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 ثيَشكةش
 

 ليَم ثرسي:
 ـ ئةى ئيَستة..لةو ئةظينداريية ثةشيمان دةبيتةوة كة رِوخسارى طةجنايةتيى هةَللووشيت؟

 بة بآ ميزاجييةوة بةرسظي دايةوة:
تـةوة، هـةموو   ـ كامةرانييةكي لةرِادةبةدةر طرِطرتوو بوو، نةدةكرا تةمـةني دريَـرتر بيريَ  

ئةوةى لة دةستم هات ئاطرةكةم خؤشرت دةكرد.. بؤ ئةوةى ثاش ئةوة دريَـرة بـة تةمـةنى    
 خؤَلةميَشةكة بدةم.

لة ثيَناوى دةستة خوشية جوانةكةمدا كة لةسةر طةرديَيى زيَرِيين كامةرانييةكي ديَـري   
جـوانرت دةكاتـةوة،    دةطوزةريَنيَت و، برِواى واية كة ذان سةربَلندييةكة ئازار و ئةشـيةجنة 

هةموو ئةم نؤتة ميوزيييانةم لة كتيَبيَيدا ثةرت و بآلوكردةوة ..بةشـيو ييَـرى سـةماى    
 سةر خؤَلةميَشي بيةم.

 ئةوةى سةما بيات طةردى يادطة لة خؤى دةتةكيَنيَت.
 سة.. هةستة سةما بية. دةى ئيدي لووتبةرزى بة

 ئةحالم                                                                      
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 يةكةمني جوولَة
 

 )سةرسورِمان مجكي قؤزى ئةظينداريية(
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ضوون ثيانؤيةكي قنج و قيت بةسةر ميوزييةكةيدا داخرابيَت، ئـةوي  بةسـةر رِازةكةيـدا    
 داخراوة.

تةنانةت بؤ خودى خؤيشي ثيَى ليَ نانيَت كة ئةو ئايرةتةى لةدةست داوة. طةزايف ئةوة ليَ 
كة )وآ( ئةمي لةدةست داوةو، ئةم بة خؤى ويسيت هةردووكيان ليَك جياببنـةوة،  دةدات 

جيابوونةوةيةكى يةكجارةكي ضوون ليَدانيَيي مششيَر، ئةو لة ئامادةطيية سـةرثيَييانةكةى  
وآ نائامادةطييةكي دريَرو لة ضيَرة بضووكةكان ذانيَيي طةورةو لة دابرِاني دووبـارةو سـآ   

 الكةرةوةى ثيَ باشرتة.بارة دابرِانيَيي يةك
لةبةر ئةوةى ئةوةندى حةز ليَ دةكرد، برِيارى دا بييوذيَت بؤ ئةوةى خودى خؤى بةدةسـت  
بهيَنيَتةوة، كةضى بة خؤيشى لةطةأل )وآ(دا مـرد، ضـونية مششـيَرى ئـةظ  لـة مششـيَرى       

ان و سامؤراى دةضيَت، يةكيَك لة ياساكاني ئةوةية ليَدانة كوشندةكة لـة نيَـوان مششـيَرةو   
 كوذراوةكةدا دابةش دةبيَت.

وةك ضؤن ثشيلة بيَضووةكانى خؤى دةخوات و، شؤرِشي  رِؤَلةكاني خؤى لةناو دةبات، بةو 
شيَوةيةي  ئةظ  ئةظينداراني خؤى لةناو دةبات. لة كاتيَيدا لةناويان دةبات كـة لةسـةر   

ئـةوة نـةبيَت    خوانة رِازاوةكةى دانيشـتوون. بانههيَشـت و داوةتـى نـةكردوون تـةنيا بـؤ      
 بياخنوات.

سـةريان سـورِدةميَنيَت. لـةخؤ     بؤ ضةندي  ساأل ئةظينداران لةمةرِ هؤكارةكاني جيابوونةوة
ظينـدارى  كـآ سـيَوى ئة  ادةبةدةرةكةيانـدا  دةثرس : تؤ بَليَيت لـة سـاتى كامةرانييـة لةرِ   

ييةكاني ؟ كةس طومان لة ئةظيندارى ناكات، يان ثيَشبيين نيازة تاوانياركردوونذةهراوى 
وةية، ئةوة نةبيَت جـارِى  ناكات. لةبةر ئةوةى ئةظيندارى دةستةآلتيَية لة سةرووى طومانة

ــة ــة     بةرانب ــ ، هةرك ــيدا دةب ــة مةترس ــداران ل ــة ئةظين ــة، بؤي ــداراني هةي ــة ئةظين ر ب
 ئةظيندارييةكةيان ضرِتر بيةن.

ينداريدا بهريَـت  كةواتة دةبوو، كةمرتى خؤش بويستاية، بةآلم ثيَى باشة زؤران لةطةأل ئةظ
و بة بةخشينةكاني بةسةريدا زاأل بيَـت. ئـةو لـة دةرةوةى توندِرؤييـدا ثـَي نازانيَـت كـة        
ئةظيندارى ئايينزايةكي هةبيَت، لووتيةى بةسةرهاتةكةى دةطةياندة سنوورى ئةيسانةكان. 
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ي ئةو كات ئةظيندارى زؤرى ثيَ ثيَدةكةنيَت و، دةييوذيَت و خـةَلتاني خـةياأل ثآلوييـةكان   
 خؤى دةكات.

 قليانةكةى لةسةر تةبَلةكة هةَلهرت و لةسةرخؤ غةمبارانة ثيَى كرد.
ئةمة يةكيَية لةو جارة دةطمةنانةى كة ئوميَدى ئةوةى دةخواست تيَيدا لة ثرِمةى طريـان  
بدات، بةآلم ثياويَك كة ذان و ئازارى لةرِادةبـةدةرى هـةبيَت ناطريـت. لةبـةر جـارِ زؤرى      

اهاتبوو نةيانرِيَـريَت. بـةو شـيَوةية، بـوو بـة بوونـةوةريَيي       ةكاني رِبةرانبةر بة يرميسي
 دةريايي، لة خوىَ و ثوول.

ئاية دةريا دةطريت لةبةر ئةوةى ماسييةكي ليَ ياخي بووة؟ ضؤن تواني هةَليَت لة كاتيَيدا 
 ماسييةكان ناتوان  لة دةرةوةى دةريا بهوزةريَن ؟

 ة نةطريت(.يك نيوآ رِؤذيَك ثيَى طوت )برِوام بة ثياويَ
 تةنيا بزةيةكي هاتآ.

كمرِاني، و. دةسـتةآلتي ثـارة، وةك دةسـتةآلتي حـ    ةبؤى نةدركاند كة برِواى بة كةس نييـ 
ئاطةى ئاسوودةطي سؤزدارى نازانيَت. خاوةنةكةى ثيَويسيت بةوةية بيةويَتة سـةر سـاجي   

يَ بيـات، بـؤ   عةلي بؤ ئةوةى دَلى كةساني دةوروبةرى تاقي بياتةوة. رِؤذطـار ثشـيت تـ   
ئةوةى هةَلسةنهاندنى خةَليي ال رِاست و دروست بيَت. بؤية رِؤذطاريَك ناناسيَت كة ئايـة  

 خؤش ويستبيَت. ةبة رِاسيت خودي ئةمي لةبةر ئةم
ئةوي  لةبةر ئةوةى رِؤذطار ثشيت تيَ نـةكردووة، بـةَليو لـةوةتاى ليَـك جودابوونةتـةوة      

زيانة سـؤزدارييةكاني بـة دةسـتيةوتي مـادي      دةوَلةمةندترى كردووة، وةك ئةوةى لةبرى
 قةرةبووى بياتةوة.

ئةو طومان لة دةست بآلوى و ضاوتيَرى وآ دةكات، برِواى واية كة ضةندة شيت ثيَشـيةش  
بيات ئةوة ئةوةندة يرت و ييََلى ليَ دةكات. ئةدي ذيان ميَينـة نييـة، لـة هـةموو ئـةو      

 ةوت دةكات؟شتانةى ثيَت دةبةخشيَت شيت طرانبةهاترت ليَ ز
شتة دذوارةكة ئةوةية، ئةوة بزانيت ئاية بةالى تؤوة شتى طران كامةية. ثيَشبيين ئةوةي  
بيةيت شتةكان لةطةأل تةمةن بةسةرضووندا بةهاى خؤيان بهـؤرِن..   بـة دابـةزي ، يـان     

 بةرزبوونةوة.
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نـةدةكرد  تةلةظزيؤنيدا دةثةيظي، ثيَشبيين ئـةوةى   ئةو رِؤذةى )وآ(ى بيين لة ديالؤطيَيي
وآ(ى )ئةو دويَتة ثلةو ثايةيةكي لة ذياني ئةمدا ببيَت، ضونية ئةم رِؤذيَك لة رِؤذان ناوى 

بةرطوآ نةكةوتووة، )وآ(ي  نةيدةزاني ئةم هةية يان نا. بةآلم كاتيَك ثيَ  ضةند رِؤذيَـك  
 دةركةوت، لةوة دَلنيا بوو كة )وآ( تةنيا رِووى لةمة نةك كةسي ديية، ئةو بة سةنهيين

 ى )وآ( تةنيا بؤ رِاوةستان لة رِووى ئةم بوو.ةدةركةوتن
ذيـاني ئـةمى بـةجى     وةك ضؤن لة ثةردةى تةلةظزيؤنةوة هاتـة ذيانيـةوة، بـةو شـيَوةي     

هيَشت. وةك بَليَيت هةموو شتيَك لة نيَوانياندا بة شيَوةيةكي سينةماييانة لة جيهـانيَيي  
شـتيَيي واقييـي، طـةواهي ئـةوةى دةدا كـة       وويان دابيَت. تةنيا ذان بوو بةطرميانةييدا رِ

 ئةوةى رِووى دا بة رِاسيت رِووى دا.
خةيةتي ئةم ئةوةية كة وآ طويَى لة دةنهي غةمبارييةكةى ئةم نيية ـ تةنيا دةريا طـويَى   
لة نياندني نةهةنهةكانة لة ئؤقيانووسةكاندا ـ بؤية ئاطةى لـة قـةوارةى زيانـةكاني ئـةم      

ئاية دةوَلةمةنديَيى هةذارتر هةيـة لـةو كةسـةى كـة     )وآ(وة.  نيية بة هؤى لةدةستداني
 ئةظيندارى لةدةست دابيَت؟

يَيى طاَلتةوة رِاستييةكي دييـةى ثـيَ طـوت: )دةزانيـت.. كـةس لـةو       رِيَتمرِؤذيَييان بة 
ئايرةتة هةذارتر نيية كة يـادوةرى نـةبيَت(. ثيَدةضـوو لـة مةبةسـتةكةى نةطةيشـتبيَت،       

ان، ثيَ  ئةوةى بانق بيَتة كايةوة، ئةو شتانةى بـة دريَـرايى تةمـةن    دريَرةى داية: )ئايرةت
كؤيان دةكردةوة   ثارةو   زيَرِ بوواية، لةناو ئةو  سةرينةياندا دةشاردةوة لـةذيَر سـةريان   

ضـوون هـةَليبهرن. بـةآلم    رِؤذانـي ثيَويسـيت و بـةنيَو ساَلدا   دةناو دةنوسنت، بؤ ئةوةى بـؤ  
نيية كة ثارةو ثوولةكـةى لـةذيَر سـةر نـاوة، بـةَليو       ئايرةتةوَلةمةندتري  ئايرةت ئةو دة

 ئةوةية كة يادوةرييةكاني لةذيَر سةر ناوة(.
لةوة بضووكرت بوو لة كولةمةرطي ئايرةتيَك بهات بآ يادوةرى جوان رِوو بة رِووى تةمةنى 

 كةنةييت ببيَتةوة.
بياتـةوة كـة تيَيـدا     ضؤن ئايرةتيَيي بيست و حةوت ساآلن، بري لة سةردةميَيي ئايينـدة 

 هاودةمةكةى رِابوردووى بيَت..
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طؤشــةطريي بــةم دةرةجنامانــةى طةيانــد. زؤر جــار بــؤ هيَالنةكــةى خــؤى دةطةرِايــةوة.  
يادوةرييةكاني رِيَك دةخست، وةك ئةوةى بَليَيت دؤسيَيةكاني رِيَك خباتـةوة. ئـةو ئـةمرِؤ    

 لةويَية بؤ ئةوةى زيانةكاني برميَريَت.
. بةآلم لةوة ثةشيمان نيية لة ماوةى دوو ساَلدا ثيَـى  ةذارو نةدارى كردوودووريى )وآ( هة

بةخشي لة سوورِانةوةى ساتة بَلندةكان و شـيَتايةتي ذوانـة سةرسـورِميَنةكان. بـاَلى ثـيَ      
طرتةوة بؤ ئةو شويَنةى رِؤذيَك ثيَى ثيَ نةدةطةيشت. تـا دوايـةم  رِؤذى سـةرينيَيى لـة     

شت، هةركة سةرى لةسةر ناباية خةونـةكانى بـةرةو الى ئـةو    ثةرِى يادوةرى بؤ بةجآ هيَ
باَليان دةطرتةوة. ئةوةند طةجنينةى يادوةرى ثيَ بةخشى، نة شازادةكان لة ذيـاني خؤيانـدا   
بينيويانة، نة ئةو مليؤنان ئايرةتانةى هاتوونةتة جيهانةوةو بةجيَشى دةهيََل  بـآ ئـةوةى   

 ضى لةدةست ديَت بييات. كة ،تواناى ثياوى ئةظيندار تاقي بيةنةوة
ئةو بةم شيَوةيةية لةطةأل هةر ئايرةتيَيدا خؤشى ويستبيَت، لة هةر كويَيةك طريسابيَتةوة، 

كةسى دييةى دةويَت ثاش ئـةو بـا خؤشـى     لة وارةكاني ئةو بنيَت. با هةر ثياو نةبوو ثيَ
 بويَت.

بةَليو ئةوانـةى بـؤى    بة رِاسيت ئةوةى ليَى ثةشيمانة، ئةو شتانة نيية كة ثيَى بةخشيون،
دركاندوون. رِووى نةداوة ئايرةتيَك ناخي ئةمي داطريكردبيَت. تةم و مراوى ئةم يةكيَك لة 

 ة لة ضةكةكاني.ةكانيةتي، بيَ دةنهي  يةكيَيخةسَلةت
 كاترميَر نؤى ئيَوارة بوو كاتيَك بؤ يةكةم  جار )وآ(ى بيين.رِةنهة 

بةدواداضـووني نووضـةى هةواَلـةكان بووبـووةوة،     لة نووسينهةكةى خؤى بوو، ئةو رِؤذة لة 
يات، كاتيَك قاَلى كؤكردنةوةى كاغةزةكانى بوو، خؤى ئامادة دةكرد بةياني طةشت برسة

 لة بةرنامةيةكي ديالؤطدا كة رِانةهاتبوو سةيرى بيات. طويَى لة دةنهي بوو
وةسـتةى ثـيَ   بريسيى رِستةكاني بةم دةطةيشت. ثاشان شيَوةى ئاخايتنة جياوازةكةى هةَل

كرد. ئاخايتنيَيي سةير، بـؤ سـةردةمةكاني يالمينهـؤ دةطةرِايـةوة، دةتسـتيتة تـؤِرى       
 داوةكاني خؤيةوة.
 ةوة دانيشتووةو سةيرى دةكات.يئاكام خؤى بيني
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بةوثةرِى سةرجنةوة سةيرى ئةو دويَتةى دةكرد، نةيدةزاني ئةوةى ليَـى ورد دةبـووةوة، لـة    
 طةيشتة سةر تةختةى ئةظيندارى.كورسي بينةر تيَدةثةرِى و دة

نـةبوو  خـؤى  لةبةر ئةوةى ئةوةندة سةرجنى رِاكيَشابوو، طويَى لة هةر سآ جار ليَداني دَلى 
شانؤى ئةظيندارى و رِايدةطةيةن  كـة ئـةو دويَتـة     ة ثيَ  الداني ثةردة لة سةركة دةكةون

 وةتة ناو ذياني ئةمةوة.واسراوة هاتننة
آلم ميوزييةكةى ثةردةى لة رِوو الدةدات، شتيَية لة ليَدانة ئةظ  خؤى ئاشيرا ناكات، بة

 سةرةتاييةكاني ثيَنجةم  سيمفؤنياى مؤزارت دةضيَت.
)سانتيانا( كة طوتوويةتي )خواوةند جيهاني دروست كـرد بـؤ ئـةوةى بيتهـؤظ  نؤيـةم       
ة سيمفؤنياي خؤى دابِرَيرَيت( رِةنهة مةبةسـيت ئـةوة بووبيَـت كـة خواوةنـد ئـةم جيهانـ       

سةرسورِهيَنةرى دروست كردووة، بؤ ئةوةى بةرانبةر بة طةورةيى ئةو نةتوان  هيض بيـةي   
ئةوة نةبيَت ببينة بوونةوةرى ميوزيييانـة، لـة هاوئاوازيـدا لةطـةأل طـةردوون دروود بـؤ       

 مةزنايةتي خواوةند خبويَن .
 سةرسورِمان تةنيا لةخؤضوونيَيي ميوزيييانةية.

، دَلهريييةكةى لة جوانيية بةراييةكةيدا بوو. لة كـةس نةدةضـوو   ئةو دةركةوتنةى لة يادة
لة سةردةميَيدا كة ضى ديية ئةستيَرةطةل بة ئامسانةوة ثيَينةدةهات ، لـة نؤرِينهـةكاني   

 جوانياريدا نةبيَت.
ئةستيَرة نةبوو. بوونةوةريَيي تيشيي بوو، ثيَويسيت بة خؤ رِازاندنـةوة نـةبوو تـا ببيَتـة     

 ئةوة بةس بوو بثةيظيَت.ميَينة. تةنيا 
ئايرةتيَك لة نيَوان براردةيةكدا داتدةنيَت ببيتة باخضةوان، يان طوَلدز.. نازانيت ئايـة وةك  

نييةكةى زةوت بيةيت بةر لةوةى اضاوديَرى بيةيت، يان جو ورِووةكيَيي دةطمةن ثةروةردة
 كةسيَيي ديية خؤى ثيَ بهةيةنيَت؟
ت نهيَنييةكةى لـيَ  يةثشيويَت، بةر لةوةى دةست ببةهةنديَك جار، ضوون طوَليَيي ئاوى د

كاتيَيـدا وةآلمـي    يَك ثةشـؤكاوى خـؤى دةشـاريَتةوة لـة    يـةنين بيةيتةوة، بة نيوضـة ثيَ 
يَتـةوة،  ئـةو كـات    نثرسياريَك دةداتةوة، ثاشان دةضيَتةوة قاووغي خؤى و خـؤى دةنووقيَ 

تـة ئايرةتيَـك لـة هـةموو     ثياوةكانى دةست بة نؤرة ثاسةواني خؤيان دةكةن، ئةوي  دةبيَ



 10 

يريودةرييةكانيدا. ئايرةتيَك لة مردن ناترسيَت، بةآلم لة ذيان دةترسـيَت لةبـةر رِوناكييـة    
 رِووناكيةرةوةكاني.

بـؤ ئامـادة    ئةم دواتر دةزانيَت كة )وآ( خؤى لةسةر سـةركةوت  رِانـةهيَناوةو، خؤيشـي   
 ة سةندنةوةى بةالوة طرنهة.نةكردووة. تةنيا تؤَل

 ت:شيارى بةرنامةكة ليَى دةثرسيَشيةثيَ
ـ هيض كات دةرنةكةوتوويت تةنيا بة جلي رِةشةوة نةبيَت ... تا كةى جلـى ثرسـة لةبـةر    

 دةكةيت؟
 وةك يةكيَك طومان لة خؤى دوور خباتةوة بةرسظ دةداتةوة:

ن. ـ ثرسة لةوةدا نيية دةيثؤش  بةَليو لةوةداية كة دةيبين . لة تيَرِوانينمانداية بؤ شتةكا
 دةشيَت ضاوى دَلمان لة ثرسةدا بيَت و ... كةس بةوة نةزانيَت.

تة سةر سةكؤيةك، ثيَشبيين سةركةوتنيَيي بؤ يةكةم  جار بضيدا ـ ئةو رِؤذةى  برِيارت 
 لةم جؤرةت دةكرد؟

دايت مرؤظ بةرانبةر بة مةرط بري لـة سـةركةوت  دةكاتـةوة؟ هـةموو ئـةوةى      يةـ لةو برِوا
ركةويَت بة زيندوويى مبيَنيَتةوة. ئةوةى ويستم بةشدارى لةو ئاهةنهةدا دةيةويَت لةوةدا سة

بيةم كة هةنديَك دةنهبيَر لة يةكةم  سـاَليادي تريؤركردنـي باوكمـدا سـازيان كـرد بـة       
ا ئةو طؤرانيية بَليَمةوة كـة زؤرى خـؤش دةويسـت، بـؤ     وتنةوةى طؤرانييةكاني. برِيارم دط

ة يرمسـيَك  نآ لةطةأل بيوذةكانـدا بيـةم.. ئةطـةر بـ    ئةوةى هيض نةبيَت بة طؤراني ملمال
 ئةوة بةو شيَوةية دةبوو مني  بيوذن. بةرةنهاريم كردبان،

 ـ ئةى نةترسايت رِيَهةى طؤراني طوت  بةناو تةرمةكاندا بربِيت؟
. ئايرةتيَـك لـة بيوذةكـان     و كارةكان ثةيرةى ترسـةكاني طـؤرِيم  ةشةى خزم و كةس ـ هةرِ

يَك دةترسيَت شةرةيثاريَزةكان جَلةويان طرتووة. جـؤرة تريؤريزميَيـي   نةترسيَت، لة كؤمةَل
 مةعنةوي هةية لة تاوانهةلي تريؤريستةكان باآلترة.

 بيَرةرةكة سةرى لة وتةكاني سورِماو بَلمة بَلميَيي كرد:
 ـ رِاستة.
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 امنلة سةر شانؤ رِاوةستام، ترسم لة خزم و كةس و كارةك سةيركة كاتيَك بؤ يةكةم  جارـ 
زؤرتربوو لة ترسم لة خودى تريؤريستةكان. م  دويَيت شاريَيم لة بنـارى )ئؤراس(ةوةيـةو   

 لةطةأل شةرةيدا ئاطةى هيض ئاسانيارييةك نازانيَت.
 ـ باشة طيَمةكةت بردووةتةوة .. ما دامةكآ لةناو ئيَمةماندايت.
نةك تةنيا خؤت لة ت.. ـ طيَمةكة؟ طيَمةكة اليةنيَك زؤران لةطةأل اليةنيَيي دييةدا دةطريَ

بيَت بؤ ئةوةى مستةكؤَلةت بةركةويَت كة هـةموو اليـةك كيَبةركيَيانـة بـؤ      طؤرِةثانيَيدا
 ئةوةى ئاراستةت بيةن.

طؤرِةثاني زؤرانبازيدا رِاوةستابيَت، بآ ئةوةى ثياويَك ثشتيواني ليَ بيات و،   ئايرةتيَك لة
ن ئةو دةستةسرِةى لة طرييانـدا بيَـت   بآ ئةوةى دةستييَشى زؤرانبازى لة دةست بيات، يا

انـدن  ئةطـةرى دؤرِ كة لةكاتي خؤبةدةستةوةداندا بـةرز دةكريَتـةوة، ئـةوة بـةالى )وآ(وة     
لةئارادا نابيَت، بؤية بة ئازايةتي و بويَرى خؤى ئارةزووى ثياوان بؤ شيسيت ثـيَ هيَنـاني   

نا لةسةر ئةوة ميورِ بيَت  دةورووذيَنيَت، هةر ئةمةي  بوو داييم ليَى دةترساو ثاَلى ثيَوة
 جةزاير بةرةو شام بةجآ بهيََل  لةبةر ئةوةى بةخؤى خةَليي سوورياية.

 ـ لةو برِوايةدايت كة بةسةرهاتي خؤت هؤيةك بووبيَت بؤ بآلوبوونةوةى طؤرانييةكانت؟
ـ ئاشيراية كة سوودم لة سؤزى بينةران بينيوة، بـةآلم تـةنيا سـؤزى جـوان سـةركةوتين      

دروست ناكـات .. كارةكـة ثيَويسـت بـة بـ  دريَـرى و ميوِربـوون دةكـات.          هونةرمةند
 سةركةوت  بةرةيةكي دييةى جةنهةكةية.

 ـ ئةى ئةظيندارى؟
 بة شةرمةوة بةرسظي دايةوة:

 ئةظيندارى لة ضوارضيَوةى شتة ثيَشةنهةكامندا جيَى نابيَتةوة.ـ 
 ري ؟و طؤراني ئةلبؤمةكةت طؤراني سؤزداوـ ويَرِاى ئةوةي  هةم

 بة ثيَيةنينةوة بةرسظي دايةوة:
 ـ لة ضاوةرِواني ياردا، بؤ ئةظيندارى طؤراني دةضرِم!

 ـ كةواتة تؤ طيَضةأل بة ئةظيندارى دةكةيت بؤ ئةوةى بيَت.
 ـ بةَليو ثشت طويَى دةخةم بؤ ئةوةى بيَت!
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يـةت بانههَيشـت بيـةم كـة مـانهي داديَـت بـة بؤنـةى جـةذني          ـ ئةطةر بؤ ئـةو ئةَلةة 
 ندارانةوة سازى دةدةي  بة دةنهي بانههيَشتنةكةمةوة ديَيت؟ئةظي

 ـ ئاشيراية، ضؤن بانههيَشت كردن لةاليةن ئةظينةوة رِةت دةكةمةوة؟
 يةك دةطةينةوة.اتة، ثاش مانهيَك لة ئيَستةوة بةـ كةو

*** 
 ضةند ساتيَك ثاش تةواوبووني بةرنامةكة، واق ورِماو هةر لة شويَنةكةى خؤى دانيشتبوو.

ةم دويَتــة بــة   زمانيَــك قســان دةكــات؟ ضــؤن توانيويــةتي ذان و قــووآليى ثيَيــةوة ئــ
 كؤبياتةوة، طؤشةطري بيَت و ئةم رِادةيةي  بة خؤيةوةى بنازيَت؟

ةكاني يـ ويَرِاى تيَثةرِبووني دوو ساأل بةسةر ئةو ديـدارة تةلةظزيؤنييـةدا هـةموو وردةكاري   
ةوة كة ئةو دةمة نةيزاني رِيَيـؤردى بيـات،   لةناو يادطةى ئةمدا مابوونةوة. ثةشيمان بوو

  جارى دي طـوآ لـة دةنهـي وآ بهريَـت، وةك ئـةوةى لةبـةر       يثيَويسيت بةوة بوو ضةند
نةخؤشييةكي درَيرخايـةن ئيسـثرينيَك وةربهريَـت. ئَيسـتة كـة طـوَيى لـَي دةطريَـت بـة          

ببيَتـةوةو،   نةخؤشييةكةى خؤى زاني. ئايرةتيَيي وةك )ويَ(ى ثيَويست بوو بؤ ئةوةى ضاك
دةستبةرداري هةر هةموو ئةو ئاميَرة دةستيردانةى بيَت، كـة بـؤ ذيانيَـك ثشـتيان ثـيَ      

 دةبةستيَت خؤشييةكاني لةدةست داوة.
ضؤن بريى لةوة نةكردةوة ئةو بةرنامةية رِييؤرد بيات، بؤ ئـةوةى ئايرةتـة ثاَلةوانةكـةى    

ةر دةسيت ئةم بهؤرِيَت؟ ضونية خؤرِسيي سةرةتايي خؤى بثاريَزيَت، بةر لةوةى دواتر لةس
 لةوة دَلنيا بوو كة بؤ ئةم دةبيَت.

سةيرى دةكرد ضةند كامةرانة كاتيَك ثيَشيةشيارى بةرنامةكة ئةو ضـةثية طوآلنـةى ثـيَ    
 دةدا كة ثيَى طةيشتبوون و ، نووسيين سةر كارتى خاوةنةكانى بؤ دةخويَندنةوة.

، ثـرِ بـة خؤشـييةكي    دَلخـؤش بـوو   ضوون ثةثوولةيةكي ناوةنـدى باخضـةى ثـرِ لـة طـوأل     
، بؤني دارثرتةقاَليَيي لـيَ دةهـات لـة باخضـةكاني ترسـدا طـوَلى       بةضيَر بوو ثيَهةيشتوو

طرتبَيت. هيواى دةخواست طؤراني بَليَـت بـؤ ئـةوةى يرمَيسـيي نـاخي ببينيَـت لةطـةأل        
ايةتيـةكي  طؤرانييةكةدا برِذيَتة دةرةوة، ضونية بة خؤوة نازيين يرميَسيةكانى جؤرة نزيي

 لةطةأل ثةيداكرد.
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ئارةزوويةكي زؤرى كرد بيبينيَت، بة ديدارى بهات. هةسيت كرد كة ئـةو شـتةى    ولةناكا
ثيَشيةش كرد كة نةيبوو تا بة هؤيةوة بـريَت: تامـةزرؤيى. تةلةظزيؤنةكـةى كوذانـدةوةو     

ت ئـةو  ويَدةسيت بة ثرِكردنى قليانةكةى كرد ضوون تؤرِيَك بؤ ئةوةى ثيَـوةى ببيَـت. دةيـة   
 ئةستيَرة هةآلتووة بهريَت.

*** 
بةياني، هةركة هةنهاوو رِيَوشويَنةكاني يرِؤكةخانةى تةواوكرد، رِووى كردة يرى ماركت و 
لة طؤشةى ميوزيك بة دواى كاسيَتيَيي )وآ(دا طةرِا. بةآلم نةيزاني بة تةواوةتى بـة دواى  

مـي يرؤشـيارة ئايرةتةكـة    ضيدا دةطةرِيَت، ضونية ناوى نـةدةزانى، ناشـزانيَت ضـؤن وةآل   
 بداتةوة كة ثيَشنيازى كرد يارمةتي بدات.

. زؤرى سـةر لـةو هـةموو    بة دواى ويَنةكةيدا دةطـةرِا  ،بةسةر دةيان كاسيَتةوة ،بآ سوود
طؤرانيبيَرة ئايرةتانة سورِما كة رِؤذيَك لة رِؤذان طويَى ليَ نةبوونة، ضونية سةيرى بةرنامة 

يَنيَتةوة ة نويَيةكاني  ناطريَت، طؤظارةكاني  ناخوية طؤرانيهونةرييةكان ناكات و، طوآ ل
يان ئابووري نـةبيَت، وةك بَليَيـت لـة ئةسـتيَرةيةكي دييـة       ،سياسي تةنيا رِؤذنامةطةرى

 بريَت.
تؤ بَليَيت كاسيَتةكة لةبةر ئةوةى زؤر داواى لةسـةر بـووة تـةواو بووبيَـت؟ يـان ئةوةنـدة       

بةرهةمهيَ  بيخاتة ذيَر رِكيَفي خؤيةوةو لـة طـةورةتري    بةناوبانط نيية تا كؤمثانيايةكي 
 خاَلةكاني يرؤشتندا شويَنيَيي بؤ داب  بيات؟

ئاكام هةرضؤنيَك بوو بة ثيَى رِاهات  كؤكاسيَتةكةى )شـرتاوس(ى كـرِى كـة ئاهـةنهيَيي     
 نويَى لةسةر ريَيؤرد كرابوو.

 ومةكانى بةيانى و هةنـديَك لـة  لةناو يرِؤكةكةدا كة بةرةو )ثاريس(ى دةبرد، سةيرى رِؤذنا
طؤظارانةى دةكرد لة ثلة يةكدا هةبوو كاتيَـك لـةناكاو ويَنةكـةى )وىَ(ى لـة الثةرِةيـةكي      
ــةوة     ــةى دوا ئةلبؤمةكةي ــك بةبؤن ــتيةوة وتاريَ ــة تةنيش ــيين، ل ــدا ب ــةرى طؤظاريَي هون

 بآلوكرابووةوة.
ةكـةى  رِيَتمؤ ئـةوةى لـة   ة ناوةكةى طؤكرد، بـ )هالة الوايف(ية. لةذيَر زمانةو ىوتة نااكةو

شارةزا بيَت، ثاشان رِيَى بة ضاوى دا ماوةيةك  ليَى وردببيَتـةوة. شـتيَك هةيـة دووثـاتي     
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، ىةاننزيي كدةكاتةوة كة لةطةأل ئةم ناوةدا بةسةرهاتيَيي دةبيَت، ضونية ئةم رِيَيةوتة ليَ
رة سةختةكاني ة. ثاشان ..ئةو شةيداى شوووووةك ئاماذةيةك لة ضارةنووسةوة ثيَى طةيشت

 ثيتةكاني ناوةكةى بووة.
ئةوةى زاني كة بؤ ِرييالم كـردن بـؤ يةكـةم  ئةلبؤمةكـةى سـةر لـة بـةيرووت دةدات،        
ئَيستةي  لة شام نيشتةجيَية ثاش ئـةوةى بـةر لـة سـاَليَك جـةزايرى بـةجىَ هَيشـت...        

 بووة.هةروةها لة مانهي ديَسةمبةرى ثيَ  بيست و حةوت ساأل بةر لة ئيَستة لةدايك 
كة دةبوو يـازدة مـانط ضـاوةِروان بيَـت تـا وآ بـة بؤنـةى جـةذني          وجيَى ئةيسووس بو

لةداييبوونييةوة ئاهةنط دةطيَرِيَت. لةوة دَلنيابوو كة ئـةو رِؤذة يـاوةري دةبيَـت. لةبـةر     
بين  بـة ئةنديشـةيدا   خةون بوو كة وةك هةتةواو برِواى بةو هةموو بريؤكة شيَتانة ئةوةى 

ي ن. يةلسةيةكةى ئـةوةبوو، ئـةوةى كـة بـة ئةندَيشـةماندا تيَدةثـةِرَيت شـاية       تيَدةثةرِي 
 بةديهاتنة. ئةوة بةسة كة بة رِاسيت مبانةويَت و، لةسةر ئةو خةونةمان ب  دريَر ب .

يةكسـةر بيباتـة    دداواى لة شوييَرةكةى كرد كة هـاتبوو لـة يرِؤكةخانـة ضـاوةرِيَى دةكـر     
 ئؤتؤمبيلةكةدا دانيَت. نووسينهةكةى و، جانتاكةى لةناو

كـة رِايدةكيَشـيَت،   جهة لةو جانتا بضووكة نةبيَت،  ،لةطةأل خؤى دةبات بة دةطمةن جانتا
 ضونية لة هةر ماَلةو دؤآلبيَك جلوبةرط و ثيَداويسيت بؤ مانةوةى دوورو دريَر هةية.

ي بيـات،  ئةم جارةيان ضةند قاتيَيى نويََى لةطةأل خؤى برد. حةز دةكات طيَضةأل بـة جـوان  
يَـك مـةيي   جوانرتي  قاتةكاني لةبةر بيات، تةنانةت ئةطةر بؤ ثيَشـوازى كـردن لـة بوتلَ   

لةوثةرِى  يَكئةو هةموو جار ةوةي  نؤشى بيات.بيَت كة بة خؤى بة تةنيا لة ماَليابي  نا
ثؤشتةيي خؤيداية، لةبةر ئةوةى ذواني لةطةأل ميَينةيةكدا هةية ثيَى دةَليَ  ذيان. جـا لـة   

اوى ئةوةى دةستبةرداري ئةو ميَينة نةبيَت، برِيـارى دا بايـةب بـة تةندروسـيت خـؤي      ثيَن
 بدات.

ياريَيي يةكالكةرةوةى ثاكةتة جهةرةى دةكيَشا، ثاشان برِبةر لة ضةند ساَليَك، رِؤذانة يةك 
دا كاتيَك دةسيت بةوة كردبوو لة يةك ثاكةتي تيَدةثةرِاند. طوتى: )لـةمرِؤ بـة دواوة يـةك    

ضيية بة دةستةوة ناطرم(. هةرطيز توخين جهةرة كيَشان نةكةوتةوة. بة شيَوةيةكي جهةرة 
 بوو. ة خووثيَداني جهةرةكيَشانة قوتارىئةيسووناوى ل
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خواست يةكةم  خةسـَلةتيةتى. دةتوانيَـت برِياريَـك دذ بـة ئارةزووةكـانى وةربهريَـت و       
رابيَـت، بـوارى سةرثيَضـى لـيَ     بـةو دةرك  انبةرثابةنديشي ببيَت وةك بَليَيت ياسايةكة بةر

كردنى نةبيَت. لةبةر ئةوةى كةللـة رِةق و جـريِة. ئـةو دوو خةسـَلةتةى كـة زؤرى لةسـةر       
كةوتنةوة، بةآلم هؤكارى زؤر لة دةستيةوتةكاني بوون، ضونية ئةو لة كارةكاندا وةك ضؤن 

 لة ذياندا، مل بؤ دؤرِان كة  ناكات.
ة، بة مةرجيَك بة طةورةيى ثيَى بهات. نايـةويَت  هةر شتيَيي ويستبيَت بة دةسيت هيَناو

كووضةو كؤآلنة تةنهةكاني يرت و ييَلَ  بهريَتة بةر. بـةآلم زؤر  بؤ بةديهيَناني خةونةكاني 
ئاسانة لة جيهاني بزنسةكاندا بةردةوام دةسـتثاك و سـةر رِاسـت بيـت. يـان خـةوت لـيَ        

ى يةكدي دةبنـةوة. رِآ نادريَـت   بيةويَت كاتيَك لةطةأل ماسييةكاني قورشدا دةستةو يةخة
بةوانةى لةطةأل نةهةنهة طةورةكانـدا مةلـةواني دةكـةن سـةرخةويَك بشـييَن .. ئةطينـة       
خؤيان لةناو ورطياندا دةبيننةوة. بؤية ئةمة دووةم  جارة لة ماوةى دوو هةيتةدا سةر لة 

 دةكات. ثاريس دةداتةوة، ئةوي  بؤ بةدواداضوومي ئةو بؤندةى ماوةيةكة كارى تيَدا
 

                                   *** 
 

بة دَلخؤشييةوة ضوون ثةثوولةيةك ستؤديؤى بةجآ هيَشت. لةسةر جيَهةكةى تةنيشتييةوة 
سةبةتةيةك طوأل دانرابوو، دوو ضةثيي دييةي  لة تةنيشت شـوييَرةكةوة دانرابـوون. لـة    

رِيَهةكة دةسـيت بـة سـةبةتةكةوة    ت، بةدريَرايي يةترسى ئةوةى طوَلةكان شتيَييان ثيَ نة
 طرتبوو.

بآ هوودة شوييَرةكة دَلنياى كردةوة كة طوَلةكان هيضيان ثيَ نايـةت؟ ئـةو نازانيَـت كـة     
كةس طوَلى ثيَشيةش نةكردووة بةر لةوةى ببيَتة )ئةستيَرة(؟ وآ وةك ئةو كةسة واية كـة  

ى منداَليشـيان لـيَ   بة طةورةيى بؤى دةردةكةويَت كة بووكةشووشةيةكي نةبووةو، تةمـةن 
دزيوة. هةركة ضةثية طوَليَييان ثيَشيةش بيرداية هةسيت بـةوة دةكـرد كـة تؤَلـة لـةو      

وةك ئـةم شـةو، كـة لـةم      سةردةمة دةستيَنيَتةوة كة ميَيايةتييان تيَدا سةركؤت كردبوو.
ئؤتؤمبيلة طوَلينةداية، هةست دةكات  وةك بَليَيت بووكة، ئةطةرضى نةيدةزاني بة بووكي 
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بـؤ سـةركةوتنيان دةبـرد؟ بـةآلم سـةركةوت  ميَرديَيـي       بة بـووك  كيَى دةبةن. بةَليو  بؤ
حوحلولييةو ثشيت ثيَ نابةسرتيَت، دةشيَت وازى ليَ بهيَنيَت، تةواو وةك ضـؤن بـؤى مـارة    

 برِاوة، ئةوي  لةبةر هؤيةك تةنيا بة خؤى دةيزانيَت.
بةسةر دةكـرةوة. ثاشـان بـريى     ذوورةكةى، بة شادييةوة ضةثية طوَلةكاني ةهةركة طةيشت

وتةوة كة نازانيَت ئةو شادييةى لةطةأل كآ بةشدارى ثيَ بيات، ئةوةي  ئةوثةرِى تاك و ةك
 تةنيايي دةطةيةنيَت.

غةمبارى دايهرت، ضونية كةس ئةم ضةثية طوآلنة نابينيَت بةو شيَوة جوانة رِيَك خراون. 
 . بريكردنةوة طةيانديية ئةو تةمةنـةى  ثاشان كاميَراي نييةو، طوَلةكاني  سيس دادةطةرِيَ

كة لةطةأل خؤى دةيبات و، ئةو الوةى كة دةيويست بيخوازيَت و ئةم بةر لة دوو ساأل وازى 
 داليَهيَنا، بةوةي  كةس و كارى ليَى توورِة بوون، نةوةك لة ضاوةرِواني دةزطريانيَيي ديية

 سيس داطةرِيَت.
ان لـةناو طوَلدانيَيـدا سـيس داطـةرِيَت. قـةيرةيي      يَك بة لةةكةيةوة، يكةس نايةويَت طوَل

ثرسيَيي رِيَرةيية. دويَت دةتوانيَت ميَرد بيات و منداَليشي ببيَت و ويَـرِاى ئـةوةي  لـة    
 ةَلوةريَ .هناخيدا هةر بة قةيرةيي مبيَنيَتةوة، طوَليَك بيَت ثةرِةكاني لة ماَلى ميَردةكةيدا 

ةكت تيَــدا بينــى تــا دةزطريانييةكــةى )لــة ضــى كةمــة؟ ضــى نــةنهي و كــةم و كورتييــ
هةَلوةشيَنيتةوة؟ لةو برِوادايت كةسانيَيى زؤر كيَ بةركآ دةكـةن بـؤ ئـةوةى ئـايرةتيَيى     
مامؤستا خبوازن كة باوكي طؤرانيبيَـرة؟ ئايرةتـة نـؤذدارو ثاريَزةرةكـان ميَرديـان دةسـت       

ت دةدةيـت .. ئـةو   ناكةويَت كةضى تؤ ئةو الوةى سةر بة خيَزانيَيي طةورة لة دةسيت خؤ
 ت وا ليَيرد نةيدةزاني رِووى سياآلى بؤ الى كآ ببات...(.ةبةستةزمان

ئةوةى سةرى سـورِهيَنابوو ئـةوةبوو لـيَ     ثليي تةنانةت كارى لة دايييشى كردبوو، بةآلم
 تيَهةيشتنيَيي الى باوكي بةدى نةكرد، كة وآ تاكة كيرى خؤشةويسيت بوو.

يَيي نادروسـيت  رِيَتمكة ئةوى ميوزييزان، كة قادر  وتايةئاية تيَي دةطات ئةطةر ثيَى به
ي باش نةبوو، ئةوةي  مرؤظ ثرت بيَـزار دةكـات؟ لةطـةأل    رِيَتمهةية. دةنهى خراث نةبوو، 

 ميوزييي ناوةوةيدا يةكيان نةدةطرتةوة، ئةوةى )طويَيةك(ى بؤ طوآ ليَ طرتين هةبوو.
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انـدا بهوجنيَنيَـت. دوو ئـاميَر بـوون بـؤ      ةكةيرِيَتمبيَ سوود ويسيت خؤى لةنيَوان هةردوو 
يـان جةسـتةيان    ،ذةندني سيمفؤنيايةكي هاوبةش نةدةشيان. كةواتة ضـؤن هـةردوو طيـان   

را لةطةأل طيتارةكـةى ئةمـدا بهوجنيَنريَـت.    كثيَيةوة دةطوجنان؟ قادر دووزةلةيةك بوو نةدة
خودى ناوةوةى سةرقاأل  ةكة، ئةو بة رِيَيخستينرِيَتملةكاتي سةرقاَلبووني بة رِيَيخستين 

بوو. بة هةموو ترس و دوودَلـى و شـةرمةكانييةوة خـةرييي طـرتين هـةموو كونـةكاني       
 دووزةلةكة بوو. 

ؤن ئـةمي   ضـ ضؤن جةستة الَلةكةى دةتوانيَت ميَيايةتيية لةرِادةبةدةرةكـةى بـدويَنيَت؟    
ـ      ك دةنهـى خـؤى   بتوانيَت خؤى لةبةردةم ثياويَيـدا رِووت بياتـةوة، كـة نـةيويَراوة رِؤذيَ

 لةبةردةمدا رِووت بياتةوة؟
لة يةكنةضووني نةريت و رِةيتاريان، بؤى دةركـةوت كـة ئـةظ ، بـةر لـةوةى كيميابيَـت،       

يةكئاوازة، وةك جووتة باَلندةو ثةثوولة كة ثيَيةوة بـاأل دةطرنـةوةو    ي دوو بوونةوةرىرِيَتم
 .ثيَيةوة دةنيشنةوة، بآ ئةوةى يةك ئاماذةي  بؤ يةكدى بيةن

سـاتدا غـةم    ندوو كةسـ  بـؤ هـةر هـةمان شـتهةل  ثيَدةكـةن ، لـة هـةما         داريئةظين
ى هـيض  ةداياندةطريَت، بة يةك ضوكَلة شةارتة ثيَيةوة دادةطريسيَ  و دةكوذيَنةوة، بآ ئـةو 

 ريَيياري و رِيَييةوتنيَييان لةنيَواندا هةبيَت.
يى ئةوة نةدةهات ثتيلةكةى ثآ تةرِبوو كةَل ى ثيَ بوو،ضوكَلة شةارتةئةو دا ةيشلةطةأل ئةو

 دابهريسيَيَت!
*** 

لةطةأل دميةني طوَلةكاندا بة ئاطة هاتةوة كة لةكاتي شةودا ثرت دةميان كردبـووةوة. تـةنيا   
ضةند دَلؤثة ئاوونهيان كةم بوو تـا جـوانرت ديـارب ، بـة منـداَلى رِاهـاتبوو لـة بةيانييـة         

ينيَت. دةزانيَت هيض ئوميَديَك نيية ئاوونط زووةكاني )مةروانة(دا طوَلةكان بةم شيَوةية بب
 تةنياكان! و يان بيةويَتة سةر سةريين دويَتة تاك ،بةسةر طوَلى ناو طوَلدانةكاندا بباريَت

دةم سايةقةى سـاماَلدا دةنـوون و، سـةر دةخةنـة سـةر      رتةنيا ئةو طوآلنةى بة رِووتي لةبة
اريَت؟ بةآلم تا كةى لةيَـك دةتوانيَـت   لةةكانيان، تةنيا ئةو طوآلنة ئاوونهيان بةسةردا دةب
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ببيَتة سةريين طوَليَك و بة خونضـةى دةم كراوةيـى بيهيََليَتـةوة؟ سـتةمى لـيَ دةكـات و       
 رِادةسيت ثريبوون و بةنيَو ساَلداضووني دةكات و طوآ بة وةريين طةآلكاني تةمةنى نادات.

ةرِى كــاتي دةم لةوثــطــوأل طوَلــةكان ســيس بــووني ناشايســتةى جوانييــان بريخســتةوة، 
كردنةوةيدا لة سيس بوونةوة نزييرتة، هةروةها هـةموو شـتيَك كـة دةاتـة لووتيـة، لـة       

قـةد   ةلةناوضوون نزييرت دةبيَتةوة. كةواتة   جياوازييةك لة نيَوان ئةوةدا هةية طوَليَـك بـ  
 يان لة ناو طوَلدانيَيدا سيس ببيَتةوة؟  ،وةةةيكلةة

ةكيَك لـة دةستةخوشـيةكاني لـة جـةزايرةوة بةئاطـةى      لة رِاستيدا، ثيَوةندي تةلةيؤني يـ 
هيَنايةوة، كة ثريؤزبايى ئةَلةةكةى دويَنيَى ليَيردو مردةى ئةوةى داية كة )هةموو خـةَلك  

 لة جةزاير بينييان((. هةروةها سآلوى دويَتة هاوةَليَيي ثيَشووى ييَرطةى ثيَ طةياند:
ةى تـؤى لـيَ كـردم بيـدةميَ؟ بـةم      ـ نةسرية زؤرت سآلو ليَ دةكـات.. داواى تةلةيؤنةكـ  

بؤنةيةوة .. ثيَى رِاطةياندم كة مستةيا مامؤستايةكي ئايرةتي خواست تازة بـؤ ييَرطةكـة   
 طويَزرابووةوةو داواى كرد بؤ مامؤستايةتي بؤ باتنة بهويَزريَنةوة.

يي وةك ليَدانيَك لة ثةجنةرةى يادوةرى، ناوى هات. جؤرة غةميَك بة دَليدا تيَثةرِى. سؤزيَ
بةيانياني سةردةميَك كة ئيَستة دةزانيَت ناطةرِيَتةوة. رِةنهة يادوةرى طةمارؤى جيَهةكةى 
دابيَت، ئةو كاتةى بة تةواوةتى لةخةو هةَلدةستيَت، بريى دةضيَتةوة بري لةو ثياوة بياتةوة 

 كة ئيَستة بووةتة موَليي ئايرةتيَيي ديية!
دووطيـان دةبيَـت.    ، يان شـةو لـةم  تةكاني رِؤذ، كاتيَك لة كاثيَوةيةئايرةتيَك ناوى ئةمي 

يان سآ منداَلى ليَ دةدزيَت، بـةآلم زؤرتـر نابـات. ئـةو      ،ئايرةتيَك نايناسيَت دوو مندالَ
ثيَيةنينةى ثيَ نابةخشيَت؟ هاوسةرطريي رِووخؤشى و طياني خؤشنوودى لـيَ دةسـيَنيَتةوة   

 لةمةداية. ئا ناثاكيسةرةخؤشيي .. 
 و كة دةكرا بةختةوةرى بيرداية.مستةيا تةنيا كةس بو

 ةقسـة نةسـتةقيي   وزؤرى حةز لة رِواَلةت و ثؤشتةيى و بـويَرى هةَلويسـتةكاني بـوو، لـة    
ــك بــة شــيَوازيَيي جةزايريانــةى داهيَنةرا  نــة بــةثيَى رِووداوةكــانطاَلتةجارييانــةى كاتيَ

ؤريزمـي  ى ثيَـى طـوت )تريؤريسـتةكامن، لـة تري    ةئةظيندارى لةطةأل دةكـرد، وةك ئـةو رِؤذ  
دويَتان، ثيَ باشرتة .. بة اليةني كةمةوة ئةوان ستةمت ليَ ناكةن. نيازى خؤيـان ئاشـيرا   
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يان هةَلمةتت بؤ ندةكةن، هاوار دةكةن ) خواوةند طةورةترة(، بةر لةوةى بة ساتؤرو ضةقؤكا
يت بةسـةر  ضـ ئاطةدار بيةنةوة  تةوةلبهيَن . كةضى دويَتةكان بةسةرتدا دةدةن بآ ئةوةى 

. كاتيَك هاوارت ليَ هةَلبسيَت ئةو كات كار لة كار ترازاوةو، خوا بة خؤى بتبووريَت ديَت
هاوار بيةم و بَليَم تـؤ سـةرت برِيـوم و تاَليَـك      ةطةر ئيَستة.. )لةناوضوويت(. بؤ منوونة ئ

، كةس بـة  آليي بري بضيَتاولةقرت بةرزدةكةيتةوة، يان دوطمةيةكي سةرةوةى سينهت بة 
وتيـرى ناذميَرريَـت ..   ، ضونية كوشنت يريودانيية بـة توند قوتارم بيات دةنهمةوة نايةت

 ى تاوانييى رِانةطةيةنراوة مردنى قوربانييةكةى ثىَ باشة!(.ةلةبةر ئةو
كاتيَـك   ،جاريَييان لة سةردةمي كؤكوذييةكاندا، خةريك بوو زةندةقي ببـات و بييوذيَـت  

 ت:بةيانييةك بة ثرسيار ليَ كردنةوة بةرةو رِووى ها
 يت؟تـ بة رِيَهةوة تووشى ئؤتؤمبيليَيي ئةمبيوالنس نةها

 بة ترس و تؤقينةوة بةرسظي دايةوة:
 ـ نا .. ئةو شتةم نةبيين .. شتيَك رِووى داوة؟

 بة رِاستييةوة بةرسظي دايةوة:
ةمبيوالنست ثيَرِا بهـات بـؤ   ووبدةن.. دةبيَت ئؤتؤمبيليَيي ئثيَشبيين دةكةم شتهةليَك رِ

تؤ بـةم شـيَوةية دةرِؤيـت ..     الةكاتيَيد ،ارةكان لة رِيَهةو بانةكان كؤبياتةوةئةوةى بريند
 بةم بةربةيانةى خواوةند!

ئيَسك سووك دةبـوو،  ئةو ئوميَدى ئةوةبوو مستةيا ببيَتة ميَردي. ذيان لةطةأل ئةودا وةك 
وانـة  رِةنهة ئةو شتة رِووى بداية ئةطةر لـة مةر  دَلي  هيض ضر  و لؤضيَيي تيَنةدةكةوت.

ا هات  و، بة رِووطةيةكدا دمبايةتةوة. بةآلم ثاش تريؤركردني باوكى رِووداوةكان بةدواى يةك
رِؤيشنت سنوورى ئوميَدةكاني ئةويان تيَثةرِاند. ضارةنووس كاتيَيي تةواوى بـؤ ئةظينـدارى   
ثيَ نةبةخشى. لة شارةكةى خؤى، ئةظيندارى لة جؤرة طوناهيَك دةضيَت، مرؤظ نازانيَت بؤ 

وآ بضـَيت بـؤ ئـةوةى ئـةو ئةظيندارييـة بيـات .. لةئؤتؤمبيليَيـدا؟ يـان لـة هـؤَلى           ك
 مامؤستاياندا؟ يان لةسةر كورسييةك لة باخضةيةكي طشتيدا؟
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كـة ويسـتيان    رِيَهة براردة تةنيا لة جياوازى طومـان لـيَ كردنةكاندايـة. دوايـةم  جـار     
ة رِيسـواييةك بـوو خيَـرا وةك    وة دانيشـتنيَك بـوو كـ   ةلةباخضةيةكدا دانيش ، تةنيا ثيَيـ 
 )هةواَليَيي بةثةلة( بآلوبووةوة.

دةشيا كارةساتةكة طةورةتر بيَت، دةشـيا هيَزةكـاني ئاسـاي  هـةَليان بيوتايةتـة سـةر       
باخضةكان و ليَيؤَلينةوةيان لةطةأل هةر جووتة كةسيَيدا بيرداية لة تةنيشـيت يةكدييـةوة   

 دانيشتوون.
رت زؤربـةيان  ويَتيان طددا، جاريَييان لة ثايتةخت ضل الوو لة نؤرةيةك لة نؤرةكاني ثاكري

و، هـةر هـةموويان لـة بةندتانـة تونـدكردن، لةكاتيَيـدا بـة سـةدان         لةزانيؤ دةياخنويَند
دةهيَشـت! سـةردةميَك بـوو     ، ثايتةختيان بةجيَبةثيَى ياسايةكي ليَخؤشبوونتريؤريست، 

 باشرت بوو ثياوكوذ بيت نةك ئةظينداربيت.
ا دانيشنت، وآ تؤقي كاتيَك سةرشيَتيَك بـة  دنيا جارة ثيَيةةوة لة باخضةيةكي طشتيئةو تة

تةنيشتياندا تيَثةرِى و لةطةأل خؤيدا شةرِى دةكـردو جنيَـوى بـة هاتوضـؤكةران دةداو بـةو      
دياردةية بةهؤى ئةوةوة تةشةنةى بةردانةى بة دةستييةوة بوون هةرِةشةى ليَ دةكردن. ئةو 

ي  بـة هـؤى )دةيـةى    نجَلةوى خؤيـان لةدةسـت دابـوو، بـة هـةزارا      ردبوو كة هةنديَكك
ةَليي تووشـى سـتةم لـيَ    خـ ى تريؤريزم ـ ئةو كاتـةى   ساَلة ـ دة خويَنةوة( ئاوارة بووبوون

 هات . تكردن و كارةسا
 و طوتى:ةئةو كاتةى مستةيا ثيَيةنيين ديَت كة دَلنياي كردةو هيَشتة بة قسةكةى

منـي    ،شيَتةكانداي  .. ئةطةر ثؤليس بةسـةريدا دايـ    ةريَزىـ مةترسة، ئيَمة ليَرة لة ث
خؤم دةكةم بة شيَت و ليَت دةدةم  ئةواني  دةرِؤن و بةجيَمان دةهيََل  .. ئةوان لووتي تـيَ  

 ناذةن  مةطةر ماضت بيةم!
دايـةو وةآلمـي    لةبةر ئةوةى قسةى رِاستةقينةو طاَلتةى ئةوى ليَك نةدةكردةوةو هوشدارى

 دايةوة:
 ةكةيت بييةيت .. خؤشيَت نةبووطيت.ـ ن

 بة طاَلتةوة بةرسظي دايةوة:
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ـ ضوزانيت .. رِةنهة ئاقلَ نةمب! رِيَـرةى جةزايرييـةكان ئةوانـةى بـة دةسـيت تيَيضـووني       
%ة. ئيَمـة طـةورةتري    10دةرووني و ئةقَلييةوة دةناَليَن ، بـةثيَى دوايـةم  ئامارةكـان    

ةوتةكاني ئيَمـة ئةوةيـة كـة ذمـارةى     دةسـتي  رهـةمهيَناني شـيَتيمان هةيـة.   دةزطةى بة
 شيَتةكامنان ثاش سةربةخؤيى لة شةهيداني سةردةمي شؤرِش ثرتة.

 ـ تؤ بَليَيت؟
ـ ئةرآ بة خوا.. ئةو ئامارة لة سةرضاوة ثزيشيييةكانةوة وةرطـرياوة. ضـى مـرؤظ شـيَت     

  و تيَـر  دةكات جهة لةو دزانةى كةس ليَثرسينةوةيان لةطةأل ناكـات.. هـةر هةَلدةلووشـ   
ناخؤن و، دةست ديَن  و طرييانت دةبرِن و ثارووةكةت لة زار دةيرِيَن  و شةرم نايانهريَـت!  

ووة. ية خةَليي بـةرةو شـيَتايةتي بـرد   سووكايةتيئةوة سةركوت كردن و ستةم ليَ كردن و 
ةست بدات شيَتهري دةبيَت، ضونية لة رِووي جينـةوة بـةو   ئةطةر جةزايري شيؤمةندى لةد

نةرِيَرراوة لةطةأل سووكايةتي ثيَ كردندا رِابيَت، ضـؤنت دةويَـت لـة    داثرؤطرامي بؤ  شيَوةية
 جيهانيَيي لةم شيَوة شيَتهريدا م  ذن بهيَنم و منداَلم ببيَت؟

ئةوة ئةو تةنيا جارة بوو ناوى ذن هيَناني هيَنا. وآ برِواى كـرد كـة لةبـةر ئـةو هؤيةيـة      
 ناضيَتة داخوازيى.

 ت بؤ ئةوةى رِآ نةدات هةورةكاني رِابوردوو ميزاجي تيَيبدةن.جيَهةكةى بةجآ هيَش
ةى بة كةوضييَك هةنهويين ييَنك دةست ثيَ كرد. دةبيَت هيض شتيَك سةرقاَلى يئةو بةياني

هةر ئةو خةمةى بـوو كـة دةنهـى خـؤى     ساأل نةكات تةنيا دةنهي نةبيَت. باوكي ضةندي  
بوو. بؤية ويسيت ثيشةيةكي بؤ هةَلبريَريَت  ثاراست، بةو رِادةيةى ئاطةى لةبيَ دةنهي ئةم

 دةنهي بةرز نةبيَتةوة تةنيا لةنيَوان هةر ضوار ديوارى ثؤلدا نةبيَت.
هةر بةم دةنهة بوو بؤ ضةندي  كاترميَر رِيَزمان و زمـانى رِاظـة دةكـردو سـروودى ييَـرى      

ةوة كـة تيَـى   ييَرخوازان دةكردو، ئةوةى بؤ هةر ييَرخوازيَك دووبـارةو ضـةند بـارة دةكـرد    
نةدةطةيشت؟ ئةو دةنهةى وشةى تةباشريي دةطوتةوة، لة كؤتايي وانةكةدا لةسةر تةختـة  
رِةشةكةى دةسرِييةوة. ئةمرِؤ هةر هةموو هةناسةيةكي دةنهي تا هةتايـة لةسـةر سـيدي    

 تؤمار دةكريَت و تا هةتاية هةَلدةطرييَت.
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ابوون و ثـيس بـوون و لـة    يةكةم  شت كة ييَريان كرد ئةوةبوو دةنهـي خـؤى لـة سـةرم    
ت طـ . ئةى لةبارةى ذان و دَلئيَشةكانةوة   دةَليَيـت كاتيَـك قورِ  دووكةَلى جهةرة بثاريَزيَت

 دةنهت دةطرييَت و هيض نايةتة دةر؟كات دةطرن، ئةو 
ليَ كرد  ىئةو رِؤذةى ئةلبؤمةكةى تؤماركرد، ثؤزشي بؤ ئةندازيارى دةنط هيَنايةوةو داوا

ية تؤمار بياتةوة. ثاش دووةمـ  هـةوأل، ئامؤذطـاري )وآ(ى كـرد     سةرلةنوآ ئةو طؤراني
خؤى رِادةسي هةستةكاني بيات وةك بَليَيت بؤ خؤى طؤراني بضرِيَت و، هـيض هةسـتيَيي   

ةر ئـارةزووى طريـاني  بيَـت، لةوةيشـدا بـة منوونـة       طـ خؤى سةركوت نةكات تةنانةت ئة
ة كاتيَك بـة هاوسـةرةكةى )جـ     بةسةرهاتي )سيَرط طاسنبؤر(ى لة هةشتاكاندا هيَنايةو

طوت: ) هاتووم ئاطةدارت بيةمةوة كة م  بةجيَت دةهيََلم( ئةوي  لـة ثرِمـةى    ىبريك (
اني دا. ئةو كاتةى دةطريا نةيدةزاني كة دةنهي طريانةكةى تؤمار دةكات، بؤ ئـةوةى  يطري

ة ثيَـى طوتـووة   بيَت كـ  وةونيشاني ئةوةةيدا تيَهةَلييَشى بيات كبة ناولةطةأل ئةو طؤرانيي
)هاتووم ئاطةدارت بيةمةوة كة م  بةجيَت دةهيََلم(. لة رِاستيدا رِييالميَيي رِاسـتةقينة  

 بوو بؤ بةجىَ هيَشتين!
كةساني ديية لة طؤرانييةكدا ديييؤميَنت بيةي  كة  اية ئةوة ثياوةتيية بض  يرميَسيىئ

سـيي ئةوانـةى خؤشـيان    بةجيَيان دةهيََل ؟ ئيَمـة يرميَسـيي خؤمـان هةيـة نـةك يرميَ     
ويستووي .. هةرضى )وآ(ية تةنانةت يرميَسيةكانيشى هي خؤي نـ . ئـةوةى رِيَـى لـيَ     
دةطرَيت ترسى ئةوة نييـة لةثرؤظـةى طريانـدا سـةركةوت  بـةدى نـةهيَنَيت، بـةَليو ئـةو         

 خؤرِاطرييةية لةبةرةو رِووبوونةوةى يرميَسيدا.
ك لةرِؤذان لـة ثشـيت ماييرؤيؤنـةوة بيبينيَـت     باثريي هةرطيز بريى لةوة نةدةكردةوة رِؤذيَ

بهريت، تةنانةت ئةطةر غةمبارتري  طؤراني  بضرِيَت. رِيَى دةدا طـؤراني بضـرِيَت، بـةآلم    
رِيَى نادات بهريت، لة مةروانة، لة شةرماندا، خةَليي نـاطري  تـةنيا بـة طـؤراني ضـري       

اريـان سـةرةتاى غةميَيـة بـة     نةبيَت. كة ضاو هةَلدةهيَن  طؤراني دةبيَرن، يةكـةم  هاو 
دريَرايي تةمةن بةردةوام دةبيَت. غةم لة ميورِي خؤيـدا ضـاويان بـةجآ دهيََليَـت تـا لـة       
طةرووياندا ببيَتة الواندةوة. بؤية خؤيان بؤ كارةساتة طةورةكان نةزر كردووة، ضونية سؤزة 

ة توندرِؤييـدا  ئاساييةكان، لة زيانة بضووكةكان دةض ، طؤرانييان لةال دروست ناكـات. لـ  
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ئةوةى خةَليي مةروانة بيَت ئةوةت بؤ دةسةَلميَنيَت كة طوآ بة غةمةكاني ذيان نـادات،  
لة رِاستيدا ئةوي  غةمة طةورةكةى دةكاتة طؤراني، غةمي ئةوةى نيية ضى دةضرِيَت.. بة 

 ضاوى سووكةوة سةيرى ئةوة دةكات كة نايضرِيَت.
ى ضرِييةوة كة لةضلةى باوكيدا ضـرِيبووى. ئـةو   ورةى وةبةر هاتةوةو، هةمان ئةو طؤرانيية

رِؤذة نةيزاني كة ضارةنووسي خؤى دةضرِيَت، ضونية ثيَ  وآ عيسا جةرمووني ضرِيبووى و 
باوكي و باثرييشي و طؤرانيبيَراني ئؤراس هةموويان ضرِيبوويان، كةواتة بـؤ نـةيرتي ئـةو    

سايي ئـةو طؤرانييـة دةكاتـةوةو    طؤرانيية تةنيا بةسةر )وآ(دا رِذا، كةضى هةموو ذيان ال
 دوو ثياوى ليَ دةستيَنيَتةوة نةك يةك ثياو!

بةسةرهاتي ئةو طؤرانييـةى نـةدةزاني، ئةطـةر ميَروونووسـان وردةكارييـةكانيان تؤمـار       
و لـة  انةكرداية. رِةنهة لةبةر ئةوةى شيَوة زارى )شاوى( دةزاني، بؤية بـةبآ ئـةوةى تـةو   

 كة نةيدةزان . دبةآلم ذان ئةو هةواآلنةى ثيَ رِاطةيان وشةكاني بهات طؤرانييةكةى ضرِى.
رِةنهة مةروانة ثيَويسيت بة كارةساتيَيي دَلتةزيَنى طةورة بيَت بـؤ ئـةوةى هـةليَيي ثـيَ     
ببةخشيَت طؤرانييةك بؤ خواوةنةكاني غةم بياتة ديارى شايةني طةرووى رِؤَلةكاني بيَـت،  

ةو بةسةرهاتانةى ئةظيندارى دةكةن كة بة مةرط هةروةها شايةني دَليان بيَت كة ئارةزوو ل
 كؤتاييان ديَت.. بؤية ذيان بة دةنهي ئةو خؤزطةيةوة هات.

ي ئايرتيَيي جووتيار سنوورى طوندةكةى تيَثةرِاندبوو، بؤية يةكيَك لة نيدةطيَرِنةوة كة جوا
خؤى خؤش باشئاغةكان هاتبووة خوازبيَين، بةآلم رِةتي كردبووةوة لةبةر ئةوى ئامؤزاكةى 

ردي ثيَ كردووة، زؤر توورِة بووبوو، لةو تاوانةى ست. كاتيَك باشئاغةكة زانيبووى ميَدةوي
خؤش نةبووبوو كة شوانيَك لةو بةباشرت بزانيَت. بؤية ثيالنيَيي بـؤ ميَردةكـةى نـابووةوةو    

، ثرسـةكةى تـةواو بيـات،    ةرِيَى كـرد تـا منداَلةكـة ببيَـت و    كوشيت. دووطيان بوو، ضاو
نوآ ضووة داخوازي كردني. ئةوي  ناوى ميَردةكةى لة منداَلةكةى نـابوو، بةرسـظي   سةرلة

دايةوة: )ئةطةرضى عةياشى يةكةمت لة ضنط دةرهيَنام بةآلم م  خؤم بؤ عةياشـى دووةم  
ى سـةند، دوو  نةتةرخان كردووة(، بؤية ئةوةنـدةى دييـة رق و كينـةى بةرانبـةرى تةشـة     

ي دايـةوة  ظيان كورِةكةى دةكوذيَت، بةرس ،ردى ثيَ بياتيان ميَ ،رِيَهةى لةبةردةمدا دانا
 كة هةر ضييةك بيات )وآ( مليةضى ئةو نابيَت.
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 رِؤذيَييان، لة كيََلهة طةرِايةوة منداَلة ساواكةى نةبيين، ثاش ئـةوةى زؤر طـةرِاو مانـدوو   
بـيين،  بوو، بة هةَلةداوان رِووى لة طؤرِستان كردو خؤَليَيي تةرِى لةسةر طؤرِيَيي بضـووك  

زاني ئةوة طؤِرى كورِةكةيةتي، ئـةو لةسـةر طؤرِةكـة دةسـيت بـة طريـان و ييدـان كـردو         
شيَوةزارى شاوى جؤرة طؤرانييةكي دةطوت )ئاى عةياشى كورِم(. كاتيَك خةَليةكة طويَيان 
لَي بوو هاوارى دةكرد )ئةى عةياشـي كـوِرم(  ليَيـان ثرسـي ضـى قـةوماوة، نـةيانتواني        

ووكةكةى بةجآ نةهيَشت و هةر طريـا و طريـا تـا بـة منداَلـة سـاواو       بيبةنةوة، طؤرِة بض
ميَردةكةيدا طةيشت. لة مةروانة، بة طؤراني خؤيان بة قورباني كؤضيردووان دةكـةن  تـا   

يان ميانرِؤيى نيية،  ،ثيَيانرِا دةطةن. ئةوي  لةبةر ئةوةى لة نةرييت رِؤَلةكانيدا مامناوةند
 ك دةكةن.ئةوان بآ بةزةييانة هةموو كاريَ

ئةوةى ثرت دةيهريةنيَت كاتيَك ئةو طؤرانيية تؤمار دةكات، ئةوةية كـة دةزانيَـت داييـي    
 هةر طوآ لةم كاسيَتة دةطريَت، ئةطةرضى لـة شـيَوة زارى )شـاوية(ي  تيَناطـات و، ئـةم     
جؤرة طؤراني ضرِينةى لةال نامؤية. هيض جؤرة ثرسـةو سةرةخؤشـييةكي نييـة تـةنيا لـةم      

يَت، كة ذيان واى ليَ خواستووة بة دةنهـي ميَردةكـةى و ثاشـان بـة دةنهـي      ناَلينةدا نةب
كيرةكةى طويَى ليَ بهريَت و، وشةطةىل ئايرةتيَيي ديية بَليَتةوة، ئةوي  خوشييَية كـة  

 ئةوي  هةمان كارةساتي تووش هاتووة، مةرط كورِو ميَردةكةى ليَ ستاندووةتةوة.
*** 

 بزنسانةى دوورودريَر طةرِايةوة ماَلةوة.ثاش كؤتايي هاتين شيوخواردنيَيى  
ي تـةواو  نلة طةشت و كؤبوونةوةى بةردةوام تا ئيَوارة شةكةت بـوو. تـا رِادةيـةك كارةكـا    

هةنديَك لـة ثـاريس ثشـوو     تا بةوة بوو ماوةيةكي زؤرتر مبيَنيَتةوة،بوون، بةآلم ثيَويسيت 
 بدات.

ةونـةوة.  كخـزم و خـويَ  ليَـى دوور نا    لة )بةيرووت( بة برادةران و هاورِيَيان دةور دراوة،
 سةرقاأل و بيَزارة. ماقووَلييةت باجيَيي هةية بةردةوام لة ثيَشى ثيَشةوةى داناوة.

كاتيَك بريى خؤى بياتةوة، ديَتة ماَلةكةى لة ثاريس، لة ياخيبوونة كؤمةآليةتييةكةى ثآ 
يسيت بـة يـةك مـانط    آلمي تةلةيؤني سيرتيَرةكةى دةداتةوة. ثيَوةدريَر دةكات. تةنيا و

 دزيون.  ىدةبيَت ، تا ضةند رِؤذيَك بؤ خؤشيية بضووكةكانى بدزيَت كة بةيرووت ليَ
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ليَرة ئةو ثةرتووكانة دةخويَنيَتةوة كة كاتي خويَندنةوةى نيية. طوآ لة ييفالدي دةطريَـت،  
حـةز   رِؤذةكةى بة )ضوار وةرز( دةست ثيَ دةكات و بة )كليدرمان(  كؤتايي ثيَ دةهيَنيَت.

دةكات ئيَوارةى بة ضةند ثارضة ذةنينيَيي ثيـانؤ كؤتـايي ثـيَ بهيَنيَـت. بةتايبـةتي سـيَ       
. دةتوانيَت بة دريَرايى ئيَوارة طويَى ليَ بهريَت. Ballade pour Adelineبرِطةى ثوور ئةدل  

بةآلم ئةم شةو ذوانى لةطةأل ئةو كاسيَتةيدا هةية كة شوييَرةكةى لـة ئامؤذطـةى جيهـاني    
رةبي دؤزيويةتييةوة. لةطةأل سرووتي ميوزييي كالسيييدا خؤى بؤ طـوآ لـيَ طـرتين    عة

 ئامادة كردووة، ئةطةرضى دةزانيَت كة رِةنهة هةسيت قايل بيات نةك زةوقي.
لةكاتي بيستين ئةو ميوزييةى بةراييةدا لةسـةرخؤو بـة ئامادةطييـةوة قليانةكـةى ثـرِ      

 دةكرد.
سيت ثيَ كرد، كاتيَك وآ طـؤراني دةضـرِى نةيـدةزاني    دةنهي لة ثلةيةكي نزيك بة سؤز دة

يان غةمبارة، ضونية ئةو طؤرانيية هيض شتيَيي لة ناخي ئةمـدا نةهةذانـد.    ،دَلى خؤشة
يان غةمبارييـة   ،طؤرِاني ضرِي  لة يةرهةنهي زماني عةرةبدا )سةبييَيى خؤشى و شادي

وون. بةآلم ميوزييةكةى لة تووشى مرؤظ دةبيَت(. هةستةكاني لة دةرةوةى ئةو هةستانة ب
كة بآ ئةوةى لة واتاكاني بهـات دةيَليَتـةوة،    ،طويَيدا وةك طؤرانييةكي ئيتالي زرنهايةوة

يان ئاراستةى تؤى دةكات.  ،كة وآ ويَرِاى ئةوةي  مةبةسيت تؤية دطرةوى ئةوةيشى دةكر
يَيـدا كـؤى   ئاية ئةوة سةير نيية كة لةسةر نزييايةتييةك ميورِة، كـة لةطـةأل طؤرانيهةل  

 دةكاتةوة ئةو حةزيان ليَ ناكات و لة رِاستيشدا لةطةأل زةوقيدا ناطوجنيَ !
دةويَت؟ ئةم دويَتةى كة لةواني ديية جوانرت نيية، كـة طؤرانييةكايشـى    (وآ)ئةم ضى لة 

وة لةوةتاى بينيويةتي. يشارى دو. رِةنهة بارى خوليابوون بيَت كة سةرقاَلى كرنيَتنايهةذيَ
  ئةوة تووشى دةبيَـت بـةر لـةوةى ئايرةتيَـك ببيَتـة مـوَليى. سـةرةطَيرةى        سؤز كة ثيَ

دريَرة بة حـةز لـيَ كردنـي     ئةظيندارى .. ئةو سةرةسوورِةيةي ثيَويسيت ثيَيةتي بؤ ئةوةى
ات. بؤية، بةيةك قوم هةَليناقورِيَنيَت. كاريَيي وا دةكـات رِيَهـةى بـةرةو الى وآ    ذيان بد

ط ضاوةرِوان بوو تا جاريَيي ديية لـة ديـداريَيي تةلةظزيؤنيـدا    دريَرتر ببيَتةوة. يةك مان
كةى بؤ يرِآ بدات، كة ناشيَت بؤ ماسـييةكي وةك  خواردنةبيبينيَتةوة، مانهيَك بؤ ئةوةى 

 وآ تةنيا ئةوة نةبيَت بيتفيَنيَتةوة.
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*** 
ن لة كاتيَك، لةطةأل هةر سآ ميوانةكةدا، لةو بةرنامةيةدا دةركةوت، كة لة ثيَشوازى كرد

لةطةأل كردبوو، بةو شيَوةية دةركةوت وةك بَليَيت ئةظيندارى )وىَ(ى  ئةظيندارى بةشدارييان
 هةَلبراردبيَت بؤ ئةوةى ثيَشوازى ليَ بيات.

لة دوايةم  دةركةوتنييةوة ثيَ  مانهيَك شـتيَيي لـيَ طـؤرِاوة؟ ئيَسـتة جـوانرت ديـارة.       
يَـردا بـة دوو رِيـز مروارييـةوة لةبـةرى      رِةنهة جلة رِةشةكةى كة لةطةأل ملوانيةيـةكي در 

 كردبوو، دةركةوتنيَيي ثيَ بةخشيبوو لة بودجةكةى سةرى دةكرد.
كةشةكة ئاهةنهيَرِانةى دةنواند: دَلى سوورو، سةريين سوور، طوَلى سوور،  ،لةسةر ثالتؤكة

 قوتوو و ديارى بة قرديَلةى سوور بةسرتاو. ئاية لة رِةش جـوانرت هةيـة رِةنهـي سـوور لـة     
 جةذني ئةظينداريدا لةخؤى مارة بربِيَت!

وةوة كـة بـؤ ئةظينـدارى )ظاَلنتـاي (     وبريؤكةى بةرنامةكة ئةوةبوو ئـةو ناوانـةى كؤكردبـ   
يان شييريان بؤ نووسيوة، كة بة خؤى لة ضوارضيَوةى بابةتة برِيار لةسةر  ،طؤرانييان ضرِيوة

نى خؤى طوتوونةتةوة، دةبوو بـةو  دا بة ييَرخوازةكاندراوةكان لة دةقة ئةدةبي و شييرييةكا
 نةك شتيَيي ديية بةشدارى بيات. وةنازناوة

وآ طويَى لة جةذني ئةظيندارى )ظاَلنتاي ( نةبووة، لـةو كاتـةوة نـةبيَت كـة نيشـتةجيَى      
شامة. لة مةروانة، ئةظيندارى لة وآلتيَيي ديية نيشتةجآ بوو. بؤية رِانةهاتبوو جـةذني  

 واني ديارييةكاني بيات.تيَدا بهيَرِيَت، يان ضاوةرِ
ثيَ دراو بوو .. نةك بؤ  ىيَي باوكيدا هةبوو نةك لة ماَلةكةيدا. بؤ بيانييان رِنلة طؤرانيةكا

 ئةنداماني خيَزانةكة.
 لة ماَلةوة، جؤرة )خؤشةويستييةك( هةبوو واتة دوو ثيت ثرت لة خؤشةويسيت.

تيراوو بة ثةموو ثرِكراوانة ناكات، ويَرِاى ئةوةي ، وآ برِوا بةو دَلة سوورة لة ساتان دروس
(، برِواي  بة وةياى ئةو ورضانة ناكات دةسـتيان  I love youكة دةَليَ  ) تؤم خؤش دةويَت 

 ى دةَليَ  )دَلم طريؤدةت بووة(، يان )شيَتت بوومة(.زلة طةردني يةكدي كردووةو بة ئينهلي
بووةتـة شـتيَيي     ؤر بَليَييـة هةر هةموويان بةَلهةى ئةويندارييةك  كة لةبةر ئةو هةموو ز

 درؤكينانة، لةبةر زؤرى و بؤري  هةسيت ثيَ ناكريَت.
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 ،طةرِايةوةو بة خؤيدا ضووةوة. بةآلم ئريةيى بة ئةظينداران نابات لةو شادومانييةى تيَيـدان 
طوتيـان   ئةةرضى درؤكينةي  بيَت. كيَشة ضيية ئةطةر بة زمانيَك زماني ئةواني  نـةبيَت 

مةترسي لة ضيداية زماني هةستةكان يـةك بهـرن و، ئةظينـداران دواى     )خؤشم دةويَيت(.
 ئاآلى سوورى ئةظيندارى بيةون.

هـؤى سـةركؤنةكردني جيهـانهريي    ببيَتـة   بـووني لـة بةرنامةكـةدا    نايةويَت مةبةست لة
 ، دةبيَت ليَرةدا خؤى وةك مامؤستاي زماني عةرةبي ثيشان نةدات!هةستةكان

شاديى رِؤذنامةنووسيَك ثرسياريَيي دؤزيبيَتةوة ميوانةكـةى   ثيَشيةشيارى بةرنامةكة بة
 بشيَويَنيَت ثرسيارى ليَ كرد:
 ظيندارى نةكردبيَت طؤراني بؤ ئةظيندار بضرِيَت؟ةـ دةشيَت ئةوةى لة ذيانيدا ئ

 بةرسظةكةى هيَورانة بوو:
ونـةرى  اني بـؤ بضـرِيَت .. ه  دارى نةكردووة شايةني ئةوةية طؤرـ تةنيا ئةو كةسةى ئةظين

 مةزن وةك ئةظينداريى طةورة واية، خؤى لة بىَ بةشبوونيدا دةبينيَتةوة.
بةو شيَوةية خؤى نواند وةك بَليَيت بة شةرمةوة لة ئةظيندارى دةدويَت. وآ دةزانيَـت كـة   
كةس و كارو ييَرخوازةكانى و مستةيا و ذنةكةى و هةموو مةروانةو جـةزاير لـةم كاتـةدا    

هةستةى نةكرداية ئةوة شتيَيي دييةى دةطوت. بـةآلم لـةوةي   سةيري دةكةن، ئةطةر ئةو 
بة شةرمةوة طوتي رِاستهؤ بوو. شةرم جؤريَية لة جؤرةكاني ئةو ثؤشـتةييةى كـة نييـة.    

 جؤرة درةوشانةوةى تةمومراوى كة ئيَستة بة رِوخسارى ئايرةتانةوة نابينريَت.
ــ  ــدا دةك ــيَ لةطــةأل تريؤريزمةكان ــة طــةرووى ملمالن ــرِ ب ــةبارةى وآ كــة ث ــك ل ات، كاتيَ

ئةزظيندارييةوة دةثةيظيَت ضيين دةنهي تا رِادةى ضرثة نزم دةبيَتةوة، ئةو كـاتي  بةضـيَر   
دةبيَت، ئةوانى دييةي  كاتيَك طويَى ليَ دةطرن، ئةو رِاسـتييةيان بـؤ دةردةكـةويَت كـة     

 برييان ضووبووةوة: ئايرةتيَيي شةرم  دةتوانيَت ورووذيَنةر بيَت.
 ى داية بةر قسةكةي و طوتى:شاعريةكة قسة
يةك نيية تةنيا خؤى لة بيَ بةشبوونيدا ببينيَتـةوة، بـةَليو بـة دووبـارة     يـ هيض ئةظيندار

بوونةوةى بةيةك طةيشنت و ليَ دوور كةوتنـةوة، وةك لـة هةناسـةداندا. ئـةو لـة بزاوتـي       
سـييةكاني  دةضيَت، ئةظيندارى ثيَويسيت ثيَيةتي بؤ ئةوةى  دانهةناسة وةرطرت  و هةناسة
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وايـة بةسـةر    )مةرِمـةرِ( بياتةوة؟ وةك تابلؤيةكي  ىخؤى ليَ بةتاأل بيات و سةرلةنوآ ثرِ
دوو ئةستوونةوة بيَت هةر كاتيَك زؤرتر ليَيت نزيك كردنةوة ئةو كـات هاوسـةنهييةكةى   
تيَك دةضيَت، ئةطةر زؤرتري  ليَيت دوورخستنةوة تابلؤكة دةكةويَتة خوارةوة.. ئـةوةي   

 ةسايةية! هونةرى م
 ئاوازدانةرة طةورةكة بة نارِةزاييةوة هةَلييوتاية: 

ـ خؤشةويسيت نةداريية ...نة هةناسة هةَلييَشان و نة هةناسةدانة. ئايرةتيَيم بؤ بهيَنـة  
تؤى خؤش بويَت نةك طرييانى خؤش بويَت.. ضـاوةرِيَت بيـات نـةك بـؤ ئـةوةى بـةهيَزت       

ؤسةيةكي داودانةوةى سـؤزداريية .. ئايرةتيَـك   بيات، لةم رؤذطارةى ئيَمةدا ئةظيندارى ثر
خؤيت بؤ دةرِازيَنيَتةوة.. خؤى با دةدات.. خؤى ساف و لووس دةكـات.. بـؤ ئـةوةى بـة     
داوةوةت بيات، تؤي  شيَت دةبيت و دةتوازيت بآ ئـةوةى بيناسـيت. ئةظينـدار نييـة،     

ة ثيـاويَيي نـةدار   بؤندي ئةظيندارى هةية.. كاكربا تؤو خوا ئايرةتيَك دةناسـيت ميَـرد بـ   
 لةبةر ضى، لةبةر ئةوةى خؤشى دةويَت؟! تبيا

هةموويان سةريان سورِما، ميوزييزاني ئةظيندارى لة رِؤذى ئاهةنهيَرِان بة بؤنةى جـةذنى  
دَليَيـي زامـدارو،    ئةظيندارييةوة هيَرش دةكاتة سةر ئةظيندارى و خؤى ليَ بةرى دةكات.

بؤ ئةوةى ضـى هةيـة لةطـةأل ئةظينداريـدا يـةكالى       يودراو بوو، ئامادة بووبووثياويَيي ير
كانـة، هةرضـؤنيَيى بـؤ بلويَـت     دامة بزيَوةكاني ثارتي ئةظيندارةبياتةوة. ئةو سةر بة ئةن

تةقة لة ئايرةتان دةكات. لةكاتي بةرطرى كردني لـة ئةظينـدارى، نازانيَـت ضـى طوللـةى      
 وشتوويةتي.تفةنهةكةى هةية لة لةشى ئةظينداريدا بةتاأل كردووةو .. ك

 ثَشيةشيارى بةرنامةكة رِووى دةمي ليَ كردو ثرسيارى ليَ كرد:
 يندارى كردبيَت؟ يةكاني تةكنةلؤذيا خزمةتي بة ئةظوادايت كة هؤكارة نويَـ لةو برِ

ـ رِةنهة خزمةتي بة ئةظيندارةكان كردبيَت، بةآلم خزمةتى بة ئةظيندارى نـةكردووة. ئـةو   
ثـةيام و نامـةكاني    ،شرت بوو كاتيَـك كـؤتر ثؤستةضـى بـوو    رِؤذطارة رِةوشى ئةظيندارى با

ئةظينداراني دةهيَنـا؟ مؤبايـل ضـةندي  سـؤزو ئـارةزووى تـريؤر كـرد لةكاتيَيـدا ِريَهـة          
دوورةكاي نزيك دةكردةوة، خةَليي ئةو تامةزرؤييـةيان لـةبريكرد كـة ئةظينـداران تيَيـدا      

كـة ئـايرةت بـة دةسـيت خـؤى      ان دةكـردو،   رِووداويَيـي طرنهـة    يضاوةرِواني ثؤستةضي
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ــك تــا بنووســيَت )خؤشــم دة ويَيَــت(.   شــادومانييةك و   سةركيَشــييةكة كــة ئايرةتيَ
يندارى هةَلبهريَت. ئةمرِؤ، دةشيَت )خؤشم دةويَيت( بـة  ودواهةناسةى ذياني نامةيةكي ئة

وطمةيةك بسرِيَتةوة. وآ تةنيا يةك خولةك دةذيَـت .. زؤريشـت لةسـةر    داناني ددةست ثيَ
 اكةويَت تةنيا يةك يلس نةبيَت!ن

ئارةزووى نيية لةو بارةوة بثةيظيَت كة دةشـيَت وشـةى )خؤشـم دةويَيـت( هةنـديَك جـار       
 ضةندت لةسةر بيةويَتةوة، كاتيَك لةسةر كاغةز دةنووسريَت.

هةروةها ئةو ييَرخوازةى ثيَ  دوو ساأل رِؤذنامـةو ميـدياكاني جـةزاير بةسـةرهاتةكةيان     
بةستةزمانة وشةى )خؤشـم دةويَيـت(ى لةسـةر كاغـةزيَك نووسـيبوو و      بآلوكردةوة. ئةو 

وى بـة كاغةزةكـة   ابوو لـة ثؤلـدا. هةركـة مامؤسـتا ضـ     الةسةر تةختةى هاوةَلةكةى دان
اطةيانـد تـا بـة دواى خاوةنـدى     كةوتبوو، يةكسةر وانةكـةى رِاطـرت و بـارى نائاسـايي رِ    

ؤَلييــان لــيَ كــرد كــة ئــةوان نامةكــةدا بهــةرِيَت. بةرانبــةر بــةوةى هــةر هــةموويان ني
نووسيبيَتيان، رِؤَلى شةرلؤك هؤَلمزى طيَرِاو لة ضل كؤثييراوى وشةى )خؤشم دةويَيت( ورد 
بووةوة كة داواى لة ييَرخوازةكان كرد بينووسـ  و بـؤ ذوورةكـةى بهيَـن  تـا بـةراورديان       

 بيات.  
تـرس و تـؤق  هـات     ثاش ليَ وردبوونةوةكة تؤمةتبارةكةى دؤزييةوة، كة تووشى باريَيى

ثاش ئةوةى لةبةردةم هاوةَلةكانيدا سةرزةنشيت كردو ليَى دا، هةرضى بةرِيَوةبةرةكـة بـوو   
ئةوي  الى خؤى سزاكةى توندتر كردو كةس و كارةكةى بانط كردو ثيَـى رِاطةيانـدن كـة    

 كورِةكةيان لةبةر رِةوشت نزمي لة ييَرطة دةركراوة!
الى برادةرةكاني نايةوة. هـةر هـةموويان ثشـتيواني     ئةو كاتة ئةو رِووداوة مةؤمةؤيةكي

خؤيان بؤ )مامؤستاكة( دةربرِِِى لة بةرِيَوةبردني ثرسى )تاوانةكة( كة ييَرخوازيَك كردبووي 
هيَشتة تةمةني نةطةيشتبووة تةمةنى ثيَهةيشتين سؤزدارى. ويستيان لة تةمـةنى دوازة  

ةنة شـ تة دائاكـار لـة بـوارى   بـةرةآليى   ثةند تـا بة ساَليدا بؤ ييَرخوازةكاني ديية بييةن 
 نةكات.

 تةنيا مستةيا هةمان رِاى ويَى هةبوو.
 بة خةيةتةوة طوتي:
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يان هاوةَلةكاني لةمةودوا ئـةم وشـةية بنووسـ ، يـان لـة ذيـاني        ،ـ زؤر دذوارة ئةو الوة
 خؤياندا بة يةكيَك بَليَ !

  تةَلحة(يان بآلوكردةوة كة كؤمةَليوذييةكةى )ب هةواَلةكاني ثاش ضةند رِؤذيَك ميدياكان
 بة خةيةتةوة طوتى: طوندنشينيان سةربرِيبوو، مستةيا 500تيَيدا تريؤريستان 

ـ لة ثؤلي ئةو مامؤستايةوة يةوجيَك ثياوكوذ دةردةض  .. ئةو دةستةى كة سزا دةدريَـت  
 لةبةر ئةوةى وشةى )خؤشم دةويَيت(ى نووسيوة دةستيَية بؤ تةقةكردن ئامادة دةكريَت.

 دواتر، مستةيا بة جدييةتيَيى درؤكينانةوة ثيَى طوت:
 ـ م  بري لةوة دةكةمةوة كؤ  بؤ ئةمةرييا بيةم.

 بة سةرسورِماوييةوة ليَى ثرسي:
 ـ ئةمةرييا .. بؤضى ئةمةرييا؟

اثرسيدا، دةركةوتووة كة ثياوى ئةمةرييي زؤرتري  كةسـة كـة   لةبةر ئةوةى لة دوايةم  رِ
رِؤذى بة تيَيراي سآ جار بةكارى دةبات، وةك  ةكاردةبات. بزانوشةى )خؤشم دةويَيت( بة

بيةم بؤ ئةوةى بؤ تةنيا جاريَك   بَليَيت لةطةأل هةر سآ ذةمةكةدا دةتوات. دةمةويَت كؤ
انـةت لـة زارى   نتة ،لةذيامندا طويَم ليَ بيَت. ليَرة رِةنهة مرؤظ بشمريَت و طويَى ىلَ نـةبيَت 

ي دةويَت. يشي خؤشتيَيي  ئاماذة بةوة دةكةن كة داييدايييشييةوة ئةطةرضى هةموو ش
 بةآلم كاتيَك ئةو وشةية طؤدةكات ثيَضةوانةكةى دةَليَت!

 يَيى طاَلتةجارِييةوة طوتي:رِيَتمبة 
 يا بةوة بَليَيت خؤشم دةويَيت!نبيةيتةوة، تة ـ تؤ دةتوانيت لة كؤ  كردن ثةشيمامن

اقـاى ثيَيـةنيين دا، بـةآلم بـة رِاسـيت      ئةمي  بؤ ئةوةى طيَضةلَ بة سـؤزى بيـات لـة ق   
 نةيهوت.

ئةطةر بيهوتاية رِةنهة ئيَستة لة سةربازطةكاني طرتين سؤزداريدا بوواية. لـةبرى ئـةوةى   
كؤزيَك منداَلى ببيَـت، لـةوآ دةبـوو خزمـةتى داييـي ئـةمى دةكـردو منداَلةكانيشـي         

 بةخيَودةكردن!
 تؤ بَليَيت بة رِاسيت خؤشى ويستبوو؟
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نازانيَت. زؤربةى ئةوانة لةو برِوايةدان كة بـة بةسـةرهاتي خؤشةويسـتيدا     وآ بة خؤيشى
 تيَثةرِيون، لة رِاستيشدا ئةوان لة خةيالَ ثآلوى ئةظينداريدا دةذي . 

ثيَشيةشيارى بةرنامةكة وتةى كؤتايى بؤ وآ بةجىَ هيَشت، ثاش ئـةوةى هزرةكـاني لـة    
وان اليةنهراني جـةذني ئةظينـداران و   بةشدارى كردن لةو مشتومرِةى سةرقاأل كرد كة لةنيَ

 نةيارانيدا توندتربوو. طوتى:
يندارى جـةذني نـةبوو.   ظـ ئةو رِؤذطارةى ئةظينداران لة ئةظينداريدا دةمردن. ئةو كاتة ئة

ئةمرِؤ بازرطانان جةذنيَييان داهيَناوة بؤ ئةوةى خةياأل ثآلوى سؤزدارى رِةوانةى ناو بـازارِ  
كة جةذنيَك بؤ ئةظيندارى دادةهيَن  زيامنةندى بريى ئةو كةسـانة   بيةن. بري لةوة ناكةنةوة

دةخةنةوة كة ئةظيندار ن  و بة شادي كةساني ديية دَلتةنهيان دةكةن. لةرِاستيدا نابةجآ 
 تري  جةذنة!

ثيَشيةشيارى بةرنامةكة بة طاَلتةوة وةآلمي دايةوة بؤ ئةوةى ثاَلى ثيَـوة بنيَـت ددان بـة    
 شتيَيدا بنيَت:

 وةك بَليَيت لة قسةى ئايرةتيَك دةضيَت ئةمرِؤ جةذن ناطيَرِيَت.ـ 
 بة هةمان طاَلتةوة وةآلمي دايةوة:

تـؤ نييـة. ئةوانـةى     ىـ جةذنةكان دةخوليَنةوة.. جةذنيَك جةذني تؤيةو جةذنيَيي  جةذن
 ئةمرِؤ بة ئةظيندارييةوة جةذن دةطيَرِن، رِةنهة كة جـةذني ئايينـدة ديَـت ليَـك دابـرِاب ؟     

دةطري ، رِةنهـة لـة جةذنـةكاني داديَـدا     بة كوأل ني  ئةمرِؤ بؤ تاك و تةنيايي خؤيان ةوائ
منداآلني بةنازى ئةظيندارى ب . لة هةردوو باريشدا دةبيَت خؤمان بؤ ئةطةرةكـةى دييـة   

 ئامادة بيةي !
داو ئـةو   نواوبوو، ميوانـةكان رِاوةسـتابوون و دريَـرةيان بـة مشـتومرِةكةيا     ةبةرنامةكة ت

يندار كؤتـايي نايـةت.   ظثية طوآلنةيان بةدةستةوة بوو كة ثيَيان طةيشتبوون. قسةى ئةضة
بةآلم وآ ثةلةى بوو، دةيويست ستؤديؤكة بةجآ بهيََليَت بؤ خؤدةربازكردن لةو ثرسيارانةى 

ن دةكوالندةوة، كاتيَك ثيَشيةشيارى بةرنامةكة ضةثية طوَليَيي دايـةو طـوتى   ابرينةكاني
داواى كـردووة لـةكاتي ثةخشـى رِاسـتةوخؤدا ثيَشيةشـى نـةكريَت.        ئةوةى ناردوويـةتي 

بةسةرسورِمانةوة وةريهرت، ئةو ضةثية طوَلة سةرجني رِاكيَشا ضونية بة شيَوةيةكى سةير 
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كـةوت، شـتيَيي رِوونـة كـة      رِيَيخرابوو، كاتيَـك لـة طؤشـةى ديارييةكانـدا ضـاوى ثـيَ      
ــةن و سةرجنرِ    ــتيَيي دةطم ــتوويةتي ش ــةى ويس ــة    خاوةندةك ــةوي  ب ــت ئ ــةر بيَ اكيَش

رِةتيرنةوةيةكي ئاشيراى زاَلبووني رِةنهي سوور لة جةذني ئةظينداريدا. تـةنيا لـة طـوَلي    
)تؤليب( ثيَيهاتبوو لة رِةنهيَيي سةير كة بة شةثؤلي تيشـيي لـة نيَـوان بةنةوشـةيي و     

لةسـةر   رِةشدا دةبريسيايةوة. بة شيَوةيةك رِيزكرابوون وةك سـةرباز قيـت رِاوةسـتابوون،   
هةمان رِادةى يةكةم  دةم دانةوةى شةرمنانة، بة سآ رِيز يةك لة دواى يـةك دانرابـوون،   

 ثاني ناياب بةسرتابوونةوة.ساتاني سوورى بة قرديَلةيةكى 
يا سـآ وشـة لةسـةر كارتةكـة     نبة ثةلة ئةو كاغةزة بضووكةى كردةوة كة لةطةَلى بوو، تة

كـةش و   ورِماوى لـة شـويَين خـؤى وشـك بـوو.     رِةشت ليَ ديَت(. بةسةرستؤ سرابوو )ونو
ةدارييـةك  طهةواكة جؤرة شتيَيي تيَـدا بـوو لـة رِاطةيانـدني ئةظينـدارى دةضـوو. وةك ئا      

لةبارةى نزييبوونـةوةى بـاهؤزيَيي ئةظينـداري. شـتيَك كـة نـاوى نييـة وةك خاوةنـدي         
تـةوة.  كارتةكة، بةآلم سةرةسـوورِةيةكي خؤشـى تـووش دةهيَنيَـت ثيَشـرت تـاقي نةكرووة      

نازانيَت ضى بةسةر هاتووة. ميوزيييَك لة جؤرى ظـاَلس سـةما بـة رِوحـي دةكـات، لـة       
كردووةو، دةتوليَنيَتةوةو كاريَيي واى ثيَ دةكات تواناى  شويَنيَك لة ناخييةوة دةسيت ثيَ

 بريكردنةوةى لؤذيييانةى نةميَنيَت.
بووجي لةساتاني لة ثـيَ بـوو،   لة ئؤتؤمبيلةكة دابةزى وةك بَليَيت سةماكةرى باَلية دوو با

 ثةيدا بووبوو. ىلَلةسةر ثةجنةى خةونةكاني دةرِؤيشت كة ثيَيان 
*** 

ئةطةر رِؤذنامةنووسيَك هةمان ئةو ثرسيارانةى ليَ بيردايةتـةوة، ئـةوة شـتيَيي دييـةى     
وانةى ئةوانةى دةطوت كة ثيَ  سآ كاترميَر طوتووني. سآ وشة لةسةر كارتيَك كـة  ضةثيَ

 ثيَوة نيية، قايل بوونة سؤزدارييةكاني خستة داوةوة. ناوى كةسى
ئةم ساتة، وآ خةياأل ثالوى ئةظيندارى لة نائةظيندارى ثيَ باشرتة. شـتيَيي خـراث نييـة    
بضيَتة ِريزى كؤمةَلةى ئةظيندارة بـآ ئاطةكانـةوة كـة ئـةو خـةياأل ثآلوييـة دةسـيت لـيَ         

 ة رِاسيت دييوذيَت، يان دةيريَنيَتةوة.وةشاندوون. دةيةويَت مر بةو دةرمانةوة بنيَت كة ب
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وَلةكةى لةسةر ميَزة خرِةكة دانا، بة شيَوةيةك لة هـةر كويَيةكـةوة   طلة ئؤتيَلةكة، ضةثية 
سةير بيات بيبينيَت. ويسيت لةخيَرا رِؤشيتين خةونةكاني و طرةوى دَلى لةسـةر كارتيَـك   

 ت ليَ ديَت(.رِةشتؤ سووك بياتةوة، كة تةنيا سآ وشةى لةسةر نووسراوة )
ئةوةى هةسيت ثـيَ دةكـات ثيَوةنـدى بـة سـةبةتةى طوَلةكـةوة نييـة. وشـةو رِةنهـةكان          
هةرضؤنيَيي ب ، ئامادةبوو ثيَى لة يةكةم  ئةظيندارى هةَلنووتيَت كة بة تايبةتي ئـةمرِؤ  

ة ثةتايةكـةو ناتوانيَـت خـؤى لـيَ قوتـار      كـ ذيان دةتاتة سةر رِيَهةكةى. وةك بَليَيت كارة
 بيات.

بة سوثاسةوة لةو طوَلة رِةنط سةيرانة وردبووةوة. ئةطةر ئةو طوآلنة نةبووايةن ئةوة رِةنهي 
سوور تريؤرى دةكـرد، وةك ضـؤن  ئـةمِرؤ هَيرشـى كـردة سـةر مليؤنـان كـةس لةوانـةى          

 ئةظيندارييان لةذياندا نيية.  
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تووة، لة دةسيت ذان و دةَليَيت طويَت لة طيَرِانةوةكاني مششاأل و ئاه و ناَلةى نامؤبووني طر
 ابرِان دةكرووزيَتةوة، )دةَليَت(:دئازارى ليَي

 )م  لةوةتاى لة رِووطةى دارستان برِاوم ئةم طريةو زارييةم ليَ نةبرِاوة،
 بينيت بؤ طرياني م  دةطري ةبؤية خةَليي بة ثياوو ئايرةتةوة د

هةر بـة دواى ئـةو   هةر مرؤظيَك لة نيشتمانيَيي دوور لة نيشتماني خؤى نيشتةجآ بوو، 
 رِؤذةدا دةطةرِيَت كة بة نيشتماني خؤى شاد ببيَتةوة

 دةنهى مششاأل ئاطرة نةك با، كةس نةبووة ئةم ئاطرةى لة دَلدا كَلثةى نةسةندبيَت(.
 

 مةوالنا جةاللةدي  رِؤمي                                                        
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دَلرِييَنةرانةى بةراييةكان بوو، ثرِيشيي يةكـةم   حةزى لة سةرنج بة الى خؤدا رِاكيَشاني 
 نيها، هةناسة هةَلييَشاني يةكةم  واق ورِمان.

 بيةويَتة داوى ئةظيندارييةوة. حةزى دةكرد
لة رِاوكردنى ئايرةتاندا شارةزايي نـةبوو، بـةَليو بـة هةَلمـريين هـةنهويين ذيـان، بـةو        

 تامةزرؤيية زؤرةوة كة ثيَ  ئةظينداري ديَت.
ش ئةوة ثرت لة جاريَك، سةيرى ئـةو ديـدارةى كـردةوة، كـة لـة نوسـينهةكةى خؤيـدا        ثا

 ثاراستوويةتي. بةشيو كؤدي ئةو دويَتة بياتةوة، يان نهيَين حةز ليَ كردنى هةَليَنيَت.
ى ضوون ئةو طريؤدةى ببيَت. دَلى لة جوانييةكةى نةضووة، وآ ئةوةندة جوان نيية تا ثياويَي

ة كة بشيَت لةطةأل ئايرةتاني دةوروبةى زؤرانبازي ثيَ بيات. رِةنهة ةي  ثؤشتة نييئةوةند
سةرجني رِانةكيَشاباية ئةطةر بةرِيَيةوت تووشى بة تووشييةوة بووباية. بةآلم وشةكاني بةر 
طويَى كةوت  و خستيانة ناو داوى جوانيي ئةو ميَيايةتييةوةى كة ثيَشـرت لـةو شـيَوةيةي    

 نةبينيوة.
كردو لةسةرخؤ سةرقاأل بوو ثرِى دةكردةوة، وةك ضـؤن رِاهـاتبوو كاتيَـك    قليانةكةى بةتاأل 

 بريو هزرةكان جَلةويان ليَ دةستاند.
قليانةكةيدا.  اتةوة، بةَليو لة كاتي ئامادةكردن و ثرِكردنيكلة كاتي جهةرةكيَشاندا بري نا

اني بةرِيَوة بةم شيَوةية خؤى بؤ ثرؤذةو بؤندةكاني ئامادة دةكات. بةم شيَوةيةي  جةنهةك
بةر لةوةى بةشدارييان تيَدا بيات، لةو برِوايةيدا كة ئامادةبوون بـؤ بردنـةوة بـة     ت،دةبا

 هؤكاري ضيَرةكاني سةركةوتوو دادةنريَت.
ضاوةرِيَى ئايرةتيَك بيةيت، لة دةرةوةى كات و لة دةرةوةى حسيَب كردنةكاندا، ضـاوةرِيَى  

ئـايرةتيَيي دييـةى لـيَ نييـة، ئـاى بـؤ        بيةيت وةك بَليَيت جهة وآ ئةو زةمينة هـيض 
 تيَيؤشان .. ئاى بؤ سةركةوتنى مةزن كاتيَك ئةو ذنة دةستةبةر دةكةيت.

وةك بَليَيـت لةسـةر تةختـةى     ،سآ مانهة لةسةرخؤ بـةرةو الى بـةرةو ثيَشـةوة دةضـيَت    
 لة هةر بةرنامةيةكةوة دةربيـةويَت،  نشةترةنج بيَت. لة هةر شانؤيةك طؤراني بضرِيَت، يا

ضةثية طوَلى ثيَ دةطات. وةك رِاوضى هـةموو شـتيَك لـةبارةى نيَضـريةكةيةوة دةزانيَـت،      
 ئاطةى لة دةنهوباسةكاني هةبوو، كةضى وآ هيض شتيَيي لةبارةوة نازانيَت.
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ئةم ثيَوةنـدى بـة سةراسـيمةو ضـاوةِرواني و دوودَلـي )وآ(وة هةيـة. حـةز دةكـات وةك         
ــةوة،   ــيار بضــيَتة ذياني ــة نيشــانةى  نيشــانةيةكي ثرس ــدا ببيَت ــةرِبووني كات ــةأل تيَث لةط

ارى بـةم  دسةرسورِمان.. ثاشان نيشانةيةكي سةرجنرِاكيَ ! بةسةرهاتة مةزنـةكاني ئةظينـ  
شيَوةية دةنووسريَ . ئةوةى بة ثةلة بيَت بة خيَرايى تيَدةثةرِيَت و، ئةوةى بـة خيَرايـى بـة    

ةتة تةمةنيَك، واى وناييدا طةيشتودةسيت دةهيَن  بة ئاساني لة دةسيت دةدةي . ئةو لة دا
ليَهاتووة ضيَرى رِيَهةى ال لة ضيَرى طةيشنت بةالوة باآلترةو، ضاوةرِواني كردني شتةكان زؤر 

 بةهيَزترة لة بةخؤوةنازيين هةبوونيان.
 لةسةر دووةم  كارت بؤى نووسي )هةموو كاتيَيم هةية(.

 (.لةسةر سيَيةمي  )ثيَشوازى لة طوَلى ضاوةرِوانى بية
رِةنهة وآ دةركي بةوة كردبيَت كة ثيَويستة زؤرتر ضاوةرِوان بيَت، بةر لةوةى بزانيَـت كـيَ   

، كة هةر جارةو وشةطةلي جياوازيـان لةسـةر نووسـراوة.    ى بؤ دةنيَريَتئةو ضةثية طوآلنة
 ئةو وشانةى خةريي  شتيَك بدركيَن ، كة كاريَيي وا دةكةن جيَى تامةزرؤيي بيَت.

كي ئةو ماوةيةيـة. زؤر نزيـك نةكةويتـةوة تامـةزرؤيى هةَلوةشـيَنيتةوة،      ئةظيندارى زيرة
زؤري  دوور نةكةويتةوة لةبري بضيتةوة. بةيةكجار ضيليةكةت لة ناو كوانووى ئةو كةسـة  
دانةنيَيت كة خؤشت دةويَت. بة هةَلهريساوي بيهيََلـةوة بـة جووآلنـةوةى ضـيليةكة نـةك      

ئـةو  هةسـت و رِيَـرِةوى ضارةنووسـي     ،نيَـت زؤرتر، بآ ئـةوةى ئـةوى دييـة دةسـتت ببي    
دةجووَليَنيَتةوة. ئـؤى .. ضـةند لـة يـارى طواسـتنةوةى ئـاطر لـة نيَـوان ضـيليةكانداو،          

 رِزطاركردني مةشخةَلةكة بةساتيَك بةر لةوةى بيوذيَتةوة، شارةزاية.
ســىَ نامــة بــؤ ثيَيردنــى ثتيلةكــةى بةســ . لةطــةأل ضــةثية طــوَلى داهــاتوودا منــرةى   

نةكةى بؤ بةجآ دةهيََليَت، بةآلم ئاشيراية ناوى خؤى بؤ ئاشيرا ناكـات. تـا بـؤى    تةلةيؤ
ئةوةى  ،ة بة يارى تةمومراوى دةدات بؤ ئةوةى تامةزرؤى زانيين زانيارى بيَتربيريَت دريَ

لةبارةى ئةمةوة نايزانيَت. تةمومراوى جلوبةرطسازيَية بة ئارةزووى خـؤى كـار دةكـات،    
 ناودارةكان نةبيَت. نيا لةسةر جلوبةرطىى نانووسيَت تةناوى خؤ

وشةكاني لة هةر كارتيَيدا لة سآ وشة تيَنةدةثةرِي . يسةكاني طرانبةهاترن لةوةى كارتي 
ثيَ ثرِبياتةوة، ئةو كارتانةى لة بؤنةكاندا رِةوانة دةكريَ ، وآ هيَشتة ئةوة نازانيَت، نةي  
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ةى داوى وآ كـردووة. لةطـةأل ويَـدا    ي طـريؤد وئةوةى كة زمان هةنديَك لةو شتانةية كة ئة
ثيَشبيين ضةندي  طيَمى زمانةواني دةكات لة كةشيةشاني ئامسانةوة. تةنيا ئـةم ضـيَرةية   
كة لةطةأل كةساني دييةدا ليَى بىَ بةريية، هاوبةشيَيي بؤ طيَميَيي باسييت بؤأل دةويَت، 

بةرسظيان بداتةوة. ئايرةتاني تيَيدا رِستةكان باأل بهرنةوةو ئةمي  بةثةلة وةريانبهريَتةوةو 
 دةوروبةرى لة دةرةوةى نويَ  هيض طيَميَيي دييةيان لةطةأل نيية.

بةثيَ ماَلةوةى بةرةو دارستاني بؤلؤنيا بةجآ هيَشت. رِاهـاتبوو ئيَـواران ثياسـةيةكي زؤر    
بيات كاتيَك بريى دةكردةوة، جاريَك بـةرةو بريةوةرييـةكان و .. جـاريَيي دييـة بـةرةو      

 ة.ئاييند
ئةو بةردةوام ئامادةى ثرؤذةية، يان تازة لة بريةوةرييةك هاتووةتة دةرةوة. لة سةردةميَيي 
واآلى نيَوان سةردةمي منداَليةتي ئاسايي لة بةيرووت و سةركةوتنة لـةرِادة بـةردةرةكاني   

 لة ثايتةختةكاني جيهاندا وةرزشى ثياسةى خيَرا ئةجنام دةدات.
بوو بةو دةستيةوتانة بهات، بةَليو لةو رِيَهةيةي كة بـؤ  دةستيةوتة طةورةكةى لةوةدا نة

 طةيشنت ثيَيان طرتبووية بةر.
ى ضارةنووسـة طــةورةكان بـوو. سةرطوزةشـتةى ئــةو ثياوانـة سـةرجني رِادةكيَشــا      شـةيدا 
رِةنهيين خةونة ئةيسانةييةكان بوو.  يان دروست كرد. ثيشةكاريَيي دةستووسي حؤنضارة

سةند بيـات. رِةنهـة لـة    ى ذيان خةونةكاني ثةببينيَت بؤ ئةوةتةنيا ئةوة بةس بوو خةون 
آ ييَـزى نـازان .   ضةند ساتيَيي دةطمةندا بآ ييز بيَتة بةرضاو، بةآلم خةونةكاني ئاطةى بـ 

 ةيشدا خةون دةبينيَت. لةسةر رِيَهةى لة درةختة ليَك ئاآلوةكانتلةو كا ثياسة دةكات و ..
ة، قازةكـاني  لةسـةر ليَـوارى هيَـورى دةرياضـةى      ورد دةبيَتةوة بة هةموو جؤرةكانيانةو

 بؤلؤنيا جوان جوان مةلة دةكةن.
يان نووسةريَك بوواية تا سةرسورِماني خـؤى بةرانبـةر بـةم     ،زؤر جار حةزى دةكرد شاعري

يـان   ،دةربرِيباية كة ثرت لة دة ساَلة هاموشؤى دةكات. نازانيَت ئاية بةهرةى نييـة  ةشويَن
تـةواو نـةكردووة بـةَليو دةرضـووى      ىتة نووسةر، ضونية ئـةو زانيـؤ  ى ببيَةبويَرى بؤ ئةو

 وةيةكى جدى بريى لة برِوانامة نةكردووةتةوة.ذيانة. بؤية رِؤذيَك لة رِؤذان بة شيَ
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شتةكة ئةوةند بيَزارى ناكات. طرآ كويَرةكةى كرايةوة لةوةتاى بة دانايى و زيرةكي خـؤى  
اندا سـةركةوت ئةوانـةى لـة كؤمثانياكـاني كـار      بةسةر طرووثى رِاويَركارو ياريدةدةرانةك

وانامـةى ئـةوان كارةكـانى لـة     ثسثؤرى خؤى نةك بة برِ دةكةن. زؤر جار رِووى داوة كة بة
 ئيفالس بوون رِزطاركردووة.

يت ئةوةى ئريةيـى لـة خـةَلك ثـَي دةبـات ِرؤشـنبرييية. بؤيـة، بـة تامـةزرؤيى و          سبة رِا
ةنـدا بـةرةو بةبـةهاتري  و    موةردةطرت، لةطةأل تة ئارةزوومةندييةكي زؤرةوة شتهةىل ليَ

قووَلرتينيان دةضوو، ثاش ئةوةى بة اليةوة طرنط نةبوو سةرجني كةس رِابييَشيَت .. بةَليو 
 بة خؤى بؤ خؤى ضيَر وةربهريَت.
ةكةم  بؤنة نزيك بيَتةوة. ئاهةنهيَك بـوو كـة زانـي وآ    يسآ هةيتة تيَثةرِى، بةر لةوةى 

كات. ئـةم جـارةى ئةوةنـدة ضـيلية     دةنهبيَراني سووريا بةشدارى تيَدا دةلةطةأل طرووثيَك 
يي بيات، بةآلم تـةنيا يـةك دةنيـة شـةارتة     كوانووةكةيةوة بةشى ضةند رِؤذيَ خاتة ناودة

 بةكاردةبات.
نووسي و، لة ناو زةريـة بضـووكةكةي دانـا كـة      ىلةسةر كارتةكة تةنيا منرةى تةلةيؤنةكة

طوَلةكــةدا بــؤى دةنـارد. داواى كــرد ضـةثية طوَلةكــة لةطــةأل   رِاهـاتبوو لةطــةأل ضـةثية   
ــت. دةبــوو بــة خــؤى بضــيَتة الى طــوأل يرؤشــةكة و،   شــوييَريَيدا رِةوانــةى  شــام بيريَ
بةدواداضوونى هةموو وردةكارييةكاني بيات. ئةطةر لـة ثـاريس بووايـة ئـةوة سـيرتيَرة      

ت بؤ ؤناتوانيت نهيَين خو يَت يةرةنسييةكةى رِادةسثارد ئةو كارة بيات، لة بةيرووت ناش
هةموو كةسيَك ئاشيرا بيةيت. ئةمة شـاريَية هـةر يةكـةو تيَيـدا ئاذانسـيَيي نووضـة       

 بةرِيَوةدةبات.
ثاش سآ كاترميَر ضةثية طوَلةكةى ثيَ دةطات، تةواو لةطةأل كؤتايي هاتين ئاهةنهةكةدا. 

. ئةوانـةى ثـيَ     داريئةوانة كاترميَرة ثرِ طـرذى و جوانييـةكانى هـةر ثرسـيَيي ئةظينـ     
رِاطةياندني دةست ثيَ كردني رِةوشى شيَتايةتي ئةظيندارى. ئةم جارة ئاسؤى سةراسـيمةى  
سؤزداري بة هةشت ذمارة بةرزكردةوة كة ناوى لةطةأل نةبوو. ضاوى لـة كاترميَرةكـة دوور   

ةكة ليَ نةدةخستةوة. هةر لة كاترميَر دةوة، رِةنهة لة هةر ضركةيةكدا بيَت زةنهي تةلةيؤن
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بدات. ئةو كات وآ لةسةر تةلةيؤن دةبيَت. ضونية لة ناخي هةر ئايرةتيَيـدا ثشـيلةيةك   
 هةية تووشى سةراسيمة هاتووة.

لةطـةأل   ةزؤرتر لة نووسينهةكةى مايةوة، تـا تةلةيؤنةكـةى لـيَ نـةات كاتيَـك لةماَلـةو      
م مؤبايلةكةى بآ دةنط ذنةكةيدا بيَت. ثاشان نيوةشةو برِيارى دا بهةرِيَتةوة ماَلةوة، بةآل

كرد تا بزانيَت تةلةيؤني بؤ كردووة. بةر لةوةى بنويَـت سـةيرى تةلةيؤنةكـةى كـرد، بـآ      
هوودة بوو. ثيَشبيين كرد دَلى وآ شاطةشية بيَت كاتيَك ذمارةى تةلةيؤنةكةى دةبينيَت، 
يةكسةر تةلـةيؤني بـؤ دةكـات. بـةآلم وآ تةلـةيؤني بـؤ نـةكرد، هـيض بيانوويةكيشـى          

 ة لةوة دَلنيا بوو كة شوييَرةكة طةيشتووة.يييةوة كة تةلةيؤني بؤ نةكردووة، ضوننةبين
هةسيت كرد كة وآ بةسةريدا زاأل بووة تةنانةت بةر لةوةى طيَمةكةي  دةست ثيَ بيـات.  

 خةوةكةى ثضرِ ثضرِبوو، بآ ئةوةى دةنهي وآ ببيستيَت نووست.
                                              *** 

 ئةوة ذيانة بة دواى ئةو هةالنةدا دةطةرِيَت واقت ورِبيات.
وةك بَليَيت ئةم ثياوة هاوساني بيَت، ئاية ئةو كابراية جنؤكةية ناوونيشـاني هـةموو ئـةو    
شويَنانة دةزانيَت ئةمي ليَ بيَت.. يان رِةنهة شيَت بيَت؟ بـةآلم زمانةكـةى لـةوة بـاآلترة     

 ئاماذة بةوة بيات.
بـيين   ىتهةىل ورووذهيَنةرو دذ بةيةك كرد، كاتيَك ذمـارةى تةلةيؤنةكـة  هةسيت بة هةس

 نووسرابوو، بةبآ ئةوةى هيض وشةيةكي لةطةأل نووسيبيَت.
يَتيَك شةو ثيَوةندي بة ثيـاوييي  وئيَوارة دوو دَلى نواند ثيَوةندي ثيَوة بيات. جوان نيية د

لـة ذمـارةى تةلفؤنةكةيـدا     نةناسراوةوة بيات. بةآلم ثةلـةى بـوو بـةياني دابيَـت. دَلـى     
دَلى لـيَ دةدات.   ئاماذةيةكي بة كؤدى ئةظيندارى دةبينيَت ثةلةيةتي ئةو كؤدة بياتةوة.

ةقَليشـى طيَليَيـي دييةيـةو دةَليََـت و     يَت )هةستة تةلةيؤني بؤ بية(، ئدَلى طةوجةو دةَل
 يَتةوة )نةنهة .. ضاوةرِيَى سبةينىَ بية!(.دةَل

ةوة، ثاشان بةياني، بةرةنهارى سةراسيمةيى و تامةزرؤيى خؤى بةرةنهارى شةوخنووني بوو
بووةوة، ضاوةرِيَى كاترميَر نؤى دةكرد. ئةو كاتةى كة بة طوجناوى دةزانـي ثيَوةنـدي ثيَـوة    

 بيات.
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و لة لوبنان، كةواتة كاتةكة جياوازى نييـة. تةلـةيؤني   وذمارةى تةلةيؤنةكة، تةلةيؤنيَك ب
رِادةيةك ذمارةى تةلةيؤنيَك دةتوانيَت يارى بة ضـارةنوومسان  بؤ كرد بآ ئةوى بزانيَت تا   

 بيات.
دةنهى لةرزى وةك ضؤن بؤ يةكةم  جار لةرزى ثـيَ  ئـةوةى دةسـت بـة طـؤراني ضـرِي        

 بيات:
 ـ ئةلؤ ..

 دةنهي ثياويَك لةو سةرةوة وةآلمي دايةوة:
 ـ  ئةم كاتةت باش.

ى ةرِةوشى نيَوانياندا كيَشا. ئةو دةروازبؤ ضةند ساتيَك بآ دةنهي سةرةتاكان باَلى بةسةر 
 طوتي: ةوقسةى كردةو

 ـ شادومامن قسةت لةطةأل دةكةم..
 خؤى بيين دريَرة بة قسةكاني دةدات:

 ـ ثةلةى ئةم ساتةيةم بوو.
 يَك وةآلمي دايةوة لة طاَلتة دوور نةبوو لة ئاماذةيةكدا بؤ كارتةكةى ثيَشووى:رِيَتمبة 

 دةستةوةية!ـ وام زاني كاتي زؤرت بة 
 ةيةنيَت كة ئوقرةم بة بةرةوةية..طـ ئةطةر كامت هةبيَت ئةوة نا

 بة هةمان طاَلتةوة دريَرةى داية:
 ـ هةرضى منم ئةوة ذيان قاَلى كردووم .. بة ئوقرةتر نيم لة ئوقرةى شيَر!

ئةوةى تيَهةياند. خستيية ئةو برِوايةوة كة طيَمةكة لةو بَلنداييةوة لةطةَليـدا دةسـت ثـيَ    
ا بوو كـة بـة طاَلتـة ثةشـؤكاوى خـؤى دةشـاريَتةوة.       ددةكات. هةرضى وآ بوو لةو برِواية
 هيواى نةدةخواست ئةم شتة بَليَت.

 بة بريهاتنةوةوة دريَرةى داية:
 ـ سوثاس بؤ طوَلةكان .. ئةو ئاورِدانةوةيةت زؤرى شاد كردم.

 وةآلمي دايةوة:
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ةزوو دةكـةم سةرسـورِماني خؤمـت ثـيَ     ـ لةوةتاى لة يةكةم  بةرنامةوة تؤم بينيوة ئـار 
 رِابهةيةمن.
 ليَى ثرسي:

 ـ مةبةستت كام بةرنامةية؟ ثيَدةضيَت بينةريَيى باشى بةرنامة تةلةظزيؤنييةكان بيت!
لة رِةوشي دييةدا بةرسظيَيي دييةى دةبوو، بةآلم بيانوويةكي بؤ دؤزييةوة. وآ نازانيَـت  

يؤنـةوة دةركـةوتبيَت ئـةو ضـةثية طـوَلى بـؤ       ئةم كابراية كيَية، ثاشان هةرضى لة تةلةظز
ا بيَت كة هيض كاريَيي نـةبيَت تـةنيا ئـةوة نـةبيَت لةبـةردةم      دناردووة، رِةنهة لةو برِواية

 تةلةظزيؤندا دانيشيَت.
 وةآلمي دايةوة:

ـ مةبةستم ئةو ديدارةية كة لة كؤتايي ديسةمبةردا لةطةَليان سازكردبوويت.. قسـةكانتم  
 ثيَ جوان بوون.

 طاَلتةوة طوتى:بة
 ـ وام زاني جلة رِةشةكةمت ثيَ جوان بوو كاتيَك بؤت نووسيبووم )تؤ رِةشت ليَ ديَت(.
 ـ رِةنهة دةبوو بَليَم تؤ بؤ ئةو دةشيَيت .. خاتوون رِةش كةساني خؤى هةَلدةبريَريَت.

هيضي نةبوو بةرسظي ثـَي بداتـةوة. ِرؤذهةآلتييـةكان بـةو شـيَوةن، كـةس ناتوانيَـت لـة         
يانرِا بهات كاتيَك لةطةأل ئايرةت دةدويَ . نةدةشـيا ثرسـيارى   براردني وشةكانياندا ثيَهةَل

 ليَ بيات خةَليي كويَية. ثرسيارةكةى بة شيَوةيةكي ديية كرد:
 ـ لة بةيرووت دادةنيشيت؟

 ـ بةَلآ.
 ـ تؤ بةختةوةريت .. زؤرم بةيرووت خؤش دةويَت.

 وةآلمي دايةوة:
 ثيَشوازييةكى جوانيان بؤ تةرخان كرديت. ياكاندت.. ميـ بةيرووتي  تؤى خؤش دةويَ

 قةرزاربارى ئةو شارةم. ـ بة رِاستى .. م  لة دةست ثيَ كردني يةكةم  هةنهاومدا
 طوتى:
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ـ رِةنهة رِؤذطاريَك قةرزاربارى ئةو شارة بيت كاتيَك بة ديدارى مـ  دةطـةيت. وشـةكاني    
شـت. هةسـيت كـرد كـة ثيَويسـتة يةكـةم        جؤرة بيَ دةنهييةكي لة نيَوانياندا بةجىَ هيَ

 تةلةيؤن دريَر نةكاتةوة. 
 طوتى و تةلةيؤنةكةى كؤتايي ثيَ هيَنا:

 ـ منرةكةى منت الية .. شادومان دةمب طويَم لة دةنهت بيَت.
كردو هةىل نةدايـة قسـةى دييـة بيـات. لةوثـةرِى سةراسـيمةييدا        ىلةناكاو ئةو قسانة
 بةجيَى هيَشت.
 تةى )شادومان دةمب طويَم لة دةنهت بيَت( داخست.طيَمةكةى لة رِس

ماندووت كردم بةر لةوةى طويَم ت ثيَى بَليَت بؤ خؤى هيَشتةوة )ئةوةى هيواى ثيَ دةخواس
 لةناوت بيَت.. ماندووي  دةمب ضونية نامةويَت جهة تؤ طوآ لة كةسي ديية بهرم(.

بـةجيَى هيَشـت. لـةم    هةر لةسةر برسيةتي بؤ وآ مايةوة. كةضـى هـةر بـة تينوويـةتي     
قؤناغةدا ئةظيندارى ثيَويست بةوة دةكات مشةخؤرى لةسـةر تينوويـةتي وآ بيـات كـة     
دةيةويَت زانيارى زؤر لةبارةى ئةوةوة بزانيَت، ئةطينة طرِى بَليَسةى نيَوانيان دةكوذيَتـةوة،  

ذى دوو رِؤ ىبؤية قةيدى نيية ضاوةِروان بيَـت. شـارةزايي ثيَـى دةَليَـت كـة وآ لـة مـاوة       
داهاتوودا ثيَوةندى ثيَوة دةكاتةوة. ئةو زانيويةتي كة ئايرةتـان لـةوة ثـرت نـاتوان  ئـوقرة      

 ضةند لـة رِةش بهرن..مةطةر وآ خؤى ثرت لةم بة قورسرت بهريَت، قسةكةى رِاست دةرضوو 
 ئوقرة دريَرترة!

ة ثاش تيَثةرِبووني سآ رِؤذ بآ ئةوةى هيض وةآلميَيي بداتـةوة، خـةريك بـوو طومـانى لـ     
تيورييةكاني خؤى دةكرد. لة هةموو باريَيدا، ئةم تةلةيؤني بؤ ناكات، بةتايبـةت وآ بـة   

 تةلةيؤني نؤرمال تةلةيؤني بؤ كردبوو كة رِةنهة تةلةيؤني تايبةت بة خؤى نةبيَت.
ويَرِاى سةرقاَلبووني بةردةوامي، كةضى هةر بريى لةوة دةكردةوة وى تةلةيؤني بؤ بيـات.  

دا ترسى ئةوى ليَ نيشت بةسةرهاتةكةى لةةأل ئةو دويَتـةدا كؤتـايى ثـيَ    لة ثيَنجةم  رِؤذ
بيَت. ئةو دويَتة دويَتيَيي كةللةرِةق و رِكة، رِةنهـة هـيض ثاسـاويَيى نـةبيَت بـؤ ئـةوةى       
تةلةيؤنى بؤ بيات، بؤية، جوان نيية ئةم ضى ديية ضةثية طوَلى بؤ رِةوانة بيـات. لـةوة   
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هةيشتبيَت كة سةرجني بةالى ويَـدا رِاكيَشـاوةو شـايةني    دةترسيَت وآ ئةمي بة يةكيَك تيَ
 ثرت لة يةك تةلةيؤن نةبيَت. 

دةسيت بة ثالندانان بـؤ بةرةنهاربوونـةوةى ئـةو هةَلوَيسـتة نويَيـة كـرد كاتيَـك بـةياني         
 شةشةم  رِؤذ تةلةيؤنةكة زرِةى ليَوة هات:

 ـ بةيانيت باش.
دني ئايرةتانـدا، ئةوثـةرِى شـادوماني خـؤى     بة ييََليَيى ثياوانةى رِؤضوو لـة دةسـتةمؤكر  

تا ئـةمرِؤ دواكـةوت و درةنـط    بؤ كردووة، ليَيشى نةثرسي بؤضى  ة تةلةيؤنيك دةرنةبرِى
وة بيَـت(. ئـةم جارةيـان طـوآ     ثيَوةندي ثيَوة كرد؟ دةشيَت ئةم )كاتيَيي زؤرى بة دةسـتة 

يرةت دةثيَييَـت، ثرسـياى   اني لةطةأل بةكارهيَنا، ئةوة ضةكيَية بةردةوام ييز زلي ئاثيَنةد
طوماناوى ئاراستة دةكات. ضةند وشةيةكي نةرم و نياني لةطةأل طؤرِييةوة، ثرسيارى هةوالَ 

ئةو كاتةى ثيَ نةبةخشي ثرسيارى لـيَ بيـات كـة     نهوباسةكاني ليَ ثرسي، بةآلم ئةمو دة
و ى ليَ كردشي كة ئةم لة كؤبوونةوةداية. ثاشان ماَلئاوايخناوى ضيية. ئةو هةستةى ثيَ بة
لة دةنهت بوو(. دةربرِينيَيـى طوماناوييـة سـةبارةت بـة     طوتى: )شادومان بووم كة طويَم 

 ئةظيندارى و سةبارةت بة رِيَزطرت  دةطوتريَت.
 ثشووى ثيَدا هاتةوة كاتيَك تةلةيؤنةكةى دانايةوة.

بـآ   ا يةك هةنهاو بةرةو دواوة ثاشةكشيَى كـرد، وةك بَليَيـت سـزاى بـدات    لةم تةلةيؤنةد
ئةوةى بزانيَت بؤضى، لةو برِوايةدا بوو كـة ئـةو هةنهاوةيـة كـة بةسـةرهاتةكةيان ضـةند       

 هةنهاويَك بةرةو ثيَشةوة دةبات.. ئةم واى ليَ دةكات سةما بيات سةماى تانهؤ!
 ة.رِيَتمزؤر جار لةو برِوايةدا بووة كة ميَيايةتي 

ان و توندوتيـرى و  ديَك لة يريـو ئةم ئايرةتة لةطةأل رِوحي ئةم سةما دةكات. قسةكاني بةش
ةو رِةشةى لة بةريـةتي بـؤ ئـةو سـةماية     ئلووت بةرزي . وآ خاتووني تانهؤية. تةنانةت 

 كراوة: سةماى تؤَلةسةندنةوة.
ك دةرباز نةدةبوون نيـو سـةدة لـة ئةمـةريياى التـيين      ئةم وردةكارييانة لة ضنهي ثياويَ

يان ثارضـة ميوزيييَـك .. لـة هـةر      ،يةكئاوارة بووةو، هيَشتة لة دَلى خؤيدا ناوى سةما
 ئايرةتيَك دةنيَت.
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*** 
وآ، هةموو شؤرِةسوارةكاني ضوار دةورى سوارى ئةسـثى دارينـة بووبـوون. ئةمـةى بـةم      
دوايية بؤ دةركةوت. بةآلم دَلى دةَليَت ئةم ثياوة لةوان ناكات. رِةنهة لةوان باشرت نةبيَت، 

ةوةية كة لةوان ناكات. لـة كـةس ناكـات. طـوَلى     وآ هيَشتة نازانيَت. ئةوةى دةيزانيَت ئ
رِةنط سةير سةير هةَلدةبريَريَت، لةو طوآلنة ناكات ثيَشـرت ديـوني، لةطـةأل وشـةطةليَيدا     

 كةسي ثيَشرتى ئةو نةيهوتوون.
رانـةى لـة رِاوةدوونانيـدا، لـة لـيَ      ةتةمومراوى ئةو، كـورت بـرِى ئـةو، شـيَوازى داهيَن    

 يَيي دييةدا بةدى نةكردووة.نزييبوونةوةيدا، لة هيض ثياو
ويَرِاى ئةوةي ، وآ بؤ دَلنيايي خؤى ليَ دوورةثةريَز دةطريَت. لةبةر ئةوةى تامةزرؤية زوو 
ثيَى بهات، وردة وردة ليَى نزيك دةبيَتةوة، ضونية هةرضةندة هةنهاوى خيَرا تـرى بـةرةو   

 الى ثياويَك نابيَت طرةوةكةى دؤرِاندووة.
لة شـيَوازة نويَيـةكاني يَيركـردن ثرةكتيـزة بيـات، كـة يَيرطـة         ويسيت لة ذياندا يةكيَك

هاوضةرخةكاني دةروونناسي ثيَشنازيان كردووة، بؤية لةسةرةتاى دةست ثيَيردنـي سـاَلى   
خويَندندا منرةى بةرز بة يَيرخوازةكان دةبةخشـَيت، بـؤ ئـةوةى هانيـان بـدات ئـةو منرانـة        

دات كة شايةن ، ئةو كـات ئةوةنـدة ئارةزوويـان    بثاريَزن، لةبرى ئةوةى ئةو منرانةيان ثيَ ب
 ناميَنيَت خؤيان ضاكرت بيةنةوة.

  طةوجايةتييةكة بةرزتري  منرة بة ثياويَك ببةخشيَت بةر لةوةى تاقي بيةيتةوة، بة طرةو 
كردن لةسةر ئةوةى كة بة جوانرتكردنةوةى كةموكورتييةكاني طرةوى ئةوة دةبةيتـةوة كـة   

 ةردةمي خؤى.دةييةيتة شؤرِةسوارى س
لةنوآ ئةو هةَلةية ناكاتةوة. دةبيَت ئةو ثيـاوة خـؤى مانـدوو و شـةكةت بيـات تـا       رسة

 بتوانيَت منرةكاني ئةم وةربهريَت.
سي  ئةوةندة ثيَيـةني وةنـةبوو بـة ثشـرتِا     وبة لؤذييي مامؤستا بريى دةكردةوة، ضارةنو

م ثياوة بؤ ئةوة هاتووة تـا  بيةويَت، كاتيَك طويَى ليَ دةطرت. وآ هيَشتة نازانيَت، كة ئة
 سةرلةنوآ بيخاتةوة بةر خويَندن!

*** 
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ثــاش دوو تةلــةيؤن، ســةركةوتين بةدةســتهيَنا و نــاوة بضــووكةكةى زانــي، بــةآلم ئــةو  
 سةركةوتنةى بة سةركةوتنيَيى طةورة زاني.
ى و بة ثياو، ذمارةيةك بوو، بوو بة ناو. ناووبةر لةو، تةلةيؤنةكةى ئاميَر بوو، بة هاتين ب

 تةلةيؤنةكةى )تةالل(ة. ناويَيي نهيَين، تةنيا وآ دةيزانيَت.
تةالل ناوى ثياويَية نيشتةجيَى ناو ماييةكةيةتي، بةآلم وشـةكاني لةطـةأل بـادا ذيانيـان     

 تةنيوةتةوة.
ثياويَك نايناسيَت تةنيا كةميَك نةبيَت .. ئةو ئةم زؤر دةناسـيَت. خسـتيية نـاو بـاريَيى      

ناتوانيَت خؤى ليَ قوتار بيـات. لـة رِووثيَـويَيي ناوةنـدى      كة نةوةسةرةطيَرةي ئةظيندارا
نيَوان دوو ضةثك و دوو تةلةيؤندا، لة ليَوارى ئاطركةوتنةوةكاني ضـاوةرِوانيدا نيشـتةجيَى   

 كرد.
ثيَوةندى دواى ثيَوةندى، ئةو ئةمي دةبيين ثرت طريؤدةى دةبيَـت بـةو رِؤشـنايانةى لـةناو     

وآ ضاوةرِواني دةنهيـةتي، طلـةيي    ى بةجآ دةهيَشت، ئةوةتانىَدا بؤاني تارييينهيَنييةك
وون و ضـ ليَ دةكات كة ثيَوةندى ثيَوة ناكات، ثيَشـوازى لـة طةرِانـةوةى دةكـات، لـة هةلَ     

 ووندا ضاوى لة تةلةيؤنةكاني برِيوة.ضدا
ئةم مايف ئةظيندارى بةسةر ئةوةوة هةية، ئةوي  مايف ئةظيندارى لةسةر ئـةم هةيـة ليَـى    

ــان     دَلن ــيض كاميَيي ــةوةى ه ــآ ئ ــت، ب ــةى ببيَ ــةى رِؤذان ــةدارى بةرنام ــت و ئاط ــا بيَ ي
 دةستثيَشخةرى بيةن و وشةيةكي ئةظيندارانة بة يةكدي بَليَ .

انـةكان و  جَلةوى خؤى بؤ شل كرد هةموو رِؤذيَك طويَى لة دةنهي بيَت. لة نيَـوان يرِؤكةخ 
اتيَـك لـةناو ئؤتؤمبيلـدا دةبـوو،     ماَلـةوة، ك  ونيَـوان نووسـينهة   كؤبوونةوةكاندا، يان لة
 ثيَوةندى ثيَوة دةكرد.

ئاوى لةناكاو لةناو ئـاوى رِاوةسـتاوى ذيانيـدا دةركـةوت. كاتيَـك       يَييزةنبةقوةك طوَلة 
ثيَشنيازي كرد يةكدي ببين ، ئةو برِيارى دا بيخاتة بةردةم تاقييردنةوةيةكي ئيبليسانةوة 

 بةر لةوةى دَلى خؤى رِادةست بيات.
يـان   ،يـاني ثيشـةيي  ذةبةر ئةوةى بةردةوام طومانى لةو كةسة هةبوو دةهاتة ناو ئةوي  ل

ةوة وريابوو، لةبةر ئةوةى بـرِواى وابـوو كـة ئةوانـةى     يسؤزدارييةوة. بة هؤى دةوَلةمةندي
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ن زؤرتـرة لـة ذمـارةى بـرادةرو هاوةَلـةكاني، هـةروةها       الةبةر طرييان دةيانةويَت، ذمارةي
 ثوول، زؤرتر بوو لة ئةيسووني كةسايةتيى. ئةيسوونى ثرشنهدارى ثارةو

رِةنهة هةليَك بَيت، لة ئايرةتيَيـدا كـة وآ ئـةم ناناسـَيت، ئامـادةطي خـؤى خـاَلى لـة         
لووتبةرزى ثلةو ثاية تاقي بياتةوة، ضونية بريسـك و هـورِى دةوَلةمةنـدى كردوويةتييـة     

ت، بؤيـة بضـيَتة هـةر    ضةقي تيشيدانةوةيةك رِووناكييةكةى خةَليى بةرةو الى رِادةكيَشيَ
 شويَنيَك بةو ثارةو سامانةي هةيةتي جوان دةبيَت .. نةك بة خؤى.

كاتيَك وآ ئاطةدارى كردةوة كة ئاهةنهيَك لة ثاريس سازدةكات، ثيَشنيازى بؤ كرد لةوآ 
سـان نييـة لـة    ة كة لـة بـةيرووت بةناوبانهـةو، ئا   يةكدي ببين ، بيانووى ئةوةى هيَنايةو

دي ببين . اليف ئةوةى ليَ دا كة لةطةأل طةشتةكةى ئةمدا ئةوي  لة شاريَيي عةرةبي يةك
 ئةوروثا دةبيَت.

لةو ثيشنيازةيدا بة تةنهةوةبووني ناوبانهي ئةمي بةدى كرد، بؤية لةو بـارةوة ستايشـى   
ارى بهات، ضونية وآ سةرداني ثاريسى نةكردووة دكرد. خةونى بةوةوة دةبيين كةى بة دي

ثـيَ  ضـةند سـاَليَك لةطـةأل بـاوك و براكةيـدا، ئـةو ِرؤذطـارةى         يةك جار نةبيَت ئةوي  
مامةيةكي لةوآ نيشتةجآ بوو. رِةنهة لةو سةردانةوةيدا لة ثاريس خواوةند بةزةيي ثيَـدا  
هاتبيَتةوة بؤ ئةوةى بةخؤى رِوو بة رِووى ئازارى يادى هـةردووكيان ببيَتـةوة، بؤيـة دَلـى     

 دايةوةو ئةو ئةظيندارييةى بؤ نارد.
شرت بة ديدارى ثياويَك نةطةيشتووة لة شاريَيدا هةواى ئازادى هةَلبمـريَت، رِؤذيَـك لـة    ثيَ

يَك بيَت بؤ شياندنى كؤتةكانى و شارةزابوون لة ئازاد نةبووة. رِةنهة ئةمة هةل رِؤذطاري 
جيهان. طةرِايةوةو خؤى رِيَك خستةوة: شـارةزابوون لـة جيهـان نـةك لـيَ ئاشـيرابووني،       

يواى بؤ دةخوازيَت دانيشتنيَيي جوانة لةطةأل ئةم ثياوةدا، كة ذيـاني بـة   هةموو ئةوةى ه
 طوأل رِةنط كردووة، ئةو وشةطةلةي  كة نازانيَت هةموو جاريَك لة كوآ بؤى دةضنيَت.

رِؤذيَيي تةواوى لةطةأل نةجالدا بةسةر برد بة كؤطةكاندا بة دواى جـل و بـةرطي ثؤشـتةدا    
وةى لة ثاريس و بؤ ئةو ديدارة بهوجنيَت. نةجال لة ئاكامـدا  دةطةرِا، بؤ ئةوةى لةطةأل مانة

 بة بيَزارييةوة طوتي:
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ـ خةَلك دةضنة ثاريس بؤ ئةوةى شت لةوآ بيرِن، كةضى تـؤ شـت دةكرِيـت بـةر لـةوةى      
 بضيتة ثاريس.. خوشيم ماندووت كردم هيض شتيَيت بة دأل نيية!

 بة طاَلتةوة بةرسظي دايةوة:
 ئةظيندارى لة ثاريس هيض كاتيَيم بة دةستةوة نةهيََليَت! ـ تؤ ضوزانيت .. رِةنهة

طةدارى بياتةوة كة برِة ثارةيةكي كةم وةردةطريَت، لةبةر ئةوةى رِةوةنـدى  نايةويَت ئاوآ  
جةزايري ئاهةنهةكة ِريَك دةخةن. لة رِاسـتيدا، بـآ ئـةوةى ئاطـةى لـَي بيَـت، نايـةوَيت        

ا وةريدةطرت كاتيَك مامؤستا بوو، بة كراسيَك ثارةيةكي زؤر، لةوة زؤرتر كة لة مانهيَيد
 دؤالر بةالى ئةوةوة بةربةستيَيي دةروونيية دةبيَت تيَيثةرِيَنيَت. 170بدات. هيَشتة برِى 

هيض كاريَيي نةبوو تةنيا رِيَيخستين جانتاكـاني خـةون نـةبيَت، كـاتيَيي  خةونـةكاني      
زيك بووةوة، ئةو تةلـةيؤني بـؤ وآ   ئامادةبوون بؤ يرِي  و، كاتي وردةكاريية بضووكةكان ن

 كردو ثرسي:
 ـ يرِؤكةكةت كةى دةطات؟

 طوتي:
 ـ كاترميَر شةش بة كاتي ثاريس.

 ـ لة   يرِؤكةخانةيةك؟
 ـ يرِؤكةخانةى شارل ديهؤل.

ـ باشة .. لة لةندةنةوة نزييةى هةموو كاترميَريَك طةشتيَك هةية. لةندةن بةجآ دةهـيََلم  
طةم و لةوآ لة دةروازةى هاتنـة دةرةوةى نةيـةرة هاتووةكانـةوة    بة شيَوةيةك بةر لة تؤ دة

 ضاوةرِيَت دةكةم.
 ثاش كةميَك بآ دةنهي دريَرةى داية:

 ـ هيوادارم لة ناو ئةو هةموو طةشتيارة زؤرانةدا مبناسيتةوة.
 وةآلمي دايةوة:

 ـ هةرضؤنيَك بووة يةكدي بزرناكةي ، تؤ دةمناسيت، وا نيية؟
 بة طاَلتةوة طوتي:
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ئةطةر دَلت نةمناسيَتةوة ئةوة هةرطيز نامبينيتةوة.. ئةم سةرطوزةشـتةي  ئـةو كـات     ـ
 شايةني ئةوة نيية بهوزةريَنريَت!

ــيَ    ــةوةو ث ــك ل ــةوةى ســؤزداريانةى ســتةمهةرانةى ئايرةتيَ ــؤذيَيي بةرةنهاربوون ــة ل ب
 نةيبينيوةو، لة ئاكاميشدا هيضي لةبارةوة نازانيَت، ئةو قسانةى بة تةنهةيدا دا.

وآ ثيَشبيين نةكرد ئةو تا   رٍِِادةيةك رِاست دةكات. برِيارى دا بةرةنهاربوونـةوةى خـؤى   
 ثةرة ثيَ بدات.

 بة ثيَيةنينةوة ثيَوةنديية تةلةيؤنييةكةى كؤتايي ثيَ هيَناو طوتى:
 ـ با وا بيَت .. لة يرِؤكةخانةى شارل ديهؤل بة يةكدي دةطةي !

يريوي دا طواية لة لةندةنةوة قسةى لةطةأل دةكـات.   نةيدةزاني   داويَيى بؤ دانراوةتةوة.
ضؤن بزانيَت و ثيَشبيين بيات كة بـة منـرةى تةلـةيؤنيَيي يةرةنسـي داواى دةكـات، لـة       

 رِاستيدا سةيةرى نةكردووةو ... لة بةيرووتةوة قسةى لةطةأل دةكات!
كـة سـةيةر   ئةو ئيَستة وردةكارييةكاني طةشتةكةى دةزانيَت بة شيَوةيةك بـة هـةمان يرِؤ  

بيات و لةطةَلى لة هةمان )كؤمثارمتانت(ى ثلة يةك سةيةر بيات. وآ ثيَشـرت ئاطـةدارى   
كردبووةوة كة لة بةيرووتةوة سةيةر دةكات، ضونية لةو رِؤذةى وآ سةيةر دةكات طةشيت 

يةكةمي  سةيةرى نةكرداية ئةوة لةو يرِؤكةيةدا  ة شام نيية، ئةطةر لة شويَين ثلةيرِؤكة ل
 دةست نةدةكةوت، دريَرةى دايةو طوتي:شويَين 

ـ رِيَى تيَ دةضيَت؟ رِؤذانة سآ يرِؤكة بـؤ ثـاريس دةرِوات و هةمووشـيان شـويَنيان تيَـدا      
 دةست ناكةويَت!
 بةرسظي دايةوة:

 ـ ئاشيراية. ئيَستة رِؤذطارى جةذنةكانة.
*** 

دني كاتيَـك بـؤ   دذوارتري  و سةيرتري  يادوةرى، ئةوانة بوون كة ئـةو رِؤذة ئـةم طوزةرانـ   
ماوةى ضوار كاترميَر لة دوورايى ضةند هةنهاويَك لة)وآ(وة بةسةرى برد .. كاتيَـك )وآ(  

 بريى لةو ثياوة دةكردةوة كة خؤى ئامادة دةكرد بة ديدارى بهات!
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دوور كورسي ليَوةى دوور بوو، بةآلم دوورتر بوو لةوةى ئةو رِؤذة لة ثةردةى تةلةظزيؤنـةوة  
ةلةظزيؤن جوانرتة، بةآلم ئةوةنـد دريَـر نييـة وةك ثيَدةضـوو، ئةمـةي       بيين. لة ثةردةى ت

يةكةم  جارة دةيبينيَت ثاَلتؤيةكي رِةشي ثؤشيوة. ثاَلتؤيةكي ثؤشتةى بآ بريـق و بـاق،   
ثشتويَنيَيي لةالوة ثيَوة بةسرتاوة، قرةكةى رِازاندويةتييةوة كـة بةسـةر هـةردوو شـانيدا     

ةست )ميزبان(ةكة، بؤ يةكةم  جار لة نزييةوة جةسـتةى  شؤرِبووةتةوة. ثاَلتؤكةى داية د
دةست و لة بةرضاويةتي. دةكرا رِاوةستيَت و سـةآلوى   مبةرضاو كةوت. ئةو ئيَستة لةبةردة

ليَ بيات، ئةو ضةثية قرةى لةسةر تةويَلى البات و ثيَى بَليَت: )ئةم كاتةت باش هالة .. 
ببينيَت كة وآ نايبنيَت و .. جهة لةو كةسى  ئةوة منم(. بةآلم حةزى كرد رِؤَلى ئةو ثياوة

 ديية نابينيَت.
ليَى ورد بووةوة كاتيَك رِؤذنامةكاني دةخويَندةوة، وآ زؤر ناخوات شتيَيى كةم نةبيَت لةو 
 ةخواردنانةى ثيَشيةشيان كردووة. وةك بَليَيت هةر بة شازادةيي لةدايك بووة. لةو ئايرةتـ 

ةنيشيَت و، بيزى نايةتةوة خـؤى بـة خواردنـةوة خـةريك     ة لة ثلةى يةكةم داديبةضيَرتر ني
نةوة بيات. زؤر جار خةَليى ديية بةوة رِاهاتوون ئةوة بؤ كات بةسةر بردن و خؤدوورخست

بيــةن كاتيَــك لــةناو يرِؤكــةدان، بؤيــة كؤمثانياكــان  لــة بريكردنــةوةى ئةطــةرى مــردن
ةوةى لـةبريمان بضـيَتةوة كـة    كيَبةركيَيانة دَلمان بؤ هةموو شتة خؤشةكان بيةنةوة، بؤ ئ

ئيَمة بة ئامسانةوة لة ثةرِيَك سووكرتي . مةطـةر شـتة خؤشـةكان كـة لـةكاتي طةيشـتندا       
ة ثيَشيةمشان دةكريَ ، ئةو كاتة لـة هـةموو شـتيَيدا    وةرِيَمان دةكةن لةوة خؤشرت ب  كضا

)وىَ(ى ثيَـدا  زيَدةرِؤيي ناكةي  ضاوةرِيَى ساتي دابةزي  دةكةي . تةواو وةك ئةوةى ئيَسـتة  
 تيَدةثةرِيَت.

اويَـك بهـات   اش ضوار كاترميَر ثةلةيةتي بة ثيئةوةي  طاَلتةكردني شويَنة بة كات. وآ ث
 لة تةنيشتيةوة دانيشتووةو وآ نايبينيَت!

ثيَيةنيين هات كاتيَك نةيزاني ضؤن مـاييي ميوزيـك، يـان شـيَوازى طـؤرِيين ثـةردةى       
رِيَرِةوى يرِؤكةكةو ئةو كاتـةى بـؤ طةيشـنت مـاوة      بةرانبةرى بةكاربهيَنيَت، كة بة ثةخشي

 دابةسرتاوة. شتيَيي رِوونة زؤر طةشيت نةكردووة.
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ئةو دةيتواني، بؤ زيَدةرِؤيى لة بيَ هوودةيى هةَلويَستةكة، بضيَت يارمـةتي بـدات، بـةآلم    
 برِيارى دا ئةوة نةكات تا يريوى شويَنةكة تيَك نةدات.

ةستيَرة(كة رِاوةستاو جزدانيَك بضـووكي لـة جانتاكـةى    ماوةيةكي كورت ثيَ  طةيشنت، )ئ
بيـات،  خـؤى  دةركردو بةرةو طةرماوةكة رِؤيشت. رِؤيشت بؤ ئةوةى سةيريَيى رِوخسارى 

ئةم جار بة رِوويةكي طةشاوةوة طةرِايةوة، سـووراوو سـثياوةكةى نـوآ كردبـووةوةو قـرى      
 بةالدا بةردابووةوة.

ثةخ  كردةوة، وةك ئةوةى )ئةستيَرة(كان هـةر بـؤ   بريسيةى بزةكاني بةسةر نةيةرةكاندا 
خؤشى بةسةر خةَلييدا دةبةخشنةوة. بزةكـةى وةرنـةطرت و هيَشـيت بـةر ببيَتـةوة سـةر       
زةوى. شادييةكةى ثووكايةوة كاتيَك بـيين ثةلةيـةتي بـؤ ئـةوةى دابـةزَيت و ضـاوى بـة        

 ثياويَيي جهة لةو بيةويَت.
شى بيةويَت و زووتر لة يرِؤكةكة دابةزيَت. خـؤى  كاتيَك يرِؤكةكة نيشتةوة هيَشيت وآ ثيَ

تةواو كرد لةبةر ئـةوةى   ىبيين ضةند نةيةريَك لة نيَوان ئةم و ويَداية. بةآلم زووتر ثشينين
ثاسثؤرتةكةى ثاسثؤرتيَيي بيانييةو سةيةرةكةيشى بآ جانتاية تةنيا يةك جانتاى دةسيت 

وةو لةطـةأل ئـاثوورةى ثيَشـوازيياراندا    وآ دةربضيَتة دةرة ثيَية، ئةمةي  واى كرد بةر لة
 ضاوةرِواني بيات. 

نهةل لةذيَر ثيَدا تيَيدةشييَ . شةثؤلي خةَليانيَيي هاتوو و وقةرةباَلغ و ثاَلةثستؤو .. خة
 رِؤيشتوو، ئةو رِؤيشتوو بوو بةر لةوةى بهات، وةك بَليَيت بؤ ئةوة هاتبيَت تا برِوات.

آ بوو لةبةردةم رِواَلـةت و رِوخسـارى ثياوانـدا. لـة     لة نزييةوة ئاطةى لة سةرطةردانيي و
دوورةوة ليَى وردبووةوة سةيرى ثياويَيى دةكرد هيـواى دةخواسـت خـؤى بيَـت. ثياوةكـة      
نيهاى لةطةأل ئاَلوطؤرِ كرد كاتيَك بيين سةيري دةكات. بةآلم بةر لـةوةى وآ بـةرةو رِووى   

 ةمان ثيَوةرى ستيَتييي.كي هةَلةى برد .. بة هةبضيَت، هةسيت بةرةو ئاراستةي
كةواتة هيواى دةخواست لةو شيَوةية بيَت، يان واى ثيَشـبيين دةكـرد.. عـةرةبيَيي ضـل     
ساَلة .. قؤز جانتايةكي سووك و رِةشى لة ثيَسـت دروسـت كـراوى رِادةكيَشـا. يـان وةك      
ئةوةكةى ديية بةبآ جانتاو جلوبةرط سةيةر دةكات، تةنيا يةك دةست ضاكةت و ثـانتؤأل  
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ةيشـى جانتايـةكي   كي نايلؤندا بة دةستييةوة دةطريَت.. بةو دةستةكةبيَت لةناو كيسةينة
 كيَشيَت.بزنسمانانة رِادة

 نيو هةنهاو لةمةوة دوور بوو ... بىَ ئةوةى ثيَى بهات.
نةيويست لة ئاسيت رِوانيين رِابوةستيَت، بةَليو يارمةتي بـدات لـة دوايـةم  سـاتدا لـة      

 ويَت.تاقييردنةوةكةدا سةربية
يارييةكى ترسناكة ئةوةى بؤ تاقييردنةوةى هةَلبراردووة. وآ ليَرةية لة بةردةميـدا، ئايـة   

 طرنط ئةوةية دةست ببات و بيهريَت.. يان لةسةر برِيارةكةى خؤى سوور بيَت؟
سةيرى ئـةمي نـةدةكرد    ناسيَت. هةر لة بنةرِةتدا بة ضاوهةستةكةى دَلنيايي بوو، وآ ناي

ة نةبيَت. برِيارى دا بةرانبةر بة يةكةم  هةَلة بيشيَتةوة، ضـونية ئـةو   تةنيا ثياواني ديي
ئاطةى دؤرِان نازانيَت، قايلي  نابيَت سةرشؤرِ بيَت تةنانةت لةبةردةم خؤيشيدا بيَـت. لـة   
رِاستيدا دةيتواني هةركة لة يرِؤكةكة دابةزى كاريَك بيات، ضونية كارةكة ثيَ  طةيشـنت  

ئةوةى ويسيت بيزانيَت، ئةوةبوو وآ هيـواى دةخواسـت ئـةم ضـؤن     يةكال كرابووةوة. بةآلم 
ي بزانيَت. لة نيَواني و نيَوان نبيَت. ويسيت ماوةى رِاستةقينةى نيَوان ئةم و نيَوان خةونةكا

ةلـةكان بـة ثيـاواني دييـةى هاوسـان      هدةكةنةوة. كاتيَـك   ليَى رِووتئةوةى ثارةو ثوول 
 دةكةن!

خةريية ضؤأل دةبيَت، بـيين   ة لة ضاوةرِواني طةشيت داديَداهةركة بيين هؤَلى يرِؤكةخانةك
نائوميَدانة يرِؤكةخانةكة بةجآ دةهيََليَـت. لةسـنوورى نيَـوان هـةل و بزربـووني .. ليَـى       

 بزربوو.
بة تةلةيؤن قسةى لةطةأل شوييَرةكةى كرد. لة ثةجنةرةى ئؤتؤمبيلةكةيةوة بـيين لةبـةردةم   

ة نؤرةى بيَت و سوارى تاكسي بيَـت. بـؤ بـاراني بـةجآ     ويَستهةى تاكسييةكاندا ضاوةرِوان
هيَشت. ييََلبازانة بزةيةكي هاتآ. ئةو ساتة برِيارى دا بة ذوانيَك تؤَلةى ئـةو سةرشـؤرِيية   

 سؤزداريية بياتةوة، كة جهة لة خؤى كةسى دييةى تيَدا نةبينيََت.
جيهـاني عـةرةبي   ئامؤذطـةى   ي نةكرد تةلـةيؤن بـؤ  دبةياني كاتيَك لةخةو هةستا، لة يا

 و، خؤى بة ثاريَزةريَك ثيَ ناساندن و، ثرسيارى ئةدرسةكةى ليَ كردن. بيات
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تيَـى بهةيـةنيَت   لةمـةوثاش   بؤ ئةوةى. بةآلم يَتسورِمان بسةردةيةويَت هةردةم تووشي  
 طواية لة دةسيت داوة.

*** 
 

ـ ناوضـؤن بت  .بيَـت  بؤسةيةكي سفت و سؤَلى لةم جؤرةنةدةكرد دووضارى ثيَشبيين  ت لـة  يَ
 دا بيناسيَتةوة؟يةكةخانةكؤيرِ

 ئاية شويَنيَيى لةوة ضؤَلرتى نةدةدؤزييةوة؟
ئةوة يارييةكي ناثاكانةية، مادامةكآ تةنيا بة خؤى يةكيَك لة دوو اليةنةكةيـة كـة ئـةو    
اليةنةكةى ديية دةناسيَت؟ ثاشان ..ئةى نـةدةبوو لـة دواسـاتدا بنـةماكاني يارييةكـةى      

سةريدا زاأل بووة؟ ئةوة   سةركةوتنيَية ذوانيَك لة دةست ةيانداية كة بةهؤرِيبايةو رِايبهب
 دةدات كة ماوةيةكي زؤر بوو ضاوةرِيَى دةكرد!

ئيَستة ثيَويستة وآ ثاش ئةو ضاوديَريية دَلخؤشيةرانة، خؤى لةطةأل ئةو نائامادةطيية ثـرِ  
شاديانةدا كة لـة دَلـةوة   ئيَشةدا بهوجنيَنيَت. وآ ثيَويسيت ثآ بوو لة ثيَناوى ئةو هةموو 

ئوميَدى بؤ دةخواسنت و، ئةو خؤشييانةى كة ثيَشبيين دةكرد لة ئاكامـدا ضـارةنووس بـة    
ديارى ثيَشيةشي بيات. هةروةها بؤ بةرةنهاربوونةوةى شيستييةكاني رِوح، لـة شـاريَك   

سوثاسـي  بةر لة ثيَنج سالَ شادومانانة سةرى ليَ داوةو ئيَستة بة تةنيا بؤى دةطةرِيَتةوة. 
خواى كرد كة مامي ثاش خانةنش  بووني ثاريسي بةجآ هيَشتوةو ضووةتةوة لـة جـةزاير   

دةطوزةريَنيَت، كة ئةو كاتة لة ماَلةكةى خؤى ثيَشوازى لة خـؤى و بـاوك داييـي و    ذيان 
 عةال كرد.

ئةطةر لة ثاريس بوواية بة هةرِةشـةكاني ئاهةنهةكـةى لـيَ تيَـك دةدا، وةك لـة جـةزاير       
ةوةى تؤمةتبار دةكرد كـة شـيؤى خَيزانةكـةى ثَيشـيَل كـردووة، لةبـةر ئـةوةى        كردى، ب

ئـازادي بيَـت،    )تاآلن و برِؤ(ى)ثياويَيي نةدؤزيوةتةوة جَلةوى بهريَت(. وةك بَليَيت مردن 
 اتيَيدا خؤشةويست تري  كةسي لةدةست دا.ك لة دَلى بة بردنةوةى خؤش بيَت

اية، رِةنهة لـة جـةزاير مبايةتـةوة.. بـةآلم، ثيَـى      ئةطةر تؤزيَك بةسؤزو تيَهةيشتووتر بوو
 ناخؤش بوو تةنانةت شةرِ دذ بة كةسوكارو خزمةكاي هةَلهريسيَنيَت.
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ئةوةى ميوزيك خبويَنيَـت، ثـاش دوو سـاأل     لة هةشتاكاندا، باوكي رِووى كردة حةلةب  بؤ
ي لة حةيتاكانـدا  لةوآ طةرِايةوة وةك بَليَيت لة ييَرطةى ذيان دةرضووبيَت. لةكاتيَيدا مام

بؤ كاركردن ضووة ثاريس، كاتيَك بؤ جةزاير طةرِايةوة بؤ ئةوةى خانةنش  بيَت، وةك بَليَيت 
ئةو هةموو ساآلنةى لة ئةوروثا بةسةر بردووة هيض كاريهةرييـةكي لةسـةر بريكردنـةوةي    

 بةجآ نةهيَشتبيَت.
رد لــة جلوبــةركي ةر كــي طــؤرِاو، جلوبــةرطيَيي لةبــبةردايــةوة، قســةلــةناكاو رِديَــين 
ةيةنيَت، واى ليَهات نةدةطةرِايـةوة ماَلـةوة. بـآ ئـةوةى رِايشـيبه      ،وئةيدانييةكان دةضو

كة براكـةي طـؤراني  كردبـووة     زانيدة ىوى نزيك بة حةرامئاشيرابوو كة بةكاريَيى بيَزرا
ة . لة دوايةم  سةردانياندا، اليان نةمايةوة شيوةكةيان لةطةأل خبوات. بؤ ئةوثيشةى خؤى

هاتبووةوة ئةو كاسـيَتانة لـة بـاوكي وةربهريَـت لـة بؤنةيةكـدا سـروودى ئـاييين تيَـدا          
 طوتبووةوة، ثاشان رِؤيشت.

طؤرانيبيَرةكان لةسةردةمي باثرييدا سروودبيَرو، خاوةندى رِيَبازو تةكيـةى ئـاييين بـوون،    
تيَداضـوون، وةك  هةروةها شؤرِشهيَرِو تيَيؤشةر بوون، هةنديَييان رِزطاربوون و هةنديَييان 

ة، كة نهيَنييةكةى ئاشيرابوو. كةماجنةذةن ييةكيَك لة كورِةكاني شيَخى تةكيةى موختاري
 بوو، بةَلهةنامةو ديييؤمينتةكاني شؤرِشى ئاوديو دةكرد بةوةى بةناوةوةى كةماجنةكةوةى

ت، ريي بيستبوو كة واى كرد بة منداَلى شادومانانة بـريَ دةلياند. ئةو بةسةرهاتةى لة باث
يـان  رِيَهةى ثـيَ دابـوو سـةرداني مالَ    بآ ئةوةى بة رِاسيت كارى بؤ ئةو مةبةستة بيات،

 بيات كة لة بنارةكاني ضياكاني ئؤراس بوو.
باثريي ساكار بوو، ئاسيت دانايي لة ئاسيت درويَنةكردني بةرزتر بوو، خؤى لة بريق و باق 

ةى لةطـةأل سروشـتدا دةطوزةرانـد،    و رِواَلةتةكاني ذيان بةدوور دةطرت. ذيانيَيي ئاشـتيان 
ئامادةى شايي بووك و زاواكـان دةبـوو، ضـَيرى لـة ميواندارييـةكان وةردةطـرت، لةطـةأل        

انـةى  يسروودبيَراندا سروودى دةضرِى و، لةطةأل طؤرانيبيَرةكاندا طؤراني دةطوت لـةو طؤراني 
رنـةدةطرت،  كةلةثوورى بةرِبةرِى شاوى كة ئةزبةرى كردبوون. بـةآلم ثـارةى لـة كـةس وة    

تةنانةت لة كورِةكانيشي. كة ثيَويسيت ثيَ بوواية يةك تا دوو سةر لة مـةرِو ماآلتـةكاني   
دةيرؤشت. هةرضى ثيَويست بوواية لـةناو باخةكةيـدا هـةبوو. ثيَويسـيت بـة زؤر شـتي        
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نةبوو. بة شيَوازى خؤى ذيانيَيي سؤييهةرانةى طوزةراند، رِؤذيَك لة رِؤذان نة قـات و نـة   
 و نة ثيَآلوى نويَ و تةنانةت دةرمانيشى بةكارنةهيَنا. بؤينباغ

ثةرِاند، هةر لة كةَلثؤسة سثيةكةيةوة تـا دةطاتـة كفنـة سـثييةكةى.     سثي سثي ذياني تيَ
طويَى ليَ بوو رِؤذيَييان لة دانيشتنيَيدا كة مشت و مرِى تيَدا طةرم بووبـوو، بـة بـاوكي    

ــدا     ــة بانة ــت ل ــةك مليؤن ــت و ي ــك دةمري ــوت ) كاتيَ ــؤت    ط ــة خ ــةنيا ب ــةبيَت ت ه
 دةزانيت..ناوبانهيت ئةوةية لة ثاشت بةجآ دةميَنيَت نةك طرييانت(.

باوكي طريياني نةبوو، هيض شتيَيي بؤ خؤى طل نةدةدايةوة،   ثيَويسيت ثيَ هةبوو؟ كةس 
سآ رِؤذ لـة  ميوانةكةى لة ماَلةكةى نةدةنووست ميوان نةبيَت، بةثيَى نةرييت ميواندارى 

ةوة، لة سيَيةم  رِؤذدا سـويَندى دةخـوارد نابيَـت بـة دةسـيت بـةتاأل       دايدةل ط داماَلةوة
( و كةسيةسى لةطةأل خؤياندا بنب. جاريَييـان  يريكماَلةكةى بةجآ بهيََل ، دةبيَت رِؤن و )

ذنةكةى نارِةزايي نواند ضونية هةرضى ئازووقةيان هةبوو بة ميوانةكاني بةخشي. وةآلمـي  
رى هـــةموو كةموكورتييـــةكان دةشـــاريَتةوة.. رِةنهـــة ضـــاوتيَ .دايـــةوة )ذنةكـــة .

.. بـا رِةوشـى خؤمـان بـة     بيَتئيَمة بة خؤمـان نـةمانبيني   ليَ بينيب ان يكةموكورتييةك
 بةخشةندةيي بثؤش (.

لة )كورِاني سوَلتان( بوو لةوانةى كـة باسـيان دةكـرا دةيـانهوت )سـوَلتان  بـآ ئـةوةى        
ن، نهينيان لةسةر نةنرابوو، وازيان لة ناوبانهيـةتي  موَلييان هةبيَت(. لةبةر بةخشةندةييا

يةرمانرِةوايي هيَنابوو بؤ ئةوةى بة ناوبانهييةتي بةخشندةيى ناودةربيـةن، ئـةوان بـةوة    
سوَلتان بوون كة بةخشييان نةك بةوةى بةدةستيان هيَنا. ويَرِاى ثيَويسيت ثآ بووني خؤيان 

ربيةويَت كة سةريان لـيَ دةدان كـة ئـةوان    شتيان دةبةخشي تا رِادةيةك بؤ ئةو كةسانة دة
لةوان دةوَلةمةندترن. بؤية، كاتيَك قوسةنتينة داطري كرا، ئةمحةدى باى ثةنا وةبـةر ئـةوان   

لة ميوانداري )بايةكان(دا بـوو، شؤرِةسـواريَك بـوو لـة ثـاريَزى       ،برد، بة خؤى )باى( بوو
بربداية قايل نةدةبوو رِادةسيت خاكيَيدا كة قةآليةكي سروشيت بوو، هةر كةسيَك ثةناى بؤ 

دوذمين بياتةوة. ئةو خاكة داب و نةريت و ئاكارى خؤى هةية، لة ويرداني شـاوييةكاندا  
 تواونةتةوةو واى ليَ كردوون بةرطرى لةو داب و نةريتانة بيةن.
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ئةسرينةكاني باثريى لةبري نةكرد كة داستانةكاني ثاَلةوانيةتيي خؤياني دةطيَرِايةوة. رِةنهة 
ــت، كــة بةخشــندةييةكةى ئةوةنــدة بــة دةســتةوة نةهيَشــتبيَت تــا   لةبــةر ئــةوة طريابيَ
ببةخشــيَتةوة. تةنانــةت لــة مردنيشــدا ضــاوتيَربوون، بةوثــةرِى ضــاوتيَرييةوة بــة ثــريى  
شةهيدبوونةوة دةضوون، ضونية بَليسةى رِزطارى لة )ئؤراس(ةوة دةسيت ثيَ كـرد. شـؤرِش   

و سـةربَلندانة( نـةبيَت. جوطراييـاى ئـةوان ميَـرووى      لةدايك نةدةبوو لةو ضيا )سـةرك   
هيَناوةتة كايةوة. بة دريَرايى نؤ مانط، ثياوةكاني ئؤراس بة تةنيا شؤرِشيان بـةرِيَوةبرد،  
بَليَسةيةك بوو لة ئاميَزيان طرت ثاشان بوو بة ئاطر، طوندو كيََلهةو بـاب و كـةس و كـارو    

تـةنيا رِوو بـة رِووى سـوثايةك بوونـةوة     مةرِو ماآلت و هةموو سـامانى سـووتاندن. بـة    
نةياندةزاني ضةندة ضةك و تةقةمةني هةية، رِووبة رِووى جةنهـةيليَك بوونـةوة لـةوةثيَ     

اويان ببـات و سـةركوتيان   دا بوو ئةطةر لةننةبينيبوو. يةرةنسا لةو برِواية كارةساتةكانيان
ة سـةراني شـؤرِش   وة تـا هةتايـة دةتوانيَـت شـؤِرش لـةناو ببـات. ئـةو كاتـ        بيات، ئـة 

دةسثيَشخةرييان كرد بؤ ئةوةى طةمارؤى سةر ئؤراس بشييَن  ياخيبوونيان بؤ شويَنةكاني 
روةرانة نيية رِؤَلةكاني ئؤراس بة تـاك  ، ثاش ئةوةى بينييان شتيَيي دادثةديية طواستةوة

 و تةنيا دووضارى هيَرشةكانى سوثاى يةرةنسا ببنةوة.
ساَليادي جةذني لةداييبووني )ئةمحةد(ى بـاثريي كؤضـى   بة ضةند رِؤذيَك ثيَ  حةظدةم  

و لةطـةأل كارةسـاتي   دوايي كرد. زوو بـاَلق بـوو. مردنـي بـاثريي يةكـةم  ثيَوةنـدي بـو       
وةك ئؤراس وابوو كة بةردةوام بةيري سثى دايثؤشيوة، بـة   ةست ضووندا.لةدةستدان و لةد
ةوة نـزك بـوو، نةيـدةزاني لـةذيَر     ة سثييةكةى سةرييةوة لة ئامسانسةرويَنباآل بةرزى و بة 

ةكةوة ثري دةبوو و بةساَلدا دةضوو، تةنانةت هةردوو ال مسيََلى كة بـةرةو سـةرةوةى   سةرويَن
 لوول دابوون سثى نةضووبوونةوة.

وآ زؤر جار بة منداَلى لة سةيرانةكانيدا ياوةرى دةكرد، لةطةَلى بة ضياكةدا سةردةكةوت، 
ثؤسةكةى دةطـرت، تـا دةطةيشـتنة بـةرزتري  خـاأل كـة       دةسيت دةطرت، يان داويَين كةَل

هةردوو ثيَى دةيانتواني ثيَى بهةن و رِاهاتبوون بة ضيادا هـةَلزنيَ ، ئـةو كـات لـةذيَر دار     
يَيدا دادةنيشـت، كاتيَـك ثشـووى دةدا، مششـاَلةكةى دةردةهيَنـا كـة بـة ثشـتةوةى         كاذ

ضـرِي  دةكـرد، بـة دةنهيَيـي     كةَلثؤسةكةيةوة هةَلواسيبوو، ئةم جار دةسيت بـة طـؤراني   
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بةســؤز طــؤراني دةضــرِى وةك بَليَيــت الواندنــةوة بيَــت، هةركــة دةنهــي لــة دؤَلةكــةوة  
بهةيشتايةتة ضياكاني ديية دةطةيشتة لووتيةى تةجـةىل لـة خؤشـياندا، ئـةو كاتـةي       
هةسيت بة شادي دةكرد كة دةنهدانةوةى طؤرانييةكةى بةر طوآ دةكةوتـةوة، وةك بَليَيـت   

 لةو ضياكةى بةرانبةرةوة وةآلمي دةداتةوة. يةكيَك
بؤ ماوةيةكي دوورو دريَر وآ لةو برِوايةدا بوو كة بانهي كةسيَك دةكات و ئةو كةسـةي   
لة دوورةوة وةآلمي دةداتةوة لةبةر ئةوى ناتوانيَت بة هؤى دؤَلةكةى لةنيَوانداية بـة خـؤى   

دةكرد دريَرةى دةكيَشا... دريَرةى  ئامادة بيَت. هةر طؤرانييةك بة بانهةوازيَك دةسيت ثيَ
 دةكيَشا وةك بَليَيت طريان و ييدان بيَت )يااااا ياااااى(..

رِةنهة خوليابوونةكاني )مةروانة( لة )قامي (ةكةوة هاتبيَت كة جهة لـةو ئـاميَرة هـيض    
ئاميَريَيي دييةى نةدةناسي. ئاكام هةر نةتةوةيةك و ميزاجي ئـاميَرى ميـوزييي خـؤي    

وى خؤتـت بـؤ بـاس دةكـةم و     م بَلىَ ضى دةذةنيت ثيَت دةَليَم تـؤ كيَيـت، ميَـرو   هةية. ثيَ
و نيَوضــةواني نةتةوةكةيشـت بــؤ دةخويَنمـةوة. قةرةجــةكان طيتـارة هةســت     ضـارةنووس 

ــةيان، ئةيريةاييــةكان دةنهــي دةهؤَلــةكانيان، يةرةنســييةكان خؤشــنوودى       هةذيَنةك
ــاعرييةتي كةم   ــاوييةكان شـ ــةيان، نةمسـ ــةكان  ئؤكؤرديؤنةكـ ــةيان، ئةوروثاييـ اجنةكـ

 ئؤرستوكراتيةتي ثيانؤكةيان و، ئةندةلوسييةكاني  سةَلتةنةتى عوودةكةيان..
دواتر، زاني كة طؤراني ثياوةكاني مةروانة دريَرةى ئاه و ناَلـةكاني مششـاأل بـوو، ضـونية     

ييـي  )قامي ( ئاميَريَيي نهيَين دركيَنةو لة طريةو ناَلة ناكـةويَت، وةك منـداَليَك لـة دا   
بزربووبيَت، بةسةرهاتةكةى بؤ هةر كةسيَك دةطيَرِيَتةوة كـة طـويَى لـيَ دةطريَـت ئـةوي       
دةهيَنيَتة طريان، بؤية مششاأل هاورِيَى هةموو ئةو كةسانةية ليَك دابرِاون، لةبةر ئةوةى لـة  
جيَهةى خؤى دوور كةوتووةتةوةو، لة خاكي خؤى هةَليةنراوة، ثـاش ئـةوةى لـة ليَـوارى     

ك دةذيا، داريَيي سةزو بوو بة قاميشـيَيي طـةآلدارةوة. بـةجآ هيََلـرا تـا وشـك       رِووباريَ
بووةوة بؤية رِوخسارى زةرد هةَلهةرِاو، بوو بة داريَيي رِةق و تةق. ئةو كـات درايـة بـةر    
ئاطر بؤ ئةوةى دَلى رِةق بيَت، ضةند كونيَييشيان تيَ كرد بؤ ئةوةى بايان ثيَدا بهوزةريَـت  

يَ بيةن و خةيةت و ثةذارةو ئازارةكاني خؤياني ثيَ برِةويَننةوة.. كةضـى  بؤ ئةوةى يووى ت
 ئاه و ناَلةى لة ئاه و ناَلةى يووتيَيةرةكةى ثرتة.



 57 

 ، تا ياوةرى مششاأل بيات؟بَليَت باثريةى كيَى لة دةست دابيَت تؤ
ا دةضووة سةر لووتيةى ضياكة بؤ ئةوةى خؤى بدويَنيَت، لةبارةى ئـةو ئـازارةوة كـة تـةني    

خؤى دةيزانيَت. يان رِةنهة هةر كاتيَك بيتواناية دةطةرِايةوة، بؤ ئةوةى دةنهي خؤى تاقي 
بياتةوة، ضونية ئةو بة هؤى طةروويةوة دةزانيَت ضةند ساَلى تةمةنى مـاوة، ضـونية بـة    

 الى ئةوةوة، هةر ثياويَك دةنهي لة دةست بدات ثياوةتي خؤى لة دةست دةدات.
ي ئازاديدا، دةضووة سةر بةرزتري  لووتية، بؤ ة لة سةردةمي جةنهبووةوة كبؤ ئةمى طيَرِا

ئةوةى نؤرةى خؤى لة ثاسةوانيةتي كردني طوندةكة بهيَرِيَت، كاتيَك لة دوورةوة كـارواني  
)بالندى( و زريَثؤشة يةرةنسييةكاني دةبيين بةرةو رِوويان دةهـات ، خةَليةكـةى ئاطـةدار    

ي دييـة دةنهةكـةى وةردةطـرت، ثاشـان يـةكيَيي      دةكردةوة، لة ضياكةى دييةوة يةكيَي
ديية، بةو شيَوةية ثياوةكان بة نـؤرة بانهةوازةكـةيان بـة ضـياكاندا ثـةخ  دةكـردةوةو       

 هةواَلةكةيان بة هةموو دانيشتوان دةطةياند.
ضياكان سةكؤي رِادةربرِي  و تةلةيؤن و سةكؤى طؤراني ضرِي  و ديوارى طريـةو بنميضـيان   

ا شةرِى دذ بة ضياكان رِاطةياندو بؤميب ناثـاَلمي بةسـةر درةختةكانـدا    بوون، بؤية يةرةنس
 داباراند.. بؤ ئةوةى هةر ئةطةريَيي بة ثيَوة مانةوةى بسووتيَنيَت.

طؤرانييةكي شادي ضرِيبيَت. ويَـرِاى   بريى نايةتةو رِؤذيَك لة رِؤذان طويَى لة باثريي بووبيَت
يبينيوة غةمه  و خةيةتبار بيَت. كاتيَـك طـةورة   ئةوةي ، بة رِاسيت رِؤذيَك لة رِؤذان نة

بوو بؤى دةركـةوت كـة ثيـاواني )مةروانـة( بـة غـةم و خةيـةت خؤيـان دةرِازيَننـةوة،          
كيَربكيَيانة تا بزان  كاميان ثرت ثيَشوازى لة ثـةذارةو خةيـةت دةكـات، ضـونية  ثـةذارة      

سروشت واى ليَ كردوون  غةمبارييةكة خؤى لة طؤراني ضرِيندا شاردووةتةوة. لةبةر ئةوةى
ــةرييت توندوتيــري  دةطمــةنرتي  بةســةرهاتي    ــ ، ن ــرِةق و هــةم ســؤزداري  ب هــةم دَل
بةدينةهاتووى ئةظيندارى ثيَشيةش كردوون. كةواتة ضؤن نابنة دةسرتِؤيشتووى ئةيسـانةو  

 طؤراني ضرِي ؟
ـ  ت طـؤراني  لةو سةردةمة خؤشةدا، هيض رِووى نةدا يةكيَك بيَت و يتوايةك دةربيات و بَليَ

ضرِيين ئايرةت حةرامة، ضؤن ئةوة دةبيَت لة كاتيَيدا ناوى )مةروانة( بـة خـؤى نـاويَيي    
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ميَينةية، وا دةزانيت طؤرانييةكة، بضووك و نةبينراو، وةك نؤتةيـةكي ميوزيـك، لةسـةر    
 .ةنةخشةكاني جةزاير نيية، بةَليو لةسةر نةخشةى )سؤلفيج(

ــك  ــة ضــياكانيدا  هــةموو بةيانييــةك شــوانةكاني، كاتيَ ــدا ب لةطــةأل مــةرِو ماآلتةكانيان
هةَلدةزنيَ ، بةسةر ثيَثليةى ميوزيييدا سةردةكةون. دةنهى طةرووى لـيَ هةَلـدةبرِن، بـا    
بةستةو حةيرانةكانيان بة دؤَلةطاندا دةطةيةنيَتـة ضـياكاني دييـة. بؤيـة هـةر لـة ميَـرة        

سامانانةى هةيانة.. ضونية  نةك بةو ،ثيياوةكاني ناوضةكة شانازى بة طةروويانةوة دةكةن
كة رِؤذيَـك لـة    ،تةنيا لة )مةروانة( ثياوةكان ئةو ثارِانةوة سةيرة بؤ ئامسان بةرز دةكةنةوة

رِؤذان هيض ئادةميزاديَك بؤ خواوةندى بةرز نةكردووةتةوة )خواية لة رِؤزيم كةم بيةيتةوة.. 
 ةنهييانةوة هات.داوايةكة خواوةند بة د ىلة دةنهم زياد بيةيت!(. لةبةر ئاسان

مةروانة ئـاى بـؤ لـووت بـةرزيى، شارؤضـيةيةكة وا دةزانيَـت والتيَيـة، لـةو بِروادايـة          
 ثيَيان نةطات! ئةم ناوضةكاني ئةوةندة يرةوانة بة شيَوةيةك دةنهةكاني

لةبةر ئةوةى بة دريَرايى ساآلن لةطةأل باثريةيدا دةضووة ئةو ضياية، رِاهاتبوو جيهان لةبـةر  
وت بةرزانـة نـةبوو، بـةآلم كاتيَـك     ووةك قاليضةيةك ببينيَت. تيَرِوانينيَيي لـ ثيَى خؤيدا 

لةبةرزتري  شـوَيين سروشـت ِرٍِادةوةسـتا، ييَـرى ئـةوة بـوو رِازى نـةبَيت كةسـي دييـة          
 لةسةرةوةى وآ سةيرى بيات.

 بةم شيَوةية ضياى ئؤراس ضارةنووسي خؤى كؤنرتؤأل دةكرد.           
*** 

اوةش بـؤ طرتنـةوة لـة ئـاميَزى     كةوت. بة هيوا بوو ثـاريس بـة بـ    بة شةكةتي خةوى ليَ
بهريَت. كةضى بة كةشيَيي باراناوى و بة ضةثية طوَليَك ثيَشـوازى لـيَ كـرد، دةيهـوت:     

 )ئاواتةخواز بووم طرةوةكة نةدؤرِيَنيت(.
ئةى ئةم جارةيان ضؤن شوَيين نيشتةجَيى ثـَي زانـي، ئـةو كةسـة كيَيـة لـة هةَلضـوون و        

وردة وردة رِكـي   ،دا كؤنرتؤَلى سؤزدارى ئةم دةكات؟ ضةثية طوأل دواى ضةثية طوألداضوون
لةم طوَلة لووت بةرزة رِةنط نامؤيانـة دةبـووةوة. وآ بـة خـؤى كيـرى مَيرطةكانـة، لـة        
تةنيشت طوَلة كيَويلةكانةوة رِواوة، خزمايةتي لةطةأل طوَلى لؤتس و، طوَلى )سييالمان(ى 

طوَلى رِةنط نامؤيانة رِاوةدووى دةنيَت؟ ئةطةر بة تةلةيؤن قسةى  بةم ىضياييدا هةية، بؤض
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لةطةأل نةكردايةت، ئةوة بة شيَيت لة قةَلةم دةدا. بةآلم ثيَدةضيَت، بـةثيَى يـرت و ييَـل و    
مانؤرةكاني، ئةوةندةي  لة برِيارةكانيدا توندو ميورِ بيَـت. بـةو هـةموو تـةم و مـراوى      

ويَيي ثياوانةية. كاتيَك بنةماكانى يارييةكةى ثةسـةند كـرد،   دَلرِييَنةرو تؤقيَنةرةيةوة ثيا
ثيَشبيين ئةوى نةدةكرد كة لة يةكةم  هةَلةدا دووضارى ئةوة بوو كة لةدةسيت بدات. تؤ 

 بَليَيت بة رِاسيت لة دةسيت دابيَت لةبةر ئةوةى وآ ئةوى نةناسييةوة؟
ةتدا نةيبووة. بـةآلم هـةموو   هةسيت بة غةمباري لةدةستداني شتيَك كرد كة هةر لة بنةرِ

 ئةو شتةى هةيبوو خةونةكةى بوو.
دا يويَةداييي داواى لة داييي كرد دَلنياي بياتةوة، ئةطينة ئةوي  نةدةنووسـت و، لةشـ  

وآ بةو شيَوةية، ثيَشبيين هيض شـتيَيي   هةموو سيناريؤكاني مةينةتييةكاني دادةرِشت.
ة خـؤى بووةتـة داييـى    بـ دةكـات كـة    باشى لة ذيان نةدةكرد. هةنديَك جار هةست بةوة

ئةوةنـد بـةهيَزبوو تـا     ة ئةو ذنةى يةوتاندووة، كة ثيَشـرت جن)دايك(ى خؤى. ئازارو ئةشية
ردان لةسةر ئةوةى بةر لة سى ساأل حةلةب بةجآ بهيَََليَت و لةطةأل ميَردةكةيـدا  رِادةي برِيا

رِةوشـانةدا رِابيَـت كـة    نازانيَـت و، لةطـةأل ئـةو     وةبارةلةلة وآلتيَك نيشتةجآ ب  هيضي 
 لةذياني ناضيَت كاتيَك لة سووريا بوو.

 نةجال بة شادييةوة وةآلمي تةلةيؤنةكةى دايةوة:
 ـ خؤشةويستم ضؤنيت .. خوا يار بيَت بة سةالمةتي طةيشتيت؟

 ضؤن ؟ ـ سوثاس بؤ خوا.. ئيَوة
 ـ باش .

 باشة؟ ـ ئةى ئةو برايةى لةمةرِ طوَلةكة ... ضؤن دةرضوو؟ خوايار بيَت
 بة كورتي وةآلمي دايةوة:

 ـ ئا باشة..
ت بؤ ئةوى رِووداوةكةى قسةى بؤ بيا و نيو كاترميَروئةطةر بَليَت وآ نةيبينيوة، ئةوة دةب

دةكرد و نرخـي تةلـةيؤني  دوو    ىبؤ بهيَرِيَتةوة؟ لة كاتيَيدا بة تةلةيؤني ئؤتيَلةكة قسة
 بة دوورو دريَرى قسةى بؤ دةكات. قاتة. دواتر

 ةتوانيت داييمم ثيَ بدةيت؟ـ د
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 ـ ثوورآ نويَر دةكات..
ـ باشة دَلنياي بيةوة م  بـة سـةالمةتى طةيشـتم. سـبةييَن قسـةى لةطـةأل دةكـةم...        

 باى. خؤشةويستم
داييي دةيويست نةجال بؤ عةال بهيَنيَت. دةَليَت هةردووكيان بؤ يةكدي دروسـت كـراون،   

امة خودا هةردووكيان ضةند جـوان . ئـةدى   ، نلة يةكدييةوة نزيي  ناوةكةيشيانتةنانةت 
كضى ثوورى نيية؟ ثاشان دةيويست بة ئاكارو رِةوشتةكةى نةجال يريو بدات: )سةيرى ئـةم  

يشتووة(. بةآلم نةيرةتيي عةال بة تةواوةتى لة قـؤزى و  ةكورِة بية ضةند باش و ضةند تيَه
 رِةوشت بةرزييدا بوو.

رِشت ثاَلى ثيَوة بنيَت جةزاير بةجآ بهيََليَت و، لـة  ، داييي ثالني بؤ ئةوة دادةلة رِاستيدا
وآلتيَك ِرزطارى ببَيت خةرييـة شـيَتايةتي بةسـةريدا زاأل دةبيَـت و، تـرس و لـةرز خـؤى        

 بةسةردا دةسةثيَنيَت.
هةرطيز هةسيت بة ئاسوودةيى نةدةكرد كة برِيـارى دا لـة قوسـةنتينة نيشـتةجآ بيَـت و      

 خويَندني ثزيشيي تةواوبيات.
ؤية لة رِؤذهةآلتي جةزاير، بيانووةكةى ئـةوةبوو كـة   ياوةكة ئةوةبوو كة طةورةتري  زانثاس

 دةضيَت. Fundamentalismبة هزري )ذيان(ةوة بةرةو مةكؤى ياندامينتاليزم 
 داييايةتي رِاست دةرضوو. زانيؤى قوسـةنتينة رِارِةويَيـي ناضـارى هـةر هـةموو      يتهةس

م هةموو توندرِؤييةكان بوو. ويَرِاى ئةوةي ، عةال لة ييتنةكان و تاقيهةيةكى واآلى بةردة
؟ ماوةى ضوار ساَلدا ويسيت ماوةيةكي هوشدارى لة نيَوان خـؤى و هاوةَلةكانيـدا دابنيَـت   

كيرة هاوةَلةكانيدا، ئةوانةى كة ثةنايان بؤ دةبرد لةبةر ئةوةى  بةآلم نةك لة نيَواني و نيَوان
ا جـؤرة جياوازييـةكي نيشـان    دةوت و رِةيتاريةَلسوكَلنيايي دةنواندو، ئةو لة هنيشانةى د

دةدا. ئةوةي  سةرضاوةى سةرئيَشةى ديية بوون، ضونية بةرِيشةكان ثيَيان خـؤش نـةبوو   
ئةوةنــدة خــؤى لــة كيــرةكاني زانيــؤ نزيــك كردبــووةوة، ويَــرِاى رِادةى ئــةو رِيَــزةى لــة 

خؤش بوو بة ئاشيرا بريورِاكـاني  ثيَوةندييةكاني لةطةَلياندا لة ئارادابوو، هاوكات ثيَيان نا
 خؤى بةرانبةريان دةخستة رِوو.
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ثاشان لة سةردةمي سةرؤك )بووزياف(دا، دةستةآلتداران هةَليانيوتاية سةر زانيـؤ و بـة   
ن ثاش ئـةوةى لـة بةندتانـةى شـارةكان     ددةيان ئيسالمييان طرت و رِةوانةى بيابانيان كر

بووني داييي، برِيارى دا هةركة ئةزموونةكاني ش ميورِاجيَيان نةبووةوة. ئةو كات عةال ث
و لةوى  كؤتايي ساَلى تةواو بيات زانيؤ بةجآ بهيََليَت و، ثاشرت بضيَتة جةزايرى ثايتةخت

 تةواوبيات. خويَندن
تـر بـوو،   ادوو مانط مابوو ئةزموونةكان دةست ثيَ بيـريَ ، بـةآلم ضـارةنووس لـةو خيَر    

ؤو لةطــةأل دوو كةســي دييــةدا يــزان   هاتنــةينةثــةرِى ثيــاواني ئاســايهةيتةيــةك تيَ
 قؤَلبةستيان كردو بردنيان.

ذياني بة رِيَرِةوى مةرطةساتيَيى طريييدا تيَثةرِى، تيَيدا خواوةندةكان بة نـؤرة   لةو رِؤذةوة
، دةويسـت  خـؤش  ىذيانكردبوو كة ئةوةبوو ي يَيطرت تاوانكة زؤرانيان لةطةأل مرؤظيَيدا 

زانيبوو كة يةكيَك لة بةرِيشةكاني  خؤشى دةويَت. جا لةبةر كيريَيي خؤش ويستبوو، نةي
ئةوةى ئةو بةرِيشة نةيتوانيبوو ئةو كيرة يريو بدات، بة درؤوة كورِةى بة دةستةوة دابوو تا 
لة كاتي طرتنيدا رِةوشةكةيان بؤ يةكال ببيَتةوة. بةندتانـةكانى بيابـان بـة دةيـان هـةزار      

ة دةوَلـةت  ييَنرابوو، زؤر بـيَ تاوانيـان تيَـدا بـوو، ضـون     ى طومان ليَيراويان تيَ ئاخوطريا
يـان دادطـةييان بيـات، ضـونية      ،انيان بيؤَليَتةوةكثرسةدؤسيةو  ئةوةندةى كات نيية لة

ضياكانيان داطريكردبوو و جيهاديان دذ بة خةَليي و بة  وبةوانةوة سةرقاأل بوو كة دارستان 
 نيشتمان رِاطةياندبوو.
بةزةيي بة طرياوةكاندا دةهاتةوة، ثاش ئةو ستةم و ئةشيةجنانةى بة عةال خؤى بيين زؤرى 

خؤى بيين و ئةو زوَلمةى تيَيدا ذيا كاتيَك بـآ هـوودة دةكؤشـا بـآ تـاواني خـؤى       وى ضا
بسةمليَنَيت. ثاش ثيَنج مانط ئـازاد كـرا و تـةنيا ضـةند هةيتةيـةك لـةناو خَيزانةكةيـدا        

سى هةبوو، وةك تؤرِى ثزيشك و تةكنييار رِياندن مايةوة، لة هةر طةرِةكةو تؤرِيَيي ناونوو
خؤى بهةيةنيَتـة   ن ثيَويستييان ثيَية. قايليان كرد كةو هةموو ئةو ثيشانةى تريؤريستةكا

ان يضيا، بؤ ئةوةى لةوآ ثسثؤرى خؤى لة تيماركردني )برايـان( خباتـة كـارو برينـدارةكان    
 تيمار بيات.
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نـةي  كةسـى ئاطـةدار كـردةوة. خـؤى لـة تيـاو        لةو برِيارةيدا رِاويَرى بة كةس نةكرد، 
ثارِانةوةو يرميَسيةكاني داييى و توورِةيي باوكي بوارد كـة قايـل نـةبوو اليـةنهريي لـة      

 ثارتي )ثياوكوذةكان( بيات. بة تةلةيؤنيَيي كورت ئةوةى ثيَ رِاطةياندن؟ 
 وتى ئةو لةويَية تةنيا بؤ ئةوةى خةَليي تيمار بيات.

لـة  بةكارهيَنا يَدا بوو، ئةوةى بةزةيي نؤذدارى بؤ تيماركردني طةالن شتيَيي لة طيظاراى ت
، بآ ئةوةى جياوازى لـة نيَـوان   ادةميزاد، هةر ناويَييان ليَ نرابيَتبرينةكاني درِندةكاني ئ

ضةكدار خؤى بة مششيَرى دادثةروةرى كة ستةمهةرى رِاستةقينةو ئةو ستةمهةرةدا بيات 
 كردووة.
ؤمانيَك دةشيَت ثاَلةوانةكة ذيانيَك بهوزةريَنيَت بة خؤى نةيويستبيَت، ثاَلةواني رِ عةال  بؤ

 بة ثيَضةوانةى ئةوةى ئوميَدى ثيَ بوو رِووداوطةىل تووش هات.
يةكان و بةرِديَنـةكان دةبـووةوة، تةمـةنى بـة     يرِكي لة خاوةن جلة سةرباز داهةمان كاتلة 

ربرد. خؤى بة هةَلة لةناو هةموو يـةكاليي  رِييَنراوى لة نيَوان هةردوو الياندا بة نؤرة بةسة
ييةوة، هةنديَك جار ثيَويسيت بة رِديَنةكةيةتي تـا ئايينـدارى خـؤى بـؤ     كردنةوةيةكدا بين

ئةوانة بسةمليَنيَت، هاوكات ثيَويسيت بةوة دةبيَت كة بيتاشيَت بؤ ئةوةى بيَ تاوانى خـؤى  
سيت بـة خويَنةكـةى هةيـة بـؤ     ة دووثات بياتةوة، وةك ضؤن قورباني ثيَويؤ ئةوانى دييب

 ئةوةى بيوذةكان برِواى ثيَ بيةن.
ئاكام واى لَي هات دذ بة هةردوو اليـان رِاوةسـتَيت. درةنـط زانـي كـة يارييةكـة لـةوة        
طةورةترة كة دةبينريَـت. جَلـةو بةدةسـتةكان ديَـوى بةِرديَنـةكانيان طـةورةتر دةكـردةوة،        

ؤكانيان دةثاراست. ثيَويسـتيان بـة رِؤبيَيـي    بضووكةكانيان تريؤر دةكرد، طةورة زؤر توندرِ
 سوور بوو، بؤ طةىل بَلند بيةنةوة كاتيَك ضوون طاى تؤرِ بـة تـوورِةيي دةرِذانـة طؤرِةثـاني    

ر رِؤبةكـةو لـةياديان دةضـووةوة كـة رِةنهـة دوذمنيَـك       )كؤريدا(وة، هيَرشيان دةكردة سة
ماتادؤرةكـةى نـةدةبيين كـة     دوذمنيَيي ديية ظةشيَريَت. ضونية ئةو رِؤبةكةى دةبيين و

رِؤبةكةى بة دةستةوةيةو، بة دةستة رِاستيشى  ئةو تريانةى ثيَية ئاراستةى سةرو طويَالكي 
طاكةى دةكردو بة دةسيت ضةثي  ئةو دةستيةوتانةى هـةَلهرتبوو كـة دةسـيت بةسـةردا     

 طرتبوون.
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ةر دةكـةن و بـةو   كةواتة لة دوو رِيَهةى نيَوان بيوذانيَك بة ناوى ئايينـةوة سازشـت لةسـ   
بيانووةشةوة ئازاديت ليَ زةوت دةكةن و لة نيَوان ئةواني دييـة لـة نيشـتمانثةروةريةتيدا    

بةآلم بةرانبةر بةوةى طةجنينةكةت  ،سازشت لةسةر دةكةن و بة دةنهتةوة ديَ  و دةتثاريَزن
 تاآلن دةكةن، دةبيَت تؤ ضارةيةك بؤ خؤت بدؤزيتةوة.

اتةوة بؤ ئةوةى بتوانيَت بنويَت، ضونية سبةينآ ئيشـيَيى  ويسيت براكةى لة بريى خؤى بب
، بةاليةوة كؤستةكةى ئةم ةموو شتيَيدا خؤى ثيَ نيشان دةدازؤرى هةية. بةآلم عةال لة ه
رترة. دوو ساأل دةبيَت نةيتوانيوة تةنيا رِؤذيَـك ئـةو بريؤكةيـة    الة كؤستةكةى باوكي بةئاز

، كةواتة ضؤن لة ثاريس لةيادى دةضـيَتةوة كـة   ثةسةند بيات كة ليَيان دوور كةوتووةتةوة
 ثيَيةوة سةريان ليَ داوة.

 هةردوو ضاوى لةسةر دميةني ضةثية طوَلة )تؤليب(ةكة نوقاند.
شتيَك ثَيى دةَلَيت ئـةو ثيـاوة داواى دةكـات، ئةطينـة ئةوةنـدة بـة ثةرؤشـةوة بـة دواي         

ادي دةخسـتة نـاو دلَ و   ناوونيشانةكةيدا نةدةطةرِا. ئةوة تـةنيا هزرؤكةيـةك بـوو كـة شـ     
 دةروونييةوة.

*** 
لة رِووى سؤزدارييةوة لةسةد رِووباى داوةو قاثى تةرِنةبووة، دةزانيَت ضؤن وةك سـيَوةكةى  
نيوت  ئايرةت دةخاتة ناو ئاميَزى خؤيةوة. بةآلم دةيةويَت لةسةر لـق و ثـؤى ضـاوةرِواني    

هةر كويَيةك بيَت طوَلةكاني ثيَ ثيَبهات. شتهةىل سةير سةيرى بةسةردا دادةباريَنيَت، لة 
 دةطات، بةآلم لةمرِؤ بة دواوة دةنهي ثيَ ناطات.

رِيَهةى بةرةو الى وآ ئاسان بيَت، بةآلم رِيَهةى ئـةم بـةرةو الى وآ بـة شـانازى      دةشيت
بةخؤوةكردنيدا تيَدةثةرِيَت و، وآ لة مةزةنةندة كردني زيانةكاندا بةهةَلةدا ضـووبوو، ئـةو   

 ري كردنةكةى ئةمي ثةسةند كرد.كاتةى ياساي يا
وآ سووكايةتي بةو شتةى ئةم كرد كة بة طةورة دةزانرا، ئةو شتةى شيَواند كة جوان بوو، 

دا. ئاية هيض جليَيي دييةى هةيـة بيثؤشـيَت جهـة لـة      ثيَوةندي بة ثياوةتيشييةوة تيَك
بـواريَيي   سامانةكةى نةبيَت؟ كاتيَك سامانةكةى لةبةر خؤى دادةكةنيَت، ئـةو كـات رِيَ  

دةتوانيَت بةسةريدا سةربيةويَت و دَلى ئايرةتيَك بؤ الى خؤى رِاكيَشيَت، لةبةر ئةوةى لةو 
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ــؤزتر و طةجنرتة.كةوا ــق ــة دروســتيردنى  ت ــة ئةطــةر ب ــة   ســووديَيي هةي ــةو تةمةن ة ئ
ئةيسايةكةوة بةسةرى ببات لة خـةَليي جيـا بياتـةوةو كـار بـؤ بةرزكردنـةوةى زةوق و       

ت؟ ئاية ئةو هةموو ئايرةتانةى رِاوةدوويان دةنيَت درؤى لةطـةأل دةكـةن؟   ناوبانهيةتي بيا
ئةظيندارى لةطةأل طرييانيدا دةكةن، نةك لةطةأل دَليدا، كاتيَك لةسةر نويَنةكـةى ئةميشـ    

 خةون بة ثياويَيي دييةوة دةبين !
 ىة مـاوة تةنانةت ئةم دويَتة كة لةو ئايرةتانة جوانرت نيية كة بة ديداريان طةيشـتووة، لـ  

ردا كة بة تةنيشتييةوة بوو هيض طويَى بةم نةداو، هيض شتيَيي ئـةم سـةرجني   ضوار كاترميَ
رِانةكيَشا كاتيَك لة يرِؤكةخانةكة قيت لة بةردةميدا رِاوةستابوو، ويَرِاى ئةوةى ضاوى ئـةم  
سةرجني هةنديَك لة ئايرةتـانى رِاكيَشـابوو، هةنـديَيي دييـةيان ثؤشـتةيةكةيان بـةالوة       

رِاكيَ  بوو، يان كاريزماى دةركةوتنى. رِةنهة وآ هيَشتة نـةزانيَت   خةسـَلةتيَيي   رجنسة
 ئةم سةرجني رِاكيَشاوة!

ضووة نووسـينهةكةى. ِرؤذةكـةى خـؤى بـة كـاركردن بةسـةر بـرد بـؤ ئـةوةى خـؤى بـة            
لةبريضوونةيةوة سةرقالَ بيات. لةطةأل ئةوةيشدا خـةريك بـوو بـريى دةكـردةوة: ئايـة بـؤ       

كةى دوو سبةينيَى طوَلى بؤ رِةوانة بيات ... يان نا؟ برِيارى دا نةريتةكةى خـؤى  ئاهةنهة
بـةآلم بـآ هـيض كارتيَـك، بـؤ       ،ضةثية طوَلى بؤ رِةوانة دةكات ك نةدات. بةَلآ هةمانتيَ

ئةوةى ثرت يارى بة دةمارةكاني بيات؟ ثيَشبيين دةكات لـةناو هؤَلةكـةدا بيَـت و لـةناو     
كةسـي لـة ضةشـين ئـةو     دوايدا دةطـةرِيَت .. وآ نازانيَـت كـة     ئاثوورةى خةَليةكةدا بة

 ضونية بة خؤى ئاثوورةى خةَلية. تيَيةآلوى ئاثوورةى خةَلك نابيَت..
سيرتيَرة يةرةنسيييةكةى لة رِؤذى ئاهةنط و ناوونيشاني هؤَلةكة ئاطـةدار كـردةوة، بـة    

نيـةكاني خـؤى بهيَنيَتـةوة،    ثيَضةوانةى ئةوةى ليَى رِاهاتووةو بؤ ئةوةى ثاسـاو بـؤ رِيَنويَ  
 طوتى:

ـ م  بانههيَشيت ئاهةنهيَك كراوم و ناتوامن ئامادةى ببم. ئيَوارة ضةثييَك طـوأل بـؤ ئـةم    
 ت.ابسثيَرة ويَنةى ئاهةنهةكة بهريَبيةو كؤمثانيايةك رِ ةناوونيشانة رِةوان

ى كؤدةكاتةوة. ئةوةتة وةك نيَضريوان دةجووَليَتةوة، هةموو زانيارييةك لةسةر قوربانييةكة
ضى دةبيَت ئةطةر بة خؤى قورباني بيَت لة ئةظيندارييةكى تـةواو ضـةورى .. بـة ئـيَ  و     
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ئازار؟ ئةوةى بة اليةوة مةبةست بيَت ئةو ساتةية كة ضةثية طوَلةكةى ثـيَ دةطـات و بـة    
كـة وآ بةسـةريدا زالَ    تضاو لةناو بينةراندا بة دوايدا دةطةرِيَت و، ثيَشبيين ئـةوة دةكـا  

 بيات. لوبيَت و، ناضارى كردبيَت ياساي يارييةكة ثيَشيَبو
ةيتاريـان  ات، لة طـؤرِاني هةَلويسـتيان و، طيَاليـةتي رِ   ؤش دةكتيَرِوانيين ئايرةتان دَلى خ

 شانةو ئاماذة ساختةكاني ئةزينداريدا!ةر بة نيبةرانب
*** 

ت، نـةك ئـةو   موضرِكةى ترسيَيي خؤش لةشى تةنييةوة كاتيَك بةرةو ئاهةنهةكة دةرِؤيشـ 
 ترسة تؤقيَنةرةى كة رِؤذيَك لة رِؤذان هةسيت ثيَ كردبوو.

ــ ــة يةك ــرِيَ  ئةم ــؤراني بض ــاريس ط ــة ث ــارة ل ــةزايري و ةم  ج ــةرانيَيي زؤرى ج ت. بين
بايـةخيان بـة    يةرةنسييةكاني هةواداراني جةزاير ضاوةرِواني دةكـةن، ئـةوةبوو ميـدياكان   

رِؤذانـــةى ئـــةو بابةتـــةى نـــاوى ئاهةنهةكـــةى دا لـــة ضوارضـــيَوةى بةدواداضـــووني 
 ليَ ناوة. ن)كؤمةَليوذييةكاني جةزاير(يا

رِؤذنامةو طؤظارةكان بةسةرهاتةكةيان قؤستةوة، ئةوةتة بووةتة هيمايـةك بـؤ تيَيؤشـاني    
ئايرةتان دذ بة توندرِؤكان و ئةو )ثاسارييةى كة بـة دةنهـى تـواني سـيخةكاني نـةرييت      

 كةسانة رِاوةستا كة ثةرِى هةردوو باَليان كردبوو(. عةرةبان بشييَنيَت و بةرةو رِووى ئةو
ئةوةبوو بةس بوو ئةو مةرطةساتة بيريَتة مةرطةساتي ميَينةو، بيبةرو بـةهاراتي ئـاي  و   
تريؤريزم و نةريتى عةرةبي بةسةردا بيريَت، تا يةكـةم  هـةنهاوى بـةرةو ناوبانهايـةتي     

 بهاويَت!
ى بؤ كرد بيَتة هؤتيَلةكة بؤ ئـةوةى يـاوةرى   زياجةماىل ئامؤزاى تةلةيؤني بؤ كردو ثيَشن

بيات و بيهةيةنيَتة ئاهةنهةكة. ئةو هيض لـة بـاوكي ناضـيَت. طـةجنيَيي سـةردةميانةى      
 ثؤشتة و  بةرضاو رِوون، هةنديَك لة خةسَلةتةكاني عةالى تيَدا دةبينريَت.
ارةوة دةيناسـيَت  جةمال لة ثيَوةنديدا لةطةأل وآ، لة نيَوان دويَتمامةكـةى كـة لـةو رِؤذطـ    

سةردانى ماَلى كردن  و لة نيَوان ئةو ئةستيَرةيةدا سةرى ليَ شيَواوة، كة بة ثيَآلوى ثـاش  
ا دشـاني  وبةرزةوة لة ناو ئؤتؤمبيلةكةدا لة تةنيشتيةوة دانيشـتووةو قـرى بةسـةر هـةردو    

 ثةرش و بآلو بووةتةوةو كراسيَيي دريَرى رِةشى ثؤشيوة.
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طيانة جةزايرييـة طاَلتةجارِييةكـةى لـة دةسـت نـةداوة، بـة        بؤ ئةوةى دَلنياي بيات كة 
 طاَلتةوة طوتي:

ـ ئةطةر لة جةزاير بوومايةو رِؤيشتبام ئاهةنهيَك بهيَرِم ئةوة نةمدةهيَشت لةطةَلم بيَيت.. 
م  ضيت ثيَ بيةم لة كاتيَيدا هاتوويت و كؤستؤميَيت ثؤشيوةو جَلـت لـة قـرت داوة..    

 ةن!ينهرى بةستبيَت.. يان ضل زؤرانبازم دةويَت ياوةريم بيةكيَيم دةويَت قايشى زؤرا
لة مةبةستةكةى تيَنةطةيشت. ثيَشبيين كرد طاَلتة بـة رِواَلـةتي دةكـات. لةبـةردةم بـيَ      

 دةنهييدا دريَرةى دايةو بؤى رِوون كردةوة:
ـ ئةوةت نةخويَندووةتةوة كـة بـة هـؤى هةرِةشـةى طرووثيَيـى )ياندامينتاليزم(ةكانـةوة       

رشتياراني ئاهةنهةكاني هؤَلى )ئةتَلةس( لة ثايتـةخت ناضـار بـوون ضـل زؤرانهـر      سةرثة
بهيَن  لةوانةى قايشى رِةشيان بةدةست هيَناوة بؤ ئةوةى ذياني )ئايةت منهالت( و ئـةو  

ةسـتدريَرييان  بوون، نةوةك لةاليةن ئةوانـةوة د  بينةرانة بثاريَزن كة ئامادةى ئاهةنهةكةى
وة هؤَلةكةيان طةمارؤ دابوو؟ تـؤ سـةير بيـة لـة هـةموو وآلتـان       بيريَتة سةر كة لة دةرة

طؤرانيبيَرةكان بة ياوةرى تيميَك لة ويَنةطران و ستايليستان دةضنة ئاهـةنط. كةضـى الى   
ئيَمة طؤرانيبيَر لةطةأل تيمييي زؤرانهردا دةضنة نـاو هؤَلةكـةوة. لةطـةأل ئةوةيشـدا، تـؤ      

ان بويَيت ئةوة دةيهيَن  تةنانةت ئةطـةر بـة   ذياني خؤت مسؤطةر ناكةيت .. ئةطةر سةري
 ياوةرى خودى )برؤس لي( ثاَلةواني )كاراتآ(ي  ئامادة بيت! 

 وةآلمي دايةوة: جةمالَ بة طاَلتةوة
ـ م  بؤ ئةو كارة ناشيَم ..م  تاقـةتي )كاراتـآ(م نييـة .. يـةكيَيي دييـة لـة وآلتـدا        

 بدؤزةوة لةطةَلت بيَت!
ةيي بةوانة دةبةم لة ثاريس لة ناو ميرتؤدا ميوزيك دةذةنـ .  ـ دةزانيت .. بة خوا م  ئري

هةر كةسةو بة ئارةزووى خؤى طؤراني دةضرِيَت. رِةنهة يةكيَك تيَثةرِيَت و يؤرؤيـةك خباتـة   
ناو شةثةةكةيةوة، رِةنهة هيضيشي تيَ نةخات. بةآلم خؤ طوللةيةك بـة تـةثَلى سـةرييةوة    

 نانيَت!
 بة ثيَيةنينةوة دريَرةى داية:



 67 

ـ سوثاس بؤ خوا..رِةومشان لة ئؤركسـرتاى نيشـتماني عـرياق باشـرتة.. ميـدياكان نـاوى       
ــة      ــازدةدات ك ــيَين س ــةنهى نه ــاوة. ئاه ــيَ ن ــان ل ــة جيهان(ي ــرتا ل ــويَرتري  ئؤركس )ب
سةرثةرشيارةكان رِييالمي بؤ ناكةن، بةَليو ثيَيان باشة تا بيريَـت ذمارةيـةكي زؤر كـةم     

شةكةكانى ئةمةرييا هؤَلى ئاهـةنهيَرِاني ئـةو ئؤركسـرتايةى    ثيَى بزانيَت! تؤ بزانة.. موو
خاثوور كردو، هةنديَك لة ئةندامةكانيشى رِييَنران و، هةنديَيي دييةيان لةبـةر هؤكـارى   
ئايينزايي كوذران و، نيوةى ئةندامةكاني هةآلتنة دةرةوةى نيشتمان و .. هيَشتة ئةوانـةى  

دةثـةرِيَن  و بـة جلـة رِةشـةكانيانةوة دةطةنـة      زيندوون بةربةستةكاني رِياندن و مةرط تيَ
شانؤو ئاميَرةكانيان ثيَية بؤ ئةوةى لةناو تةق و تؤقي تةقينةوةكاندا ثارضـة مسفؤنيايـةكي   
باب و ييفاَلدى برةن .. وةك بَليَيت هةموو شتيَك ئاسايي بيَت. دميةنيَيي سرياليزميانةية، 

ثةنا بةر موزيك دةبةن. بة خوا خةم هةية  بةآلم لة ترساندا ،تيمةكةو بينةرةكاني  تؤقيون
 خةمت لةبري دةباتةوة!

ثيَويسيت بةوة بوو ثاَلةوانيةتي كةساني ديية باس بيات بـؤ ئـةوةى بـة هـؤى ئةوانـةوة      
بةسةر ترسةكةيدا زاأل بيَت. لة رِاستيدا يةكةم  جارة لـة يةرةنسـا طـؤراني دةضـرِيَت و،     

ةورةتر رِادةوةسـتيَت، ضـونية وآ خـؤى بـؤ     لةذيَر تيشيي ميدياى لة تةمةني دةنهي طـ 
ى ياوةرى بوو سةرى يةضارةنووسيَيي لةم جؤرة ئامادة نةكردبوو. ئةم هةموو هةراو هوريا

يةكةو بة ثيَى رِاوبؤضووني خؤى داوايان ليَ دةكرد ئاسيت  ليَ شيَواندووة، لةبةر ئةوةى هةر
يان طوت: )لةوةتاى لـة ثةجناكانـدا،   رِوو بة رِووبوونةوةكةى بةرزتر بياتةوة. هةنديَييان ثيَ

عيسا جةرمووني لة هؤَلى بةناوبانهي )ئؤَلمثيـا( طـؤراني ضـرِى، ئةمـة يةكـةم  جـارة       
شاوييةكان نةبةردى خؤيان لة ثـاريس ضـةنط دةخةنـةوة(. بةرسـظي دانـةوة كـة وآ لـة        

 دةرةوةى جةزاير تةنيا )جةزايرى(ية.
وونةكةى كةوى بيات كة تـا دةهـات ثـةرةى    طاَلتةى لةطةأل جةماأل دةكرد بؤ ئةوةى طرذب

دةستاند. بةآلم ستايليَيي بؤ كؤنرتؤَليردني هةَلضوونةكاني دؤزييةوة بة ثيَشيةش كردنـي  
وتارؤكةيةك هةىل ئاطةداربوون لة رِةوشةكةو كؤنرتؤلَ كردني بينةراني لة يةكةم  سـاتةوة  

دنى لة كةساني بةرانبـةري  ثيَ ببةخشيَت. لةبةر ئةوةى بة خؤى مامؤستايةو رِووى قسةكر
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لة سةر سةكؤيةكةوة بة خاَلى بةهيَزى وآ دةذميَرريَت. هةرضى لةسةر شـانؤ رِاوةسـتان و   
 دةست بة طؤراني ضرِينة، ئةوة هيَشتة كاريَية سةرى ليَ دةشيَويَنيَت.

هةركة دةركةوت و هاتة بةردةم بينةران، شةثؤليَك ضةثَلةو هوتايف نيشتماني بةرز بووةوة، 
ديَك كةسي  ئاآلى جةزايريان بةرز دةكـردةوة. كةشـةكة تـا دةهـات طـرِى طرتبـوو.       هةن

هةسيت كرد ئةوانةى ئامادةبووبوون بؤ طوآ طرت  لة طؤراني نةهاتبوون، بةَليو بـؤ ئـةوة   
 هاتبوون تريؤريزم رِةت بيةنةوة. وآ ليَرة لةبةردةم اليةنهراني خؤيداية.

ؤكـةكانى لـة ميَشـيي خؤيـدا     هةنديَك لـة بري بةسةرثيَيى ضةند وشةيةكي ثيَشيةش كرد 
ي رِيَتمـ ئامادةكردبوو. وشةكاني سةرجنرِاكيَشةر بوون لـة شـيَوازى سـةرثيَييانةكةيدا، لـة     

بةهيَزيشدا كاريهةر بوون. بىَ دةنهييةكي قووأل بـاَلى بةسـةر هؤَلةكـةدا كيَشـا. قسـةى      
 دةكرد كاتيَك لةو ضيايةى خؤيةوة لةبةرانبةريان دةركةوت.

 ى:طوت
ـ رِؤذيَييان .. )سوها بةشارة(ى ثاَلةواني بـةرةنهارييان بـردة طؤرِةثـاني لةسـيَدارةدان..     
يريويان دا طواية لةسيَدارةى دةدةن، هةردوو دةست و هةردوو ثيَيان بةستةوةو دةمانضةيان 
بة تةويََلييةوة ناو ثرسياريان لَي كـرد دوا ئوميَـدت لـة ذيانـدا ضـيية. وةآلمـي دايـةوة:        

 ضيايي طوت: ىويَت طؤراني بضرِم( ئيدي دةنهي هةَلهيَناو )مةوال(يَيي لة )عةتابة()دةمة
 )هيهات يا بو الزلف عيين يا مولي

 حمال اهلوى واهلنا والييشة حبرية(
سوها بةشارة( دريَـرةى بـة طـؤراني    ـ تريوثرِيان ليَ داو بؤ بةندتانةيان طةرِاندةوة. كةضى  

 ضرِي  دا.
َليَك ديلةكاني خيَوةتهةكان طويَيان لة طؤرانييةكاني بوو، دةنهة دوور بة دريَرايي ضةند سا

الوازةكةى، كة لةوديوي سيخةكاني بةندتانةكةيةوة بةر طويَيان دةكةوت، هيَزو ورةى ثـيَ  
 دةبةخش . ئةوةى طؤراني بضرِيَت بةسةر ترسي خؤيدا زالَ دةبيَت و .. مرؤظيَيي ئازادة!

ثةت(ي دةنهي خؤى نةبيَت هيض شتيَيي دييةى نيية بةو ثةتة بةَلىَ، ئةوةى كة جهة لة )
طةردني بيوذةكةى جبةرِيَنيَت، ئةوةى بةسة طؤراني بضرِيَت، هيض هيَزيَك ناتوانيَت دذ بـةو  

 كةسة رِاوةستيَت كة برِيارى داوة بة طؤراني ضرِي  رِوو بة رِووى مةرط ببيَتةوة.
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كـردو طـوَلى دةنهيـان هةَلثضـرِووكاند،      كاتيَك تريؤريسـتةكان )حوسـين( الويـان تـريؤر    
براكةى دةضـيَتة سـةر شـانؤ، تـا بـة ضـِريين طؤرانييـةكاني         نةكرد كةثيَشبيين ئةوةيان 

تؤَلةى خويَين براكةى بياتةوة، سةرى ليَ شيَواندن كـة بـة دةسـيت     لةبةردةم تةرمةكةيدا
 بةتاأل رِووبةرِوويان بووةوة، تةنيا طةرووى نةبيَت.

ةكامنـان بيةينـةوة. ضـونية ئةوانـةى كوشـتنيان      و بة طـؤراني تؤَلـةى مردو  بةَلآ دةتوان 
ويستيان بة كوشتين خؤشى و شادى جةزاير بيوذن. ئةدى )شادى( دووةم  ناوى جـةزاير  
نيية؟ با بزان  كة ئةوان ناتوان  مبانرتسيَن  و ناتوان  دةنهمان كث بيةن.. ئيَمة ليَرةي  بؤ 

ةتـوان  نيشـتمان   رِي ، ضونية تةنيا شادومانةكان دطؤراني بضا دئةوةى لة ثيَناوي جةزاير
 ئاوةدان بيةنةوة.

 سروودى نيشتماني بةرز بووةوةو هؤَلةكة هةستاية سةر ثآ و دةسيت بة سروود طوت  كرد:
 واجلبال الشاخمات الشاهقات  قسما بالنازالت املاحقات     )

 يا اجلزائرثرنا فحياة أو ممات        وعقدنا العزم أن حت حنن
 (فأشهدوا فأشهدوا

 سويَند بة كارةساتة كوشندةكان                     بة ضيا سةركةشة سةربَلندةكان
 ئيَمة رِاثةرِيوي ، يان دةذي ، يان دةمري             برِيارمان داوة جةزاير بريَت

 كةواتة ئيَوة طةواهي بدةن، طةواهي بدةن
 

هةَلهةَلةو ثيَداطوت  بةرزبووةوةو، ئايرةتيَك ضـووة   هةركة سروودةكة كؤتايي هات يةكسةر
 سةر سةكؤكة بؤ ئةوةى ماضى بيات و ئاآلي جةزاير لةسةر هةردوو شاني دانيَت.

بضيَتة هةر كويَيةك مةرط ميداَلى خـؤى بـة سـينهيدا دةكـات. وآ كيـرى كوذراوةكـةو       
ـ       رة نـةماون.  خوشيي كوذراوةكةية. خزمايةتي لةطـةأل سـةد هـةزار جةزايريـدا هةيـة ليَ

ن كوشتوونيان و، يةقيهةكان ناكؤكي كةوتة نيَوانيانةوة ئاية ناوي )كـوذراو(؟  اتريؤريستةك
يان )قورباني(؟ يان )شةهيد(يان ليَ بنيَ ؟ ضون شيؤى شةهيدبوون دةستةبةر دةكةن، لـة  

َليو بة  دةسـيت ئةوانـةى خؤيـان بـة دةسـيت      ةبة دةسيت طاوران نةكوذراون، ب دتكاتيَي
 دةييوذن؟بة دةسيت ئةو بويَت، خواوةند د دةذميَرن و هةر كيَيان لة بةندةكاني خواوةن
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ةى بةسةر هات. طؤراني تلةوةتاى ئةو كارةسا ديبوارئاهةنهة جوانرتي  ئاهةنط بوو رِا ئةو
زؤرترى تيَدا ضرِى لةوةى برِيارى لةسةر درابوو. ثاشان ضةند ضةثية طوَليَيي هيَنايةوة، تا 

 هريت.شةو بة تةنيا ب
 ئةدى لة كؤتاييدا طؤراني ضرِي  يرميَسيي شادى نيية؟

ئؤتيَلةكة، لة ضةثية طوَلة ساكارةكان ورد بووةوة كة ثيَشيةشي كرابوون. ساكار بـوون   لة
ستهؤيانةتر بوون، رِةوةندة ساكارةكان ثيَشيةشيان كردبوو كـة بـةبآ رِازاندنـةوةو    ابةآلم رِ

ةر يةكيَييان نووسرابوو ) جةزاير خؤشى دةويَيت(. جوان كردنةوة شتةكان دةدركيَن . لةس
 طريا. بة رِاسيت )جةزاير خؤشى دةويَت(؟

ضةندةى ثيَويست بةو دوو وشةية بوو! بةآلم، لةبـةر ئـةوةى نيشـتمان ئةوةنـدةى بـةرِوودا      
ةيهريةنيَت؟ ثاشان ئـةو  دبةَليو خؤشويستنةكةى  ،هةَلشاخابوو، ئازاردانةكانى نايهريةن 

  سووديَيي هةية كة بة تةنيا خؤى دةيهوزةريَنيَت، مادامةكى جةزاير كـة  سةركةوتنةى 
 خؤشي دةويَت ثياويَيي بؤ نةهيَشتةوة شادومانييةكةى لةطةأل دابةش بيات.

تةنانةت ئةو ثياوةي ، بة بآ دةنهي ئازارى دا، وةك ضةثية طوَلة )تؤليب(ةكة كـة بـؤى   
وةك  طيَت. ضةثية طـوَليَيي بـآ دةنـ   ناردبوو بآ ئةوةى هيض وشةيةكي بؤ لةسةر بنووس

خاوةندةكةى، كة تةلةيؤنةكةى داخستووةو هيض هؤكاريَيي بؤ نةهيَشتووةتةوة تا شـتيَيي  
 ثيَ بَليَت.

 ئاية لة بآ دةنهي سؤزدارى توندوتيرتر هةية؟
رِووى طيـاني مرؤييانـة    وتريؤريزميَيي دييةي  هةبوو ضاوةرِواني ئةم بوو، بـة بـةزةيي   

. هةرضى رِؤذنامـةو طؤظـارى بيـاني هـةبوو لةوانـةى      و و دةماميى دابووخؤى داثؤشيبو
ــةك     ــرد، ن ــان دةك ــاييين ناوزةدي ــةرييت ئ ــانيي ن ــة قورب ــازدابوو ب ــةأل س ــداريان لةط دي
تريؤريستةكان. دةسيت بة طؤراني ضرِي  كرد بؤ ئةوةى ئةو كؤت و بةندانة بشـييَنيَت كـة   

ك بةرةو رِووى ثياوكوذةكان ببيَتةوة. ثاشـان  ثياوى عةرةب ئايرةتيان ثيَ دةبةستيَتةوة، نة
ضى دةطةيةنيَت كة سوثا بؤ خؤى بيَ تاوانةكان بيوذيَت.. ثاشان خؤى بنويَت كة رِزطاريان 

 دةكات بؤية خةَليي نةخؤشي ضاوة قووَلةيان لة كؤليَرا ثيَ باشرتة؟!
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كان ثشتيان تـيَ  يادكاتيَك بةو شيَوةية وةآلمي دانةوة كة ئةوان نةياندةويست بيبيس ، مي
كردو، بانههَيشت كردنـي بـؤ ئةَلةةيـةكي تةلـةظزيؤني هةَلوةشـيَنرايةوة كـة بِريـار بـوو          

 بةشدارى تيَدا بيات.
ت. وآ ليَرة نيية بؤ ئةوةى با وابيَت! بويَرى ئةوةية شتيَك بَليَيت بة دَلى ئةواني ديية نةبيَ

 بنيَت؟دابيوذةكة  يَك بؤناوبة هؤى دةنهييةوة نيشتمان رِيسوا بيات. بؤضى ثيَويستة 
بة تةواوةتى نييةتي و دةزانيَت هةموو شتيَك خؤى سةرةتا اليةنهرى لة رِاسيت دةكرد، كة 

لة نيشتمانيَيدا كةردةنى بوو كة بةسةر طؤرِةكانييةوة بؤنـدى طـةورةكان مؤردةكريَـت و،    
ــةوى ضارةنووســيان لــة دةســتة خــةَليى ســاكارى بضــ   ــيَآلوى ئةوانــةى جَل ووك لــةذيَر ث

دةثليشيَنةوة؟ بةآلم لةو ذيانةى بـة ثيَـوةوة بةسـةرى بـرد، ِرؤذيَـك لـة ِرؤذان كارامـةيي        
دانيشتنى لةسةر ثرونسيثةكان بةدةست نةهيَنا، بؤية ناوبانهييةك دةسـتةبةر ناكـات لـة    
رِؤذئاوا دةرطةى خؤى ناكاتةوة تةنيا بؤ ئةو كةسانة نةبيَت كة باش دةزان  رِؤَلى قوربـاني  

نةريتةكاني خؤيان بيةنة قورباني. بؤية ئةو تيشيي رِووناكة نرخي خـؤى هةيـةو    بهيَرِن،
 ةبوو ثيَشيةشى بيات.نئةم ئامادة 

 ا يةك رِاسيت و يةك تريؤريزم لة ئارادا نيية.دلة جةزاير، دةركي بةوة كرد كة لة جةنهةكان
كي جـةزايري  ميدياى يةرمي كة لةسةرةتاوة ستايشى ياخيبوونةكةيان كردو وةك  منوونةية

رِييالميان بؤ دةكرد، لةرِاستيدا لـة رِيَهـةى )وآ(وة دةيانويسـت حسـيَيب      خؤرِاطرو بويَر
خؤيان لةطةأل توندرِؤكاندا يةكال بيةنةوة، كة ئةوةندةى نةبرد بوو بة يـةكاليى كردنـةوةى   

 حسيَبيان لةطةأل )وآ(دا.
دياى ئـازاد دةدا، كـة جـؤرة    كيَشةكاني ئةو كاتة دةستيان ثيَ كرد كاتيَك ليَدواني بؤ مي

جةزايريَك بؤ دلَ و، جؤرة جةزايريَك بؤ طرييان و، تريؤريى ئاشيراو تريؤرى دةماميدار لـة  
ئاراوة، ضونية ئةوانةى ضةكيان  ةئارادايةو، دزة طةورةكان ثياوكوذيان بؤ نيشتمان هيَناوةت

يـ  و مـايف تـاآلن و    كردة شان داواى دميوكراسييان نةدةكرد، بةَليو داواى دميوكراسـي دز 
 برِؤيان دةكرد، مادامةكى هيض دزيَييان رِاثيَضى بةندتانة نةدةكرد.
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ئةو كات، قةلة رِةشيةكان و بةَليَندةراني خـويَ  بـة دةورى دةنهـة خـويَ  بةربووةكةيـدا      
...  ضـوكَلة  ةكةى بةرزتر بياتـةوةو، ناوةكانيـان ثـيَ دةداو   رِيَتمدةخوالنةوةو هانيان دةدا 

 ةست.ن دةداية دشةارتةشيا
ي شـةرِةكةدا ئـاورِى   تدةيانويست ضيليةى سووتةمةنييةكة بيَت، بـةآلم )ذان دارك( لـةكا  

دايةوة هيض ثياويَيي نةبيين. خؤى وةك )ضراهةَلهر لة شةوى طورطةكاندا( بة تاك و تةنيا 
، بيين رِوو بة رِووى ئةو درِندانةية خؤيان ئامادة كـردووة، لـة ثيَنـاوى دةسـتيةوتةكانيدا    

هةَليوتنة سةر هةر كةسيَك. هةموويان دةركيان بة ناوةرؤكي ثةيامةكة كرد )بـآ دةنـط   
 بة.. ئةطينة لةناوت دةبةي (.

هةر دةستةآلتةو درِندةكاني خؤى دروست دةكات و، سـةطة قةَلـةوةكاني خـؤى ثـةروةردة     
اني لـة  ثاسـةو  دةكات كة لةبرى ئةو رِاوةدووى نيَضريةكة دةكةون و .. بة تريؤركردني هةق

 رِاسيت دةكةن.
بة يانيانيَك بةرِيَوةبةر طازى كرد تا ثيَـى رِابهةيـةنيَت كـة لةسـةر كارةكـةى دةركـراوة.       
يةكةم  بيانوو ئةوةية كة خةَليةكة نايانةويَت طؤرانيبيَريَك منداَلةكانيان ييَـرة خويَنـدن   

ئاهةنط و شايى انيبيَرى . ضونية طؤربيات. زؤر طومان لة رِاستهؤيي ئةو بيانووة دةكات
طؤراني ضرِيبوو: جاريَييان لة يادوةرى كؤضى دوايي  زةماوةندةكان نةبوو. تةنيا دوو جار و

خؤشـيان   ةكـة باوكيدا، جاريَيي دييةي  لـة بةرنامةيـةكي تةلةظزيؤنيـدا. ثاشـان خةَلي    
ةلةيؤني بؤ دةكـردن بـؤ ئـةوةى لـةو     سةرداني ماَلةكاني دةكردن، يان تدةويست، ضونية 

زانة دَلنيا بيَت كة ئامادةى ييَرطة نةبوونة. ضونية لةو رِؤذطارةدا طـرنط ئـةوةبوو   ييَرخوا
سةرى خؤت بثاريَزيت نةك وانةكـةت، لـةوةتاى تريؤريسـتةكان رِاهـاتبوون هـةموو ئـةو       

 كةسانة بيوذن كة جانتاى ييَرطةيان ثيَية،   مامؤستا، يان ييَرخواز بيَت.
دةركردنةكةى يةكةم  ئاطـةدار كردنةوةيـةو، كـردارى     داييي لةو برِوايةدا بوو كة برِيارى

ر ئةوةى نةيدةويست طؤرِيَيي ديية لـة جـةزاير بـةجآ    ي بةدوادا ديَت. جا لةبةزؤر خراثرت
 بهيََليَت، دةسيت كيرةكةى طرت و جةزايري بةرةو سووريا بةجآ هيَشت.
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 )لة هةر كويَيةك مبرم، بة دةم مردنةوة طؤراني دةَليَم.(.
 ر ماياكؤظسكيظالدمييَ
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 كردني ئاهةنهةكة كرد.بةسةيرقليانةكةى ثيَ كردو دةسيت 
سةرى سورِما كاتيَك بيين وشةيةكي سـةرثيَيى ثيَشـيةش كـرد، رِةنهـة تريؤريسـتةكان      
هةرِةشةيان ليَ كردبيَت طؤراني بضرِيَت. دةبوو يةتوايةكيان دةركردبايـة قسـةكردنيان لـيَ    

 ناك ترة!قةدةغة كردباية، كة قسة دةكات ترس
ئةو قسةكردنةكةى ثيَ باشرتة. ئةطةر طؤراني بضرِيباية كاتيَك بؤ يةكةم  جـار بـيين لـة    
تةلةظزيؤنةوة قسةى دةكرد رِةنهة كةناَلةكةى بهؤرِيباية، ئةوةى دَلى خؤش كرد ئةو طورج 
و طؤَلى و بة طورِييةية، رِةنهة ئةوةي  نهيَين ئةوة بيَت بـؤ هـةر كـوآ بضـيَت خـةَليي      

تيَت سـ ن دةويَت، وةك بَليَيت كيرى طرِكانةكان بيَـت، كاتيَـك لةسـةر سـةكؤ رِادةوة    خؤشيا
 يةكسةر هةَلدةضيَت.

ضةندى ئارةزوو ليَية ئةم طوَلة ئاطرينة ليَ بياتةوة بآ ئةوةى دةسيت بسووتيَت. تةنيا بـؤ  
خودى ئةم بيَت، ئةم )مةجدةلي(ية كة لة طـؤراني ضـرِينةكة بـووةوة، ئـاثوورةى بينـةران      

 هرووذميان بؤ برد بؤ ئةوةى خؤياني ثيَ ثريؤز )تةبةرِوك( بيةن.
نائوميَد بوو كاتيَك بيين ضةثية طوَلةكةى ئـةميان بـؤ دريَـر كـرد، ضـونية ويَنةطرةكـة       
ويَنةطرتنةكةى رِاطرت كاتيَك بينةران ضوار دةوريـان داو جـؤرة ثشـيَوى و شـَلةذانيَك لـة      

 هؤَلةكةدا رِووى دا.
دةسيت بةبريكردنةوة لةو شتانة كرد كة لة )وآ(يـدا دؤزيونةتـةوة ..    ظيديؤكةى تةمراندو

 بؤية برينةكاني دَلى ثآ ئاشيرابوون.
 ئةمة ئايرةتيَية )ئامرازة ئايرةتانةكان(ي لة خةسَلةتة ثياوانةكانيدا دةردةكةون.

 بؤيَرو بة شيؤية، هةستيَيي نيشتمانثةروةرانةى هةية كة ئةم بة خؤى ئةو طورِو تينةى لة
 دةست داوة، لةبةر دةربةدةربوون و بزربووني بؤ مـاوةى ضـارةطة سـةدةيةك لـة بـةرازيل.     

نةظاأل و دةماميي ئةيريةيدا، رِوخسارى رِةسـةني دةم و ضـاوى خـؤى    لةوآ، لة خاكي كةرِ
لةدةست داوة. هةر كةسيَك نيشـتةجيَى بـةرازيل بووبيَـت بوونـةوةرةكاني دارسـتانةكاني      

ى )سـامبا( دةكـةن و   دةضنة طيانيانةوة كة هيَشتة سـةما رةتانة ئةمازؤن و رِوحي ئةو ئاي
ضاوةرِوانى رِاوضييةكان  تؤرِيَك بهيَننةوة ماسييةكاني تيَدا هةَلبةزو دابةز دةكةن و، بـاَلى  

اني كيَلهةكرِةنهاورِةنهي ليَ ثةيدا دةبيَت، ضوون ثةثوولةى زةبةالحي ناوضة طةرمةكان لة 
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ناكات بـةَليو بـاأل دةطريَتـةوة.. بؤيـة لـة نـاو        يى سووك رِىَ، دةبيَتة بونةوةريَ)ساركاو(
 ميَشيي ئةودا )بةرازيلي( لة سةماكردن ناكةويَت.

 ئريةيي ثيَ برد لةبةر ئةوةى خاوةندى كيَشةيةو، ئةمي  لة ميَرة هيض كيَشةيةكي نةماوة.
بـؤ طرييـاني    لة لوبنان هيض كيَشةيةك نيية رِؤنةضيَتة طريياني يةكيَيةوة. كةواتة با مرؤظ

خؤى كاربيـات.. لـةبرى ئـةوةى مبريَـت دزانـي ثـرس و كَيشـةكان و، دةوَلةمةنـدةكاني         
ــة       ــة يرِؤك ــتةجيَ  و ب ــيةكاندا نيش ــةناو كؤش ــةى ل ــات، ئةوان ــ  بي ــان زةنه تيَيؤش

ن ؤتايبةتييةكانيان ديَ  و دةض . شيؤداراني سـةردةمي جـوان، جـةنط رِاميـاَل ، وةك ضـ     
يرِيَيـان بداتـة    ، كـة رِاهـاتبوو  اي  ئـةو شـتانةى يـرِآ دايـةوة    دةري باوكيشى رِاماَلى و،

 كةنارةكان كاتيَك جةنط رِادةوةستا.
 بووئةو سةردةمة، لة حةيتاكانى سةدةى ثيَشوودا، لة رِؤذطارى شةرِى نـاوخؤيي، ئامـادة  

تةنانةت لة ثيَناوى ثؤستةريَيى قةد ديواريشدا خؤى بة كوشت بدات كة ويَنةى سـةرؤكي  
يان سةرؤكي تايةيةكةى لةسةر بوو. ئيَستة كة هةرزةى سياسي تيَثةرِانـدووة،   ،ثارتةكةى

كارى ئةو هةظاَلةى خؤى بؤ دةركةوت كة لة )شةرِى ويَنةكان(دا بؤ بةرطرى لـة شـيؤى   اس
وارةكة بياتةوة يرؤذةى دزيَك كوذرا، كة ساكاريَيى ديية دةيويست ئةو ويَنة لة دثويَنةى 

ى ميليشياى لةجآ دابنيَت. بؤية هـةردووكيان مـردن و ثـاش    تا ويَنةى سةرؤكيَيي ديية
 ئةوان هةردوو دزةكة ذيان.

 ئاية مردني لةوة طيَالنةتر هةية؟
بةَلىَ، طةوجايةتييةكي طةورةتري  هةية، وةك ئةوةى بة طوللةى ويَـ  مبريـت لـة خؤشـي     

داب و ثـةذارةو   يان ئةو ،يان هةَلبراردنةوةى ئةوى دييةدا، بآ ئةوةى ئةم ،طةرِانةوةى ئةم
خةمي خؤيان بؤ مردنت دةربربِن، لةبةر ئةوةى تؤ لةكاتي ئاهةنهي )ضل دزةكة( بة بؤنةى 

 لةسةر تةخت دانيشتين )عةلي بابا(وة بة هةَلة لةوآ بوويت.
هةروةها بآ هوودةيي دوايةم  شـةهيد لـة دوايـةم  شـةِر، كاتيَـك هـةردوو ال لةسـةر        

ةكةن و.. ثيَيةوة سةيةرى وآلتيَيي ديية دةكةن بـؤ  تةرمةكةت باوةش بة ملي يةكديدا د
 ئةوةى ثاداشيت ئاشتبوونةوةكة وةربهرن .. تا ماوةيةك.
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كاتيَك ئةم رِاستييانةى بؤ دةركةوت، لةو شةمةندةيةرة شيَتة دابةزى و، سوارى يرِؤكة بوو 
تي و هةآلت و ِرؤيشتة بةرازيل، لة ثـارتي )تيَيؤشـان( جـودا بـووةوةو ضـووة ِريـزى ثـار       

 ذيانةوة. اليةنهرى لة هيض اليةنيَك ديية ناكات لة ذيان نةبيَت.
طةيشتة ئةو وآلتة، رِؤذيَك بة نةدارى تيَيدا نـةذيا. لـةوآ خـةَلك،     بآ هيض ثارةو ثووليَك

وةك بَليَيت كؤيلة ب ، كار دةكةن و، لةكار دةطةرِيَنةوة بـؤ ئـةوةى ثامشـاوةى رِؤذةكـةيان     
يان بـة طرييانيانـةوة نييـة، لـة     يو شـادييةكانيان ثيَوةنـد  ضوون مري بهوزةريَن . خؤشـى  

ميَشييانداية. هةركةسةو يةك دؤالرى هةبيَت ثيَى دَلخؤشة وةك بَليَيت ملياديَر بيَت. الى 
ئةوان دؤالر نابيَتة سامان ئةطةر نةييةنة ذيان. كةضى كةساني ديية ذيان كؤدةكةنـةوةو،  

 يي سةرومرِ دةبيَتة ثاسةواني.كةى بة دةواميَةدةييةنة بانيةنؤت و خاوةن
وةك بَليَيـت ذوانـي    ،لةوانةوة ييَرى ئةوة بوو ذيان وةك ئاهةنهيَيي طـةورة بهوزةريَنيَـت  

لةطةأل طرتبيَت و دوايةم  دؤالرى ناو طريياني خةرج دةكات، بؤ ئةوةى شـادوماني هـيض   
 ريَك نةبيَت.كةسيَيي دييةى ليَ زياتر نةبيَت كة هيضى لة طريياندا نيية تةنيا دؤال

ضونية دةزانيَـت   جـؤرة ئاَلؤشـييةكي ذيـاني      ،تةنانةت ئةو كيرة ثيَوةندى بةمةوة هةية
 لةذيَر ئةو رِةشثؤشييةيدا شاردووةتةوة.

 يريوى رِةش تواناى ثؤشيين ثيَضةوانةى ئةوةية كة شاردوويةتييةوة!
*** 

ةوةكـةى دييـة بـةجآ    نةيتواني ميواندارييةكةى ماَلى مامي رِةت بياتةوة. ئةوةى بـؤ ئ 
 هيَشت، تا هةر لة يةكةم  رِؤذةوة ميزاجي تيَك نةدات.

ضى طولَ لة ذوورةكةيدا هةبوو هةمووى بؤ بردن، بـؤ ئـةوةى ذيـانيَيي دريَـرتر بـة ذيـان       
ئـةو طوآلنـةى دةميـان كراوةتـةوة يـِرآ بداتـة نـاو         بـوو  ببةخشيَت. ضونية ثيَى ناخؤش

 سةبةتةى زبَلةكةوة. 
الو بـاوكي خـؤى .. لـة سـالؤَنةكةو     ةو ماَلة هةآلت، نايةويَت شةبةنهى عبيَ هوودانة لة

ئةو ثرسيارانة بداتةوة كة دةورى ميَزى ناخنواردنةكة ببينيَت. بة تايبةتي نايةويَت بةرسظي 
ان دةكؤليَننــةوة. بــةآلم ثرســيارةكاني ئامؤزاكــانى لةطــةأل خواردنــةوةى ينجانــة برينــةك

 ضاييةكةدا دةستيان ثيَ كرد.
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 كة هيَور دةبيَتةوة؟ةبؤضى لة يةرةنسا نيشتةجآ نابيت تا رِةوش ـ
 ـ م  لةطةأل داييمدا لة شام شادومامن.

ـ سوودى ليَ وةربهرة .. داواى نيشتةجآ بوون بيةن مادةمةكى رِةوشةكة طوجناوة، رِةنهة 
ــايف ثة  دو ــةبيَت. م ــيَ ه ــتت ث ــر ثيَويس ــةزاير   ات ــوةى ج ــ .. ني ــيَ دةبةخش ــةريت ث ناب

نةتةوة ثاريس، زؤربةيان بة دؤسييةى سـاختةوة.. هةيانـة دةَليَـت دةسـتةآلت     طواستوويا
ــت. تــؤي    ــت تريؤريــزم رِاوةدووى دةنيَ هةرِةشــةى لــيَ دةكــات و يــةكيَيي دييــة دةَليَ

 هةردووكيان رِاوةدووت دةنيَ ..
 ويَرِاى ئةوةي  ئةو ثرسيارة ورووذيَنرا كة دةبوو بورووذيَنريَت.

خواى ليَ خؤش بيَت ضؤن مردو كةس ئاطـةدارى نةكردينـةوة ضـى    ـ كيرم مببوورة ..عةال 
 رِووى دا؟

داييي جةمال وةآلمي ئازاربةخشي دةويَت شايستةى الويَك بيَت لة تةمـةنى كورِةكةيـدا   
بيَت كة زوو خةونةكانى لةبار ضوون. وردةكارييةكانى دةويَـت كـة خزمـةكان ثيَويسـتيان     

بةَلهـةو   خؤيـان نـةبينيوةو، ثيَويسـتيان بـة    ئةوانـةى تـةرمى كؤضـيردووةكةي    ، ثيَيانة
 ةى مردني ثةسةند بيةن.وردةكارييةكانة تا بريؤك

 ضةند يرميَسييَيي قووت دا كة نايةويَت لةبةردةم كةسدا هةَليان بدات. 
بةردةوام بةو شيَوةية، هةركة لة بارةى عةال بدويَت، بةو شيَوةية قسان دةكات وةك بَليَيت 

يَرةية. ثاشان دواتر، لةو ساتةى كة ثيَشبيين ناكات، بة هؤيةكةوة هيَشتة عةال بة خؤى ل
كة بة رِواَلةت ثيَوةندى بةوةوة نيية، يةكسةر لة ثرِمـةى طريـان دةدات. ئيَسـتة وآ، بـة     

الويَيي قؤز دةطيَرِيَتةوة بةر لة دوو سـاأل رِووى داوة، وةك   يَيي ئاسايي، بةسةرهاتيرِيَتم
 كات .. برا تاقانةكةى بوو. ئةوانةى مةرط ئارةزوويان دة

ـ كاتيَك لةزيندانةكاني بيابان طةرِايةوة، ثيَخؤشـحاأل بـووي  لةبـةر ئـةوةى، ثـاش ثيَـنج       
مانط كة هيض شتيَيمان لةبارةيةوة نةدةزاني، بؤيـان دةركـةوت كـة بـيَ تاوانـةو ئاكـام       

ةرِيبوو، يةكيَك بةآلم هيَشتة دوو مانط بةسةر طةرِانةوةي و هاتنةوةيدا تيَنةث ئازايان كرد.
هات و  قايلي كرد كة هةموو ئةو كارةساتانةى تووشى هات  بة هـؤى ئةوةوةيـة كـة لـة     
 ،ئاي  دوور كةوتووةتةوة، ضونية نة رِؤذوو و نة نويَرةكاني الى خواوةند بة داديـدا ناطـةن  
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سـاأل سـةربازي بـؤ نيشـتمان      ور ئـةوةى دو ةئةطةر ثشتيواني لة تيَيؤشةران نةكات، لةبـ 
وةو، يةك مانهي لة تةمةني بؤخزمةتيردني ئاي  بةسةر نـةبردووة. يريويـان دا بـؤ    كردو

 ،تا ئةو قةردارييةى بداتةوةو بريندارةكانيان تيمار بيات ،ى بة ضياوة بياتدئةوةى ثيَوةن
خـؤى   ىتةنانةت ئةطةر بؤ ضةند هةيتةيةكي  بيَت. عةال رِؤيشت بآ ئةوةى لة برِيارةكـة 

 نةيدةزاني لة دؤزةب دةرضوون وةك ضوونة ناو دؤزةب ئاسان نيية.ئاطةدارمان بياتةوة. 
 جةمال بةسةرسورِماوييةوة هاوارى كرد:

 ـ بة ئارةزووى خؤى ثيَوةندى بة تريؤريستةكانةوة كرد؟!
ـ سووديان لة نائوميَدبوونى وةرطرت و لةو ستةم و زوَلمانةى لة طرتووخانةكان بينيبووني، 

 ن. دةتوان  بةشيَوازى خؤيان قايلت بيةن.بؤ ئةوةى لة تةىل سؤزى بدة
 ـ ئةى دواتر؟

ـ ثاشان.. دوو سالَ ثرتى لـة هاتوضـؤى نيَـوان حةشـارطةكان لـة ضـياكاندا بةسـةر بـرد،         
بريندارةكاني تيمار دةكردو منداَلى بة ئايرةتة القـةكراوةكان دةهيَنـا كـة تريؤريسـتةكان     

يـان كارمةنـداني    ،ضـى يةرمانبـةر  دةست بةسةريان كردبوون، بة بيانووى ئـةوةى ذن و ك 
دةوَلةتى ستةمهةرن، بـةآلم ئـةوةي  دادى نـةدا. كاتيَـك داواى لـيَ كـردن بهةِريَتـةوة،        

يان لةوة دةكرد سـوثا بـؤ سـيخورِى كـردن بـة سـةريانةوة       نطومان  ليَ ثةيدا كرد، طوما
ضـوو. ئـةو   رِةوانةى الى ئةوانى كردبيَت، لةبةر ئةوةى سةرى لة كاروبارى ئايينى دةرنةدة

كاتة يةكيَييان بريؤكةيةكي ئيبليسانةى بة ميَشيدا تيَثةرِى، بؤيان بسةمليَنيَت كة بـرِواى  
بة تيَيؤشان هيَناوة بةوةى بهةرِيَتةوةو باوكي بيوذيَت، ئةو كات ذيـاني خـؤى مسـؤطةر    

 دةكات، بة لةناوبردني ئةوةى كة دةنهي خؤى كردووةتة )مششاَلى ئيبليس(.
 ئةوةى بويَرى خؤى بة دةست بهيَنيَتةوة. قسةكاني برِى بؤ

 هةموويان ثيَيةوة ثرسياريان كرد: تهاوكا
 ـ ئةى ضى رِووى دا؟!

ـ بةرانبةر بة بةساميي ئـةو ِريَهةهةَلبراردنـة، داواكـةى ئـةوةبوو لـةبرى ذيـاني بـاوكي        
ذيَـت  سازشيان لةطةلَ بيات و لةطةَليان مبيَنيَتةوة. ثيَى طوت  بؤ ئةوة نةهاتووة كـةس بيو 

بةَليو بؤ ئةوةى تيمـار بيـات و، هةرضـةنديان بويَـت لـة خزمةتيانـدا دةميَنيَتـةوة بـة         
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مةرجيَك ئازارى باوكي نةدةن. نةيـدةزاني كـة بؤنـد لةطـةأل ثياوكوذانـدا مـؤر ناكريَـت،        
ثيَشبيين ئةوةيشى نةكرد كة لةكاتيَيدا ئةو لة ناويانداية يةكيَك دةنيَرن بؤ ئةوةى باوكي 

ش ضةند مانهيَك بةوةى زانـي كاتيَـك لةطـةأل ئـةو كةسـانةدا كـة ثةشـيمان        بيوذيَت. ثا
رضيَوةى ليَبوردن و ئاشتةوايي نيشتمانيدا لةضيا هاتنـة خـوارةوة. ئـةو    ابووبوونةوة لة ضو

شؤكةى تووشى هات جَلةوى لة دةست دا، بة نيـوة شـيَت طةرِايـةوة لةبـةر ئـةو هـةموو       
يَمةي  نامؤ بووبوو، لةبةر ضـاوى هاورِيَيـاني   ستةمانةى بينيبووى. لة خودى خؤى و لةئ

ثيَشوويشيدا بوو بوو بة تريؤريست و، الى تريؤريستةكاني ، كـة هيَشـتة ئةشـيةتةكانى    
خؤيان لة ضياكان بةجآ نةهيَشتبوو، بوو بوو بة طومان ليَ كراو، لةو برِوايةشدا بـوون كـة   

ان ئاطـةدار دةكاتـةوة؟ بـةو    الوازتري  ئةَلةةيةو ئةو كةسةية كة سـوثا لـة حةشـارطةكاني   
 شيَوةية ثاش ئةوةى ماوةى دوو مانط لة نيَوامناندا مايةوة، يةكيَييان نارد لةناوى ببات.
لةناكاو بآ دةنط بوو، ضونية نةيدةزاني ضى وشةيةك هةَلبريَريَت بؤ ئةوةى مردنةكةى ثيَ 

 باس بيات:
(ى؟.. لةبـةر مـةرطي عـةال    )لةناوبردن( .. )كوشنت( .. )تريؤركردن(.. )هةَليوتانة سـةر 

لةوةتاى دةستدرَيرييان كـردة سـةر شـيؤمةندي و، ئـارةزووى حـةز كردنـي لـة ذيانيـان         
و وشةكاني مةرط ثيَيةوة بةس ن  وتريؤركرد و، خؤشى هةستةكانيان لة سيَدارة دا، هةم
 بؤ باس كردني بىَ هوودةيي كؤ  كرني هةميشةيي.

 كةواتة با بهري !! يانة تيَرى كردن ..يئةوةتا بةو وردةكار
 قسةكان تةواو بوون، نةك طيَرِانةوةكة، ضونية وردةكارييةكاني الى خؤي ثاراست.

*** 
بةرانبةر بـةو   عةال لةطةأل ثةشيمان بووةكاندا كة خؤيان رِادةسيت دةستةآلتدارةكان كردبوو

 ثيـاو كوشـنت ثةشـيمان   لةضياكان هاتـة خـوارةوة. لـة     طةرةنتيانةى ثيَشيةشيان كرابوو،
ةوة، تةنيا خةياَل ثآلوييـةكاني خـؤى تـريؤر كـرد. خـةونى بـةوةوة دةبـيين بـؤ         بوونةبوو

ماَلةكةى خؤى بهةرِيَتةوة، وةك ضؤن هةنديَك خةون بة وآلتي دوورةوة دةبين  بةَليَنيان ثيَ 
دراوة ليَى نيشتةجآ ب . كاتيَك طةرِايةوة بـؤى دةركـةوت كـة نةطةرِاوةتـةوة الى خـؤى،      

ةوة بوو، ضووة نـاو واقييـي نـا واقييـةوةو     خةذا، تووشي ثرسةيةكي ناةوةى هخئاشيت نا
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بةرةو شيزؤيرينيا رِؤيشت. لةبةر ئةو هةموو خةيةتةى لةماوةى ئةو دووساَلةى تةمةنيـدا  
خواردبووى، ضى ديية نة تةمةن و نة ناوي نةمابووةوة..بؤ ضةند رِؤذيَك ثيَـى سـةير بـوو    

وةستا بةر لـةوةى بةرسـظ بداتـةوة، تـا بـرِوا      رِادةةكيَك بانهي دةكرد. ماوةيةك كاتيَك ي
 ة ضى ديية )باوكي ئيسحةق( نيية بةَليو عةالية.يدةكات بانهي ئةو دةكةن..ضون

يةكةم  شؤك كة تووشى هات، ئةوةبوو كة زاني ثاش ئةو باوكي تريؤر كـراوة. ثرسـيارى   
وة نـاوة، دَلهرانـي   كرد: )ضؤن كوشتيان؟( كاتيَك زاني تةنيا دوو طوللةيان بـة ميَشـييية  

ئــةوةبوو كــة ئــازارى نةضةشــتووة. لــةو شــويَنةوة هــاتبووةوة، ضــةندي  جــؤرة ئــازارو  
ئةشيةجنةدان و رِادةربرِيين بينيبوو كة مرؤظ ناتوانيَت برِوا بيـات.. بةبـةزةيي ترينيـان،    

ت، ئةوةية كة طرياوةكة بة خؤى طؤرِ بؤ خؤى هةَلبيةنيَت، ناضاري  بيريَت تيَيدا رِابييَشيَ
ثاشان بة خؤأل داثؤشريَت و، ببينريَت بثرميَت و تف بيات. ئيدي لة ماوةيةكي كورتدا بآ 

و  ا دةكيَشيَت، ثاشان بةثيَ خؤَلةكاني سةر طؤرِةكة دةثةسنتددةنهي باأل بةسةر ئةو شويَنة
يَك لةوانةى بة ديل طرياون، لةبةر تاوانيَـك كـة نـازان  ضـيية، زوو     دبةجيَى دةهيََل . هةن

 خـؤى بـة خـواردنى ز و زتـي     ين. يةكييي بـي كوشت تا ئازارو ئةشيةجنة نةبين يان خؤ
تيَيةأل بة زةوى دةورى ئةو درةختة خنياند كة ثيَوةى بةسرتابووةوة، ضونية بـة بةرضـاوى   

ضـةند رِؤذيَـك    ئةوةوة خةريك بوون ثيَسيت بةديل طرياويَيي دييـةيان كـةوأل دةكـردو بـؤ    
ــاني د ــةجيَيان دةهيَشــت طي ــةت   ب ــةةما، ئةطةرضــى تةنان ــة لةشــيدا ن ــا خــويَ  ل ةدا ت

 خوشيةكةشي بة دةستةوة دابوو.. كة ميَردةكةى ثؤليس بوو! 
ضــةندي  جــار خــؤى رِاطــرت بــؤ ئــةوةى نةبووريَتــةوة، يــان نةكــةويَت نــةوةك هــةرطيز  

، كة جيَى نابيَتةوة. بةآلم ئيَستة داهةَلنةسيَتةوة. ضونية الوازو بيَ هيَز لةناو ثياوكوذةكان
قوتارى بووة، توانـاى تـةواو داتـةثيوة، لةطـةأل خوشـك و دايييـدا دةذيـت و خواسـت و         
بريكردنةوةى ئيفليج بوونـةو، لـةناو نةريتـة ليَـك جودتاوازةكانـدا سـةرطةردانة. داييـي        

سيَنيَت و دةطريةت. لةوةتاى رِؤيشت دةسيت بة طريان وبةردةوام بة سينهي خؤيةوةى دةنو
ت دةست ةوة. ئةوي  هةركة تاك و تةنيا بيَت لةبةر ئةوةى هاتووةتدةطري ي كرد، ئيَستة

بة طريان دةكات، دوو ساأل بةرةنهارى يرميَسيةكاني خؤى بـووةوة، بـةآلم ئيَسـتة مـايف     
طرياني بةدةست هيَناوةتةوة، لةبةر ئةوةى خةَليي زؤر ئةزيةت داوة، لةخؤى نابووريَت و، 
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ي خؤش بيات. ئاية دريَـرة بـة خويَنـدن بـدات؟     ت ضي بيات بؤ  ئةوةى دَلى دايينازانيَ
كاربيات؟ ذن بهيَنيَت؟ ئاية برِوات، يان مبيَنيَتةوة؟ ئةطةر بشـرِوات ئـةوة ضـؤن بـةجيَيان     
بهيََليَت و سةرى خؤى هةَلبهريَت؟ ئةطةر هةمووشيان بضـ  لـة شـام نيشـتةجآ بـ  وةك      

 داييي دةيةويَت، ئةوة ثارة لةكوآ بهيَن ؟
مرياني مةرط بوواية، رِةنهة دةروازةى رِؤزيي بـة رِوودا بيرابايةتـةوةو،   ئةطةر مرييَك لة 

بة رِادةى ثلةو ثايةى مششيَرةكةى يارمةتي ثيَشيةش بيرايةو، لة برى ثاشهةزبوونةوة لـة  
يةتواكاني سةرةتاى بة دةركردنى يـةتواى نـوآ خـةآلت و ثاداشـت بيرايـة كـة تيَيانـدا        

حةرام بيرداية كة هيَشتة لةضياكان . بةآلم مري نييةو،  بةردةوام بووني تيَيؤشانى ئةوانةى
نة جَلةوى طرووثة ثياوكوذةكان و نة بةتاليؤنة شةرِكةرةكانيشي بة دةسـت نييـة، هيَشـتة    
برِوا ناكات كة قوتارى بووة. ثاشان برا )مري(ةكاني هةقيان بةسةرةوة نيية، ئةوان ئيَسـتة  

 رطانييان بةوو بة كةساني دييةوة كرد.سةرقاَلى بازرطاني خؤيان ، ثاش ئةوةى باز
عةمار ثاش ئةو ثيَوةندى بة ضياوة كرد، بةر لةوي  دابةزى. لةوآ مري بوو..لةويَى بـيين  
مري بوو. ضيَرى لة مايف ذيان وةردةطرت ثاش ئةوةى ئةو مايةى لةوانى ديية سةندبووةوة. 

سةرسـورِمان بيَـت. ئةطـةر     ك جيَىةئيَستة بازرطانييةكي بة هةرِميَين هةية، كة تا رِادةي
ليَى بثرسيت ضؤنى بةدةست هيَناوة، ئةوة وةآلمت دةداتةوة بة شيَوةيةك ليَى تيَ بهـةيت  
كة ئةو شايةني قازانج كردنةو، تؤي  تةنيا شايةني ئةوةى زيانت ثـيَ بيـةويَت، ضـونية    

يةكـةى  خوات لةطةأل نيية، ئةو خواى لةطةَلة. خوا ضاوديَرى دةكـات، بؤيـة خـوا بازرطاني   
ثريؤز كردووةو، قازاجنةكاني حةآلَل ، بؤية دةبيَت تؤ ئـةو دةرةجنامـة هـةَلهيَنجيَنيت كـة     
نةيرت ليَ كراويت و، لة بةزةيى خوا دةرهاويَرراويت، ويَرِاى ئةوةى برِوات بة خوا هةيـةو،  

 ضاكة دةكةيت و لة  خواي  دةترسيت و هيض كةسيَيت بة ناهةق نةكوشتووة.
ماني عةرةبي رِةوان ثيَ دةَليَت، كة )خاوةن بةرةكةتةكان( بةو زمانـة  هةموو ئةمةت بة ز

نةبيَت، نادويَ ، ضونية زماني خةَليي بةهةشتة. تؤي  نازانيت ضؤن وةآلمي بدةيتةوة لة 
كاتيَيدا لةناو دؤزةخي خؤتدايت و، دؤزةخي مةرطت بةجآ هيَشت، تا ببينيـت دؤزةخـي   

 ذيان ضاوةرِيَت دةكات.
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ال، ئةوة لةو رِؤذةوة خؤشةويسيت لةدةست دا، لة بةهةشـيت زةمـ  وةدةر   سةبارةت بة عة
كـة ئـارةزووى ئـةوة دةكـات      نرا. رِةنهة جارِكيَشان بيَت و، ئةو ئةظينداريية توندرِؤيـةى 

 يارةكةى هةر بؤ خؤى بيَت، تا رِادةى ئةوةى لة كؤتاييدا لةدةسيت بدات.
ةوةى بـوارى رِؤذنامـةواني هةَلبـراردبوو.    هودا بةر لةو خويَندني تةواو كردبوو، لةبـةر ئـ  

بريؤكةى رِؤيشتين بؤ ئةوةى لة جةزاير بريت بةالوة ثةسةند نةبوو. )وآ(ي  ئامادة نةبوو 
دةستبةرداري ئةو هةلـة بيَـت كـة دووبـارة نابيَتـةوة، كـة وةك بيَـرةرى دةنهوبـاس لـة          

خؤيـةوة رِووى   ثايتةخت بـةرِآ كـةوت، ئـةمي  الى    وهةركة بةرة ،تةلةظزيؤن كار بيات
بةآلم بةو هؤيةوة خؤى تووش هـات،   ،كردة ضياكان. رِةنهة ويستبيَتى تؤَلةى ليَ بياتةوة

 كاتيَك لة ئاكامي ئازارى ليَ دووركةوتنةوةى خؤى تووش كرد.
لة ثاش ئةو دوو بزانيَت لةوآ ئاطةى لة هةواَلةكاني وآ نةما. ئيَستة لة دوورةوة دةيةويَت 

بةسةر هاتووة، نايةويَت )وآ( ئةم بةم دميةني ثةرِثووتـةوة ببينيَـت،    ساَلةوة تا ئيَستة ضى
 ثيَويسيت بة ماوةيةكة تا رِةنط و رِوو و تةندروسيت ضاك دةبيَتةوة.

ثيَوةندى بة براى كضةكةوة كرد، ضونية هاورِيَ و هاوثؤلي ثيَشووى بووة لة زانيـؤ، ثيَـى   
مـي تةلةيؤنةكـةى دايـةوة. لـةوةتاى     خؤش بوو كاتيَك طويَى لة دةنهي )نةدير( بـوو وةآل 

طةرِاوةتةوة برِوا ناكات، يةكيَك وةآلمي ئـةو ذمـارةي تةلةيؤنـةى بداتـةوة كـة اليـةتي.       
 ضوزانيَت ثاش ئةو، ئةو خةَلية ضييان بةسةر هاتووة!

لةسةر ئةوة رِيَييةوت  يةكدى ببين . تا بؤى كرا خؤى تيـف تيفـةو جـوان كـردةوة، وةك     
ثـيَ  اني ئـةمي  ، ضـونية ثيَشـبيين دةكـات هةواَلـةك    جوان بياتةوة بَليَيت خؤى بو هودا

 بةآلم بيين خؤى لةو ثؤشتةترة. بهةيةنيَت،
ئةوسا بةدير لة ثؤشتةو قؤزيدا كةسى ثيَرِا نةدةطةيشت. وةك بَليَيت بةَليَين دابيَـت هـيض   

يـزى  خةيةت نةخوات. ئةمة يةكةم  شيت بوو سةرجني رِاكيَشا. هةردووكيان ثيَيةوة لة رِ
ثارتي ذياندا بـوون. نـةدير دوا طؤرانييـة بيانييـةكاني ئةزبـةرةو، ئاطـةى لـة دوايـةم          
تةكنةلؤذييةكانة. خؤى لة هةنديَك شيت ناثيَويست بيَ بةش دةكات، تا دوايةم  ئاميَرى 
ئيلييرتؤني بيرِيَت.. يةكةم  ئاميَرى كؤمثيووتةر كة ديَتة وآلتـةوة. لةبـةر ئـةوةى لـة     
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يداية خويَندوويةتي بةردةوام لةبةردةم كؤمثيووتةرداية. ئةو دةرضووى ذيـاني  بوارى ئاي ت
 طرميانةيية!

 ويستيان طياني طاَلتةجارِيانةى ثيَشويان زيندوو بيةنةوة.
 ر طوتى:نةدي

 ـ ئةى خؤ ئةوة زيندوويت؟
 عةال بة هةمان طاَلتةجارِييةوة بةرسظي دايةوة:

انـدايت؟ وام زانـي لـة ئةسـتيَرةيةكي دييـة      خؤم ةكـةى (la planèteـ تؤي  هيَشتة لة )
 دةذيت!

ـ كاكة م  لةناو ئاوةرِؤكاندام .. هةرضى تؤيت لة ضياكان بوويت، لةسةرةوة ئؤكسجينتان 
و هةية.. ليَرة تةنانةت هةواشيان ليَ وشك كردينةوة. رِةنهة بة )دؤييز( بيفرؤش .. هةمو

 نةبيَت كة هةرزان بووي !تةنيا ئيَمة  ،شريَتشتيَك بة دراوى طرانبةها دةيرؤ
 ـ ئةم رِؤذطارة ضى دةكةيت؟

نةدير ثيَيةنى. كةس ثرسياري ليَ نةكردووة ئةم رِؤذطارة ضى دةكات. ضـونية ئةطـةر لـة    
ذياندا بة زيندوويى مبيَنيتةوة ئةوة خؤى لة خؤيدا كارة. خةَليي دةثرس  ئاية يآلن هيَشتة 

 زيندووة، نةك ضى دةكات!
 يةوة:بة تةوسةوة بةرسظي دا

ئةو كارة ناكات تةنيا بؤ ئةو نةبيَت. ضوون رِؤمانةكةى مالك حةداد )سفرةكان بـة   ،ـ ئةو
 تؤ شيَتت بوويت، ضي برديتيية ضيا؟ ا دةخوليَنةوة(ددةورى خؤيان

 عةال بةرسظي دايةوة بؤ ئةوةى ثاساو بؤ طةوجايةتييةكةى خؤى بهيَنيَتةوة:
 دةبووةوة! ـ نازامن ضيم بةسةر هات رِقم لةذياني خؤم

نـةك بضـيتة ضـيا ..    ، ـ برالة ئةطةر رِقت لة ذياني خـؤت دةبيَتـةوة لـة دةريـا بثـةرِةوة     
يـان لـة    ،ناو بةهةشـت و .. لـة يةرةنسـا    كةمةوة ئةطةرى ئةوةت هةية بضيتة بةاليةني
 بريت و بة دريَرايى رِؤذ )البايال( خبؤيت. ئيسثانيا

 ةرسظي دايةوة:عةال بة طاَلتة ثيَ كردنيَيي رِةشبينانةوة ب
 ـ بة خوا نةهةنط دةختوات بةر لةوةى )البايال( خبؤيت!
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 خوات نةك كرم مبخوات..ـ با نةهةنط مب
ــاريَيي    ــةواو كــردووةو ك ــت دوو ســاَلة زانهــؤي ت ــة داخــى طةجنيَيــةوة دةدويَ ــةدير ب ن
نةدؤزيوةتةوة. ئاشيراية كة قسةطةليَك دةكات برِواى تةواوى ثيَيان نيية. تووشـى جـؤرة   

 شؤرِييةك هاتووة. لة توندرِؤيي لة كامةرانييةوة بةرةو توندرِؤيي لة نائوميَدي برد.سةر
 عةال وردة وردة لةو بابةتة نزيك بووةوة كة ثيَوةندي ثيَوة هةبوو، ليَى ثرسي:

 ـ م  طومت ئيَستة كة م  ليَرة نةبووم تؤ ذنت هيَناوة..
 نةدير بة طاَلتة ثيَ كردنةوة طوتي:

شيَت نةبوومة! خواية سةرم سورِ ماوة .. بؤ هةر كويَيةك بض  كضـةكان   ـ ذن بهيَنم؟ خؤ
 يرة كض لة جةزاير هةن!ةهةَلديَ .. ثرت لةسآ مليؤن ق

ابيَـت،  ئةوة يةكةم  جار بوو طويَى ليَ بوو بةم شيَوةية بدويَت. رِةنهة يةكيَييان يريوى د
 ييندةيةكي نةبيَت؟ضى لةطةأل الويَيدا بيات هيض ئايان وازى ليَ هيَنابيَت. 

 ئاكام ثرسيارة طرنهةكةى كرد:
 ـ ئةى هودا ضى بةسةرهات؟

ـ هودا دةَليَيت يةكيَك نزايةكي خراثي لَي كردبيَـت! تـو خـوا ديوتـة يـةكيَك بضـَيت لـة        
ذيَك رِؤذنامةنووسيَك دةكـوذن؟!  ؤن هةموو رِاتةلةظزيؤن كار بيات لة كاتيَيدا تريؤريستةك

ناواندا بيَت..)شةيداى بووة( .. وازى ليَ بيَنة با لةبةر تيشيي برالة حةز دةكات ناوى لة 
 ناوبانهيةتيدا مبريَت!

دةيويست ثرسيارى ئةوةى ليَ بيات )ئاية ذني هيَناوة، يان حةزى لـة كةسـيَية؟( بـةآلم    
كـةس   ةبؤى دةركةوت كة هيَشتة ميَردي نةكردووة. هةرضى دووةمـ  ثرسـيار بـوو ئـةو    

وة تةنيا هودا بة خؤى نةبيَت. ضةند حةز دةكات بزانيَت ئاية خؤشى ناتوانيَت وةآلمي بداتة
دةويَت؟ ئاية ئةمي لةبري ماوة؟ ئاية بريى دةكات؟ بة ثرسياريَك لة بارةى ثرؤذةكانييـةوة  

 برِييةوة:
 ـ نيازى ضيت هةية؟

 ةنـ دوايا مـ دةمةويَت هةَليَم.. هيض رِيَهةيةكم نيية تةنيا بة دةريادا نةبيَت. ئةوانـةى بـة  
 ضوونةتة ئيسثانيا هيض كةموكورتييةكيان نيية.
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ت. ثرت لةو نيشتمانة بـرِواى ثـيَ   ترسيَبوارى ئةوة نيية سةر بنيَيتة سةرى. ئةو لة دةريا نا
هةية كة لة دواى خؤى بةجيَى دةهيََليَت. سـوارى دةريـا دةبيَـت و بـة تـؤرِيَيي بـةتاَلى       

 خةونةكانةوة دةطةرِيَتةوة!
يـةك هـاورِيَى مـاوة.     شادومانى طةرِايةوة، ضونية بة اليةني كةمةوةعةال لةو ديدارة بة 

 ويَت.كةى ئةم جؤرة تةنهانانةدا هاورِآ دةردةتضونية لةكا
لةوةتاى طةرِاوةتةوة هةموو هاورِيَياني ئةوساى لةدةست داوة. هةنديَك جار ثاساويان بـؤ  

يَـت، بؤيـة شـايةني ئـةو     بـة تريؤريسـت دادةنر   وةدةهيَنيَتةوة، ضونية ئةم بة الى ئةوانة
ثـيَ هـةبوو. نؤذداريـان نـةبوو      نهاورِيَيةتيية نيية. بؤضى نةيانيوشت، ضونية ثيَويسـتيا 

تيمار بيات. كاتي خؤى نؤذداريَييان رِيانـدو هيَنايانـة حةشـارطةكةيان..     نيانبريندارةكا
وا ناكـات  بةآلم ثاشان لة سيَدارةيان دا كاتيَك ويسيت لة ضنهيان هةَليَت. تـا ئيَسـتة بـرِ   

رِيَهةيان ثيَ دا لةطةأل كؤمةَلى ثاشهةزبووةكان ضيا بةجآ بهيََلت. تا دوا ساتي  ثيَشبيين 
يان شويَين حةشارطةكةئاسايشى لة ، رِةنهة يةكيَييان طوللةيةكي ثيَوة بنيَتئةوةى دةكرد 

 .. ثياويَــك كــة رِؤذيَــك لــة رِؤذان كةســيَيي نةكوشــتبيَت ثيَويســتةةوةدبيَتــر كراداطــةئ
 بيوذريَت!

ى وةبةر هيَنايةوة هودا بة دةست بهيَنيَتـةوة. ثيَشـبيين ناكـات ئـةمي     دئةو ذوانة ئوميَ 
لةبرى ئةظيندارييةكـةيان  زنان لةو شةش مانهةى يَتةوة. بةاليةني كةمةوة بؤ رِيَلةبري ضووب

ئةطـةر وآ ئاطـةدارى نةكردايةتـةوة ثـاش     دةركي بةوة نةدةكرد سةرى برد. دتانة بةلةبةن
وةى ئازاد كرا، ثاش دةستهريكردني لة هةَلمةتيَيي ثؤليسـدا بـؤ سـةر تونـدرِؤكان لـة      ئة

زانيؤى قوسةنتينة. ضونية يةكيَييان هاتبوو و تانـةى لـيَ دابـوو و طوتبـووى: )نـاهيََلم      
خؤشى لةطةأل ببينيت(. دواتر تيَهةيشت كة بة درؤ خةبةرى ليَ داوة تا ئةوي  دةسـتهري  

ةويست و نةيدةويست كاتيَك ئةم لة طرتووخانة بـوو، بـؤ كةسـى    بيريَت. الوةكة خؤشى د
 دييةى بةجآ بهيََليَت!

ظينداريانـةى  وة دةكـات كـة بـة هـؤى طومـانيَيى ئة     هيَشتة لة دَلى خؤيدا شانازى بـةوة 
ةجنةيان دةدا ئةطـةر  دةداو ئةشي نرِانةطةيةنراوةوة لة بةندتانةيان توند كردووة!  ئاية ليَيا

يا ئةظينداريَيى قوربانيي دةسـيت داودانانـةوةى طـةجنيَيي بـآ ويردانـة،      تةن بيانزانيباية
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كةى رِيَى ئةوةى ليَ نةطرت داو بؤ مرؤظيَيي بآ تاوان دابنيَتةوة؟ بةآلم زيَـدةرِؤييان  ةرِديَن
كرد، ئةويَك كة رِؤذيَك لة رِؤذان سؤزى بةالى توندرِؤكاندا نـةجووآلوة، لةبـةر ئـةوةى لـة     

يَك بةندتانةى بةجآ هيَشت ضـووة  تيةجنة دةدران، كةضى كائةشزارو اليةن سوثاوة زؤر ئا
 ثيَسيت ئةوانةوة.

ئيَستة كة هةموو شتيَيي بؤ دةركةوت، ثيَويسيت بة نؤذةنيردنةوةى رِوحيةتي ثـاش ئـةو   
 .نيية ويَرانييةى تووشى هاتبوو

د(، تةنانةت ثيَويسـت دةكـات ضـاو بـةم وشانةيشـدا خبشـيَنيَتةوة: )نيشـتمان(، )شـةهي        
)كوذراو(، )شؤرِش(، )رِاسيت(، )تريؤريزم(، )ئاييندارى(، )جيهاد(، )شـؤرِش(، )ثـيالن(،   
)خوانةناسةكان(: زمان شةكةتي كرد. هةوايةكي ثاكرى دةويَت زمـاني تيَـدا نـةبيَت؟ نـة     

 رِةوان و نة رِةوانايةتي و نةي  سازشيارى.
ةَليو بـة )كؤنسـنانت(. بـآ    كؤتاييـان نةيـةت.. بـ   ةطةىل ئاسايي، بة سةرو بؤرو ذيَر وش

 دةنهي دةويَت.
بآ هوودانة هالةو داييي ئةو هةوَليان دا ذيَرزماني بييَشنةوةو بزان  لة ماوةى دوو ساَلى 

بةردةوام خؤى دةدزييةوةو قسةى نةدةكرد. ديار نةبوو  بزربوونيدا ضؤنى ذيان طوزةراندووة.
 يَت. تةنيا لة كاتي بآلوكراوةى هةواَلةكانى ئيَوارةدا نةب

هةردووكيان دةزان  كـة تـةنيا ضـاوةِرواني ئـةوة دةكـات هـودا دةركـةوَيت. كاتيَـك وآ         
 هةواَلةكان ثيَشيةش نةكات، يةكسةر ئةوآ جآ دةهيََليَت و بؤ ذوورةكةى دةطةرِيَتةوة.

ليَى ورد دةبيَتةوة .. سةرجني دةدات..لةكاتي ثيَشيةش كردني هةواَلةكانـدا نووضـةكاني   
ة. هةر جارةو دةطاتة ئاكاميَيي ثيَضـةوانة، جاريَييـان دةبينيَـت كـة وآ     وآ دةخويَنيَتةو

شادومانة كةواتة يةكيَيي خؤش دةويَت. جـاريَيى دييـة لةبـةر ضـاوى بيَـزارو رِووخـاو       
بةردةم كاميَرادا رِاوةستيَت.. تا هةموو رِؤذيَـك  ةدةنويَنيَت و، نازانيَت بؤضى هةر ميورِة ل

ــي رِؤذنامة  ــةواَلى تريؤركرن ــةنووس و    ه ــةو رِؤذنام ــارةى ئ ــةنيَت. ذم ــيَك رِابهةي نووس
رِؤشنبريانةى تريؤر كراون لة حةيتاى تيَثةرِاندووة، هيَشتة هةموو رِؤذيَك ثرسةى يةكيَييان 

 دواتر بيَت؟ ىرِادةطةيةنيَت.. ضى رِوودةدات ئةطةر بة خؤى ذمارة
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وداويَيـي بةسـةر بيَـت و    ئةم بريؤكةية زؤرترى دةتؤقاند. ئةوةى ليَى دةترسيَت ئةوةيـة رِو 
بيـات؟ خـؤلَ هـةردوو ضـاوة      هةرطيز نةيبينيَتـةوة. رِيَـى تـيَ دةضـيَت مـةرط رِاثيَضـى      

جوانةكاني داثؤشيَت، لةطةأل جةستةيدا كة هيض رِؤذيَك دةسـيت ثـيَ نةكـةوتووة.. لةطـةأل     
 هةردوو ليَويدا كة لة هةموو جةستةي ئةو دوو ليَوةى ما  كردووة؟

 تةلةيؤني بيات. ةموو جاريَك سبةيينَوةك ه برِيار دةدات
يَـت كـة ئـةم    نة وآ دةزايثاشان دوا وشة بؤ شـيؤمةندى خـؤى بـةجآ دةهيََليَـت. ضـون     

بيات، ئةطةر بيةويَت. بةآلم ماوةى دوو مانهـة   بؤ طةرِاوةتةوةو، وآ دةتوانيَت تةلةيؤني
 ئةو دةستثيَشخةرييةى نةكردووة.

هـةموو ئةطـةرةكان دةكـردةوة كـة دةشـيَ  بـة       رِاوةدووى دةنا. بريى لة  مؤتةكةى مردن
هؤيانةوة تريؤري بيةن، كاتيَك دةضيَتة تةلةظزيؤن، يان ئيَواران ليَـى دةطةرِيَتـةوة. خـةون    

و دةطريةت و  لة خوا دةثارِيَتةوة ليَى نةسيَنيَتةوة. ةر جةستةي دةبينيَت كة كةوتووةتة س
 ت.ضونية لةم جيهانةدا جهة لة وآ هيض شيت دييةى ناويَ

ئيَوارةيةكيان، كاتيَك لةسةرثةردةى تةلـةظزيؤن دةيبينيَـت، بـريى لـةوة كـردةوة هةركـة       
هةواَلةكاني لة تةلةظزيؤن تةواو كرد تةلةيؤني بؤ بيات. دةيةويَت لةناكاو قسـةى لةطـةأل   

 بيات!
كيَشةكة لةوةدا بوو كة تةلةيؤني ماَلةوة لة هؤَلةكة بوو، نةيدةويست بة بةرضـاوى هالـةو   

لةطةأل بيات. برِيارى دا بضيَتة دةرةوةو لة كوشييَيي تةلـةيؤني نزيـك    يةوة قسةىداييي
 ماَلةكةيانةوة داواى بيات. بة بيانووى كرِيين ثاكةتة جهةرة رِؤيشتة دةرةوة.

دةرهيَنا كـة مـاوةى ضـةند     ىلةناوكوشيي تةلةيؤنةكةدا ذمارةى تةلةيؤني تةلةظزيؤنةكة
ى بريى لةوة دةكردةوة ثيَوةنـدى ثيَـوة بيـات. ذمـارةى     رِؤذيَية ئامادةى كردووة، لةوةتا

ضةند خولةكيَك هةر زرنهةى دةهات بـآ ئـةوى كـةس هـةَليبهريَت. ثاشـان       بهؤرِةكة بؤ
  بة ثةشؤكاوى ثيَى دةَليَت:يندةنهيَيي ثياوانة وةآلمي دايةوة. خؤى بي
بؤ ني ؤت عةال تةلةيةم . تياية دةشيَت ثيَى بَليَييـ دةمةويَت لةطةأل خاتوو هودادا قسة ب

 دةكات..
 بة توورِةيييةوة وةآلمي دايةوة: ة خؤى نواندو ..وشيارانلةو سةرةوة ثياوةكة 
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 تةلةيؤني بؤ بية! ـ ئةطةر دةتةويَت سبةيينَ
 ئةوي  هةر ثيَداطريي دةكرد:

خؤزطة بة ناوى منةوة  يي طرنط قسةى لةطةأل بيةم..دةمةويَت ئيَستة سةبارةت بة شتيَ
 دةكردةوة.ئاطةدارت 

 ثياوةكة وةآلمي دايةوة:
 ت.خولةكيَك، يان ثرت ضاوةرِوان بي ـ بةآلم هيَشتة لةسةر ثالتؤكةية، دةبيَت ضةند

 بة ثارِانةوةوة بةرسظي دايةوة:
 لة لة يادم نةكةيت.اوان دةمب.. بةآلم تؤو خوا برـ ضاوةرِ
 ة طوتى:كثياوة

 ـ ناوى خؤمت ثيَ بَلىَ.
لة شةقامةوة قسةت لةطةأل دةكةم. تؤو خـوا بـا زؤر ضـاوةرِان     عال وايف .. م  ..ـ عةال 
 نةمب.

ثرت لة دة خولةك تيَثةرِى. ثياوةكة طةرِايةوة بؤ ئةوةى ئاطةدارى بياتـةوة كـة هـودا لـةو     
 ي ثيَريِا بهات.او ئةو نةيتون اتةدا ثةخشةكةى خؤى تةواو كردو بة ثةلة رِؤيشتك

نةدةدايةوة، تةنيا دةنهي ضةند طوللةيةك نةبيَت  بةآلم هيََلية كرابووةوةو كةسي  وةآلمي
 ماييرؤيؤني كوشيةكةى تةنييةوة.

سبةيينَ، لة كاتي ضاوةرِواني ئةو يرِؤكةيةدا بؤ بةيرووتي دةطيَرِايةوة، كـاتي زؤرتـرى بـة    
ةنوآ غـةم  و سةرلدةستةوة بوو بؤ ئةوةى تةواوى هةموو ئةو وردةكارييانةى بري بيةويَتةوة

دا هيَشتة خةَليي لة جـةزاير مؤبايليـان   2001ضونية لة ساَلى يَ بيات، و ثةذارة سةرى ت
ؤنـةوة  يةلةتلة كوشيي  ينة بةو شةوة عةال نةدةضووة دةرةوةوطبؤ دةستةبةر نةبووبوو، ئة

 داواى هوداى نةدةكرد. ضؤن دةيزاني كة ثيَوةندى بة ذمارة تةلةيؤني مردنةوة دةكات؟
وةى لـة شـةوبيَدارييةكةى شـةوى رِابـوردوو طلـي      يرميَسيةكاني ضؤرِاوطةيان بةست. ئـة 

ريَ . رِةنهة ئةو ادابئةوةى دابوونةووة. رِةنهة هةورةكاني بة دواى بيانوويةكدا بهةرِابان بؤ 
ن رِةنهة لةدةسـتدان بيَـت، لـة دةسـتداني     اسةركةوتنة بيَت كة بةرةو نائوميَدى دةبات، ي
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رؤكينةى ثيَ بةخشى و، لةخودى ئـةم  هةموو ثياوةكاني، بةو ثياوةيشةوة كة شادييةكي د
 يرِؤكةخانةية بزربوو كة بةَليَين ثيَ دابوو لة رِؤذى طةيشنتيدا ثيَ  هةيتةيةك، بيبينيَت.

ثيَشبيين دةكرد تةلةيؤني بؤ بيات. ئيَستة برِواى بة دَلى دةكـات   وآ تا دوايةم   سات
نووسيشى ئةوةية كة هـيض  ةوة كة هةرطيزاو هةرطيز نايبينيَت و، ضارةتكة ئاطةدارى دةكا

 رِؤذيَك لةذيانيدا شادومان نةبيَت.
زوو زوو تيَيدةضـوو. هةركـة ويسـتباى     شادومانييةكةى، ضوون بـاَلى ثةثوولـة،  بةردةوام 

 رِةنهةكاني ضنط خباتةوة، شادومانييةكةى لةناو ثةجنةكانيدا دةبووة طةرد.
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 دووةمني جوولَة
 

 

 ئاكام بة ديدارى يةكدي بهةي (ةليَيةوة هاتووي  تا ط)لة ضى ئةستيَرة
 (ى تيَدا بيين.لووئةو ساتةى بؤ يةكةم  جار ) نيتشة
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بانههيَشتنيَيي ثيَهةيشت  ضةند هةيتةيةك بةسةر طةرِانةوةي لة ثاريس تيَثةرِيبوو، كاتيَك
ئاهةنهيَك لة قاهرية ساز بدات. دةسيت بة وتوويَر لةطةأل داييي كرد بؤ ئةوةى رِيَى بدات 

ويَرى لةطةأل بيـات.  ويسر بدات. وةك بَليَيت لةمةرِ كيَشةى رِؤذهةآلتي ناوي  وتسةر لة م
لة قاهرية خزم و كةس و كارى نيية وةك ئةوةى لة ثاريس هةيةتي و، داييي نازانيَت لة   

 ناوةنديَك دةبيَت؟
 لة رِاستيدا، وآ نايةويَت كيرةكةى طؤراني بضرِيَت. لة هةموو بواريَيـدا ليَـى نيهةرانـة.   
ئةطةر بيتوانياية ئةوة نةيدةهيَشت مالَ بةجآ بهيَليَت. بة ئاسـييَيي دادةنـا خؤيـان لـيَ     

 ةكةيدا بهرن.(ـميسك)مةآلس دابوو سةري بربِن بؤ ئةوةى دةست بةسةر 
هةرضى )وآ(ية لةو برِواداية كة ئاسييَك لة ماَلدا ئاسك نيية بةَليو مريشية. ئاسك بـؤ  

ا طومبةتانآ بيةن، نةك خؤيـان بشـارنةوة، ضـونية لـة     دنون تا بة بيابانةكاائةوةى خولة
 مةرط ترسان .. مةرطيَية رِةنهة بة دريَرايي ذيان دريَرة بييَشيَت.

د مانهيَية ميوزيك دةخويَنيَت، ئيَستة هةست دةكات دةتوانيَـت بـةرةو رِووى   نماوةى ضة
ل بيـت ئاهـةنهيَك   دذوارتري  بينةران رِاوةستيَت: بينةراني ميسري.   سةركيَشييةكة قاي

 لة قاهرية ثيَشيةش بيةيت.
ثيَشنيازى كرد داييي ياوةرى بيَت، تا دَلنيا بيَت و، كةميَك رِةوشى خؤي بهؤرِيَـت، وةك  

 زةى رِةت كردةوةو، بة بيَزارييةوة طوتي:اثيَشبيين كرد، ئةو ثيَشني
ثـارةى   حةز ناكةم طةشيت ميسر بيةيت و تيَيةآلوى رِةوشى هونةرى ئةوآ بيـت.. ـ م  

 ئاهةنهةكانيشم ناويَيت.. ئةوة بة باشرت دةزامن بةسةر بةرزى نان و ثةنريةكةى خؤم خبؤم!
  بة بةرطرى لةخؤكردن كرد:يتوةك هةموو جاريَك دةس

ةت ئـةم  نـ ةستهري نابيَت.. تةنادداية سةربَلندميان ثاريَزراوة .. م  زؤرم لةم ئاهةنهانة ـ 
تا برِيَك ثارة كؤبيةينةوة بةشـيَيي ثزيشـيي بـؤ     يةخوازانةرةنهيَيي خيَئاهةنهةي  ئاه

 منداآلني تووشبووي نةخؤشى شيَرثةجنة دروست بيةي ..
كردنـي   بةم وشانة تواني سؤزى بةالى خؤيدا رِابييَشيَت و سةيةر بيـات و ثشـتيواني ىلَ  

ة يةري بيـات، ضـون  وداييي مسؤطةر بيات. بة تايبةتي  كة نةجال ثيَشـنيازي كـرد يـا   
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رتةو، ئةوي  ثيَشرت قاهريةى نةبينيوة، ئةوي  جوانرتي  ثيَشنياز بوو، لةبةر طةشتةكة كو
 ئةو رِووداوة لةناكاوانةى ضاوةرِواني دةكردن.

تةنيا ضةند كاترميَريَك مابوو ئاهةنهةكة دةست ثيَ بيـات، كاتيَـك ثيَـى رِاطةيـةنرا كـة      
 يةكيَك ثيَ  ضةند رِؤذيَك هةموو بليتةكاني ئاهةنهةكةى كرِيوة.

 سةرةتا برِواى نةكرد.
رِاستة ئةوة ئاهةنهيَيي خيَرخوازانةية، بةآلم دةيتواني ذمارةيةكي ديارييراو لةو بليتانـة  

ت ئامـادةى  نـةى دةيانـةويَ  او برِة ثارةكةى دييةي  باربوو بيات، بؤ رِيَزطرت  لةو بيرِيَت
ت، تـةنيا ئـةو   ئاهةنهةكة بنب. ئةوة ضى دةطةيةنيَت يةكيَك بلييت تةواوى هؤَليَـك بيرِيَـ  

ثـارةى لـةوان زؤرتـر     ة هةموو ئامـادةبووان، لةبـةر ئـةوةى   برِوايةى نةبيَت كة هاوسانة ب
هةية.. باشة بة   هةقيَك خةَليي لة ئامادةبووني ئةو ئاهةنهـة بيَبـةش دةكـةن، تـةنيا     
لةبةر ئةوةى نازانَيت ضـى بـة ثارةكـةى بيـات و، بـة دواى هؤكاريَيـدا دةطـةِرَيت وةك        

 ك رِييالميَيي لة رِؤذنامةيةكدا بؤ دةستةبةر بيات.خيَرخوازيَ
ات. بـةآلم  دابـد ةو ثيـاوة  بـ كردةوة بؤ ئةوةى ثةنديَيي بيَ ييـزى   بريى لة طؤراني نةضرِي 

 ةبةَليَندةرى ئاهةنهةكة ثاش مشت و مرِيَيي لؤذيييانة ثيَى طوت لةو حاَلةتةدا ثيَويسـت 
 ئةو زيانانة ببريَريَت كة تووشى دةبيَت.

 ت.ية ئاسيت سةربَلنديي داناثؤشيَاةكةم  جار هةسيت كرد ئةوةى لة طرييانيدبؤ ي
 ـ باشة ئةو ثياوة كيَية؟

هة يةكيَك لـة  نيةكيَك ئامادة بوو و برِى ثارةكةى بة ناوى يةكيَك لة كؤمثانياكةوة دا، رِة
 ثياوةكاني بيَت.. بوارى ثرسياركردني ثيَ نةدام.

 بة تةوسةوة وتي:
 بيَت. ةكبيَت و ثيَويسيت بة تةواوى هؤَلة هؤزيَك ة سةرؤكهـ رِةن

 ة ناب !دـ ئةطةر مري بيَت ئةوة نة خؤى و نة هؤزةكةى ئاما
 ـ رِيَى تيَ دةضيَت .. لةطةأل ئةوةيشدا هةر ئامادةي  نةبيَت؟!

ـ ئةوة دةطةيةنيَت كة دةوَلةمةندةكان ناويـان ئامـادة بيَـت. ئاكـام، ئـةوة ئاهـةنهيَيي       
 ئةوةية ئيَمة هةموو بليتةكامنان يرؤشت. طرنط خيَرخوازانةية،
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جؤرة سةربَلندييةك بوو، ئةو هةستةيشى ليَ دوور نةدةكةتةوة  بةالى ئةوةوة طؤراني ضرِي 
 كة ئةو ثياوة بة دةوَلةمةندييةكةى ضاوتيَرى ئةم رِيسوا دةكات.

ي  ئةطةرضى ثارةى ثيَويستة، بةآلم دةسـيت لـة داهـاتي ئـةو ئاهةنهـة هـةَلهرت. ئـةو       
تـرو مرؤييانـةتر ديَتـة    دانةى كرِى، ئيَستةي  بةرضاو تيَربليتةكاني هؤَليَيي بةو ثارة زيا

 ثيَ  ضاو!
نيهةرانييــةكي زؤر دةكــرد، ضــاوةرِواني بــة دوو كاتــرميَرى ثــيَ  ئاهةنهةكــة هةســيت 

ثةردةالدان لةوةآلميَك دةكرد كة هةَلهيَناني سةرى لة هةموو اليةك شيَواندبوو: ئةو ثياوة 
 يَية؟ك

كة نزييرت دةبووةوة وآ توورِةتر دةبـوو، بـآ ئـةوةى هؤَلةكـة ئـةو جـؤرة       ةنهةهةركة ئاه
 جووَلةيةي تيَدا بيَت كة بةشيَوةيةكي ئاسايي ثيَ  ئاهةنةكان لة ئارادا دةبيَت.

 ة نةبوو ضى رِوودةدات؟دئةى ئةطةر ئاما
نـةدات، برِيـارى دا بـة    وى لةناكاوى رِوو اتيَيدةضوو. بؤ ئةوةى رِوود وميزاجي خةريك بو

 ئةنداماني طرووثى ميوزييةكة رِابهةيةنيَت كة ئةوان ضاوةرِواني تةنيا يةك كةس دةكةن..
 يةكيَك لةميوزييرةنةكان ثرسي:

 ـ ئةطةر بةرِيَزى نةيةت ضي بيةي ؟
 ئةوى ديية بةرسظي دايةوة:

 يان نةيةت ئيَمة كارى خؤمان  دةكةي . ،ـ ضيمان بةسةرةوة داوة.. بيَت
 بيَت!ةـ واتة دةيةويَت ميوزيك بؤ هؤَليَك برةن  كةسي تيَدا ن

طؤراني بؤ كورسييةكان طوت.. سآ كاترميَر طؤراني كة ـ ضي تيَداية.. ئةوة ئوم كةلسووم 
 بووك و نة ميوان ئامادةى نةبوون.. زاواو نة ةلة شايييةكدا ضرِى ن

 ـ مامة ئةى ضؤن بةرطةى طرت؟ خؤ شيَت نةبووبوو؟
شيَت بووبوو.. حةوت كاترميَر بة سوارى طويَدريَر لة الديَوة هاتبوون بـؤ ئـةوةى    ـ باوكي

ئوم كةلسووم لةو شاييةدا طؤراني بضرِيَت.. كاتيَـك طةيشـتنة جـآ، بينييـان ضـةرداغ و      
بـةآلم هـيض كةسـيَيي لـيَ      ،ضيدةكان ئامادة و طوَلؤثةكان داطريساون و كورسي رِيزكراون

ليَ نةبوو! رِةوشةكة زؤر نالةبار بوو، كةسـي  نةيدةويسـت لـة    نةبوو.. تةنانةت زاوايشى 
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ماَلةكةى خؤى بيَتة دةرةوة. طويَيان لة كآ بهرتاية؟ ساَلح عةبـدول حـةى، يـان عةبـدول     
لةتيف ئةلبةننا؟ بؤية شاييةكةيان دواخستبوو. بةآلم نةياندةتواني ضؤن ضؤني رِايبهةيةن ، 

 وو.ضونية ئةو كاتة وةك ئيَستة تةلةيؤن نةب
ميوزييرةنةكة ثامشاوةى بةسةرهاتةكةى بة وردةكارييةكانييةوة طيَرِايةوة وةك بَلَيَيت  بـة  

 خؤى لةوآ بووبيَت.
 دووةم كة برِواى ثيَ نةدةكرد، ثرسي:
 ـ ئةو بةسةرهاتةت لة كوآ زاني؟

كاتيَـك ئـةو    دـ ئوم كولسووم بة خؤى لة يادداشتةكانيدا نووسـيويةتي .. طاَلتـةى دةكـر   
ةى دةطيَرِايةوة. دةيهوت: ئةو رِؤذة زؤر شاد بووم. ضونية ئةوة يةكةم  جار بوو تابةسةره
يـدا  دبـآ ئـةوةى كورسـييةكان بةسـةر يةك    طؤراني بضرِم بةبآ بانههيَشت كراوان لة الدآ 
لة بري سآ كاترميَر شةرِو نيو كاترميَر طؤراني ضـرِي ، سـآ كاتـرميَر طـؤرانيم      بشييَن ،

 رانييةكةم ثىَ بثضرِيَت!ضرِى بآ ئةوةى كةس طؤ
بة سةرسورِمانى كةسيَيةوة طويَى بؤ ديالؤطي ميوزييرةنةكان رِادةديَرا كة رِاةهاتبيَت لـة  

يَـت. ئـةوان ثيَدةكـةن  و    وكتةيـةك ب هةر كارةساتيَيدا هةليَيي قؤستبيَتةوة بؤ ئـةوةى ن 
كة كةس ئامـادة   ورؤش بوو. هةسيت بؤ الى ئةوة دةضوةنوكتةيان دةطيَرِايةوة، تةنيا وآ ث

 نابيَت، رِةنهة ثيَويست بيات طؤراني بؤ كورسييةكان بضرِيَت!
 هةستةكةى رِاست دةرنةضوو.

كاترميَر نؤى تةواو بوو كاتيَك يةكيَك هات و ثيَى رِاطةياند كـة دةتوانيَـت ئاهةنهةكـةى    
رِيَزطرتنى كاتي ديارييراوى ال بة سةرخؤشى كردن لة شيؤمةندى خؤى دةست ثيَ بيات. 

ة ثياوةكة تةواو لة كاتي خؤيدا هات، ئةمةي  لة قـاهرية كـاريَيي جـوان و    تزاني. كةوا
 دةطمةنة.

ة تطرووثى ميوزييرةنةكة دةستيان بة ميوزييرةندن كرد وةك ثيَشةكييةك بؤ ئةوةى وآ بيَ
زلينـدا دةركـةوت،   ؤيةكي رِةش لةناو جليَيـي رِةشـى م  (قوو)سةر شانؤ، ثاشان وآ وةك 

كاالس(ةو جلى ئؤثرالي ثؤشيوة. هـيض نةيرِازاندووةتـةوة تـةنيا طـةردني     دةتهوت )ماريا 
رِووت و قريَيي رِةش نةبيَت كة بةرةو سةرةوةى بَلند كردبووةوة. ئةوةي  جوانييةكـة لـة   
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 ئةوثةرِى ساكاري سةختيدا. ئةم دةركةوتنةى هةَلبرارد بؤ ئـةوةى سـةرجني قـاهريةى ثـيَ    
 يَك لة دميةنة سةيرةكةى رِواني.تووَلةى برِا كاشانؤكة جرِابييَشيَت، بةآلم لةسةر 

هاوكات لةطـةأل دةركةوتنيـدا، لـة دةروازة سـةرةكييةكةوة ثيـاويَيي ثؤشـتة هاتـة نـاو         
هؤَلةكةوة، شيؤمةندييةكي ئاشيراى ثيَوة دياربوو، ثاسةوانةكاني لةطةأل بـوو. ثيَشـبيين   

امةى بـؤ دةركـةوت، كاتيَـك    ، بةآلم ثاشان ئةو ئاكلة تةنيشتييةوة دانيش  كرد ئةواني 
و  ثاَلتؤكةى لةطةأل بانيةنؤتيَيدا داية دةسيت يةكيَييان، كة ئةوانة يةرمانبةرى شـانؤكةن 

 ي ليَ بيةن.تةنيا بؤ ئةوة هاتوون ثيَشواز
ثياوةكة لة الى رِاسيت شانؤكةوة دانيشت، لة ناوةندى ضوارةم  رِيز. بة جووَلةيةك بةسةر 

 امادةية طويَى ليَ بهريَت.سآلوى ىلَ كردو دياربوو ئ
رِي  بيات ضدةست بة طؤراني  ىةنةيزاني ئاية ثيَويست دةكات سآلوى ليَ بيات ثيَ  ئةو

و، ئاية رِووى قسةى بياتة )بينةراني خؤشةيسـت( يـان )ئاغـاى خؤشةويسـت( كـة بـة       
  ضاوتيَرى خؤى هةموو كورسيية بةتاَلةكاني ثرِ كردبوو!

يات؟ يان قسةيةكي ناخؤشي ثيَ بَليَت و ثاَلى ثيَـوة بنيَـت   ئاية لةبةر ضاوتيَرى سوثاسي ب
هؤَلةكة بةجآ بهيََلَيت، ئـةو كـات ئـةو دةبيَتـة ئـةو اليةنـةى ِريَييةوتنةكـةى ثَيشـيَل         

ت بة سـامانةكةت  اريَييان خويَندبوويةوة )دةتوانيئةو وتةيةى بري كةوتةوة كة جكردبيَت؟ 
دا جةستةت تةنيا لةناو يةك مةترو نيوى ئـةو  مليؤنان مةتر زةوى بيرِيت، بةآلم لة ئاكام

هةموو زةويية ثان و بةرينةدا جيَى دةبيَتةوة(. هيواى دةخواسـت ثيَـى بهوتايـة كـة بـة      
انةى كِريوة، بـةآلم ناتوانيَـت لةسـةر ثـرت لـة يـةك كورسـي        يو كورسيوى ئةو هةمةثارةك
 ت. لةمةيشدا دةبيَت رِيَزى ئةو كورسيية ضؤآلنة بهرييَت.دانيشيَ

هةر لة سةرةتاوة، برِيارى دا سآلوى ليَ نةكات بةر لةوةى دةست بة طؤراني ضرِي  بيـات.  
بيات،  كؤكةي  نزيك نةبووةوة تا سآلوى ىلَمادامةكى ئةوي  سآلوى ىلَ نةكرد و لة سة

بةاليةني كةمةوة بـةوةى نويَنـةرى هـةموو هؤَلةكةيـةو جيَهـرى هـةموو ئةوانةيـة كـة         
 نةهاتوون.

ة ثارةيـة طـؤراني بـؤ    بةو بـرِ  رةيَت. تةواو بةرانبرو نيو طؤراني دةضرِاترميَتةنيا بؤ يةك ك
ـ دةضرِيَت كة داويةتي. ثرسياريشى ليَ ناكات حةز دةكات طوآ لة   طؤرانييـةك   ، تبهريَ
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يان  هؤَليَيي ثرِ لة ئامادةبووان ..، ئاية ئةو ثرسياري ليَ كرد ئاية حةز دةكات طؤراني بؤ
 ضؤلَ بضرِيَت!
بـة هيَـورى مبيَنيَتـةوة. طـؤراني بـؤ كورسـيية        كؤنرتؤأل بيات. هةر ةسيت خؤىويسيت ه

، ضـةثَلة ليَـداني   ت، وةك بَليَيت ثرِ ب ، بةآلم لة كؤتايي هةر طؤرانييةكـدا بةتاَلةكان بضرِيَ
 ثياوة قةَلةوةكة هةموو خةياأل ثآلوييةكاني لةناو دةبرد.

دةبيَت، ناتوانيـت ثـرت لـة يـةك دةنـط       ضةثَلة ليَدان ضوون دةنهدانة، تةنيا بؤ يةك كةس
و دةست ضةثَلة ليَ بدةيت ضـةندةي  تيَبيؤشـيت. وةك ئـةو رِؤذةى    وبدةيت، يان ثرت لة د

باوكي ضوو بؤ ثايتةخت بؤ ئةوةى ئامادةى ئاهةنهةكةى سةيد مـةكاوى بيَـت. بؤيـة لـة     
رانييـة  ئـةو طؤ بـؤ  دا ثاش هةر هةموو طؤرانييةك ضةثَلةى لـيَ دةدا، بـؤ ئـةوةى    نشةرما
طـويَى   بسةمليَنيَت كة ئامادةبووان لةوة زؤرترن لة هؤَلةكـةدان، بـةآلم نابينـا بـة     نابيناية

نيييـة تـةنيا بـؤ طريـان نـةبَيت. بؤيـة كـةس لـةو ديـوى           دةبينيَت، ثيَويسـي بـة ضـاو   
 نةبينى. ىضاويليةكةيةوة، غةمبارييةكة

برِوابةخؤبوونى ئةوو ثةشؤكاوى وآ با وابيَت، طؤراني بؤ ئةم نةناسراوة دةَليَت كة لة نيَوان 
و لة نيَوان تارييي ئةوو رِووناكي وآدا دانيشتووة، ضونية بؤ ماوةيةكي ديارييراو دةنهي 

 )وآ(ى كرِيوة .. نةك دةزوولةكاني دةنهي.
ة هةَلويسـتةكة سـةيرة،   يي طؤراني ضـرِينيدا، رِانةوةسـتا تـا خـؤى بـدويَنيَت ضـون      تلةكا

ك ةئايرةت طؤراني بؤ هؤَليَيي ثـرِ لـة يـةك ثيـاو ضـرِيبيَت. و      نةيبيستووة طؤرانيبيَريَيي
كةلسووم طؤراني بؤ هؤَليَيي بةتاأل ضرِيوة تةنيا كورسي ليَ بـووة، ئـةوةي  ئاسـان تـرة.     

رِؤيشت و سةرى لة خاوةن شاييةكة مادامةكى باوكي نةك كةسي ديية ئةو برِيارةى داوة. 
ة كة ليَـى وةرطرتبـوو. بـةآلم ثياوةكـة بـةزةيي      دا بؤ ئةوةى ئةو ثةجنا قورشةى ثيَ بداتةو

ثيَياندا هاتةوةو وةرينةطرتةوة )كاكة قةيدي نيية بة زةكاتي دانآ(. ئـةوةى طـوت و تيَـى    
 ةقاندو رِؤيشت.ت

ةدةويست. بة ثةشـؤكاوى كيـريَك بـة طـويَى     نبةآلم باوكي سةربةرز بوو بةخششى كةسى 
 باوكي بيات، ثرسي:

 ـ ضي بيةم؟
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 ي بضرِيت!ـ دةبيَت طؤران
 ـ بؤ كآ طؤراني بضرِم؟ هيض كةسيَك نيية تا طؤراني بؤ بضرِم!

 ـ طرنط نيية. دةبيَت ويرداني خؤمان ئاسوودة بيةي !
ي ضرِي  بؤ هؤَليَيى ضـؤأل و هـؤأل   نهيض ضارةيةكي نةما. ئةو بةستة زمانة دةسيت بة طؤرا

ةية، كـة مـاوةى ضـةند    ئوم كةلسووم، ئـةو تـةنيا كةسـ    نيَوان وآ و نيَوان كرد. جياوازى
رِيزيَك، لةطةأل ضةندي  ثرسيارو، نيشانةى ثرسيارطليَك بة ذمارةى كورسيية بةتاَلةكان، لة 

 )وآ(ى جودا دةكاتةوة.
غـةمي ئـةوةى   بؤضى هاتووةتة ضوارةم  رِيزةوة؟ بؤضى وازى لة سآ رِيز هيَناوة، مـادام  

 هةية يةكةم بيَت؟
و هؤَلةكـة، ثيَويسـيت   اة شويَين دةركةوتنييـةوة لـة نـ   يان وتاربيَر، ل ،زؤر جار طؤرانيبيَر

بةوةية رِوو لة يةك رِوخسار بيات، مةرج نييـة بيناسـيَت، بـةآلم دَلـى ثـيَ دةكريَتـةوة.       
هةموو ئامادةبووان لة خؤيدا كؤبياتةوة، لةسةر الثةرِةكاني كاريهةرى ئةوةى  رِوخساريَك

 رِوخسـارى ثياويَـك دةكريَـت هؤَلةكـة     دةيَليَت خبويَنيَتـةوة. بـةآلم ضـؤن مامةَلـة لةطـةأل     
، هـيض  ةى بآ دةنهي بآ هيض كاردانةوةيةكهةَلدةوةشيَنيَتةوةو، بة ئامادةطي شيؤمةندان

 ئةطةريَيى بةردةوامبووني ثيَوةندى ناهيََليَتةوة.
يان ثياوكوذ بـوو؟ وآ بـةردةوام بـري لـة خـراثرتي        ،ئةى ضى دةَليَيت ئةطةر ئارةزوومةند

. جاريَييان شتيَيي خويَندبووةوة كة لـة ئيسـثانيا لـةكاتي ئاهةنهيَيـدا     ئةطةر دةكاتةوة
يةكيَك لة شويَنةكةى خؤى هةستابوو، تةقةى لة طؤرانيبيَرةكـة كردبـوو كـة طؤرانييـةكي     
ويـرداني دةضـِرى و يةكسـةر دةييوذيَـت. طؤرانييةكـة لـة يادطةيـدا بـة بةسـةرهاتيَيي          

 بوو!سةرنةكةوتووانةى ئةظيندارييةوة ثةيوةست 
رِووى نةدا كة بزنسمانةكان، لة هةَلضوونيَيي سةرشيَتانةدا يارةكاني ثاشان ئةى لة ميسر 

 خؤيان كوشت كة هونةرمةندى طؤرانيبيَر بوون؟
ئةوةى برِواى ثيَيةتي كة دةيةويَت بة تيشـيي خـؤى رِووداوةكـة دروسـت بيـات. بـةآلم       

اني دةضرِيَت، وةك ضؤن ثةييةريَك تيشيي وآ لةو بةهيَزترة، وآ لةسةر بَلندتري  خاأل طؤر
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لةسةر ثايةكةى رِاوةسـتابَيت و، وةك ضـؤن لةسـةر سـةكؤى بةرانبـةر بـة يَيرخوازةكـاني        
 رِادةوةستا، ليَرةي  مامؤستا و طةورةى ثؤلة.

بريى كةوتةوة، بةآلم لةوآ رِوخسارةكاني بةرانبةري يـةك بـة يـةك دةناسـي. نـاوى هـةر       
ةكةى بـؤ دةستنيشـان   يآ دادةنيش ، وآ بوو كـة كورسـي  يةكةى دةزان  و دةيزاني لة كو

 كردووةو، دةتوانيَت وةدةرى بنيَت، ئةطةر بيةويَت.
 كةواتة كاميان بةهيَزترن؟ وآ لة ثايةى بةرزييةوة، يان ئةو لة كؤرِة بةرينةكةيدا؟

لة ماوةى دوو كاترميَردا زؤر بريؤكة بة ميَشييدا تيَثةرِي . جاريَـك بـؤ ئةويندارةكـةى و    
 ةو ثياوةى كة بة ضاويَيي سووكةوةاريَك بؤ بيوذةكةى طؤراني دةضرِى و، جاريَيي  بؤ ئج

ســةرجني  ، جــاريَيي  بــؤ ثياويَــك كــة نــةيتواني رِيَ لــة خــؤى بهريَــتســةيرى دةكــرد
ماوةيةى لة نيَوان خؤى و )وآ(دا داينا، تا يريوى بدات كة ئةم زؤرترةو،  ورِانةكيَشيَت. بة

ر ئـةوةى وآ نـةيتواني بـة    ةها بة دةنهى ببةخشيَت. جا لةبـة اني رِماوةي دةنط هةَلهيَن
 ،ي ثـيَ بهيَنيَـت  يتةواوى رِوخسارى ليَك جودابياتةوة، بؤية ثةلةى بوو ئاهةنهةكـة كؤتـا  

 بةَليو بيَت و خؤى ثيَ بناسيَنيَت.
ؤراني تةرخان كرد، ثـاش ئـةوةى طـؤراني لـة دووى طـ     جوانرتي  طؤراني خؤى بؤ كؤتايي 

ويَسـتةكةو شـاعرييةتي   شرتبوو، بة خؤيشى وردة وردة دةسيت بـة جـوانيي هةلَ  ميزاجي با
و هؤَلدا، تةنيا ، لة هؤَليَيي ضؤل ياوةرى طرووثيَيي تةواو كرد، بةنةكة تيَيةأل طؤراني ضرِي

 يةك ثياوي ليَية.
بةرانبةر بة رِاوةستاني لة كؤتايي ئاهةنهةكةدا، ئةم نووشتايةوة، نووشتانةوةيةكي تةواو، 
لة ثشتةوةيشى طرووثةكة رِاوةستان و سآلويان بؤ كرد. لة هةستة شيَت و دةطمةنةكانيدا، 

اني ئةو بوو دَلى رِاوةستيَت، لة ضاوةرِودميةنيَيي سةيرو دَلرِييَ  بوو. ثرت لة جاريَك خةريك 
 ساتةى ليَى نزيك دةبيَتةوة.

بيـات؟ لةسـةر ضـى     تؤ بَليَيت ضى ثيَ بَليَت؟ ئةمي  ضؤن وةآلمـي بداتـةوة؟ سوثاسـي   
سوثاسي بيات؟ يان ثرسيارى ليَ بيات بؤ ضى؟ يان كيَية؟ نـا تـةنيا سوثاسـي دةكـات.     
سبةيينَ بة هؤى رِؤذنامةكانةوة دةزانيَت كيَية. با وازى ليَ بهيَنيَت لةو برِوايةدا بيَت كـة  

يَيـت  بةالى ئةمةوة ناوى طرنط نيية. ئةوةش ئةوةندةى ديية رِقي هةَلدةسـيَنيَت، وةك بلَ 
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طـةورةتر  لـةوة  سووكايةتي ثيَ كـردن  بيَزى نةيةتةوة سنوورى دةسرتِؤيشتين بزانيَت، ئاية 
 هةية!
اتةدا يةرمانبةريَيى شانؤكة هات، ضةثية طوَلة تؤليبةكـةى ثيَشـيةش كـرد. ئـةو     لةو ك

رِووداوة لةناكاوة ئةوندة سةرقاَلى نةكرد. ضونية ضـةند مانهيَيـة لـة هـةر ئاهةنهيَيـدا      
 بيات، هةمان ضةثية طوَلى ثيَشيةش دةكريَت. ثيَشيةشى

هيض سةرى قاأل نةكردبوو ئةو ثياوة نـةبَيت كـة لـة دوورايـى ضـةند هةنهاويَيـةوة لـةوة        
بةآلم دَلى ضةكةرةى كرد كاتيَك كضيَك هاتة سةر سةكؤكة تا ضةثية طـوَليَيي   ،رِاوةستاوة

يةوة مةزةندةى كرد كة ئةو سوورى ثيَشيةش بيات، لة شيَوةى رِيَيخسنت و قةبارة طةورةي
ناردوويةتي. هةستيَيي خؤش جةستةى تةنييةوة..ضةثية طوَلة تؤليبةكـةى بـؤ سـةرؤكي    
تيمةكة درَير كرد كة لـة ثشـتةوةى رِاوةسـتابوو، بـة دةسـيت ضـةثي باوةشـى بـة طوَلـة          

 سوورةكاندا كرد بؤ سوثاسهوزارى نواندن بؤ خاوةنةكةى.
ن بة دةسيت بةرسظي دايةوةو سآلوى سوثاس و ماَلئاوايى بةآلم ثياوةكة تةنيا بة ئاماذة دا

دةهيََليَـت و  يَك بيين هؤَلةكة بةجآ تثيَيةوة ليَ كردو، بة واق ورِماوى بةجيَى هيَشت، كا
 ثيَ ببةخشيَت. انو ضاويان لةوة بوو ثاداشتيودةوريان داب يةرمانبةرةكان ضوار

 ئةمة   ثياويَية، خؤى بة ضى دةزانيَت؟!
ثاَلى ثيَوة بنيَت دوو كاترميَر طؤراني بؤ بضرِيَت ثاشـان ثشـيت تـيَ دةكـات و      ضؤن تواني

هؤَلةكة بةجآ دةهيَليَت؟ تةوقةى لةطةأل نـةكرد. دةسـيت بـةر دةسـيت نةكـةوت. تـةنيا       
وشةيةكي سوثاسهوزارى بة طويَيدا نةدا. لة دوورةوة دةسيت بـةرز كـردةوةو سـآلوى لـيَ     

يـان  ، وشةيةك بَليَت.. يان نةَليَت. ثرسياريَك بيات كردو رِؤيشت. هةليَيي ثآ نةبةخشي
نةكات. ئةمة ئةوثةرِى سووكايةتي ثآ كردنة. تةنانةت طوَلة سوورةكاني، وةك خؤى كةرِو 

ة طةورةترة ناوى خؤى ان لةطةأل نةبوو. ئاية ئةو لةوالأل بوون، هيض بليتيَيي سوثاسهوزاريي
ةوةند بضووكة شايةني ضةند وشةيةك نـةبيَت  ئةمي بةالوة ئلةسةر بليتيَك بنووسيَت؟ يان 
 بة دةسيت خؤى نووسيبيَتى.

بة دةروونيَيي تيَيشياوةوة رِووى كردة ذوورؤضيةكةى. بةثةلة كراسـى شـةوبيَدارييةكةى   
يان سوثاسي بيات. هةموو كارمةنداني شانؤكة  ،طؤرِى. كةس نةبوو ثريؤزبايي ليَ بيات
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نيا نةجال هةسيت بـة غـةمباري وآ كـرد، كاتيَـك     سةرقاَلى بةرِآ كردني ئاغاكة بوون.تة
 يارمةتي دا شتةكاني كؤبياتةوة، ثيَى طوت:

 ـ زؤر ناياب بوويت..
 كاتيَك طويَى لة هيض وةآلميَك نةبوو، دريَرةى داية:

طؤراني  م تاقييردنةوةيةكي جوان و سةرجنرِاكيَشةر بوو..ـ دةزامن كارةكة ئاسان نةبوو، بةآل
 بؤ يةك كةس بضرِيت!

 وةآلمي دايةوة:
ـ يةك كةس نةبوو .. ئةوةى يةك هؤأل بة تةواوةتى بة كرآ بهريَت بـؤ ئـةوةى تـةنيا بـة     
خؤى طوآ لة ئاهةنهيَك بهريَت، خؤى بة خواوةند مةزةنـدة دةكـات. بؤيـة ئـةوة جـؤرة      

 م طؤراني بؤ ئةو بضرِم.ووكويركردنيَك بوو م  قايل ب
زؤر زيَدرِؤيي دةكةيت ئةوةندة شيؤى خـؤت  زل مةكةرةوة، خؤشةويستةكةم تؤ ـ شتةكان 

 بةرز دةنويَنيت.
ـ ئةمة لةوة باشرتة خؤم لةدةست بدةم. ئةى رِةيتارى ئـةم ثيـاوة نابينيـت ضـةند لـووت      
بةرزييةكي ئاشيراى ثيَوة ديارة؟ تةنانةت ئةو طوآلنةى بؤى ناردم، وةك باوة بلييت لةطةأل 

 نيية.
بؤ ببات؟ طوَلى سوور ثيَويسـت بـة بليـت ناكـات.     ـ دةتويست لةبةردةم ثيَتدا كرِنووشت 

داوة بـؤ ئـةوةى بـة     ىشتيَيي رِوونة كة حةزت ليَ دةكات، ئةوة بةسة ئةو هةموو ثارةية
تةنيا خؤى طويَت ليَ بهريَت، ئةمة رِيَز ليَنانيَية م  ثيَ بزامن هيض طؤرانيبيَريَيي ئايرةتى 

 عةرةب بة خؤوةى نةبينيوة.
 ن ناو دةبةيت؟!ـ ئةمة بة رِيَزليَنا

سةرؤك تيمةكةيان بيين. ضةثية تؤليبةكـةى بـة دةسـتةوة بـوو،     دةيانويست برِؤن كاتيَك 
 طوتي:

ة الى منت بـةجآ هيَشـتبوو.   وـ ضاوةرِيَى بةرِيَزت دةكةم تا ئةو ضةثية طوَلةت ثيَ بدةمة
 بةم بؤنةيةوة رِات سةبارةت بة ئاهةنهةكة ضى بوو؟

 وتي:ضةثية طوَلةكةى ليَ وةرطرت و ط
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دا كام ئاهةنط؟ ئاهةنط ثيَويسيت بة دوو اليةن هةية. هيض جووَلةيـةك لـةناو هؤَلةكـة   ـ 
 نةبوو تا ثيَى بَليَ  ئاهةنط.

سةبةتة طوَلة سوورةكةى بؤ دريَركرد، تا هيض شتيَيى لةال نةميَنيَت لةوانـةى ثيَوةنـدييان   
 ثياوةوة هةبيَت و طوتى: وبة

 دَلى ثيَ خؤش دةبيَت. ببة، تـ ئةم طوآلنة بؤ هاوسةرةكة
 ة بة شادييةوة وةآلمي دايةوة:ثياوةك

 خاتوون زؤرت سوثاس دةكةم.ـ 
ة دةسـت  يـ ت. ضـةثية تؤليبةكـةى دا  بـةرِآ كـةو  سوارى ئؤتؤمبيل بوو، بةرةو ئؤتيَلةكة 

 نةجال، خؤيشى سةخَلةتي و تاَلييةكانى هةَلهرت.
ةوة كـ يت بة ثشيت نويَنةى خؤى جلةكاني طؤرِى و، دانيشت و ثشةهةركة طةيشتة طؤشةك

دا. ثةلةى بوو بؤ ئةوةى لةطةأل خـؤى دانيشـَيت و ئـةو هةذانـة دةروونيانـة بـريى خـؤى        
دا تووشي هات ، تا بزانيَت ضى بةسةر هـات. ئةطـةر بـة    ةدارييةكبهيَنيَتةوة كة لة شةوبيَ

اَليوة، خؤى تاك و تةنيا بوواية ئةوة ئيَستة دةسيت بة طريان دةكرد، بةآلم نةجال، كة رِاميـ 
 دوايةم  شادي ليَ تيَك داوة كة ئةوي : غةمبارييةكةيةتي.

 نةجال داواى لة خزمةتهوزارى ذوورةكان كرد طوَلدانيَك ئامادة بيات ثاشان ليَى ثرسي:
 ـ شتيَيت بؤ شيوى ئيَوارة بؤ بانط بيةم؟

 وةآلمي دايةوة:
 دَلم هيض نابات.ي سووكايةتي ثيَ كردنةكة ئةوةندة ضةور بوو تا رِادةيةك مـ ذة

 ـ ئاى ضةندة كةللة رِةق و لووت بةرزيت، دةزانيت تؤ ثرت ثيَويستت بة ضيية:
سةرلةنوآ لة رِووى ساييؤلؤذييةوة رِابهيَنريَيتةوة بؤ ئةوةى لةطةأل ئةم جيهانةدا رِابيَيـت،  
ضونية خؤشةويستم جيهان ناكؤشيَت تا خؤيت لةطةأل رِابهيَنيَت! م  شتيَك بؤ خؤم بـانط  

ةكةم. برسيمة .. دةتوانيت ئةم شةو شيويَيي خؤشم ثيَشيةش بيةيت ئةدى وا نيية؟ .. د
 مادامةكى تؤ لة نيَوامناندا بةناوبانط و زةنهينيت!

 ا بية!و. ضيت دةويَت دامـ م  بةردةوام زةنهين
 ـ ئةرآ، زانيوتة ئةم ثياوة لةبرى ئاهةنهةكة   برِة ثارةيةكي داوة؟
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 ـ نامةويَت بزامن!
 سةرقاأل بوو طوَلةكان لةناو طوَلدانةكة دانيَت كاتيَـك بليتيَيـي بضـووكي دؤزييـةوة     نةجال

 ثيَوةى لييَنرابوو. خويَندييةوةو ثاشان هاوارى كرد:
شت كراويت لـة  بانههيَ ـ باشت كرد ئةم شةو شيو ناخؤيت، ضونية تؤ بؤ سبةينآ ئيَوارىَ

 شيو خبؤيت.ضيَشتخانةيةك لة ناو ثاثؤرِيَيي ناو رِووبارى نيل 
 رِاست بووةوة. بليتةكةى لة دةست سةند.

 بؤ شيوخواردن ثةسةند دةكةيت؟ةينآ بس)ئاية بانههيَشت كردنةكةم 
 ئةم جارة بة تةواوةتى دةمناسيت.

 كاترميَر هةشيت ئيَوارة لةسةر ثشيت ثاثؤرِى ثاشا ضاوةرِيَت دةكةم(.
تـةوة؟ ضـوار   تيَدةضـيَت كـة طةرِابيَ  سةرلةنوآ بليتةكةى خويَندةوةو باوةرِى نةدةكرد. رِيَى 

لة ثاريس طةرِاوةتةوةو، طةيشـتووةتة ئـةو برِوايـةى كـة ضـى دييـة       مانط تيَثةرِيوة كة 
نايبينيَتةوة. بةآلم ثياو بةو شيَوةيةية.. لة ثرِ دةردةكـةون لـة كاتيَيـدا تـؤ ضـاوةرِوانيان      

ية هيض ثيَوةندييةكمان بة نةبيت و، دةشهةرِيَنةوة كاتيَك لةوة دَلنيا دةب  كة ئيَمة ضى دي
طةرِانةوةيانةوة نيية. ثيَى خؤش بوو كة تواني بيبةزيَنيَت و ناضارى كرد ئةو ياساي ياريية 
طةوجانةى بهؤرِيَت. لة طةرِانةوةيدا تؤَلةسةندنةوةيةكي بةدى كرد بةرانبةر بةو رِيسواييةى 

 بدات! تووشي ئةمي كرد. با وابيَت .. با ثياويَك لةبري ثياويَيى ديية
 شادييةكةى لة نةجال شاردةوة، طوتى:

ـ وةك بَليَيت يةك شيَت بةس نةبيَت، ئةوة ئةو ثياوةية كة بـة ضـةثية تؤليبةكـة رِةدووم    
وتووة. ضةند مانهيَية بليتيَيي بة ضـةثيةطوَلةكانةوة نـةناردووة. دةزانيـت.. كاتيَـك     ةك

 تؤ رِةشت ليَ ديَت(.يةكةم  ضةثية طوَلى بؤ ناردم لةسةر بليتةكةى نووسيبوو )
 ةكةندووة!نـ تيَهةيشتم بؤضى تا ئيَستة جلة رِةشةكانت دا

نيية. م  سةر  هادةمم لةوةتاى مةرطهاودةمم رِةش بووةتة  ـ نا، بة هؤى ئةوةوة نةبووة.
بةو جلةم، هةست دةكةم كة دةمثاريَزيَت و لة طؤراني ضرِةكاني دييـةم جـودا دةكاتـةوة.    

 قؤناغةكاني خويَندنةوة حةزم لة جلي رِةشة، لةبريتة؟م  بةخؤم هةر لة ثاشان 
 ةوة وازت لة مامؤستايةتي هيَناوة.ـ ئةى لة كةي
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انةت كاتيَك لة تةباشريو تةختـة  نـ ئةوة ثيشةيةكة وةك نةيرةت ليَت دوور ناكةويَتةوة، تة
 كـة  نةكان رِزطار دةبيت، بـةو نةريتانـة رِةدووت دةكـةون   ورِةش و رِاست كردنةوةى ئةزمو

ــؤ    ــدا بيانضــيَنيت، وةك ضــؤن ب ــاخي ييَرخوازةكان ــة ن ــنج ســاأل دةتويســت ل مــاوةى ثيَ
ةخاتـةوة كـة   دبـري   تشـتيَي  بان بوون، ئةو درةختانة دةضـيَنريَ . ابةرةنهاربوونةوةى بةبي

لـيَ دوور ناكةويَتـةوة.    رِؤذيَك تؤ ثيَشةنهي ئةو منداآلنة بوويت. شـةبةنهي مامؤسـتات  
ضـونية دةسـتيرد نييـة.     ،ةستيَرةى بةناوبانهيةتي بةهيَزترةئ تيشك و رِووناكييةكةى لة
  ةوةية.خلةبةر ئةوةى تيشيي نا

 يدا خةريك بوو ناني دةخوارد:يَتلة كا دنةجال بة تةوسةوة قسةى لةسةر كر
ةم، بةو تيشيةت تووشي ذانةسـةر بيـت.   دةوة مردةت ثيَ دةخئةى خاتووني تيشيي ناـ 

ثاشـان مـ     هالة(يان ليَ ناويت..يَت مادامةكآ ناوى )ضوزامن، رِةنهة ئةمة ضارةنووست ب
 برسيمة، حةز دةكةيت بةشداريم لةطةأل بيةيت، يان بليتةكة دةخؤيت؟!

 ثيَيةني و ضوو بةشدارى لةطةأل كرد:
وو دةكـةم  ؤر ئـارةز زـ بليتةكة ناخؤم، بةآلم هيواخوازم ئةطةر توانيبام كامت هةَللووشاية.. 

ان رِةنهة ئةم جارةشيان تاقيم بياتةوةو رِةنهة لة ضيَشتخانةكةي  ي بزامن ئةم ثياوة كيَية..
 بةجيَم بهيََليَت؟

 ـ نازامن شيَتةكانت لةكوآ دةدؤزيتةوة!
دةخؤيـت كـة    اننيَريَت سـويَند ويَنيتةوة كة لةطةأل طوَلةكاندا دةيخـ كاتيَك ئةو بليتانة دة

 شاعرية.
 يشيدا شاعري بيَت.ي بيَ ئتـ رِةنهة كؤطةى طوَلفرؤشي هةبيَت و لةكا

ـ بةسة كةم طاَلتة بية. ئـةوةى بـة رِاسـيت سـةرى لـَي تيَـك داوم ضـؤن ِرؤذى سـازداني         
ئاهةنهةكامن و دةرضوومن لة تةلةظزيؤنةوة دةزانيَت و ضؤن دةتوانيَت لة هةر كويَيةك مب طوَلم 

 رِةوانة بيات..
بـة هـؤى ئينتةرنيَتـةوة     ـ ئةى نةزان، كارةكة ثيَويست بة ياأل طرتنةوة ناكات. دةتوانيت

، هةرضى طوَلة ئةوة يت: ئاهةنهةكانيان، طةشت كردنيانبزان لةمةرِ ناودارانهةموو شتيَك 
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ضةندي  كؤمثانياى جيهاني هةن بـةَليَ  دةدةن هـةمان رِؤذ ضـةثية طوَلةكـةت بـؤ هـةر       
 شويَنيَيي جيهان بؤ رِةوانة بيةن.

ني ايـة ئـةوة بانههيَشـيت شـيوخوارد    ـ تؤ رِاست دةكةيت. ئةطةر ئـةمرِؤ لـة قـاهرة بوو   
 ؟توةرِآ دةكادةكردم. بؤضى تا سبةينآ ضا

 ـ ثيَ دةضيَت ثياويَيي دةوَلةمةند بيَت لة هةركويَى جيهان بيت طوَلت بؤ دةنيَريَت!
سييةت ثيَوةندى بة تواناى داراييـةوة نييـة. رِةنهـة    نـ رِةنهة دةوَلةمةندي  نةبيَت. رِؤما

ؤى كةم كردبيَتةوة بؤ ئةوةى ئةو ضـةثية طوآلنـةم بـؤ رِةوانـة     هةنديَك خةرجي تايبةتي خ
 ى رِيستؤرانتيَيى طةورةم بيات.تبيات.. يان سبةيينَ بؤ شيوخواردن بانههيَش

 ـ ئةى لةو طةوجايةتيية .. تيَناطةم ضةند لةسةر ئةوة سووريت كة دةوَلةمةند نيية!
زوو  دريَر ن . ضييان بويَت ثيَويستةـ ضونية دةوَلةمةندةكان بةردةوام ثةلةيانة. ئةوان ب  

اوةرِواني سووكايةتي ثيَ كردن دةطةيـةنيَت. ئـةوان طـريؤدةى    بةدةسيت بهيَن . بؤ ئةوان ض
دةسيت شيَتايةتي مةزنايةتي بوونة، وةك ئةمةى تةواوى هؤَليَيي بـةكرآ طـرت و تـةنيا    

اكاني ميسـردا  لةسةر يةك كورسي دانيشت. سبةينآ دةبينيت طرنهرتي  هةواأل لـة ميـدي  
 دروست دةكات!

 ـ با وا بيَت، ئةوةي  ناوبانهي تؤ ثرت دةكات.
كاريَيي وا دةكات ئايرةتة طؤرانيبيَرةكاني ديية ثرت ئريةييم ثيَ ببةن. برِوا بيـة  ـ بةَليو 

 م  لة يرت و ييَلَ و ثرِوثاطةندةكانيان دةترسم. هيضم ناويَت خؤثاريَزى نةبيَت.
 ة ثةرة بة تيشك دةدات.ـ خؤشةويستم، ثرِوثاطةند

 ـ بةَليو تيشك ثةرة بة ثرِوثاطةندة دةدات!                                      
*** 

 بآ ئةوةى خؤى برِازيَنيَتةوة، خؤى بؤ ذوانةكة ئامادة كرد.
لة هةر شتيَك شيت كةمرتى بةكارهيَنا. بة ساكارى وةك ثةثوولةى جؤطةكان رِؤيشـت بـؤ   

  دواكةوت. ثيَشبيين نةكرد تيَثةرِاندني شةقامةكاني قـاهرية لـةو   الى .. وةك ثةثوولةي
 كاتةى ئيَوارةدا، لة تةمةنى ضاوةرِواني كردني ئةو ذوانة دريَرتر دةبيَت.
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لة نيَوان يةكةم ضةثك و دوايةم  ضةثية طوَليدا، نيوةى رِيَهةى بـةرةو ئةظينـدارى بـرِى.    
ــوان ئؤتيَلةكــةى و رِيســتؤرا كة، كــة بةســةر ئاوةوةيــة، كــة تيَيــدا نتةبــةآلم رِيَهــةى نيَ
جآ، تةنيا ئةو كات زاني كة ئـةو ثيـاوةى    ةضاوةرِوانيةتي، دريَرتر بوو. كاتيَيي  طةيشت

 ا.ى تارييي خؤى يريوى داو رِايييَشيارى تةمومراوى دةزانيَت، وةك رِاهاتووة بةرةو ال
آ دةضـيَت، كـاتي   وةك ئةوةى سوارى شةمةندةيةريَك ببيَت بآ ئـةوةى بثرسـيَت بـؤ كـو    

ثرسياركردن درةنط بوو. لةوةتاى ثيَى هاويشتة ناو دةرطةى رِيستؤرانتةكةوة، ضـووة نـاو   
يارطؤنةكةوة. بة نيهايةكي شةرمنؤكانة سةيرى شويَنةكةى كرد كة لةوة شةرم ناكات ثلة 
 بةرزى خؤى رِاطةيةنيَت. سةيريَيي ميَزةكاني كردةوة كة بة شيَوةيةك دابةش كرابوون طةرم

ــة طؤشــة   و طــورِى ــة بــةرزى شــويَنةكةي دةثاراســت. رِيســتؤرانتةكةى ب ــاران و ثاي كرِي
هاتة ثـيَ   بؤ ئايرةتيَيي وةك وآ لة يةكةم  ثةشؤكاوييدا زؤرةكانييةوة، وةك بزرطةيةك 

، ناوى ئةو ثياوة نازانيَت و شيَوةيشى ناناسيَت، كة هاتووة بة ديـدارى بهـات. بـريى    ضاو
 ئامادة نةبووبيَت، يان هاتووةو سةرلةنوآ دةيةويَت تاقي بياتةوة. كردةوة رِةنهة هيَشتة

برِيارى دا ياساكاني يارييةكة هةَلهيَرِيَتةوة. لةسةر كورسييةكي بـةردةم ميَزيَيـي بـةتاأل    
دادةنيشيَت، با ئةو بيَت بؤ الى مادامةكآ دةيناسيَت. ضونية رِيَى تيَ ناضيَت ئايرةتيَيي 

 شيَوةية لةناو هؤَلى رِيستؤرانةكةدا بةثيَوة رِاوةستيَت.بةناوبانهي وةك وآ، بةو 
رِووى كردة ميَزيَك ثيَشبيين كرد كة ئةو هةَليدةبريَريَت، لة طؤشةيةكي جوانةوة بـوو ئـةو   

 رِووناكييانة رِووناكيان دةكردةوة كة بةسةر ئاوى رِووبارى نيلةوة دةدرةشانةوة.
يـدا بيَـت، بؤيـة دةبيَـت لـة هةَلبـراردنى       شويَ  اليةني سيَيةمة لة هـةر يةكـةم  ذوانيَ  

ميَزةكةدا هةَلة نةكات. ئةمة ئةطةر بيَت و ئةو ميَزيَيـي هةَلنةبـراردبيَت ئـةم نـةزانيَت     
 كامةية.
ةكةوة بوو، كاتيَك خؤى لةبةردةم ئـةو رِوخسـارانةدا بينييـةوة، كـة لـة      طارسؤنبة دواى  
ن. ئـةوة )خؤيـةتي(، ئـةو ثيـاوةى     كاترميَردا لة ناو يادطةيدا سةيظ بووبـوو  وماوةى دو

ى.. ليَرة ضى دةكات؟ تؤ بَليَيت رِيَيةوت بيَـت، يـان ئـةوة كـة ئـةم      طؤراني بؤ ضرِ دويَينَ
 ذوانةى بؤ دةستنيشان كردووة؟
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ات. تيَنةطةيشـت كـة   مؤبايلةكةى داخست كة قسةى ثيَ دةكرد و رِاوةستا سآلوى ليَ بيـ 
 وت ليَرة ئةمي بيين.يان بة رِيَية ،ني ئةم دةكاتئاية ضاوةرِوا

دةسيت بؤ دريَر كرد ثياوةكةي  داضـةمايةوةو ماضـي دةسـيت كـرد. ضـاوةكاني برِوايـان       
  نةكرد.

 ثيَشوازى ليَ كردو طوتي:
 ـ زؤر ثيَخؤشحاَلم ئةم رِؤي  بة ديدارت بهةم..

بةر لةوةى وةآلم بداتةوة، يان هةناسةيةك بـدات، طارسـؤنةكة كورسـييةكي بـؤ رِاكيَشـا.      
 ةئيَسـت  لة ثياوةكةى ديية دةكردةوة. ضى رِوو دةدات ئةطـةر بيَـت، يـان    و بريى دانيشت

لةسةر مَيزيَيي ديية بيَـت و ئـةم ببينيَـت لةطـةأل يـةكيَيي دييـةدا دانيشـتووة؟ هـةر         
 ثةريَشان بوو جار نة جارة بة دزييةوة سةيري جم و جووَلى ناو رِيستؤرانتةكةى دةكرد.

 تى: وط
 شويَنة رِؤذيَك لة رِؤذان كؤمان بياتةوة!ـ برِوام نةدةكرد ئةم 

طومانى زؤرتر بوو كة بة رِيَيةوت ليَرة بة ديدارى طةيشتووة. ضةند هةستيَيي ثيَضةوانةى 
يةكدى بة ميَشييدا تيَثةرِى. لةوة ترسا ئةوةكةى ديية بيَت و ئةو كات نـةزانيَت لةطـةأل   

 كاميان دانيشيَت.
 ةى جار نا جارةى كردو طوتي:تيَبيين ثةشؤكاوييةكةى و ئاورِدانةو

 ـ ئاية شتيَك قةَلس و بيَزارى كردوويت؟
 بؤ ئةوةى خؤى لة ضاوةرِواني قوتار بيات بةرسظي دايةوة:

 ـ نا.. نا هةرطيز نا.
 ئةمة يةكةم  وشة بوو لة زارى تةرةكي.

 واوى لةبةردةمداية بؤ ئةوةى لة نزييةوة ليَى ورد ببيَتةوة.ةئيَستة كاتي ت
تةمةن ثةجنا ساَلى بة بزةى سةر ليَوو، بة خةمؤكييةكي باآلوة كة هـيض هؤكـارو   ثياويَيي 

و، بة قريَيةوة كة بة هؤى بؤية كردنـةوة سـثيةتي لـيَ نزيـك     ثاساويَيي بؤ نةدةدؤزييةوة
ات ئـةوة هـةبيَت و نـةبيَت شـتيَك     يـ نةبووبووةوة. دواتر دةزانيَت ئةطةر ثياو قرى بؤية ب

رِوان  و نيازدا ئاكار بةرزة. بـة شـيَوةيةكي ئوروسـتوكراتيانةى    دةشاريَتةوة. ثياويَية لة 
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سؤزدارييةوة دةسيت ما  دةكات، وةك ئةوةى ناوبةندييةك لـة نيَـوان خـؤى و لـة نيَـوان      
 كةساني دييةى ثياواندا بة طشيت دادةنيَت.

يان دوو رِووييـةكى تةوقـةكردن بـة دةسـت      ،ي سةر طؤناينةريتةكاني لة طيَاليةتي ماضيَ
 اآلترة!ب

بةو داضةمانةوةى، شيؤى ثياوةتي زؤر بَلنـدكردةوةو، بـة مـا  كردنـي دةسـيت كردييـة       
، دةشـيا لـةوة طـرانرت    شازادةيةك، بؤية ثةشيمان بووةوة بؤضى بـةو جلـة رِةشـةوة هـات    

نـةكردو، وازى لـيَ هيَنـا وةك    قرى بثؤشيَت. هةروةها بؤ ئةو بؤنةية هيض دةستيارييةكي 
 اسايانة شؤرِببيَتةوة.هةموو جاريَك قةرةج ئ

بةآلم طرنط نيية كة سيحربازة نيازضاكةكة لـة يةكـةم  ديـداردا شـةرمةزارى كردبيَـت      
ضونية وآ ئةم شةو نايةويَت ببيَتة )سندريَال(. تيشيي طيانةوةريَيى هـةبوو حـةزى لـيَ    

 بيريَت، ئةوةي  بةسيةتي.
ؤشيبوو، بةثيانؤ ضةند ثارضـة  ي قر زةرد جليَيي شةوبيَداري ثشت رِووتي ثنئايرةتيَيي بيا

ميوزيييَيي جؤراوجؤرى دةذةني.. رِيَيان دا )ضؤثان( هةنديَك ظاَلس تيَيةأل بة قسةكانيان 
 بيات.

 ثياوةكة طوتى:
ـ سوثاسي ئاهةنهةكةى دويَينَ شةوت دةطةم، خؤشحاأل بووم بة تـةنيا طـوآ بـؤ دةنهـت     

  رِاديَرم.
 بة مةكرةوة بةرسظي دايةوة:

 وةم كرد ثرت ئةو كارة خيَرخوازانة خؤشحاَلى كردبيت كة ئةجنامت دا!ـ ثيَشبيين ئة
 وةآلمي دايةوة:

 اني ثيَ دَلخؤش بيةي .مـ شتيَيي خراث نيية كارى خيَر بيةينة ثاساو بؤ ئةوةى خؤ
يست ثرسيارى ئةوةى ليَ بيات ئاية سةرثةرشيت كارى خيَرخوازى دةكات، يان كـارة  ودةي

 دةستيةوتةكاني دةكةن؟ خيَرخوازييةكان سةرثةرشيت
 رة بؤ يةكةم  شيوخواردن ناشيَت.ابةآلم ئةو ثرسي

 ـ ئةى ئةو طؤرانييانةت بةدأل بوون كة ضرِمي ؟
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 ـ حةزم دةكرد تةنيا طؤراني بؤ خؤم بضرِيت.
خواوةنديَيي طرييي وةآلمـي ثرسـيارةكانى دةدايـةوة. لةبةردةميـدا لةسـةر كورسـييةك       

ةسةر يةك كورسي دادةنيش ؟ ئةى   جـؤرة خواردنيَـك بـؤ    دانيشتووة. ئاية خواةندةكان ل
ثيَيـةوة نـان   شيوخواردن بانط دةكةن كاتيَك بآ ييـزى دةنـويَن  و لةطـةأل ئـادةميزاددا     

 دةخؤن؟
مةيةكي باش و شيويَيي سووكي طرانبايي دةكـات، واتـة طـرانرت خـواردن      داواىئاسايية 

وآ وةك رِاهاتووة، وةك بَليَيـت هـةر    لةوةى لة ليسيت خواردندا ثيَشيةش دةكريَت. بةآلم
تةنيا بيَـت، نايـةوَيت اليف درؤكينـة لـَي بـدات و خـؤى وا ثيشـان بـدات لـة خواردنـدا           
ئوروستوكراتيانةيةو، نةي  هةىل زةنهينييةكـةى بةؤزيَتـةوة تـا هةرضـى دةويَـت داواى      

ؤى داواى بيات. دةتوانيَت سبةينآ لةطةأل نةجالدا بهةرِيَتةوةو ضـى بويَـت بـة ثـارةى خـ     
 بيات.

ئةوةى بة رِاسيت دةيةويَت، ئةوةية بزانيَت ئةم ثياوة كيَيةو بؤضى ئةوةكةى ديية نةهات؟ 
دةشــيَت هاتبيَــت و لةطــةأل يــةكيَيي دييــةدا بينيبــيَيت و رِؤيشــتبيَت وةك ئــةوةى لــة 
يرِؤكةخانةكة رِووى دا؟ ئةى ضى دةبيَت ئةطةر وآ ضاوةرِواني نةكات، لةبةر ئةوةى ئيَستة 

 بةرانبةرى دانيشتووةو، ثيَية مةيةكةى دةنؤشيَت؟
 سةبارةت بة ثؤزش هيَنانةوةى لةمةرِ بةشدارى نةكردني لةو رِابواردنةيدا طوتى:

تـدا  نـ ضؤن دةطةيتة ئةو ثلة بةرزةى سؤزداريية كاتيَـك طـؤراني دةضـرِيت.. ئةطـةر لةذيا    
 نةكردبيَتةوة؟ مةيت تاقي

 وةآلمي دايةوة:
 بة خةم و خةيةت سةرخؤش دةب .ي يتووم خةَلـ لةو شويَنةوةى ها

 ـ مةبةستم لة سؤزدارى ضيَروةرطرتنة؟
 و طؤناى سوور هةَلهةرِان. ئةو وشةية لة يةرهةنهي ذيانيدا نةبووة.وهةرد

 وةآلمي دايةوة:
 ـ بةالى منةوة، سؤزدارى غةمهينييةكي رِووداثؤشراوة لة طؤراني ضرِيندا.

 ثةرداخةكةى داناو ليَى ثرسي:
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  ئةم زمانةت لةكوآ هيَناوة؟ـ 
 ـ لة ثرسيارةكاني تؤوة.

 ثيَيةني.
 ـ كةواتة ثرسياري زؤرم بؤ هةَلهرتوويت!!

 ـ بةرانبةر بة يةك ثرسيار.
 ـ بيَلىَ..

امن بهريت و ئةو ثارةيةت دا تا بة تـةنيا طـوآ لـة    كئةطةر حةز دةكةيت طوآ لة طؤرانيية
ايي ئاهةنهةكـةدا نـةهاتيت سـآلوم لـيَ     دةنهم بهريَت وةك خؤت دةَليَيت، بؤضى لة كؤتـ 

 بيةيت و سوثاسم بيةيت ما دامةكى وةك ثيَدةضيَت زةوقت هةية؟
ـ جوانرت ئةوةبوو كة بؤ يةكةم  جار بةتاك و تةنيا بتبينم. جؤرة ثةلية زيَرِينةيةك هةيـة  
ك دةرناكةويَت تةنيا لة يةكةم  ديداردا نـةبيَت. وةك بريسـية هـةوريَك ئامسامنـان رِوونـا     

دةكاتةوة. ويستم بة تيشيم مبناسيتةوة نةك بة يريوداني رِةنهةكان.. بةآلم ئـةو جـارةي    
 دَلت نةيناسيمةوة!

 و جارةي (؟ئةوة طوتي )ئة
 .. يان رِةنهة هةردووكيان بيَت!يلةبةر ئةو هةواَلة طوتوثرِيية دَلى داخورثا. ئةوة خؤيةت

ى ئةمرِو بانههيَشيت ئةم شيوخواردنةى كةواتة ئةو بوو ضةثية تؤليبةكةى بؤ نارد بؤ ئةوة
مانهيَـك لـة    دبيات. هةر ئةو بوو بؤ يةكةم  ذوان نةهات، يان ئـةو داوةى ثـيَ  ضـةن   

  يرِؤكةخانةكة بؤ )وىَ(ى دانابووةوةو ثيَوةى بوو!
يةك ساتي  ضيية لة كاتي طؤراني ضرِينةكةيدا بريى بؤ ئةوة نةدةضوو كة ئـةم بيَـت ئـةو    

اية تا ئةم رِادةية دةوَلةمةندو ئةظيندارو بآ كارة تـا كؤشـ  و دارايـي    هؤَلةى طرتبيَت. ئ
خؤى لة داو دانانةوةدا خةرج بيات؟ ئاية جيهان ئايرةتي ليَ برِاوة بؤ ئـةوةى تـةنيا ئـةم    
ببيَتة خولياى؟ ئةى بؤضى بةم هةموو هةراو هورياوة طةرِايةوة، لةكاتيَيدا بـةو كشـانةوة   

 يةكالكةرانةوة تيَى تةقاند؟
لةبةر ئةو هةواَلة لةناكاويية دَلى توند ليَى دةدا. بـؤ ضـةند ضـركةيةك بـآ دةنـط بـوو،       
ــةرةتاى       ــةردةمةى س ــةو س ــةكاني ئ ــتةوة و تةلةيؤن ــك دةخس ــؤى رِيَ ــةزةكاني خ كاغ
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بريدةهيَنايةوة. لـةم ثيـاوة ورد دةبـووةوة كـة بـة دريَـرايى ضـةند مانهيَيـة دَلخـؤش و          
وازيشى ليَ هيَنا. نازى ثـيَ داو سووكايةتيشـي ثـيَ    .. تاقي كردةوةو دَلهرانيشي كردووة

هـات بـؤ الى. كةواتـة    هيَنـاي و خؤيشـى    و لة كويَى ويست.. كرد.. وةك ضؤني ويست
 ئةوةتة. 

بآ سوود رِوخسارى بؤ دةنط و ثيشةى بؤ زمان و سنووري بـؤ طرييـاني دانـا. بـةردةوام     
 رسيار هاتبيَت.ساختةكارى لة نيشانةكاندا بؤكرد؟ رِةنهة ئيَستة كاتي ث

 ـ دةتوامن ثرسيار بيةم ضى لة ذياندا دةكةيت؟
 بة طاَلتةجارِييةوة وةآلمي دايةوة:

ك هةبوواية هةَلمبراردباية ئةوة تةنيا طـؤلَ يرؤشـيم هةَلدةبـرارد، ئةطـةر     ةـ ئةطةر رِيَهةي
 رامةم لةدةست ناضيَت.ةقازاجنم لةدةست بضيَت ئةوة بؤن و ب

 ـ ئوميَديَيي جوانة.
 طوتوويةتي. وة ئوميَديَية لةطةأل عومةرى كورِى خةتابدا ليَى هاوبةشم. ئةـ ئةو

 ـ ثيَدةضيَت خويَنةريَيي باش بيت.
ـ تةواو نا، بةآلم هةموو ئةوةى خؤشم دةويَت ئةزبةرى دةكةم كاتيَك كارةكة ثيَوةنـدي بـة   

 رِؤشنبريي ذيانةوة هةبيَت.. مةبةستم شتة خؤشةكانيةتي.
بة ثوورزاكةم طوت كة م  زؤر لـةوة دَلنيـام كـة ئـةم ثيـاوة كؤطـةى       ـ دةزانيت، دويَينَ 

 شاعرية! طوَلفرؤشي هةية، ئةوي  بة طاَلتةوة بةرسظي دايةوة.. لةكاتي دةست بةتاَليشدا
 ـ رِاسيت بيةرةوة .. م  شاعريم بة دةوامي تةواوةوةو جار نا جارةي  بزنسمامن..

 ـ بة رِاسيت شييري  دةنووسيت؟
نا ئةوة ئارةزووى بآ ثارةو ثوولةكانة، م  تيَيدا دةذيم، دةتوانيت لة هةموو ـ بينووسم؟! 

رِؤذيَك كة تيَيدا دةذيت ضامةيةك دروست بيةيت ـ ثاش ماوةيةك بيَ دةنهي دريَرةى داية  
 شييريَيم هةية رِؤذيَك ديَت ثيَت ثيشان دةدةم.  ـ بؤ منوونة لةطةأل تؤدا ضةند ديوانة

 :بة سةرسورِمانةوة طوتى
 ـ لةطةأل م ؟

 وةك يةكيَك دَلنياي بياتةوة ثيَى طوت:
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نة وةك ئةم ئيَوارة خوانة. حةوت مانط ب  دريَـرى  وـ ثرؤذةى جوان ضامةى جوانة.. بؤ منو
لةمةرِ خةون بين  و ثالنرِيَرى لة ثيَناوى طةيشنت بة ساتيَيي وةك ئـةم سـاتة. ئـةدى كـة     

 ليَرةي  ئةمة بة خؤى دةقيَيى شييري نيية؟!
 ثيَييَيي هةَلدا وةك بَليَيت ئةو ساتة هةَلبدات.

 وآ طوتي:
 اية.نـ شيَتايةتيية. دةبوو كارةكان ئاسانرت بوو

 ـ ئاسانرت جوانرت نيية )ئةطةر رِيَهة ئاسان نةبوو بةربةست دابهيَنة(.
 ـ هةرضى منم ئةوة تةنيا بةربةستم ديوةو دةبوو رِيَهة دابهيَنم!

ةكان لـة ذيانـدا خؤيـان ِريَهـةيان بـؤ خؤيـان داهيَنـاوة..        ـ دةزانيت.. هـةموو ثيَشـةنه  
سةركةوت  لة شةرِة ضارةنووسسـازةكاندا جوانرتمـان دةكـات. سـةركةوتووةكان بـةردةوام      
جوان . ئةدى تيَبيين ئةوةت نةكردووة؟ تةنانةت دةنهيشت تا ئةم رِادةية جوان نـةدةبوو،  

 وتاية.ئةطةر لة تاقييردنةوةى بةرةنهاربوونةوةدا سةرنةكة
 بآ دةنط مايةوة.

ئاشيراية ئةوةى كة لةبارةيةوة دةيزانيَت لة ديدارة تةلةظزيؤنييةكانيةوة بةدةست هيَناوة. 
بةآلم سةير ئةوةية كة ئةو لة ئةم باشرت سةبارةت بةم دةدويَـت و لـة ثرسـيارطةىل قوتـار     

 دةكات، بةَليو ثرسيارى طرنهرت ئةوةية: )بؤضى وآ(.
 ميَنيَتةوة:ثرسياريَيي دييةي  دة

 ـ بؤضى تةنيا طوَلة تؤليبةكان.. بةتايبةتي ئةو رِةنهة بةنةوشةيية؟
ـــ رِةنهــة طــوَلى ســوورت بــة الوة ثــيَ باشــرت بووايــة، وةك ئــةو ضــةثيةى دويَــينَ بــة 

 شادومانييةوة لة ئاميَزت طرت و ئةوةكةى دييةت داية دةسيت سةرؤكي طرووثةكة!
ةنهييةوة، كة جؤرة تاَلييةكي تيَـدا بـوو. سـوورايى    ي درِيَتمةوسيَيي زيرةكانة بة تجؤرة 

 ثةشؤكاوى كةوتة سةر هةر دوو كوَلمي و بة داواى ليَبوردنةوة طوتي:
 ـ ئةوةم لة ثيَناوى تؤدا كرد. وام زاني تؤ ئةو ضةثيةت ناردووة!

 بة تةوسةوة بةرسظي دايةوة:
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كرآ طرتووة بـؤ ئـةوةى    ـ مةبةستت ئةوةية ئةو ثياوة ناردوويةتي كة هؤَليَيي تةواوى بة
بةرانبةرت دانيشيَت. ئةوى دييةي  ئةوةكةى ديية ناردوويةتي كة ضـةند مانهيَيـة بـة    

 ضةثية تؤليب رِاوةدووت دةنيَت.
 ، بؤية وةآلمي دايةوة:الة طؤشةى رِاستيدا حةشارى دتةوة، هيضي بؤ نةهيَش

و ضـونية ئاغـاى   ـ لةو ساتةدا، ئةو ثيـاوةم ال مةبةسـت بـوو كـة بةرانبـةرم دانيشـتبو      
 ئاهةنهةكة بوو.

ـ تؤ دداني ثيَدا دةنيَيت، كة اليةنهرييت لة زةبرى ثارةو سامان كـردو سـووكايةتيت بـة    
 هةستةكان كرد..

 ثاش ساتيَيي كورت كة بريى تيَدا ثةرت بووةوة، وةآلمي دايةوة:
 يت ئةو ضةثية طوَلة سوورةت بؤ رِةوانة كردم تا تاقيم بيةيتةوة؟ووـ تؤ نةب

 تةوسةوة وةآلمي دايةوة: بة
 ـ نا، م  نيم. ئةوة سةبةتةيةكة لة م  ناكات!

ةكاني قليانةكـةى تيَـدا   يت دروستيراوى نايابي كردةوة كة ثيَداويسـتي سجانتايةكي لة ثي
قليانةكةى ثرِ لة تووت  كرد. جؤرة بيَ دةنهييةكي تيَيةآلو بـةو ميوزييـةى كـة    دانابوو، 

طارسؤنةكة ئامادة بوو ليَى ثرس  شـتيَيي   ،واني تةنييةوةنيَ ئايرةتة قر زةردةكة دةيرةني
شريينيان ناويَت. ئةو تةنيا قاوةى ويست و طارسؤنةكة طاليسيةى شريينيمةنييةكةى هيَنا 

 ى بة شييؤالتةى هةَلبرارد.(كاتؤ)بؤ ئةوةى شتيَك هةَلبريَريَت. ثارضةيةك 
 بة طاَلتةوةو بؤ ئةوةى رِةوشةكة خؤش بيات، طوتي:

 ةنانةت لة شريينيشدا جلة رِةشةكةت داناكةنيت؟ـ ت
 بة ثيَيةنينةوة بةرسظي دايةوة:
ك بثاريَزم تةنيا شؤكؤالتة نةبيَت. تريؤريستةكامن شيست ثـيَ  ـ دةتوامن خؤم لة هةمو شتيَ

 هيَنا، كةضى شؤكؤالتة شيسيت ثيَ هيَنام!
ت بةالوة مةبةست بيَت، ـ كةواتة رِةنهة هةواَلى سةيرانهةيةكي نويَى خووطراني شؤكؤالتة

كة هةموو خزمةتهوزارييةكاني لةسةر بنةماى شؤكؤالتة، خواردنةوة، ذةمـي سـةرةكي،   
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رماوى لـة شـؤكؤالتةى شـل    الن و، بـانيؤي طـة  شريينةمةني، تةنانةت كـؤرِى ثشـت شـيَ   
 دامةزراوة.

 ـ سةرت ليَ داوة؟
ةسـةر بـردووة. ئـةوي     ـ نا.. ئايرةتيَيي دؤستم بؤى باس كردم كة ضةند رِؤذيَيي تيَدا ب

 شيَيت شؤكؤالتة بووة.
 ي بة الوة كوتوثرِبوو .. يان قةَلسى كرد بؤية طوتي:ةكشتة

 ـ ئاشيراية ئاكام واى ليَهات رِقي لة شؤكؤالتة ببيَتةوة!
 زؤرتر بةكارى بهيَنة. ـ مةبةست ئةمةية. بتةويَت لة شتيَك ضاك ببيتةوة

 ـ ئةى تؤ حةزت لة شؤكؤالتة نيية؟
 اية، بةآلم م  زؤرم حةز لة ضيَروةرطرتنة!ـ ئاشير

ئةو ساتة ضى بوو كـردي بـة شـريينرت لـة ثارضـةيةك شـؤكؤالتة كـة لـةناو زارى )وآ(دا         
يَروةرطرتنة(و )ئاغاى خوان(و )سوَلتاني ئـارةزوو( و )ثاشـا(ى   ضبتويَتةوة؟ ئةو )حةزى لة 

ى ئايـة بـة هيَـزو توانـا     هؤَليَيى تةواوة، لة خؤى بةو الوة، هيض طويَهريَيي تيَـدا نييـة.  
دا رِاكيَشا؟ يان بة هةموو ئةو شتانةى ئـةجنامى دان تـا   كةسايةتيي دَلى ئةمي بةالى خؤي

بةو ساتة بهات؟ يان بة هؤى شةبةنهي ئايرةتـة )دؤسـت(ةكةيةوة، كـة بـةبآ مةبةسـت      
يي ئاماذةى ثيَ كرد؟ ثيَشبيين نةكرد كة ثياويَيي تا ئةو رِادةية شةيداي دةشيَت ئايرةتيَ

 دييةى لة ذياندا هةبيَت.
ــردن ..    ــؤ زار شــريي  ك ــةكاني شــيوةكةدا، ب ــيَوةى خواردن ــة ضوارض ــة ل ــت ك وآ نازانيَ

 جارِكيَشانيشي بؤ بةجآ هيَشتووة!
هةسيت كرد كة خليسيانيَى سةر ئةظيندارى دةسـت ثـيَ كـردووة. ئـاى لـة مـاوةى دوو       

اى لةطــةأل طوزةرانــد. بــةو كاتــرميَردا لــةناو ضــةند هةســيت بَلنــدو هةَلــديَرى لــةناكاود
كاريزمايةى ضةند سةرجني رِاكيَشا، كة هاوكات سةنهينييةكي سووك و ثتةو بة وشةكاني 

ى طـةرِان بـة دواي ئةمـدا    ثيَدةضيَت كؤششيَيي زؤرى لة ثيَنـاو  دةبةخشيَت، لةبةر ئةوةى
تـة ذيَـر   كردبيَت. شت ناَليَت تةنيا لة بارةى خؤيةوة نةبيَت. ئةمةي  واى ليَ كـرد بيةويَ 

كاريهةري ئةوةوة ئةو رِؤذطارةى بة تةلةيؤن قسةى لةطةأل دةكرد.. تةنانـةت بـة لـؤذييي    
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تاقييردنــةوةى ثيَوةنــدي نيَوانيــان لــة يرِؤكةخانةيةكــدا قــايلي كــرد، )وآ(يــ  ياســاى 
 يارييةكةى ثةسةند كرد، بؤية طرةوةكةى دؤرِاند!

يي دييـةى دةرهيَنـا تـةنيا نـاوى     كاتيَك كارتي بانةةكةى دةرهيَنا ثارةكة بدات، كـارتيَ 
سياني لةسةر نووسرابوو. لة ثشتةوةى ذمارةى تةلةيؤنةكةى نووسـي و بـؤى دريَـر كـردو     

ذمارةيةكي تةلةيؤني يةرةنسي بوو كة ئةم طوتى: )هةر كاتيَك ويستت تةلةيؤمن بؤ بية(. 
 نةيدةزاني.

ريَتة سةر ناويـان. ثيشـةو   )خواوةندةكان( ثيَويستيان بة هيض ثيَناسةيةك نيية بؤ ئةوةى خب
ثلةو ثايةكاني ئةوساو ئيَستةت بؤ باس ناكةن، هةروةها ناوى كؤمثانياو ناوونيشانةكانيان 

 باس ناكةن. ئةوة رِةيتارى خةَليي ساكارو ئةو كةسانةية تازة دةوَلةمةند بوونة.
 دواتر ئةمةى بؤ رِوون دةبيَتةوة.

كرد كة ذمـارة ئةيسـووناوييةكةو، ئـةو     وةك ئةوةى بلييت لؤتؤى بؤ دةرضووبيَت، هةسيت
بةنيةنؤتيَيي بة يةرمانبةرةكة دا. داواى ليَ  ة ضةند مانهيَك طيَرى كردبوو.كناوةى الية 

ضـاوةرِآ   ثيَيـةوة ة دةدات، ، ثيَشةكى كريَـى شـوييَرةك  كرد ئؤتؤمبيليَيي بؤ بانط بيات
، ئـةو كـات لـة    ن ئؤتؤمبيلةكة بهات، كاتيَـك ئؤتؤمبيلةكـة بـةرِآ كـةوت و بـردى     زبو

 ثشتةوةى شوييَرةكةى سوار بوو و تيَى تةقاند.
رِوون و ئاشيرا بوو ئةو ثياوةى لة هؤَلةكةدا لةسةر تةنيا كورسييةك دانيشـتبوو، برِيـارى   

 داوة هيض كورسييةك لةناو دَليدا بة بةتاَلى نةهيََليَتةوة.
*** 

 دةبوو ئةو ذوانة ضارةنووسسازيية لةطةَلى هةر رِوو بدات.  
ئةظيندارييةكةيان رِؤَلةيةكي رِةوايانةى ضارةنووسـيَيى مةسـت بـة تةوسـي شـتة دذ بـة       
يةكةكان بوو. )بة هةموو دَلتةوة مةرِؤ( ئةقَلى ئةمةى ثيَ طوت. بةآلم بة هةموو دَلييةوة 

 رِؤيشت و .. بةبآ ئةق  طةرِايةوة.
ةى لـيَ دةربيَنيَـت،   نةجال كة ضاوةرِواني دةكرد تا بيَتةوةو بضيَت بنويَت، دةيوسـيت قسـ  

 طوتى:
 ـ قؤز بوو؟
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 ـ بةَليو كات بةوةوة قؤز بوو.
سةرلةنوآ  دةكرد.قسةى ثىَ  لةطةَلىنةجال هيض شتيَك لةم زمانة تيَنةطةيشت كة )هالة( 

 ثرسياري كردةوة:
 ـ باشة جهة لةوة، ئاية جوان بوو؟

سـةرجني بـةالى   ـ زؤر كاريزماتي بوو، ئةوةي  باش دةزانيَت. ئةمةي  ئةوةندةى دييـة  
 خؤيدا رِادةكيَشا.
 ـ واتة قؤز بوو!

ـ ئةى دةوَلةمةندا   ثيَويستيان بة قؤزيية. بةردةوام لةوة جوانرتن كـة ثيَـى دةردةكـةون.    
 ئةوان بة رِادةى ئةوةى هةيانة جوان .

لة رِاستيدا دةوَلةمةندييةكةى بة الوة مةبةست نةبوو، بةَليو بة نةبووني ئوقرةو ب  دريَرى 
 ةَليدا.لةط

لةوةتاى لة قاهرية طةرِاوةتةوة بة ثةرؤشةوةية بيبينيَت. تووشـى سـةرةطيَرةى ئةظينـدارى    
، بَليَيت باهؤزيَيي ئةظيندارى ضوون ثةرِيَك بةرةو الى ئةو ثيـاوةى هةَلـدةطريَت   كبووة، وة

 تةنانةت ثيَ  ئةوةى كاتي ئةوةى ثيَ ببةخشيَت بةناو رِاستييدا رِؤبضيَتة خوارةوة.
  ثيَويسيت بةوةية سةرلةنوآ بةديـدارى ئـةم بهـات. بـةآلم ثةلـةى نييـة. ئَيسـتة        ئةوي

ضيَروةرطرتنةكةي دةست ثيَ دةكات. ئةو هيَشتة هيض شتيَيي ثآ نةطوتووة. رِةنهـة ئـةم   
نةَليَت تةنيا نيوةى شتةكان نةبيَت. لة زؤرزاني، يان لووت  ضي ثىَجارةيان بهةرِيَتةوةو هي
 رِاسيت الى خؤى دةهيََليَتةوة.بةرزييةوة بيَت نيوةى 

ةكةيتةوة. ثيَـداطريي نةكـةيت.   لووتبةرزى ئةوةية شتةكان بة نيو وشة بَليَيت، دووبارةى ن
ى ديية هةرطيز بة رِووتي نةتبينيَت. تةمومـراوى خـؤت بثـاريَزت وةك ضـؤن نهـيَين      ئةو

 خؤت دةثاريَزيت.
و وانـة بـيين لـة رِوخسـارى هـةم     ئةو بؤ منوونة ثيَى دةَليَت، كـة ئـةو رِؤذةى لـة يرِؤكةخ   

ورد دةبووةوة تةنيا ئةو نةبيَت، برِيارى دا تؤَلةى ئةو سةرشـؤرِيية سـؤزدارييةى    نثياوةكا
لَي بياتـةوة، ئـةوي  بـة ذوانيَـك كـة جهـة ئـةو كةسـي دييـة نـةبينَيت. ئـةو ِرؤذة،            

بـؤ ئـةو   بريؤكةيةكي بة ميَشيدا هات هؤَليَك بة تةواوةتي بةكرآ بهريَـت، تيَيـدا تـةنيا    
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طؤراني بضـِرَيت. لةناوةرِاسـيت ئاثوورةكـةوة خـؤى ثـآ ثيشـان نـةدات، بـةَليو بـةخؤى          
 ئاثوورةكة بيَت!

وآ هةرطيز نازانيَت كة ئةو بة خؤى بؤ نةخؤشخانةكةى ثيَشـنياز كـردووة ئـةم ئاهةنهـة     
خَيرخوازيية سازبيات، ثاشـان بـة نـاوى يـةكيَك لـة كؤمثانياكانييـةوة بلـييت هـةموو         

اني كرِى بآ ئةوةى ئةو بليتانة بؤ يرؤشنت تةرخان بيريَ . لـة رِسـتيدا، وآ لـة    كورسييةك
يي خيَرخوازانـةى  ميسر بينةراني نيية، هيض اليـةنيَيي  نـةبوو بـؤ سـازداني ئاهـةنهيَ     

 بانههيَشت بيات!
 هريةى بـةجىَ اثاش ضةند رِؤذيَك كاتيَك تةلةيؤني بؤ كرد، ئةو كاتـة ئـةو بـة خؤيشـى قـ     

 ئةم جارة ئاسان نيية ناوونيشانيَك بؤ ذووانةكةيان بدؤزريَتةوة. هيَشتبوو، بؤية
ئةو رِانةهاتووة ناوى خؤى بزرِيَنيَت، بةوة نةناسراوة لة بةيرووت هيض ثيَوةندييةكي لةطـةأل  

كة ثيَويسـتة وةك ثيـاويَيي )تـةواو(     وئايرةتاندا هةبووبيَت، لةبةر ئةوةى لةو برِوايةدا بو
زيَت. سةركيَشيية بضووكةكان.. بؤ بضووكةكاني ئيَل! بؤية بـةوة  ناوبانهييةتي خؤى بثاريَ

رِاهاتووة ناونيشاني نهيَنييةكاني لـة شـاريَيةوة بـؤ شـاريَيي دييـة بهؤِريَـت. نهـَيين        
 يارمةتيمان دةدا بري . ئةوةى نهيَين نيية ضةند زياني ثيَ دةكةويَت!

ــان بــة ثيَضــةوانةى ئــةوةوة، وآ هــيض نهيَنييــةكي لةذيانيــدا نــة  ــت، ي بوو تــا بيثاريَزيَ
دةستيةوتيَك بؤ ئةوةى ليَى نيهةران بيَت. ئةوةى ليَى نيهةرانة ئةوةية كة ئةو لةمـةودوا  

ي ســاماندا جيــاوازى نــةكات و (رِاوضــييان)ي ئاَلؤشــي و، (ةكاننــميَي)لــة نيَــوان وآ و 
ضـةثية   رِةنهة خراث ليَى تيَهةيشتبيَت كاتيَك لةسةر شانؤ بـيين ئـةو  تيَيةَليان بيات. 

 طوَلة سوورةى لة ئاميَز طرت و دةسيت لة ضةثية طوَلةكةى ئةو هةَلهرت.
 ا ثيَوةندي ثيَوة كرد:نثاش ئةوةى تامةزرؤيي شيسيت ثيَ هيَ

سـةر بانههيَشـيت كؤمثانيايـةكي بةرهـةمهيَناني هونـةرى ديَمـة       داهـاتوو لة ـ هةيتةى 
 بةيرووت بؤ ئةوةى ئةلبؤمة نويَيةكةم بآلو بيةمةوة.

لةو برِوايـةدا   بةردةميثيَدةضيَت بآ مةبةست ئةوةى طوتبيَت. خواردنيَيي يرِىَ داية وةك 
 بوو يةكسةر بيةؤزيَتةوة.
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بةآلم ئةو ماسي نةبوو. ب  دريَرى و ئوقرةو ئـةزموونى نيَضـريةواني هـةبوو. لـةو سـةرى      
 هيََلةوة طوتي:

 ـ جوانة، سةركةوتين تؤ شادم دةكات.. ئةى داييت ضؤنة؟
 زؤر باشة. س،اـ سوث

 ثاشان كة ثرسيارةكةى بة الوة سةير بوو، طوتي:
 ـ ئةى ضؤن زانيت؟

 ثيَيةني:
 ئةو شتانة دةزامن كة بة المةوة طرنه  و جيَى بايةمخ . ـ هةموو

 ـ بة رِاسيت ضؤنت زاني؟
ـ لة بةرنامةيةكدا طويَم ليَ بوو لةبارةى داييتةوة قسةت دةكرد. طوتـت تـؤ بـة يـاوةرى     

 ان بةجآ هيَشت، ثاش ئةو رِووداوانةى تووشي خيَزانةكةتان هات.داييت جةزايرت
 ـ تؤ يادطةيةكي بةهيَزت هةية!
انةت ئةو جالنةم لة يادة لـة يرِؤكةخانـةى شـارل ديهـؤل     نـ بةَليو يادطةيةكي براردة. تة

. هةروةها رِةنهـي ئـةو   ثؤشيبووت .. لةطةأل ماركةى ئةو ضاويليةدا كة لة ضاوت كردبوو.
 لةدووى خؤتت رِادةكيَشا.جانتايةى 

ثةشؤكا، بريى كردةوة كة هةرطيز لةو رِووداوةى خؤش نابيَت. ئةوي  بـريى كةوتـةوة كـة    
ئةوةى بة رِاسيت باسى دةكات رِوخسارى ئةو ثياوانةيـة كـة وآ رِووى تيَيـردن. هةرضـى     

ناو ئةطةرضـى لـة   ،ئةوةية كة ليَى خؤش نابيَت، ئةوةية كة رِوخسارى ئةمي بريناكةويَتةوة
يرِؤكةكةدا ضوار كاترميَر لة تةنيشـتييةوة دانيشـتبوو، كـاتيَيي  بـؤ خـوانى ئيَوارةكـة       
بانههيَشيت كردبوو وةك بَليَيت يةكةم  جار بيَت دةيبينيَت. ئاية كةسيَيي وةك ئـةم تـا   

 !ئةو رِادةية ثياويَيي ئاسايية؟
رةتيَــك برتجنيَنيَتــة بــةآلم ئةمــةى ثــيَ ناَليَــت. ئــةوة لــة ئاكــارى جــةنتَلمان بــةدةرة ئاي

طؤشةيةكةوة جوانيةتي ميَيايةتي خؤى لةدةست بدات. لةبةر ئةوةى ئـةو كاتـة ناشـريي     
هةَلويستيَيي ناشايستةوةو، ئةو كاتي  لة سنووري ثياوةتي دةضيَتة  ةدبيَت كاتيَك بيخات

 دةرةوة!
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 ثةلةى بيَت زوو خواحاييزي ليَ كرد. توةك بَليَي
 بؤ بية.. بةشيو بتوامن ذوانيَك بؤ هةردووكمان رِيَك خبةم. ـ لة بةيرووتةوة تةلةيؤمن

)بةشيو(؟! ئاية بة ثيَنج ثييت طوماناوى تامةزرؤي وآ بؤ ئةو كورت دةكاتةوة؟ ضؤن ئةم 
رِةسةنايةتيية بة دواى هةر هةموو ئةو شيَتايةتييةدا ديَت كة ئةجنامي داون.. جاريَـك تـا   

بؤ ئـةوةى بـة تـةنيا لـة ئاهةنهيَيـدا طـوَيى بـؤ         لة يرِؤكةخانة بيبينيَت، جاريَيي ديية
 رِاديَريَت، جاريَيي  بؤ ئةوةى لةطةَليدا لة ئيَوارة خوانيَيدا بةشدارى بيات.

بوو تا ئةو هات و بةرديَيي تيَ هاويشت و، هةموو بزنـةكاني   طذياني وآ طؤميَيي مةن
يية بيـات، كـة لـةو    ثرسيارطةىل لة دواى خؤى بةجآ هيَشت. ناتوانيَت نيؤَلى لةو رِاست

 ئيَوارة خوانةوة، تةنيا ضاوةرِيَى تةلةيؤني ئةو دةكات.
وآ رِؤذيَك لة رِؤذان لة نةوةى ئايرةتاني ضاوةرِواني نةبووة، بةآلم بآ ئةوةى ئاطةى لةخؤى 

واني ئةو دةكات. وآ ثيَويسيت و شتيَيدا كة دييات ضاوةرِبيَت و بزانيَت، ئيَستة لة هةمو
سةر لة بـةيرووت  نيية تا سةر لةبةيرووت بدات. دةكرا ثيَ  ئةو ذوانة بة ذواني كاركردن 

ى كردباية، ضونية رِيَهةى نيَوان شام و بـةيرووت  دبدات ئةطةر طةرم و طورِييةكي لةودا بة
ك بووة داييي قايل بيـات، ضـونية   تةنيا سآ كاترميَر دةخايةنيَت. دةشتوانيَت هةرضؤنيَ

ثاسةوان( ثشـتيواني لـة ثرؤذةكـاني دةكـات و،      ىتةثاساوى زؤر هةن.. نةجالي  )يريش
ت. بةآلم خؤى رِادةطريَت و لة كاتي ديارييراودا سةيةر دةبةخشيَ برِوانامةى بيَ تاواني ثيَ

 دةكات، وةك بَليَيت ئوميَدى ئةوة نةبيَت بة ديدارى ئةو بهات.
وةشـاندةوة.  ى خواى كرد كة داييي لة دوايةم  ساتدا بريؤكةى ياوةرى كردني هةَلسسوثا

  كانوون ثاَلى ثيَوة نا مانةوة لة شام بة باشرت بزانيَت. سةرماى
شام بةيرووت مةترسي هةية، ضةندي  كاترميَر بـةير دايـدةخات.    ـ لةم رِؤذطارةدا رِيَهةى

 خؤشةويستةكةم ثيَ  ئةوةى سةيةر بيةيت، لة رِةوشي ئاووهةوا دَلنيا بة.
ريانةكةيةتي كة لة دوبةى طةرِاوةتةوة تـا رِؤذانـي   نةجالي  نايةت. ئةوي  سةرقاَلى دةزط

جةذن ليَرة بةسةر ببات. كةواتة كةسي لةطـةأل نابيَـت تـةنيا خةونـةكاني .. يـان خـةياأل       
ثآلوةكاني نةبيَت. وآ بةرةو الى ئةظيندارى دةضيَت بآ ئـةوةى دَلنيـا بيَـت دَلـى هيضـي      

 بةسةر نايةت.



 119 

بةرنامة تةلةظزيؤنييةكة دةبيَت، بةشـيو بزانيَـت   ضاوةرِوان بوو تا كاتي ميواندارى كردني 
لة بةيرووتة. نايةويَت كاريَيى وا بيات ئةو هةست بيات كـة ئـةم ثةلةيـةتي بيبينيَـت.     

رِةنهـة كـاتي    بةآلم نة دةنهى تةلةيؤنةكةى هةبوو، نةي  ضةثية طوَلةكاني ثيَ طةيشت.
 يات.ئةوة نةبيَت ضةثية طوَليَيي دييةى ئةظينداريانة رِةوانة ب

غةمي لةدةستداني شتيَك دايهرت كة ئةو بة هةبووني ئةمي نةدةزاني، يان دروسـت تـر   
بةهاى ئةمي نةدةزاني. رِةنهة ويستبيَيت تؤَلةى ئـةو ضـةثية طوَلـةى لـيَ بياتـةوة كـة       
رِادةسيت سةرؤكي طرووثةكةى كـردو ضـةثيةكةى دييـةى لـةئامَيز طـرت. بـِروا ناكـات        

 لةمةودوا طوَلى بؤ بنيَريَت.
نائوميَدى دايهرت. وةك غـةمبارى ثيانويـةك لـة طؤشـةيةكةوة يـِرآ درابيَـت و لةسـةر        
ميوزيييَك داخرابيَت كةس نةيرةنيَت. ئةو شةوةى بة تاك و تةنيا لة ذووريَيي ئؤتيَلة زؤر 
باشةكة كؤتايي هات، بريى لةو برِة ثارانة دةكردةوة، كة مرؤظ طةوجانة دةياندات و، دةرك 

 يَ دةكات!تةكانييةوة رِووى شتة جوانن ناكات كاتيَك ذيان بة هةموو بة بةهاى شتةكا
*** 

ئازارى ضاوةرِواني؟ ئةى ضى سةبارةت بة ئازارى ئةوة دةَليَيت كة ضاوةرِواني هـيض شـتيَك   
 نةكات؟

ثيَويسيت بةوة بوو كة ذوانيَيي لةطةأل ئةظيندارى هةبيَت بؤ ئةوةى بريَت، بـؤ ئـةوةى    مئة
زةراندني مبيَنيَـت. طةجنيـةتي مبيَنيَـت. كـاتي نيَـوان دوو ذوان لـة ذوان       ئارةزووى ذيان طو

طرنهرتة. ئةظينداري  لة خودي يارةكة طرنهرتة. بؤية ئةو لةبـةر ئـةم هـةموو هؤكارانـة     
 خؤى بؤ ئةظيندارى وآ ئامادة كردووة. يان بة دروسيت بؤ وآ ئامادةية.

ةيؤني بؤ كرد. وآ ئةوةى لـيَ شـاردةوة   ، تةللة بةيرووت ى بووسةرلةبةياني سيَيةم  رِؤذ
 كة ضاوةرِيَى دةنهى ئةوى دةكرد. بةآلم نةيتواني شادوماني خؤى بشاريَتةوة.

 ـ دةترسام بةيرووت بةجآ بهيََلم و دةنهت نةبيسم.
 ـ نةدةكرا تةلةيؤنت بؤ نةكةم..هيض نيية ئةم رِؤذانة كةميَك سةرم قاَلة.
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يي لة وآ طرنهرت لة ذيانيـدا هةيـة، ئـةو شـتة هـةر      ئاطةدارييةكي ثيَ رِاطةياند كة شتيَ
ضييةك بيَت ئةوة وآ غةم دةخوات. ضونية لة ذياني ئايرةتدا ئةظيندارى لة ثيَ  هـةموو  

 شتيَيةوة ديَت.. لة ذياني ثياويشدا شيت طرنهرت ديَت.
 ـ ئةو بةرنامةيةي ميواندارى كرديت سةركةوتوو بوو؟

كة بةرنامةكةى نةبينيوة، ئةويَك كة رِاهـاتبوو لـة   دارييةكي دييةيشى ئاراستة كرد ئاطة
هةموو دةركةوتنيَييدا لة ثةردةى تةلةظزيؤنةوة طـوَلى بـؤ رِةوانـة دةكـرد. لـة رِاسـتيدا       
رِيَيؤردةكةى لة نووسينهةكةى لةسةر كاتي تؤماركردن دانابووةوة بؤ ئةوةى ئةو ئةَلةةيـة  

ذنةكـةي ثـيَ بزانيَـت و، سـةرى لـة       و سةيرى نـةكات لة ماَلةوة  تا ئيَوارة ،تؤمار بيات
 ئارةزووة نويَيةكاني سورِ مبيَنيَت.

شاندا، لة نووسينهةكةى بينيي، بريى كردةوة كة دةبيَت ئـةم  بؤ سبةينآ، لةطةأل قليان كيَ
 شيَوازى جل و بةرط ثؤشينةكةى ثآ بهؤرِيَت.

ةمبارة لةبـةر  بةستةزمانة ضةندة تيَيؤشاوة بة شيَوةيةكي جوان دةركةويَت، كة ئيَستة غـ 
 اطةياند كة نةيبينيوة!|ئةوةى ئةم ثيَى ر

 وةك بَليَيت مردةيةكي ثآ دةدات، وةآلم دةداتةوة:
 ـ زؤر سةركةوتووانة بوو. لة ميدياكاندا دةنهدانةوةيةكي باشي هةبوو.

 ئةوي  دةَليَت:
 ـ م  لة ثيَناوى تؤدا شادومامن..

ؤكاندن و تيَيـدان و شـيَواندني   مةبةسيت ئةوةية: بؤ خـؤى شـادومانة. ضـونية لـة ثةشـ     
خؤشييةكةيدا سةركةوت. بؤية وآ لة شيستييةكانيدا ثيَويسيت بـةم دةبيَـت. وآ ضـوون    
ثيتةكانى نةرآ بةضيَرو خؤشة. كة ماوةى ضةند مانهيَية رِاهاتووة ثيَى بَليَت )نا( و )نة(. 

 وةك بَليَيت ئيَستة طويَى ليَيةتي دةثرسيَت )ئاية دةتبينم؟(.
 تيَيي ديية دةَليَت:بةآلم ش

 ـ حةز دةكةيت ئةلبؤمة نويَيةكةمت بؤ بنيَرم؟
 وةآلمةكةى ثآ سةير دةبيَت:

 ـ حةزم لةوةية كة ناويَريت بيَليَيت!
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 ويسيت هةنديَك لة ضةكة بةرطرييةكاني خؤى بةدةست بهيَنيَتةوة:
 ـ برِوا ناكةم لة ئازايةتيدا بهةيتة ئاسيت م .

 جياوازة.ـ بويَرى لةطةأل ئازايةتيدا 
 ـ ئةى حةز دةكةيت ضي بَليَم؟

 ـ تةواو وةك ئةوةى دةتةويَت بيَليَيت!
 ثيَشرت رِووى نةداوة ثياويَك لةم طؤشة تةسيةى رِاستيدا تةنهي ثيَ هةَلضنيَت.

 دريَرةى داية:
بؤ سةركوت كردنـى خـودى    ـ بويَرى ئةوة نيية بةرةو رِووى تريؤريستان بووةستيت، بةَليو

ةستةى خؤت، مينرِيَركردني هةموو شتة جوانةكان بـة ثـييت نـةرآ و    خؤت، كثيردني ج
دذ  لـة  . ذيـان لـةوة جـوانرتة شـةرِى    بـةرةنهارى ئـارةزووى خـؤت ببيتـةوة     رِةتيردنةوة،

 رِابهةيةنيت.. شةرِ لةطةأل دوذمةنةكانيدا بية!
بةو شيَوةيةي ويسيت لةطةأل خؤي هيَناى. )وآ(ي  ئةو قسةيةي كرد كة بـة رِاسـيت ئـةم    

 هيواخواز بوو بييات:
 ـ كةى دةتبينم؟

 ـ ئاشيراية ئةمرِؤ.. مادامةكى سبةيينَ سةيةر دةكةيت!
 ـ لة كوآ؟

 ـ لة ئؤتيَلةكة سةرت ليَ دةدةم.
 ـ لة ئؤتيَل؟!

ـ لةبةر هيض نا، لةبةر ئةوةى باشرتي  شويَين ثةناطةية لة شاريَيدا كة هـيض نهيَنييـةكي   
 ؟تيَدا نيية. ذمارةى ذوورةكةت ضةندة

 .423ـ 
جَلـةوى  ذمارةكةى طؤكرد برِواى بـة خيَرايـى رِوودانـي رِووداوةكـان نـةكرد. وةك بَليَيـت       

شتةكاني لةدةست دابيَت و، ئايرةتيَيي دييةبيَت ئـةو سـآ ذمارةيـةي طؤكردبيَـت، كـة      
لةطةأل كؤتايي هاتين ثيَوةنديية تةلةيؤنييةكةدا دةبيَتة ضوار ثيت: )ن ة ن ط(. ئةوةى تـا  
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ياني كؤنرتؤأل كردبوو. ئاشيراية كـة ئـةوةى دةييـات )نـةنط(ة. تةلةيؤنةكـةى      ئيَستة ذ
 داخست و خؤى دةخواردةوة بؤضى ئةو كارةى كرد.

لة دةرةوة زستان بوو، بارانيَك دةبارى رِةهيََلةى دةكرد. بارانيَك شيَتايةتي طرتبووى. بةآلم 
نيَـت و لـة ذوورةكـةى    شيَترت لة خودى سروشت. يةكةم  جارة ثيَ بة جـةرطي خؤيـدا دة  

 ثياويَك دةكات.لة خؤيدا ثيَشوازى 
ئةمة   ثياويَية؟ ئاغايةكي رِةهاية ئةو كاتة ديَت كة ضاوةرِيَى ناكةي ، ئةو شتة دةَليَـت  
كة ثيَشبيين ناكةي ، هةر كاتيَك بؤى بلويَـت خـؤى دةهاويَتـة ذيانييـةوة، هـةر كاتـةى       

 واني بؤ دةستنيشان دةكات!بيةويَت دةنهي دةكرِيَت، كةى ثيَى باش بوو ذ
و، ثياوةتييةكـةى سةرزةنشـيت   نيوة شـةرِةنهيزةكةى نيـوة هيَورةكـةى سـةركؤنة دةكـرد     

كةى دةكرد. ئةى يةكيَييان ثيَى نةطوت كة ثيَيدا هةَلـدا )جـوانرتي    َلةة طويَرِايةيميَيايةتي
ية كة خووى شت لة ئايرةتي ثرِ لة ميَيايةتي.. ثشييَيى نيَرايةتيية(؟ كيَشةكةى وآ ئةوة

ثياوانةى طرتووة، زؤر جاري  دَلرِةقي بةرانبةر بة خـؤى نوانـدووة وةك بَليَيـت كةسـيَيي     
ت ضؤن بهةرِيَتةوةو ببيَتةوة بة ميَينةو، ضؤني  خؤى بؤ ئةم ديية بيَت. ئيَستةي ، نازانيَ

 هةَليوتانة سةرة سؤزداريية ئامادة بيات.
ووكرتة لةوةى شايةني ثياويَك بيَـت هـؤَليَيي   لة ذوورةكة ورد بووةوة، بةو جوانيشيةوة بض

 ت، تا لةسةر يةك كورسي دانيشيَت!تةواو بةكرآ دةطريَ
تةنيا دوو قةنةيةو يةك تةبَلةى لة طؤشةيةكي ذوورةكةدا هةية، لة بؤ ثيَشوازى ليَ كردني 

بـة   ىشيَوةى ساَلؤن. هةسيت كرد كة تةبَلةكـة بةتاَلـةو سـةبةتةي ميوةكـاني  ثيَويسـت     
نوآ رِيَيخستنةوة هةية، لة جياتي سةبةتةكة طوَلدانيَيي لةسةر تةبَلةكة دانـا، بـؤ   سةرلة

 ئةوةى ذوورةكة جوانرت بنويَنيَت.
باشة ئَيستة.. ضى لةبةر بيات؟ دةى ضى بـؤ ثَيشـوازى لةبـةر دةكـات؟ بـة ثةلـة خـؤى        

 يَدا بيَت.داكةندو دوو سآ كراسي لةبةر كرد، وةك بَليَيت هاوكات لة ثيَشربِكيَ و كيَبةرك
ثاشان خؤي طةياندة طةرماوةكةو رِواَلةتي خؤى رِيَيخستةوة، كاتيَـك بـريى كةوتـةوة كـة     

ي خؤجوان كردنـةوى بيـةويَت. ليَـو    نرِةنهة بيَتة ناو طةرماوةكةو ضاوى بة ثيَداويستيةكا
سووركةرة ماركة هةرزانةكان و، قوتووة ثؤدرةكة كة خةريية تةواو دةبيَت و هيَشتة هـةر  
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ى نةداوة. كريَم و قةَلةمي كل، بةمانة نةدارى دةردةكةويَت و رِيسـوا دةبيَـت، لةطـةأل    يرِيَ
. هةموو ئةو شـتانةى  ئةو نةريت و خوويانةى لة رِؤذطارى ثيَويست ثيَ بووندا ييَريان بووة

كــؤكردةوةو لــةناو بؤييــةي ذيَــر دةستشــؤرةكة شــاردنييةوةو هةناســةيةكي خؤشــنوودى 
 هةَلييَشا.

ترميَرةكةى كرد نةيرةتي ليَ كرد، ثاشان سةرزةنشيت خؤى كرد كـة ئةوةنـد   كة سةيرى كا
خؤى شثرزة كردووةو قايل بوو لة ذوورةكةى خؤي ثيَشوازى ليَ بيات. ثيَشبيين نـةدةكرد  

ئةم رِؤذيَك لة رِؤذان ئةم جؤرة هةنهاوة بهاويَت. رِةنهة شيَت بووبيَت. ئةو كابراية كيَية تا 
 نيَت؟ ئةى ضؤن رِيَى ثيَ داوة تا ئةم رِادةية ذياني تيَك بدات؟!هةموو شتةى بةسةر بهيَ

 ى زرِةى ليَوة هات و دةنهى بةر طويَى كةوت:كةلةناكاودا تةلةيؤنة
 ـ دةرطةكة بيةرةوة. م  ليَرةم!

كة بةرةو الى دةرطةكة دةضوو ترثةى دَلى خيَرا خيَـرا ليَـى دةدا. بـة رِيَهـةوة نيهايـةكي      
يةوة. رِؤيشت دةرطة لة ئةظيندارى بياتةوة.   رِووداويَيي دميةنانةية خيَراى ئاويَنةكةى دا

 ئةو ثياوة بيَت. بيَتة ذوورةوة. دةرطةكة لة دووى خؤى داخات.
بةآلم ماضى ناكات و تةوقةى لةطةأل ناكات. وةك يةكةم  جار داناضةميَتةوة تـا دةسـيت   

رةكة تيَدةثـةرِيَت لةكاتيَيـدا   ما  بيات و تةنانةت ضاو ناخاتة ناو ضاوى. لة دةرطةى ذوو
سةيرى مؤبايلةكةى دةكات بؤ ئةوةى ئةو ذمارةيـة بسـرِيَتةوة كـة ئيَسـتة داواى كـرد..      

 ذمارةى تةلةيؤنةكةى )وآ(.
ضةندي  خةون لة ناخيدا هةثروون بة هةثروون دةبوون، ئةطةر )وآ( بيزانيباية كة ئةو خؤى 

رسي ئةوةى نةوةك يةكيَك ضاوى بة ذمـارةى  ليَ بيَبةرى دةكات، كاتيَك ديَت بؤ الى، لة ت
 تةلةيؤنةكةى )وآ( بيةويَت لةسةر مؤبايلةكةى تؤمار بووبيَت!

خستةوة طريياني و ذمارةكةى )وآ(ى ليَ سرِيبووةوة. ئةو كاتة طوتي: )ئـةم   ىتةلةيؤنةكة
كاتةت باش(و، بة تيلةى ضاو سـةيريَيي كـرد. بـةرةو قةنةيةكـة رِؤيشـت، وةك ئـةوةى       

تؤزيك ثشوو بدات. هةردوو ثيَى دريَر كرد بآ ئةوةى رِواَلةتي تيَيبضيَت.. ئاكـام  هاتبيَت 
 سةيريَيي كرد.

*** 
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ثيَويسيت بةوة بوو جار نا جارة شيَتايةتي بيهريَت، ئةطةر بة درؤيشةوة بيَت، بـؤ ئـةوةى   
ةر بةس دةستةآلتي زيرةكي ثياوانةى خؤى كة هيض رِؤذيَك بة بةَلهةوة نةطرييَت، وةك دزيَك

ذياندا بسةثيَنيَت. شتيَك كة لة يارى دةضيَت لةطةأل ميَينة رِاستةقينةكةى خؤيدا ئةجنامي 
 دةدات كة: )ذيان(ة.
. ثيَويسيت بة سةركيَشى هةية. ضـونية  يانةدااسرجنرِاكيَ  و طرانبةه لة ثيَناوى ئةو ساتة

ي نؤمةآليةتييـةكا ناوى دةستيةوتة كهيض ثيَوةندييةكي ئايرةتانة شايةني ئةوة نيية لة ثيَ
وت بـة ديـدارى   وجاريَية لة جارة دةطمةنةكان كة لة بةيري  ةخؤى لة دةست بدات. ئةم

يية شيَتايةتي ناوونيشان و ئةدرةسي شـاراني دييـةى هةيـة. ئـةو     ا. ئاسئايرةتيَك بهات
خؤثاريَزى لة هةموو ئةطةرةكان كردووةو، لةوةيشدا ئةو ميوانة يريـاى كـةوتووة كـة لـة     

بؤ  شيوى هاتووة، ئةمي  بانههيَشيت كردووة بة ياوةرى بةرِيَوةبةرى كارةكاني ثاريسةوة 
 بيَنة هةمان ئؤتيَل.ئيَوارة 

ثيَويسيت بة ثاساويَك هةبوو بؤ ئةوةى بيَتـة نـاو ئؤتيَلةكـةوةو، لـة هـؤَلى بزنسـمانةكان       
ات و، بـة  دانيشيَت كة لة دوايةم  نهؤمة. ثاشان بة ئاساني دةتوانيَت داواى ليَبوردن بي

 وةندييةكي تةلةيؤني لةناكاوةوة ماوةيةك خؤى بزربيات.ثاساوى ثيَ
 بةو ئارةزووة طوماناوييةوة ثرسياري ليَ كرد:

 ـ ضؤنيت؟
وآ ميزاجي زؤر رِوون بوو وةك خانوويةك بة شووشة دةور درابيَت، هيض نهيَنييـةكي تيَـدا   

رسيارانةى خبويَنيتـةوة كـة بـؤ    نةبيَت. بؤية بة ئاساني دةيتواني سةيرى بيات، يان ئةو ث
 خؤيي هيَشتوونةتةوة.

 وآ كة هيَشتة هةر رِاوةستابوو، بةرسظي دايةوة:
 ـ باشم.. سوثاس.

ليَى ورد بووةوة. ئةو دانيشتبوو، )وآ(ي  رِاوةستابوو. لـة طؤشـةيةكي نـويَى رِوانينـةوة     
 ناسييةوة.

م )وآ( ئـةوى خـؤش   خـؤش بويَـت. بـةآل    د )وآ(ىلةو ثياوة نةدةضوو كة ثيَشبيين دةكـر 
ييـة بـاش هةَلبـريَرراوةكاني وةك    ردةويَت. بة ثؤشـتةيية لـة رِادةبةدةرةكـةى. بـة وردةكا    
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وةك ضـؤن كاتيَـك   ةكاني. يوشةكاني. بة بزة تةم و مراوييةكةى. بة ثالر تيَ طرتنة ييَآلوي
 وةآلمي ترس و تؤقيين دةداتةوة كة بؤضى ثيَشوازى ليَ كرد:

ــةكي رِة  ــدارى دزيي ــ ئةظين ــيَوةية   ـ ــةم ش ــت ب ــةكى رِةوا.. دةبيَ ــةك ثيَوةنديي ــة .. ن واي
 بيهوزةريَنيت ـ ثاش كةميك بيَ دةنهي دريَرةى دةداتآ ـ دانيشة .. بؤضى رِاوةستاويت؟

ئيَمة لة ئؤتيَليَيي ثيَشةنهداي  كةس دةرطةكة ناكاتةوة.. يان ئةطةر ثيَت باشة تابلؤيـةك  
 ةكةن(!بة دةرطةكةوة هةَلواسة )تياية بيَزارمان م

ةكةى ئةو جيَبةجآ بيات بآ ئةوةى تةواو دَلى ئاسوودة بيَت. ضى رِوو يرِؤيشت ئامؤذطاري
 دةدات ئةطةر ئيَستة مةترسييةكة لة ناوةوة بيَت، نةك لة دةرةوةى ذوورةكة!

 ضوزانيَت ضى لة ميَشيي ئةم ثياوةدا دةخوليَتةوة؟
 رِؤيشت لةسةر دووةم  قةنةيةى بةرانبةرى دانيشت. 

ئةوةى نةختيَك طوَلدانةكةى جووآلند كة لةنيَوانياندا بوو و نةيدةهيَشت باش يةكـدي   ثاش
 ببين ، طوتى:

ـ ئةوةى طوأل ئاو دةدات بة خؤى طوَلةكان ليَ ناكاتـةوةو، ئـةوةي  طـوأل ليَدةكاتـةوة لـة      
 طوَلدانيَيدا لة ماَلةكةى خؤى داينانيَت!

 قؤستةوةو طوتي:نةكؤشا لةو قسانةى تيَبهات كة كردني. قسةكةى 
 ـ ئةم ضةثية طوَلةم بة ديارى ثيَهةيشتووة.

بة ئةنةةست نةيويست بَليَت كي بؤى ناردووة نةوةك دةرووني بورووذيَنيَـت، يـان سـةرجني    
 رِابييَشيَت. بةآلم طوتي:

 ـ ئةوةى طوأل ثيَشيةش بيات خةسَلةتيَيي خؤى دةخاتة رِوو.
 طوآلنةى هةَلبراردووة.. اني طاَلتة بة زةوقي ئةو كةسة دةكات ئةو ز

 :وىَ
تـةنيا حـةزت لـة طـوَلى     تـؤ  م  بة خؤم، نـازامن بؤضـى    ..ـ هةر كةسةو زةوقيَيي هةية

 .ية)تؤليب(و، ئةو رِةنهة بةنةوشةيية سةيرة
ـ لةبةر ئةوةى طوَليَية كةس نهيَنييةكةى دةستةبةر نةكردووة. رِةنهةكةى شى ناكريَتةوة، 

نةوةى رِةنهـة تيشـيييةكان. ئـةوي  وةك تـؤ طوَليَيـة      لة رِةشةوة نزيية لـة بةرثةرضـدا  
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باآلثؤشي شةرمي النةداوة، هةنديَك طوَلى بآ شةرم هةن طيَضةأل بةو كةسـانة دةكـةن كـة    
ليَيان دةكاتةوة .. رِةنط و بؤن و بةرامةى خؤيـان رِادةطةيـةن  و بآلودةكةنـةوة، ئةوانـة     

 ةى لة ئاهةنهةكةدا ثيَشيةشيان كرديت!بةردةوام رِيَبوار دةدؤزنةوة بيانيرِيَت.. وةك ئةو
 وةك ئةوةى خؤى لة ضةثيةكة بةرى بيات، طوتي:

ـ ئةرآ، زانيومة كة ئةوة ئاورِدانةوةيةك بووة لةاليةن كارطيَرِى شانؤكةوة، بؤ ئـةوةى لـة   
كؤتايي ئاهةنهةكة جؤرة خؤشييةك بيَتة كايةوة، ناشيَت هةموو اليةك لةطةأل زةوقي تؤدا 

و طوَلى خؤى هةية، رِةنهة تؤ لةوة رِاهاتبيت هـةر ئـةم طوَلـة ثيَشـيةش     ب .. هةر كةسة
 بيةيت، مةبةستم ئةوةية رِةنهة ئةوة طوَلى تؤ بيَت..

 قسةكةى ثآ برِى:
بةَليو طوَلى تؤية. بةر لةمرِؤ بة دياري ثيَشيةشي هيض كةسيَيم نـةكردووة. جاريَييـان   ـ 

ر ئةوةى رِةنهةكـةى سـةير بـوو سـةرجني     بةرضاوم كةوت و لةبة الة كؤطةيةكي طوَلفرؤشيد
 رِاكيَشام. بة خؤم جؤريَيي دييةم دةكردة ديارى.

ئاية دةبوو شاطةشية بيهريَت لةبةر ئةوةى ثيَشرت )طوَلةكـة(ى )ويَ(ى بـةديارى بةكـةس    
ثيَشيةش نةكردووة؟ يان غةم دايبهريَت لةبةر ئةوةى طوَلى ثيَشيةش بة كةساني دييةى 

 بؤ هةر ئايرةتيَك لةذيانيدا طوَلى تايبةت بة خؤيان هةية؟ جهة لةم كردووة؟ ئاية
ئةم باخضةوانة كة ئايرةتةكان بةسةر جـؤرو رِةطـةزى رِووةكانـدا دابـةش دةكـات، ئـةمي       

ة بـة  كـ تيَبهـات   ةىئـةو  يسيت بةوةية ئةلف و بيَى طوَلةكان ييَربيَـت. بـؤ  ومامؤستا ثيَ
 دريَرايى ئةو مانهانة دةيويست ضي ثيَ بَليَت.

 طاَلتةوة طوتي: بة
 ـ رِةنهة ثيََويست بيات زماني طوأل ييَرمب ثيَ  ئةوةى مشت و مرِت لةطةأل بيةم.

  بؤ ئةوةى قسةكاني بؤ رِاست بياتةوة، وةآلمي دايةوة:
ـ مةبةست زمان نيية، بةَليو مةبةست رِيَيثؤشيية، نةك رِيَيثؤشييةكي زؤرتر لة طوَليَـك  

ناكةي  بؤ ئةوةى لةبرى ئيَمة قسان بيـات.. بـةَليو بـؤ     ة طوأل ثيَشيةشمزؤر ناَليَت. ئيَ
 ئةوةى ئةو طومانة بثاريَزيَت كة دةمانةويَت بيَليَ .

 يَيت؟بَلـ ئاكام دةتويست ضى 
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ئاكـام، هـيض شـتيَك     هيَشتة دةستمان ثيَ نةكردووة.. ئةو كاتةى دةطةينة ـ ئاكام؟ بةآلم
 ناميَنيَتةوة تا بيَليَ ؟
 يَك نةماوة بة ديارى ثيَشيةشي بيةي . ئةمة بوو كة تيَى طةيشت.واتاى ئةوةية هيض شت

يان رِةنهة جوان  ئةمة   ثياويَية؟ جوان نةبوو، بةَليو ثرت. لة بوارى جوانيدا رِؤشنبري بوو.
بيَت وةك ضؤن ئةظينداران جوان ، وةك ضؤن مامؤستايان جـوان  الى ييَرخوازةكانيـان. وآ   

ازةكـاني  وةردةكـةويَت. وةك بَليَيـت لـة شـويَين ييَرخ    ئيَستة مةكؤى تيشيى ئةوى بـؤ د 
 دانيشتووةو طويَى بؤ شل كردووة وانةيـةك لـةبارةى بابةتيَيـةوة دةَليَتـةوة كـةس ييَـرى      

 نةكردووة: بابةتي ذيان.
 سةر ثيَ ثةشؤكاوى خؤى بة ثرسياريَك ثةردةثؤش كرد: يةهةستا

 ـ حةز دةكةيت شتيَك خبؤيتةوة؟
 ةر ثيَ و بة داواى ليَبوردنةوة طوتي:بةآلم ئةوي  هةستاية س

وارة ضاوةرِيَم دةكةن. هةنديَك كامت قؤستةوة بؤ ئةوةى سآلوت يَئـ كةسانيَك لةسةر خواني 
  ليَ بيةم و هيضي دي.

اوةستا كاتيَك بيين بةرةو دةرطةكة رِؤيشت. لة ثشتييةوة لةسةرخؤ رِماوييةوة رِبة سةرسو
واى نـةكرد كـة تةمـةني    ةيةكي زؤرتـر مبيَنيَتـةوةو بـرِ   ماو رِيَى دةكرد وةك ئةوةى بيةويَت

يان  ،نىت. دةنهى كث بوو. نةيزاني كاميان ثرت دَليان هةذاند: هابيَتشادييةكةى تةواو بوو
يى طوَليَ تا بةبآ دةنهى بةرِيَى دةكرد. وةكرِؤيشتنى. لة ثشتى دةرطة داخراوةكةوة رِاوةس
يَرى شيستةكانى دداضةمايةوة. ئةوي  ضاوتؤليب با شةرمةزارى كردبيَت، سةرى كةميَك 

ِروحى دةكـرد. بـريى كةوتـةوة كـة لـة ميتؤلؤذيـادا ئـةو طوآلنـة كيرؤَلـة بوونـةو سـؤز            
لةرِةضةَلةكى جيوةيـة، ثيَويسـى بةوةيـة بـة      ة، بؤية بووةنةت طوأل. ئةم ئايرةتىكوشتوون

 ماضيَك ثشتيوانى ليَ بيات.
وايان بوو. لووش  كة ماوةيةكى دوورو دريَرة بة هيئةو شتانة هةَلدا رِيَى بة هةردوو ليَوى 
بـوو ثـاش ضـةند مانهيَـك     رِك. تيَيةأل بة ضةند هةستيَيي درِندةيى ماضيَك بة ضيَرى تووت

طرِ تيَبةردا. ساَليَيي رِةةبةق   ئارةزوو كردن. بة يةك ما  دارو ضيليةى هةموو ضاوةرِواني
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اضـوونييةوة، بـؤ ئـةوى بـةم جـؤرة ئـاطرة       تيَثةرِى، بة دوورى و نزييي، بة هةَلضوون و د
 بهات. كاتي ليَيردنةوةو ثضرِاندني ئةم طوَلة ئاطرينة هاتووة.

هيض وشةيةكي نةخستة سةر ئةو ماضة. دةرطةكةى كردةوةو ضـووة دةرةوة، ثـاش ئـةوةى    
 هةردوو باَلى )وآ(ى رِادةسيت ئاطر كرد.

، كاتيَك لة دميةني خؤى دَلنيا بوو، لة ئاويَنةى ئةنساسيَرةكةدا، سةيرى رِواَلةتي خؤى كرد
بزةيةكي بؤ كرد. بة خؤى دةزانيَت لةو سوومتاكة ثةثوولةيةك لةدايك دةبيَت ثـاش ئيَسـتة   

 ثيَويسيت بةوة دةبيَت باأل بهريَتةوة؟
ئاغاى هاتين دَلرِييَ  و زوو ضوون.. رِؤيشت، بةآلم وآ هةر رِاوةستابوو، ثشيت بة ديـوارى  

 ةزاني ضى بةسةر هاتووة.ضيَرةوة دابوو، نةيد
لة ئةيسانةى )كيرة جوانة نووستووةكة(دا  ماضيَيي مريى ئةو وآلتة ئةو كيرة جوانة بيَدار 

شةرِةنهيَز بةتاأل دةكاتةوة كة سةردةميَيي زؤرة نووستووة. ئةو ماضة سيحرى ساحرييَيي 
 دةكاتةوة كة سزاى نووستين هةتا هةتايي بةسةردا سةثاندبوو.

ت لةوةتاى ئةو ثياوة رِيَبوارة هـةردوو ليَـوى خسـتة    )وآ(دا، سيحر دةيهريَلة ئةيسانةى 
سةر ليَوى وآ. دوو ليَو ضارةنووسـي )وآ(يـان دةسـت بةسـةر كـردو، لـةذَير كاريهـةرى        
سرِبووني ئةظينداريدا لة بوورانةوةى ضيَردا بةجيَيان هيَشت، وةك بَليَيت لة خةوى شـرييندا  

  بيَت.
ة دابوو، نةيدةتواني بري بياتةوة، يان جبووَليَتةوة، نةيدةويست لةو هةر ثشيت بة ديوارةكةو
 سيحرةى بيَدار ببيَتةوة.

ئةو ماضيَيي ثيَشيةش نةكرد.. هةردوو ليَـوى ثـيَ بةخشـي، ضـونية ثيَشـرت دوو ليَـوى       
 نةبوو! 
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 .(يَت)كاتيَك ئافرةت شةرم دةكات، بؤنيَكى جوان بآلودةكاتةوة، بةر لووتي هةموو ثياويَك دةكةو
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بةآلم لة بزنسمان  .خؤى دةوَلةمةند كردبوو انةزيرةك ،هيَزو ثيَهةيشتوويى ثياويَيي هةبوو
نةدةضوو. لة رِاستيدا ذيانى كردووةتة ثيشة. هيض كاريَيي نييـة تـةنيا ذيـان طوزةرانـدن     
نةبَيت. دةتوانَيت ماسي قـورش بانههَيشـيت خوانةكـةى خـؤى بيـات، بـآ ئـةوةى لـة         

 بيات.بةشدارييان لةطةأل هةَلمرينياندا  ئارةزووى خويَ 
ئةو دؤلفينة ئاشتيخوازة لة ناو نةهةنهةكانى سامان و داراييدا بوو. شةرِةنهيَزى و ئازارى 
خؤى بؤ ئةو ئايرةتة هةَلهرتووة كة بة خؤى مةبةستيةتي. لةبةر ئةوةى زؤر لةسـةر ئـةوة   

ناو خويَنيدا دةطةوزيَنيَتةوةو لةبةر سوورة دةسيت بةسةردا بهريَت، ئةوة رِؤذيَك لة رِؤذان لة
 لةبةر بضيَت. ستةمي لة دةستداني لةناو شةثؤلة تيرةكاني ذياندا بةجيَى ديََليَت خويَين

بة خؤيشي نازانيَت بؤضى واى بةسةر هـةموو ئايرةتيَـك هيَنـا خؤشـي ويسـت، يـان وآ       
د كة نةيدةهيَشت بة دةيناآلن وايزاني ئةم خؤشي دةويَت. بة دةسيت ناتوانايي سؤزدارييةوة

رِاسيت دَلى رِادةسيت ئايرةتيَك بيات. رِةنهة برينـةكاني لـة خيانـةت كردنـي يةكـةم       
وة، ئةو ئايرةتةى وازى لـةم هيَنـا بـؤ ئـةوةى ميَـرد بـة       بنةئايرةت لة ذيانيدا ضاك نةبوو

ن يةكيَيي ديية بيات. بة دريَرايي ذياني طومان لة رِاستهؤيي ئايرةتان دةكات و، وازيـا 
ليَ دةهيَنيَت نةوةك وازى ليَ بهيَن . وةك شةهرةيار تؤَلةى تاوانيَييان ليَ دةكاتةوة هـيض  

 ئاطةيان ليَ نةبووة.
ئةم كيرة كة ثيَ  تؤزيَك ماضـي كـردو رِؤيشـت شـيوى ئيَـوارة خبوات..ئةطةرضـى زؤرى       

يَ ديَنيَت تـا  بةو برسيةتييةوة وازى لئارةزوو ليَيةو، لةو برِواداية لة كيراني ديية ناكات، 
ثيَدةطات. جار ناجار ئاطرةكة كز دةكـات و جـار ناجـاري  طـرِى لـيَ هةَلدةسـتيَنيَت و،       

 ضاوةرِآ دةكات تا كاتي ميواندارييةكةى ديَت.
ليَنان دةبيت، ئةو كات دةزانيت ضؤن خواني ذياني خـؤت   تكاتيَك شارةزاى هونةرى ضيَش

ضيَروةرطرتنت لة كـاتي ئامادةكـارى بـؤ     ئارةزووةكانت ليَ بنيَيت. ئامادة بيةيت و ضؤن
ضيَر ليَ وةرطرت  دةست ثيَ دةكات، لة ئامادةكردني ثيَداويسـتييةكاني خواردنـةكانت و،   

 رِاخستين خواني ضاوةرِوانيت.
ثيشةى شتة خؤشةكاني سةر خوانى ناخنواردنة، ئةطينة نةيدةتواني ئةو زجنرية رِيسـتؤرانتة  

 ا هةبيَت.ناودارانةى لة سةرانسةرى جيهاند
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ئةوةى ئَيستة زؤرتر بـة الوةى طـرنط بيَـت، ئـةو زةوييةيـة كـة ثـيَ  ضـةند مانهيَـك          
بؤ ئـةوةى لـةو ثـرؤذة بيؤَلنـةوة، كـة       كرِيويةتي. سبةيينَ لةطةأل ئةندازيارةكةدا دةضيَت

رِيستؤرانتيَيي نايابي تيَدا دروست بيةن بةسةر ئـاوةوة بيَـت. ناتوانيَـت بضـيَتة بـازارِى      
ةنيا بة ثرؤذةيةك نةبيَت كة ثيَ  ئةم كةس نةييردبيَت، نازانيَت لة   تةمةنيَك كةنداو، ت

و كةى ئةو خةونةى لةدايك بووة. رِيستؤرانتيَك قاضةكاني لةناو دةريادا ب  و ديوارةكـاني  
)ئةكواريؤم( ب  ماسيهةل لة تابلؤطةلي رِةنهاو رِةنهي جوانـدا تيَيـدا مةلـةواني بيـةن.     

ئةوة لة خةياَلى خؤيدا دايناوة تةثؤَلية ملي نزم بيَت، ثارضة سةدةيف  هةرضى زةوييةكةيةتي
 ، شووشةيةكي مةيلةو شيين بة رِادةى نيو مةتر جؤراوجؤرى لةسةر ثةرت و بآلوكرابيَتةوة

بةرزى بةسةرةوة بيَت، هةر كةسيَك بةسةريدا برِوات، هةست بيـات كـة بةسـةر دةريـادا     
ةرخانة دةب ، لة رِةنهي دةريايي ثلـة ثلـة، كـةم دةبـ       دةرِوات. ميَزةكان بة ديزاني هاوض

 ليَك دوور دادةنريَ . خؤشهوزةراني و ثايةبةرزيةتي ئةوة دةخوازيَت!
بةالى ئةوةوة ثرؤذةكان ضوون خةون بة رِةنط و وردةكارييةكانيانةوة لةدايك دةب ، هةموو 

وةى ئـةو بيَـت. هةنـديَك    ئةوة كة ثيَويستيشى ثيَية ئةندازياريَية لة شـيَتايةتيدا هاوشـيَ  
جاري  ثرت لة ئةندازياريَك بؤ ئةوةى بـة نـؤرة خةونـةكاني بةرجةسـتة بيـةن. وةك ئـةو       
خانووةى لة )كان( كرِيويةتي و ثيَداطريي لةسةر ئةوة كرد لةناو باخضةكةيدا تةثؤَليةيةكي 

ر ثرديَيـي  بة ذيَ تاويَرينى تيَدا دروست بيريَت تاظهةيةكي دةستيردي ليَوة بيَتة خوارةوة،
يية،   قةد ديـوارى، يـان   وسداريندا تيَثةرِيَت. زؤر خولياي ئاوهةَلثريَين رِؤماني و ئةندةل

بازنــةيي بــ . ثيَويســيت بــة جــوانى و ضــيَرى دميةنةكــةيان و خــورِةى ئاوةكةيانــة، وةك 
سةمفؤنيايةكي طةردووني، بؤ ئةوةى لة جيهانيَيي ثرِ لـة هـةراو زةنـادا دَلنيـايي خـؤى      

 ةر بياتةوة.دةستةب
كرد لةو برِوايةيدا كة هةموو ئةوانةى مرؤظ خةونيان ثيَوة  كاتيَك خةونةكاني شةرمةزاريان

ثيَيةكانت ئةوة دةبينيَت دةشيَت جيَبةجآ بيريَ . ضونية خةونةكانت بهةنة هةر شويَنيَك، 
 دةطةنة ئةو شويَنة.

اندووني. ئـةو رِؤذةى بـةر   هةموو ئةوةى لة ذيانيدا بةدي هيَناون، ثيَشرت وةك خةون طوزةر
لة سى ساأل سةيةري بةرازيلي كرد، دةيزانـي كـة بـة دةوَلةمةنـدي دةطةرِيَتـةوة لوبنـان،       
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دةوَلةمةندتر لةو خزمانةى كة داوايان ليَ كرد لة ناوياندا مبيَنيَتةوة، تا شةرِى ناوخؤ كـث  
ا وازى لة خويَندن دةبيَتةوة. ئةوةى خةمي بؤ دةخوارد ئةوة بوو لة سةرةتاي ساَلى زانيؤيد

هيَنا. رِؤذيَك لة رِؤذان نابيَتـة مامؤسـتاي ئـةدةبي بـةراوردكارى و، نـةي  مامؤسـتاى       
رِةنهـة ئـةوي  بـة هـؤى ئـةو       يةلسةية..ئةو دوو بابةتةى كة زؤرتر حةزي ليَ دةكـردن، 

 ذيانةوة بووبيَت كة طوزةراندوويةتي، كة تيَيدا جهة لة كتيَب هيض خيَزانيَيي نةبووة.
ن بةيرووت لة حةيتاكاندا خولياي رِؤشنبريى و تيوريزم بووبوو. هةمووان هةر يةكـةو  ثاشا

ئامـادةبوون ببنـة    بة شيَوازى خـؤى يةيلةسـووف بـوون، هـةر ثيشـةيةكيان هـةبووبيَت،      
نووسةر، يان رِؤذنامةنووس، يان شاعري.. بة رِادةى ئارةزووى ئةمرِؤى لة دةرضوواندني ئةو 

كاربةرِيَوةبردن و كارمةنداني بانق و شـارةزاياني كؤمثيووتـةرو   هةموو ثسثؤرانةى بوارى 
 نةشتةرطةراني جوانيارى.

تا ئةو رِادةيةي ئةمرِؤ كةسيَك نادؤزيتةوة اليف لووت بةرزى لـيَ بـدات كـة     جيهان طؤرِاوة
كؤرِةكةى دةخويَنيَت بؤ ئةوةى ببيَتة مامؤستاي ئةدةب، يان جوطراييا، يان ميَـروو، يـان   

ضةندي  كارى يةرمانبةرى هةن لةبةردةم هةرِةشةى ثاكتـاوكردني ثيشـةييدان و   يةلسةية. 
 رِةنهة رِؤذيَك بيَت لةناو بض ، ضونية خةونةكانيان طرييانيان نيية.

ئاية كؤضى دةكرد ئةطةر خةونةكـةى بـةدي هيَنابايـةو ببووايـة بـة مامؤسـتاي ئـةدةبي        
يييـةكاني لـيَ دةسـتةبةر دةكـات     ردكارى؟ ئةى   دةوَلةمةندييةك لـة هاوةَلـة طري  بةراو

دةوَلةمةندى هزرى نةبيَت، كة زؤرى خةيةت خوارد ئةو رِؤذةى رِيستؤرانتيَيي ثلـة نزمـي   
 لوبناني لة رِيؤ دى جانريؤ ثىَ طؤرِينةوة؟

دواتر دةركي بةوة كرد كة )ئةوةى بة الى تؤوة بة زيان دادةنريَت، رِةنهة ئةو شتة بيَت كة 
رى تةواوكردني مةزنرتي  دةستيةوتةكاني ذيانت(. بةخت يارمةتي ثاشرت دةبيَتة بةرثرسيا

داو ئةو ثرؤذةيةي لة وآلتيَك دةست ثيَ كرد كة ثرت لـة ثيَـنج مليـؤن بـةرازيلي بـة نـراد       
 لوبناني ليَ دةذي .

لةو رِيستؤرانتةدا ئةو خةونةى لةدايك بوو رِيستؤرانتيَيي خواردني لوبناني خيَرا بياتةوة. 
زجنــرية رِيســتؤرانتيَيي هاوضــةرخانة، لةســةر شــيَوازى ئةمــةرييي، لــة  ببيَتــة ثــرؤذةى

دةوروبةرى طةرِةكة زانيؤييةكان ب . ذةمـةكانيان تيَـدا بـة رِييـالم ويَنـةيان طريابيَـت و       
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نرخةكانيان بة ثيَـى شـيَوةكانيان دةستنيشـان كرابيَـت. هـةر هـةمووى لـة ِريسـتؤرانتة         
 و، خؤشاوى جلةث تيَيةأل بة سنؤبةر. ييةكاننيمةنثارضة شرييلوبنانييةكة بيَت، تةنانةت 

رِيستؤرانتى لةو طةرِةكة زانيؤية كردةوة، لة سةردانيَييدا  كاتيَك ثاش ثيَنج ساأل سيَيةم 
هاتوضـؤى رِيسـتؤرانتةكةى دةكـات. لـة      ئةو كيرة لوبنانيية جوانة سةرجنرِاكيَشةى بـيين 

شانؤوة دةبيين. كيريَيي ثؤشتةو سةنه   و لة رِاستيشدا خةوني بة دكؤليَرى ماف دةتويَن
 بوو لة وآلتي سامبا.. ئةوةي  شتيَيي دةطمةنة.

سـةر بـة   ى ئـةوة ويَـرِاى   دةيزاني ئةو كضةكردنةوة،  ثيَيةوةى كؤثاش يةكةم  ديدار كة 
، دةبيَتة هي ئةم و ناوى ئةم بة ناوى )وآ(وة دةنووسيَت. بة هؤى ئـةو  طةورةية خيَزانيَيى

ة بــوارى تــؤرِة توندوتؤَلةكةيــدا بةدةســيت هيَنــاوة، ثيَــى طــوت:       شــارةزاييةى لــ 
)خؤشةويستييةكةمان يةكةم  ثرسة كة دةبيَت بة دةسيت بهيَنيت و تيَيدا سةربيةويت.. 

 ثيَ دةبةخشم بؤ ئةوةى ببيتة ئايرةتي ذيامن(. بةرطرى لةخؤكردنتهةىل  
ن سيَويَك كـاتي ليَيردنـةوةى   كيرةكة ضوو وةك بَليَيت رِستةيةكي ئةيسووناوى طؤكردبيَت.

نزيك بووبيَتةوة كةوتة ناو دةستييةوة. بة  رِاسيت دةبوو بة سووربوونةوة زؤر بـةرطرى لـة   
ثرؤذةى ذياني بيات، ضونية وآ ئةم ثياوةى دةويَت. شتيَيي هةية سةرجني رِاكيَشاوة، بة 

ت..نةي  خـاوةني  اليةوةي  طرنط نيية ناودار نةبيَت و سةر بة خيَزانيَيي طةورةي  نةبيَ
خيَزانةكةى نة لة ثاريَزةرو نة  لةسةر دةكات. ةكان( بيَت كة باوكي ثيَداطريييبةرِيَز)ثيشة 

لة نؤذدارو نة لة سياسةتوانان بىَ بةش نيية، خراثي  نيية خزميَييـان بـؤ زيادبيَـت لـة     
كانيان ثيَ ثيشةيةكي ئازاددا كاربيات و، ئةو برِوانامانةى نةبيَت كة نووسينهةو نؤرِينهة

 دةرِازيَننةوة.
باوكي بة هةموو تواناى يريودةرانةى خؤى، ثاشان بة هةرِةشـة، دذى ئـةم هاوسـةرطرييية    
رِاوةستا، ئةوي  لةو برِوايةوة كة كيريَيى تةمةن بيسـت سـاآلنة شايسـتةى ئـةوة نييـة      

اشيةويَت بة دا، نبرالة نيَوان دوو  ضةيَريَت.. جا لةبةر ئةوةى تةنيا كئاييندةى خؤى هةَلبر
بـة الويـةتي    ى وآر ئـةو هةَلةيـة  ةدريَرايي ذياني دووضارى ئازارو ئةشيةجنة ببيَتةوة، لةب

ئـةو  بؤى دةركـةوت  كردوويةتي. ثاشان ناضار بوو مل بؤ ئارةزووى وآ كة  بيات كاتيَك 
ي زؤرى هةيةو ئاكارى بـةرزة، ئـةوةى زؤرتـري  دَلنيـاي     تهيواو ئاوا الوةى زؤر زيرةك و
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ضونية زؤرتر لةوة دةترسا لة وآلتيَيـدا كـة هـةموو جـؤرة رِةطـةزو نةتةوةيـةكي       دةكرد، 
يـان جوطراييـا    ،ذيَك لة رِؤذان كيرةكةى بهةرِيَتةوةو ثيـاويَيي ئـاوارةى ميَـروو   ؤتيَداية رِ

 لةطةأل خؤي بهيَنيَتةوة.
ةتي هيض رِؤذيَك ئةوةى لةبري نةضووةوة كة وآ ئةمي هةَلبرارد بةر لـةوةى نـاوو ناوبانهيـ   

وآ الويةتي خؤى و دوو كيرى لة جواني خؤيدا ثيَ بةخشى. بة تةنهي نةي   ثةيدا بيات.
ئةوةوة بوو هيض رِؤذيَك ئازارى نةدات و نةي  قسـةى ئـةوتؤى ىلَ ببيسـيَت ئـازارى ثـيَ      
بهةيةنيَت. برِيارى دا ناويَك بؤ خؤى دروست بيات وآ الى كةس و كارةكاني اليف ثيَ ليَ 

دن بوونةوةكةى بردةوة، كاتيَـك ثـاش ضـوار سـاأل دواى هاوسـةرطريي كـر      بدات. بةرةنهار
 سةردا دابارى هةرطيز ثيَشبيين نةدةكرد.لةطةَليدا، سامانيَيي زؤرى بة

بيات. ثيَويسيت بـةوة نـةبوو    لة دةروازةى خةونةكان ثةرِييةوة، وةك بَليَيت لة خةوندا رِىَ
ة بووبـووة بـةخت و دةروازةى   لةناو كـووثى قـاوةدا سـةيرى بـةختى خـؤى بيـات. قـاو       

سامانةكةى، لةوةتاى خؤش بةختيي كاريَيي واى كرد بايةب بة بازرطـاني قـاوة بـدات و،    
نرخي قـاوة لـة بازارِةكـاني جيهانـدا، بةرزبوونةوةيـةكي ميَـروويى بـة خـؤوة ببينيَـت،          

 ، لةسـةر ئةمثراتؤريـةتيَيي بازرطـاني دانيشـيَت، واى    سـاَلدا  وبةشيَوةيةك لة مـاوةى دو 
كـة   ليَهات زجنريةيةك رِيستؤرانت و بازرطاني قاوةو ئةو تةالرو زةوى و زارانـة بهريَتـةوة،  

سامانةكةى تيَدا وةبةردةهيَنا. ئةو كات برِيارى دا خؤى لة بازارِى خؤشـهوزةرانيدا تـاقي   
ي ئةو ثرؤذةية بيات كة بـةردةوام خـةوني ثيَـوة دةبـيين:     نبياتةوةو، دةست بة بةديهيَنا

ان لة جيهانيَيي سةيرو دةطمةن و طةورة، كةس نايزانيَت تةنيا ئةو كةسة نةبيَت وةبةرهيَن
كة خةونةكاني ئاطةى خؤبةكةم زان  نازان . لة ئيَستة بة دواوة جهة لـة جياكـارى هـيض    

ا لـة رِةش و  ئةوةيـة لـة هـيض شـتيَيد     خواثيَداوى شتيَيي دييةى بةالوة ثةسةند نابيَت.
ةنـدي بـة نـاردني ضـةثية طوَليشـةوة      وةت ئةطةر كارةكـة ثيَ رِووتي وآلت نةكةيت، تةنان

 هةبوو!
                                           *** 

، ويَرِاى ئةوةي  سةرى خؤى بة سةر ئاوةوة بثاراسـتاية.  دةشيا بؤ ئايرةتيَك شيَت بووباية
تيَيي جوانـة  )شـ ثياويَيي )وشيئاوي( خؤى رِاهيَنابوو بةرةنهارى ئارةزووةكان ببيَتـةوة.  
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ئةمـةى بـة   ت، ئةمة لة ورةى بةرز دةكاتـةوة ) ثياو خؤى بةرانبةر بة ئارةزووةكان رِابهريَ
 (.خؤى دةطوت!

هةرضى )وآ(بوو، ئةويندارى نةكردبوو، برييشى نايةت ثياويَك ثيَ  ئةو ماضى كردبيَـت.  
 ةدا!بؤية لةو ضيَرةدا ندرؤ بوو، بؤ ضةند رِؤذيَيي  هةر لةذيَر ئاودا هةناسةى د

بةجآ بهيََليَت. ئةوة داطريكردنيَيي رِانةطةيةنراوة، لة  423طةرِايةوة شام بآ ئةوةى ذوورى 
 ،اليةن ثياويَيةوة كة وردة وردة داطريى دةكرد، ئيَسـتةي  وآ طيانـةوةريَيى داطريكـراوة   

دةكات، ئارةزوى هيض ناكات ئةوة نةبيَت سةرلةنوآ بيبينيَـت   ةوةميَيايةتي وآ ورِينة بةو
 طويَى ليَ بيَت. و
يؤني  بوو بة جؤريَك لـة جؤرةكـاي كؤياليـةتي و سـووكايةتي ثـيَ كـردن.       ةلةناكاو تةل 

تؤ كةس نةبيت، يان لةبةر ئةوةى ئةو  ةوة وةآلم ناداتةوة، وةك بَليَيتكاتيَك كةس لةو سةر
 بة شيت لة تؤ طرنهرتةوة سةرقاَلة.

يؤنةكـة هـةر زةنهـي لـيَ دةدا، كاتيَـك      دوو جار بة مؤبايلةكةى ثيَوةندي ثيَوة كرد. تةلة
وةآلمي نةدايةوة، برِيارى دا ضى ديية تةلةيؤني بؤ نةكاتةوة. بةآلم لة كاتي ليَ دابرِانيـدا  

كردنةكةى دةثيَوا، وةك بَليَيت ئاميَريَيي ذماردني لة ناخـدا   ليَى قةوارةى سووكايةتي ثيَ
 بيَت.

ـ  كاتـرميَر، لـةو    192ثـاش   تـر . وردكثاش هةشت رِؤذ. دروسترت ثاش حةوت رِؤذ و تاقيَ
كاترميَرى نؤى ئيَوارةوة، كة لة ئؤتيَلةكةدا سةرى ليَ دا، بةيانيانيَك وةك مـانهى جـةذن   
ــط    ــةردةم زةن ــؤى لةب ــةوت. خ ــةى وآ دةرك ــةر تةلةيؤنةك ــةى لةس ــارةى تةلةيؤنةك ذم

ـ      و ت ليَدانةكةيدا رِاطرت، هةرِةشةى كرد كة دةسيت خؤى دةبرِيَـت كـة بـآ هيَـزى بنويَنيَ
وةآلمي بداتةوة. برِيارى دا شادوماني لةوةدا بيَت كة شادبوونةكةى ئةو بة بيسيت دةنهى 
ئةم تيَك بدات. يةرماني بة دَلى دا خؤى بة بةرزتر بزانيَت، تؤَلـةى شـيؤمةندي هـةردوو    

 ليَوى بياتةوة.
نة باى  رِؤيشت بة الى كارى خؤيةوة وةك بَليَيت ضؤن بةو تامةزرؤييةوة ماضى كرد، ثاشان

ديبَيت و نة بؤران، وةك بَليَيـت وآ ئـةو شـتةى بـةو بةخشـيبَيت كـة رِاهـاتووة بـةثَيى         
كاترميَر دةنهي )وآ(ى كـرِى،   ودةوَلةمةندي بة هي خؤى بزانيَت؟ جاريَييان بؤ ماوةى دو
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بةآلم ئيستة، بةو هةموو سامانةوة كة هةيـةتي، يـةك وشـةى لـيَ ناكرِيَـت. وآ توانـاى       
سؤزداريانةى هةية كة ئةو هةرطيز ثيَشرت لـة ئـايرةتيَيي نـةيبينيبيَت و،    توندوتيرييةكي 

 ثيَشبيين نةكردبيَت.
ي ثيَويستة، )وآ(ي  بة تايبةتي لةم ةلةم جؤرة هةَلويَستنةك طريان، بةَليو لووت بةرزى، 

ثيَويسيت بة ئامؤذطارى نيية. ئةطةرضى لة ئةوينداريدا لة سةرةتاداية، بـةآلم لـة    بوارةدا
 ةنهاربوونةوةدا كؤنة!بةر

ئةو ثيَشبيين ئةمةى ليَ نةدةكرد. خؤى بؤ جةنهيَيي لـةم جـؤرةو، نـةي  بـؤ شيسـيت      
كارى خؤى لةطةأل ئةم كة  بوو خواردنيَيى ثاش سةركةوت ، ئامادة نةكردبوو. لةو برِوايةدا

ضـى  بردووةتةوة. ئةو نازانيَت بؤ  اةتةوةو، هةموو طيَمةكاني بةيةك مكيرةدا يةكال كردوو
لةو هةموو سامانةى ئةو ياخي بووةو، رِيَز لةو سةركيَشـييةى ناطريَـت كـة لةذوورةكـةى     
خؤى سةرى ليَ داوةو، هةنديَك كاتي قؤستووةتةوة بؤ ئةوةى جار نا جار تةلةيؤني لةطـةأل  

 بيات.
لة كاتيَيدا وآ ضى ديية بريؤكةى ئةوةى ال ثةسةند نيية ئةم ثيـاوة بـة ئـارةزووى خـؤى     

يات و، بة خؤشةويسنت و بايةب ثيَدان نازى بةسةردا بيات، تةنيا ئـةو كاتـةى   ياري ثيَ ب
 كة كاتى رِيَى ثيَ دةدات.

لةوةتاى برِيارى داوة وةآلمي تةلةيؤنةكاني نةداتةوة، طةرِايـةوة دؤخـي جـاران، رِاسـترت،     
د ئيَ  و ئازارةكاني سووك بوونةوة، لةو ساتةوة كة داواى كردو ئةمي  دةسيت دريَر نةكر

بؤ ئةوةى وةآلمي بداتةوة، لةو كاتةوة ذميَرةرةكة بـؤ بةرذةوةنـدى وآ كاردةكـات و ضـى     
ديية رِؤذان و كاترميَران ناذميَريَت و بري لةوة دةكاتةوة ضى بيات بؤ ئـةوةى ضـى دييـة    

  بريى بةوةوة سةرقاأل نةبيَت. وآ ئيَ  و ذاني ثرسيارةكاني بؤ ئةو بةجآ هيَشت. 
يَندبووةوة كة ئةطةر كار بيةيت دَلت ئاسوودة دةبيَت، شـادوماني   رؤذيَييان شتيَيي خو

ئةوةية كة ئةوةند سةرقاأل بيَت تا رِادةيةك بري لةوة نةكةيتةوة كة بةدبةختيت، بؤية قـؤَلى  
 ليَ هةَلماَلى و دةسيت بة ئي  كردن كرد.
ني ضرِي  ييَر تؤماربيات بؤ ئةوةى بنةماكاني طؤرا برِيارى دا ناوى خؤى لة )كؤنسريظاتؤر(

ببيَت، ئارةزوويةكي دييةى نهيَنيشى هةبوو، عوود ذةندن ييَرببيَت، بؤ ئةوةى ئةو عوودة 
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، كة تةنيا شتة رِزطـارى بيـات كاتيَـك جـةزايرى     برةنيَت كة باوكي بؤى بةجىَ هيَشتووة
بةجآ هيَشت. بةبآ باوكي عوودةكة بووبووة براى.. كةواتة بؤ كيَى بـةجآ بهيََليَـت؟ بـؤ    

خيَـرى  ئـةوةى  مي كة بة ئاميَريَيى ئيبليسانةى دةزانيَت كـة رِةنهـة بيشـييَنيَت بـؤ     ما
بهاتآ؟ ئةو عوودةى بة طرانبةهاتري  شت دةزاني كة باوكي بـؤى بـةجآ هيَشـتووة، كـة     
هيض رِؤذيَك سامان و ثارةو ثوولي نةبووة. وةك هةموو ئةظينداراني ذيان، )قةدةرى( بـوو،  

دةخةنة دَلى خةَليةوة، هيض ثارةو ثـووليَيي لـة ثـاش خـؤى     ئةوانةى خؤشي وةك هةموو 
بةجآ نةهيَشت، تةمةنى خؤى بة طؤرانى ضرِي  بةسةر بردو بريى ضووةوة خؤى دةوَلةمةنـد  
بيات. بؤ يةكةم  جار ئةو عوودةى لةو شويَنة دةرهيَنا كة شاردبوويةوة، تا بةردةوام بة 

كة برادةريَييةتي  يرياسياتر بيَت. بردى بؤ بةرضاوى داييييةوة نةبيَت و، تا بيَت غةمى ز
ئةو شويَنانةى ضاك بياتةوة كة  تاعوود دةذةنيَت، كة دةتوانيَت الى ثيشةكاريَيى دانيَت 

 طوللةكة زياني ثآ طةياندوون.
عوودةكة ضاك بيريَتةوة ثاش ئـةوةى بـة جـوانى ليَـى      دَلنياي كردةوة كة دةشيَت يرياس

ثاش سى سالَ بة بريندارى بؤ وآلتةكةى خؤى طةرِاوةتةوة، بؤ  وردبووةوة، الى سةير بوو كة
ئةوةى لة برينى ئةو طوللة ضـاك ببيَتـةوة لـةكاتى ئاوارةبوونيـدا سـنهى كـون كردبـوو.        

 و ليَى ثرسى: خستيية ناو بةرطةكةى خؤى
 ـ ئةوة ضؤن رِووى دا؟

 كىَ جهة لة ميوزييرةن دةتوانيَت ئةو سةرطوزةشتةية بهيَرِيَتةوة.
ةرهاتى باوكى كة ئيَوارةيةك مرد، لـة شـاييةك دةطةرِايـةوة طـؤرانى تيَـدا ضـرِيبوو.       بةس

دوايـةم  ميوزيـك كـة     و كؤتايي ثيَ هيَنـا. طرووثيَيى مةرط سنووريَيى بؤ دةنهى دانا
ميوزييرةنةكانـدا خـةريك بـوون    لـة  يوزييى طوللة بوو. لةطـةأل يـةكيَك   مطويَى ليَ بوو 

 دووكيان بةسةر ئاميَرة ميوزييييةكةياندا بةربوونةوة.سوارى ئؤتؤمبيلةكة بنب. هةر
كاتيَك تةرمةكةيان لةطةأل عوودةكةدا هيَنايةوة، سوثاسـي خـوام كـرد كـة عوودةكـةيان      

يان يةكيَك نةيدزيبوو. ويَرِاى ئةو كارةساتةو ئةو هةموو خةَليةى رِوويـان   لةبرينةضووبوو،
ييان بيَتــةوةو تةوة. رِةنهــة يــةكيَكــردة ماَليــان، بــريى لــةوة كــردةوة عوودةكــة بشــاريَ
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، يان ديسانةوة طوللةرِيَرى بيات، ضونية رِةنهة يـةك طوللـة بـةش نـةكات و     بيشييَنيَت
 ثيَويستة يةك دةمانضةى تةواو لةو ئاميَرة ئيبليسياندا بةتاأل بيريَت.

عوودةكة لةطةأل خاوةنةكةيدا نيوة بـة نيـوة طوللةكـةيان بةركـةوتبوو، وةك ضـؤن ئةسـث       
شــةرِدا لةطــةلَ خاوةنةكةيــدا طوللــةى بــةر دةكــةويَت. وةك ضــؤن ئةســثيَيي برينــدار  لة

دةطةرِيَتةوةو تةرمي خاوةنةكةى بةكؤَلةوةية، عوودةكةي  طةرِايةوة ماَلةوة، مةرطى ئـةو  
كةسةى رِاطةياند كة بةدريَرايي سى ساأل ياوةرى بـوو، هـةر لـةرِؤذطارى حةلةبـةوة، ئـةو      

كـةم  عـوود بـوو كـة بـة      ندني ميوزيك رِووى كردة سووريا، يةرِؤذطارةى باوكي بؤ خويَ
 مانهانة كرِى لةبةر ئةوةى طةورةو بةنرب بوو.

خـؤي بياتـة قوربـاني و     رِةنهة باوكي خؤى بةر عوودةكة دابيَت، يان عوودةكة كؤشابيَت
سنهي بداتة بةر طوللةكان، بةآلم بة سنهة دارينةكةى نةيتواني جهة لة يـةك طوللـة ثـرت    

وت  و بـةربووةوةو بةسـةر عوودةكـةدا    ةكـ  بةر سةرى برى ئةو طل بداتةوةو، دوو طوللةلة
 كةوت.

شـةى لـَي نـةكردبوو، رؤذيَـك لـة ِرؤذان لةطـةأل كـةس        باوكى دوذمندار نةبوو.كةس هةرِة
ى نةكردبوو. بةآلم مةرط لةدةوروبةرى دةمةقاَلةى بوو. ئاية لةبـةر ئـةوة تـريؤر    يَدةمةقاَل

ةند رِؤذيَك لة شايى كورِى يةرمانبةريَيدا طؤرانى ضرِيبوو؟  يان لةاليةن كرا ضونية ثيَ  ض
طرووثيَيةوة بةرنامة بؤ مردنى دارِيَررابوو كة لة رِةيتارو وردةكـارى هـات و ضـؤو كـاتى     

 طةرِانةوةى ئاطةدارن.
، دةشيَت ثياوكوذةكة هـةر رِوخسـاريَيى هـةبيَت.    دةكرا مردنةكة لةبةر هةر هؤيةك بيَت

هةموو طومان لة هةموو دةكـةن. هـةموو خـويَنيَيي  حـةآللَ كـراوة، تةنانـةت       ضونية 
خويَنى خزم و كةسوكارو دراوسيَياني ، مادامةكى بيوذ لـةو برِوادايـة كـة بـة دةسـتى      

 خواوةند خةَلك دةكوذيَت نةك بة دةستى خؤى.
و بـيَ  داييي طوماني لة دراوسيَيةيان دةكرد، طةجنيَيي تةمةن لـة كؤتـايي سـييةكانداية   

كارة، يان رِةنهة بة تايبةتي بؤ خؤى كاربيات، كابرايةكي ئازاد بة دةواميَيي تـةواوةوة،  
ثالَ بة ديوارةكةى بةرانبةرةوة دةدات. ئةوي  وةك هةنديَك، كة بة هةر هؤيةكةوة بـووة،  

 كةساني ديية، كات دةكوذن. وردة وردة رِةيتارةكاني طؤرِا، ئةو بيَ دةنهييـة  ينبة كوشت
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 ،ليَيراوةى ئاماذةيةكة دةبيَت مرؤظ ليَى وريا بيَت. طةجنيَك كة تازة ذني خواستووة طومان
لةناو شةقام ضى دةكات؟ رِاستة الى كةسوكارةكةى نيشتةجيَية، بـةآلم   طاربة دريَرايى رِؤذ

ييـدا نـةهاتبووة ثرسـةكةوة.    اي..ئاية نة شةوو نة رِؤذى نيية؟ ثاشـان ذنةكـةى لةطـةأل د   
وى دةهيَنايةوة كة بة هؤى سك ثرِييةكةيةوة نةيتواني بيَتة ثرسـةكةوة.  داييي ثاساوى ئة

رِةنهة داييي لة رِوانهةى ئةوةوة ئامادةبووبيَت كة هةستى بة خةيـةتيَيي رِاسـتهؤيانةى   
ــ  ــت، ب آلم ةزؤر كردبيَــت و، ثيَشــبيين ئــةوةي  ناكــات كــة بيوذةكــة كورِةكــةى وآ بيَ

ثؤش بـةكاردةهيَنيَت، بـؤ ئـةوةى    رهيَنا كة رِووكةى بةكادةستةآلتي خؤى بةرانبةر بة ذنة
 يس( دةكات.لثرِوثاطةندة بؤ )كاآلى ئيب ضيَت سةرةخؤشي لة مردني طؤرانيبيَريَك بياتنة

ثاشان ضؤن بوو ئةم الوة كورِةكةى رِادةطرت بؤ ئـةوةى بـؤ ماوةيـةكي زؤر لـة شـةقامدا      
كانةوة، بـة ئـةركي خـؤى    قسةى لةطةأل بيات، بةر لةوةى عةال بضيَتة رِيـزى تريؤريسـتة  

نةدةزاني سةآلوى ليَ بيات كاتيَك بة شةقامةكةدا بة تةنيشتييةوة تيَدةثةرِى، كة وآ لـة  
 تةمةنى دايييداية، بةَليو خؤى ليَ دةدزييةوة وةك بَليَيت داريَيي طآلو بيَت؟

لةبةر بيوذةكة الى داييي ناويَيي هةبوو، بةآلم تةنيا دَلى بةَلهةكاني الية، ضونية دَلى، 
ثـاش ضـةند    رشان لةناكاويَيدا عـةمما ةستيَيي تةمومراوى، ناتوانيَت عةممار ببينيَت. ثاه

 رِؤذيَك دواى كوذراني باوكي بزربوو، دايييشى نةيويَرا لةو بارةوة ثرسيار لةداييي بيات.
بؤ كوآ ضـووةو بزربـووة؟ ئايـة رِييَنـراوة؟ كـوذراوة؟ يـان ضـةكدارةو لـة ِريـزى سـوثاى           

كانداية؟ كةس ناثرسيَت بؤضى الوةكان لةثرِ بزردةب . تةنيا كاتيَك دةمرن خـةَلك  تاوانيارة
 بةوة دةزان .

ثاش ساَليَك، عةممار لة ضيا بة ثلةى )ئـةمري( طةرِايـةوة، تاوانـةكاني بـؤ ثلـةى )مـريي       
انـدا طةرِايـةوة، بـة هـؤى ياسـاي ليَبـوردني       ككةتيبة(ى بةرزكردبووةوة. لةطةأل تؤبةكارة

 لة هةموو تاوانةكاني ثاكر كرابووةوة. بةآلم كآ دَلى داييي ثاكر دةكاتةوة طشيت، دةسيت
لة بري دةباتةوة؟ ئةى ضـى   كة خويَين ليَ دةضؤرِيَت؟   ياسايةك بيَوةذن بوون و كؤسةكةى

دةَليَيت ئةطةر عةممار دةسيت لة كوذراني عةالشدا هةبيَت، وةك ضؤن دةسيت لةوةدا هةبوو 
 نةوة؟ ئةطةر دةسيت بيوذةكان نةبيَت، ئةوة ضاوساغيانة.استةككة ضووة رِيزى تريؤري
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(ى طيَرِايةوة، كة ناخي خؤى بؤ هةَلرِشت، برادةريَيي بؤ ثةيدا كرد يرياسرِةنهة ئةوةى بؤ )
يؤني بـؤ دةكـردو جـار ناجـاري  بـة ديـدارى       ةلة ناوةنديَيدا كة برادةرى تيَدا نةبوو. تةل
ةكةى وآ دةربـرِى. ضـةند خةسـَلةتيَيي    تارةسـا دةطةيشت، لةوةتاى سؤزدارى خؤى بـؤ ك 

ثياوانةى هةية وآ شةيدايان دةبيَت، هةروةها خةَليي حةلةبة، كة شـارى خاَلؤكانيـةتي،   
شادومانة كة لةطةَليداية لة كةنارى ئـةو هةسـتة جوانانـةى كـة هـيض ناويَييـان نييـة،        

 نةي  ئةو عةالى بريدةخاتةوة.الةو
ةنهيَنيَت و بزانيَـت تـا   رِادةيـةك ئامـادةيي ميوزيـك      ثيَشنيازى كرد كة هةَليس يرياس

ذةندني هةيةو، سةرةتا ضاوديَرى بيات، ثاشان بؤ الى برادةريَيي خؤى دةنيَريَت كـة لـةو   
حةز دةكات زؤرتر  يرياسبرِواداية بؤ ئةركيَيي لةم جؤرة لةم باشرتبيَت. بؤى دةركةوت كة 

 بيبينيَت.
 طوتي:

هةيتـةى دوو جـار    رمةتيت بدةم، بةآلم ئةوة ثيَويسـت دةكـات  ـ ئةطةر بتةويَت دةتوامن يا
د وزييرةندن ئةوةنـ ية ميثيَويستت بة سووربوون و بيندريَرى هةية، ضون يةكدي ببين ، تؤ

سان نيية ئةطةر بة منداَلى دةسيت ثيَ نةكريَت، بةآلم ئةطةر بـة رِاسـتيت بيَـت، ئـةوة     ئا
ت بـةم عـوودةوة واى لـيَ دةكـات بـة      بـةر ئـةوةى ثيَوةنـديي سـؤزداري    ةسةردةكةويت، ل

 .. ئةمة ئاميَريَية لة تؤ دةضيَت.ةوة ببيَتة ئاميَريَيي ئةيسووناوىتدةست
 بة سةرسورِمانةوة ليَى ثرسي:

 ـ لة م  دةضيَت؟ ضؤن؟
 وةآلمي دايةوة:

ـ دةطيَرِنةوة كة لة عووديان ثرسي ئاية ئاميَرى لةو جوانرتو كاريهةرتر لةسةر دلَ هةيـة،  
 ة لةخؤبايي بوونةوة وةآلمي دايةوةو سةرى بةرةو ثشت ضةماندةوةو طوتى: )نا(.ئةوي  ب

 لةو رِؤذةوة بة لةخؤبايي بوونةوة سةرى بةرةو ثشت ضةماوةتةوة.
 ثيَيةني . ثيَداهةَلدان و خؤشويستنة شاراوةكةى خؤش ويست.
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ني بة شـادومانييةوة بـةجَيى هَيشـت. بـةر لـةو ديـدارة، لـة عووديَـك دةضـوو ذيَيـةكا          
ورةى بةر هيَنايةوةو يارمةتي دا  يرياسي رِيَك نةخراب . وةك بَليَيت ننةبةسرتاب ، كيَشةكا

 بيَت.ترسةرى هةر بة بةرزى بَلند
                                           *** 

ئةوةند سةرى قاأل بوو ئاطةى لةوة نةمابوو كـة تةلـةيؤني بـؤ ناكـات. دوو جـار ويسـيت       
بيات، بةآلم وآ وةآلمي نةدايةوة. واى زاني تةلةيؤنةةى لةسةر بيَ دةنهـي   ثيَوةندى ثيَوة

، بةآلم وآ تةلةيؤني بـؤ  تةلةيؤني بؤ بياتةوةوآ داناوة، ثيَشبيين كرد كة جاريَيي ديية 
نةكرد، كاتيَك بيَ دةنهيي وآ نزييةى مانهيَيي خاياند، دةسيت بة طومان كردن كرد. تؤ 

دبيَت ماوةى ضاوةرِوانى دريَرتر بياتةوة؟ رِيَى تيَدةضيَت بويَريَت بَليَيت بة ئةنةةست واى كر
 شتيَيي لةو جؤرة بيات؟ ئةويَك كة لة هةموو اليةكةوة تةلةيؤني بؤ دةكريَت؟

بؤ ضةند  ئاشيراية، كة وةآلم نةدانةوة يةكيَية لة خةسَلةتةكاني ئةو، هةروةها خؤبزركردن
يان ليَبوردنيَك، يارييةكـة بـاش    ،كردني ثاساوةش رِؤذيَك و، ثاشان طةرِانةوة بةبآ ثيَشي

دةيزانيَت. بةَليو بووةتة خوويةك و بة ثيَى سـةرقاَلييةكاني وةك ميزاجيَـك خـووى ثيَـوة     
، ثيَويستى بة ثاشةكشة هةيـة لـة   هةيةحةز ليَ كردن طرتووة. ئةو ثيَويسيت بة ماوةيةك 

َلضوون و داضـوون و بةيةكهةيشـنت و   لة هة لة ثيَناوى ئةو ئارةزووةى تةنهي ثيَ هةَلضنيوة
ليَيدابرِاندا. بةآلم كآ بةردةوام لة هات  و ضـووندا دةستثيَشـخةر بـوو، رِوويشـى نـةداوة      

 ئايرةتيَك ئةمي رِةوانةى الى تةلةيؤنيَك كردبيَت كةس بةكارى نةهيَنيَت؟
بةشـيو   تةوة، بـؤ ئـةوةى  اويسيت وردةكارييةكاني دوايةم  ديداري نيَوانيان بريى خؤى خب

درةنط وةخت بيَت بةرانبـةر   ىهؤكاريَك بؤ طلةييةكاني بدزيَتةوة. تؤ بَليَيت ثةشيمانييةك
بةو ماضةى. دةزانيَت كة دوو ليَوى تاوانيارى هةية، دةتوان  بة يةك ما  ئايرةتيَك تريؤر 

 بيةن، بةآلم هةروةها تريؤريان دةكرد ئةطةر ماضيشي نةكردباية!
 نةخؤش بيَت. رٍِِةنهة
بـؤ ئـةوةى    دةدا ى شـيؤمةندانة ى لةم ئةطةرة كردةوة. لة رِاستيدا بايةخي بة ثاساويَيبري

ــةوةي        ــدات. ئ ــتيي وآ ب ــة تةندروس ــةب ب ــةوةى باي ــرت ل ــات، ث ــوة بي ــدي ثيَ ثيَوةن
 ة.سةراسيمةبوون
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. برِواى نةكرد ضةند بة خيَـرا وةآلمـي   ماييرؤيؤنةكةى هةَلهرت و ذمارةكةى )وآ(ى ليَدا
 ةأل دةنهيَيي دييةدا قسة دةكات:اى دوو وشة بؤى دةركةوت لةطم دودايةوة. بةآل

 ـ هةلةو .. بةَلآ ..ئةم كاتةت باش.
شيَوةى قسةكردني ئةو، نة دةنهي ئةو نييةو ئةوي  خؤى بؤ رِووداويَيى كوت و  نة ئةمة

 ثرِى لةو شيَوة ئامادة نةكردووة.
 ـ تياية دةتوامن لةطةأل هالة قسة بيةم؟

 دووة، ثيَى بَليَم كآ تةلةيؤني بؤ كرد؟ـ هالة سةيةرى كر
ثرسيارةكة كوت و ثرِى هةواَلى لة ماأل نةبوونةكةى بري بردةوة. بةآلم بةردةوام لة رِووداوى 

 لةم جؤرةدا ييََلى طوجناو دةدؤزيَتةوة.
كاردةكـةم ويسـتم سـةبارةت بـة ديـداريَيي       SBCـ مـ  رِؤذنامةنوسـم لـة تةلـةظزيؤني     

  بيةم..تةلةظزيؤني قسةى لةطةأل
، نـةيزاني ئـةو   ناوى كيريَيى بياني ثيَ دا بؤ ئةوةى خؤى لة ثرسيارو وةآلم قوتـار بيـات  

 رِيَهةضارةية سوودى ثيَ دةطةيةنيَت.
 ـ وآ ئةوة سآ رِؤذة لة يةرةنساية. دةتوانيت ديسان تةلةيؤني بؤ بيةيتةوة.

ديدارةى لـيَ وةربهـرم.   ـ ببوورة، ثيَويستم بةوةية بة زووتري  كات رِةزامةندى لةسةر ئةو 
 نازانيت كةى دةطةرِيَتةوة؟

ـ تا نزييةى دة رِؤذ ناطةرِيَتةوة، لةطةأل ثليي رِؤيشتووة لة ثـاريس نةشـتةرطةرى ئـةجنام    
 دةدات.

 بة سةرسورِمانةوة وةآلمي دايةوة:
 ـ ثاريس؟

 وةآلمي دايةوة:
 و.كةس نةيدةتواني لةطةأل ثليي برِوات. تةنيا وآ ظيزةى يةرةنساي هةبو

 ـ ئةى ناكريَت ثيَوةندى ثيَوة بيريَت؟
 ـ تةنيا ذمارةى تةلةيؤني ئؤتيَلةكةيم هةية.

 ـ قةيدي نيية، تياية ذمارةكةم بدةية. خؤم تةلةيؤني بؤ دةكةم تا كات بة يريِؤ نةضيَت.
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خسـتةوة  ماييرؤيؤنةكةى داخست و لةبةر خؤيـةوة ثيَيـةني، لةكاتيَيـدا رِؤذذميَرةكـةى     
 تةلةيؤن و ذمارةى ذوورةكةى تيَدا تؤمار كرابوو. طريياني و ذمارةى

س لة ئايرةتان ساويليةتر نيية. ئايرةتيَيى طيَل بةر لةوةى لةسةر كورسي كارةبايي بؤ ةك
ددان ثيَدانان داينيَيت، لـة خؤيـةوة ئةوةنـدةت زانيـاري ثـَي دةبةخشـَيت زؤرتـر لـةوةى         

ةو شويَنةية، لـةوة دوورتـرة ئـةم    ثيَشبيين بيةيت. يةكيَيي دييةي  لةو برِواداية، كة ل
دةسيت ثيَ بهات. لة رِاستيدا، ثيَشبيين نةدةكرد كة ئةو بضووكة سةيرة تواناى لـيَ دوور  

كـة  كةوتنةى هةبيَت، بريى لةوةي  نةدةكردةوة بتوانيَت بيةويَتة ناو داوى ئةو رِيَهةيةوة 
 دةكةويَتة نيَوانيانةوة.

 ت.ئةو رِيَهةية؟ سبةيينَ تيَيي دةشييَنيَ
كيـرةدا ثـآ    وثةيتا ثةيتا قليانةكةى ثرِ دةكردو بزةى دةهاتـآ. زؤران طـرتين لةطـةأل ئـة    

 ة ثيَ دةدات.رنهاربوونةوةى لةطةأل دريَةخؤشة. با وابيَت، يارى بةر
ئيَوارةى رِؤذى دواتر، تةلةيؤني ذوورةكةى لة ئؤتيَ  ليَى دا. شةكةت و برسي بـوو. ميَـزة   

ةو خواردنـةى لةسـةر دةخـوارد لةطـةأل خـؤي بـؤ شـيوى        بضووكةكةى بةجآ هيَشت كة ئ
ئيَوارةى هيَنابوو، ماييرؤيؤنةكةى هةَلهرت لةكاتيَيدا هيَشتة قةثى لةو خواردنة دةطرت 
كة بة دةستيةوة بوو. ثةلةى نةبوو ضونية ضاوةرِآ نةبوو كةس تةلةيؤني بؤ بيات. ثـيَ   

روسيت باشرت دةبيَت. لة رِيَهةي  تاويَك ثليي نةخؤشخانةى بةجآ هيَشتووةو تا ديَت تةند
رِاوةستا تا لة كوشييَيي تةلةيؤنةوة قسة لةطةأل داييي بيات وةك ضؤن رِاهاتووة هةموو 

ثيَشبيين نـةدةكرد لـةو كاتـةدا لـة     رِؤذيَك تةلةيؤني بؤ دةكات. شتيَيي ئاشيرا بوو كة 
 تةلةيؤني ئؤتيَلةكةوة ..طويَى لةو دةنهة بيَت!

 ـ ضؤنيت؟
ي بيخنييَنيَـت. بـؤ   طداوةكة ئةوةندة كوت و ثرِ بوو خةريك بوو تييةكـةى قـورِ  لةبةر رِوو

ضةند ضركةيةك دةنهى نووسا و، لة ئةذمةتي شؤكةكةدا لة ثاييين نويَنةكـةوة رِؤنيشـت،   
 كة ثاش يةك مانط دابرِان جاريَيي ديية طويَى لة دةنهى بيَت. دبرِواى نةدةكر

 ر دةبةيت؟ـ بةبآ م  كاتيَيي خؤش لة ثاريس بةسة
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يـدا مـابوو   ئـارةزووى بةرةنهاربوونةوةيـةى تيَ  هيض وةآلميَيي بؤ دةستةبةر نـةبوو. بـةو   
 وةآلمي دايةوة:

 ـ شتيَيي ئاشيراية..
 ـ هيواخوازم.

ـ هةرضى منم برِوام بة هيواخوازييةكانت نييـة. ثيَشـرتي  هـةمان ئـةم هيواخوازييـةت      
م  جار سـةرم لـة ثـاريس دا، بـؤ ئـةوةى      لةطةأل ضةثييَك تؤليبدا بؤ ناردم، كاتيَك يةكة

 مانةوةكةم ىلَ تيَك بدةيت.
 بة تةوسةوة وةآلمي دايةوة:
 يةكةم  ذوانت لةطةَلم بةجآ نةطةياند.ـ مةبةستت ئةو رِؤذةية 

 ـ ئةطةر ئارزووت ليَ بيَت.. بةآلم ثيَم ناَليَيت ضؤن ذمارةي تةلةيؤنةكةمت دةست كةوت؟
 م كةوتووة.ـ بةردةوام ضيم ويستبيَت دةست

 ـ رِاستة.. تةنيا لةخؤبايي بوونت كةمة.
 ـ بةَليو رِوو دةدات بآ ييَزمب.

 مةبةستت بيَ ييزى وةك باآلتري  ثلةى لةخؤبايي بوون.
 ثيَيةني:

 ـ نةشيَت لةبةر بيَ ييَزيم ليَم دابرِابيت؟
 ـ لةبةر ضةندي  هؤى دييةي .

 لة تؤوة بيانزامن كاتيَك بةيةك دةطةي .ـ هيوادارم 
 بة دواى هةمان ئةو شتةدا ناطةرِيَ ! رِاسيت تؤ طاَلتة دةكةيت.. ئيَمةـ بةيةك بهةي ؟ بة 

 ـ كآ ضوزانيَت؟
، بةردةوام سةرت قاَلـة، كاتـت نييـة ئةظينـدارى     لةسةرةئةركيَيي زؤرت  تـ تؤ ثياويَيي

ةرِيَت ت ضةندةم تةمةن ماوة ضـاو ى تةلةيؤمن بؤ دةكةيت و، دةخوازيبيةيت. ئيَوارةى بيَزار
 بيةم!

ـ ئةم جارةيان ثرت لة رِؤذيَك ضاوةرِيَم ناكةيت. سبةيين ديَمة ثاريس و لةطةأل خؤم دةتبةمة 
 رِيستؤرانتيَيي جوان.



 145 

بريؤكةى هاتين تؤقاندي، ضونية وآ هةرطيز خؤى بؤ ئةوة ئامادة نةكردووة، جلي ئةوتؤى 
  دةيـةويَت ئـةو ئؤتيَلـة    لةطةأل خؤى نةهيَناوة شايةني ديـدار لةطـةأل ئـةودا بيَـت، نـةي     

ا رِؤذيَك بةشى ناكات بؤ ئةوةى خؤى بؤ يهةذارانة ببينيَت كة ليَى نيشتةجيَية. ثاشان تةن
. دةبيَت بضيَت ساَلؤني قر ضاك كـردن و، نينؤكـةكاني   رِووداويَيي لةو جؤرة ئامادة بيات

بـوو. ئـةم   و )جلي ثةرستيار( يرِآ بدات كة بؤ ماوةى هةيتةيةك لةبـةرى كرد  بؤية بيات
 جار بضيَت ئةو شتانة بيرِيَت كة شايةني ديدارةكةى ئةو ب .

برِياري دا خؤى لةو تيَيةوتنة قوتار بيات بة دريَرةدانى هةنهاوةكان بة ثيَضةوانةى ئةوةى 
 دَلى ئارةزووى دةكات:

ـ ثيَم واية هاتنت لةم رِؤذانةدا طوجناو نيية، هةرضؤنيَيي  بيَت م  نـاتوامن بتبيـنم. مـ     
 ةوان زوو دةنووم ضونية هةموو رِؤذيَك رِؤذطاريَيي دوورو دريَر ضاوةرِيَم دةكات.ش

 بة طاَلتةوة وةآلمي دايةوة:
 .. ضؤن رِؤذى دةبيَت؟! ـ ئايرةتيَك شةوى نةبيَت

 يت كة رِؤذم هةية؟وـ كآ ثيَى طوتو
 ـ كةواتة با شةوت هةبيَت .. خؤشةويستةكةم تؤ لة )ثاريس(يت.

ة شةكةمت هيض ئارةزوويةكم نيية تـةنيا نووسـنت   م كةى لة ثاريسم. ئةوةنداو نويَنـ م  لةن
 نةبيَت.. وةك هاتبم بؤ ئةوةى نويَ  و قةرةويََلة بهؤرِم نةك شار!

 ت.. ئيَستة الى تؤ كاترميَر ضةندة؟يـ مةَلآ كة تؤ يةكسةر دةنوو
وةك بيـةويَت لـة    هةنديَك مايةوة ـ هةشت و نيوة .. ئيَمة يةك كاترميَر ثيَ  بةيرووت .

 ثاشان طوتي: كاترميَرةكةى ورد ببيَتةوة
 ـ كاترميَرةكةى مني  هةشت و نيوة.. شتيَيى سةيرة.

 بة سةرسورِمانةو وةآلمي دايةوة:
ـ تؤ بَليَيت كات طؤرِابيَت؟ ضوزامن، لةوتاى هـاتووم ثيَوةنـديم لةطـةأل كاتـدا ثضـرِاوة وةك      

 ليَرةم. ةبَليَيت يةك سةدةي
دةكرد كاتيَك لة دةرطـةى ذوورةكـةي درا. نةيدةويسـت كـةس ئـةم سـاتى        قسةى لةطةأل

شادومانييةى لَي بثضِريَنَيت. ترسـا تةلةيؤنةكـةى كؤتـايي ثـيَ بهيَنيَـت و، بـؤ ضـةندي         
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هةيتةى ديية ليَى بزر ببيَت. هـيض شـتيَيي لةبةردةمـدا نةمايـةوة ئـةوة نـةبيَت داواى       
 ت. بة طاَلتةوة طوتي: ليَبوردني ليَ بيات تا تةلةيؤنةكة دانةخا

 ـ هيض خزمةتهوزراييةكم داوا نةكردووة.. تؤ بَليَيت بؤ منوونة طوَلت بؤ رِةوانة كردمب؟
 بة ثيَيةنينةوة وةآلمي دايةوة:

 ـ نا.. ئةم جارةيان نا!
 ـ داميةخة، تةنيا يةك خولةكم بدةية دةرطةكة بيةمةوة.

 وةآلمي دايةوة:
 ـ طرنط نيية .. ضاوةرِآ دةكةم. 

يََلةكةى نةثضرِى. بةآلم هةناسةي ثيَ ثضرِى.. خةريك بوو ببووريَتةوة كاتيَك بةرانبةر بـة  ه
خؤى بيين. مؤبايلةكةى داخست و خستييةوة طريياني. ثاشـان سـةيريَيي كاترميَرةكـةى    

 كردو لة كاتيَيدا ليَى ورد دةبووةوة طوتى:
 ك خولةكة!ـ رِووى نةداوة ئةوةندة قسةت رِاست بيَت.. هةشت و سي و ية

وآ لة كاترميَرةكةى ورد نةبووةوة. هةموو شتيَيي وآ ثرمي.. هةموو شتيَيي ئةو بـزةى  
يان ليَوى، يان بـة نيهاكـاني، سـآلوى لـيَ      ،هاتآ بريى ضووةوة سةيري بيات، بة دةسيت

 بيات. هيضي نةدةبيين تةنيا ئةوةى ثشتةوةى نةبيَت كة ئةوي  ذوورة هةذارانةكةي بوو.
م دميةنةوة دةرطةى بـؤ كـردةوة. خؤزطـة ليَوةكـاني تؤزيَـك سـوور دةكـرد.        ية ضؤن بةاخو

 ..كةميَك ماساراى لة برانهةكاني دةدا. ئةطةر بة اليةني كةمةوة تؤزيَك قرى شانة دةكرد
 ى دةثؤشي شايةني ثيَشوازى ليَ كردني ثياويَك بوواية.ناو ماَليان كراسيَيي جواني 

 . ضى هيَناى تةنانةت تا ناو ذوورةكةى؟ثياو! نةيرةت لةو ثياوةى كة هةية.
ذوورةكةى! خواية.. ئةوةتة ئَيستة سـةيري هـةموو شـتيَك دةكـات، هـةموو شـتيَك لـة        
ثشتييةوة هةذارانةو ناشريين ، لةو ثشيَوييةو ثامشاوةى ئةو شيوة هةذارانةى ئيَوارةى سةر 

 ميَزةكة دةرِوانيَت.
ة ببهيََليَتةوة؟ دةريبيات؟ ئاية ليَى بثرسيَت  رِيَى بدات بيَتة ذوورةوة؟ الى دةرطةكةىئاية 

  ماييَك؟ بة   دةنهيَك شتيَك لةمانة بَليَت، لة كاتيَيـدا لـةوةتاى لةبةردةميـدا وشـك     
 دةنهى كث بووة. ،بوو
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كوا ئةو ماسيانةى كـة دةَلـيَ  لـةناو يِرؤكةكانـدا ئؤتؤماتيييانـة بـةر دبنـةوة كاتيَـك         
بةر لةوةى  يَتةوةو بة داديدا بهاتتة يةكيَييان بةر نابؤضى ئيَسبئؤكسج  كةم دةبيَتةوة؟ 

 بة خؤى لةبةردةم دةرطةكةدا ببووريَتةوة!
 بةآلم ئةو بوو كة يرياى كةوت و طوتي:

 ئؤتؤمبيلةكةدا ضاوةرِيَت دةكةم.. جلةكانت بهؤرِةو دابةزة. ـ لةناو
ــر      ــةى ك ــةري ذوورةك ــةيريَيي سةرانس ــدا، س ــة نيهايةك ــة نيوض ــويَنةوة، ل ــةو ش د. ل

وةك ضؤن بةجيَى هيَشتبوو بةو شيَوةية دانـةخرابوو.  ى لةسةر نويَنةكة بيين كةماييرؤيؤنة
 ضاوةرِواني ئةسانسيَرةكةى دةكرد، بة بزةيةكةوة طوتي:

 بريت نةضيَت بةر لةوةى بيَيتة دةرةوة تةلةيؤنةكة داخةيت!ةـ ل
ــةوة دةرطــةى  ــزة ييَآلوييةكةي ــؤ ضــةنذلةثشــتةوةى ب د ســاتيَك وورةكــةى داخســت و، ب

وةك بَليَيت بة رِووتي بينيبيَيت و تيَى تةقاندبيَت و  ،شةرمةزارانةو سةرسامانة واقي ورِما
 رِؤيشتبيَت.

ئةو بؤ ئةوة نـةهاتبوو ِرووت و رِةجـاَلى تواناكـاني ببينيَـت. ـ لـة ئةدرسـي ئؤتيَلةكـةو         
 وذمارةى ئةستيَرةكانييةوة هةموو شتيَيي زاني ـ بةَليو هـاتبوو ثيَـى ثيشـان بـدات بـة      

 دةتوانيَت ضي لة ثيَناودا بيات.هةيةتي ي ةانيتوانا
 ئاية بة رِاسيت ئةمةى لة ثيَناوى )وآ(دا كرد؟

ةى ئةجناميان دةدات ملمالنيَـى لةطـةأل دةكـات. لـة خـؤى      نلة هةموو ئةو شتااية ئاشير
 نةثرسي ئاية ئةوةى لة ثيَناوى خؤشةويسيت )وآ(، يان بةرةنهاربوونةوةى )وآ(دا كردووة.
وآ ئةو ماوةيةى ثيَ باش بوو كة ئةو بةردةوام لة نيَوان خؤى و شةرمي )وآ(دا دايدةنيَت، 

سـةرى،   بيوتيَتـة ة نـةهاتبوو هةلَ لة شيؤمةندييةوة. ئةو بؤ ئةوئةوي  لة شةرمان، يان 
وات. لة بةردةرطةى لةناكاوى تيَنةثةرِى. ويسيت لـة  ئةوةى لةثرِ بَليَت ليَرةم و برِ بةَليو بؤ

  طؤشةى رِاستيي خؤيدا طةمارؤى بدات.. نةك ثرت.
 انامةى داهيَنانة!ئةمة ثياويَية لة هةموو ئةو شتانةى بة ئايرةتيَيي دةكات شايةني برِو

ت بؤ ئةوةى خؤى ئامادة بيات؟ ئةو هيض دةست ثيَ بيات؟ بةرةو   اليةك هةَليَ لة كويَوة
 رِيَهةضارةيةكي بؤ نةهيَشتةوة.. ئةو ضاوةرِآ دةكات.
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ضةند خولةكيَيدا ضى هةبوو هةموو شتةكاني ناو جانتاكةى لةسةر نويَنةكة بةتاأل كرد. لة 
و سثياويَيي دةرهيَنا بؤ ئـةوةى تـةرِو تةرضـيى بـؤ      سووراوداييةندنةوة. ضةند  ثؤشي و

 اتي بزريي ئةودا لة دةسيت دابوو.لةك رِوخسارى بهيَرِيَتةوة كة
خةريك بوو دةضووة دةرةوة كاتيَك زةنهي تةلةيؤنى ئؤتيَلةكة ليَى دا. ثيَشبيين كرد داواى 

 .ليَ دةكات ثةلة بيات
 نةجال بوو تةلةيؤني بؤ كرد.

نسـاى دةويسـتيت. طـوتي    ةلةيؤني بؤ كرديت و ذمـارةى  تةلةيؤنةكـةى يةر  ـ يةكيَك تة
م ضوو ناوةكةى ليَ بثرسم.. بؤ كـاريَيي بةثةلـة   ريلةب ،كاردةكات CBSرِؤذنامةنووسةو لة 

 تةلةيؤنت بؤ دةكات.
كاتي نةبوو طوآ بؤ زانياري زؤرتر شل بيات. دةشيَت ئةو بيَت؟ لة ئةسانسيَرةكةدا ئةوةى 

. ئاشيراية ئةوة. ثياوي طةردةلولي سؤزدارى.. ئايـة ذمـارةي تةلةيؤنةكـةم    بة بريدا هات
 رِيَهةى ليَ دةتةنيَتةوة؟

وةك لة بةسةرهاتة ئةيسووناوييةكاندا. لة دةرةوة طاليسـيةيةكي دوامؤديـل ضـاوةرِواني    
َليو مريي ئةظيندار بة خؤى ليَى دةخورِى. وآ ة)سندريَال(ى دةكرد. ئةسث رِاينةدةكيَشا. ب

ئةيسانةيةكي هاوضةرخدا بةسةر دةبات. بة شادييةوة سندريَال بةناو وريـايي ثاريسـي    لة
 ساكاردا بةرةو )كةنارةكةى ديية(ى خةونةكان دةثةرِييةوة.

يندارى دوو كةنارى هةية. تا بةناو واقييي خؤيـدا بـةرةو )كـةنارى ضـةث(     ظنةيدةزاني ئة
 .ةاوى طوآلويَيي )ئيَف سان لؤران(( نIa rive gaucheثةرِييةوة. دواتر دةزانيَت كة )

يَك نازانيَت هةلليَى نةثرسي دةيةويَت لة كوآ شيوى ئيَوارة خبوات لة شاريَيدا هيض ئةدرس
لة كاتى ضاوةرِواني كردن لةناو ئؤتؤمبيلةكةدا ميَزيَيي لة رِيستؤرانتيَك  شايةني ئةو  ب .

م و شـؤى بيـات. حـةزى لـةم     بؤ طرت لةوة رِاهاتبوو لة بؤنة طرنط، يان جوانةكاندا هـا 
ئؤتيَلةية كة دةرِوانيَتة باخضةى )تويَليَرى( بة طةورةيى و طرنهي سـةدةى نؤدةيـةم و، بـة    

ويَنةكاني بنميض و نيهارة زَيِرينـةكاني و، بـة طارسـؤنةكةى كـة بـة جلـة رِةشـة        ئاويَنةو 
ةكي كليدارةكةيةوة لة سةرؤك كؤماريَيي كؤمارى يةرةنسـا .. يـان سـةرؤك ئؤركسـرتاي    

 مفؤني دةضيَت.يس
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)جيسيار ديستان( ثاَلتؤكةى لة دةست ستاند. طارسؤنيَيي ديية تا الى ميَزةكة يـاوةرى  
هاوكات هةردوو كورسييةكةيان ثيَيةوة رِاكيَشا، يةكيَييان جآ مؤمة زيوينةكـةى   كردن.

 داطريساند.
 ثياوةكة ثرسياري ليَ كرد شويَنةكةى بة دَلة.

 زييةوة.خؤى لة مةكرى ثرسيارةكة د
ة ضووة دَلييةوة لة هةر هةموو ئايرةتـاني  انلةو شةوبيَدارييةدا ئةوةندة خؤشيي ئةظينداريي

بؤ رِزطاركردني شيؤى سؤزدارى خؤى لةكاتيَيدا طارسـؤنةكة  )وآ( جيهان ثرت بيَت، بةآلم 
شووشة ئاوة كانزاييةكةى طرتبـووة دةسـتةوةو ئـاوى دةكـردة نـاو      بة دةستةسرِيَيي سثى 

 هةردووكيانةوة، طوتى:ثةرداخى 
مني  نازامن ضؤن برِذيَمة ناو ثةرداخيَيي تا ئـةم   ،ـ خؤشةويسيت رِذانة ناو ئةوى دييةية

رِادةيـة طرانبـةهاوة، بـةآلم بـة رِاســيت شـويَنةكة زؤر جوانـة. ِرؤمانسـييةكةت ســةرجنم        
 رِادةكيَشيَت!

 ثيَيةنينةكةى خؤى كردو طوتي:
 ـ لةو برِوادايت م  رِؤمانسي مب؟

 ئةدى رِؤمانسييةت نةنهي و شوورةيية؟ ـ
ـــ لــة جيهــاني ســيَيةم كــة ليَــوةى هــاتووي  رِؤمانســييةت واتــاى ئةظينــدارى لةطــةأل  
دواكةوتووييدا دةطةيةنيَت.. واتة رِاكردن لة ذيانةوة بةرةو خةيالَ ثآلوى. خؤشةويستم م  

 ةويَت.ذيامن خؤش دةويَت، هةرضى رِؤماسييةكانة ئةوة خةياأل ثآلوييان خؤش د
ــةوتووة     ــارتي دواك ــزى ث ــة رِي ــاكارة، ل ــايرةتيَيي س ــة وآ ئ ــةى ك ــةو برِواي طةيشــتة ئ
خةوبينةكانداية، ئةوانةى دَلسؤزى ئاواتة خةيالَ ثآلوييةكانيان ، لةكاتيَيدا ثيَدةضيَت ئـةم  

خايين هةموو شتيَك بيَت تةنيا ذيان نةبيَت. ويَرِاى ئةوةى لـة شـؤكي وةآلمةكـةى    ثياوة 
 ى ليَى ثرسي:دةترسا، كةض

 ـ ئاية تؤ بةوةيايت؟
 ثرسيارةكةى ثآ سةير بوو. بة ثيَيةنينةوة وةآلمي دايةوة:
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كـة  ـ دةزامن .. ئايرةتان دَلة داخراوة توند كلؤم دراوةكانى ئةو ثياوانةيان خـؤش دةويَـت،   
وةيايان بؤ ئايرةتاني ديية هةية. ثياوى وةيادار، ثياويَيى جيَى ناكؤكييـة، زؤر جـار بـؤ    

اني ئةو ئايرةتةى ئةم دَلسؤزى خؤى بةرانبةر رِاطةياندووةو، ئايرةتاني  ثيَيان واية ئةو الد
ئـةو ثيـاوة هةركـة خـؤى بـة دةسـتةوة بـدات         ،ئايرةتة سووكايةتي كردنة بة ميَياتييان

 ةكةم و رِايدةطةيةمن كة وةيادارم!ي لة دةست دةدات. م  بةختةوةرت ددةستةآلت
 بة شادييةوة ليَى ثرسي:

 بةرِاستيتة؟ـ 
 دةمب. بويَت دَلسؤزى خؤش ضيمهةررى.. اـ م  يةكيَيم لة كةَلة ثياواني وةياد

 ، يان هةر كةسيَية؟ضييةـ مةبةستت هةر
 وةآلمي دايةوة:

 ت نةبيَت!ينةـ ئةمة نازانيت تةنيا بة هةسيت ميَي
 ية؟ وآ ويسيت تةنهي ثيَ هةَلضنيَت.ئةمة   رِاهيَنانيَ

 طوتي:
 تؤ خاينيت.ـ هةستم دةَليَت 

 بة ثيَيةنينةوة بةرسظي دايةوة:
ـ جاريَيى ديية هةستت هةَلةى كرد. خيانةت ئةوةية بةبآ ئارةزوو بضيتة الى ئايرةتيَك. 

 واتة خيانةت لة جةستةى خؤت بيةيت، بريم نايةت شتيَيي لةو جؤرةم كردبيَت.
بـوو بزانيَـت    ئةوة قسةيةكة لة تيَهةيشتين وآ طةورةترة. هةموو ئةوةى دةيويست ئـةوة 

ك لـة  نييـة ثرسـياريَ   ت لةبةردةمدائاية خؤشي دةويَت يان نا. هيض رِيَهةضارةيةكي ديية
 ثياويَك بيةيت بة زمانيَيي ديية بثةيظيَت.

 ليَى ثرسي:
 تةوة؟يـ تا كةى لة ثاريس دةميَن

 دةبيَت. لة خؤشبةختيمة ثليم ضاك بووةتةوة. وـ ثاش سآ رِؤذى ديية ظيزاكةم تةوا
 بؤ ئةوةى ثاساو بؤ ئةوة بهيَنيَتةوة كة )وآ(ى لةسةر بيين، دريَرةى داية:ثاشان 
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نةشتةرطةرييةكةى تيَـدا  ثليم ـ م  لةو ئؤتيَلة دابةزيوم تا لةو نةخؤشخانةوة نزيك مب كة 
 .دكر

 طوتى:
متوةكةي  دريَـر  ـ دةبا ثيَت بَليَم، لةم ئؤتيَلة ذووريَيم بؤ سآ رِؤذ بؤ طرتوويت دةتوانيَت 

 تةوة.. ثيَشبينيم كرد زؤرتر مبيَنيتةوة.بيةي
 هةَلضوو بؤ ئةوةى بةرطرى لة شيؤى خؤى بيات:

 ـ كآ ثيَى طوتيت م  ئةوة ثةسةند دةكةم؟
 ـ دابةزينت ليَرة جوانرتة. ئةو شويَنةم هةَلبرارد كة شايةني ثلةو ثايةى تؤية.

ي، كـة رِى بـة   َلبـراردووة شـايةني ثلـةو ثايـةي خؤيـةت     ةبريى كردةوة كة ئةدرةسـيَيي ه 
 ئةظيندارى كيريَك نادات لةو ئةدرةسة نيشتةجآ بيَت.

 ى و طوتي:ةضووةوة ثيَستى شةرِةنهيَزييةك
 ـ بةآلم م  هيض شتيَيم ليَ داوا نةكردوويت.

 دةبةخشيَت بةر لةوةى داواى ليَ بيريَت.شت ـ ئةظيندارى 
و شيَرة ميَينة نوستووةى لووت بةرزى ثاَلى ثيَوة دةنا ثرت ئارةزووى بيات،  ضونية ئةم ئة

ثـارة بةسـةردا رِذانـدني بـآ     ناخةوةى خؤش دةويَت. لة كاتيَيدا وآ لةو برِوايةدا بوو كة 
ثاساوى ئةو سووكايةتي كردنة بـة نـةريت و بـةهاى ئـةو مةردايةتييـةى )وآ(ى لةسـةر       

كـةى  ثةروةردة بووة. هةركة بريى بهيَنيَتةوة كة وآ بةرانبةر بة دةستةآلتي سـامان و ثارة 
ئةو هيضي لة دةسـت نايـةت، ئـةوة ميَيايـةتى لـَي ناسـيَنيَتةوة، بـةَليو ثيـاوةتي لـيَ          

  وةردةطريَتةوة.
 بة كةللة رِةقييةوة طوتي:

 ـ جهة لة ئؤتيَلةكةى خؤم لة هيض ئؤتيَليَيي ديية دانابةزم.. لة نةخؤشخانةكةوة نزيية.
 نيَت:هيَبة شيَوةيةك وةآلمي دايةوة كة بزانيَت ئةم شيسيت ثيَ دة

 ـ بةآلم ليَرة لة منةوة نزيييت.
 ئةوةى لة رِستةكةيدا دركاندبوو كة درِ بة خؤرِاطرييةكةى دةدات.

 دريَرةى داية:
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 ـ دةتوانيت تاكسي بهريت، يان سوارى ميرتؤ ببيت بؤ ئةوةى سةر لةثليت بدةيت.
بيـات   لؤذييةكةى وردة وردة جَلةوى شةرِةنهيزييةكةى ثآ شل دةكرد. ئايـة طلـةيي لـيَ   

 لةبةر ئةوةى دةيةويَت وآ ليَوةى نزيك بيَت؟
 ويَرِاى ئةوةي  رِةتي كردةوة بة ئاساني خؤى بة دةستةوة بدات. طوتي:

ـ ئارةزوو ناكةم شتةكامن كؤبيةمةوةو جانتاكةم ثرت لة جاريَك رِيَك خبةمةوة. هةمووى سآ 
 رِؤذة.

د بة خولةك بيرميَريت. هةرضؤنيَك ـ تامةزرؤيي بةرِؤذةكان بةراورد ناكريَت. ثيَشبينيم كر
 بووة، م  ئؤتيَلةكةم بؤ طرتوويت.. ضؤنت دةويَت برِيارى لةسةر بدة!

 ثيَدةضوو وآ لةو تامةزرؤتر بيَت. تيَى طةياند. سةري ليَ شيَواند.
 ثرسياري ليَ كرد:

ئةم ـ كاتيَك ثيَ  كةميَك كشامةوة . دةمويست لةوة دَلنيا مب ئاية ذووريَيي بةتاأل هةية 
ئيَوارة. دةزانيت، ئةم ئؤتيَلة لة جوانيدا يةكيَية لة ديَرينرتي  ئؤتيَلةكاني ثاريس. يةكيَك 

تيَدا بةسةر ببـات،  لة ئؤرستوكراتةكان لة سةدةى نؤزدةم داواى كرد دوايةم  شةوى خؤى 
ةكةيدا زؤران لةطةأل رِكةبةر ت لة دارستاني بؤلؤنياةبةيان جيَى بهيََليَت و بضيَبةر لةوةى بةر

 ، كة رِةنهة دوايةم  شةوى ذياني بيَت.بهريَت
 ـ ئاية لةوآ ذوورت بؤ طرتووم ضونية بة نيازيت زؤرامن لةطةأل بهريت؟

 ثيَيةني:
 ـ ثيَويستم بة بةرزكردنةوةى مششيَر نيية تا بتبةزيَنم. تةنيا قةَلدامن هةية..

دةكـات، لـةو سـاتةوة    دةيزاني كة وآ، لة يةكةم  سـاتةوة كـة ثيَشـنيازةكةى ثةسـةند     
بةزاندوويةتي. وآ نةيدةزاني كة ئةوينةكةى بةردةوام نابيَـت تـةنيا لـة دةسـتةآلتي ثـارة      
تةخشان و ثةخشان كردنةكةيدا نةبيَت. لة رِاستيدا هةسيت بـة دَلنيـايي نـةدةكرد لةطـةأل     
ئايرةتيَيدا دةستةآلتي ئـةمي رِةت دةكـردةوة. هةرضـى وآ بـوو لـةو بِروايـةدا بـوو كـة         

ظيندارى ئةستيَرة بة ئؤتيَلةكان دةبةخشيََت. ئةوةى بةس بوو ثيَ بنيَتة ناو ئـةو ئؤتيَلـة   ئة
تا بة دوايدا بهةرِيَت، بؤ ئةوةى بؤ ثلةى ئؤتيَلة ثيَـنج ئةسـتيَرةكاني بـةرز     ساكارةى ويَوة

 بياتةوة.
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كــرد، ئــةوة ضــةند مانهيَيــة دوور لــةو ئــةو ام وآ خــؤى رِاةســيت ثيَشــنيازةكةى كــئا
نيشة ئةطةر ئـةو  اريَنيَت، بةرانبةر بة )ضةند خولةك(يَك لة تةنيشتيةوة دةذيَت، تاودةطوزة

 خولةكانة بةيريِؤ بدات كة تةنيا شتيَية ذيان ثيَى دةبةخشيَت.
لة سةرقاَلى بريؤكةكانيدا تاواني )بانيةنؤتةكة(ى لةبري ضووةوة، كة دواى ثارةدانةكـة بـة   

تيَك بـوو تـةواو بـة نيـوةى مووضـةى مانهانـةى       كارتي بانةي بةجيَى هيَشتبوو، بانيةنؤ
يـان لـة داخانـدا    ، ةبيَتنـ ت يةكسان بـوو. بـؤ ئـةوةى شـيَ    وآ مامؤستايةتي كردنةكةى 

 ، برِيارى دا واز لةوة بهيَنيَت داهاتةكةى خؤى بؤ خةرجييةكاني ئةو بياتة ثيَوةر.تنةمريَ
 ئةو طوتي:

تـةوة. ثاشـان تاكسـييةك بهـرةو     ؤبيةيكلةطةَلت ديَمة ئؤتيَلةكةت بؤ ئـةوةى شـتةكانت   
 بهةرِيَوة ئيَرة.

 لة نيازةكاني دَلنيا بوو و سةرجنيشي رِاكيَشا.
 ـ ئةى تؤ لة كوآ دةميَنيتةوة؟
 ـ لة ثاريس خانوويةكم هةية.

 ة طاَلتةوة طوتي:ب
 كاردةكةيت. CBSم ضوو كة تؤ رِؤذنامةنووسيت و ليَرة لة كةناَلى  ـ لة ياد

 يرت و ييََلةكةى ئةوى زانيوة.ثيَيةني. زاني كة وآ بة 
 دريَرةى داية:

 ـ ئةرآ ثيَم ناَليَيت لةو ديدارةدا ضى ثرسياريَيت ليَ دةكردم؟
 يةوة بةرةو الى ئؤتؤمبيلةكة دةرِؤيشت، بةرسظي دايةوة:يبة تةنيشت

 ـ يةكةم ئاية تؤ وةياداريت؟
 ـ ئةى دواتر؟

 ـ بةآلم وةآلمي ثرسياري يةكةمت نةدايةوة.
 زامن بةر لة وةآلمدانةوة ثرسيارةكان ببينم. بةم شيَوةيةيان ييَركردووم!ـ بةباشي دة

 ت..دووةم، ئاية دةبيتة موَليي م ؟ـ با وابيَ
 ـ ئةى دواتر؟
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 طةيشتنة الى ئؤتؤمبيلةكة. طوتى:
ـ تةنيا ئةو دوو ثرسيارة بةسة. ئةو ثرسيارةكاني ديية لة كاتيَيدا ليَت دةكةم ثيَشـبيين  

 ناكةيت!
 تةوة طوتى:وآ بة طاَل

لةو كاتةدا وةآلمت بدةمةوة كـة هـةرطيزاو هـةرطيز ثيَشـبيين     هةية مني  ئةو مايةم ـ 
 ناكةيت!

دةرطـةى ئؤتؤمبيلةكـةى بـؤ بياتـةوة،     ويسيت بة هةردوو بازووى كة دريَرى كردبوونةوة 
باوةشي بة ناو قةديدا كرد. لة نيَوان ئؤتؤمبيلةكةو سينهى خؤيدا تةنهي ثيَ هةَلضـين و  

 ي:طوت
 ـ ئةرىَ، دةشيَت بة ما  وةآلمي هةنديَك ثرسيار بدريَتةوة.

، ئةو ئةمي بةرةو الى خؤى رِاكيَشـاو دةسـيت بـة    بةر لةوةى دةرك بة هةَلويستةكة بيات
  ما  كردنى كرد. نازانيَت لة يةك ماضدا ضةند جار طوتى )بةَلىَ( و )ئةرآ( و )واية(.

بة ما  مةست بـووة، بـة   كرد ر كرد. هةسيت خؤى رِادةسيت هةردوو باسك و سرِبووني ضيَ
هةموو ئةو بةَليَنانةى هةردوو ليَوى ثيَى بةخش ، بة طازليَ طرت  و ما  كردنةوة. لةطـةأل  

ثيَى بهوتريَت رِيسوايي، بة بةرضاوى ئامسان و، رِووباري )س (و،  ئةودا، هيض شتيَك نةبوو
ةمـةن بيسـت و حـةوت سـاَلةى     تاوةرى )ئيظـلَ(ةوة، بـوو بـة ئايرةتيَـك بـة ماضـيَيي ت      

 ضاوةرِوانييةوة.
ئةو شةوة ثاريس بةخشندة بوو. بة رِووناكييةكاني كؤتايي ساأل دةدرةوشايةوةو، ثرووشةى 
بارانيَك دوو ئةظينـدارى لـة رِةشنووسـي رِاطـرتين سـؤزدار دةثاراسـت. بـة هةسـتهةىل         

 ةست دابيَت.طوماناوى بةجيَى هيَشت، وةك بَليَيت بةو ماضة ثةردةى كضيَين لةد
                                           *** 

 بةدبةختة ئةو كةسةى ماضى هةردوو ليَوى نةكردبيَت!
كاتيَك ثاش شيوخواردنةكة بةرةو ئؤتيَلةكة ياوةرى دةكرد، ئارةزووى دةكرد ئةو نهيَنييةى 

هـةَلهيَناوةو  بؤ بدركيَنَيت كة بـةزةيي بـةو ثياوانـةدا ديَتـةوة كـة ضـاويان بـةم جيهانـة         
بةجيَيشى دةهيََل ، بآ ئةوةى ماضيَيى لةو جؤرةيان تاقي كردبيَتةوة. بـةآلم نةيدةويسـت   
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هةستةكاني خؤى بؤ كةس رِيسوا بيات، يان نهيَين الوازى خؤى بؤ ئايرةتيَك بـدركيَنيَت.  
ئةو بةردةوام خؤثاريَزى لة ئةظيندارى دةكات، ضونية دةزانيَت ئةوةى كةمي خؤش بويَـت  

هيَزو بة تواناترة. بريى نايةتةوة طوتبيَيت )خؤشم دةويَيت( تـةنيا بـة ذنةكـةى نـةبيَت،     بة
ــان    ــةوةي  ئايرةت ــرِاى ئ ــةآلم ويَ ــنج ســاأل ، ب ــة بيســت و ثيَ ــةر ل ــةوي  ب ــى دوور ئ ليَ

نةكةوتوونةتةوة، ضـونية لـة هـةموو ئـةو كارانـةى دةيانيـات ئـةو وشـةية دةَليَتـةوة،          
 تيَك ناكةن تةنيا ئةوة نةبيَت كة ئةو وشةية دةَليَنةوة.لةكاتيَيدا كةساني ديية هيض ش
 تؤ بَليَيت بة رِاسيت خؤشى بويَت؟

ئةو بة خؤيشي نازانيَت. وآ درةختيَية خؤى داوةتة بةر سيَبةرةكةى و، نايةويَت لة بـةرو  
 بووةمةكاني ئاطةدارى بياتةوة نةوةك كةسي ديية بيانرِنيَتةوة.

تي و زيرةكي و ميَيايـةتي و بـآ طـةردى و سةرسـورِماني     دةيةويَت رِووخؤشى و منداَلية
هـةر   بةرايي بةرانبةر بة هةموو ئةوانةى بؤ يةكـةم  جـار لةطـةأل ئةمـدا دةيانبينيَـت،     

 خؤى بيَت. ؤهةمووى تةنيا ب
بويَرييةكةى خؤش دةويَت كاتيَك بةرطرى لةو شتانة دةكات كة بـرِواى ثيَيانـةو، هاوكـات    

ت كاتيَك ئةم برِيارةكاني زةوت دةكـات. بـيَ طـةردي خـؤش     شيسيت هيَناني خؤش دةويَ
هةر لة ئيَستةوة دةيةويَت تيَيي بدات. ئةو تـةنيا ئـةو كاتـة دوادةخـات كـة       ،دةويَت و

دةبيَتة موَليي خؤى. ئةوةى ثيَوةندى بة ئايرةتانةوة هةبيَت هيض رِؤذيَك ثةلـةى نـةبووة.   
نةكةى لةو شتانة ثرِبووة كـة حـةزي لـيَ    خوا ، بةردةوامئةو لة خوا ثيَ داوة نويَيةكان نيية

بؤية درِندانة نةدةكةوتة ويَزةى ذيـان، بـةَليو ضـيَرى لـيَ وةردةطـرت و شـتيَيي        كردوون.
 لةسةر ميَزى ذواني ئاييندة بةجآ دةهيَشت.

يةكةى بؤ كـرد، ذوورةكـةى بـةجآ هيَشـتبوو. نامةيـةكي      بةياني تةلةيؤني بؤ ئؤتيَلة نويَ
دةرةكة بؤ بةجآ نةهيَشتبوو. ئاشيراية ئةو كارةى نـةدةكرد. تـةنيا   دةنهي لةسةر رِييؤر

 ئؤتيَلة نويَيةكة. تةمةبةسيت ئةوة بوو لةوة دَلنيا بيَت ئاية هاتووة
دا ئيَـوارة سـةرى    ثيَوةندى ثيَوة كرد، بةَليَين ثيَنيوةرِؤ كاتيَك لة كوشييَيي تةلةيؤنةوة 

 يوى ئيَوارة خبؤن.ليَ بدات تا لةطةأل خؤى بيبات و لة دةرةوة ش
 ـ ذوورةكةت بةدَلة؟
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 بة طاَلتةوة طوتي:
 ـ مةبةستت طؤشةكةية.. ئةى ضى بة طؤشةيةكي تةواو بيةم؟

 بؤ ئةو بانههيَشتةى ثيَيةنى كة حةز دةكات بيبينيَت.
 ى:تطو

ـ كةواتة م  الى خؤمةوة بةرةو الى تؤ بـاأل دةطرمـةوة. كاتـرميَر هةشـت لـة داآلنةكـة       
 ا ثيَيةوة بض  شيوى ئيَوارة خبؤي .ئامادة بة ديَم ت

بةر لةوةى هيض شتيَيي دييةى خباتة سةر، زةنهى تةلةيؤنيَيي ديية لـة نووسـينهةكةي   
 ليَى دا، بؤية بة ثةلة بةرِيَى كرد.

 ـ ئيَوارة دةتبينم.
ةوةى دَلى بهةذيَن . وآ لةطةأل ئةودا بةردةوام لةناو ةو دوو وشة بةس بوون بؤ ئةوةى ناخئ

 ةيةكي بوومةلةرزةداية.ثشتويَن
داواى ليَبوردني لة ثليي كرد بة بيانووى ئةوةى بةر لة طةرِانةوةى سةرقاَلى شـت كرِينـة.   
نيوةكةى دييةى رِاسيت، ئةوةبوو كة ثيَويسيت بةوةية شـت بـؤ ذوانةكـةى ئـةم ئيَـوارةى      

 لةطةأل ئةودا بيرِيَت. ئارةزوو دةكات سةرجني بة الى خؤيدا رِابييَشيَت.
لةطةأل خةَليي  رِةزيل. ئةوةى بؤ شتةكاني خؤى  ،رى دا لةطةأل خؤيدا دةست بآلو بيَتبرِيا

خةرج دةكات لةو ثارةية دةطيَرِيَتةوة كة بؤ ديارى كـرِي  بـؤ كـةس و كـارى لـة سـووريا       
تةرخاني كردبوو. ئةمةيشي ثيَ ناخؤش بوو. بةآلم ضـار ضـيية، دةبيَـت بضـيَتة سـالؤني      

 راسيَيي نوآ بيرِيَت، بةتايبةتي ثاَلتؤيةكي ثوختة.قربرِي  و جوانيارى و، ك
دويَنآ ضةندةى شةرم كرد، كاتيَك ئة طارسؤنةى لة جيسيار ديَستان دةضـوو بـةر لـةوةى    
 دانيشيَت ثاَلتؤكةى ليَ ستاندو لة تةنيشت ثاَلتؤ طرانبةها هةَلواسـراوةكانةوة هةَليواسـي.  

يَـت. بـةآلم شـتةكة رِيسـواييةكي     حةزى دةكرد لةسةر كورسـييةكةى تةنيشـتيةوة دايناب  
 طةورةترى بة دواوة دةبوو.. رِيسوايي نةزانيين ئةتةكيَت!

ئةوةى بة رِاسيت بةالى )وآ(وة طرنهة ئةوةية ئةو حاَلةتةى دويَنيَى ئـةمي لةسـةر بـيين    
 لةبري بباتةوة.

                                             *** 
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دابةزيية داآلني ئؤتيَلةكة. كاترميَرةكة لـة مةضـةكيدا    بةر لة هةشت بة ضةند خولةكيَك،
ثرت لـة  نةبوو، بةَليو لةناو دَليدا بوو. لةوةتاى تةلةيؤني بؤ كردووة كاتي لةال تاو دةدات، 

ى داهيَنا، ثاشان ضةندي  جار شيَوةى بةسـنت و لوولدانةكـةى   جاريَك سةيرى خؤى كرد، قر
 اتةوةو لةيةك الوة شؤرِى بياتةوة.طؤرِى. دوايةم  جار، برِيارى دا كؤي بي

جوان بـوو، وةك ضـؤن سـندرَيال شـايةني ئةوةيـة جـوان بيَـت. ضـاوى ثياوةكـة ئةمـةى           
دةخويَندةوة كة لةطةَلى سـوارى ئةسانسـَيرةكة بـوو، لةطـةأل ضـاوى ئةوانـةى لـة داآلنـي         

ض و ضـل  ئؤتيَلةكة تووشي هات . دانيشت و ضاوةرِيَى هاتين ئةوى دةكرد، لةو ساَلؤنة بنمي
 ضرا ئؤروستوكراتيانةدا، كة كةس نايناسيَت، خؤيشي بة خؤي ناناسيَتةوة!

 ، لة ثياوة تةنياكان و لةوانةى ييةوة تيَدةثةرِيلة ئايرةتةكان ورد بووةوة بة تةواوى ثؤشتة
سـةرقاأل  ميوزييـةوة  ئةو دييةي  ورد بووةوة كة ئايرةتيان لةطةأل بوو. خؤى بة بيستين 

ثيانؤ دةيرةند. لةبةر نيهاى ثياوةكان كة هةر سـةرجنيان دةدايـة، رِووى    كرد كة كيريَك بة
كردة تواليَت. سةركةتةوةو تؤزيَك ضووةوة ناو ذوورةكةى بةشـيو لـةويَوة بـانهي بيـات،     

 ثاشان هاتة خوارةوة بة هيواى ئةوةى بةشيو طةيشتبيَت.
لة يةرمانبةرةكان تيَثةرِى و  نيو كاترميَر لةبةردةم ضاوو ضاوةرِوانيدا مايةوة كاتيَك يةكيَك

 .ر نووسرابوو. تةلةيؤني بؤ كراتابلؤيةكي بةز كردبووةوة ناوى )وآ(ى لةسة
 لةو سةرةوة، بة دةنهيَيي نزمرت لة ئاسايي وتي:

ـ ببوورة .. لةيادم نةبوو كة ئيَوارة ميوامنان ديَت. لةو شويَنة شيوى ئيَوارة خبؤ كة دويَينَ 
رد..يـان داوا بيـة شـيوت بـؤ بهيَننـة ذوورةكـةت. سـبةينآ        شيوى ئيَوارةمـان لـيَ خوا  

 تةلةيؤنت بؤ دةكةم. شةو باش.
ترووسيةي بؤ بةجآ نةهيَشت، تا كة ئةوة تةلةيؤنيَيي دزراوبوو. تةنانةت يةك  وئاشيرابو

 يان سةرسورِمانيَك دانيَت. ،نيشانةى ثرسياريَك
 سيس داطةرِا. ئةو وشانةى بيست شادى لة ضاوانيدا كوذايةوةو طةشانةوةى

ــةوة ذوورةكــةى جــوانى خــؤى دابيــةنيَت و ســووراوو ســثياوى خــةياأل    ســندريَال طةرِاي
 ثآلوييةكاني بشواتةوة.
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بةردةوام ئةظيندارى بة ثيَضةوانةى ثيَشبينييةكاني ئةظينداران دةخوليَتةوة، حـةز دةكـات   
يةتباريان بيـات و  لةثرِ بةسةرياندا بدات، جاريَك لةناكاو بةسةرياندا بدات، جاريَيي  خة

دَليان بئيَشيَنيَت. هيض شتيَيي لةوة ثيَ خؤشرت نيية يارى بة رِؤذذميَرةكانيان بيات و ئةو 
دةكةن. كةواتة هةَلهرتين رِؤذذميَـر   سـووديَيي    ذوانانة تيَك بدات كة تيَياندا تؤماريان

 هةية.. ئةطةر بةخؤى بيسرِيَتةوةو بة خؤيشى بينووسيَت.
الى كاتيَـك جـل و    ؤ، ئةظيندارى طاَلتـةى ثـيَ كـرد. دويَنـآ هـات بـؤ      دويَينَ وةك ئةمرِ

ي ثيَشوازى ليَ كردني ئـةو نـةبوو، بؤيـة سـةرى لـيَ شـيَواند،       بةرطيَيي لةبةر بوو شايةن
خـؤى جـوان رِازانـدبووةوة، ثـاش ئـةوةى       دائةمرِؤي  هيَناى و وازى ليَ هيَنـا لةكاتيَيـ  

 دة دةكرد.ى رِةبةقي بةسةر برد خؤى بؤ ئامايَيرِؤذ
ئةظيندارى؟ نا، وآ مةبةسيت ئةو ثياوةية. هةرضى ئةظينداريية ئـةوة ئيَسـتة دةكؤشـيَت    

ــا ئةشــيةجنةى   شــيةرةوةىثــؤزش بهيَنيَتــةوة كــة رِة ــازى بييَشــيَت ت ــةكارهيَناوة، ن ب
بري بباتةوة، كة يةكةم  جارة بة شيَوازى )كؤ( قسة دةكات. بة لؤذيَيي ئةظيندارةكةى لة
كة ذيانيَيي دييةو، خانوويةكي دييةى هةية، لةطةأل ذنيَيي دييةدا، تيَيدا ئةو  ميَردةى 

 ثيَشوازى لة ميواناني ديية دةكات.
ة، بةَليو ئةظينداريَيى بةجيَهيََلراوى يهةرضى )وآ(ية، ئةوة ئةم ئيَوارة ميواني يارةكةى ني

ييت زيـوي   ئةو ئةظينةية، كة شيوى ئيَوارةى لةناو قـاثى بؤرسـةليين بـة بـةهاتري  سـر     
 داثؤشراو ثيَشيةش دةكات، وةك بَليَيت ذةمي خةمي ليَ ظةشيَريَت.

ئةظيندارى لة ناو ثةرداخي كريستاليدا ئوقرةطرتين دةرخوارد دةدات، بـة دانـاني طوَليَـك    
لةســةر خــواني ئامادةنــةبوون سةرةخؤشــي لــيَ دةكــات و كلينييســةكاني  بــؤ طريــان 

 لةبريدةكات.
ة، طوآ بة طريان نـادات. هـةموو دةستةسـرِةكاني لـة كووتـاَلى      زؤر طرانئةوة ئةظينيَيى 

 طرانبةها دروست كراون.
ئةظ  ئةو هةموو كةية ثرِ لة طـوآلوة لـة بـانيؤي طةرماوةكـةى دةكـات، ضةرضـةيةكاني       

شـاني   ةنووستنةكةى دةطؤرِيَت، ثارضةيةك شؤكؤالتة لةسةر نويَنةكةى دادةنيَـت، شـان بـ   
 شةويَيي خؤش بةسةر ببات. ئوميَدو هيواى ئؤتيَلةكة كة
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 رسياري ليَ دةكات:ثكة لةسةر قةنةيةى خةيةت دانيشتووة، 
 ـ خاتوونةكةم ضيم لةدةست ديَت تا بؤ تؤى ثيَشيةش بيةم؟

 ـ هيض، شةو باش ئةى ئةظ !
طلةييةكي زؤر دةكات. لـة خـؤى نابووريَـت    رِووناكييةكان دةكوذيَنيَتةوة.. بةآلم نانويَت. 

يَيي ثيَ بةخشيبيَت طاَلتةى ثيَ بيات. ئةو ثياوة ضـؤن ثةلييَشـي ئـةم    هةلو ئةطةر بيَت 
  كرد!؟ ىرةلةرِادةبةدةرِيسوايي و سووكايةتي ثيَ كردنة 

ثيَى طوت ئةوةتة بةرةو نووسينهةكةى  بةياني .. بة بيستين دةنهي ئةو بة ئاطة هاتةوة.
 ات.دةضيَت و، حةز دةكات رِؤذةكةى بة بيستين دةنهي وآ دةست ثيَ بي

ليَى ثرسي ئاية لة هةر وآلتيَك نووسينهةيةكي هةيـة. كاتيَـك بـة ثيَيـةنينيَك بةرسـظى      
دايةوة، ليَى ثرسي ئاية لة هةر بةندةريَك ئايرةتيَك ضاوةرِوانة بانههيَشيت ئيَـوارة خـوانى   

ئةوة نةبيَت كة دةريـاي  تةنيا ة بيات. طوتي هيض هاوبةشييةكي لةطةأل دةرياوانةكاندا نيي
 ويَت و، مةلةواني  نازانيَت. وآ طوتي:خؤش دة

ـ هةرضى منم ئةوة ضاوةرِواني نازامن و .. نيازم نيية ميَرد بة دةرياوانيَـك بيـةم .. بؤيـة    
 ئةم بةيانيية ئؤتيَلةكة بةجآ دةهيََلم!

 بة طاَلتةوة وةآلمي دايةوة:
 ـ مةبة جةزايري .. ئةرآ هةمووتان بةو شيَوةية توورِةن؟

 وةآلمي دايةوة:
آلني ئؤتيَليَك ضاوةرِيَت دةكةن. م  ثيَ  تـؤ ضـاوةرِيَى   ازيتةوة لة دؤي ئامادة دةدتئايرة ـ

سةكان، لة ناو حةوشةى ييَرطة، كةسم نةكردووة تةنيا ثياوكوذةكان نةبيَت. لة ويَستهةى ثا
 بةردةم ماَلدا، تةنانةت لة ناو ثؤليشدا. ضـاوةرِيَى مـةرطم دةكـرد، بـةآلم سـةربةرزانة.     لة

ئةو بةخؤ طةورة زانينةم لة دةست دا كاتيَك يةك كاترميَرى رِةبةق لةبةردةم ثياواني  دويَينَ
زؤر خواثيَداودا ضـاوةِريَم كرديـت، نـازان    ِريَهةةيـةكم بِريـوة، تـا طةيشـتوومةتة ئـةم         
جيَهةية. تةنيا وةك ميَينةيةك  ضاوةرِيَم دةكرديت.. لةضـاوةرِواني كردنـي مةرطـدا ثيـاو     

 بووم.



 160 

ى نواند. رِانةهاتبوو طويَى لـةم جـؤرة قسـةية بيَـت. توورِةييةكـةى سةرسـامي       بآ دةنه
 كردبوو، بةو ئايرةتة سةرسام بوو كة نووست ثشيلة بوو، كاتيَك بيَدار بووةوة، ثَلنط بوو.

 وآ لة جؤرة ئايرةتهةليََية ئةم نةيبينيوة.
قسةى كرد بآ ئـةوةى  ةر وةآلمي دايةوة. كة بريى ليَ نةكردبووةوة. بؤ يةكةم  جار سيةك

 ني هةَلبريَريَت. بؤ يةكةم  جار بة ناوى خؤيةوة بانهي كرد.اوشةك
ضةند جوانيت بة توورِةيي! لووت بةرزييةكةم خؤش دةويَيت، لةبةر ئةوةي  تـؤ   ـ هالة ..

بةجآ مةهيََلة. ئةمرِؤ زوو ديَم  مةزنيت ئةوة ليَم خؤش دةبيت. تيات ليَ دةكةم ئؤتيَلةكة
ثياسةيةكي جوان بة دارستاني بؤلؤنيادا دةكةي . م  لـةوآ وةرزشـي ثياسـة    و، لةطةَلت 

شي لـةثيَ دةكـةم و زؤر رِآ دةكـةي  و،    زدةكةم؟ جلي دةَلث لةبةر دةكةم و ثيَآلويَيي وةر
 كاريَيي ئةوتؤ دةكةم هةموو درةختةكان ثؤزشت بؤ بهيَننةوة؟

 تواني هيَورى بياتةوة، طوتي:
 .. بةآلم لة ثياويَك نابووريَم هةَلةم بةرانبةر بيات! ـ مادامةكى درةختةكان ميَ 

تةلةيؤنةكةى داخست و لةبةردةم ثرؤذةى نوآ و خـةرجي نويَـدا بـةجيَى هيَشـت. دةبيَـت      
ئيَستة برِواتة دةرةوةو بة دواى جلى وةرزشي و ثيَآلويَيي وةرزشي لـة جـؤرة ماركةيـةكي    

 بةناوبانهدا بهةرِيَت بؤ ثياسةكردن!
 طرانة ئايرةت ئاشق بيَت! دةى .. ضةندة

كاترميَر شةشي تةواو ئاغاى ئامادةطي لةناكاو ئامادةبوو، ئؤتؤمبيلةكة بةرةو دارسـتاني  
 بؤلؤنياى بردن.

ويَرِاى سةرما، هةموو شتيَك، ضوون ضامةيةكي زستان، جـوان بـوو. وةك بَليَيـت هـةموو     
نزيـك  خـودى ئـةو    خؤيـان لـة  . يـان  نـةوة دةكةنزيـك  ئاشـةةكان   خؤيان لةبوونةوةرةكان 

ويَى كرِيبيَت؟ درةختةكان كة ناوو رِةضةَلةك ةوة... تؤ بَليَيت خؤ ليَ نزيك كردنةوةى دةكةن
 ةندةوة هيَناويان .وو وةري سةوزبوونيان دةزانيَت و دةزانيَت لة   وآلتيَيي يرةواني خوا

ةيؤن، ئةويَك كة هيض شتيَيي ثيَشيةش نةدةكرد تةنيا ضـةند خولـةكيَك نـةبيَت بـة تةلـ     
ثيَدةضيَت كاتي زؤرترى بة درةختةكان دابيَت، بـؤ ئـةوةى كـاتي ئـةوةى هـةبيَت هـةموو       

 تابلؤيةكي )ئاسن ( خبويَنيَتةوة بة هةر درةختيَيةوة داكوترابيَت.
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كاتيَك لةطةَليدا بة كةنارى دةرياضةكةدا ثياسةى دةكـرد كـة هةنـديَك مـراوى بةسـةريدا      
بَليَيـت بـةو ميَينانـةى    ختـةكان دةَليَـت، وةك   خليسيانآ دةكـةن، يـةك يـةك نـاوى درة    

 دةناسيَنيَت ثيَ  وآ ضوونةتة دَلييةوة.
 بة ثيَيةنينةوة طوتي:

 ـ كيَبةركيَية طران نابيَت ئةطةر ئةم درةختانة ئايرةتي تؤ ب !
 بة هةمان طاَلتةوة وةآلمي دايةوة:

دةكات و ثةنا بةر درةخـت  ـ ويَرِاى ئةوةي  تةواو لةثياويَك دَلنيا مةبة لة دةسيت مرؤظ رِا
 دةبات!

كاتيَـك ئايرةتيَـك دةضـيَتة ذيانيانـةوة نـاوى ئـةو        ـ مةبةستم ئةوة بوو ثيـاوان زؤر جـار  
شـتيَيي سـةيري  دةبيـنم     ،ئايرةتانة هةَلدةدةن ثيَ  وآ لةسةر نويَنةكـةيان نووسـتوون  

 ئةطةر لة رِابوردووتدا ئايرةتهةىل لة درةخت هةبووب .
لة بةردةم ئايرةتدا دوو ثرس باس بيريَ : ثارةو )سةركيَشـى ثيـاو(.    ـ ئةوة ثياوةتي نيية

ةزاف بة سـامانةكانيانةوة لـيَ دةدةن.. ئةوانـةي  لـة     طتةنيا دةوَلةمةندة نويَيان الف و 
 ني ئايرةتان بيَ بةش  شانازى بة ثيَوةندييةكانيانةوة دةكةن.دياوةري كر
 ئايرةتان تيَر بوويت؟ لة ؤـ كةواتة ت
 نينةوة وةآلمي دايةوة:بة ثيَية

 ـ رِةنهة لة درةختان تيَربووبووم!
 ـ بة رِاسيت!

 كاغةزدا كاردةكةم. ـ ئاشيراية.. بةاليةني كةمةوة بةوةى لة بوارى دروستيردني
 ـ ضى بةم بازرطانييةى طةياندوويت؟

يـرةوانرتي   ـ ئةوةم بةسة لة بةرازيل نيشتةجآ بووم كـة هـةردوو سـيى جيهـانى ليَيـة.      
 ن لةويَية. هةروةها كارطةى دارو كاغةزي .دارستا

 ـ واتة تؤ نازى درةختهةىل ئةوآ هةَلدةطريت و، لة شويَين دييةي  تريؤري دةكةيت!
ك ئؤديسـةو  ـ م  نيم كة تريؤري دةكةم. م  كاغةز ثيَشـيةش دةكـةم بـؤ ئـةوةى خـةلَ     

وانيارةكـان  لتيَر( و )موتةنـةبي( و جـربان خبويَننـةوة. تـةنيا تا    داستاني طلهام  و )ظؤ
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ثيَويستيان بة تةخت كردني دارستانيَيي سةر رِووى زةويية بؤ ئةوةى كتيَبيَك بآلوبيةنةوة 
اغـةز نيـوةى بـؤ    ككةس ناتويَنيَتةوة.. هةروةها بؤ ضاث كردني رِؤذنامـة لـة نايـابرتي     

.. هةروةها طؤظارى ناياب ئةوةنـد  راوةتةرخان ك و ثرسةو بزنسي خؤشى و مردن ثريؤزبايي
ن بهريت، بؤ بآلوكردنـةوةى هـةواَلى )مريانـي ويَنـةكان( تـةرخان      اوانيت هةَليتنا  سقور

 .بةرطرى لة ذينهة دةكةن ةوة، اليف ئةوة ليَ دةدةن، طوايةكراون.. ئةوانةى، كة ويَرِاى ئ
 بةطاَلتةوة طوتي:

 ـ كةواتة تؤ ديَيتة ئيَرة بؤ ئةوةى ثؤزش بؤ دارستانةكان بهيَنيتةوة.
 شياوانة بوو:وةآلمةكةى رِا

 ـ هيض كاتيَك رِووى نةداوة ثؤزشم هيَنابيَتةوة!
 سووربووني ثيَوة دياربوو. ئةطةر بة رِاسيت نةبوواية، بريى بؤ ئةوة دةضوو بةطاَلتةى بيَت.

ر، تاقي دةكاتةوة تا   رِادةيةك لةو قسةيةيدا رِاستهؤ بوو. ئيَستة وآ زؤر لـةو  تتةنيا دوا
شي ثيَى بريكردنةوةى ئيفليج دةكات. رِووى نةداوة وةك ئـةمرِؤ  قسانةى ناكؤَليَتةوة. دَلخؤ

نزيـك نـةبوو وةك ئـةوةى ليَـرة ليَـوةى       رِاستهؤيانةو خؤييانة بيَت، ويَي  ئةوةند ليَـوةى 
 نزيية.

وةك بَليَيـت سروشـت هاوسـاني لـة نيَوانـدا كـردب ، لـة دةرةوةى ئؤتيَـل و ِريســتؤرانتة         
ى لةبةرة، هاوسان لةطـةأل ئـةودا لـة دارسـتانيَيي     نايابةكان. ئةوي  وةك وآ جلى وةرزش

ئةيسووناويدا هةواى ثاكر هةَلدةمريَت، كة ئةو دارستانة بةثيَى ياساى يةرةنسـا مـوَليي   
 .تهةموو كةسيَية ثياسةى تيَدا بيا

 هةناسة هةَلييَشانةوة طوتى:بة 
هةَلبراردووة،  ةوةير دارستانةكانيان بؤ خؤشاردنـ دةزانيت .. لةوةتاى تريؤريستان لة جةزا

نةكردايـة ئـةوة    مستان بووةتة وشةيةكي هاوتاى تـؤق . ئةطـةر سـةيةر   ربةالى منةوة دا
هةموو رِؤذيَك سةرم لةم دارستانة دةدا. ضةند جوان و دَلرِييَنة! ئةمة يةكـةم  جـارة لـة    
ماوةى ضةندي  ساَلدا، بة دَلنيايي و شادييةوة بـة نـاو دارسـتاندا ثياسـة بيـةم. ضـةندم       

 ثيَويست بةمة بوو!
 وةآلمي دايةوة:
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ـ سةرقاَلى ئةوةم شوقةيةكي نزيك ئيَرة بيرِم. لةئاييندةدا، ئةطةر سةرت لة ثـاريس دا و  
 دةتوانيَت تيَيدا مبيَنيتةوة. بتةويَت ئةوة

 بة شادومانييةوة وةآلمي دايةوة:
 يت.شة بضيَت لةوآ نيشتةجآ بباة.. بريؤكةيةكي بنجوا ـ بة رِاسيت طةرِةكيَيي

ـ ئةو طةرِةكةي  جوانة كة ليَى نيشتةجيَم. ئةمةى ئيَرة شوقةيةك دةبيَـت بـؤ ميوانـاني    
 لة ثاريس دةدةن. كومثانياكة كاتيَك سةر

ةت زؤر جوان بيَت. مادامةكى لة ماآلني ئةم ناوضةى بـة باشـرت   وشبيين دةكةم ماَلةـ ثيَ
 دةزانيت.

 وةآلمي دايةوة: لة دةنهي تيَيةأل بة غةمبارييةكةيةوةى سةندةوةو
 ـ ماأل بةو كةسانةوة جوانة كة لةطةَلماندا تيَيدا دةذي .

بـةختى  كة لةطةَلى دةذيـت، لـة بةد   لةطةأل ئةو ئايرةتةدا شادومان نيية بؤى دةركةوت كة
 طرميانةكراوى ئةو يريوى شادوماني خؤى دروست دةكرد.

 طوتي:
 ةرقاَلييةم نةبوواية لة شام.ـ ضةندم حةز ليَية سةرداني ثاريس بيةم .. ئةطةر ئةو س

 ـ وةك ضى؟
ية، دةبيَت هةركة طةرِامةوة خؤميان بؤ ئامادة بيـةم.  ةـ مانهي داهاتوو دوو ئاهةنهم ه
بةتي يةكةم  جارة لـة  بة ضةند ثرؤظةيةك دةكةن. بة تاي هةنديَك طؤراني نويَ  و ثيَويست

 كةنداو طؤراني بَليَم..
 ـ ئةى سةرت لة ظييةننا داوة؟

 ةننا؟ نا.ـ ظيي
يك لة سةرضاوةكةيةوة ييَربة. نةك لـةو هـاوار   زئةوآ. ميودةتبةمة ثيَيةةوة ـ جاريَييان 

كردنةوةوة كة ئةمرِؤ ناوى طؤرانييان ليَ ناوة. ضؤن ئةو كةسـانةى )سـؤلفاج(ى طـةردوون    
 ناناس  طؤراني دةَليَ ! ضؤن ئةوانةى ييَرى بآ دةنهي نةبوونة دةنط هةَلدةبرِن!

 َليَيت؟ـ طؤراني دة
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ش لـة  ريَيي بـا هـ نا.م  طوآ دةطرم. بؤية خؤم بة باشرت لة طؤرانيبيَـرةكان دةزامن. طـويَ  
 طؤرانيبيَريَيي خراث باشرتة!

 ـ رِاست دةكةيت.
ـ طؤراني لة طوآ طرت  لة سروةى بوونةوةرةكانةوة ييَربـة، وةك ئيَسـتة .. طـوآ لـة بـآ      

ياسـة دةكـةيت.. بـةو بـآ دةنهييـةى      يَك بة ناو ئةم دارستانةدا ثتدةنهي خؤت بهرة كا
 دةزان  كةى كات لة ميوزييدا دروستة، يان هةَلةية.. وةك ضؤن لة ذياندا دةزان .

 ـ ضؤن ئةمة دةزانيت؟
 ثيَيةني.

 ـ ضى بزامن؟ كةى كات دروستة؟
 ـ مةبةستم ئةوةية ضؤن ييَرى ئةمة بوويت؟

ناشـيَت دوور لـةذيان برِؤيـت،     ـ هةنديَيي لة كتيَب و هةنديَيى لة بريكردنـةوةو رِامـان،  
رِيَت نادات لة رِآ الدةيت، يان هةناسةبرِكيَت ثـيَ   رِيَتمي خؤت رِيَك نةخةيت. رِيَتمئةطةر 

سـةريان  لة ذيانـدا  نبينيت ابيةويَت، يان بةرةو هةموو اليةك رِابيةيت. ئةو كةسانةى دةي
ةن بةر لةوةى هةنهاو هـةَليَن .  رِيَك خب ني خؤيارِيَتمويان نةبووة تا ا. كاتي تةوليَ شيَواوة

ةرِاونةتةوة الى بىَ دةنهيي قووَلى خؤيان، بـؤ ئـةوةى بـةر لـة هـةنهاو      طواتة كةميَك نة
 هةَلهيَنانة طةورةكةيان هةنهاوةكانيان رِيَك خبةن.

 ـ ئةمةت خويَندووةتةوة؟
ميوزيـك   ـ بةَليو ييَرى بوومة.. ئةوةى خويَندوومةتةوة ئةوةية كة لةو برِوايةدا بوون كـة 

دةنهة؟ تا بتهؤظ  هات و سرووشي لة ميوزييي بآ دةنهييـةوة وةرطـرت. دةزانيـت كـة     
 ميوزييي رِؤذئاوايي شويَين بآ دةنهي تيَدا نيية.

 ؤزينةوةيةكى بؤ ئاشيرا بووبيَت، طوتى:دوةك بَليَيت 
بـؤ   ـ رِةنهة خويَندنةوةى قورئان ضاكةى ضؤنيةتى بيَ دةنهي ييَربووني لة سـروود بيَريـدا  

عةرةب هةبووبيَت. كاريهةرى  بآ دةنهي لة نيَوان ئايةتةكاندا هةمان طاريهةرى هـةمان  
ئايةتي لةسةر دةروون هةية. ئـةوي  دريَـر و كـورت دةبيَتـةوة بـةثَيى ئـةوةى خويَنـةر        
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ريَـت بـةَليو بـة )تـةرتيل(ي      ندةيةويَت واتاطةىل ثيَ دةربربِيَت. بؤية بـةبآ دةنهـي دانا  
 دادةنريَت.

 ةى داية:دريَر
ـ نازامن، م  دةَليَم ئةمة بؤضوونة، بري لةو بآ دةنهيية دوورو دريَـرة دةكةمـةوة كـة ئـوم     

رِي  و رِسـتةيةكي دييـةدا بـةجيَى    ضـ كةلسووم، بؤ منوونة، لة نيَوان رِسـتةيةكى طـؤراني   
ــراني هاونــةوةى بامبــة، هاوكــات   ــراني هاونــةوةى وآ وةك طؤرانيبيَ دةهيََليَــت. طؤرانيبيَ

بيَرو قورئاخنويَ  بوون، بؤية بيَ دةنهيي نيَوان دوو برِطـةيان كـردة بـةرزتري  ثلـةى     طؤراني
 بةرجةستةي رِوحي.

 لةناكاو لة ثياسةكردن رِاوةستاو طوتى:
ـ لةوةوثيَ  ضيَرم لة قسةكردن وةرنةطرتووة وةك ئيَستة لةطةلَ تؤ ئـةو ضـيَرة وةردةطـرم،    

 ى ئارةزووت بيةم.ئةوةدةزانيت.. ثيَويستم بة زيرةكي تؤية بؤ 
 تيَبيين كرد كة نةيويست بَليَت تا خؤشم بويَيت.

 بة شةرمةوة وةآلمي دايةوة:
ـ بِروا ناكةم تا رِادةى ئةوةى ئـارةزووم بيـةيت زيـرةك مب، مـ  تـةنيا لـة بريكردنـةوةدا        
هاوسانت دةمب. كةم جار يةكيَيم تووش هاتووة بـة قـووَلى قسـةى لةطـةأل بيـةم. ئاكـام       

كردنة، مني  تةمةني خؤم لة مةشق كردن لةسةركوت كردنى زيرةكيمـدا   زيرةكي مةشق
 ينةتيم زؤرتر بيَت!ةطوزةراندووة، بؤ ئةوةى م

 بةسةر قرةكةيدا هيَنا و طوتى: ىلةثياسةكردن رِاوةستاو دةست
ـ لةمرِؤ بة دواوة ناخؤشي نابينيت.. هةركة توانيم بة ديـدارى يةكـدى دةطـةي ، منـي      

 سةت لةطةأل بيةم.ثيَويستم بةوةية ق
 هيواخواز بوو بَليَت ثيَويستم ثيَتة. ويسيت بةرةو الى ئةو وشةيةي رِابييَشيَت.

 طوتى:
 ارى كار ثيَ ويستنة.دينظـ حةز دةكةم كارت ثيَم بيةويَت.. ئة

 قسةكةى رِاست كردةوةو طوتى: ،نووساند ىلةكاتيَيدا باوةشي ثيَداكردو بة سينهي خؤوة
 نة!دـ ئةظيندارى داطريكر
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هةردوو ليَوى بةبةرضاوى خيََليَيي درةختهةلةوة هةَليانيوتاية سةر. وةك بَليَيت ماضةكةى 
 وانةيةكي ثرةكتييييانةى ئةو قسانةية كة كردني.

يَـر بـووةوة تـا رِادةيـةك لـة شـةرمان و لـة        برِوايةدا بـوو كـة ماضـةكةى زؤر در    وآ لةو
اتيَيي  لة ما  كردنةكة بووةوة، هـةر  جارِكيَشاندا طةآلى درةختةكان سوور هةَلهةرِان، ك

 ضوار وةرزةكة بة بةهارو باوبؤرانةكانييةوة لة ضةند خولةكيَيدا تيَثةرِيبوون.
 و ليَوى دةنهي دةدزن.وهيض شتيَيي نةطوت. بةردةوام هةرد

ئةوي  لة نيَواندا ئةو ضيَرةى نةشياند كة ثيَريِا ناطةي  ئةو كاتة نةبيَت كة بـةبآ دةنهـي   
 ةوى دييةدا رِؤدةض .بة ناخي ئ

طةيانديية ئؤتيَل و تةنيا يةك هةست دةجيووآلنـد. ثيَويسـتى بـة ضـةند ليَـو هـةبوو، تـا        
 بتوانيَت لة تةنيا يةك ئايرةتدا هةموو ميَيايةتي طةردوون ما  بيات!

                                         *** 
يَدانانيةتي. ضؤن كاريَيي وا دةكـةيت  جزانرتي  ساتى ئةظينداري ئةو كاتةى بةر لة ددان ث

ئةو يةكةم  شثرةزةيية دريَرة بييَشيَت. ئةو دؤخى خوالنةوةيةى كة ترثةى دلَ و تةمةنت 
 ثرت لة جاريَك لة يةك ساتدا دةطؤرِيَ .. كاتيَك لةوة نزيك دةبيتةوة يةك وشة بدركيَنيت.

ئـةو طـوتي )بـةبآ     ضةندي  جار ويسيت طؤى بيات، بةآلم ئةمي  ضوون ئـةو نـةيهوت.  
دةنهي دةزان  كةى كات هةَلةية، يان دروستة لة ميوزييـدا(، لـة دةرةوةى ميـوزييي     
ضؤن كاتي تةواو طوجناو دةزان ، بؤ ئةوةى وشةيةك بَليَ ، ثاش ئةوة وشةكان بةو شـيَوةية  
ى ناميَننةوة كة ثيَشرت ضؤن بوون. يييتؤر هيهؤ دةَليَت )ثاش يةكةم  ددان ثيَـدانان، ضـ  

ديية وشةى خؤشم دةويَيت هيض ناطةيـةنيَت(. بؤيـة طـةورة ئةظينـداران، بـةرطرييان لـة       
وشة )نؤبةرةكان( كرد كة بؤ ئةوة دروست كرابوون تا يةك جار بهوتريَ . بؤيـة بـؤ    شيؤى

 ئةوان وشةى )خؤشم دةويَيت( رِووداويَيي زمانةواني طرنهة.
دومان بوو كـة ئـةو وشـةيةي بـؤ ئـةو      ئاى لة بةرثرسياريةتي! لةبةر ئةو سامةى، وآ شا

طؤنةكردووة، ئةوي  بؤ ئةمي طؤنةكردووة. بةآلم دَلى طويَى لةوة بوو كة ئةو بـآ دةنهـي   
 وةك بيَزارى بةردةوامي لة ذياني هاوسةرطريي. ليَ نواند.
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هةسيت طوناه كردن دايتةنييةوة، نايةويَت ثياويَك لـة ئـايرةتيَيي دييـة داطريبيـات و،     
بةشدارى لةطةأل بيات.  نازانيَت لةم ئةظيندارييةدا لة   ثلةيـةكي نةريتـدا    نةي  ثيَيةوة

خؤى دةبينيَتةوة. ثرسيارةكان ذيانيان ليَ هةراسان كـردووة، شـادومانييان لـيَ هةراسـان     
 كردووة، وآ لة رِةيتارةكاني رِازى نيية، هةست دةكات شتيَيى ذياني خةريية دةشيَويَت.

ةرِايةوة شام، بؤ سةرلةنوآ بينينةوةى نةجال بة شادييةوة هاوارى ويَرِاى ئةوةي ، كاتيَك ط
 كرد:

 ـ ضيت كردووة تا بةم شيَوةية طةشاويتةوة؟
 ةكاتةوة.يَت.. سويَند دةخوات.. دووثاتي دثيَدةكةن

 ـ بة خوا هيضم نةكردووة.
 ـ جهة لة ثةرستياري، لة ماوةى دة رِؤذدا ضيت كرد؟

 ةام درةنط ديَت!وئةظيندارى بةرد سآ رِؤذدا.. ـ مةبةستت لة ماوةى
 وآ ثيَويسيت بةوةية ئةوةى بةسةرى هاتووة بؤ يةكيَك بهيَرِيَتةوة.

بةآلم نازان  ضؤن ئةو خةونة بهيَرِينةوة كاتيَك لة خـةو هةَلدةسـت . هـيض شـتيَيي لـةوة      
يي ناكات لة ذياندا دةيهوزةريَن . لةوةتاى لة ثاريس طةرِاوةتةوة، لة ناوضـةيةكي سـنوور  

بزيَودا ذيان دةطوزةريَنيَت، بة هات  و ضوون لة نيَوان خةون و واقييـدا. لـة نيَـوان ئـةوةى     
خةريية طومان دةكـات   ،لةطةأل ئةو طوزةراندى و لة نيَوان ئةوةى ثاش ئةو دةيهوزةريَنيَت
ية بضووكانةى لةطـةأل خـؤى   كة ئةوة رِووى دابيَت. ئةطةر لةو ئؤتيَلة نايابة، ئةو وردةكاري

طةرماوةكاني ئؤتيَلةكانـدا دادةنـريَ ، لـة سـابوونى بؤنـدارى ماركـةى       لة ناباية كة هيَنة
طةورةو ثيَداويسيت خؤشوشنت و بابووجيَيي سثيي بةنرب. وآ نرخةكةى ال مةبةست نيية، 

وةك ضؤن لـة بةسـةرهاتةكةى سـندريَالدا لـةو      خةونةكةى ال مةبةستة. بةديهيَنانيبةآلم 
ؤ ماوةتـةوة نايـةوَيت لـة ثيَـى بيـات: دةترسـَيت بثتوركيَـت.        ئؤتيَلة ئةو بابووجـةى بـ  

ئةوة دةتوانيَت هةر كاتيَك بيةويَت لة  ،مادامةكى لةناو زةرية كاغةزينة بريةةدارةكةيداية
 خةونةكانيدا لةثيَى بيات.
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خؤى لة ئارةزوومةندييةكى بةئازار تيَوة دةطالند. وآ هيَشتة نازانيَـت ثـاش ئـةوة ضـةند     
ى ئةو ئؤتيَلة نايابانة كؤدةكاتةوة لةوانـةى كـة لةطـةأل ئـةودا سـةريان ىلَ      بابووجي ديية

 دةدات و، رِؤذيَك لة رِؤذاني  بةثيَى خاوس و نائوميَد خةونةكاني بةجآ دةهيََليَت!
 نةجال هاوارى كرد:

ـ نا! كةواتة ئةو، ئةو ثياوة بوو كة تةلةيؤني بؤ كردم؟ ضةند شتيَيي جوانة كة ئةظينـدار  
 تة كةسيَيي ديية تا بؤ يارةكةى بيياتة شتيَيي لةناكاو!خؤى بيا

بوورامـةوة كاتيَـك لةبـةردةم دةرطـةى     ـ شتيَيي لـةناكاو نـةبوو، بـةَليو كؤسـت بـوو!      
 ذوورةكةمدا بينيم، لةو ئؤتيَلة هةذارانة، خؤزطة تةلةيؤنةكةت ثيَ دةدام.

 ـ م  ضوزامن .. ثاشان خؤ ئةو دةزانيَت كة تؤ دةوَلةمةند نيت.
ثـارةو ثوولـة.    ت و هيَـزى ئيَستةي  دةزانيَت بة خؤى ضةند بةهيَزة، ئةوةي  دةسـتةآل  ـ

و ئةسـتيَرةت دةردةهيَنيَـت و بـة ناضـارى لـة ئـؤتيَليَيي       وكاتيَك يةكيَك لة ئؤتيَليَيي د
 سةرووى ئةستيَرةكانت نيشتةجى دةكات.

ةويَـت لـة جـةزاير    ـ ئةم رِةخنةيةى ليَ دةطريت؟ ئةظينداريَيي بآ ضارةى وةك ئةوانـةت د 
بةجيَت هيَشتوون. بآ ضارةيي ئةوان لة رِوومةتي تؤدا رِةنهي دةدايـةوة.. ئيَسـتة بنـوارِة    
ضةند جوانيت. ضاوتيَرى مادي طرنط نيية بةرِادةى ضاوتيَرى سؤزدارى، خؤشويستين ئـةم  

 انرتت دةكات!وثياوة ج
 كات!ـ لة ثاريس تةنيا سآ جار بةديدارى طةيشتم، ئيدي ضؤن جوامن دة

ييـةي  سيسـمان دةكاتـةوة.    جوامنـان دةكاتـةوةو هـي د    ـ ئاشيراية.. ئةظيندارى هةية
هةنديَك ثياو هةن بة دةسيت خؤيان نيية شةثؤلي نيهةتيظانة ثةخ  دةكةنةوة، خـةمؤكي  
و خةيةت و طرآ كويَرةكاني خؤيان لةطةأل خؤدةهيَن  و دةبيَت تؤي  بة ئةظ  لة قـورِاوى  

ــت ــان دةريانيهيَني ــيت   خؤي ــةيت، دةس ــةدى ناك ــيَ ب ــديَييان ل ــيض ئوميَ ــةي  ه ، ئةوان
ان بؤ دريَر دةكةيتةوة بة هيـواى ئـةوةى ثياويَـك دةسـتةبةر بيـةيت، كةضـى       درِةسيييريا

تونـد دةكـات تـا ئـةو رِادةيـةى تـؤي  لةطـةأل خـؤى لـةناو          ثياوةكة خؤى بة داويَنتةوة 
 ضَلثاوةكةى خؤيدا ندرؤ دةكات.
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دةزانيَت، كـة تـةنيا بـة تةلـةيؤن دوو رِسـتة       وةارةى ئةم ثياوةوةك بَليَيت نةجال شت لةب
قسةى لةطةَلدا كردووة، ثرت لةوةى وآ شيت لةبارةوة بزانيَـت. ئـةو لـة هـيض كـةس لـةو       

وة تاظهةيةكي ذيانة، رِووباريَية و رِاتدةماَليَت تثياوانة ناكات كة تووشيان هاتووة. ئةم ثي
ةطةأل خؤتدا هاوشاني برِؤيـت بـؤ ئـةوةى بهةيتـة ئـةو      و ثاَلت ثيَوة دةنيَت لة ثيَشربِكآ ل

نةوةيـةكي  وشويَنةى كة ثيَشبينيت نةدةكرد ثيَى بهةيت. تؤ لةطةأل ئـةودا لـة بةرةنهاربو  
 ثةرِيت.ةوةى ثيَريِا بهةيت.. يان ليَى تيَبةردةوامدايت بؤ ئ

 لة نةجال ورد دةبووةوةو طوتى:
 ـ رِةنهة قسةكةى تؤ رِاست بيَت.

و وةك سـةركةوت  تةشـةنة دةكـات،    اقسةكةى م  رِاستة. سـةرنةكةوت  تـةو  ـ ئاشيراية 
خةمؤكي تةشةنة دةكات، تةنانةت جواني  تةشةنة دةكات. ثيـاويَيي   ني  ضوونامشادو

تاكةى خؤيت بؤ دةطويَزيَتةوةو ناضارت دةكات تؤي  هاوشاني ثؤشتةيى ةجوان و ثؤشتة ث
تي خؤت ثشت طوآ نةخةيت تا بةو شـيَوةية  ئةو بيت بؤ ئةوةى لةدةسيت نةدةيت و، رِواَلة

ياويَيت خؤش بويَـت، دةرك  دةرنةكةويت كة شايةني ئةو نيت. بؤية ثيَويستة بةر لةوةى ث
 شيان دةبيت.وكة لةمةودوا وةك ثةتا تو بيةيت بةو كةموكورِييانة

 هاوارى كرد:
ارة خـوانيَيي  ـ دةى ثؤشتةييم بري مةخةرةوة.   رِيسواييةك بوو كاتيَك بانههيَشـيت ئيَـو  

 كردم و مني  شتيَيي ئةوتؤم نةبوو شايةني ئةو بؤنةية بيَت.
 ـ ضؤن سةيةر دةكةيت بآ ئةوةى خؤت بؤ ئةو جؤرة بؤنةية ئامادة نةكةيت؟

ـ دةزانيت لة   بارودؤخيَيدا سةيةرم كرد. ضوزامن ئةو ديَـت.. وةك بَليَيـت بوخـوردم بـؤ     
 لة كويَوة بؤم ديَتة دةرةوة.سووتاندبيَت، نازامن ئةم ثياوة وةك جنؤكة 

يَيت بة ديدارى دةطةيت لة هةر شتةييدا بيت وةك بَلـ كةواتة دةبيَت لةمةودوا لةوثةرِى ثؤ
رطي ئةوتؤت هةبيَت شايةني ياوةرى كردنـي ثيـاويَيي   ةكويَيةك بيت و، ثيَويستة جل و ب

 لةو ثلةو ثايةيةدا بيت.
اَلى ثيَـوة نـام كـارى خـؤم سـةبارةت بـة       نيت.. رِؤذيَييان طوتةيةكم خويَنـدةوة ثـ  اـ دةز

  جلوبةرط يةكال بيةمةوة.
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 ـ ضي.. بَلآ بزامن ضيت ثيَية! 
ـ )هةوأل مةدة وا بيةيت جلةكانت طرانرتي  شت ب  لةبةرتدا تا رِؤذيَك خـؤت نةبينيتـةوة   

 هةرزانرت بيت لةوةى لةبةرتداية(.
ؤسـتا بوويـت. بـةآلم    ـ جوانة.. ئاشـيراية ئـةو كاتـة ئةمـةت خويَندووةتـةوة كـة مام      

خؤشةويستم ئيَستة ئةستيَرةيت، ئةطةر خؤت جوان نةكةيتةوةو ثارة خـةرج نةكـةيت وةك   
ئةستيَرةكان ثارة بؤ جلوبةرطةكانيان خةرج دةكـةن، ئـةو كـات، ويَـرِاى طرانيـت، خـؤت       

ذييي بـازارِ بـةو شـيَوةية    دةبينيتةوة لةوان هةرزانرتو لة دةنهيشت هةرزانرت دةبيـت. لـؤ  
 ت؟دةيبيرِآ ثاشان تؤو خوا، كاتى ئةوة نةهاتووة ئةم جلة رِةشة  ت،دةَليَ

ـ دةزانيت ضةند ناودار بة دريَرايي ذيانيان جلي رِةشيان لةبةر كردووةو تا هاتووة جياوازى 
 جؤليَت طرييؤ(.)كردوون؟ )باكؤ رِابان(، )ئيديَت بياف(، 

 قسةكةى ثيَ برِى:
  نيت .. تؤ لة كات و شويَين هةَلةدايت. ئيَسـتة  ـ بةآلم تؤ ئةوان نيت، تؤ لة يةرةنساي

 سةردةم سةردةمي خؤشيية.
 ة بهيَنيَت طوتى:كبةو شيَوةيةى بيةويَت كؤتايي بة ديالؤطة

 ـ خؤشةويستم لةطةأل م  هةوأل مةدة م  يرِيَى نادةم.
ئةو ة ئامسانييةوة بيين بؤ يئاشيراية كة يرِيَى نادات. ئةو بة خؤى كاتيَك بةو جلة وةرزشي

ة نويَيةكةى سةرجني رِانةكيَشـابيَت،  بووى، وةك بَليَيت رِةنهسةيرانةى ناو دارستانةكة كرِي
 طوتى:

 ـ هةر كاتيَك بريى منت كرد جلى رِةش بثؤشة.
 وةك يةكيَك ثؤزش بؤ ثياويَك بهيَنيَتةوة شةيداى درةختةكان بووبيَت طوتى:

 ةبيَت.ـ م  دارتووم لة بنةرِةتةوة جلم نيية تةنيا رِةش ن
لةو كاتةوة، ضاوةرِوانة سةرلةنوآ بيبينيَتةوة، ئيَستة تـةنيا يـةك درةخـت نييـة، بـةَليو      

طيَالسة طوَلى كردووة، درةختى درِك و ثةَلية، درةختى بادةم  دارستانيَك ئايرةتة. درةختى
 و، درةختى ثرستوو، درةختى ضنارة.وو درةخيت سةر
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يا دارستان نةبيَت بـؤ ئـةوةى خزمايـةتي    ثاش ئةو ضى ديية دؤستايةتي كةس ناكات تةن
لةطةأل سةجةرةى خيَزاني ئةودا ثةيدا بيات. هةروةها تا سيخورِايةتي لةسةر ئايرةتةكانى 

 بيات!
لةوةوة ييَربوو بة هؤى ثيَوةرى ميوزييي بآ دةنهييةوة ديالؤط لةطةأل طةردووندا بيـات.  

رةكانـدا رِوابيَـت. تـةنيا ئيَسـتة     ئةميَك كة وةك رِووةكيَيـي كيَويلـة لـةنيَوان درزى تاويَ   
شارةزاى ئـةوة بـووة طـوآ بـؤ ئـةوة رِادَيريَـت كـة واى دةزانـي دةنهـي نييـة: سـروةى            

 يةى لة تةنيشتييةوة دةذي .بوونةوةرةكان، لةو جيهانة نهيَني
كاتيَك ئةو سةيرانةى تةواو دةكات، دةطةرِيَتةوة تا بةناو درِك و دالَ و زةىل ذياندا ثياسـة  

ةك ثةثوولةيةك لةناو درِندةكانيدا. دوو سالَ تيَثةرِيوة كة لة رِؤذهةآلت دةذيـت و  و بيات،
 دؤستايةتي لةطةأل كةس نةكردووة لةناوةندى هونةرى، تةنيا يرياس نةبيَت.

درةخايَك بضيَنة ضاكةت دةداتةوة، لةبةرو بوومةكةى دةخؤيت ، رَؤذانـةي  حـةوت لـةتر    
يةني كةمـةوة سـيَبةرت بـؤ دةكـات و ذيانـت بـة       ئؤكسجينت ثيَ دةبةخشيَت، يان بة ال

سةوزاييةكةى جوانرت دةكاتةوةو، لق و ثؤثة بةسيَبةرةكةى بانهي ثاسارييةكان دةكات، تـا  
خـاكي خؤتـدا دةيضـيَنيت ..     ولة باخضةكةدا جريوةيان بيَت. مرؤظيَك دةهيَنيت و لة نـا 

ةهاويَت و ثةلةقاذآ دةكات يةكسةر لة رِيشةوة هةَلتدةكةنيَت، ثةل دهةركة طةورة دةبيَت 
و ئاوةكةت دةدزَيت بؤ ئةوةى خَيراتـر لـة تـؤ طـةورة ببيَـت، بـةيانيانيَك لةخـةو بيَـدار         
ى دةبيتةوةو دةيبينيت شويَنى تؤى داطريكردووة، بـة سـةبةتةى ميوةكـاني تـؤ ميوانـدار     

اسـت  كاني كردووة تا لووتت تيَ برةن  و لة ثشتة ملة بنةياراني كردوويت و بانهي طورطة
 بيةن. كةواتة ضؤن مرؤظ ناضيَتة رِيزى ثارتي درةختةكانةوة؟

كاتيَك لةالى نةجال سياآلى لةو ئايرةتة طؤرانيبيَرة كرد كة بـة دؤسـيت تيَدةطةيشـت و،    
بةوثةرِى شادومانييةوة ئةو طؤرانييةى بؤ دةضرِى كة يةكيَك لة ئاوازدانةرةكان ثيَشيةشي 

ةرز(، كةضـى ئـةو طؤرانيبيَـرة ئايرةتـة ثيَوةنـدى بـة       كردبوو تا ببيَتة )طرنهرتي  كارى و
ئاوازدانةرةكةوة كردبوو ثيَشنيازى كردبوو ثاداشتيَيي زؤرترى ثيَ بدات لةوةى ئـةم ثيَـى   
دةدات، بؤية ئاوازدانةرةكة بةوى يرؤشتبوو بآ ئةوةى تةنانـةت ثـؤزش بهيَنيَتـةوة، يـان     

 ئةمي ليَ ئاطةدار بياتةوة.



 172 

 نةجال طوتى:
ــةر  ــة س ــ ئةم ــةرثيَيـ ــتايةتيي س ــةن  يدةمي دؤس ــتايةتييةكي دريَرخاي ــيَت دؤس ة. ناش

  ثيَيبهيَنيت، يان طرةو لةسةر كةس بيةيت.
 هاوارى كرد:

 ـ بةآلم ئةمة شوورةيية .. ضؤن شةرمي ليَ نةكردم ..
ة بؤ يـ ئةى ئاوازدانةرةكة شةرمي كرد؟ ئةوة ناوةنديَيي بآ شةرمةو ئينتيماي بؤ هيض ني

يَت. تؤ ئامادةبوويت بيوذريَيت تـا طؤرانييـةك لـة ماتـةميين باوكـدا      طريياني خؤى نةب
ةك دةسـتةبةر بيـةن.   يـ ن بؤ ئـةوةى طؤراني بازدةدةبضرِيت، ئةوان بةسةر تةرمي يةكيَيدا 

 دةبيَت كارةكة ثةسةند بيةيت، يان ثيشةكةى خؤت بهؤرِيت!
نـةدةهيَنا  يةوة، دةرهي خؤى لةناو جانتاى ييَرطةدا دةشاردثيشةكةى بهؤرِيَت؟! ئةوسا دةن

تةنيا لة ناو ثؤل نةبيَت، ثاشان كاتيَك زةنهى ىلَ دةدا، دةتستةوة ناو جانتاكـة. هةرضـى   
ئيَستةية ئةوة ناتوانيَت ئةو كارة بيات. ضؤن دةكريَت طرِكانيَك هةَلضووبيَت ثرووشـةكاني  

 خؤى هةَللووشيَتةوة!
دووة. كاتيَـك بـآ وةرةو خةيـةتبار    بريى كةوتةوة كة ماوةيةكة ثيَوةندى بة يرياسةوة نةكر

بيَت بريى دةكةويَتةوةو ئارةزووى دةضيَتةوة سةر ييَربووني ميوزيك ذةندن. بةآلم دَلى لـةم  
رِؤذطارةدا ئاوازيَيي ديية دةذةنيَت. هةموو ئةوةى دةيةويَت، ئةوةية عوودةكةى بؤ ضـاك  

 بيريَتةوة.
 كاتيَك بؤى هيَنايةوة، ثيَى طوت:

يَنـآ هاوِريَيـةكي ميوزييـرةمن سـةرى لـَي دام، دَلـى لـيَ ضـوو كاتيَـك          ـ بة رِيَيةوت دو
بةسةرهاتةكةى بيست. هةنديَك ميوزييي ثىَ ذةند، ثاشان ئاطةدارى كردمةوة تـؤ ئةطـةر   

لةسةر كةنتؤرةكـةى دانيَيـت، ئـةوة ئـةم عـوودة لـة ماَلةوةتـدا جهـة لـة ثارضـة            تةنيا
ة عوود طـةرماو شـآ كـارى تيَدةكـةن و      تةختةداريَك بةو الوة هيضي ديية نابيَت. ضوني

ضوون مرؤظ هةنديَك لة دةنهى خؤى لةدةست دةدات. دةبيَت بةردةوام دةستى ثيَدا بهيَنيت 
بةالنسةكةى رِيَك خباتةوةو، ذيَيةكاني توند بياتةوةو،  و ناوة ناوة بيدةيتة يةكيَك بؤ ئةوةى

 سيت دةدةيت.بيرةنيَت بؤ ئةوةى ذياني دريَرتر بياتةوة، ئةطينة لة دة
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ئاهةنهيَيـدا  بهريَـت بـؤ ئـةوةى لـة     يي هةية، ئةوي  ئةوةية ليَى وةرلة رِاستيدا ئاواتيَ
ئةو يةكيَية لـة ميوزييرةنـة باشـةكامنان. دةتوانيـت ثشـيت ثـآ        ميوزييي ثيَ برةنيَت،

  ببةستيت.
قايلي كرد كة رِايةكةى دروستة، ئةطةرضـى هةسـيت دةكـرد كـة لةهـةر هـةموو ئـةوةدا        

 وآ هاموشؤى بيات و بةسةرى بياتةوة. ديويست
ئاكام عوودةكةى لةال بةجآ هيَشت. كةسي ديية شايةني هـةَلهرتين ئةمانـةتيَيي لـةو    
جؤرة نيية. دةتوانيَت دواتر هةر كاتيَك بيةويَت وةريبهريَتةوة. كاتي ئةوةى نيية دةنهـي  

ئةوانـةي  ئـةو    داييي بثاريَزيَت، كةواتة ضـؤن دةتوانيَـت سـةربارى    وخؤى و دَلى خؤى 
 عوودة بثاريَزيَت و لة تةندروستيي دَلنيا بيَت.

 بؤ ئةوةى ثاساو بؤ برِيارةكةى بهيَنيَتةوة، طوتي:
لةبةر بةهاكةى لة رِووى سؤزدارييةوة عوودةكةم ال مةبةستة، ئةطةر رِاستيشت دةويَـت  ـ 

زييم لـة ال  م  بة خؤم حةزم لة مششاَلة. ضونية لةويردامنةوة نزيية. بـةآلم هةسـيت ميـو   
 طؤرِاوة، ئيَستة ئارةزووى كةماجنةو ثيانؤ دةكةم.

 وةآلمي دايةوة:
ـ ئةطةر لةسةر مششاأل ثةروةردة بووبيت، ئةوة لة هةر كويََيةك بيت هةر بانهـت دةكـات،   
تؤي  خؤتي ثيَ دةطةيةنيت، وةك ضؤن لةو ئةيسانةدا باَلندةو طيانلةبـةرةكان خؤيـان بـة    

 شاَلى دةذةني.ئؤرييؤس طةياند، كاتيَك مش
 بة سةرسورِمانةوة ثرسي:

 ـ سةرت لة مششاَلي  دةردةضيَت؟
 بة خؤزلزانينةوة وةآلمي دايةوة:

ـ م  خةَليي حةلةمب .. بةر لة ضةند سةدةيةك بة رِيَزليَنراوى مششاَلمان بـؤ هـات،  ئـةو    
الى لة حةلةب نيشتةجآ بوو، ضونية يةكةم  ئاميَرى ميوزيية  رِؤذةى جةاللةدي  رِؤمي

ــدا رويَشــةكان لةطــةأل خؤيانــدا هةلًَســؤييهةرةكان. دة ــك بــة دةورى خؤيان يــدةطرن كاتيَ
رِةوى دةكات، تـةنيا  دةخوليَنةوة. هةرضى الى )مةولةويية( ئةو رِيَبازةى كة خيَزانةكةم ثيَ

 دةف ياوةرى سةماكارةكانة.
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 بةسةرسورِمانةوة طوتي:
 ـ خوداية.. ضؤن هةموو ئةمانة دةزانيت؟

 دةرثةرِاندنةوة طوتى: بة سينط
 ـ هيض حةلةبييةك نيية يةكيَك لة رِيَبازةكان ثيَرِةو نةكات.

هةسيت بة شادييةكي زؤر كرد وةك بَليَيت نهيَنييةكي جواني دؤزيبيَتةوة. رِةنهة ئةمةي  
ثاَلى بة باوكييةوة نابيَت هاتبيَتة حةلةب. هةسيت كرد لة رِووى رِوحةوة ئةم طةجنة بـةالي  

يدةكيَشيَت، كة رِواَلةتي هاوضةرخانةى ئاماذة بةوة ناكةن، كة ويرداني بة ئامساني خؤيدا رِا
 سؤييهةريَتييةوة بةرز نايرِيَت.

ثرسياري ليَيرد ضؤن دةتوانَيت داييي لةطـةأل خـؤي بهيَنيَـت تـا ئامـادةى يـةكيَك لـةو        
 ئةوة زؤرى شاد دةكات.سرووتانة بنب، ئاشيراية 

 طوتى:
ةكان يرِةمةزاندا ئامادةى ئةو ئاهةنهانة بيت كة طرووثة سؤييهةريـ دةتوانيت لة مانهي 

لة مانهي رِةمةزاندا لة هؤَلةكان، يان هةنديَك جار لة كؤشـك و ماَلـة كؤنةكانـدا سـازى     
دةكةن. خؤشحاَلم دةكةيت ئةطةر لة يةكةم  بؤنةدا بانههيَشتتان بيةم. دةبينيت كة هيض 

 ميواندارى دةرويَشةكاندا بةسةرى دةبةيت.ك ناطاتة ئةو شةوبيَدارييةى لة شتيَ
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)ئةوانةى خؤشم دةويسنت نةمان و رِؤيشنت، خؤيشم ضوون 
 مششيَر بة تةنيا مامةوة(.

 يةكروب عةمرو كوِرى مةعةد                                               
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بةسةر سـةرياندا  هاتين ثوورى لة جةزايرةوة بؤ سةردانيان بة بةخششيَك دانا لة ئامسانةوة 
داباريبيَت. بةشيو كةميَك داييي سةرقاأل بيات و خةم و خةيةتةكاني لةبري بباتةوة. لـة  

جةزايرييـةكان  رِاستيدا، لة سـةردةمي ئـةمري عةبـدولةادرةوة، رِؤذيَـك لـة رِؤذان ضـيية       
سووريايان ضؤأل نةكردووة، بةردةوام دَلى خؤي بـؤ واآل كـردوون و بـةبآ ظيـزة هاتوونةتـة      

وريا. بةم شيَوةية ثيَويستة داييي ماَلةكةى خؤى واآل بيات بؤ ثيَشـوازى لـيَ كردنـى    سو
 خزم و كةس و كارو دؤستان.

ثوورةكةى هات و ئةو شتانةى لةطةأل خؤي هيَنابوو كة داييي داواى كردبوو لةطـةأل خـؤي   
خـؤي  بيانهيَنيَت. ئةو شتانةى كة زؤرى خؤش دةويَ ، لةو شتانةى كـة نـةيتواني لةطـةأل    

بيانهيَنيَت ئةو كاتةى جةزايريان بةجآ هيَشت. ئةو شتانةى لة رِووى سؤزةوة بةنرب و بـة  
بةهان، هةرضى ئةو شتةكاني دييةية ئةوة بة الى ئةمةوة طرنط ن . ماَلةكةى وةك خؤى 
بؤ شووبراكةى بةجآ هيَشت. هةنديَك زياني طةورة هةن كة دواى ئةوانـة هـيض زيـانيَيي    

 ي ئةوة بيَت خةيةتيان بؤ خبوريَت.ديية نيية شايةن
داييي برِيارةكةى خؤى داو طوتى: )مالَ بةثياوانيةوة نـةك بـة ديوارةكانييـةوة، ئةوانـةي     
شادييان بؤ ماَلةكة ديَنا بةجيَيان هيَشتووة، دواى ئةوان   سووديَيي هةية(. مـامي بـة   

ثارةى نرخي ماَلةكةى  ة،بةو ثارةيةى لة يةرةنسا كؤى كردبووةو ويردان بوو ثيَداطريي كردو
 يةك لة شام بيرِن.. بةو شيَوةية توانييان شوقةدا

دا هةمان كارةساتي تووش هات كاتيَك منداأل بوو لةطةأل دايك و 1982دايييشي لة ساَلى 
نيشـتةجآ بيَـت،    براكانيدا شارى حةمايان بةجآ هيَشت، تا الى خاَلؤكـاني لـة حةلـةب   

وكياني تيَدا سةربرِابوو، ئةواني  لةذيَر قةرةويََلةكاندا خؤيان نةيانتواني لة ماَليَيدا بري  با
شاردبووةوة. طويَيان ليَ بوو لة بيوذةكاني دةثارِايةوة، ثاشـان طويَيـان لـة دواهةناسـةى     
مردنى بوو، طويَيان لة دةنهي جةستةي بوو، كاتيَك بةر بووةوةو كةوتـة سـةر عةردةكـة،    

هاتنة دةرةوة، ئةو ناوة خةَلتاني خـويَ  بووبـوو،    ثاش ماوةيةك كاتيَك لة حةشارطةكةيان
رِديَنةكـةى جيَـى   تاني خـويَ  بووبـوو.   بة لةشييةوة مابوو، رِديَين خـةلَ  سةرى بة ئاستةم

طومــان لــيَ كردنــي بــوو، ئــةو كاتــة ســوثا هةَلييوتايــة ســةر حــةما بــؤ ئــةوةى لــة  
 ئيسالمييةكاني ثاك بياتةوة، بةآلم لةسةر زةوى تةخيت كرد.
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لة هةموو شتيَك بةئازارتر بوو، ثياويَك لةثلةو ثايةى ئةودا بة نهـيَين نيَـررا، وةك    ئةوةى
ضؤن ضةتةو ِريَهرةكان بة ثةلـة دةنيَـرريَ ، ذمارةيـةك لـة نـاو ذمارةكانـدا. كـةس دواى        
تةرمةكــةى نةكــةوت، كــةس سةرخؤشــي لــة كةســوكارى نــةكرد. حــةماى خوانــاس و  

سثاردةكةى خؤيان لة ر كوذراوى ناشت، هةنديَييان ةند رِؤذيَيدا سى هةزاترس، لة ضلةخوا
تاريية شةودا ناشت. خـةَلييَيي زؤر مـردن، بؤيـة يرميَسـيي زؤر بـؤ كؤضـيردووةكان       

 نةرِيَررا. تةنيا مردووةكان لة بةرِيَ كردني تةرمي يةكديدا بةشدارييان دةكرد.
وة، هيضـى دييـة.   هيض شتيَيى لةبري نةكردووة. ئاطربةسيت لةطةأل يادطةدا مـؤركردو وآ 

بةآلم لة نيَوان هةَلضوون و داضووندا، يادوةرييةكان ضوون شـةثؤل دةطةرِانـةوة. ئةوانـةي     
شةثؤلة بةتةوذمةكاني ذيان بوو، جاريَيي ديية يرِيَى دةداتة هةمان كةنار، كـة بـةر لـة    

ةرط سى ساأل بةجيَى هيَشتبوو، كاتيَك ميَردى بةو جةزايريية كرد بؤ ئةوةى لةبةر بؤني م
نة هةَليَتة دوورتري  شويَ ، كةضى مةرط جاريَيي دييـة ناضـارى كـرد بـةرةو ئـةو شـويَ      

اكانيدا هةَليهرتبيَت، تا ضارةنووسـيَيي  تهةَليَتةوة كة ليَوةى هاتبوو، تؤ بَليَيت لةناو جان
  ؟ضةشنةى هةبيَت مسةيرى لة

ا نييـة كـة بـيَ    هةمان مةرط بة سيناريؤيةكي ديية ضاوةرِواني بوو. ئـةم جارةيـان سـوث   
تاوانان بة طومان ليَ كردني موسَلمان بوون دةكوذيَت. بةَليو تريؤريسـتةكان خـةَليي بـة    

 بيانووى ئةوة دةكوذن كة وةك ثيَويست موسَلمان ن !
ئايرةتيَيي شةكةت بوو، كؤستةكان دانايي قوربانييان ثـيَ بةخشـيبوو. بـةردةوام دةمـي     

الوازى و بـآ هـوودةيي بـووني مـرؤظ رِادةمـا.      دةجووآليةوةو ناوى خـواى دةهيَنـا. لـة    
ضارةنووس هةىل ثآ نةبةخشي بة شيَوةيةكي ئاسايي ثيَ بهـات. دةبـوو يةكسـةر طـةورة     
ببيَت. وةك بَليَيت جؤرة هةقيَيي ضارةنووسسازانة هةيةو ثيَويستة بيداتـةوة، ئيَسـتةي    

 سي خؤى لة كضةكةيدا دووبارة دةبيَتةوة.ودةبينيَت ضارةنو
، دةبوو بة تةواوى يَك بةبآ بةنج نةشتةرطةرى بؤ ئةنداميَك لة ئةندامةكاني بيةنوةك يةك

ئاطةبوونةوة لةطةأل كؤستةكانيدا بهوزةريَنيَت. هةموو جاريَك دةرطةى لةسةر بيةنةوة، بؤ 
ئــةوةى بيَنــة ذوورةوة جاريَــك بــة تــةرمي ميَردةكةيــةوة، جــاريَيي دييــة بــة تــةرمي 
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  ذيان لةطةأل بيوذةكانياندا بهوزةريَنيَت. كؤسيت طةورة ئـةوة  كورِةكةيةوة، ويَرِاى ئةوةي
 نيية باوكت بنيَريت بةَليو كورِةكةت بنيَريت.

 ثوورةكةى هةواَلى خؤشي ثيَ بوو.
سةقامهريي بؤ طيَرِاينةوة.. خؤزطة كةميَك ئـوقرةت  ...ـ خوشيم هند ... سوثاس بؤ خوا

 دةطرت.
 ،ميَردةكةيان كوشتم.. ئةطةر لةوآ مبابامـةوة  وكةم ـ نةمتواني لةطةأل ئةوانةدا بريم كورِة

 يان يةكيَيم دةكوشت. ،يان دةمردم
ـ خةَلك هةموويان ئوقرةيان طرتووة.. ئةوةي  نييةتي بـؤ كـوآ بضـيَت و ضـى بيـات..      

 هةواَلةى خوايان دةكةي  )ئةى ئةوةى كةسيَيت كوشتووة بؤ كوآ هةَلديَيت(!
 تيَهةَلةورتاندو رِووى قسةى كردة ثوورةكةى: كة جوانرت بيات خؤىةشوبؤ ئةوةى رِة

ـ داييم حةز دةكات وةك حاجي )زةهرة( بيات لة قوسـةنتينة ..شـةو تريؤريسـتاني لـة     
تةمةنى كورِةكةى هات  و كورِةكةيان بـردو بةبةرضـاوييةوة كوشـتيان و ئـةوي  دةطريـاو      

خـؤى ييَـرة   هيَنـاو   ىmat49رِةشاشـيَيي  ليَيان دةثارِايةوة. كاتيَـك ناسـيانيةوة رِؤيشـت    
.. كارى نـةبوو تـةنيا رِاوةدوونـاني تريؤريسـتان نـةبيَت.      هةمووي كوشنتكردو  تةقةكردن

نةيويست دان بة ياساي بةزةييدا بنيَت، طوتى )بة دةسيت خؤم هةقي خؤم دةسـتيَنمةوة..  
 ئةوةى بةزةيي ثيَمدا نةهاتةوة بةزةييم ثيَيدا نايةتةوة..(.

 تى:رِمانةوة طوداييي بةسةرسو
 ـ ئةم بةسةرهاتةم نةبيستووة.. كةى رِووى داوة؟

 وةآلمي دايةوة:
ـ كاتيَك لة جةزايري بووي  .. ميدياكان ناوى )جةميلة بـوحريدى دووةم(يـان لـيَ نـابوو.     

 ساَلى ثةجنا تريؤريست بيوذيَت! تشتيَية برِواى ثيَ ناكريَت.. ئايرةتيَيي تةمةن شةس
 وة:اداييي بيين سةرى لة بةسةرهاتةكة سورِمبة طاَلتةوة دريَرةى داية كاتيَك 
ةوةو تؤي  بضيت رِةشاشيَك بهيَنيت و نيوةى خيَزانةكـةمان  ـ ئةو كاتة ترسام بؤت بهيَرِم

 بيوذريَ  و.. نيوةكةى دييةيان ببنة ثياوكوذ.
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 ، ئةطينـة بـةر لـة رِؤذى   ثيَيةني. ثيَويستة هةنديَك جار طاَلتةي  لةطةأل مـةرط بيـةيت  
 ةبات.خؤت لةناوت د

 وة وةآلمي دايةوة:ةثوورةكةى لةذيَر لةضيةكةي
ـ كيرم ئيَمة برِوامان بة خواية.. تؤَلةسةندنةوة خةسَلةتيَية لة خةسَلةتةكاني خوا بة خؤى 
)تؤَلةسيَنة(و هةقت بؤ دةكاتةوة. ئةطةر هةر يةكةو بة دةسيت خؤى تؤَلةى خؤى بياتـةوة  

نةوة، بةآلم نيشـتمان لـة دةسـت دةردةضـيَت.     هةرطيز تةواو نابيَت، ئةوانةى مردن ناطةرِيَ
كاريَيي كرد كةسي ديية ناتوان  بييةن. هةق لةوةداية تةندروسيت بوتةيليةة باش بيَت.. 

يَك لة جيهاندا ئةوةندةى سةقامهريي طرنط و بةهادار نيية..لة ماوةى دة سـاَلدا  تهيض ش
 كةممان بةسةر هات!
وريَت، وآ تا ئيَستة لةو كةسانة نـةبووراوة ثـيَ    نيية لة بيوذان ببو ةبةآلم داييي ئاماد

، ضؤن لةو كةسانة دةبووريَت بةر لة دوو ساأل ميَردةكةى سى سالَ لة حةما باوكيان كوشت
كوشت. ئةو برِة ثارةيةشـي رِةت كـردةوة كـة دةوَلـةت لـةبرى خويَنـدا بـؤ        و كورِةكةيان 

ةبرى ئةو تاوانانة وةردةطريَـت،  ثارةى خويَ  لكةسوكارى قوربانياني تةرخان كردبوو. ضؤن 
كة بة ثَيى ياساي ليَبـوردن و دؤسـتايةتي نيشـتماني ِروويـان نـةداوةو، ليَثرسـينةوة لـة        

 ئةجنامدةرةكانيان ناكريَت، تاوانةكان ضةندةي  درِندانة ب .
 هةموو ئيَ  و ذانةكاني ليَرةوة سةريان هةَلدابوو.

ةر حسـيَيب دادوةرى نـةبيَت. ئاشـيت    ضونية ئاسايشي نيشتمان بةدي نايةت تـةنيا لةسـ  
كةسـي و خـودي  نـةما. قوربانييـةكان خةسـَلةتي      كة سظيلي بآلوبووةوةو، سةالمةتي تا

 قوربانييان نيية، مادامةكى تاوانبار خةسَلةتي تاوانباري نيية.
 ويان نـةدابيَت. وكةواتة هةر هةموو ئةوةى لة ماوةى دة ساَلدا رِوويان داوة، وةك بَليَيت رِ

انيت بثرسيت ضؤن ئةو دوو سةد هةزار كةسة كوذران و بة دةسيت كيَ كوذران؟ رِةنهة ناتو
 لة كارةساتيَيي سروشتيدا مردب !

منداَلـة زؤآلنـة    دةبيَت هةزاران ئايرةتي ئةتيراوي  بـةخؤيان سـزاى لـةداييبووني ئـةو    
اسـا لـة   بييَش  كة بوويانة. دواتري  هةر زؤَلةو بـة دواي باوكيَيـدا بهـةرِيَ، ضـونية ي    

 ئةتييةرةكة خؤش بووة!
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ثيَويستة كةسوكارى شويَ  بزربوواني  ضى ديية بة خؤثيشاندان خةَليي بيَـزار نةكـةن و،   
 لة نيشتمانيَك خؤش ب  كة ئةوي  الى خؤيةوة هؤشي الى خؤى نةماوة!

دةبَيت كورِةكةى سةرؤك حمةمةد بوزيـايي  ضـى دييـة عـةوداَلى رِاسـيت نـةبَيت و، لـة        
ى ليَبـوردن  ة تاوانةكانى دةوَلةتي  بةر ياسارسيت كيَ باوكي كوشتووة، ضونيدةوَلةت نةث
 دةكةون!

ثرت لة شيَتايةتي تاوانيردن، ئيَستة نيشتمان داواى شيَتايةتي ليَبوردنت ليَ دةكات. ثاش 
ئةركي بريهيَنانةوةي ، ئيَستة ثيَويست دةكات ئةوة لةبري بيةي ، ضونية بيوذةكةى ئـةم  

ــة تــؤ برِوادارتــرو  جــارة جةزايريييــ ــة نــؤرةى شــيَتايةتي خــؤى ل ة، يةرةنســي نييــة. ل
نيشتمانثةروانةتر طةرِايةوة. ئةو تريؤريستانةى ئاآلكاني نيشـتمانيان دةسـووتاند هةركـة    
بهةيشتبايةنة طونديَك، ئيَستة بةرزى دةكةنةوة كة لـة ضـيا ديَنـة خـوارةوة. ئةوانـةي       

انةوةى ئيَسك و ثرووسيي شةهيداني شـؤرِش و  توندوتيرييةكانيان، تةنانةت طةيشتة هةَلد
سووتانديان، لةبـةر ئـةوةى بـة تيَيؤشـان و بـةرخودانيان بةشـدارييان لـة لـةداييبووني         
دةوَلةتيَيي )عةملاني(دا كردووة، ئيَستة كيَبةركيَييانة بـؤ  ئـةوةى اليـةنهرى خؤيـان بـؤ      

 دةوَلةت بسةمليَن  تا بةخششةكاني دةستةبةر بيةن.
ئيَسـتة لةسـةر   رةكةى زؤر لة ئازارو ئيَشةكاني ورووذاندةوة، ضـونية وآ تـا   سةرداني ثوو

ردنـي  زطاركردني نيشتمانة، يان جيَبـةجآ ك ريساوةتةوة، ئاية طرنط رِيةك رِاوبؤضوون نةط
 دادثةروةرى؟ ئاية دةبيَت وآ وةك هاووآلتي، يان مرؤظ بريبياتةوة؟

ش ديـارة، لةطـةأل ثـوورى دةمةتـةقآ     دَلخـؤ ئةوةى ئيَستة بةاليةوة طرنهة ئةوةية داييي 
ةي  رِيَى ثيَ دةدات بةبآ هةست كردن بة لةطةَلى دةضيَتة بازارِةكان، ئةمبة رِؤذ  دةكات و

طوناه سةيةر بيات. ضونية حةز ناكات داييي بة تةنيا بةجآ بهيََليَـت و، ثيَويسـتة بـة    
تيَك. وةك بَليَيت هةر بؤ ئاهةنط سازدان لة ضةند وآل دةنهى ضةند بانههيَشتيَيةوة بضيَت

 هةموويان لةيةك كاتدا ناوبانهي ئةميان بةرطوآ كةوتبيَت.
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خؤشةويسيت ئةوةية مرؤظ دةستبةجآ ئةوةى دةست نةكةويَت )
 كة ئارةزووى دةكات(.

 ئةلفيرد كابوس           
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ؤو ثايةبـةرزى  تـةرازووى شـي  تة نـاو  سـ دةت سةرةتا سةركةوتنةكاني خؤشحاَليان دةكرد.
يان ئاسـايي بووايـة. ثاشـان     ،ثيَى رِازى نةدةبوو ئةطةر ئايرةتيَيي سةرنةكةوتوو خؤيةوة.

ئةو وردةكارييانةى لة رِؤذنامةكاندا بآلودةكرانةوة، لةمةرِ دياردةى هالة وايف و ضوونة ناو 
 دَلى خةَليييةوة بؤ هةر كويَيةك ضووباية، هةنديَك سةخَلةتي كردبوو.

ئؤكسيدي كاربؤني جارِكيَشاني هةَلدةمرى، بةآلم رِةتي دةكـردةوة دان  ة كردبوو دةسيت بةو
كـة   نازانيَت ئاية لةو بةناوبانهييةى دةترسيَت بةوةدا بنيَت كة جارِى لةبارةوة دةكيَشيَت.

بيَهةرديى لةكةدار دةكات، يان لةو تيشيةى كة ثياوان بةالى خؤيـدا رِادةكيَشـيَت. ئايـة    
تنةى بؤ دةخوازيَت كة شانازى ثيَوة دةكات، يان بة باشـرتى دةزانيَـت   هيواى ئةو سةركةو

 درةنهرت بةو سةركةوتنةى بهات بؤ ئةوةى لة دةسيت ئةم دةرنةضيَت.
 تةلةيؤني بؤ كرد بؤ ئةوةى لةوة دَلنيا بيَت كة لةذيَر كؤنرتؤَليداية. طوتى:

ـ  ـ ئةو شوق ك بتـةويَت، دةتوانيـت   ةيةم لة ثاريس كرِى و ناوماَلةيشم تيَخست، هـةر كاتيَ
 ئامادة ببيت ئةطةر هيَشتة حةزت لة دارستانة.

 بة خؤشحاَلييةوة وةآلمي دايةوة تا بةرةو الى ددان ثيَدانانيَيى رِاكيَشيَت:
 ـ ئةوةت لةثيَناوى مندا كرد؟

 بة طاَلتةوة طوتى:
 ـ نا.. ئاشيراية لة ثيَناوى درةختةكاندا!

 مانةى كاتي رِن  و ليَيردنةوةيان هاتووة.و بوورمةبةسيت : لة ثيَناوى ئةو بة
 بة ثيَيةنينةوة وةآلمي دايةوة:

 ـ ناتوانيت كاريَيي وا بيةيت جارِ بةرانبةر درةختةكان بييَشم.
 درةختةكان نا، بةَليو زيرؤكان نةيارى بوون، ئةوةي  شادييةكةى ليَ تيَك دةدا.

ةرِا ضةند يةكةيةكي تيَـدا مابيَـت   كاتيَك ناو جانتا دةستييةكةى بؤ كارتيَيي تةلةيؤن دةط
بؤ ئةوةى مردةى هةواَلى وةرطرتنى ظيزةى بؤ يةرةنسا ثيَ بدات. نةجال كاتيَك بيين ئـةو  

اليةتي تاقييان دةكاتةوة، لةوانةى بة هؤيانةوة بة نرخيَيي كةمرت تةلـةيؤن بـؤ    ىكارتانة
 دةرةوة بيةيت، بة طاَلتةوة طوتى:
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ةى ئةو كارتانةى بانق كـة  دبة رِاو جانتا دةستييةكةتداية، دة كارتي تةلةيؤن لة نانـ ئةوة
لة طريياني ئةوداية. ئةو ئةظيندارى بة ثارةوثوول دةثيَويَت و تـؤي  بـة يةكـة.. دةبيَـت     

كة ليَيتان دوور دةخاتةوة ئةطينة تووشـى دةردةسـةرى   ، لؤذييي زيرؤكان ثةسةند بيةيت
 دةبيت!

بري لة دةردةسـةرى بياتـةوة. هـةموو ئـةوةى لـة       زؤر شادومانرت بوو لةوةى ئةو رِؤذطارة
برِوات جلي نوآ بيرِيَت. ئةم جارةيان وآ توانـاى سـةرنج    ، ئةوةية لةطةَلىنةجالى دةويَت

 رِاكيَشاني ئةوى هةية.
بةآلم رِاستييةكي دييةى لة نةجال شاردةوة. ئةمةي  بةَلهةى ئةوةيـة كـة وآ دةيـةويَت    

ثيَى بزانيَت. ضؤن ثيَشنيازةكةى ثةسـةند كـرد لـة     هةنهاويَك بهاويَت شةرم دةكات كةس
 نيشتةجى بيَت؟ماَلةكةى ئةودا 

سةند بيات كة تةمةنى خؤى لـة رِةتيردنةوةيـدا   اوة   توانايةكي هةية ئةو شتة ثةئةم ثي
ضارةسةر بيات: ئةطةر ذووريَـك   سةرى ليَ شيَوابوو ضؤن ئةو كيَشةيةي خؤى طوزةراندووة.

ريَت بةثيَى هبهريَت ئةوة ثيَى دةزانيَت. ئةطةر ذووريَك لة ئؤتيَليَك بلة ئؤتيَليَيي ساكاردا 
تواناى طريياني بيَت. ئةوة طريياني بةتاأل دةبيَت و تيَضووني ئؤتيَلةكة خؤشـييةكةى تيَـك   

 دةدات. ئةطةر الى ئةوي  دانيشيَت ئةو كات بة كيريَيي ئاساني تيَدةطات.
دكردني ثيَشنيازةكةى، تيَى طةياند كة شوقةكة تةنيا لة ثةسةن بةرانبةر بة دوو دَلى نواندن

بـة خـؤى   قةكةى ال دةبيَـت و..  وبة دةسيت )وآ(وة دةبيَت و، تةنيا يةك دانة لة كليلى ش
ئةو شوقةيةى بؤ ئةوة كرِيوة بؤ ئةوةى شادى بيات و، ثيَى خؤشة كة وآ يةكةم  كـةس  

 نةبيَت لةو شوقةية نيشتةجآ بيَت.
ي. رِةنهة ثالن بؤ ئةوة دابنيَت ثيَوةندييةكى شـةرعيانةى لةطـةأل   دةزانيا ئةم رِستةية بنتة

 ببةستيَت.
 بؤ كردو ثرسيارى ليَ كرد: بةر لة سةيةركردن تةلةيؤني
 ـ لةطةأل خؤم ضيت بؤ بهيَنم؟

 وةآلمي دايةوةو بزةيةكي بؤ خؤى كةوتة سةر ليَو:
 ـ تةنيا وةرة .. ليَرة هةموو شتيَيم هةية.
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 رسظي دايةوة:بة طاَلتةوة بة
ـ هةر بَلآ كة ثيَويستت بة شتيَك هةية تا بؤت بهيَنم. لـة كةسـيَك دَلنيـا نـامب هـةموو      

 شتيَيي هةبيَت!
ثيَى رِانةطةياند كة وآ ثيَويسيت بةوةية ئةو ثيَويستى بة وآ بيَت. لةبـةر ئـةوةى لةسـةر    

لـة جـةزايرةوة    ، لةطةأل خؤى ئةو بؤَلة خورمايةي بؤ برد كة ثـوورى رِايةكةى خؤى مايةوة
لة جيهانـدا   رةختهةلدا بة يةرةنسي لةبارةى سةيرتري  دهيَنابووى، لةطةأل كتيَبيَيي ناياب

و ئةو ئةيسانانةى لةبارةيانةوة هةَلبةسرتاون. هةرضؤنيَك بووة نةدةبوو بـة دةسـيت بـةتاأل    
 بضيَتة ماَلةكةيةوة.

ال نةورووذابوو. ثيَشـرت   بة هةستهةىل ناكؤكةوة سةيةرى كرد كة لةوةوثيَ  ئةو هةستةى
يتيَيي بؤ شـادومانى كرِيبيَـت. بـؤ    لرِووى نةدابوو جانتاى بؤ ئارةزوويةك ثيَضابيَتةوةو، ب

يةكةم  جار ئةظيندارى يرِؤكةخانـةو ناوونيشـاني هةيـةو .. لةطـةأل ماَليَيـدا ثيـاويَيي       
 تيَداية ضاوةرِيَى دةكات.

 .لةبرى ئةوةى خؤشي بيات تووشي تؤقيين شادى بوو
ضارةنووسي خؤى بؤ شوييَرةكة طؤكرد. داييي بري كةوتةوة، تـؤ   لة يرِؤكةخانة ناوونيشاني

بَليَيت هةستهةىل شيَيت لةم جؤرةى هةست ثيَ كردبيَت، تا حةلةب بةجآ بهيََليَت و خؤى 
 ثياويَيي نةناس لة شارؤضيةيةكي دوور دةست لة جةزاير! ةبهةيةنيَت

ةرطةكـةى لـيَ دا كـة ثيَـى     دؤديَلة بةشيؤكةدا، كـؤدى  لة بةردةم دةرطةى تةالرة كؤنة م
 دابوو. ضوار منرةو دةرطة شووشةيينةكة كرايةوة.

هيَشتة ثيَى نةنابووة ناو هؤَلة طةورةكةوة، يةكسةر دةرطةوانةكة بة دةنهييـةوة هـات تـا    
يارمةتي بدات. رِةنهة لةسةر ثةردة تةلةظزيؤنييةكةى خؤيـةوة بينيبـيَيت لـةناو سـاَلؤني     

 . ليَى ثرسي:ةكةدا رِيَى بزركردبيَتهؤَل
 ـ خاتوونةكةم .. دةتوامن يارمةتيت بدةم؟

 ة ثةشؤكاوى وةآلمي دايةوة وةك بَليَيت دةيناسيَتةوة:ب
 ـ شوقةى بةرِيَز تةالل هامشم دةويَت.

 حةماسةت طرتي و جانتاكةى تا دةرطةى ئةسانسيَرةكة بؤ هةَلهرت. 
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 :ضاوةرِيَى ئةسانسيَرةكةى كردو طوتي
  نؤيةم بةالى دةستة رِاستةوة.ى ـ نهؤم

دةرطةى شوقةكة كرابووةوة. بيين لةبةر دةرطةكة ضاوةرِيَى دةكـرد. ثيَشـوازى لـيَ كـردو     
هةردوو طؤناى ما  كردو جانتاكةى رِاكيَشاية ذوورةوة. شيت زؤرتـر لـة ثيَويسـيت لـةناو     

ة زؤريـان ثيَويسـت نـ .    جانتا قورسةكةي نةئاخنيبوو، كة ضوون دَلى ثرِ لةو شتانةية هةر
 لةم نيشانانةى دواكةوتنةى ئةو هؤكارانةى بةدى دةكرد كة دَلنيايان دةكرد.

جانتاكةى بردة ذووريَيي بنةوة. بة رِووخؤشييةوة طةرِايـةوة سـاَلؤنةكة، وةك بَليَيـت لـةو     
ة نـاو ذوورةكةيـةوة. ليَـى ثرسـي طةشـتةكةى لـة       بيَتـ نيوةرِؤ ثاريسييةدا تيشـييَك هات 

ليَ نةكرد كـة لـة   دَلى  ثرسيارى لةمةرِ طةشتة دذوارةكةيتةوة بؤ ثاريس ضؤن بوو. بةيروو
 .يرِؤكةخانةوة بؤ ماَلةكةى ئةو برِى

كةواتة ئةوة ئةوة. ئاكام، شادو رِووخؤش كة ثيَشرت رِؤذيَك لة رِؤذان بةو شيَوةى نةبينيوة. 
كـة ئـةوة )وآ(يـةو لـة      بةآلم ويَرِاى ئةوةى ثيَشوازى ليَ كرد، بة خـؤى بـرِواى نـةدةكرد   

ماَلةكةى ئةوداية. لة بريى ضوو لةئاميَزى بهريَـت، ليَـى رِادةمـا، ئـةوي  لـة شـوقةكة       
رِادةما، لة رِووى ثؤشتةيي قةنةيةو شتة كةمةكاني ناويةوة، كة بة زةوقيَيي سةردةمانةى 

بـاش   ديواودةر دياربوو لة شووشةى ئةستوورى زؤربةرزةوة هةَلبريَررابوون. هةموو شتيَك 
دروست كرابوو، تةبَلةكان هةروةها رِةيةكان كة لةسةر ئةستووني شووشـةيي رِاوةسـتابوون   
بنةوةيان لةزيَرِ دروست كرابوو. تةنانةت كورسييةكاني  رِةنهيـان ئيظـؤرى بـوو ئةوةنـدة     

وة نةبوو. ئةوة هونةرى رِووثيَوو بؤشايية. شـتيَيى ئـةوتؤ نابينريَـت    نةخ  و نيهاريان ثيَ
ات بـة رِةنهـى   ين  قورس بيات. مايوورةكةي  لة تابلؤيةكي ئاوريَشم  دةكـ سثةيسي ب

 رِاخراوة. كاأل لةسةر عةردةكة
هيض شتيَك لةو ماَلة ناكات لة دواى خؤى لة شام بةجيَى هيَشتووة، نةي  ئـةوةى دييـة   
 كة لة جـةزاير تيَيـدا دةذيـا، بـة سـاَلؤنة زيَـري  و ضوارضـيَوةى زيَـِريين تـابلؤ و تةبَلـة          

ةوة. دةوَلةمةنديى رِاستةقينة ثيَويست بة رِييالم و ئاشيراكردني زيَرِ ناكـات.  يزيَرِينةكاني
طوآ بة سةرسورِماني كةس نادات. بؤية تةنيا دةوَلةمةندةكان بة يةك نيهـا بـةهاى ئـةو    

 شتانة دةزان  كة يريودةر ن .
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 ـ وةرة دميةنةكةت ثيَ ثيشان بدةم.
ةو ثةردةى ثةجنةرةكةى الدا. دميةنةكـة بةسـةر شـةقاميَييدا    بة دوايدا ضووة باليؤنةكة. ئ

ــةبوو     ــتانيَك ه ــيةوة دارس ــةو اليش ــةرِى، ل ــدا تيَدةث ــؤمبيلي ثيَ ــديَك ئؤت ــي هةن دةرِوان
 دةرياضةيةكي لةناوةرِاستدا بوو.

ـ دةزانيت .. زؤر بةختةوةر بووم، كةم جار شوقةى لةم جؤرة دةيرؤشريَت. لةم بةرزاييـةوة  
دةبينم. ئةوانةى لةم طةرِةكة ثيَشيةوتووانةدا دةذي  زؤر كةم خانووةكانيان  دميةنيَيي جوان

زيرةكي تؤ لةوةداية ثارةيةكي ئةوتؤيان ثـيَ   دةيرؤش . نةوة ثاش نةوة بؤيان دةميَنيَتةوة.
 بدةيت لة بةهاى سؤزداريانةى خانووةكةيان زؤر زؤرتر بيَت.

بةسةرطوزةشـتةى خاوةنـةكاني، تـةنيا    ليَى نةثرسي بة ضةندي كرِيوة. نةي  سةبارةت بة 
سةرطوزةشتةى خؤى ال مةبةستة، لة خانوويةكدا هيواى دةخواسـت كـة ديـواري ذيـان و     

 بنميضى خةونةكاني بوواية.
 وآ كاتيَك دميةنةكةى بيين بة يةرةنسي ورتةيةكي كرد:

Mon Dieu comme  cـ est beau ! جوانة!( )خواية ضةند 
 ئةوي  طوتي:
بة دَلت بَيت.  تؤ يةكـةم  كةسـيت كـة سـةرى لـيَ دةدةيـت. تةنانـةت        ـ شادومامن كة 

 هاوسةرةكةم نازانيَت ئةم شوقةيةم هةية.
خةون دةبينيَت. وةك ددان ثيَدا نانةكةى ثآ سةير بوو. هةسيت بة ضيَريَك كرد وةك بَليَيت 

 ئةوةى ئةو ثيَى بَليَت وآ بةاليةوة لة هاوسةرةكةى طرنهرتة.
 نيَيي دييةى ثآ ثيشان دا:دريَرةى دايةو شويَ

 و كارةكةرةكان هةية. طارسؤنـ شوقةكة دةروازةيةكي تايبةت بة 
هةموو شتيَك خةياَلى بة الى ئةوةدا دةبرد كة وآ بووةتة كةيبانووى ئةم ماَلـة، كـة ئـةو    

 وةك رِيَبةرى طةشتياري لة سةردانيدا ياوةرى دةكات.
 بةردةوام بوو:

 تيَدايةو هةر يةكةي  طةرماوى خؤى هةية. ـ ماَلةكة ضوار ذوورى نووستين
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بةآلم تةنيا يةكةم  ذوورى بةم ثيشان دا كة جانتاكةى ليَ دانـا. زانـي كـة ئـةوة ذوورى     
 )وآ(ية.

بة ضاوى رِيَزةوة سةيري رِاوةستاني لةبةردةم ئةو دةرطةيةدا كرد بؤية )وآ(يـ  بـةر ئـةو    
 دةرطةيةى تيَنةثةرِاند.
دا تيَثةرِى. لةكاتيَيدا مووبةقةكةى ثيَ ثيشان داو ساردكةرةوةكةى طةرِايةوةو بة رِيَرِةوةكة
 كردةوة، ليَى ثرسي:

 ـ رِةنهة برسيت بيَت. ئارةزووت ليَية شتيَك خبؤيتةوة؟ شتهةلي سووكم هةن.
ساردكةرةوةكة دوو دةرطةى هةبوو هةموو شتيَيي تيَدا جوان دانرابوو و خـؤش بـوون وةك   

 ؤنيدا دةيبينيت.ضؤن لة رِييالميَيي تةلةظزي
ة تيَنةطةيشتبوو بةسةرى دةهات ، نـةي  بريؤكـةى   وو ئةو رِووداوانةوبةآلم هيَشتة لة هةم

 بووني وآ لةناو مالَ و مووبةقةكةى ئةودا، كة لة تةنيشيت ئةوةوة رِاوةستاوة.
ئةو مـاوة نةيرةتييـة هةَلوةشـيَنيَتةوة ضـةند مانهيَيـة       ئةو بة رِاسيت ئةو شتةى دةويَت

 ةتة نيَوانيانةوة.كةوتوو
 بةرسظي دايةوة:

 بؤ ئةوةى ناني نيوةرِؤ خبؤيت. ـ سوثاس، ئيَستة نا.. برسيم نيية ئةطةر نا ضاوةرِيَم بيةيت
 ساردكةرةوةكةى داخست و طوتى:

 ـ بةَليو ضاوةرِيَت دةكةم تا بريَمةوة..
يـةوة  بآ دةنهييةكي ناكاو بـاَلى بةسـةردا كَيشـان. ئـارةزوو بـة تـةوذم و هرووذمـي خؤ       

ئيفليجي كردن، وةك بَليَيت بة رِستةيةك ماضي كردبيَت. هةر يةكةيان لـة شـويَين خـؤى    
خاوبوونـةوةي  دا، يانقيت رِاوةستا. يةك مةتر لة يةكدييةوة دوور بوون. لةم ماوةيةى نيَوان

ماضيَك دةسيت ثيَ كرد كة هيَشتة دةسيت ثيَ نـةكردبوو. بـةرةو الى رِؤيشـت و هـةردوو     
 ثاشان دؤزةخى هةردوو ليَوى خؤى بؤ بةجآ هيَشت و رِؤيشت.ليَوى مرى.. 

 كة لة ساَلؤنةكةدا بوو ثيَى طوت:
ـ ضةند ديداريَيم لة نووسينهة هةية. لة سةيةرةوة هاتوويت، كةميَك ثشوو بدة، ئيَـوارة  
دةطةرِيَمةوة بؤ ئةوةى بتبةم ثيَيةوة شيوى ئيَـوارة خبـؤي . كاتيَـك بـةرةو الى دةرطةكـة      
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دريَرةى دايةو طوتي: دةزانيت م  ضيَشت ليَنةريَيي ليَهـاتووم. ئيَوارةيـةك لـة     دةرِؤيشت
 ماَلةوة شيوى ئيَوارةت بؤ ئامادة دةكةم.

بــةآلم دواتـر خةيـةتباري كـرد. ئيَــوارة كاتيَـك ثيَيـةوة لــة       .بريؤكةكـة دَلخؤشـى كـرد   
شـيت بـؤ لـيَ    رِيستؤرانتةكة بوون ثيَى طوت: )كاتيَك ئايرةتيَيم خؤش دةويَت بة خـؤم ضيَ 

 دةنيَم(.
ئةشتيهاى طريا، رِةنهة دةنهيشي. ليَى نةثرسي )ئاية ئةوة زؤر جـار رِووى داوةو دووبـارة   

 بووةتةوة؟(.
ةكة هةروةها نةيويَرا ثرسيارى ليَ بيات، كاتيَك ئيَـوارة ثـاش شـيوخواردن تـا الى شـوق     

و ماَلةكةى دييـةى  بةرة ك دَلنيا بيَت و ماضي بيات و ..ياوةرى كرد، تا لة هةموو شتيَ
 بةجيَى بهيََليَت: تؤ بَليَيت وآ بةالى ئةوةوة كآ بيَت؟

                                           *** 
اش دةزاني. لة رِاستيدا، كارةكة لةسةر ئةوة وةسـتا كـة يـاري بيَـت،     ياري تةمومراوى ب

ةر كـرد. رِيَييـارى   لةوةتاى دانايي و بةدخوويي لة مامةَلـةكردن لةطـةأل ذيانـدا دةسـتةب    
نهيَين سةركةوتنيةتي. لةوةتاى برِيارى داوة هةر شتةو كاتي خؤى بؤ تةرخان بيات. هةر 
يةكةو هةقي خؤى ثَي بدات. ئـةوة ِرووى نـةداوة دوو ئـايرةت ثيَيـةوة لـة يـةك شـاردا        
كؤبياتةوة. ثيَويسيت بةوةية ذنةكةى ثاريس بةجآ بهيََليَت تا ببيَتة مـوَليي ئـايرةتيَيي   
ديية. نةك لةبةر ئةوةى ليَى دةترسيَت، بةَليو لة ترسي ئةوةى ثيـاوةتيى لةطـةأل )وآ(دا   
خيانةتي ليَ بيات، يان مةردايةتيي خيانةتي ليَ بيات كاتيَك بة تةنيا خـؤى لـة نيَـوان    

ضى ديية ناتوانيَت لة هـةموو ديداريَيـدا بـة تـةواوةتي خـؤى      دوو ئايرةتدا دةبينيَتةوة. 
كاتيَك جلةكاني لةبةرةو توند دةرطةكة لة  ،واوةتي  بةدةسيت بهيَنيَتةوةببةخشيَت، بة تة

دووى خؤى ثيَوة دةدات. ئةو رِؤذطارة شيَتة كؤتايي هات، كة دةيتواني لة هـةمان كاتـدا   
ضةند ذيانيَك ثيَيةوةو، ثرت لة رِؤذيَك لة يةك رِؤذدا بهوزةريَنيَت و، كارى هةر ئايرةتةو بة 

 ةرِآ بيات.جيا رِةضاو بيات و ب
بةختةوةري ئةو ئيَستة ئةوةية هاوسةنهي لة نيَوان دوو ذياني هاوتةريبدا ثيَيبهيَنيَت، كة 
دةبيَت يةكدي نةبين  و، ئةم ثيَويسيت بة هةردووكيانة ثيَيةوة بؤ ئةوةى بريَت. هـةروةها  
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م شيَوةى هةَلبراردني ضيَرة خؤشةكان، وةك بوتَلة بادةيةكي ناياب بؤ ساَليَيي نائاسايي. بة
 بؤ ئةوةى كؤن بيَت. دةبينيَت، ئةو كيرؤَلةيةي كة ضةند مانهيَية دايناوة

وةك بة شيَوةيةكي ديية ئامادة بوون، يان بؤ شت بةخش  هةموو ئايرةتةكاني دةوروبةرى 
تةنيا ئايرةتيَيي دةويست، ببيَتة . ئةوي  وةربهرن ئةمبةخششةكةى خؤيان اليف ليَ دةدةن 

ةمةرطييةكي ترسـناك لةئارادايـة،   بةخششي ثيَ ببةخشيَت. جؤرة كول مئةو كةسةى كة ئة
ى خؤماني سؤزئةوة بيَت  كةس نيية شايةنيهيض كة  ب  ثرت هومشةندطةورة دةبيَت هةركة 

 و كةسي  نيية شايةني ئةوة بيَت شيَتايةتي خؤماني ثيَشيةش بيةي .ثيَ ببةخش  
بيـات. لـة ثيَنـاى )ويَ(دا كـارى زؤر دذوار      بةردةوام بة دواى ئايرةتيَيدا دةطةرِا دةهري

بيات. لة بةردةميدا ييََلة ئةيسووناوييةكاني ئةجنام بدات، لة سـندووقيَيي شووشـةييندا   
داينيَت و، بة يةكهةيشنت و ليَ دوور كةوتنـةوة بيياتـة دوو كةرتـةوة، ثاشـان بـة مـا        

، بـة يـةك   ازة طةورةكانهةموو ئةوةى ليَ ثةرت و بآلوبووةتةوة، كؤبياتةوة، وةك جادووب
جووَلة كاترميَرةكةى مةضةكي وآ دةشاريَتةوةو، دةيرِييَنيَت بؤ ئةوةى كؤتايي هةيتةى لة 

ــيا  ــان ظينيس ــةننا، ي ــدار    ظيي ــةندي  دي ــاوى )وآ(دا ض ــة ثيَن ــات. ل ــةر بب ــةأل بةس لةط
اكاو لـةن هةَلدةوةشيَنيَتةوةو، ثةيظ بؤ ديداريَك دادةهيَنيَت ضةندي  رِيَيةوت لةخؤبهريَت. 

لــة شــةبةة ئةيســووناوييةكةيةوة تــةناييَك دةستةســرِى رِةنهــاو رِةنــط  و رِةوة كؤتريَــك
ست بة سةريَيييةوة دةطريَت و بةرةو الى ئةو بةرزدةبيَتةوة، ضـونية  ةدةردةهيَنيَت، وآ د

لة هةر هةنهاويَيدا كة لةطةأل ئايرةتيَيدا دةيهاويَت، جهة لة بارودؤخي بَلندو برووسـيى  
 نة هيض شتيَيي دييةى بةالوة ثةسةند نةبوو.ئةظيندارا

واق ورِمـاو  سةرسـام و  سةرلةبةياني رِؤذى دواتر لةخةو هةستا نيازي هـةبوو ئةظينـداري   
لـةو   بيات. رِةنهة هةسيت بةوة كردبيَت ويـرداني سةرزةنشـيت كردبيَـت كاتيَـك دويَـينَ     

ات. برِيـارى دا  يةكـةم  شـةوى تيَـدا بةسـةر ببـ     بـة تـةنيايي   هيَشت تـا   ماَلةى بةجىَ
طؤَلمةزيَيى ئةيسووناوى لة شةبةةكةى دةربهيَنيَت. وةك ضؤن لة منايشيَيي ئةيسـووناوى،  
 ئةوثةرِى وردى لة رِيَيخستين كات، يةكةم  مةرجى مسؤطةركردني سةرسورِمان كردنة.
بةثيَى رِيَنماييةكاني، لة كاترميَر دةى تـةواودا، زةنهـى ماَلةكـة زرنهـةى ليَـوة هـات.       

دةزاني ئاية بيياتةوة يان نـا. لـة كـونى دةرطةكـةوة ِروانـى. دةرطةوانةكـةى لةطـةأل        نةي
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كةسيَيدا بيين سةبةتةيةك طوَلى بة دةستةوةية. بة ثةلـة رِؤبـى ناوماَلـةى لةبـةر كـرد،      
 ةرطةكةى كردةوة.دثاشان 

ةركـةكاني ئـةو ئةوةيـة يـاوةرى هـةر      سآلوى ليَ كردو طوتي، يـةكيَك لـة ئ  دةرطةوانةكة 
ك بيات شتيَك بؤ يةكيَك لة دانيشتوواني تةالرةكة بهيَنيَت. سوثاسي كردو ضـةثية  كةسيَ

طوَلةكةى ليَ وةرطرت. ثاش ئةوةى هةردووكيان رِؤيشنت بريى كةوتةوة كة هيض شتيَيي بةو 
رِواَلـةتي ئـةو   كةسة نةدا طوَلةكةى هيَنا شايةني ئةو رِواَلةتـة ثؤشـتةيةى بيَـت، كـة لـة      

ت لةبةردةم ئؤتيَلة ثلة بةرزةكاندا رِادةوةسنت و، جلي دوطمـة زيَرِينيـان   يةرمانبةرانة دةضيَ
 .و شةبةةى جياكاريان لةسةر ناوةلةبةرة

ى ثـيَ نةطةيشـتووة؟ رِةنهـة لـة ئاهةنهةكـةى      ة)تؤليـب(  ضةندة دةبيَت ئةو ضةثية طوَلة
 قاهريةوة بووبيَت، كة بةر لة ضةند مانهيَك سازى دا.

كـةى  ةبؤ بيات. بـةآلم رِةنهـة ئـةوةى لةسـةر بليت     ة تةلةيؤنيثيَشبيين كرد ئةم بةيانيي
 نووسيوة جوانرت بيَت.

طوَلةكاني لةسةر تةبَلةكة داناو بة دواى بليتةكةدا دةطةرِا. هـيض شـتيَيي نـةبيين تـةنيا     
رابووةوة. رِةنهة كاتـرميَر بيَـت.   ثيَويسـيت بـة     ثيَض كةتيَيي بضووك نةبيَت بة قرديَلةثا

َليَيت ثؤزشي ليَ خبوازيَت بؤ ئةو كاترميَرانةى لة ضاوةرِواني ئةودا بةسةريان كاترميَرة! تؤ ب
دةبات؟ يان بةو كاترميَرة وآ بياتة موَليي خؤى؟ خةريك بوو بيَزار دةبوو تةنانـةت بـةر   

بياتةوة. ضةند ئاسانة بـةالى دةوَلةمةندةكانـةوة ديارييـةكي طرانبـةها      كةلةوةى ثاكةتة
 بنيَرن!

ــ ــك لــةناو ثاكةتةكــةوة  ســةرقاَلى كردن ــك دةنهــي ميوزيييَ ةوةى قرديَلةكــة بــوو، كاتيَ
يةكةى تيَثةرِاندو، خيَرا دةسيت بة درِاندني كاغـةزي  يشَلةذاوبَلندبووةوة. رِاضَلةكى. ثاشان 

ديارييةكة كرد. مؤبايليَيي لةناو ثاكةتةكة دةرهيَناو، دةسيت بة يةكةم  دوطمةدا نا كة 
 بةرضاوى كةوت.
 بة طويَوة نا. دةنهي ئةوى بةرطوآ كةوت:مؤبايلةكةى 

 ـ تامةزرؤي بينينتم..
 ماوةيةكي ثيَ بةخشي واق ورِمانييةكةى برِةويَتةوة.
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 ثاشان طوتي:
بيَت لة هةر كويَيةك بيت. )دةبوو لةوة بهات: دةمةويَت  تـ ثيَويستم ثيَية طويَم لة دةنه

يَيي يةرةنسـيم بـؤ دابـ  كردوويـت.     بةردةوام بزامن تؤ لة كويَ دةبيت( لةم مؤبايلةدا هيََل
بيت بةكارى بهيَنيت. ثيَويستت بـة هـةر ضـييةك بـوو      ندةتوانيت لة هةر كويَيةكي جيها

 هةركة توانيم ثيَوةنديت ثيَوة دةكةم. يان ئيَس ئيَم ئيَسيَك بةسة.،تةنيا يةك زةنط 
 لةبةر ئةوةى طويَى لة وةآلمي وآ نةبوو، ليَى ثرسي:

 ـ بريت كردم؟
 ةكةى طؤرِيبوو:رِيَتمنهيَك بةرسظي دايةوة رِووداوة كوت و ثرِييةكة بة دة

 ـ نةيرةتت ليَ بيَت... خةريك بوو مبيوذيت!
 بة ثيَيةنينةوة وةآلمى دايةوة:

 ـ ئةمرِؤ نا .. دانؤبي ش  سةرجنى رِاكيَشايت؟
 يَت؟ بيةيدنةيزانى ضؤن بةرسظى بداتةوة. تؤ بَليَيت شتيَك لةناو ثاكةتةكةدا بيَت هيَشتة ن

 دريَرةى داية:
هةركة مؤبايلةكـة لـيَ   ئةوة ئةو ثارضة ميوزييةية كة زؤرى حةز ليَ دةكةم .. دةمةويَت 

 .لةطةأل رِوحتدا بيةومة سةماكردن بدات
يةكاني. يةكةم جار شادومان لـة  رقاَليةماَلئاوايي ليَ كردو شادومانانة طةرِايةوة بؤ ناو س

سة حةز دةكـات  ئةجناميان دةدات، ئةو يةكةم  كةانةى ناوى ئةودا. لة هةموو ئةو شتثيَ
ــة    ــة رِؤَلـ ــةرة لـ ــوونهةرو واق ورِهيَنـ ــةم  ئةيسـ ــةو يةكـ ــات. ئـ ــاوى بيـ واق ورِمـ

 ئةيسووناوييةكانيدا.
خةَليي ئاسايي لةطةأل طوَلدا بليت رِةوانة دةكةن. هةرضي ئةوة لةطـةأل ضـةثية طوَلةكـةدا    

 دةنهي خؤى بؤ ناردووة.
وى داوة ئايرةتيَــك لــةناو ضــةثية طوَلــةوة دةنهــي ئــةو كةســةى بــؤ ئايــة ثــيَ  وآ رِو
شي دةويَت؟ طومان لةوة دةكات كةسي دييـة جهـة لـةو بـريى لـةوة      ؤدةركةوتبيَت كة خ

كردبيَتةوة مؤبايليَيي وةطةرِ خراو لـةناو ثاكـةتيَيي داخـراودا دانيَـت. تـةنيا )كةسـاني       
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ةكي داخراوو مؤركراودا دةبيـن ، وةك  ئاسايي( بةهايةكي زياتر لة ثيَشيةشيردني دياريي
 ضؤن لة كارطة دةرضووة.

 لةوة هةذارتر نيية ئةنديَشةى نةبيَت!
يليَك مؤبايليَيي دةويَت ثياويَيى ديية ثيَ  ئةو قسةى ليَوة نةكردبيَت. مؤباثاشان، ئةو 

بة تةنهى ئةوةوةيـة ئـةو شـتانةى لـة ويَـوة نـزيي  دةسـتةمؤ         ثيَشرت بةكارنةهيَنرابيَت.
 كراب .نة

هةر مؤبايلةكةى بة دةستةوة طرتبوو، بـرِواى بـةو رِووداوة نـةدةكرد كـة تووشـي هـات.       
ديارييةكةي نةبوو كة خؤشي خستة دَلييةوة، بةَليو ئةو ساتةى كة ميوزييةكةى تيَدا لـة  
سةبةتةى طوَلةكةوة بَلندبووةوة. لةطةأل بةرطوآ كةوتنى دةنهـى ئـةو كاتـةى ثاكةتةكـةى     

. ضؤن توانيبووى بةرنامة بؤ ئةو هـةموو شـتة دارِيَـريَت تـا واق ورِمـاوى      تيَدا هةَلثضرِى
 بيات.

نيية. ئةو زيَرِينهةرى خولـةك و   رِيَتمضؤن نا .. ئةدى ئةو ئاغاى رِيَيوثيَك كردني كات و 
 ئةو كةسةية ئةَلماز بة ميلي كاترميَرةكان دةبةخشيَت.

كة رِةنهة بؤى شاردبيَتةوة. واى بـيين   لة ناو ثاكةتةكةدا بة دواي شتيَيي دييةدا دةطةرِا
كة لة سيحربازيَك دةضيَت و رِةنهة ثرت لة يةك شيت لةناكاو لة ناو شةثةةكةيةوة بهيَنيَتـة  

ي نةدؤزييةوة جهة لة طريَبةسيت ثاراستين ئاميَرةكة نةبيَت، لةطةأل يدةر، بةآلم هيض شتيَ
نووسـرابوو. دةسـيت دايـة     يةكـةى لةسـةر  ارتـة نويََ يَيي دييةدا ذمـارةى سـيم ك  كاغةز

 و بة تةلةيؤني ماَلةوة تةلةيؤني بؤ كرد.كاغةزةكة
 تةلةيؤنةكة زرنهةى بيَت و لة طةأل ظاَلسـيةدا  يتشزييي دانؤبي ش  بةرز بووةوة. هيَميو

دةسيت بة خؤبادان كرد. ثةجنةرةكةى كردةوة. هةسيت كرد ميوزييةكـة وةك ثةثوولـة بـة    
ثيَ دةطريَتةوة، وةك بَليَيت قازو باَلندةو هـةورة طةرِؤكـةكان،   دارستانةكةى بؤلؤنيادا باَلى 

لةطةَليدا لةسةر شانؤي يرةواني طةردوون سةما دةكةن و درةختةكاني  ئريةيي ثيَ دةبـةن  
 تؤ بَليَيت بةم شيَتةى طؤرِيبينةوة؟(. و بة طويَي يةكدييةوة دةضرثيَن  )

**** 
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 كاتيَك ئيَوارة ئامادة بوو ليَى ثرسي:
  يَيت ئةمة كامةراني بيَت؟ؤ بَلتـ 

 دا كردو وةآلمي دايةوة:يَباوةشي ث
 و رِاهيَنانة لةسةر كامةراني. دنـ تةنيا مةشق كر

 ـ شيت لةوة مةزنرتي  هةية؟
 ـ دةبينيت..
ئةوةى لة ياد نةضوو بة هيض شيَوةيةك رِى نادات ثارةى كارتي مؤبايلةكةى  ويَرِاى ئةوةي 
 بدات، طوتي:
ئاكام ذمارة تةلةيؤنيَيم هةية بة جيهامنةوة دةبةستيَت لـة هـةر كويَيـةك مب.    ـ ثيَم خؤشة 

ئاميَرةكةو سيم كارتةكة الى خؤم طل دةدةمةوة. بةآلم كـةس ثـارةى كارتـةكامن نـادات.     
هةنديَك ثارةى خؤيان لة ضيَشتخانةكان خةرج دةكةن، هةنديَيي دييةي  بة جل و بةرطي 

لي ثيَ دةكـرِن، بـةآلم مـنم، ئـةوة دلَ ثـيَ  هـةموو       دةدةن، هةنديَيي دييةي  ئؤتؤمبيَ
شتيَية. ثارة بؤ سؤزةكامن خةرج دةكةم. نيوةى داهامت وشـةى ثـيَ دةكـرِم. دةزانيـت مـ       

 هةموو ئةو كارتانةى مؤبايلم هةَلهرتوون بة هؤيانةوة قسةم لةطةأل كردوويت.
يـاتوورةى دَلتـدا   ووسـي  ـ ئةطةر دةتةويَت هةَليان بهرة، بةآلم م  مايف خؤم لـة نـاو تيَن  

 دةطرم مادامةكى دَلت المة.هةَل
 ي ثيَ هيَنا:يدريَرةى دايةو مشت و مرِةكةى كؤتا

 ـ ئةم ئيَوارة لة ماَلةوة دةميَنينةوة. حةز دةكةيت ضيت بؤ ليَ بنيَم؟
. شـتةكة كؤتـايي ثـيَ    ر هيض شتيَك مشت و مرِى لةطـةأل بيـات  هيض بواريَك نةبوو لةسة
يل )ثيـاوى  اباسي ثارةدان ناكات. بةآلم وآ ئةوةى ثيَ ناخؤشة. مؤبهات. ئةو ضي ديية 

. بؤية قايل نابيَـت كةسـي دييـة ثـارة لةسـةر نيوةكـةى       دةَليَت يةتي( وةك نةجال وانذيا
 دييةى ذياني خةرج بيات!

ى ليسـيت  يَاني ئامادةكردني شيوى ئيَوارة لـة مووبةقةكـة دانرابـوون بـةث    كثيَداويستيية 
يَرةكة هيَنابووى. بة ثيَى ثيَوةرى كوالييةتيَيي ديارييراو هةَلبـريَرابوون،  كرِينةكة كة شوي

(ة كة يةكيَيـة لـة   signéئةوي  )تا رِادةيةك وايان دةنواند بؤ جواني ب  نةك بؤ خواردن. 
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باآلتري  سةوزةيرؤشي لة ثاريس. ليَى ثرسي ئاية دةزانيَـت ضيَشـت لـيَ بنيَـت، وةآلمـي      
 دايةوة:

رِةنهينرتي  ضيَشت ليَ نةرة... ئةوةت بةسة بضيتة ناو مووبةقةكـة لـة   ـ برسيةتي دةست 
 كاتيََيدا برسيت بيَت.

 ماضي كردو بؤى رِاست كردةوة:
بةَليو خؤشةويسيت دةست رِةنهينرتة.. ئةوة بةةسـة بضـينة نـاو مووبةقـةوة بـؤ ئـةوةى       

  ت.شيويَك ئامادة بيةي  لةطةأل ئةو كةسةدا ثيَيةوة بيخؤي  كة خؤمشان دةويَ
سةرجني داية كاتيَك مةجنةَليَيي طوجناوى بؤ هةر ضيَشتيَك هةَلبـرارد. ضـةقؤى جؤراوجـؤر    

كاتي ثيَويست بؤ هةجناندني ثيازةكة وةردةطريَت. خولةكى تـةواو بـؤ    بةثيَى بةكارهيَنان،
ضة طؤشتةكان دةزانيَت..ئـةو كاتـةى ئاطرةكـة لـةذيَر مةجنةَلةكـة زيـاد       سووركردنةةى ثار

كز دةكات. كةى قةثاغةكة لةسةر مةجنةَلى برجنةكة دادةنيَت كاتيَك دةكوَليَت  دةكات، يان
طيَرِ دةكات بآ ئـةوةى  و .. تا كةمرت ثلة ئاطرى لةذيَردا كز دةكات. ضؤن سةوزةكان هةَلةو

 وةيان بهةيةنيَت.زيان بة شي
 بة سةرسورِمانةوة طوتي:

 ارةزايت!ـ نةمدةزاني ئةوةندة لة نهيَنييةكاني ضيَشت ليَنان ش
 وةآلمي دايةوة:

نيم ..هيوام دةخواست بـؤ يـةكيَك لـة ضيَشـتخانةكامن      رشت ليَنةـ م  ضيَرى دةكةم و ضيَ
نـاتوان    يت.. بةداخـةوة بضـيَر  يـت بـؤ ئـةوةى ئـةو ضيَشـتة خؤشـانة      بابانههيَشتم بيرد

كامن هةردووكمان ثيَيةوة لةوآ ب ، بةآلم شتيَيي جوانة خةَلياني ديية سةر لة ضيَشتخانة
 بؤ ئةو كةسةى خؤشم دةويَت. بدةن لةكاتيَيدا م  سةرقاَلى ئامادةكردني شيوم

يةكةم  جار ئةو وشةيةي لة زارييةوة بيست، لة ددان ثيَدانانيَيي نارِاستةوخؤدا. ضـونية  
ئةو هيض رِؤذيَك بة )خؤشةويستةكةم( بانهي نةكردووةو رِؤذيَك لة رِؤذاني  ثيَى نةطوتووة 

ر بـة تـةنيا ثيَويسـيت ثـيَ     تـ (. دوور لة ناو دَلى خؤيدا شاردبوويةوة، دوا)خؤشم دةويَيت
 دةبيَت طويَى ليَ بيَت.

 لةضاوةرِواني ئةوةى شيوةكة ئامادة بيَت. ى كردي ناو هؤَلةكةهبان
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تةلةظزيؤنةكةى كوذاندةوة ثاش ئةوةى طويَى لة سةبتايتلةكاني نووضةى كاتـرميَر هةشـت   
  :طرت. طوتى

   ني خؤشةويسيت دةطةيةنيَت لةطةأل تؤ مب و طوآ لة هةواَلةكان بهرم.ـ رِيسوايي كرد
رِؤيشت لة ناو كتيَبخانة ميوزييييةكةى ثارضة ميوزيييَك هةَلبريَريَت لةطةأل ئةو سـاتةدا  

 بهوجنيَت.
 لة كاتيَيدا ثارضة ميوزيييَيي )كليدرمان(ى دةخستة ئاميَرةكةوة طوتي:

 ش دةبيَت.ـ كةميَك ئوقرة بهرة.. شيوةكة خؤ
لةوة دَلنيا بوو. بة دريَرايي ضةند مانط لةطةَلى شارةزاي بووبوو، ثيَهةيشتين دوورو دريَر 
لةسةر ئاطرى ئوقرة طرت . ئةى ئةو كاتةى ئاطرةكةى ذيَـر مةجنةَلةكـةى كـز دةكـرد ثيَـى      

 نةطوت: 
ةكاني )ضيَشت ليَناني بة ثةلة ضيَرى خواردنةكة ناهيََليَـت .. وةك هـةموو ضـيَرو خؤشـيي    

 ذيان(.
ذيـان  ( لـة ضيَشـتخانةكةيدا نييـة.    ـ ثريرةر كووكـةر    ئةمة ثياويَية )مةجنةَلى يشارطاز

 ثيَدةطات. هيَور و كزو لةسةرخؤلةطةَليدا لةسةر ئاطريَيي طوزةراندن 
 

*** 
 

ــك   ــوارة بــةرةو ماَلةكــةى خــؤى ببيَتــةوة. بــةآلم كاتيَ ثيَشــبيين كــرد ثــاش شــيوي ئيَ
رةى كيَشا، لةوة دَلنيابوو كة ذنةكةى سةيةري كردووةو، ئـةم شـةو   ةيان دريَكشةوبيَداريية

 ئازادة.
 بريؤكةكة خؤشييةكي ثيَ بةخشي و هاوكات شَلةذاندي.

ناسيوة، تةنيا ئةم شةو لة ناو نويَنيَيـدا لـة ئـاميَزى     ساَليَك تيَثةرِيوة لةوةتاى يةكدييان
 دةطريَت.

 لة تةنيشتييةوة دريَر بووةوةو طوتي:
 ت.ويةم  كةسيت لةسةر ئةم نويَنة دةنوـ تؤ يةك
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ثيَشبيين كرد شتيَيي بة دياري ثيَشيةش بيات دَلى خؤش بيات. وآ وةآلمي دايةوة بة 
 شيَوةيةك واقي ورِما:

 ـ تؤي  يةكةم  ثياويت لةسةر جيَهةيةك لةطةَلى بنووم!
، ئاطةى لةوة بةو نويَنة كةس لةسةر نةنووستووانة كة تازةى كرِيون منةتي بةسةردا دةكرد

نيا بةوةى لة تةنيشتييةوة دةنويَت، ئابرِووى كضـيَين خـؤى دةبـات كـة     ةنةبوو كة وآ، ت
 باوكي و براكةى و خيََليَك ثياو ثاسةوانييان دةكرد.

لة هةَلبـراردني رِسـتةكةيدا    ،يَتضئةويَك كة لة هةَلبرارني جؤرى ضةقؤكانيدا بة هةَلةدا نا
 بة هةَلةدا ضوو.

بةرانبــةر بــة ددان ثيَدانانةكــةى واقــي ورِمــا. نةيويســت بــةرةو الى  بــؤ ضــةند ســاتيَك
رِيسـوايي و   رِوونيردنةوةى زؤرترى رِاكيَشـيَت. ثرسـياركردن بـؤ ضـاوتيَرييةكةى دةبيَتـة     

 سووكايةتي.
يي نامؤو خؤش لة تـةم و مـراوي بـوون و شـَلةذاويي     ة شتيَبلةناكاو لة بةرضاوى وآ بوو 

شتيَيي لةبارةوة نةزانيبيَت، وةك كتيَبيَيى بوخضة داخراو بة ةميدا. وةك بَليَيت هيض كية
سةر نهيَين خؤيدا، كاغةزةكاني بة ضةقؤ لة يةكدي جيانةكرابنةوة. كتيَبيَـك لـةو كتيَبـة    

 كؤنانة كة مرؤظ ثيَشبيين ناكات تووشي ببيَت بة تووشيةوة.
ا كراونةتـةوة، يةكسـةر   لةم رِؤذطارةدا كتيَبةكانت بة دةست دةطةن الثةرِةكانيان ليَك جود

و جؤرة ضةقؤية نةماوة ةئيَستة لة كتيَبخانةكاندا ئ يةئامادةن بؤ ئةوةى بياخنويَنيتةوة. بؤ
 كة الثةرِةكاني كتيَبةكانيان ثىَ ليَك جودا دةكردةوة!

قةوارة جؤراو جـؤرة   ر بةو هةموو ضةقؤيةةكاتيَك لة مووبةقةكة سةرسورِماني خؤى بةرانب
ايةوة )ضَيشـت ليَنـةرى بـاش بـةو ضـةقؤيانة دةناسـريَتةوة كـة بـاش         دةربرِى، وةآلمي د
 هةَليبراردوون(.

ئيَستة وةآلمةكةى لة طاَلتة دةضوو، تةنيا بة خؤى بزةيةكي بؤ هاتآ. ضيَشت ليَنةرى باش 
هةرطيز ثةجنةى خؤى بريندار ناكات. شارةزايي ثةيدا كردووة ضون ئةو شتانة دةطريَت كـة  

 شتيَك لةذيَر دةسيت ناخزيَت. دةيانهةجنيَنيَت. هيض
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  سووديَيي هةية ئةطةر ضيَشت ليَنةريَيي باش بيت و نةتوانيَت كضيَك لةناو نويَنةكـةدا  
 توند لة ئاميَز بهريت!

 باوةشي ثيَدا كرد. ئةم بةسيةتي لة ئاميَزى بهريَت.
 ثيَوة بيةم .. حةزم لة بؤني ميَيايةتيتة.. تـ ئارةزوو دةكةم بؤن

. نايةويَت ئابرِووى وشةكان برِووشيَنيَت، لةوة ثـرت كـة لـة    ةوة ثرتى نةطوتهيض شتيَيي ل
باوةشي بيـات هيضـي دييـةى نةدةويسـت تـا رِادةيـةك لـةناو هةرزةييـدا بتويَتـةوةو،          
ميَياتييةكةى كؤنرتؤأل بيات كة خؤى لة كراسيَيي نووسـنت ئاآلنـدووة هيَشـتة يريـوداني     

 نةكردووةتة ثيشة.
ناو ئابرِووى تةم و مراويدا سةرهةَلدةدات. بـةردةوام لـةو برِوايـةدا    خؤشةويسيت طةورة لة

بوو. كةس بة رِووتي ناتبينيَت. هةموو شتيَيت تيَدا ويَنـا بيـات. وآ ئامـادة نييـة بـة      
 ووت بياتـةوة. بـةآلم ئـةو ئةمـةى لـيَ     يةكجار هةموو ثرةنسيثةكاني لة ثيَناوى ئةودا رِ

شـتيَيي لـةو دةويَـت. ليَـى دةترسـيَت و، حـةزو       ةويَت، وآ ناشزانيَت بـة تـةواوةتى     د
ئارةزووى لةوةية لةمدايةو وآ دةترسيَنيَت. وآ لةطةَليداية نةك بؤ ئـةوةى بةشـدارى ئـةو    

سةر ئةو شتة البدات كة هةيبووةو ةشتةى بيات كة هةيةتي، بةَليو بؤ ئةوةى ئةو ثةردة ل
 ثيَى نةزانيوة.

نةي  هةناسة دةدات ئةو كاتة ت كة ماضي كرد. نةيدةزاني دوو ليَوى هةية ئةو كاتة نةبيَ
قرى هةية ئةو كاتة نـةبيَت كـة دةسـيت     نةبيَت كة لةماضي هةناسةيدا بةشداربوو. نةي 

بؤن و نـةي  هةسـت .. ئـةو     بةناو تاَلةكاني قريدا هيَنا. نةي  جةستةى هةية .. نةي 
 .كاتة نةبيَت لة باوةش ثيَدا كردنيدا ميَيايةتي خؤى ثيَشيةش كرد

 لة رِاستيدا، وآ نازانيَت كة وآ بوو ثياويةتي خؤيي ثيَ ثيَشيةش كرد.
نةيتواني بنويَت. هةر لةم ثياوة نووستووةى تةنيشيت دةرِواني بة نووستوويي لـة ئـاميَزى   
طرتووة. تةنيا بةرةبةيان، ضوون كتيَبيَيـي بةسـةر نهـَيين خـؤدا داخـراو، تـواني لةسـةر        

كةى جؤرة سؤزيَيي باوكايةتي هةبوو سةرةخؤشـي لـة بـآ    سينهي بنويَت. لة ئاميَزطرتنة
كـة خـةو دةسـتةآلتى لـيَ      دةكرد.. و ثياويةتيية ئاشتيخوازانةكةى باوكيية نهيَنييةكةى 

 وةرطرتوووةتةوة.
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ات، ئامادةطى بةسؤزو .. توندى سؤزدارى هةبوو. رِؤذ لـة دواى رِؤذ دةيزانـي ضـؤن    كهاو
 ة موَليي خؤى.تشةوة دةضيَت و دةييايَبةةرةو ث

خؤي لة خؤيدا سـةركةوتنة.  ، يبة طوريسي ضاوتيَرنؤما سةركيَشة  تةنيا طةمارؤداني ئةم
بةآلم نؤماكة هيَشتة شيت دييةى لة طوريسةكة نةبينيوة تةنيا )تـؤقي كـؤتر( نـةبيَت و،    
سةرى لة ئاكارو دةست ثـاكيي سـوِر دةمـا. بـةردةوام لـةو شـويَنة رِادةوةسـتا، كـة وآ         

 اوةستيَت.دةيويست رِ
و خونضـةى شـيؤيةى    دةسيت بة سةر هةر شـويَنيَييدا تيَثةرِيبايـة ميَيايـةتي وآ طـولَ    

د، بةآلم وآ نةيدةهيَشت بيانثضرِيَتةوة. ئةوةى بة ئاساني ببةخشريَت بة ئاسـاني لـة   دةكر
 دةست دةضيَت.

شتةى ئـةم  دريَرةى بةو قةدةغة ليَ كردنةى دةدا. )ضى دةَليَيت ئةطةر تةنيا ئارةزووى لةو 
 ةوة ثيَى ببةخشيَت؟(.تبيَت كة رِةتي دةكا

ةَليو ، بـ بدةَليَيت ئةطةر ئةمي خؤش نـةويَت  ئةو دريَرةى بة تاقييردنةوةكاني دةدا. )ضى
  ئةو خؤشةويستييةي ئةمى خؤش بويَت كة ويَى خؤش دةويَت؟(

. وةك ضـؤن  دريَرةى بة ليَيؤَلينةوةى نةخشةى ئةو رِيَهةية دا بةرةو قـةآلكاني وآ دةضـيَت  
لةبةردةم تةختةيةكي شرتةجندا. ئوقرةطرو لةسةرخؤ بـوو. قـةآل ميَيينـةكان بـة زؤر و لـة      

 توانابوون و بة تاريية شةو وةرناطرييَ . ئةوة كارى رِيَهرةكانة نةك شؤرِةسواران.يةكةم  
بوومى كاتةدا كة بةرو و، لةةئاَلؤشةكاني لةشي بةيانيان بة كاتي كيََلهةكان بيَدار دةبوونةو

بيانرِننةوة. بـةآلم وآ دةيزانـي تةنانـةت لـة      نةكدرةختةكان ثيَدةطةن و بانهي دةستان دة
 شدا، وآ ئةو مايةى نيية شتهةليَيي ثآ ببةخشيَت كة هي ئةو ن .يخةو

نايةويَت طوآلَلة سوورةكان لةسةر نويَنةكةى ئةو بثريَ ، ضونية نـرب و بـةهاى ئـةو شـتة     
 وة.بةخشي ىنازانيَت كة وآ ثيَ

ةطريَت ئؤبـاَلى طونـاهي خـويَين لـة     دهةموو جاريَك خةم و ثةذارةى طوَلة كيَوييـةك دايـ  
 ثـيَ  يتئةستؤية، لةطةأل ئةو هةستى ثةشـيمان بوونـةوةي  ثـاش هـةموو ضـيَريَك هةسـ      
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طيَمةكةي بة واآليي دةكريَت. هةرضى ئةوة .. ئةوة وةك ياريزانيَيي ثيشةطةرى شةترةنج، 
اراني ديية بةجآ هيَشتووة. رِاوةدووى نانيَت. ئـةوةي  منوونـةيي   دييةو بؤ ش بؤ كاتيَيي

تري  شيَوازة بؤ ئةوةى رِؤذيَك لة رِؤذان بة ئـارةزووى خـؤى )واتـة ئـارةزووى وآ( القـةى      
 بيات. )جةنتَلمان طورطيَيي بة ئوقرةية(!

 يي طؤناي كرد، طوتى:و نووسينهةكةى بةرِيَ كةوت و ماضيَبةياني كاتيَك بةرة
رميَر دووي ثاش نيوةرِؤ دةطةرِيَمةوة بؤ ئةوةى ثيَيةوة بضـ  نـاني نيـوةرِؤ خبـؤي ..     ـ كات

 دواتري  دةض  بؤ بازارِكردن.
 وةآلمي دايةوة:

 ـ بةآلم جلوبةرطي زؤرم لةطةأل خؤم ئامادة كردووة!
ك يةيت كة هـةموو كةسـيَ  ـ ئةوةى هيَناوتة لة يادي خؤتي ببةرةوة.. نابيَت ئةوة لةبةر ب

 ى دةكات. لةبةر
ك ضـاوةرِوان بـوو   كاتي بةياني كاتيَيي طوجناو نةبوو بؤ دةمةقاَلآ، بة تايبةتي ئةو، كاتيَـ 

ت قـاوةَليت بـةياني بـؤ ئامـادة كردبـوو، لـة ضاوةِروانيشـدا هيضـي         وآ لة خةو هةسـتيَ 
 نةخواردبوو تةنيا قاوةيةكي خواردبووةوة.

سبةينآ ئامادة  ىكردنؤى بؤ سةيةرتاكةى رِيَك خبات و خوةردةطريَت تا جان تسوود لة كا
 ني نيوةرِؤ بة جؤرة ثةذارةيةكةوة ثيَى طوت:دبيات. لةسةر ميَزى نان خوار

رِؤذيَـك لـة رِؤذان    ةئةوي  ئةوةيـ .. م ناخؤشة بةبآ تؤ سةيةر بيةم. يةك ئاوامت هةيةـ ثيَ
 ثيَيةوة لةناو يرِؤكةيةكدا سةيةر بيةي .

 زةيةكي هاتآ و طوتى:يََلةوة دوور نةبوو بلة يرت و ي بة طاَلتةجارِييةكةوة كة
 ةكةى هاتة دى.تـ  ئاوا

 بة شادييةوة ليَى ثرسي:
 سةيةر دةكةيت؟ـ بة رِاستيتة .. لةطةَلم 

 ـ مةبةستم ئةوة بوو ثيَشرت ثيَيةوة سةيةرمان كردووة..
 يَيى برِوابةخؤبوونةوة:رِيَتمبة 

 ـ هةرطيز ئةوة رِووى نةداوة!
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 وةآلمي دايةوة:
ن ، يـا ةكة بهؤرِيـت )شاش(ــ  بةَلهةى ئةوةى ئةو رِؤذة تؤ نةتزاني ثرؤطرامي سيري ـ بة 

 نيت.دوطمةكاني كورسييةكة بةكاربهيَ
 بة سةرسورِمانةوة وةآلمي دايةوة:

 ـ ئةوة كةى رِووى دا؟
 بة بزةيةكةوة وةآلمي دايةوة:

 ـ ئةمة نهيَنيية بضووكةكاني من !
 ئةو.نهيَنيية بضووكةكان و برينة طةورةكةى 

تةنانةت لةوثةرِى خؤشرتي  ساتةكاني لةطةَليدا، طوماني لةوة نةدةكرد وآ سؤزى بةرانبةر 
ئةويَك نا كة وآ خؤشي بويَت، بةَليو ئةميَك كة ويَى خـؤش دةويَـت. وآ   بةو نةجووَليَت. 

ةكة. بةآلم ئارةزووى ئـةو ثياوانـة دةكـات    جادووبازسيحرةكةى خؤش دةويَت، نةك خودى 
 ن بة دواى ئةمدا رِووى تيَ كردن. لةكاتي طةرِا

رِووى نةداوة هيض ئايرةتيَيي ثيَ  وآ ئةو هةسيت بةكةم زانينةي ثآ بةخشيبيَت. بـووني  
لة بةردةميـدا بـوو، بـؤ مـاوةى ضـوار كاتـرمَيري  لـةناو        سرِييةوة كاتيَك لة يرِؤكةخانة 

  تةنيا يةك كورسي ليَوةى دوور بوو. يرِؤكةيةكدا
 اردنةكة بة داواى ليَبوردنةوة ثيَى طوت:لةسةر ميَزى نان خو

م لـة ثـاريس   آل  برِؤيشـتباي .. بـة  بـؤ ضـةندي  شـويَ   ثيَيةوة ـ ئاوامت دةخواست لةطةَلت 
 ناسراوم. دةكؤشم لة شارةكاني ديية بةيةك بهةي .

 وةآلي دايةوة:
ـ طوآ بة طةشتياري نادةم .. تةواو لة رِةوشي تؤ طةيشـتووم. سوثاسـت دةكـةم بـؤ ئـةو      

 ةى بؤت تةرخان كردم.كات
 وةآلمي دايةوة:

 سوثاس بؤ ئةو شتةى تؤ بة منت بةخشي. يوـ بةَل
 ك بيَ دةنهي دريَرةى داية:يَثاش كةم
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يَ ، بـؤ  رت نةبةخشيم. دةزامن لة وآلتاني ديية طوَلةكان سـةردةبرِ ثيَ ـ سوثاس بؤ ئةوةي 
ــ   ــاو بــدريَت كــة ثي ــك ئ اواني خــيَ  ئــةوةى بــة شــيؤمةندي خويَنــة رِذاوةكــةيان خاكيَ

شادومان بيت و لـة هـيض شـتيَك     شيؤمةندييةكةيان نةثاراست. هةموو ئةوةى ئاوامتة تؤ
 ثةشيمان نةبيتةوة.
 بة شةرمةوة طوتى:

ميَتةوة. )ثةشـيماني بوونـةوة   بــ اوة لة ذيامندا لـة هـيض شـتيَك ثةشـيمان بوو    دـ رِووى نة
 دووةم  هةَلةية لة ذيامناندا بييةي (.

 مبار دةنويَنيت؟ـ كةواتة بؤضى غة
غةمبار دةبيَـت لـةو كاتـةى كـة ثيَويسـتة      ةتيَيي عةرةب مب، ـ رِةنهة لةبةر ئةوةى ئاير

 بيَت. نخؤشي بيات، لةبةر ئةوةى رِانةهاتووة خؤشي بيات و شادوما
نةيويست ذةمى خواردنةكةى نيوةرِؤ ببيَتة ذةميَيي غةم و خةيـةت، بـة طاَلتةجارِييـةوة    

 ثيَى طوت: 
رةتيَك ثياويَيي خؤش بويَت هيواى ئةوة دةخوازيَت كض بيَت. بةآلم كاتيَك كض ـ هةركة ئاي

 بيَت غةمه  دةبيَت لةبةر ئةوةى جةستةى موَليي خؤى نيية!
 بة سةرسورِمانةوة ليَى ثرسي:

 ـ ضوزانيت؟
 ةوة وةآلمي دايةوة:بة مةكر

 ويان ثةشيمان بوونةوة!وـ ئةو ئايرةتانةى ناسيوم .. هةرهةم
 :ىربووني جارِكيَشانةوة ثالرى تيَ طرت و طوتبة بيَزا

 ـ نةيرةتت ليَ بيَت!
 بة طاَلتة ثيَ كردنةوة وةآلمي دايةوة:

 ـ نةيرةمت ليَ مةكة.. ئةوة بوو م  يةكةم كةس بووم!!
 بة طيَضةأل ثيَ كردنةوة ثيَى طوت:

انازى ـ لة سنط دةرثةرِاندني ثياويَك تيَناطةم رِيَهةى بـؤ كةسـى دييـة كردبيَتـةوة. شـ     
 ئةوةية كةسي ديية دواى تؤ نةيةت!
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وآ وةآلمةكةى ئةو لةبري ناكات. ئةو رِؤذةى ماوةيةكي ثيَ ضوو تا قليانةكةى داطريسـاندو  
 مريَيي ليَ وةرطرت و طوتى:
 ـ كةس بة دواى مندا نايةت!

لةبةر ضاوى ئةم، هاوكات، خؤش و ترسناك بوو. ضوون سـتةمهةران دةضـيَتة نـاو ذيـاني     
نياية كـة كةسـي دييـة بـة     ةوة، هةموو ميَروويةكي ثيَشرت دةسرِيَتةوة، لةوة دَلئايرةتيَي

 نايةت! دواى ئةودا
 بَلمة بَلميَيي ليَوة هات:
 ـ بة رِاستى؟! .. ضؤن؟ 

 بة دوو وشة وةآلمي دايةوة:
 ـ ئةمة نهيَين منة!

نةى ثةردةى لةسةر ئةو نهيَنييةى الدا ثاش ئةوةى كة درةنط بوو: لـة هـةموو ئـةو شـتا    
كةسى ديية لةو جؤرة كارة ناكـات. لـة هـةر هـةموو بةسـةرهاتيَيي      دةييات دةزانيَت 

ئةو زؤران لةطةأل  وةكدَلداريدا ئةو زؤران لةطةأل ئةوةى ثيَشوو، يان ئةوةى دواتردا ناطريَت. 
 ئةوينداراندا ناطريَت. زؤران لةطةأل خودى ئةويندا دةطريَت!

دَلهريو ويَرانيار تـا ئـةم رِادةيـةى لـةبري دةضـيَت، لـة       ئايرةتيَك ثياويَيي لةو شيَوة  نضؤ
نةرمي و توندى و، تةم و مراوى و رِووني و، سؤزو تيرى و رِاستةقينةيي و دةمامية بـيَ  

 شومارةكانيدا؟
هةر ئايرةتةو دانةيةكي دةطمةنى لة كتيَيب ئةويين ئةوى اليـة. وآ هـةم خويَنـةرو هـةم     

  رِؤذيَك لة رِؤذان برِوا بةو بةسـةرهاتانةى ناكـات كـة    ثاَلةوانى ناو ئةو كتيَبةيةو، كةسي
 دةيانهيَرِيَتةوة. هيض كةس.
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 ئةوةى ثآ بة ثيَماندا نة نيَت( كدا ناكةين بىَ)سةما لةطةأل زةبةالحيَ

 كلؤد لؤلؤش
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لة دابةزينيَيي ناضاريانةدا، لةو هةورة لؤكةيينة سثيية، كة ثيَنج رِؤذ ليَى نيشتةجآ بوو، 
 شام.طةرِايةوة 

خةونةكاني بةجآ هيَشت، بة بآ ثةرةشووت، تـا لـة كةوتنـة خـوارةوةو بةسـةر عـةرددا       
 كةوت  بيثاريَزيَت.

دةبيَت بة شادوماني خؤى رِيسوا نةكات، هةروةها خؤى رِيسوا نةكات كة بةردةوام برسيي 
زة ئةويةتي. تيَربوون سةرةتاي برسيةتيية، وآ ثيَويسيت بةوة وةك ثيَويسيت ميَينةيةك تـا 

 نهيَنييةكاني جةستةى خؤي دؤزيبيَتةوة.
ةيرووت بيَت تا لةوةوة نزيك بيَت. هةستةكاني دةَليَ  بؤى بة باشي زاني زؤرتري  كات لة ب

دةلويَت لةوآ سةرى ليَ بدات، لةبةر ئةوةى وآ ناتوانيَت ثاساوى ئةوة بهيَنيَتةوة سةر لـة  
قةيةكى ناودارتري  طةرِةكي بةيرووتـدا  شوثاريس بدات. بؤية ئةو رِيَهةضارةي هةَلبرارد لة 

 نيشتةجآ بيَت.
( كـة بةسـةر دةريـادا دةرِوانـ .     الرملة االيضاة  ااتةوةرطةىل نايـاب لـة )زتـة سـثى ـ      

دانيشتوواني ئةو طةرِةكة بيان  و ثيَويستيان بةوة نيية بةردةوام لة ماَلةوة ب ، يان كـاتي  
 ئةوةيان هةبيَت باسي ئةم و ئةو بيةن.

 ارى كرد:نةجال هاو
 ةدةيت.م بة كريَى شوقةيةك لة بةيرووت دـ شيت بووطيت! ثارةى كرِيين شوقةيةك لة شا

ـ رِةنهة سةرم ليَ بدات .. نامةويَت بةو شيَوةية مببينيَت كة لـة طـةرِةكيَيي هةذارنشـ     
 نيشتةجيَم.. تؤ مالَ و دنياي تايبةتي ئةو ثياوةت نةبينيوة.

م كـة شـَيت بووطيـت.. ثاشـان ئـةم جـؤرة شـوقةية        ببيـن  ـ ئةوة بةسـة بـةو شـيَوةيةت   
 ناوماَلةيةكي زؤرى دةويَت.

يةخامةت ثيَويست بة كةَلةكـةكردني شـت لةسـةر    ـ بةَليو ناوماَلةيةكي كةمي دةويَت.. 
 يةك ناكات.

 ـ م  تؤم ناسيبيَت بؤ خؤت رِةزيليت. ئاية لةوةوة رِةيتاري بةيريِؤدان ييَربووطيت؟
م، بؤ سةربَلندي خؤم خةرج دةكةم. دةمةويَت بزانيَت كة مني  ـ م  بؤ خؤمي خةرج ناكة

 زةوقم هاوساني زةوقي ئةوة. ليَى قةبووأل ناكةم بة ضاوى سووك سةيرم بيات.
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 ثارة لةكوآ دةهيَنيت؟ ـ ئةو
ـ لة ئاهةنهةكان. لة ضةند اليةكةوة داوايان ليَ كردووم. ئةوةتة هاويني  خةريية ديَت.. 

 َلةكانة.هاوي  وةرزى ييستيظا
*** 

 .اكاودا ئاطةداري بياتنيي يَلةكاتنةكرد، دةيةويَت الى ئةو باسي شوقةكةي 
 هاوكات دايييشي ليَ ئاطةدار نةكردةوة، تا ثيَويست نةكات ثاساوى نابةجآ بهيَنيَتةوة.

بةرانبةر بة بيستين  ىهةواَلى ئاهةنهةكاني داهاتووى خؤيي ثيَ رِاطةياند، كاردانةوةى ئةو
 َلة ثآ سةير بوو.ئةو هةوا

 بة زماني ثياوي بزنسمان ليَى ثرسي:
 ئاهةنهة ضةندت دةست دةكةويَت؟ ووـ لةو هةم

 كاتيَك طويَى لة وةآلمةكة بوو، طوتي:
 ـ لةو ييستيظاآلنةدا طؤراني مةَلآ. تؤ لةو رِووداو و لةو بينةرانة طةورة تريت.

 ةم ناوبانهيةتيية هةية.نةيويَرا ثيَى بَليَت كة وآ ثيَويسيت بةم برِة ثارةو ب
 طوتي:

 ـ بةآلم طؤرانيبيَراني بة ناوبانهي ئايرةت طؤرانييان تيَدا دةَليَنةوة.
بانهيـةتي بةَلهـةى مةزنيـةتي خاوةنـةكانيان ناسـةمليَنَيت.. بـؤ منوونـة يـةيرووز         وـ بةنا

 طؤرانييان تيَدا دةَليَتةوة؟
 بة شَلةذاوييةوة وةآلمي دايةوة:

 يم!ـ بةآلم م  يةيرووز ن
رد دةكـةي  و دةثيَـوي . ئةطـةر دةتـةويَت     ـ ئيَمة هاوساني ئةوانةي  خؤمانيان ثآ بـةراو 

 خؤت مةثيَوة تةنيا بة طةروةكان نةبيَت.طةورة بيت، 
)وآ(ي  كؤثييةكي ميَينةى ئـةو بيَـت و، وآ ئـةو لـة دةسـت       هةسيت كرد كة دةيةويَت

ةبيَـت يـةكيَك لـةم دوو رِيَهةيـة     د دةدات ئةطةر بضووكرت ببيَتةوة، يان شيسيت بهيَنيَت.
هةَلبريَريَت: ئاية دةيةويَت بؤنديَيى نان لةطةأل هونةردا مؤر بيات، يان بؤنديَيي نةبةردى 
لةطةأل ئةويندا مؤربيات؟ بةآلم ثابةندبوونيَيي مؤركردووة كة دوو ئاهـةنط سـازبدات و   
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ناتوانيَـت دةسـتةبةري   هةَلوةشاندنةوةى ثابةندبوونةكة سزايةكي ليَ دةكةويَتـةوة كـة وآ   
بيات. ويَرِاى ئةوةى ناتوانيَت ثارةى كريَى شوقةكةي  دابـ  بيـات. لـة رِاسـتيدا هـيض      

 رِيَهةضارةيةكي لةبةردةمدا نةبوو.
بة ضةند رِؤذيَك بةر لة ئاهةنهةكةى تةلةيؤني بؤ كرد بة هيواى ئةوةى ليَـى تـيَ بهـات،    

ةنهةكة ثابةندة. ئةوي  طويَى ليَ طـرت  كة بةرانبةر سةرثةرشتياري ئاه ةئاطةدارى كردةو
بآ ئةوةى يةك وشـةى لـةزار برتةكيَـت. كاتيَـك تةلةيؤنةكـةى تـةواو كـرد نـةيزاني بـآ          

 دةنهييةكةى دوو مانط دةخايةنيَت.
ضوون ثضرِاني لةناكاوى كارةبا، لةناكاو دةنهي بزربوو، ثاش ئـةو رِووناكييـةى كـة ئـاوى     

دوو جار تةلةيؤني بـؤ كـرد، بـةآلم     دنةكاني ثضرِا.ضاوى دةستاند. تامةزرؤيي تةلةيؤن كر
هةركة منرةكةى وآ لةسـةر سـيريين مؤبايلةكـةى دةردةكـةوت، بـة ئةنةةسـت وةآلمـي        
نةدةدايةوة، بؤ ئةوةى لةناو طيَراوى ثرسيار كردندا بةجيَى بهيََليَت، هةسيت بة ثةشـيماني  

 دةكرد بةرانبةر بةو هةَلةيةي كردوويةتي و نازانيَت ضيية.
ئةو شت شي ناكاتةوةو طلةيي  ناكات. ئةو سـزا دةدات، بؤيـة ثيَويسـتة وآ ثـةنا بـةر      
ليَزانــاني كاروبــارى ســؤزدارى ببــات بــؤ ئــةوةى بــؤى شــي بيةنــةوة بؤضــى تــوورِةيي  

 خواوةندةكانى بةسةردا داباريوة.
ة )مانؤرى سؤزداريية(. هةر كاتيَك هةست بـةوة بيـات كـة لةبـةردةم     منةجال دةَليَت ئة

ةشةى ئةوةداية لة دةستى بدات ئةطةر ئةو وازى ليَ بهيَنيَت. بؤية بريى الى كارةكةى هةرِ
نةماو سةرقاَلى ئةوة بوو كاريَيي وا بيات لة دةسيت نةضـيَت و بـة دةسـيت بهيَنيَتـةوة.     

نيَتـةوة ئـةوي  بـةوةى رِيَـى لـيَ      ييََليَية بة هؤيةوة ئةوة مسؤطةر دةكات بة دةسيت بهيَ
يَت كاربيات... ضونية هةست بةوة دةكات ئةطةر ناوبانط دةربيـات لـة   ريَت و نةهيََلبه

ـ      ت دةستى بضيَت. ئةوةي  هةوَليَية بؤ دةست بةسـةرداطرتين طيانيَـك ليَـى يـاخي دةبيَ
 ة ئازادة!يضون

ةى نةجال دةيانَليَت، تيَناطات تةنيا ئةوة نةبيَت كة وآ ئةوى خؤش دةويَت انلة هةموو ئةو
ى ارِئـةو دةهيَنيَـت كـة جـ    بريؤكـةى   شيسيت بـة  بؤ خؤى بيَت. وآ و .. دةيةويَت تةنيا
 ىةسـت ، كة دةيـةويَت د ئةو دةهيَنيَت تةنهةوةبووني بة بة شيسيت و  بةرانبةر دةكيَشيَت
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، حةز دةكـات ثؤزشـي بـؤ بهيَنيَتـةوة ئةطةرضـى ضـةندةي  ئـازارى ثـآ         تيَبهربةسةردا
ؤيشت ثيَشيةشي بيات، كة رِةنهة لـةوة  طةياندووة و ويَرِاى ئةو ئاهةنهةى بة طريانةوة رِ

 سةركةوتووتر بواية ئةطةر تةنيا يةك وشةي ثيَ بهوتباية.
 ةنيَت.كخؤرِاطرتين وآ هةرةس دةهيَنيَت. تةلةيؤني بؤ دةكات. دةطريت.. ئةويني  ثيَدة

بةردةوام هةَلة بةرانبةر بة وآ دةكات ثاشان منةتي ليَبوردني بةسـةردا دةكـات، لةسـةر    
كة هةرطيز نازانَيت ضيية، بـةآلم داواى لـَي دةكـات لـةبرى ئـةو طوناهـة ليَـى        طوناهيَك 
 ببووريَت.

 ئةطةر يةكيَييان خؤش بويَت! نئايرةتان بةو شيَوةية
*** 

 
ةوة، هةموو كاتةكاني خـؤى  بووداييي كة لة خةيةتي عرياقدا خةيةتةكاني خؤى لةبريضوو

ر دةبرد بـؤ ئـةوةى ئاطـةى لـة زجنـريةى      لةبةردةم كةناَلة ئامسانييةكانى دةنهوباسدا بةسة
 داطريكارى ئةمةريياو .. رِووخاني بةغدا بيَت.

رِؤذيَييان بة ثةلة بانهي كرد، بؤ ئةوةى شتيَك لة تةلةظزيؤنةوة ببينيَت. ثيَشـبيين كـرد   
هةواَلَيَك بيَت. بةآلم هةواَلةكة ئةوةبوو .. كة )هـودا( نووضـةى هةواَلـةكاني لـة كـةناَلى      

 كرد.يَشيةش دةث)جةزيرة(وة 
سةبارةت بة بةندتانةى )ئةبو غريَب( و رِيسوايى ئةشيةجنةداني ديلة عرياقييةكان لةاليةن 

. تةنيا رِسـتةكاني سـةرةتاي بيسـت. شـتة كوتوثرِةكـة      سوثاى ئةمةريياوة قسةى دةكرد
بةرةو دوورى برد. ويرداني نةيدةتواني جياوازى لة نيَوان )هودا( و )عـةال(دا بيـات. بـؤ    

 وة لةدايك بووة تا ئةم كيرةى خؤش بويَت و .. برِوات )مبريَت(.ئة
ةى ئةجنامي دابوون، لة ندوايان كةوتبوو، لةو هةموو سةركيَشييا لة هةموو ئةو ئاواتانةى

لة رِووداويَيـي   بوو، بؤية ةهةموو ئةو برِوايانةى برِواى ثيَ هيَنابوون، وآ تةنيا برِواى ئةو
ساني جيهادكار، ماييرؤيؤني تةلةيؤنةكةى بة دةستةوة بـوو،  دني كةئةوينداريدا مرد، مر

 و مردنيانى تيَدا بيَت! ئةويندارانة.. كة رِةنهة ذيان كة ضةكي
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ئـةو ِرؤذةى هـودا هـات سةرةخؤشـييان لــيَ بيـات. تـةواو هةرةسـي هيَنـابوو، رِةنــط         
ةوةنـد الواز  يرميَسك بـوو. ئ  ةانةوة، بوونةوةريَك لريبرِووسياو، سيس داطةرِاو، ضاو بة ط

بوو تا رِادةيةك تريؤريستةكان ثيَويستيان بةوة نةبوو بييوذن. زؤر رِوون و ئاشـيرابوو كـة   
 لة خةيةتاندا دةمريَت.

ـ     ك ئـةو ئيَـوارة بـة عـةالى رِاطةيانـد، كـة وآ       رِةنهة ثياوةكـة رِاسـتهؤ بووبيَـت، كاتيَ
وارى ئةوةى نابيَت قسـةى  ريِا بهات، بؤية بجىَ هيَشتووةو، ئةو ناتوانيَت ثيَستؤديؤكةى بة
 لةطةأل بيات.

كة وآ نةيويستبيَت قسة لةطةأل عةالدا بيات، لةبةر ئـةوةى   بةآلم جؤرة طرميانةيةك هةية
بة بؤضووني وآ رِيزى بيوذاني هةَلبراردووةو، ضى دييـة بـوارى ئـةوة نـةماوة يةكـدييان      

آ، ئاماذةيـةك بـوو   خؤش بويَت. تةنيا وآ دةزانيَت ضـى رِووى دا. طريـانى ئـةو رِؤذةى و   
 بةوةى كة هةستيَيي زؤر بة ئازارى ويرداني دةكات.

ئةوةتة ئةمرِؤ، وةك طوَليَيي ئاوى، تةرِو تةرضك، ثرشنهدار، جوان و، بة شةرمةوة رِازاوة، 
دةمي كردووةتةوة، بةآلم لةو ثياوة شةرم ناكات كة تا رِادةي مردن ئةمي خـؤش ويسـت،   

 ت.تا بيبينيَ ةضونية ئةو ليَرة نيي
ئاشيراية داناييةك لةوةدا هةية زوو ضاوى مردوو دةنوقيَنريَت، هةركـة دَليـان لـة ليَـدان     

 رِووداوةكاني ثاش مردنيان نةبين ، ضونية ثرت لة جاريَك دةمرنةوة.كةوت، ضونية دةبيَت 
يي وآ بة ضاوى عةال شتةكاني دةبيين. ئةدى ضـؤن دَلـة كؤسـت كةوتووةكـةى     يبةآلم دا

 نةكاتةوة.دةست بة طريان 
 !ـ ئةى كورِة خؤشةويستةكةم .. ئاى تةنيا تؤ الويةتيت لةدةست ضوو

ضةوانةى داييييةوة، وآ طلةيي ليَ ناكات. هودا زيـانيَيي زؤرى لـيَ كـةوت ثـيَ      بة ثيَ
لـةذيَر  ةي بهات، كاتيَيي  طةيشتة ئةو شويَنة، بيين ئةوانـةى  يئةوةى بةو شويَ  و ثاية
طـوآ بـة هـيض     ةكاني جةزايرييةكانيان رِةوانةى مةرط دةكردرِؤَلسايةى ئاآلى )جيهاد(دا 

نادةن. كورِةكاني خؤيان رِزطاركردو، ئيَستة وةك ميواني بةرِيَز لة هـةمان وآلتـدا بةسـةر    
دةبةن، لةطةأل هـةموو ئةوانـةى لـة وآلتـانى دييـةى عةرةبـةوة هـات  و هـةمان بـِرواو          

 بؤضوونيان هةية.
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بيات، باز بداتة دةرةوى كةشـتييةكةو، تـا كةنارةكـةى     ويَ ئةو مايةى هةية خؤى رِزطار
يان ةو رِؤذنامةنووسانة بةرةو كةنداو، ديية سةوأل ليَ بدات، ئةو كات دةريا وةك هةموو ئ

يرِآ دةدات. كةس خؤى ناخاتة ناو دةرياوة، بآ ئـةوةى رِووطةيـةكي ئاشـيراى     ىئةوروثا
 ت خؤى خباتة ناو دةرياوة.نةبيَت، ئةطةر خةيةت و ثةذارة ثاَلى ثيَوة نةنابيَ

رِآ نةدةيت ئاوةكـة   يةكة لةناو ئاوةكةدا بيَت، طرنط ئةوةيةيلةوةدا مةترسي نيية كةشت)
ونى بيات و ندرؤ ببيَت(. بةآلم ئاوةكة دزةى كردة ناو كةشتييةكةوة، ئاوةكة زؤرتر بـوو،  

 هةواي  كةمرت، ئةوةي  بة هةناسة تةنهي نةمريَت، بة ندرؤبوون دةمريَت.
خؤ هةر كةسيَك بة ِريَهـةى دةريـادا طةشـت بيـات ِرزطـار نابيَـت، لةبـةر كارةسـات و         
كؤستةكانيان خةَليي ئارةزووة تاوانيارييةكاني دةريايان لةبري ضووةتةوةو، برِوايان بةوةية 

يـرِىَ دا، بـةآلم    ريَت، بؤية خؤيـان تـيَ  طكة هاورِيَيانةو، بةرةو كةنارى ئةوبةر دةستيان دة
نيية بؤ ئةوةى بؤ ئةوانةى دريَر بياتةوة بة سوارى بةلةمي مةرط هـاتوون،   دةريا دةسيت

 رِؤذيَك لة رِؤذان ئةوة نةزانراوة كة دةريا دؤستايةتي مويليسةكاني كردبيَت.
ئةو بةلةمة كاغةزينانةى بـارة قورسـةكانيان ئـادةميزادة، دةريـا يارييـان ثـيَ دةكـات،        

سةرنشـينةكانيان ئيَـق دةكاتـةوة )هةَلدةرِيَـريَت(.      ، ثاشاندةكةنيَتهةَلياندةلووشيَت و ثيَ
. يـان نيوضـة زينـدوو يرِيَيـان     يَرِيَتةوة كة ليَوةى هاتووننيان بؤ ئةو كةنارانة دةطتةرمةكا

 دةداتة كةنارةكةى ديية.
ئةو كات تةنيا ثيَنج مانط  دوايةم  جار كة بة ديداري هودا طةيشت ثيَ  دوو ساأل بوو.

ةالدا تيَثـةرِيبوو، كاتيَـك هـةواَلى مـةرطي )نـةدير( وةك برووسـية       ريؤركردني عتبةسةر 
. هةواَلةكـة بـة   نى دةكـرد لة سةردةمي عةالدا هاتوضؤى ماَلبآلوبووةوة، ضونية زؤر جار 

ناو خةَلييدا بآلوبووةوة بة هؤى ناوبانهي خوشيةكةيةوة )بةستةزمانة.. ئةو كضة جوانةى 
(كاندا مـرد دةريايـان بـة    ثاسثؤرت سـووتيَنةرة طةأل ).. براكةى لةاَلةكان دةخويَنيَتةوةوهة

 كةسيان ليَ قوتار نةبوو تةنيا دوو كةس نةبيَت..(....رِوودا هةَلضوو
هةر وةرزةو جؤرو، مـؤدةو، شـيَوةى نـويَ لـة خؤدةطريَـت. بـةم        مردن ئةوةندة زؤر بووة،

درؤبوونةوة( شيَوةية، ثيَ  )مردن بة هؤى سووتانةوة(، مؤدةى )مردن بة هؤى خنيان و ن
. نائوميَدي، طةيشتة جةزاير، ثاش ئةوةى لة هةموو وآلتاني رِؤذئاواى عةرةبدا بآلوبووةوة
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لة ثارضة كووتاَلى خةوني شريي ، كفين هاوضةرخانة بؤ شويَنيةوتوواني خـؤى دةدوريَـت.   
بؤضــى ضــاوةرِواني ئــةو جيهانةكــةى دييــة بيــةن بــؤ ئــةوةى بضــنة ئــةو بةهةشــتةى  

ـ  تريؤريستةكان مر  ىدةيان ثيَ دةدةن، مادامةكى بة ضةند كاترميَريَك بة سوارى بةلـةم ثيَ
 دةطةن؟

ضةندي  طرووثي خؤكوذي لة نـةوةكاني تـارق كـوِرى زيـاد ثيَيهـات ، ئـةو تارقـةى كـة         
كةشتييةكاني سووتاند، تا هيض شتيَك لةبةردةم سةربازةكانيدا نةهيََليَتةوة تةنيا ئةطـةرى  

بةروانيــةى  مــردن نــةبيَت. ئــةماني  ضــوون ئــةوان، يــاني، طةيشــنت بــة ســةركةوتووي
خؤرِزطاركردنيان لةطةأل خؤيان نةبرد، نةي  بةلةمي ثالستيييان بة  قةد ئـةم تةنيشـت و   
ئةو تةنيشيت كةشتييةكانيانةوة هةَلنةواسي. ئةوةيان لةبريضوو كة دةريا خؤرِسيانة ييَرى 

  ستةم ليَ كردن بووة.
)ثاسثؤرت سـووتيَنةرةكان( هـةر ئةطـةريَيي طةرِانـةوةيان     بؤ ئةوةى شايةني ئةو ناوة ب  

هةَلوةشاندةوة، كاتيَك ثاسثؤرت و هةموو ديييؤمينتةكانيان سووتاند. تا هيض ضـارةيةك  
لةبةردةم ثاسةوانةكاني كةناردا لةو بةرةكةوة نةهيََلنةوة لة بةهةشتيان وةدةر نيَ ، ئةطـةر  

ؤضبارى ناتوان  مةتةَلى نراديان هةَلبهيَن  . ئةو كات ثؤليسي كبة زيندوويي طةيشتنة جآ
و، بزان  لة كويَوة هاتوون و ئةوانةى لة دةروازة بةرينـةكاني دةريـاوة هـاتوون بـؤ كـوآ      

 رِابهويَزن.
ئةطةر خنيايش  ئةو كات دةريا سةيرى ناسنامةكانيان ناكات، شةثؤلةكان ناوونيشـانيَك  

 بؤ طؤرِةكانيان هةَلدةبريَريَت.
ؤيان نةبوو بؤ بةجيَ هيَشتين دَلهران ب ، تةنيا كةسوكارةكانيان تيَيي ئةوتهيض شئةوانةى 

بةدةسـيت بةتاَلـةوة   نةبيَت، ضؤن شةثؤلةكان دوايةم  ثةياميان هـةَلناطريَت، لةكاتيَيـدا   
ملمالنآ لةطةأل دوايةم  شةثؤلدا دةكةن كة بةرةو شـويَنيَييان رِادةكيَشـيَت ضـي دييـة     

ن بوونةتــة طــؤراني )دايــةى دَلســؤز لــةناو شــةثؤلةكاندا قــووت انياكناطةرِيَنــةوة. نامــة
 .. ناتوامن بهةرِيَمةوة..دةريا ندرؤم دةكات.. ناتوامن هةَليَم و خؤم قوتار بيةم(.دةخؤينةوة

ندرؤى كرد(. بردى بؤ ئةو شويَنةى كة )ناتوانيَت خؤى قوتار بيـات(.   ا)نةدير(ي  )دةري
يَنريَتةوة، ثيَويسـت بـة ورد سـةيركردن و هـةنهاو     تةنانةت تةرمةكةيشي ناتوانريَت بهةرِ
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وةرطرت  و ثرسيارو وةآلمى ئةو كةسانةية لة هاوةآلني طةشتةكةى لةوانةى بـة زينـدوويي   
ماونةتةوة تا بيناسنةوة، ئةمة ئةطةر تةرمةكةى دؤزرايةوة لةطةأل ئةو دةيـان تةرمانـةدا   

، ئةو كات هةنهاو وةرطرت  و ةكانةتة خؤراكى نةهةنهنكة بةسةر رِووى ئاوةكةوةن و نةبوو
. هةرضـى  خةرج كردني ثارةيةكي زؤر بـة وةرطرتنـةوةى تةرمةكـةى دةسـت ثـيَ دةكـات      

)مؤتةكـة(ى خؤيـان   ئةوانةن كة بة زيندوويي دةطةرِيَنةوة، ئةوة لة بةندتانةدا دريَـرة بـة   
ري دةدن. ضونية دةوَلةت كة نـازى تريؤريسـت هةَلـدةطرَيت لةبـةر ئـةوةى ثـاش ِرَي بـز       

طةرِاوةتةوة، سزاى ئةو كةسة دةدات خؤى بؤ خؤكوشنت ئامادةكردووة، ضـونية بـة تـةنيا    
 دةوَلةت ئةو مايةى هةية بة )قيست( بييوذيَت.

ئةوةى كارةساتي خانةوادةكةى طرانرت كرد ئةوة بوو لة مـانهي رِةمةزانـدا مـرد. ضـونية     
وارى دةريا ب ، تا بة ئارةزووى )ثاسثؤرت سووتيَنةرةكان( بةباشرتي دةزان  لة رِةمةزاندا س

خؤيان بةرِآ بيةون كاتيَك ثاسةوانانى كةنارةكان سةقاَلى رِؤذوو شـياندن و، ئاطـةيان لـة    
 كةشيت و بةلةمةكانيان نيية لةكاتي بانهداني رِؤذئاوابووندا بةرِآ دةكةون.

ووناكـايي  رِدوايةم  جار لةطةأل كةسوكارةكةيدا كؤبووةوة لة دةورى ميَزى ثارشـيَو بـوو.   
 و، وةك منارةيةكي دةريايي لة شةويَيي باراناويدا. ئاطةيان لةوة نـةبو دةنهي زؤر كز بوو

كـة بـةجيَيان دةهيََليَـت و ماَلئاواييــان لـيَ دةكـات. بـؤ ســبةيينَ ثيَـى رِاطةيانـدن كــة         
بانههيَشيت خواني رِؤذوو شياندن كراوة. ماضي كردن و داواى كرد ضـاوةرِيَى نةكـةن. بـة    

ايييدا ضووة ذوورةكةيةوة، خؤى بؤ نويَرى )عةسر( ئامادة دةكرد، لة ئاميَزى طرت ى ددوا
(. ئةوي  طوتي )كورِم بـةردةوام نـزات بـؤ دةكـةي ..     نو طوتى )داية نزاى ضاكةم بؤ بية

هيض شتيَك هةية نيهةراني كردبيت؟(. وةآلمي دايةوةو بـؤ ئـةوةى طومانـةكاني داييـي     
كةسانيَك دةبين  خوا يار بيَـت كاريَـك دةدؤزينـةوة(. داييـي     برِةويَنيَتةوة طوتى )ئةمرِؤ 

 بخات(.تدا سةرةيةكت بؤ بياتةوةو بةسةر نةيارانوازطوتي ) كؤرِم برِؤ خوا هةموو دةر
 خواوةند دةروازةكاني دةرياي بؤ كردةوة .. بةآلم بةسةر شةثؤلةكانيدا سةرنةخست!

و، دوايـةم  ذةمـي خـؤش خـواردبيَيت      رِةنهة بة زارى بةرِؤذووةوة سوارى دةريا بووبيَـت 
ثارشيَو بووبيَت، ضونية لةناو كةشيت و بةلةمدا شويَين ئةوتؤ نيية مرؤ نان لةطةأل خـؤى  
هةَلبهريَت. قاضاخضييةكاني مةرط نايانةويَت بارى كةشتييةكانيان بة خؤراك و ئازووقـة  
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لـة نةيـةرو    يـؤرؤ  2000بـة باشـرتي دةزانـ     قورسرت بيةن، لـة بـرى بـاري خـؤراك ...     
 سةرنشيَيي ديية وةربهرن.

وةك هةر هةموو ئةوانةى سوارى دةريابوون و خؤيان بة داويَين ثيَى مةرطةوة بةسـت، بـة   
ــوكارو     ــؤ كةس ــوردني ب ــؤزش و ليَب ــةكي ث ــةدير(ي  نامةي ــري ، )ن ــةوةى ب ــدى ئ ئوميَ

ة جـآ.  خؤشةويستاني بةجآ هيَشت تيَيدا داواى ليَبوردني ليَ كردن، ئةطةر بيَت و نةطاتـ 
ريَـى  كبةر لة طةشتةكةى كؤمثيووتةرةكةى يرؤشت بؤ ئـةوةى بـرِة ثارةيـةك كؤبياتـةوة     

 بيات. يةكةم  جاريشى بوو دةست بةرداري كؤمثووتةرةكةى بببيَت  طةشتةكةى ثيَ داب
 و اليف ئةوةى ليَ دا كة يرؤشتوويةتي تا دانةيةكي دييةى نويَ بيرِيَت.

ــدةتواني كؤم  ــووة، نةي ــؤنيَك ب ــات  هةرض ــؤى بب ــةأل خ ــةى لةط ــثؤرت ثيووتةرةك .. ثاس
سووتيَنةرةكان هيض هةطبةو جانتايةكيان نيية تـةنيا جةسـتةيان نـةبيَت. تةنانـةت هـيض      

 شتيَيي  لة طرييانياندا نيية، ضونية )كف ( طريياني نيية.
)بةدير( كة بؤ ضةندي  ساأل ذياني بةسةر بردو، لةو ديوي سـيرينةكةيةوة، كـوَلى لةوانـة    

لةو ديوى كةنارةكةى دييةوة دةذيان، بةرةو ئةو شارانة سوارى دةريا بوو كة تةنيا دةطرت 
ـ  مـةرط  لـةو شـارانةدا تـةنيا    وة دةبيـن .  لة ناو ميَشيي ئةو كةسانةدا هةن خةونيان ثيَ

 رِووداوى رِاستةقينةية.
*** 

 دةبوو بة ذةمي ديارييراو بيخوارداية، بةآلم زؤر خؤرى كـرد، ضـونية ئيَمـة بـة دةسـيت     
ئةيسوونهةرى بة هةر  ئارةزوومان ليَ بيَت خؤمان دروست دةكةي  وبؤ كؤياليةتي  خؤمان

 كةسيَك دةبةخش .
ئةوة بووبيَت كة وآ ثيـاوةتيي  ةر نة كارى تيَ كرد؟ تؤ بَليَيت لةبضؤن بوو جواني ئةم ميَي

 ي ثيَ بةخشييةوة؟ يان بة هيواي ئةوةية وآ مرؤيي خؤيي ثيَ ببةخشـيَت؟ ئةطةرضـى  خؤي
ئةو بةستةزمانييةى بيَزارى دةكات و، كةللة رِةقيشي شةكةتي دةكات. جـؤرة يريودانيَـك   
هةية ئةطةر ئايرةت بةمةكرو بيانووى زؤر بيَـت. ئـةوة دَلنيـاي دةكـات كـة ثـةَلثي لـيَ        

 بهريَت، ضؤن لة ئايرةتيَك دَلنيا دةبيَت كة ثيَويسيت بةم نةبيَت؟
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 لة تةنيشيت ضـةند سـوثةر  هيَك لة ثاريس رِووى دا. بةر لة مان ياندوايةم  ناكؤكي نيَوان
ي خشَل و زيَـرةوة ثياسـةيان دةكـرد، كاتيَـك بةِريَوةبـةرى يـةكيَك لـةو        ماركتيَيي ناياب

رى ةئـةو كاتـةى بينيـي لةوبـ     ،كؤطةيانة هاتـة دةرةوةو بـة طـةرمي سـةآلوى لـيَ كـرد      
 ةكي ثيَشيةش بيات.يريشؤستةكةوة دةثةرِيَتةوة ئةمبةر. بة باشي زاني بةو بؤنةيةوة ديا

 طوتي:
ـ بة نيازبووم كاترميَريَيت بة دياري ثيَشيةش بيةم.. ئةوة هةليَيةو هةَليـةوتووة. وةرة  

 بة خؤت هةَليببريَرة.
بةرِيَوةبةرى كؤطةكة بؤ ذوورةوة ثيَشي كةوت، ثاسةوانةكةي  بة خؤى و بة شةبةةو قاتـة  

ة بوو، بةآلم وآ بة توورِةييـةوة وةآلمـي   تايبةتييةكةيةوة رِاوةستابوو دةسيت بة دةرطةكةو
 ثيَى سةير بوو: كة دايةوة

 ضةكم ناطؤرِم!ـ ئةو كاترميَرةى مة
 ـ بةآلم م  حةزى ليَ ناكةم.

 ـ كةواتة مةضةكيَيي ديية بؤ كاترميَرةكةت بيرِة!
خةريك بوو جَلةوى خؤي بةربدات لةكاتيَيدا ثياوةكـة ضـاوةرِوان بـوو هـةردووكيان بضـنة      

. كةضى وآ رِؤيشت و بةجيَى هيَشت لة الى دةرطةكة رِاوةستابوو نةيدةزاني ضـي  ذوورةوة.
 بيات.

 ثاش ئةوة بة توورِةييةوة ثيَى طوت:
 ـ ضؤن بةم جؤرة لة بةردةم ثياوةكةدا رِيسوام دةكةيت؟

ـ بةَليو تؤ رِيسوات كردم ..ئةمة ئةو كؤطةيةية كة ثيَشرت بـةر لـة مـ  لةطـةأل ضـةندي       
 سةرت ليَ داوة. ثيَشوازى ليَ نةدةكرديت ئةطةر تؤ لة كرِيارةكاني نةبيَت. ئايرةتي دييةدا

 خؤى بيين بةرطرى لة خؤى دةكرد:
 بؤ ذنةكةم لةم كؤطةية بيرِم. ـ رِاهاتووم كاترميَر و ديارييةكان

 نةدةهيَنام ئةطةر ذنةكةت لة كرِيارةكاني بوواية. ـ بؤ ئةم كؤطةيةت
 طوتي: رييةوةا. بة بيَزةثاضة بوودةست

 ـ هةَلةم كرد كاتيَك بريم لةوة كردةوة كة ديارييةكت ثيَشيةش بيةم!
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قسةكاني ئةو بةالى )وآ(وة هيض بايةخيَييان نةبوو. بة ثرسياركردنةوة سةرقاأل بوو: ئايـة  
ئـةَلمازى كـات رِازيَنرابيَتـةوة لـةثيَناوى ضـةند سـاتيَيي        ميَريَيي كرِيوة بة ضةندي كاتر

ة نرب و بـةهاي سـؤزة   ي بةنرخي دةستةبةركردووة لةو برِوايةدا بيَت ككورتدا؟ ئاية كاتيَي
كاتـرميَريَيي بـة    .. كةضى كاتيَيي بةسةرضووة لةطـةأل ئايرةتيَيـدا   هةميشةييةكان بيت

 دياري ثيَ بةخشي كاتيَك نةيتواني كاتةكةى خؤيي ثيَ ثيَشيةش بيات؟
ان بة هؤى جارِكيَشانيةوة بوو بةو وآ نازانيَت .. ئاية لة ثيَناوى شيؤمةندي خؤيدا بوو، ي
سةيربوو. بةآلم دواتر طةرِايةوةو  ةشيَوةية بة توندى رِةيتاري لةطةأل كرد تا رِادةيةك بةاليةو

لَيى بوورى. لة دَلى خؤيـدا ئـةو ضـةثية طوَلـة دادى دا كـة ثـيَ  دوو ِرؤذ بـؤى نـاردو         
 دةستيةوت و زيان بةركةوتنةوة ئاميَريَيي مؤبايلي تيَدا بوو، ضؤن ئةو دةتوانيَت لة رِووى

 لة لؤذييي وآ بهات!
 ئيَوارة لةسةر ميَزى شيوخواردن ثيَى طوت:

ـ داواى ليَبوردن دةكةم .. نامةويَت دووبارةى ئةو ئايرةتانة مب كـة ثـيَ  مـ  ناسـيوت .     
 هيوادارم ئةو شتة لةطةأل م  نةكةيت كة ثيَشرت لةطةأل ئايرةتي دييةدا كردووتة.

 طريساند و ثاش كةميَك بيَ دةنهي طوتي:قليانةكةى دا
ـ يةك شت هةية نةميردووة تةنيا لةطةأل تؤ نةبيَت، ليَم مةثرسـة ضـيية .. هـةرطيز لـة     

 منةوة نايبيسيت و نايزانيت!
 ؟تهؤيانة، يان ئةوثةرِى درِدؤنهي بوورِاس ثةرِىليَدوانيَيي ئةو ئةوة ئاية

سروشتيية لةناو ملوانيةيـةكي مـروارى    وةك ئةوةى داوات ليَ بيات ئةو تةنيا مرواريية
. بـة  دةييات دةستيرددا بدؤزيَتةوة. ئةمة ضى يارييةكة لةطةأل مروارى يرؤشيَيي ليَزاندا

يةكت ثيَ ةطةأل هةموو ئةوةى دةييات ئاماذةساختةكاريت لةطةأل ناكات، بةآلم ل ةتىتةواو
 دةدات طواية مراريية دةطمةنة تاكانةكةى لةالية!

ال دةَليَت، كة سامانةكةيت رِيسوا كـردو )ذيانيشـت لةبـةر ضـاو خسـت(،      ئةو كات، نةج
ئايرةتيَيي زؤرزانرتو كةم رِاستهؤتر ديَـت، ثرسـيار ناكـات.. ليَـى ورد نابيَتـةوة .. بـري       
ناكاتةوة.. غةم ناخوات.. هةر هةموو ئةو شتانة دةقؤزيَتةوة كة تـؤ طويَـت ثـيَ نـةدان،     

ــوان مروار  ــاوازى نيَ ــة جي ــدي ب ــةو مرواريثيَوةن ــة دةســتيردةكان و ئ ــيي ة سروشــتيية ي
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نابيَت. تةنيا ئةوي  سةرضـاوةى ثرسـيارة بـة ئازارةكانـة.. كـةمرت خؤشـت        ستةقينةوةارِ
 بويَت.. خوشيآ بة ئةق  خؤشت بويَت!

 وةآلمي دايةوة:
  بةسةر ضووة.. جهة شيَتايةتي هيض شتيَيم ليَ ناويَت بة دياري ثيَشيةشم بيات! ـ كات
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ادومانى لةطةأل خؤى ناهيَنيَت بةآلم رِيَمان ثيَ دةدات بة )سامان ش
 اني كولةمةرطيمان بةسةر ببةين(.يكامةراني ذ
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ئةو بةيانيية تةلةيؤنةكةى زؤر ليَـى دا. خـؤى دةشوشـت و لـة وةآلمدانـةوة دواكـةوت.       
ش  بـة نـاو    ئةو بيَت ئةو تةلةيؤنةى بؤ دةكات، كاتيَك ميوزييي دانؤبي ثيَشبيين نةكرد

ةموو ماَلةكةدا بَلندبووةوة. بة خيَرايي لة طةرماوةكـة هاتـة دةرةوة لـة ترسـي ئـةوةى      ه
 نةوةك داييي وةآلمي تةلةيؤنةكة بداتةوة.

 ةت باش. طوتي:توت ئةم كاهبةياني باشي ليَ نةكرد، نةي
 ـ ئةم ياَلسةم ثيَ دةةبةخشيت؟

مـانط بـوو  بـة شـةوو     هي كث بوو لة كاتيَيدا طويَى لة دةنهيَك بوو بؤ ماوةى دوو ندة
 رِؤذةوة طويَى ليَ نةبووبوو. لة ذيَر كاريهةرى برووسيةى ناكاويدا وةآلمي دايةوة:

 ـ كام ياَلس؟
 يَيي ئاسايي وةآلمي دايةوة:رِيَتمبة 

ـ ئةم ئيَوارة بؤ شيوخواردن لة ظييةننا ضاوةرِيَت دةكةم .. مردةيةكي سةرسـورِهيَنةرم بـؤ   
 كؤتايي بة ثيَوةنديية تةلةيؤنييةكة بهيَنيَت دريَرةى داية ـ  ئامادة كردوويت ـ ثيَ  ئةوةى

لةطةأل خؤت جل بؤ شةو بيَدارييةكة بهيَنة لةطةأل ئةو جلـة رِةشـةى لـة قـاهرية لةبـةرت      
 كردبوو.

دانةكاني دَلـى بةسـةر وشـةكانيدا    هةر طويَى لة دةنهي بوو دَلى كةوتة ليَدان، تةنانةت ليَ
ةوة لةسةر قةنةيةكة رِؤنيشت بـريى لـةو قسـانة دةكـردةوة كـة      زاأل بوون. بة قرة تةرِةكةي

 ةيشت وآ تةلةيؤني بؤ كردةوة.طثاشان كاتيَك هيض شتيَك لة قسةكاني نةبيستين. 
 ـ ئةرآ تؤ طاَلتة دةكةيت!

 ـ هةرطيز.
 ـ هيض بؤنةيةكي ديارييراو هةية؟

 ـ بةردةوام بؤنة هةية.
 ـ دةتوامن بيزامن؟

 ـ ئةى سوودى ضيية؟
 م م  ئامادة نيم. نابيَت يةك دوو رِؤذ ضاوةرِآ بيةيت؟ـ بةآل
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ـ ئةوةى لة ئةوينداريدا يةك خولةك بة يريِؤ بدات دةتوانيَت زؤرتري  بةيريِؤ بدات.. ضـؤن  
 دوو رِؤذ ضاوةرِوان بيت! تدةتواني

ى دنازانيَت بة   لؤذيييَك وةآلمي بداتةوة .. ئةدى هـةر ئـةو نـةبوو دوو مـانط ثيَوةنـ     
 ضرِاند؟!لةطةأل ث

 هةرضؤنيَك بووة وآ ئامادة نيية ئةم طةشتة بيات.
 ـ م  ثيَويستم بة اليةني كةمةوة بة دوو رِؤذ هةية. ضةند كاريَيي بةثةلةم هةية..

ـ هةموو ئةوةى ثيَويستت ثيَ هةية بليتيَيى هيََلى يرِؤكةواني نةمسا بربِيت. ئيَستة كات 
يَ و ضل خولةك دةيرِيَـت و لـة شـةش و نيـو     . يرِؤكةيةك هةية لة سلة بةيرووت نؤو نيوة

 ت دةكات.لة يرِؤكةخانةكة ضاوةرِيَ كةشوييَرى ئؤتيَلة ة ظييةننا.تدةطا
 بةسةرسورِمانةوة طويَى ليَ دةطرت، بةر لةوةى بيَتةوة سةر خؤى دريَرةى داية:

ت ئؤتيَلةكـة ضـاوةرِيَ   تةلةيؤنةكة نادةمـةوة .. لـة سـالؤني   ـ لة ئيَستة بة دواوة وةآلمي 
 دةكةم.

هةموو ِريَهةيةكي ثاسـاو هيَنانـةوةى لةبةردةمـدا داخسـت. ئـةوة ئةوثـةِرى شـيَتايةتي        
دةنويَنيَت. ئةى بة رِاسيت دةكرا رِةتي بياتةوة؟ وآ بة خؤيشـي لةشـيَتايةتيدا هاوشـاني    
ئةوة. ئةمة ثياويَية لةناو خودى باهؤزدا دةذيَت.. ئةويندارى لةطةأل ئةودا سةرةطيَرةيةكي 

 ةوامة.بةرد
بريى لة هةر ئةو ئاذاوانة دةكردةوة كة ئةم طةشتة دانيشت خؤى ضةند ساتيَك لةو شويَنةى 

ــت ئــةو كا  ــت. بةرِاســيت شــيَتهري بــووة.. ضــؤن دةتوانيَ ة تــبــة دواى خؤيــدا دةيانهيَنيَ
داضـوونةوة بـة   تؤديؤدا دياري كردووة. ئةو كارة ثيَويسـت بـة ثيَ  سهةَلوةشيَنيَتةوة لةطةأل 

 ئةنداماني تيمةكة دةكات.هةر هةموو  ىتاك بة تاكبةرنامةى 
سةرلةنوآ سةيري كاترميَرةكةى كردةوة. هةناسـةيةكي هةَلييَشـا. خودايـة! كـات خيَـرا      
تيَدةثةرِيَت. ئةوةى ثيَويسيت ثيَيةتي درؤيةكة بتوانيَت داييي ثيَ قايل بيات بة ثاساويَك 

تة الى ئارايشهةو قـرى رِيَـك خبـات.    بؤ ئةو طةشتة لةناكاوةى، ثاشان خيَرا خؤى بهةيةنيَ
ثابةندبوونـةكاني دييةيشـي   ئةوة نةجال خـةمي دةخـوات، هـةروةها     ةهةرضى بليت برِين
 هةَلدةوةشيَنيَتةوة.
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وةك بةنداويَك كؤَلةطةكاني رِووخاب . ثاش هةموو دابرِانيَك بة ئـارةزووتر و سـوورترو بـة    
مـاَلى و .. طـةردةلوول لـة    ى ئةوى رِادةرةو التةوذمرت دةطةرِايةوة، تامةزرؤيي ديداري بة

 شيَتايةتييةكةوة بؤ شيَتايةتييةكي دييةى هةَلدةطرت.
ةثةسـتيَنيَت،  رِادةكـات و جلـةكاني لـة جانتاكـة د    نةجال كاتيَك بيين بة هةموو اليةكدا 

 طوتى:
 ـ ئةوةى جيَى سةرسورِمانة ئةم ثياوة دةتوانيَت كةي بيةويَت بؤ الى خؤيت رِاكيَشيَت..

 ةَليو هةر كاتيَك بتوانيَت..ـ ب
 بَليَيت ) ناتوامن(. ةت نييةئةو مايـ لة كاتيَيدا تؤ 

ئـةوةى   بدات كة دةستةبةر دةبيَـت بـؤ   ـ ئةوينداري ثيَويستى بةوةية باز بةسةر ئةوشتةدا
 ةوي ..ئببيَتة 

ةر لةب ،يةكةم بة طرانرتي  نرب ، ئةوةى ئيَست هةية بليتيَيي ثلةبا وابيَت ..ـ خؤشةويستم
 ئةوةى بة ضوار كاترميَر ثيَ  يرِيين يرِؤكةكة دةييرِيت.

 ـ طرنط نيية، ضةكيَيي بةو برِة ثارةيةت ثيَ دةدةم.
ـ دةزانيت، زؤرتر لةوة دةترسم ئةم ثياوة ثيَوةنديت لةطةأل ثارةدا بشيَويَنيَت. ثاشان رِؤذيَك 

ـ ئةو ثارةت خةرج دةكرد نةك بـة   كة تؤ بة ثيَوةرى يَتوبؤت دةربية ى توانـاى خـؤت.    ثيَ
 ئةى دةزانيَت خاوةن شوقةكة تةلةيؤني كرد داواى كريَى سىَ مانهى دانةهاتووى دةكرد!

 هاوارى كرد:
 ـ وةك بَليَيت بة ئةنةةست دةتةويَت بيَزارم بيةيت.

 ـ دةمةويَت بريت خبةمة .. ئةويندارى مرؤظ تووشي بريضوونةوة دةكات..
ئارايشهة. ئاكام ناضار بوو ثةنا بةر نـةجال ببـات لـة    كات زؤر درةنهرت بوو لةوةى بضيَتة 

ماَلةوة قرى بؤ رِيَك خبات. دوايةم  هةل بوو بؤ نةجال بؤ ئةوةى دوايةم  رِيَنويَين خـؤى  
ثيَشيةش بيات كاتيَك سشوارةكةى بة قريدا هيَناو لةوةيشدا سوودى لةوة وةرطـرت كـة   

 ئيَستة لةسةر كورسى لةذيَر دةسيت ويَداية:
يةكانت توند لةسةر عةرد طري بية، ئةمة ثيَوةندييةكة هيض هيواو ئاواتيَيي ليَ بةدى ـ ثيَ

ناكريَت.. سبةينآ طةشتةكة تةواو دةبيَت و، مةستييةكة دةرِةويَتةوةو بـة دةسـيت بـةتاأل    
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دةطةرِيَيتةوة جهة تراويَلية هيضت دةستهري نابيَت.. ئةوةت لةبري نةضيَت ئةو ثياوة ذنـي  
دةي  تؤى خؤش بويَت، بؤ تؤ واز لة ذنةكةى ناهيَنيَت.. كـاتي خـؤت بـة    نةرضةهةيةو ه

 خؤشي رِاببويَرة، بةآلم ئاطةت لة خؤت بيَت خؤتي رِادةست نةكةيت.
 بة توورِةييةوة وةآلمي دايةوة:

 ـ رِيَنويَين دييةت نيية؟
، يان بهريت. دابرِانةكةى نيَوانتاندا رِووى دا ةوةى ئاطةدار مةكةوة لة كاتي ليَكـ بةَلآ. ل

ثياو ئايرةتيَيي خؤش ناويَت و خؤى ثيَوة نابةستيَتةوة بيهريةنيَت، بـةَليو خـؤى بـةوةوة    
دةةبةستيَتةوة ثياوةكة بهريةنيَت، ئةطةر جياوازى نيَوان ئةو دووانـةت زانـي، تـةنيا لـةم     

 حاَلةتةدا هةموو طيَمةكان دةبةيتةوة.
 ـ بةآلم خؤ م  بؤ جةنط نارِؤم!

اريَك لةطةأل ثياويَيدا خؤى لة خؤيدا جةنهيَيي رِانةطةيةنراوةو .. هـةموو  هةر هةموو ديد
 دَلداريَيي  دةشيَت لةهةر ساتيَيدا بووبيَت ببيَتة ثرؤذةيةكي دوذمندارى!

هيَشتة نةجال لة تاقييردنةوةكةى خؤى ضاك نةبووةتةوة. وآ ثياوان بـةو كةسـة بـةراورد    
ان و لةوآ نشينةكرِؤيشتة مري بة خؤى يريوي داو و( ماَلةكةى بؤ رِازاندةوةئةمدةكات كة )

ئةوة بيَت لةبرى ئةوةى ئةم ئةو بهريةنيَت.. ضوو  تيَيي دييةى خواست، رِةنهة لةبةرئايرة
 لةبةردةميدا دةسيت بة طريان كردو سياآلى لةو ستةمة دةكرد ئةو ليَى دةكرد.

لةوةى بةرةو يرِؤكةخانة  كاتيَك خةريك بوو كاغةزةكان و ثاسثؤرتةكةى كؤدةكردنةوةو بةر
 بةرِآ بيةويَت بة طاَلتةو ثيَى طوت:

طؤظارةكـانى ئايرةتانـدا سةرثةرشـيت طؤشـةيةكي ئامؤذطـارى      لـة  ـ ثيَويستة لة يةكيَك 
 سؤزدارى بيةيت.

ـ ئةى لة ئامؤذطارى كردنى تؤدا سةركةتووم تا ئامؤذطارى كةسي ديية بيةم؟ م  كاتي 
ــاوة   ــةم ثي ــريِؤ دةدةم، ئ ــة ي ــؤم ب ــة    خ ــتاندوويت ـ ب ــة دةســت س ــةقَلى ل يَيــي رِيَتمئ

خؤبةدةستةوةدةرانة دريَرةى داية ـ باشة خوشيم بة اليةني كةمةوة هةرضـى رِووى دا بـؤم    
بهيَرِةوة.. ئةى مؤبايلت ال نيية. خؤزطةم بة خؤت .. سبةيينَ ئةطةر سيم كارت هـةرزان  

 دةبيَت يةكيَك دةكرِم.. م  تةلةيؤن ثياوى ذيامنة!
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*** 
. وةك بَليَيـت بـة دوو ثـيَآلوى    ننا لةسةر سؤَلفيَجي خةونةكان دابةزىةظيي يرِؤكةخانةىلة 

 ي نؤتةى ثيانؤ طومبوتانآ بيات.رِيَتمسةماكةريَيي باىلَ لةسةر 
ضةند جاريَك دَلى داخورثـاو بةسـةر ثةيـرة ميوزييةكـةدا سـةركةوت )بـةرزبووةوة(، تـا        

 نييةكةى خؤى هةَلنووتيَت.رِادةيةك لةوة زةندةقي ضوو ثيَى لة كارمةرا
 و رِيزةكاندا يةكةم بوو.ولة هةم

لةالى دةروازةى ضوونة دةرةوةوة، يةكيَك تابلؤيةكي بة دةستةوة بوو نـاوى )وآ(ى لةسـةر   
 نووسرابوو. دةبيَت ئةوة شوييَرى ئؤتيَلةكة بيَت.

بـة  جانتاكةى ليَ وةرطرت، كاتيَك وآ بـة دواي كـةوتبوو، يـةكيَك ليَـى نزيـك بـووةوةو       
 يةرةنسي بة طةرمي سآلوى ليَ كرد:

ـ ببوورة.. م  يةكيَك لة هةواداراني تؤم. لةوة دَلنيا نةبووم كة تؤيت، ئةو كاتـة نـةبيَت   
كة ناوةكةم لةسةر تابلؤكة خويَنديتةوة.)ناوةكةمت لةسـةر تابلؤكـة خويَنـدةوة(. بـؤ ئـةوة      

 هاتوويت ليَرة ئاهةنط سازبدةيت؟
 :ةنةوة وةآلمي دايةوبة داواى ليَبورد وبة ثةلة

 ـ نا .. م  بة سةرداني تايبةتي ليَرةم.
 بة داب و ثةذارةوة طوتي:

ـ شادومان دةبووم ئةطةر سةرلةنوآ طويَم لة دةنهت بووباية. بةر لة دوو مانط ئامـادةى  
 ئاهةنهةكةت بووم لة دوبةى .. زؤر خنجيالنة بوو.

بيةم هةر  تؤ، يان ئيَوارة بانههيَشتـ ئةمة كارتةكةمة. بةختةوةر دةمب بؤ خواردني نيوةرِ
 كاتيَك بؤت لووا.

كارتةكةى ليَ وةرطرت بآ ئةوةى لة ناوةكةى ورد ببيَتـةوة. سـةرلةنوآ سوثاسـي كـرد و     
ستا لة رِاوة خؤى طةياندة شوييَرةكة. ثاش بيست خولةك ئؤتؤمبيلةكة لةبةردةم تةالريَيدا

و، باخضة ضوار دةورى تـةنيبووةوة.  سةردةمي خؤشبةختيدا بوشيَوةى كؤشييَيي ديَريين 
ثيَشبيين نةكرد كة ئةوة ئؤتيَلة. ئةوةند بةسام بوو تا رِادةيةك واى لـيَ كـرد بـة هـةموو     

 شيؤردارةكة ضووة ذوورةوة.جووَلةيةكي خؤيدا بضيَتةوة، كاتيَك لة دةرطة زيَرِينةكة زؤر 
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ي ئؤتيَلةكة دانيشتووة هةركة ضووة ذووةوةو نةضووة ذوورةوة يةكسةر ئةوى بيين لة سالؤن
 تةلةيؤن دةكات.

رِاوةستاو ضاوةرِوان بوو تا تةلةيؤنةكةى تةواوبيات، تا رِادةيـةكي سـةرجنرِاكيَ  ثؤشـتةو    
 قؤز بوو.

بة شَلةذاني دابرِان و ليَ دوور كةوتنةوةو تامـةزرؤيي و بةرةنهاربوونـةوةوة ليَـى رِوانـي.     
كـات بـة ميَشـييدا تيَثـةرِي ، وةك     ضةند هةستيَيى دذ بة يةك و تيَيضـرذاوى درةنـط   
 راندبيَتى.ةكاردانةوةى هةذانيَك لةكاتي ليَك تؤرانةكةياندا طوز

باوةشي ثيَدا نةكرد. ضةندى هيَزى تيَدا بوو بـة   ئةو بةرةو رِووى هات و ثيَشوازى ليَ كرد.
 ضاو ليَى وردبووةوة.

ميَينـة كـة هةركـة     بةوثةرِى جوانييةوة وةك )داو(يَك لةبةردةميـدا قـوت بـووةوة. ئـةم    
بنميضى بةرةنهاربوونةوة بةرزتر بياتةوة، لة ثيَشبيين كردنةكاني ئـةو ثـرت بـاز دةدات و    

 بةرزتر دةبيَتةوة، تا بؤى بسةمليَنيَت كة ميَينةى بةرةنهاربوونةوة زؤر بَلندةكانة.
 ليَ بيات؟! ىنةيزاني. تةوقةى لةطةأل بيات؟ لة ئاميَزى بهريَت؟ يان نةيرةت

 ك بردو طوتي:نينيَةر ثيَيةثةناى ب
  ـ ئةوةتة هامت بؤ الت .. مني  لة شيَتايةتيدا شان لة شاني تؤ دةدةم!

 بة سازش كردنةوة وةآلمي دايةوة:
 دةكات! وشـ با بَليَ  شيَتايةتييةكةى م  ثةتايةو بآلو دةبيَتةوةو خةَليي ديية تو

 ى:دةسيت بؤ الى زارى بةرزكردةوةو ماضيَيي ليَ رِواندو طوت
 ـ سوثاس بؤ هاتنةكةت، ئةمة ساتيَيي ئةيسانانةية!

نةك هةر ساتةكة، بةَليو هةموو شتيَك لة شيؤو بةهاداريدا ئةيسانانة بوو. دوو الباَلى لة 
ئؤتيَلةكة طرتبوو، دةرطةيةكيان لة نيَواندا بوو. هةر الباَلةو شوقةيةك بوو لة ضةند سـالؤن  

يؤيـةكي خؤشوشـتين بازنـةيي و، ضـةندي  ثـةردة      و ، نويَنيَيي ثاشـايانةى يـرةوان و بان  
ثيَيهاتبوو، كة لة بةرزايي ثيَنج مةتر، يان بةرزتر شـؤرِبووبوونةوة. دواتـر دةزانيَـت كـة     

 ئةمة كؤشك بووةوةو كراوةتة ئؤتيَل.
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ماني خؤى بةرانبةر بة هيض شتيَك دةنـةبرِيَت. تـةنيا نـةدارو    بةآلم وآ برِيارى دا سةرسورِ
بةو شيَوةية دةجووَليَتةوة، وةك بَليَيت خامنـة ئيمثراتـؤر    سورِدةميَنيَت. هةذارةكان سةريان

 )سيسي( بيَت!
 دا كردو، ماضي كرد، ثاشان طوتي:بؤ ماوةيةكي دوورو دريَر باوةشي ثيَ

 ى. ثيَويستة خؤمـان بـؤ شـيوى خـواردن    ـ بةختةوةرم كة هاتوويت. دةبيَت دوا نةكةوي .
  رِةشةكةى شةوبيَدارييةكةت .. لةطةأل خؤت هيَناوة؟ . ئةو كراسةئيَوارة ئامادة بيةي 

 وآ ثيَيةني:
 ـ ئاية دةبوو لةبريم بضيَت!

ـ كةواتة لةبةرى بية.. شةوبيَداريةكاني ئيَرة ثيَويست بة كراسي دريَر دةكةن. ثاشـان تـؤ   
  رِةشت ليَ ديَت!

ا خـؤى  طرتين بزةكةى بؤ بـةجآ هَيشـت و بـةرةو الباَلةكـةى خـؤى ِرؤيشـت تـ       داضاوليَ 
 بهؤرِيَت. كاتيَك طةرِايةوة كةميَك ليَى ورد بووةوةو بة ئامادةبووني سةرسام بوو.

بَلند كردبووةوة.. ماضيَيي طةردني كرد، وةك بَليَيَت بـة شـاَليَيي    ةسةرةوقرةكةى بةرةو 
ما  بيثيَضيَتةوة، يان وةك يةكيَك طةردني ثةثوولةيةك ما  بيات و ئاطةى لـة باَلـةكاني   

كـة بـة    ةوانيي ثياوةتيي لة وردي هةَلبراردني شويَنى ماضـةكانيدا خـؤى دةنوانـد   بيَت. رِ
   شارةزايي زيَرِينهةريَك، ميَيايةتي )وآ(ى ثيَ دةرِازاندةوة.

جاريَييان ئامؤذطارييةكي ئايرةتانةى )شانيَل(ى خويَندةوة )بؤن لةوشويَنة بـدة كـة حـةز    
كة  ة: ثياو ئةو شويَنة ما  بياتيسةيةدةكةيت ثياو ماضت بيات(. لةوة جوانرتي  ئةو ق

ئايرةت حةزى ليَية بؤني ليَ بدات، بة دواى خؤيدا كيمياي ضـةند ماضـي بؤنـدارو بـؤن و     
عةنبةرى بةجآ هيَشت. كة هيض ئايرةتيَك ناتوانيَت خـؤي ليَيـان    و مةكرو  بةرامةو ئازار
       قوتاربيات.

 كردو طوتي: ديداناوقةلة كاتيَيدا الباَلةكةى بةجآ هيَشت باوةشي بة 
 بري دةكرديت .. مـ ضةندة

 ثيَيةوة جوان .ضةند لة ئاويَنةى ئةسانسيَرةكةدا بيين هةردووكيان وآ 
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ئةو هي )وآ(ية. بة رِاسيت هةردووكيان ذن و ميَردن .. دَلـى بـةم ئاكامـة طةيشـت. لـة      
دانيَيي تةنيشتييةوة بة هـةنهاوى ثادشـايانةو بـة سـةريَيي بَلنـد وةك بَليَيـت شـةمية       

 هةَلهرتووة، لة سالؤنيَيةوة رِؤيشتة سالؤنيَيي ديية.
جاريَييان لةسيريين تةلةظزيؤنةوة ضةند ئايرةتيَيي منايشيارى جلوبـةرطي بـيين خؤيـان    
لةسةر رِآ كردن رِادةهيَنا. يةكيَييان رِيَبةرة زةردو ئةستوورةكةى تةلةيؤني لةسةر سـةري  

    ايةوة. مدةدانابوو بؤية سةرى هةر بة بَلندي 
 زى شتيَيي دييةية، لةسةرى مرؤظدا هةية .. نةك لةسةر سةري.رسةربة

ي نلةدايك دةب ، كاتيَك لة تةنيشت ضـياكا  ةلةو شويَنةوة ليَى هاتووة، خةَليي بةو شيَوةي
ي نلةدايك دةبيت، ثيَويستت بةوةية زراظت بةرز بيةيتةوة بـؤ ئـةوةى ضـياكا    ة)ئؤراس(ةو

 ند بفةرموون.ئؤراس بة هاورِيَت ثةسة
 ةبريى كردةوة كة ثيَويستة ساكاري خؤي لةبري بيات و بة بةذنيَيي رِاسـت و بـرِوا بـةخؤو   

برِوات. ئةطينة شويَنةكة رِيسواي دةكات و بضـووكرتي  شـيت تيَـدا زؤر لـة وآ طـةورةتر      
دةبيَت. وآ ثيَويسيت بة شيؤمةندي خؤى هةية تا دذ بةم شـيؤمةندايةتيية بـةرطري لـة    

 بيات، نةك شيت زؤرتر. خودي خؤى
لةبةردةم دةرطةيةكي طةورةدا رِاوةستا بة نةقشي زيَرِي  رِازابووةوة. هةردووكيان ضوونة ناو 
هؤَليَيي ديَرينةوة، ئاويَنةو ضوارضيَوةى زيَرِي  ديوارةكاني داثؤشـيبوون، بنميضـةكةى بـة    

 ووبوونةوة.ويَنةى رِؤني رِازيَنرابووةوة، ضةندي  ضلضراى طةورةى ليَوة شؤرِ ب
لةطةأل ضوونة ذوورةوةى هةردووكياندا، بؤ ثيَشوازي ليَ كردنيان، تيميَيي ميوزييي شةش 

بـة   طارسـؤن كةسي دةستيان بة ذةندني ثارضة ميوزيييَيي دَلهري كرد، لة كاتيَيـدا دوو  
تةواوى رِيَيثؤشييانةوة بةرةو الى ميَزيَيي هيَليةيي ثيَشيان كةوت ، كة دييـؤريَيي لـة   

بة ضةندي   ،ضةرضةييَيي لة ئؤرطانزا ثيَدا درابوو، شتةوة بوو لة دييؤرى شايي دةضووتةني
ثاَليـان  كةوانةى لة ثةلية طولَ رِازيَنرابـووةوة.. لـة ناوةرِاسـيت ميَزةكـةدا طـوَلى دييـة       

لةناو جامى زيويندا دانرابـوون. هةسـتى    و ضةند شريينةمةنييةك يَكو شةميةداندابووةوة
 يَيت بؤ ئاهةنهي بووكيَين خؤى بانههيَشت كرابيَت.بةوة كرد وةك بَل
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بةرانبــةر بــة يــةك لةمبــةرو ئةوبــةرى ميَزةكــةوة دانيشــنت. دةوَلةمةنــدى ثيَويســت بــة 
مةسايةيةك دةكات. وآ دواى ئةو دابرِانة شةيداى ئةوة بوو ليَى نزيك ببيَتةوة. ثيَويسـيت  

بةآلم تةنيا ساكارةكان ليَـك نزيـك   بةوةية دةسيت بةر دةسيت بيةويَت .. بيورووذيَنيَت.. 
 يةوة دةنووسيَ .دةبنةوةو ثيَ

لة دَلى خؤيدا دةيهوت ضؤن دةتوان  لةو دووراييةوة قسة لةطـةأل يةكـدي بيـةن. ثاشـان     
كة دةوَلةمةندةكان زؤر قسان ناكةن.. قسةكانيان تـةنيا بـؤ خـاترو    طةيشتة ئةو ئاكامةى 

 سايي .. يان ئةويندارانة.خوتريية. زؤرر بَليَيى رِةيتارى كةساني ئا
لةبةر ئةمة ئةويندارى وادةكات ئةم ميَـزة نايابانـة بةسـةر دانيشـتوواني دةوروبةريانـدا      

 هةَلبهيَرِيَتةوةو ئةوينداراني خؤي بؤ ئةو شويَنة ببات ذياني تيَدا زؤر ساكارترة؟ 
كـة   ئيدواردي هةشتةم ئةو كارةى كـرد كاتيَـك نيهـيين ئـةو ئيمثراتؤريةتـةى يـرِآ دا،      

هةتاوى ىلَ ئاوا نةدةبوو و، ميَزةكةى بةجآ هيَشت، تا بة يارة تةآلق دراوةكةيدا بهـات.  
ثاش ئةوي  ديانا بة هةمان شـيَوة جووآليـةوة، كاتيَـك ئـةو ميَـزة ثادشـايانةى بةسـةر        

 خاوةنةكانيدا هةَلهيَرِايةوةو رِؤيشت دوايةم  ذةمي ئةويندارييةكةى خبوات.
ة، بؤى رِوون كردةوة، كة ليَرة لة رِاستيدا هؤَلةكان بؤ شـيوخواردني  يةونيَبة نيوضة ليَبورد

 تاك تاك ئامادة نةكراون و، ئةو بضووكرتي  هؤَلى ئؤتيَلةكةى هةَلبراردووة.
 جيَى شةش كةسي لة دةور دةبووةوة. ئةو ميَزة شيَوة هيَليةيية
 بة طاَلتةوة وةآلمي دايةوة:

اَلةكاني سةر ئةم ميَزة لـة كورسـيية بةتاَلـةكاني    ة .. مادامةكى شويَنة بةتيـ قةيدي ضي
ئةو ئاهةنهةى قاهرية كةمرتة. تؤ لةطةأل كـات و ئوقرةطرييـدا .. بـةرةو باشـي دةضـيت،      
رِةنهة ثاش ضةند ساَليَك ثاش ئيَستة شويَنيَك بدؤزيتـةوة تـةنيا جيَـى دوو كةسـي تيَـدا      

 ببيَتةوة.
ويَت، ئةوةي  بةَلهةي هةرزةيي و دةروون بة قسةكاني ثيَيةني. طاَلتةجارِييةكةى خؤش دة

خؤيان بة شـت بـزان ، تـا     دروستيية. ضةندى حةز نةدةكرد لةطةأل ئايرةتانيَيدا دانيشيَت
 رِادةيةك تووشي خةمؤكي ببيت.
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واى تيَبيين كرد لةناو ئةو كةشخةييةدا لة كةشة ئاسـاييةكانيدا، هـيض شـتيَيي بـة الوة     
ماَلةكةى خؤى بانههيَشيت شيوخواردني كردبيَت. كةضى  سةير نيية، وةك ئةوةى بَليَيت بؤ

وآ لة سةرسورِماني بةردةوامدا بوو بةرانبـةر بـةو جيهانـةى كـة نـةيبينيبوو تـةنيا لـة        
دواتـر، وآ بـة سةرسـورِماني نهيَنييـةوة، لةطةَليـدا ضـةندي  جيهـاني        ييليمدا نـةبيَت.  

ــةدار بــة  ــةوة طةيشــت كــة ن سةرســورِمانةكةيةوة  دؤزييــةوة كــة ثيَشــرت نــةيبينيون، ل
هةليَك بيات تدةوَلةمةندة، هةرضى دةوَلةمةندة ئةوة نةدارة لةبةر ئةوةى لةوة رِاهاتووة ش

 ئةواني دي سةرسورِمان بيات.
ئاكام شادومان بوو بةوةى لةو اليةكةى دييةى خةونةكانةوة بوو. شـاعريييةت ثيَويسـيت   

 ئارةزووي . بة مةسايةيةك هةية.. هةروةها
ة ئاطةدارةو، ئةو ثارضة ميوزييانـةى  كة ئةو لة وردةكارييةكاني ئةم شيوخواردنئاشيراية 

ةَلبراردووة كة دةذةنريَ  و كةى دةذةنـريَ  و، رِازاندنـةوةى ميَزةكـةو، ئـةو خواردنانـةى      ه
 لةسةر دادةنريَ  و ئةو شويَنةى هةر يةكةيان ليَى دادةنيش .

زيَـك بيانَليَـت لـة ميَـزى بـووك و زاوا      رِةنهة ئةو قسانةيشي ئامادة كردبيَت لةسـةر ميَ 
دةضيَت. بةآلم لة كاتيَيدا وآ بةو شيؤوة ئامادةبووبوو، لةو دوورةوة دانيشتبوو، ئةم ليَى 

 رِواني، طوتى:
ةوة ماريا كالس(م بريدةخةن)بةردةوام .. ب  رِووتهةردوو شانت بةم شيَوةية م ـ حةز دةكة

ى طوت )ئةى ئاغاى طرييي لة م  باآلثؤشيَك بة جلة رِةشةكةيةوة، كاتيَك بة )ئؤناسيس(
 بؤ هةردوو شانت دروست بية!(.

 بةرسظي دايةوة:
ـ ئةم قسةيةم بةرطوآ نةكةوتووة .. بةآلم دةزامن ويَرِاى ئةوةي  وازى ليَ هيَنا. دةبوو ثيَى 

 .ة( الى ئيَمة ثياو باآلثؤش و بورِنسي ئايرةتتؤ بؤ هةردوو شاني م  ببةرة باآلثؤشبَليَت )
وةك بَليَيت ئةم طويَى لة شتيَك بووبيَت وآ نةيهوتبيَت، بـة طاَلتـةوة ثيَـى طـوت و بـؤى      

 رِاست كردةوة:
. بـةَليَنت ثـيَ دةدةم ئاغـا    ية خؤش بـة. يـ ئةى كيرة بةربةرييةكة، لة طوناهي ئةو طريي

 يينيةييةكةت ئاواتةكةت بةدى بهيَنيَت!
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 ى   ئاغايةكي يينيةيية!ائ
و شتةى بةرطوىَ كةوت  و وةرطرت كة ئةو طؤى نـةكرد. بـؤ ئيَـرةى    زؤر شادومان بوو. ئة

هيَناوة تا ثيَى رِابهةيةنيَت كة بة باآلثؤشـةكةى دايدةثؤشـيَت و تـا هةتايـة لـةذيَر ئـةو       
شاريَتةوة. وةك ثياواني خيََلةكةى كاتيَـك يـةكيَييان لةطـةأل ئايرةتيَيـدا     يباآلثؤشةيدا دة

دةكاتةوة بؤ ئةوةى ثيَى داثؤشيَت، تا ثيَى بَليَت كة نسةكةي بةرز سةما دةكات ضميي بورِ
 وآ لة ذيَر باَلى ئةودايةو وآ كةنيزةو دؤسيت ئةوة.

قسةى لة بارةى قسةكانييةوة نةكرد. ئةوةندة شادومان بوو تا رِادةيةك ئةوةى بـةس بـوو   
ى ليَى ورد ببيَتةوةو بري لةو هةموو يرميَسيانة بياتةوة، كة بـة هـؤى ئـةوةوة لـة مـاوة     

مانهيَيدا رِشتبووني. ثرسياري ليَ ناكات بؤ ضى ئةو هةموو دَلرِةقييـةى نوانـدو، بؤضـى    
ةكات؟ بةردةام لة هاتنيدا تؤرِ بووة، دَلخؤشييةوة ثارةى لةسةر سةرف د ئةمرِؤ بةو هةموو
 ستةمي دةرياى هةية.لة هةَلضوون و داضووندا توندو دَلرِةق، لة رِؤيشتنيشيدا 

ئةو خواردنانةى ئةو ثيَشرت بـؤ شـيوى ئيَـوارة داواى كردبـوون هـيض       وآ برسي بوو، بةآلم
شتيَيي تيَدا نيية بيناسيَت. خواردنةكان ناياب بوون تا رِادةيةك نةتـدةزاني ضـى خبؤيـت،    
 ،ضونية طةورة ضيشت ليَنةران ضى دي ضيَشت ليَنةر نةماون، بـةَليو بوونةتـة كيمياطـةر   

ضـيَرو ثيَيهاتـةى سـةير     ،ورةكان تاقي دةكةنـةوة ضةندي  ذةمة خواردني نوآ بؤ ثياوة طة
 دروسيت كردوون. تسةيريان تيَيةأل دةكةن، بؤ جياكردنةوةى ئةو ضيَرانةى سروش

، لـةناو دةيـري بؤرسـةلينى طـةورةو     ةوة دةكـات خـواردن  ثاشان شيؤمةندي ثيَويسـت بـ  
خواردن، كةم  . قاث و قاضاب و دةيرى ثرِ لةبة برِى كةم كةم ثيَشيةش بيريَت ،طرانبةهادا

زةوقي بةرانبةر بة كةسانيَك دةطةيةنيَت ئاطةى برسيةتي نازان  و تاقييان نةكردووةتـةوة،  
يان رِةنهة لة ماَلةوة نان خبؤن، ثاشان دةضنة لؤقنتة. وةك بَليَيت هةنديَك دةضـنة لؤقنتـة   

ةكـان لـة   طرانبهاكان بؤ ئةوةى سةيري رِازاوةيي ميَزةكان بيةن، ليَرة قاث و قاضاب و دةير
، هيض شـتيَك  خواردنةكاني ناويان طرانرتن، بؤ سةردةمي ديَريَين ئؤرستوكراتي دةطةرِيَنةوة

لة بؤنة كؤمةآليةتييةكاندا لـة  رِاهاتووةو، هيَشتة  خواردنانة(يان تيَدا نيية كة ليَيانلةو )
شيةش هةموو ماَليَيي جةزايري، لة ناو )دةير(يَيي لة بنةداريَيي مةزن دروستيراودا ثيَ

راوة، بة شيَوةيةك ئةو )كةسيةسى(يةى تيَي ؤَليهةَلدةكريَ ، بة قووآليي بيست سةنتيمةر 



 229 

دةكريَت و ثيَشيةش دةكريَت و بة ثارضة طؤشت و سةوزة رِازاوةتةوة، هةموو دةستةكان لة 
 دةورى خؤى كؤبياتةوةو بةشي هةر هةموو ئةوانة بيات ئامادة دةب .

ةورةدا دانيشـيَت، تؤزيَـك ضيَشـيت تـيَ رِؤ     طبةردةم قاثيَيي دواتر، دةزانيَت كة ئةوةى لة
كرابيَت، ئامادة نيية شتة تايبةتييةكاني خـؤى لةطـةأل هـيض كةسـيَيدا دابـةش بيـات،       
تةنانةت لةطةأل نزييرتي  كةسيدا. سوودي نيية بةو ثيَناسةيةي تاقي بياتةوة كـة دةَليَـت   

 ان بةكاربهيَن (!)خؤشةويسيت ئةوةية دوو كةس بتوان  يةك يَلضةدد
خؤى هاتآ. ئةوةبوو سةرقاَلى ديـدارو هةظثـةيظينيَك بـوو    بؤ بريؤكة سةيرةكاني بزةيةكى 

 ئةوةى دةيويست بيَليَت بة طويَوةى بضرثيَنيَت. طةأل خؤيدا، مادامةكىَ ناتوانيَتلة
هةموو شتيَيي دةوروبـةرى، ضـوون خـةون، جـوان بـوو. واى دةزانـي لـةناو ييليميَيـي         

ا دةذيَت و هاوكاتي  ييليمةكة دةبينيَت. ئاشيراية كـة خـةون دةبينيَـت. لـة     سينةماييد
ئـةو ثيـاوةي  لـة    ان و شـرتاوس دةذةنـريَ ،   ثثيَناوى )وآ(دا ثارضـة ميوزييـةكاني شـؤ   

شيت  تخؤشي دةويَت و مةيةكي طرانبةها دةنؤشيَت و ئةم نابينيَدانيشتووة كة يدا بةردةم
 زؤر خبوات و ليَى دةثرسيَت:

 ا بيةم شتيَيت بؤ بهيَن ؟ـ داو
 بة ميزاجيَك وةآلمي دايةوة كة ئاواتيَيي رِاستةقينةى شاردبيَتةوة:

 !م تا داخوازيم بيةيتوـ وام زاني بؤ ئةوةت بؤ ئيَرة هيَنا
 ثارضة ميوزييةكة تةواو بووبوو. بةرةو الى رِؤيشت و دةسيت بؤ دريَر كرد:

 ياري ثيَشيةش بيةيت.ـ دةستتم بدةية.. دةمةويَت ئةم سةمايةم بة د
 ةكةى لةذيَر رِاكيَشا.يةكة رِاييرد كورسيطارسؤن

ئةو وةآلمي ثرسيارةكةى )وآ(ى نةدايةوة، بةَليو بـةو شـيَوازةى ثرسـيارطةلي نـويَى بـؤ      
بةجآ هيَشت. ئاية دةسيت تةنيا بؤ ئةو ماوة دةويَت كة ئةو سـةمايةى لةطةَلـدا بيـات؟    

نة طوتي )نـا( و نـةي  طـوتي )بـةَلآ(، وآ      ؟ى بيَتلةطةَلهةموو تةمةن  بة دريَرايييان 
 نةيدةزاني ئةو بة رِستةيةك وةآلم دةداتةوة تا وشةيةك بشاريَتةوة.

 بة ثةشؤكاوييةوة وةآلمي دايةوة:
 ـ بةآلم سةما باش نازامن!
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 كةضى ئةو لةكاتيَيدا باوةشي بةناو قةديدا كردو بةرةو هؤَلةكةى برد، طوتي:
 تدا سةما بيةم نةك ثيَيةكانت.ـ دةمةويَت لةطةأل دَل

ئاشيراية كة بةرنامةى بؤ هـةموو شـتيَك داِرشـتبوو. هـةر ئةوةنـدةى لـةناو هؤَلةكـةدا        
 ةوة.ييي دانؤبي ش  بةرزبووثارضة ميوزوةستان يةكسةر يةكةم  نؤتةكاني رِا

دةستيَيي خستة خوارةوةى ثشيت، وةك بَليَيت ثةثوولةيـةكي لـة بـاوةش طرتبيَـت، بـةو      
كةيشي دةسيت طرت و بةرزى كردةوة تا لة ياَلسيَيدا بيخوليَنيَتةوة تا ديَت خيَراتر دةستة

 دةبيَت، وةك خيَرايي خةونةكاني وآ، كة بةوةوةى دةبين .
دوو ئةويندار بوون لة ناو هؤَليَيـدا سـةمايان دةكـرد هـةنهاوةكانيان بـة ثيَـى ذمـارةي        

ينـدارى ئةوةنـدةى دييـة ضـيَرى ثـيَ      ئاويَنةكاني هؤَلةكـة ضـةند بـارة دةبوونـةوةو، ئةو    
؟ وآ ناياويَـت  بهرييَـ  دةست بةسةر بيـريَ  و   يَت ئةم ساتة نايابانةدةشدةبةخش . ضؤن 

 ،ئـةم سةرةسـوورِة ئةويندارييـة   دةويَـت  شويَنةكة ببيَتة موَليي بةَليو ساتةكةى دةويَت، 
رتـووة،  م  جـارة دةسـيت ئـةوى ط   كي هةميشةيي بيَت. دةسيت كـة يةكـة  سةرةسوورِةية

سوورِةى ناو ضةظي طـةردةلوول  ةدةةيةويَت بيهيََليَتةوة بؤ ئةوةى تا هةتاية لة خولهةو سةر
 و باهؤزى ضيَردا بيخوليَنيَتةوة.

ئةمة ثياويَية ضيَروةرطرتين لة يةك هؤَلدا جيَـى نابيَتـةوة، لـة طؤرِةثـاني ذيانـدا سـةما       
يت، بة جووَلةى رِيَيوثيَـك و  دةكات. سةما دةكات هةروةها بة خودي هةمان طرِطرت  دةذ

و هونةرى ماوةى نيَوان دوو بوونةوةرو تواناى ئـةوةى هةيـة    رِيَتم. هةسي رِيَتمثوختةو هاو
 هةركةسيَك لةطةَلى سةما بيات دوو باَلى بة دياري ثيَشيةش بيات.

دةسيت ما  كرد. بؤ سوثاسـي ميوزييرةنـةكان و كؤتـايي ثـيَ هيَنـاني شـةوبيَدارييةكة       
و ، بةخشيشـيَيي بـةجآ هيَشـت و..    بردليَ دا. رِووى كردة ميَزةكة، قليانةكةى ضةثَلةى 

 هيَشت. يدا كردو ئةويَى بةجىَدوقةاباوةشي بة ن
كةشةكة ئةوةند شاديبةخ  بوو تا رِادةيةك تووشي سرِبووني كرد. وآ وةك سةماكةريَيي 

ت، نةيـدةتواني لةسـةر   باىلَ، كة ثاش تةواوبووني منايشةكة، لةسةر ثةجنةكاني رِاوةسـتابيَ 
 هةردوو ثيَ رِاوةستيَت. هةردوو ثيَى نةبوو.
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لـةبارةى ئـةم   لة كـآ  سةرلةنوآ نةيدةتواني لةسةر عةرد برِوات. ضى بة باَلةكاني بيات؟ 
هيض ئايرةتيَيي دةوروبةرى بـةو  هيض ثياويَك ثرسيار بيات كة ويَى هةَلهرتووة، باهؤزةوة 

ي  نييـة خـةونيَيي ئةيسـووناوى بينيبيَـت لـةو      نةويسـتووة.. ئـايرةتيَي   رِادةية خـؤش 
 شيَوةيةى )وآ(ى تيَدا دةذيَت.

ةيةي ثيَ ثيشان دا ئاطةى لـيَ نـةبوو كـة    كلةطةَليدا تا الى الباَلةكةى ياوةري كردو دةرطة
 ئةو دةرطةية هةية:

ـ ئةم دةرطةية بة الى الباَلةكةى مندا دةكريَتةوة، هةركاتيَك ئارةزووت ليَبوو بـة تـاك و   
ةنيا مبيَنيتةوة، بة ئارةزووى خؤت داتة. سةرت ليَ نادةم ئةطـةر نـةبينم ئـةو دةرطةيـة     ت

 كراوةتةوة.
 لة كاتيَيدا ئةم دةستثيَشخةريية دليَرانةى بة الوة سةير بوو، وةآلمي دايةوة:

 م  ميواني تؤم و هيض دةرطةيةكت بة رِوودا داناخةم.ـ 
ي ئةوةوة دةمب نةبيتة بارمتةى ذيَر دةستم.. ـ جا لةبةر ئةوةى تؤ ميواني منيت، بة تةنه

لةو باوةرِةدام ثاش ئةو طةشت كردن و هاتنةت شةكةت و ماندوويت .. بة جيَـت دةهـيََلم   
 برِؤيت و بنوويت.

                                                                                             دوور بــوو، ســةيري كــرد                                               يــةك هــةنهاو ليَــوةيلةبــةردةم بــيَ دةنهييــدا، لــة كاتيَيــدا 
  قرى دةكردةوة، دريَرةى دايةو طوتي:

 ـ ضةندة جوانيت ئةطةر بزانيت!
 زارى لة بآ دةنهيي )وآ(دا دةيهوت )مببة( بة دةنهي بانهةوازةكةيةوة ضوو.

 هةموو لةشي ليَو بوو.بة هةردوو ليَوى ماضي نةكرد .. 
ثاشـان، وةك ضــؤن دةريــاي ئؤقيانووســةكان بـة شــةو دةكشــيَتةوة.. كشــايةوة، برِيــارى   

 دةرطةكةى بؤ وآ بةجآ هيَشت.
 ئاى   ثياويَية!

ئةو شةوة نةنووست، تةنيا بةرةبةيانيَيي درةنط نةبيَت و، سةرى لةذيَر سـةرينةكة بـوو.   
َليَـت بنويَـت و، نـةي  ئـةو شـيؤمةندي و      ثيَشبيين ئةوةى نةدةكرد كة دةرطةيـةك ناهيَ 

كةشخةيية ئازارى دةدات و تا ئةم رِادةية طياني ليَ وةردةطريَتةوة. بؤ هةر اليك طينهلـي  
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بداية ديوارى زيَرِي  و سةرى نويَنةكة لة زةبةالحي و بنميض و ضـل ضـراو ثـةردةكان ضـوار     
ةوة نووستووة نازانيَت ئةم ضـى  دةوريان دابوو.. تةنانةت ئةو ثياوةى لة الباَلةكةى تةنيشت

ئةو دةبيَت. تؤ بَليَيت لةو ديوي ئةو دةرطةوة بري لةم بياتةوة؟ مادامةكى دةرطةكةي  بة 
 ثيَشخةرى كردنةوةى بةم بةحشي؟هةردوو الدا دةكريَتةوة، بؤضى تةنيا مايف دةست

نـازى  لةو ديوي دةرطةكةوة، شؤرِةسواريَيي سةردةمى هاوضةرب نووستبوو، حةزى دةكـرد  
نيَضريةكةى هةَلبهريَت، ضونية لة هةر هةموو ئةو شتانةيدا دةييات سةرةتا نـازى خـؤى   

ياسايةكدا كة دايدةرِيَريَت، لة برِطةى يةكةمدا دةبيَـت، بـة   هةَلدةطريَت و، لة هةر هةموو 
ةوة بة خـؤى  ، يان كرابيَتةوة، ئخؤى تةنيا ئاغا بيَت. ئةو ئاغاى دةرطةكةية،   دايبخات

كردووةو ياساي بؤ دارِيَراوة. تةنانةت لـة دليَـرى دةسـت بـآلوى و ضـاوتيَري و،      دروسيت 
 شيؤى ثياوةتيدا، بة خؤى هيَزو تواناى مةسايةى هةية.

*** 
 بةياني ليَى ثرسي حةز دةكات   شويَنيَيي ظييةننا ببينيَت.

 وةآلمي دايةوة:
سـاَليَك ييليمـي   ـ هيض بريؤكةيةكم سـةبارةت بـةم شـارة نييـة.. بـةآلم بـةر لـة ضـةند         

سةر لـةو شـويَنة بـدةم كـة ليَـى ذيـاوة..و..        ة)ئةمثراتؤرة سيسي(م بيين. ئاوامت ئةوةي
 ويَنةكاني ييليمةكةيان تيَدا طرتووة.

 طوتي:
ـ ثيَشبينيم دةكرد بة سةرداني شويَنة ميوزييييةكان دةست ثـيَ بيـةيت، كـة يةكـةم      

لـة   كاثيَويستييةكان نيية، بةَليو جؤريَة نتايبةمتةنديةتيي ظييةنناية. ليَرة ميوزيك لة شت
لة شوييَرةكة دةكةم  داوا هةر ضؤنيَك بيَتذيانة، لة هةموو شتيَيدا دةيبينيت.  جؤرةكانى

بتبات سةر لة كؤشيي )شؤنربؤن( بدةيت.. مببوورة ناتوامن لةطةَلت بيَم، ئةم بةيانيية ضةند 
 كاتيَيي كاركردمن هةية.

ة. ثيَشبيين دةكرد لة ثيَناوى )وآ(دا هاتبيَتة ظييةننا. نـةجال  نائوميَدى خؤى ىلَ شاردةو
كـاتي   لـة   شـويَنيَك   كاتيَـك بيـةويَت، بـةثيَى بةرنامـةو ذوان و       رِاسيت دةكرد، ئةو

 و دةبيَت وآ كارةكاني خؤى بياتة قورباني.دةيهيَنيَت و دةيبات كارةكانى 
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ئاشـيراية بـة ضـاويَيي سـووكةوة     هيضي نةطوت. رِةنهة سبةيينَ لةطةَلى برِوات. ثاشان 
 سةيري ثرؤذةى سةردانةكةى ئةم دةكات.

ماَلئاوايي ليَ كردو بةرةو الى دةرطةكة رِؤيشت ضاوةرِيَى شوييَرةكة بيات. كاتيَك هةمان 
ئةو ثياوةى بيين كة لة يرِؤكةخانة سآلوى ليَ كرد، خةريك بوو لةطةأل ثيـاويَيي دييـةدا   

 و بة طةرمي سآلوى ليَ كرد.ى لةم كردوودةهاتة ناو ئؤتيَلةكةوة. رِ
 طوتي:

، لـة يرِؤكةخانـة    بة رِيَيةوت دةتبينم .. م  )كةمال ساري(مديية ـ شادومامن جاريَيي 
بينيتم.. لة بريتة؟ ضاوةرِواني تةلةيؤنيَيت بووم.. ترسام نةتبينمـةوةو ثيَوةنـديت لةطـةَلم    

 بثضرِيَت.
د، بريمان لـة ثرؤذةيـةك كـردةوة كـة رِةنهـة      دويَنآ لةطةأل برادةرةكةمدا باسى تؤمان كر

 و بينيمانيت.بوو  باش بوو ليَرة توومشان بة تووشتةوة ،ثيَوةندي بة تؤوة بيَت
بوو، ئةوةبوو لة يرِؤكةخانـة  سةرجني رِاكيَشا ضونية جةزايري  ى زارى قسةكردنةكةيوةشيَ

 بة يةرةنسي قسةى لةطةأل كرد. بة هاورِيَيةى ناساند.
 ـ عيزةدي  ..

 ثياوةكة دةسيت دريَر كردو بة طةرمي تةوقةى لةطةأل كرد. بة يةرةنسي طوتي:
ـ زؤرم لة بارةوة بيستوويت .. شادومامن كة بة ديدارت طةيشتم ـ بة شيَوة زارى جةزايري  
درَيرةى بة قسةكاني دا كة ئةم حـةزى لـيَ دةكـات ـ تةمـةن دريَـر بيـت ئـةى ئايرةتـة          

 مةردةكةمان!
يَيي كردبوو، ئةوة نةبيَت لةو ئؤتيَلة تووشي بة تووشي جةزايرييـةوة  ثيَشبيين هةموو شت

 بيَت!
نوكتةى ئةو جةزايرييةى بريكةوتةوة كة لـةكاتي رِؤيشـنت بةسـةر بـةيردا لـة جةمسـةري       
باكوور خليسيابوو، كةضى يةكيَك لة تةنيشتييةوة هـاوارى كردبـوو )يـا سـتار ـ خوايـة       

يَوة زارى جـةزايري رِاضـةَلةكي بـوو و هـاوارى     يرياى كةوة!(، ثياوةكةي  بة بيسـتين شـ  
) م  لة ضنهي ئيَوة هةآلتووم.. ضؤن تا ئيَرةي  دوام كةوتوون.. حةز دةكةم ملـم   كردبوو

 بشييَنم تؤ هةقت بةسةرمةوة ضيية!(.
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ضـةند   و نةسـت بـة ئةنديَشـةيدا تيَثـةرِي .    نازانيَت لة يةك ساتدا ضةندي  هزرو هةسـت  
كة لة تواناى دأل بةدةرة ليَييان جيـا بياتـةوة. تيَيةَلييـةك لـة     هةستهةليَيي تيَيةآلو، 

 هاوكـات  شانازى و سؤزو مةراق و ترس لةوةى كة بزانريَت لةو ئؤتيَلة ميواني ثياويَيـة.. 
نيهةراني لةوةى ئةوةكـةى دييـة لـة دوورةوة ضـاودَيرى بيـات كـة لةطـةأل كةسـانيَيي         

 نةناسراودا قسة دةكات.
ي كة ئةو يةكيَية لة ئةنداماني شانديَيي وةزارةتى دةرةوةى جةزاير لة زارى كةمالةوة زان

 بة سةردان ليَرةن. بةاليةوة طرنط نةبوو لة كوآ دابةزيون؟
ي ئـةم ئؤتيَلـة دةكـةن ضـونية     انهةناسةي وةبةر هاتةوة كاتيَك زاني كة بـؤ ئـةوة سـةرد   

 ديداريَيي تايبةتي خؤيان هةيةو هيضي دي. ثياوةكة طوتى:
ةيةوة دةزانيت ذنةكةم زؤرى خؤش دةويَيت. دةشيَت قسةى لةطةأل بيةيت؟ زؤرى ـ بةم بؤن

 ثيَ خؤش دةبيَت.
ئامادة بوو هةموو شتيَك بيات تا بـيَ طونـاهي خـؤى بسـةمليَنيَت. ذمارةيـةكي ليَـدا و       

 لةكةى داية دةستييةوة.يمؤبا
ى بيةن ثياوةكـةى  ضةند قسةيةكي ضاك و ضؤني لةطةأل ذنةكةدا طؤرِييةوة. بةر لةوةى بةرِيَ

 ديية بليتةكةى خؤى داية. ئةم جار طوتي:
ـ ئةمانة منرةى تةلةيؤنةكامن .. لة نةتةوة يةكهرتووةكان كاردةكةم. ليَرة لة هةر كويَيـةك  
بيَت دةتوانيَت بة ئاساني ثيَوةنديم ثيَوة بيةيت. ثاشان كة بؤ بةرِآ كردن تةوقـةى لةطـةأل   

 كرد، طوتى:
 ؤمت ناويَت، دَلنيام كة بةيةك دةطةينةوة!منرةى تةلةيؤنةكةى خ ـ

 هيض شتيَيي نةبوو تا بيَليَت. بة وةآلميَيي ساكارانة طوتي )خوا يار بيَت(!
سوارى ئؤتؤمببيلةكـة دةبـوو دَلـى بـة ضـرثةوة طـوتي )خوايـة        بوو بةآلم كاتيَط خةريك 

 مبانثاريَزيت(!
ةى ئؤتيَلةكـة ضـاوةرِيَى دةكـات.    لة كاتي نان خواردني نيوةرِؤدا طةرِايةوةو بيين لة لؤقنت

يرييةكـة، يـان   نةكاتـةوة تـا ضـاوى بـة هـةردوو جةزا      كؤشا كاتي نان خوارنةكـة دريَـرتر  
 ئةندامانى دييةى شاندةكة نةكةويَت.
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 شوازييدا رِاوةستابوو و ليَى ثرسي:لة ثيَ
 ـ كؤشيةكةى )شؤنربؤن(ت ضؤن بيين؟

 ريك بوو دادةنيشت وةآلمي دايةوة:لة كاتيَيدا خة
 ـ سةرسورِهيَنةرو .. بة شيؤية تا رِادةيةك خؤتت لةياد دةباتةوة..

 طوتي:
ـ بةو قسةيةت وتةكةى )ئةبو حةيان تةوحيدي(م بري ديَتةوة كاتيَك باسي ميوزييى جـوان  

 رِيَتةوة(.ة خؤتت دةدزيَت و بؤ خؤيشت دةطيَدةكات و دةَليَت )ل
 وةآلمي دايةوة:

)طـؤرِاو ـ    ، بـة زؤر بـة شـيؤية   يي وةك ئةو كؤشيةـ لةطةأل جياوازي ئةوةى كة كؤشييَ
  دةطيَرِيَتةوة.مسخ(يَيي شيَويَنراوت بؤ خؤت 

 دةسيت لة نان خواردنةكة كيَشايةوةو بة طاَلتةوة طوتي:
 ـ لة دوو كانرميَردا طةيشتيتة ئةم ثلةو ثاية يةلسةييية!
 ئةم طاَلتة ثيَ كردنةى ثيَ ناخؤش بوو. وةآلمي دايةوة:

اترميَردا بةو دةرةجنامة طةيشتم، كة لة تةمةنيَيدا ييَـر بووبـووم. مـ  كضـي     ـ لة دوو ك
ضونية لة خودي خؤمان نامؤمان دةكـات،   ،ضياكامن و، دةزامن شيؤبةرزى دةمانشيَويَنيَت

وةك باَلندةيةك لة نيشتماني خـؤى   ،بؤية ئيمثراتؤرة )سيسي( بةدبةختانة ذياني طوزةراند
 اكـةى سيسـي(ت  ي يةك دارخورماى كرد..ئةى نـاوى )دارخورم دابرِابيَت، تةنيا دؤستايةت

 بةرطوآ نةكةوتووة(؟
 ـ نا..

ـ ثيَويستة بيبينيـت مادامـةكى حـةزت لـةو درةختانةيـة كـة سةرطوزةشـتةيان هةيـة.         
زيارةتهةران بة دةيان كةس لة بةردةميدا بةرِيز رِاوةستابوون، بة بريو ئةنديَشة ويَنةي ئةو 

انةيان دةبيين بةو قرة دريَرةيةوة بة قـةد هـةردوو القييـةوة شـؤرِ     خامنة ئيثراتؤرة زؤر جو
لةبةر ئةوةى منداَليى خؤى  بووبووةوة، بؤ ضةندي  كاترميَر لةذيَر ئةو درةختةدا دادةنيشت

لة نيشتمانيَيي ديية بري دةخستةوة. ثاش مردني )سيسي( كة هةر بة الويـةتي كـوذرا،   
يى شووشةي  لة ناو كؤشيةكة طويَزرايـةوةو، بـؤ   دارخورماكة بؤ ناو خانوويةكي كشتوكاَل
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وةيادارى ئةو خامنة ئيمثراتؤرةي  ضاوديَري كرا. لةو رِؤذةوة خةَليي بة ضـوار دةورى ئـةو   
دارخورمايــةدا دةخوليَنــةوة، كــة )سيســي( لــة دةســيت ســاختةيي ذيــاني شــيؤبةرزى  

 ضواردةورى ثةناى بؤ دةبرد.
 طوتى:

 ورماى خؤى هةية ثةناي بؤ دةبات ..ـ لةم ذيانةدا هةر كةسةو دارخ
. ثاشان بريى كةوتةوة كة كةسانيَك هـةن بـة دةورى دارخورماكـةى ئـةودا دةسـوورِيَنةوة     

 طوتى:
 ـ ئةم بةيانيية بينيميت لةطةأل دوو ثياودا دةئاخظتيت؟

 بيَ بريكردنةوة وةآلمي دايةوة:
 ؤذةى هامت.ـ دوو هةوادارم بوون.. يةكيَييامن لة يرِؤكةخانة بيين ئةو رِ

وشةى )يرِؤكةخانة( بؤ بريةوةريية دوورةكةى خـؤى لةطـةأل )وآ(دا طيَرِايـةوة. ئـةو رِؤذةى     
 زؤر لةو دووانة جياواز نةبوون.كرد ضةند ثياويَك لة نةيناسييةوةو .. رِووى 

 ـ منرةى تةلةيؤنةكةت ثيَ دان؟
 بة سةرسورِمان لة ثرسيارةكةى، وةآلمي دايةوة:

 ـ نا ..
 خةريك بوويت شتيَيت دةنووسي ..ـ بينيميت 

 .ـ وتةيةكي ثيَشيةشم بؤ ذني يةكيَييان نووسي، ضونية داواى ليَ كردم
 ئةو بابةتةى قؤستةوة تا بة بةستةزمانييةكي درؤكينانةوة ثرسياري ليَ بيات:

ـ ئةرآ، دةتبينم كةم ئةو مؤبايلة بةكار دةهيَنيت كـة بـة ديـاري ثيَشيةشـم كرديـت..      
 ةك خؤيان  و نةطؤرِاون.يةكةكاني هةر و
 وةآلمي دايةوة:

ئةو كاتة بةكارى دةهيَنم كة لة يةرةنسا مب. لة دةرةوة تةلـةيؤني نـاوخؤيي، يـان كـارتي     
هيَنم، ضونية لة دةرةوةى يةرةنسا نرخةكةى دوو ضةندة طرانرتة لةسةر ئةم ةتةلةيؤن بةكارد

 هيََلة.
 وةآلمي دايةوة:
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 ةوة سةرقاأل مةكة.ـ ثيَم طوتيت خؤت بةم وردةكارييان
 با خؤيشم ثارةكةم نةدابيَت.ـ حةز لةو بةيريِؤدانة ناكةم .. 

طوماني لة قسةكاني ثةيدا كرد. تؤ بَليَيت بؤ ئةوة مؤبايلةكةى ئةم بةكارناهيَنيَت تا ئـةم  
ئاطةى لة تةواوى تيَضووى تةلةيؤن كردنةكاني نةبيَت و، بزانيَت تةلةيؤن بـؤ كـآ دةكـات    

 ة نةبيَت.كاتيَك ئةو ليَر
. بريي كةوتةوة كة ثيَويستة ثيَوةندى بـة بةيرووتـةوة   وآ بريى لة شتيَيي ديية دةكردةوة

 بيات، تا بزانيَت ثرسي لةمةرِ ستؤديؤكة بة كوآ طةيشتووة. طوتي:
 ـ دةزانيت .. دةبوو ئةمرِؤ لة بةيرووت بوايةم تا ئةلبؤمة نويَيةكةم تؤمار بيةم.

 واى ليَبوردني ليَ دةكات بةآلم طوتي:وآ ثيشبيين كرد كة ئيَستة دا
 ـ هةر هةموو ئةمةي  بةرةو دوورت نابةن.
 بة بةرطرى لة خؤكردنةوة وةآلمي دايةوة:

 ـ بةآلم ثيَ  دةكةوم ..
ـ وةك هةموان بةرةو خراثي ثيَ  دةكـةويت. ِرآ نـادةم لـة ئَيسـتة تـا سـاَليَيي دييـة        

َليَيدا. هـةموو زيانـة مادييـةكانت    ئاهةنهيَك سازبدةيت. نةي  يةك ئاهةنط ثرت لة سـا 
قةرةبوو دةكةمةوة. دةمةويَت خؤت بـؤ خويَنـدني ميوزيـك لـة ثةميانهةيـةكي نـاوداردا       
تةرخان بيةيت لةبري ئةوةى كاتى خؤت لة سازداني ئاهةنهانيَيـدا بـةيريِؤ بـدةيت هـيض     

 ناوبانهييةك ناخةنة سةر كارواني هونةريت.
ويسيت بة نةجالية تا بؤى شي بياتةوة ئاية جـارِ لـة   سةرى لةو قسة توندانةى سورِما. ثيَ

دةترسـيَت لـة دةسـيت    بة رِاسيت لـةوة  ناوةكةى، يان لة سةركةوتنةكةى دةكيَشيَت؟ ئاية 
 لة دةسيت بدات؟دةترسيَت يَت، يان لة خؤى بض

ثشك، كـة بـةردةوام  هةَلويَسـتةكاني    ات و دةيياتة سةروآ تةنيا ثةنا بةر دَلى خؤى دةب
ةكات. لةو جارِكيَشانةى لةمةرِ ثاشةرِؤذى توندوتيرى باوكايةتي بةدى دةكات كة ثةسةند د

لة دةسيت داوة، لةطةأل بةَلهةى رِاستةقينةى ئةوةى كة ئةمي خؤش دةويَت. بـةآلم نـةجال   
 بؤضوونيَيي دييةى هةية.
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ئةوةى سةرى ليَ دةرناكات، ئةوةية كة رِؤذيَـك لـة رِؤذان ستايشـي دةنهـى نـةكردووةو،      
رسورِماني خؤي بةرانبةر بة هونةرةكةى دةرنةبرِيوة. بةَليو لـة هـةموو ئـةو شـتانةى     سة

تؤ . طومان لة خؤي ثةيدا بيات دةيانَليَت، يان ليَيان بآ دةنط دةبيَت ثالَ بةمةوة دةنيَت
  بهريَت تا بةسةر ميَينةكةدا زاأل بيَت وةك نةجال دَليَت؟ ستيَرةكة ئةلة بَليَيت رِآ 
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 رم ليَ نةخواردووة، وآ لة ذيان دةضوو() هيض جاريَك بة تةواوةتى تيَ
 مارسيَل برؤست                
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 وةك ضؤن ئاواتي خواست بييات، سبةيينَ برِيارى دا لة الباَلةكة شيوي ئيَوارة خبؤن.
ـ بزةكة لة باليؤنةكة داشةويَيي هاوينةى خةوناوى بوو. يةرماني دا ميَ كـة بةسـةر    تنريَ

دميةنيَيي دَلرِييَ  و ئةو باخضانةدا دةرِوانيَت، بة شيَوازى ئةندازةيي جوان دروست كـراون،  
لة ديزاي  و جؤرى طوَلةكانياندا زيَدةرِؤيي زؤر كراوةو، ئاوثريَنيان تيَداية دةنهـي خـورِةى   

 .ئاوةكانيان بةر طويَيان دةكةويَت
دةسـت   جلةكاني ئـةو يَدارى لةبةر كرد بؤ جواني دانيشتنةكةو، ثؤشتةيي كراسيَيي شةوب

 .، كة ئاماذةى بةوة دةكرد وةك بَليَيت هةردووكيان ئامادةى ئاهةنهيَك دةب دةدات
ثشووى ثيَدا هاتةوة كاتيَك ئةو دميةنة واآليةي بةسةر يرةوانيي ئامساندا بـيين، ئاكـام لـة    

ةدةر قوتاري بوو، لةطةأل ئةو هةست بة بيَزاري كردنةى ضةثؤك و زةبري شيؤبةرزى لة رِادةب
لة ناخيدا سةري هةَلدا كة نةيدةزاني بة هؤى ضييةوةية. بريى كردةوة سروشت هةرضـةندة  

دةوونيشت واق ورِهيَنةرو ئةيسانةيية، ثاَلت ثيَوة نانيَت هةست بة كةم و كورِى بيةيت و، 
( اتيَك سةيري تاظهـة بَلنـدةكاني )نياطـار   تؤ بضووك نابيتةوة كاتووشي شيَواندن ناكات. 

ر ئةوةى لة بناغةدا بوونةوةريَيي )ئاو(يت، تؤ بـة خـؤت   ةدةكةيت، ويَرِاى طةوةرييان، لةب
كورِى ئةو تاظهةيةيت. تووشي طريَى كةم و كورتي نابيت كاتيَك لة ثاييين )هيمااليـا(دا  

تؤ كـورِى ئـةو ضـيايانةيت،    بيت، ئةطةرضى بَلندتري  لووتيةي ضياية لة جيهاندا، ضونية 
 لةبةر ئةوةى تؤ لة خاك دروست كراويت.

ــدةى     ــةيت، ئةوةن ــت دةك ــؤت دروس ــؤ خ ــييَك ب ــت و كؤش ــد دةبي ــان .. دةوَلةمةن ثاش
، كةضـى هةركـة بةرانبـةرى    سـةرى بـة ئامسانـدا بتةقيَتـةوة     بيَـت  كاتدرائييةيةك طةورة

ي قةوارةكانة، مزطـةوت و  ت ئةوةندةى ديية بضووك دةبيتةوة. ئةوةي  يريودةريرِاوةستي
كاتدرائييةكان بؤ ئةوة دروست كراون تا مرؤظ بضـووكرت بيةنـةوة، لةبـةر ئـةوةى لةسـةر      

 ثيَوةرى خواوةند دروست كراون نةك لةسةر ثيَوةرى تؤ، ضونية ئةوانة ماَلى ئةون.
زي بةآلم مرؤظ هةر تاوةرةكان دروست دةكات و لةو برِواداية ضةندة بضووك ببيَتةوة، بة بةر

ثـاأل ئـةو، نـةك     ةئةو تاوةرانة مةزنايةتي و طةورةيي خؤى ثرت دةبيَت و ئةوانةي  دةدريَن
، كةضـى نـاخي   خاك. لة رِازاندنةوةى ديوارةكاني كؤشيةكانيشي بة زيَرِ زيَدةرِؤيى دةكات

خؤي ذةنهاوى دةبيَت، لة كاتيَيدا هةموو شتيَيي دةوروبةري دةبريسييَنةوة. ئةم لـووت  
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كويَوة هيَناوة، لة كاتيَيدا ئةو بةردانةى كة تاوةرةكـاني ثـيَ بةرزدةكاتـةوة     بةرزييةى لة
خواةند دروسيت كردوون؟ بـا كـةميَك ييـزي زل نـةبَيت، مادامـةكى ناتوانيَـت طـوَليَيي        
كيَويلةى بضووك دروست بيات، كة لةبةردةم كؤشيةكةى ش  دةبيَـت. دةبيَـت قـةوارةى    

 ت.خؤي بة ثةرجووى ئةو طوَلة بثيَويَ
بة ميَشييدا تيَثةرِي ، هيض شـتيَيي ثـآ نـةطوت، رِةنهـة لـةو       وة كةلةبارةى ئةو شتانة

برِوايةدا بيَت، وةك بةياني، كة وآ )دةيةلسةييَنيَت(. لةكاتيَيدا وآ لةبارةى ئـةو شـتةوة   
 دةدويَت كة باشى دةناسيَت: سروشت.

ميزاجـي ئـةو شـةوبيَدارييةيدا     بة هةَلبراردني بوتَليَك بادةوة سةرقاأل بوو ساَلةكةى لةطةأل
بهوجنَيت. ثياويَك كة جـؤرة دةسـت وةشـانديَيي)ميَو(ى ثيَـوة ديـارة، بـة ثؤشـتةييةوة        

بوتَلة بادةيةك لة زارى نزيك ناكاتـةوة ثـيَ     ،)ضيَروةرطرت (ى خؤى هةَلدةدات. ضيَرخوازة
ية، ثيَدةضيَت ئةوةى لة سةرطوزةشتةى ورد نةبيَتةوة. كاتيَك ثةرداخة بادةكةى بة دةستةوة

 ئامادةبيَت شاعريانة ثرِ بداتة ذيان.
لة رِاستيدا ئةو بة دةسيت خةمؤكيي ئةو كةسةوة طريي خواردووة كة شادوماني بؤ بةدى  

بيَت كة بة شادوماني طةيشتووة، طويَى لةترثةى ثيَيةتي بؤ ئةو  دانايةت. هةركة لةو برِوا
كضـة كـة زؤر جـار بـة ئـاواتي       ت بووني ئـةم ليَوةى هاتووة. تةنانةشويَنةى دةطيَرِيَتةوة 

ئةوةوة بوو، بؤ شويَين غةمبارييةكةى بباتةوة، كة لـة بـةر نهيَنييـةك، بيَـدار دةبيَتـةوة      
 كاتيَك ئةوةندة لةوةوة نزيية لة خؤشياندا هةَلهةرِيَتةوة.

 ة ناو ثةرداخةكةى )وآ(.تةكة كرد )مةى( نةكاطارسؤنثيَى طوت و ئاماذةى بة 
 ت ضى لة دةست دةدةيت!ـ تؤ نازاني
 كى هاتآ.تةنيا بزةية

كاتيَيي لةطةأل رِابويَريَـت، كـة كـاتي    لةم شةوةدا رِةنهة شةويَيي طوجناو بيَت، بؤ ئةوةى 
رة ثاراستوويةتي و الى ئةو شتةى ليَ دةستيَنيَت، كة ماوةيةكي زؤر دريَ ئةم جارة هاتووة.

هةسـتةى بـة    يَت. ئـةم جـؤرة  وةو، رِةنهة بـة كةسـيَيي دييـةى ببةخشـ    هرتوخؤيى هةَل
دوو ثيـاوةدا دةئاخظيَـت.    ميَشيدا تيَثةرِى لةوةتاى بيين بة بةرضاوى ئةمةوة لةطةأل ئـةو 

طورِانة دةبينرا. ئةوةبوو تيوةطالو ثيَيةنينيَيي ثـيَ بةخشـ ، كـة لـة      وشادومان و طةرم 
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نينـة ببيَتـة   ساَلدا بةمي نةبةخشيوة. بةثيَى نةرييت ئةم، دةشـيَت ئـةو ثيَية   وماوةى دو
كاريَيي خيانةت كردن، ئةو ثيَيةنينة توانةوةى دوو بوونةوةرة لة ساتيَيي خؤشيدا. بةآلم 
قةيدي نيية، با رِابويَريَت و ضيَر لة كاتي خؤى وةربهريَت، ئةم هةموو خةمةى ثيَ ناويَـت  

 ة ئةو هيض رِؤذيَك ثيَشبيين وةيادرى و دَلسؤزي لة ئايرةتان نةكردووة.يضون
 رسي:ليَى ث
 كةى بلييت طةرِانةوةت بؤ شام برِيوة؟ـ 

 وةآلمي دايةوة:
 ـ ثاش ضوار رِؤذى ديية دةطةرِيَمةوة.

 طوتي:
ـ نةيرةت  لةم كؤبوونةوانة. كات زؤر بة خيَرايي تيَثةرِى. دةكؤشم كاتيَيي دريَر ثيَيـةوة  

 بهوزةريَن .
 وآ طوتى:

 م سةرت قاَلة..اتيَناطةم بؤضى بةردةو
 آلمي دايةوة:وةثيَك يةكةم 
 شادومانى بيةن.بة هةست  ثرت ثاش م  ت ماندوو ببم تا ئةوانى دييةـ دةبيَ

 ـ تياية .. مةمتؤقيَنة.. ضةند رِؤذيَيي جوامنان لة ثيَشة.
 ـ خؤشةويستم، يةكةم جار نيهةرانةكان دةرِؤن. ذيان بةو شيَوةية.

 ةطةأل ذياندا هةبيَت.ـ تؤ بة خؤت ئةوةت هةَلبراردووة ئةم ثيَوةنديية خيَراييةت ل
 بة تةوسةوة وةآلمي دايةوة: ثيَكدووةم  

ـ دةمةويَت سامانةكةى خؤم لة يريوداني ذياندا خةرج بيةم .. مادامـةكى ثارةكـةم الى   
 كؤتايي ديَت لة يريوداني ذنةكامندا كاريَيي داهيَنةرانة دةنويَن ! ثياوانيَك

 ـ ذنةكانت؟
م هيَشـتة جوانـة. ثـاش مـ  ميَـرد دةكاتـةوة ..       ةكةمة! ذنةكةضـ مةبةستم ذنةكةم و ك

)بليتـةكاني خـؤت و   كيَ بةركآ دةكةن  بؤ ئةوةى هةروةها هةردوو كضةكةم .. ثياوةكان 
 !بردوويانةتةوةكة دةستةبةر بيةن بةختت(، 
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 ؟دَلنيايت كة رِوودةداتـ بؤضى تؤ تا ئةم رِادةية لةوة 
 سيَيةم  ثيَك وةآلمي دايةوة:

نـةي  ئـةو كضـةى     نة داييم ضاوةرِيَى بـاوكي كـردم ..  ة ئايرةتان نيية، ـ ضونية برِوام ب
 ئةو رِؤذةى سةيةرم بؤ بةرازيل كرد. ،خؤشم ويست ضاوةرِيَى كردم

ةو كضـة ضـاوةرِرِيَى كردبايـت،    ي ئةوان دةزانيت. ثاشان.. ئةطةر ئـ ـ تؤ   لة رِةوشي ذيان
ةدى نةدةهيَنا. ذيـان شـتيَيت   ئةوة لة بةيرووت دةمايتةوةو ئةم هةموو دةستيةوتانةت ب

 وة.ةثيَ نابةخشيَت، ئةطةر بةرانبةر بةو شتة شتيَيي دييةت ليَ نةسيَنيَت
 ضوارةم  ثيَك ثيَيةني و بة تةوسيَيى تاَلةوة وةآلمي دايةوة:

رانبةهاترت طـ مةبةستت ئةوةية ساماني ثيَ داوم؟  ئةى سوودى سامان ضيية ئةطةر لةوة 
ةمةندى كاتيَك لة سنووري خؤى تيَثةرِيَت بؤ خاوةنةكةى دةبيَتة لةدةستبدات؟ خودى دةوَل

 جيَى مةترسي.
نةيدةزاني ضؤن وةآلمـي بداتـةوة. وآ مةترسـييةكي لـةو جـؤرةى تـاقي نةكردووةتـةوة.        

دةوَلةمةندبوون( بـةالي كضـيَيةوة    ترسيمة)ئةطةرضى لةطةأل كؤكتيَليَك مةترسيدا ذياوة.
ةمي تريؤريستةكاندا خستة مةترسييةوة بؤ ئةوةى ئـةو  نوكتة بوو كة ذياني خؤى لة سةرد

 داهاتة كةمةى بثاريَزيَت بة هؤي كاري مامؤستايةتييةوة دةسيت دةكةوت.
 لةبةر ئةمةية دةوَلةمةندةكان ثةنا بةر كةساني ديية دةبةن، بـؤ ئـةوةى لـةو تةخشـان و    

كةيان لـةناويان  ثةخشان كردنةى ثارةدا يارمةتييان بدةن، لة ترسي ئةوةى نةوةك سـامانة 
 ةوة؟ تيَو بة تاك و تةنيا لةطةَلياندا مبيَن ببات ئةطةر بيَت

 ساكارانة شتيَيى رِاستهؤيانةى ثيَ طوت:
زؤر جار حةز دةكةم هيض ثارةيةكت نةميَنيَت تا هةموو ئةوانةى دةوروبةرت  ـ دةزانيت ..

 ليَت دوور بيةونةوةو ..كةست نةميَنيَت تةنيا خؤت نةبيت.
 يةوة، وةك شتيَك بؤ )وآ( دةركةوت كة ددان ثيَدانانيَيي ئةويندارانة بيَت:وةآلمي دا

 ـ ئةى م  لة تؤ بةو الوة كةسي دييةم هةية؟
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هةناسةيةكي هةَلييَشا. ضةندي  سفر لة نيَوانياندا هةيـة ثـاَلى ثيَـوة دةنـيَ  بـرِواى ثـيَ       
نةبيَت كـة لـة ثيَنـاوى     برِوا بة وآ ناكات، تةنيا ئةو رِؤذة نةكات. ئةوي  لة الى خؤيةوة

 دةبيَتة نةداريَيي الى ئةو. ئةمدا واز لة هةموو شتيَك دةهيَنيَت و ..
 ت:ةيالَ ثآلوييةكاني ئةو بهريَوآ ثرسياري ليَ كردو ثيَدةضوو اليةنى خ

 ـ بة رِاسيت كةسي دييةت نيية م  نةبيَت؟
 ثيَنجةم  ثيَك وةآلمي دايةوة:

ايرةتيَك ثيَشيةشي كردم كة خؤشـي دةويسـتم، بـرِوا    ـ سةطيَييشم هةية خؤشم دةويَت. ئ
بيةم نةيدةزاني ضيم ثيَشيةش بيات، لةو برِوايةيدا كة م  هةموو شـتيَيم هةيـة، بؤيـة    

كـردم. طـوتى ئـةوة ديارييـةو كـةس لـة ماَلـدا ناتوانيَـت          سةطيَيي بة دياري ثيَشيةش
طةكة ضـوار سـاأل دةبيَـت    ةكى سةمدةستبةرداري ببيَت. ييََليَيي سةركةوتووانة بوو، مادا

 لةطةَلماندا لة ماَلةوة دةذيَت.
 وآ سةرلةنوآ هةسيت بة جارِكيَشان كرد:

 بة سةطةكةوة طرتووة، يان بة خاوةنةكةيةوة؟ ـ ئةى تؤ زؤرت خوو
 يَيي رِاستةقينة وةآلمي دايةوة:رِيَتمبة 

يَيي بياني بوو، دياري ماَلئاوايي كردن بوو. خاوةنةكةى ئايرةتـ ئاشيراية بة سةطةكةوة! 
ةيتـارة  بايةخي بة دوايةم  ئاورِدانةوة دةدا، كة كؤتايي بة ثيَوةندييةك دةهيَنيَت. ئـةم رِ 

الى ئايرةتاني عةرةب بةدى ناكةيت. تؤ نازانيت بة رِاسـيت كيَـت خـؤش دةويَـت تـةنيا      
 لةكاتي جيابوونةوةدا نةبيَت.

 ـ ئةى ئةم سةطة لةطةَلت لة ثاريس دةذيَت؟
 وار ساأل بردمة بةيرووت و .. هيَشتة لةويَية.ـ بةر لة ض

 ـ ثيَدةضيَت زؤرت خوو ثيَوة طرتبيَت ..
 ـ ئةى ضؤن ..)سةطيَيي هاورِآ، نةك هاورِيَيةكي سةط(.

 :دريَرةى بة شةشةم  ثيَك دا
ة بيَ دةنط و ئةو ييـ طرةو لةسةر وةيادارى كةس نةكةيت تةنيا سةط نةبيَت. ئةو وةيادار

دةويَت كة بآ بةرانبةرة. تؤ قسة لةطةأل سةطةكةدا ناكةيت، بؤيـة هـيض    دَلسؤزييةم خؤش
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 درؤيةك، هيض دوو رِووييةك، هيض ليَك نةطةيشتنيَك، هيض بةَليَ  و ثةميان و هيض سةر ثـيَ 
كردنيَك لة نيَوانتاندا نيية. مـرؤظ بةرانبـةر بـة سـةطةكةى )ئاغا(يـة تـةنيا ئةطـةر        شؤرِ

سةطةكة لة دةربةدةرييةكـةى بـة شـةقامةكاندا هـاورِيَى     دةربةدةرو بآ دةرةتاني  بيَت. 
دةبيَت، تا ماوة دَلسؤزى دةبيَت،   ئةطةر ئاغاكةى جوان، يان ناشريي  بيَت، طةنج، يـان  
بةساَلداضوو بيَت، دةوَلةمةند، يان نةدار بيَت، ئاية ئةم تايبةمتةندييانة لة نزييرتي  كةسى 

 خؤتدا مسؤطةر دةكةيت؟
رابوو. ئاشيراية ئةو بة خـؤى وةآلمةكـةى   كوآ نة ىثرسيارةكة ئاراستة وةآلمي نةدايةوة.

 دةزانيَت.
وآ بيين وةك ثَي بضَيت خةرييـة لةسـةرخؤ دوايـةم  ثيَـك تـَي دةكـات. لـة كاتيَيـدا         
 ثيَيةكةى بة جووَلةيةكي بازنةيي جووآلندةوة بةر لةوةى قوميَيي ليَ بدات، دريَرةى داية:

يَيي باش دةذيَت و نازى هةَلدةطرييَت، منم ذيانيَيي سـةطانة  ـ سةطةكةم لة بةيرووت ذيان
دةطوزةريَنم، لة هـات  و ضـووني نيَـوان كيشـوةرةكان و كؤبوونةوةكانـدا هةناسـةبرِكيَمة.       

بـة   تيَبينيت كردووة ئةو سةطة دةربةدةرةى كـة خـاوةني نييـة، دوات دةكـةويَت و هـةر     
طةية كة لةطـةأل خاوةنةكةيـدا دةضـيَتة    دواتةوة دةبيَت تا دةيهريتة خؤت؟ هةرضى ئةو سة

رِادةكات تا خاوةنةكةى نةتوانيَت ثيَريِا بهات. ئةوانةى لـة  سةيران، ئةوة لة بةردةمييةوة 
ثيَشةوةيان دةبينيت بةردةوام بة دواى شتةكانةوة هةناسة برِكيَيانة، ئةوانة ئاغا ن  بةَليو 

بـةَليو شـتةكان بـة خؤيـان بـة       ،هةناسة برِكآ ناكـةن سةط . ئاغاكان بة دواى شتيَيدا 
رِوات، بـ لةبـةردةم خاوةنةكةيـةوة    ةهةناسةبرِكآ ديَ  بؤ اليان. بةآلم سةط كة بة شادييةو

لةو برِواداية بة خؤى ئاغاية، ئاطةى لةوة نيية كة يةكيَك ثةتيَك ضاوةرِيَى بيات بؤ ماَلى 
 تةوة!تةوة، ئةوة هةر بة سةطي دةميَنيَخاوةنةكةى بيهيَرِيَ

 طوتي: ةنبةر بة بيَ دةنهي و سةرسورِماني لة قسةكاني، بة ثةالرةوبةرا
.. عـةرةب هـيض شـتيَك    كـة طـومت    مانـدوو مةكـة   قسانةوة ى ئةوـ خؤت بة تيَهةيشتن

هـةر هـةموويان بـة دواى    لةبارةى سةطةوة تيَناطةن، لةبةر ئةوةية ضةندي  طـةل دةبـيين   
 ثان دةكةنةوة!لة باوكايةتييان دةست  وهةسية هةسييانة ستةمهةرةكانيان كةوتوون و
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طيَرِايـةوة  لةكاتيَيدا ضى لة بنةوةى بوتَلةكةدا مابووةوة دةييردة ثيَيةكةيةوةو بة بةتاَلى 
 بة قسةكاني دا: ، دريَرةىوشويَنةكةى خؤى 

ـ خؤزطة بة اليةني كةمةوة لة )مةى( تيَدةطةيشتيت .. ئةمة سـونةتيَيي نائاسـايية بـة    
 دةطمةن هةَلدةكةويَت!

 بة طاَلتةوة طوتي:
 ـ بةآلم تيَدةطةم كة طرانة مادامةكى نائاسايية.

 وةآلمي دايةوة:
ـ ئةمرِؤ خةَليي نرخى شتةكان دةزان  بةآلم بةهايان نازان .. شـادييةكي وةك ئةمـة بـة    

 ضةند هةَلدةسةنهيَنيت؟
 بؤ ئةوةى خؤى لة داوى ثرسيارةكة قوتار بيات، وةآلمي دايةوة:

 ؤشةويسيت نانرخيَنريَ .ـ ساتة جوانةكانى خ
ةت ئةطـةر ئـةوةى بةرانبـةري  نـةزانيَت     نـ ـ بةآلم شتيَيي جوانة بةهاكةى بـدةيت، تةنا 

 ضةندى داوة. نرب بةشيَية لة ميزاجت. لةضيَرو خؤشيت.
واندني ئةو نةيدةزاني كة نرب بةشـيَك لـة كولةمـةرطي وآ بـوو، هـةروةها هؤيـةكى شـيَ       

ضةندي  مانط كاري كرد، بةرانبةر بةو بوتَلةى كة لـة   جي بوو. لة ذياني رِابوردوويدااميز
 ثيَشوازى )وآ(دا كردييةوةو ئيَستة بة بةتاَلى لة بةردةميدا دانراوة.

 ئةو طوتى:
، ئـةوة  وةربهريت لة مةى بةشداريم لةطةأل نةكةيت ضيَرسووريت  ةـ مادامةكي لةسةر ئةو

دوو يـان   ،ئةوةى لة ضيَرى طيَميَك دةبيَت ياري شةترةجنت ييَر بيةم.. بةاليةنى كةمةوة بؤ
ــةي   ــةأل بي ــداريم لةط ــدا بةش ــ .    طيَم ــةوة دةب ــة دوو ثيَي ــةردووكمان دوو ب ــك ه كاتيَ

 وةآلمي دايةوة: ةدةستثيَشخةرييةكةى ثيَ سةير بوو، بة شةرمةو
 ـ برِوا ناكةم سةركةوتوو دةمب .. ضونية رِؤذيَك لة رِؤذان لةو ياريية نزيك نةبوومةتةوة!

 تةوة دريَرةى داية:بة طاَل
 ـ دَلنيا بة، ياري شرتةنج حةرام نيية.. تةنيا لة بآ ميَشيةكان حةرام كراوة.

 وةك يةكيَك ثؤزش بهيَنيَتةوة، وةآلمي دايةوة:
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 ري ثياوانة..اتة ئةو ياريية هي م  نيية. وةك م  بزامن ياـ كةو
لـيَ بيـةيت خـووى    تاقي بيةيتةوة، ئةطةر حـةزى   ـ ياري شاو زيرةكةكانة، قةيدي ضيية

ثيَوة دةطريت و وازى ليَ ناهيَنيت. ضاوةرِواني طيَم لة خودى طيَمةكة طرنهرتة. دةزانيـت..  
لة هةر ماَليَيدا يارييـةكم هةيـة.. هةنـديَييان بةسـةرطَيمَيدا واآلن كـة بـةر لـة ضـةند         

ةك يـ ضـاوةرِيَية بـؤ ئـةوةى سـةرلةنوآ بة    وة، ومانهيَك لةطةأل يةكيَيياندا دةستم ثيَ كرد
ثاشان  .بهةينةوة بؤ ئةوةى تةواوى بيةي . ضةندي  طيَم هةن ضةندي  ساأل دريَرة دةكيَش .

الدةبةن و لةو شـويَنةوة   ةكةشةترةجن ياريزانةكان رِؤذيَك هةر بة يةك دةطةنةوة، تؤزى سةر
دةست بة طيَمةكةيان دةكةنةوة كة ليَى رِاةستابوون. لةشةترةجندا سيَيةم  ياريزان لةسـةر  

ة ثـرؤذةى  زةكة )كات(ـة. حةز لة تةختةيةكي شةترةنج دةكـةم ضـاوةرِيَم بيـات، ئـةو    ميَ
 ئةمة ئةوة دةطةيةنيَت كة م  دةذيَم تا ئةو طيَمة تةواو دةكةم! ذوانيَية لةطةأل ذياندا..

 قوميَيي لة ثيَيةكةى داو دريَرةى داية:
ئةوانة لةسةر طؤى ئةم  ..ن دلَ و نة طويَيان . تؤو خوا  ـ كةسانيَك هةن شايستةى نة ضاو

ن  و وةطـةرِ ناخـةن؟ ضـؤن لـة     ةت هةستةكانيان وةبةرناهيَنزةويية ضي دةكةن ئةطةر تةنا
ساأل بـريَت تـا    500تيَيراي ذياندا لةطةأل ئةوانةدا هاوسان دةمب؟ ثياويَيي وةك م  دةبيَت 

ةطـةأل ئـايرةتيَيي   ت و .. لدريَرة بة طوآ طرت  لة )شرتاوس( و )رِاييَل( و )ييظاَلدى( بهريَ
يـي  بوتَليَك مةيي ناياب بؤ ثيَةثاغي قجوانةدا دانيشيَت و ..  ةجواندا لةبةردةم ئةم دميةن

 يريودةرة هةَلثضرِيَنيَت كة ثيَى دةطوتريَت ذيان!ئةم ميَينة 
يي لة دةست هيض هؤيةكي بؤ ئةو غةمبارييةى نةدؤزييةوة. رِةنهة بؤنديَك، يان قؤنتةراتيَ

 .ي ليَ كةوتبيَتبيَت و زيانضو
 طوتى:

 مةوة.هؤكاريَك بؤ ئةو بيَزارييةت نابينـ دةبينم هةموو هؤيةكاني شادومانيت هةية. هيض 
 بؤتَلة بةتاَلةكةى مةييةكة ثيَيةني و .. ثياوة سةرخؤشةكةي  طوتى:

ةمـةرطي لةوةدايـة كـة نيتـة. زؤر جـار      آلم كولضيت هةية.. بة ـ بةختةوةري لةوةدا نيية
اتوانيَت بةختةوةرت بيات، لة كاتيَيدا ئةوةى نيتة، ئةوة ئـةو شـتةية كـة    ن ةئةوةى هةت

 كولةمةرطيت بؤ دروست دةكات.
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ـ ئةوةي  ناخي مرؤظة برِواى بة قةناعةت بوون نيية .. بـة رِاسـيت نـابينم ضـي كـةم و      
 كورِييةكت هةية تا بةختةوةر بيَت..

 بة شيَوةيةك سةرى ليَ سورِما وةآلمي دايةوة:
 م و كورييةم هةية كة ناكرِريَت و .. تؤ هةتة.ـ ئةو كة

 يَيي طاَلتةجارِانةوة وةآلمي دايةوة:رِيَتمبة سةرسورِمانةوة، بة 
 ـ م  ضيم هةية؟!

 ة دةكرا بَليَت الويةتي .. بةهرة .. تةندروسيت.دمةزةن
 ة طوتي:كبةآلم بوتَلة بةتاَلة

 ـ بويَرى.
 ـ بويَرى؟!

، ئةوي  لة ترسـي  ةمةندتر ب ، ئةوةندة ترسنؤكرت دةب ـ ئاشيراية. ئيَمة هةرضةندة دةوَل
.. ئريةييت ثيَ دةبةم بؤ ئةو زيانانةى ليَت كةوتوون لةبةر ئةوةى تووشـي  دةستيةوتةكامنان

 م  ناية ..
. ثياويَك ئريةيي بة دةستيةوتةكاني دةبرد، كةضـى ئـةم ئريةيـي بـة     دةبوو وآ ثيَبيةنيَت
 زيانةكاني دةبات.

 كةوتبيَتةوة دريَرةى داية: يي بريوةك شتيَ
ـ هةروةها لة دَلنياييةكةت .. تؤ برِوا بة هةمووان دةكةيت.. م  برِوام بـة كـةس نييـة.    

نيت كولةمةرطي مرؤظ لةوةداية كة برِواى بة كةس نـةبيَت، لةبـةر ئـةوةى كـةس بـؤ      اةزد
 خودى خؤى خؤشي ناويَت.

 نيَتةوة طوتي:بهيَمي بداتةوة. وةك يةكيَك ثؤزش نةيزاني بة ضى وةآل وىَ
 ـ خؤزطة دةمتواني ئةو شتةت ثيَ ببةخشم كة دةتةويت.

 يةوة:ابنةوةى بوتَلةكة وةآلمي د
ـ ئةوةى م  دةمةويَت..كورِيَية .. كورِيَيـة نـاوى مـ  هـةَلبهريَت، سـامانةكةمي بـؤ       

ـ  مبيَنيَتةوة، سةربةرزيم بثاريَزيَت .. بـةآلم ئـةم ئاواتـةم بـةدى نايـةت      ت . ذنةكـةم ناتوانيَ
منداَليَيي دييةى ببيَت. مني  لةذياندا هةر ئةم بةشةم بؤ ماوةتةوة. تةآلقي نادةم، ثةنا 
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بةسـةر بهيَـنم. وآ داييـي هـةردوو     بةر ثاساوي ئاييين نابةم بؤ ئةوةى ذنيَيي دييـةى  
 و خؤشم دةويَت.مةةكةكض

بةسـةردا   يـان سـزاى خـةوني دذوار   ارةي ئةو كةسـة دايهـرت كـة بيسـتبيَيت    غةم و ثةذ
 يَيي ورة دابةزيو ليَى ثرسي:رِيَتمبيَت. بة نداةثس

 ـ ئةى م ؟
 ـ تؤ داييي ئةو كورِةميت كة لة دايك نابيَت ..

( بآ دةنـط  ر سيَى بةرةبةيان بوو كاتيَك )مةىكاترميَ .رِاسيت لة بنةوةى بوتَلةكةدا بوو .
داخـة  ثةرثيَـدراوى نـةكرد، دركاندنـةكاني ئـةوى لـة بنـةوةى       بوو ضى دييةى قسـةى رِيَ 

بةتاَلةكاندا كؤكردةوةو خوانةكةى بةجآ هيَشت. ئةوي  بة دوايدا ضووة ذوورةوة. مةسـت  
و شةكةت بووبوو، دةسيت بة ما  كردني كرد، بةآلم دَلى وآ بة هةورى قسـةكاني و، بـة   

 شادومانييةكي زؤرى بة غةم مينرِيَركراو تةنرابوو.
 طوتي:

 ـ شةو باش.
 لة دةرطةكةوة بضيَتة ناو الباَلةكةى خؤيةوة. طوتي: ئةوي  دةسيت طرت كاتيَك دةيويست

 ـ شةو درةنهة .. رِيَم دةدةيت الى تؤ ميوان مب و دريَرة بة شةوبيَدارييةكة بدةي ؟
 بةرانبةر بة بيَ دةنهيي وآ، دريَرةى داية:

 تؤ دةدةمةوة! ـ با بَليَ  م  وةآلمي سةردانةكةى
 خؤى بة واآليي بةجآ هيَشت.بةر لةو ضووة ذوورةوةو دةرطةكةى لة دواى 

ــةى دانةخســتووةو    ــك دةرطةك ــد. وآ هــيض رِؤذيَ ــة، دةرطةكــةى تيَثةرِان خــاوةن دةرطةك
لـةيي  ة. ئةطةر داتستباية ئةوة دَلـى ط نةيشييردووةتةوة. هةر بة واآليي بةجيَى هيَشتوو

 ليَ دةكرد، ئةطةر بة واآليي بةجيَى هيَشتباية ويرداني سةرزةنشيت دةكرد.
 با بةجآ هيَشت ثيَوةى بدات، يان لةسةر ثشت بيياتةوة. ئةوةى بؤ

با؟ واتة دةسيت ضارةنووس، كة دةسيت كردنةوةو كليل داني دةرطـةكاني هةيـة. هةرضـى    
 )وآ(ية ئةوة خؤى بة كردنةوةى ثةجنةرةكاني خةونةكانةوة خةريك دةكات.
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وةتةوة، لـة سـةرنج   بوئةو ئةوة ئةو جةستة بةضيَرةية. زؤر جار بةرةنهارى يريوى ثياوةتي 
لة نيَوان طيَرمةو كيَشةى هةست و داب و نةريتةكاندا، لةبـةر   رِاكيَشاني ثيَهةيشتوويداو،

. ضةند ئارةزوويةك هةن بؤ ئةوة دروست نةكراون وةدةروازةى ئارةزووى ئاَلؤشاويدا رِاوةستا
ا دةذيـ . بؤيـة   ، مادامةكي ئيَمة نايانهوزةريَن  و نايانريَ ، ئـةوان لـة ئيَمـةد   بهوزةريَ 

لـةو كاتـةوة خةونـةكاني ئـةمي      ،ذيانـةوة نـاو  لةوةتاى ئـةم ثيـاوة ثيَـي هاويشـتووةتة     
 داطريكردووة.

ت، بيـات. وةك طركانيَـك تـازة هةَلضـووبيَ    ى نيَك داطـري ويَئيَستة ئةو دةةيةويَت لةسةر ن
دادةنـا  يي ماضةكاني ضوون شلةى طرِكان بةسةر ميَيايةتيدا دةرِذان. بةردةوام بـة كـادانيَ  

 بَليَسةى ئاطرةكةى ئةمي ليَ نزيك بووبيَتةوة.
رِةنهـة مةسـت بيَـت و نـةتوانيَت     تيَبةر بـدات.  يَت ئةم كيرة خةون بةستةزمانة طرِدةيةو

ت دةست بة سةر هةموو شتة خؤشةكانيدا بهريَـت. هيـواى   بةيةك قوم هةَليبدات. دةيةويَ
شـةوى جـةذن لـة     كةسـيَك ، وةك نويَنةكةيدا لةبريى بيـات  ودةخواست ضةند شةويَك لةنا

 كؤطةى يرؤشتين ديارييةكاندا لة بري بيريَت.
وةكـاني دةطـرت و ِريَـى نـةدةدا القـةى بيـات، بـةآلم ئـةو         وتا دةهات بـةرى لـة ئارةز  

وتوويَركاريَيي ب  دريَرة، لةطةأل هةر رِووثيَويَييدا بة تةنيا وتوويَـر دةكـات تـا خـؤى بـة      
)ئـةم ميـوة طةيشـتووة لـيَ      ةطةر ئةم شةو نةيرِنيَتئ ،دةستةو دةدات. زؤرى ئوقرة طرت

، ئةوة كةسي ديية بةرو بوومةكةى دةرِنيَت، رِةنهة ثياويَيي ديية كة ثاش ئةم نةكاتةوة(
تيلةكةى داطريساندووة. بةآلم، جهة ئةم كيَى ديية دةتوانيَت يـوو لـة ئـاطرى نـاو     ثديَت 

يَسةكة بيوذيَتةوة، يان ثةلة بيـات  ثشيؤى كيران بيات، بى ئةوةى سسيت بنويَنيَت و بَل
 نيَتةوة؟ و ئاطريَك هةَلهريسيَنيَت كولَ و كؤى هةموو شتيَك دامركيَ

بةآلم بوتَلة بةتاَلةكة ئوقرةى رِاوضي و شارةزايي و دانايي لة ريَيياري سـاتي هةَليوتانـة   
 لة دةست دا. ثآ سةرةكةى

 ئةى جةواهريي نةيهوتووة:
 (ويصضيهالواأحسنااإلبط  ااينقضاعجالنافضفلتُاصضدهاا)
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)واتة بة ثةلة دةست دةكاتةوةو نيَضريةكةى لـة دةسـت دةضـيَت، بـةآلم ئةطـةر بزانيَـت و       
 لةسةرخؤ بيَت، ئةوة دةيثيَييَت(. 

سسيت بة باش زانـي. بؤيـة ئـةوة جةسـتةيةتي لـةناكاو يادطـةى       لةسةخؤييى و ئةوي  
 ىَلةكةيشي دةست بة نـؤرةى ثاسـةوان  خيَآليةتي خؤى بة دةست دةهيَنيَتةوةو، ثياواني خيَ

 خؤيان دةكةنةوة، كة لةو برِواداية رِؤيشتوون و ئةويَيان بةجآ هيَشتووة.
وآ ئـةوى دةويَـت بـةآلم نـةك تـا رِادةى ئــةوةى جَلـةوى خـؤى لـة دةسـت بـدات. لــةو           
شةوبيَدارييةدا ئةو شتانةى كة بةس ب  بؤ ئةوةى كة وآ رِؤذيَك لة رِؤذان نابيَتـة مـوَليي   

ةو. كةواتة بة ضى ماييَك لةناو كيََلهةو بيَستانة قةدةغةكراوةكانـدا خـل و دةوريـةتي و    ئ
 دةخوليَتةوة.

 ةوة طوماني ليَ ناكريَت، تـةنيا بـةخؤى لـة طونـاهي خـؤى بةرثرسـيار      طوأل بضنيَتئةوةى 
 بؤنةكةى خؤى بيَت؟وا بة بيَ طوناهي طوَليَك دةكات، كة طوناهةكةى دةبيَت، كآ برِ

 :رِووت بياتةوة طةآلكانىطوَلةكة لة يَيي ليَوة هات كاتيَك ويسيت ورتة ورت
 ـ ناتوامن ..

 وةك بَليَيت وآ طوتي )ناتوانيت(.
ا يةك وشة بةس بوو بؤ ئـةوةى طةشـيي تـةكان دانةكـةى بيوذيَتـةوةو، ئـاو بةسـةر        يتةن

ةدا ئةوةى ةوة، كات دادى نبيَتئاطرةكانيدا بيات. وةك سةربازيَك بةر لةوةى جبةنهيَت بةرب
ي بـةهادار  دةكرد تةواو بيات. بـة بوتَليَـك بـادة    ماوةيةكى دوورو دريَرة خؤى بؤ ئامادة

ثياوةتييةكةى بة خؤى بؤ ئةم ضيَرة ئامادة كردبوو. بةآلم ترآ و طوأل ثيالنيان لة دذ طيَرِا. 
 )ئةوة طيَميَيي دواخراوة(.لووت بةرزييةوة ثيَى طوت 

 يي قووأل بوو.باوةشي ثيَدا كردو ندرؤى خةويَ
ماوةيةكي دوورو درَير ثاش ئـةوة هـةر بيَـدار مايـةوة، لـة نزييييـةوة ضـَيرى لـة         )وآ( 

، كـة بـآ ئـةوةى    هةناسةكاني وةردةطرت. نووست و بريى لة قةثاغي ئةو بوتَلة دةكردةوة
ئةو ئاطةى ليَ بيَت لةسةر ميَزةكةي دةست دايةو هاويشتيية ناو جانتاكـةى دةسـتييةوة،   

 و ثيَشبيين كردنةكاني طرنهرت بوو. ولة هةم كة مةى ريي بوتَليَكبريةوةبؤ 
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ئةوة ذيانة، ئاطةمان ليَ نيية كاتيَك لةسةر خواني شادييةكاني دادةنيش ، تؤ بَليَيت لـةو  
 نساتةدا ضى لة ثةرداخةكامنان رِؤبيات. لة رِاستيدا، ئيَمة بة خؤمان خواردنةوةكاني خؤما

مةكةمان هةَلدةبريَري . هةرضـى ثةشـيمانيية ئـةوة ضـارةنووس     هةَلنابريَري ، ئيَمة هاودة
 بؤمان هةَلدةبريَريَت.

بـووة. ضـةند شـتؤكةيةك دةسـتةبةرداريان     وقةيةكي باشي بريةوةرى دةستةبةر ئةوةتة ئازو
وآ هةر طـوآ لـة زؤر بَلَيَييـةكاني     نابيَت، ئةو رِؤذطارةى كة ئةوينداري بآ دةنط دةبيَت

 دةطريَت.
                                            *** 

 ي قاوةَليت بةيانيدا وآ هةوَلى دا رِووخؤش خؤى دةرخبات، طوتى:تلةكا
ـ دويَنىَ زؤرت ثيَويست ثيَ بووم وةك ضؤن طوناهباريَك ثيَويسيت بة قةشةية، كاتيَك ددان 

 ثيَدانانةكانت كؤتايي ثيَ هيَنا خةوت ليَ كةوت. شادومامن كة ببمة قةشةت ..
 ردةوةو ماضي كردو طوتي:دةسيت بةرز ك

 ـ خؤشةويستةكةمشيت ..
 ويَي  بة طياني طاَلتةجارِييةوة دريَرةى داية:
 ـ داييي ئةو كورِةيشت كة لةدايك نابيَت!

ضةند ضركةيةك رِاوةستاو قاوةكةى نةخواردةوة، بة دريَرايي قاوةَلتييةكة بـآ دةنـط بـوو،    
ؤى بـؤ دةكـرد لـة رِؤيشـتنة بـازارِو، سـةرداني       طويَى لة وآ دةطرت باسي ثرؤذةكاني خـ 

 هةنديَك لة شويَنة هونةرييةكان.
 ئةم نهيَنييةى بؤ ئاشيرا بيات؟!نا ضى بوو ثاَلى ثيَوة 

 شوييَرةكةى رِاسثارد لةطةَلى برِوات. ماضيَيي طؤناى كردو طوتي: وةك هةموو بةيانييةك،
 . رِةنهة سبةينآ لةطةَلت بيَم.ريَيي طرنهم هةية.اانيية ضةند ديديـ ببوورة. ئةم بة

 بة طاَلتةوة وةآلمي دايةوة:
ـ وام زاني دويَينَ برِيارت دابوو واز لةوة بهيَنيت ذيان ضوون سـةك بهوزةريَنيـت.. بـةآلم    

 كيَتة!هةناسةبرِ كدةتبينم هةموو بةيانيية
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و وةك شؤكيَك وشةى )سةط(ى بةرطوآ كةوت. ويسيت وتةكةى وةربهريَت .. تؤ بَليَيت ئة
وشةيةي بةرانبةر بةم بـةكارهيَنابَيت؟ كاتيَـك ويَنةكـةى بـة تـةواوةتى لـةال طةآلَلـةبوو،        

رد، بـآ ئـةوةى تـا    انيشت ضاوةرِواني ديدارةكاني دةكد زاجي طؤرِا. لة هؤَلى ئؤتيَلةكةمي
 دةرطةكة لةطةَلى برِوات، وةك رِاهاتبوو.

و بـةهيَزو، خؤبةدةسـتةوةنةدةرو   ئةو رِؤذةى بؤ يةكةم  جار لةو بةرنامةيةدا بـيين، الواز 
ايرةتيَك بوو بـة ئاكـارى ثياوانـة، رِوو بـة رِووى ثيـاوكوذان رِادةوةسـتاو ..       ئبةضيَر بوو، 

كة ئةمة ئةو ئايرةتةية كة  يدةويست لة سةر ميَزى دزةكان دانيشيَت، بريى لةوة كردةوةنة
ةو شـتانةى بـؤ بـاس    ى خؤى. ئيثيَ هةبيَت و بيياتة سةرثةرشتياري الواز ىدةشيَت برِوا

دييةى ليَ ئاطةدار نةكردووةتةوة. حةزى ليَ نةكردووة، حـةزى  بيات كة هيض ئايرةتيَيي 
لةوة كردووة بؤ ئةم بيَت. ضونية ئيَمةمانان بةرانبةر بة جيهان طةورةتر دةب ، بـؤ ئـةوةى   

 ر بة يةك كةس الواز ب .ةئةو مايةمان هةبيَت بةرانب
طـةورةتر بـ ، ئةطـةرى دؤزينـةوةى كةسـيَيمان ال بضـووك       تةكة لةوةداية هةركة كارةسا

ةوة ببيَتـة شـايةت لةسـةر الوازميـان. ئـةو ئـةم       يـ دةبيَتةوة، ثيَى رِازى ب  لة رِووى مرؤي
شـان لـة   موو شتةى بؤ خؤى طل داوةتـةوة، ثا بةيانيية ثةشيمانة كة ضةندي  ساَلة ئةو هة

ى بةهاى ئةو شـتانة بزانيَـت كـة    ساتيَيي مةست بووندا ثيَشيةشي )وآ(ى كرد، بآ ئةوة
ثيَشيةشي كردوون. يان رِةنهة وآ بة تةواوةتى تيَيان بهـات، بؤيـة ئـةم شـادييةى ئـةم      

 دزي!  بةيانيية بة هؤى هيض شتيَيةوة نيية، ئةوة نةبيَت كة ئةو نهيَنييةى ليَ
َليَتـةوة.  رِاهاتبوو ماوةيـةكى تةمومـراوى بهيَ   لةطةأل ئايرةتيَيدا يدالة هةموو ثيَوةندييةك

بةهيَزي لة نهيَنييةكةيداية. ضؤن بوو لة زماني دةرضوو و ويرداني خؤى بؤ رِووت كردةوةو، 
 رِووشانةكاني رِوحي خؤى بؤ ئاشيرا كرد؟

لةطـةأل خـؤ هيَنابوونـةوة كـة كِريبـووني. ضـةند شـتيَيي         ىنيوةرِؤ طةرِايةوةو ئةو شتانة
برِازيَنيَتـةوة، بـةآلم    لـة بـةيرووت ثـيَ    ئةنتييةى بؤ يادطار كرِيبوو، تا شوقة نويَيةكـةى 

لة ليسيت بةرنامةيدا برِيارى  ى شةترةجني بةهادار بوو.شت كة كرِيبيَيت يارييةك جوانرتي 
 نةدابوو بييرِيَت. بةآلم زؤرى ئارةزوو كرد بييرِيَت تا رِادةيةك خةريك بوو بؤى شيَت بيَـت 

يارييةك  كارتةكةى لةوة تيَنةدةثةرِى.و، ثارةيةكي ئةوتؤى ثيَ دا تا كرِى، ئاسيت ماستةر 
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بوو خولياي ميوزييي الى خةَليي ظييةننا بةرجةسـتة دةكـرد، تـا رِادةى واز هيَنـان لـة      
بةكارهيَناني ثارضةكاني شةترةجني ئاسايي، برييت بوو لة ميوزييرةناني تيميَيي ميوزيك 

شوارؤيسـيي. بـة   بةرانبةر بةيةك دانيشتبوون بة دوو رِةنهـي رِةش و سـثيي كريسـتالي    
كرِيبيَت، كة هـةردوو دةسـتى تـةنيا بـةر      رِاسيت طرانرتي  دياريية لة ذيانيدا بؤ ثياويَيي

 شتة طرانبةهاكان دةكةون.
نةجال لةوة ئاطةدار ناكاتةوة. ضونية ثيَشرت ثيَى طوتبوو )بآ ميَشـك.. ضـاوتيَرو دةسـت    

ةزيــل بــة تةنانــةت لــة بــآلو مةبــة. ثيــاو لــة ضــاوتيَرى ســؤزدارى دةترســيَت.. رِذدو رِ
 قسةكردنيشدا(.

ؤى ثيَشيةش بيات لةسةرووى تكةضى وآ بةردةوام لةسةر ئةوة ميورِ بوو ديارييةكي ئةو
ةمةندتر نـةبيَت،  تواناي داريي )وآ(وة بيَت، بؤ ئةوةى بؤى بسةمليَنيَت، كة ئةطةرضى دةوَل

(، وةآلمـي  ؟تكضـة شـيت بوويـ   ترة. هةرضةندة نـةجال بـانهي بيردايـة )   ئةوة بةرضاوتيَر
 دةدايةوة )ئةم ثياوة دةستةبةر ناكةم تةنيا بة زيان نةبيَت!(.

هةموو زيانةكانى لةسةر بنـةماى شـيؤمةندى دامـةزرابوون، ضـونية ئامؤذطـارى ئـةو       
دانايةي لةياد نةدةضوو كة طوتوويةتي )هاودةمي دةوَلةمةنديَك مةكـة، ئةطـةر لـة ثـارة     

 دةطةيةنيَت، ئةطةر ثارةشت لةسةر خةرج بيـات  خةرج كردندا ضاوى ليَ بيةيت زيانت ثيَ
 دةكات(. تسةرشؤرِ

بةر لةو طةرِايةوة، بؤية هةموو ئةو شتانةى بؤ يادطارى كرِيبوون لةناو  ئةوةى بة هةل زاني
ننا، ةظييـ  جانتاكةيدا شاردنييةوة، نيوضة ثةييةرى بضووكي بةناوبانهرتي  ميوزييـرةناني 

يَت كاتيَك لة شوقةكةى لة بةيرووت سةرى ليَ دةدات. ويسيت ئةو بؤ يةكةم  جار بيانبين
ضونية وآ لةسةر رِازاندنةوةى ئةو شوقةية بةردةوامة، لةسةر حسـيَيب ثيَويسـتييةكاني،   
ـ        تمانهانة برِيَك ثارة بؤ كريَيةكةى بة الوة دةنيَت، تـةنيا بـؤ ئـةوةى سـةرى سـورِ مبيَنيَ

 كاتيَك سةرى ليَ دةدات.
ذوورةى لة ياد بسرِيَتةوة، كة بيين ليَى نيشتةجيَية، كاتيَك لةناكاو دةيةويَت نالةباري ئةو 

لة ئؤتيَلةكة سةرى ليَ دا. تةنيا نةجال دةزانيَـت ئـةو شـوقةيةى بـةكرآ طرتـووة، بـةآلم       
نازانيَت بؤ ئةوة بةكريَى طرتووة تا بة هؤيةوة شيؤمةندي خؤى بهيَرِيَتةوة. لةسةر زةوقـي  
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تـةواو وةك ضـؤن ئـةو    يشانى بدات كة ئةمي  زةوقي هةيـة.  ئةو رِازاندوويةتييةوة، تا ث
 يارييةى شةترةجنة ديزاي  دةطمةنةى كرِى.

ئؤتيَلةكةى هةَلهرت كة لةسـةر ميَزةكـة دانرابـوو، بـؤى نووسـي:      تةكاني كارتيَك لة كار
م ئةوةية بة دريَـرايي تةمـةن   )ياري شةترةنج ثيَويسيت بة دوو ياريزان هةية .. جوانرتن طيَ

 وام بيَت(.بةردة
بوو بـةو شـيَوةى بـةجآ    كرابـووةوة وةك ضـؤن رِاهـات    وو الى الباَلةكـةى ئـة  ةدةرطةى بةر

ؤآلبةكةيـدا بشـاريَتةوة.   ت، بريى لةوة كردةوة ديارييةكة لةطةأل كارتةكةدا لـةناو د دةهيَش
كوتوثرِى ثيشان بدات، وةك ضؤن ئةو رِاهاتووة شـيت كوتـوثرِى   لةناكاوو شتيَيي  دةيةويَت
دةدات، بة بةرطي جياكارو، بة قرديَلة جوانةكانيةوة، لة رِةييَيي سةرةوةدا، لةطةأل  ثيشان

 جلةكانيدا بةرضاوى دةكةويَت.
. شيوخواردني ئيَوارة كةميَك ثشـووبدات  ىطةرِايةوة الباَلةكةى خؤى بؤ ئةوةى بةر لة كات

نيشـت. ضـى    ثاشان بةر لةوةى بضيَت بؤ شيوخواردني ئيَوارة، هةمان ترس و لـةرزى لـيَ  
رِوودةدات ئةطةر سةرلةنوآ تووشي بوو بة تووشي جةزايرييةكانةوة كاتيَـك لةطـةأل ئـةودا    
دوو بة دوو ئؤتيَلةكة بةجآ دةهيََل . ئةو كات دوو بةرةى بـة رِوودا دةكريَنـةوة: ئـةو الى    
 خؤيةوة لةجارِكيَشاندا توورِة دةبيَت .. ئةواني  الى خؤيانـةوة هـةواَلى ئـةوةى لـةبارةوة    

لي بيات لة الباَلةكـة  يت قايدا بينيويانة! ئةمرِؤي  ناتوانيَبآلودةكةنةوة كة لةطةأل ثياويَ
شيوى ئيَوارى خبؤن. بةباشي زاني تةلةيؤن بؤ ئةو ثياوة بيات كة قسةى لةطةأل ذنةكةيـدا  
كرد، سةرةتا بؤ ئـةوةى سـآلوى لـَي بيـات، ثاشـان وردة وردة رِاييَيشـَيت تـا بزانيَـت         

 وارةيان ضيية، بؤ ئةوةى بزانيَت لةكوآ دةبيَت.م ئيَةرنامةى ئةب
زؤرى ثيَ خؤش بوو كة طويَى لة دةنهي ئةم بوو. هةوالَ و قسـةيان لـة بـارةى جـةزايرةوة     

. داواى ئاَلوطؤرِ كرد، ثاشان داواى ليَ كرد بؤ شيوخواردني ئيَوارة بةشدارييان لةطةأل بيات
 ليَبوردني كرد:

 خوا ياربيَت سبةيينَ .. .، بةآلم ئةمرِؤ سةرقاَلم .ـ مني  حةز دةكةم بتانبينم
 بة دَلنياييةوة بةرِيَى كرد. هةناسةي ثيَدا هاتةوة، ئةوان ئةم شةو ميواني باَليؤزن.
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، لةو كاتةدا طةرِايةوة. دةيويست بضيَتة ناو الباَلةكةى )وآ(وة بؤ ئةوةى سآلوى ليَ بيات
تةلـةيؤن دةكـات، تـةنيا دوا رِسـتةى لـيَ       كاتيَك طويَى ليَ بوو بة شـيَوةزارى جـةزايري  

تاوانيَيي كردبيَت و تيَهةيشت. لة شويَنةكةى خؤيدا بؤ ضةند ساتيَك رِاوةستا، وةك بَليَيت 
ئةم بةسةريدا ضووبيَت. لةوة دَلنيا بوو كة دَلى ليَى دةترسا. منرةى تةلةيؤنةكةى ثيَ داون، 

اتـةوة. ئـةم جارةيـان طـورزى لـة      تةلةيؤن بؤ يةكـدي دةكـةن. ئـةو بابةتـةى لةطـةأل ناك     
. وآ ميواني ئةمةو لة الباَلى ئةمدايةو لةطةأل كةسـى دييـةدا قسـة    شيؤمةندي وةشاند

دةكات، رِةنهة شوييَرةكةيشى بةكارهيَنابيَت بؤ ئةوةى بة بيانووي ضوونة بازارِ بيانبينيَت. 
 بةآلم قةيدي نيية، خؤى ليَ طيَل دةكات.

 ي كردو طوتي:ة ناو الباَلةكةيةوة. ماضضوو
ـ مببوورة بة تةنيا بةجيَم هيَشتيت .. كارةكاني خؤم تةواو كردو ئيَستة تةواو بؤ تؤم.. ئةم 

.  Jean Drieuxئاهةنهيَيي طةورةى ميوزيك بب  بة سةرثةرشـيت   ىئيَوارة دةتبةم ئامادة
ةكان ئاسان نيية لة ئاهةنهيَيي لةم شيَوةدا، كورسييةكاني ثيَشةوة بهريت، ضونية شـويَن 

 بةر لة مانهيَك طرياون. طويَت ليَ بووة؟
 ورتةيةكي ليَوة هات وةك بَليَيت ثؤزش بؤ طوناهيَك بيَنيَتةوة:

 ـ نا.
 بة سووربوونةوة وةآلمي دايةوة:

..! دةبينيـت ضـؤن خـةَليي لـة بـاريَيي خونواندنـدان وةك بَليَيـت        ـ ئـاى ضـةند خؤشـة   
 ةنــد بيــت و ئةوةنــدة لــة ميوزييــدادةخوليَنــةوة.. تيَناطــةم ضــؤن دةشــيَت تــؤ هونةرم

 يت!بنةشارةزا
هيض شتيَيي نةبوو بيَليَـت. وآ كضـي مششـاَلةو هـيض نـةنط و شـوورةيي نييـة لةسـةر         

 ميوزييي )ييالرؤمؤني( طؤش نةكراوة.
وآ نةيـدةزاني، تـا ئاطـةدارى     يةوة بةدى دةكرا، لةبةر هؤيـةك كـة  شادوماني بة رِوخسار

وةو، ئـةو دوو رِؤذةى مـاون بـؤ )وآ(ى تـةرخان     وردكردةوة كة بؤنـديَيي طـةورةى مـؤرك   
 دةكات.
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ثيَدةضوو دانيشتنةكة بة سؤزو ئاَلوودةيى و ضيَرى ذيان بارطاوى بيَت.. هيض شتيَك نـةبوو  
 زيزبوونى ليَ بيةويَتةوة تا ثرسياري ليَ كرد:

 ـ ئةمرِؤ ضيت كرد؟
 وةآلمي دايةوة:

 ـ تةنيا ضوومة بازارِ.
  لةوانةى كرِيوني، لةوة دَلنيا بوو كة ضووة ئةو ثياوة ببينيَت.كاتيَك هيض شتيَيى نةبيين

  طوتي:
 ـ بةآلم هيض شتيَيت نةكرِيوة.
 ـ بة شةرمةوة وةآلمي دايةوة:

خولياى بازارِكردن نيم .. ئةوةى زؤر بةختـةوةرم دةكـات ديـاري بـؤ يادطـارى بـؤ       ـ زؤر 
 كةساني ديية بيرِم.

ةندة ثارةى ثيَ نيية بةشي بيات. هةرضؤنيَك بووة، بة قسةكانيدا مةزندةى ئةوةى كرد ئةو
ثةتي درؤى ثيَ دةثضرِيَنيَت، دةبينيَت سبةينآ دةطةرِيَتةوة بآ ئةوةى شتيَك بيرِيَت. ضـوو  
لة طةجنينةكةى لة الباَلةكةى خؤى سةيتةيةك بانيةنؤتي هيَناو طةرِايةوة. دةسيت بؤ دريَر 

 كردو طوتي:
 ضيت ثيَ باشة بيرِة.  ـ سبةيينَ دياري بؤ داييت و ..

ي تثيَآلوةكاني لة ثيَ دادةكةند. سةرى بةرز كردةوة بيين سـةيتةيةك بانيـةنؤ  بوو خةريك 
 بةدةستةوةية. ئاماذةيةكي بةسةري كردو طوتي:

 ـ ثيَويستم بة ثارة نيية!
 بةالى ئةوةوة مةزةندةى كرد دةَليَت )ثيَويستم بة ثارةى تؤ نيية(.

ــدابوو ســةيتة رِووخابيَــتر زةويــدا وةك بَليَيــت ئامســان بــة ســة . تــا دةســيت هيَــزى تيَ
بانيةنؤتةكةى يِرآ دا، هةنديَييان بةسـةر سـةريدا باَليـان طرتـةوةو طةوتنـة سـةر ئـةو        
قةنةيةيــةي لةســةرى دانيشــتبوو، هةنــديَيي  كةوتنــة ســةر زةوييةكــةى دةوروبــةرى. 

 ريدا قريِاندي:رِوخساري طؤرِاو لة درِندةييدا شيَوةيةكي نامؤى وةرطرت. بةسة
 ـ تؤ كيَيت تا سووكايةتيم ثيَ بيةيت؟!
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 ةدا بة ترس و لةرزةوة وةآلمي دايةوة:يلة ئاكامي ئةو شتة كوتوثرِي
 ـ هيض شتيَيم نةكردووة تا سووكايةتيت ثيَ بيةم. م  تةنيا ..

 قسةكةى ثيَ برِى:
  بيةيت.. ـ تؤ سووكايةتي بة سامانةكةم دةكةيت بة مةبةسيت ئةوةى سووكايةتي بة م

 تؤ كيَيت تا بويَريت ئةوة بيةيت؟!
ثياويَك نازانيَت كة وشة وةك طوللة واية ناطيَرِريَتـةوة، هةرِةمةكيانـة رِيَرنةيـةك طوللـةى     

.. ئة وشانةى ثيَوة نا، وشةطةىل ئةوتؤى بؤ دةهات، وةك ضؤن )وآ( يرميَسيي بؤ دةهات
سك دادةباريَن . ضونية وآ برِيارى دواتر مرؤظ دةكوذن. ئةو وشة هةورانةى كة دواتر يرميَ

دا هةر لة شويَين خؤى رِاوةسـتيَت و نةجووَليَتـةوة.. لـة هـوروذمي هةَلضـوونةكاني ورد      
بيَتةوة، بآ ئةوةى وةآلمي بداتةوة، يان يرميَسك لة ضاوى بيَتة خوارةوة، ضونية وآ هةر ب

 .وةلة بنةرِةتدا تيَنةطةيشت ضى رِووى دا
ت و هارى كردبيَت، ئةوة بيَت كة وآ بآ دةنهي نواندو تياى لـيَ  رِةنهة ئةوةى زؤرتر شيَ

نةكرد و داواى ليَبوردنى نةكرد. واق ورِماو سةيري ئةم ثياوةى دةكرد كة سامان رِوخساري 
شــيَواندبوو، وةك ضــؤن )دييؤســ ( رِوخســارى )يييتــؤر لؤشــينيؤ(ى ســةرؤكي قــؤزى  

د دا، بـة شـيَوةيةك طـؤرِا لـة رِوخسـاري      ئؤكرانياى شيَواند، ئةو كاتةى ذةهريان دةرخوار
ضى دةَليَيت ئةطةر ئةمة رِوخسـاري رِاسـتةقينةى بيَـت، كـة سـامان و      جاراني نةدةضوو. 
يبيَتيــان. )دةمــامييَيي ثــيَ بــدة رِوخســاري رِاســتةقينةيت بــؤ رِطؤ ةشــيؤي شــويَنةك
 دةردةكةويَت(.

بـة شـيؤي خؤيـةوة     وةك ضؤن ثارةو سامان لة خؤتت دةدزيَـت، بـةو شـيَوةيةي  شـويَ     
دةتدزَيت. لةبةر ئـةوى هـةموو شـتيَيى طـةورةو بـة شـيؤ ئيبليسـانةية، ضـونية درؤو         

بـةَليو   يَلـة لةطـةأل ئـةودا دانةنيشـتووة ..    ساختةية. بؤية وآ لةوةتاى هاتووةتة ئةم ئؤت
. ئةو ثياوةى ئةم خؤشي ويست لة دارستانةكةى بؤلؤنيا دانةنيشتووة لةطةأل ئيبليسةكةيدا

 هيَشت. ساكارو بآ ييزو بةسؤز بوو، كاتيَك بةناو درةختةكاندا دةرِؤيشت. ئيَسـتة  بةجيَى
كـات، بـة   دةقسة لةطـةأل درةختيَيـدا    يةوةى بة دةستةوت تةوريَييواى ليَهاتووة وةك بَليَ
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و،  قسةى توندى هةست برينداركةر قسةى لةطةأل دةكات. توند درةختى دَلى دةهـةذيَنيَت 
 بآلودةبنةوة. بنةوة سةر زةوى و ضوون ثارةكاني ئةو ثةرت وطةآلى خةونةكاني بةردة

تاظهةيةكي يرميَسك رِذاية ناخييـةوة. بـةآلم ورتةيـةكي ليَـوة نـةهات و يرميَسـييَيي       
نةرِشت، وةك ضؤن لة لووتيةى خؤشيةكانيدا لةطةَليـدا بةسـةرى بردبـوو، هةسـيت بـةوة      

ييةي جهة لةم ديَت. بآ ئةوةى بري دةكرد ئةوةى ئيَستة دةيهوزةريَنيَت، بةسةر ئايرةتي د
ةى شـتةكانى نـاو دؤآلبةكـة كـرد.     ةسةرى هاتووة، دةسيت بـة كؤكردنـةو  لةوة بياتةوة ب

رِا طةيشت خستنية ناو جانتاكةيـةوة. ثةلـةى بـوو ئـةو شـويَنة بـةجآ       هةرضى دةسيت ثيَ
 بهيََليَت.

رِوات. بـة داواى  تا دوايةم  ساتي ، واى دةزاني خـةون دةبينيَـت. رِةنهـة نـةهيََليَت بـ     
ليَبوردن و ثؤزش هيَنانةوةوة دةَليَت كة توورِةييةكةى سنوورى خؤى تيَثةرِانـدووةو، داواى  

يـةوة بضـ  ئامـادةى ئـةو     بـؤ ئـةوةى ثيَ   نةكة لةبةر بيـا يليَ دةكات كراسي شةوبيَداري
 ئاهةنهة بنب.

مـانهي  يةك وشة بةس بوو ئةويندارييةكـة ِرزطـار بيـات. بـةآلم ئـةو ثيـاوةى ضـةندي         
طوزةراند ئةو وشانة هةَلبريَريَت لةطةأل سةبةتةو ضةثية طوَلةكانيدا رِةوانةى دةكرد.. دَلـى  

لة طريانييةوة دةردةض  نةك  هيض وشةيةكي بؤ )وآ( تيَدا نةماوة. ئيَستة هةموو وشةكان
 لة دَليةوة.

ةيةك لة الباَلةكةى خؤى ضـووبووة دةرةوةو دةرطةكـةى نيَوانيـاني دانةخسـتبوو. بـة وشـ      
ماَلئاوايي ليَ نةكردبوو. جانتاكةى رِاكيَشاو دةرطةى الباَلةكةى لة دواى خؤى داخست، لة 

نائاسـايي لـةو شـويَنةوة بـةرز      وبة دةنهيَيـي بـةرز   le boléroكاتيَيدا ثارضة ميوزييي 
 دةبووةوة كة ئةوى ليَ بوو.

ةوةى يرياي بيـةويَت،  ضوون يةكيَك بة ئؤتؤمبيلةكةى يةكيَك بشيَليَت و رِانةوةستيَت بؤ ئ
ثاشان برِوات بؤ ئةوةى ئامادةى ئاهةنهيَيي ميوزيك بيَـت بـآ ئـةوةى ويـرداني ئـازارى      

 بدات، بةو شيَوةبوو.
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بةبةزةييرتة، ويسيت نةبووريَتةوة كاتيَك بة تةنيا لةناو ئةسانسيَرةكةدا بوو. ئةسانسيَرةكة 
ت، بؤ ئةوةى لةكاتي بةربوونةوةمان ضونية لة خةونة بَلندةكامنان نهؤم نهؤم داماندةبةزيَنيَ

 و كةوتنة سةر زةوى ثارضة ثارضة نةب .
ئاشيراية خةون دةبينيَت. تاكسييةكي رِاطرت. كارمةنـديَيي ئؤتيَلةكـة يريـاى كـةوت و     

 جانتاكةى خستة ناو سندووقي تاكسييةكةوة.
ةن. دريَـرةى  ي خؤيدا نا تا يرميَسيةكاني رِيسواي نةكـ لة ناو تاكسييةكةدا ثيَى بة جةرط

ى رِؤَلى ئايرةتيَيي برذوازى دا كة ئؤتيَليَيي بةشيؤ بـةجىَ دةهيََليَـت. تـا ئـةو     نبة نواند
 كاتةى شوييَرةكة ثرسي: )خاتوومن بؤ كوآ بض ؟(.

)بؤ كوآ؟( وةآلم نةطبةتي ثرسيارة. بـةآلم لـةم هةَلويسـتةدا، ثرسـيار، وةك وةآلم وايـة،      
انةكةي  نازانيَت بؤ ئةوةى ئةو شتةى دةيةويَت شي نةطبةتيية. وآ شارةكة ناناسيَت، زم
نييـة بةشـي ئـةوةى بيـات لـة ئـؤتيَليَيي طـةورة         ىبياتةوة. بةآلم دةزانيَت ئةو ثارةية

 و شةويشي ماوة تا طةشيت شام بيات.ومبيَنيَتةوةو، د
ئةركي هةَلبراردني ئةدرسةكةى بؤ شوييَرةكة بةجى هيَشت. بة يةرةنسي بؤى رِوون كردةوة 

ئؤتيَليَيي مامناوةندى بة نرخيَيي ماقووَلى دةويَت، شويَنةكةى طـرنط نييـة، ئـةوة     كة
 هةرضؤنيَك بيَت بةجيَى ناهيََليَت.

ــت   ــةى دةربهيَنيَ ــة جانتاك ــيض ل ــاوةى دوو رِؤذ، نةيويســت ه ــؤ م ــةنيا ثيَداويســيت  ب ت
لةطـةأل  بيَت. بة داخراوى دةسيت ليَ نةدا. زؤربةى كـاتى لـةناو نويَنةكـة    نووستنةكةى نة

 رد، لة ئاوابووني خةونةكاني ورد دةبووةوة.ر بخؤيدا بةسة
ثيَويسيت بةم شويَنة بضووكة بوو بؤ ئةوةى مايف خـؤى لـة طريـان     ،لةو ذوورةيدا زؤر طريا

بةدةســت بهيَنيَتــةوة. خــويَين ىلَ دةضــؤرِاو دةيزانــي كــة ئــةو ئيســتة بــة كةلبــةو بــة  
كة برينداري كردووة. ئةوة ئةوينداريية بة خؤى  ضرِنووكةكاني ثيَدةكةنيَت، ضونية دةزانيَت

وةتة سةر خؤي. لةطةأل ئةوةيشدا هةر ثرِ شانازى و شيؤمةندبوو. سـةربَلندي  وهيَرشي كرد
 وةك شةرةف واية جاريَك نةك دوو جار. وآ نة ئةم و نة ئةويشي ثيَ نةبةخشي.

 نةيتواني القةى بيات. كرد، ضونيةيَ ثتي خؤى ثةتثةئةو 
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بـةرزى و شـيؤمةندي بـةجَيى هَيشـت، ئـةوةى بةسـة كـة ئَيسـتة ثيَويسـتة          وآ بةسةر 
ر داضةميَتةوة بـؤ ئـةوةى هـةموو ثارةكـان كؤبياتـةوة كـة زةوييةكـةيان ضـوون مـايوو         

ى ذوورةكان بيات يةكيَك بنيَرن لة جياتي ئةو داثؤشيوة.. يان مةطةر داوا لة خزمةتهوزار
يةرمانبةرةكان دةبيَتـة مةـؤ مةـؤ، سـةرجني     لةسةر زةوييان كؤبياتةوة، ئيدي ئةوة لةناو 

ضةثية طـوَلى  لةطةأل كارتةكةيدا كة هةموو رِؤذيَك  يَت،كيَشدةبةريَوةبةرى ئؤتيَلةكةي  رِا
 !دابؤ رِةوانة دةكات، لةطةأل ئاورِ ليَدانةوة

وآ لةوة ثةشيمان نةبووةوة كة ئةو ديارييةى بؤ كرِى بةو نرخةى ئاسيت بانـك كارتةكـةى   
ة كرِيين ئةو شتة ئةنتييانة ثةشيمانة كة بؤ  ئـةو ماَلـةى كـرِي ، كـة ئيَسـتة      ثرت بوو، ل

 دةزانيَت ئةو سةرى ليَ نادات.
دةتـوارد. لـة ترسـي    لة ذوورةكـة   و دةطةرِايةوةدةضووة دةرةوة هةنديَك خواردني دةكرِى 

ا بيات، ئؤتيَلةكة داو ئةوةى نةوةك شتيَك لةناو ساردكةرةوةكة دةربهيَنيَت، يان شتيَك لة
كاتي رِؤيشتندا ثارةيةكي زؤريان ليَ بويَت، لةو برِة ثارةية ثرت بيَت كة ثيَيةتي. رِاسـتة   لة

رِؤذطار رِؤذطارى بة دواوةيةو دةخوليَتةوة، بةآلم لة يةك رِؤذدا بـةم شـيَوةية بسـوورِيَتةوة،    
 ئةوة جيَى سةرسورِمانة!

بـؤ ئـةوةى سـةرلةنوآ رِيَييـان      يَـرا شتةكاني ناو جانتاكةى دةسيت لةسةر نويَنةكـة هةَلرِ 
 خباتةوةو لة بليتةكةى دَلنيا بيَت. 

مادامةكى بلييت طةرِانةوةت هةية ئةوة تؤ بة ئازادى خؤتةوة دةوَلةمةندى، ئةوةت بةسـة  
ةكة توند بة دواى خؤتدا ثيَوة بدةيت و، بؤ ئةو شويَنة بهةرِيَيتةوة ليَوةى هاتوويـت.  طدةر

رِةوةندةكاندا كرد، لةكاتي ليَةةوماندا خؤيـان دةبيـن  ثـارةى    هةسيت بة هاوسؤزى لةطةأل 
كِريين بليتيَييان نيية ثَيى بهةِريَنةوة. بـةآلم لـةوان نـةدارتر ئـةو كةسـانةية لـة كـاتي        

 طةرِانةوةدا شويَنيَييان نيية رِووى تيَ بيةن.
ت و هةر بليتيَيي سةيةر كردن لة بليتيَيي خؤت و بـةختت )لـؤتريي( دةضـيَت، دةييرِيـ    

نازانيت ضارةنووس ضي ثيَ يرؤشتوويت. ذمارةى طةشـت .. ذمـارةى دةروازة .. ذمـارةى    
كورسييةكةت .. رِؤذى سةيةركردنةكةت .. تةنيا بريت  لة منرةو رِيَيةوت تيَياندا ياري بة 
ضارةنووسةكانت دةكةن، رِةنهة طةشـتيَك كـة تـؤ هـيض بـريت لـَي نةكردبيَتـةوة ذيانـت         
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وى ببات، دةرطةت لةبةردةمدا بياتةوة، يان دايبخات، بة دةست ثـرِى،  بهؤرِيَت، يان لةنا
. هةرضى )وآ(يـة هاوكـات   ليَى بهةرِيَيتةوة ، ئاشق، يان جيابووةوة،يان بة دةسيت بةتالَ
 هةر هةموو ئةوانةية!

 بة طرانرتي  بليت هةر هةموو ئةم ويَرانيية لة رِادةبةدةرةى كرِيوة.
َلى تةلةيؤني تيَدا بوو، هةنديَييان هيَشتة بـؤ بـةكارهيَنان   جانتاكةى ضةند كارتيَيي بةتا

بةآلم وشةكان طيانيان تيَدا نةماوة نةك كارتةكان. هةروها كليلي ئـةو الباَلةيشـي    دةشيَ 
تيَداية كة بة شازادةيي ليَى ضووة ذوورةوةو نةدارانة بةجيَى هيَشت، لةطةأل قـةثاغي ئـةو   

ة سةرى دةرهيَناو هـةموو شـتيَيي تـةيرو توونـا كـرد.      ئةو درِندةيةى ليَوبوتَلة بادةيةى 
يان شـيوى ئيَوارةيـان    ،يةى كة بانههيَشتيان كرد نيوةرِؤذةيدوو جةزايرلةطةأل كارتي ئةو 

لةطةأل خبوات، بةآلم تةلةيؤنيان بؤ ناكات. نايـةويَت كةسـي دييـة لةطـةأل دَلشـيانةكاني      
ويسـيت  ضـاوى بـة كـةس بيـةويَت.     خؤيدا بةشدارى ثيَ بيات، هةروةها ئارةزوو ناكات 

 ، هةرضؤنيَك بوو، تةمبةَلى كردو خستييةوة نا جانتاكةى.بيدرِيَنيَت، ثاشان
*** 
 ئةو هةسيت نةدةكرد كة هةَلةى بةرانبةر كردبيَت.
كاتيَك سووكايةتي بة سامانةكةى بيـات،  ضؤن ويَراى بةو شيَوةية بةرِ وويدا هةَلشاخيَت. 

ةست سووكايةتي بة خؤدى حؤيشى دةكات. تةنانةت ئةوانةى ئةوة دةطةيةنيَت كة بة ئةنة
ريَت. بةآلم لةو كةسة نابووريَت اليف ئةوة ليَ بـدات كـة   وطاَلتةيشي ثيَ دةكةن ليَيان دةبو

 ثيَويسيت بةم نيية.
كضة ضيايية كيَية، كة ئةتةكيَيت دانيشـنت لةسـةر خوانـة ثايـةدارةكان نازانيَـت، تـا        مئة

 دةستدريَرى بياتة سةر؟
دةكـات ضـةند قؤنـاغيَيي     وآ ناضـار رِةنهة خؤشي بويستاية. بةآلم، طيَم لة دواى طـيَم،  

 كؤياليةتي بربِيَت. بة هةَلضوون و داضوونةوة تةمبيَى دةكات.
ئةو دةَلة شيَرة دةطيَرِيَتةوة دؤخى تووتية سةط تا ثيَيةكاني بليَسيَتةوة. با بؤ هـةر كـوآ   

شةو بةبآ وآ شادومانرتة، ضونية خؤشةويستييةكةى دةضيَت با ملي بشييَنيَت. ئةو ئةم 
واى ليَهاتووة ئازارو ئةشيةجنةى دةدات لـةبري ئـةوةى شـادو بةختـةوةرى بيـات، بؤيـة       
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هةرضةندة خؤشي بويستاية وآ ئةوةندةى ديية ليَى ياخي دةبوو. ضةندة ثرت سةرجني ئةمى 
 تي ثيَ بيات.بةالى خؤيدا رِاكيَشاباية، وآ زؤرتر ئارةزووى دةكرد سووكاية

اناسيَت. ئةطةر ئاذةَليَـك بووايـة، ئـةو    وآ ئةم شةو لة شاريَيدا سةرطةردانة كةسي تيَدا ن
ةيدا ديَتـــةوة. بـــةآلم كةطبـــةزةيي ثيَـــدا دةهاتـــةوة، وةك ضـــؤن بـــةزةيي بـــة ســـة

ةوة بـؤ ئـةم مةترسـيدارترة لـة     مـ خؤشويستين )وآ(ي  لةاليةن ئة، خؤشةويستةكةيةتي
هةرِةشة لـة نـاب و لـة     ووة،سيت بةسةر نهيَنييةكةى ئةمدا طرتلةوةتاى دة دوذمنةكاني.

. بةآلم لةمةودوا هيض هةليَك لة كيسي خـؤى نـادات تـا بـؤى     قةآلى ثياوةتي ئةم دوكات
 بسةمليَنيَت كةم ئاغاى )وآ(ية.

                                           *** 
 

ــت، داوا ى كــرد بزانيَــت كريَيةكــةى ضــةند بــةياني بــةر لــةوةى ئؤتيَلةكــة بــةجآ بهيََليَ
 دةكات..هةروةها داواى تاكسييةكي كرد.

 يةرمانبةرةكة وةآلمي دايةوة:
 ـ خاتوونةكةم كريَيةكةت دراوة..

 بة سةرسورِمانةوة طوتي:
 داويةتي؟ ـ كيَ

 وردبووةوةو ثاشان وةآلمي دايةوة: لة كاغةزةكان
 ؤتيَلةكةوة كردبيَت و كريَيةى دابيَت.ـ ببوورة .. نازام. ثيَدةضيَت كةسيَك ثيَوةندي بة ئ

ئاشيراية كة ئةوة. كآ لـةو ثـرت دةزانيَـت كـة وآ لَيرةيـة؟ بـةآلم ضـؤن نـاوى ئؤتيَـل و          
وة كـردووة كـة   كةانيوة؟ رِةنهة ثيَوةندي بة كؤمثانياي تاكسـيية زناوونيشاني شويَنةكةى 

 لةطةأل ئؤتيَلةكةدا كاردةكات و ليَى ثرسيوة بة كويَى طةياندووة.
شتيَك بيات. تةنانةت ئةطةر بيةويَت بؤ دووةمـ    تازة كار لة كار ترازاوة. ناتوانيَت هيض

جار ثارةى ئؤتيَلةكة بدات ليَى قبووأل ناكةن. تةواو وةك ئةوةى ثيَ  ساَليَك رِووى دا، ئةو 
 .. )وآ(ي  ناضار بوو طؤراني بؤ بضرِيَت. و كورسييةكاني هؤَلةكةى داكاتةى ثارةى هةمو
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ةوة تـ دةيةويَت ئاطـةدارى بيا  ،هة زؤر بة ناوونيشاني نيشتةجآ بوونةكةى ثيَيةنيبيَترِةن
كة ئةو دةزانيَت كة وآ ضةند دةكات كاتيَك واز لةو دةهيَنيَت و، سآ شةو لة تةمةنى وآ 
يةكسانة بة كةمرت لة بوتَلة بادةيةك. بةآلم ئةو بوتَلة بادةية واى ليَ كـرد بضـووكرت بيَـت    

 ميدا بة طةورةيي رِاوةستيَت.لةوةى لةبةردة
سةربَلندى و شيؤمةنديي بانيي ثاريَزراوة، هةروةها شيؤمةندي سـؤزداريي .   با وابيَت،

هـةروةها بـة    ،ضونية ئةو ثياويَية سةرةتا بة هؤى طرييانييةوة دةَليَت )خؤشـم دةويَيـت(  
 هؤى طرييانيشيةوة دةَليَت )رِقم ليَت دةبيَتةوة(.

 ةتى ضى ثيَ بَليَت؟كةواتة ويسيت بة تةواو
بـؤ منوونـة بـؤ     ،بيـات بؤ .. رِةنهة ثةلييَشي وآ بيات بؤ ئةوةى وآ تةلةيؤني  نازانيَت

 ئةوةى سوثاسي بيات.
وآ سويَندي خوارد كة هةرضى رِووبدات، لةمرِؤ بة دواوة نة دةيبينيَت و نـةي  طـوآ لـة    

 دةنهي دةطريَت.
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 (ادةبرِيَيتهةركيَت خؤش دةويَت، خؤشت بويَت ضونكة ليَى د)
 ئيمام عةلي كوِرى ئةبو تاليب
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 ثةلةى بوو ظييةننا بةجآ بهيََليَت.
بة سآ كاترميَر بةر لةوةى يرِؤكةكة بفرِيَت طةيشتة يرِؤكةخانةكة، بـؤ ئـةوةى سـوود لـة     

ةك وةربهريَت و، لـةو ئؤتيَلـةو لـة )شـةواني كولةمـةرطي لـة       يخزمةتهوزارييةكاني ثلة 
 ى ببيَت.نا( رِزطارنظيية

 كةس ثيَى نةطوت كة طؤرانييةكان درؤ دةكةن.
ئةوةتة غةمبارى لة دابةشيردني ئؤركسرتاليدا لة ظييةننا ديَت .. بؤضى دانؤب ضي ديية 
ش  ناضيَتةوة؟ بؤضى شينييةكةى بووةتة وشةطةىل ش  و ضوون رِووشان و شويَنة ليَدان بة 

دَليدا سةما بيـات نـةك لةطـةأل هـةردوو      رِوحييةوة نووساون. ئةو طوتى دةيةويَت لةطةأل
 ثيَيدا. ضؤن سةما لةطةأل باَلندةيةكدا دةكات بة ضةقؤ سةربرِابيَت؟!

شويَين نيشتنةوةى يرِؤكةكانيدا دةرِواني قاوةكةى دةخواردةوة، لة طؤشةيةكةوة كة بةسةر 
او لةطـةأل  خؤى بة مجوجووَلى هةَلفرِي  و نيشتنةوةى يرِؤكةكانةوة سةرقاأل دةكرد، كـة تـةو  

 ، كة لةم شارةدا ضةند سـاتيَيي سةركةشـي شـادوماني بـيين، هـةروةها      رِيَتمدَليدا هاو
ضاوى خؤى نةكرد، كاتيَك بيين لةوثةرِى  اسةيةكي دا. برِواى بةئازاري ، كاتيَك دَلى هةن
 هؤَلةكةوة دةهاتة ذوورةوة.

 تـا واليَتةكـةوة  سوودى لةوة بيين كة ئةو ئةمي نـةبيين. بـة ثةلـة خـؤى خزانـدة نـاو ت      
، هةنديَك سوورايي بةكارهيَنا، كلةكةى ضاوى تارييرت كـرد بـؤ   رِوخساري خؤى رِيَك خبات

 ئةوةى شويَين يرميسيةكان بشاريَتةوة تا تانةو تةشةرى ليَ نةدات.
بؤضى هاتووة؟ ئاشيراية كة ئةو دةزانيَت بةم طةشـتة دةطةرِيَتـةوة، لةبـةر ئـةوةى تاكـة      

رِةنهة بة ئةنةةست كاريَيي واى كردبيَت ئةوي  بة هةمان يرِؤكة  طةشتة بةرةو بةيرووت.
سةيةر بيات. برِيارى دا بة هةموو شيَوةيةك ثشت طويَى خبات كة ئـةو ليَرةيـة. هةسـيت    
كرد وةك بَليَيت لة نيَوان تـريو نيشـانةدا رِاوةسـتاوةو، شـةثؤلةكاني جةسـتةى ديـواودةر       

 كاني دَلى بةرزتر بوونةوة.دةكةن. رِةنهة لةم بنوارِيَت.. ليَدانة
طةرِايةوةو دانيشت، لة رِواَلةت و رِوخساري دَلنيابوو، بآ ئةوةى سةيري ئـةم الو ئـةو الى   
خؤي بيات. ثاشان بة برييدا هات تةلةيؤن بؤ نةجال بيات. لةطةَليدا كةوتة قسةكردن كة 

 بة ئةنةةست ويسيت قسةكاني دَلخؤشيةرانة ب .
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 جال هاوارى كرد:لةو سةرى تةلةيؤنةكةوة نة
 ـ خؤ ناشيَت بؤ ئةوة تةلةيؤمن بؤ دةكةيت ثيَم بَليَت ئةمرِؤ ناطةرِيَيتةوة!

 ـ بةَليو ديَمةوة .. ئةوةتة لة يرِؤكةخانةوة قسةت لةطةأل دةكةم.
 ـ بة رِاستتة .. ثيَ دةضيَت دَلت خؤش بيَت.

لةطـةأل خـؤم   ـ زؤر دَلخؤش بووم .. ئاى ضةند خؤشة ظييـةننا.. جـاريَيي دييـة تـؤي      
 دةهيَنم!

يَيي بةرزتر طوت، وةك بَليَيت تةلةيؤن كردن كةميَك كيَشـةو طـرييت   رِيَتمدوا رِستةى بة 
هةبيَت. لة رِاستيدا دةيويست بة تايبةتي ئةم رِستةيةى بة طويَدا بدات. ئاشيراية كـة وآ  

ت. دةيـةويَت  هةموو ئةوةى دةيةويَت ئةوةية خؤى ليَ رِزطار بيـا بؤ ظييةننا ناطةرِيَتةوة، 
واى تيَبهةيةنيَت كة لةوةتاى الى ئةوى بةجآ هيَشتووة يةك دَلؤثة يرميَسيي نةرِشتووةو، 

 كاتيَيي خؤشي بةسةر بردووة.
بة رِواَلةت خؤى وا ثيشان دةدا الثةرِى طؤظاريَك هةَلدةداتةوةو ئاطةى لةو نيية كة ليَرةيـة  

بوو كاغـةزيَيي نووشـتاوةى لةسـةر     كاتيَك طارسؤنةكة ليَى نزيك بووةوةو سينييةكي ثيَ
 بوو.

بة سةرسورِمانةوة ليَى وةرطرت. كردييةوة. خويَندييةوة )سوثاس بؤ ياريي شـةترةجنةكة(.  
كاغةزةكةى نووشتاندةوةو، ضاوى بة دوادا طيَرِا وةك بَليَيت لـةناكاو زانيويـةتي ليَرةيـةو،    

خـؤى نةجووآليـةوةو هـيض    بـيين، لـة شـويَين     كاتيَك لة دوورايى سآ ميَز لـةو التـرةوة  
 كاردانةوةيةكي ال دروست نةبوو.

ئاشيراية ئةو سةرى لـةوة سـورِما كـة وآ ثشـت طـوَيى خسـت. ضـوو بـةرةو الى و لـة          
 نزييييةوة رِاوةستاو طوتي:

 ـ رِيَ دةدةيت كووثة قاوةيةكت لةطةأل خبؤمةوة؟
 ورتةيةكي ليَوة هات و طؤظارةكةى بةالوة نا:

 .ـ ئةطةر ئارةزووت ليَية
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ئةوةتة ئةو. دَلى خؤى سةركوت كرد كة خةريك بوو ليَـي دةدا. بةسـةر ئـارةزوو كردنـي     
بة غةمباريية بةشيؤكةيةوة، بةرةو رِووى دانيشـتنة خؤسـةثيَنةرانةكةى   طرياندا زاأل بوو. 

  بووةوة.
مةزةندةى كرد بؤ ئةوة هاتبيَـت تـا بةرانبـةر بـةو هـةموو ئـازارو ئةشـيةجنةيةي ثيَـى         

زشي بؤ بهيَنيَتةوة. بةآلم وةك بَليَيت دريَرة بـة وتويَـريَيي ثيَشـووتر بـدات،     طةياندووة ثؤ
 طوتي:

ـ بةم بؤنةيةوة، ياري شةترةنج زؤر جار ثيَويستى بة دوو ياريزان نيية .. دةشيَت ياريزاني 
 ذير، بة طؤرِيين شويَنةكةى، دذ بة خؤى ياري بيات.

 بة مةكرةوة وةآلمي دايةوة:
ةأل ياريزانيَيي زؤر لووت بةرزدا رِوو دةدات لووت بةرزتر لةوةى دؤرِاندن ـ  ئةوة تةنيا لةط

 بةرانبةر بة كةسيَيي جهة لة خؤى ثةسةند بيات!
 ـ جوانة.. ثيَشبينيم نةدةكرد لةم ياريية تيَ بهةيت.

 ـ يارييةكة هةر ضييةك بيَت، طيَمةكة لةم شارة كؤتايي ثيَ هات!
 طاَلتةجارِييةكي درؤكينانةوة وةآلمي دايةوة: بة ضرِنووكةكاني بزةيةكي هاتآ، بة

مان ثـيَ كـرد لـة    تـ شتيَيي سةير نيية ئةو طيَمةى لة يرِؤكةخانـةى شـارل ديهـؤل دةسـ    
 يرِؤكةخانةى ظييةننا كؤتايي ثآ بيَت؟!

 خويَ  بةربوونةكةى خؤى ليَ شاردةوةو وةآلمي دايةوة:
ة .. بةآلم لة دوايـةم  طيَمـدا تـؤ    ـ لةوة سةيرتر ئةوةبوو لة يةكةم  طيَمدا نةمناسيتةو

 منت نةناسييةوة.. ئةو بآ ميَشيةى تؤى خؤش ويست، ضى دي م  نيم!
 يَيي برِوا بةخؤبوونةوة وةآلمي دايةوة:رِيَتمبة 

 ـ هةر دةتنامسةوة مادامةكي رِةنهت رِةشة .. مةبةستم رِةنهمان.
ض رِةنهيَـك ناتوانيَـت   ـ م  ئايرةتيَيم لـة ئـاوازو .. تـؤي  ثيـاويَيي لـة ذمـارة.. هـي       

 ثيَيةوةمان كؤبياتةوة.
 ثيَيةني. ةكةثياو
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بــرِواى بــة قســةكةى نــةكرد. ئــةو ئايرةتــان دةناســيَت و، ثــرت لــة )وآ(يــ  شــارةزاى  
خؤشةويستييةو، دةزانيَـت شيسـت دةخـوات و ِرؤذيَـك لـة ِرؤذان دةطةِريَتـةوة الى، تـا        

مشت و مرِى لةطةأل ناكات، خؤى ثيَضةوانةى ئةو قسةية بيات كة ئيَستة دةييات. بؤية 
شيَوةية ثيشان دةدات كـة لةطـةأل قسـةكاني ئةودايـةو، ثيَويسـتة ليَـك جياببنـةوة.         وبة

ئةوةي  طواستنةوةيةكي كوشندةى هةر ئايرةتيَية، ئةوة بةسة لةبةردةميـدا دانيشـيت و   
ِرَيى ثَي بدةيت دذ بة خؤى ياري بيـات، ئـةو كـات هـةموو شـتيَك لـة دةسـت دةدات،        

ةليَيي دييةى ثيَ مةبةخشة.. رِاوةستةو بَلىَ ميَزةكة داخراو ياريةكةي  كؤتايي هـات  ه
و، سةيري بيةو رِابويَرة كاتيَك دةطةرِيَتةوة وةك ثشيلة ثيَيةكانت دةليَسيَتةوة، بةَليو بـة  

 دةستت بهيَنيَتةوة!
 هات و داواى لة نةيةرةكاني بةيرووت كرد بضنة ناو يرِؤكةكةوة. ةكة موزيف

اتيَك بيين رِاوةستاوة مةزةندةى كرد ئةوي  بة هةمان يرِؤكـة سـةيةر بيـات و، لـةناو     ك
 يرِؤكةكةدا دريَرة بة قسةكانيان بدةن، بةآلم ماَلئاوايي ليَ كردو طوتي:

 ـ هيواى طةشتيَيي خؤشت بؤ دةخوازم.
رد، تةوقةى لةطةأل نةكرد، تةنانـةت سةيريشـي نـةكرد كاتيَـك دريَـرةى دايـةو       ماضي نةك

 تي:وط
 ـ خوات لةطةأل.

دَلى توندتر ليَى دةدا، كاتيَك بيين كة هيض شتيَيي ثـيَ نـةطوت، رِةنهـة هـةتا هةتايـة      
نةيبينيَتةوة. هةلي ئةوةى ثيَ نةدا ئةوة نةبيَت تةنيا يةك رِستةى ئاراستة بيات، ئةوي  

 دَليدا ثيَضةوانةى ئةوةى ثيَ طوت كة دَلى  ئارةزووى دةكرد: ىلة داخ
ت لة يرِؤكةخانةيـةكي  يداري يةكدي بهةي ، مةطةر بتوانيناكةم لةمرِؤ بة دواوة بةدـ برِوا 

 ديية رِيَيةوتيَيي ديية بؤ خؤت بيرِيت!
 بة شيَويةك كة دةيزاني مستةكؤَلةى كوشندةية وةآلمي دايةوة:

. ـ ئةوة زؤر دذوار دةبيَت، لةبةر ئةوةى ئيَمة لةمرِؤ بة دواوة هةمان دةرطة بةكارناهيَن .
 ضونية لة كؤتايي ئةم مانهةدا يرِؤكة تايبةتييةكةى خؤم وةردةطرم!

 نةيرةتي ليَ بيَت .. ثياويَك يرِؤكةى هةبيَت،   ثيَويسيت بة كرِيين رِيَيةوتة.
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بؤ يةكةم  جارة وآ هةست دةكات كة لة رِادةبةدةر خؤثةرسـيت تيَدايـة، ضـوون تـاووس     
ةست بووة، رِةنهة ئةو بؤندةى لـة ظييـةننا   خؤى ي  كردووةتةوة، بة دةوَلةمةندييةكةى م

ي لة مةسيت بـادة كاريهـةرترة(   خؤشي كردبيَت: )مةسيت دةوَلةمةندمؤرى كردووة، سةر
بؤ ئةوة هاتبيَتة ظييةننا تـا بـةو مةسـت بوونانةيـةوة بيبينيَـت. وآ بـة        وةك بَليَيت وىَ

رِادةيـة دةوَلةمةنـد   خؤيشي تووشي سةرةطيَرة هات. لة واتاى ئةوة ناطات يةكيَك تا ئـةو  
بيَت! خوداية .. دةشيَت كةسيَك يرِؤكةيةكي هةبيَت تةنيا بؤ خؤى.. بة هـةموو دةسـتةى   

 يرِؤكةوانييةكانييةوة لة يرِؤكةخانة ضاوةرِيَى بيات؟
وآ نةيويست شتيَك لةبارةى ئةوةى ئةو ويسيت بريى خباتةوة: لة رِووى داراييـةوة ليَيـةوة   

ديية ليَيي دوور خستنةوة كاتيَك ثارةكـةى لةسـةر عـةرد     دوورن، وآ بة خؤى ئةوةندةى
بةجآ هيَشت و رِؤيشت و، بةو سووكايةتي ثيَ كردنةيشـي واى كـرد ببنـة تـةنيا سـفري      

 رِووت.
رِؤيشت بآ ئةوةى ئاورِيَيي ليَ بداتةوة. بة هةمان ئةو شيؤيةى كة الباَلةكةى ثآ بـةجآ  

 هيَشت.
ك الى دةرطةكة خؤى بةرانبةر بةو جةزايرييـة بـيين   بهيََليَت كاتيَ ىَدةيويست هؤَلةكة بةج

كة لة ئؤتيَلةكة لةطةأل ثياوةكةي دييةدا تووشي بوو بة تووشيانةوة. ناوى تةواوى لة يـاد  
كردبوو، بةآلم تةواوى رِواَلةت و بةذن بَلندييةكةى بريكةوتةوة، ثيَدةضـيَت نـاوى عيـزةدي     

 بيَت.
هةرضى )وآ(ية ئةمي  الى خؤيةوة ثيَى خؤش ئةو زؤرى ثيَ خؤش بوو كة )وآ(ى بيين، 

ثياويَيدا،  ىبوو لةبةر ئةوةى هةلي مانةوةى ثيَ بةخشى، لة جيَهةيةكي بضووكي تيَرِوانين
 كة تةنيا ئةو الى )وآ( جيَى بايةخة.

 بة يةرةنسي طوتي:
ـ ئةى ثـيَم نـةطوتيت منـرةى تةلةيؤنةكـةمت مةدةيـة .. دَلنيـام كـة بـة ديـداري يةكـدي           

 وة! بةآلم ثيَشبينيم نةدةكرد ليَرة يةكدي ببين . تؤ سةيةري كوآ دةكةيت؟دةطةينة
 ـ بؤ بةيرووت .. ئةى تؤ؟

 ـ بؤ بةغدا.



 271 

 ـ ئةى كةسيَك هةية ئيَستة سةيةري بةغدا بيات لةكاتيَيدا وآلتةكة ندرؤى جةنط بووة!
ةَلنابـريَري ..  دةض  جةنهيان ليَ هةَلهريساوة.. رِووطةى خؤمان ه ـ ئيَمة بؤ ئةو شويَنانة

 جةنط ئيَمة هةَلدةبريَريَت!
 ـ ئةى لةوآ  ضي دةكةيت؟

 ـ دةبيَت ذياني ثةنابةران مسؤطةر بيةي  كة ثةنا بةر وآلتاني دةوروبةر دةبةن..
دةبوو )وآ( بة يِرؤكةكةيـدا بهـات، لـة كاتيَيـدا دةبـوو ئـةو دوو كاتـرمَير ضـاوةِرواني         

ازى جةزايري ماضـي هـةردوو طؤنـاي كـردو     يرِؤكةكةى بيات. وآ خؤى بيين لةسةر شيَو
ماَلئاوايي ليَ كرد، ضونية ئةطةريَيي ئةوتؤى دانا هةرطيزاو هةرطيز نةيبينيَتةوة. ثاشـان  

توانـاي جـةزايرى لـة     ووآ ئةو رِستةيةي برينةضووبووةوة كة يةكةم  جار بة هةموو هيَـز 
ةتة مةردةكـةمان(، ئـةو   تةمةن دريَر بيت ئةى ئايرستاي  كردني ئايرةتيَيدا ثيَى طوت )

بة مةرد ناوزةدي كردـ واتـة وآ )خوشـيي ثياوانـة( وةك لـة سـووريا دةَلـيَ . شـتيَيي        
مةردايـةتي  ثياوةتي و ميَياتي هةموو ئايرةتان جةنهابيَت، بؤ ئةوةى بة خراثي  نيية بة 

 سةركةوتبيَت.بردبيَتةوةو هةموو ثياوان جةنهةكاني 
ؤنةكةى لةسةر نووسي و بؤى دريَر كردةوةو بـة طاَلتـةوة   كاغةزيَيي دةرهيَناو منرةى تةلةي

 طوتي:
 ـ ضارةنووس مايف ئةوةى ثيَ دايت منرةى تةلةيؤنةكةى منت البيَت..

 وةآلمي دايةوة:
 ـ دةييةمة بليتيَيي خؤت و بةختت )لؤتةرى( بيباتةوة.

 بهات:بة شيَوة زاري جةزايري وةآلمي دايةوة لة كاتيَيدا ثةلةى بوو بة يرِؤكةكةدا 
 ـ ئاطةت لة خؤت بيَت..

سوارى يرِؤكةكة بوو، لة ناخةوة هةرةسي هيَنابوو. لةبـةر ئـةو هـةموو ئـيَ  و ئـازارةى      
هةسيت ثيَ دةكرد، ئةو ثياوة جةزايريية هيض شويَنيَيي لة بريكردنةوةيدا داطرينـةكردبوو.  

يَوةندي نيَوان وآ بةآلم بريى كردةوة كة ئةوةكةى ديية ئيَستة بةَلهةيةكي دياري لةبارةى ث
و ئةو ثياوة دةست كةوت. ئيَستةي  نةيرةت لة خؤى دةكات كة وآ لة رِاستيدا شـايةني  

خؤشي بويَت. هةوأل دةدات ويَنةى وآ لة ناو دَليدا بشيَويَنيَت، بؤ ئةوةى بة  تائةوة نةبوو 
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ثةلة لةو نةخؤشييةى وآ ضاك ببيَتةوةو، لةبةر ضاوى خـؤى ثلـةو ثايـةى خـؤى بةدةسـت      
بهيَنيَتةوة، كة لةبةر ضاوى وآ لةدةسيت دابوو. بـةَليو رِةنهـة ثاسـاويَك بدؤزيَتـةوة تـا      

كة ضاوةرِيَى يرِؤكةكةى دةكات، بةشيو بزانيَت كيَية. ضونية  لةطةأل ئةو ثياوةدا دانيشيَت
سـيخورِى لةسـةر )خولةيَنراوةكـةى(    بةوةيـة   هةواَلهرة. ثيَويسيت يَك نيوةيخواوةند رهة

 !بيات
بـةجيَى نـةهيَنا، تـا دوايـةم  ديـدار لـة        لة يةكةم  ذوانةوة كة لة يرِؤكةخانةكـة هةر 

بـة   اني )وآ(وة دةجووآليـةوة. بـؤ ئـةوة   يرِؤكةخانةكة، هةر بة ثيَضـةوانةى ثيَشـبينييةك  
تايبةت ئامادة بووبوو تا تيَيي بشييَنيَت. وةك ضؤن درةختةكان تيَيدةشييَنيَت كـة اليف  

ةويَ . ئةم خواوةندة بضووكة دةةيـةويَت طـةورةتر بيَـت نـةك لـة      ئةوة ليَ دةدات خؤشي د
ثيَناوي )وآ(دا، بةَليو بة مةبةسيت سةرشؤرِ ثيَ كردني بةذني. لةبـةر ئـةوةى ملمالنـآ    

وازيـان لـيَ    لةطةأل بضووكةكاندا ناكـات. ئـةو طـةورةتريان دةكـات تةنانـةت كـاتيَيي       
 ةبوونةو .. بةبآ ئةوي  هيض ناب .دةهيَنيَت، هةست دةكةن كة ئةوان ثيَ  ئةو هيض ن

داواى ليَبوردن بيات و ثؤزش بهيَنيَتةوة. بةآلم خواوةندةكان ثؤزش ناهيَننةوة،  ةئةوة بةس
 بةردةوام قسةيان رِاستة.

ئةو شتيَك كة دةتوانيَت بييات ئةوةية ثاأل بة خولةيَنراوةكانييةوة بنيَت لةبرى ئةو ثؤزش 
وتي: )كـاريَيي وا دةكـةم درةختـةكان ثؤزشـت بـؤ      بهيَننةوة. هـةروةها ئـةو كاتـةى طـ    

 بهيَننةوة(.
ةوي  بة ئةم توانا ويَرانيارييةى لةكوآ بوو؟ وةك بَليَيت خؤى بة خؤشةويسيت بثاريَزيَت ئ

 ت.يَخؤشي دةوكة ى ئازارو ئةشيةجنةداني ئةو كةسة
يةون. لةسةر بة دريَرايي دوو ساأل، لةناو خةَلييدا دةذيا بآ ئةوةى ثيَيةكاني سةر عةرد ب

و ود ، ئـةو هةوريَيي سثي دةذيا. رِيَى نةدةكرد باَلى دةطرتةوة، ئةوةبوو ئةوينةكـةى ئـةو  
 ى ليَ رِواندبوو.ةباَل

ئةوةتة لةناو يرِؤكةكةداية، لة ظييةننا ناطةرِيَتةوة، بةَليو لةو هةورة سثيية دةطةرِيَتـةوة،  
وردو خاشيةرة دةستبةرداري بوو لةو بة دَليَيةوة كة باَلةكاني شياون. ضونية ئةو بةرِيَزة 

 بَلنداييةوة بةر ببيَتةوة.. تا وردو خاش ببيَت!



 273 

*** 
 بيَدار بووةوةو كةس لةوآ نةبوو.

ي خيَرا بةسةريدا تيَثةرِى و، خةونـةكاني ثليشـاندةوةو ضـوون    يثياويَك وةك شةمةندةيةريَ
ى بـة دةسـتةوة نييـة    يرِؤكةى تيررِؤ رِؤيشت، ضونية طرانرت شت هةيبيَت كاتة. ئةو كاتـة 

ئاورِ بداتةوةو بزانيَت ئةو خيَراتيَثةرِينةى بةسةر ذيانيدا   ويَرانةيةكي لة ثاش خؤى بةجآ 
هيَشتووة. درةختة لة رِيشة هةَلييَشراوةكاني خةونةكان، دارتيَل و ستوونةكانى كارةبا كة 

ة، قرميـدي  باهؤزةكة ئةو رِووناكيانـةى كوذانـدةوة كـة ذانـي )وى((ى رِوونـاك دةكـردةو      
لـة ضـؤَلةوانيي    رت و بآلوبوونةتـةوةو، نووسـتنةكةى  بنميضى دَلى كـة ليَـرةو لـةوآ ثـة    

 يادوةرييةكاندا.
شيت دةبيين بآ  ضةند رِؤذيَيي بة واق ورِماوى بةسةر برد لة ئاسيت ئةوةى بةسةري هات.

ئةوةى سةير بيات، شيت دةبيست بآ ئةوةى طوآ بهريَـت. سـةيةر دةكـات بـآ ئـةوةى      
 خؤى بةجى بهيََليَت. لةناو خةَليدا دةذيا، بآ ئةوةى كةس ئاطةى لةوة بيَـت، كـة   شويَين

وآ، بة رِاسيت لة ذووري ضاوديَرى ورددا رِاكشاوةو، كؤثييةكي سـاختةى وآ لـة ناويانـدا    
ذيان دةطوزةريَنيَت. كؤثييراويَك بة ئاساني دةناسـريَتةوة، هـيض شـتيَك لـةوةى خـةَليي      

اتة دَلى )وآ(وةو، هيض هةواَليَيي  لةوانةى لـة جيهانـدا رِوو   دَلخؤش دةكات خؤشي ناخ
ةو الى وآ طـرنط نييـةو هـةر ثـةيظينيَك لـةبارةى هـةر       يـ دةدةن ثيَوةندي بة )وآ(وة ني

بابةتيَيةوة بيَت دةيهريةنيَت، ضونية هةموو بابةتةكان دةضـنةوة الى ئـةو ثيـاوةى وردو    
 خاشي كردو رِؤيشت.

دةبوو يةكيَك لة دةماميـةكاني   ئةوةى دةمامييَيي نةبوو. هةسيت بة نةدارى كرد لةبةر
ئةو بدزيَت. هةمووان لة ضوار دةورى ثرت لة يةك رِوويان هةية، )وآ(ي  الى خؤيـةوة بـآ   

خؤى دةكـات كـة دةمـامييَيي     رِووثؤش بةرةنهارى ذيان دةبيَتةوة. )وآ(ي  داواى مايف
ازارةكاني بؤ طل دةدايةوةو، لة بـاجي  ان و ئذهةبيَت. دةمامك زؤر لة زيان و تيَيؤشان و 

 شةرم قوتاري دةكردو، ئةو شويَنةوارى طريانةى دةشاردةوة لةسةر طؤناي بةجيَى هيَشتبوو.
ى ناكةويَت و، لةمـةودوا  كاتيَيي زؤر تيَثةرِى بةر لةوةى لةوة تيَبهات كة دةنهي بةر طويَ
رة طومـان و جارِكيَشـان و   دةتوانيَت تةلةيؤنةكةى بةكاربهيَنيَت بآ ئةوةى ترسـي لـة نـؤ   
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سيخورِى كردنة بآ دةنهةكاني بيَت. لةو ترس و تؤقينة قوتاري بوو كة تووشـي هـاتبوو،   
هةركة بيويستاية ثاساو بؤ سةيةرةكاني بهيَنيَتـةوة، يـان بانههيَشـت كردنيَيـي قبـووأل      

دا قسـةى  دانيشتاية، يان لةطـةأل كةسـيَي   ايان شاعرييَيد ،يان لةطةأل ئاوازدانةر ،بيرداية
ريَت، ئةو كـات تـوورِة دةبـوو، ضـةند     كبيردايةو بيبينياية تةلةيؤنةكةى تةلةيؤني ثيَ دة

 هةيتةيةك قسةى لةطةأل نةدةكرد.
وآ ئَيستة ئازادة، بةآلم هةركة ليَـى ئـازاد دةبيَـت، ئـةوة هاوكـات شـادومان دةبيَـت و        

بـة دةسـيت ثـةتاى    ى ضاك ببيَتةوة، ئـةوة  ؤغةمي  دايدةطريَت. هةركة لة كؤياليةتي خ
يَويسـتة  ثوَليَتـةوة  وئازادى خؤيةوة دةيناآلند. ئيَستة بة بآ باوك و دايييانةى كضيَك دةج

 لةمةودوا بةخؤى برِيار لةسةر ضارةنووسي خؤى بدات.
، بةَليو ئةو هيَـزى  ةست داوةددوو جار بآ دايك و باوك كةوتووة. نةك تةنيا ئةوينداري لة

ةست داوة كة بة ثرسيارو بة جارِكيَشان ضـوار دةورى دةدا.  باوكايةتيية سةركؤتيارةى لةد
بةرانبةر بة هـةر رِيَهةضـارةو براردةيـةك. لةبـةر      ئازارى نهيَنينت سؤزدارى ذان و نةبووني

خـؤت  خـودى  ئةوةى هةرضييةك بيةيت حسيَبيَك ثيَشيةش بة كةس ناكـةيت تـةنيا بـة    
 نةبيَت، وةك ئةوةى كةس طوآ بة تؤ نةدات.

*** 
تي طةورةى ئةوينداري لةوةدا نيية بة ساوايي سةر بنيَتةوة، بـةَليو لةوةدايـة كـة    كارةسا

 دواى كؤ  كردني ئيَمة بة ساوايي بةجيَ دةهيََليَت.
ئةو لة ثيَناوى ئةمدا خةيةت ناخوات، بةَليو لةبةر ئةوةى ئةمي مةزنرت كـردو، ئـةمي    

 ئةوى بة بضووكى بةجآ هيَشت. 
وة لةطةأل ئةو ثياوة دةئاخايـت، كـة ثيَشـرت لـة ئؤتيَلةكـة      لةوةتاى )وآ(ى بيين بة سؤزة

، بؤية ضى دييـة  آ بووكرمميوةكة بينيبووى و، طةيشتة ئةو رِادةي )وآ( ماضي بيات، 
 ناتوانيَت سيَوى دَلدارييةكة رِزطار بيات.

شا كة ثيَشرت ئةو جـؤرة  ثرت لة غايلةى جارِكيَشان، هةستيَك باَلى بةسةر بريكردنةوةيدا كيَ
: هةست كـردن بـة رِيسـوايي و سـووكايةتي ثـيَ      ذياني خؤيدا بةدى نةكردبوو ةستةى لةه

 كردن.
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بةو ضاوثؤشينة بآ ويَنةية رِوو بة رِووى ئةو هةَلويَستة بووةوة كـة لـة ثلـةو ثايـةي ئـةو      
دةوةشيَتةوة. لة دوورةوة هةر بة تيلةى ضاو، لةو ثياوةى دةرِواني، كة لةو كاتةدا سةرقاَلى 

ي دؤسيَيةكاني خؤى بوو، ثياويَيي تةمةن ضل ساَلةى هيَرا، ثؤشتة بـآ ئـةوةى   سةيركردن
خؤى دةرخبات. شويَنةكةى خؤى بةجآ نةهيَشت ثاش ماوةيةك نةبيَت كة رِؤيشـت قاثيَـك   
ميوةو شرييين بيَنيَت لةوةى بؤ نةيةرةكان دانراون، ثاشان طةرِايةوةو سةرقاَلى سةيركردني 

كرد لة ضـةند بواريَيـدا ثسـثؤرو شـارةزايي هـةبيَت، بـةآلم        كاغةزةكاني بيَت. ثيَشبيين
نةيزاني لة   بواريَيدا كاردةكات، ئةو كاتة نةبيَت ثاسثؤرتيَيي ديثلؤماسي بة دةسـتةوة  
بيين، كاتيَك خةريك بوو هؤَلةكة بةجآ بهيََليَت. رِةنهـة لـة دانيشـتنيَيي نـاو سـالؤني      

ةس بيَت غةم و خةيةت رِؤبضنة نـاو قـووآليي   ئةوةى زانيبيَت، كة بؤ ئةوة ب يرِؤكةخانةكة
 دَليةوة.

 ئاى ئةويندارى .. هةرطيز بة ئيَ  و هةر بة ئازاريت.
جاريَييـان لـة   رِيَيخراوى تةندروسيت نيَودةوَلـةتي  ئةوةى دةشيَت ئاماذةى ثيَ بيريَت كة 

دةوة، ي ئةوينداريدا، بةياننامةيةكي هوشياركردنةوةى بؤ ئةوينداراني جيهان بآلوكـر جةذن
ةى لةو زيان و نةخؤشـيية كوشـندانةيان ئاطـةدار بياتـةوة، كـة رِةنهـة       بة مةبةسيت ئةو

ئةوينداري، تووشي كةساني ساكارى اليةنهراني خؤى بيـات، لـة نةخؤشـييةكاني دأل و،    
بةرزبوونةوةى يشارى خـويَ  و، دَلـةكوتآ و، تووشـبووني نةخؤشـي شـةكرةو، نيشـانةى       

ردن، كةضى جيهان بؤى دةركةوت كـة ضـةكي كؤكـوذ لـة     خةمؤكى و ئةشتيانةكردني خوا
ضةكي كؤكوذي خؤمـان لـة    شويَنيَيي ديية هةية نةك لة عرياق و، هةر يةكة لة ئيَمةي 

 ناو دَلى خؤماندا هةَلهرتووة!
ئةو هوشياركردنةوانةى بة رِاست نةزاني، ئةو كاتة نةبيَت كة ثيَ  ضـةند رِؤذيَـك سـةيري    

اني دةكرد. بؤى دةركةوت ئةو كضةى لة ذياني خـؤى دةري  ئاكامي ثشينينة ثزيشيييةك
لةناو خرِؤكـةكانى خويَنيدايـة. وةك بَليَيـت ئةويندارييةكـةى وآ      هيَشتة كردبووة دةرةوة

 ذياني ئةمى بةجآ هيَشتبيَت و لةذيَر ناوو نيشاني دييةدا طةرِابيَتةوة.
كردووة، ئةوينـداري بووةتـة    لةوةتاى عةرةب ئةويندارييان بة سوَلتان )يةرمانرِوا( ناوزةد

يةرمانرِةوايةكي عةرةب بة ضةندن ناوةوة كة لة ئةذمار نايةن. نـةوةد نـاو لـة عةرةبيـدا     
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ستايشي دةستةآلتي ئةوينداري بةسةر دَلداراندا دةكـةن، بـة ثيَـى بروسـيةكةي لـةنيَوان      
ةبـوون( و  يةكةم  سةير كردن و .. دواهةناسةدا. بةآلم لة تةمةنى )شةيدابوون( و )طريؤد

)خؤشةويسيت( و خوليابوون( و )دأل ثيَوةبوون( و )ئاشـق بـوون( و هـةموو ئـةو ناوانـةى      
ــ   ــاو ضــنهي ئةوينداريي ــة ن ــةن  كــة تــؤ كةوتوويتةت ــةوة دةطةي ــدووة كــة ئ ةكي تيَثةرِان

 ت خؤتي ليَ قوتار بيةيت.ضارةنووسسازي ئةوتؤة ناتواني
( واتة )م  تـةنيا  tu me manquesيَت )دةربرِينييي يةرةنسيية دةَلئةو تةنيا ثيَويسيت بة 

تؤم كةمة(، يان )م  بريت دةكةم(، ويَرِاى ساكاري ئةو دةربرِينةي  كةضى زماني عةرةبي 
ئةو دادةى بؤ نةدا ئةو دةربرِينة دابهيَنيَت. ئاية دَلداريَيي عـةرةب رِؤذيَـك لـة رِؤذان بـة     

 ئايرةتيَيي طوتووة )م  تةنيا تؤم كةمة(؟
رِؤذيَـك زؤرتـر    و)وآ(ى خؤش دةويَت. ئةوةى دةيزانيَـت ئةوةيـة كـة هـةمو     نازانيَت ئاية

ى كةمة، ئةم ئيَوارةيةي  هيض شتيَك الى )وآ(وة نايةت، )وآ(ي  ضاوةرِواني هـيض  ()وآ
ــرةى كيَشــا،  ــةك دريَ ــةم ناكــات. رِؤيشــتنةكةى )وآ( ضــوون داونانةوةي ــيَ  شــتيَيى ئ ب

ةجنةرةكـةى  خة، بةآلم رِةتي دةكاتـةوة كـة   قووَل ى وآ ضوون خةجنةر وةشاندنيَكةدةنهييةك
رِؤضووة، دةيهيََليَتةوة.. جاروبار دةست  يداجةستة وة كة بةدةربهيَنيَتةوة، لةو شويَنة)وآ( 

بةسةر شويَنةكةيدا دةهيَنيَت، ئةوي  لةبةر ئةوةى ثيَ  وآ رِووى نةداوة ئايرةتيَك خةجنةر 
 لة شيؤى ئةو بوةشيَنيَت.

*** 
 

و وَيرانـي ناخـةوةى خـؤى لـة هـةمووان ظةشـَيرَيت. ثيَويسـيت بـة         وآ ويسيت هـةرةس  
نؤذةنيردنةوةيةكي سؤزادري هةبوو، وةك بَليَيت شاريَيةو هؤالكؤي ثيَدا تيَثةرِيوة، هةموو 
شتيَيي تيَدا لةناوضووة. ئةوةى باش بوو شيؤو سةربةرزي خؤى لةو ويَـران بوونـة رِزطـار    

 كرد.. لةطةأل ئةو شتةى كة نةيداية.
ة خةونة ئييسثايةربووةكاني بيَدار بووةوة، وةك بَليَيت هيض شتيَك لةوةى رِووى دا، رِووى ل

نةدابيَت. دوو ساَلى طوزةراندو يريوى يارييةكاني جادوويةكي ييَلبازى خوارد. ضـوون ئـةو   
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جادووانةى كـؤترو ..ثـارةى بانيـةنؤت لـة شـةثةةكانيان دةرديَـن . بـةآلم نـةدةتوانرَيت         
 يَ  و نةي  ثارة بانيةنؤتةكان بؤ شت كرِي  دةشيَ .كؤترةكان بهري

بريةوةرى بؤ بةجىَ هيَشت، لةكاتيَيدا ضاوةرِوان بوو ضةند ثرؤذةيةكي ذياني بة  سامانيَيي
 دياري ثيَشيةش بيات.

طةرِانةوةى خؤى زؤر دواخست بؤ ئةو ماَلةى لة ثيَناوى ئـةودا رِازاندبوويـةوةو ناوماَلـةى    
 ةريشي ليَ نادات.تيَدا دانابوو، كة س

شتة طيَرِراوةكاني  دةيةويَت هيَزو تواناكانى خؤى وةبةربهيَنيَتةوة، بةر لةوةى رِوو بة رِووى
هةموو ئةوةى لة ئةويندارى بة دةسيت هيَناوة، ئةمرِؤ ئازارى دةدةن.  ببيَتةوة. ئةوينداري

ش بـة خـؤى   ري ثيَشـية خؤى لة زؤر شت بيَ بةش كرد، بؤ ئةوةى ئةم ذانة سةختة بة ديا
رِاهـاتووة بـة دراوى    بة قسيت ئاسان كرِى. ، بة دراوى شيؤو سةربَلندي،بيات. ذانةكةى

 شت بيرِيَت. داربةها
بةناو داروثةردووى خةونةكانيدا ثياسةيةكي كرد. ئةو ثياوة ضةندة شيت تيَيشـاندووة بـآ   

 ئةوةى ئاطةيشي لة خؤى بيَت!
هةموويان هةثروون بـة هـةثروون بـوون، بـآ     ئةو شتانةى خةونى لة رِادةبةدةريان هةبوو، 

شيان بيات. ئةواني دييةي  بؤ ثياويَـك رِةشـيان ثؤشـيوة    يئةوةى بة تيلةى ضاو سةيريَي
هةر ناشزانيَت هةن. شتهةليَيي  دةطري  لةبةر ئةوةى نايانبينيَت، شتهةىل دييةي  بؤ 

ةرِواني )وآ( يريـو  شـتهةليَك ضـاو   ن.ازانيَت كة ئةمان ضـاوةرِيَى دةكـة  ثياويَك دةطري  ن
دةدةن كة لة ضاوةرِواني ئةوداية، بة بيانووى ئةوةى لة بريي ضووةتةوة، بـةآلم وآ لـةبريى   

دةكـات،   هةركة دةرطة بيريَتةوة، بةردةوام ثرسياري ئةو ناضيَتةوة. ثرسياري ئةو دةكات،
يا ئـةودا  يَنـاني تـةن  ناوى سةرنج رِاكيَشان و واق ورِهضونية وآ لةسةر زةوقي ئةوو، لة ثيَ

 هةَلبريَرراوة.
شتهةليَك دةشيَت خةيةت خبؤن، دةشيَت ضاوةرِوان ب ، دةشيَت بهري ، دةشـيَت هـةثروون   
بة هةثروون ب .. ضارةنووسيان هةر ضييةك بيَت، هةر ئةو ئاغا و طـةورةي )وآ( دةبيَـت،   

كردوويةتي رِؤيشنت و ليَرة نةبووني خستوويةتية ذيَر رِكيَفي خؤيةوةو ضونية بة دةستةآلتي 
  بة موَليي خؤي.
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 ار دةكرد.ك هةسيت بة غةمباري ئةسثى بريندبؤ ضةند مانهيَ
تيَنةدةطةيشت ضؤن ثياويَك ضاوتيَرى و دةست بآلوى ساتة طرانبةهاكاني ثيَشـيةش كـردو   
.. لة شيؤ بةخشيندا رِةزيلي ليَ كرد. لة ضةند ساتيَيدا كاتيَيي هةميَشةي ثيَ بةخشـي  

شةيةك ئةوةى هةثروون بة هـةثروون كـرد كـة وآ لـةو برِوايـةدا بـوو       .. ثاشان بة ضةند و
 هةميشةيي دةبيَت.

ضوون ستةمهةرةكان، زيَدةرِؤيي دةكات ئةطةر ئةوينداري بيات، زيَدةرِؤيي دةكات ئةطةر 
 ببةخشيَت، زيَدةرِؤيي دةكات ئةطةر توورِةي  بيَت.

ةوةى خؤي ثيَشيةش دةكـات.  ضوون ئةواني ، لةو كةسة نابووريَت كة دةست لةكاركيَشان
 خؤى لةسةر كارى البدات. ةرِةتي دةكاتةوة، بؤ ئةوةى دواتر ب

ثـؤزى   ئةو رِةنهة هيواى ئةوة خبوازيَت بة دةسيت بهيَنيَتةوة، بؤ ئةوةى لة يةكةم  هةلـدا 
دةرطـةى بـة    ةواز ليَ هيَنان و دةست ليَ هةَلهرتين ليَ بدات. يةكيَيي وةك ئـةو ئايرةتـ  

 خات و، لة دواى خؤى بةجيَى ناهيََليَت. رِوودا دانا
ثـةنا بـؤ    تؤ بَليَيت ئةوة ضارةنووسي وآ بيَت، هةركة لة دةسـيت سـتةمهةريَك هـةَليَت،   

ستةمهةريَيى ديية ببات. ضوون طةالن كة ستةمهةران بة داطريكةران دةطؤرِنةوة، ثةناي 
 ويةتي داطريي بيات.وبةر هةر كةسيَك بردبيَت ويست

تريؤريزميَـك هـةآلتبيَت، كةوتووةتـة ضـنهي تريؤريزميَيـي دييـةى        هةركة لـة ضـنهي  
دةماميدارى دييـةوة. بـةرةنهارى تريؤريزمـي ثيـاوكوذان و، تريؤريزمـي دةوَلـةت و ،       

كةضى ئةوةتة خؤى لةبةردةم ستةمهةرى سؤزداريدا دةبينيَتةوة، زان بووةوة..تريؤريزمي خيَ
يواى ئةوةى ثشت و ثةناي هةميشةيي بيَـت،  ئةو ثياوةى ثةناى بةر برد بة هبرِوا ناكات، 

 بة خؤى تريؤريستة، بة دةستةآلتي سامان و ثارةكةى دةسيت بةسةر دةنهي )وآ(دا طرت.
بة كرِيين دةسيت ثيَ كرد تا بة تةنيا خؤى ضيَرى ليَ وةربهريَت.. ئاكامي  رِيَى ليَ طرت 

وآ بة ئارةزووى خؤى رِيَى ثـيَ  . طؤراني بَليَت ئةو كاتة نةبيَت كة بة خؤى رِيَى ثيَ دةدات
دا دةسيت بةسةردا بهريَت. لةبةر بيَ كةسي، دةستةآلتةكةى ئةو هةستةى ثيَ دةبةخشـي  

 ثاريَزى.خؤزيَ : هةست كردن بة ةكة ئايرةت لة بةردةميدا دةب
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ك بوو، مايف ئةوةى نةبوو لة دةرةوةى تةويلةكةى نؤمايةبةآلم دةنهي نةدةثاراست، بةَليو 
 نيَت.ئةو حبيلييَ

بؤ ضةند هةيتةيةك ئةم قسةيةى لةطةأل خؤيدا دووبارة دةكردةوة، بةآلم، هةركة لة بةرطرى 
تةواو دةبوو، دَلى لةناكاو وشةكةى وةردةطرت و، دداني ثيَـدا دةنـا    ىلة خؤكردنةكةى خؤ

ئــةو كةسـةى خــؤش دةويَـت، كــة   كـة هيَشـتةي  خؤشــي دةويَـت، وةك ضــؤن )ثشـيلة     
طةالن جةالدةكاني خؤيان خؤش دةويَت. تةنانـةت لـة دابـرِاني     دةتنييَنيَت(، وةك ضؤن 

نةخشةى بؤ كة لةطةَليدا جةالد بوو، لة بيَ دةنهيشدا توندى ئةو بيَ دةنهيية بةدى دةكرا 
 دارِشتبوو.

ئاكام )وآ(ي  وةك طةالني عةرةب واية، تةنانةت كاتيَيي  هيواى ئـازادي دةخوازيَـت،   
ان دةطيَـرِن، بـت   يدةشييَتةوة. وةك وآ، ثيالن دذ بة خؤسؤزى بة الى جةالدةكاني خؤيدا 

بؤ خؤيان دروست دةكةن، دةستى خنييَنةرةكاني خؤيـان مـا  دةكـةن، لـة بيوذةكانيـان      
خويَين  لة جوانرت دةكةنةوة، بة يرميَسك ياندةبووريَ . ثاش رِووخانيشيان هةر ثةييةرةكان

 تاوانةكانيان دةيانشؤنةوة.  
ــيَ  وردة وردة، ضــى دييــة  ــة دواى شــييردنةوةى هؤكــارى ب ئــارةزووى ئــةوةى نــةما ب

دةنهييةكةيدا بهةِرَيت. كـةس بـة دواى ثاسـاوي بـَي دةنهيـي مردووةكانـدا ناطـةِرَيت.        
مردووةكان دةمرن بؤية بى دةنط دةب . ئةو لة هةموو رِؤذيَيدا كة تةلةيؤني بـؤ ناكـات   

ياَلى بـؤ ئـةوة دةضـيَت كـة ئـةو      زؤرتر دةمريَت، لةطةأل هةر نووضةيةكي هةواَلةكاندا خـة 
بة هةزاران هةزار لة عرياق دةكـوذريَ .  يةكيَية لة قوربانيانى  ئةو مةرطة بآ هوودييةية 

بري لة مةرطي ئةواني دييـة بياتـةوة مـةرطي ئـةو بضـووكرت دةبيَتـةوة، هةركـة         كةهةر
قي لة سـتةمي بـيَ   هةواَلةكان تيَيةأل بة ئاه و ناَلةو هاوارى بيَ تاوانةكان بوون ئةوةندة رِ

 دةنهيي ئةو دةبيَتةوةو بة سووكي سةيري دةكات.
ضةند مانهيَك تيَثةرِيوةو وآ لووت بةرزى دةنويَنيَت، ضاوةرِوانة ئـةو سـؤز بةسـةريدا زالَ    
بيَت و تةلةيؤن بؤ وآ بيات. لة ضاوةرِواني تةلـةيؤن بـؤ كردنيَيـي ئـةودا ئـةوةى لـةبري       

دةسيت بةوة كـرد كـة بيبينيَـت بـة رِاسـيت خةرييـة       ضووةوة ذيان بهوزةريَنيَت. ثاشان، 
  دةمريَت، هةروةها منرةى تةلةيؤنةكةيشي.
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دةمرن. دةمرن كاتيَك منرةكـةى خؤمامنـان    منرةو ذمارةكان بة مردنى هةسيت خاوةنةكانيان
بري دةضيَتةوةو ذمارةكاني ئةو منرة تةلةيؤنيية كة ئةزبةرمان كردوون يةك لة دواى يةك لة 

هـيََل  و  ببةر دةبنةوة.. بؤ ئةوةى شويَ  بؤ ذمارةى دييـةى سـةوز بـةجآ     دطةدرةختى يا
 هةةيةن . بةآلم دَلى نةيدةويست زستان بـةجىَ بةهارى خؤشةويستييةكى نوآ رِاب سةرةتاى

 بهيََليَت و، دةست بةرداري طةآل زةردةكاني رِابووردوو نابيَت.. )مازؤشي( بوو!
دذ بة هةموو ئةو كؤتانة دةكـات كـة دَلـى دةسـت     ي جةنط نكةواتة، دةست بة رِاطةياند

بةرداريان نابيَت، هةر لة ئةو ئاميَرى مؤبايلةوة كـة بـة ديـاري ثيَـى داوة. مؤبـايليَيي      
لـيَ بـدات،   زةنط طرانبةهاى ناويَت زةنط ليَ نةدات، بةَليو مؤبايليَيي ساكارى دةويَت 

يـوزييي دانـؤبي شـ  ضـى     بةردةوام شتة طرانبـةهاكان خاوةنـةكانيان رِيسـوا دةكـةن. م    
طـويَى لـة    ويَتسووديَيي هةية كة تـا رِادةى طريـان ئـازارو ئةشـيةجنةى دةدات؟ دةةيـة     

سـيمفؤنيايةك بـؤ طـويَى     ميوزيييَيي ساكارو ئاسايي بيَت، دَلى، نةك مؤبايلةكـة، كـيَ  
يشـيان  تـار بيـات كـة جـوان بـوون و، يادوةر     دةذةنيَت. دةبيَت خؤى لة هةموو شتيَك قو

 َلى طرانرتبوو.لةسةر د
لة ئةوينداريدا هةر سـروةيةك داودانانةوةيةكـة، هـةر هةناسـةيةكي خؤشـي ، ثـرؤذةى       

و يـيَ    هةناسة ساردييةكة، هةموو منرةيةكي تةلةيؤني  بة ثيَى ذمارةى منرةكـاني يـرت  
 لةخؤدةطريَت.

ة لـة  ئةو منرانةى كة دةستت نايةويَت تةلةيؤنيان بؤ بيات و .. يادطةيشت رِةتي دةكاتـةو 
 برييان بيات.

*** 
بةبآ ئةو زستان طةرِايةوة، ثيَ  ئةوي  دوو وةرز تيَثةرِي  بآ ئةوةى ئاطةى ليَيـان بيَـت.   

ثاش ئةو هيض زيان، يـان لـة دةستضـوون بـةدى      لةطةَليدا ئةو غةمة طةورةية طةيشت كة
 ناكريَت.

 ة ثرسةى ئةوةدا بوو كة ئيَستة دةزانيَت سةرلةنوآ رِووناداتةوة.ل
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خةونانةى هةر بة خةون دةميَننةوة ئازارمان نادن، ئيَمة غةم بؤ هيض شـتيَك نـاخؤي    ئةو 
ئةوةية كة يـةك جـار رِووى داوةو،    ؤئاوامتان بؤ خواستبيَت و رِووى نةدابيَت، ذاني قووأل ب

 نةمانزانيوة كة جاريَيي ديية دووبارة نابيَتةوة.
ان بؤ ئيَمةنةبووة، بةَليو ئـةوةى سـاتيَك   ئةوةى ذاني زؤرترة، ئةوة نيية كة رِؤذيَك لة رِؤذ
 موَليمان بووةو، تا هةتاية لة دةستمان داوة.

ئةوةي  سؤز نواندنة بةرانبةر بةوةى لة رِابوردوودا بةجيَمان هيَشتووةو بؤى ناطةرِيَينـةوة.  
، ثةشـيمانيت  ةكانييَنـ ة دَلرِشويَنهةلي جوان بة هيوايت نةيانبينيت تا غةم نةخؤيت. سات

ةراندووت  بؤ ئةوةى بريت نةكةونةوة. ثياواني سةرسـورِهيَنةر، حـةز دةكـةيت بـة     كة طوز
ديداريان نةطةيشتبايت، بؤ ئةوةى ئةو ساآلنةى لة تةمـةنت مـاون بؤيـان نـةطريت. وةك     

 بَليَيت كؤضيان كردبيَت.
آلم تـةنيا ئـةو بـة شـادي بـؤ هـةموو ئـةو        ةويَك طرياندبووى، بثيَ  ئةو رِووى دابوو ثيا

 يانةى ئامادة دةكرد.يرميَس
داطريسـاندو، هـةموو تـرية ئاطرينـةكاني      ثياويَك لة ثيَناويدا هةموو ياريية ئاطرينةكاني

كوذانـدةوةو، رِؤذى  ستة كرد، ثاشان لةوثةرِى خؤشيية تيشيييةكانيدا رِووناكييةكاني ائار
 كردة شةو، ثاش ئةوةى شةوى رِؤذ بوو.نيوةرِؤى ليَ 

ي و سووربووني لـة دةسـت دا ئةلبؤمـة نويَيةكـةى تـةواو      و خؤشوبؤ ضةند مانهيَك هةم
بيات، بة رِةوشي سياسي ثاساوى دةهيَنايةوة. لة رِاستيدا، جهة لـةو بايـةخي بـة هـيض     

 خؤشيشي دةويست و، ليَى ياخي دةبوو شتيَيي ديية نةدا. بةو رِادةيةي رِقي ليَ دةبووةوة
ة ئاشيراي  بـةرةنهارى دةبـووةوة.   و، بةوةو هيواى بؤ دةخواست و بة نهيَين بريى دةكرد

ضةند رِؤذيَك خؤى رِادةطرت، ثاشان هةنديَك جـار بةرانبـةر بـة ثرسـياريك دةبوورايـةوةو      
 دةطريا، كة وةآلمةكةى نةدةزاني: )هةر هةموو ئةوة ضؤن رِووى دا؟(.

بريى ديَت جاريَييان ثاش دابرِانيَك، كاتيَك هةردووكيان لة دارسـتاني بؤلؤنيـا ثياسـةيان    
ان لةو كةرةستة ئؤرطانيانةية كة درةخيت ئةوي  خؤى لةسةر طوت: )ليَك دابرِ دةكرد، ثيَى

دةذيَنيَت(. دةبوو ئةو ئاكامة هـةَلهيَنجيَنيَت كـة ثياويَـك هاورِيَيـةتي درةختـان بيـات       
ئةو درةختة برِويَـت   ز لة ئايرةتيَك بهيَنيَت، تا كاتيَك ئةو ئايرةتةى ال نةبيَت،ئامادةية وا
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تا بة يرميَسيةكاني درةخيت ئـةوي  ئـاو   ى شة بيات؟ تؤ بَليَيت بؤ ئةوةى طرياندبيَتو طة
 بدات؟ 

ثاش ضةند مانط طريان، بؤى دةركةوت كة تةنيا بة خؤى بة يرميَسية طةوجـةكاني ئـةو   
درةختةى ئاو دةدا. هةروةها دارستانيَيي لة دةست ضـووة بـة هيـواى ئـةوةى درةختيَـك      

 كة رِةنهة ش  نةبووبيَت تةنيا لة دَلى ئةودا نةبيَت.تار بيات.. درةختيَك وق
لة لوولةى بوتَلةكةوة هاتـة دةرةوة، ئـةو ثيَـى طـوت      تيَيدا جنؤكةلةو شةوبيَدارييةدا كة 

)كةميَك خةيةت خبؤ تا لة تةمةندا يةكسان دةب (. ئةوةتة وآ لة كاتيَيدا ئةو ليَرة نييـة  
                                           هيَيدا واى ليَ كـرد بهاتـة تةمـةني كارةسـات    بة تةمةن لةو طةورةتر بووة. لة ضةند مان

 .. لة كاتيَيدا وآ ثيَشبينى دةكات ئةو لةطةأل ئايرةتيَيي دييةدا الوببيَتةوة.
لة كاتيَيدا دةنهي ميوزيييَك لة باخضة ميزاج ئوروسـتوكراتييةكانةوة لـة باليؤنةكـةى    

ـ   نزيك دةبووةوة طوتى: ) دابرِانةكةيشـماندا هـةر سـةمام لةطـةأل      كتةنانةت لـة كـاتي ليَ
دةكرديَــت ..( دةســيت بــؤ الى وآ دريَــر كــردو دريَــرةى دايــة )وةرة .. هةنــديَك شــيت 
بةختةوةرى، يان غةمباري هـةن بـة شـيَوةيةك نـاتوامن ثيَتيـان رِابهةيـةمن تـةنيا لةطـةأل         

ةوةى وآ بزانيَـت ئـةو لـة كـام     سةماكردندا نةبيَت( ثاشان سةماكة كؤتايي هـات بـآ ئـ   
 باريانداية، ضونية شتة دذةكان الى ئةو يةك دةطرنةوة.

لـة بةختةوةريـدا    يـة ثيَناسةيةكي ميوزيك دةَليَـت )ميوزيـك حةشـارطةى ئـةو دةروونانة    
ة وآ ئةوسـاو  نةخؤش ( ئاية ئةو بةختةوةر بوو، يان نةخؤش؟ ئةوةى ثرت ئازارى دةدات، ك

. ئاية هةسيت بة ئازارو نازانيَت ئةوةوةي يرةى نووضةى دةروونلةبا ئيَستةي ، هيض شتيَك
ذان دةكرد؟ ئاية دةطريا؟ يان ئايرةتيَيي دييةى دؤزيوةتةوة كة دةشيَت طيَميَيي شةترجني 
لةطةأل دةست ثيَ بيات، يان دريَرة بة طيَميَيي ديية بدات كة لة وآلتيَيي ديية ضاوةرِيَى 

 دةكرد؟
*** 

، ضوون رِستةيةكي ميوزييي جوان بـة ذيانتـدا   ثةرِةى دَلةوة دةنووسيَ ئايرةتانيَك هةن بة 
ي  انتيَدةثةرِن، ثاش ضةندي  ساأل دواى ليَيدابرِانيان دلَ هةر دةيَليَتةوةو دةيَليَتةوة. ئايرةت

سةرثيَييانة دةرِؤن ئاطةت لةخؤ نيية كاتيَك دةرِؤن، ئاية ئـةو سـؤناتاية تةواوكـةرى    هةن 
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يةك تروسيةي بريةوةريـت لةطةَليانـدا هةيـة، وةك تـةنيا ليَـدانيَيي      هةية. هةش  تةنيا 
دوطمةيةكي ثيانؤ بة هةَلواسراوي بؤ يةك تيَرِوان  بةجيَت دةهـيََل . ئايرةتـاني نةشـازي     
هــةن، ناتوانيــت هةَليانبســةنهيَنيت، بــةجيَت نــاهيََل  ئــةو كاتــة نــةبيَت كــة ئــاوازى  

 بوونةوةرةكاني دةوروبةرت تيَك دةدةن.
ثاشان.. ئايرةتيَك هةية، ساكار ضوون مششاأل، نزيك ضـوون كةماجنـة، لـة رِةشـيدا ضـوون      

. وآ هةموو ئةو ئاميَرة ميوزيييانةيـة لـة   ثيانؤيةك ثؤشتة، ضوون عوودي  طةرم و طورِ
ئايرةتيَيدا. ئؤركسرتايةكي ييالرمـؤني ئـارةزووة، ويَـرِاى ئـةوةي  ناتوانيَـت هـيض لـةو        

 ةنيت. وآ ئاوازة دةطمةن و مةحاَلةكةى تؤية.ئاميَرانةى تيَداية بر
ئةو لةم دواييةدا ئةمةى بؤ دةركةوت، لة كاتيَيدا دةكؤشـا بـرِوا بـة خـؤى بهيَنيَـت كـة       

تـةوةو،  يَرراوى مابيَجوانرتي  بةسةرهات و سةرطوزةشتةى ئةوينداري ئةوةية بـة هةَلثةسـ  
  كؤتايي لةطةأل ويَدا بـؤ ئـةم   و، ذياني  جوانرتيية تةواو نةكرابيَت جوانرتي  ضيَري  ئةوة

 هةَلبرارد.
 تؤ بَليَيت بةسةرهاتةكةيان ليَرةدا كؤتايي هاتبيَت؟               

  و جيـا دةبنـةوة، دوايـةم  دةمـةقاَلآ نابيَتـة هـؤى       كاتيَك دوو كـةس ليَـك دادةبـرِيَ   
ضـونية  دابرِانةكةيان. لة رِاستيدا ثاشـرت لـةناو داروثـةردووة رِووخانةكـةدا دةيدؤزنـةوة،      

و ديوارةكانيـان درزيـان بـردووةو    ةبوومةلةرزةكان تةنيا ئـةو دآلنـة ويَـران دةكـةن شـوور     
 بنميضةكانيان خةريي  هةرةس دةهيَن .

ضونية رِةنهـة تيشـك   لة ناو درزو شةقَلةكاندا بدؤزيَتةوة. هؤي كؤتاييةكة ئةو دةيويست 
امـةزرؤيي ئةويندارانـدا   لـة رِووتيـي ئاشـيراي خؤيـدا لةطـةأل ت      دابيَت. ضونية لة رِاستي

ناطوجنيَت، بةآلم ئةوينداري ئاشيراكردنيَيي بةردةوامة، خؤتيَوةطالنة لة وردةكاري و شتة 
ورديلةكاني ئةوةكةى دييةو، ئاَلؤشيَية بؤ بة موَلـك كردنـي ئـةوى دييـة، ثاَلـت ثيَـوة       

و ويَك هةمدةنيَت لة هةمان كاتدا ببيتة ثياويَيي ثيشنةرو هةواَلهرى نهيَين! ضونية كات
شت لةبارةى ئةوى دييةوة دةزانيت، ئةوي  شيت زؤرتر لةبارةى تؤوة دةزانيَت ثرت لةوةى 
كة ثيَويستة بيزانيَت، ئةوة دةبيَت ليَك جيا ببنةوة. ئةوينداري خـةياأل ثآلوييةكـة، خـؤى    

ية ئةم كيرة نهيَنيية زؤر قووَلةكةى زاني، بؤ لةبةردةم تيشية رِووناكيةرةوةكاندا ناطريَت.
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ئةم ئةوةى لة بري ناضيَت كة وآ زؤرى ثيَ خؤش بوو كاتيَك بؤ ضةند ضركةيةك ئةمي رِووت 
 و دةستةثاضة بيين.

نيبوو. ثيَ دةضيَت لـة   ةوة لةوةوثيَ  بة خؤوةى نةبيدئةوةي  دَلرِةقييةكي لة ناخدا بووذان
ؤ ئايرةتيَـك  ييةكـةى خـؤى بـ   خؤشييةكاني ثريى بيَت. لة ساتيَيي الوازيدا ثياويَك نهيَننة

يَت، ثاشان دواتر دةست بة سةرزةنشيت كردني دةكات بؤ ئـةوةى ئـةو نهيَنييـةى    دةدركيَن
، لةسةر ثيَ شـؤرِكردنيدا زيَـدةرِؤيي دةكـات بـؤ ئـةوةى      لةياد بباتةوة كة بؤى دركاندووة

نـةوةى، لـة بـةجيَ    وطوماني ال ثةيدا بيـات سـةبارةت بـةوةى بيسـيت، لـة بةرةنهاربو     
وةى لة دةرةوةى هؤكارة رِاستةقينةكة، بة دواى هؤكارى دييةدا بهةرِيَت. هيَشتين، بؤ ئة

 ثياو لة ئايرةتيَك خؤش نابيَت لة ساتيَيي الوازيدا بينيويةتي.
ئةوةى بةس بوو وآ بهريةت تا ئةو لةوة دَلنيا بيَت كة شيؤمةنديي ثاريَزراوة. وآ ثؤزش 

يا بيَت كة دةستةآلتي بةسةر )وآ(دا زاَلة. بـة  بهيَنيَتةوة، ليَى بثارِيَتةوة، تا ئةو لةوة دَلن
ةمي بـةجيَ  رِاسيت ئةوةى كة وا لةم دةكات لة )وآ( خؤش نةبيَت، ئةوةية كة وآ ذياني ئ

ؤثة يرميَسك ضيية بة ضاوييةوة ببينيَت. كيَيـة تـا نةطريـةت و    هيَشت بآ ئةوةى يةك دَل
ونةتـةوة، ئـةو بـوو ثيـاواني     ثؤزش نةهيَنيَتةوة؟! ئةوة دوو خةسَلةت  تـةنيا لةمـدا كؤبو  

طرياندووة كة بة قـةد بـاآلى خـؤي بـةرزى دةكردنـةوة، ثاشـان وازى لـَي دةهيَنـان لـةو          
بَلنداييةوة بةر ببنةوة، تا دةستةآلتي مةسايةيان بري خباتةوة. ثيَويستة وآ لةمـة بـةدواوة   

ناو يرِؤكةيـةك  ئةوةى لةبري بيَت كة ماوةى نيَوان ئةم و وآ ماوةى نيَوان دوو رِيزة كورسي 
 نيية، بةَليو ماوةى نيَوان يرِؤكةكةو .. زةويية.

ةو دؤرِاويَيي خراثة، نايةويَت بةشدارى شةرِيَك بيات كة بزانيَت سةركةوتين لة رِاستيدا، ئ
تيَدا مسؤطةر ناكات. ئةو هيض رِؤذيَك لةطةأل )وآ(دا هةسيت بـة دَلنيـايي و ئاسـوودةيي    

وَليي خؤي، بـةردةوام شـتيَيي   م يبوو بة تةواوةتي بيياتةنةيتواننةكردووة، لةبةر ئةوةى 
نهي ئةم دةردةثةرِى، بؤية بة باشرتي دةزانيَت بـة ئـارةزووى خـؤي لـة دةسـيت      لة ضوآ 

 بدات، بةر لةوةى وآ ئاطةدارى بياتةوة.
وةك ئاشـق و، زؤر جـاري  وةك   هةنديَك جـار  تؤ ثيَى دةطوت كة بة طاَلتةوة زؤر جار وآ 

وامي تةواوة دةجووَليَيتةوة. با وابيَت. وةك زةوييـةكي سـوومتاك بـةجيَى    ستةمهةر بة دة
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هيَشت، هةر كةسيَك ليَى بستيَنيَت ئةوة ميَينةيةكي بآ دَلـى لـة ضـنط دةردةهيَنيَـت،     
ئةوي  بةثيَى قسةى يةكيَييان )ئةوةى بيةويَت عرياق داطريبيات، ئةوة خاكيَيي بآ طةل 

يي ويَرانةية، كةس خؤى لة قةرة نادات يةرمانرِةوايي داطريدةكات(. وآ، ثاش ئةو، وآلتيَ
بيات، هةر كةسيَيي  ثاش ئةو بيَت، ئةوة وآ هةر بري لة جةالدةكةى خؤى دةكاتةوة كة 

 لة ناخيداية، ضونية ئةو بؤ وآ سةردةمي زيَرِي  بوو، بآ ئةوةى هاوتاى هةبيَت.
*** 

ؤذيَييان، بة ئاشيرا خؤى ثيشـاني دا،  رِةنهة ثيَويسيت بة ماوةيةك هةبيَت تا بيبينيَت. رِ
 بة شيَوةيةك وآ ثيَشبيين نةدةكرد.

وآ رِاستييةكةى ئةوى دؤزييةوة، ئةو رِؤذةى لةطةلَ دايييدا بـة دةنهـي بانههيَشـتةكةى    
)يرياس(ةوة ضوو بؤ ئامادةبوون لة شةوبيَدارييةكي رِةمةزاندا، كة تيثى مةولـةوى سـوويف   

، سةرى لة دةرويَشةكان سوورِدةما وودة ئايينييانة دةطرتى لةو سرثيَشيةشي دةكرد. طويَ
ي ئةو تيمة دةسوورِانةوة، كة لـة ذمارةيـةك لـة سـروودبيَرو دةف ليَـدةرو      رِيَتمكة لةسةر 

 مششاَلرةن ثيَيهاتبوو.
لة سةماكردنةكةياندا، مةينةتي سؤييهةر دةردةكةويَت، كة وةك ضؤن مششـالَ، خـؤى لـة    

مةترياَلـةكان  خستووةتةوةو، جةستةى خؤى لة هـةموو شـتة   هةموو شتيَيي دنيايي دوور
بةتاأل كردووة، ئةوي  لة رِيَهةى كةخمؤرييةوة، كة ثشتويَنة ثانةكةى هيمايةتي، بؤ ئةوةى 
بارطرانيي دنيا لةكؤَلى خؤى سووكرت بيات و خؤى ئامادة بيات بةرز بفرِيَـت، وةك ضـؤن   

 ةند نزيك دةبيَتةوة.ئاواز بةرز دةيرِيَت، لة خوالنةوةيدا لة خواو
ئةو ثياوةي  دةخواليةوة، بةآلم بة لووت بةرزييةوة، دةستيةوتةكاني بة كؤَلييةوة قـورس  

يةكانيشـي مةسـت بووبـوو. دةوَلةمةنديشـي كردبـووة ثشـتويَنيَك       يبوون، بة ضيَرو خؤش
 ركة بيويستاية بفرِيَت باَلةكاني داديان نةدةدا.ةوة دةكرد. بؤية هشانازى ثيَ
وو دةسيت سةماكةرةكة بةر جلـةكاني بيـةون،   انةكةيدا، نةدةبوو هةردسؤييهةر لة سةما

ئةو بة بةتاَلى هةردووكي بة سـينهي خـؤوة دةنووسـاندن. لـة سـةماى بةهيَزةكانيشـدا،       
جةستة دةبووة ضةند دةسـتيَك )ثانية(بـة ضاوضـنؤكييةوة هـةوَليان دةدا ثـِر بـة هـةموو        

رؤباتيك دةكـات تـا سـةرنج بـة الى خؤيـدا      شتيَيدا بدةن. ضـونية بـةهيَز سـةماى ئـةك    



 286 

لـة خوالنـةوةدا    بؤيـة  خؤى ي  كردووةتةوةو بة دةستةآلتي خؤيةوة دةنازيَت،رِاكيَشيَت، 
هةموو شتيَك تيَيدةشييَتيَت بةر ثيَى بيةون، ثيَى باشة سةماكةى لةناو ويَرانةدا كؤتايي 

 ثآ بهيَنيَت.
سـيت تييـي بشـييَنيَت. نةيـدةزاني وآ     كاتيَك بة لة خؤبايي بوونةوة سةماى دةكرد، وي

اهيدانة لةدايك دةبـ  و، هـةموو   زكيري مششاأل و دةية، ضوون ئةو بوونةوةرانة سووكة كة 
جاريَك لة خودي بآ هيَزيياندا دةبووذيَنةوة. لة خودى هةمان ياميلي ييالرمـؤني نـةبوو.   

و  مششـاأل ديية تـةنيا  ئةو دةيويست ثيانؤيةك بيَت، بةآلم نةيدةتواني ببيَتة هيض شتيَيي 
 دةف نةبيَت. لةبةر ئةوةبوو ليَك جيابوونةوة؟

دةف هيض شتيَيي دييةى نيية تةنيا ثيَستةكةى خؤى نةبيَت، دةدريَتة بةر ئاطر بؤ ئةوةى 
دةورى داوة، قاميشة وةردةطرييَت كة ئاو ضوار مششاأل، لةو دةنهي بةهيَزتر بيَت. هةروةها 
و خاك . ثاشان بـة ئـاطر ثـريؤز دةكريَـت، ثيَويسـت بـةوة       بؤية باوك و داييي مششاأل ئاو

دةكات بةتاأل بيريَت تا هةواى لة كونةكانةوة ثيَدا تيَثةرِيَت. ضونية ئاواز لة قاميشيَيةوة 
 .بةرز نابيَتةوة بة ناواخين خؤى ثرِبووبيَت

و  اكتيَداية. وآ خثيَيهاتنيدا هةر ضوار ئؤرطانةكةى سروشيت  )وآ(ي  بةو شيَوةيةية لة
و لـةو برِوايـةدا بـوو بـة      بة ساكارييةكةى يريوي خـوارد  ئاوو ئاطرو هةواية، كةواتة ضؤن

 زاأل دةبيَت؟ وويَت كةئاساني بةسةريدا سةردة
سةماى سؤييهةرةكان لة دوايةم  خوالنـةوةى خيَـراى سـةماكةرةكاندا طريانـدي. بـةآلم      

ة سـرووتي ئاهةنهيَرِيـدا بـوون و    رِوحي كورِاني سةيد سليَماني تيَدا بةرجةستة بوو، كة لـ 
رِؤضووبوونة ناو نؤرةيـةكي طريـاني بـة سـام و،     سةماى سؤييهةرانةيان دةكرد تا رِاديةك 

باريَيي واق ورِماوى رِوحيانةوة كة ثاأل بة هـةر كةسـيَيةوة دةنيَـت لةوانـةى بيانبينيَـت      
تةوة. ئةوان لةسةر ثيَ سةري سورِمبيَنيَت ضؤن ئةو ضةند سةنتيمةترة لة زةوييةوة بَلند بوونة

 رِانةوةستابوون بةَليو دةيرِي ..
ان دةكرد تـا ئازارةكـة دةبـووة ضـيَروةرطرت ، تـا رِادةى طريـان       يلة ئازارضةشتندا زيَدةرِؤي

انـة  خؤيـةوة دةيزانـي ئـةو ثيَي   ايي ردةطرت. تةنيا خواوةند لةو بةرزةضيَريان لة سةماكة و
 .كاند، كة دةطريان و دةيانيورضييان ثيَ دةطوت
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 ميوزيك ئةطةرى ئةوةى هةلَوةشاندةوة ذيان هةلَةيةك بيَت()
 نيتشة
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 ي ثياوانة طوتي:يبة يانيانيَييان زةنهى تةلةيؤنةكة ليَى دا. دةنهيَ
 ـ دادة ضؤنيت .. بؤ ليَمان ناثرسيتةوة؟

 ئةوة جةزايرةو ثرسيار دةكات )خاتوونةكةم ضؤنيت؟ بؤضى ليَمان ناثرسيتةوة؟(.
اسييةوة، بةآلم ئةو شيَوة زارة خؤشةويستة دةزانيَت، ضونية لة جـةزاير رِوو  دةنهةكةى نةن

نةوةى سـةردةميَيي جـواني   خسـت دةدات ئايرةت بة )دادة( بانط بيريَت، ئةوي  بـؤ بري 
 رِابوردوو.

 وةآلمي دايةوة:
 ـ بريت.

 ثياوةكة لةو سةرى هيََلةكةوة طوتي:
 دةمناسيتةوة؟ـ م  عيزةدينم .. 

 ي سوورييةوة قسةى لةطةأل دةكرد. لة ئةذمةتي لةناكاويدا طوتي:يؤنيَلة منرة تةلةي
 ـ بةَلىَ دةتنامسةوة.. بةآلم ثيَشبينيم نةدةكرد لة سووريا بيت. تةندروستيت ضؤنة.

.. ومت با سآلوت ليَ بيـةم، خـوا يـار بيَـت     رايانسثاردووم ئةركيَك بةجآ بيَنم ـ م  ليَرة 
 ساغ و سةالمةتيت.

 س. بة طاَلتةوة دريَرةى داية: باشم مادامةكى طوآ لة هةواَلةكان ناطرم.ـ باشم .. سوثا
 ـ تؤ بةختت هةية.. مني  طوآ لة هةواَلةكان ناطرم .. بةَليو دوايان دةكةوم!

 ـ باشة جةنط بة كويَى طةياندوويت؟
 اقدام. ماندوو  بووم .. ئةوة جةنهيَية حةوت طياني هةية.ريـ هيَشتة لة نيَوان ذنيَظ و ع

ـ خؤزطةت ثآ دةخوازم.. بيَزار مةبة.. لة كارى مرؤييدا، بة اليةني كةمـةوة بـة خراثـة    
 ثاداشت نادريَيتةوة، ضونية بؤ مرؤظيَك كارناكةيت، بةَليو بؤ مرؤظايةتي كاردةكةيت.

كولةمةرطي خةَلك ئـةوةت لـةبري دةباتـةوة ئـةوان      ـ بة خوا رِاست دةكةيت.. مةينةتي و
ةن، هةرضؤنيَك بووة هيوادارم بتبينم، زؤر شتم هةن ثيَت رِابهةيةمن، بتوان  ئازارى كةس بد

ى لةبارةوة ةمن و قسةثرؤذةيةكم هةية هةر لة بينينةكةى ظييةنناوة دةمويست ثيَت رِابهةي
 بيةي . ئاية بوارت هةية يةكدي ببين ؟

 ـ تا كةى ليَرة دةبيت؟
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 ـ بة اليةني زؤرةوة .. تا ضوار رِؤذ.
  يةكدي دةبين .ـ كةواتة سبةيينَ

ئاماذةيةك لة ضارةنووسةوة لة ناو مؤبايلةكةيدا بوو. وآ برِواى بة ئاماذةان هةية. رِةنهـة  
يـةويَت.  نازانيَـت ثرؤذةكـة ضـيية بـةآلم دة     خواوةند ئاه و نزوولـةكاني قبـووأل كردبيَـت.   

كـة  ثيَويسيت هؤكاريَية بؤ ئةوةى خؤى لة دوورطةى غةم و خةيةتةكان ثيَ قوتـار بيـات   
 ضةند مانهيَية نيشتةجيَيةتي.

نيا ئةوة نةبيَت كة ضاوى بـة كـل   ةضوو بؤ ديداري، ت بآ ئةوةى خؤى برِازيَنيَتةوة سبةيينَ
لة رِؤذاني رِةنط برِوسياوى جوانرت  ارِشت. ئارةزووى نةبوو خؤى لةوة ثرت ماندوو بيات، ت

بوو، بـآ  دة، يان دوو رِؤذ رِؤذديَنيَيةوة بيين تةمةني يةك كة بة رِ بوو دَلنيا دةربيةويَت.
 ئةوةى هيض شتيَك لة شيؤى ئامادةطيي لةدةست بدات.

 بة طاَلتةوة بة يةرةنسي طوتي :
 ـ ئةدى ثيَم نةطوتيت كة بة يةك دةطةينةوة؟

 وةآلمي دايةوة: 
 و رِيَيخستب ! كردب  هيَنيت كة رِيَيةوت سيَيةم  ذوانى بؤ ديارياـ برِوام ثيَ ن

 ضارةنووس دةكةيت. ـ تؤ طومان لة
 ـ بابَليَ  م  برِوام بة رِيَيةوتة توكمةكان نيية.

ان ورد مةبةوة.. بؤ ئـةوة هـاتووم تـا بـة دواى بابـةتي ثةنابـةراني       يـ لة ديارييةكاني ذ
شـوازى لـة يـةك مليـؤن و نيـو      مب ئةطـةر سـووريا ثيَ   عرياقي بيةوم.  نةمدةتواني ليَـرة 
ت بووني تؤية..   سـروةيةكي ييَنـك تـؤى هيَناوةتـة     ثةنابةري عرياقي نةكرداية. رِيَيةو

 ئيَرة؟
ئـةوة   ئارةزوى نةكرد بةسةرهاتي خؤى لةو سةردةمة زؤر ديَرينةوة بؤ بهيَرِيَتةوة. وآ بـؤ 

 هاتووة تا شيت لة بري بضيَتةوة نةك بريى بيَتةوة.
 بة طاَلتةوة وةآلمي دايةوة:

 كدي بهةي .ية يـ هةمان ئةو بايةي تؤى هيَناوة.. تا بةديدار
 طوتي:
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. زانيومـة كـة   ـ كة هاتووم .. بؤية ئارةزوو دةكةم بزامن بؤضـى جـةزايرت بـةجآ هيَشـت    
 كارةساتيَيت تووش هاتووة. ئارةزوو دةكةم بةسةرهاتةكة لة زارى خؤتةوة ببيسم.

جـؤرة   وآ ئاماذةى داية كةكاتيَك  هةَلوةستةى نةكردئةو  زةوة سةيري كرد كةبة ضاوي رِيَ
ةنهـة بزانيَـت كـة وآ لـةو سـؤزةيدا بةرانبـةرى       بةرانبةر بـةو دةجووَليَتـةوة. رِ  يَيى سؤز
بةر لة ثيَنج مانط تةلةيؤنى بؤ دةكرد. ئةو دةيةويَت لة ئيَ  و  نة نيية، ئةطينةؤياهرِاست

 ئازارةكانيدا بةشدار بيَت نةك درؤى ثان كردنةوةكاني.
ة سـةرةتاوة بـؤ طيَرِايـةوة.    يض ضارةيةكي نةبوو. دةسيت ثيَيـردو بةسـةرهاتي خـؤى لـ    ه

 بةسةرهاتةكةى بةبىَ ئةو بةسةرهاتة..
 ةيةتةوة طوتي:خبة 

ـ نيشتمانيَيمان دةويست لة ثيَناويدا مبري ، بةآلم نيشتمانيَيمان بؤ دروست بـوو لةسـةر   
 دةسيت دةمري .

 ثاش هةنديَك بآ دةنهي، بة سةرةخؤشي ليَ كردنةوة دريَرةى داية:
نـةبيَت، كارةسـاتة طـةورةكان      لة بةردةمدا نيية، تةنيا سةركةوتـ هيض رِيَهةضارةيةكت 

طةورةمان دةكةن. لـةو ثرؤذةيـةي دةتةمـة بـةر دةسـتت هـةليَك دةبيـنم بـؤ سـةرةتاي          
ــةند     ــةي  ض ــادة دةك ــةورة ئام ــةنهيَيي ط ــؤ ئاه ــان ب ــاني. خؤم ــةكي جيه بةناوبانهيي

ةيت، قازاجنةكـةى بـؤ   يـ هونةرمةنديَيي جيهاني سازى دةدةن، دةمةويَت بةشدارى تيَدا ب
اني ثةنابةرة عرياقييةكان تةرخان دةكريَت، ضونية ئةوةتة زستان خةريية نزيـك  يارمةتيد

دةبيَتةوة و دةيان هةزار لةوانة لة ئؤردوطةكاندا دةذي . ئاهةنهةكة لة ميونيخ سازدةدريَت  
 و رِاستةوخؤ لة ضةند كةناَليَيي ئامساني بيانييةوة ثةخ  دةكريَتةوة.

رتي  هةواأل بوو لة ماوةى ساآلني رِابـوردوودا بـةر طـويَى كـةوتبيَت. ئـةوة هـةواَلى       جوان
 رِزطاربوونيةتي. بة هةناسةيةكي شادييةوة وةآلمي دايةوة:

 .دةروازةى شادي منيتى كة بريت لة م  كردووةتةوة. تؤ ةـ دةى .. سوثاس بؤ ئةو
 وةآلمي دايةوة:

 ووكةكان شايةني تؤ ن .دةرطة بضم..ـ بةَليو دةروازةى بةختى تؤ
 . بةآلم دَلى سةرلةنوآ بريى لة ثياوةكةى ديية دةكردةوة.)ئاى   ثياويَية!(
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نةزانيَت و نةيبينيَت. بةر لة هةموو شتيَك ئةوةى  لةوة ترسا هةرطيز هةواَلى ئةو ئاهةنهة
مةبةستيةتي ئةوةية وآ ببينيَت لـة ئاهـةنهيَيي جيهانيـدا طـؤراني بضـرِيَت. وآ ضـاك       

 وة.ليَ نةكاتة يَتةوة ئةطةر بة سةركةوت  تؤَلةىناب
 يَى ثرسي:بة سةرسورِمانةوة ل
 ـ بؤضى لةميونيخ؟

 وةآلمي دايةوة:
ن بدات، ارِةوةنديَيي زؤرى عرياقي لة ئةَلمانيان.. خوا يارمةتي عرياقييةك ىـ لةبةر ئةوة

سةر دةوَلةمةندتري  وةتةوة، لةبةر رِيَيةوتيَيي جوطرايف، لةباجي بوووني خؤيان داضةنديان 
، لة ساتيَيي رِووداني طةورةتري  دزي ميَروويى وآلتيَـك بـؤ تـاآلن كردنـي     خاكي عةرةب

مانهيَيـة خؤمـان بـؤ ئامـادةكردني      دوآلتيَيي ديية ئةجنامي دا. تؤ سـةير بيـة، ضـةن   
ئاهــةنهيَك ســةرقاأل كــردووة يــةك مليــؤن دؤالري تيَــدا كؤبيةينــةوة، كــة لــة زةكــاتي 

كة عرياقي نويَ هيَنابيَتية ئاراوة كةمرتة. بؤ ئةوةى لة ستةمهةريَك قوتار  بضووكرتي  دز
 جـةردةو  بـةر  ب ، بةردةوام ثـةنا بـةر داطريكـةريَك دةبـةي ، ئـةوي  الى خؤيـةوة ثـةنا        

 يان رِادةست دةكات.نرِيَهرةكاني ميَروو دةبات و نيشتما
بة وآلتي مليـؤن دارخورمـا   خةمي عرياقي دةخوارد، دةيتواني ضةندي  كاترميَر سةبارةت 

بثةيظيَت، كة بووةتة وآلتي مليؤن كوذراو، بةآلم ثـرت شـادومان بـوو طـويَ لـةو قسـانةى       
بؤى هةَليـةوتووة تـا لـة بَلنداييـةكي زؤر بَلنـدةوة       وبهريَت كة دةييردن، ئةمة هةليَية

لـة  ورةكاندا ئةو ثياوة بيبينيَت لةطةأل طة تيشيي بةناوبانهيةتي. دةيةويَتبهةرِيَتةوة بةر 
رِاوةستاوة. لة ضياكةى خؤيةوة بةرانبةر بةو دةركةويَت، نةك لةو يرِؤكةخانةوة، كة لووتية 

لةوآ )وآ(ى بةجيَ هيَشت. هونةر وةك داهيَنان، هةر لة يةكةم  تؤيةوة بة خـؤى تـؤوى   
 تؤَلةكردنةوة بووة.

 بة ثةرؤشةوة ليَى ثرسي:
 ـ كةى ئاهةنهةكة ساز دةدريَت؟

ت لة ثيَشة بؤ ئةوةى خؤت ئامادة بيـةيت. طـؤراني   نووني يةكةم. يةك مانهى كا5ـ لة 
 جوان هةَلبريَرة، ضونية طؤراني بؤ بينةرانيَك دةَليَيت كة ناتناس .
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 ـ ليَت ناشارمةوة لةم جؤرة ئاهةنهة زةندةقم دةضيَت.
ةبـةزيت  دسةر شانؤ، بةآلم كاتيَك ليَـوةى دا تة .. رِةنهة بة نةناسراوي بضيـ طويَى مةدةية

كةس ناوت لةياد ناكات. ئةو رِؤذة دةمةويَت لة هةموويان باشرت بيت. بريت نةضـيَت تـؤ   
 ضؤن خؤت دةبينيت بةو شيَوةية دةبيت.

كاتي ديداريَيي ديية و يةكدييان بةجآ هيَشت بة هيواى ئةوةى تةلةيؤن بؤ يةكدي بيةن 
 دةستنيشان بيةن لة وردةكارييةكاني ئاطةدار بياتةوة.

نةيـةوة، لةطـةأل ئـةوةى بـة     بـآ ويَ لةو مةردايةتيية بة شيؤيةى ضوو بةو بآ ييزيية دَلى 
تةنهي ناوبانهييةتي ئةمةوةية. هةستيَيي دَلنيايي خزاية ناو دَلييةوة. سوثاسـي خـواى   

 كرد كة ئةم ثياوةى بؤ نارد، ضونية ضى ديية ناتوانيَت بة تةنيا خؤى سةوأل ليَ بدات. 
ى كانوونى يةكةم بوو. ثيَويسيت بـة رِؤذيَـك   5خؤشى ويست رِؤذى بةآلم ئةوةى بة رِاستى 

، ثاش ئةوة هةموو شتيَك وةك خؤى ليَ نايةتةوة. ئـةو  بوو كوودةتاكةى تيَدا تؤمار بيات
كات، الثةرِةى ذياني هةَلناداتةوة.. بة طةواهي كاميَراكان دةيـدرِيَنيَت و ثارضـة ثارضـةى    

 دةكات.
يداري طةيشت، وآ جوانرتو دَلخؤشرت بوو. ضـةند مانهيَـك   ثاش ئةوةى بؤ دووبةياني بة د

ى )وآ(وة ذيان طةردان نةدةكرا، .. بةَليو بريةوةرى هةبوو. بة البوو هيض ثرؤذةيةكي نةبوو
تةنيا لة رِابوردوودا نةبيَت. بؤى دةركةوت كة كامةراني ئةوةية كة ثرؤذةيـةكت هـةبيَت.   

 ناخةوة ثيَبيةنيت. ، ئةوةية كة ئاكام .. لةهةرضى تةندروستيية
ثاش ئةوةى وآ رِؤيشت، عيزةدي  بةردةوام تةلةيؤني بؤ دةكرد لة ئامادةكارييةكاني دَلنيا 
بيَت. جاريَك هاني دةدات كاربيات، جاريَيي ديية حةز دةكات لةناكاو، لة طةشتةكانيدا 

 وةو دةَليَت)كآ(ية؟، وةآلم دةداتةبة منرةى نةناسراو تةلةيؤني بؤ دةكات. كاتيَك دةثرسيَت 
 )حاجى(، ئةوةندةى ديية شثرزة دةبيَت، ضونية نيوةى طةىل جةزاير حاج .

دةثرسيَت )كام حاجي؟(، وةآلم دةداتةوة )رِاستيت دةويَت م  هيَشتة نةضـوومةتة حـةج..   
م ..بـة تةمـةمن.. بـانط    طيانةكةتةنيا ضوومةتة )عةمرة(.. بة حاجي بانهم مةكة .. بة 

 بية(.
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ي جةزايري بوو لةسةر بةرِيَوةبةريَك، كـة ثيَـى نـاخؤش بـوو سـيرتيَرة      ئةوةي  نوكتةيةك
ئايرةتةكةى بة )حاجي( بانط بيات، بؤية يةتوايةكي بؤ هةَلبةست بؤ ئـةوةى بـة )ئـةى    

بـة نوكتةكـة    ،لـة رِؤذطارةكـاني جـةزايرةوة ثيَنةكـةنيوة    كة  ،انهى بيات. وآتةمةمن( ب
 .ثيَيةنيين هات

ارمةتي دا بة طةرم و طورِييةوة دةست بة كارةكةى بيات، ئةو هةست بة خؤشي كردنةى ي
بةو ئارةزووةى عيزةدي  ثاَلى ثيَوة نـا بـؤ ئـةوةى رِوو بـة رِووى ئـةو بةرةنهاربوونةوةيـة       

 ببيَتةوة.
ـ دةبيَت كاريَيى مةزن ثيَشيةش بيةيت.. تؤ لةم ئاهةنهةدا بة نـاوى خؤتـةوة بةشـدار    

ترسي ليَ نيشـت شـان بـة شـاني ناودارةكـان       يت.نابيت، بة ناوى جةزايرةوة بةشدار دةب
طؤراني بضرِيَت. تةنيا ئاهةنهيَيي شةوبيَداريية، تةنيا نيو كاترميَرى تيَدا بةردةكةويَت بؤ 
ئةوةى ئاييندةى خؤى لةسةر ميَزى ضارةنووس ياري بيات. لةبةر ئةوةى زؤر دةترسا ضـى  

ثؤى دةركرد لةكاتيَيدا كة ثيَشـبيين  ديية ترسي نةما. برِيارى دا طرةوةكة بباتةوة. ثةرِو 
 و باَلى ليَ رِوابيَت.ونةدةكرد د

*** 
لةو بةرزاييةوة، لة يرِؤكةيةكدا بة ناوى خؤيةوة، ثارضةيةك لة ئامساني هةية. لةو شويَنةوة 

كة دوو دوو و سيَ سـآ لةسـةر    ئةوى ليَية ئةو كيرةى لة خوارةوة وةك ضؤلةكة ليَوة ديارة
ةسنت. )وآ(ي  يةكيَية لةو حةشاماتةى كة نابينريَ . وآ دوو باَلى نيية تيَلى كارةبا رِادةو

كة هةردوو باَلى بةسةر كيشوةرةكاندا ثةرت  ،تا دةسيت ثيَرِا بهات، ضؤن باَلندةيةكي دليَر
 دةكاتةوة، بضيَت لةطةأل ضؤلةكةيةكدا جووت بيَت؟!

ةنديَشةيدا رِاطوزةري بوو، ترس بةآلم بريؤكةى رِةوة ضؤلةكةكان كة ئامادةى هةَلفرِين ، لة ئ
و لةرزي لة دَليـدا دةورووذانـد. مةترسـي بـووني كـؤترو ثاسـاري بةرانبـةر بـة طةشـتة          
ئامسانييةكاني بريخستةوة، لةطةأل ئةو هةموو كؤششةى يرِؤكةخانةكان دةيدةن تا باَلندةكان 

لة ناو بزويَنةرى  دوور خبةنةوة، ضونية حةز دةكةن خؤيان لة رِيَرِةوى نيشتنةوةى يرِؤكةكان
بنة هؤى ئةوةى ئةو يرِؤكانة ؤكةخانةكاندا بشارنةوةو، دواتر دةيرِؤكة رِاوةستاوةكاني ناو يرِ

بيةونة خوارةوة. هةنديَك جاري  رِوو دةدات بةر شووشةى بـةردةمي يرِؤكةكـة بيـةون و    
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ــ يرِؤكــةوان رِآ نــادةن  ــت دةطةرِيَتــةوة ئ ــت، بؤيــة ناضــار دةبيَ ةو بةرضــاوى خــؤى ببينيَ
 يرِؤكةخانةيةي ليَوةى يرِيوة.

لةبةر ئةو زانيارييانةى لةبارةى ئةو كارةساتانةوة هةبوو كـة بـة هـؤى باَلندةكانـةوة رِوو     
هـيض جاريَـك    .ى لـيَ نيشـت  دةدةن، واى ليَ هات ترسي ئةو دوذمنة بضـووكة نـةبينراوة  

نةكةوتبيَتـةوة، تـا   نةبوو، ئةو كاتةى يرِؤكةكةى ئامادة دةبوو بفرِيَت، ئـةو باَلندانـةى بري  
 رِادةيةك ترسي ئةو باَلندة بضووكانة لةناو نةستيدا جيَهريبوو.

 طةيشـتة ئامسـان   ضؤن ئةو باَلندانةى لةسةر زةوى دؤستايةتي لةطةأل ثيَيهيَنـاون، كاتيَـك  
 بوونة دوذمين؟

ات لـة  تؤ بَليَيت هةركة بَلندتر ببينةوة زؤرتر برتس ؟ يان كة لة بَلندايي ب  وامان ليَ دةك
بضووكرتي  بوونةوةري  برتس ؟ يـان زؤر بـَي هَيزتـر دةبـ ، كاتيَـك دةطةينـة ئةوثـةِرى        
بةهيَزميان، مادامةكي باَلندةيةكي بضووك دةتوانيَت باَلندةيةكي تةكنـةلؤذى لـة قـةوارةى    

 يرِؤكةيةكدا خباتة خوارةوة؟
ةثيـدا دةضـنييةوةو،   كةواتة دةبوو لةو كيرة وريا بيَت، كة ضؤلةكةيةك بـوو دانـي لـةناو ل   

كاتيَك بةجيَى هيَشت، خؤى لةناو )بزويَنةرى دلَ( و ثيَض و ثةناكاني يادطةيدا ظةشيَرت و، 
ئيَستةي  كة لة دةرةوةى بوارى بينينيدايـة، دةتوانيَـت ثيالنـي لـة دذ بهيَرِيَـت و، لـة       

ى ببيَتةوةو، ئاهةنهيَيي طؤراني ضرِيندا رِاوةستيَت و طؤراني بضرِيَت، بةرةنهارى دةستةآلت
 هةرِةشة لة كؤشيي شيؤى بيات؟

كة بةو رِةنهة جوانةوة دةركةوت، خورثةيةكي لـة دَلييـةوة هةَلسـتاندو ثـةكي خسـت و،      
 زيانيَيي سؤزدارى بة ناخي ناخةوةى طةياند.

دا بوو كة كولتـووريَيي خؤشـي هةيـة، لـة كاتيَيـدا وَى كولتـوورى غـةم و        ئةم لةو برِوا
نيية ئاطر لةناو ئاودا بتويَتـةوة. كةواتـة ضـؤن رِؤَلـةكان      يَدةي ئةو ئومخةيةتى هةيةو، 

هةَلهةرِاونةتةوة، كة وآ لةوثةرِى خؤشيدا داطريساوة، كةضى بةشيَيي ئةو دةكوذيَتةوة، لة 
كاتيَيدا سةيري دةكات طؤراني دةضرِيَت؟  رِةنهة حةزى بيرداية لةطةأل ثياويَيدا خيانةتي 

 سـةركةوتندا خيانـةتي لـيَ بيـات. سـةركةوت  جـوانرتي       ليَ بيات، لةبرى ئةوةى لةطةأل
كاتيَيدا ئةو لةو برِوادابوو كـة كاتيَـك يرِيَـى دايـة نـاو       ةدةكاتةوة، بةرزترى دةكاتةوة، ل
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دةرياوة بة تـاوَيرى طـوآ ثـيَ نةدانييـةوة بةسـرتابووةوة، ئـةوة هـيض ضـاريَيي نابيَـت و          
بردو يرياى كةوت تا ماوةى نيَوان ب  كآ  ؤدةخنييَت. كآ دةست و ثيَى كردةوة؟ ثةناي ب

 دةريا و رِووى دةريا بربِيَت؟
ي هات سةيرى كردو، ئةو ضةثية تؤليبةى يويَرِاى ئةوةي ، لة ماَلةوة تا ئاهةنهةكة كؤتا

 ةوة.طل دايرِاهاتبوو بؤى بنيَريَت، بؤ دَلى خؤى 
يةكيان بوو دانيشتبوو ، كاتيَك يةكةم  جار بيين، ئيَوارةكةم  رِؤذ ضؤن بووةك يةتةواو و

ى تةلةظزيؤنةكةيةوة سةيري دةكرد. وةك جاران ضـؤن دوور بـوو و دةسـيت ثيَـرِا     سيرينلة 
  نةدةطةيشت، ئيَستةي  بةو شيَوةى ليَ هاتةوة.

ئةويَك .. ثياويَيي ميزاج بةرازيلي، تةمةنيَيي لة داهيَنـاني دةماميـدا بةسـةربردووة.    
 و ييَرطةى خؤطؤرِكيَي خؤشيية. ئةو ئةو ليَبووكةية كة ندارى بة الى ئةوةوة كةرِنةظاأليئةو

خؤى طؤشةطري دةكات تا غةم خبوات، ئـةو جادووطةرةيشـة كـة ثـاش هـةر منايشـيَك بـة        
 دؤرِاوى دةطةرِيَتةوة.

جؤرة غةميَك هةية دةيناسيَت، يةكيَيي دييةي  هةية ئةم شةو دةيناسيَت. غةميَك كة 
 ثيَشرت شؤكةكةى تاقي كردووةتةوة.

بةتةيةك تؤليب بؤ ئةو غةمانة بنيَرَت هـةر ئيَسـتة هاتنـة    بةثيَى ئيتيييَت، ثيَويستة سة
 ذيانيةوة. ئةدى غةم ميَينة نيية بة يريوى ذان تاقي دةكاتةوة؟

خاتووني غةم ئيَوارةت باش. رِيَم ثيَ دةدةيت ضةند ضةثية طوَلى تؤليبت ثيَشيةش بيـةم  
 ةى جاران نيم.كة نةمضنيونةتةوة.. ضونية ئةو باخةوان

*** 
ويسيت ثةنديَيي لة طؤراني ضرِي  ثيَ دابدات.. ثةنديَيي لـة ثيَويسـيت ثـيَ نـةبوون ثـيَ      

 دادةدات.
كة لة نةوةى )كاهنة(ية؟ ئايرةتيَية بة دريَرايي نيو سـةدة   ضى لة بارةى )وآ(وة دةزانيَت

و، نــةياران  هـيض جــةنهيَيي نةدؤرِانـدووة. هةرضــةندة دوذمنـان ثيالنيــان بـؤ طيَرِابيَــت    
ةيان ثيَشيَل كردبيَت، طرةوى ثيـاوةتي خؤيـان دؤِانـدووةو نـةيانتوانيوة سـةر بـة       كدةظةرة
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ميَيايةتيي وآ دانةويَن . لةو شويَنةوة هاتووة، ئايرةت ضيايانة لةدايك دةبـ .. هةرضـى   
 ثياوان ، ئةوة تةنيا وةك ثياو لةدايك دةب .

بـة لوولـةى تفةنهةكانيانـةوة دةكـةن، بـةو      ضوون سةربازان لة جةنط دةطةرِيَنةوةو طـوأل  
شيَوةية طةرِايةوة. كةس ثيَشبيين ئةوة ناكات بةرانبةر بـةو دةركةوتنـةى ضـةندى ئـازار     

 هيَرش بووةوة.  كيَشاو، لة   سةنهةرانيَك، نةك ئؤتيالنيَك دابةزى و، بةرةنهارى ضةندي
بـويَري )وآ(ى دروسـت    ىةتةنيا و بآ باأل سةركةوت، بةو الوازي و بآ هيَزييةى ئةيسـان 

ــرد. ســتةم  ــيَك ــةخؤبووني ث ــاريَزى برِواب ــة ســتةمهةراني   خؤث ــدةزاني ك بةخشــي. نةي
خؤشةويسيت و ئةوي ، ضوون ستةمهةراني طةالن ، بةرانبةر بة ئايرةتـان زل و خؤسـةثيَ    

. هـةروةها ئاغاكـةى تـؤي     بضووك دةبنةوة نو، بةرانبةر بةوانةى لةوان خؤسةثيَنرتدةب  
ليَـى برتسـيَت، لةبةرضـاوى    هةيـة  هةية، سـتةمهةرةكةى تـؤي  كةسـيَيي     ئاغاى خؤي

خوا نةبيَت لةكةس ناترسيَت،  ةئاغاكان بضووكرت بوونةوةو، بة خؤى بوو بة ئاغاى خؤى. ل
 نةبيَت.خوا سةريشى سورِناميَنيَت، تةنيا لة بضووكرتي  بوونةوةرةكاني 

نهة جيهانييةدا بيـات، بـؤ ئـةوةى    هةر لةسةرةتاوة، زؤرى حةز دةكرد بةشدارى لةم ئاهة
بيبينيَت جلة رِةشةكةى يرِآ داوة، ئةو كات دةزانيَت كـة   تا ئةو دةريةتةى بؤ هةَليةويَت

كيَى يرِآ داوة. مةبةسيت ئةوة بوو بةسةريدا سةربيةويَت. بة رِةنهة نويَيةكةيـةوة ضـوون   
بـا ئـةو بـؤ لةدةسـت      ثيالنيَيي ئةوينداريانة بةضيَربوو. رِةشةكةى بؤ ئةو بةجآ هيَشـت، 

 ضووني )وآ( رِةش بثؤشيَت.
 و جؤرة دةنهيَيي هةية(. وآ رِةنهي ياخيهةري ثؤشي.)هةر باَلندةيةك 

ويسيت تؤَلةى سةربَلندي خؤى بياتةوة، كاتيَك ضاوى ثيَ دةكةويَت ئةو جلة بةنةوشةييةى 
ي تيَنـةكات و  لةبةرة. ئةو رِةنهةى داييي بؤى هةَلبرارد، ئةوةند جوان بوو، تا ضـاو كـار  

 ضاوى ليَ دوور خباتةوة، وةك داييي طوتي.
يى ئةو مانهةى كاتيَك خؤى بؤ ئاهةنهةكة ئامادة دةكردو خؤى لةسةر ئةو بةآلم بة دريَرا

طؤرانيانة رِادةهيَنا كة دةيانضرِيَت، ضى دييـة تؤَلـة سـةندنةوةى بـةالوة طـرنط نـةبوو،       
هةر لة بازنـةى خةيـةت خواردنـدا    ةيةنيَت ضونية بريكردنةوة لة تؤَلةسةندنةوة، ئةوة دةط

 خبوليَينةوة.
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ئةمرِؤ وآ طؤراني بة هةموو خةَلك دةَليَت، تةنيا ئةو نةبيَت. جلةكةى نا، بةَليو دةنهـي  
تؤَلة لةو ئاهةنهة دةسيَنيَتةوة، كة رِؤذيَك لة رِؤذان ناضاري كـرد طـؤراني تـةنيا بـؤ ئـةو      

نيية. يةكةم  جار كة ضووة سةر شانؤ، شةبةنهي  بضرِيَت. ئةو ئةمرِؤ تةنيا كةسيَية ليَرة
لـيَ نةداتـةوة، ضـونية     ورِىتة ثشتييةوة، دَلى برِيارى دا ئائةو لةناو هؤَلةكة بزربوو، كةو

ورِى ثاشةوةى خؤى ناداتةوة. ثةنديَيي دييـة لـةو شـويَنة ييَربـووة كـة ليَـوةى       رِووبار ئا
 هاتووة.

انييـةك بهريَـت و، رِيَـى    وةك ئةوة وابوو بةر لة ك ئةو، وةك رِيَى طؤراني ضرِيين ليَ طرت،
، بةآلم ئةوةتة بةنداوةكةى هةرةسي هيَنـاو، ئةوةتـة   شؤرِ ببيَتةوةرةو رِيَرطةكةى نةدات بة

 وآ قاسثةى ليَوة ديَت و طؤراني دةضرِيَت.
 وآ ئةمرِؤ ئايرةتيَيي ئازادة وةك )شاوييةكان(: )ثياوة ئازادةكان( ئازادة.

يَـك و بـؤ   الوكيَية بريى ئةو شـويَنة دةكـات ليَـوةى هـاتووة، دةبيَتـة      دةنهي وآ مششاَل
خاكةكةى خؤى دةطةرِيَتةوة. ثيَويسيت بة ماييرؤيؤن نابيَت، لةطةأل سـروةى بـادا ثـةخ     
دةبيَتةوة، شيوو دؤَلةكان دةبرِيَت، بةرةو بةرزاييةكان دةضيَت، كـة بـاثريةى طـؤراني تيَـدا     

ةوادةى هةيـة، سـةر بـة قـورِطي )كـورِاني سـوَلتان(ة.        ضرِيون. دةنهي وآ سةجةرةى خان
دةنهي ئةوةندة خؤشة شادي بآلودةكاتةوة، بةرةو لووتيةكاني ئـؤراس دةطةرِيَتـةوة، لـةو    

دةلةريَتـةوة..  شويَنةى كة تةنيا ذيَيةكاني دةنط دةتوان  بة ضياكاندا هةَلهريَ . دةنهـي  
 بةرز دةبيَتةوة .. دةضرِيَت:

 ثؤزشت بؤ دةهيَننةوة دارخورماكاني بةغدا
 ئةى ئةوةى زوو لةطةأل ثاسارييةكاني كاتدا رِؤيشتيت

 ةيئةم رِؤذطارة رِؤذطارى تؤ ني
 بيتهةرِووى نةداوة كة ذياني زؤرتر 

 ت بة ميواني مةرطيوةك ئةو رِؤذةى بوو
 

 هةنهاوةكانت شؤستةكانيان لةئاميَز دةطرت
 هةردوو ضاوت ليَويَك بوون
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 دةكرد طؤناى منداَلةكاني ما 
 بةضيَر بوويت و ضاوةرِوان كراو بوويت ضوون ثةيامبةريَك

 بؤية ئاطةت لةخؤت نةبوو
 بة ناو ضارةنووسدا بؤ كةنارى ئةوبةر

 ثةرِيتةوة
 

 ئةو رِؤذطارة ئارةزووت دةكرد دةستت
 لةناو دةسيت ئةو كةسةدا بيَت كة خؤشت دةويَت

 ئةطةر دوايةم  ما  لةناوى بردبيت
 يي ئةوينداريدا مرديتئةوة لة رِووداويَ
 ةوةبةآلم بةربوويت

 لةكاتيَيدا ثاسارييةكان دةنية طةمنةكاني ناو لةثيان دةضنيتةوة
 تؤ بَليَيت رِؤيشتبيت بؤ ئةوةى بة خويَنت

 مرؤظايةتي ئاو بدةيت ىدرةخت
 

 ئةى ئةو ئةويندارةى هيَشتة خةون دةبينيت
 دةربةسيت مردن مةية خؤرِاطربة

 ت دةثرسنةوةدارخورماكانى بةغدا ليَ
 ليَت دةثرسنةوة

 واني بيةيت وثةليةكاني ضاوةرِبةشيو سةرةخؤشي لة 
 رةش ثؤشي بةر كيرؤَلةكان دادةكةنيت

 
ئةم شةو دةنهي بؤ ئازادي خؤي طؤراني دةضرِيَت. بؤ ثيَشوازى ليَ كردني بةرز دةبيَتـةوة،  

يَتـة داوى  ئةم شةو دةنهي كةسي خؤش ناويَت بـة خـؤى نـةبيَت. يةكـةم  جـارة دةكةو     
 خؤشويستين خؤيةوة.
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ةوانـةى  بة اليةوة طرنط نيية ئةوانةى بة ثيَوة رِاوةستاون و ضةثَلةى بؤ ليَ دةدةن، نةي  ئ
سةيري دةكةن. تةنانةت ئةوي ، ةلةظزيؤنةكاندا دانيشتوون ى تلة ماَلةوة لةبةردةم سيرين

دةكـات و، ئـةوةى    نيـدا سـةيرى  ضى ديية بةاليةوة طرنط نيية ئاية لة يةكيَك لة ماَلةكا
 ردووكيان( ناوى دةبرد.توورِ داوة كة بة )رِةنهي هة

كاتيَك ستايشي ئةو رِةنط رِةشةى ئةمي دةكرد، مةبةسيت ئةوة بوو هـةر لـةذيَر دةسـت    
بةسةري خؤيدا بيهيََليَتةوة، لةو كاتةدا، لةطةأل دؤستة هةميشـةييةكةي خؤيـدا خيانـةتي    

 لةطةأل دةكرد: )ذيان(.
 

ض شتيَيي ثيَ نةبةخشي و.. هةموو شتيَيي ييَركرد، لـةيادي ضـوو ثةنـدة    يئةو ثياوةى ه
 طرنهرتةكةى ييَربيات: تةنيا دَلسؤزي نواندن بؤ ذيان.

رِؤذيَييان ثةنديَيي بةرضاو كةوت زؤر سةرى سورِما. كاتيَك خويَندييةوة، مةزةندةى كـرد  
 و كتيَبةكاني ويَدا بيَت:كة دوايةم  نهيَين لة نهيَنييةكاني ئةوى دزيوة. رِةنهة لةنا

 )سةما بية وةك بَليَيت كةس ناتبينيَت
 طؤراني بضرِة وةك بَليَيت كةس طويَى ليَت نيية

 بويَت وةك بَليَيت ثيَشرت كةس برينداري نةكردبيت(. خؤشت
 

 ئاى ئةم ئيَوارةية ضةندي  شت دةكات، كة يةكةم  جارة بيانيات.
ؤلةكان، ئـةى كانييـةكان، ئـةى تاظهـةكان، ئـةى      ئةى باَلندةكان، ئةى ضياكان، ئةى شةث

 بانهم دةكةن. نتانةمششاَلةكا هةموو بوونةوةرةكان، م  طويَم لة
 ئةى ذيان،

 با كةماجنةكانت هةر برةن  و .. دةستتم بدةية.
 ئةم جؤرة غةم و خةيةتة زؤرة خؤشييةكي هةية..

 دةى سةمام لةطةأل بية.سا
 2012بةيرووت، نيساني                                                         

 وةرطيَرِانةكة تةواوبوو. 2013ى ئةيلوولي 5هةوليَر                                            
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 ميـئةحالم موستةغان

 
و )ئـاذاوةى   1993خامنة نووسةريَيي جةزايريية، بة شاكارى سـيَينةى )يادطـةى جةسـتة(    

نـاوى   2009و دوايـةم  رِؤمـاني )بريضـوونةوة(     2003و )رِيَبواري نـويَ (   1997هةست( 
دا بة هةرميَ  تري  و بآلوتـري   2006دةركردووة. طؤظارى )يؤربس(ى ئةمةرييي لة ساَلى 

 نووسةرى لة وآلتاني عةرةبدا ثؤل  كردووة. 
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 لةضةند ديَرِيَكدا رِوةرطيَ

 

 
 
 

  اييبووة .لةناوضةى بنيوورةى سةر بة قةزاى خانةق  لةد 1951ساَلى 
  خويَندنى سةرةتايى لة قوتاخبانةى طوندى طؤرِةشةلةى كةنارى زيَى سريوان لة  1963ساَلى

 ناوضةى خانةق   تةواوكردووة.
 . قؤناغى خويَندنى ناوةندى و ئامادةيى لة شارى خانةق  تةواو كردووة 
  دا 1974ضووةتة بةشى كوردى كؤليَرى ويَرةيى زانيؤى بةغداو لة ساَلى  1970ساَلى

 بةكالؤريؤسى زمان و ويَرةى كوردى وةرطرتووة .
  وة دةستى بة نووس  كردووة .1970لةساَلى 

  لة زؤربةى طؤظارو رؤذنامة كوردييةكاندا بةرهةمى ويَرةيى و شييرو بابةت و وتارى
هةمةجؤرى باَلوكردووةتةوةو بةرهةميَيى زؤرى شاعريان و ضريؤكنووسانى كوردى كردووةتة 

آلوى كردوونةتةوةو لة سايتى ئينتةرنيَت بةرضاو دةكةون و ضةند بةرهةميَيى عةرةبى و ب
 دةستنووسى هةية ضاوةرِيَى ضاث دةكةن ،  ئةم بةرهةمانةشى ضاث كردووة 

  بةغدا . 1978كؤشييرى شةثؤىل ئاواز  ساَلى 

  بةغدا . 1980كؤشييرى ذيلةمؤى رِاز  ساَلى 

  بةغدا  . 1986كؤشييرى بةردةباز  ساَلى 

  بةغدا . 1987كؤشييرى خؤر كؤ  ناكات ساَلى 
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  هةوليَر . 1997كؤشييرى رِيَس ساَلى 

  هةوليَر . 2000كؤضريؤكى مةرطةمووش ساَلى 

  هةوليَر . 2005كؤ شييرى ئةيسانةى سيَو ساَلى 

  هةوليَر. 2008دةستوورى شييردنةوة لة زمانى كورديدا 

  ؤ منداآلن.ضريؤكى وةرطيَرِراو ب 2008ئامؤذطارى دايك ساَلى 

  2010خةونةكةى دارا، ضريؤك بؤ منداآلن، وةرطيََرِان. 
  2010خةناوكة، ضريؤكى يؤليلؤرى طةالن، وةرطيَرِان. 
   ،2010يريشتةى دارستان، ضثرؤكى يؤليلؤرى طةالن، وةرطيَرِان. 
  ،2011كؤضريؤكى )هةورة تريشقة(، وةزارةتى رِؤشنبريى و الوان، هةوليَر. 
 2011ةجنةرةوة ديَتة ذوورآ(، حةننا مينة، وةرطيَرِان، هةوليَر، رِؤمانى )بةفر لة ث. 
 )دةزطةى موكريان و رِؤمانى )ثردةكةى سةر رِووبارى درينا(ى نووسةر )ئيظؤ ئاندريض ،

 .2011وةزارةتي رِؤشنبريى، هةوليَر 
  )دةزطةى موكريان و وةزارةتى رِؤمانى )طؤرِةثانى نةفرةتى( نووسةر )ئيظؤ ئاندريض ،

 .2011نبريى،  هةوليَر رِؤش

  ( اأخرىكؤمةلَة شيعري (ى شاعري زانا خةليل، وةرطيَرِان بؤ عةرةبي هةوليَ كذب 
2011  . 

  ،كؤمةلَةى شيعرى )شدو القبج( شيعرى ضل شاعريى كورد بؤ عةرةبي، دار الغاوون
 .2012بةيرووت، 

  ،2012كؤشيعرى )رِةهيَلَ( لةسةر ئةركي خؤى، ضاثخانةى شةهاب، هةليَر. 

  ئةرك و مافةكانى مامؤستا ـ منوونةى بريتانيا(، وةرطيَرِان بؤ كوردى، وةزارةتى(
 .2012ثةروةردة، هةوليَر 

 مةلَبةندي طشيت يةكيةتي وج تاخلضف االف تن ت(،اقصصاكوردي امرتمج كؤضريؤكي )ز ،
 .2012نووسةراني كورد، ضاثخانةى رِؤذهةآلت، هةوليَر، 

 بةرايةتي ضاث و بآلوكردنةوةى هةوليَر، وةزارةتى كؤضريؤكي )كورِى ضيا(، بةِيَوة
 .2012رِؤشنبريى و الوان، ضاثخانةى رِؤشنبريي، هةوليَر 

  رِؤماني )كاتيَك ضياكان هةرةس دةهيَنن، بووكي نةمر(، جةنطيز ئايتماتؤظ، وةرطيَرِان
 .2013لة عةرةبييةوة، دةزطةى ضيين بؤ ضاث و بآلوكردنةوة، هةوليَر، 
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 دارااوالنسيان( شيعري وةرطيَرِاوى نووسةر لة كوردييةوة بؤ عةرةبي، ديواني )الليل
 .2013،االثق ف اوالنشراالكوردي ،ابغداد

 ااألسود(،ارِؤماني ةد حمةمةد ئيسماعيل، وةرطيَرِان لة سيين: ئةمحونو )الربضع
ا، ضاثكردني لقي كةركووكي يةكيةتي نووسةراني كورد،بؤ عةرةبي كوردييةوة

2013. 

 ( رِؤماني)2013، ضاثخانةى شةهاب، هةوليَر، ضاةزار. 

   .مامؤستاى زمان و ئةدةبى كوردي بووةو رِؤذنامةنووسيشة 
  لةدةستةى نووسةرانى طؤظارى )ثةروةردةو ييَركردن(ى وةزارةتى ثةروةردةى حيوومةتى

 هةريَمى كوردستانة.

 


