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حةمة كةريم عارف
ثياويَك لة بارانى وشةى بةردةوام!

شيَركؤ بيَكةس
ئةةةو وةةتةةةى بةةة عشةةوةوة ئةنووسةةيت وئةبيتةةة هةةاودةمى زمةةانى بةةشةةني وداهيَنان.ئةةةو كاتةةةى هةةةموو ذيانةةت
َةم وئةبيت بة ثةروانةى دةورى وشة وضراى كتيَب ورستةيةكى جوان .تؤ ئيرت لةةوة دةرئةضةى
ئةدةيتة دةست قةل
َى ةؤشةويسةتى وذيانةت بةة ذيةانى مي ةةتيَك
َوطول
بة تةنها بؤ ةؤت بذيت وتؤ ئيرت تةمةنت ئةبىَ بةة تةمةةنى طةةال
وتيَكةلَ بة ئايندة ئةبى ولةطةلَ باراندا ئةباريت ولةطة َل هةتاودا هةتاو!
حةمةكةريم عارف
ثياويَك لة شةوخنونى و
لة ِريَذنةى وشةو
َةم و
ةؤشنةكردنةوةى قةل
ثةجنةرةيةك بؤ ةةمى كةسك و
طزنطى بةيان.
حةمةكةريم عارف
ى يةك بؤ ةؤشةويستى ئةبةدى
ذَ
ئةدةب وضاوى مرؤظايةتى و
طؤرانيى هةميشة ثاراوى
طةرووى ذيان!
هةشتا ئةستيَرةى كتيَب لةو تةمةنةدا
هةشتا جؤطةى روون لةو دارستانةدا.
هةشتا فرِين لةو ئامسانة زيوينةدا.
هةشتا ماضى منيش لةم نووسينةدا!
ئةمشةو بة تةنها ةؤم لةسةر ميَزةكةم
ئةم مؤمى ريَزليَنانةم بؤ ئةو عاشوة داطريسان!
بة تةنها ةؤم وضةند ديَرِة شيعريَكى جاويدان.
بة تةنها ةؤم وثةثوولةيةكى غةمطني و
ضةند كاغةزيَكى سثى ضاوةرِوان.
َدانةوةى
بة تةنها ةؤم كةومتة هةل
الثةرِةى ضاو بةشةومنى ئةو ميَرطةو
ةويَندنةوةى هةناسةكانى ئةو طؤمةو
َندةيةكى
طيَرِانةوةى حيكايةتى بال
دةنط زامدار!

بة تةنها ةؤم,نة حةمةكةريم ةؤى زانى و
نة رؤذنامةيةك ونة طؤظاريَك و
نة شةقاميَكى كةركوك ونة مةقاميَكى
عةىل مةردان,تةنها هةر ةؤم وميَزةكةم
كةسى تر نا.
كةركوكييةك
ثرِ ثِر لة كوردستان و
ليَوان يَو لة جيهان!
كةركوكييةك
هةموو دنيا ديَنيَتة ناو ئةم ثةيظةوةو
َى سان.
ثةيظيش ئةبىَ بة طول
لة دنياوة
ضةندين دةرياضةى رِؤمانى
َتى زمانةوة.
رِذانة ناو ئةم وال
ضةندين نزارى ضريؤكى
هيَناية ناو ئةم رووبةرى زمانةوة.
ضةندين ئاويَنةى ديرؤكى
َواسى.
بة دةوومناندا هةل
كةركوكييةك
باةى نووسى و
كَيَطةى نووسى و رِانةوةستا!
كةركوكييةك..
ةؤرةتاوى ناو جيهانى بؤ وةرطيَرِاين
مانطة شةوى بؤ وةرطيَرِاين
عةشوى طةورةى ئةفراندنى بؤ وةرطيَرِاين
ئةةةلبيَر كامؤ.ئةلكسةةاندةر فةدايةةةف.هريب ميدؤ.قامسؤف.كازانتزاكيف.ضةةيتؤف.طوينتةر ديشنةر.فنسةةنت ظةةان
طؤط.مالرؤ.شةكسثري.م.طؤركى.هؤمريؤس.ضرنيشفسكى.ضايكؤف سةةةةةةةةةةةةةةةةةةكى.ئيدطار ئةةةةةةةةةةةةةةةةةةاالن ثؤ.جةةةةةةةةةةةةةةةةةةاك
لةندةن.طؤطؤل.سةةةةةةةةةةريؤس ثرهام.ب يتةةةةةةةةةةانؤف.كريف كؤضةةةةةةةةةةرا.مةهدى حسيَن.سةةةةةةةةةةابت رةمحان.ئةمحةةةةةةةةةةةد
مةمحوود.سةةةةةةةةمةدى بيهرةنطى.عةةةةةةةةزيز شةةةةةةةةريش.نةجةف قةةةةةةةوىل ثسةةةةةةةيان .ئةشةةةةةةةرةفى ديهوانى.مةسةةةةةةةعود
َماز طوناى..ضةندين وضةندين كةذو دةرياضةو دةشت و رووبارى تريش...
ئةمحةدزادة.طةوهةر مراد.يةل
َيدا هةشتا ضراوطى
لة سى وثيَنج سال
َواسى.
بة ذوورةكانى ئةم زمانةدا هةل
َيدا..هةشتا ريَطاى تازةى
لة سى وثيَنج سال
لةم نةةشةيةدا كردةوة

َى شةست ثةِر
هةشتا تؤوى طول
هةشتا ثةيذة,هةشتا شةبةنط و
هةشتا تاب ؤ
لةم زمانةدا...ئةم طةرووى ضريكانة دةطمةنن.
لةم رةنطانةدا..ئةم تؤنى دةنطانة دةطمةنن.
لةم هةورانةدا..ئةم بارينانة دةطمةنن.
َة طةمنانة دةطمةنن.
َنةدا..ئةم طول
لةم دةغال
من ئةمشةو تةنيا هةر ةؤم وضةند شيعرىَ
ئةم ضراى ِريَزليَنانة لة سةر ميَزةكةم دائةطريسيَنم.
بؤ كةركوكييةك كة سةر ِريَذة لة وشةو
َو ئةى بارانة
كة ليَوان يَوة لة ةؤرةتاو..سال
َو ئةى
جوانةكةى زمانى كوردى.سال
َو!
كةركوكى ةؤشةويست!سال
س ةميانى 9002/7/51
ئةدةب وهونةر/ذمارة(/)346ثيَنجشةممة9002/7/96/

مةنسوور ياقوتي
-524١
َي  524١لة كرمانشا لة دايكبووة ,ديب ؤمي ئةدةبي تةواوكردووة ,مامؤستاي طوندةكاني رِؤذئاوابووة,
لة سال
ضةند جاريَك لةسةر بريوباوةرِي طرياوةو زينداني كراوة  .ضريؤكةكاني يا رِةطيان دةضيَتةوة سةر بريةوةرييةكاني
َييةتي نووسةر ةؤي يان زادةي ئةزمووني ةؤين لةطةلَ ذياني طونديياني هةذار و نةدار.
سةردةمي مندال
َي من,
هةنديَ لة بةرهةمةكاني بريتني لة (برين ,كؤضريؤك )5275 -طولَ ةاس ,كؤ ضريؤك ,5274-مندال
َاني طوندةكةماندا ,كؤضريؤك ,5271 -ضريؤكةكاني ئاسكة دؤلَ,5273 -
كؤضريؤك ,5271 -دةطةلَ مندال
َي كؤرثة ,كؤ ضريؤك ,5277 -لة ذيَر هةتاوا,كؤضريؤك,5277-
ثياواني سبةي ,كؤ ضريؤك ,5277 -سال
َش,كؤضريؤك ,527١-ضرايةك لة لوتكةي ماين كيَو ,كؤ ضريؤك  , 5277-جوتياران ,رِؤمان ,5272 -توشاي
ةةل
َندة غةريبةكةي زاطرؤس ,كؤضريؤك  ,5221-زؤر بةرهةمي ديكةشى لة بواري كؤكردنةوةي فؤلك ؤر و
بال
َاندا ضاث و بَاوكردووةتةوة.
رِةةنةي ئةدةبي و ضريؤكي مندال

 -5توشاي
بالَندة غةريبةكةي زاطرؤس

َةديَر و عاسةيَ,
لةنيَو زجنرية كيَوةكاني زاطرؤس دا ,لة جيَيةكي دوور لة ضةاوي مرؤظةان ,لةة شةويَنيَكي بةةرز و هةل
َندةيةكي غةريب بةنيَوي "توشاي" لةويَندةر دةذي.
َيَك هةية كة بال
ضال
توشاي كآلويَكي ئاطريين هةةس و داغمةيةةكي رةب بةة طةردنييةوةيةةو بةة هةةزار رةنةط دةدرةوشةيَتةوة .هةةموو
َيَك لة ثايزدا ,يةك جار ,تةنيا يةك جار ئاوازيَكي هيَندة تالَ و ةةمطني و سةير دةةوَيينَ كة كيَوةكة لة هةزار
سال
َنةدةكان ,بةةدا و كةسةةر و سةويَوة بةةرةو
الوة شةق دةبات ,درةةتان لةة ةةمباريانةدا طةةآلكانيان زةرد دةبةيَ ,بال
َة كيَوييان شاةي دريَذيان بة سنطي كيَوةكةةدا دةكةوتن تةا بشةكيَ .توشةاي ,لةةو
شويَناني دي كؤض دةكةن .و كةل
بةرزاييةدا ,بةتةنيَ دةذي و طؤشةطرية .هةموو ثايزيَك ,كاتيَ هةوريَكي ضَكين توند لوتكةةكان لةضةاو ون دةكةات
و تا بناري ضيايةكة دةةزيَ ,توشاي لةناو جةرطةي تةم و مذةكةوة ,لة هيَالنةكةي ديَتة دةريَ ,بة كآلوي ئةاطرين
و داغمةي رةشي سةر طةةردني و درةوشةانةوةي هةةزار رةنطةي ضةني لةسةةر ضةينةوة .لةسةةر دةوةنيَةك كةة لةة ثةالَ
هيَالنةكةيةةدا رواوة دةنيش ةيَتةوة ,و ك كةةة دريَذةكةةةي لةةةنيَو تةمةكةةةدا ئةةاويَزان دةب ةيَ و ئةةةو شةةتةي كةةة لةةة كؤنةةة
َؤثةةة
قةآليةةةكي هةةةريَمي تابوتةةان دا ديتوويةةةتي ,يةةةك جةةار ,تةةةنيا يةةةك جةةار دةيطيَرِيَتةةةوةو دةطةةري .ثاشةةان دل
ةويَنيَكي درشت لة دةنووكي دةتكيَ ,ئةوسا دةضيَتةوة نيَو شكةفتةكةو لةهؤب ةؤي دةضيَت.
َيَكي تةةؤ لةسةةةر تةةةويََيان دةثشةةكويَ و ئةةاواز و
َندانةةةي كةةة طةةويَ لةةة حيكايةةةتي توشةةاي دةطةةرن ,ةةةال
ئةةةو بال
نةغمةيان بؤ هةميشة جؤرة غةمينييةك دةطريَتة ةؤ.
َيَن:
َندةكان بة توشاي دةل
بال
 حيكايةتيَكي دي بطيَرِةوة ,حيكايةتيَكي دي!َيَت:
توشاي ,ةةمني و نائوميَد دةل
 من هةر ئةم حيكايةتة دةزامن.َيَن:
َندةكان دةل
بال
 "حيكايةتي توشاي" زؤر غةمطينة ,ثريمان دةكات.َيَت:
توشاي دةل
َةدا كةوجني تةةنياييم طرتةووةو
 من تةنيا يةكجار بةنيَو كةونةة قةآليةكةدا طةةرِام و لةوسةاوة تةاكو ئيَسةتا لةةم ضةالهيضي تازةم نةديتووةو نةبيستووة.
َنةةكان لةة دةوري هيَالنةكةةي
َةكان لة ضاو ون دةكات ,بال
بةآلم كة ثايز ديَ و هةوري ضَكن و تةمتومان لوتكةو يال
َدةكاتةةةة ئاوازةكةةةةي و بةةةة ؤرة حيكايةتةكةةةةي
توشةةةاي طرددةبنةةةةوةو توشةةةاي بةةةة ئةةةةوكي ثة ةرِ طريانةةةةوة ,هةل
دةطيَِريَتةوة:
لة رؤذيَكي ثايزي وةكو ئةمرِؤدا ,بةسةر "بورجي ثريدا" دةطةةرِام .شةةكةت بةووم .ضةووم لةة قةةرا ثةجنةرةيةةكي
َةيةي كةة مةن ناوةكةةيم بةة
نيوةكراوةدا نيشةتمةوة .لةة ثشةت ثةجنةرةكةةوة روانيمةة ذوورةوة .توشةاي ,ئةةو كضةؤل
َي زؤزان جةوان
َطرتؤتةوة ,لة بةردةم "قازي تيزاب" وةستابوو .روةسار و ضارةي توشةاي وةكةو طةول
يادطاري هةل
و سادةو بةدةما بوو.

َؤثة شةومني درشنت .قازي لة توشاي ثرسي:
ضاوة درشتةكاني لة تؤواية دوو دل
ئيعرتاف دةكةي كة ضوويتة قةآلكةوة؟توشاي بةدةنطيَكي بتةوو سازطار ووتي:
 بةَليَ.قازي نيطايةكي سةركةوتووانةي راويَذكارةكةي و ثاسةوانةكاني كرد و طوتي:
 بؤ ئةوةي ك ي ي دةرطا داةراوةكةي بدؤزيتةوةو بيبةي؟!من لة ثشت ثةجنةرةكةوة طومت :توشاي! توشةاي! بةةدرؤ وةآلمةي قةازي بةدةوة .نةكةويتةة داوييةةوة ,بةة ويةذداني
َي نةدةبوو .نيطايةكي مةين كةرد .بةؤ سةاتيَك ثرشةنط
َدا بكة .ليَ توشاي لة زماني من حال
ئاسوودةوة درؤي لةطةل
كةوتة ضاوةكاني ,بزةيةكي كرد .طةرِايةوةو لة وةآلمي قازيدا طوتي:
 بةَليَ.قازي كة غةبغةبةكاني ضني لةسةر ضني لةطةلَ ورِطة زلةكةيدا دةلةرزي ثرسي:
ي كيذم ,راستييةكةي بَيَ با رزطارت بيَ.
 دةتويست ضي ثيَبكةي؟ بةَل َمن طومت:
َيَي ,بةزةييت بةةؤتا بيَتةوة
 توشاي! ...توشاي! راسيت نةلبةآلم توشاي ,لة زماني من نةدةطةيي و راسيت طوت:
 دةمويست نهيَين حةريف قةدةغةي ثيَ بكةمةوة.َييةوة طوتي:
قازي ,بة ةؤشحال
 بةدةمي ةؤت ئيعرتافت كرد ,كاري تؤ تةواو .جا ماداميَكي كيذيَكي ضاكي ,بةرِاسيت ناوي ئةو دؤستانةت بَيَكة دةيانويست لةطةلَ تؤدا بيَنة ناو قةآلكة.
من طومت:
 توشاي! بَيَ من دؤست م نةني ...بةتةةنيا هةامت ...قةآلوانةةكان درؤ دةكةةن ,بةةآلم لةة ثةرِ روةسةاري توشةاي شةنيَطةرِاو بة توورِةيي و نةفرةتةوة تفيَكي كردة ضارةي (قازي تيزاب).
هةل
َي كراسةكةي رِووي ةؤي سرِي و حوكمي دا:
قازي بةقؤل
 بيبةنة بن ديوارةكة!َدارةكةةي
ثاسةوانةكان "توشاي"يان بردة نيَو حةوشي قةآل .توشاي قةةيتاني ثيَآلوةكةاني بةسةت ,سةرثؤشةة طول
ضاك كرد .لة ثرِ لةنيَو حةوشة بةرينةكةي ثرية بورج و قةآلت و لةنيَو رارِةوة يةك لةنيَو يةكةكاندا كةوتةة غةاردان.
َضةوو,
َةمشيت رادةوةشةاند و لةتؤوايةة طيَةذاوةو بةةدةوري ةؤيةدا دةسةورِيَتةوة .وةكةو دةريةاي هةل
رايدةكرد و كؤل
شةةةثؤلي دةدا و دةنطيَكةةي سةةةير لةةة طةروويةةةوة دةردةهةةات .لةةة ثشةةت ثةجنةةةرة داةراوةكةةاني قةآلتةةةوة ,هةةةزاران
ضةةاوي نيطةةةران دةيانرِوانييةةة ئةةةو .هةةةزاران دلَ بةةؤ ئةةةو ليَيانةةدةدا و هةةةزاران ضةةاو بةةؤي دةطريةةان .سةةةرةجنام
ثاسةوانةكان دةستطرييان كرد .دةستيان لة ثشتةوة بةست و برديانة بن ديواري قةةآلت .لةويَنةدةر القةكانيشةيان
َةي توشةاي تةةقي و
َنةيةت .ئةوسةا ضةؤكيان نايةة سةةر ئةةرزي و بةةرةو توشةاي دةسةرتِيَذيان كةرد .دل
بةست تا هةل
هةزار ثارضة ياقووتي سووري ليَرِذا .ثاسةوانةكان غاريان دا كة ياقووتةكان ةرِ بكةنةةوة ,كةة دةسةتيان دةطةييةة
َةةدةهاتن و شةةيَت
وردة ياقووتةةةكان دةسةةووتان و مةةووي لةشةةيان يةكثارضةةة سةةثي دةبةةوو و بةةةدةم هةةاوارةوة هةل
دةبوون.

َندةيةك و لة شةقةي
َؤثة ةويَنيَكي درشت لة طةروي هاتة دةريَ ,و بوو بة بال
توشاي ,ضؤكي ناية سةر زةوي و دل
َةةوة هةاواريَكم
َي داو جاريَك بةسةر بورجي ثريدا سورِايةوةو بؤ هةميشة رووي كردة بيَشةكان .من لةة نةاةي دل
بال
كرد و لة طؤشةيةكدا كةومت.
َنةدةكان بةكؤمةةلَ يةان بةتةةنيا ,بةسةةر زاطةرؤس دا ,دةسةت بةة كؤضةي
حيكايةتةكةي توشاي كة دةطاتة ئيَةرة ,بال
َؤثةة ةويَنيَةك لةة طةةرووي
َةكيَويان" شاةيان بةة تاويَرةكانةدا دةكيَشةن و توشةاي ,دل
ةةميين ةؤيان دةكةن" .كةل
َةكةيدا لةهؤب ةؤي دةضيَت.
دةتكيَ و لةسةر قول ةيةكي بةرز ,لةنيَو ضال
سةرضاوة:
توشاي ثرندة غريب منصور ياقوتي
ضاث اول5674 :
زاطرس

بوزورطي عةلةوي
5223-5206
هيدايةت بة رياليزمي شةةسي و داهيَنةرانةي ةؤي ,شيَوةيةكي هونةري و ئومتوسفري و هاماجيَكي
شاعريانةي بة ضريؤكي كورت بةةشي و لة ئةجنامدا ئاسؤي ضريؤكي بةرينرتو فراوانرت كرد.
بوزورطى عةلةوي ,هاوِريَيةكي ئةم ِريَطايةي ئةو بوو ,عةلةوي زمان و ئينشايةكي سادةو دوور لة هةر طةمةيةكي
زمانةواني هةية  ,تةنانةت لة طفتوطؤ و ديالؤطةكانيشدا ,ةؤي لة شكاندني زمان و بة ديالؤطي كردني زمان
دةثاريَزيَت .
عةلةوي زياتر سةرو ساةيت دةطةلَ ذياني رِؤشنبريان و ضيين مامناوةندي ةؤشطوزةراندا هةية .ويَرِاي ةةم و
ةوليا سياسيةكان ,ضريؤكةكاني زياتر عاتفني و ذنان لةم ضريؤكانةدا سيمايةكي فيداكارترو ةؤشةويسرتيان لة
َام لة ضريؤكةكاني عةلةويدا
ثياوان ثةيداكردووة  .لة بةرهةمةكاني هيدايةتدا ,ذنان لة ذيَر ثةردةي ثةضةدان ,بةل
ذنان زمان دةكةنةوة  ,طوزارشت لة ةةم و ةولياو ترس و ئارةزووةكاني ةؤيان دةكةن ,وئةمة جؤرة جواني و
جازبيةتيَكي سايكؤلؤذي بة ضريؤكةكاني دةبةةشيَت.
تايبةمتةندي طرينطي ضريؤكةكاني عةلةوي لة بونيادي رِاز ئاميَزو كاري جسوجؤطةرانةيانداية .لة زؤربةي
ضريؤكةكاندا طوتيار وةكو جاسووسي ناو ضريؤكةكاني ثؤليسي دةست بة كار دةبيَت تا نهيَين رِووداويَك
َةيةك دروست
َكةل
ئاشكرا بكات .لةِريَطاي رِيزكردني طيَرِانةوةي ,طيَرِانةوةكاراني باوةرِ ثيَ نةكراوةوة ,جؤرة كةل
دةكاتِ ,ريَطةو مةزندةيَن جياواز دةةاتة بةردةم ةويَنةرو كؤتاييةكي بنجربِ و ضاوةرِوانكراو بؤ ضريؤكةكة
دانانيَت  .ئةم جؤرة ضريؤكانة – وكو ةاين يا رِؤماني ضاوةكاني -لةسةر بنةماي جاسووسى داِريَذراون كة
زياتر لة ضريؤكاني جاسووسي و ثؤليسيدا باوة.
َطة دةكات و تاكيد لةسةر
هيدايةت لة ضريؤكي(داب اكل)دا باسي رِوةاني تاك لة نيَو داب و نةريت و كؤمةل
شةرِي دةرووني ئينسان دةكاتةوة .عةلةوي قارةماناني ضريؤكةكاني ةؤي لة ناو رِووداوة سياسيية-
َي كيَشماكيَش لة طةلَ لةمثةرة دةروونيةكاندا وةسش دةكات.
َايةتيةكاندا لةحال
كؤمةل
َماني كاريطةرييةكي زؤري بةسةر
َمانيا ةويَندويةتي و رِؤمانسيةتي ئةدةبياتي ئةل
عةلةوي لة ئةل
َي  529١دا بؤ ئيَران طةرِايةوة لةاليةكةوة ثةيوةندي و ئاشنايةتي دةطةلَ
بةرهةمةكانيةوة هةبووة  .كة لة سال
طروثة ئةدةبيةكةي سادق هيدايةتدا (طروة ربعة) ثةيدا كرد و لةاليةكي ديكةوة ةووى داية ئةجنوومةنة
سياسيةكةي دكتؤر تةقي ئةراني ,بةشداري لة طروثي رةبعةدا ,لة رِووي طةشةو نةشةي ئةدةبييةوة سوودي
َام بةشداري لة ئةجنومةني سياسي نيَوبراودا جطة لة حةثف و زيندان و شاربةدةري هيض
ثيَطةياندا ,بةل
ين و
َكو بووة هؤي ئةوةي ةؤي طوتةني ,لةنيوةي ِريَطاي نووسةريدا وةمَي َ
بةرهةميَكي ليَ نةدوورييةوة  ,بةل
َي ةؤي نةطات .
بةئاواتي دل
جطة لة ضةند رِؤمانيَك ,ضةند كؤ ضريؤكيَكيشي ضاث و بَاوبوونةتةوة لةوانة :ضمدان ,5264-ورق ثارةهاي
زندان  ,5245نامةها ,5215 -مريزا  527١و ...

 -9كورتة ميَذوويةكي ذوورةكةم
ئاةريةكةي ةؤم لةو طةرِةكة ثيسة رزطار كرد .ضيرت ناضار نيم هةموو شةةويَ ةةؤرب و شة ةي باينجةان ةؤم,
َتان قوتار بةووم .ئيةدي كةةس نةاويَريَ ,بةةيانيان
لة دةست دادة ةؤب قةدةمء ثيَ بةودمةكان ,باجي و فامتة سول
كةةاتيَ كةةة مةةن ن ووسةةتووم ,لةةة ثشةةت دةرطاكةةةوة بةةشةةةةش طسةةكان بةةدات و تةةةثوتؤزي بةةةيين ةشةةتةكان بةةة
ذوورةكةي مندا بكات .ئيدي كةس ناتوانيَ دةستكاري كتيَبةكامن بكات ,لةة دةسةيت كاسةةي سةةهؤآلويش رزطةار
َي دواي مةةرطي
بووم .هةر كاتيَ حةزم ليَ بيَ طرامافؤنةكةةم كةؤك دةكةةم و طةويَ لةة مؤزيوةا دةطةرم .ئيةدي تةا سةال
َةكةي مندا قةدةغة نيية .قةتلَ و قيامةتيش رابيَ دةتوامن مؤزيوا ليَبةدةم .ئيةدي شةيظي مةن
ثورةقزي مؤزيوا لة مال
َةكةةي ثةورةقزي
ثةيوةندي بةمةوة نية كة" :با بابة تةشريش بيَنيَتةوة" ضيرت رؤذاني هةيين دةنطي طريةاني مندال
َة ئةرمةنييةك دوو ذوورم بةكريَ طرتةووة ,ليَةرةدا ئةةم دوو
ةةبةرم ناكاتةوة .لة طةرِةكيَكي سةرووي شاردا ,لة مال
َي ةةؤم لةبةةر دةسةيت ةؤمةدا دانةاوة .ميَزيَةك و ضةةند
َي ةؤم رازاندووةتةوة .كتيَبةكامن بة كةيفي دل
ذوورةم بة دل
كورسييةكم هةية ,ثةردةكاني ذوورةكةم دةستضنن ,مةافوري جةوامن نيةة ,بةةآلم زيةاتر حةةزم لةةم زي ؤيةة ,زي ؤكةةم
َي ةؤمةةان هةةي دوو سةةةد سةالَ لةوةثيَشةةة ,ئةةةم زي ؤيةةةم بةةة سةةةليوةي ةةةؤم كرِيةةوة.
تازةيةة ,بةةةآلم مافورةكةةاني مةةال
َنيةةةام كةةةة يةةةةك كةسةةةي دةردةداري لةسةةةةر نةةةةمردووة ,ذووريَكةةةي كةةةاركردن و ذووريَكةةةي ةةةةةوم هةيةةةة .هةةةةموو
دل
ََيَةت" :مةن لةة
َةكامن بةغي يم ثيَ دةبةن .ئةمرِؤ يةكيَكيان ب ؤ ئيَرة هةاتبوو ,حةةزي لةة ذوورةكةامن كةرد .ثةيَم دةل
هةظال
َي لةيَ نييةةة؟" طةةومت" :بةةا ئةةةو ذوورةي
دةسةةت ثةةورة ثريةكةةةمء دايكةةم بةيَ تاقةةةت بةةووم .ئيَةةرة ذووري ديكةةةي بةةةتال
َة! ليَ نازامن بة كريَي دةدةن يان نةا .تةا ئيَسةتا نةةم ديتةووة دةركةةي ئةةم ذوورة بكريَتةةوة .ئةةمرِؤ
تةنيشتةوة ضؤل
َةكةم ةا هاكوثيان دةثرسم و شةويَ كة يةكدي دةبينني ةةبةرت دةدةميَ"...
الي عةسر لة ةاوةن مال
*
*
*
َةكةي ئيَوة كردووة .دةتواني ذووريَكي بةكريَ بدةييتَ؟"
"ةات هاكوثيان ,هاوِريَيةكم حةزي لة مال
 نة ,ذوورم نيية. ضؤن؟ ئةدي ئةم ذوورةي تةنيشت ذوورةكةي من ضؤلَ نية؟ با ,بةآلم ئةم ذوورة بة هيض كةسيَك بةكريَ نادةم. سةيرم ثيَديَ ,ضونكة كة دةبينم ئارداشسي كورِتان هةر كاتيَ لة شول ديَتةوة ,ناضيَتة ئةم ذوورة.َم نايةت بة كةسيَكي
 نةهةقت نية ,بةآلم ئةم ذوورة هي كورِة طةورةكةم ,ئارشاوير بوو ,لةوةتاي ئةو مردووة ,دلغةوارةي بةكريَ بدةم ,ذووريَكي باشيشة .حةزةكةي بيديين.
َبةتةةة لةة كؤنةةا لةةة
َيَك دةبيَةت ,هةل
ةةات هاكوثيةةان هةسةتاو مةةن دواي كةةومت .ئةةةم ةامنةة نزيكةةةي ضةةل و ثيَةنج سةةال
جوم ةةةي جةةوان و ةشةةيكان بةةووة ,بةةةآلم ئيَسةةتا زؤر تيَةةك شةةكاوة ,لةةة ئيَةةران هاتووةتةةة دنيةةا ,ل ةيَ الوي ةةةؤي لةةة
َة ,يةاني
َةدة ,بيستء ثيَةنج سةال
روسيادا بةسةر بردووة! بة باشي بة روسي قسان دةكات ,لة من باشرت روسي بةل
لةوةتاي شووي كردووة ,لة ئيَران دةذي .فارسييةكي ضاكيش دةئاةويَ ,بةآلم فؤنةتيكةكةي ئةرمةنية .بة روسي
قسان دةطةلَ مندا دةكات .ةات هاكوثيان لة ذنة ورياو زرينطةكاني دنياية ,كة هةظدة سالَ لةوة ثيَش ميَردةكةي
مردووة ,ئيدي هةر ةؤي ذياني هةردوو كورِةكةي (ئارشاويَرو ئارداشف)ي بةِريَوةبردووة .هةةر ةةؤي ناردونيةة.
قوتا انةو زماني روسي فيَركردوون .بة قسةكانيا وا ديارة كة كورِة طةورةكةي ,ئارشاويري ,كة ئيَستا مردووة,

زيات ر ةؤب ويستووة .بة قسةكانيا ديارة كة ئةو لةطةلَ بابيا دوو لةتي يةك سيَو بوون ,ويَنةيةكيم لة ذوورةكةدا
َكفاوي شةةهواني هةةبوو ,ئاشةاويَر لةة رووي روةسةار ,ئةنةدام ,ئاكةار ,و لةة هةةموو
بيين .دةموضاويَكي ةرِي هةل
روويةكةوة لة بابي ضووة.
ةات هاكوثيان ك ي ةكةي هيَنا ,دةركي ذوورةكةي كردةوة ,ةؤي لة ثيَشا وةذوور كةوت .ئةةوجا ريَطةةي منيشةي
َيَك كةرةسةتةو
دا بِريَكي زؤر كاغةزو كتيَيب بةرط تيَنةطرياويان لةسةر ميَزيَكي كةنار ثةجنةرةكة دانةا بةوو .كؤمةةل
تفاقي جزوبةندو بةرط تيَطرتين ليَ بوو كة تةثوتؤزيان نيشتبووة سةر .لةم بةةرةوة تةةةتيَك هةةبوو قاليضةةيةكي
بةسةةةةرةوة بةةةوو ,لةوبةةةةري ميَزةكةةةةوة سةةةوثايةكي ضةةةكؤلةي كةةةانزايي هةةةةبوو .جطةةةة لةةةةم كةلوثةةةةل و ةكانةةةة,
دةروديوارةكان ئةطةر ضي تؤزاوي بةوون ,بةةآلم ذوورةكةة ثةاك و ةةاويَن دةهاتةة بةرضةاو ,شةتيَك ليَةرةدا نةةبوو كةة
سةرجني بةشةر رابكيَشيَت .ةات هاكوثيةان كةة تةا ئيَ سةتا لةبةةر دةرطاكةة وةسةتا بةوو هاتةة ثيَشةرتيَء بةة قةامكي
َم نةةهاتووة كةة
ئاماذةي بؤ ديوارةكة كردو طوتي" :تةمةشا ئةمة جيَي ثةجنة ةويَناويةكاني كورِةكةمة ,هيَشتا دل
ئةم ثةآلنة بسرِمةوة .لةوساوة تانهؤ ئةم شتانةم ةاويَن نةكردووةتةوة ,تةمةشا ئةةم طةةردو تةؤزة ,هةةموو جاريَةك
َيَةك دةةةمةة سةةر ميَزةكةة ,لةة تةنيشةت ويَنةكةيةةوة .وشةك دةبيَتةةوةو لةة
َيادي لة دايك بوونيةا ضةةثكة طول
لة سال
جيَي ةؤي دةميَنيَتةوة".
َي
َةم ثيَةي سةوتا .ئيةدي حةال
ئةوجا دةستةسرِةكةي لة بةرِكي دةرهيَنا ,دةسيت بةطريان كرد .ئةوةي راسيت بةيَ دل
َيم طةرت و هيَنامةة ذوورةكةةي ةةؤي و كةومتةة
بووم كة هؤي ثريي ئةم ذنة ,بيَطومان ئةم مةسةلةية بةووة .ذيَةر بةال
َدانةوةي و طومت" :ةامن ,بةرِاسيت بةآلت بةسةر هاتووة ,من نةمدةزاني ئةةم ضةةند جةارةب كةة ئارداشةف ليَةرة
دل
بوو .ئةويش باسي ئةم بابةتةي بؤ نةكردوم ,ضما كورِةكةت ةؤي كوشتووة؟".
ةات هاكوثيان  ,لةسةر كورسييةكةي من ,لةبةر سؤثاكة دانيشت و طوتي" :نة ,ةؤي نةكوشتووة .هةرضيةك بةيَ
َم بةةؤ ئارداشةةف ,تةةؤ نةةازاني ضةةةند
َةةم كةةةميَ هيَةةور دةبيَتةةةوة .بةةةآلم هةةاوار بةةة مةةال
مةةن ذمن و دةطةةريم ,بةةة طريةةان دل
نارِةحةتةةة ,دةزانةةي ويةةذداني ئاسةةودة نيةةة ,هيَشةةتاب هةةةر وا دةزانةيَ كةةة مردنةةي ئارشةةاوير ئةةةجنامي دريَغةةي ئةةةو
بووة".
كة مةسةلةي مردني ئارشاويرم لةةات هاكوثيان ثرسي ,بة دريَذي بة ؤرةى بؤ طيَرِامةوة.
َيََك لةمةةثيَش رؤذيَةك
"هةر ضييةك بوو لةم ذوورةي تؤدا روويدا ,ئةم ذوورة ديرؤكيَكةي هةيةة ,نزيكةةي ضةوار سةال
َمةةاني بةوو ,لةوديالنةةةي جةةةنط بةوو كةةة لةةة
ذن و شةوويةك هةةاتن و ئةةةم دوو ذوورةيةان بةةةكريَ طةةرت .ئةةو ثيةةاوة ئال
روسيادا مابووةوةو ثاشان بؤ ئيَران هاتبوو .تؤ لة ثةه ةوي بووي؟ كاتيَ ةؤي لة جيَةي ئةةم شةويَنةي كةة ئيَسةتا
َي
با و بولوارة ,ئوتَي يَك هةبوو ,هي ثياويَكي روسي بوو .ئةم ذنة كيذي ئةو بوو ,من نازامن لة كويَ سؤراةي مال
َيَكةةا بةةن كةةة روسةةي بةةزانن ,رؤذيَةةك
َةةةد بةةوون ,ويلسةةتبيَتيان لةةة مال
منيةةان زانةةي بةةوو .ثيَدةضةةوو ضةةونكة روسةةي بةل
َةطةت ,ضاورِةبء قةذ
دانيشتبووين ,دةمةو عةسر بوو ,سةيرمان كرد ةاشولتف وةذووركةوت .ذنيَكي طةنج ,كةل
زةرد بوو .زؤر ةشيك نةبوو ,بةآلم شتيَكي هةبوو كة ثياواني رادةكيَشا ,دةزاني هةميشة بة كةةيش و بةة دةمةا ء
ي كةةاري دةكةةرد.
تةةةرِو ب ةرِو ةةةاويَن بةةوو .ثيَةةي طةةومت كةةة ميَردةكةةةم لةةة ثةه ةةةوي ئةنةةدازيار بةةووةو دةم ةيَ بةةوو لةةةو َ
ماوةيةك لةمةثيَش لةسةر بيناكةوة شةةاانيَك لةة ذيَةر ثيَةي دةرضةووةو كةوتووةتةة ةةوارةوة .لةوسةاوة تةا ئيَسةتا
ت ووشي نةةؤشةيةكي سةةير بةووةو ماوةيةكةة ضةاوي كةةم حةوكم بةووةو ئيَسةتا هةةر بةة جةاريَ نابينةا بةووةو هةيض
نابيينَ .هيَناومانة تةا لةة تةاران ماليجةةي بكةةين .ئةةو بةةو جةؤرة باسةي كةويَر بةووني ميَردةكةةي طيَرِايةةوة ,بةةآلم
َكاني ترةوة شيت ديكةمان بيست ,بة هةر حةالَ هؤيةة راسةتةقينةكةي هةةر ئاشةكرا نةةبوو ,مةن هةيض
ثاشان لة ةةل

بيانويةكم نةبوو و طومت باشرتة ,كة ذن و ميَرديَك بيَنة ئةم دوو ذوورة ,سةريةشةكةي بؤ من كةمرتة ,غافلَ لةمةةي
كة ئةم ذن و ميَردة دةبنة بةآلي طيةاني مةن .كةاتي كةةةات شةؤلتف دةيويسةت بةرِوات ,دنيةا تاريةك بةوو بةوو ,مةن
ئارشاويرم ,كة لة ذوورةكةي ةؤي مذولي كاركردن بوو ,طاز كردو طومت :ةةامن بةة ريَكةة ,نةةبا لةسةةر ث يكانةةكان
بكةةةويَ ,وةة ةيتَ كةةة ئارشةةاوير هاتةةةوة سةةةريَ ,طةةوتي :دايكةةة ,ئةةةم ذنةةة ك ةيَ بةةوو؟ طةةومت :ئةمةةة ذنةةي كابرايةةةكي
َمانية ,نيَوى ةات شولتسة ,ئةم دوو ذوورةم بةكريَ داوة بة ةؤي و ميَردةكةي.
ئال
َتف و ةيَزانةكةي هاتن ,من ذوورةكامن –ياني ئةم دوو ذوورة -ثيَ نيشةان دان ,ةؤيةان
"رؤذي دواتر مستةر شول
سيثالَء تفاقيان نةبوو ,من شتومةك و تفاقم دانيَ ,ذوورةكةم جوان رازاندبووةوة ,لة ئيَستاي باشرت بةوو ,مسةتةر
شةةولتف كةةؤرة بةةوو ,بةةةآلم كويَرييةةةكي تايبةةةتي هةةةبوو .بردبوويانةةة الي هةةةموو دكتةةؤرة بةنيَوبانطةةةكان .هةةةر
هةموويان يةك قسةيان كردبوو كة هةيض عةةيبيَك لةة ضةاوتا نةابينني ,نةةؤشةي دةمةارة ,تةةنيا دكتةؤراني ثسةثؤرِي
ثاريف و بةرلني و ظيَنا دةتوانن ضارةي بكةن".
َتف ةةؤي ثيشةاني دكتةؤراني
كاتي ةاتو هاكوثيان طةوتي دكتؤرةكةان وايةان بةة مةسةَةحةت زانيةوة مسةتةر شةول
َي ةؤدا بريم لةوة كردةوة كة بيَطومان كويَرييةكةي هؤيةكي جياواز لةوةي كة
ثاريف و بةرلني و ظينا بدات ,لة دل
َكاني ديكةةي
ةات هاكوثيان بؤ مةين طيَرِايةةوة هةةبووةو ويسةتم باسةي ئةةو حيكايةتانةةي لةيَ بثرسةم كةة لةة ةةةل
بيست بوون .بةآلم ةات هاكوثيان هةر قسةي دةكردو زؤريش ةةمني بوو:
"ئةةةةم ثيةةةاوة رؤذ بةةةة رؤذ ضةةةاوي ةراتةةةر دةبةةةوو ,لةةةةم دواييانةةةةدا هةةةةر هيضةةةي نةةةةدةبيين .بةةةةردةوام دةيطةةةوت و
َمانيا بةام ئةةم بةآليةةم بةسةةر نةةدةهات ,بةةآلم دكتؤرةكةان ئةوةشةيان طوتبةوو كةة لةطينةة
دةيطوتةوة :ئةطةر لة ئةل
َمةةاني ب ةرِة
رؤذيَةةك لةةة ناكةةاودا ضةةاوي ةةةؤ بةةةةؤ بينةةا ببيَتةةةوة .دواي ماوةيةةةك ثارةيةةان تةةةواو بةةوو ,كؤلةةؤني ئال
يارمةتيةةةكي دةدان ,بةةةآلم بةمةةة بةةةِريَوة نةدةضةةوون ,ذنةكةةةي طولةةدؤزيء نةةةةش و نيطةةاريَكي باشةةي دةزانةةي ,لةةة
َةمةندةكانةةةةوةو كيةةةذةكاني فيَةةةري
َةةةة دةول
ريَطةةةةي ثايةداريَكةةةةوة كةةةة لةةةة ثةه ةةةةوي دا دةيناسةةةي ,ضةةةوو بةةةووة مال
قوالثةةدؤزيء ةةةةياتيء تؤرِضةةيين دةكةةردنء لةةةم ريَيةةةوة تةةا رادايةةةك ذيانيةةان بةةةِريَوة دةضةةوو .مسةةتةر شولتسةةي
ميَةردي بةة زؤري بةةة تةةنيا بةوو .لةبةةةر ئةةم ثةجنةرةيةةداو ئةطةةةر هةاوين بوايةة لةةة هةيوانةكةةدا رؤدةنيشةتء بةةريي
دةكردةوة.
َةم ثيَةي دةسةووتا ,وةكةو كةورِي ةةؤم
ةوا دةزانيَ بريي لة ض دةكردةوة؟ تا ئةةو ر ؤذةي ئةةم مةسةةلةية رووي دا ,دل
ةؤشم دةويست ,ئاةر دةزاني ,ئةمة دةرديَكي زؤرطرانة ,بةشةر ضاوي هةبيَ و دوايي كويَر بيبَ ,بةسةتةزمانة لةة
ي جةار
بةيانييةوة تا ئيَواريَ لةم شويَنةدا دادةنشيت و بريي دةكردةوة ,بة جؤريَ لة فكران رادةضوو ,ئةطةر هةند َ
كةسةةيَك هاتبةةا ذووريَ و قسةةةي لةطةةةلَ كردبةةا ,ئاطةةاي لةةيَ نةةةدةبوو .دوا نيةةوةرِوان كةةة (ئارداشةةف)ي كةةورِم لةةة
قوتا انة دةهاتةوة ,دةضوو بؤ ذوورةكةي ئةوو لةويَ كتيَيب بؤ دةةويَندةوة .شولتف زؤري حةز لةة كتيَبةةكاني
َمانيانةةةي كةةة ثاضةةظةي روسةةي دا كةةرا بةةوون ,دةك ةرِينء ئارداشةةفء هةنةةديَ
دؤستوفسةةكي دةكةةرد .ئةةةو كتيَبةةة ئال
َبةتة بة دةطمةن ذنةكةي بؤيان دةةويَندةوة ,ذنةكةي زؤر ةؤب دةويسةت ,ذن وميَرديَكةي دلؤظةان و
جاريش ,هةل
ميهرةبان بوون .بؤ منوونة بريم ديَ كةة مسةتةر شةولتف قةذيَكي زةردي هةةبوو ,هةنةديَ جةار لةسةةر نةان ةةواردن
ضةثكيَك لة قذةكةي بةسةر هةنيةي دا بةر دةبووةوة .بة ةؤي نةي دةبيين .ذنةكةي هيَنةدة بةةميهرةباني دةسةيت
َةةدا دةسةيت ذنةكةةي
دةبرد و بة قامكةكاني قذةكةي سةر هةنيةي الدةبرد هةر مةثرسة ,مسةتةر شةولتف لةةم حال
ماض دةكرد .كاتيَ كة نيطاي شووةكةي دةكةرد ,لةة تةؤ وايةة دةيةةويَ بةة ضةاواني بةيالوَيينَ و نةوازشةي بكةات ,بةة
جةةؤريَ كةةة ئةةةو بةةةو كويَريةةة بتةةوانيَ هةسةةيت ثةيَ بكةةات( ,مسةةتةر شةةولتف)ب ذنةكةةةي زؤر ةةةؤب دةويسةةت ,بةةؤ

منوونة حةزي نةدةكرد كة ذنةكةي بة ةؤرِايي بة ديار ئةوةوة دانيشيَت ,زؤر جةار زؤري لةة هاوسةةرةكةي دةكةرد
َةوة دامةنيشة ,بضؤ بؤ سينةما ,برِؤ بؤ سةما ,برِؤ ,ليَرة بةة تةةنيَ دامةنيشةة ,ويَةرِاي ئةمةةب
كة بة ةؤرِايي لة مال
َي بؤي دةلةرزي .ئةطةر شةو بةبيَ ثرس درةنط تر لة سةعات هةشةت
زؤري غريةت لة ذنةكةي دةكردو دةست ودل
بؤ مالَ بهاتبايةوة ,شةثرزةو دةسةتة ثاضةة دةبةوو ,بةيَ قةةراري دةكةرد ,هةةر سةا نةا سةاتيَ دةسةت بةة ديةوار ةةؤي
َدرمةكان دةوةستاو بيَ ئةوةي ض شةتيَك بةديينَ نيطةاي دةبرِييةة تاريكييةكةة,
دةطةياندة بةر هةيوانةكة ,لةسةر قال
لةجيَيةكةي دةجوآل ,هةر كةسيَكي دةبيين ليَي دةثرسةي :ةيَزانةكةةي منةت نةةبيين؟ هةمةديف دةسةت بةة ديةوار
َي بةةوو تةةا ذنةكةةةي دةهاتةةةوة .جةاري واب دةبةةوو كةةة ةةةات شةةولتف
ةةؤي دةطةيانةةدةوة ذووريَ .ئيةةدي ئةمةةة حةال
دةطةلَ ئارشاويَري كورِة طةورةم يةان ئارداسةش دا بةؤ سةينةما دةضةوو .لةيَ ةةات شةولتف نةيدةويسةت بةة تةةنيَ
َكي ديكةشدا حةزناكةم.
بضيَتة كؤرِي سةما .دةيطوت :من ئامادة نيم بةبيَ تؤ بضمة كؤرِي سةما ,لةطةلَ ةةل
َماني جةةةذمنان طرتبةةوو .درةةةةيت كاذمةةان
َي 5265بةةوو  ,هةةةموو كؤبووبووينةةةوةو بةةة تةةةرزي ئةةةل
"نةةوئيَ ي سةةال
رازاندبووةوةو لةم شةويَنةدا كةة تةؤ ميَةزي نووسةينةكةت لةيَ دانةاوة ,لةسةةر تةثَةةكيَكمان دانةابوو .مةن كتيَبيَكةي
َماني بة روسي كراوم بة مستةر شولتف بةةشي بةوو .هةةموومان جةذنانةةمان بةؤ يةةكرت كةرِي بةوو و هةي هةةر
ئةل
يةةةكيَكمان بةةةجيا لةسةةةر ميَزيَةةك دانةةا بةةوو .طؤرانيمةةان طةةوتء شةةةراؤان ةةةواردةوة .لةةة كؤتةةايي شةةةودا هةةةموو
شةكةت و ماندوو ليَي ةةوتني .الي بةياني بوو ,ياني هيَشتا دنيا تاريك بوو ,سةيرم كرد لةة ذوورةكةةي (مسةتةر
شولتف)ةوة دةنط ديَت ,تا من هةستام ,سةيرم كرد دةنطة دةنطةكة زيادى كرد ,مستةر شولتف بةانطي دةكةرد:
"كاضا ,كاضا!" كاضا ,نيَوي ذنةكةي بوو .من هةراسانء شثرزة بةرةو رارِةوةكة دةرثةرِيم ,سةيرم كرد كورِةكامنء
(ةات شولتف) لة رارِةوةكةدان ,هةر كة من دةرطاي ذوورةكةمم كردةوة بينيم كة ةةات شةولتف ةةؤي بةة ذووري
ميَردةكةيةةدا كةةرد .وامزانةةي مسةةتةر شةةولتف سةةةكتةي طرتةةووة .بةةةدواي ةةةات شةةولتف دا وةذووركةةةومت .مسةةتةر
شولتف كاتيَ كة طويَي لة دةنطةي مةن بةوو ,طةوتي :ةةامن مةن ئيَسةتا ضةاوم هةةبوو ئةسةتيَرةكاني ئامسةامن بةيين,
ئةوجا لة ذنةكةي ثرسي :تؤ لة كويَ بووى؟".
"مةةن ضةةاوةنؤرِي وةآلمةةي (ةةةات شةةولتف)م نةةةكرد .لةةة ذوورةكةةة وةدةركةةةومت ديةةتم كةةة ئارداشةةف و ئارشةةاويَر بةةة
َبزرِكا بوو ,ئارداشف بة برا طةورةكةةي طةوت:
دزداشةي ةةوةوة لة ثالَ يةكا وةستاون .هةردووكيان رةنطيان هةل
"باشة ض كاريَكي لة ذوورةكةي تؤدا هةبوو"؟
َكيَشةةاو طةةوتي" :هةةةر بة آليةةةك بةسةةةر بةشةةةرا ديَةةت ,لةةة سةةؤنطةي ذنةةاني
ةةةات هاكوثيةةان ليَةةرةدا ئةةاهيَكي هةل
ةراثةوةية".
من تةنيا يةك وشةم طوت" :عةجةب!"
َمةاني سةةفارةت .طةوتي:
"بةآلم رؤذي دوايي مستةر شولتف هةمديف كةؤرة بةووةوة ,برديةان بةؤ الي دكتةؤري ئال
بةَليَ ,ئيَمة طوتبوومان كة هيض عةيبيَك لة بونيادي ضاويا نيية ,تووشةي نةةؤشةي عةسةةبي بةووةو لةطينةة رؤذيَ
َمانيادا بة ئاساني ضارةسةري دةكةن .بةآلم ئةو رؤذة ,نيَوةرِؤ لةسةةر فةراظني
لة رؤذان ضاوةكاني بكريَنةوة .لة ئةل
َي ئيَمةةةدا بةةةرثا بةةوو ,ئارداشةةف ثةسةةت و بةيَ تاقةةةت بةةوو .قسةةةي لةطةةة َل كةسةةدا
َيَكي غةةةريب لةةة مةةال
وةزع و حةةال
نةدةكرد ,ئارشاوير هةر نةهاتة سةر سفرةكةب ,بيانووي ئةمة بوو كة ضةند كتيَبيَكةي تازةيةان بةؤ هيَنةاوم دةبةيَ
َي ةةةراث بةةوو,
تةةا عةسةةر بةةةرطيان ت ةيَ بطةةرمء تةةةواويان بكةةةمء بياندةمةةةوة بةةة ةةةاوةني .مسةةتةر شةةولتف حةةال
نةيدةويسةةت نةةان ةةوات .ةةةات شةةولتف ئةةة ارةيان قةةذي ميَردةكةةةي كةةة بةسةةةر هةنيةديةةدا بةةةربوو بةةووةوة,
النةبردء ريَك نةةستةوة .تةنيا يةك جار ةاوليةكي دةم و زار ثاك كردنةوةي داية دةسيت تا دةم و ليَةوي ةةاويَن

بكاتةوة ,كةضي جاران ةات شولتف بة ةؤي ئةم كارةي دةكرد .تةنيامين داماو بيَ طوناح بووم ,لة هةموو شيتَ
َةكامنانةوة ,لة كاتيَكا كةة
ةراتر ئةمةية كة ئيَمةمانان كة دايكني وا دةزانني كة لة هةموو كةسيَك نزيكرتين لة منال
َةيَن كةة يةةك شةيت بةة
َةةكانيان دةل
َةكاني نامؤترة .منداآلن هةزار شةت بةة هةظال
وا نية ,دايك لة هةموو كةس بة منال
َيَن .نة ئارشاويَر ,نة ئارداشف تاقة يةك وشةيان بةة مةن نةةطوت كةة ض شةتيَك لةة بةينيانةدا روويةداوة,
دايكيان نال
َي وادا بةشةةر ضةي لةيَ ديَ .ئةةو رؤذة ,ثةاب نيةوةرِؤ هةةر ضةةند لةطةةلَ
دةختوا بيهيَنة بةرضاوي ةؤت ,كة لةة حةال
َم دا نةيدةويست ضيرت كتيَب بؤ مستةر شولتف ويَنيَتةوة .دةيطوت :بؤضي ذنةكةي شةةويَك
ئارداشف دا هةول
نةةةبووة بةاليةةةوة ؤ ةَيينَء سةةةر طةةةرمي بكةةات؟ راستيشةةي دةكةةرد ,ةةةؤ ئيَمةةة كوضةةكي طةةةرمرت لةةة ئةةاطر نةةةبووين.
نزيكةي يةك سالَ بوو كة ةات شةولتف هةيض هةةقيَكي بةسةةر ميَردةكةيةةوة نةةبوو .راسةتة كةة ذيةاني شةووةكةي
بةرِيَوةدةبرد ,بةآلم دةسيت بة هيضةةوة نةةدةدا ,جةاري وادةبةوو كةة شةووةكةي سةيَ دانةة رؤذان لةبةةر نةةؤشةيء
بيَتاقةتي لة جيَدا دةكةوت و بة زةمحةت لة ذوورةوة دةهاتة دةريَ .ذنةكةي نةة شةةوةخنوني بةة ديةارةوة دةكةردو
نة بؤ دةرو ذووركردن دةسيت دةطرت ,كةضي زؤر جةار بةة دوو سةةعات و سةيَ سةةعات لةة ذوورةكةةي ئاشةاويَري
كورِم دادةنيشت و قسةي دةطةلَ دةكردو تةمةشاي كاركردني ئةوي دةكرد .جاريَكيان ئارشاوير بؤ ضةند رؤذيَةك
نةةؤب كةوت ,تاي دةهاتيَ ,ةات شولتف بةردةوام بة دياريةوة بوو ,ةواردنةكةي دةداية ,ئةم ديوو ئةو ديوي
دةكرد ,ئاطاداري ةواردنةكةي دةكرد ,جاريَكيان بةطذ مندا هات كة بؤضى بةةةمى كورِةكةتةوة نيت.
ثةست بووم ,ثيَم طوت :تكات ليَدةكةم كة ةؤت مةكة بة دايةنى دلؤظانرت لة دايةك ..لةطةةلَ ئةمةشةدا ,نةمةدةتوانى
َة دا ؤيَنآ.
َيةك دةربارةى ئةم ذنة بكةم دةنا نةم دةهيَشت لةم مال
هيض بةدةةيال
َى مستةرشةولنف دا ,بةةآلم لةاليةةكى تةرةوة هةيض قسةيةكيشةمان ىلَ
" لةو شةوةوة ئيدى ئارداشف نةضوو بة مةال
َةكةةى ئيَمةة
َمانةةكان كةةبء هةةواى مال
سادر نةبوو كةة ئةةو ذنء ميَة ردة عةادز بكةات .دةزانةى ,بةقةةوىل ةةودى ئةل
َةكةندا نةةبوو,
قورسء بة بريسكةء هةورة تريشوة ئاوس بوو .تىَ دةطةى دةمةوىَض بَيَم ,هيض درِ دؤنطيةك لةمال
َةكةةمان هةسةتى بةة هةيض
هةموو قسةيان ثكيَظة دةكةرد ,كةةس لةة كةةس زويةر نةةبوو ,ئةطةةر غةريبةيةةك هاتبةا مال
شتيَكى نا ئاسايي نةدةكرد .بةرؤذةوة من بة ةؤم دةضووم ذوورةكةى ( مستةر شولف)م كؤ دةكردةوة ,بةة زؤرى
َةةت
ليَرةدا دانيشتبوو ,ضونكة دنيا سارد بووء سؤثاكةب ليَرةدا بوو (مةدام بةة دةسةتى ئيشةارةتى كةرد) بةة روال
هةةيض نةةةطؤرِا بةةوو .بةةةآلم كةةةبء هةةةوا بةةة بريسةةكةء هةةةورة تريشةةوة ئةةاوس بةةوو .مةةن هةسةةتم دةكةةرد كةةة شةةتيَك
دةقةومىَ ,ئةو هةورة تريشوةية دةبيَ بتةقيَتةوة.
َى  5269دنيةا
" هةفتةيةك بةسةر رووداوةكانى ئةو شةوةدا بورى ,تا سةرى سةالَ هةات .بريتةة شةةوى يةةكى سةال
زؤر سارد بوو ,لةو ذوورةوة كة بةرؤذ نامنان ىلَ دةةوارد ,هاتينة ئةةم ذوورة .ضةونكة ئيَةرة طةةرمرتو كةب تةر بةوو.
َةةى كةة طةريؤدةى بةوو بةوون ,و لةة هةةموو كةةس
من بؤ ئةوةى ئةةم جووتةة برايةةو ئةةم ذنء ميَةردة لةةو وةزعء حال
زياتر زةرةرى بة من دةطةيي ,رزطار بكةم بة ثارةى ةؤم جةةذنيَكى تيَروتةسةةف فةراهةةم كةرد .قةازيَكم بةؤ شةةوىَ
َمانةكان ضؤنى قاز ىلَ دةنةن .قازةكة بة بآ رؤنء بةنةعناء ئاويشةنةوة لة مةجنةلَ دةنيَن تا لة
ليَنابوو .دةزانى ئةل
رؤنةكةى ةؤيدا سوربيَتةوة .ئةطةر ئةوان ئةم قازة لة رؤذى لة دايك بوونى مةسيح دا دةةؤن ,بةآلم بؤ ئيَمة هةيض
فةرقيَكى نةبوو .من ئةمةم مةبةست بوو كة ةةواردنيَكى ةةؤب بيَتةة سةةر ةوانةكةة ,شةةرابيَكى باشةم ئامةادةكرد
َمانيم رةضةةاو كةرد بةةوو ,بةؤ منوونةةة
َمانيم كةرِى بةةوو ,بةة ثيَةةى توانةا دابء نةةةريتء ئةة تةةةكيَتى ئةةل
بةوو ,بةريةى ئةةةل
َةكان ج كى رةشةيان لةبةةر بةوو( ,مسةتةر
ثرتةقالَء اللةنطىء طويزو بوندقء زةردةلوى وشك كراوة مشةبوو .منال
شولتف)ب وةكو ئةةوان .ذنةكةةى ج كيَكةى سةثي جةوانى لةبةةر كردبةوو .ئةةو شةةوة بةة رِاسةتى جةوان بةوو بةوو,

َةةوة
ضةند بةكرةيةكى باشةى طرامةافؤمن لةة كةورِى ةوشةكةكةم وةرطرتبةوو ,هةةموو شةتيَكى شةادى بةةشةم لةة مال
َى
َةى ةةال
َى ثاك ,دل
َم دةزانيت ئةو شتةى كة بؤ كؤرِى دؤستايةتى ثيَويستة ,دل
ئامادةكرد بوو .هةموو شتيَك ,بةال
لةةة كةةةرب و كينةيةةة ,نةمةةدةتوانى ئةةةوة فةراهةةةم بكةةةم .هةرضةةم كةةرد كؤرِةكةةةمان طةةةرم نةةةبووء نةةةبوو .شةةةراؤان
ةواردةوة ,ةات شولتف رؤمانسيَكي روسي ةويَندةوة ,بة كؤمةلَ طؤرانيمان طوت ,طرامافؤمنةان ليَةدا .تةنانةةت
(مستةر شولتف)ب كةميَك ةةيالَ بوو ,هةموو ثيَدةكةنني ,بةآلم كةب و هةةواي ذوورةكةةمان بةة هةةورة تريشةوة
ئاوس بوو ,من لةو شةوو رؤذةدا هةستم بةمة دةكةرد ,بةةآلم نةةم دةزانةي ,ئةطةةر ؤزانيبايةة ,بةة هةةر نرةةيَ بةووة
ثيَشم ليَ دةطرت .بوو بة نزيكةي سةعات نؤ .تؤ كة لةة هةنةدةران بوويةت و دةزانيةت كةة بةؤ شةةوي سةةري سةالَ,
َي شةوة ,بةآلم هةموو ماندوو بوو بوون.
سةعات نؤ هيَشتا هةوةل
"لة ثِر مستةر شولتف لة ذنةكةي ثرسي :كاضا ماندوو بووي؟"
 نة ,ماندوو نةبووم ,بةآلم ض بكةم؟ كاضا هةستة بضو بؤ سةما ,برِؤ بؤ "ئةستوريا" برِؤ بؤ بةرلينريهؤف.َيَي ,من بة تةنيَ هةستم بضم بؤ ئةويَ .ض بكةم؟
 ئةوة تؤ ض دةل"مستةر شةولتف ,هةةر بةةو دةقةةوة كةة لةسةةر كورسةيةكةي رؤنيشةتبوو ,بةيَ ئةةوةي كةةمرتين شةويَنةوار بةسةةر
َتا بيَةت ,ئاغةاي
ضاويةوة دةربكةويَ ,طوتي :كيَ دةَليَ بة تةنيَ برِؤي ,من تكا لة ئاغاي ئارشاويَر دةكةةم كةة لةطةةل
َبةتة تؤ قسةم لة عاردي نادةي.
ئةرشاويَر ,هةل
"ئةرداشف ,لة ناكاو هةستاو لة ذوورةكة وةدةركةوت ,بةآلم بةر لةوةي كاضا ض قسةيةك بكات ,ئارشاويَر طةوتي:
َيا دةضم".ء "بيَ ئةوةي كة ضاوةرِواني مستةر شولتف يةان
َبةتة لةطةل
من ئامادةم ئةطةر ةامن مةي ي ليَ بيَ ,هةل
َدا ,لة جيَي ةؤي هةستاو طوتي :من دةرِؤم ةؤم دةطؤرِم .هةر ئةوةنةدةي بَيَةي يةةك و
ذنةكةي بيبَ ,ثيَكةكةي هةل
َيَكي بةسةةريا داو رؤيةي.
َتؤ رةشةةكةي لةبةةر كةرد ,شةال
دوو كاضاب هةستا ,دةموضاوي شووةكةي ماض كرد ,ثةال
مةةنء مسةةتةر شةةولتف بةةة تةةةنيَ لةةة ذوورةكةةةدا ماينةةةوة" .طةةومت :مسةةتةر شةةولتف دةتةةةويَ تؤزيَةةك كتيَبةةت بةةؤ
ويَنمةوة.
 مةمنونيش دةمب ,ئةم كتيَبةي ئارتورشنيسة رم تةازة كريةوة ,ضةريؤكيَكى تيايةة بةة ناونيشةاني "ذنةي زانايةةك"ئةطةر زةمحةت نيية ئةوةم بؤ ويَنةوة.
"و دةستم بة ةويَندنةوة كرد .لة نيَوةي ضريؤكةكةدا (ئارداشف)ب هاتةوة ذووريَ و لةسةر كورسيةك دانيشةت.
دةوروبةةري سةةعات دة بةةوو ,بةة ضةةاو ئيشةارةمت كةةردىَ كةة تةةؤزيَكى بةؤ ويَنيَتةةةوة ,بةةآلم حةةةزي لةة ةويَندنةةةوة
نةةةبوو ,جيَةةي ةؤيةةةتي ئيَسةةتا باسةةي بابةةةت و نيَةةوةرِؤكي ئةةةم ضةةريؤكةت بةةؤ بطيَرِمةةةوة .ضةةونكة ثةةيَم وايةةة بةةؤ
تيَطةييشتين مةبةستةكة ثيَويستة .مستةر شولتف ئةم كتيَبةي بة ريَكةوت و لة ةةؤرِا نةةكرِي بةوو ,بؤيةة حةةزي
ل ةيَ بةةوو لةةةو دةمةةةدا ئةةةم ضةةريؤكة ويَنريَتةةةوة :ثياويَةةك دواي حةةةوت سةةاآلن ماشةةوقةكةي دةبةةيينَ .ئةمةةة ذنةةي
َي ئةةةو ثرؤفيسةةؤرةدا ذووري هةةةبووةو شةةاطردو
كابرايةةةكي ثرؤفيسةةؤر ,كابرايةةةكي زانةةا بةةووةو ئةةةم ثيةةاوة لةةة مةةال
قوتابي ئةو بووة .حةوت سالَ لةوة ثيَش رؤذيَ كة ئةم ثياوة دةطةلَ ماشةوقةكةيدا ةةةريكي ئةشةوبازي بةووة ,لةة
َيَكا كة ماشوقةكةي ,ياني ذنةي ثرؤفيسةؤري طةؤرِين ,لةبةةر ثيَةي ئةةودا كةةوتووةو سةةري لةة باوةشةيا ثةةنهان
حال
َةةةةوة دةيةةةانبينىَ ,بةةةة ئةسةةةثايى دةرطاكةةةة
بةةةووة ,كةةةابراي ثرؤفيسةةةؤر دةرطةةةاي ذوورةكةةةة دةكاتةةةةوة كةةةة بةةةةو حال
َةةةوة ديتوويةةةتي يةكسةةةر
دادةةاتةةةوةو دةطةِريَتةةةوة .ئةةةم كابرايةةة لةةة شةةةرمي ئةةةوةدا كةةة مامؤسةةتاكةي بةةةو حال
ي كةة
َة وةدةردةكةويَ ,ئةمرِؤكة ثاب حةوت سالَ دةيةويَ طويَي لة ماشوقةكةي ب َ
َدةطريَتء لةو مال
جانتاكةي هةل

ثاب ئةو كةتنة ضي رووي داوة .بةآلم هيض شتيَك رووي نةداوة ,ضونكة ماشوقةكةي هةرطيز بةوةي نةةزانيوة كةة
َةدا هةةرطيز ئةةم مةسةةلةيةي بةة رووي
َةوة ديتويةتيء ثرؤفيسؤريش لة زةريف ئةةم حةةوت سةال
ثرؤفيسؤر بةو حال
ذنةكةيدا نةداوةتةوة.من لةسةر ةويَندنةوة بةردةوام بووم تا طةييمة ئةم رستانة! كةواتة ئةةم هةيض كاتيَةك ئةمةةي
بةةةة رووي ذنةكةيةة دا نةداوةتةةةةوة ,ئةةةةم ذنةةةة نازانيَةةةت و هةةةيض كةةةاتيَ نةةةةيزانيوة كةةةة شةةةووةكةي ئةةةةوي لةبةةةةر ثيَةةةي
ئاشةةوةكةيدا ديتةةوة ,ئةةةو رؤذة لةبةةةر دةرطاكةةةوة ,بةةة ئةسةةثايي ,و بةةة جةةؤريَ كةةة كةةةس ثةيَ نةةةزانيَ طةرِاوةتةةةوة..
ثاشان دواي ضةندين سةعات بؤ مالَ هاتووةتةوةو هيض قسةيةكي لةطةلَ ئةودا (ذنةكةي) لةو بارةيةوة نةكردووة.
َة ,بةسة ,مةةويَنةوة.
كة طةييمة ئيَرة ,لة ثِر مستةر شولتف تورِة بوو و طوتي :نا ,ئةمة مةحال
َة؟
"سةيرم ثيَهات و طومت :ض شتيَك مةحال
َي ةشت هةرزةيي ذنةكةي بديينَ و ةؤي لة طيَ ي بدات .ئيرت مةخيويَنةةوة,
 ضؤن دةبيَ ثياويَك حةوت دانة ساللةةيَم طةةةةرِة بةةةا ئيسةةراحةت بكةةةةم ...مةةةن ئةمةةةم بةةةة فرسةةةةت زانةةي ,هةسةةةتام .ضةةةونكة وام هاتةةة ةةةةةيالَ لةةةة كةةةاتي
َةكةةدا طةويَم لةة دةنطةي ثيَةي كةسةيَك بةوو ..بةة ئارداشسةم طةوت :تةؤ ليَرةبةةو ئةطةةر مسةتةر
ةويَندنةوةكةدا لة مال
شولتف ويسيت باقي ضريؤكةكة يان ضريؤكيَكي تري بؤ وةةيَنة تا من هةنديَ "طروط" دروست بكةم.
ئيدي ضي لة نيَوان ئارداشف و مستةر شولتف دا روويدا ,ض قسةو باسيَكيان ثيَكةوة كةرد ,ئةمانةة بةة دروسةيت
نازامن ,بةآلم ثاشان ثا اوةي حالَ و مةسةلةكةم زانى ,ديار بوو كاتيَ كة ةات شولتف و ئارشاوير ضوو بوونةة
دةريَ ,ئارداشةةف لةةة دواوة تةةاقييب كردبةةوون ,دوايةةي ديتبةةووني كةةة ئةس ةَةن بةةؤ كةةؤرِي سةةةما نةضةةوو بةةوون و
يةكرِاست بؤ مالَ طةرِابوونةوة .ئةو زووتر هاتبووةوة ماَليَ و لة هةيوانةكداء روو لة كؤآلنةكة ضاوديَريان دةكات.
َي رةحةت بوو بةوو هةةنطيَ هةاتبووةوةو لةة ذوورةكةةدا ضةاوةرِوان بةوو
كة بيين بووي هاتوونةتةوة ماَليَ ,ئيدي دل
بوو كة ةات شولتف ء ئارشاويرب بيَن ,بةآلم ئةوان ضوو بوونة ذوورةكةي ئارشاوير.
طواية دواي ئارداشف بة مستةر شولتسي طوتبوو كة ئةةوان لةةو ذوورةن ,مةن لةة موبةقةكةة بةووم و ةةةريك بةووم
َدا زؤريةان حةةز لةةم شةةرابةية (طةروك).
َمانييةكان ,بة تايبةتي لة شةوي سةري سةال
"طروك"م دروست دةكرد ,ئال
َيَنن و دةخيةؤن ,مةن مةذؤل بةووم كةة
شةرابي سورِو تؤزي روم و قةنةدو دارضةني و ميَتةةك تيَكةةلَ دةكةةن و دةيكةول
َجار
بينيم لة ثرِ دةنطي مستةر شولتف بةرز بووةوة .دةرطاكان دران بة يةكاو ئةو بة غةاردان وةدةر كةةوت ,هةةوةل
ضووة ذوورةكةي ةؤي بة آلم نةك دةست بة ديوار ,نةةيَر ,راي دةكرد ,من ئاطةام لةة هةيض نةةبوو ,لةة ثةرِ دةنطيَكةي
ي ضوومة
ترسناكم هاتة طويَ ,شولتف لة ذوورةكةي ئارشاويردا سيَ طول ةي يةك لة دواي يةكي تةقاند بوو ,كات َ
ذوورةكة ,ديتم كورِةكةةم و ةةات شةولتف لةسةةر عةاردي كةةوتوون .ضةاواني مسةتةر شةولتف كرابوونةةوةو دةي
بيين ,بةآلم كة ضاوي بة من كةوت دةسيت ةستة سةر ضاوةكاني تا ئةم وةزعيةتة نةبيينَ".
*
*
*
َةةة
شةةةويَ كةةة دةمويسةةت بةةؤ الي هاوِريَكةةامن بةرِؤم ,ضةةاويَكم بةةة نةةاو ذوورةكةةةدا طيَةرِا ,هةةةمان ئةةةو دوو ضةةةثكة طول
َةكةةدا
وشكةوة بووة لة ويَ بوو .هاوِريَكةم هات ,ثرسي ئاة ؤ كةاري ذوورةكةة تةةواو بةووة ,مةن دةطةةلَ ةةاوةن مال
َةةي ئيَمةةدا ذووري بةة تةالَ نييةة ,يةةك ذووري بةةتالَ هةيةة ,بةةآلم ةةاوةن
قسةم ليَكةردووة يةان نةا؟ طةومت" :لةةو مال
َةكة بةكريَي نادات".
مال
تاران – ئازةر ))5264(( 5656

 -6سةماى مةرط

"" 5
دويَنةةى بةةةيانى برديةةان .دوو رؤذة كةةة بردوويانةةة .لةةة دويَنةىَ بةيانيةةةوة تةةاكو ئيَسةةتا طةةويَم بةةة ئاهةةةنطى سةةةماى
مةرط Dance macabre-دةزرنطيَتةوة .مورِتةزا دةستى رةجةةب عةةىل رةجةةبؤفى طرتةووة ,لةة نيةوة شةةودا لةة
َةى الويَةك ئاهةةنطى سةامناكى
قةبرةكةى ديَتة دةرىَ .مردوويةكى ديكة بة ئيَسكيَكى دةستى كيذيَك لةسةر كاذةل
(سةماى مةرط) ليَ دةدات ,طؤرِةكان دةم دةكةنةوة ,ئيَسةثةيكةرةكان لة طؤرِ ديَنةة دةرةوةء بةة كؤمةةلَ سةروودى
َدةثةرِن ,مارطريَتا ,بة سةروضاوى ثرِ ئةازار ,بةةآلم زنةدووةوة تةمةشةا دةكةات ,دةيةةوىَ مورِتةةزا
َيَنء هةل
مةرط دةل
لةم سةما دةستةجةمية بيَنيَتة دةرىَ.
َى بةووين,
دويَكة ئةويان برد .بة بةرضاوى ئيَمةوة برديان .ئةو كةسةيان برد كة سىَ دانةة مةانط شةةوء رؤذ لةطةةل
هةاو سةةفرةو ةةؤراكى بةةووين ,ئةةةو كةسةةيان بةةرد كةةة شةةرِى دةطةةةلَ كردبةووينء ثاشةةان ئاشةةت بةوو بةةووةوة ,ئةةةو
كةسةةيان بةرد كةة تانةةو تةشةةرمان ليَةدا بةووء ثاشةان تةةوازؤمان ىلَ ةواسةتبوو .ئةةو كةسةةيان بةرد كةة لةة المانةا
دةطريةةاو دةى هيَناينةةة ثيَكةةةنني ,ئةةةو كةسةةة كةةة لةةة نةطبةةةتىء بةدبةةتيةةدا شةةةريكى دةردو ةةةةممان بةةووء لةةة
نائوميَدى دا ئوميَدى ثيَ دةبةةشني ,ئةو زندانيةيان بة بةرضاوى ئيَمةةى زندانيانةةوة بةردو ثيَشةيان نةةطوتني كةة
بؤ كويَيان برد ,بةآلم با نةشيَيَن دةزامن بؤ كويَيان برد .برديان تا بيكوذن .حوكمى مةرط درا بوو.
َةبةبابي بةيانى لة
مورِتةزا رؤيي .مورِتةزا لة سةماى مردووةكاندا كة هةموو شةويَك لة نيوة شةوةوة تا بانطى كةل
طؤرِستانةكةدا دةيكةن بة بةزم هةراوزةنا ,بةشدارى دةكات .دوا سةعاتى ئازادى ئةوم لةبةرضاوة .بةة باشةي دةى
َيَى! بة هيض كةسيَك".
بينم ,دةنطى دةذنةوم كة هاوار دةكات" :مارطريَتا ,مارطريَتا .بة كةس نةل
َيةمدا زؤر
َةى زندةبةضةةال
َى -مةةن لةةةم ضةةةند سةةال
َةى ذيةةانى زينةةدان دا  -ذيةةان نةةا ,زندةبةضةةال
مةةن لةةةم ضةةةند سةةال
كانديدى مةرطم ديتووة .ديتوومة كة ضؤن لة كاتى راطةياندنى قةرارء حوكمى دادطادا رةنطيةان ثةةرِيوة ,زرانيةان
َةتةةة لةةة ضةةاو تروكانيَةةك ثةةرتى نةةايانةةدوةء
َم ئةةةم حال
شةةل بةةووةء نزيةةك بةةووة هةةةر لةويَةةدا طيانيةةان دةربضةيَت ,بةةةال
َوةشانةوةى فةرمان ,ئوميَدةوارى بة عةةفوات,
يةكسةر هيَظىء ئوميَدةوارى جيَى طرتووةتةوة ,ئوميَدةوارى بة هةل
ئوميَدةوارى بة ذيَرو ذوور بوونى هةموو دنيا ,تةنيا بؤ رزطارى ئةوانة ,ئوميَدةوارى بة موجيزاتء ثةةرِجوو ,نةةك
َكو باوةرِهيَنةةان بةةة ثوضةةرتين بةيَ ئةةةقَىء تةسةةةورو ويَنةةاى ئةمةةة كةةة لةطينةةة شةةا
هةةةر ئوميَةةدء هيَظيةةدار بةةوون ,بةةةل
رةمحى بت يسيَتةوةء ئةوانة عةفو بكات .من مةحكوم بة مةرطيَك دةناسم كة شةوى بةر لةة ئةجنامةدانى فرمانةكةة
مةةرد .مةةن مةةةحكوم بةةة مةةةرطيَ ك دةناسةةم كةةة بةةةر لةةة تريبةةاران كةةردن رديَنةةى تاشةةي ,ج كةةى جةةوانى لةبةةةر كةةرد,
ةواحافيزى لة دؤستةكانى كردء ثياوانةو مةردانة بةرةو ثريى مةرط رؤيي.
من يةكيَك لةو مةحكومانة دةناسم كة لة كاتى مردندا هوراى دةكيَشا "بذى ئيَران".
مةةن مةةةحكوم بةةة مةةةرطيَك دةناسةةم كةةة ئاهةةةنطى سةةروودى "رِابةةة ئةةةى داغةةى نةةةفرةت ةةةواردوو ,دنيةةاى رووتء
برسيان"ى تا ماوةيةك ثاب دةست ريَذى تفةنطةكانيش لة ئامساندا دةنطى دةدايةوة.
َم من هيض يةكيَك لةوانةم بةم نزيكيية نةدةناسي .زؤريةامن ديتبةوو .كةسةيانيان لةة نيَةو ئيَمةةوةء بةة بةرضةاوى
بةال
َبذيَرن.
ئيَمةوة نةبرد ,وةك ئةوةى مةرِيَك لة نيَو ميَطةليَكدا بؤ كوشتنةوة هةل
دويَنىَ بةيانى سةعات حةوتء نيو بانطيان كةرد .هةةمان فةرِاشةي ثةري بةة دةنطةى رةسةا هةاوار دةكةات .ضةَمةكةى
َدةمةةذ ء بةةانط دةكةةات " :مورتةةةزاى كةةورِى جةةةواد ,وةرة ئاغةةا" .تةةةواويَك ئةةةلشء غةةةينى "ئاغةةا" كةةة دريَةةذ
هةل
دةكاتةوةء هةرط يز بةالى ئةوةوة طرينط نية كة ئةم مورِتةةزاى كةورِى جةةوادةى دةنكةى مارطريَتةاى كيةذى نةؤزدة

َةةدةى ىلَ بةةدةن,
َة ,بةةؤ حةثسةةي ئينفةةرادى دةبةةةن كةةة ديةةؤ كةةوذى بكةةةن ,بةةؤ مةرةةةسةةي دةبةةةن ,دةيانةةةوىَ جةل
سةةال
دةيانةوىَ ئةشكةجنةى بدةن ,عةفوى بكةن ,بؤ تاراوطةى بنيَرن ,بةؤ ثةاى قةةنارةى بةةرن يةان تريبةارانى بكةةن ,بةؤ
ئةةةو هةةيض فةةةرقيَك ناكةةات .ئةةةو تةةةنيا هةةاوار دةكةةات" :مورِتةةةزا جةةةواد! وةرة ئاغةةا" و يةكسةةةر دواى ئةةةو ضةةةند
نةفةريَكى ديكةب ,لةوانة ثاسةوانى قاوشي شةبء فةرِاشةكانى هةمان قةاوبء دةسةت نيَةذةكانى ئةةوان هةاوار
دةكةن" :مورِتةزا جةواد".
َةكانى ,يان ةكةكانى كرد.
َى ئيَمة ثضرِا .هةنديَك دةستيان بة كؤكردنةوةى شرِء شيتال
بةآلم بةندى دل
دواى تؤزيَك يةكيَك ليَى ثرسني " :بة ةكةوة؟ هةنطىَ وةآلم درايةوة" :نة ,بؤ دادطا"
دةرِؤيي كة ؤريَت .بيَطومان لة سيَدارةى دةدةن .لةوةية مارطريَتا لةبةر دةرطاى زيندان وةستابيَء بةةر لةة مةردن
َيَى ,بةة
َيَت" :مارطريَتا ,مارطريَتا بة هيض كةةس نةةل
جاريَكى دى يةكرت ببينن .بيَطومان لةبةر زيندانيشدا ,ثيَى دةل
هيض كةسيَك"
َيَن كةة بةؤ ئيعةدامت
مورِتةزيان بؤ دادطا نةدةبرد ,درؤدةكةن ,بة هيض مةحكوميَك لة سةعاتى ثيَش مردنةكةيدا نةال
دةبةين .بةدرؤ رايدةطرن.
كاتىَ مورِتةزا ةةريك بوو لة ذوورةكةى ئيَمة وةدةردةكةوت طةرِايةوةو طوتى" :دنيا بارانة ,يةةكيَكتان كآلوةكةةيم
َطرت.
بداتآ ".ضةند كةسيَك كآلوةكانيان بؤ دريَذ كرد .ئةوةى منى هةل
ض بنيةةادةميَكى سةةاوي كةية! هةةةموو مةةةحكومانى ئيعةةدام سةةاوي كة دةبةةن .زةمحةتةةة ويَن ةاى ئةمةةة بكةةر كةةة ئةةةم
بةدةنة ,بةم ثيَكهاتةو بونيادةوة ,بةم هزرو بريةوة ,بةم هةموو ةؤزياو ئوميَدةوة ,بةم هةموو ئةشوةوة دةرهةق بة
مارطريَتا ,دواي ضةند سةعاتيَكى ديكة تيَكء ثيَك دةشكيَتء هيض شتيَكى ىلَ ناميَنيَتةوة .ئةستةمة.
بؤ ئيعدام دةبرا,و دةترسا باران سةرى تةرِ بكات ,رِةنطة ثةشؤكا بيَ .لةوةشة لة مةرط و مردن بةيَ منةةت بةيَ .وا
َةيَن" :بة ةكةةوة" ئةوسةا ج كةى ةةةوو قةرِةويََةةو تةةتةة ةةةوو ج ةك و
باوة كاتىَ يةكيَك بؤ ئيعدام دةبةةن ,دةل
بةرطةكةةةى لةيَ وةردةطةةرنء لةةة ئؤفيسةةى زنةةدانى دادةنةةةن .ئةطةةةر ةانةةةوادةو كةةةسء كةةارى هةةةبيَ ,دةيدةنةةةوة بةةة
ةانةوادةكةى ,ئةطةر نةى بيَ ,نازامن ضى ليَدةكةةن .كةة بةةبيَ ةةكء سةيثاآلن برديةان هةةموومان تروسةكةيةكى
ئوميَدمان كةوتة دلَ ,ئايا دةشيَت بؤ ئيعداميان نةبردبيَ؟
َيَى ,بة هيض كةسيَك".
ئيَستاب دةنطى لة طويَم دا دةزرنطيَتةوة" :مارطريَتا ,مارطريَنا ,ئةمة بة كةس نةل
تؤ بَيَى مارطريَتا شتيَكى بة كةسيَك طوتبآ؟ ئايا شتى وا هى دةبيَت؟ ئةطةر وابىَ كاشةكا مورِتةةزا دةمةرد .بةةآلم
نا ,ئةم بريانة دروست نني .مورِتةزا دو شةو لة سةماى نيوةشةوى مردوواندا بةشدارى كةردووة .لةةوىَ دةسةتى
رةجةب عةىل رةجةبؤفى طرتووةو هةةردووان ثيَك ظةة ئازادانةة رةقسةيون .ئةةم دةنطةة سةامناكانةى (سةةماى مةةرط)
بةدةمن ديَنيَتة لةرزة .سةماى ئيسكةثةيكةرةكامن لة بةرضاوة...
من بةة ةةؤم حوكمةكةةى ئةةوم ةويَنةدةوة" :مورِتةةزا ف .كةورِى جةةواد ,بةة تؤمةةتى قةةتَى عةمةدى رةجةةب عةةىل
رةجةب زادةى كورِى حاجى رةجةبي باكؤيى ,ئاكنجى تاران ةراوةتة ذيَر ضاوديَرىء تاقيبى دادطاى شارةوة".ء
دواى ضةةةند رسةةتةيةكى ديكةةة كةةة لةةة يةةادم نيةةة ,حوكمةةة كةةة تةقريبةةةن بةةة ؤرة لةةة سةةةرى دةرِوات" :بةةةطويَرةى
َى ثةةؤليفء ئاسةةايشء تةةةحويوى وردى تؤمةةاركراو لةةة دؤسةةيةى كةةارو بةةة طةةويَرةى ئيعرتافةةى ريَةةكء رِةوانةةى
هةةةوال
تاوانبةةار لةةة بةةةر دةم دادطةةادا ,تاوانبةةارى ئةةةو لةةة طؤشةةةنيطاى دادطةةاوة ب ةيَ ضةةةندو ضةةونةء طوناحةكةةةى حاشةةا
َنةطرو سةااوة" ئةوجا ضةند رستةيةكى ديكة ديَتء ئةجنام بة ؤرة كؤتايي دىَ" :بؤية بة طةويَرةى مةادةى
هةل

َى ةويَنسةةاردى حوكمةكةةةى ةويَنةةدةوة .بةةة
فةةآلن ياسةةاى سةةزاى طشةةتى ,حةةوكمى ئيعةةدام دةدر  ".بةةة كةةةمال
َتةنطى قوتار بوو .حوكمةكةى ئيستيناف نةكردةوة.
ثيَضةوانةوة دةتطوت لة دل
جا ئيَستا لةطينة هيَشتا زندوو بيَ؟ دةشةيَت ئيعةداميان نةةكردبيَ؟ دويَكةة بةةيانى بردويانةة .رةنطةة جةنازةكةةيان
دابيَتةوة بة مارطريَتا .ئةدى ئةو ضى لة الشةى دةنكةكةى كردووة؟ كةسي ديكةى لة تاراندا نةبوو .ئةمةة بةؤ كةار
بةدةسةةتان كةةاريَكى فةةرة ئاسةةانة .تةلةةةفؤن بةةؤ مارطريَتةةا دةكةةةن(( :جةةةنازةى دةنكةكةةةمان بردويةةت بةةؤ ئيمةةام زادة
َآل ,ئةطةر حةز دةكةى هةرِة بة ةؤت بينيَذة))
عةبدول
ئيدى بؤضى هةندىَ كةس طومان دةكةن؟ ئةويان برد ئيعدامى بكةن .ويَرِاي ئةو جياوازى بةريو بةؤ ضةوونانةى كةة
لةةة ذوورةكةةةى ئيَمةةة دا لةسةةةر ئةةةم بابةتةةة هةيةةة .مةةن كةةةمرتين طومةةامن نيةةة كةةة مورِتةةةزا ئيةةدى نةةةماوة و تةةةواو.
مةطةر...مةطةر ذيانيَكى ةراتر لة مةرطى بةنسيب بيَ .ئةوساب من حةزم دةكرد ,ةؤزيم دةةواست كة ؤردايةو
ى يةكةةم
لة كؤلَ بايةتةوة .كة لة زينداندا قةرارى دادطايان ثيَ راطةياند و ئةويش داواي ئيسةتينايف نةةكرد ,هةةنط َ
َسؤزانة لة نيَوامناندا دةستى ثيَكرد:
طفتوطؤى دل
 بؤضي داواى ئيستيناف ناكةى؟ ئيستينايف ضي؟ ئيستينايف ئةو حوكمة كة دادطا دةربارةي تؤ داويةتي ,سةيرة! ضما نازاني حوكمي ئيعداميان داوي.دةتطوت باب حالَ نةبوو بوو كة ئةم حوكمةة دةكاتةة ضةي ,لةة ذووري سةيَيةمي قاوشةي شةشةةمدا ئيَمةة بيسةت و
َة لة نيَو ئةوانةدا زينداني سياسيم .مةسةلةكةب ئةمةية كة ضونكة من لةة زنةداني
يةك نةفةرين و تةنيا من بة هةل
َيَم بةوو ,بةؤ زينةداني كاتيةان دوور ةسةتمةوة ,نزيكةةي
قةسردا دةطةلَ يةكيَك لة ئةفسةةراني ئيَشكضةي دا دةمةةقال
شةةةةب مةةةانط لةةةة ذوورة ئينفراديةةةةكاني قاوشةةةي دوودا بةةةووم ,جةةةا ضةةةونكة لةةةةم دواييانةةةةدا ذمارةيةةةةكي زؤري
سياسيانيان طرت و جيَيان نةبووةتةوة ,بؤية منيان بؤ قاوشي طشيت ,واتة ئةم قاوشةي شةشةةمة هيَنةاوة ,ئيةدي
َةةةتي ,بةةةرتيل ةةةؤران ,و دةسةربِو كآلوضةةيان و هةنةةديَ جةةار
هةةاو زندانةةةكامن هةةةموو بةريتني لةةة دزانةةي ثةةارةي دةول
ثياوكوذانيش.
شةوان ثاب سةعات نؤ كة هةموو ناضارن ةةون ,مةن بةة دزييةةوة كتيَبةكةةم دةرديَةنم ,تةاقميَكي ضةاي دةدةم بةة
َةةي ئاسةةودة دةسةةت بةةة ةويَندنةةةوةي كتيَةةب دةكةةةم .ئةطةةةر
ثاسةةةواني بةةةرثرس تةةا ةةبةةةرم ليَنةةةداو هةةةنطيَ بةةة دل
ئةفسةريَك ,بةِريَوةبةريَك ,سةرؤكيَك بيَت ,ةودي ثاسةوانةكة ئاطادارم دةكاتةوة.
ئةو شةوةي كة حوكمي ئيعدامةكةيان بة مورِتةةزا راطةيانةد سةةيرم كةرد نةةةةوتووة ,ضةونكة دةمزانةي كةة زمةاني
َةةةدة ,كتيَبةكةةةم كةةرد بةة دوو لةتةةةوةو لةةةتي يةكةةميم دا بةةةو .بةة تةةةواوي ئةةارةزووةوة كتيَبةكةةةي لةيَ
فةرةنسةي بةل
ي راطةيانةةد لةةة ذيَةةر قةرارةكةةةدا
وةرطةةرمت و لةةةوةوة دؤسةةتايةتيمان ثةيةةدا كةةرد .كةةاتيَ كةةة قةرارةكةةةي دادطايةةان ث ة َ
نووسي" :بينرا".
ئيَمةة هةةةموو حةثةسةاين ,ضةةونكة ثيَشةرت كةةةم دابيَةةذيَكمان لةمةةرِ رةوتةةي دادطاييةكةة لةةةو ثاسةةوانة ذنةةوتبوو كةةة
َطةيةةةك لةةة دادطةةادا دذي ئةةةو نةةةبووة ,جطةةة لةةة ئةةيعرتايف
ئةةةوي بةةؤ دادطةةا بةةردو دةمةةانزاني كةةة هةةيض قةرينةةةو بةل
راشكاوانةي ةؤي كة طوتبووي" :من كوشتوومة".
طوتبووي كة من رةجةب عةلي رةجةبؤيف باكؤييم كوشت.
جاريَ دووةم و سيَيةميش كة من ثيَ داطريم كردو ليَم ثرسي" :بؤضي ئيعرتاز لةةم حوكمةة نةاطري ,بةؤ ئيسةتينايف
ناكةيةوة؟"

طوتي" :فايدةي ضيية؟"
 ضؤن فايدةي نيية؟ فايدةكةي ئةمةية كة لةطينة تةبريَ دةرضيت و نةتكوذن. من طوناحيَكم كردووةو دةبيَ سزاكةي بدةم. ض طوناحيَكت كردووة؟ بنيادةمم كوشتووة. تؤ؟من ئةوةندة ثةريشان و شةثرزة بةووم كةة هةيَمين و ةةويَن سةارديةكةي ئةةو نةيةدةتواني بةة هةيض جةؤريَ كةارم تةيَ
َمدا ثةنطي ةواردبةووة,
بكات .ئةجنام نةم تواني لةوةي كة بة مةزندة دةمزانيء لةم الو لةوالوة بيستبووم و لة دل
َي ةؤدا بَيَمةوةو طومت" :من هةرطيز باوةرِ ناكةم كة تؤ ثياوكوذ بي ,ئةم كارة لة تؤ ناوةشيَتةوة.دروستة كة
لة دل
َطة دذي تؤ نةسةااوةو ئةطةر بة ةؤت ئيعرتافت نةكردباية ,بة هيض
بة دارو بارو تؤكمةي بةآلم لة دادطادا هيض بةل
جؤريَ حوكميان نةدةدايت".
 من ثياوم كوشتووة.َي ةؤم لة دةست بدةم ,زياتر ئةم بيَ متمانةييةي ئةو دةهري دةكردم.
ةةريك بوو كؤنرتؤل
َكو ضةوار سةالَ و نيةوة كةة لةة زينةدان
 طويَ بطرة هاوِريَ ,من زندانيةكي سياسيم ,ئةوة ضوار سا َل و شتيَكة ,بةلدام ,دةتواني متمانةو باوةرِي تةواوت بة من هةبيَ .رةنطة تؤ لة ذيَر طوشاري كةسيَكي تردا بي .مةن زؤر زنةدانيم
ديتووة كة ةةتاو طوناحي كةسيَكي تري ل ة ئةستؤ طرتةووةو زنةدان كةراوة ,هةنةديَ جةار شةيت ناديةارو راز ئةاميَز
ي دةبيَ ئةم رازانة كةشش بكةي ,ةؤ ئةطةةر قةراريشةت داوة ؤةريء رزطةاري ةةؤت
بنيادةم طيَرؤدة دةكةن .هةنط َ
لة مةرطدا دةبينييةوة ,هةر دةتواني بة ئارامي ؤريت .ئةطةر ئةو شتةي كة ئةزيةتت دةدات ,بة من بََيي ,لةوةيةة
ئاسودة بيب .لةوةشة ضارةيةك بدؤزريَتةوة ,لةوةية بشيَت كاريَ بكريَ .هيَشتا زؤر طةجني ,وةةيت مردنت نيية.
ئةطةر ذنيَ ,كةسيَكت ةؤب دةويَ ,بري لةويش بكةةوة ,ئةاةر لةة دواي تةؤ ذيةاني ئةةويش بايةةةي نةابيَ .ةةؤ بةيَ
كةسيش نيت ,كةس نايةتة ديدارت؟ بةآلم زؤر جار ةؤراك و ثؤشاكيَكت بؤ دةنيَرن.
ئيدي بؤم دةركةوت كة دوا تريي تريداني مةن بابةةتي ذنةةو زيةاترم ةسةتة كةارةوة .مةن لةة زنةدان دا شةارةزاييةكي
زؤرم لةمةرِ ثياوكوذان ثةيدا كردبوو .زؤربةيان ئةو جووتيارانة بوون كة لةسةةر ئةاو يةان لةة ئةةجنامي دةسيسةة و
َكانيَك
َكة ان دا بةطةذ يةةكرتدا ضةوو بةوون و لةة ئةجنامةدا يةةكيَك كةوذرا بةوو ,يةان ةةةل
ثيالني دةرةبةط و ةاوةن مول
َي دا
بوون كة لةسةر ذن ةةنيمي ةؤيان كوشتبوو ,دةستةي سيَيةم ئةوانة بوون كة لةة تةمةةني ثيَةنج شةةب سةال
كةوتبوونة زندان و لة زنداندا دزي وطريفانربِي لة دزاني ديكةوة فيَر بوو بةوون و لةة ئةجنامةدا دواي ثةازدة سةاآلن
َطةة
دزي و ةويَرِيةتي لة دوا نؤرةدا بة ضةةكةوة ضةوو بوونةة دزي و يةةكيَكيان كوشةتبوو ,ئةةم دةسةتةية كةة كؤمةل
َطةةة بةةؤ دزيء تاوانيةةان ثةةةروةردة
َيَةةت ,هةةةمان ئةةةو كةسةةانةن كةةة ةةةودي كؤمةل
(ثيةةاوكوذاني ةؤرِسةةك)يان ث ةيَ دةل
دةكات.
هةستم دةكرد كة هةبيَ و نةبيَ ذنيَك لة ضارةنووسي مورِتةزادا دةوريَكي هةبووبيَ ,ناوي ئةم ذنةة بةة طوتةةي ئةةو
ثاسةةةوانانةي كةةة بةةؤ دادطايةةان دةبةةردو ديَنايةةةوةو بةةةطويَرةي مةةؤري ئؤفيسةةي زنةةدان كةةة دةيةةان نةةا بةةةو ةةةؤراك و
َةةةي ئيَمةةةيان دةكةةرد مارطريَتةةا بةةوو ,مةةن دوا تةةريي ةةةؤم
ثؤشةةاكانةوة كةةة لةةة كةسةةوكاريان وةردةطةةرتني و حةوال
ةستةكار.
 -طرميان ثياويشت كوشتووة ,تؤ ئةمةت لةبةر ةاتري ذنيَك كردووة ,وانية؟

 جا باسي ئةمة ض فايدةيةكي هةية. فايدةكةي ئةمةية كة تؤ نامريت و دةتواني بةةتةوةر بيب.دةيويست ةؤي بدزيَتةوةو وةآلمم نةداتةوة .بةآلم من دةستبةردار نةبووم.
 جا ئةطةر ئةم ذنة تؤي ناويَ ,بؤضي دةتويَ ؤري؟ لة ثيَناوي ذنيَكي وادا كة قةدري تؤ نازانيَ ,بؤضي طةرةكتةؤري؟
َي من دةسووتيَين.
 ئاه ,وا نيية ,تؤ نازاني كة بةم قسانةت ضؤن دل ياني ةؤشي دةويَي؟ كةواتة بؤ دةبيَ ؤري؟ هةر تةنطانةيةك فةرةجي ةؤي هةية. هيض فةرةجيَك بؤ من نيية.َكو دادطاييةةةةكي دي دانةةةرا ,بةةةري بكةةةةوة ,رةنطةةةة تةةةؤ كةسةةةت
َوةشة ةيَتةوة ,بةةةةل
َكو حوكمةكةةةة هةل
 ضةةةؤن نيةةةة؟ بةةةةلنةكوشتيبَ ,بيسةايَنة كةة تةؤ ثيةاو كةوذ نيةت ,رةنطةة ثيةاوكوذة ئةسةَيةكة بناسةيت؟ مةةجبور نيةت نةاوي بةدةي,
ئةطةر ناتةويَ ,رةنطة حوكمي ئةبةدي بدريَي .كيَ ضةوزانيَ سةبةيينَ ض دةبةيَ؟ لةوةيةة عةةفو بكريَةي ,هةةزارو يةةك
ئةطةري ديكةب هةية...
قسةكةي برِيم" :نة ئةمةيةو نة ئةوة ,من لةم ذيانة وشك و نةطؤرِة بيَ تاقةت بووم ,ذياني من مةرطيَكي بةرة بةةرة
بوو .حوكمي ئيعدام بؤ من رزطاريية لةو عةزاب و ئازارانةي كة هيض كةسيَك بةاري نابةات ,لةة كيَشةي كةسةدا نيةة,
ذيان بؤ من مةيسةر نيية ,ذيان بؤ من نة ثيَش دةكةويَ و نة باب دةبيَت.
 ئةمة قسةيةكي دروست نية ,دنيا روو لة ثيَشكةوتنة ,روو لة ضاك بوونة ,تؤ سةيري ئةم شةثؤلي دكتاتؤريةتو درِندايةتية مةكة كة ئةمرِؤ دنياي طرتووةتةوة ,دنيا دةطؤِريَ ,ثةرةسةندن لة ئاراداية ,تؤ ض كارةكةي ,ضةؤن بةؤ
تؤ ةراتر دةبيَ؟
 مامؤستا بووم.بة ؤرة هيَنامة قسان.
باآل بةرزو تؤكمة بوو .ساغَةمي ليَدةباري .بابي لة مةشروتيةتدا كوذرا بوو .دايكي بةبري نةةدةهات .ةوشةكةكةي
َةكةي بابيدا دةذيا .ئةوةي لة باب و داكي بةؤ مةابووةوة كةةمء زؤر
لة شاريَكي ديكةدا بةشوو بوو و ئةويش لة مال
ةةةةرجي ةويَنةةدني كةةرد بةةوو ئةميسةةتا لةةة ئامادةييةةةكاني تارانةةدا دةرسةةي دةطوتةةةوة ,زؤربةةةي كةةاتي ةةةؤي بةةة
كتيَبانةوة رادةبةوراد ,كتةيَيب ةةؤب دةويسةت ,ضةونكة شةةرمن و دوورة ثةةريَز بةوو لةة كةؤرِو مةج يسةاندا رووي
قسةكردني نةبوو ,بؤية لةزةتي لة كتيَب دةبيين .كتيَب و لةم دواييانةشدا فةي م و راديةؤ بةة طةةورةترين لةة زةتةي
َبةسةةةتةي دؤستؤفسةةةكي نووسةةةةري روس بةةةوو .هةةةةر بةةةؤ ئةةةةوةي كتيَبةةةةكاني ئةةةةو
ئةةةةو دةذميَةةةردرا ,شةةةةيداو دل
َةةد بةوو ,كةمةةكيَ روسيشةي دةزانةي ,جطةة لةمانةة
ويَنيَتةوة دةيويست روسي فيَر بيبَ ,فةرِةنسةيةكي بةاب بةل
َكاني ديكةدا شةترةجني دةكرد ,لة سينةماوة ةووي
هةندىَ جار لة ضاةانةكاني تاراندا دةردةكةوتء لةطةلَ ةةل
َةوة راديؤي هةةبوو ,ئةةم راديؤيةةب ةةؤي لةة ةؤيةدا بةؤ ئةةو بةوو بةوو بةة
بة مؤزيواي فةرِةنطييةوة طرتبوو ,لة مال
َكي نةةةبوو ,نزيكةةةي سةةةدو ثةةةجنا متةةةنيَك
َبووني ةةةةل
سةةةرطةرميةكي تةةازة ,بةةة جةةؤريَ كةةة ثيَويسةةيت بةةة تيَكةةةل
َكانةةي
َكانةةي ئةةو مول
َي سيَ سةد تا ثيَنج سةد متةةني مول
مووضةي قوتا انةي وةردةطرت ,جطة لةوةي كة سال
كة بةسةر ئةوو ضةند ئامؤزايةكي تري و ةوشكةكةيدا دابةب دةكةرا ,بةردةكةةوت ,ذيةاني ئةارام ,يةةكهاوي و بةيَ
كيَشةو سةريةش ة بوو .بابايةكي بةرزةفرِو ثايةةةواز نةةبوو .بةة تةةماي وةزيةري نةةبوو ,بةة ثيَضةةوانةوة بةة ضةاوي
َكةآلنةي دةكرد.
َبةتة تا رادةيةك) سةيري ئةم جؤرة كةل
سووك (هةل

َيَك لةو طةورةتر بوو ,حةزي ليَ بوو ذني بؤ بَيينَ و بة ؤرة بيتاتة سةر راستة ريَطةي
ةوشكةكةي كة ضةند سال
ذيان  .ذن و مندالَ ,ةؤراكي ما َل و ئازوقة ,بريي زياد بووني موضة ,دابني كردني ذيان و ئاسوودةيي كةس و كار,
هةموو ئةمانة ثياو لةوة دةطيَرِنةوة كة ةؤي اتة نةاو تؤفانةةوة ,كةة بةة كةةنارا بةرِؤي دةبةيَ دارعاسةات ثةيَ بةيَ,
ئيدي دةرياية ,لةوةية ثيةاو بةةرةو نوومطةةكيَش بكةات ,بةة ةؤيشةي نةيةدةزاني كةة ريَطةةي ذيةاني ضةيةو كامةيةة.
دةريا ,تؤفاني ةؤب دةويست ,ةؤ ضوونة كةناريش بؤ ةؤي ئاسوودةييةك بوو .تةنيا هةنديَ جارو بةة دةطمةةن
و ئةوةب زؤربةي ئةو كاتةي كة بة تةنيا بوو ,لةطني بوو كةة كتيَةب يةان شاشةةي سةينةما يةا مؤزيوةاو يةان دةردو
َةيةك ئةو لةم مةةدارو بازنةيةة بيَنيَتةة دةريَ ,بيهةارِوذَيينَ ,شةيَت و شةةيداي
َكةل
َكي ,يان تاسةو كةل
بةدبةةيت ةةل
َضةووندا كردبةووي .هةةنطيَ
بكات ,بة جؤريَ كة ثاب ضةند سةعاتيَك لةو كارة ذيَوان ببيَتةةوة كةة لةة ئةةجنامي هةل
ديسان ةؤي ساز دةدايةوةو جارةكي دي ةؤي لةسةر شاِريَطةي وشكي ذياني رؤذانةدا دةبينييةوة .بةؤ طؤشةةي
ذوورةكةي كورسيةكي ثيَويستة ,ثارةي كارةباي ئةم مانطة زيةادي كةردووة لةة جيةاتي ئةةوةي سةيَ سةةدو ثةةجنا
متةن بدات بة مافوريَك رةنطة باشرت وابيَ كة قةرز بدات :هةر متةنيَك بة قازاجني يةةك عةباسةي بةدات ,لةة مانطيَةك
َيَكدا دةكاتة هةشتاو ضوار متةن .هةر باشة كةليَنيَك دةطريَ.
دا دةكاتة حةوت متةن ,لة سال
َتةةةك لةةةم كاروانسةةةراوة بةةؤ ئةةةو كاروانسةةةراي
َتةةةك هةل
بةةة ةةةؤي دةيطةةوت" :سةةواري كةذاوةيةةةك بةةوو بةةووم كةةة هةل
دةبةرمء هةةر دةيطةياندمةة مةةةنزلَ ,بةةآلم ئةةو قةةاترةي كةة كةذاوةكةةي رادةكيَشةا ضةموشةةي دةكةردو زؤربةةي كةةات
دةيوست فِريَم بداتة دةريَي جادةكة ,ئاةريش هةر فِريَي دامة دةريَي جادةكة"
ئةم ذيانة رؤتيين ء يةكهاوية لة ناكاو شيَوةيةكي ديكةي وةرطرت .مارطريَتا!
لةطةلَ مارطريَتادا ,فةسَيَكي ديكة لة ذياني دةست ثيَدةكات.
ك ي ي نهيَين ذياني ثياو لة دةسيت ذنان داية.
ئةم ذنة نيَوي مارطريَتا بوو.
َمةان لةة زنةدان هةيةة.
من بة ةةؤم ئةةم نةاوةم لةة (ئؤفيسةي ثةارةي زنةدانيان)دا ةويَندووةتةةوة .هةفتةةي ثةازدة ريال
َةي ةؤيةان ثةارة بةة نةاوي ئيَمةةوة بنيَرنةة ئؤفيسةي زينةدان .بةة طةويَرةي ثارةكةة
كةس و كاري ئيَمةة دةتةوانن بةة دل
ثسوولةمان بة ناوةوة دةنووسن .ئةةم ثسةووالنة دةدةن بةة ئيَمةةو لةةو دةفتةةرةدا كةة نةاوي وةرطرةكةان نووسةراوة
ئيَمةي زنداني ئةم ثسووالنة ئيمزا دةكةين.
لةسةةةر ثسةةولةكةى مورِتةةةزا لةةة بةرانبةةةر ئةةةم وشةةانةدا كةةة لةةةوىَ تؤمةةار كةةراوة (نةةاوو نةةاوى ةانةةةوادةء ئةدرةسةةي
ثارةهيَنةكة)) نووسراوة :ةات مارطريَتا.
لة سةرةتادا هةموو جار ليَم دةثرسي" :مارطريَتا كيَية؟" دةيطوت" :نايناسم".
بةآلم مارطريَتا زؤرجار دةهاتة بةر زيندان ةواردنى بؤ ديَنا ,ج كى نويََى بؤ دةكرِى ,ثارةى دةدايةة .ةواردنةةكان
ديار بوون كة ذنيَكى بة سةليوة دةى نري  .كةرِةتيَك ثيجامةيان بةؤ هيَنةا .بةة ثيتةى التينةى لةة سةةرى نووسةرابوو
َطيَرِو داطيَةر بكةاتء لةةزةت لةةم
َة ئوتوكراوةكان هةل
( .) Mfمورِتةزا ف دةيتوانى بة سةعاتان دانيشيَتء دةستمال
كارة ببينآ .ئةطةر كةسيَك بةوردى بريوانيباية ضاوانى مورِتةزا ,دةى بينى كة كةميَك تةرِن ..لة ةؤشةيابوو .هةةر
َياندةرِشةتة نيَةو
ضةندة كة كاربةدةستانى زيندان ,ب ةوثةرِى بيَ ويةذدانى شةريينييةكانيان لةة ثاكةةت دةرديَنةاو هةل
دةستةسرِى ضَماوى ثاسةوانةكانةوةء بؤيان دةهيَناين ,لةطةلَ ئةوةب دا كاتىَ كة شريينيةكان دةطةيية دةسةتى
َسةؤز لةةة دةِريَ رِا
َكيش هةسةةتيان دةكةةرد كةةة ذنيَكةةى ئةمةكةةدارى دل
مورِتةةةزا ,هةةةم ئةةةو هةسةةتى دةكةةردء هةةةم ةةةةل
ضاوةنؤرى ئةوة..

َيَى ,بة هيض كةسيَك"...
"مارطريَتا ,ئةمة بة كةس نةل
ئيَستاب ئةم دةنطة لة طويَم دا دةزرنطيَتةوة.
رةنطة ئةمرِؤ بةيانى كة دةيانويست بيبةنء ئيعدامى بكةن ,لةبةر دةركةى زيندان يةكرتيان بينى بيَ.
لةوةية ئةمرِؤ ثاب نيَوةرِؤ مامورانى ئاسايشء ثؤليف تةلةفؤنيان بؤ مارطريَتا كردبيَ:
"وةرن جةنازةى ئازيزةكةتان بةرنةوة".
رةجةبؤف ,كة مةبةست رةجةب عةىل رةجةب زادةكةى لةمةرِ ةؤمانة ,مورِتةزاى بةم كيذة ناساند.
بةو هةموو ئارامىء ةويَن ساردىء شةرمء حةيايةوة كة من لة مورِتةزادا دةمبينى ,سةير ئةمةيةة كةة هةةر كةاتىَ
َدةطةةرِا ,ليَةوى دةكةوتةة
دةهاتة سةر باسي رةجةبؤف ,نةت دةناسييةوة .ضاوةكانى ئةبَةقء دةموضاوى سور هةل
َة .هةردووك دةستى رادةوةشاند ,وشة لةةزاريا دةلةةرزىء تونةدء تيَكةةلَء ثيَكةةلَ دةهاتةة دةرىَ ,بةرِلادةيةةك
تةتةل
كة هةندىَ جار دةكةوتة تةتةثةتة .بة ؤرةى باس دةكرد" :رةجةبؤف لةو زةالمانةة بةوو لةة قاوةةانانةدا عةارةقى
دةكردة ثةةرداةى ئةاو ةواردنةةوةوة ,كةةبابء ناسةكة تةورى رادةسةثاردو ,مَضةة مَةض دةخيةواردو كةةيفى دةكةرد.
َمان بووء نةيدةويست لة بازارِلا ناوى بزِر ء ئيحتوبارى زةدةداربيَ".
ضونكة موسول
يان دةيطوت " :رةج ةبؤف دامية لةطةةلَ تاقميَكةدا نةاكؤكء دةطةةلَ دةسةتةيةكى دى دا هةميشةة كةؤك بةوو .لةطةةلَ
ئةةةو تاقمةةةدا كةةة كةةارى ثيَيةةان نةةةبوو ء بةةة برييةةا نةةةدةهات كةةة ئةةةم كةسةةة لةطينةةة رؤذ لةةة رؤذان سةةووديَكى ث ةيَ
بطةيةنىَ ,هةميشة درِدؤنطء نةاكؤك بةوو ء لةطةةلَ دةسةتةكةى تةردا هةةزارء يةةك بةاسء طةنطةشةةى هةظةدذء بةيَ
َكى بوو.
سةروبةرى بة قازاجنى ةؤى ليَك دةدايةوةو هةميشة كؤك بوو .بة هةرحا َل رةجةبؤف وةكو زؤربةى ةةل
"لةطةةةلَ بةةابي مارطريَتةةادا ,كةةة بةةة يةةةكيَك لةةة دؤسةةتانى ةةةؤى دةزانةةى ,هةميشةةة تةةةباو كةةؤك بةةوو .كةةةرِةتيَك لةةة
َةكةى مارطريَتادا رِذا بوو .كراسيَكى جةوان بةوو .زؤرم حةةز لةيَ بةوو.
ميواندارييةكدا شةراب بةكراسة ثةمةيية كال
َةيةشةوة كة
ةؤيشي ئةو كراسةى ةؤشدةويستء زؤرجار بةو ثةل
َةيةةةى بينةةىء ثرسةةي! "بؤضةةى كراسةةةكةت
تارِادةيةةةك ضةةوو بةةووةوة ,لةةة بةةةرى دةكةةرد .رةجةةةبؤف جاريَةةك ئةةةو ثةل
َةكةة رؤييةوة ,بينيةت نةةرِؤييوة".
ثةآلوى كردووة؟" مارطريَتا رووى كردة بابيء طوتى ":بينيت بابؤ ,دةتطوت ثةل
َةة ,نةةةيَر ,بةا
َةيةةك دةبينةى؟" رةجةةبؤف لةة ثةرسةظدا طةوتى" :ثةل
بابي روويكةردة رةجةةبؤف" :ضةما تةؤ هةيض ثةل
تةمةشايةك بكةم .نةةيَر ,تةقريبةن ض شتيَك ديار نية .نةةيَر هيض شتيَك نابينر  .هةر هيض شتيَك ديارنية ",من
لةو رؤذةوة بؤم دةركةوت كة ضؤن بنيادةميَكة".
ئاشنايةتى مورِتةزاو مارطريَتةا بةة ؤرة بةوو ,مورِتةةزا دةيويسةت روسةي فيَةر بةيَء بةة دووي موعةةليمى روسةيدا
َكو ئةةو كةسةيَكى روسةي زانةى بةؤ
دةطةرِا .يةكيَك لة ئاشناكانى بة رةجةفؤفى ,كة روسةي دةزانةى ,ناسةاند تةا بةةل
بدؤزيَتةةوة كةة بتةوانىَ وانةةى روسةي ثةيَ بَيَتةةوة .ثةاب ماوةيةةك رةجةةبؤف ثيَةى طةوت" :زؤرضةاكة ,ضةونكة مةن
متمانةم بةتؤ ثةيدا كردووةء دةزامن كة تؤ الويَكى نةجيبء ةانةدانى ,دةمةو ةزمةتيَكت ثيَ بكةم .من يةكيَكم
ةةةؤب دةوىَ كةةة بنيةةادةميَكى زؤر ضةةاكة ,كيةةذيَكى هةيةةة كةةة روسةةيةكى بةةاب دةزان ةىَ ,ئةطةةةر مةةةي ت ليَيةةة ,تةةؤ
فةرةنسي بةو بَيَوةو ئةويش روسي بة تؤ بَيَتةوة".
مورِتةزا ضونكة بنيادةميَكى شةرمنة ,نةيدةويست ئةم ثيَشنيازة قةبولَ بكاتء طوتى" :زؤر سوثاس .بةآلم حةزم
دةكرد مامؤستايةكى ثياوم هةبيَء بة ثارة دةرسم ثيَ بَيَتةوة .دةترسم دةرةقةتى ئةم كارةنةيةم".
 كةيفى ةؤتة ,بةآلم ئةوة بزانة تؤ بةم شيَوةية باشةرت فيَردةبيةت ,ثةيَم باشةة ئةةم ثيَشةنيازةى مةن قةةبولَ بكةةى,َةةة
َةةدةدةم كةس ةيَكى ديكةةةت بةةؤ بدؤزمةةةوة .طةةو مةةةدةييَ ,ئةةةو مال
ئةطةةةر زانيةةت سةةةركةوتوو نةةابي ,هةةةنطىَ هةول

َكانيَكى فرةةاسنء ثةشيمان نابيَتةوة .مةدام مارطريَتا كيذيَكى زؤر زرينطء بةة هؤبءطؤشةةو
دؤستةى من ةةل
َباتيَكى يةجطار باشن.
روسيةكى باب دةزانىَ ,حةزيش دةكات فيَرة فةرِةنسي بيبَ .مال
مورِتةزا هيَشتاب نةيدةويست بضةيَتة ذيَةر بةارو نةيدةويسةت وةآلمةى يةةكجارةكى بداتةةوة .رةجةةبؤف ئةمةةى بةة
رةزامةندى حةساو كردو لةسةرى رؤيي:
 سبةى نيوةرؤ من لةويَم .تكاية كة لة قوتا انة تةةواو بةووى يةكسةةر وةرة بةؤ ئةةوىَ .بةؤ سةبةينىَ مورِتةةزا بةةضةند دةقوةيةك دواى نيوةرِؤ بؤ ئةويَندةر ضوو.
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هاو ذوورةكةم لة زيندانى كاتيدا ,بايةةيَكى فرة ى بةةم يةكةةمني ديةدارةى مارطريَتةا دةدا .بةةم يةكةةمني ديةدارةى
َةو بةو دوا ديدارة كةة مانةاو مةبةسةتيَكى بةة ذيةانى
َةكء جةمةدى رؤذانةى ذيانةوة ةستة جول
كة ئةوى لة بةستةل
َيَى ,بة هيض كةس".
بةةشي .دوايةمني جار كة هاوارى ليَكردبوو" :مارطريَتا ,مارطريَتا ,ئةمة بة هيض كةسيَك نةل
رةنطة دوا ديدار ئةو رؤذة نةبووبيَ ,لةوةية دويَنى بةيانيش كة لةة زينةدان وةدةركةةوتووة ,لةبةةر دةرطةاى زنةدان,
لةو شويَنةدا كة تةرومبيَالن دةوةسةنتء ثاسةةوانان كةسةوكارى زنةدانيان دةتةاريَنن تةا نةةبادا قسةةيةكيان دةطةةلَ
بكةن ,رةنطة لةبةر دةرطا ديتبيَيتى ,رةنطيشة جارةكى دى مارطريَتا جةنازةكةى ديتيبَ .مورِتةزا ناتوانىَ ئةم دوا
ديدارة بطيَرِيَتةوة .بةآلم يةكةمني ديدار ,ةؤى بةؤى طيَرِامةةوة ,هةةموو هةسةتء سةؤزء طةودازو لةةزةتيَكى ةةؤى,
َى ةؤى بؤ طيَرِاومةتةوة .ةؤزيا توانيبام قسةكانى ئةةو وةكةو
هةموو ثةشؤكانء ثةشيَوانء ةورثةو ترثةيةكى دل
َكو ئةةةو كةةارةى كةةة لةةة منةةى كةةردووة يةةان بةةةالى كةمةةةوة س ةيَبةريَكى ئةةةو
ةةةؤى ليَةةرةدا دووبةةارة بكةمةةةوة ,بةةةل
كاريطةريية ليَرةدا بةرجةستة بوايةتةوة ,تا دةربكةوىَ كة ذيان ,مةينةتيةكانى ذيان ,دةردو ئازاران ,ضتؤ بنيادةم
دةكةن بة شاعريو هونةرمةنةد .مورِتةةزا كةسةيَكى سةادة بةوو ,بنيةادةميَكى شةةرمن بةوو ,بةةآلم ذيةان كردبةووى بةة
شاعري .هيض فةرقيَك ناكات هةم ئةم دزة بؤطةنة كة هةنووكة لةبةر ثيَى مندا لة عاردى ةةوتووةو دةثرةيَنىَ ,هةم
مورِتةزا ف ,زيندانى مةحكوم بة ئيعدام كة تةواو بووةو براوةتةوة ,هةم مارطريَتا كة لة ذيَر كيَويَكى دةردو ئازارا
طينطلَ دةداو ورتةى ليَةوة نايةةت ,هةةم مةن كةة لةةم نيةوة شةةوةدا بةة دزييةةوة ئةةم ياداشةتانة دةةةمةة سةةر كوتةة
َضةةةى ضةةةكمةي سةةةر ضةةيمةنتؤى داآلنةكةةةى قاوشةةي شةشةةةم لةةة
كاغةةةزانء هةميشةةة طةةو قةةوآلغم كةةة دةنطةةى نال
ذوورةكةةى ئيَمةة نزيةك نةبيَتةةوةو سةةداى ضةركء هةورِى ك ي ةى ك ي ةدارى فةالقةة هةاتنى ئةفسةةرى ئاسةايش يةان
موفةتيش رانةطةيةنىَ ,فةرق ناكات! هةر هةموومان كةاتىَ كةة دةكةوينةة ذيَةر نةريى ئةشةكةجنةو عةةزابي ذيانةةوة,
َؤثة ةويَنانةيةة كةة لةة
ناضارين لة قة فرتىَ بكةين ,هاوار بكةين ,و ئةمة ئةوزارى دةربرِينى هةستةكامنانة ,ئةو دل
جةرطمان دةرِذيَت ,ثارضةى رومحانةو بةم شيَوةية دةردةكةوىَ .طرينط ئةمةية كة ئازارو شادييةكانى ةؤمان بةة
هةر ريَطةيةك هةية دةربرِين ,بةآلم دةردةدار باشرت ثةي بة دةردي دةردةدار دةبات.
َة تريفةى مانط لةة دةركةى دةالقةةوة دةبيةنم ,لةة شةيش بةنةدةوة تةمةشةاى
من كاتىَ كة بريدةكةمةوة كة ضوار سال
َيَك بةؤن بؤطةةنى
تريفةى مانطم كردووة ,كاتىَ دةبينم ,ئةم دزةى كة بةدةم هةةر هةناسةةو هةةر ثرةةيةكةةوة تؤثةةل
َآلى ئةم ناوة دةكات ,ويَرِاى ئةو دةهةزارء ثةجنا هةزارء سةد هةزار متةنةى كة لة مالَء دارايي رةجنبةرانء
بةرةل
َي
زةمحةتكيَشانى ئيَرانى دزيوة ,ضةند رؤذيَكى تر بةر دةبيَت يةان عةةفو دةكةر ء منةيش دةبةيَ بةؤ ضةةندين سةال
ديكة بةشم هةمان دةالقةو تريفة ,هةمان ثرِةو هؤرِو هةمان تةرِو تةفء هةةمان ضةركء هةؤرِى ك يةلء هةةمان تةثةة
َةدةو جنيَةوو ثاشةانيش دوورةسةتنةوةو نةةفى كةردن بةيَ,
تةثي ضةكمةو لة هةموو ئةمانةةب ةراتةر شةةالقء جةل
بؤية ئاسايية كة كاريطةريي شرؤظةى سةماى مةرطةكةى مورِتةزا ,هةر ضةةندة وشةةكان نةارةوانء نةا شةاعريانةن,

لةة منةدا زيةاترةو هةسةتى تونةدو يَةز وةةووى ئةاطرينى مةن هةةموو دنيةا ,بةةالى كةمةةوة دنيةاي مةن لةة شةيَوةى
سةماى ئيسكةثةيكةرى مردووان دا دةبينىَ .ئاه من مردووةكان دةثةرستمء ةؤشةم دةويَةن .بةة ةةؤرِايي كةومتةة
طيَرِانةوةىء ئةم بابةتة ,مورِتةزا باشرتى دةطيَِريَتةوة:
َى
َى ئةةوان ضةارةكة سةةعاتيَكى ثةيَ ضةوو .مةال
" تامن لة قوتا انةةوة سةوارى طاليسةكة بةوومء ةةؤم طةيانةدة مةال
َدرمةة بةوو دةضةووة سةةر هةةيوانيَك,
ئةوان لة شةقامى نادرى بوو .كة دةضووينة حةوشةوة ,بة دةسةتى ضةةثدا قال
لةويَندةرةوة دةضةوويتة ذووريَةك كةة ثةجنةةرةكانى رووةو هةيوانةكةة دةكرانةةوة .كارةكةرةكةةيان بةةبيَ ئةةوةى لةة
هةةاتنى مةةن ئاطاداريةةان بكاتةةةوة بردمةةى بةةؤ ذووريَكةةى بضةةووك ,ميَزيَكةةى ةةةرِى كةةورت لةةة ناوةنةةدى ذوورةكةةةدا
بووءكاغةةةزيان لةةة سةةةردانا بةةوو .ثي ةاويَكى كام ةلَء كيةةذيَكى طةةةنجء رةجةةةبؤفى ئاشةةناى مةةن لةةة دةورى ميَزةكةةة
دانيشتبوون .هةر كة من وةذوور كةومت رةجةبؤف طوتى" :ئةها ,ئةمة ئاغاى (مورِتةةزا ف)يةة .فةةرموو ,تةشةريش
َى
بيَنة ذوورةوة ".ئةم جؤرة ثةزيَرايية ريَك بة ثيَضةوانةى حةزو ئارةزووى منةوة بةوو ,مةن ثةيَم وابةوو دةضةمة مةال
بابايةكى ئيَرانى ,دةمبةنة ذوورى ميوانء ثاشان يةكيَك ديَتء قسةم دةطةلَ دةكةات ,يةان لةة بيَرونةى دا ضةاوةنؤرِ
دةكةةةم .بةةة هةةةرحالَ بةةاوةرِم نةةةدةكرد كةةة راسةةتةوةؤ ؤبةنةةة سةةةر ميَةةزى نةةان ةةةواردن ,بةةة سةةةرو سةةيماى بةةاوكى
مارطريَتادا ديار بوو كةة لةةم كاتةةدا ضةاوةروانى مةن نةةبووة ,يةان بةريى ضةوو بةوو كةة قةةرار بةووة كةسةيَكى واهةى
َةدا بكةاتء
بيَتء دةرس بة كيذةكةى بَيَتةوة .لة زةينى ةؤيةدا دةطةةرِا تةا بزانةىَ مةن كةيَم .دةيويسةت قسةةم لةطةل
نةيدةزانى ض بَآ .دةنطى نةرمء ناسكى مارطريَتا وةكو ضركةى زيويَك كة بكةويَتة سةر بةرديَك دةنطى دايةوة:
 بابؤ طيان ,ئةمة هةمان ئاغاية كة دةةواز الى من فيَرى روسي بيَ."مارطريَتا ضةند ساتىَ تيَى روانيم .لة جيَى ةؤى هةستاو ثيَكةنى .ثيَكةنينةكةى وةكو هةتاويَك بةوو كةة لةة ذيَةر
َيَكى قةةذى وةكةةو ئاوريش ةمى زيَرِكفةةت
هةةةورةوة سةةةر دةربيَن ةىَء دنيةةا نةةوقمى شةةادىء ةؤشةةي بكةةات .ضةةةند تةةال
بةحةةواوة دةفةزى .بةةاآلو نةةاو قةةةدى بةةاريكى كةةة لةة كةمةربةنةةديَكى ثانةةدا بةةةرزتر دةهاتةةة بةرضةةاو ,ثةةةرجووى هةةةم
َتةى ثيَ نةكردم .سةراثاى بةرنيطايان
َتةى بة من نةدةكرد ,نة طال
ئاهةنطى بوو .ض ةةندةيةكى ناسكى هةبوو ,طال
َتؤكةم لةة دةريَةى رِا لةسةةر كةرةويتةيةةك
دةدام .من جانتاو دةستكيَشة ضةرمةكامن بةدةستةوة طرتبوو ,كآلوء ثال
لةبةر هةيوانةكة دانا بوو .دةسةتى راسةتم ئةازادو ئامةادةى تةوقةةكردن بةوو ,رةنطةة ثيَكةنينةة شةادى بةةشةةكةى
مارطريَتا زياتر بةو جانتا زةردة ضةرمة طةورةية بوو بيَ كة ضاوةرِوانى بوو.
" دةترسام زؤر نيطاى بكةم ,دةترسام ئاطرى ئةو مب سووتيَنىَ .ضاوم برِى بووة تاب ؤيةةكى تارِادةيةةك طةةورة كةة
َةى تيَةى كةةوتووم بيَمةة
َواسرا بوو ,ضونكة شةةرمم دةكةردو بةريم لةةوة دةكةردةوة ضةؤن لةةم ضةال
بة ديوارةكةوة هةل
دةر  ,تةنيا ئةم قسةيةم وةبريدا هات:
 ببورن ,وا ديارة لة ناوةةتا هاتووم .دةرِؤمء جارةكى دى ديَمةوة ,ببورن.َيان لةسةر ميَزةكة دةنابوو .قسةكةم كردو ضةاوةرِوامن نةة كةرد .بةةآلم كةاتىَ كةة لةة
" كؤتايي زستان بووء ثرِتة قال
َدرمةكانةوة دادةطةرِام طويَم ىلَ بوو كة بابي مارطريَتا دةيطوت:
قال
َيك بفةرموو.
 بفةرموو ض قةيدية ,بة ةيَر هاتى :بةالى كةمةوة ثرتة قال" طةييشتمة نيَو حةوشةكة .كارةكةرةكة لة بةر دةركة وةستابوو ,دةرطاكةى ظةكرد تا من وةدةر بكةوم .مارطريَتا
َدرمةكاندا داطةرِاو لةبةر دةركة طرمتيةوةء طوتى:
وةكو بروسكة بة قال
 -كةى تةشريش ديَنى تا قسة بكةين؟

" زةنطى دةنطى وةكو ئاهةنطى سكةى زيوو بوو ,قذة ثرِو دريَذةكةى بةسةرشةانء م يةا ئةاويَزان بةووء بةة ثشةتى
هةةةردووك طويَيةةدا وةكةةو دووكةزيةةةى ثيَضاوثيَضةةي دريَةةذ ,بةةة دريَةةذايي دةسةةتةكانيا هاتبوونةةة ةةةواريَ و لووليةةان
دةةوارد .ضاوة شينةكاني وةكو ضاوي ثشي ة دةدرةوشانةوة .لة عومرامتا كيذي وا ةشكؤكم نةةدي بةوو .دةمةي
َةيةةو دةيةةويَ تةازة بكريَتةةوة .عةةتري لةة ةةؤي نةةدابوو ,مكيةاجي نةةكردبوو ,ليَةوي
ََي طوآلل
دةت طوت ةونضة طةول
سةةوور نةةةكرد بةةوون ,طؤناكةةاني تةةةرِو ب ةرِ ,ثيَسةةيت وةكةةو مة ةةةل بةةوو ,بةةؤنيَكي هيَنةةدة ةؤشةةي ليَةةدةهات طيَةةذي
َكيَ:
كردبووم .ئارةقةي دنيام كردةوة ,زمامن لةطؤ كةوت ,كةومتة زمانة الل
 هاتبووم دةرسي روسي ويَنم.َيَي قسة بكةين
 دةزامن ,كةي دةل هاتبووم قةول و قةرار بكةين. ئةدي بؤ دةرِؤي .فةرموو بضينة سةريَ قةراريَكي ليَ بدةين.َطةرِام ,بؤي دةركةوت كة شةرم دةكةم جاريَكي دي سةر بكةومةوة".
"من سوور هةل
 كةي وةةتت هةية. من هةميشة وةةتم هةية.َةكةي وةكو مؤزيوا دنياي ئةفسانةي لة مندا دةنواندو بيَدار دةكردةوة".
"دةنطة رون و زوآلل
 ئةمشةو سةعات حةوت تةشريش بيَنة.َي ئةةوان وةدةركةةومت .كةاتيَ هامتةة كؤآلنةكةة,
"ئةوسا تةوقةي لةطةلَ كردم ,بة دةنطي بةرز ثيَكةةني و مةن لةة مةال
َدةسوو تا بزامن هيَشتا هةست بةة طةةرمي دةسةيت سةاف و
َةموست و قامكي شادةم ليَكدي هةل
بيَويسيت ةؤم كةل
ناسكي ئةو دةكةم يان نا ,من ئةم دميةنةي بةر دةرطا فةرامؤب ناكةمء هةرطيز لةة بةريم ناضةيَتةوة .لةوةيةة ضةةند
رؤذيَكي تر"...
مورِتةةةزا وةةةيتَ سةةةبارةت بةةة مارطريَتةةا قسةةةي دةكةةرد ,ئيةةدي زنةةدان و قاوشةةي شةشةةةمي لةةةبري نةةةدةما ,لةةةبريي
دةضوو كة زيندانيةو لة قاوشةي شةشةةمداية .مةين لةة بةري دةضةوو و لةة تةؤ وايةة بةريةوةري و سةةربهوردةكاني بةؤ
َنيام كاتيَ باسي مارطريَتاي دةكةرد هةسةيت بةة قةذة زيَرِينةكةةي دةكةرد .هةنةديَ جةار بةؤ
ةؤي دةطيَرِايةوة .من دل
َةدا بوايةة لةسةةري دةرِؤيةي يةان دةيطةوت:
ضةند دةقيوةيةك بيَدة نط دةبوو ,ئةوسةا ئةطةةر هيَشةتا لةة دنيةاي ةةيال
َة ,باشة .جاريَكي دي بؤتي باس دةكةم".
َة .ضةند تال
"فايدةي ضيية؟ ذيان ضةند شريين و ضةند تال
ئيدي من ضاوةنؤرِي دةرفةت بووم.
لة زسةتاندا سةةعات ضةوار و نيةو دةيانكردينةة ذوورةوة .ئةوثةةرِي رؤذي ثيَةنج سةةعاتيَك لةة دةرةوة دةبةووين ,لةة
َدةواسةةي ,يةةةكيَك باويَشةةكي دةدا ,يةةةكيَك
ذوورةوة يةةةكيَك ةةةؤي دةدؤزي ,يةةةكيَك شةةؤرتةكةي بةةة ثةجنةةةرةوة هةل
طؤراني دةطوت ,يةكيَك طؤرةوييةكاني ثينة دةكرد ,بؤية زامت نةدةكرد رووي ليَ بنةم كة جوانرتين هةسةيت ةةؤي
بؤ من شرؤظة بكات و ضاوةنؤرِ بووم تا جاريَكي دي لة طيَمي ضوونة دةرةوةماندا ئةطةةر تةفتيشةيان نةةكردباين,
َب و بيةةةانووي
ئةطةةةةر تةةةةثوتؤزي تةكانةةةدني كةلوثةةةةلي زنةةةدانيان ريَطةةةةي دابةةةاين ,ئةطةةةةر ثاسةةةةوانيَكي تةةةازة ثةةةةل
سةماوةرو ضاي ليَنةةطرتباينء ليَمةان نةبوايةة بةة مةووي لةووت ,فرسةةتيَ بيَةنم و ئةةو طيَةولي هةةبيَ كةة سةةربوري
بةدبةةيت ةؤيم بؤ بطيَِريَتةوة.
َةوةو
"ئةو شةوة سةعات حةوت رؤيشتم ,نازامن بؤضي ويَرِاي ئةوةي كة كارم زؤر بوو ,سةعات ثيَنج ضووم بؤ مال
ةؤم وةكو ئةو منداآلنةي كة دةةوازن بضنة ميواني ,ئامادةو تةيار كةرد .هةةر ضةةند بةةياني رديَةنم تةراشةي بةوو,

دواي نيةةةوةرِؤب تةراشةةةم كةةةردةوة .ج كيَكةةةي كةةةةوةييم هةةةةبوو كةةةة زؤر جةةةوانء بةةةاب دروا بةةةوو ,لةبةةةةر كةةةرد,
َتؤيةكي نيَوقةد تةنطم كة ئةةو دةمةة مةؤدي بةوو لةبةةر كةردو
َي سوورم بةست ,ثال
قةرةويتةيةكي كةوةيي ةالَ ةال
َةةةم ليَةةةي دةدا .هةةةةزارو يةةةةك بةةةريي شةةةريينم بةةةة ميَشةةةكدا هةةةات,
سةةةواري طاليسةةةكة بةةةووم .بةةةة دريَةةةذايي ريَطةكةةةة دل
داهاتوويةةكي ثرشةةنطدارم لةبةةةردةم ةةةؤدا دةبةةيين ,بةةةآلم بةاوةرِم نةةةدةكرد ,جةةار جةةاريَ جةةواني ئةنةةدام و ناسةةكي
ي جةار ةةنةدةو ثيَكةنينةكةةيم بةري دةكةوتةةوةو
َة" .هةند َ
ثيَسيت مارطريَتام وةبري ديَنايةوةو دةمطوت" :نا ,مةحال
َةي دةنطيم دةذنةوت و دةمطوت" :قة ةريم ثيَدةكات" بؤضي ثَيىَ دا دة طرت كة ئةمرِؤكةة بةيَم ,بؤضةي؟ بةؤ
زايةل
ئةوةي لة منةوة فيَري فةرةنسي بيَ .ةؤيشم نةمدةزاني ضيم طةرةكة بةآلم هةموو ئةم ةةياآلتة شريين بوون.
َبةتةة
َم كةوتة ترثة ترث ,هةستم كرد هةل
َةكةياندا دابةزيم ,لة ثرِ دل
ضةند دةقوةيةك بةر لة سةعات حةوت لةبةر مال
تيَدةطةن كةة مةن لةبةةر ضةوومن بةؤ ئةةويَ وا ةةؤم رازاندووةتةةوة .بةة دةسةتة سةرِ بؤدرةكةةي دةموضةاوم سةرِي .بةة
دةست هةنديَ قذم شيَواند تا ديار نةدات كة تازة شانةم كردووة ,جوان نيية وا هةست بكةةن كةة مةن بةة تايبةةتي
َيَةك
بؤ ديداري ئةوان ةةؤم تةةيار كةردووة .دةمويسةت ثيَآلوةكانيشةم كةةميَك ةةؤآلوي بكةةم كةة لةة ثةرِ دةرطةاي مال
َي
َي ئةوانةةة ,رةنطةةم تيَةةك ضةةوو ,بةةةآلم ةؤشةةبةةتانة دةرطةةاي مةةال
َةةةي كةةة دةرطةةاي مةةال
كرايةةةوة .مةةن بةةةو ةةيال
دراوسيَكةيان بةوو .لةة زةنطةم دا .كارةكةرةكةةيان دةرطةاي ظةةكرد .هةةر كةة ثةيَم نايةة نةاو حةوشةة ,بةابي كةة لةبةةر
َدرمةكانةةةوة داطةةةرِاو ثيَةةي طةةومت" :فةةةرموون فةةةرموو وةرة سةةةرةوة .هةنةةديَك لةطةةةلَ
هةيوانةكةةة وةسةةتابوو ,لةةة قال
كيذةكةمدا قسان بكةن ,ئيَستا شيظ ساز دةبيَت" .لةهجةكةي تركيةكي طرِ بوو ,طومت:
 سوثاس ,بةآلم من شيوم ةواردووة.َي ئيَمة دةبيَ شيظ بفةرموويَ .جا تؤ حةز دةكةي مةةؤ.
 فةرموو سةريَ .هةر كةسيَك بيَتة مالئةمةةةي طةةوت و رةوانةةةي كردمةةة سةةةريَ ,ضةةوومة ذوورةوة ميَزيَكةةي طةةةورة لةةة دورِ ذوورةوة بةةوو .طَؤثيَةةك بةةة ديةةار
َواسرا بوو ,ضةتريَكي تؤةي بة ثَثَةو سَسَةي مةجنوةي بة دةورةوة بوو .ذوورةكة
ميَزةكةوة ,بة ميضةكةوة هةل
نيوة رووناك بوو ,ثةةردةي ئةسةتوورو قةورس سةةرووي ثةجنةةرةكاني سةةر حةوشةةي داثؤشةي بةوو .لةة طؤشةةي
ضةةةةثاو دوور لةةةة هةيوانةكةةةة ثيانؤيةةةةكي طةةةةورة دانةةةرا بةةةوو ,و لةاليةكييةةةةوة طرامافؤنيَةةةك و لةاليةكةةةةي ترييةةةةوة
َي لةبةةردا بةو و ,يةةةيةةكي ضةني ضةيين طةةورةي هةةبوو ,كةة لةة
راديَويةك دانرا بوو .مارطريَتا ج كيَكي شيين كال
ناوةرِاسةةتياو لةسةةةر سةةينطي قردَي ةيةةةكي سةةوري ثةثولةةة ئاسةةاي طةةريَ دابةةوو .نةةازامن رونةةاكي طَؤثةكةةة بةةوو يةةان
رةنطدانةةةوةو كاريطةةةري ضةةةترة سةةورةكة بةةوو ,يةةان طةةرِي سةةوري سةةؤثا نةوتيةكةةة بةةوو يةةان ثةةةردة ئةسةةتوورو
قورسةكان بوو يا رةنطي رةشي ثيانؤكة بوو ,بة هةةر حةالَ مارطريَتةا رةنةط بزركةاو هاتةة بةرضةاوم ,نةةك بَيَةي كةة
طؤناكاني ثةمةيي نةبوون بةةآلم لةبةةر ضةاوي منةا ئةةم مارطريَتايةة دةتطةوت هةةزار هيَنةدةي نيةوةرِؤ جةوانرت بةووة.
َي و ثيَكةوة بةة
مارفينكا لةم الي ثيانؤكةوة وةستا بوو .مارفينكا دةسةةوشكي مارطريَتا بوو .ئةمانة بة دوو قؤل
روسي قسانيان دةكرد .ئةمة كيذة روسيَك بوو كة لة ئيَران لة دايك بوو بوو ,بابي مردبوو لةالي دايكي كة شووي
بة ثياويَكي ئيَراني كردبووةوة ,دةذيا.
َطرت و لةسةةةر تةثَةةكيَكي
كةةاتيَ مةةن وةذوور كةةةومت مارطريَتةةا دةسةةتةيةكي نؤتةةةي ثيةةانؤي لةسةةةر كورسةةيةك هةةةل
تةنيشت ثيانؤكةي دانا" :لة وةةتيَكي باشدا هاتي ,ئةم دةستة ةوشكةم نا ناسيت؟ مةدام مارفينكا".
يةكة ار ةؤي تةوقةي دةطةةلَ كةردم .ئةةوجا مةن تةوقةةم لةطةةلَ مارفينكةادا كةرد .ئةوسةا مارفينكةا ةواحةافيزي
كردو رؤيي ,من و مارطريَتا بة تةنيَ لة ذوورةوة ماينةوة.
َجار شيظ دةةؤين ,ثاشان سةبارةت بة كارةكةمان قسة دةكةين.
 -هةوةل

 من شيظم ةواردووة. قةيدي نية ,كةميَكيش لةطةلَ ئيَمةدا ؤ ...ضاوةرِوانني تا ئاغاي رةجةبؤف بيَت.ضةند قسةيةكي دةكرد ,ئةوجا بةوثةرِي سادةيي سةيري مين دةكردو ضاوةرِواني وةآلمي من بوو.
 هةميشة درةنط ديَت .باشرت.قسةةةي دةكةةردو ثيَدةكةةةني .دةنطةةي ثيَكةةةنيناوي نةةةبوو ,وةكةةو ئةةةو ئاهةنطانةةةي كةةة لةةة تةةةلي تةةارةوة دةردةضةةن
ماوةيةك لة هةوادا دةلةرييةوة .ئةو قسةي دةكرد و ضاوةرِواني نةدةكرد كةة مةن وةآلم بدةمةةوة" :تةؤ بةؤ ئةوةنةدة
شةرمين؟ بابؤ بنيادةميَكي باشةة دةتةواني رةفيوايةة تي لةطةةلَ بطريةت .تةمةةني لةة ثةةجنا ثةرت نييةة ,بةةآلم روحةي
َدةطرىَ .تةمةنت ضةندة؟".
طةجنة .قةلةندةرة هةميشة نةةؤب و تورِةية .حةز ناكةم كة دارعاسا هةل
ضاوةرِواني وةآلمي مةن بةوو ,بةةآلم مةن نةمةدةزاني بةضةي بةانطي بكةةم .ئةطةةر ناوةكةةي فارسةي بايةة ,بةة ئاسةاني
دةكرا بَيَي :ئةةتةرةامن يان ثةروانة ةامن بةآلم مارطريَتا ةامن قورس ديَتة بةر باي طويَ .مةداميش ةؤب نيةة,
َم مةد ...مةدام"
ضونكة ئيَمة بة فارسي قسة دةكةين .بةآلم هيَشتا باشرت بوو"من بيست و ثيَنج سال
َيَ مةةدام ,زؤر فةةةرمي دةردةضةيَ .هةةر كةاتيَ فةرةنسةةي فيَةر بةووم ,هةةنطيَ بةةة فةرةنسةي قسةةت دةطةةةلَ
 ثةيَم مةةلدةكةم ,و ئةوسا دةتواني ثيَم بَيَي مةد موزيل ,باشم طوت؟ من تؤزيَك فةرةنسيم الي ةؤم ةويَنةدووة ,بةةآلم ئةيرت
تؤ باشم فيَر دةكةي .من روسي باب دةزامن .دايكم روسي بووة .مةبةستم ئةوةية كة روسية ,ئيَستاب ماوة.
ئةوسةةا ضةةوو بةةؤ سووضةةي ذوورةكةةة لةة ذيَةةر ميَزيَكةةدا ئةةةلبوميَكي دةرهيَنةةا ,طةةوتي" :فةةةرموو بةةا ليَةةرةدا ويَنةكةةةيت
نيشةةان بةةدةم .تةمةشةةا ضةةةند ةشةةيكة ,نةةازامن ئيَسةةتا لةةة كويَيةةة .لةةة ئيَةةران نيةةة ,بةةةآلم مةةن زؤرم ةةةؤب دةويَ .لةةة
َواسيوة ,مةةابن كة من لة جةم ئةو نيم".
ذوورةكةي ةؤمدا ويَنةيةكي طةورةي دايكم هةل
ي مةةن ترسةةم لةيَ
ويَنةكةةةم لةةة دةسةةيت وةرطةةرت و تةمةشةةام كةةرد .راسةةيت دةكةةرد ذنيَكةةي يةةةجطار ةشةةكؤك بةةوو .لة َ
نيشت .نةبا وازيَ ذووري نووستنةكةيم نيشان بدات .طومت" :لةم ويَنةيةشدا ديارة كة ذنيَكي يةكجار جوانة".
 ئيَسةةتاب هةنةةديَ جةةار كاغةةةزم بةةؤ دةنووسةيَت .بةةاوكي زؤر ةةةؤب ويسةةتووم .هةميشةةة ئامؤذطةةاريم دةكةةات كةةةئاطام ليَي بيَ.
حةزم دةكرد ليَي بثرسم كة هؤي جيابوونةوةيان ضية بةآلم زامت نةكرد .مارطريَتا لةسةر قسةكةي رؤيي:
 وا نةزاني كة روسيم لة ياد ضووة .من هةموو رؤذيَ سةعاتيَ دووان بة رووسي قسان دةكةم.ثرسيم" :لةطةلَ كيَدا؟".
َي ثيانؤ ليَةدةدةين .ئةطةةر حةةز بكةةي,
 دةطةل ما رفينكادا .زؤر رةفيوني .ثيَكةوة مؤزيوا ليَ دةدةين .بة دوو قؤلشةويَك دةعوةتي دةكةم و ثيَكةوة مؤزيوات بؤ ليَدةدةين .كيذيَكي زؤر ضاكة.
هةةةر قسةةةي دةكةةةردو ثيَدةكةةةني ,هةنةةةديَ جةةاريش رووي دةكةةةردة مةةن و شةةةتيَكي دةربةةارةي مةةةن دةطةةوتء ليَةةةي
دةثرسيم" :حةز لة كتيَب ةويَندنةوة دةكةيت؟".
َبةسةتةي ثوشةكينم ,ئةةو لةة
يان" :لة نووسةرة روسيةكاندا كاميانت لة هةمووان ةؤشرت طةرِةكة؟"و يةان" :مةن دل
هةموو كةسيَك زياتر ثةي بة ثيَداويسيت و ئازارةكاني بةشةر دةبات".
سةرم دةسورِما لةمةي كة ئةم كيذة بةم هةموو جواني و نازداريية بؤضي ناوي ئازارو ثيَداويستيان دةبات.
بة دةم ةةندةو ثيَكةنينةوة لةسةري دةرِؤييء
 طةرمات نيية؟ سؤثاكة كةميَك كز بكةم.طةرمام نةبوو.

 نةتطوت كة مؤزيوات حةز ليَية يان نا؟َبةتة حةزم لة مؤزيوا هةبوو.
هةل
َيطرين بؤ دواي شيظ ,رةجةبؤف حةزي لة مؤزيوا نيية ,لةطةلَ باؤدا
 ئةطةر دةتةويَ با بؤت ليَدةم ,بةآلم با هةلَبةتة ئةطةر عارةقي نةةواردبيَتةوة .ئةوسا ثيانؤت بؤ ليَ دةدةم .ض جؤرة مؤزيوايةكت حةةز
شةترةنج دةكات ,هةل
ليَية؟ ليَ هةنديَ جاريش ضاوةنؤرِي وةآلمي مين نةدةكرد .بة دةم ةةندةوة لة سةري دةرِؤيي.
من نوومي ئةو ئةفسوونة بووم كة لةوةوة بةسةرما دةرذا .دةمرِوانية بزاوتي ليَوة تةنك و ناسكةكاني .مةن غةةرقي
َدةمةذي .بةؤي ئةةو طةةرماو روناكيةةم
ئةم هةموو جوانية سةةر ريَةذة بةووم .مةن ئاهةةنطي ثةرِ جؤشةي قسةةكانيم هةل
دةكرد كة لةوةوة دادةضؤرِا .تامي لةزةتي جوانيم دةضةشت .هةستم بةة مةسةتيةكي زؤر ,دابةرِان ,و حةثةسةان لةة
ةؤدا دةكرد.
من ضوو بوومة دنيايةكي تازةوة ,دنياي دةريَي هةمووان ,دنيةاي دةريَةي ةةؤم ,دةريَةي دنيةاي رؤذانةةو يةةكهاوي.
لةم دنيايةدا ئوميَدو هيَظيةان هةةبوو ,لةةم دنيايةةدا بةشةةر نةيةدةزاني كةة سةبةي ض دةقةةوميَ ,لةةم دنيايةةدا مةرؤظ
َدةكيَشا ,لةم دنيايةدا مرؤظ دةردو ئازاري دةكيَشا بةو ئوميَةدةي كةة لةة دواي ئةةوة ةؤشةي و لةةزةت
عةزرةتي هةل
هةية .مارطريَتا بؤضي ثيَدةكةنيَ؟ قة ةري بة من دةكات ,رةنطة وانةبيَ .لةوةية ةؤشي بة مندا هةاتيبَ .دةبينةة
ي لةة رؤذان ,زةرِةيةةكي ةةؤب بةويَ م .هةةنطيَ هةةموو ذيةاني مةن بةؤ ئةةو ,هةةموو بةوومن
دؤسيت يةكرت .لةوةيةة رؤذ َ
َةي ةةؤدا بةريم دةكةردةوة:
فيداي ئةو بيَ ,ضةند ناسك قسةي دةكرد .من زامت نةدةكرد هيضي ليَ بثرسةم .لةيَ لةة دل
"مارطريَتا ,تؤ ضؤن بري لة من دةكةيةوة؟" جواني ذيان لةم نةزانينةداية ,لةم هيواو ئوميَدةداية كة سبةيينَ باشرت
دةبيَت .دنيا هيَدي تر ,جوانرت دةبيَت.
ئةوسا بابي هات" :ئاغاي ف هيض قسة ناكات .لةو ساوة هةر من قسةم كردووة"
ي ماري ,بؤضي زؤرت قسان كرد؟ ةؤ ئةطةر قسةت نةكردبا ,هةنطيَ ئاغاي ف قسةي دةكرد.
ئَئةوسا بابي رووي كردة من" :جةنابت مامؤستاي؟"
 بةَليَ.َيَيتةوة؟
َة دةرس دةل
 ضةند سالئيَمة ثيَكةوة وةكو ضؤن دوو ثياو ثيَكظة قسان دةكةن ,قسةمان كرد ,دوايي رةجةبؤف هات ,لةسةر شيظء ثاب
َى دنيةا؟ تةازة لةةو سةةرو بةنةدةدا
شيظش قسةمان كرد .سةبارةت بةكارى من ,دةربارةى ئايندةى منء وةزعء حال
َمانيا ئيترتاعيَكى كةردووة كةة ئةطةةر هةةموو دنيةا
ثةميانى مونيخ بةسرتا بوو .سةبارةت بة جةنطء بةمةى كة ئةل
َيان دةكاتء ئيدى جةنط نابيَ .رةجةبؤف بةة تايبةةتى ثيَةي لةسةةر ئةمةة دادةطةرت كةة رِذيَمةى
يةك بطرن ,كؤنرتؤل
َكيةدا طرتةووة؟ بؤضةى ئةةو ثيَةنج
روسيا هةر دةبيَ نةميَنىَء لة ناو بضيَت .بؤضى دةستيان بةسةةر كارةانةانى ةةل
ةةانووةى كةة ئةةو لةة بةاكؤدا هةةى بةوون ,نايدةنةةوة .ةانووةكةانى ئةةويان داطريكةردووةء قوتا انةةيان لةة جيَةةى
دروست كردووة .ئةو باةةى لة بابيةوة بؤى مابووةوة ئةمرِؤ كراوة بة ثةروةردطةى مناآلن ,لةوةتاى دنيةا دنيايةة
َةمةندو هةذار هةةر هةةبووةو هةةر دةبةيَ .لةة هةةموو ئةمانةةب ةراتةر ئةوةيةة كةة بازرطةانى نيةة.
ئاغاو نؤكةر ,دةول
َةمةنةدى بازرطانةكانيةةوة .تاقةيةةك
ثيش! مةم ةكةتى بيَ بازرطانى بؤضى باشة .تةرةقى مةم ةكةت بةنةدة بةة دةول
بازرطانى روسم ثيَ نيشان بدةن.ء زؤرشتى ديكةى لةم بابةتة.
َيداييَ
هةنطىَ مارطريَتا هةل

 بةةابؤ ,ضةةةند باسةةي سياسةةةت دةكةةةن؟ مةةن دةمويسةةت كةةةميَك ثيةةانؤ بةةؤ ئاغةةاى ف ,لةيَ بةةدةم ,ئيَةةوة ئةطةةةر طةةوناطرن ,بؤ ةؤتان شةترِةنج بكةن.
َى ضةووينة ذوورةكةةى تةنيشةتةوة .ضةونكة ثيانؤكةة لةةو ذوورةدا بةوو .ئةةو هؤدةيةةى كةة نامنةان
ئيَمة بةة دووقةؤل
تياةوارد ,هةمان ئةو ذوورةبوو كة يةكة ار مارطريَتام تيَدا بينى ,ىلَ دةركةةى مةةعبيَنى ئةةم دوو ذوورة وازبةوو,
بة جؤر كة ئةطةر كةسيَك لةسةر ميَزةكةة وةسةتابا بةة ئاسةانى دةيتةوانى قسةة دةطةةلَ دانيشةتووانى ذوورى نةان
ةواردن دا بكات .مارطريَتا ليَى ثرسيم" :حةزت لة ضية؟ موزيواى سووك يان قورس؟"
َي ةؤم مارطريَتةا وةكةو جةاران ضةاوةرِواني وةآلمةي مةن
شةرمم كرد بَيَم جياوازى نيَوان ئةم دووة نازامن ,بة ةةيال
َوةستةيةكي كردو طوتي" :شتيَك بَيَ".
َدانةوةي الثةرِةي نؤتةكانةوة ,هةل
ناكات .بةآلم بة دةم هةل
 بة كةيفي ةؤت. ياني حةزت لة مؤزيوا نية؟ بؤ نا ,زؤريش.بابي طوتي" :شتيَكي باشي ,شاد ليَ بدة ,ةةمطني نةبيَت".
َديَم".
رةجةبؤف طوتي" :ئةطةر بيةويَ (سةماي مةرط  )Dance macabre -ليَ بدات ,من هةل
مارطريَتا ثرسي" :بةرِاست,ئاغاي ف  -Macabre-ياني ضي؟
من شثرزة بووم .لة تؤ واية دةيةويَ تاقيم بكاتةةوة Macabre .واتةة شةوم macabre ,واتةة ترسةناك ,واتةة ئةةو
َي بةسةةر مةردو شةؤرةانةكاندا ,بةسةةر طؤرِسةتانةكاندا كيَشةاوة .مةن نةاتوامن هاوتايةةكي
ك ثيية سامناكةي كة بال
دةقاو دةق بؤ ئةم وشةية بدؤزمةوة.
مارطريَتا طوتي" :هؤو ,ترس لة بنيادةم دَيينَ .مؤزيواكةشي هةر هةرواية".
رةجةبؤف طوتي" :منيش هةروام طوت".
مارطريَتا بة توندي ثةرسظي دايةوة" :نةةيَر ,تؤ وات نةطوت ,تؤ شتيَكت طوت و باقيةكةيت بة ئيشارةي دةسةت
َي نةبووم".
نيشان داو من هيض حال
َطةرِا .ديار بوو لةة حةوزوري منةدا بةة تةةماي هيَرشةيَكي واهةي نةةبوو .ئيةدي
سةرة روتاوةكةي رةجةبؤف سور هةل
َي من بةةشي.
بؤم دةركةوت كة مارطريَتا ناي حوبَيينَ ,وةك بيَذي ئةم راستية سوكنايي بة دل
ئةوسا مارطريَتا ضووة سةر ثيانؤكةو ماوةيةةك ثيةانؤي ليَةدا .نةةرمي و ئاراميةةكم تةيَ طةةرِا ,حةةزم دةكةرد هةةموو
دنيةةا مينةةاكي مةةن بةةتةةةوةر بوايةةةو لةةةزةتي لةةةم دةسةةتة ناسةةكانة بةةديبا كةةة بةةةم سةةةالري و مةنطييةةة لةةةم دةزطةةا
جادوييةةةوة ئةةةم ئاهةنطةة ة ئةفسةةاوناويانةي دةرديَنةةا .حةةةزم دةكةةرد رازو نهيَنييةةةكاني مارطريَتةةا لةةة ضةةاوةكانيا
َمدا كَثةيان دةسةند ,ةةويَنم هةاتبووة
ويَنمةوة .ضي ليَدةدا نازامن ليَ ئاوازو ئاهةنطةكان دةيان سوتاندم ,لة دل
َوةندةي دنيا دةزاني.
كولَ و جؤب و ةؤم بة بةةتةوةرترين ةةل
ئةو شةوة تا كةنطيَ لةويَندةر مامةوة ,بريم نيية .بة هةر حالَ ديَر بوو بوو ,رةجةبؤف دةطةلَ بةابي مارطريَتةادا لةة
ذوورةكةي تةنيشتمانةوة دانيشتبوو .ئاةري رةجةبؤف هةات تةا ةةوا حةافيزي لةة مةن بكةات و بةؤم دةركةةوت كةة
ي منيش هةستم.
دةب َ
قةرارمان وا كةرد كةة هةفتةةي شةةب شةةو بضةمة ئةويَنةد ةر .شةةويَك مةن فيَةري روسةي بةبم و شةةويَك مةن دةرسةي
فةرةنسي بةو بَيَم ,ئةمة يةكةم ديداري من و مارطريَتا بوو ,لةو شةوة بة دواوة زؤربةي كات ,واتة هةموو شةويَك
تا سةعات دةو يانزة هةنديَ شةواني هةيين نةبيَ ,لةطةلَ ئةودا بووم.

ثيَويست بة طوتن ناكات كة ئيدي ذياني من طؤرِا ,شيَوةيةكي تازةي لة ةؤ طرت .هةموو زيكرو فيكري مةن تةةنيَ
َةي مارطريَتةاوة ,جاريَةك ثيَةي طوتبةووم كةة حةةزي لةة رةنطةي شةينباوة .ئيةدي مةن
ئةمة بوو كة :ض بكةم تا بضمة دل
تةةةنيا كراسةةي شةةينم لةبةةةر دةكةةرد .هةةةموو بيَجامةةةكامن شةةيين كةةالَ بةةوون .جةةاريَكي دي ثيَةةي طةةومت" :بةةة رِاي مةةن
رةنطي قاوةيي لة قذي رةب و ضرِو رةنطي ئةمسةري تؤ ديَ".
ئيةةةدي مةةةن ج كةةةي قةةةاوةيي ئامةةةال سةةةوورم لةبةةةةر دةكةةةرد .جاريَةةةك لةةةة سةةةةرةتاي رؤذانةةةي ئاشةةةنايةتيماندا طريَةةةي
َوةو لة طويَم كرد.
قةرةوتيةكةي بؤ ريَك ةستم و توندي كردةوة ,ئيدي من بؤ هةميشة ئةمةم كرد بة ئال
َم دةدا زةوقةي ةةؤم لةةم رووةوة
ئةو حةزي لة م ؤزيوةاي قةورس و بةةرز دةكةرد ,مةن بةمةة رانةةهاتبووم ,بةةآلم هةةول
ثةروةردة بكةم .بةكرةي طرامافؤمن دةكرِي ,ضةندين كتيَبم دةربارةي مؤزيوا كةرِي و ةويَنةدةوة ,تةنانةةت شةةرمم
لةوةب نةبوو كة هةنديَ شةرح و شرؤظان لة ةودي مارطريَتا بثرسم.
ئةةةو حةةةز ي لةةة ضةةارةي رةجةةةبؤف نةةةدةكرد ,منةةيش بةةة ضةةاوليَكةري ئةةةو حةةةزم ليَةةي نةةةدةكرد .تةةا ثةةرت شةةةيداو
َبةسةةتةي مارطريَتةةا دةبةةووم ثةةرت لةةةو درِدؤنةةط دةبةةووم .شةةةويَك ثةةاب ئةةةوةي دةرمسةةان تةةةواو بةةوو ,داواي لةةة
دل
مارطريَتا كرد كة كةميَك ثيانؤ ليَ بدات .مارطريَتا نيطايةكي مين كرد .ثيَويست بةوة ناكات بَةيَم كةة ئةةو شةةوة,
ةؤشرتين شةو بوو كة من لة ذيامنا لة ئازاديدا رام بوارد ,ئةو نيطاية ماناي نةةبوو .دةيويسةت بةة مةن بَةيَ" :مةن
ماندووم ,بةآلم ئةطةر تؤ حةز دةكةةي ئامةادةم لةبةةر ةةاتري تةؤ ,ضةونكة تةؤم ةةؤب طةرةكةة ,مؤزيوةا لةيَ بةدةم و
ئةطةةةر تةةؤ نةتةةةويَ ,ئامةةادةم تةنانةةةت داواي ئةةةم رةجةبؤفةةة عةةارةقتؤرة رةت بكةمةوة".نةةةةيَر وا نةةةبوو ,مةةن ئةةةم
َيَنجا .نةةيَر ئةمة ماةؤالنيَك بوو تووشي من بوو بةوو .مةن وام ةةةيا َل دةكةرد كةة
مانايةم لة نيطاكةي ئةوةوة هةل
َي ةؤم ليَكدةدايةوة .ضةندين رؤذ ,ضةندين شةو ,هؤب و بريي مةن تةةنياو
ةؤشم طةرةكة ,من ئةم نيطايانةم بةدل
تةنيا بة دةوري ئةةم نيطايةةدا دةسةورِايةوة ,منةيش تةمةشةاي ئةةوم كةرد ,بةةآلم دةرم نةةبرد ,لةةثرِ دةمةاري نيَةوان
هةردوو برؤم بةرز بووةوة ,هةموو ئةم دنيايةم هاتة بةرضاو .مارطريَتا يان شةكةت بوو يان نةيدةويست داواكةةي
ئةو بةجيَ بَيينَ .مارطريَتا لة بةرسظدا طوتي" :من ماندوو بووم بة ضاوان دوايي بؤتان ليَدةدةم".
هةمةةديف داواي ليَكةةردةوة ,بةةة رادةيةةةك كةةة لةةةزط بةةوو رةجةةةبؤف زويةةر ب ةيَ ,هةةةنطيَ بةةابي مارطريَتةةا ناضةةار بةةوو
بكةويَتة بةينةوة .ناضاري كرد لة ثشت ثيانؤكةوة دانيشيَت.
مةةن ثةسةةت بةةووم ,بةةةآلم ثةيَم سةةةير بةةوو كةةة ضةةؤن رةجةةةبؤف لةةة ناكةةاودا ئةوةنةةدة زةوقةةي ضةةووةتة سةةةر مؤسةةيواو
تةنانةت ثيَم وابوو كة بةرِاسيت ثيَويسيت بة مؤزيواية .ضةند بيَزار بووم كاتيَ بينيم كةة لةةو كاتةةدا كةة مارطريَتةا
َؤزو تورِة ,تةثةتةث بةر بوو بووة ثيانؤكةو ضةند دةقوةيةك بةردةوام بوو ,ئةةو سةيء دوو دانةة جةار باويَشةكي
ئال
دا ,نؤ جاريان بريي ضوو دةست بة دةميةوة بطريَت و نزيكةي يازدة جاريش ئاو بة ضاويا هاتة ةوارةوة.
كة مارطريَتا ليَ بووةوة طوتي" :ببورن باشم ليَنةدا".
َتؤكةي لةبةر كردو هات ةوا حافيزي لة
ثاشان لة ذوورةكة ضووة دةريَ .نزيكةي نيو سةعاتيَكي ثيَضو ,ئةوسا ثال
من بكات ,رؤذي هةيين بةوو و دةيويسةت دةطةةلَ مارفينكةادا بةؤ سةينةما بةرِوات .منةيش رابةووم و ثيَكظةة لةة مةالَ
َيان ضةةووم .لةةة ريَطةةةدا ثيَةةي طةةومت:
هاتينةةة دةر ,مارفينكةةا لةةة حةوشةةةدا ويَسةةتا بةةوو ,مةةن تةةا بةةةر سةةينةماكة لةطةةةل
"ئةمشةو زؤر ةراثم ليَدا ,من كاتيَ ناضار دةمب ,ناتوامن باب ليَ بدةم".
 -ئاطام ليَ بوو كة تورِة بوويت.

َي
َةةي ئةمةةدا رؤذي هةةيين داهةاتوو مارفينكةا دواي نيةوةرِؤ بةؤ مةال
 كة ناضار دةمب ناتوامن باب ليَ بدةم .لة تؤلئيَمة ديَت ,بة بابيشم طوتووة .ئةو رازيةة ,دةطةةلَ مارفينكةادا ثيَكظةة بةة ضةوار دةسةيت سةةماي مةةرطت Dane -
 macabreبؤ ليَ دةدةين.
يةكسةر بريم كةوتةوة كة هةمديف رةجةبؤف لةويَ دةبةيَ و هةمةديف بةة باويَشةكان تةورِةو ثةسةتم دةكةات ,بؤيةة
لَيربِام كاريَك بكةم كة تا ئةوساكة نةم كردبوو.
 ببوورة ,من ئةم هةينيية كارم هةيةو ناتوامن بيَم. ضؤن ,كاري ضيت هةية؟مارطريَتا سةري سورِما .ئةمة يةكة ار بوو كة من داواي ئةو رةت بكةمةوة.
مارطريَتةةا هةسةةيت كةةرد كةةة نيةةازيَكم هةيةةة ,ئةةةو رؤذةمةةان بةةة بيَةةدةنطي طوزةرانةةد .دواي ضةةةند رؤذيَةةك كةةة هةةةر
هةردووكمان بووين ,ليَى ثرسيم" :بؤضي ئةو شةوة دةعوةتةكةت رةت كردمةوة؟"
 تؤ نازاني بؤ؟ تؤ ئةوة شةوة كة مذولي ثيانؤ ليَدان بووي قيافةو سيماي رةجةبؤفت نةبيين .تؤ بةةم ئاوازانةةتويَنةيةكي تازةي ذيان بةة مةن نيشةان دةدةي ,مةن نامةةويَ ئةةم بةةتةةوةري و شةادية بةة ةةؤرِايي لةة كيسةي ةةؤم
بدةم .دةميَ بوو ثيَوة بووم داوات ليَ بكةم ئةم (سةماي مةرطةم  )Dane macabre -بؤ ليَ بدةيت.
 ئةدي بؤضي دةعوةتةكةي منت رةت كردةوة؟ي نةبيَ.
 مةرجم ئةوةية كة ئاغاي رةجةبؤف لةو َ ثيَم واية غرية دةكةي.َطةرِامء نزيك بوو ضاوامن ثرِ لة روندك بن ,ليَ ةؤم طرت .ئةم طفتوطؤيانة بةدةم دةرس ةويَندنةوة كران.
سور هةل
ضونكة بة فةرةنسي قسةةم دةكةرد ,ثركيَشةيةكي زيةاترم هةةبوو ,مارطريَتةاب ئةوةنةدةي دةيتةواني بةة فةرةنسةيء
باقيةكةي بة فارسي دةطوت .ئةمة يةكةم كةرِةت بوو كة مارطريَتا ئةطةرضي بةة شةيَوةيةكي تةةوس ئةاميَزب بةوو,
ئاماذةي بؤ هةست و سؤزي من دةكرد.
 نة ,غرية ناكةم ,بةآلم كة تؤ ثيانؤ ليَ دةدةي ,من باويَشكةكاني ئةوم ثيَ تةحةمولَ ناكريَ.َةدةدةم بةة طةويَرةي
َنيابة كة منيش لةم زةالمة بيَزارم ,بةآلم قةةبولَ كردنةي ئةةم مةرجةة بةؤ مةن زةمحةتةة ,هةول
 دلَي تؤ بكةم ,تةؤ ئاطةاداري هةةموو وردو درشةتيَكي ثةيوةنةدي بةةيين ئيَمةة
َدةدةم بة دل
حةزي تؤ رةفتار بكةم ,هةول
نيت .ثيَويست ناكات .من ضاوةرِواني دةرفةمت.
"بةةةآلم ئةةةم دةرفةتةةة ماوةيةةةكي زؤر هةةةر نةرِةةسةةا .تةةا شةةةويَك كةةة لةطةةةلَ مارطريَتةةا و بابيةةدا لةةة سةةينةما بةةووين,
تووشي مارفينكاو دايكي بووين و ثيَكةوة ضووينة كافةي (ئوسرتيا) .ئةو شةوة ديسان باسي داواكةةي مةن كةرا,
من هةمديف مةرجةكةي ةؤم دووبارة كردةوة.
ئةةةوةي راسةةيت بةيَ مةةن دةمويسةةت جاريَةةك مارطريَتةةا بةةة ئةةازادي بةةدينم ,دةمويسةةت لةةة ذيَةةر كاريطةةةرى و طوشةةاري
رةجةةةبؤف دا نةةةبيَت .دةمويسةةت بةةزامن كةةة مارطريَتةةا كةةاتيَ ئةسةةريي هةسةةت و سةةؤزي ةؤيةةةتي ضةةؤنة ,ضةةونكة
دةمزاني كة سةماي مةرط  Dane macabre -لة هةر هةموو شتيَك ثرت كاري لةوة كردووة ,حةزم ليَ بوو كة لة
ذيَر طوشاري ئةم ثارضة مؤسيوايةدا بيَ ,دةمويست بزامن كة مارطريَتاي راستةقينة ضؤن هةست دةكات".
ليَرةدا من مةجبور بووم بة ثيَضةوانةي رةوتي ئاسايي ةؤمةوة قسةكةي مورِتةزا بربِم و لةيَم ثرسةي" :مةن لةة يةةك
َي نامب .ويَرِاي ئةم هةموو جةؤب و ةةر ؤب و سةؤزو طةودازةي كةة لةة تةؤدا هةةبووة ,مارطريَتةا هةيض
شت باب حال

كاردانةوةيةك ,هيض نيشةانيَك ,هةيض شةتيَكي ,ئةاةر مةةي يَ يةان بةيَ مةي ييةة ,بيَزارييةةكي نيشةان نةةدةدا ,ضةونكة
َفءكةوتي تؤدا ديار بووة ,ئةمة قسةي لةسةر نيية".
ةؤشةويسيت تؤ بتةويَ و نةتةويَ لة هةموو هةل
"من ةؤشم دةويست و ئيَستاب ةؤشم طةرةكة ,ئاةر بؤية ئيَستا مةةرط بةة ئةاوات دةةةوازم .مةبةسةتت ئةمةيةة
كة مةبةسيت من ض بووة ,ضم دةويست .ئايا ئةويش مين ةؤب دةويست ,نة ,هيض كاتيَك دةري نةبرِي ,نيشانةو
هيَمايةةةكي بةةة مةةن نيشةةان نةةةدا :وةكةةو دوو هةةاوِريَ بةةووين .بةةةآلم ثةيوةنةةدميان لةةةم ئاسةةتة سةةةرظة سةةةرظةية ت ةيَ
نةثةةرِي .ثةلةة مةكةة؟ وةآلمةي ئةةم ثرسةيارةت دةدةمةةوة .تةؤ نةازاني ضةةند ةؤشةة ثيةاو بتةوانيَ لةة ةةؤ بردوويةي
هةةةبيَ ,فيةةداكاري بكةةات ,لةةة راي فكريَةةك ,ئارةزوويةةةك ,لةةةرِاى ئيمةةانء باوةرِيَةةك ,لةةة ثيَنةةاوى هةرشةةتيَك دا كةةة
شايستةى ئةوةبيَ ذيةانى لةسةةر دابنةةى .ئةةم ذ يانةة ثةرِ بيَةزارىء يةةكهاوىء رؤتينييةةى مةن ض نرةيَكةى هةةبوو.
ئامادةيي بؤ مةرط بوونى ذيان ةؤب دةكات .بةآلم مارطريَتا ض كاردانةوةيةكى هةبوو؟ ئيَستا باسي دةكةم ,ئيَمة
بةدةم دةرسى روسيةوة بةرة بةرة هاتبووينة سةر كتيَبانى روسي .من تكام ىلَ كردبةوو هةنةدىَ بةشةى "يةةظطينى
ئونيطني"ى ثوشكني لةالى مارطريَتا ويَنمء ئةويش قاييل بوو .هةرضةندة تيَطةيشتنى بؤ من زةمحةةت بةوو ,ىلَ
ضةةونكة باجظةةة فةرةنسةةييةكةيم ةويَنةةد بةةووةوة بةةة ئاسةةانى دةمتةةوانى ثةةةيطريي بابةةةتء نيَوةرؤِكةةةكانى بكةةةم.ء
بةردةوام مب لةسةرى .كة طةيشتينة سةر نامةكارى تاتيانا ,ئة وةندة كةارى تيَكةردم دةتةوامن بَةيَم جَةةوى ةةؤم لةة
دةست دةرضوو .مارطريَتا هةستيكرد كة ئةةم نامةكاريةة زؤر كةارى تيَكةردومء طةوتى" :تاتيانةام ةةؤب طةرةكةةء
حةزم دةكرد وةكو ئةو بووايةم".
طومت" :تؤ هةرطيز نةتدةتوانى وةكو تاتيانا بي .كىَ دةتوانىَ وةكو تاتيانا فيداكارى بكةاتء لةة ةةؤ بوردةييةةكى
واهى نيشان بدات ,بةرانبةر بة ثياويَك كة ئةو ثياوةى ةؤب دةو  ,بة ئاشكرا ئيعرتاف بكات كة من تةؤم ةةؤب
طةرِةكة .تاتيانا وا مةزةندة دةكات كة ئةم ثياوة نةاتوانىَ وةآلمةى هةسةتء سةؤزةكانى ئةةو بداتةةوة ,يةان نايةةوىَ
َيَةتء دةنووسةيَت كةة مةن تةؤم ةةؤب طةرةكةةء هةرضةى بةوومنء نةةبوومن
وةآلمى بداتةوة ,ئةوجاب بةو ثيةاوة دةل
هةية ,هةموو رازو نهيَنييةكانى ذيامن ,دةةةمة بةر ثيَي تؤ ضونكة ةؤشم دةويَى".
من لة وشةيةك دةطةرِامء بؤم نةدةدؤزرايةوة.
َتةةة بةةة مةةن بكةةات يةةا
 مةةن ئةةةم فيةةداكارىء لةةؤبوردةييةةة لةةة تةةؤدا نةةابينم .مارطريَتةةا ثيَكةةةنى ,جةةا دةيويس ةت طالدةيويسةةت وةكةةو هةميشةةة شةةادى ببةةش ةيَتةوةو لةهةةةر شةةويَنيَك دا ب ةيَ ةؤشةةي بةةآلوة بكاتةةةوةء ةةةةمبارى مةةن
بتاريَنىَ يان بةوة ثيَدةكةنى كة شتيَكى لة من شاردؤتةوةو ثيَى نةطوومت.
 نةْ تؤ سةهويت ,من ةويَندوومةتةوة .تؤ ناتوانى ئةو تاتيانايةب بةي كةة ئيَسةتا ميَةردى بةجةنةةرار كةردووة,َةدارةى كةة
َدارةكةةى دىَ بةؤالى ,ئةودل
َيَكة كة ةؤشةي ناويَةتء ئةةوجاب ئامادةنيةة كةاتىَ كةة كؤنةة دل
ذنى جةنةرال
رؤذىَ لة رؤذان سؤزى ئةوء ةودى ئةوى لة ثيَ كردبووء ئةميَسةتا ثةشةيمان بووةتةةوةو ةؤشةي دةو  ,تاتيانةا,
َشكاوء ثةريشان ,تاتيانا ئامادةنية دةطةلَ ئةةم
َةت بةشكؤء شاناز ,لة جةوهةرو كرؤك دا دل
ذنى جةنةرِار ,بة رِوال
َدارةدا بذىء دةست بة ميَردةكةيةوة بنىَ ...تؤ تواناى ئةم فيداكارييةت نية.
دل
َم بةةةدةم ثيَكةنينةةةوة قسةةةيةكى كةةرد ةسةةتيمة بةةريو ئةنيَشةةةوة .ئةوسةةا ثةةةيم بةةة بايةةةةى
هةةةمويف ثيَكةةةنى ,بةةةال
َضوو بةووم ,بةؤ هيَوركردنةةوةى مةن ئةةو قسةةيةى
قسةكانى نةبرد ,ئةو رؤذة وام ةةيالَ كرد كة ضونكة هةند هةل
َكو ؤةو فيداكارييةكى طةورةتر بكةةم .ةةؤ هةةموو شةتيَك نةا طةوترىَ .بةا ئةةم
كردووة .ثيَى طومت" :ضوزانى ,بةل
الثةرِةية تةواو بكةين "...ئاقيبةت ئةو دةرفةتة رِةةسةا .رؤذيَكةى هةةينى ,ثةاب نيةوةرِؤ ميةوانى مارطريَتةاو بةابي
بووم .مارفينكاب لةوىَ بوو.

َبةندان بةوو ,تةةنيا بةؤ مةاوةى ضةةند
َةةوة بةووم .دنيةا سةاردو سةةهؤل
هةموو دانةى بةيانيةكةةى ئةةو رؤذة مةن لةة مال
دةقوةيةةةك ئةةةو رؤرذنامانةةةم كةةة دةربةةارةى جةةةنط بةةوون ,ةويَنةةد بةةووةوة ,ئيةةدى هةةةموو رؤذةكةةةم بةةة طةويَطرتن لةةة
بةكرةى سةماى مةرط Dance macabre -كة دةمىَ بوو كرِى بووم ,رابوارد .لة كتيَباني هونةريدا ئةو ويَنةيةم
كة ه باين لة مةرِ سةدةكاني ناظيين ويَنا كردبوو ,موتاآل كرد.
َي مارطريَتا رؤييم .بايةةكي تةةزي دةهةات,
نزيكي سةعات دووي ثاب نيوةرِؤ لة مالَ وةدةركةومت ,بة ثيَيان بؤ مال
َبةنداني تةواو بةوو .سةةعات سةيَي ثةاب نيةوةرِؤ بةوو .هةةر ضةةند دنيةا هةةتاو بةوو بةةآلم
هةوا وشك و دنيا سةهؤل
َى
َةدةهاتن .مةن هيَنةدة سةةرقال
َكى لةة سةةرمادا بةشةةقةماكاندا هةل
بةفري ذيَر ثيَي بنيادةم قرضة قرض دةشكا .ةةةل
َى ةؤدا بريم لةةوة دةكةردةوة كةة
ةؤم بووم كة سةرمام هةر لة بري نةبوو .من تةنيا لة بريى مارطريَتادا بوومء لة دل
بؤضى سةماى مةرط Dance macabre -ئةوةنةدة كةارى تيَكةردووة .ئةةو لةهةةر جيَيةةك بةيَ ,هةةمووى كةةيشء
سةفاية ,ئارامىء شادمانية ,ةةندةو ثيَكةنينة ,ئةوء مةةرط كوجامةرحةةبا .سةةماى مةردووان ,سةةماى مةةرط ض
كاريَك لةو دةكات ,بنيادةم دةبةيَ ضةةند لةة ذيةان بيةزار بةيَ تةا لةةزةت لةة سةةماى مةةرط ,سةةماى ئيَسةكةثةيكةرى
مةةردووان ببينةىَء بةةة ئةةاواتى ةةواز  .نةةازامن بةةؤ ثةريشةةان بةةووم؟ ةةةؤ مةةن بةةة دريَةةذايي رؤذةكةةة ,ضةةةندين هةفتةةةو
ضةندين مانط بوو بة ئوميَدى ئةو رؤذة دةذيام ,رؤذيَةك ثةاب نيوةرِؤيةةك لةطةةلَ مارطريَتةا دامبء رةجةةبؤف لةةوىَ
نةبيَ .بيَطومان بة درؤوة بة رةجةبؤفيان طوتووة كة ئةمرِؤ لة مالَ ننيء ثوليةان ثيَوةنةاوة .باشةة ئةطةةر رةجةةبؤف
َم كةوتبووة ترثةترث .كة وةذووركةومت هةسةتم
بيَت ض دةبيَ؟ هؤى ئةم ثةريشانيةى من ض بوو؟ لة هيضى نةبوو دل
كةرد مارطريَتةةا ةةةةمبارة ,ثيَنةدةكةةةنى ,بةةةآلم سةةةداى بةةة بةةةرزىء مينةةاكى دةنطةةى سةةكةى زيةةو دةنطةةى دةدايةةةوة:
"باب بوو زووتر هاتى .دؤستةكةم هيَشتا نةهاتووة .مارفينكا هةر ئيَستا ديَةت .زؤر تةةنيا بةووم .بةامب نةةؤشةة,
َى باشةةرتة .رةنطةةة تةةا
َى بةةاب نيةةة ,نايةتةةةالمان .لةةة بةيانيةةةوة تةةا ئيَسةةتا بةةةوةوة ةةةةريك بةةووم .بةةةآلم حةةال
حةةال
سةعاتيَكى دى بيَت .سةرماتة ,فةرموو الى سؤثاكةوة".
 ئةطةر بابت نةةؤشة ,ئيجازة بفةرموو بامن مةرةةةس مب.َم كة تؤ هاتى.
 نة بابة ,ؤيَنةوة ,من زؤر ةؤشحالليَكدا ليَكدا قسةى دةكرد ,قسةى لةطةلَ ةؤيدا دةكرد ,ثرسيارى لةمن دةكرد .بةتةنىَ بةووين .ض دةرفةةتيَكى لةة
بارة ثيَى بَيَم كة تؤ بؤ من دةكةيةة ضةى ,ض ثايةيةةكت لةة ذيةانى منةدا داطةري كةردووة ,ثيَةى بَةيَم كةة ذيةانى مةن تةا
ئيَستا كاريَكى ئاسانء يةكهاوى ,بةآلم ثرِ زةمحةت بةووة .ثيَةآ بَةيَم كةة ذيةانى مةن يةكثارضةة رةنةج و زةمحةةتء
َةةةو ب ةيَ طةةؤرِان بةةووة .ثيَةةآ بَ ةيَم كةةة مةةن تةةاكو نهةةو تةةةنيا بةةةآلو
ئةةازار بةةووة  ,لةةة هةةةموو ئةمانةةةب ةراتةةر ب ةيَ جول
َمء زؤرم دةبينى .ثيَى بيَذم كة هةموو رؤذيَةك
َكى ,ئازارى داماوان ,كوشتارو زول
مةينةتيةكانى ذيان ,برسيَتى ةةل
لة ةةو رابوون ,بيَ ئامانجء مةبةستيَك لة ذياندا ,دةست لةسةر دةست دانان ,هةموو رؤذىَ رؤنء برنج مةسرةف
كردن بؤ من كوشندةبوو .ئيَستا لةوساوة كة تؤم ناسيوة ,دنيايةكى ديم لةبةردةم كراوةتةوة .ثيَى بَةيَم كةة ذيةان
ئيدى بريتيية لة مؤزيواو هونةر .ثيَى بيَذم كة ذيانى مةن تةانهو بةةبيَ هونةةر بةووةء ئةطةةر هونةةريَكيش لةة ئةارادا
بووبيَ ,بيَ ذيان بووةو طيانى لةبةر نةبووة ,ثيَى بيَذم كة تؤ دنياى راستةقينةت بةمن نيشةان داوة ,ثيَةى بَةيَم كةة
ذيانت وةبةر ذينى من ةست ,ثيَى بَيَم كة دؤستايةتى تؤ هيواو ئاوامت ثيَ دةبةةشيَت ,ئاه ضةندم شت ثةيَ بةوو
كة دةمويست ثيَى بَيَم ,دةمويست ثيَي بَيَم كة ةوشم دةويَى .زمامن بةسرتا بوو ,زارم ضوو بووة ك ي ةو تةنيا بة
َةكانى من دةترسا ,بةآلم ةؤى لة
نيطاى ضاوان دةمويست ئةم شتانةى تآ بطةيةمن .مارطريَتا هةميشة لة نيطا قول

طيَ ى دةدا .بةآلم ئةمرِؤ لة هةموو رؤذيَك ةراتربوو ,يةكبينة قسةى دةكرد ,بؤ ساتيَكيش زارى ليَك نةدةنا .يةا لةة
بيَدةنطى دةترسا يان دةيويست روحى لةمن وةشيَر  ,دةيويست طيانى بة ثةيظان داثؤشيَت.
َى دةبةووم .ضةاو شةريينيان هيَنةا ,ثاشةان بةة دوو
مارفينكا هات .بةروسي قسةيان كةرد .وام ليَهةاتبوو كةةميَك حةال
َى لة ثشت ثيانؤكةوة رؤنيشنت Dance macabre .واتة سةماى مردووان ,واتةة سةةماى مةةرط بةة ةةةتيَكى
قؤل
درشت لةسةر نؤتةى ثيانؤكة نووسرا بوو ,ذوورةكة كبء بيَدةنط بوو ,دةنطى ةشةةشى نؤتةكان دةهاتة طويَ.
بيَدةنطييةكي تةواو بؤ ضةند ساتيَك بةرثا بوو.
من ئانيشكم بةسةر سيَ سوضي ميَزةكةدا دادابوو ,هؤب و حةواسم الي ئةوان بوو .ئةاوازو ئاهةنطةةكاني هةةوةلَ
ترس و غةريبيان ال ضيَكردم Macabre .بوون ,هيض وشةيةك لة فارسيدا ثرِ بةة مانةاي ئةةو وشةةية نييةة .شةووم
بوون لة نيَو ئاوازو ئاهةنطةكانةوة بة باشي روحي ثةيظم دةذنةوت.
سةعات ,دوانزة زةنطان ليَدةدا .لةم سةعاتةوة تاكو سثيَدة ,مردووةكان ئازادن ,ئازادي ئازاد.
نيوة شةوة!
ض شةويَكي سامناك
هةموو شةةويَك بةةو جةؤرة قورسةة .ضةونكة ذيةاني ئيَمةة قةورس و طيةان ثروكيَنةة .ئةةوان ضةيرت طيانيةان نةاثروكيَ,
مردووةكان طيانيان نية.
ضونكة ئيَمة وةكو يةك نني ,يةكسان نني ,بةآلم مردووةكان وةكو يةكن ,يةكسانن.
َةبابي بةةياني ئاهةةنط دةطيَةرِن ,ئاهةةنطي ئةازادي ,ئاهةةنطي رزطةاري لةة
مردووةكان لة نيوة شةوةوة تا بانطي كةل
مةينةتي و دةردةكاني ذيان .هةر هةموويان بةرابةرو يةكسانن.
نة شانء نة طةدا ,نة ثريو نة الو ,نة كيذو نة كورِ ,نة ذن و نة ثياو ,هةةموو هةةر مةردوون .هةةر هةةموويان ئيَسةكة
ثةيكةرن.
نة كةس ثؤي ة بةسةرةو نة كةس شرِة لةبةرة ,دةسيت يةكرت دةطرنء دةرِةقسن.
َكةةةي هاوبةشةةي هةمووانةةة ,بةشةةيَكة لةةة هةةةموويان ,ةةةودي ئةوانةةة ,مةةةرط ئيَسةةكةثةيكةرةكاني
مةةةرط كةةة كؤل
هيَناوةتة سةما.
َةيةكي باآلبةةرز بةووة ,لةسةةر كةل ةسةةريَكي ديةوار ئةسةتوور,
مةرط ,بة لوالقيَكةوة كة رؤذيَ لة رؤذان القي كيذؤل
تةثَيان بؤ ليَدةدا.
كةةة سةةةعات دةب ةيَ بةةة دوازدة ,ئيَسةةكةثةيكةرةكان لةةة طؤرِيضةةةي طؤرِةكانةةةوة ديَنةةة دةريَء دةرِةقسةةن .مةةةرط كةةة
ةودي ئةوانة ,ضونكة ئيدي هيض فةرماندارو فةرمان ثيَكراويَك لة طؤِريَ نية ئاهةنطيَكي نةرم و ةؤب ليَدةدا.
َدةثةةةةرِن .ئةمةةةةي كةةةة هيَشةةةتا نيَشةةةتةن بةةةة ئيَسةةةكةثةيكةري
مردووةكةةةان بةةةة دةوري يةكةةةدا دةس دةقةةةوتنء هةل
دةموضةاويةوة دةبينةريَ ,ئةمةة لةة ذيانةدا قةازي بةووةو بةة دةردو ذان و سةكاآلي مةةحكومان ثيَكةةنيوة ,بةةآلم تةةازة
مةةردووة ,بةةةم زووانةةة ئةةةم شةةويَنةوارة لةةة كةل ةةةيا مةةةحو دةبيَتةةةوة ,ئيةةدي ئةةةم شةةويَنةوارة لةةة نيَةةوان كةةاذيَرةو
طؤناكانيدا نامَيينَ .ضونكة ئيدي ئةو مردووةو ئازادة.
ئةمةةةي كةةة ئيَسةةكةكاني ثشةةيت كةةوورِة ,ئةةةوة لةةة ذيانةةدا ثشةةيت دانةوانةةدووةو سةةةري شةةؤرِ كةةردووة ,ليَةةرة ئيةةدي
َكاني دي جيا دةكةردةوة ,واتةة ثيَداويسةتييةكاني ذيةاني رؤذانةة,
ثيَويسيت بةمة نية ,ضونكة ئةوةي ئةوي لة ةةل
باوي نةما ,ليَرة نة ةةندة هةية نة طريان ,نة شادي نة غةم ,نة دلَ تةنطي و نة هيوا ,نة فرِناةي و نة سوكايةتي,
َم و نة الآلنةوةو كورِوزانةوة ,نة برسيَيت و نة تيَري.
نة زول

هيض شتيَك ليَرة نيية ,جطة لة مةرط ,جطة لة ئازادي.
ئايا ئةم مةرطةو ئةم ئازادية لة ذيين بندةسيت و كؤي ةيةتي ,لة ذيين نيَو زندان باشرت نيية.
ئايا ئةم مةرطة لةوة باشرت نية كة قازي بة عةزابي مةحكومي ةؤي ثيَ بكةنيَ و ثؤزي بةسةرا ليَ بدات؟
ئايا ئةم مةرطة لةوة باشرت نيية كة ئاتاج ثشت دابنةوَيينَ!
ئايا ئةم مةرطة لةوة باشرت نية كة بةشةر لة بةندا بيَ؟
لةبةر ئةمةية كة ئةوانة ئاهةنطيان سازداوة.
سةما دةكةن ,ضونكة ئازادن.
مةرط بة لوالقي كيذيَك لةسةر كاسة سةري كةل ة زليَك ,ئاوازو سروودي سةماي مردووانيان بؤ ليَ دةدا.
حةيفيَ ,ئةم ئازادييةب سنووردارة.
َةباب بانطي بةياني دةةوَيينَ.
كةل
هةموو مردووةكان ,طشت ئيَسكةثةيكةرةكان بآلوةي ليَدةكةن.
دةنط ...دةنط
من ئةم دميةنةم لةو مؤزيوايةدا كة مارطريَتا و مارفينكا ليَيان دةدا دةبيين.
كة تةواو بوو ,هةردووكيان رةنطيان ثةرِي بوو ,سةيري منيان دةكرد .من حةثةسا بووم".
َكيَشا .ئةةم بةة شةانةي دوايةي بةة نيمضةة بةيَ ئاطاييةةك دةطيَرِايةةوة .ئيةدي
َي هةل
مورِتةزا هةناسةيةكي دريَذو قوول
طويَي لةوة نةبوو كة كةسيَك طويَي ليَدةطريَ يان نا ,طومان لةوةدا نةبوو كة هيَشتا لة ذيَةر طوشةارو كابوسةي ئةةو
رؤذةدا بوو.
"ئيدي هيضم لة ياد نةماوة كة ئةو رؤذة ضي رووي دا .دةزامن كة بة دريَذايي ئةةو شةةوة وةكةو جةةنازة تةا سةثيَدة
كةةةومت ,لةطةةةلَ ئةمةشةةدا بةيانييةكةةةي هيَشةةتا هةةةر ثةريَشةةان و تةةورِة بةةووم .ئةوةنةةدةم بةةري ديَ كةةة رؤذي دوايةةي
هةميشة دةموضاوي رةنط ثةرِيوي مارطريَتا ثاب ئةوةي كة ()Dance macabreى تةواو كرد بوو ,لة بةرضاوم
بةرجةستة دةبوو.
َنيا بووم كة مارط ريَتا ئةو كيذة زار بةة ثيَكةةنني و شةادي بةةشةة نيةة كةة مةن ويَنةام دةكةرد,ء لةة ذيَةر ئةةم
ئيدي دل
جؤرة ثيَكةنينةدا رازو نهيَنييةك ثةنهانة .من ثةريَشاني ئةوة بووم كة بؤضي تا نهؤ نةم ناسيوة.
رؤذي دوايي نزيكةي سةعات شةشى ثاب نيوةرِؤ لة ذوورةكةي ةةؤم دانيشةتبووم و طةويَم لةة بةةكرةي Dance
َواسةةي بةةوو ,بةةة
 macabreدةطةةرت كةةة لةةة ثةِر ديةةتم ئةةةو ط يمةةةي كةةة لةبةةةر سةةةرما بةةة شووشةةةي دةرطاكةةةوةم هةل
دةستيَكي ضكؤلةي لة دةستكيَشي ضةرما ,جوآل ,دةستةكة ضةند جاريَك كيَشاي بة شووشةكةداو ثاشان وةذوور
كةوت .مارفينكا لة ناو ذوورةكةي مندا وةستا بوو.
بة سيمايدا ديار بوو كة شتيَكي تازة قةةوماوة .مارفينكةا فارسةيةكةي بةاب نةةبوو و منةيش ئةوةنةدة روسةي فيَةر
َي بووم دةيويست بة هةر زماني بووة ,ناضارم بكةات,
نةبوو بووم كة بتوامن قسةي دةطةلَ بكةم ,بةآلم ئةوةندة حال
تا زووةو بة ثةلة بضمة هاناي مارطريَتا ,بةآلم ضي قةوماوة ,ضي بووة ,من ض كاريَكم لةة دةسةت ديَ ,نةةمزاني ,بةة
هةشتاو لة مالَ وةدةركةومت .ضونكة لةسةر جادةكة ئوتومبيةل و طاليسةكةم دةسةت نةكةةوت  -دنيةا سةارد بةوو و
طاليسةةةكةكان ةؤيةةةان دابةةةووة ثةةةةنا -و مارفينكةةةاب بةةةة ثةةيَآلوة ثاذنةةةة بةرزةكانيةةةةوة نةيةةةدةتواني بةسةةةةر ئةةةةرزة
ي وةرة".
َةكةكةدا غار بدات ,ثيَم طوت" :من دةرِؤم و تؤ بة تةن َ
بةستةل

نيوةي ريَطاكةةم ثةرت بةة غةاردان بةرِي ,ئةاةري سةواري ئوتوبةوس بةووم ,ثاشةان طاليسةكةيةكم ثةيةدا كةرد .لةة نيَةو
طاليسةةكةكةدا بةةريم كةوتةةةوة كةةة ئةةةو وشةةة روسةةيةي كةةة مارفينكةةا ليَكةةدا ليَكةةدا دةيطةةوت و دةيطوتةةةوةء مةةن ليَةةي
نةدةطةيشتم ,فارسيةكةي (ةؤكوذي) بوو .مارطريَتا دةيةويَ ةؤ كوذي بكات ,من دةتوامن ريَي لةيَ بطةرم ,ضةاوامن
ريَشكةوثيَشةةكةي دةكةةرد ,ةةةؤم طةةرت .زؤرم لةةة طاليسكةضةةييةكة كةةرد كةةة ةيَراتةةر بةرِوات .دةيطةةوت" :ئةسةةثةكامن
َة دةةزيَن ,ناتوامن لةوة ةيَراتر برِؤم".
لةسةر ئةم سةهؤل
 يةك تؤز ةيَراتر ,كاريَك بكة كة تؤزيَ زووتر بطةم.َكي ثيَم بزانن .نزيكةي سةعات حةةوت طةييمةة
لةسةري شةقامي نادري لة طاليسكةكة دابةزيم ,نةم دةويست ةةل
بةر دةركةي ئةوان .دنيا تاريك بوو .دةرطا لةسةر ثشت بوو ,ةؤم بةحةوشةدا كرد.
َدرمةةةكان هامتةةة ةةةوار  ,ترسةةام .وام زانةةى شةيَت بةةووم .رةجةةةبؤف لةةة ناوةنةةدى حةوشةةةدا يةةةك تةةتةةة
كةةة لةةة قال
كةوتبوو .ةويَن لةسةرى دةهات ,ويَرِاى تاريكى دنيا ةويَنةكةم بينى.
مارطريَتا بة ضاوانى طيَذو ويَذةوة ,بةة دةموضةاوى دريَةذ كؤلةةوة ,دةسةتى نةا بةووة ثشةتىء هةاوارى دةكةرد ,بةابي
َدرمةكةوة طرتبووء دةيويست بيَتة ةوارةوة
مارطريَتا بة ج كى ةةوةوة دةستى بة حمةرةو تامانى قال
مارطريَتا زمانى ضوو بووة ك يكة" :من ...من".
لة باوةشم كرد ,بردمة ذوورةوة ,وةكو بى ناو ئاو دةلةرزى .ليَم ثرسي" :تؤ ئةمةت كرد؟ تؤ كوشتت؟
 من ...من...بابي مارطريَتام راكيَشاية ذوورةوة.
هيض نية .ةةمت نةبيَ .ةؤت مةثةشؤكيَنة .هةر ئيَستا بؤ ةةستةةانةى دةبةم.
ئةو جارووم كردة مارطريَتا.
َيَنم بدةية كة ئةم قسةةية دووبةارة نةكةيةةوة .ئةطةةر يةة ك تةؤز منةت ةةؤب
َيَى ,بةل
 مارطريَتا ,ئةمة بة كةس نةلَة بزانىَ ,برؤ ئيسراحةت بكة.
َيَى .ئةطةر باوكت نةيزانيوة ,مةيةل
دةو  ,قةوف بدةية كة ئةمة بة كةس نةل
مارطريَتام لة باوةب طرت ,دةستء دةموضاويم ماض كرد ,ليَم دووبارة كردةوة" :مارطريَتةا مةن بةؤ ةةسةتةةانةى
دةبةةةم ,هةةيض نيةةة ضةةاك دةبيَتةةةوة ".لةةة مةةالَ دةرثةِريَمةةة دةر  .بةةة دواى طاليسةةكةدا دةطةةةرِام ,بينةةيم مارفينكةةا وا
ةةريكة ديَت.
َى باب نية .ضووة بنو .
 تؤب برِؤ .حالطاليسكةم دةست نةكةوت .طةرِامةوة حةوشةو هاوارم كرد.
َماو لة مةالَ
َيَى .بة هيض كةسيَك .جةستةى نيوةطيانى رةجةبؤفم دا بةكؤل
 مارطريَتا ,مارطريَتا بة هيض كةسيَك نةلبردمة دةر  .دةمويست ض بكةم ,نازامن.
َكى دةوريان داومء ثاسةوانيَك بةؤ جيَيةةكى بةردم .هةةر ضةيةكيان ليَدةثرسةيم,
كاتيَكم بة ةؤزانى سةيرم كرد ةةل
دةمطوت" :من كردوومة ,من كوشتم".
َيَم" :من كردم".
وئيَستاب هةر دةل
ضةند ةؤشة طوناهى كةسيَكى دى لة ئةستؤ بطرىء ضةند ةؤشة لة ذيانا ئامانجء مةبةستيَكت هةبيَ".
مورِتةةةزا ف ,ئيةةدى قسةةةى نةةةدةكرد ,لةةة دنيةةاى ةةةةوا بةةوو ,لةةة تةؤ وايةةة هةةةموو ئةمانةةةى لةةة ةةةةوا دةبينةةى .ئيةةدى
تيَطةيشتم بؤضى بةم شةوقء زةوقةوة بةرةو ثريى مةرط دةرِوات ,مةبةستء ئامةاجنيَكى بةؤ ذيةانى ثوضةي ةةؤى
دؤزى بووةوة.
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دويَنىَ بةيانى مورِتةزايان لة نيَو ئيَمةدا برد ,وةكو ضؤن مةريَك لة نيَو ميَطةليَكا بؤ قةساوةانة دةبةن .رةنطةة مةن
َى ةؤدا دةمطوت ,بؤ ةؤى ئيسراحةتى كردو ئةمشةو سةةعات
تةنيا كةس بوومب كة ثيَم ةؤب بوو ,ضونكة لة دل
دوانةةزة بةشةةدارى سةةةماى مةةردووان دةكةةات ,دةسةةتى رةجةةةبؤف دةطريَةةتء ثيَكظةةة ئاهةةةنطى ئةةازادى دةطيَةرِن ,بةيَ
بوغزوكينة ,بيَ تةماعكارىء ضاوضنؤكى ,بةآلم ئازادى ئازاد .نا ,وانية.
ى كةةة
َنيةةا بةةووين كةةة ئيعةةداميان كةةردووة  .كةةات َ
َةكةيان كةةؤكردةوة .ئيةةدى دل
ئةةةمرِؤ بةةةيانى هةةاتنء ةةةكء سةةيثال
دةمويست ةكةكانى كؤبكةمةوة ضةند ثةرِة كاغةةزيَكم دؤزييةةوة .مةن بةة دزييةةوة ةويَندمةةوة تةا بةزامن ئةطةةر
َةكةةي ,يةان ئةطةةر بةة قاضةا
ثيَويست بكةات بيانةدةميَ و وةكةو بةشةيَك لةة ةكةةكاني بيبةةن و بيطةيةننةةوة مال
دةسيت كةوتووة ,بة هةر جؤريَ بووة بيطةيةمنةوة بة مارطريَتا يان ةوشكةكةي.
َدارةكةةم,
بةآلم ئةم نامةية دةست ةةتي مورِتةزا نةبوو ,ديار بوو كة لة دةرةوة هاتووة .ئةمة دةقي نامةكةيةة" :دل
ئةي تاقة دؤسيت من ,بةةالي تةؤوة مةن هةةموو كةاتيَ هةةر كيةذيَكي سةرسةةري و سةرظةسةةرظة بةووم ,ثيَدةكةةنيم,
قسةم دةكرد ,كةمرت منت بة غةمطيين ديتوة ,وانية؟ جاريَكيان لة بةةيين قسةاندا ثيَةت طةومت كةة فيةداكاري لةة مةن
َمةةي ئاطةةادار
ناوةشةةيَتةوة ,فيةةداكاريم لةةة دة سةةت نايةةةت .هةنةةديَ جةةار رةنطةةي بزرِكةةاوم لةةة رازة ثةنهانةةةكاني دل
دةكرديتةوة ,سةرجني رادةكيَشايت بةآلم قاقاو ثيَكةنيين من هةر زوو ئةم بريانةي لة ميَشكت دةتاراند ,وا نييةة؟
َتةت ثيَدةكةم و تؤو هةستةكاني تؤم بة هةنةد نةةطرتووة ,وا
َي ةؤتا طوتبيَتت كة من طال
لةوةشة هةنديَ جار لة دل
َكي كةةةاريَكي ئاسةةةان نييةةةة ,ض جةةةاي ئةةةةو بةةةةآلو
نييةةةة؟ تةةةؤ سةةةةهوو بوويةةةت دةزانةةةي؟ ثةةةةي بةةةردن بةةةة دةردي ةةةةةل
مةينةتيانةي كة بة سةر من هاتوون و تةحةموف كردوون ,ئيَستاب بة جورئةتةوة ئامادةي تةحةموف .ذيةاني مةن
َدارة كةةم ,ئازيزةكةةي مةن ,دايكةم لةة دوا نامةيةدا نووسةي بةووي ,كةة
سةراثا فيداكاري و لةة ةةؤ بردوويةي بةوو .دل
ئاطاداري باوكم بكةم .دايك و باوكم زؤريان يةكرت ةؤب ويستبوو ,هيَشتاب هةر يةكيان ةةؤب دةويَ ,ضةةرةي
زةمانة ناضاري كةردن ليَكةدي جياببنةةوة .زؤر جةار دةمبةيين كةة بةامب بةة سةةعاتان لةة بةةردةم ويَنةكةةي دايكةم دا
دادةن يشةةةت و لةةةة فكةةةران رِادةضةةةوو .دايكةةةم لةةةةوةتاي مةةةن فةةةامم كردووةتةةةةوة هةميشةةةة ئامؤذطةةةاريم دةكةةةات ,رام
َي ئةوة بدةم كة ثيَي رابطةمء بامب مين فرةةؤب دةويست و لةبةر ةةاتري
دةسثيَريَت كة ئاطام لة بامب بيَ و هةول
من هةموو مةينةتيةكي ذياني تةحةمول دةكرد .ئةوةندةي هةموو دنيا لة رةجةبؤف بيَزار بوو ,بةآلم ضةونكة مةين
َي ئيَمةة ,بةة روويةةكي ةؤشةةوة
ةؤشدةويست هةموو مةينةتيةكي ذياني ,سةرباري هاتوضةؤي رةجةةبؤف بةؤ مةال
َةي ترسناكدا شةةريك كردبةوو ,و
َيَك مامةل
قةبولَ دةكرد .رةجةبؤف بؤ قازانج و بةرذةوةندي ةؤي باؤي لة كؤمةل
بة ؤرة ذياني ئيَمةي ويَران كرد ,لة سةرةتادا رةجةبؤف بةؤ قةازاجني ةةؤي يارمةةتي بةاؤي لةة كارةكانيةا دةدا,
َةي دةكةرد .بةةآلم لةةم دواييانةةدا ضةونكة ضةاوي تةةماعي
بامب رةجةبؤيف لة روسياوة دةناسةي و ئةةو لةويَنةدةر دةآلل
برِي بووة من ,ئيةدي ذيةاني ئيَمةة بةةبيَ كؤمةةكي ئةةو مةةحالَ بةوو .ئةطةةر ضةي رةجةةبؤف قةازاجني ةةؤي دةكةرد,
مةطةر ةوا بزانيَ بامب ض رؤذطاريَكي سةةت و دذواري رادةبوارد ,لةاليةكةوة هةر لةبةر ةاتري ئةوةي كة ذيان لةة
من تالَ نةبيَ ,رةجةبؤيف تةحةمول دةكرد ,لةاليةكي ديكةشةوة نةيدةتواني من بةو بسثيَريَت .لةم كةين و بةينةدا
َهات ,ئةةم ظيانةة
تؤ ثةيةدا بوويةت .ئةةظيين مةن ,ئةةي كاشةكيَ نةةهاتباي .لةة ذيةاني منةدا تروسةكةي ئوميَةديَك هةةل
ثةنهانة ,ئةم ظيانةي هيض كةسيَك تةنانةت مارفينكاب ئاطاي ليَ نةبوو ,ئةم ظيانةي كة لةة هةةر ئةاطرة طرِةيةةك بةة
سويَ ترة ,ئةم ظيانة هيَظي و ئاواتي ثيَ دةبةةشيم ,من ئامادة بووم كة ميناكي تاتيانا هةةموو ذيةاني ةةؤم بكةةم

َنيا بةووم كةة تةؤ ئةةوةت نةةدةكرد ,وا نيةة؟
رييَذمة بةردةم تؤ ,لة بةردةم تؤدا داي بنةم ,بةآلم دل
بة قورباني تؤ ,هةَل ِ
ئةجنام لةة راي ئاسةوودةيي باؤةدا ضةارةيةكم دؤزييةةوة .رؤذيَ ثةيَم طةوت كةة مةن بةة تةةواوي رةزامةنةدي ئامةادةم
َنيا
شوو بة رةجةبؤف بكةم ,بةآلم بامب ويَرِاي سوور بووني رةجةبؤف هةميشة ئةم كارةي دوا دةةست ,ضونكة دل
َي دؤسةتيَكي بةامب دةعةوةتني,
َةةوة نةابني و لةة مةال
نةبوو .ئةو رؤذي هةينيية ,ئيَمة بة رةجةةبؤفمان طةوت كةة لةة مال
َي ئيَمة دةرضوو بوويت ,تةؤي ديتبةوو ,هةةر هةةمان شةةو ,هةةر ضةةندة بةامب نةةةؤب بةوو,
بةآلم كاتيَ كة تؤ لة مال
سةبارةت بة من قسةي لةطةلَ كردو سوور بوو لةسةر ئةةوةي كةة لةةزةريف ضةةند هةفتةيةكةدا دةزطريانةداري مةن بةؤ
َنيةا بةووم كةة ئيةدي لةةم
هةمووان ئاشكرا بكريَ و ئاهةنطيَك بطيَرِدريَ .هةر ئةو شةوة بامب سةكتةي طةرت و مةن دل
َناسيَتةوة يان ماوةيةك زةمينطري دةبيَت.
نةةؤشيية هةل
من لة بريي ئةةوةدا بةووم كةة لةةم عةزابةةي رزطةار بكةةم و ةةؤم و بةامب بكةوذم ,هةةموو كةرةسةةيةكي ئةةم كةارةم بةؤ
َي ؤةرين.
هةمان رؤذي شةممة فةراهةم كردبوو ,دةمويسةت بةةكرةي  Dance macabre -دابنةةم و بةة دوو قةؤل
من مذولي زةمينةسازي ئةم كةارة بةووم كةة رةجةةبؤف هة ات بةسةةرا ,ئيةدي لةةم كةات و سةاتةدا سةيماي ئةةوم ثةيَ
َي ئيَمةةة وةدةربكةةةويَ ,هةنةةديَ قسةةةي قةةؤرِو نةةا
تةةةحومول نةةةكرا ,داوام ليَكةةرد و ثاشةةان ئةةةمرم ثيَكةةرد كةةة لةةة مةةال
شرييين سةبارةت بة ثةيوةندي نيَوان من و تؤ كرد .سوكايةتي ثيَكردم ,تانةي ليَدام ,ئةوجا كةوتة شةرِفرؤشي,
تةنان ةت بة نياز بوو بيَ حورمةتيم ثيَ بكات .مةست بوو .مةن بةة دارعاسةا ئةسةتوورةكةي بةامب هةرِةشةةم ليَكةردو
َةكم دا ,ثيَي ةةزي
َدرمةكانةوة بؤ ةوارةوة دةل
ئةوسا لة ذوورةكة وةدةرم نا ,كاتيَ طةيية بةر هةيوانةكة لةسةر قال
و سةري بة طؤشةي ث ةكةدا كةوت .ئةظيين من ,باقيةكةي دةزانيت ,كاريَكي ةراثم كرد .هةق وابوو تةؤم ئاطةادار
بكردايةتةوة ,وا نيية؟ باوكم مرد ,بةآلم وا دةزامن كة قؤناغي فيداكاري من هيَشتا تةةواو نةةبووة ,هيَشةتا نةةويَرام
َي مردني بامب بؤ دايكم بنووسم .تةؤ ئةةم كةارة بكةة .هةرضةييةك دةربةارةي مةن دةزانةي بةؤ دايكمةي بنووسةة,
هةوال
بؤ ي بنووسة كة كيذي شايستةو لة باري ئةةومء منةيش دةزامن فيةداكاري بكةةم .مةبةسةتم لةة نةاردني ئةةم نامةيةة
ئةمةية كة من ناتوامن تةحةمولي ئةوة بكةم تؤ لة زيندان دا بيت و يان ؤريت و من ض مةبةسةت و ئارمةاجنيَكم لةة
َي من بزانن حوكمي ئيعدامم نة دةن .من دواي دة سالَ يان يازدة
ذياندا نةبيَت .رةنطة ئةطةر قازيان بة وةزعء حال
َي دي لة زيندان ديَمة دةريَ .ئةوسا ذنيَكةي بةةتةةوةر دةمب ,تةؤم ةةؤب دةويَ و بةة ةؤشةي و ةؤشةويسةيت
سال
تةةؤوة دةذيةةم ,ئةطةةةر مرديشةةم بةةة ةؤشةةييةوة دةمةةرم .برِيةةارم داوة ,هةةةر ئةمرِؤكةةة ةةةؤم بدةمةةة دةسةةت ثؤليسةةةوة.
مارطريَتا".
دواي ضةند رؤذيَك هةمان ئةو كةسةي بة دةنطةي بةةرز هةةموو كةسةيَك بةانط دةكةات و مورِتةةزاي كةورِي جةةوادي
طةةاز كةةردو بةةةريَي كةةرد ,نةةاوي مةةين طةةاز كةةردو بِريَةةك ةةةؤراك و كآلوةكةشةةي بةةؤ هيَنامةةةوة .لةةةو دةفتةةةرةدا كةةة مةةن
رةسيين شتةكامن ئيمزا كرد ,نووسرا بوو" :هيَناني ... :مورِةتةزا ف".
دواي ضةند رؤذيَكي ديكة ديسان ثارةيان بةؤ زيندانيةةكان هيَنةا ,كةاتيَ كةة يةةكيَك لةة هاوذوورةكةاني مةن وةسةَي
ثارةكاني ذيَرو ذوور دةكرد تا وةسَةكةي ةؤي بدؤزيَتةوة ,وةسَيَكي هاتة بةردةست كة هي زنداني ذنان بوو ,و
لةسةري نووسرا بوو" :ناوي وةرطري ثارة :مارطريَتا".
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سادق ضوبةك
522١-5253
ضوبةك لة بوشهر لة دايكبووة ,لةويَ لة شرياز ةويَندويةتي ,ثاب ئةوةي زانكؤي ئةمريكايي لة تاران
َام زؤري نةبرد ,لة كؤمثانياي نةوت دامةزرا .لة هاوِريَ و دؤستاني نزيكي
تةواوكرد ,كةوتة دةرس طوتنةوة .بةل
َكيدا دةكرد .يةكةمني دوو
َةي لة تةك كؤمةلَ و ةةل
هيدايةت بوو ,بة ديديَكي هةنديَجار لةو تاريكرت و رِةشرت مامةل
كؤضريؤكي ضوبةك(ةيمة شب بازي  )5241و (انرتى كة لوتي اب مردة بود  )5242لة رِووي وةسفي هاماج و
ئؤمتوسفري و نواندني ثةيوةندي كاراكتةرةكان بة يةكرتةوة ,بة كورتي لة رِووي هونةرييةوة ,بة دوو بةرهةمي
طرنط و كاريطةر لة ئةدةبياتي هاوضةرةي فارسيدا دةذميَردريَن.
َة ضريؤكي (ضرا اةر )5231 -و (روز اول قرب  )5231هيض ضريؤكيَكي
ضوبةك لة دواي ضاثي دوو كؤمةل
َي  5274ةانةنشني بوو بؤ ئينط يستان و ثاشان بؤ ئةمريكا رِؤيي و تا مردن لة ويَ
بَاونةكردةوة و كاتيَ لة سال
ذيا .دوو رِؤمانيشي لةثاب بةجيَماوة.
َطةي هيَناية ناو ضريؤكةكاني و تواني لةرِيطةي
ضوبةك الت و لةويَر و طةجةرو طوجةراني نزمرتين تويَذي كؤمةل
هونةرةوة كةسيَيت وشيَوةي ذيانيان نيشان بدات .ضوبةك بة شيَوةيةكي بابةتيانة و دوور لة سؤزو سؤزداري
َكة ترساو وبيَزراوةكةي ئةودنياية ,ضاوي ديتين
َمي ئةوتؤي ويَنة طرت ,كة ةةل
دنيايةكي بيَ رِةحم و ثرِ زول
ي تا
َندةهات .لة ضريؤكاكاني ضوبةكدا ,نووسةري هةمةشت زان ال دةكةو َ
يةكيان نةبوو ,ضاويان بة يةكديدا هةل
ضريؤكةكة لةِريَطاي ديالؤطي كارةكتةرةكانةوة طةشة و نةشة بكات و هةورازو نشيَوي ئاساي ةؤي تةي بكات.
َاتداران و ضةوساندنةوةي هةذاران
َات ةوازي دةسةل
ئةم هونةرة كارامةية بؤ ئةو ضريؤكانةية كة دذي دةسةل
نووسراون.
وةسش و ديالؤطةكاني ضريؤكي (ضرا دريا توفاني شد) هيَندة زيندووة كة ةويَنةر ةؤي لة نيَو ةَيَي
شؤفيَراندا دةبينيَتةوة و بة باشي هةست بة الفاو وثيَكداداني شةثؤلي دةريا دةكات .
َي  522١دا كؤضي دوايي كرد .
سادق ضوبةك لة سال

 -4ثياويَك لة قةفةزدا
سةيد حةسةن ةان بةدةم ةةوةوة طينطَيَكي داو كةوتة سةر تةنيشت ,تا هات بيَدار بيَتةوة و رةنج و مةينةةتي
َي نيَةوان
ذياني تةنيايي ةةؤي وةبةري بيَنيَتةةوة ,ديسةان ةةةو بردييةةوة .بةةآلم ئةةم ةةةوة زؤر سةووك بةوو .لةة حةال
ةةوو بيَداريدا دوو دلَ مابوو كة ئايا بةر لة ئيَستةب زيندوبووة و لةم دنيايةدا بووة يان نا .لةناو ئةو بيَهؤشيية
َكو شتيَكي لة زيندوبووني ةؤي بةيادبيَتةوة; بةآلم ض شةتيَكي دةسةتطري نةةبوو و ئةةو
شريينةي ةؤيدا دةطةرِا بةل
كاردانةوة ثرِ بيَزارييةي لةبيَداريدا دةرهةق بةذيان هةيبوو ,ئةوي ةستة طومانةوة.
َيَكةوة لة
هيضي لة عومري رابردووي ةؤي لة برينةمابوو .بؤ ساتيَك واي بة هزرا هات كة بةهةست و سادةيي منال
دنيايةكي ديدا كة ةةون و ةةيالَ و فةرامؤشي سةرانسةري طرتووة ,لة داويَةين دايةك بةربؤتةةوةو يادطةاريَن نيةو
َةوةبووي كة لة هيضةوة دةسيت ثيَكردووةو بةهيض كؤتةايي ديَةت لةةو بيَةدةنطي يةةدا
سةدةي ذياني بضرِ بضِر و كال
فةوت و فةنا بووبوو.
َةةةتيَكي هةةةبوو كةةة لةةة ةةةةوو بيَهؤشةةي رونةةاك تةةر بةةوو ,ثةةرت لةةة بيَةةداري و
ي لةطةةةلَ هةةةموو ئةمانةةةدا لةوكاتةةدا حال
لة َ
َةتةة
َي ئةةو حال
َكو هةقيوةةتي تةال
َي دةدا بةةل
هؤشياري ثرِسويَيةوة نةزيكرت بةوو .بةتة قةاليةةكي بةايتيين يةةوة هةةول
لةبةين بةريَ و ئةو داوةي كة ئةوي بةذيان و بيَداري يةوة بةستبوو  ,بثضةِريَ و زينةدووبووني ةةؤي لةةياد ببةات.
َكو نيةو
َنيا بيَ كة تازة لةدايك نةةبووة بةةل
َةي دوايي بووة هؤي ئةوةي كة بةتةواوي بيَداربيَتةوةو دل
بةآلم ئةم هةول
سةةةدة بةةةر لةةة ئيَسةةتا لةةة الهةةور هاتؤتةةة دنيةةاوةو ئةزيةةةتي ديتةةوة و القةةي ضةةةثيان لةةة ذوور زرانييةةةوة برِيوةتةةةوةو
َكي لةة
سودابةي لةدةست دابوو ,ئيَستا لةم دنيايةدا ض كةسيَكي نيية جطة لة سةةطيَك و كارةكةةريَك ,دوور لةةةةل
َنيا بةوو زويةر
َةكةي بابيدا ةؤي زندة بةطؤرِ كردووةو مةحكومة كة بذي .بؤية كة لة زيندووبوني ةؤي دل
كؤنة مال
َي طرت و حةيريما كة هيَشتا زيندووة.
بوو ,ذيان دووبارة سةرو دل
بةضاواني نوقاوةوة تاريك و رووني بةياني لة دةرطاو ثةجنةرةكةوة هةست ثيَدةكرد و لةثشت ثَيَوواني نوقاوةوة
تيشكي الساري سثيَدةي دةبيين; ليَ نةيدةويست ضاواني بكاتةوة .بةديتين دةرطاو ديواري ذوورةكةي هةسةيت
َوريَةذ بةوو لةة دووبةارة روو بةةروو بوونةةوةي ذينكةةي
بة جؤرة تةرس و رِةوينةوةيةةك لةة ةؤيةدا دةكةرد .بيَةزارو دل
َي تيَةدا لةيةةك
ةؤي .ديسان ئةو بوو و هةمان هؤدةييَن يةك لة نيَويةكي ثةردة كةوتووي تؤز طرتوو كةة فرِنةدة بةال
َيَك كؤنة كةل و ثةلي ناو مالَ كة ساآلني سالَ بوو تؤزيان لةة سةةر نيشةتبوو ,كةسةيَك
نةدةدا .ديسان ئةو و كؤمةل
نةبوو بيانتةكَيينَ و ئةم جيَ و جيَيان بكات.
َتؤشي هةبوو ئةويش راسو بوو .راسو ئاسوودةيي بةةهزري دةدا .راسةو .شةةوان الي تةةتةكةةي
لةدنيادا يةك دل
ئةوةوةو لةسةر دؤشةكةكةي ةؤي كب و بيَدةنط و بيَ ثرِةةة ثةرِ وةكةو هيَ كةة شةةيتانؤكة ةةؤي لةوول دةكةردو
دةةةوت .بووني بوونةوةريَكي ديكة لة ذوورةكةيدا كة بة هيض ك ؤجيَ ئريادي ليَ نةدةطرت و ةةؤي لةة كارةكةاني
َطةرمي و ئاسوودةيي هزرو بريي بوو.
َنةدةقورتان باعيسي دل
ئةو هةل
َهيَنان.
َتؤشي ت ياك ضاواني هةل
كةواتة يةكةم لةبةر راسو و دووةم بةئؤميَدو دل
سةةةةيد حةسةةةةن ةةةةان ثةةةاب مةةةةرطي سةةةودابةي ذنةةةي  -كةةةة هةةةةموو مةةةاوةي هاوسةةةةريَتيان لةةةة سةةيَ مةةةانط ثةةةرتي
َجار بةة تةاقي تةةنيا لةة كؤنةة
نةةاياندبوو  -ثةيوةندي ةؤي لةطةلَ هةموو شتيَكدا برِي بوو ,دووبةارة وةكةو هةةول
َي مرياتي وةكو بادةييَن ضيين و اللةةو سةوراحي ب ةوريين
َيَك تفاقي نيَو مال
َةكةي باب و باثريانيدا لةطةلَ كؤمةل
مال
نةمساوي و مؤمدان و ضؤلة ضراي زيوكفيت نةةشيَندا و تةزبيحي شامةقسودي و كةشكؤلَ و يوسرو مةةرجان و

عةلي مرداي و هةموو جؤرة داريَكي وافوريَن داركهوري لةكاغزطرياو  -وةكةو ميكرؤبيَةك كةة ذينطةيةةكي لةة بةاري
بةدةست هيَنايَي  -بؤةؤي لة نيَو ئةوانةدا لوولي دةةواردو هةبوو .نةجاريَ بريي لة فرؤشتين ئةو هةموو تفاقةة
دةكردةوةو نةثيَويسيت ثيَيان بوو ,نة جاريَك تاقةتي دةبوو سةريَكيان بدا .لةةنيَو ئةةو هةةموو تفاقةةدا تةةنيا يةةك
َةمربِي دوازدةدةم هةبوو كة سي سالَ بةر لة ئيَستا لة (ئاطرة) لةسةر ميَزي هاورِييةكي طياني بةطياني هينةدي
قةل
َةمربِةي هةم ةؤب دةويسةت و هةةم زؤري رِق لةيَ بةوو .ةؤيشةي نةيةدةزاني بؤضةي دزي
ةؤي دزي بووي .ئةم قةل
بووي; رةنطة هةر بؤ ئةوة بووبيَ كة بةدزييةوة كاريَك ئةجنام بدات .بةهةر حالَ ئةوةي روويدابوو ئةمةبوو كة ئةو
َةمربِةكةي لةسةر ميَزةكة قاثاندبوو لة طريفاني ةؤي نةابوو,
بيَ ئةوةي هاوِريَكةي بيديينَ ضاوي تيَ برِي بوو ,قةل
هةر هةموو ئةو ماوةيةي كة لةو شةوةدا ثيَكةوة ضووبوونة طةةرِان دةسةيت لةة طريفةاني دةرنةةهيَنابوو; بةرِادةيةةك
َةمربِةكةي لة دةسيت ةؤيدا طوشي بوو ,كة قامكةكاني ئارةقةيان كردبوةوة و ماندو بووبوون .ثاب سي سةالَ
قةل
َةيةدا كةة لةسةةري دادةنيشةت و ت يةاكي دةكيَشةا دةبينةرا .هةةركاتيَ
َةةمربِة لةةذيَر ئةةو دؤشةةكةل
هيَشتاب ئةةو قةل
َي دةطةةرت و زؤر بةسةرسةةامي و بيَطانةةةيي ,وةكةةو ئةةةوةي هةةةرطيز نةةةي ديةةتيبَ ,لةةة ضةةاواني
بةةريي دةكةوتةةةوة هةةةل
َةو عينادي يةةوة قةيضةي
دةبردة ثيَشيَ و لةثشت عةينةكة هيَ كةييةكةيةوة تةمةشاي دةكرد و بة سةبرو حةوسةل
َةكةي و طةةويَ ثةةاك كةرةوةكةةي و دةمةةة بريوةةةدارو تيةةذةكاني يةةةك يةةةك
و هةةرِة و برِبةةةنط و كةوضةةكةكةي و ضةةةتال
دةكةةردةوة و بةةة جؤرةكينةةة و رِقيَكةةي كؤنةةةوة دوو بةةارة داي دةةسةةتنةوة و لةةةذيَر دؤشةةةكةكة تةقةةةتي دةكةةرد.
زؤربةي كات كة بةنينؤك دةمة بريوةدارةكاني تاقي دةكردةوة ,بةسةريدا دةهةات كةة بيفةةوتَيينَ و ضةيرت نةةيبيينَ
ضونكة بةديتين نارةحةتي و ترسيَكي ليَ دةنيشت كة ئازاريان دةدا و روحيان دةةوارد .ثاب ئةوةي بريي لةةوة
دةكةةردةوة كةةة فرِيَةةي بداتةةة نةةاو حةوزةكةةةوة يةةان بيتاتةةة ئاودةسةةتةوة يةةا بيتاتةةة جؤطاكةةةوة ,دووبةةارة هةةةموو
دةمةكاني دادةةستةوة و بة دزي يةوة دةيرِواني ية دةوروبةري ةؤي و لة جيَيةكةي ةؤي دايدةنايةوة.
َةكةةةي ةؤيةةدا ةةةةريكي عيبةةادةت و نويَةةذ و
هاوسةيَكان وايةةان دةزانةةي كةةة سةةةيد حةسةةةن ةةةان شةةةو و رؤذ لةةة مال
رؤذووة بؤ سودابةي جوانةمةرطي هاوسةري .ضونكة طواية جاريَك يةةكيَ لةوانةة لةة دادة ياسةةمةن-ي كارةكةةري
سةيد حةسةن ةاني ثرسي بوو ,ئةويش لةرِقانا وةآلمي دابووةوة( :بةةَليَ سةةيد حةسةةن ةةان لةوةتةةي ذنةكةةي
َةوة ةةريكي نويَذ و رؤذووة بؤ ذنةكةي ).ئيدي لةو رؤذةوة لةة طةرِةكةدا هيَنةدةيان شةا و
مردووة بةردةوام لة مال
َكي طةةةرِةك بةةوو بةةوو بةةة ئيمةةامزادة .بيَوةذنةةان و
بةةالَ لةةةم قسةةةية نةةابوو كةةة سةةةيد حةسةةةن ةةةان لةبةةةر ضةةاوي ةةةةل
قةيرةكيذان بةةغي يان بةة ئةمةكةداري ئةةو دة بةرد و ةؤزيةان دةةواسةت كةة بيبيةنن .بةةآلم سةةيد حةسةةن ةةان بةؤ
جاريَك ثيَي لة مالَ ديَناية دةريَ؟
َي ةؤيةدا هةةرطيز ةةةريكي نويَةذ و رؤذوو
بة ثيَضةةوانةي قسةةي دادة ياسةةمةن  -وة سةةيد حةسةةن ةةان لةة مةال
َكو بة ثيَضةةوانةوة ئةةو سةؤفييةكي سسةت بةاوةرِو بةيَ ئيمةان بةوو .كةة رقةي زؤري لةةو شةتانة بةوو .ئةةم
نةبوو .بةل
َةكةةي ةةؤي بردبةوو .لةةو
بنيادةمة لة دنياو مرؤظاني دنياو مةزةباني دنيا تؤرابوو ثةةناي وةبةةر ضةوارديواري مال
ي و ةةوو نةداتةة
رؤذةوة كة سودابة مردبوو ,لَيربِابوو كة دةستبةرداري هةموو ثيَوةندي و ئارةزووةكةاني ةةؤي بة َ
هيض شتيَك و هؤطري ض شتيَك نةبيَ.
َةندييةة جوانةةكاني كةة هةةر يةةكيَكياني بةةةويَين
هةربؤية كة هيشتا هةفتةي ذنةكةي نةضوو بوو كةةناري يةة هؤل
جطةر ثةيداكردبوو ,و جووجكي ليَ طرتبوونةوة ,لة قةفةز ئازادكرد.
َةي طوشةراو طريةان بةيين
ئةم رؤذةب لة بريةوةري ذياني ئةودا غةةمطني و زنةدوو بةوو .كةاتيَ يةةك يةةك فرِانةدني دل
طرت.

َي دةدا طريانةكةي واتةوة .كة سودابةي بريدةكةوتةوة ضةندي ةؤب دةويسنت ,طرِ بةةر
ليَوي دةطوشني و هةول
َةوة لة طةلَ قةفةزدا راهةاتبوون و فيَرنةةبوون بةة ئةازادي بفةرِن ,بةة
َي .بةآلم كةنارييةكان ضونكة لة هةوةل
دةبووة دل
ضةند بازيَك ةؤيان طةيانةدة سة ةر طيايةة وشةكةكاني ثةةرذيين باةةكةةو بةسةرسةامي و ترسةةوة سةةريان بةةم الو
بةوالدا دةسةورِاندو جيكةةجيكيان دةكرد.سةةيد حةسةةن ةةان بةةزةيي بةة ئةاوارةيي و دةربةةدةرييان هاتةةوة و لةة
كارةكةي ةؤي ذيَةوان بةووةوة .حةةزي دةكةرد طةةر بكرابوايةة بيانطيَرِيَتةةوة بةؤ نةاو قةفةزةكةة بةانطي كةردن ,بةةآلم
َةدي لةسةر ثةرذيين باةةكة نيشتبوونةوة ,سةريان لة ذينطةي نا ئاشناي ةؤيان
ئةوان بة هةمان دةقةوة بة نابةل
َةةةمرِةوي ةؤشةويسةيت و مةحةبةةةتي
سةورِ مةابوو .سةةةيد حةسةةن هةسةةيت دةكةرد كةةة هيَشةتا لةةة ضوارضةيَوة و قةل
ئةودان .بةآلم لة ةؤشةويسيت دووبارةي ةؤي نارِةحةت بوو و دارةشةقةكةي ليَ رِاوة شاندن و كشةي ليَكردن.
َةةي ئةةارام بةةوو .ضةةونكة ئيةةدي نةةةمابوون تةةا
كةنارييةةةكان بةترسةةةوة هةريةكةةةيان بةةؤ طؤشةةةيةك فةرِي .بةةةفرِينيان دل
َواسةرابوون و وةكةو جةسةتةي مردووانةي
َةكانيان مابوو كة بةقوالبةوة هةل
ةةفةتيان بؤ وات .تةنيا قةفةزة بةتال
لة قة نارة درواي تازة طيان دةرضوو تةكاني دةدا .ئةو رؤذطارة سةةيد حةسةةن ةةان طةةنج بةوو و لةميَةذ نةةبوو كةة
بةالقي برِاوةوة لة هيندوستان طةرِابووةوة.
َةندي كة دوو سالَ بةر لةمة ,كاتيَ هيَشةتا ضةاواني نةةتروكا
بةآلم راسو ,دَيَة سةطيَك بوو لة تو ي(سةتر)ي هؤل
َي دا بةوو كةة لةة هةؤطري و
بوون ,ةؤبةةؤ د اةَي ذيةاني ئةةو بووبةوو .سةةيد حةسةةن ةةان كةة تةا ئةةو رؤذة هةةول
ثةيوةندي ةؤي كةم بكاتةوة-نةك زيادي بكات-كاتيَ راسوي لة كوني ئاوةرِؤي باةةكةدا بة ضاو نةترووكاوي و
نووزةنةةووزةوة بةةيين كةةة سةةةري لةةةرزؤكي بةةةم الو بةةةوالدا دةبةةرد و اةةؤزي تةةةرِي بةةةعاردي دا دةسةةوو ,نةةةيتواني
فةرامؤشي بكات و تيَثةِريَ.
َي ةةؤي
لةو رؤذة بةدواوة بةدةسيت ةؤي شريي داييَ و ثيَي وابوو كة كةميَك ةؤي بطريَ ئيةدي دةتةواني لةة كةؤل
َكو بةجؤريَ ةوي ثيَوةطرت و هؤطري بوو
بكاتةوة .بةآلم بةرة بةرة كار طةيية جيَيةك كةنةك هةر دةري نةكرد .بةل
َةوة رايطرت.
كة ثيَي ئةستةم بوو ليَي جيابيَتةوة .بؤية لة مال
راسو وةكةو كةةناري نةةبوو كةة كةاتيَ ئةاو و دانةي دةدانةيَ بةةبيَ مانةاو طةوجانةة بةةدةوري ةؤيانةدا بسةوورِيَنةوةو
َي ةؤيان لة فينجانةكةدا بشؤن و مرؤظ توورِة بكةن و فرِكةة فرِكةة بةةم الو بةةوالدا بكةةن و
منةك حةرامانة ثةرِو بال
َطريبةوو .راسةو لةة مرؤظيَةك باشةرت هةسةيت
َسوكةوتيَكي دةكةرد مانةادار و دل
ئاو بةرة و ئةو بثرذيَنن .راسو هةر هةل
بةرةنج و شادي و تةرس دةكةرد .بةرانبةةر بةة ثيَشةهات و رووداوةكةان بةيَ موبةاالت و ةةمسةارد بةوو .هةيض كاتيَةك
وةكةو مرؤظةان كاردانةةوةي نةدةنوانةةد .ئةةتوارو رةفتةاري بنيادةمةةاني نةةبوو.ةؤي بةوو .سةةةط بةوو .ئةطةةر جةةاريَ
سةيد حةسةن ةان ليَي تورِةبواية و لةةؤي دووري ستايةوة ,ثاشان ذيَوان دةبوةوة و نازي دةكيَشةا .ئةةويش
َي لة كؤلَ كردنةةوةي راسةو
بيَ ط ةيي و نازونووز دةضووة الي و دةسيت دةلستةوة و مةرايي دةكرد .ئيدي ةةيال
بؤ ئةةو لةة هةةموو شةيتَ ناةؤشةرت بةوو .ضةونكة وةكةو ضةؤن ئةالوودةي ت يةاك بووبةوو ,ئةاواب ةةووي بةة راسةووة
َتؤشي سةيد حةسةن ةان هةر ئةو بوو.
طرتبوو .تاقة سةرضاوةي دل
راسو هاوبةشي تةنيايي و ةةمي ئةو بوو .رؤذ دةبووةوة كة سةيد حةسةن ةةان كةاتيَ سةةرطةرمي ئامةادةكردني
َي بةؤ راسةو دةكةرد و
ت ياك دةبوو ,يان عارةقي دةكردة ةةمري يةوة ,يان سيغاري رةشيت دةثيَضايةوة ,دةردة دل
سةةر بةوري ذيةاني ثةرِ مةينةةتي ةةةؤي كةة بةؤ ض كةسةيَكي نةةطيَرِابووةوة ,بةة ئةةاوو تةاويَكي تايبةةتي يةةوة بةؤ ئةةةو
دةطيَرِايةةةوة .راسةةوب ضةةاواني رةشةةي وةكةةو ضةةاوي ئاسةةكي دةبرِييةةة دةموضةةاوي ئةةةو و هةرضةةي نةةريو و هيَةةزي
ثةنهاني ةؤي هةية بةكاري دةبرد تا ةؤي بةشةريكي تةنيايي و ةةمي ئةو نيشان بدات .ئةةو جووتةة بوونبةوون

بةدؤسيت يةكدي.
ضةند جاريَةك ضةاواني ترووكانةد .رووناكييةةكي كةالَ لةثشةت شووشةة رةنطةاو رةنطةةكاني دةرطاكةةوة دابةووي لةة
ذوورةوة ,ئالكةاوي ضةاواني بةةوو .ديسةانةوة بةةةطرذي و بيَتاقةةتي ضةةةند جةاريَكي دي ضةةاواني ترووكانةدو ئةةةجنام
برِينيية ميضةكةو لةسةةر ويَنةةي طةولَ ئةنةدام بةؤ سةاتيَك بةةماتي روانةي يةة ئةةو ويَنةيةة .ثاشةان دووبةارة روانييةة
ديوارةكةي بةرانبةري ةؤي.
َرت-لةة
َةندام-بةهةمان شيَوة كة لة ميضةكةدا ويَنةكيَشرابوو ليَ كةال
بةآلم لة سةر ديوارةكةب بؤ ساتيَك ويَنةي طول
بةردةميا بةرجةسةتةبوو .ضةةند جةاريَكي دي ضةاواني ةةؤي نووقانةدن و كردنةي يةةوة .ويَنةكةة رؤيةي بةوو; تةةنيا
ضوارضيَوة رِةشةكةي لةزةين و هزريدا دةجووآل.
ديسان روانيية ويَنةي بن ميضةكة .بؤ تاقيكردنةةوة ةيَةراو بةة دزييةةوة و مناآلنةة ضةاواني برِييةة ديوارةكةة .بةةآلم
َةندام لة ديوارةكةة كةةوتبوو .دةيرِوانييةة هةةر شةويَنيَكي ديوارةكةة ,ويَنةكةةب دةضةووة ئةةو
ديسان ويَنةكةي طول
َةندام و ثاشان ضوارضيَوةي ويَنةكةي لةبةر ضاوي سرِايةوة.
شويَنة .تا بةرة بةرة يةكةم ةودي طول
َةنةدامي فةةرامؤب كةرد .ضةواردة سةالَ بةوو
كة نيطاي كةوتة سةر سةعاتي قةد ديواري شانشينةكة ,ويَنةكةي طول
كةس ئةم سةعاتةي كؤك نةكردبوو .لة هةةموو ئةةم ماوةيةةدا مي ةةكاني لةسةةر ضةوارو سةيَ دقيوةة وةسةتا بةوون.
َةةي نةةكرد بةيَ .ضةواردة
َة ذيةاني ئةةو لةة جيَةي ةةؤي وةسةتابووبيَ و جول
وةك ئةوةي بة دريَذايي ئةم ضةواردة سةال
َي تةواو ذياني ثرِ مةينةت و يةكنةواي ئةو لةسةر سةعات ضوارو سيَ دةقيوة مابووةوة.
سال
ئةم ضوارو سيَ دةقيوةية كة شايةتي عومريَك لة ذياني تاريةك و ثةرِ ةةةمي ئةةو بةوو لةة جيَةي ةةؤي نةةدة جةوآل و
نةدة جوآل.
عادةتي وابوو هةر بةيانييةك كة لة ةةةو رِادة بةوو لةةنيَوان هةةموو نةةةش و نيطارةكةاني بةن ميضةةكةدا برِوانيَتةة
َةنةةدام و ثاشةةان رووةو ديةةوارة سةةثييةكةي ويَنةكةةة نيطةةاي وةرطيَةِريَ و رؤذانةةة ئةةةم طةمةيةةة دووبةةارة
ويَنةكةةةي طول
بكاتةوة.
َي ليَةةو قرمةةزي بةةوو كةةة كراس ةيَكي ئةتَةةةس و
َةنةةدام بةةة بةةن ميضةةةكةوة ,كيةةذيَكي لةضةةك بةةة سةةةري نةةةرم و نةةؤل
طول
تةنوورةيةكي كورتي سثي فشي لةبةر بوو ,مانطايةكي مةؤني لةةةؤي طةةورةتري ,كةة زمةاني لةاليةةكي دةمييةةوة
َي دةيرِوانييةةة
هةةاتبوة دةريَ ,دابةةوو بةةة شةةانيداو لةسةةةر دوا ث يكانةةةي تةةةالريَك وةسةةتا بةةوو و بةضةةاواني ب ةيَ حةةال
َينطةي
َي شةرابي بةطيَز و طول
َةندام  -وة ,ويَرِاي ئةوةي لةهةردوو اليةوة ثةردةيةكي مة ةل
بةردةم .لةثشت طول
َوا سةةةرابوو ,ضةةةيايةكيش لةويَنةةةدةر قةةةوت بةةةوو بةةةووةوة كةةةة لةثشةةةت ئةةةةوةوة لةسةةةةر ضةةةيايةكي دي
قةةةةاليي هةةةةل
َفةي ك كةة سةؤنة ئاسةاو ضةاواني درشةيت بةيَ بذؤلةةوة ثةيةدابوو كةة
سةروكةل ةي راوضي يةك بة مسيََي بةابرِو زول
َةندام
ويَستابوو ,قامكي تةثاند بووة نيَو زارييةوة .ئةم راوضييةي كة لةثشت ضيايةكةوة ويَستابوو لة ةودي طول
و تةنانةةةت لةةة مانطاكةشةةي طةةةورةتر بةةوو ,زؤر بةةةوردي دةموضةةاوي ويَنةكيَشةةرابوو .قامضةةييةك و ش ةيَريَك و دوو
َي لةةةة تةنيشةةةت راوضةةةييةكةوةبوون كةةةة لةبةةةر تةنطةبةةةةري جيَطةكةةةة
كارمةةامزو كةرويَشةةةكيَك ,بةةةة تيَكةةةةلَ و ثيَكةةةةل
َبةتة يارؤي رِاوضي طويَي نةدةدانيَ.
كةرويَشكةكة لةذيَر دةست و ثيَي شيَرةكة نووستبوو ,هةل
َةندام رِاما و وةكو هةميشة بة دةست ليَنةدراوي
ئةمرِؤب سةيد حةسةن ةان وةكو هةموو رؤذيَك لة ويَنةكةي طول
بةةيين .وردة وردة تةماشةةاي ويَنةةةيَن شةةكاري مةةراوي لةةة ئةةاوا و مةليكةةةي ضةةني و دةرياضةةة و كةشةةيت و ةةةةيام و
ماشوقةي شةراب بة دةسةت و حةةزرةتي ئيسةماعيل و مةةرِي قوربةاني و زوهةاك و مارةكةاني سةرشةاني و شةيَتي
َةباةي ثيَشكةب بة دةنكةكةي دةكرد.
َةي طاور و ويَنةي الويَكي قؤز كة طول
سةنعان و كضؤل

َةندام شتيَكي دي بوو.
هةر يةكيَك لةوانة بريةوةرييةكي لةالي هةبوو; بةآلم ويَنةي طول
َةنةةدام ةؤشنةدةويسةةت .كةةاتيَ كةةة زنةةدوو بةةوو ,بةةةيانيان كةةة
سةةودابة هةةيض يةةةكيَك لةوانةةةي بةقةةةد ويَنةكةةةي طول
لةهةةةمان ذوورا بيَةةدار دةبوونةةةوة ,سةةودابة سةةةبارةت بةيةةةك بةيةةةكي نةةةةش و نيطارةكةةان ثرسةةياري ليَةةدةكرد و
ثيَكةةةوة ثيَدة كةةةنني و شةةؤةييان دةكةةرد .بةةةآلم سةةودابة كةةة هةةةر س ةيَزدة سةةاآلن دةبةةوو ,زؤري حةةةز لةةة ضةةريوكي
َةندام دةكرد و هةر رؤذةي شتيَكي تازةي سةبارةت بةو لةميَردةكةي دةثرسي.
طول
َدةرمةكانةوة بؤ سةربان سةةربكةوم ,ثاشةان
((ئةطةر منيش هةموو رؤذيَك طويَرةكةيةك ةمة سةر شامن و لة قالَيطرم؟ ضةؤنة ئةةو شةيَرة هةةقي بةسةةر كةرويَشةكةكة و كارمامزةكانةةوة
كة طويَرةكةكةة بةوو بةة مانطةا دةتةوامن هةةل
نيية؟ ئةو ثياوة مةطةر تفةنطي لة شان نيية ,ضؤنة ئةو شيَرة ناكوذيَت؟ ئةو كارمامزانة دايك و باوكيان نيية؟))
َكارانةةي
سةيد حةسةن ةان هةنديَ جار نةيةدةتواني وةآلمةي بداتةةوة ,بؤيةة ئةاورِي دةدايةةوة لةة دةموضةاوي منال
َي روومةتي ماض دةكرد.
ذنةكةي رادةماو ثاشان ثيَدةكةني و ضال
َةندام و ذياني رابردوويي ةؤي لةبةةر ضةاو بةرجةسةتة دةبةوو.
ئيَستاب بةيادي رابردوو دةيرِوانيية ويَنةكةي طول
َي كردةوة
لةبةر ةؤيةوة ةةيال
َي مةن لةةويَ
(سودابة ضةنيَ تةماشاي ئةم رةمسانةي كرد نةيتواني يةك تؤزقالَ لة نيطاي ةؤي بؤ سيَبووري دلبةجيَ بَيَيَ .نهؤ ئةو بووة بة ةؤ َل و ئةمانة بةدةقي ةؤيانةوة لة شويَين ةؤيانن .هةي تش لةم دنياية).
ي نةةازي سةةودابة
َةةة نةةوكي كةةةثووي توزانةةةوة .بةئةسةةثايي و بةةةثاريَزيَكي باوكانةةةوة ,وةك ئةةةوةي بيةةةو َ
ئةةةم ةةيال
بكيَشيَت يان لة ةةو بيَداري بكاتةوة ضثةضثيَكي كرد.
(راسو طيان بيَداري؟)َةكةي ةؤي لةةةوار ثيَةي ئةةوةوة لةةناو ذوورةكةة ةةؤي
راسو ماوةيةك بةر لةو بيَدار بوو .ئةويش لةسةر دؤشةكةل
لوول كردبوو و نيوةي ذيَرم ة سثييةكةي هيَنابووة دةريَ و ةؤي كردبووة ةةو ,بووني سةيد حةسةن ةان لةناو
ذوورةكةةة بةةؤ راسةةو مايةةةي ئاسةةوودةيي و ئةةارامي بةةوو .ئةةةو زؤر بةةاب دةيزانةةي كةةة بوونةةةوةريَكي ديكةةةب لةةة
ذوورةوةيةو لةسةر تةةتةكة نووستووة .دةنطي هةناسةي دةذنةوت و هةسيت دةكرد ثيَويسيت بة نةوازشةي ئةةو
هةيةة .حةةزي دةكةةرد بةؤني طةةةرم و زينةدووي دةسةةيت ئةةو كةة بةةؤنيَكي جيةاواز لةةة بةؤني ةواردةمةةةني بةوو ,بةةةآلم
لةزةتيَكي وةكو لةزةتي ةواردةمةني هةبوو ,لة نزيكةوة بكات .ئةم بؤنةب ئةوي بةجؤريَكي دي تيَردةكرد.
َةندام و بةريي لةة سةودابة دةكةردةوة ,راسةو بةةدةم
لة هةمان كاتدا كة سةيد حةسةن ةان دةيرِوانيية ويَنةكةي طول
ضاوةرِواني ذنةوتين دةنطي ثرِ مةحةبةت و طويَنةوازي ئةوةوة ضاواني دةترووكانةدو سةةراثاي بةوو بةوو بةةطويَ.
بةتي ةي ضاو دةيرِوانيية تةةتةكةو ضاوة -رِوان بوو كة بانطي بكات .بؤية هةةر كةة طةويَي لةةناوي ةةؤي بةوو ,بةة
َجار كيَشةةماني ةةةؤي دا; طوشةةاريَكي ةسةةتة
َةكةي رابةةوو و هاتةةة سةةةر فةرشةةةكة .هةةةوةل
بازيَةةك لةسةةةر دؤشةةةكةل
سةردوو دةستة دريَذةكةي ةؤي و لةسةر هةردوو ثاشووي دانيشت ,ثاشان القةكانيشي دريَذكرد و باويَشكيَكي
داو دةنطيَكةي ناسةةك لةةة بةةين طةروويةةةوة دةرهةةات .ئةةوجا زمةةانيَكي بةةةدةم و قةثؤزيةةدا هيَنةةاو يةكسةةةر ضةةووة الي
تةةتةكةوة و سةري بؤ نةوازشي دةستةكاني ئةو ةستة سةر دؤشةكةكة و لةسةر هةردوو ثاشووي دانيشت.
سةيد حةسةن ةان دةستة سرِو بيَ هةستةكاني ,كة قامكةكاني بةزةمحةت دةنووشةتانةوة ,ةسةتنة سةةر سةةري
ئةو نةوازشي كرد .كة دةسيت بةر قةثؤزة تةرِو ساردةكةي كةوت حةةزيَكي تونةد-وةكةو حةةزيَكي شةةهواني -لةة
َةندام طيَرسابووة ,بة ئةسثايي و
طيانيا بيَدار بووةوة .ضاوةكاني كة هيَشتا روو لة ميضةكة و لةسةر ويَنةكةي طول
بة لةزةتةوة ليَكنان.

يةكسةر بةدةني الوازي سودابة لةبةر ضاوي بةرجةستةبوو .عةينةن وةكو ضؤن هةميشة لةناو جيَطةةدا ديتبةووي
لةيَ دةسةةتةكاني بةةةدةر لةويسةةيت ةةةؤي وةكةةو عادةتيَةةك ,يةةان وةكةةو كاردانةوةيةةةك بةةةرةو اةةؤزي راسةةو دةكشةةان.
دةسيت ثيَدا ديَنا ,دةيطوشةي و قامكةةكاني دةبردنةة بةةر كةوني كةةثوي و هةسةيت بةة هةناسةةو نةفةسةي طةةرم و
َكة نةرم و مة ةلييةكةي نةوازب دةكرد .راسوب ليَوة طؤشتنةكاني بيَ ض شةةرم و نازيَةك
تةرِي ئةو دةكرد .كول
ةستبووة بةةيت نةوازشةكةي ئةوةوة .ثاشان وةكو ئةوةي رازي نةبووبيَ اؤزي بةرداو بةثةلة طويَي طرت .ذيَةر
بناطويَي كرِكرِاطةيةكي بضكؤلةي دةرثؤقيو بوو كة لة ذيَر دةسةتيان دةةةزي .هةميشةة لةةزةتي لةة طةمةةكردن بةةم
كرِكرِاطةية دةبرد .هةركة دةيدؤزييةوة راسو ليكاوةكةةي زاري قةورت دةدايةةوة و بةكةةيش و شةادييةوة ك كةي بةة
فةرشةكةدا دةدا.
((السي طيان ,لوسي طياني من ,شةط شةطي من ,تؤ شةطي يان بنيادةمي .ئةطةر بنيادةم بوايةي هةةرطيز ليَةرةَيت
َدةسةتم .قةاوةل
َة سياسةط .بيَ تاقةت بةووي حةةيوان؟ نووكةة هةل
جيَت نةدة بووةوة ...دةزامن برسيتة .ئةي دةل
يةك دةةؤين ,ت ياك دةكيَشني; راوت دةنةم))...
ئةم قسانةي بة دةم ضاوي نوقاوةوة دةكردو هةنكةهانكي دةكرد .لةطة َل هةر رستةيةك دا كةدةيطوت دةسيت يةك
َي ترثة ترثي دةكرد.
هةوا بةسةر اؤزو طويَضكةي راسودا ديَنا .دل
َيَي رؤذ بة رؤذ ةراتر دةبيَ .كاتيَكت زاني وةستا .ياني ئةو رؤذة ديَ؟)
َة .دةل
(ئامان لة دةست ئةم دل
َآل كرد .بؤساتيَك دةسيت بةقةد تةةتةكةوة شةؤرِ بةوةوة و
بة ةةيالَ ئةوانةي ويَناكرد ,ثاشان طويَي راسوي بةرةل
َة مايةوة.
ةؤيشي ماوةيةك لةناو جيَطةكةدا بةبيَ جول
ثاشةةان بةةة ئةسةةثايي بةةة كؤمةةةكي هةةةردوو دةسةةيت لةسةةةر تةةتةكةةة دانيشةةت .كةمةةةري سةرِبوو ,ماندويةتييةةةكي
ئةةازاراوي ئةزيةةةتي دةدا .كةةة دانيشةةت ماوةيةةةك سةةةبري كةةرد; ئةوسةةا جةةوآلو لةقةةةراةي تةةتةكةةة رؤنيشةةت .ثيَةةي
َةة سةثييةكةوة ثةةنهان بةوو ,ئةةوةي كةة لةة رِانةي مةابووةوة بةة
رِاسيت طةيية عةاردي .رِانةة برِاوةكةةي لةة ذيَةر ثانتؤل
َة ضرض و لؤضةةكةي لةسةةر عةاردي ذوورةكةة و لةةثالَ القةي
ئاسؤيي لةقةرا تةةتةكةدا جيَطريبوو .دةلنطي ثانتؤل
راستيدا كةوتبوو.
َةكةي بةدةست بةرزكردةوة و لة ةوارةوة دةسيت بة ثيَضانةوةي كرد .ماوةيةك ثيَضةايةوة و ئةةوجا
دةلنطي ثانتؤل
وازي هيَنا .ض شتيَك لةرِانة برِاوةكةي بةديار نةكةوت .ثاشان بة كؤمةكي دوو دار شةةقة قاوةييةكةةي كةة ضةةرمي
َي شةق شةق بوو بوو ,لةسةر تةةيت نووستنةكةي دانرا بوون ,هةستاو لةة جيَةي ةةؤي
سةر تؤثةوانةكاني بن بال
وةستا .ئةةم جووتةة دار شةةقةيان لةطةةلَ القيَكةي تةةتةييةدا كةة ثيَآلويَكةي زةردي ئامةال نةارجني لةة ثيَةدابوو; لةة
نةةؤشتانةي (جي جي هؤسثيتالَ)ي بؤمبايدا كاتيَ كة القيان برِي بووةوة ,ثيَ دابوو ,بةآلم ئةو القة هيَشتا هةر
نةةةةويَ بةةةةوو ,لةةةةةنيَو كيفةكةةةةةي ةؤيةةةةدا لةةةةة سووضةةةيَكي عةةةةةماردا كةةةةةوتبوو .تةةةةةنيا يةةةةةكجار ,ئةةةةةويش لةةةةة رؤذي
زةماوةندةكةيدا لةطةلَ سودابة ,لة القي بةستبوو.
َتؤقيوو
لةسةر القي راسيت وةستاو بة دوو دار شةقةكةي هاوسةنطي ةؤي راطرت .باآليةكي بةرزو دوو شاني هةل
َيب طرتبةوو .سةيمايةكي طريةة ئةاميَزي هةةبوو.
م يَكي ةوزي هةبوو .طرذييةةكي هةميشةةيي لةة روو ,ضةارةيدا قةال
طؤشةي ضةثي ليَوي شؤرِ بوو بووةوة -وةكو ئةوةي وازيَ بطري .القي وشك و بيَ طيةان بةوو .ةةؤي دا بةسةةر
هةردوو دار شةقةكةيداو سينطي ثيَي راسيت ناية عةاردي و هةسةتاو كةوتةةرِيَ .هةةموو هيَةزي ةةؤي لةةم ريَكرنةة
ناسروشتييةدا بةكاردةبرد.
ئةم مرؤظةة نوقسةتانو و زةبوونةةب وةكةو هةةموو تةريةي بةشةةر لةة هةنبةةر ثيَداويسةتيية سروشةتييةكاني ةؤيةدا

زةبوون و بيَضارة بوو .ئةويش ناضار بوو لة بارتاقاي ضةند ثارووة ةؤراكيَكدا كة دةخيوارد ضةندين وةةت لةناو
َمةةذيَ .مةةةجبوور بةةوو كةةة
َةكةةةي ةؤيةةدا دانيش ةيَت و بةةؤني بؤطةةةني هةل
ئاودةسةةتتانةي بؤطةةةن و قةةةور ئاسةةاي مال
َي ثةسةةاردبوو ,لةسةةةر يةةةك الق
بةكؤمةةةكي ئةةةو دارشةةةقة كورتةةةي كةةة هةميشةةة لةةة سووضةةي ئاودةسةةتةكةدا هةةةل
دانيش ةيَت و بةةةبيَ تاقةةةتي و الرةةةةواري بنووشةةتيَتةوة و دابنيش ةيَت و بةةة هةناسةةة برِك ةيَ ئةةةوةي كةةة بةلةةةزةت و
تامةزرؤييةوة ةواردبووي بة ناضاري دةري بداتةوة .ئةمة لةو كؤتانةبوو كة ئةوي لةالي ةؤي بضووك دةكردةوة.
َةكةيدا مشكيَكي طةورةي ئامال زةرد هةبوو بةضاواني كارةبا ئاساو اؤز
بةآلم ليَرةدا ,لةناو طةليي ئاودةسيت مال
و مسيََي دريَذةوة ,كة ساآلنيَك بوو لةويَدا دةي بيين .ئةةم مشةكة مةذوولي دةكةرد .بةةآلم حةةزي لةةم سةةربارة بةة
َجار
َيةدا كةة مةرطةة مووشةي بةداتيَ .بةةآلم واي بةةبريا هةات كةة دةبةيَ هةةوةل
تؤبزيية نةدةكرد .رؤذيَك هات بة ةةيال
ةؤي بيتوات تا بتوانيَ مشكةكة ذةهر ةورادوو بكات .بةم برية مةةسةريةي ةؤي ثيَكةني بوو.
دةيبيين كة بةدزييةوة و بةترسةوة اؤزة دريَذةكةي لة ثيسةاييةكةي ئةةو دةذةنةدو بةسةيماي تةةسةريكارو طةةدا
ئاساوة ليَي دةةوارد و مسَيَةي دةجووآلنةد .تةرس لةة بةووني طيان ةبةةريَكي دي كةة لةة ةةؤي طةةورةتر بةوو ,واي
ليَدةكرد كة ثةيتا ثةيتا بةدزييةوة سةيري سةيد حةسةن ةان بكات ,وةكو ئةوةي تاوانيَكي كردبيَ.
ئةميش طووراوو ةةلوةندةيةةك بةوو كةة دروسةت وةكةو مةرؤظ بةة تةرس و لةةرزةوة لةة ةةواني نيعمةةتي بةيَ دريَغةي
ثةروةردطاري ةؤي دةلةوةرِي .بةآلم ئةو وةكو بنيادةم رازيوي ةؤي نةدةناسي و سةوثاس و ستايشةي نةةدةكرد.
لةوةية بةالي كةمةوة لةم رووةوة لة بنيادةم بةةتةوةرتر بووبيَ .ئةم مشكة بيَزةوةرة بةؤ وةدةسةت هيَنةاني رزق و
رؤزي ةؤي كاريشي نةدةكرد .ميَملَ بوو; بةآلم ثارةيةكيشي نةبوو كة هةقةكةي بدات .ئةم مشكة بة سةعاتان لةة
كةوني ثشةتةوةي طةةليي ئاودةسةةتةكةدا وةنةةوزي دةداو بيَضةووةكاني ةةؤي دةلسةةتةوة و هةةموو رؤذيَةك لةة كةةاتي
ةؤيدا رزقةكةي لة قولي مشيت دا بوو .سةيد حةسةن ةان بةة قيَةزو بيَةزو مؤنييةةوة ليَةي دةرِوانةي و ةةفةةتي بةؤ
َسةؤزييةكاني
َي ةؤيدا شةرمي ليَ دةكةرد .لةيَ مشةكةكة هةةرطيز ئاطةاي و لةة هةزرو بةريو ميهةرو دل
دةةوارد ولة دل
َكو لةزةت و ئيشتيا ورطي لةوةي كة ثيَي دةطةيي ثرِدةكرد.
سةيد حةسةن ةان نةبوو .بةل
كاتيَ كة طةرِايةوة ذووريَ ,تازة هةةتاو لةة شووشةة رةنطاورِةنطةةكاني دةرطاكةةوة لةة فةرشةةكةي دابةوو و نةةشةة
َيت و مةةقَي و وافةور ئامةادة بةوو .جةووتيَ قةؤري
َةوةبووةكاني نوانةدبووة وة .لةة شانشةينةكةدا سةفرةي قةاوةل
كال
ثريؤزةيي رةنط ,وةكو دوو كيذي مجكانة لة نيَوي مةقَييةكي جةوجؤب بةةثالَ يةكةةوة دانةرا بةوون .سةينييةكي
طةورة كة دوو جؤرة مرةباو نانة ضةورة و كةرة و ثةنريي تيَدا بوو ,لة ثةالَ مةقَييةكةةو لةسةةر سةفرة ضةةرمييةكة
بةةةر ضةةاودةكةوت .لةةةناو سةةينييةكي دي ,وافةةوريَكي دريَةةذ كةةة لةةة كيسةةةيةكي طرانبةةةهادا ثيَضةةرابووةوة و يةةةك بةةن
َةي تةةذي ت يةاك كةهةةر هةةمووي بةة يةةك ئةنةدازة ةةرِ كرابةوو ,لةطةةلَ ضةادانيَكي زومةرِودي لةةثالَ مةقَييةكةة
ثيال
دانرابوو .ئةمانة هةمووي دادة ياسةمةن ثاك و تةميز ئامادةي كرد بوون و ئةمة كاري هةموو رؤذيَكي بوو.
دادة ياسةمةن زؤر ةةمي سةيد حةسةن ةاني دةةوارد .كةاتيَ كةة سةةيد حةسةةن ةةان هاتةة ذوورةوة ,راسةو لةة
ناوةنةةدي ئوروسةةييةكةدا لةبةةةر تيشةةكة ميناتؤرييةةةكاني شووشةةة رةنطاورةنطةكانةةدا ثةةالَ كةةةوتبوو و ةةةةريك بةةوو
ةؤي دةلستةو ة ,ليَ هةركة سةةيد حةسةةن ةةان لةثشةت كةرةسةتةي وافورةكةةوة دانيشةت ,راسةوب وةك ئةةوةي
ماوةيةةةك بةيَ ضةةاوةنؤرِي ئةةةو بةيَ ,هةسةةتاو كيَشةةمانيَكي ةةةؤي داو ضةةووة نزيكةةي مةةةقَي يةكةةة; و لةةة دوورييةةةكي
كةمةوة كة بةباشي هةسيت بةطةرمي ئاطرةكة دةكرد راكشاو دةستةكاني بةؤ ثيَشةةوة دريَةذكردو تيَكةي ئاآلنةدن و
بةطةردني قووت و طؤيَضكةي رةثةوة دةيرِوانيية مةقَييةكة .ويَنةةي دوو قؤرييةة ثريؤزةييةكةة و ثشةكؤ ئاطرةكةان
لة ضاوانيدا رةنطيان دابووةوة.

سةيد حةسةن ةان بةهيَمين قامكة باريكة جومطة دةرثؤقيوة زةردةكاني داية بةةر ئاطرةكةةو ثاشةان دةسةتةكاني
َطَوف ني .كةة طةةرمي ئاطرةكةة طةييةة دةموضةاوي هةسةيت بةطةةرم و طورِييةةكي ةةؤب و بةلةةزةت كةرد .ئةةو لةة
هةل
َنيةا بةوو
َةي رةحةةت كارةكةةي ئةجنامبةدات ,و دل
كارةكةي ةؤيدا ض ثةلةيةكي نةبوو .دةيويست بة ئاسودةيي و دل
كة ض كةسيَك نيية لة كارةكةي بكات .تؤزيَ كةرةي ةستة سةةر دوو تيَكةة نةان و نايةة بةةر راسةو و طةوتي (( :ةؤ
بةستةزمان)).
َطرت و نايةةة نيَةةو هةةةردوو دةسةةتييةوة و بةةة نةزاكةةةتيَكي
راسةةوب نانةةةكاني يةةةك يةةةك لةةةنيَو قاثةكةةة بةةةدةم هةةةل
ةامنانةوة ةرض ةرض كةوتة ةواردني.
َي ت ياك بوو ,لةبةةر ئةمةيةة جياوازييةةكي زؤري دةطةةلَ حةةيواناتي ديكةة هةةبوو .ضةونكة يةةك
راسو فيَرة دووكةل
ثيَداويسةةةيت ئينسةةةاني زيةةةاتر ,لةةةةواني دي هةةةةبوو .هةةةةر ئةةةةم ثيَداويسةةةتيية زيادةيةةةة ئةةةةوي لةةةة مةةةرؤظ زؤر نزيةةةك
َي ت ياك بؤ ئةةو ثيَداويسةتييةك بةوو كةة كاريطةةري راسةتةوةؤي لةسةةر ميَشةكي هةةبوو و بةوو
كردبووةوة .دوكةل
َي ت يةاك سةرمةسةت دةبةوو ,هةرضةي ثيَويسةيت تةري
بوو بةسةر باري ثيَداويستييةكاني ديكةي .كاتيَ لة دووكةل
هةبوو لة يادي دةضوو .بة جؤريَ طةريؤدةي ئةةم كةةيش و ةؤشةيية بةوو بةوو كةة نةيةدةتواني بةةهيض جةؤريَ ةةؤي
لةبةري بطةريَ .ئةطةةر كةيفةكةةي تةؤزيَ درةنةط بكةوتايةة ,بةيَ ئةةوةي ةؤيشةي بزانةيَ ضةييةتي و دةبةيَ ض كاريَةك
بكات تا ئاسودة ب يبَ ,مردوو ئاسا لةسةر عةاردي دةكةةوت و بةةتوورِةيي ضةاواني دةترووكانةدو ك كةي بةة فةرشةة
َي تيَةةك دةضةةوو و
كةةةدا دةكوتةةاو زمانةةة مسارتةةة ئاسةةاكةي بةةةدةوري كةثوويةةدا وةردةضةةةرةان و هةنةةديَ جةةار حةةال
هَيَنجي دةداو وشكةكؤكةي دةكرد.
َكةوت و دةست و القةكاني دريَذ كرد و ليَي راكشا .هةسيت بة
كة بؤني ت ياك هةستا راسو ةؤبةةؤ لةسةر ال ثال
قورسةةي و فيَنكةةي دووكةةةلَ لةسةةةر كةةةثوة تةرِةكةةةي كةةرد بةةوو .ضةةاواني نووقانةةدو ضةةةند جاريَةةك زمانةةة ئامةةال
َمذي .بيَهوشي و لةزةتيَكي شرييين لة ةؤيدا بيين ,لةزةتيَ كة بةاليةوة لةة
َةكةي هةل
سوورةكةي دةريَنا و دووكةل
َةكةةي بةؤ الي
ةوار دن ةؤشرت بوو .سةيد حةسةن ةان لةزةتي لة كةةيش و زةوقةي ئةةو دةبةيين و بةةردةوام دوكةل
َدةمةذي و
َةةكاني هةل
ئةو دةناردو زؤري حةز لةم هاومةقَيية بيَ وةيةة دةكةرد .راسةوب بةة نةفةسةيَن قةوولَ دووكةل
َيدةمذي.
َيَكي تازة بةاليدا دةرِؤيي هةل
طويَي بؤ دةنطي ئاشناي جزة جزي ت ياكةكة رادةديَراو هةر دوكةل
كةيش و لةزةتي ت ياك سةيد حةسةةن ةةان -ي دةبةردة دنيايةةكي ديكةةوة ,هةمةجؤرييةةكي بةةذياني يةةك ريةتم و
َؤزو ثةنامةكييةةي بةرِيين وةكةو ريَكردنيَكةي
يةك دةست و يةك نةواي ئةو دةبةةش ,ئةو جؤرة ذيانةة تاريةك و ئةال
َكاويَك بوو كة تا ناقرِطةي ثياو مارميَ كةو قورباغةو ماري ئاوي بيَ.
دوور و دريَذي ناو زةل
َباتةةة نةةةدةماو
َبةةاتيَكي طةةةروة بةةوو كةةة بةةةمردني ئةةةو ئيةةدي كةةةس لةةةو مال
سةةةيد حةسةةةن ةةةان دوا كةسةةي مال
ةانةوادةكة دةبرِايةوة.
َيان داو هةر كةسةيَكي تيَةدابوو كوشةيت .ثةاب
َي تاعوونيَك كة ةؤي لة هندوستان بوو ,تاعوون طسكي لة مال
سال
َةكةةدا
َةة ,تةةنيا دادة ياسةةمةن بةوو كةة بةة لةقةلةةق بةة مال
َيَك كة طةرِايةوة ,سةيري كرد مةالَ ضةؤلَ و هؤل
ضةند سال
دةهةةات و دةضةةوو .هيَشةةتا جةةل و بةةةرطي ةوشةةك و براكةةاني لةةة طةجنينةكةةةدا لةةةناو يةغدانةكانةةدا تةةةثيَنرا بوونةةة
َواسرابوو.
سةريةك .هيَشتا ئةو قاليضة ويَنةدارةي كة ةوشكةكةي داميةزراندبوو بة نيوةضَي بةدارةوة هةل
تا لةطةلَ سودابةدا زةماوةني نةكردبوو وةكو شيَتان وابوو .ليَ ئةشوي سودابة ذياني طةؤرِي و ثةيوةنةدي دةطةةلَ
ي مةةانط
َباتةكةةةياني لةةة دلَ البةةرد .بةةةآلم هيَشةةتا سة َ
ذيانةةدا تةةازةكردةوة .ةؤشةويسةةيت سةةودابة داغةةي طةةةورةي مال
َي دا كرد.
نةبووري بوو كة سودابة وةناقي طرت و مردو هةموو دل

ئةم كؤستة سةيد حةسةن ةاني تةواو ثةريَشان كرد .مةرطي سودابة كة بةة بةرضةاوي ةؤيةةوة رووي دابةوو و بةة
َةي تةؤران و ناضةار بةؤ فةرامؤشةكردني ئةةم مسةيبةتة دةسةتةو دامةيَين
دةستةكاني ةؤي ضاوةكاني ليَةك نةابوو ,دل
َةةي طةلةةةك الواز بةةوو و ئةةةم دوو شةةتةب بةةؤ ئةةةو وةكةةو ذار بةةوون لةيَ ت يةةاك و
ت يةةاك و عةةةرةق كةةةوت .هةرضةةةندة دل
عةرةق مذوليان دةكرد .لة هةةموو ئةةو ماوةيةةدا كةة بيَةدار بوايةة كةةيفي ت يةاك لةة نيَةوان بيَهوشةي و بيَداريةدا راي
دةطرت .هةمووشةتيَكي دةبةيين لةيَ هةسةيت بةةهيض نةةدةكرد لةةو كاتانةةدا تةنانةةت سةةبارةت بةراسةو  -ب هةةر
َي بةة سةةرينةكةيةوة دةدا ,بةةدةني لةة بيَهةسةتيدا
ةةمسارد دةبوو .كاتةةيَ كةة وافورةكةةي لةة عةاردي دادةنةاو ثةال
َةةي نةةبوو .هةنةديَ جةار هيَنةدةي
وةكو ئةوة وابوو كة ساآلنيَك بةيَ لةةذيَر طوشةاري بةةردا مابيَتةةوة و توانةاي جول
ت ياك دةكيَشا كة بة دريَذايي رؤذةكة وةكو مردوو لة نيَو عوروسي يةكةدا دةكةوت.
كة دادة ياسةمةن بؤ كؤكردنةوةي تفاقي ضايةكة وةذوور كةوت ,ذوورةكة يةكثارضة دووكةلَ بوو .سةيد حةسةةن
َي بة ثشتييةكةوة دابوو ضةاواني وةكةو ضةاواني نةةؤشةيَكي
َةكةي ثال
ةان لة نيَو شانشينةكةدا ,لةسةر دؤشةكةل
ي مرد
َةي نةبوو .وةكو ئةوة وابوو كة ماوةيةك ب َ
طيان بةسةر ,كرابووةوة بة تاق و جووت كةوتبوو و تواناي جوول
بيَ ,دةستةكاني لةذيَريدا رةق بوو بوو .دةموضاوي رِةنطةي مةؤمي طرتبةوو .راسةو-ب لةة بةرانبةةري ,وةكةو ئةةوة
َةةةي نةةةدةكرد .وا
ي وشةةك بةةوو بةيَ ,هةةةر ضةةوارثةلي لةيَ راكيَشةةا بةوو ,بةةة تةنيشةةت دا ةةةوتبوو ,جوول
بةوو تةةؤثي بة َ
دةهاتة بةرضاو كة شتاقيان زندوو نةبيَ.
ليَ هةةردوكيان زنةدوو بةوون و سةةيد حةسةةن ةةان هةمووشةتيَكي دةبةيين .بةةآلم توانةاي ئةةوةي نةةبوو تةنانةةت
ََيينَ .هةنةةديَ جةةار كةةة ثَيَووةكةةاني دادةهاتنةةةوةو ضةةاواني وةكةةو
بةويسةةيت ةةةؤي ثَيَةةووي ضاوةكانيشةةي َةةوول
ضاواني مردوو بة نيوةكراوةيي دةمايةوة تواناي هةَلربِينياني نةبوو.
ميَشكي ئاوسابوو ,لةناوةوة طوشاري بؤ ديواري كاسة سةري ديَنا .بةدةني ميَروولةي دةكرد .تواناي هيض كةارو
َيَكي نةةةمابوو .راسةةو  -ب بةهةةةمان شةيَوة لةسةةةر ال ثةةالَ كةةةوتبوو ,جارجةةاريش بةةة ضةةاواني نوقةةاو و
هةةيض ةةةةيال
َووةوة ,زمانيَكي بة دةمواوزي ةؤيدا ديَنا و ليكاوةكةي دةمي قووت دةدايةوة و سةووكة ئةاهيَكي
سيماي ةةوال
َدةكيَشا.
دةنطداري هةل
َنةدةهات و طةر بيتواناية بةة دةسةيت ةةؤي ةةفةةي دةكةرد .ضةونكة دةيبةيين
دادة ياسةمةن ضاوي بة راسودا هةل
ه ةرضي زةمحةتيَك كة ئةو دةيكيَشا ,ئاسودةييةكةي راسةو دةبةريد .هةةر ثارضةة طؤشةتيَك لةسةةر سةفرةكة مابةاوة
َجار
هةةي راسةةو بةةوو .كةةويَ زؤر رةحةةةت و ئاسةةوودة بةةوو راسةةو لةويَنةةدةر دةنووسةةت .سةةةيد حةسةةةن ةةةان هةةةوةل
ةةةواردني دةنايةةة بةةةر راسةةو ثاشةةان بةةؤ ةةةؤي دادةنةةا .دادة ياسةةةمةن كةةة دةيبةةيين راسةةو لةةة شانشةةينةكةدا جيَةةي
َي ت ياكة و لةوالشةوة تةمةشاي ةؤي دةكةرد و دةيبةيين كةة تةمةةنيَك زةمحةةتي
ةؤشكردوةو مةست و ةؤشحال
كيَشاوة و ئيَستاب رؤذ و رؤذطاري لة سةطيَك-ب كةمرتة ,لة دا و حةسةووديدا طةرِي دةطةرت و ةةةريك بةوو لةة
َكيَشةان و ئاسةوودةيي راسةو بةةو بوايةة
سويَياندا بتةقيَ .هيَندة بة رق و حةسوودييةوة دةيرِواني ية هةناسةة هةل
َيةةةدا بكيَشةةةايةو دةم و دةسةةةت بيتةةةؤثَيينَ .هةنةةةديَ جةةةار لةثشةةةت دةرطاكةةةةوة طةةةويَي
لةقةيةةةةكي تونةةةدي بةسةةةةر دل
َدةةست و دةيذنةوت كة ضؤن سةةيد حةسةةن ةةان بةة قوربةان و بةسةاقةي راسةو دةبةيَ .لةة داةةا ليَةوي ةةؤي
هةل
دةطةست ,بةآلم ض ضارةيةكي نةبوو.
ئةمشةو شةوي سيَيةم بوو كة سةيد حةسةن ةان لة دةسيت راسو هةراسان و ةةوزرِاو بوو .سةطيَك كة ذيانيَكي
ريَةةك و ثيَكةةي هةةةبوو و بةةةهيض جةةؤريَ مايةةةي نارةحةةةتي نةةةبوو .سةيَ شةةةوبوو ةةةةو نةضةةووبووة ضةةاوي و ةةةةوي
ةاوةنةكةشي زرِاندبوو .ئةمشةويش وةكو دوَيينَ شةو و ثيَريَ شةةو بةةردةوام ةةةريكي دةرطاكةةبوو و بةة ضةنط

دةيرِووشاند.
دةيويست بضيَتة دةرةوة ,ليَ ضونكة دةرطا داةرابوو هةموو جاريَك بة نائوميَدي دةهاتةةوة الي جيَطةكةةي سةةيد
حةسةن ةان و بةسيماي ثارِانةوة ئاميَز و ثرِ ضاوةنؤرِي تةمةشاي دةكرد و سةروك كي بؤ بادةداو دةيويست كة
هةسيتَ و دةرطاكةي بؤ بكاتةوة تا بضيَتة دةرةوة.
َي بةسةةر ذوورةكةةدا كيَشةابوو .سةةيد حةسةةن ةةان لةسةةر طةازي ثشةت راكشةابوو ,ريَةك
تاريكييةكي قةورس بةال
ي جورئةةةتي بةةاوةرِكردني نةةةبوو.
دةيرِوانييةةة بةةن ميضةةةكة .ئةةةو هةةؤي بيَتاقةتييةكةةةي راسةةوي بةباشةةي دةزانةةي ,ل ة َ
َي
نةيدةويسةةت و نةيةةدةتواني باوةرِبكةةات كةةة راسةةو-ي عةةةزيزو دورِدانةةةي ئةةةو مةسةةت بةةووة و بيَتاقةةةت و عةةةودال
َدةدا بضيَتة دةريَ و لةطةلَ سةطاني كؤآلن ئاشويَين بكات.
َة .دةيزاني كة راسو هةول
طؤل
ئةم حةقيوةتة بة سويَ و حةسةوودي ورووذيَنةة ئةازاري دةدا; ضةونكة بةة جةؤريَ هةؤطري راسةو بةوو بةوو كةة رازي
نةدةبوو جطة لةو ئاشويَين و ةؤشةويسيت دةطةلَ كةسي ديدا بكات .ئةو لة الي ةؤيةوة ئةةوةي برِانبةووةوة كةة
راسةةو هةرضةةييةكي دةويَ دةبةيَ لةةةوي بةةويَ نةةةك لةةة غةةةيري ئةةةو .لةةة ضةةاوي ئةةةودا راسةةو سةةةط نةةةبوو تةةا ئاتةةاجي
َةيةكي بة ة هةؤب و بةة سةؤز بةوو ,كةة ةؤشةبةةتانة لةة شةيَوةي سةةطدا
َكو كضةؤل
ثيَداويستيية سةطييةكان بيَ ,بةل
َي تةنيا بة راسو ةةؤب كردبةوو كةة ئةةويش ةةةريك بةوو
َكةوتبوو و بوو بوو بةهاوِريَي ذيين ئةو .لة دنيادا دل
هةل
لة دةسيت دةرِؤيي .رةقيباني بة تواناتر ئةويان (راسو) لةِريَ دةركرد بوو و كاري سةيد حةسةن ةان طةيي بةووة
كويَرة كؤآلن.
بة ئةسثايي و بةدةنطي ط ةيي ئاميَزةوة راسوي طازكرد:
َة جوانةكةي من ,تؤضةند بيَوةفةاي؟ ضةماتؤ بنيةادةمي؟ ةةؤ تةؤ بنيةادةم نةةبووي ,لةيَ بةووي بةة
(راسوي من ,كضول
بنيادةم؟)
راسةةو كةةة لةةةم كاتةةةدا بةةة ئةةةدةب و نةزاكةتةةةوة لةةة نزيكةةي تةةتةكةةةي ئةةةو دانيشةةتبوو ,يةكسةةةر هةسةةتاو ضةةووة
بةردةمي و وةكو هةميشة سةري ناية سةر دؤشةةكةكةي .سةةيد حةسةةن ةةان بةزةمحةةت ةةؤي ةسةتة سةةر الو
طويَي ئةوي ةستة ناو دةسيت و دووبارة بة ئةسثايي و بة ئازارةوة طوتي:
َةكةي من !)
(كيذؤل
راسو زاري كردةوة و سةري زماني بةة اةؤزي ةؤيةدا سةوو .ئةةوجا سةةري لةسةةر دؤشةةكةكة هةةَلربِي و دةسةيت
َتووتاو لةة تاريكييةكةةوة روانييةة
سةيد حةسةن ةاني لستةوة .ئةةوجا بيَةدةنط و غةةمطني لةة هةةمان شةويَندا هةةل
سةيد حةسةن ةان.
َي ئةو بةة جيَيةةكي ديكةةوة بةنةدة
طةرمي بةدةني راسو و زندوو بووني ثيَست و تووكي ئةوو ,ئةوةي كة ئيدي دل
َي طوشي كة نوكي كةثووي توزاويةوة و قورسايي تويَذيَكي ناسكي فرميَسكي طةرم طةةرمي لةة ضةاوانيدا
وةها دل
هةسةةت ثيَكةةرد .لةةةرةي فرميَسةةكةكة تاريكييةةة هةةةرة ةةسةةتةكةي شةةةوي لةبةةةر ضةةاويدا هيَنايةةة رةقسةةني .و لةةةو
تاريكي ية لةرزيوةدا ضةاواني درةةشةان و ئاشةناي راسةو وةكةو دوو بنةة مةؤمي كةةم روونةاكي كةة لةةبين برييَكةدا
عةكف بوو بيَتةوة ,لةبةر ضاوي دةبريسكايةوة.
َكاني
(وةرة بةرةوة بةسةزمان .تؤب وةكو بنيادةم طريؤدةي شةهوةت و ئارةزوويةت؟ ئةةم كةارو ئةتوارانةة بةؤ ةةةل
شارستاني كة دةيانةويَ توةم و تؤويان لة دنيةادا ؤةيَينَ و مرياتةي يةكةةيان ةؤن باشةة; تةؤ بيَضةووت بؤضةيية؟
بيَضووةكاني تؤ سبةيينَ لة ثةناو ثاسارو كؤآلنان لةسةر زبَدانان ,هيَشتا ضاويان نةثشكوتوة كة مناآلني كوضةو
كؤآلن ثةت دةكةنة م يان و بةدووي ةؤياندا رايان دةكيَشةن .مةن تةؤم لةةكويَ ثةيةداكرد؟ ةةؤ بيَضةووةكانت ئةطةةر

طةةةورةب بةةن لةبةةةر دوكةةاني قةسةةابان و لةبةةةر قةسةةا انةكاندا هَينةةدةيان لةقةةة بةالتةنطةةةدا دةكيَشةةن كةةة ةةةويَن
َبةسةتةطي دةدزييةةوة ئيَسةتا دةبيةنم كةة ئةةوةي ليَةي
َيَنن ...بةآلم من ,من كة هةميشة ةؤم لة هؤطر بةوون و دل
هةل
َم ذياي .ئةطةر تؤ نةبووايةي كيَ لةطةلَ
دةترسام هاتة ِريَم .تؤب زؤرت مةرحةمةت لةطةلَ كردم كة تا ئيَستا لةطةل
َيدةكرد؟ ثيَدةضيَت من نةفرةمت ليَكرابيَ .لةوةية دايكةم دؤعةاي لةيَ كةردمب ,كةة بةةمراد نةطةةي .ئةطةةر مةن
مندا هةل
بةةتم هةبوواية سودابة-م بةو هةموو نازةنينييةوة لةدةست نةدةضوو.
َةم تةةنيا
ئةطةر من تاحلم هةبوواية بؤضي القيان دةبرِميةوة؟ ئةطةر من شانسم هةبوواية لةم دنيا ثان و بةرينةدا دل
َبطري و تاوي بةرت بدا لة سةرت).
بةتؤ ةؤب نةدةكرد كة تؤب سةر هةل
طريَ ةزةكةي بناطويَي راسةو لةةذيَر قامكةاني كةةم هيَةزي ئةةودا دةسةوورِا و بةةرز و نةزم دةبةووةوة و هةنةديَ جةار
َي دووري راسةةو و
شةةويَنةكةي طةةوم دةكةةرد .نهةةو راسةةؤ دوو هيَنةةدة لةبةةةر ضةةاوي ةؤشةويسةةت بةةوو بةةوو .ةةةةيال
تةنيايي ئايندةي ئةازاري دةدا .بةؤ سةاتيَك بةريي لةة ةؤكةوذي كةردةوة; دةيبةيين تةنانةةت سةةطيَكيش بةةوة رِازي
نيية كة لةطةلَ ويدا بذي.
لة بةردةم ةؤيدا زؤر بضووك و سووك بوو بوو .ليَ لةم برية ترسا و لةنكاودا بؤني توندي ئةو ك ؤرؤفؤرمةي كة لة
نةةؤشةةةتانةي (جةةةي جةةةي هؤسةةةثيتالَ)ي بؤمبةةةاي ,كةةةاتيَ دةيانويسةةةت القةةةي بربِنةةةةوة ,دابوويةةةان لةةةة كةةةةثووي
بةسةرداهاتةوة .سةري طيَذ بوو و طوشارو ويَك هاتنةوةيةكي بة ئازاري لة ةؤيدا هةست ثيَكرد.
ضةند جاريَكي يةك دواي يةك طويَي راسوي طوشي جيَي دةسيت طؤرِي و اؤزي طرت.
(دةمةةويَ بةةزامن كةةة تةؤ لةة جيهةةاني حةيوانيةةتي ةؤتةةدا لةةةم ماوةيةةدا بةةؤت دةرنةكةةةوتووة كةة لةةةم دنيايةةةدا لةةةمن
بةدبةةترتو بيَكةسرت كةس نيية؟)
َةيةةكي دوور و دريَةذ كةة لةسةةرمادا بةيَ ,لةة دةريَ رِا هاتةة
دةنطي نووزكاني ثةيتاثةةيتاي ضةةند سةةطيَك وةكةو نال
طويَ .دةنطيَكي ثرِ ئارةزو و ثارِانةوة بوو كة لة دوورةوة اؤزي راسوي لةدةسيت سةةيد حةسةةن ةةان دةرهيَنةاو
َةيةك كة سةيد حةسةن ةان تا ئةو ساتة ويَنةي نةديتبوو ,بةةرةو دةرطةا
بةرةو دةرطاكةي وةرطيَرِا .راسو بة جوول
غاريةةدا .دةنطةةي ض ةرِنؤك طةةرتين لةةة دةرطاكةةة وةكةةو دةنطةةي ضةةةقؤيةك بةةوو كةةة بةسةةةر ضةةيين شةةكاويدا ب ةيَين ,و
موضورِكي بة طياني سةيد حةسةن ةان دا ديَنا.
(راسو ! راسو !)
سةيد حةسةن ةان تيَي ةورِي.
ل ةيَ راسةةؤ لةةة ئاسةةتانةي دةرطاكةةةدا راكشةةابوو و اةةؤزي بةةة درزي دةرطاكةةةوة نةةابوو و بةةؤني دةكةةرد .رةنطةةة بةةؤ
يةكة ار فةرماني ئةوي ثشت طويَ ةستبووبيَ .سةيد حةسةن ةةان لةةةؤي تةةريؤ بةووةوة .واي هاتةة بةرضةاو
كة ميضي ذوورةكة بة سةريدا رووةاو قورساييةكي ةنكيَنةر كةوتة سةر سينطي.
(مةةن نةةابيَ ئةةةم حةيوانةةة ئةزييةةةت بةةدةم .ئةةةويش وةكةةو هةةةموو بنيادةمةةان هةةةوةس و ئةةارةزووي هةيةةة .ئةةةميش
ةةريكة بةرة بةرة دةبيَ بة بنيادةم ...بةآلم ضيدي بةكاري من نايةت .كاتيَ لةوتاو لةزةتي نيَري ضةشةت و سةكي
بةةةرز بةةووةوة ئيةةدي نةةاتوانيَ مةةن مةةذوول و سةةةر طةةةرم بكةةات .بةةةآلم ئةمةةةب ئينسةةاف نييةةة كةةة ئةةةم بةسةةتةزمانية
حةثسبكةم .تؤ ةؤت مةطةر لة يادت ضووة ض زةمحةتيَكت لة ثيَناوي سودابةدا كيَشاو ض دةرديَكت ةوارد؟ تا تؤ
ماوي ئيدي دلَ بة كةس نةدةي تا ضاوت كويَر بيَ).
ئةوشةوة نةةةوت و هةموو شةوةكةي بة وةنةوز و ةةوة نوتكيَي ثضرِ ثضرِ طةياندة سةثيَدة و دةمةةدةمي بةةياني
بوو كة لة جيَ هةستا .برِياري ةؤي دابوو.

َطرت و بة كؤمةكي ئةةوان
ئةم شةو هةستانةي بةالوة نا ئاسايي و قورس بوو .دار شةقةكاني لةسةر تةةتةكة هةل
َطرت و داي بةةة شةةاني دا ! ثاشةةان طوشةةاري
راسةةت بةةووةوة .ئةةةوجا فةروةكةشةةي لةةة ثةةاييين دؤشةةةكةكةيةوة هةةةل
ةسةةتة سةةةر دارشةةةقةكان و هةسةةتاو بةسةةينطي ثيَةةي راسةةيت كةةةميَ لةةةوالترةوة لةسةةةر تةةتةكةةةي هاتةةة ةةةواريَ.
ي لةبةردةميدا.
َبةزو دابةزيَكي كردو كةوتة ك كة سوت َ
راسو هةل
َةي لةة سةينطيدا ليَةي دةدا .سةاآلنيَك بةوو كةة وةكةو
َدرمةكاني عيم ارةتةكة هاتة ةواريَ و طةيية باةةكة دل
كة لة قال
ئةو شةوة ةيَراو بة ناضاري ريَةي نةةكردبوو ,ئةةركيَكي بةةو قورسةيية ئةةجنام نةةدابوو .سةاآلنيَك بةوو كةة هةسةيت
َةدةهات
ئةركي لة ةؤيدا كوشتبوو ,بةتةواوةتي ليَي بيَزار بوو .هةرشتيَك بؤني ئةرك و كاري ليَهاتبوواية ليَةي هةل
و بة جؤريَ ليَي دةرِةوييةوة وةكو جن لة بيسميال.
َندةيةةكي
َي بةتونةدي ليَةي دةدا ,وةكةو بال
َدرمةكان رؤنيشت و دارشةقةكاني لةتةنيشت ةؤيةوة دانا .دل
لةسةر قال
كيَوي كةة هيَشةتا بةكةةب و هةةواي قةفةةز رانةةهاتيبَ ,لةة نةاوةوة بةة ديةواري ثةراسةووةكانيدا دةكةةوت و دةنطةي
َيَكي ليَدةهات كة ضةرمةكةي شيَي وةرطرتيبَ .طؤشةي ليَوةكاني داضةكي بوو .هيَشتا هةرهةمان رووطةرذي
دةهؤل
َيب طرتبوو.
هةميشةيي لة سيمايدا قال
َؤثةةي وردي بةاران كةة بةةر
بارانيَكي وردو توند لة هةوريَن كةوةيي ثاييز دةباري .دةنطي سرِ ئاميَزو يةكنةواي دل
طةةةآلي ووشةةكي ضةةنارو طةةةآلي ضةرِي سةةوذن ئاسةةاي سةةةر سةةةوزي كةةاذ دةكةةةوت ,ترسةيَكي ماليتوليةةايي سةةةيري
لةدةرون و ناةي ئةودا بةرثاكرد بوو .دةنطي تةثةتةثي بةالَ و قرِةقةرِي هيَواشةي قةةالن كةة بةاران لةة جيَةي ةؤيةان
َؤثة بارانانة دةدا كة بةر سةرو رووي دةكةوت و نة
تةرةي كردبوو دةطةييةطويَ .ليَ ئةو نةطويَي بة ساردي ئةو دل
طويَي بة دةنطي نا ئاشناي قةلةكان دةدا .هؤب و حةواسي تةنيا لة يةك شويَن بوو ,هؤشي لة يةةك شةويَن و الي
يةك شت بوو .تةنيا الي دةركةي باةةكة بوو كة روو بةرووي ئةو لةذيَر طةآلي الوالودا وون بووبوو ,و لةالي لورة
و نوزكةي سةطةكاني ثشت دةرطاكة بوو.
َي قةةالن و دةنطةي شةةوو نوزكةة نةوزكي سةةطاندا
َي لةطةلَ دةنطي ريَذنةي باران و فرِكة فرِكي بال
دةنطي ليَداني دل
ئاهةنطيَكي نة سازي لة يادو يادةوةريدا بةرثاكرد بوو .لةم ماوةيةدا سةيري كرد راسو-ب لة اليةوة نةمابوو.
َدرمةةةكا ن هةسةةتاو بةلةةةز روةو دةركةةةي باةةكةةة وةرِيَ كةةةوت .بةسةةةر هةةةردوو دارشةةةقةكةيةوة بةةةرز
لةسةةةر قال
دةبوةوة و تؤزيَك بة حةواوة وةردةضةرةاو دةضووة ثيَشيَ باآل بةرزو ضةماوة بوو .هةيكةةليَكي تاريةك تةر لةشةةو
هاماجي تاري شةةق دةكةردو دةضةووة ثيشةيَ .يةكنةةوا و بةة ئةازارةوة ريَةي دةكةرد ,دةنطةي ووشةكي ضةةووي نةاو
َي فةروةكةي كة سةري دةستةكاني ريشالَ ريشال بووبةوو و
باغةكة لةذيَر دارشةقةكاني دا ةشةةشي دةكرد قؤل
َةي
لة ئةستؤيةكي برِيةاط دةضةوو كةة ةةويَين لةيَ بضةؤرِيَ ,بةةم الو بةةوالدا بةة ئامسانةةوة تةةكاني دةةةوارد .لةة دل
ةؤيدا بريي كردةوة:
(ئايةةا بةةة رِاسةةيت مرؤظةي نوقسةةان ثةةرت لةةة مردووانةةةوة نزيةةك نييةةة تالةةة زنةةدووان؟ مةةن نيةةوةي ريَطةةةي مةةردمن برِيةةوة
ونيوةكةي تري ماوة).
راسةةو لةسةةةر زةوي طَةةيين باةةكةةة دريَةةذ بووبةةوو و اةةؤزي بةةةدرزي دةرطةةا طةورةكةةةي باةةكةةةوة نةةابوو و بةةؤني
دةكرد .دةنطي مرِة مرِو قروسكةو نوزكةي ثضةرِ ثضةرِي ضةةند سةةطيَكي دي لةةو ديةوو دةرطاكةةوة دةهةات .سةةيد
حةسةن كة لة دةرطاكة نزيك كةوتةوة تا بيكاتةوة ,راسو هةستاو بازرةقةيةةكي داو لةثشةتةوة وةسةتا .بضةوكرتين
نازو نةوازب نةكرا ,بةآلم ئةويش هةموو هةست و هؤشي الي سةطةكاني ئةو ديو دةرطاكة بوو .وةكةو طوربةيةةك
َةي مشك بيَ بةطويَي قوت و سيماي سةرسام ضاوي برِي بووة دةرطةاي باةةكةةو
ضاوةنؤرِي ظةبووني دةرطةي تةل

ليَكدا ليَكدا ك كي دةلةقاند .ضاوةنؤرِ بوو دةرطاكة بكريَتةوة و ئةوةي كة تا ئةو كاتة نةيدةزاني ضيية ,ببيينَ.
ليَ دةرطاكة ,درةنطرت لةوةي راسةو بةتةةمابوو ,كرايةةوة ,ضةونكة قامكةاني الوازو بةيَ توانةاي سةةيد حةسةةن ةةان
رييَ ي تةورِةو مرِةمةرِي ترسةناك .بةةربوو
فيَري كردنةوةي نةبوو .نووزكةي سةطةكان لةم كاتةدا طؤرِابوو بة دانةض ِ
َيان ليَكدي دةطرت.
بوونة يةك و يةكيان دةطةوزاندو قةثال
لةنكاودا طوشاريَكي توند كة بؤ سةيد حةسةن ةان زؤر دذوار بوو كةوتة سةر دةرطاكة .ضةةند سةةطيَك ثةةالماري
دةرطا داةراوةكةيان دابوو .دةنطي قورسكاني بة ئازاري يةكيَكيان كة ئازاري ثيَ طةيي بةوو و دةنطةي بةةرة بةةرة
َي
دوور دةكةوتةوة دةطةييةة طةويَ .سةةيد حةسةةن ةةان هةةموو قورسةايي بةةدةني دابةوو بةسةةر دةرطاكةةدا و ثةال
ي كةوتبوو.
ثيَوة دةنا .يةكيَك لة دارشةقةكاني كةوتبووة عاردي .لةشي دةلةرزي و هةناسة برِكيَ ي ث َ
بة هةولَ و تةقةلاليةك كة لة ذيانيا لةو بابةتة تةقةلاليةي نةةدا بةوو ,بةيةةك الق و يةةك دارشةةق هاوسةةنطي ةةؤي
َي بة دةرطاكةوة دةنا.
راطرتبوو و ثال
لة ثرِ سةطةكاني ئةو ديو دةرطاكة بيَدةنط بوون .سةيد حةسةن ةةان قةةيريَ وةسةتا و ضةونكة دةنطةي ئةةوان بةرِا
هةراسان بوو .وايزاني سةطةكان هةستيان بةو كردوبةوو هةةآلتبوون .بؤيةة طوشةاري ةسةتة سةةر دارشةةقةكةي و
ةؤي ثيَ راطرت ,بة ئةسثايي و بة ثةاريَزةوة دةرطةاي تةؤزيَ كةردةوة .هامةاجي تةاريكي كؤآلنةكةة رذايةة نةاو ضةرِة
َجار اةؤز و ثاشةان سةةروكةل ةي سةةطيَكي زةالم بةة
تاريكي يةكةي هاماجي ب اةةكةة و تيَكةةلَ بةوون .لةةثرِ هةةوةل
دوو ضةةاوي بريوةةةداري بةيَ حةةةياو مةةةغرور و نةترسةةةوة لةةة درزي دةرطاكةةةوة هاتةةة ذووريَ و سةةةري كيَشةةاية نةةاو
َةةي رةق بةوو; وةكةةو ئةةوةي بيةةويَ بةةةوريَك اتةة داوةوة ,ةةةؤي لةثشةت تةةاكيَكي
باغةكةة .سةةيد حةسةةةن ةةان دل
دةرطاكة قايم كردو تؤزيَ الي دةرطاكةي كردةوة .سةطة نامؤكة بيَ ئةوةي طويَ بةو بدا طويَي قووت كردنةوةو بة
تةكانيَك ةؤي طةياندة راسو .هيَشتا سةرو كةل ةي سةطي دووةم لةة درزي دةرطاكةة نةةهاتبووة ذووريَ كةة سةةيد
َييةكي منداآلنةةوة دةرطاكةةي دا بةيةةكاو كي ةؤني دا .ئةةو تةةنيا يةةكيَكي دةويسةت و
حةسةن ةان بة طورج و طول
ئةو يةكةشي ةستبووة داوةوة.
َؤثةي باران بةسةر لؤ و ثؤثي داركاذةكان و طةةآلي ووشةكي ضةنارةوة
دةنطي ريَذنةي شةالق ئاساو بةردةوامي دل
َةي بةة شةيَوةيةكي نةا
وةكو دةنطي ثةرةميَز ثياوي مةنط دةكرد .سةيد حةسةن ةةان تةةواو بةيَ تاقةةت بووبةوو .دل
َكشةابوو و دةسةووتايةوة.
ئاسايي و بة لةز ليَي دةدا و هةسيت بة ئازاريَكي توند دةكرد .بةدةني لةة عارةقةةدا هةل
َي بة دةرطاي باةةكةوةدا.
ي ويسيت ةؤي لةناو دةرطاكةدا دانيشت و ثال
بَ
َيةةدا رِازي بةةوو .ئيةةدي ض
ئةةةم جةزرةبةيةةة بةةؤ ئةةةو زؤر قةةورس بةةوو و لةتةحةةةمول بةةةدةر بةةوو .بةةةآلم لةةة نةةاةي دل
َي و سسةيت بةةدةني ةةؤي
مةسئوليةتيَكي لةسةر نةبوو كارو ئةركي ةةؤي تةا كؤتةايي ئةةجنام دابةوو .لةيَ تةمبةةل
دةيرِةجناند .ليَداني دلَ ئازاري دةدا ,هةناسةي تا طةةروي دةهةات و لةة هةةمان شةويَن دا رؤدةضةوو و نةدةهاتةةوة
سةري .هةسيت بة ترسيَكي مةرط ئاميَز دةكرد .ديسان هةمان بؤني ك ؤرؤفؤرمي كة لة ةةستةةانةي (جي جةي
هؤسثيتالَ) بة كةثويانةوة كردبوو ,بةسةريا هات .لةو شويَنةي كة دانيشتبوو بةرديَكي نوك تيذي لةذيَردا بوو و
َيدا جيَطةكةي بطؤِريَ نةيتواني .بةردة نوك تيذةكة هةر لةذيَريدا
جيَطةكةي نارةحةت تر كردبوو ,ليَ هةرضي هةول
بوو و ئازاري دةداو ئةو تواناي جوآلني نةبوو.
دنيا بةياني دابوو ,ليَ باران بةهةمان توندي سثيَدة دةباري .ئامسةان هةةور بةوو .ئيَسةتا بريسةك و هةورِي ضةةوي
َةةة
َةةة قول
َةةة ئةةاوي وةجةةؤب هةةاتط قول
نةةاو .باةةكةةة لةبةةةر رونةةاكي بةيانةةدا دةبينةةرا .سةةةري حةوزةكةةة وةكةةو مةجنةل
َؤثة بارانةكاني قووت دةدا .قةلةكان كةوتبوونةةفرِين و دةنطيةان كراوةتةرو ناةؤشةرت بةوو بةوو.
َدةبةزييةوةو دل
هةل

َوو و كز لة دوورةوة دةطةيية طويَ.
دةنطي كشداري (حي ع يَ ةري العمل)يَكي ةةوال
َةة بةوو بةوو ,بةةدةني لةة بارانةدا تةةرِ بةوو بةوو سةةري بةسةةر
سةيد حةسةن ةان لةثشت دةرطةاي باةةكةةوة طرمؤل
سينطيدا شةؤرِ بةوو بةووةوةو دةموضةاوي نةةدةبينرا .لةبةةر دةميةاو لةة دووري دوو شةةقاوان ,راسةوي ةةؤآلوي بةة
سيماي كوتةةك ةةواردووي مايةةي بةزةييةةوة لةطةةلَ سةةطيَكي بيَطانةةدا تةابن نووسةابوون و هةيض شةةرميَكيان لةة
َةي دوو شةقاوي ةؤيانةوة نةبوو.
بووني ئادةميزاديَكي طرمؤل
ثةراويَز:
َدةدريَتةوة.
* -عوروسي جؤرة ثةجنةرةيةكة كة هةل
سةرضاوة:
ةيمة شب بازي ضاث ثنجم 5614
صادق ضوبك ص-١2ص567

سادق هيدايةت
5215-5209
بيَطومان دةبيَ هيدايةت بةكاريطةرترين نووسةري ئةدةبياتي هاوضةرةي ئيَراني بزانريَت .هيض نووسةريَك بةم
رِادةية مايةي سةرنج و بايةةي ةويَنةران و رِةةنةطران نةبووة .ض بةرهةمة جؤراوجؤرةكاني و ض ذياني تايبةتي
َينةوة بووة .هيدايةت تاقة نووسةريَكة كة شؤرةتيَكي
ئةو  ,لة ديدو نؤرِيين جؤراوجؤرةوة هةميشة مايةي ليَكؤل
جيهاني شايستةي ثةيداكردووة  .هةنديَك لة كاراكتةرة ئةدةبيةكاني دنياب ئاورِيان لة بةرهةمةكاني داوةتةوة.
َةيةكي ئةشرايف ثا اوةي رِةزا قولي ةاني هيدايةتي ئةدييب بة
َي 5209دا لة تاران و لة بنةمال
هيدايةت لة سال
َكو لة بواري ئةدةبيشدا
َباتةكةي نةك هةر لةبواري سياسةتدا ,بةل
نيَوبانطي سةردةمي قاجاران لة دايكبووة .مال
َي ئامادةيشي لة
َي هةوةل
هةر بة نيَوبانط بوون .هيدايةت لة سةرةتاوة ضووة قوتا انةي زانسيت تاران .سيَ سال
َام ضووة قوتا انةي سن لويف  .لةم
دار الفنون بةسةر برد .دواي ئةوة لة ةويَندني فةرمي تةوةال بوو .بةل
َانةدا رِوويكردة ئةدةبيات وفيَري زماني ئةدةبيات بوو  ...يةكةمني بةرهةمي بة ناونيشاني (ئينسان و
سال
َي  5291دا بؤ ئةوروثا رِؤيي .لة سةرةتاوة لة بةجليك كةوتة ةويَندني ئةندازة .
حةيوان) بَاوكردةوة .لة سال
َام لةويَش حةزي لة زانستة
ثاشان بؤ فةرةنسا رِؤيي و ةؤي لة زانكؤي تةالركاري ناونووس كرد .بةل
َي لة ئةوروثا بةسةر برد  .لةم
مامتاتيكةكان و ئةوانةي نةدةضوونةوة سةر ئةدةبيات نةدةكرد .هيدايةت ضوارسال
َيَكي ناكامي ةؤكوذي دا و ةؤي ةستة رِوباري مارنةوة .
سةفةرةدا بؤ يةكة ار هةول
َام دواي ماوةيةكي كةم وازي لةو كارةب
كة بؤ ئيَران طةرِايةوة ,ماوةيةك لة بانكي نيشتماني كاري كرد ,بةل
َي 5263
هيَنا .ماوةيةكيش فةرمانبةري ئيدارةي بازرطاني وةزارةتي دةرةوةو كؤمثانياي ساةتمان بوو .لة سال
َي دواتر بؤ
ضوو بؤ هندستان و لةالي بةهرامي طورِ ئةنك ساريا زاناي ثارسي ,زماني ثةه ةوي ةويَند و سال
ئيَران طةرِايةوة  .كة طةرِايةوة دووبارة بؤ ماوةيةك لة بانكي نيشتماني و ئيدارةي موسيواى نيشتمانيدا
َام سةرةكيرتين ضاالكي ئةو لة دووةمني دةيةي سةدةي بيستةمدا هاوكاري ئةوبوو دةطةلَ
فةرمانبةري كرد  .بةل
َةيةي ئةوان بة طروثي رِةبعة شؤرةتي
تةباي مينةوي ,مسعود فةرزاد و بوزورطي عةلةوي  .ئةم كؤمةل
َام دةستطريكردني عةلةوي و
دةركردبوو و لة هةنبةر ئةدةبياتي كؤندا ,كةوتنة رِةواجداني ئةدةبياتي نويَ .بةل
سةفةركردني مينةوي و ئةواني دي  ,طروثةكة هةرةسي هيَنا .
َي  5245و طؤرِاني رِةوشي سياسي ضووة كؤليَجي هونةرة جوانةكان .لةم قؤناغةدا
هيدايةت ,دواي سال
َي دةطةلَ ضاالكواناني سياسيدا,
طؤرِانيَكي ئاشكراي بةسةر بريوبؤضووني ئةودا هات .ويَرِاي هاوزماني و هاودل
َي
َايةتيان ثيَوة دياربوو .لة سال
َيَك بةرهةميشي بَاوكردةوة كة بةثيَضةوانةي جارانةوة ,مؤركي كؤمةل
كؤمةل
َي 5243دا لة يةكةمني كؤنطرةي
5241دا سةفةريَكي دوو هةيظي بؤ ئؤزبةكستان كردو ,هةروةها لة سال
ي .لة
نووسةراني ئيَراندا بةشداري كرد و ضاالكييةكي ثرِ سوودي نواند  .سةرةجنام لَيربِا كة ئيَران بة جيَ بهَيَ َ
حوزةيراني  5210دا بؤ فةرنسا رؤيي .لة طةرِةكي شامثيونةي ثاريف ئاكنجي بوو .سةفةريَكي كورتي
َي )5215(5660دا لة ثاريف كؤتايي بة ذياني
َمانياي كردو سةرةجنام لة نؤزدة يا بيستةمي فةروةرديين سال
ئةل
َة ضريؤكي كورت بة ناونيشاني (يةكيَ بوو يةكيَ
ةؤي هيَناِ .ريَك دواي دوو سالَ لة بَاوبوونةوةي يةكةمني كؤمةل
نةبوو) هيدايةتيش يةكةمني بةرهةمي لةسةر ئةركي ةؤي بةناو نيشاني (ئينسان و حةيوان) بَاوكردةوة .لة
َي 5297دا لة بةرليندا سوودةكاني طياةؤري بَاوكردةوة .ئةمانة هةندىَ بةرهةم بوون لة ذيَر كاريطةري
سال
ئايين بوداييدا كة ثةيوةندييةكي ئةوتؤيان بة ئةدةبياتي في يظانييةوة نةبوو .يةكةمني هةنطاوي هيدايةت لة

َام واديارة ئةو
َي 5260دا لة طةرِانةوةيدا بؤ ئيَران بَاوي كردةوة  .بةل
بواري ضريؤكظانيدا زندة بة طؤرِة كة لة سال
َني منوونةي ئةو ضريؤكانةي لة ةؤطرتووة كة مؤركي
ضريؤكانة لة ثاريف نووسرابن .ئةم بةرهةمة هةول
هيدايةتيان ثيَوة ديارة .قارةمانانيَك لةم ضريؤكانةدا ,ديَنة ئاراوة كة لة نةزاني و نادروسيت و ةورافةثةرسيت و
َطةي دةوروبةري ةؤيان بيَزارن و لة اليةكي ديكةشةوة تواناي بة طذداضوونةوةي ئةو
جةهالةتي كؤمةل
دياردانةيان نيية .ضونكة نايانةويَ هاودلَ و هاوكاري تورِةهات بن ,كوجني طؤشةطريي دةطرن .زةندة بة طؤرِ لة
كاتي بَاوبوونةوةيدا نةبووة مايةي سةرنج و دةنطدانةوةيةكي ئةوتؤي ثةيدا نةكرد .هيدايةت دواي ئةوة هةنديَ
ضريؤكي بة ناوةرِؤك نيشتمانثةروةرانةي بةناوي ثةرويين كضي ساسان ,سايةي مةغؤل و شانؤنامةيةكي بة
ي ضريؤكي رياليسيت وةكو (ع وية ةامن ,ساية
ناونيشاني مازيار ,نووسي و بَاوكردةوة .لةثالَ ئةوانةدا هةند َ
َام بة ضاث و
َينةوة لة فؤلك ؤر كة بةري ئةو كارةي نرينطستانة  .بةل
روشن)شي بَاوكردةوةو كةوتة ليَكؤل
بَاوكردنةوةي (سيَ قةترة ةويَن) لةرِاستيدا زةندة بة طؤرِي تةواوكرد .
َي
ذينطةي ساردو سرِو ةةمناك و طؤشةطريانةي ضريؤكةكان ,رِةنطدانةوةي دةرووني كةسةكانن .هيدايةت لة سال
5263دا ضوو بؤ هندستان  ,لةويَ بوة كويَرة (بوف كور)ي كة رِةنطة ثيَشرت نووسرابيَ ,بة فؤتؤكؤثي
بَاوكردةوة .جطة لة بوة كويَرة ,دوو ضريؤكي ديكةشي بة زماني فةرةنسي لة ذيَر ناظيَن(سامثينطة) و (هوسباز)
بَاوكردةوة كة هةمان تيَمةو ناوةرِؤكي بوة كويَرةيان هةية .
بةر لةوةي بيَينة سةر بوة كويَرة ,دةبيَ ئاماذة بؤ ئةوة بكريَت كة هيدايةت لة ِريَطةي زماني فةرةنسييةوة طةيى
بووة سةرضاوةكاني ئةدةبياتي مؤديَرن بةرهةمة ضريؤكظانية ديارةكاني دنياي بة وردي ةويَندبووةوةو لةو
َي دةطةلَ ضةند دانةيةكياندا كة زةينييةتي مؤديَرنيان بوونيات نابوو هةبوو ,لةوانة ئيدطار ئاالن
رِووةوة هاودل
ثؤ ,بة ةؤي وةسفي كارةكتةراني مةي ةو نةةؤب و ئؤمتوسفريي تاريكةوة ,بؤدليَر شرؤظةكاري دنياي شةرِو
شةيتاني تازة ,نريظال كة ئاكام و سةرةجناميَكي وةكو ةودي هيدايةتي هةبووة ,ري كة بةهؤي نيشانداني زةيين
ي ناوي ةةيامي
تةنياوة ,لة هةموو ئةمانة زياتر دةبيَ ناوي كافكا بربيَت .لةسةرووي هةموو ئةمانةشةوة دةب َ
َات بربيَ .هيدايةت ويَرِاي ثاضظةي مةسخ ,طرنطرتين كاري كافكا ,وتاريَكي
شاعريو فةي ةسويف رِؤذهةل
َني و تائيَستاب سةرةكيرتين نووسينة بة فارسي
دوورودريَذي سةبارةت بةم نووسةرة بَاوكردةوة كة هةوةل
َي نابوودي ئةو
دةربارةي ئةم نووسةرة  .هيدايةت لة كافكادا دنيايةك دةبيينَ كة دذي تاك وةستاوةو هةول
دةدات و تاك دةستة وةستانةو هيض كاريَكي لة دةست نايةت و ضارةنووسي حةمتي ئةو ئةمةية كة بةدةسيت ئةم
سيستةمة لة نيَو بضيَت.
بوة كويَرة طرنطرتين كاري هيدايةتة و يةكةمني رِؤماني فارسييةو شؤرةتي لة سنووري ناوضةيي و نةتةوةيي
َدا جؤالنة دةكات.
هيَوةتر رِؤييوة  .ئةم بةرهةمة دنيايةك دةطيَِريَتةوةو نيشاني دةدات كة لة نيَو واقيع و ةةيال
جواني لة دةستضوو لة ةةيالَ و وةهم دةضيَت و دزيَوي وكريَيت ,هةر كةثوويةك لةبؤن و بؤطةني ةؤي ثرِ
َتة و كةالكي
دةكات .ئةوةي لة دةوروبةري طوتياردا دةطوزةريَ دنياي كؤن و قيَزةونة ,يا بؤني ضةرمة ضةقال
َواسراوي مةرِة ,دةنط و ئاوازي سةربازان و كؤنة كرَِيكي بيَ سةروبةرة .ئةو تةنيا يةك جار لة دةربيضةيةكةوة
هةل
َيية كة جياوازة لةوانةي
َي و لةبريضووي ةؤي دةكةويَ .ذنيَك دةبيينَ كة جوان و ةةيال
ضاوي بة جواني ةةيال
َةيان بةدواوة بوو و دةضووةوة سةر كؤئةندامي زاوزيَيان "
َيَك رِخيؤل
"هةموو يةك دةم بوون و كؤمةل
َةكاني
بوة كويَرة ,دوو بةشة :بةشيَكيان دةربرِي واقيعة (بةشي دووةم ) بةشةكةي تري كة زياتر ةةون و ةةيال
طوتيار دةردةبِريَت(.بةشي يةكةم) .لةم بةشةدا ئةوةي ديَت ئةو حةقيوةتانةية كة زةيين دزيَوي ئةوان ثاك

ي شةرم و حةيا
دةكاتةوةو بةشيَوةيةكيان دةردَيينَ كة ةؤي دةيةويَ .هةر هةموو دزيَوييةكاني ذنةي ب َ
دةسِريَتةوةو لة شيَوةيةكي ناسك و ثاكدا دةينوَيينَ .لة رِاستيدا هةردوو بةشةكة تةواوكةري يةكدين و ثيَكةوة
دزيَوي دنياي مؤديَرن و جواني رِابردووي لةدةستضوو دةطيَرِنةوة.
زماني هيدايةت ,ويَرِاي سادةيى ةؤى ,نة يةكدةستة و نة بىَ عةيب ,هةنديَجار شاعريانةو جوانة ,هةنديَجار بة
رِادةيةك دادةبةزيَت كة عةيب و كيَماسي ِريَزمانيشي تيَدةكةويَ ,كةم و كورِييةك كة لة نووسةريَكي طةورةي
وةكو هيدايةت ناوةشيَتةوة .
سيَيةمني قؤناغي نووسةرايةتي هيدايةت ,لة دواي شةهريوةري )5245(5690وة دةست ثيَدةكات .دةطةلَ
كةوتن و رِوةاني دكتاتؤريت و دروستبووني هاماجيَكي تارِادةيةك كراوة ,حيزبيَن سياسي كةوتنة كارو
ضاالكي .هيدايةت هةرضةندة رِةط و رِيشةي ئةشرايف هةبوو  ,مةي ي بةالي حيزبيَن ضةثدا ثةيدا دةكات و ضةند
ضريؤكيَك لةذيَر باندؤرو كاريطةري هاماج و كةب و هةواي باوي ئةو ِرؤذطارةدا دةنووسيَت ,لةوانة ضريؤكي
َام ئةم قؤناغة لة رِاستيدا ئاوابووني ئةستيَرةي كاري
دريَذي (حاجي ئاغا) و ضريؤكي كورتي (سبةي) بةل
هيدايةت دةنوَيينَ .ئةو نووسةريَكة كة دةروون شيكاري تاك ,بة يةكيَك لة تايبةمتةنديية سةرةكيةكاني
بةرهةمةكاني ديَتة ذماردن و بةيين لةطةلَ بيَرون طةرِاني ميكانيكي بانطةشةييدا  ,كة زياتر بةرنامةي كاري
نووسةراني حيزبية ,زؤر ةؤب نيية .هيدايةت بة ةؤشي هةرطيز ئةم قؤناغةي (نزيك لة ضةث) بةهةند
نةطرتووة .كاتيَ هةسيت كرد ديكتاتؤريةت و ستةمطةري دووبارة ةةريكة دةبووذيَتةوة و هيَز ثةيدا دةكاتةوةو
َاتيشةوة ثشتيواني
َاتيَن دذي دةسةل
َكو لةاليةن دارو دةسةل
َاتدارةوة ,بةل
نةك لةاليةن دام و دةزطاي دةسةل
ليَدةكريَت ,وازي لة هةموويان هيَناو بؤ ثاريف رِؤيي و لةويَندةر كؤتايي بة ذياني ةؤى هيَنا .

 -1اللة
َة هةوران دةهاتن و دةضوون .بايةكي ساردي ناةؤشي دةهات .ذيَر درةةتةةكان ثرِبةوون
لة بةياني زووةوة طةوال
لة طةآلي وةريو .طةآل زةردةكان ناوة ناوة لة درةةتةكان دةوةرين و بةدةم نةرمة سةةماوة دةكةوتنةة عةاردي ,ثؤلةة
قةلةرةشيَك بة قارِةقارِ بةرةو شويَنيَكي ناديةار دةرؤيةي .ةةانووي ديَهاتةةكان لةة دوورةوة وةكةو قاوغةة شةتارتةي
َطةرِاو و بةبيَ دةرطا وا دةهاتنة بةرضاو كة موةقةت دروست كرابن.
َضنراو ,بة ثةجنةرةي رةب هةل
لةسةر يةك هةل
َةة ,هةةنطاوي مكةومي دةنةاو هةسةيت دةكةرد
ةوداداد ,بةةرِديَن و مسيََةي بةؤزةوة ,طةورج و طةؤلَ و دلَ وريةاو زيتةل
َةةةت ضةةاوي لةةة جةةادة ش ةيَدارةكةي باوةشةةي ثيَدةشةةتةكةي
هيَةةزو طةةوِريَكي تةةازة دةرِذيَتةةة دةمارةكانييةةةوة .بةةة روال
بةةةةردةمي بةةةوو .بايةكةةةة طةشةةةكةي بةةةة ثيَسةةةيت لةشةةةي دةدا .واي دةهاتةةةة بةرضةةةاو كةةةة درةةتةةةةكان دةرةقسةةةن.
قةلةرةشةةةكان مةةذدةي شةةادييان بةةؤ دةهيَ نةةاو هةةةموو تةبيعةةةت لةبةرضةةاوي جةةوان و رةنطةةني و رووةةةؤب بةةوو.
بوةضةةةةيةكي موقةلةةةةمي لةةةةبن هةةةةنطَي نةةةابوو ,بةةةة ةؤيةةةةوةي ضةسةةةثاندبوو ,ضةةةاوةكاني دةبريسةةةكانةوة ,هةةةةر
َبةكةيةوة بةديار دةكةوتن.
َة رةشة دةل
هةنطاويَكي دةنا ,بةلةكة سفتةكاني لة ذيَر دةلنطي ثانتؤل
ج ةكاني شيين ئامساني بوو ,كآلويَكي لبادي ئامال زةردي لةسةر بوو ,ةوداداد ,ثياويَكي شةست سةاآلن بةوو,
ثياويَكي بة هةيكةل و ئيَسةوان ئةسةتوور بةوو ,بةاآل بةةرزو ضةاوطةب بةوو ,كةوجني قةناعةةتي طرتبةوو و ,نزيكةةي
َكي دةماوةند نةيان ديبوو .ةوداداد لةالي كاني عةال لةسةر ريَطةي (مازنةدةران) كةوةيَكي
َيَك بوو ةةل
بيست سال
َيَك بةوو بةة تةاقي تةةنيا دةذيةا .بةة دةسةتة زبرولثرةكةاني ةةؤي
لةبةردو طةلَ بؤةةؤي دروسةت كردبةوو ,بيسةت سةال
زةوي دةكيَآل ,ئاوي دةدا ,داي دةضاندو درةوي دةكرد; هةمان كار كة باب و باثرياني دةيانكرد.
َيَك دا نيةةوةي ثةةرتي فرؤشةةتبوو ,نووكةةة بةةة
جيَةةي هةشةةتا (ربةةة) تةةؤوي بةةة مةةريات ث ةيَ برِابةةوو ,كةةة لةةة نةهاتةةة سةةال
بةروبوومي ئةو ثارضة زةويية بضوكةي كة بؤي ماوبووةوة ,ذيانيَكي ةؤشي دةقةتاند.
َةي ئةاةريدا ,لةة طونةدةكان و
ئةوةي كة ببووة مايةي سةرسامي هةةمووان ئةمةة بةوو كةة ةةوداداد لةةو ( )6-9سةال
بةةةزؤري لةةة بةةاذيَري دةماوةنةةدا دةبينةةر ا كةةة ثارضةةةي ذنانةةة ,قةنةةدو ضةةاو وردة شةةيت دةكةةرِي .زؤر كةسةةيش لةةة
َيَك
َةيةكي قةرةجةةدا ديتبوويةةان ,ضةةوار سةةال
كيَوةكةةاني دةوروبةةةري ئةةاوة طةةةرم و جةةابن و طي ةةيالردا ,لةطةةةلَ كضةةؤل
لةوةوثيَش ,لة شةويَكي ساردو تؤف دا ,وةةيتَ ةوداداد فةوي لةة ضةراكةي كةردو ضةووة نيَةو جيَطةاوة ,طةويَي لةة
َةو فريادي ثضرِثضرِ كة هيض مةع وم نةبوو دةنطي طياندارة يان ئادةميزاد.
دةنطيَكي غةريب بوو :نال
دةنطةكة بةرةبةرة نزيك دةبؤوة .لة ثرِ لة دةرطةي كوةتةكةي ئةويان دا( .ةوداداد) كة نةة لةة طةورط و نةة لةة ديَةو
دةترسا ,هةستا ,دانيشت ,هةسيت كرد تنؤكة ئارةقيَكي سارد بة طازةراي ثشيت دا ضؤرِايةوة.
هةرضةةةندة ثرسةةي كيَةةي؟ ضةةت دةويَ؟ ض كةس ةيَك وةآلمةةي نةدايةةةوة ,كةةة ضةةووةوة نيَةةو جيَطةةاو ضةةاوي ضةةووة ةةةةو
َكرد ,ئةو سيكارتة زلةةي كةة بةؤ ضةلَ و ضةيَو شةكاندن
دووبارة لة دةركةيان دايةوة ,بةدةسيت لةرزؤك ضراكةي هةل
َةيةكي قةةرةجي سةوور
َطرت و بة طورجي دةرطاكةي كردةوة .ديوةتي دا كضؤل
َواسي بوو ,هةل
بة ديوارةكةيةوة هةل
ثةةؤب لةبةةةر دةرطةةادا وةسةةتاوةو فرميَسةةك بةسةةةر طؤناكانييةةةوة مةةةييوةو دةلةةةرزيَ .هيَنةةدةي دي سةرسةةام بةةوو,
َةكةي طرت و برديية ذوورةوة .هاآلوي ئاطرةكةة
ةوداداد سيكارتةكةي تورِداية سوضيَكي ذوورةكةو دةسيت كضؤل
َةكةي طةرم كردةوة ,ثاشان ةوداداد بة ج ة كؤني ةؤي جيَطايةكي بؤ دروست كرد.
كضؤل
َةكة سةويَين ةةواردووة ض شةتيَك دةربةارةي
سبةي بةياني ,هةر ثرسياريَكي ليَكرد ,بيَ ئةجنام بوو ,دةتةوت كضةؤل
ةؤي نةَليَ و نةدركَيينَ .بؤية ةوداداد ناوي اللَ يان اللوي ليَنا ,ئةم نةاوة بةةرة بةةرة بةوو بةة اللةة .ئةةوةي غةةريب

َةية لةة
بوو ئةوةبوو كة وةةتةكة وةةةيت طةةرميان و كويَسةتاني قةةرةجان نةةبوو ,ةةوداداد ,نةيةدةزاني ئةةم كضةؤل
َطرت ,بةةةآلم شةةويَن ثيَيةةةكاني لةسةةةر
َةكةي هةةةل
كويَةةوة هةةاتبوو .لةةة كوةتةكةةةي وةدةركةةةوت و شةةويَن ثيَةةي كضةةؤل
طةةةآلوةريوةكان وون دةبةةوو ,لةةة ئاشةةةوانةكةي (كةةاني عةةةال)ي ثرسةةي ,ئةةةويش هيضةةي ليَنةةةدةزاني ,ئةةةجنام ليَ ةربِا
َةكة الي ةؤي راطريَ و ئاطاداري بكا تا كةسوكارو ةاوةني ثةيدا دةبن.
كضؤل
َةي طةةمن رةنةط بةوو ,دةموضةاوي ناسةك و ضةاوةكاني طةةب و لةبةةر دآلن بةةوو,
َةيةكي دة -دوازدة سةال
اللةة ,كضةؤل
َةدا كةةة لةةة نةةك ةةةوداداد مايةةةوة,
َيةةان لةسةةةر دةسةةت و ت ةةةيت هةنيةةةي كوتةةا بةةوو .لةةة مةةاوةي ئةةةو ضةةوار سةةال
ةال
ةةوداداد ثرسةياري كةسةوكاري اللةةي لةة هةةموو قةرةجةةكان كةرد ,لةيَ هةيض يةةكيَك لةة قةرةجةةكان نةةيان ناسةي.
َةيةةةةكي ةةةةؤي ط ةةةي دايةةةةوةو بةرةبةةةةرة
ةةةةوداداديش واي ليَهةةةات حةةةةزي نةةةةكرد اللةةةة لةةةة دةسةةةت بةةةدا! وةكةةةو رؤل
َكو هي ذن و ميَردان.
ةؤشةويستييةكي تايبةتي دةرهةق ثةيدا كرد .ةؤشةويسيت باب و جطةرطؤشة نا ,بةل
هةر كة وةسوةسةي ئةشؤ لة كةل ةي دا ,ثةردةيةكي كرد بة ناوبرِةي ذوورةكة تا شةويَن نوسةتنيان ليَكةدي جةودا
بيَ .ئةوةي لة هةموو شت ةراتربوو ,ئةوةبوو كة اللة بة (ةوداداد)ي دةوت بابةو هةر جاريَ بة بابةة طةازي كردبةا
َي ةةةراث دةبةةوو ,رؤذيَ ةةةودادا دةطةرِايةةةوة مةةاَليَ ,سةةةيري كةةرد دوو مريشةةكي سةةةربةكآلو لةبةةةردةم
ئيةةدي حةةال
كوةتةكةيدا ضينة دةكةن.
هةرضةندة ةوداداد ئامؤذطةاري اللةةي دةكةرد كةة دزي كةاريَكي دزيَةوةو لةة ئةاطري دؤزةةةدا دةسةوتيَي ,بزةيةةكي
السارانة دةكةوتة سةرليَوي و هةر جارةي بة هةجنةتيَك ةؤي لةم ضةشنة طفتوطؤية دةرباز دةكرد.
اللةة زؤري كةةةيش بةة طةشةةت و طةةرِان دةهةةات .ةةؤ ئةطةةةر ( )6-9رؤذيَةك بةةاران بووايةة بةةة ناضةاري لةةة كوةتةكةةةدا
َتةنط و غةمني دةبةوو ,لةيَ لةة رؤذانةي ةؤشةياندا يةان لةطةةلَ (ةوداداد)يةان بةة تةةنيَ دةضةووة
مابووايةوة ئيدي دل
طةشت و طةرِان.
زؤربةي كات بة تةنيَ دةرِؤيي و هةر ئةمةب طوماني الي ةوداداد ضيَدةكرد.
ضونكة ( )6-9جاران عةباسي شواني لةطةلَ اللةدا ديتبوو ,و عةباسي بة رةقييب ةةؤي دةزانةي .تةنانةةت رؤذيَةك
ديتبووي كة عةباس توترِكي دةضين و دةيكردة دةمي اللةوة ,هةر بؤ شةوةكةي كةةوتبووة سةةركؤنةكردني اللةة,
َةي ديَهاتيانةةي ةةوداداد
كة نابيَ لةطةلَ ثياوي غةريبةةدا قسةان بكةات .فرميَسةك لةضةاوي اللةةدا قةةتيف مةان و دل
ثرِبوو .دايكي عةباس دووجاران هاتبووة ةوازبيَين اللة بؤ كورِةكةي ,ليَ ةوداداد جوابي دابووةوة كة طواية اللة
َةةة .لةبةةةر ةؤيةةةوة واي بريدةكةةردةوة كةةة ئةةةم عةباسةةة تةمةةةلَ و تةوةزةلةةة دةبةيَ بةةة مةةريات طةةري ئةةةوو
هيَشةةتا مندال
َدا ثيَكةةوةي نةاوة دةبةيَ بةةهي ئةةو .ئةةوجا رؤحةي بةاب و
هةرضي سةةروةت و سةامانيَك كةة لةة مةاوةي ثةةجنا سةال
ي زةوييةكة ةزمةةت بكةاو
َبذاردووة كة ناتوان َ
َيَن! لة بري مرياتطر ,زةالميَكي بيَ سةروبةري هةل
باثرياني ض بةو دةل
َدةي داوة ,نةاني داوةتةيَ ,ج كةي بةؤ كرِيةوة ,زةمحةةتي لةطةةلَ
داي بضيَينَ .ئةمة جطة لةوةي كضيَك كة بةةؤي دال
كيَشةةاوة طةةةورةي كةةردووة; عةةةيين وةكةةو درةةتيَكةةي ميةةوةي دةهاتةةة بةرضةةاو كةةة ةةةؤي ثةةةروةردةي كردب ةيَ و
هيَنابيَتة بةروزةالميَكي بيَطانةي حةفتا مي ةتي بةرةكةي وا ,ضما ناتوانيَ اللة بؤ ةؤي ةوازيَ؟ بةؤ نةةء؟ لةيَ
هةسيت دةكرد كةة مةسةةلةكة بةةم سةادةييةب نييةة ,رةزامةنةدي كيذةكةةب مةرجةة .ئةمةة جطةة لةةوةي هةرضةةند
كيذة بة بابةي طاز دةكرد ,هيَندةي دي نائوميَةد دةبةوو ,زؤرجةار كةة شةةوانة كضةةكة ةةةوي ليَدةكةةوت .ةةوداداد
َةدةبرِي و قةةدةريَكي تةةواو بةة ديارييةةوة دةوةسةتاو سةةيري دةموضةاو ,سةينط ,مةةمك و بازوةكةاني
ضراكةي هةل
دةكرد ,ثاشان وةكو شيَت وة دةردةكةوت و دةيداية كيَو و بةندةنان و زؤر درةنةط دةطةرِايةةوة ,ذيةاني لةة نيَةوان
تةرس و هيةوادا دةهةةات و د ةضةوو ,تةرس ريَةةي نةةدةدا ئةشةةوي ةةؤي بةؤ دةربةرِيَ .ئةطةةر اللةة بيوتبايةةة:کنةةء تةةؤ

ثيريي Œئيدي ض ضاريَكي نةدةما جطة لة ةؤكوذي .تاويَرة بةرديَكي طةورة لة نزيكةي كوةتةكةةي ةةوداداد بةوو,
َة روتةكاني ثيَةوة دةضةسةثاند و بةة سةةعات بةةو
اللة بةزؤري لةسةر ئةو تاويَرة دادةنيشت و بة لةكة سفت و سؤل
دةقةوة دةمايةوةو جار جارة لةبن ليَوانةوة سرتانيَكي غةميين دةوتةوة .ليَ هةر كةة يةةكيَك ليَةي نزيةك دةبةووةوة
كوتوثرِ كرِ دةبوو ,ةوداداد بةِريَكةوت ئةم سرتانةي ليَ ذنةوتبوو ,زؤري حةز دةكرد جةاريَكي ديكةةب طةويَي لةيَ
بيَ.
ئةورِؤ سبيانيَ ,وةةيتَ ةوداداد دةيويست بضيَتة باذيَرِي دةماوةند ,اللة لةسةر هةمان تةاويَر دانيشةتبوو ,لةيَ لةة
هةموو رؤذيَك شادو بة دةما تر بوو ,بة ثيَضةوانةي جارانةوة نةيويست دوي ةوداداد بكةويَ و بضيَ بؤ شةاري.
ةةةوداداد ثيَةةةي وت :لةضةةكيَكي سةةةورت بةةؤ دةكةةرِم بةةةزة منداآلنةةةو بيَطةردةكةةةةي ئؤةةةةي ةسةةتة دلَ و دةروونةةةي
ةودادادةوة .هةر كة طةيية بازارِة ضكؤلةكةي دةماوةند بةر لةة هةةموو شةتيَك ةةؤي بةة دوكةانيَكي بةزازيةدا كةردو
لةضةةةكيَكي تةةةةةت سةةةووري طةةةولَ كةسةةةك و زةردي كة ةرِي .ثاشةةةان قةندوضةةةاي كة ةرِي ,هةةةةر هةةةةمووي لةةةة بوةضةةةة
موقةلةمةكةي ناو بةلةز ريَي طةرِانةوةي بؤ كوةتةكةي طرتةبةر.
َبووي ريَطاوبان ,هةرضةةند نيَةوان شةارو كوةتةكةةي دوو قؤناغةة ريَيةان دةبةوو ,زؤر كةةم دةهاتةة
بؤ ةودادادي قال
بةرضةةاو ,هةرضةةةندة ثةةريو كةنةةةفت بةةوو بةةوو ,بةةةآلم تةةازة ذيةةاني جةةؤرة مانايةةةكي وةرطرتبةةوو ,بةةةدةم ريَةوةو لةبةةةر
ةؤيةوة بريي دةكردةوة :ئةم لةضكة هةر بؤ ئةةوة جوانةة اللةة بةشةانيا بةدات و لضةكةكاني لةة ذيَةر مةمكةكانييةةوة
طريَ بدات.ثاشان وةك بَيَي شةرمي بة ةؤي بيَ ,بةةؤي دةوت :دةبيَ شانازي بةة جةواني ئةةوةوة بكةةم .ضةونكة
من لة بري بابي ئةوم و دةبيَ ميَرديَكي ضاكي بةؤ بدؤزمةةوة! بةةآلم هةرضةةندة عةباسةي شةواني بريدةكةوتةةوة كةة
اللةي ةؤب دةويَ ,ةويَين دةهاتة كؤلَ و جؤب.
َةتانةدا تيَدةثةةرِي .لةة ريَطةادا كةسةي نةةدةدي,
بة هةةورازو نشةيَواندا ,بةة قةةرا ضةؤم و دؤآلنةداو بةقةةد ثةالَ و هةل
هةسةةيت بةةة ض شةةتيَك نةةةدةكرد ,تةنانةةةت مانةةدووبووني ريَطةةاب كةةاري ليَنةةةدةكرد .زؤربةةةي كةةات ,وةة ةيتَ ريَةةي
دةكةوتةةة طونةةدةكاني دةوروبةةةر ,دةيرِوانييةةة ئامسةةان تةةابزانيَ داةةةؤ بةةاران دةبةةاريَ يةةان نةةا .دةيرِوانييةةة زةوي و
َكيدا بطيَِريَ.
مةزرايان تا ضاو بة حاسآلتي ةةل
ثرسياري نرةي جؤ ,طةمن ,لؤبيا ,قةيسي ,سيَو ,طيَالس ,زةردةلو و شيت دي دةكةرد ,بةةآلم نهةؤ هةةموو هةؤب و
َي زةوييةكةةي ضةاك نةةبوو ,بؤيةة ناضةار بةوو هةنةديَك لةة ثاشةةكةوتةكةي
طؤشي لةنك اللة بوو ,بةروبومي ئ ةمسةال
َيَك لة قذي اللةي نةدةهيَنا.
ةؤي ةةرج بكات .بةآلم هةر هةموو ئةوة بةالي ئةوةوة تال
بةدةم ئةم بريانةوة بة كةنار درةةتةكاندا رةت بوو ,ضووة سةر ئةو جادةيةي كة كوةتةكةي ئةوي كةوتبووة سةر
زؤرطةكةي بةرانبةري.
كوةتةكةي لة دوورةوة دةتوت دوو قاوغة شتارتةي شكاوي ثيَكةوة ضةسثيَنراوة.
َطرت ,بوةضةكةي ثرت بة ةؤيةةوة نوسةاند ,بةلةةز ريَطةةي دةبةرِي ,لةة هةةورازيَكي دي رةت بةوو ,ثيَضةيَكي
ثيَي هةل
كردةوةو لةبةردةم كوةتةكةي ةؤيةوة سةري دةرهيَنةا ,بةةآلم اللةة لةويَنةدةر نةةبوو ,نةلةسةةر تاويَرةكةة بةوو نةلةة
ذوورةوة بوو.
هاتة بةر دةرطا ,دةسيت ةستة ئةم الو ئةوالي دةمي ,تا زاري طرتي هةاواري كةرد :اللة....اللةة...و كةةس وةآلمةي
نةدايةوة.
ضووة دةريَ و تا دةمي طرتي طازي كرد :کاللة..اللو...اللو..
بانطةكةي دةنطي دايةوة :اللة ...اللو...اللو ترس و واهيمةيةكي سةامناكي لةيَ نيشةت .غاريدايةة سةةر تاويَرةكةة,

روانيية بةردةم كوةتةكةي و هةموو ئةو دةوروبةرة .ض ئاسةواريَكي جل سؤري نةدي .طةرِايةوة.
وة ذوور كةوت ,سندوقةكةي اللةي كردةوة ,سةيري كرد ئةو ج كةة تازانةةي ئةمسةالَ بةؤي كةرِي بةوو .نةةمابوون,
ةةريك بوو شيَت بيبَ .سةري لةو مةسةلةية دةرنةدةكرد ديسان وةدةركةوت ,لةسةةر كةاني عةالتوشةي ئاةونةدي
َيَكي رةب و كةوايةةةكي س ةيَ ضةةاكييةوة لةةةبن درةةتيَةةك دا
طونةةد بةةوو ,كآلويَكةةي ش ةرِؤلةي لةسةةةر بةةوو ,بةةة ثةةانتؤل
دانيشتبوو ,سةبي ي دةكيَشا.
هيَندة بة رِقةوة روانييةة ةةوداداد زاتةي نةةكرد ض ثرسةياريَكي ليَبكةا .كةةميَك لةةوالترةوة ذنيَكةي ضارشةيَو سةوري
َيَكي اللةةةي ث ةيَ نةةةبوو.
َةكةةةي لةةة كةةؤلَ كردبةةوو .ئةةةويش ض هةةةوال
بيَجامةةة رةشةةي ثةةرض هةةؤنراوةي بةةيين كةةة مندال
ةوداداد بة ناضاري طةرِايةوة.
تةةاريكي شةةةو ,هةةةموو اليةةةكي طرتةةةوة ,اللةةة نةهاتةةةوة ,ةةةوداداد ض ةةةةون طةةةليَكي ناةؤش ةي دي ,نةةا ,هةةةر ةةةةو
َي ةةةؤي اللةةة هاتؤتةةةوة .زيَةةدةتر لةةة دة
نةضةةووة ضةةاوي ,كةةابوس ,بةةوو ,لةطةةةلَ بضةةوكرتين دةنطةةا رادةبةةوو ,بةةةةةيال
جاران هةستا .ثةردةكةي الدةدا ,بة لةثةكوتيَ جيَطة ساردو سرِةكةي اللةي سةح دةكردةوة ,دةلةرزي و دةكةةت.
َةتاندوة يان بةةؤي رؤييوة؟
َيان ةةل
ئاةؤ بة تؤبزي رةدويان ةستوة؟ داةؤ هةل
َطرت و ضووة سؤرا و تاقييب
سبةي بةياني ,دنيا ساف و سارد بوو .ةوداداد لةضكة سؤرةكةي لةطةلَ ةؤدا هةل
َكي وةك ديَو و ئةذديها دةهاتنة بةر ضاوي .كيَواني شينباو و بؤر كةة بةةفر تةا نيوةيةان
اللة .لة ريَطةدا هةموو ةةل
َييةوة ,بؤني ثونطةةي جؤطايةةك هةناسةةي سةوار دةكةرد .كةة لةة ريَطةةدا تووشةي دوو
هاتبوو ترسيان دةةس تة دل
ي اللةتان نةديتوة؟
كةسي ديَهاتي بوو ,بة شثرزةييةوة ليَي ثرسني :ئةر َ
َجار وةيان زاني دين بووة ,ليَيان ثرسي :كيَ؟
هةوةل
كيذة قةرةجيَك
َيان داوة ,ديةارة مةبةسةتت ئةوانةة! ةةوداداد
يةكيَكيان وتي :دوو رؤذة تاقمة قةرةجيَك هاتوون و لة موجح دا هةةل
م ي ريَطةي موجحي طرت ,ئة ارةيان بة هةنطاوي هةرِاو و ةيَراوة نزيك بووةوة ,سةيري كرد شينة زةالميَك لةة
كةنار جؤطةيةكدا ةةوتبوو ,تؤزيَك لةوالترةوة ذنة قةرةجيَك ساواري لةة بيَةذنط دةدا .ذنةكةة سةآلوي كةردو وتةي:
فا َل دةطرينةوة .مريوة مارانةمان هةية ,هَيَةك ,بيَذنط ,طويَزو...
ةوداداد ,شيَت ئاسا طوتي :اللة ,اللوت نةديوة ,نازاني لة كويَية؟
َيَني.
فا َل دةطرينةوة ,ثيَت دةل
دةي بَيَ ,ثارةكة دةدةم.
هةقةكةي بدة تا ثيَت بَيَم.
ةةةوداداد ,شةةةكةت بةةوو ,دةسةةيت بةةة بةرِكيةةدا كةةرد ,قرِانيَكةةي دايةةة ذنةةة قةرةجةكةةة .ذنةكةةة دةسةةيت طةةرت .روانييةةة
َدايةة ,ضةونكة شةتيَكت لةيَ طةوم بةووة ,كةة ضةوار
دةموضاوي و وتي :عةلي ثشت و ثةناتة .كابرا تؤ ةةميَكت لة دل
َي رةبةق زةمحةتت ثيَوة كيَشاوة ,نة جطةرطؤشةتةو نةلة جطةر طؤشةي ةؤت كةمرتت ةؤب دةويَ.
سال
ةوداداد ,بة ضاواني فرميَسكاوييةوة دةيرِوانيية ذنة قةرةجةكة ,لة بن ليَوانييةوة وتي :راستة .راستة.
 ..بةآلم بة ةؤرِايي ةؤت ةةفةختان مةكة ,ضونكة ئةو كيذة ليَتةوة نزيكةو لةم ناوةية .سا و سةالمةتة ,ئةويش
تؤي ةؤب طةرةكة .بةآلم بة ض دةضيَ ,ضارةنووس كاري ةؤي كردووة
ضؤن ,ضؤن؟ تو ةوايةكةت قسان بكة.
ةؤت ةةفةختان مةكة ,ئةو بةةتةوةرة ,دةركي ذوورةكةت بةة بةةتاكي جةيَ هيَشةتووةو شةةيتان وةذوورةكةةوتوةو

َةتاندووة.
َي ةةل
هةل
نيَوي عةباس نيية!
نةو
تؤ كيَي؟ ضؤن دةزاني! توبي ةوا راستييةكةم ثيَ بَيَ ,ضيت دةويَ دةتدةميَ.
دةسيت بة بةرِكيدا كردو قرِا نيَكي دي دةرهيَنةا و نايةة مسةيت قةرةجةكةة .بةةآلم لةوكاتةةدا سةةيري كةرد ,ثةةردةي
َةكةةةةي تةنيشةةةتةوة الدراو اللةةةة وةدةركةةةةوت ,هةةةةمان ئةةةةو ج كةةةة سةةةؤرة تازةيةةةةي كةةةة بةةةؤي كة ةرِي بةةةوو,
رة ال
لةبةريدابوو ,سيَوة السوورةيةكي بةدةستةوةبوو.
َي كراسةكةي دةيسرِي و قةثي ليَ دةدا.
بةسةري قؤل
َضييةكةو وتي :دايكة ئةمة بابة ةودادادة .و بةدةست ئيشارةتي بؤ
ئةوجا بة نةرمة ثيَكةنينةوة روي كردة ذنة فال
الي ئةو كرد.
ةوداداد ,لة سةرساميدا دةمي داضةقي بوو .ليَكدا ليَكدا دةيرِوانيية اللةو دايكي .تانوكة اللةةي بةةو شةادي و بةة
دةماةيية نةديبوو .دةسيت بة بوةضةكةيدا كرد ,لةضكة سةؤرةكةي دةرهيَنةاو لةبةةردةم اللةةدا داينةاو وتةي :كةة
ضومة شار ئةمةم بؤ تؤ كرِي.
اللو ,بة دةنطي بةرز ثيَكةني .لةضكةكةي بةشانياداو لة ذيَر مةمكةكانييةوة طريَي دا .ئةوجا بةغار ةؤي طةيانةدة
َةكة.
بةر رة ال
دةسةةيت ثيةةاويَكي طةةةجني طةةرت و راي كيَشةةاية دةريَ .ئامةةاذةي بةةؤ الي ةةةوداداد كةةردو شةةتيَكي بةةةو ثيةةاوة وت.
َةكانييةوة دةسيت
ثاشان بة هةمان شيَوةي تايبةتي ةؤي .لةبن ليَوانةوة كةوتة طؤراني و بة بةلةكة سفت و سؤل
كردة طةردني ئةو ثياوة و بةبن دار بييةكاندا رةت بوون و دوور كةوتنةوة.
ةوداداد لة ةةفةت و شاديدا دةطريا .بة لةقةلةق ريَ و ريَ طةرِايةوة.
ةؤي بة كوةتةكةيدا كرد ,دةركةكةي لةسةر ةؤي داةست و ئيدي هيض كةس نةيدي.
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هةمايون لةبن ليَوانةوة بةةؤي دةطوت:ئايا راستة؟ ...دةشيَت؟ بةو الويية ,لةويَدا لة شا عبدالعظيمددا لةة نيَةوان
َي
هةزاران مردووي ديكةدا ,لة ذيَر ةاكي ساردو شيَدارا ةةوت بيَ ..كفن لةبةدةني ضةسثي بيَ! ئيةدي نةة هةةوةل
بةهار دةبيينَ و نةئاةريي ثايزو نةة رؤذانةي كةب و ةةةمطيين وةكةو ئةةمرِؤ ..ئايةا رؤشةنايي ضةاوةكاني و ئةاوازي
دةنطي بةيةكجاري دامركانةوة! ..ئةوي كة هةميشة دةم بة ثيَكةنني و قسة قوت و زار شريين بوو..
دنيةةا هةةةور بةةوو ,تةنكةةة بوةاريَةةك نيشةةتبووة سةةةر شووشةةةي ثةجنةرةكةةةو لةةة ثشةةت تةنكةةة بوةارةكةةةوة سةةةربانة
َةةة هاوس ةيَكة ديةةاربوو كةةة تةنكةةة بةةةفريَكي نيشةةتبووة سةةةر .كَةةو بةةةفرةكان بةةةردةوام و بةةة
جةمةلؤنييةكةةةي مال
َيَكي رةب لةة دووكةةلَ
ئةسثايي دةهاتنةة ةةواريَ و دةكةوتنةة سةةر طويَسةةبانةي سةةربانة جةمةلؤنييةكةة .دوكةةل
كيَشي سةربانةكةوة دةهاتة دةريَ و لة ئامساني لَيلَ و تاريكدا لوولي دةةواردو بةرةبةرة ون دةبوو.
َةيان لةةة ذوورةوةو لةبةةةر س ةؤثا دانيشةةتبوون ,بةةةآلم بةةة ثيَضةةةوانةي
هةةةمايون و ذنةةة جةحَيَةكةةةي و هومةةاي كضةةؤل
جارانةوة كة رؤذاني هةيين ثيَكةنني و شادي لةم ذوورة دةباري ,ئةو رؤذة كة هةموويان ةةمبارو مات و بيَةدةنط
َةكة بوو.
بوون ,تةنانةت كيذة بضووكةكةشيان كة هةميشة مايةي شادي و طةرمي مال
ئةةةورِؤ بووكةةة طةضةةينة سةروضةةاو شةةكاوةكةي لةةة تةنيشةةت ةؤيةةةوة دانةةابوو ,مةةات و بيَةةدةنط دةيرِوانييةةة دةريَ
دةتطةةوت ئةةةويش ثةةةي بةةةوة بردبةةوو لةشةةتيَكيان كةمةةةو ئةةةويش مامةةة بةةارام طيةةان بةةوو كةةة وةكةةو جةةاري جةةاران
نةهاتبوو ,هةروةها هةسيت دةكرد كة ةةمباري و ليَو بة باري باب و داكي سةةبارةت بةةوة :ج ةي رةب ,ضةاواني
َطةةةةةي دروسةةةةيت
َي لةةةةة هةةةةةوادا لةةةةوول ةةةةةواردووي جطةةةةةرة ,هةةةةةموو بةل
َطةةةةةرِاوي بةةةيَ ةةةةةةو ,دووكةةةةةل
سةةةةوور هةل
بريكردنةوةكةي ئةو بوون.
هةمايون ضاوي برِي بووة ئاطري سؤثاكة ,بةآلم بريي لة شويَنيَكي ديكة بوو ,بيَ اةتيار كةوتبووة يةادي رؤذانةي
قوتا انة ,ئةو سةةروبةندةي كةة وةكةو ئةورِؤكةة بسةتيَك بةةفر دةكةةوت ,كةاتيَ زةنطةي ثشةوودان ليَةي دةدا ئةةو و
َةة بةةفريَكيان بةسةةر ئةرزةكةةدا طةل
بارام بةر لةة هةةمووان ,طةمةةي ئةةو دةمانةةيان هةميشةة يةةك جةؤر بةوو :تؤثةل
َةة بةةفرة طةورةكةةيان
َةةكان دةبةوون بةة دوو دةسةتة ,تؤثةل
َيَكي طةةورة ,ئةةوجا مندال
دةكردةوة تا دةبةوو بةة تؤثةةل
َة دةسيت ثيَدةكرد .بيَ ئةةوةي هةسةت بةة سةةرما بكةةن بةة دةسةيت رضةيوي
دةكرد بة سةنط ةرو ئيدي شةرِة تؤثةل
َطةرِاوةوة تؤثةلَ بةفريان دةهاويَشتة يةكدي ,رؤذيَ كة لة طةرمةي ئةو ياريةدا بوون ,ئةو ضنطيَ بةفري
سوور هةل
َطرت و لةةةة نيَةةةو دةسةةةتيا طوشةةةي و سةةةرةواندية بةةةارام و هةنيةةةةي برينةةةدار كةةةرد ,بةِريَوةبةةةةر هةةةات و
ئةةةاوداري هةةةةل
حةيزةرانيَكي قاميي بةنيَو لةثي ئةودا كيَشا ,رةنطة سةرةتاي دؤستايةتي ئةةو و بةارام بطةِريَتةةوة بةؤ ئةةو دةمةة,
تةةةا ئةةةةم ئةةةاةرو ئةةةؤةرةب هةةةةر جةةةاريَ كةةةة ضةةةاوي بةةةة شةةةويَن زامةكةةةةي سةةةةر هةنيةةةةي ئةةةةو دةكةةةةوت ,ئةةةازاري
َةدا هيَند رؤح و فيكريان ليَةك نزيةك ببةؤوة نةةك هةةر تةةنيا
حةيزةرانةكةي بريدةكةوتةوة .لة ماوةي ئةم هةذدة سال
َكو زؤر بريوبؤضةةةووني نهة ةيَين يةكةةةدييان بة ةيَ ض
بةةةريو هةسةةةيت زؤر نهة ةيَين ةؤيةةةان الي يةكةةةدي دةدةركانةةةد ,بةةةةل
قسةكردنيَك دةةويَندةوة.
بريو سةليوةو رةوشتيان زؤر ليَكدييةوة نزيك بوو .تا نووكة كةةمرتين نةاكؤكي يةا دردؤنطيةان نةكةةوتبووة نيَةوان,
تةاكو ثيَةريَ بةةياني كةة هةةمايون لةةة دايةةرة بةوو تةلةةفؤنيان بةؤ كةرد كةةة بةارامي مةريزا ةةؤي كوشةتووة .هةةةمايون
دةست بةجيَ طاليسكةيةكي طرت و بةتاو ةؤي طةيانةدة ويَنةدةر ,بةة ئةسةثايي ئةةو ثارضةة سةثية ةةويَن مةذيوةي
َة ةويَين سةر قاليضةكة .شني و
سةر دةموضاوي البرد ,برذانطي ةويَناوي ,ميَشكي ثرِذاوي سةر سةرينةكة ,ثةل

شةثؤري ةزمةكاني ضةشين هةورة تريشوة كاريان تيَكرد ,ئةوجا تا بةوليََي ئيَةواريَ بةة ةاكيةان سةثارد بةة ديةار
َي ثةرِةوة
َيان هيَنا ,ةستيية سةر طؤرِةكةي ئةو و ثاب دوا ماآلوايي بة دل
جةنازةكةوة مايةوة ,ناردي ضةثكيَ طول
بؤ مالَ طةرِايةوة ,بةآلم لةو رؤذةوة تا نووكة ئؤقرةي لةبةر برِابوو .ةةو نةضووبووة ضاواني و الجانطةكاني داوي
سثيان تيَكةوتبوو .ثاكةتيَك جطةرةي لةبةردةمدا بوو و ليَكدا ليَكدا جطةرةي ليَ دةكيَشا.
َي بةةريي لةةة مةةةرط دةكةةردةوة ,بةةةآلم بةةريي بةةة هةةيض كويَةةدا نةدةطةةةيي ,ض
يةكةةةمني جةةاربوو كةةة هةةةمايون بةةة قةةوول
بريوباوةِريَك قةناعةتي ثيَ نةدةهيَنا.
َةةتيَكي شةيَيت دةبةوو ,هةةر
تةواو كاس و مةنط ببووو ,نةيدةزاني تةطبريي ضيية ,هةنديَ جار تووشةي جةؤرة حال
ضييةكي دةكردو دةكؤشا نةيدةتواني فةرامؤشي بكا ,دؤسةتايةتيان لةة قوتا انةةوة دةسةيت ثيَكردبةوو ,ذيانيةان
تةةا رادةيةةةكي زؤر ئاويَتةةةي يةكةةدي ببةةوو .ببةةوون بةةة شةةةريكي غةةةم و شةةادي يةكةةدي ,هةةةر كةةاتيَ دةطةرِايةةةوةو
تةماشةةةاي ويَنةكةةةةي بةةةارامي دةكةةةرد .هةةةةموو يادطارةكةةةاني لةةةةال زينةةةدوو دةبوونةةةةوةو ئةةةةوي دةبةةةيين :مسَي ةةةة
َةكةي ,ضةةناطةي بةاريكي ,قاقةاي ثيَكةنينةكةةي لةبةرضةاوي
زةردةكةي ,ضاوة رةب و ليَك بآلوةكاني ,دةمة ضةكؤل
بوون ,باوةرِي نةدةكرد كة مردبيَ ,مردنيَك بةو ناطةهانيية !...بارام ض زةمحةتيَكي بؤ ئةو نةكيَشابوو ,لةة مةاوةي
َةكةي بةؤ دةكةرد .وةكةو بةةدري ذنةي دةطَيِريَتةةوة
َةدا بة ماموريةت رؤيي بوو و بارام سةرثةرشيت مال
ئةو سيَ سال
َيان ؤَيينَ.
نةيهيَشت عةزرت لة دل
َي لةةم
هةمايؤن نووكة هةسةيت بةةبار قورسةي ذيةان دةكةردو داةةي بةؤ رؤذانةي رابةردوو دةةةوارد كةة ضةؤن يةةكمال
ذوورةدا لةةة دةوري يةكةةدي ةرِدةبوونةةةوة .يةةاري نةةةرديان دةكةةردو ضةةةندين سةةةعاتيان بةشةةادييةوة دةقةتانةةد بةيَ
وةي هةست بة تيَثةرِبووني كاتةكة بكةن.
بةةةآلم ئةةةوةي لةةة هةةةموو شةةتيَك ثةةرت ئةةازاري دةدا ئةةةم بةةرية بةةوو:ويَرِاي ئةةةوةي ئةوةنةةدة هةةؤطري يةكةةدي بةةوون و ض
شتيَكيان لة يةكدي نةدةشاردةوة ,ضؤن بوو بارام ئةوي لةم برِيةاري ةؤكوذييةة ئاطةادار نةةكردةوة؟ عي ةةتي ضةي
بوو؟ شيَت ببوو يا نهيَنييةكي ةانةوادةيي لة ئارادابووة؟ ليَكدا ليَكدا ئةو ثرسيارةي لة ةؤ دةكةرد .ئةةجنام وةك
بَيَي بريي لةسةر شتيَك طريسايةوة .ثةناي بردة بةر بةدري ذني و ليَي ثرسي:
تؤ ض مةزندةيةك دةكةي نازامن بارام بؤ ئةو كارةي كرد؟
َةةةت ةةةةريكي دروومةةان بةةوو و بةسةةةر دةرزي و تةقةةةآلدان نوشةةتابؤوة ,سةةةري هةةةَلربِي و وةكةةو
بةةةدري كةةة بةةة رِوال
ئةوةي ضاوةنؤرِي ئةم ثرسيارة نةبووبيَ بةبيَ مةي ييةوة طوتي:
من ض بزامن ,ضي بة تؤ نةطوتبوو؟
نةء ..بؤية ثرسيارم كرد ..منةيش لةمةة سةرسةامم .وةةةيتَ لةة سةةفةرةكةم طةرِامةةوة هةسةتم كةرد طةؤرِاوة ,بةةآلم
هيضي بة من نةطوت ,ثيَم وابوو لة كاروباري دايةرة وةرِزة ...ضونكة كاري دايةرة رؤحةي دةذاكانةد .ضةةندين جةار
ئةمةي ال دركاندبووم ...بةآلم ةؤ ئةو ض شتيَكي لةمن نةدةشاردةوة.
ةوا عافوي بكا! ضةند زيتة َل و بة دةما و قسة ةؤب و سوعبةت ضي بوو ..ئةم كارة لةو نةدةوةشايةوة.
َةت واي دةنواند :هةنةديَ جةار زؤر دةطةؤرِا  .زؤر ...بةتايبةةتي ئةةو كاتانةةي بةة تةةنيَ بووايةة ..رؤذيَ
نةء ,بة روال
ةؤم بة ذوورةكةيدا كرد نةم ناسييةوة .سةري ةستبووة نيَةو هةةردوو دةسةيت و بةريي دةكةردةوة هةةر كةة ضةاوي
بةمن كةوت راضَةكي ,بؤ وةي شتةكة لةمن وةشيَري ثيَكةني و دةسيت بة هةمان شؤةيان كرد .تةمسي ي ضةاكي
دةكرد!
َي نةهاتيبَ بة تؤي بَيَ و مالحةزةي كردبي نةبا ثيَي غةمطني بةيب .ئةاةر هةرضةييةك بةيَ
رةنطة شتيَك بووبيَ و دل

َت هةن ,دةبيَ لة بريي ذياندا بي .بةآلم ئةو...
تؤ ذن و مندال
َي بةسةرا كيَشانةوة ,بةةآلم
بة مةعناوة سةري لةقاند .وةك ئةوةي ةؤكوذي ئةو ض بايةةيَكي نةبيَ . ,بيَدةنطي بال
هةمايون هةسيت كرد قسةكاني ذنةكةي ساةتةن,هةمان ذن كة هةشت سالَ لةمةوبةر دةي ثةرست ,ضةونكة بةريي
يةكجار ناسكي سةبارةت بة عةشؤ هةبوو! بةةآلم لةةم سةاتةدا وةكةو ئةةوةي ثةردةيةةك لةبةرضةاوي الضةووبيَ ,ئةةم
ةةم ساردييةي ذنةكةي بةرانبةر بة ي ادطارةكاني بارام بيَزاري كرد .لةة ذنةكةةي بيَزاربةوو ضةونكة نووكةة ببةوو بةة
َي دنيا بو و نةيدةوست ريَ بة ةةم و ةةفةت بدا.
ثولةكي و هةموو هؤب و طوشي لةالي ذيان و مال
َي نةةةبوون! ض برييَكةةي قيةةزةوةرة ,ضةةونكة ئةةةو ةةةؤي لةةةم لةزةتةة
َطةشةةي ئةمةةة بةةوو كةةة بةةارام ذن و منةةدال
هةةةموو بةل
َةكةةةي ئةةةو لةةة هاوِريَكةةةي زيةةاترة؟
طشةةتيية مةةةحرووم كةةردووة ,مردنةكةشةةي جيَةةي دا نييةةة ,ئايةةا بايةةةةي مندال
هةرطيز! ئايا بارام شاياني دا نةبوو؟ ئايا لة دنيادا كةسي وةكو ئةو دةبيَتةوة؟..
َةية ,كةةة ئةورِؤكةةة بةةة نيَةةو بةةةفرو س ةةرمادا لةةة ثاضةةنارةوة بةةة
ئةةةو ؤةةريَ و ئةةةم سةةيد ةامنةةة ةَةةةفاوة نةةةوةد سةةال
َواي مةردووان ةوا .بةذي .ئةمةة كةاري ةوايةة لةة
َي بةارامي دةكةرد تةا بةرِوا حةةل
دارةتةقيَ هةاتبوو و سةؤراةي مةال
روانيين ذنةكةيةوة ئاساييةو بةدري ذني ئةويش رؤذيَك ديَ وةكةو ئةةم سةيد ةامنةة دةردةضةيَ ,هةةر لةة ئيَسةتاوة
بيَ مكياج زؤر طؤرِاوة .ضاوةكاني و دةنطي طؤرِاون .كة بةياني زوو ئةم دةضةيَ بةؤ دايةةرة ئةةو هيَشةتا لةة غةورابي
ةةوداية ,ذيَر ضاواني ضةرض بةوون و ناسةكي جارانيةان نةةماوة ,بيَطومةان ذنةكةشةي هةةمان هةسةيت بةرانبةةر بةةو
َسةةؤزو قؤزةكةةةي جارانةةة؟ ئايةةا
هةيةةة ,ك ةيَ دةزان ةيَ؟ ئايةةا ئةةةويش نةةةطؤرِاوة؟ ئايةةا هةةةمان هةمايونةةة ميهرةبةةان و دل
َةتاندووة؟ باشة بؤ ئةم بريانةي ال دروست ببوون؟ ئايا ئةجنامي بيَ ةةوي بةوو يةا زادةي يةادي
َنةةةل
ذنةكةي هةل
ثرِ داةي دؤستةكةي؟
لةم كاتةدا دةرطا كرايةوة ,كة نيزةكيَكي عةبا بةسةر كاغةزكي مؤركراوي هيَنا ,داية دةسيت هةمايون و رؤيي.
َثضةرِي ,كاغةزةكةةي
هةمايون ةةتة ثضرِثضرِةكةي بارامي لةسةر زةريف كاغةزةكة ناسييةوة .بة ثةلة زةرفةكةةي هةل
ليَ دةرهيَناو دةسيت بةةويَندنةوة كرد:
نووكة سةعات و نيويَكي شةو تيَثةرِيوة65 .ي مانطي مهر  ,962من بارام مريزاي ئةرذن ثةور بةة حوسةن و رةزاي
ةؤم هةموو ساماني ةؤم بة هوما ةامني مانط ئاسا بةةشي

بارام ارذن ثور.

هةمايون بة سةرسامي جةاريَكي دي نامةكةةي ةويَنةدةوة .ئةب ةةق و واق ورِمةا و كاغةزةكةةي لةة دةسةت كةةوت.
بةدري كة لة ذيَرةوة ضاوي ليَي بوو ,ثرسي :كاغةزي كيَ بوو.
 بارامضي نووسيوة؟
دةزاني ض سامانيَكي هةية ,بة هوماي بةةشيوة...
ضةند ثياويَكي ضاكة:
دةربرِيين ئةم سةرساميية ثرِ لوتفة .هةمايؤني ثرت لة ذنةكةي وةرِز كرد ,بةآلم بيَ ئتتيار نيطاي لةسةر ويَنةكةي
بارام طريسايةوة .ثاشةان طةرِايةةوةو رو انييةة هومةا .لةة ثةرِ شةتيَكي بةةبريا تيَثةةرِي كةة ئةازاي طيةاني لةرزانةد .وةك
بَيَي ثةردةيةكي ديكة لةبةرضاوي الضةوو :هومةاي كيةذي بةيَ كةةم و زيةاد وةكةو بةارام بةوو ,نةبةةمي كردبوونةة بةة
َة ,ضةناطةباريك ,ريَك هةموو كةمسي دةموضاوي وةكو بارام بوو.
دايكي ,ضاوي شتاقيان رةب نةبوو ,دةم بضكؤل
هةةةمايون هةنووكةةة ثةةةي بةةةوة بةةرد كةةة بؤضةةي بةةارام ئةوةنةةدة هومةةاي ةؤشويشةةتووةو نووكةةةب لةةة ثةةاب مةةةرطي

َةة زادةي ثيَوةنةدي نهةيَين بةارام و ذنةكةةي
سامانةكةي بةو بةةشيوة! ئايا ئةو هةموو ةؤشةويستييةي ئةم مندال
َيا تيَكةةلَ بةووة بةيَ وةي ئةةو
َةها دةسةيت لةطةةل
ئةم بووة؟ لةطةلَ هاوِريَيةكي طياني بةطياني ةؤيةدا؟ ذنةكة ةي سةال
َةتاندووة .ثيَي رابواردووةو نووكةب ئةم وةسةيت نامةيةة .ئةةم جنيَةوي
َي ةةل
بزانيَ و لة هةموو ئةو ماوةيةدا هةل
ثاب مةرطةي بؤ ناردووة .نةاء نةيةدةتواني هةةموو ئةةو شةتانة ئاسةايي وةربطةريَ ,ئةةم بريانةة وةكةو بروسةكة بةة
ميَشكي دا رةت دةبوو ,سةري كةوتة ذان ,طؤناكاني ةاوبوونةوة ,نيطايةكي شةرِاني برِيية بةدري و طوتي:
َيَي ,ها ,بارام بؤ ئةم كارةي كردووة ,ضما ةوشك و براي نةبوون؟
تؤ ض دةل
َةي زؤر ةؤب دةويست ,وةةيتَ تؤ لةبةندةري طةز بووي ,هوما سريؤذةي طةرت,
ضونكة دوور لة ئيَستا ئةم مندال
َةوة وةستا ,ةوا عافوي بكا!
دة شةو و رؤذ ئةم ثياوة بة ديار ئةم مندال
هةمايؤن بة تورِةيي طوتي :کنةةيَر بةم سادةييةب نيية...
َةكةةت بةةجيَ بَيَيةي و بةرِؤي ,وةةةيتَ
ضؤن؟ ةؤ هةموو كةسيَك وةكو تؤ بيَ رةحم نني كة سيَ سةاآلن ذن و مندال
كةةة طةرِايتةةةوةب دةسةةت لةةة طون ةان شةةؤرِتر ,جووتةةة طؤرةوييةكيشةةت بةةؤ نةةةهيَناوم .ديةةاري دةسةةت ةةةاترطرتن و
َةكةي تؤي ويستووة ياني ةاتري تؤي ويسةتووة دةنةا عاشةوي هومةا نةةببوو .ئةةدي
قةدرزانيية ,كة ةاتري مندال
َةي لة هةردووك ضاوي ثرت ةؤب دةويست...
بةةؤت نةتدةبيين ئةم مندال
َيَي
نا ,راستيم ثيَ نال
دةتةويَ ض بَيَم؟ تيَ ناطةم...
ةؤت طيَل دةكةي..
ياني ضي؟  ..يةكيَكي دي ةؤي كوشتووة ,يةكيَكي دي سامان و سةروةتي ةؤي بةةشييوة ,من دةبيَ حيسةاب
و كيتاب بكةم؟
ئةوةندة دةزامن كة دةبيَ تؤب بزاني!
دةزاني ضيية ,من سةر لة قسةي بة تويَكلَ دةرناكةم ,برِؤ ةؤت معايةنة بكة ,بريت بآلوة ,ضيت لة من طةرةكة؟
الت واية من نازامن؟
كة دةزاني بؤ لة من دةثرسيت؟
بةسة .بةسة .تا ئيَستا ثيَت رابواردووم!
َةةةةي كةةةردو هاويَشةةةتيية سةةةؤثاكةوة ,طة ةرِي طةةةرت و بةةةوو بةةةة
َطرتةةةةوة .طرمؤل
ثاشةةةان وةسةةةيةتنامةكةي بةةةارامي هةل
َةميَش.
ةؤل
بةدري ئةو ثارضة وةنةوشةييةي كة بةدةستييةوة بوو .تورِداو هةستاو طوتي:
َةكةي ةؤتيشي رةوا نابيين؟
باشة وا لة من ضووي بة قينا ,بة مندال
هةمايؤن هةستا ,ثشيت بة ميَزةكةوة داو بة تةوسةوة طوتي:
َي من .ئةدي بؤ لة بارام دةضيَ؟
َي من ..مندال
مندال
َةكةة تةا ئيَسةتا ةيشةي
ئانيشكي دا بةو ضوارضيَوةيةدا كة ويَنةكةي بارامي تيَةدا بةوو ,و كةوتةة سةةر زةوي .مندال
كردبوو ,كةوتةة طريةان .بةةدري بةةرِةنطي بزركةاو و سةةداي ثةرِ لةة هةرِةشةةوة طوتي:مةبةسةتت ضةيية؟ دةتةةويَ ض
بَيَي
َة تفي سةرةو ذوور بوويت نةك ذن..
َةتاندووم ,ثيَت رابواردووم ,هةشت سال
َت ةةل
َة هةل
دةمةويَ بَيَم هةشت سال
لةطةلَ منتة..؟ لةطةلَ كضةكةمتة؟

هةمايؤن بة ثيَكةنينيَكي تورِةوة ضوارضيَوةي ويَنةكةي نيشان داو بة هةناسة برِكيَوة طوتي:
َهات .بةؤم دةركةةوت كةة بؤضةي سةامانةكةي
بةَليَ :كضي تؤ ..كضي تؤ ..كاكة ببينة .دةمةويَ بَيَم نووكة ضاوم هةل
َةكة.
ثيَ بةةشيوة .بابيَكي ميهرةبان بووة ,بةآلم تؤ بة قةولي ةؤت هةشت سال
َي تؤدا بووم .كة هةموو جؤرة رةجنيَكم كيَشاوة .كة بة كويَرةوةري كردميت بة مالَ ,كةسةيَ سةاآلن ليَةرة
كة لة مال
َيان بةةؤ هيَنةةام كةةة لةبةنةةدةري طةةةز عاشةةوي ذنؤكةيةةةكي ب ةيَ
َةكةةةمت كةةرد ,ثاشةةانيش هةةةوال
نةةةبووي ثاريَزطةةاري مال
َيَةةي
سةةةروبةري روسةةي بةةوو بةةووي .نووكةةةب ئةمةةة ثاداشةةيت ضةةاكةكةمة ,ض هةجنةةةتيَكت بةةة دةسةةتةوة نييةةةو دةل
َةة بةنةد نةامب .وةرة طيانةة ..وةرة
َةكةم لة بارام دةضيَ .بةآلم من ضيدي ئامةادةنيم ..يةةك دةقيوةةي دي لةةم مال
مندال
برِؤين.
َبزرِكاوو ترسةةوة دةيرِوانييةة ئةةم كيَشةمانة كيَ شةة سةةيرو بةيَ ويَنةيةةي نيَةوان بةابي و داكةي.
هوما بة رِةنطي هةةل
بةدةم طريانةوة تةنورةكةي دايكي طرت و هةردووكيان بةةرةو دةرطةا ضةوون .بةةدري لةبةةر دةرطاكةةوة دةسةتةيةك
َدان و لةبةر ثيَي هةمايوندا كةوتةوة.
ك ي ي لة بةركي دةرهيَناو بة توندي تورِي هةل
دةنطي طرياني هوماو دةنطي ثيَ لةة داآلنةكةة دووركةوتنةةوة .دواي دة دةقيوةيةةك دةنطةي ثيَضةكةي عارةبانةيةةك
ربيَ.
هات كة واني بةنيَو بةفرو سةرمادا برد .هةمايؤن مات و مةنط لة جيَةي ةةؤي وةسةتابوو .دةترسةا سةةر هةةَل ِ
نةيدةويست باوةرِ بةوة بكا كة ئةم رووداوانة راسنت .لة ةؤي دةثرسي :رةنطة دين بووبيَ يةا ةةةونيَكي ترسةناك
َةةةدا بةةذي و
دةبةةيينَ ,بةةةآلم ئةةةوةي كةةة بةاليةةةوة روون و ئاشةةكرابوو ئةمةةة بةةوو كةةة لةمةةةوثاب نةيةةدةتواني لةةةم مال
َبكا ,ئيدي نةيدةتواني هومةاي كضةي كةة ئةوةنةدةي ةةؤب دةويسةت بةديينَ .نةيةدةتواني ضةيدي ماضةي بكةاو
هةل
بيالوَيينَ ,يادطاري رابوردووي هاوِريَكةي لةكةدار بوو بوو .لة هةمووي ةراتر ئةوةبوو ذنةكةي هةشت سةاآلن بةة
ثةنامةكي دةسةيت لةطةةلَ يةكانةة دؤسةتيا تيَكةةلَ كردبةوو ,ذيةاني ةيَزانةداري لةكةةداركردبوو ,هةةموو ئةمانةةب
َةةةتاوةو ثيَيةةان
بةةةدزي ئةةةوةوة ,ب ةيَ ئةةةوةي ث ةيَ بزان ةيَ! هةةةر هةةةموويان ئةكتةةةري ليَهةةاتوو بةةوون ,تةةةنيا ئةةةو ةةل
رابواردووة .لة هةموو ذياني بيَزاربوو ,بةرانبةر هةموو شتيَك و طشت كةسيَ دلَ كرميَ بةوو .هةسةيت بةة تةةنيايي
و نامؤييةةةكي طةةةةورة كةةةرد .ض ضةةةاريَكي نةةةةبوو جطةةةة لةةةةوةي ةةةةؤي نةةةةقل بكةةةا بةةةؤ شةةةاريَكي دوور يةةةا يةةةةكيَك لةةةة
بةندةرةكاني باشوورو باقي ذياني لةويَندةر بوةتيَين يا ةؤي بكوذيَت ,بضيَ بؤ شةويَين كةةس نةةبيينَ ,طةويَي لةة
َنةسةيَتةوة .ضةونكة بةؤ يةكةة ار هةسةيت كةرد طيَةةذاويَكي
َيَكا رابكشةيَت و ئيةةدي هةل
دةنطةي كةةس نةةبيَ ,لةة ضةال
ترسناك لة نيَوان ئةو و هةموو ئةو كةسانةي دةوروبةريا هةبووةو تا نووكة ثةي ثيَ نةبردبوو.
جطةرةيةكي داطريساندو بة ذوورةكةةدا كةوتة ة هاتووضةؤ ,ديسةان ثشةيت بةميَزةكةةوة دا ,ك ةؤ بةةفرةكان لةة ثشةت
شووشةي ثةجنةرةكةوة بة ئةسثايي و بةردةوام وةك ئةةوةي لةسةةر نةةزمي مؤسةيوايةكي سةيحراوي سةةما بكةةن
دةهاتنة ةواريَ و دةنيشتنة سةر طؤيسةبانةكة .بيَ ئتتيار يادي ئةو رؤذة ةؤشانةي بريكةوتةوة كة لةطة َل دايةك
و بابيا دةضوونةوة بؤ طوندةكةي ةؤيان لة عيَراق.
بةةة رؤذةوة بةةة تةةاقي تةةةنيَ لةسةةةر سةةةوزة طيةةاي ذيَةةر درةةتةكانةةدا دةنووسةةت ,لةةةو شةةويَنةدا كةةة شةةيَر عةةةلي
سةبي ةكةي تيَدةكردو لةسةر جةجنةرِةكة دادةنيشت و كضةكةي كة عةبايةكي سووري هةبوو بةؤ مةاوةي ضةةندين
َةي زيَةرِيين طةةمني قرضةشةكيَن
َتةةي جةجنةرةكةة بةة جةريِة جةريِ سةوال
سةعات لةويَ را ضاوةنؤري ب ابي دةكرد .بال
َي ئةو ريَك وةكو ئةو طايانة وابوو ,نووكة دةيزاني ئةم ئاذةآلنة هةستيان بةضي دةكرد.
دةكرد .نووكة وةزع و حال
ئةويش بة دريَذايي ذياني بةضاوي بةسرتاوةوة بة دةوري ةؤيدا ةوالبووةوة ,وةكو بارطريي دةوري ناعور ,وةكةو
ئةو طايانةي كة ةةرمانيان طيَةرة دةكةرد ئةةو هةةموو سةةعاتانةي هيَنايةةوة يةادي ةةؤي كةة لةة ذوورة بضةوكةكةي

ي جةار دةيرِوانييةة هاوكارةكةةي و باويَشةكي
طومرطدا دانيشتبوو و هةمان ئةو كاغةزانةي رةب دةكردةوة ,هةنةد َ
َةةم و هةةمان ئةةو نيمرانةةي لةة ريةزي ةؤيةدا دةنووسةني ,بةةراوردي دةكةردن,
دةدا ,دووبارة دةسةيت دةدايةةوة قةل
َتؤشةييةكي هةةبوو ,هةرضةةندة دةيزانةي
كؤي دةكردنةوة ,دةفتةرةكاني ذيَرو ذوور دةكرد ,بةآلم ئةوساكة تاقةة دل
كة ضاوةكاني ,بةريي ,الوي و هيَةزو توانةاي بةةرة بةةرة دةتويَنةةوة ,بةةآلم كةة شةةوان دةطةرِايةةوةو بةارام ,كضةةكةو
ذنةكةي بةرو ةؤشييةوة دةبيين هةموو هيالكي لةشي دةردةضوو ,بةةآلم نووكةة لةةوانيش ,لةة هةرسةيَكيان وةرةز
بةةوو ,هةةةر ئةةةوان بةةوون كةةة ئةةةويان طةيانةةدبووة ئةةةم رؤذة ,وةك بَيَةةي لةةة ث ةرِ برِياريَكيةةدا ,ةةةؤي طةيانةةدة ميَةةزي
نووسةةينةكةي ,ضةةةكمةجةي ميَزةكةةةي راكيَشةةا ,حةةةوت تةةرية بضةةووكةكةي كةةة هةميشةةة لةةة سةةةفةراندا ثيَةةي بةةوو,
دةرهيَنا ,جةرباندي فيشةكةكان لة جيَي ةؤبوون و تةماشايةكي نيَو لوولة سةاردو رةشةةكةي كةردو بةة ئةسةثايي
لةسةر الجانطي ةؤي راطرت ,بةآلم دةموضاوي لة ةويَنةا ةَتةاني بةارامي بريكةوتةةوة .ئةةجنام دةمانضةةكةي نايةة
طريفاني.
َطرت و
هةستايةوة سةر ثيَ و لة داآلنةكةدا ثالتؤكةي لةبةركرد ,ثيَآلوة الستيكةكاني لةةثيَكرد ,ضةترةكةشةي هةةل
ي وةي بزانيَ كيَوة دةضيَ ,كةوتةة
لة مالَ وةدةركةوت .كوضةكة ضؤل بوو .ك ؤ بةفر بة ئةسثايي دةهاتة ةواريَ .ب َ
َةكةي ةؤي ,لةم هةموو رووداوة سامناكة هةَليَ و دوور بكةويَتةوة.
ريَ ,تةنيا ئةوةي دةويست لة مال
لة شةقاميَكي ساردو سثي و ةةمناكةوة سةري دةرهيَنا ,جيَ ثيَضكةي طاليسكان لةسةةر بةفرةكةة نةةةش ببةوو.
هةمايؤن بة ئةسثايي هةنطاوي هةراوي دةنا ,ترومبَي يَك تيذ تيَثةةرِ بةة تةنيشةتيا رةت بةوو و بةةفروقورِو ضةَثاوي
َكشةةابوون ,ئةمةةةي
شةةةقامةكةي بةسةةةرو روويةةا ثرذانةةد ,وةسةةتا ,سةةةيريَكي ج ةةةكاني كةةرد ,لةةة قةةورِو ضةَثاودا هةل
َنةواييةةةكي رؤحةةيش بةةوو ,لةةة ريَطةةادا تووشةةي كورِيذطةيةةةكي شةةوارتة
ثيَنةةاةؤب نةةةبوو ,بطةةرة بةاليةةةوة جةةؤرة دل
فرؤب بوو ,طازي كرد .شوارتةيةكي كرِي ,بةآلم كة ديوةتي روةسةاري كورِيذطةكةةي دا سةةيري كةرد ضةاوةكاني
رةب ,ليَوي تةنط و قةذي زةردبةوو .بةارامي بريكةوتةةوة ,تةزوويةةكي ثيَةداهات و م ةي ريَطةاي طةرت .لةة ثةرِ لةبةةر
جاخمانةي موغازةيةكا وةستا .ضووة بةرةوة ,هةنيةي بة شووشة ساردةكةيةوة ضةسثاند .ةةريك بوو كآلوةكةي
بةربيَتةوة ,ئةسباب وازي دنيا لة نيَو جاخمانةكةدا ريَز كرابوون.
بةسةري قؤتي كةوتة سرِينةوةي بوةاري سةر شووشةي جاخمانةكة ,بةآلم ئةةم كةارة بيَهودةبةوو ,بووكؤكةيةةكي
طةورةي دةموضاو سووري ضاوشني-ي دةم بة بزة لةبةر دةميا بوو ,قةيريَ بة ماتي تيَي رواني ,لةبةر ةؤوة بريي
كردةوة ئةطةر ئةم بووكؤكةية هي هوما باية ضةندي ثيَ ةؤشحالَ دةبوو.
موغازةضةةييةكة دةرطاكةةةي كةةردةوة ,هةةةمايؤن كةوتةةةوةِريَ ,بةيةةةك-دوو كةةؤآلني ديةةدا تيَثةةةرِي .لةةة ريَطةةادا مةةامر
َةشيَريَك كة القيان ثيَكةةوة بةسةرتابوون ,لةسةةر
فرؤشيَكي بيين كة لة ثالَ سةبةتةكةيا دانيشتبوو سيَ مامرو كةل
َةة ةةويَين سةوور رذابةووة سةةر
سةبةتةكة دانرابوون ,القة سوورةكانيان لةسةرمانا دةلةرزين .لة تةنيشةتييةوة ثةل
َي قةةؤلَ و بةةازوو لةةة كراسةةي درِاوةوة دةرهةةاتوو لةةةبن بانيةةذةي
بةفرةكةةة ,نةةةةيتَ لةةةوالترةوة كورِيذطةيةةةكي كةضةةةل
َيَكا دانيشتبوو.
مال
هةةةموو ئةمانةةة سةةةرجنيان راكيَشةةا ,بةةةآلم نةيةةدةزاني لةةة كويَيةةةو بةةؤ كةةويَ دةض ةيَ ,هةسةةيت بةةة بةةاريين بةفرةكةةة
نةدةكرد ,ضةترةكةي هةر بة دادراوةيي بةدةستةوة بوو.
َةدا,
َيَكدا رونيشت .بةةفر تونةدتر ببةوو ,ضةةترةكةي هةل
ةؤي بة كؤآلنيَكي ضؤلي ديدا كرد ,لةسةر سةكؤي بةر مال
شةكةتي تيين بؤ هيَنابوو ,سةري قورس ببوو .ضاوةكاني بة ئةسثايي ويَك هاتنةوة.
دةنطةةي ريَبواريَةةك وة ئاطةةاي هيَنايةةةوة ,هةسةةتا ,دنيةةا تاريةةك ببةةوو .هةةةموو شةةتةكاني ئةةةو رؤذةي وةبةةري ةةةؤي

َةة
َدةلةةرزين ,ئةةو ثةل
َةكة ,القي سووري مامرةكاني سةر سةةبةتةكة كةة لةسةةري هةل
َة شرؤل
هيَنانةوة .كورِة كةضةل
ةويَنانةي رذابوونة سةر بةفرةكة .هةسيت كرد كةمؤكةكي برسيية .كيَكيَكي لة دوكانيَكي شريين فرؤشدا كرِي,
بةِريَوة دةخيواردو وةكو تارماييةك بيَ ئتتيار بة كؤآلنةكةدا دةسوورِايةوة.
َيَدا كرد ,سةعات دووي سةر لةة بةةياني بةوو .وةكةو مةةيت ةةؤي دةنيَةو كورسةييةكة ةزانةد .ثةاب
كة ةؤي بة مال
سةةةعاتيَك لةةة سةةةرما ةةبةةةري بةةؤوة ,هةةةر بةج ةكانييةةةوة ضةةووة نيَةةو جيَطةةاي نووسةةتنةوة ,ليَفةكةةةي راكيَشةةاية
سةةةرةؤي ,ةةةةوني بةةيين ,لةةة ةةةةويا هةةةمان كوريذطةةةي شةةوارتة فةةرؤب ج يَكةةي رةشةةي لةبةةةركردبوو و لةةة ثشةةت
ميَزيَكةوة كة بووكؤكةيةكي طةورةي لةسةر بوو دانيشتبوو .بووكةكة ضاوشني ,ليَو بة ةةندة سيَ كةس دةسةتةو
نةزةر لة بةردةميا وةستابوون ,هوماي كيذي ئةو بة موميَكةةوة وةذوور كةةوت .دواي ئةةو ثياويَةك وةذوور كةةوت,
دةموضةةةاوة سةةةثييةكةي بةرِووثؤشةةيَكي سةةةثي ةويَنةةةاوي داثؤشةةةرابوو ,ضةةةووة ثيَشةةةةوة دةسةةةيت كةةةورِة شةةةوارتة
فرؤشةةةكة و هومةةاي طةةرت .كةةة ويسةةيت لةسةةظدةري دةركةةةي بضةيَتة دةريَ دوو دةسةةت كةةة رووي حةةةوت تريكيةةان
كردبووة ئةو لة ثشت ثةردةوة دةركةوتن .هةمايون بة ترس و ذانة سةريَكي ناةؤشةوة لةةةو راثةرِي.
دوو هةفتةةي ذيةةاني وي بةةو تةرحةةة تيَثةةةرِين ,بةة رؤذةوة دةضةةووة دايةةرةو شةةةواني درةنةةط بةؤ ةةةةو دةطةرِايةةةوة
مةةاَليَ .هةنةةديَ عةسةةران بةةؤيشةةي نةيةةدةزاني ضةةؤن ريَةةي دةكةوتةةة طةةوزةريَكي نزيكةةي قوتا انةيةةةكي كضةةانة كةةة
هوماي كضي لةويَندةر بوو.
كةةة زةنطةةي ثشةةوو ليَةةي دةدا ,لةثيَضةيَكاو لةةة ثةةةناي ديةةواري قوتا انةكةةةدا ةةةؤي مةةات دةدا ,دةترسةةا لةةةوةي كةةة
َةكانةدا دةطيَةرِا ,بةةآلم هومةاي كضةي
َي ةةزوري بيديينَ ,ضةاوي بةيةةك بةيةةكي مندال
مةشهةدي عةليي نؤكةري مال
نةدةبيين.
موافةقةتي نةقَةكةةي هاتةوةو دايةرةي طومركي كرماشاني بؤ دياريكرا.
هةمايون رؤذيَك بةر لة رؤذيشنت هةموو كاروبةاريَكي ةةؤي ريَكتسةت .ضةووة طةةراج ,ترومبيَ ةكةةي بةيين ,ب ةييت
سةفةري برِي ,بةآلم لةبةةر ئةةوةي جانتاكةاني نةبةسةتبوون و ةةاوةن طةراجةكةةب ثيَةي داطةرت كةة ئةةو ئيَوارةيةة
فرياناكةويَ ,سةفةرةكةي لة بري هةمان ئيَوارة دواةست بؤ سبةي بةياني.
كة وةذوور كةوت يةكسةر ضوو بؤ ئةةو ذوورةي كةة ميَةزي نووسةينةكةي ةةؤي تيَةدابوو .ذوورةكةة شةيَواو و ثيَكةا
َطرت
َةميَشيَكي سارد لةبةر سؤثاكةدا رذابوو .ثارضةيةكي وةنةوشةيي ئاوريشم ضن و ئةو زةرفةةي هةةل
دراو ,ةؤل
َطرت و درِانةةدي ,بةةةآلم ثارضةةة
كةةة وةسةةيَتنامةكةي بةةارامي تيَةةدابوو ,لةسةةةر ميَزةكةةة دانرابةةوون .زةرفةكةةةي هةةةل
كاغةةةزيَكي نووسةةةراوي تيَةةةدا ديةةةت كةةةة ئةةةةو رؤذة لةبةةةر ثةلةةةةكردن بةرضةةةاوي نةكةةةةوتبوو .ثةةةاب ئةةةةوةي ثارضةةةة
كاغةزةكاني لةسةر ميَزةكة ةستنةوة ثالَ يةك ,ئةمةي ةويَندةوة:
بيَطومان ثاب مةرطم ئةم كاغةزةمت دةطاتيَ .دةزامن سةرت لةم برِيارة كوت و ثرِةي من سوورِ دةمَيينَ ,ضونكة ض
كاريَكم بةبيَ راويَذي تؤ نةدةكرد ,بةآلم بؤ ئةةوةي ض رازو مةةراميَك لةة نيَوامنانةدا نةةبيَ دان بةةوةدا دةنةيَم كةة مةن
بةدري ذنتم ةؤب دةويست .ضوار دانة سالَ بوو لةطةلَ ةؤدا دةجةنطيم ,ئاقيبةت زالَ بووم و بؤ ئةوةي ةيانةةمت
لة تؤ نةكردبيَ ديَوة سةرشيَتةكةي ناةي ةؤم كوشت .شتيَكي ناضيز ثيَشةكةب بةة هومةا ةةامن دةكةةم هيةوادارم
قةبوولَ بكريَ!

دلَسؤزتان بارام.

َي ةؤيةةةتي .ئايةةا
هةةةمايؤن قةةةيريَ بةةة مةةاتي و مةةةنطي روانييةةة ذوورةكةةة .نووكةةة ةاترجةةةم بةةوو كةةة هومةةا منةةدال
دةيتةةواني ب ةيَ ئةةةوةي هومةةا بةةديينَ ب ةرِوا؟ كاغةزةكةةةي دووبةةارةو س ةيَ بةةارة ةويَنةةدةوةو .لةةة بةةةركي نةةاو لةةة مةةالَ

َي ةؤي بةة موغةازةي ئةسةباب وازي فرؤشةةكةدا كةرد .بووكؤكةة طةةورة دةموضةاو
وةدةركةوت .لة ريَطا بيَ دوو دل
َي ةةزووري كةوتة ريَ .كةة طةييةة ويَنةدةر لةة دةركةةي دا :كةة مةشةهةدي
سوورة ضاو شينةكةي كرِي و بةرةو مال
عةلي نؤكةر يان هةمايؤني بيين بة ضاوي طرياناوييةوة طوتي:
قوربان ,ض قوِريَكم بةسةرا كرا؟ هوما ةامن!
ضي ليَهاتوو?
قوربان تؤ نازاني هوما ةةامن لةة دووي تةؤ ضةةند بةيَ قةةراري دةكةرد .هةةموو رؤذيَ بةةةؤم دةمةربد بةؤ قوتا انةة.
رؤذي يةك شةممة بوو .ياني ئةوة ث َينج رؤذة كة عةسرةكةي لة قوتا انة هةآلت ,طوتبوي دةضم بؤ كةن بابةةطيان.
َتان.
ئيَمة زؤر شثرزةبووين .ضما حممد ثيَي نةطوتييت؟ تةلةفؤمنان كرد بؤ مةركةز ,من دوو جاران هامت بؤ مال
َيَي؟ ضي بووة؟
ئةوة ض دةل
هيض قوربان ,درةنطة شةوانيَ بوو كة بؤيان هاوردينةةوة ,ريَةي ويَةلَ كردبةوو .لةسةةرما نةةةؤب كةةوت .تةا طيةاني
سثارد هةر تؤي طاز دةكرد .دوَيينَ بردمان بؤ شا عبدالعظيم لة ثالَ قةبرةكةي بارام مريزاوة ناشتمان.
هةةةمايؤن بةةة سةرسةةامي و حةثةسةةاوي دةيرِوانييةةة مةشةةهةدي عةةةلي ,لةةةم دةمةةةدا بووكؤكةكةةةي ل ةيَ بةةةربووةوة.
َدايةةوةو بةةة ثةلةة بةةةرةو طةةةراج رؤيةي .ضةةونكة لةة بةسةةتين جانتاكةةاني
َتؤكةةي هةل
ثاشةان وةكةةو دينةان يةةةةةي ثال
ببؤوة دةيتواني بة ترومبَيَي عةسر تا زووترة لةويَ برِوا.
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َي نةدةدا .ض كةسيَك نةيدةرِوانييةة دةريَ,
لة دةرسي مامؤستا كامكاردا ض قوتابيةك ثيَنةدةكةني .باويَشكي تةمةل
ةؤي بة تةماشاكردني هةةتاوي زةردي ئامسةاني شةني ,درةةةيت بةةهيَ و هةةرميَوة ةةةريك نةةدةكرد ,لةة دةرسةي
ئةودا ض قوتابييةك نةي دةرِوانيية ئةستَيَة طةورةي نيَو حةوشي قوتا انةكة.
َةمةكةةي دةسةت
ي رانةدةكيَشةا ,بةة قةل
َي ل َ
لة دةرسي مامؤستا كامكاردا ,ض كةسيَك ةةو نةيدةبردةوة .القي تةمةل
َنةدةكةند .تةنانةت (حوسيَن)يش بةو
و ث ي ةؤي نةدةنووسي .كةس بريةوةري و يادطاري لةسةر رةح ةكةي هةل
هةموو الساريي و بيَعارييةي ةؤيةوة ئاق َل و ئاغر دادةنيشت و بةتاسةةوة ضةاوي دةبرِييةة زاري مامؤسةتا .طشةت
قوتابييةكان ةؤشحالَ و ضاالك ,كرِوكب ضاويان دةبرِيية مامؤستاكة بة نيَو ثؤلةكةدا دةهةات و دةضةوو ,ضةريؤكي
َةي بةةؤ دةطيَرِانةةةوة ,لةطةةةلَ ليَةةداني زةنطةةي ثشةةوودا ,ضةةريؤكةكةي لةةة شةةويَنيَكي ناسةةكدا دةب ةرِي و
كةةورِة كةضةةةل
ثا اوةكةي بؤ سبةي دةهيَشتةوة.
لة دةرسي ئةودا ,بة تةواوي لة دنياي وشكي شيعرو داستان و ئةندازةو بريكاري و شتة سةيرو سةمةرةكاني ناو
كتيَيب دةرس دوور دةكةوتنةوةو دةضوونة جيهانيَكةوة كة ئادةميزادي تيَدا دةذياو كةاري مةةزنيان ئةةجنام دةدا:
َي
َدةسةتانةوة .ثشةيت بةةدكاريان بةة عارديةدا دةدا .لةةم دنيةا تازةيةةدا مةرؤظ هةةول
دةجةنطني ,شكستيان ديَنا ,هةل
دةدا بةسةر ناةؤشييةكاني ذياندا سةر بكةويَ.
َةةكان ريَطةيةةكي ئاشةكراتريان لةبةةردةمي ةؤيانةدا
لة دةرسةي ئةةودا جيهانةةكان ئاويَتةةي يةكةدي دةبةوون ,مندال
َة ضؤن ديَوةكة سةةر دةبةِريَ لةة
دةبيين .هةموو ,سةراثايان دةبوو بة طويَ و موويان ليَ نةدةبزووت ..كورِة كةضةل
َة دةرةقةتي ديَوةكة نةييَ و بكةويَتة داوييةوة .ض كةسيَك نةةبوو
دةسيت رزطار دةبيَ ,زؤر دةترساين كورِة كةضةل
لةةةو ثؤلةةةدا اليةةةنطري ديَوةكةةة ب ةيبَ .ديَوةكةةة ب ةيَ ثشةةت و ثشةةتيوان و بيَطانةةة بةةوو .بةةة ةةةةيالَ سةةةدان جارمةةان
دةكوشت و ئاطرمان تيَ بةردةدا ,قارةماني ضةريؤكةكة دةكةوتةة تةنطانةةوة .دةسةيت بةيةكةدا دةدان ,ضةارةي طةرذ
دةبوو ,بةرضاوي تاريك دةبوو ,لةطةلَ ئيَمةدا هةناسةي دةكيَشاو داةي دةةوارد.
َةوة ,لة بازارِو كوضان ,لة طةرِةك و بانةان هيَنةدةمان سةوكايةتي ثيَةدةكرا .هيَنةدة داركةاري دةكةراين .لةة
ئيَمة لةمال
طياني ةؤمان بيَزار دةبووين :ذيامنان هيَندة ناةؤب و نارِةحةت بوو هةر مةثرسةة ,لةة دةرس و دةرس ةويَنةدن
َدةهاتني و ةؤمةان دةدزييةةوة ,ثةؤلي ثيَنجةةمي سةةرةتايي
َديَن ,بةو ئاواية هةل
وةك ضؤن جنؤكان لة بيسمي ال هةل
بووين ,مامؤستا كامكار بة ضريؤكةكاني شادي دةكردين ,دةي ةستينة ثيَكةةنني و بةة دوي رووداوي يةةك لةيةةك
سةيرتردا رايدةكيَشاين.
سةرةتاي هاوين بوو ,هةتاو وةك ثارضة ئاطريَك بة ناوةنةدي ئامسانةةوة دةبريسةكايةوة ,لةطةةلَ شةريِةي شةةبةقدا
َيدةستاندم و دةيوت-:
بابة لة ةةو هةل
َييةةةوة ضةرضةةةرفةكةم لةةة ةةةؤم
رابة..رابةةة .ئيَةةرة قوتا انةةة نييةةة .دةسةةيت مانةةدوو لةسةةةر سةةكي تيَةةرة .بةةة تةمةلالدةبردو لة بن ليَوانةوة دةم بؤآلند:
َكي كاريش ناكةن و تيَر دةةةون و دةةؤن؟
َي ةةل
 باشة بؤ مندالبابة دةيوت:
َكيةةةوة نةةةبيَ ,ئةوانةةة هةةةروا هةةاتوون و ئةةاداي كاركردنيةةان نةةةزانيوة .بةشةةيان هةةةر ةةةةوتن و
هةةةقت بةسةةةر ةةلةواردنة.

ليَوم دةكرؤشت .ددامن جريِ دةكردةوة ,بة رِقةوة دةموت:
ئا ,هةروا هاتوون ..بةَليَ ئةوان بة جل و بةرطةوة هاتوونةتة دنياوة.دايكة لة ناو حةوشةوة هاواري دةكرد:
قسة لة قسةي بابت مةكة ,هةرِة هةمووي سةعاتيَكة .ةؤ ناضيتة ثاضكاري.َةدةطرت .دوو بةةدوو بةةناو كؤآلنةةكان
َةدةطرت .بابةةب سةةتَةكةي دي هةل
بةناشتا يةكيَك لةة سةةتَة شةريةكامن هةل
َةمةندان ةؤبطرة واهاتني.
دةكةوتني و طةرِةكي دةول
لة الي رؤذهةآلتةةوة ,هيَشةتا تةاك و تةةرا ئةسةتيَران بةة ئامسانةةوة بةوون .وةك ضةاوي جانةةوةران دةدرةوشةانةوة.
كؤآلن و بازارِةكان ضؤلَ بوون ,هة ر كةاو نةا كةاويَ ريَبةواريَكي ئاشةنا تيَدةثةةرِي و ئةاغزة جطةرةكةةي فةرِيَ دةدا و
ثيَيةكي ثيَدا دةنا .يةكيَك لةو ريَبوارانة ثيةاويَكي ثةري بةوو .ئةةم ثيةاوة نةةؤشةي سةي ي بةوو ,بةةردةوام دةكةؤكي.
بابة دةيوت( :داماوة هيَندةي طةردو تؤز ضووة بة طةرويدا تووشي سيل بووة)...
يةكيَ كي دي نيَوي عةلي موراد بوو .ئةميان شاطرد نانةةوا بةوو .باريةك و بنيَسةيَكي ضةاو دةر ثؤقيةو بةوو .ضةارةي
طرذو مؤن ,ئيَسكي طؤناكاني زةق و زؤث دةرثةةرِي بةوون .بابةة دةيةووت( :هيَنةدة لةبةةر ئةاطري تةةنوور ويَسةتاوة
هةموو طؤشتةكةي تواوةتةوة ,هاكا ثةكي كةوت).
يةكيَكي دي حةس ح ةس بةوو .حةةس حةسةي طةةرِةكي ةؤمةان نةةبوو ,لةة طةةرِةكي ئيَمةةدا كةةس هيضةي نييةة تةا
بدزريَ .رةنطي دةتوت زةعفةراني زةردة .لة رةنطي ئةو دراوسيَيةي ئيَمة دةضوو كةة لةة ذيَةر ةةانووة شةيَدارةكةدا
دةذيا.
ئةو ريَبوارانة هةر كة دةطةيينة ئاسيت بابة سآلويان ليَدةكردو بةدةم سوعبةتةوة دةيانوت:
 اللؤ ئةسةد ثةرداةيَ لةو شريةمان بؤ تيَكة تا طوِريَكمان بيَتةوة بةرو ضاكرت كار بكةين.بابة بةرِوو ةؤشييةوة سآلوي دةسةندنةوة دةيوت:
وةبان هةردوو ضاوةكامن ..نؤشي طيانتان بيَ.دةستيَكيان بةسةري مندا ديَنا ,ةوا حافيزيان دةكردو دةرِؤيشنت.
ئيَمةةةب دةرِؤيشةةتني تةةةا دةطةيشةةتينة طةرِةكةةةكاني سةةةةريَي شةةار ,ئةةةةم طةرِةكانةةة كةةةم و زؤر لةةةة طةةةرِةكي ئيَمةةةة
نةدةضوون .بريم لةو ضريؤكانة دةكردةوة كة مامؤستا كامكار بؤي دةطيَرِاينةوة .مامؤستا كامكار لةة ئةاةري رؤذدا
وتي:
َي مةكةةن و بةةؤ ةؤتةةان كتيَةب ويَننةةةوة ,ئةةةو ضةريؤكانةي مةةن بؤتةةاني دةطيَرِمةةوة هةةةموويامن لةةة
 هةاوين تةمةةةلكتيَباندا ةويَندؤتةوة .هةر ضؤنيَك بووة ,رؤذي سةعاتيَك بؤ كتيَب ةويَندنةوة دابنيَن كتيَب فيَرتان دةكةات ضةؤن
َكي دا ميهرةبةان بةن ,لةة كتيَةب
بذين ,ضاو لةو كةسانة بكةن كةة لةة نةاو ضةريؤكةكان رةوشةتيان بةةرزة ,لةطةةلَ ةةةل
ةويَندنةوة غافلَ مةبن.
ئةورِؤ ليَربِام هةر ضؤنيَ بووةو بةهةةر فرِوفيََةيَ بةؤم سةةر بطةريَ بةامب بيَنمةة رةداو كتيَبةيَكم بةؤ بكةرِيَ .بةامب يةكةةم
كةوضكة شريي كردة ضيين كابرايةكي سةر روتاوةي رةزا قورسةوة .هيَشتا ةةو بةري نةدابوو.
َي هاوارمان دةكرد:
دوور كةويتنةوة ,دوو قؤل
وةرة بؤ شري ,شريي طةرم.بيَ ثيَشةكي بة بامب طوت:
-كتيَبيَكم بؤ بكرِة.

بابة ,سةتَة شريةكةي لةم دةستيةوة بؤ دةستةكةي تري طواستةوة.
ي مةي ي طوتي:
بةب َ
َةوة ئةمري ئةرسةالن و حوسيَن كوردو رؤستةمنامةو ضل توتي هةن; بؤ ةؤت بياخنويَنةوة.
 لة ماللةو كاتةدا تا زارم طرتي هاوارم كرد.
 ..وةرة بؤ شري..
ومت:
 ئةوانةم ةويَندونةتةوة.بابة بة دةم هةنطاوي هةرِاوةوة وتي:
ماداميَكي ئةوانةت ةويَندونةوة .ئيدي ض كتيَيب دي نةماوة بيتويَنييةوة.بة متمانةوة ومت:
 كتيَيب ديش هةية.َة موشتةريةكدا ويَستا ,لة زةنطي داو وتي:
بامب لةبةر دةركةي مال
 كتيَب ةويَندنةوة نان و ئاو ثةيدا ناكات..َةي عةينةك لة ضاو بة ةؤو قاثيَكةوة هات .قاثةكةي ثرِ كرد .ثارةكةةي دا ليَكةدا ليَكةدا سوثاسةي
كابرايةكي رةقةل
بابةي دةكردو رايدةسثارد كة بؤ سبةيينَ بيَ شريي نةكات دةركةكةي داةستةوة .بابة نيطايةكي كردم وتي:
 ئةم ثياوة موعةليمة ,هيَندةي كتيَب ةويَندؤتةوة ضاوي كز بوون ,ئةمةب ةيَروبيَري كتيَب ةويَندنةوة!نةمدةزاني ضؤن قةناعةت بة بابة بيَنم كة كتيَب ةويَندنةوة باشة.
هةرضيم دةوت ,سةريَكي بادةداو دةيوت:
 ثيَويستة كار بكةي كار ,تةنيا كار دةتكةا بةة ثيةاوي نةاو ثيةاوا ن ,قةاتي ناتةةويَ بةيب بةة مةةال كتيَةب ئةاوي ضةاوَدةطةِرَيينَ.
دةبا .رةنطت زةرد هةل
سةتَةكان هيَشتا شرييان تيَدا مابوو .هيَشتا نةمتواني بوو قةناعةت بة بابة بيَنم كة هةنديَ ثارةم بداتيَ .ومت:
 ئةوسالَ يةكةم دةمب.كؤكةيةكي كرد ,بينيَكي داييَو وتي:
 بابزامن برييَكي ليَ دةكةمةوة.(برييَكي ليَ دةكةمةوة )..يةةعين ض برييَكةي لةيَ دةكةردةوة .زؤري لةسةةر نةرِؤيشةتم .بةريي ةةؤم بةة ضةريؤكةكاني
مامؤستا كامكارةوة ةةةريك كةرد .كؤآلنةكةة يةكثارضةة هةةراو هةنطامةةي دايةك و منةداآلن بةوو .بابةة بةة هةةنطاوي
َيَك دايدةكيَشا .منةيش بة ة طورطةة لؤقةة دواي كةةوتبووم .بةة كةؤآلنيَكي طةةورةدا ثيَضةمان كةردةوة.
هةرِاو بةرةو مال
كؤآلنةكةةة قريتةةاوكرابوو .زبَةةدانيَكي طةةةورة لةةة سوض ةيَكي كؤآلنةكةةةدا هةةةبوو .هةةةموو بةيانييةةةك لةةة طةرِانةةةوةدا
َةةةكمان ةرِدةكةةردةوة .لةةة سةةةتَةكامنان دةةسةةت و دةمةةان
سةةةريَكي ئةةةو زبَدانةةةمان دةداو تويَكَةةة شةةوتي و كال
بةةردةوة بةةؤ مانطاكامنةةان .هةنةةديَ جةةاريش بةةة ريَكةةةوت شةرِة طؤظةةارو رؤذنامةةةي جؤراوجةةؤرم دةدؤزييةةةوة .لةطةةةلَ
َدةدايةوةو دةم ةويَندنةةوة .ئةةوةي كةة ليَةي تيَدةطةيشةتم
ةؤمم دةبردنةوة .بةتاسةوة ثةرِة ثيف و درِاوةكامن هةل
بؤ منداآلني طةرِةكم باس دةكرد.
َةكةوة وةسةر ثرية زبَةدان كةةومت .هةةزاران جةؤرة بةؤني نةاةؤب بةة
ئةمرِؤب هةر بة بيانووي تويَكَة شوتي و كال
َةدرِيين زبَدانةكةة هةةر كةة
لومتا دةضوو .ثرية سةطيَكي مردةلؤ كة بةؤ ثارضةة ئيَسةوان و مَومةوب كةةوتبووة هةل

َطرت و
ضةةاوي ث ةيَم كةةةوت نيطايةةةكي تةةورِةي كةةردم .شةةاثيَكم ةيَوانةةدة القةبرغةةةي و دوور كةوتةةةوة .داريَكةةم هةةةل
َةكيَكي دؤزيبايةوة تيَي رادةةورِيم:
كةومتة وةردةوةداني زبَدانةكة .بابة هةر جاريَ تويَكَة كال
َيَةي بةةدووي
َت لة كويَية هةي لةق ةقي نةةؤب .رؤذيَ ديَ ئةم شرِة كاغةزانة لةة ةشةتةت بةةرن .دةل
 ئةوة ةةيالطةوهةرا دةطةِريَي .ةيَراكة بابرِؤيينةوة دةي.
تورِةبووم و ومت:
تؤ برِؤ من دوايي ديَمةوة.بابة وتي:
 ئاةر دةبيَ مانطاكامنان بةرينة دةريَ .تا هةوايةك ليَيان بةدا و سةرِي ثيَيةان دةربضةيَ .زينةدانيش ثيَويسةيت بةةهةوا طؤرِينة .ئةطةر تا ئيَوارة لة ذوورةوةبن دةطةنيَن.
َدرِيين زبَدانةكةةوة
َطرت و رؤيي لة شةقامةكة سوورِايةوة .بةدةم هةل
َةكاني هةل
ض وةآلميَكم نةدايةوة .سةتَة بةتال
دوو كةوضكي جوامن دؤزييةوة.
َدرِيين زبَدانةكة .بةآلم بيَهودة ..ئوتومبيَ ي
َم كردة طؤراني وتينَ .تةماح طرمتي زياتر كةومتة هةل
لةةؤشيان هةل
َكيَشا .ةؤزيام دةةواسةت كةة بةزامن زبَةكةة بةؤ
شارةواني بةطرِةطرِ هات زبَةكاني باركردو بردي .هةناسةيةكم هةل
كويَ دةبةن .كةوضكةكامن لةبةر بةلوعةي سةرجادةكة شوشت و بةغاردان بةرةو ثردي (حةاجي مةةد تةةق) ضةووم.
يت و ..كةوضةكةكامن
بازارِي وردة فرؤشاني ليَ بوو .لةويَ هةموو شيتَ هةةبوو :كةوضةك ,تةةزبيح ,ضةةقؤ ,بةردةسة َ
َةةي ةؤمةةدا بةةة تةةةماي
دايةةة ثريةميَرديَةةك سةروسةةةكوت و سةةيماي لةةة ت يةةاكيَش دةضةةوو قةةذي بةةذبووبوةوة .لةةة دل
ثارةيةكي باب بووم .ومت:
 ئةم كةوضكانة بة ضةند دةكرِي؟ي دةك ةرِم ,بةةةةؤم كت ةيَيب ضةةاكم
ئةطةةةر دوو متةةةمن بةةداتيَ ,ئةةةوا س ةيَ متةةةنيش لةةة بةةاوكم دةسةةتيَنم و كتيَبيَكةةي ث ة َ
َي بةذيَرم و ..ويَنةةي سةةر بةةرطي كتيَبةةكان
َبةذيَريَ .ناضةار دةبوايةة ةةؤم هةةل
ن ةدةناسني .كةسيش نةةبوو بةؤم هةل
َي كتة ةيَيب ثة ةرِ لةةةة بةسةةةةرهاتوو رووداوي سةةةةيرو عةنتيكةةةة بةةةووم.
سةةةةرجنيان رادةكيَشةةةام و..ئةوسةةةاكة عةةةةودال
قارةماناني كتيَب بةردةوام بة طذ يةكدا دةضوون .هةميشة بةشيان سةركةوتن بوو .طةر كتيَبةيَكم ةويَندبوايةةوةو
قارةمانةكةي مردبا يان بةزيباية ئةوا لة حةذمةتاندا دةستم بة طريان دةكردو شةةويَ لةة سةويَياندا نةدةةةةومت تةا
بةياني دةتالمةوة .ةؤزيام دةةواست كة نةمردباو ةةنيمةكاني تاقوبرِبكرداية .ذيامن ناةؤب بوو.
َي و
هةةموو رؤذةكةةاني وةك يةةك بةةوون .كتةيَيب ثةرِ لةة بةسةةةرهات وايةان ليَةةدةكردم لةة ةؤمةةةوة دوذمنايةةتي تةمةةةل
َةي شةكاندبام ئةةوا لةةالم دةبةوو بةة ديَةوو بةاوة ثيةارةي نةاو كتيَبةان و بةة
ذياني يةك ضةشنة بكةةم .هةةر كةسةيَك دل
َدةكيَشاو مةطةر هةر ةؤم ؤزانيبا ضيم بةسةر ديَنا.
ةةيالَ شريو تريم ليَي هةل
ثريةميَردةكة ,ماوةيةك كةوضكةكاني ئةم ديو و ئةو ديو كردو بة ساردييةوة وتي:
 ةؤ نةتدزيون؟نيطايةكي بيَ بةزةييانةي كردم .منيش بة هةمان ساردييةوة ومت:
بامب دامييَ تا بيانفرؤشم و بة ثارةكةيان جوتيَ ثيَآلو بكرِم.َةكاني بةديار كةوتن:
ثريةميَردةكة ثيَكةني .ددانة كرمؤل
 ها ...هاثيَكةنينةكةي تةواو بوو .سةراثاي بة نيطا دابيَذمت و وتي:

 جا ثارةي ثةرداةيَ .ماستاو دةكةن تا ثيَآلوي ثيَ بكرِي!َطةرِام ,ومت:
سور هةل
 ئةطةر ناتةويَن .بيَنة با بيانبةمة جيَيةكي دي.ئة ارةب كةوضكةكاني ئةم ديو و ئةو ديوكردنةوةو وتي:
َي ةؤتن.
متةنيَكت دةدةميَ ,لةوةي زياتر ناهيَنن ,طةر قاييل نيت مالدةتوت سةتَيَ ئاوي ساردم ثيَداكرا .ةةم دايطرمت و  ,ومت:
 باشة بةآلم متةنيَك زؤر كةمة.قوآليي طريفانةكاني طةرِا .متةنيَكي دةرهيَناو وتي:
ئةطةر هي ترت هةن بؤم بيَنة.
َةةي ةؤمةةدا ومت( :بريةةا قازاجنةكةةةي ب ةيبَ بةةة ئةةاطرو بةربيَتةةة طيانةةت ,هةةةي ب ةيَ ئينسةةايف
متةنةكةةةم وةرطةةرت و لةةة دل
دةستربِ!)
دةمزاني متةنيَك ئةو ثةرِةكةي كتيَيب كتك و مشكي ثيَ ديَ ,كة كتيَبيَكي ةؤب بوو.
َي ةةؤم كةرد .زؤرم حةةزةكرد بةايي متةةنيَك
دةوروبةرم يةكثارضة ةواردةمةني بوو .ضةند جاريَك ضةندو ضوني دل
َي ةؤمي ثيَ فيَنك بكةمةوة.
سيَو بكرِم يان ةؤ بطةيةمنة الي برايم و ثةرداةيَ شةربةت بكرِم و دل
بةآلم ذيَوان بوومةوة .دةكريَ سةيَو نةةةؤي ,بةةآلم نةاكريَ كتيَةب نةةويَنيةةوة متةنةكةة لةة نيَةو دةسةتمدا ئارةقةةي
كردبةوو .ضةوم بةؤ بةازارِي جولةةكان  -ضةةوار ثيَةنج كؤنةة كةةيهاني منةداآلمن لةةة دوكانةداريَكي لةوت دريَةذي ضةاو بةةة
َم نةا ,لةة كةةيفان حةةمجان نةةبوو .دوو ثةيَم هةةبوو.
قوآلضووي نةةؤشي ثةككةوتة كرِي .طؤظارةكةامن لةةبن باةةةل
دوي ديشةةةم قةةةةرز كةةةرد تةةةا زووتةةةر بطةمةةةةوة مةةةالَ و لةطةةةةلَ کتةةةورانŒي ةوشةةةكم دا بةةةة تاسةةةةوة دوا ثةةةةرِةيان
ويَنينةوة.
ذيَدةر:
َة ضريؤكي كودكي من منصور ياقوتي
برِوانة كؤمةل

جةالل ئال ئةمحةد
5232-5296
َي لة ئةدةبياتي ئيَمةدا هةبوو ,ئال ئةمحةديش لة بواري رِؤشنبرييدا هةمان
ضةند هيدايةت وةكو نووسةر رِؤل
َي هةبووة .ئيَستا كة جؤب و ةرؤشي ئةو جؤرة ضاالكييانة دامركاوةتةوةو بةرةبةرة كاتي
دةور و رؤل
ي كة سيماي ئال
َينةوةي ئةو ضاالكيانة بة دوور لة هةر سؤزو سؤزدارييةك هاتووة ,بؤمان دةردةكةو َ
ليَكؤل
ئةمحةد وةكو نووسةر تا ض ئةندازةيةك لة ذيَر باندؤرو كاريطةري رِةوتة رِؤشنبريي و ضاالكيية جظاكييةكاني ئةو
رِؤذطارة بووة.
َباتيَكي ئايين لة تاران لة دايكبووة .ةويَندنيَكي ثضرِ ثضرِي هةبووة,
َي  5296لة مال
جةالل ئال ئةمحةد لة سال
َام هيَندة ثةيطريو ثةجيؤر بوو كة ثاشان بةكالؤريؤسي وةرطرت و قؤناغي ماجستيَري بة نيوة ضَي تةرك كرد.
بةل
َايةتي و
ذياني كورتي ئال ئةمحةد ,رِاستةوةؤ لة ئةفراندني بةرهةميَن ئةدةبي و رِؤشنبريي وضاالكي كؤمةل
َيدا دةةستة سةر زاران,
َام ئةوةي زياتر ناوي ئةوي بة تايبةتي لة قؤناغي ناظسال
مامؤستايةتيدا بةسةرضوو ,بةل
َايةتي بوو.
مةيدانداري و تيَكؤشيين كؤمةل
َةدا كؤ ضريؤكي ديدو باز
َي  5241دا لة طؤظاري سوةةندا بَاوبووةوة .لة و سال
يةكةمني ضريؤكي ئةو لة سال
َايةتي رِةةنة ئاميَزبوون .ئةم ضريؤكانة لة ضاو ئةو
ديدي بَاوكردةوة ,كة هةموو ضريؤكةكاني واقيعي كؤمةل
ضريؤكانةدا كة هيدايةت لة ثيَش ئةودا بَاوي كردبوونةوة بايةةيَكي ئةوتؤيان نةبوو .بةتايبةتي لةو رِووةوة كة
َةتي ذياني مؤديَرن دةداو وةكو نيشانةي نويَتوازي هيَرشي
ئال ئةمحةد لةو ضريؤكانةدا ,زياتر بايةةي بة رِوال
َباتيَكي
دةكردنة سةر.ناوةرِؤكي ئةم ضريؤكانة زياتر لة سةرضاوةو ئةسَي ئال ئةمحةدةوة وةك فرزةندي مال
طةورةي ئايين يةوة سةرضاوةي دةطرت.
َيدا ثةيوةندي
ئةم ثياوة كة رِؤحيَكي ثرِ جؤب و شؤرِشطيَرِانةي هةبوو ,زؤر زوو لة تةمةني بيست و يةك سال
بة رِيزةكاني حيزبي تودةوة كرد ,تواني لة ماوةيةكي كةمدا لة حيزبي نيَوبراودا ثيَطةيةكي تايبةتي بة دةست
َبذيَردرا .ئةم رِةوت و ِريَبازة كردية كاريَك كة نيَوةرِؤكي بةرهةمةكاني
بَيينَ و وةكو سكرتيَري طؤظاري طةل هةل
ئال ئةمحةد مؤرك و شةقَيَكي ديكة وةربطريَت .هةنديَ كاروباري مةزةبي كةوتنة بةر رِةةنةو ئريادطريي ئةو
َيدا تا ضةند ضريؤكيَك بةشيَوازي رياليزمي سؤسياليسيت
ثاشان لة كؤضريؤكي (ئةو رِةجنةي كة دةيدةين) هةول
َات
بنووسيَت  .لةم كؤ ضريؤكةدا ثرت باسي ةةباتي كريَكاران و تويَذي هةذاران ,دذ بة دام و دةزطاي دسةل
دةكات ,كة ئةمة هةمان ئةو شتة بوو كة لةو رِؤذطارةدا حيزبي تودة داواي لة نووسةران و هةواداراني ةؤي
دةكرد .هةر هةمان ئةو بريوبؤضوونانة كرديانة كاريَك كة هيدايةتيش ضريؤكي (سبةي) بنووسيَت .لةم كؤ
َيب رياليزمي ميكانيكي داية و دوورة لة هةر
َةو لة قال
ضريؤكةشدا كاري هونةري ئال ئةمحةد كرض و كال
َيةكي هونةري و دةروون بيين و كاراكتةرناسي.
قوول
َي  5247دا دةطةلَ طروثيَكدا كة سةر
هاوكاري ئال ئةمحةد دةطةلَ حيزبي تودة زؤري نةةاياند ولة ئازاري سال
َاني دواي
بة رِةوتي ةةليل مةلةكي بوون لة توودة جياوبووةوة  .ئال ئةمحةد لة دوو كؤ ضريؤكدا كة لة سال
دووبةرةكي و ثيَش كودةتاي موردادي  5216بَاوي كردنةوة ,زياتر بؤ تيَمة و ناوةرِؤكةكاني بةر لة (ئةو
َبةتة بة ديديَكي ثوةتةتر ,دةطةِريَتةوة .سيَ تارو ذني زيادة  ,زياتر رِةةنةطرتنة لة
رِةجنةي دةيدةين) هةل
َطةي ثاشكةوتوو وطريؤدةي نةزاني و نةةويَندةواري .
ناهةجناري و بيَ سةوبةرييةكاني كؤمةل

َيَكدا كة بة هيَزي سيَيةم بة ناوبانط
ئال ئةمحةد لة سؤسياليزمي وشكي حيزبي دابرِابوو وئيستا دةطةلَ كؤمةل
َي ئال ئةمحةد بةسةر هونةري ضريؤكنووسيدا
َام زال
بوون ,بريي لة سؤسياليزمي سةربةةؤو ئارام دةكردةوة .بةل
لة ضاو ئةو بةرهةمانة كة ثيَشرت بَاوي كردبوونةوة لة كؤضريؤكي ذني زيادةدا بة ئاشكرا ديارة.
هةر هةموو ضريؤكةكاني ئةم كؤضريؤكة (ذني زيادة) رِةنطدانةوةي زةيين نائارامي نووسةريَكن كة ئةوةي
َام ئةطةر لةم قؤناغةدا لة ئال ئةمحةد بثرسن ضي دةويَت,
دةيبيينَ نايةويَ و ئةوةي دةيةويَ نايبيينَ .بةل
َاميَكي رِوون ناداتةوة.
بيَطومان وةل
َجار
َاني ضل ,ئال ئةمحةد رِوو دةكاتة ضريؤكي فابيل .هةوةل
َاني ثاب كودةتاوة تا دةوروبةري سال
لة ماوةي سال
َام بة ناوةرِؤك و
(سرطزشت كندوها) بَاودةكاتةوة .كة فابي يَكة  ,فابي ة كالسيكييةكان وةياد دةهيَنيَتةوة ,بةل
َم و زؤري ضةوساندنةوة دةطريَت.
تيمةيةكي مؤديَرن و هاوضةر  .كة رِةةنة لة ذياني ضينايةتي و ثرِ زول
ضريؤكيَكي ديكةي ضريؤكيَكي دريَذة بةناوي (ن و الو م)ة كة لةويَدا واريوات و بةسةرهاتي رةمزي دوو مريزا
بنووس بةناوي مريزا اسد ال ة و مريزا عبدالزكي و رِةوب و بارودؤةي رؤذطاري ئةوان نيشان دةدات ,كة
َام ئةم بةرهةمة لة كارنامةي ئةدةبي ئال ئةمحةدا بايةةيَكي ئةوتؤي
ئاماذةية بؤ ذياني هاوضةرةى ةؤي  .بةل
نييةو بةكاريَكي سةركةوتوو نازانريَ.
َكو طرفتاري سسيت و قورسيش دةبيَت ,تةنانةت
ضريؤكةكة نةك هةر لةرِووي زةمانةوة بؤ دواوة دةطةِريَتةوة ,بةل
َؤزة.
َؤزكاو وئال
بابةتةكةشي ئال
َي بةهيَز لة ذياني ئةدةبي ئال ئةمحةدا ,لةطةلَ بَاوبوونةوةي (بةرِيَوةبةي قوتا انةدا) دةست ثيَدةكات,
ةال
َي  521١دا بَاوبووةوة و وةكو ئال ئةمحةد ةؤي طوتويةتي سيَبةرو كاريطةري كتيَبيَكي
ئةم بةرهةمة لة سال
فردينان س يين بةناوي (سةفةر بؤ كؤتايي شةو)ي ثيَوة ديارة .بةِريَوةربةري قوتا انة كة ثياويَكي هةستيارةو
لة هةنبةر هةر رِووداويَكدا ةيَرا كاردانةوة نيشان دةدات  .بة طوتةيةكي دي رِةنطدانةوةي كةسيَيت نووسةري
ضريؤكةكةية و بة زمانيَكي ةيَراو لةزين و بروسكةيي كة لة تايبةمتةندييةكاني زماني ئال ئةمحةدة
,منوونةيةكي شايستةي ئةدةبياتي رِياليسيت ثيَشكةب دةكات.
ئال ئةمحةد ,لة دةيةي كؤتايي ذيانيدا بةرةو ئاين كة لة نيوةي ِريَطادا رِةهاي كردبوو ,طةرِايةوة ,وةكو يةكَيك
َايةتيدا دةركةوت  .ضريؤكةكاني كؤضريؤكي (ثنج داستان و ) ضريؤكي
لة ضاالكرتين رِؤشنبريان ,لة مةيداني كؤمةل
َطةي ئةو بؤضوونةن .لةاليةكي ديكةوة وتاري دريَذي (غر بزدطي) بؤةؤي بريتيية لة
دريَذي (نفرين زمني) بةل
بةطذاضووني هةنديَك اليةني نويَتوازي كة ئال ئةمحةد واي تةسةور دةكرد ,دذي سونةتة .لة ضريؤكي (ثيَنج
ضريوك)دا بة تايبةتي لة ضريؤكي (جشن فرةندة) نووسةر رِووبة رِووي جةذنيَك ,كة بة ئاشكرا شيَوةي نا ئايين
َتة بة هةقانيةتي ئةو جةذنة دةكات .لة (نفرين زمني)دا مامؤستايةك بؤ طونديَكي دوور
هةية ,دةوةسيتَ و طال
َدراوة ,لة جياتي لة ةةمي دةرس و دةوامدا بيَ ,زياتر لة مةزةب دةطةرِيَ .ئةويش وةكو ئةو بةرِيَوةبةري
هةل
قوتا انةية ئةوةندة توورِةو ترِؤية ,كة ئةجنامي هةموو شتيَكي ثيَشوةةتة بةجؤريَ دياري كردووة ,كة دةكريَت
ين و بؤ
َسوكةوتةكاني ثيَشبيين بكريَت .مامؤستاكةب وةكو بةِريَوةبةري قوتا انةكة شكست دَي َ
ثيَشوةةتة هةل
شار دةطةِريَتةوة.
لة دوايةمني بةرهةميَن ئال ئةمحةد وةكو (ةسي در ميوات)(سةفةرةانةي حةج) (سفر بة واليت عزرائيل و
َيب وتارنووس,
سنطي برطوري) كة زؤربةيان دواي مةرطي ةؤي ضاث و بَاوبوونةتةوة ,نووسةر زياتر لة قال
تيوريسني يا ئؤتؤبيوطرايف نووسدا دةردةكةويَت  .ئال ئةمحةد لة مانطي شةشي  5232دا لة ئةسااي طةيالندا

َام دؤسيةي ئةدةبي و
كؤضي دوايي كردو بة مردني ئةو دؤسيةيةي ذياني فيزيكي ثياويَك داةرا ,بةل
َايةتي ئةو ,هيَشتا هةر كراوةية.
كؤمةل
َام هةميشة
رِةنطة رؤذيَك بيَت كة ئيدي ضريؤكةكاني ئال ئةمحةد بؤ هيض كةسيَك رِةونةق و رِةواجيان نةبيَت ,بةل
شتيَكي ئةو دةمَيينَ كة زةيين نةوةيةكي زؤر بة ةؤيةوة مذوولَ بكات ,تواناي بة جؤشي ئةو لة
َايةتيدا و هةروةها زمان و ثةةشانة نايابةكةي كة سيميين دانشوةر لةو
رِووبةرِبوونةوةي كاروباري كؤمةل
َيَت :زماني ئال ئةمحةد ,بروسكةيي ,هةستيار ,ورد ,تيذبني ,توورِة ,توند ,زبر ,رِاشكاو ,رِاستطؤ,
بارةيةوة دةل
ثاكو ثاكيزةةواو رِووداوئافةريَنة.

-١جيَ ثيَ
َتؤكةمةةوة
دنيا تةزي بوو .ضاوةرِيَي ثاس بووم .بةسةةر بةةفري سةةر شةةقامةكةدا دةهةامت و دةضةوم .لةة ذيَةر ثال
َدةلةرزيم .دوو رؤذ بوو بةفر دةباري .هةرطيز بةرِادةي ئةةو رؤذة بريوةةي بةةفر ئةازاري ضةاوي نةةدابوم .هيَشةتا
هةل
شةوقي بةفري رؤذ نيطاي بةرنةدابووم .ضاوم جارجار ريَشكةوثيَشكةي دةكرد .ئةو ثؤلةي دةرسم تيَةدا طوتبةؤوة
َم نةةةدةهات .ديسةةان شةةةقامةكةو تةةؤف و
سةةؤثاي تيَةةدابوو .طةةةرم بةةوو .بةةةآلم فايةةدةي ضةةي؟ ةةةؤ طةرماكةةة لةطةةةل
َةك ..سةرماو ضاوةرِواني ثاس .دةرسةكةم لة رؤذان زوتةر تةةواو كردبةوو .شةةكةت نةةبووم ,بةةآلم سةةرمام
بةستةل
َةةدابؤوة .بةةة كةةةنار
َتؤكةةةم هةل
َتؤكةمةةةوة دةلةةةرزين .يةةةةةي ثال
بةةوو .هةسةةتم دةكةةرد ئيَسةةكي شةةانةكامن لةةة ذيَةةر ثال
شؤستةكةدا دةهامت و دةضووم .بةفر ,هيَشتا هةر دةباري .جةار جةاريش دةبةوو بةة تةةرزة .دةنكةة تةةرزةكان وردو
َةدةهات .دوو ثةاس هةاتن و تةيَ
َةم تيَةك هةل
قورس بوون .كة ثروشة بةفر لة درزيي ية ةةمةوة دةةزية سةةر م ةم ,دل
ثةرِين .لة نيَو تاريكييةكةوة دةمرِوانيية ك ؤ بةفرةكان.
َي بةوو .بةةآلم هيَشةتا هةةر بةةفري ثيَةوة مةابوو .هةسةتم بةة نةةرمي
تايةي ئؤتؤمبيالن بةفري سةةر شةةقامةكةيامنال
بةفرةكةي ذيَر ثيَم دةكةرد كةة دةثةسةرتاية وة روونةاكي طَةؤثي شةةقامةكة ليَةلَ بةوو .ك ةؤ بةةفرةكان دةتطةوت داوي
َي سثني و بة ض شويَنيَكي ئامسانةوة بةندنني.
ةةيال
شةقامةكة ضؤلَ بوو .يةك نةفةري ديش لةويَ وةستابوو و ضاوةِريَي ثاس بوو .نيطاي وَيلَ و سةرطةردامن لةطةةلَ
ك ؤ بةفراندا بةرةو ئةرزةكةدادةطةرِا.
َةةنطوت! جةيَ
لة ذيَر روناكي ية ليََةكةةدا وةسةتاوم .روانيمةة بةةفرة تةازة باريوةكةة .لةة ثةرِ نيطةام لةة جةيَ ثيَيةةك هةل
ثيَيةةكي ثةةان و طةةةورةو تةازةبوو .هيَشةةتا بةةةفر بةةة تةةواوي ثةرِي نةةةكردبؤوة .لةةةنكاو برييَةك يةةةةانطريم بةةوو :يةةاني
دةشيَت؟ دةشيَت ئةمةجيَ ثيَي من بيَ؟ ..ةؤزي جيَ ثيَي من باية! ..نةةيَر بةوو بةة ةوليةام .ضةةندم حةةز دةكةرد
جيَ ثيَم لةسةر زةمني مابيَتةوة .ضي واي نةمابوو طريَو لةطةلَ ةؤدا بكةم كة جيَ ثيَي منة ,بةآلم نةفةريَكي ديش
َييةكاندا ويَةلَ
لةويَندةر بوو .بةدةم ضاوةرِواني ثاسةوة هاتوضؤي دةكرد .ديسان نيطام لة نيَو داوة سثيةية ةةيال
بوو .بريم دةكردةوة كة :کياني دةشيَت؟ ..ياني جيَ ثيَةي منةيش لةسةةر زةوي دةمينيَتةةوة؟ ..ةةؤزي جةيَ ثيَةي
من باية!
َمي هةناسةم دا دةهاتة ةواريَ و بةرةبةرة جيَ ثيَيةكةي لةمةرِ مين ثرِ كردةوة.
ثرِوشة بةفر بةنيَو هةل
َدةلةةةرزيم .بةةةدةم ضةةاوةرِواني
َتؤكةمةةةوة هةل
َةةي هيَناومةةة جةةؤب .دنيةةا سةةارد بةةوو .لةةة ذيَةةر ثال
ةوليةةاي ج ةيَ ث ةيَ دل
ثاسةوة ,بةفرو بةستَةكي سةر شةقامةكةم دةكوتايةوة.
َةةنطوت .جةيَ ثَييةةكان
لة ثرِ وةرضةرةام و بة شويَنةكةي ةؤمدا هةةوراز بوومةةوة .نيطةام لةة جةيَ ثيَيةاني دي هةل
َدةلةةرزيم يانةا ,بةةآلم
َم هاتةةجؤب .نةازامن هيَشةتا هةل
روو لة من بوون .هيَشتا بةفر ثرِي نةكردبوونةوة .ديسان دل
َةةم دا طةةةورة بةةوو .بةةة دةسةةتةةؤم نةةةبوو نيطةةام لةسةةةر ثةةيَآلوي كةةابراي
َةةم تةةةواو طةةةرم ببةةوو .ةولياكةةة لةةة دل
دل
ضاوةرِوانيم طريسايةوة .جؤتيَ نيوثوتي بريوةداري لة ثيَ دابوو بنةكةي طرنج طرنج بوو جيَ\ي ثوتةكةةي لةسةةر
بةفرةكة نةةش بوو بوو و هيَشتا بةفر ثرِي نةكردبووةوة.
َة بةةة
جيَةي ثيَيةةة ثةةان و طةورةكةةة طةةرنض طةةرنج نةةةبوو .سةةاف بةةوو ,ثاذنةكةةةي بةةةرز بةةوو .جيَةةي حةةةوت كةةوني ضةةكؤل
ثاذنةكةيةوةبوو .بريمة كة ئيدي دةلةرزيم .ديارترين جيَ ثيَم داية ضاو و بة ئارامي ليَي ضوومة ثيَشيَ .جيَي ثَيي
راست بوو .ثيَي راستم هةَلربِي و لة تةنيشةتي يةوة دامنةا .كةة هةسةتم كةرد جةيَ ثةيَم لةسةةر بةفرةكةة نةةةش بةوو,

ئةوجا بة ئةسثايي ثيَم البرد :ئةها! ..ياني دةشيَت؟..ياني لة طوينة!
َتؤكةمةوة دةلةرزي.
بةآلم ئةو كةيفة ةيَرايةي وةنيَو دلَ و دةرومن كةوت طةرمي نةدةكردمةوة ,شامن لة ذيَر ثال
هؤرِني ثاسيَك وةئاطاي هيَنامةوة .الكةومت .تايةي ثاسةكة ريَك بةسةر جيَ ثيَيةكانةدا تةيَ ثةةرِي و دوو شةةقاويَك
َدةلةةةةرزيم .ثاسةةةةكة ضةةةؤ َل و سةةةاردبوو .قةةةامكي ثيَيةةةةكامن لةةةة نيَةةةو
هيَةةةوةتر ويَسةةةتا .سةةةةركةومت .هيَشةةةتا هةةةةر هةل
َيَك ثرِوشةةة
ثيَآلوةكانةةدا رضةةي بةةوو .لةةة درزي ثةجنةرةكةةةوة كزةيةةةكي سةةارد وةذوور دةكةةةوت .هةةةر جةةارةي كؤمةةةل
بةفري بةطةلَ ةؤ ديَناو بةر دةموضاوم دةكةوت .نيطام برِي بووة ثيَشيَ و هةر كةة دةطةييةة جامةة بةةفر طرتوةكةة,
ئةويش لة جيَي ةؤي دةي بةست و بة جامةكةوة دةضةسثي .لةفكرانراضووم :ياني ..ئةمةلةسةر بةةفر بةوو! جةيَ
ثيَي سةر بةفر ها! جيَ ثيَي سةر بةفر ض داديَكم دةدا؟ هةا! يةاني دةشةيَت؟ بةةم سةةرماية! بةةم ثيَيةة رضةيوانةوةم؟
َدةلةةرزيم .لةطةةلَ هةةر تاسةةيةكدا جامةةكان
ياني لةة طوينةة؟ ئةاةر ضةؤن دةبةيَ؟ ..نيَةو ثاسةةكة سةاردبوو .ثةرت هةل
َةكةكةدا
تةةةةكانيَكيان ثة ةيَ دةكةةةةوت و دةنطيَكةةةي قيَزةوةريةةةان ليَةةةوة دةهةةةات .زجنةةةريي تايةةةةكان بةسةةةةر بةسةةةتةل
دةسورِايةوةو زرِةيان دةهات .شاطردي شوفيَرةكة بةدةنطي بةرز قسةي دةكرد .ناوة ناوة سةري دةكيَشاية دةريَ
و بانطي دةكرد.
َم ةةةةريك بةةوو دةكةةةوت .القيشةةم دةلةةةرزين و ضةةي واي ن ةةمابوو
لةضةةوار ريانةكةةةدا دابةةةزيم .كتيَبةكةةةي بةرباةةةةل
َكشةةا .كتيَبةكةةةم قةةايم كةةردو ةةةؤم طةيانةةدة سةةةر
َتؤكةةةم ثةةرت هةل
بةسةةةرا بكةةةوم .ددامن جةةري كةةردةوة .يةةةةةي ثال
شؤستةكة .بةفري سةر شؤستةكة بةستبووي .دةمزاني جيَ ثيَي مين لةسةر دةرناكةويَ .شؤستةي كةةنار ضةوار
َكةكةة هةةموو بةلةةز دةرِويَشةنت ,هةةموو دةسةتيان نةابووة طريفانيةان .هةناسةةيان وةكةو
َغ بةوو .ةةل
ريانةكة قةرةبال
َةة و ثةيَ ةاوسةان بةةدةرةوة
َدابوو  ,سةرمايان نةةبوو .رووتةل
َمي دةكرد .هةموو ضةتريان هةل
هةناسةي ئةسب هةل
َكييةوة ,وةبن بةفران كةوتبوون ,يا ةزي بوونة نيَةو ذيَةر زةمينةان .كةة
نةبوون ,يا مردبوون و بيَ ئةرك بةسةر ةةل
َطةرِاوةو طةرمة لة تؤ واية لة ذوريَكي طةةرم
دةم روانية سةروضاوي ئةوانةي بةالمدا تيَدةثةرِين ,دةمبيين سور هةل
يا لة طةرماوةوة وةدةركةوتوون .دةتطوت طةرماكةيان لةطةلَ ةؤدا هيَنابوو .هةموو طةرمايان بةوو .دةستكيَشةيان
لةدةست كردبوو .جيَ ثيَيان لةسةر بةفري تازةباريوو بةديار دةكةوت .يا بةديار نةدةكةوت ..من ئةمةم مةبةسةت
َدةلةرزيم و سةركؤنةي ةؤم
نةبوو بريم لة جيَ ثيَي ةؤدةكردةوة .بريم لة ةؤم دةكردةوة .لة ذيَر ج ةكامنةوة هةل
َمي
دةكرد -:دةبيين؟ دةبيين هةي قةل ثياو! هةموو شادو بة كةيش و ,طةرم و طةورِن ..تةةمي هةناسةةيان لةة هةةل
َيَي؟تؤ ,ةةريكة لةسةةرما
َديَنن؟ بةَليَ؟ تؤ ض دةل
هةناسةي ئةسب دةضيَ ,دةبيين؟ دةبيين ضةند بيَباك هةنطاو هةل
مردار دةبييةوة ,رةق دةبييةوةو جيَ ثيَشت لة ض شويَنان ديار نيية ,نة لةسةةر بةةفر .نةلةسةةر زةوي! بةةَليَ جةيَ
ثيَت لةسةر بةفريش بةديار ناكةويَ .تيَدةطةي؟ تةنانةت لةسةر بةفريش!
روناكي يةكي ليَلَ لة جاخمانةي دوكاني كةرةفرؤشةكةي سةةر ضةوارِيانةكةوة بةةدي دةكةرا ..رةضةةريَي نيَةو بةةفري
سةر شؤستةكة دياربوو .رةضةِريَيةكي تةسك بوو .بة تةؤبزي جيَةي دوو ريَبةواري تيَةداوةبووة .رةضةةِريَيةك كةة لةة
ئاكامي هاتوضؤي ريَبوارانةوة ظةبوو بوو .جيَ ثيَيان تيَكةلَ و ثيَكةةلَ بةسةةري يةكةدي دا كةةوتبوون :ثاذنةيةةكي
َضةسةةواو ,بةةين كةةورت و بةةاريكي ثيَآلويَكةةي ذنانةةة ,جيَةةي ضةةوار قةةامكي رووتةةي ثيَيةةةكي ةةةاوس ,طرجنةةي بةةين
نال
َنياييةةةةوة لةةةةجيَي ةؤيةةةدا بةرجةسةةةتة ببةةةوو .تةنانةةةةت ماركةةةةي
ثيَآلويَكةةةي السةةةتيكي طةةةةورةي ثياوانةكةةةة بةةةة دل
كارةانةكةشي بة ديار كةوتبوو.
َةي ةةؤدا
ئيدي هةموو جؤرة ثيَيةكي دي لةسةر رضة ِريَيةكة بة ثالَ يةكةوةو بةسةر يةكةدي دا نةةقش ببةوو .لةة دل
طومت - :دةبيين؟ دةبةيين ض رووي داوة؟ جةيَ ثيَةي ض كةسةيَك بةة تةةواوي نةماوةتةةوة .جةيَ ثيَةي كةيَ بةتةةواوةتي

َكي وةمَيينَ.
ديارة تا هي تؤ ديار بيَ؟ ثيَويست ناكا جيَ ثيَي ةةل
جيَ ثيَيان بؤ كردنةوةي ريَطةية .طرينط ئةوةية كة ريَطة بكريَتةوة .بةفرةكة بشكيَ و ريَطة ظةبيَ .كة ريَطة ظةبوو
َكي ضي ديَ؟ جيَ ثيَي تؤب هةر واية.
ئيدي جيَ ثيَ بة كةل
طرميان جيَ ثيَت وون بوو ,لة بري ئةوة دةبيَ بةبةشيَك لة ريَطةكة .طةر وونيش بيَ لة نيَو ريَطةكةةدا وون دةبةيَ.
َي ئاسةودة
َكي هاتووضةؤي ثيَةدا دةكةةن ..ئةةم بريؤكةيةة كةيفؤكةيةةكي دةدامةيَ و ةةةيال
لة نيَو ريَطةيةكدا كة ةةةل
دةكردم.
بةآلم لةهةةمان كاتةدا كةة ئةةم كةيفؤكةيةةم لةبةةر ةةؤوة تةاوتؤ دةكةرد ,هةزرم شةتيَكي دي دةطةوت .شةويَنيَكي دي
هزرم تشتيَكي دي دةطوت .لة طوينة هةر هةمان شويَن بيَ ...بةآلم ئةم تشتة رونةرتو بيَةدارتربوو .ليَكةدا ليَكةدا لةة
دةركةي بريي دةدام! ها؟ لةبري ئةوة ريَطة ظةبووة! بةَليَ؟ جيَ ثيَي تؤ بزر بيَ ..تا ريَطة ظةبيَ؟ ئةها؟ ريَطةة ,ريَطةة
َمي هةناسةةي ئةسةثن! بةؤ ئةمانةة؟ بةؤ
َيَةي هةةل
َيَي تازة لة طةةرماو وةدةركةةوتوون .هةناسةةيان دةل
بؤ كةسانيَك دةل
َكي مل بة بةفرةكةوة نةنيَن؟ جيَ ثيَآلويان نيية؟ ضي شةلن ,طؤجن؟ كةواتة بؤ جيَ
ريَطة بكريَتةوة؟ بؤ هةموو ةةل
َتؤشكةرةكةي ةؤ ثيَدةكةنيم .ثيَكةنينيَكي تةالَ و قيَةزةوةر .ثيَكةةنينيَك لةة
ثيَي تؤ طوم بيبَ ..ئيدي بة بريؤكة دل
ذيَر ددانةكامن دا ث يشاندمةوة ,ةؤ ئةطةر شيابا دةم ةستة ذيَر ثيَمةوة.
َدةلةةةرزيم و ةةةؤم
َتؤدا هةل
شؤسةةتةكة تاريةةك بةةوو .بةرِضةةةريَي نيَةةو بةفرةكةةةدا ريَةةم دةكةةرد .هيَشةةتا لةةة ذيَةةر ثةةرية ثةةال
سةركؤنة دةكردو قة ةريم بة كةيفةكةرانةكةي ةؤ دةكرد .كة ضوومة كؤآلنةكةةوةو طَؤثةةكان شةةوقدارتربوون,
َةة لؤكةيةةو بةدةمكةةواني هةالجانةةوة ديَتةة
سةيرم كرد ك ؤ بةةفرةكان درشةت تةرو فشةةلَ تربةوون ,دةتطةوت تؤثةل
ةواريَ و سووك لة عاردي دا دةطيَرسةيَتةوة .جةسةتةي بةةفر طرتةووي ثشةي ةيةكي رةب لةةبن عةامودي كارةباكةة
َم داةورثا :ثشي ةكةي ةؤم نةبيَ؟
كةوتبوو .دل
َيَنم .بةة بةفرةكةةوة قةرةسةابوو و نةةجوآل .ثشةي ةكةي ةةؤم بةوو.
ضوومة ثيَشي ,ويستم بةنوكي ثيَآلوةكامن بيجول
َةة رةزا قورسةةكةي ةةؤم بةوو ,ئةةو ثشةي ةية بةوو كةة هةةر هيَنةدةي لةدةسةت دةهةات لةة
هةمان ثشةي ة رةشةة تةمةل
رارِةوة تاريكةكةدا بة بن دةست و ثيَياندا هةَليَ .لة دةرطاي دانةةراوي ذوورةكانةوة بة دزييةوة سةريَك بكيَشيَ.
ئةو ثشي ة نةوسنةبوو كة سةرةتا زؤر كؤشام ببم بة هاوِريَي ,بةآلم نةم تواني .بؤية هةميشة لةوة دةترسام رؤذيَ
َةي طوشةيم.
َةم طةريا .ةةةميَكي ناديةار دل
لة رارِةوة تاريكةكةدا وةبن دةستم و ثيَم بكةويَ و هةناسةي لةبةر بةربِم .دل
َريَذم :کئاةر بؤ ضةويتة دةريَ؟ بةؤ؟
َم بكةمةوةو داةي ةؤم بةسةر ئةو تاوانةدا هةل
دةمويست هةموو طريَكاني دل
َكةكةةة ةةريكةةة رةق دةبنةةةوة .ئةةاةر بةةؤ ضةةوويتة
َبةندانة .بةةةم بةةةفرة بةيَ ئامانةةة ,ةةل
نةةامسةةة بةةةوتؤف و سةةةهؤل
َدةلةةرزيم ,بةة ث ةة تاريكةكانةدا سةةركةومت .ك ي ةي ذوورةكةة لةة
َتؤكةمةةوة هةل
دةريَ؟..هةر بةو دةقةوة كةلة ذيَر ثال
َة.
نيَو دةستم دا دةتطوت ثارضةية سةهؤل
َم تةنط بوو .ةؤم سةركؤنة دةكرد .لةوة دةترسام کنةبا جيَ ثيَم نةميَنيَتةوة ..لةسةر زةوي نةقش نةبيَ..
دل

َي .9125
َة ضريؤكي  :زن زيادي ضاثي يةكةم سال
برِوانة :كؤمةل

زويا ثريزاد
عةبادان ....5219
فةزاي ضريؤكةكاني ثريزاد ,وةكو ضريؤكنووسيَكي نؤ رياليست – فةزاو هةماجي ذياني ئةمرِؤية ,لة شاراني
َدا .ئةم جؤرة ضريؤكانة ث ؤت و نةةشةي سادةيان هةيةو
طةورةدا ,لة ةانوو و شوقةي بضووك و تةنيايي قوول
هيض ِرووداويَكي سةيرو غةريب لة و ضريؤكانةدا رِوونادات ,رِووداو ,هةمان ذياني رؤذانةية ,كة بةةةم و
شادييةكانيةوة ديَت و دةرِوات.
َام بة زمانيَك كة هةست و شةقَي ذنانة بة
َبيَكي ئاسايي و باو دةنووسيَت ,بةل
ثريزاد ضريؤكةكاني بةشيَوةو قال
بةرهةمةكةي دةبةةشيَت ,تيشك و رِووناكيةكي تازة دةةاتة سةر كاراكتةرو شويَنةكان  .ثريزاد ,كاري ئةدةبي
ةؤي بة نووسيين كورتة ضريؤكي سكيَض ئاساى وةكو (عصرها )5670 -دةست ثيَكردووة .لة ( طعم طف
َيَك ضريؤكي هاوثةيوةست
ةرمالو)5673 -دا ضريؤكي كورتي ثوةتةتري نووسيوةو ثاب بَاوكردنةوةي كؤمةل
لة (يك روز ماندة بة عيدثاك  )5677رِووي كردة رِؤمان( :ضراغهارا من ةاموب ميكنم )56١0-
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َم شةةوىَ ثةاب شةتنى ئامانةةكانى شةيظ دةكةومةة
َيَم "ئةمرِؤ ضريؤكيَك دةنووسم ".بةةال
هةموو رؤذيَك بة ةؤم دةل
َيَم "سبةى ,سبةى هةر دةينووسم".
ويَذينطان ودةل
َ ةيَم
هريبارةكةةانى شةةيظم شةةتووة.موبةقةكة ةةةاويَن دةكةمةةةوةو دةضةةم لةبةةةر تةلةةةفزيَون ليَةةى دادةنيشةةم .بةةةةؤم دةل
"كورتةو ثوةتةى ئةو ضريؤكةى كة لة زةينماية بة ضةند رستةيةك لةسةةر ثارضةة كاغةةزيَك دةنووسةم وكاغةزةكةة
دةنةم بة ئاويَنةةى سةةر دةستشةؤرةكةوة تةا سةبةينىَ لةة كةاتى دةسةت و ضةاو شةؤردندا بةريم بيَتةةوة كةة بةتةةماى
َةةةكان لةةة
َتيم دروسةةت كةةرد ,بةةةر لةةة هاتنةةةوةى مندال
نووسةةينى ضةةريؤك بووم".سةةبةينىَ ثةةاب ئةةةوةى كةةة قةةاوةل
قوتا انةو ميَردةكةم لة دايةرة ,دةرفةمت دةبىَ.
َم
َةةكان حةةزيان لةة تةةماتاو هةيةة بةةال
بؤ فرا ظينى سةبةينىَ تةةماتاويَك دروسةت دةكةةم كةة وةةةتطري نةةبيَت .مندال
ميَردةكةةةم ةةةةةةةةة دةتةةوامن قيافةةةت وسةةيماى بةرجةسةةتة بكةةةم .سةةةرى دادةةات.نانةكةةةى دةةةةوات وبةىَ ض قسةةةيةك
َةةبؤلَ ناكةات .لةة جيةاتى
َم بيةانو ناطريَةت ,بؤل
َةستىَ.دةزامن حةزى لةة ضيَشةتى تةماتةة نيةة ,بةةال
لةسةر ميَزةكة هةل
َى ئةو.دووسبةى دةضم سةوزةى تازة دةكةرِم وقاورمةة سةةوزى ليَدةنةةم.
ئةمة دوو سبةى ةواردنيَك ليَدةنةم بة دل
دوو سةبةى كةارى ضريؤكنووسةينم بةة دةسةتةوة نيةة ودةفةةمت دةبيَةت سةةوزة ثةاك بكةةم ومشةتومرِ دةطةةلَ سةةوزة
فرؤشةكةدا بكةم كة بؤضةى سةةوزةكةى هةةر قةورِة .ئةةوجا قاثشةؤرةكة ثةرِ لةة ئةاو دةكةةم و سةةوزةكةى تيَدةكةةم.
جاريَكى دةشؤمةوةو ئاوةكةى دةطؤرِم ,دووبارة دةيشؤمةوةو ئاوةكةى دةطؤرِم وسيَبارةو ضواربارة دةيشةؤمةوة,
هةندىَ جار حةوتبارةو هةشتبارةى دةكةمةوة.ضاوي كةكةم لة ضةاو دةكةةم وسةةوزةكة دةبةذيَرم نةةبا قةورِى ثيَةوة
مةةابىَ .هةةةنطىَ دةجينم.ئةةة ا موةيةةةت دةمب دةسةةتم نةةةبرِم .لةةة كةةاتى سةةةوزة جنينةةدا هةميشةةة دةسةةتم دةبةةرِم.
َن كابانى هيَشتا هةر ناشيت".ةؤميش ثيَدةكةمن .دةزامن شةؤةى دةكةات.
ميَردةكةم ثيَدةكةنىَ "دواى ثازدة ساال
ى ورد َنرىَ".ةةةةؤى لةةةة سةةةةوزة جنينةةةدا
َيَةةةت "سةةةةوزةى قاورمةةةة دةبة ة َ
سةةةةوزةكة ورد ورد دةجةةةنم .دايكةةةم دةل
وةستايةكى سةيرة .ةيَرا ةيَرا دةجينىَ و قةتيش دةسةتى ةةؤى نابِريَت.سةووركردنةوةى سةةوزةب فةةنوفنونى
ى لةسةر ئاطريَكى كز بةردةوام سةوزةكة تيَك بدةى تا نةسووتىَ
َن ئةمة فيَر بووم .دةب َ
ةؤى هةية.دواى ثازة ساال
و بةةاب سةةووربيَتةوة .لةةة بةةريم نةض ةيَت ثيَشةةوةةتة لؤبيةةاب بكةمةةة ئةةاو تةةا زوو بكوَلىَ.جةةارى ثيَشةةوو كةةة قاورمةةة
َ .ميَردةكةم هيضةى
َيةوةو لؤبياكة نةكوال
َو توال
سةوزيم ليَنا بريم ضوو لؤبياكة ثيَشوةةتة بكةمة ئاو.طؤشتةكة كوال
نةوت ,ىلَ كة سفرةكةم كؤكردةوة بينيم لؤبياكانى لة طؤشةةيةكى قاثةكةةدا كةؤ كردووةتةةوة .ئةةو شةةوة كيذةكةةم
طوتى "سكم ديَشةيَت".ميَردةكةم رؤذنامةكةةى لةة ضةاوى هيَنايةة ةةوارىَ ونيطايةةكى منةى كةرد .ئةةوجا بزةيةةكى
َة زؤر ذانة سك
كردو ئاماذةى بؤ موبةقةكة كرد.ميَردةكةم وةكو زؤربةى ميَردان نةيدةزانى كة كيذانى سيازدة سال
دةطرن.
َنةةة.
سةةبةينىَ تةةةماتاو وةةةةتم ليَناطريَةةت و ضةةريؤكةكةم دةنووسةةم ,ئةةةو ضةةريؤكةى مةةن طةرةكمةةة بينووسةةم بةةؤ مناال
َةة وكةرويَشةكةكة نةاتوانىَ
َةكة قوول
َيكةنةدووة .ضةال
َيَكةوة كةة راوضةييةك هةل
ضريؤكى كةرويَشةكيَكة دةكةويَتةة ضةال
َةكةى بيَننةةةة دةرىَ.
َم ئة ةةوانيش نةةةاتوانن لةةةة ضةةةال
ليَةةةى بيَتةةةة دةرىَ .دؤسةةةتانى كةرويَشةةةكةكة دةيدؤزنةةةةوة ,بةةةةال
َةكةوة هةندىَ جار قسانى دةطةلَ دةكةن تا تاقةةتى نةضةيَت.
ى ولة ديار ضال
ئاووةؤراكى بؤ ديَنن تا لة برسا نةمر َ
َم حةةزى
َةكةدا دةميَنيَتةوة .ةؤراكى هةية ,شويَنةكةشةى طةةرم و رةحةتةة بةةال
كةرويَشكةكة رؤذان و رؤذان لة ضال

َيَكى ئامسانى ليَديارة كة هةندىَ جار روناكيَكى شينباوةو هةنديَجار ثةرَ
َةكةوة تؤزقال
ليَية بيَتة دةرىَ .لة نيَو ضال
ى و شةوان ستيَران دةبينىَ.
َندان بة دةم فرِينةوة دةبين َ
هةورو كةوةيية .رؤذان بال
َةة دةربيَةنم .سةبةينىَ برييَكةى بةؤ دةكةمةةوة.دةبىَ تةا
َة قوول
تا ئيَستا نازامن ضؤن ئةم كةرويَشكة ضكؤلةية لةةم ضةال
ئيَةةرةى ضةةريؤكةكة لةةة ضةةةند رِسةةتةيةكدا بنووسةةم تةةا لةةةبريم نةضةيَت .ويَةةذينطيَك دةدةم .بةةا بةرِؤم ةةةوم تةةا سةةبةى
َيَكى قةةةوولَ دةربيَةةةنم .تينوومةةةة .دةضةةةمة
ضوسةةةت و ضةةةةلةنط مب .سةةةبةينىَ دةبةةىَ كةرويَشةةةكيَكى بضةةةووك لةةةة ضةةةال
َةكة دةكةمةوة ,بؤتَة ئاويَك دةرديَنم .ضاوم بةة جةىَ ميوةكةة دةكةةوىَ .تةةنيا دوو دانةة
موبةقةكةو دةرطاى يةةضال
تةماتةم هةية و دوو تةماتة بةشى تةماتاوى سبةينىَ ناكةات .سةبةينىَ دةبةىَ تةماتةة بكةرِم .ئاوةكةةم دةةؤمةةوة.
ةةوم ديَت .ثةرداةةكة لة جيَى ةؤى دادةنيَمةوة ,طَؤثةكة دةكوذيَنمةةوةو لةة موبةقةكةة ديَمةة دةرىَ .دةمويسةت
شةةتيَك تؤمةةار بكةةةم .ضةةى بةةوو؟ ثةةةرِة كاغةةةزيَك لةةة دةفتةرضةةةى دةرامةةةت و ةةرجييةةةكامن دةكةمةةةوةو لةةة سةةةرى
دةنووسم تةماتة .دةبىَ كاغةزةكة بة ئاويَنةى سةر دةستشؤرةكةوة بنيَم تا سبةى لة بريم بىَ ةةةةةةةة...
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َم هةموو رؤذيَك لة ثةجنةرةى موبةقةكةمةوة ,لةة موبةةق و حةوشةةكةى
من ذنة جريانةكةى بةرانبةرمان ناناسم بةال
ةؤياندا دةيبينم .بةيانيان ج ةشؤراوةكان ديَنيَتة حةوشةةو دةيانةدات بةسةةر تةةنافيَكى دريَةذا كةة لةة نيَةوان دوو
ثةةةرية دارضةةةناردا رايةةةةلَ كةةةراوة .ئةوسةةةا دةضة ةيَتة موبةةكةةةةو فةةةراظني ليَةةةدةنىَ .هةةةةر لةةةة هةةةةمان كاتةةةدا منةةةيش لةةةة
َيَك كةةارى
َنيَكى باريةةك و حةوشةةيةكى بضةةووكدا كؤمةةل
موبةقةكةمةدام و نيةةوةرؤذة ئامةادة دةكةةةم .لةة مةةةوداى كةؤال
ضوونيةك ئةجنام دةدةين.
َةكةةةى لةةة قوتا انةةة ديَنةةةوة مةةالَ .ذنةةة هاوسةةاكةم ميَةةزى فةةراظني لةةة
نيةةوةرؤ ميَةةردى هاوسةةاكةم لةسةةةر كةةارو مندال
َةكةة
َةكةةدا طةمةة دةكةات .ذنةة هاوسةاكةم ةةواردن تيَةدةكات .مندال
موبةقدا دةرِازيَنيَتةةوة .ميَردةكةةى دةطةةلَ مندل
َةة دةدات .ميَردةكةةى فةراظني دةةةوات و بةة
قاثةكةى دةداتة دواوةو نةان نةاةوات .ذنةة ةةواردن دةرةةواردى مندال
َةدا تؤث تؤثيَن دةكةات.
َة ثيَدةكةنىَ .دواى فراظني ميَردى هاوساكةم لة حةوشةدا دةطةلَ مندال
ئةداو ئةتوارى منال
ذنة ةوان كؤدةكاتةوة.
عةسر ميَزى ئوتو وكةرةستةى ةةياتى ديَنمة موبةقةكة .موبةقةكةة رونةاكرتو طةةرمرتة .لةة موبةقةكةةدا هةسةت بةة
ئاسودةييةكى ثرت دةكةم.
َةكةيدا بةسةر دةبات .سةعى ثيَدةكات .هةندىَ جةار طةمةةى دةطةةلَ دةكةات و
ذنة جريانةكةم عةسران دةطةلَ مندال
َةكةةة ذيةةر
َةةة دةطةةرى .ذنةةة هاوساكةشةةم دةطرى.كةةة مندال
هةنةةديَجاريش شةةةرِى دةطةةةلَ دةكةةات وليَةةى دةدات .منال
دةبيَتةوة ذنة جريان لة ثشت ميَزى موبةقةكةوة دادةنيشيَت .ئانيشكةكانى دةةاتة سةةر ميَزةكةةو سةةرى دةنيَتةة
نيَةو هةةرتك دةسةتى.هةنيَجار جطةرةيةةك دادةطرييَنةىَ وضةاو دةبرِيَتةةة جيَيةةكى ناديار.ئةوسةا لةة ناكةاودا لةة جيَةةى
َةةةوة ديَتةةة حةوشةةة .ج ةةةكانى سةةةر تةنافةكةةة كؤدةكاتةةةوة,
ةةةؤى رادةثةةةِرىَ .دواى تؤزيَةةك بةةة سةةةبةتةيةكى بةتال
قةديان دةكات و لة سةبةتةكةيان دةنيَت.
َةةكامن لةة قوتا انةةو
من لة موبةقةكةمدا شيظ ليَدةنيَم .ذنة جريانيش لة موبةقةكةيةدا شةيو ئامةادة دةكةات .مندال
َةم لةة كويَيةة؟
ميَردةكةم لةسةر كار طةرِاونةتةوة ماَلىَ .قسان دةكةن .طوىَ دةطرم .دةثرسن "ثةردا لة كويَية؟ قةل
َةةم لةسةةر ميَةزى نووسةينةكةية ".الى بةلوعةةى دةستشةؤرةكةوة
َبةكةدايةة ,قةل
َ يَم ثةردا لة دؤال
سابون كوا؟" دةل
َةةةكان باسةةى قوتا انةةة دةكةةةن .ميَردةكةةةم دةنةةط وباسةةى دايةةةرة دةطيَرِيَتةةةوة.
سةةابونيَكى تةةازة دادةنةةيَم .منال
َةكان دةوردةكةنةوة ,شيو دةةؤن ,قاوقيةذ دةكةةن .ميَردةكةةم دواى شةيظ رؤذنامةة دةةويَنيَتةةوة.
ثيَدةكةمن .منال
من قاثةكانى شام دةبةمة موبةقةكة .ذنة هاوساكةم لة موبةقةكةيدا قاث دةشوات .من لة بريى فراظينى سبةيدام.
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سةمةدي بريةنطي
523١-5262
سةمةد ,دواي تةواوكردني ثةميانطاي مامؤستايان ,بوو بة مامؤستا لة طوندةكاني ئازرباجيان .بةدةم كاري
مامؤستاييةوة ,بةشي زماني ئينط يزي زانكؤي تةوريَزيشي تةواوكرد .بريةنطي بة جؤب و ةرؤشيَكي ئةوتؤوة
كةوتة كاري فيَركردن و فيَربوون ,كة بةرة بةرة لة دةيةي  5610دا وةكو مامؤستايةكي منوونةيي ناوي كةوتة
َينةوة لة ثرسة ثةروةردةييةكاني ئيَرانى دةربارةي كةموكورِي و كيَشةكاني فيَركردن و
سةر زاران .كتيَيب (ليَكؤل
ثةروةردةو كيَشةي مامؤستايان نووسي) بيهرةنطي كة كاري ئةدةبي ةؤي بة نووسيين هةنديَك وتارو نووسيين
َي  5235دريَذةي بة
َي  5217وة تا سال
تةنزئاميَز بؤ رِؤذنامة ديوارييةكةي ثةميانطا دةستثيَكرد بوو ,لة سال
بَاوكردنةوةي نووسني و ثاضظة تةنزئاميَزةكاني لة رؤذنامةي توفيؤ(ضاثي تاران) و بيَشكةي ئازاديدا (ضاثي
تةوريَز)دا  .كتيَباني ئيَمةي كةران ( )5231و ةراثكار( )523١كؤضريؤكي تةنزئاميَزن كة بؤ بَاوكردنةوة لةو
رؤذنامانةدا ثاضظةي كردبوون.
بيهرةنطي لة بواري كؤكردنةوةي فؤلك ؤريشدا ضاالك بوو ومةتةلَ وليضار()5233و ئةفسانةيَن ئازرباجياني (دوو
َي  5232و نامةكاني
بةرط )5231,ي بةهاوكاري بيهروزي دهواني بَاوكردةوة .كؤ وتارةكاني بيهرةنطي لة سال
لة 527١دا ضاث و بَاوبوونةوة.
بيهرةنطي ,بؤ نووسيين ضريؤكة ئةفسانةيي -رِةمزيةكاني ةؤي زؤري سوود لة ئةزمووني مامؤستايةتي لة
طوندانداو ئاشنابووني بة فؤلك ؤرو كةلةثووري مي ي وةرطرتووة .بيهرةنطي بة نووسيين ئةم ضريؤكانة
َان و نؤالوان كردووةو طؤرِانيَكي ئاشكراي لةو ذانرة ئةدةبيةدا بةديهيَناوةو
ةزمةتيَكي زؤري بة ئةدةبياتي مندال
ةستوويةتية قؤناغيَكي تازة .ئةم ضريؤكانة ,بة مةبةست و نيازيَكي فيَركاري و بة نةفةسي رِةةنةطرتن لة
َطة ,لةسةر بناغةي كيَشماكيَش و م مالنيَ لة نيَوان دوو هيَزي ضينايةتي
َايةتي كؤمةل
بونيادي سياسي و كؤمةل
َي كؤترباز ,ئةفسانةي ةؤشةويسيت ,كويَر ئؤغ و ,كةضة َل هةمزة ,يةك
هةظدذدا ,رِؤنراون .قارةماناني (كةضةل
َةي قسةويَذ ,بيست و ضوار سةعات لةنيَوان ةةوو بيَداريدا
َدزو بووكةل
َدزو قةالن ,يول
َوذة ,يول
َوذةو هةزار هةل
هةل
و تةخلون ( )5270بة ةةباتي سةةت و دذوار ريَطاي ةؤيان لة دنيايةكي ثرِ ترسدا دةكةنةوة .بة نيَوبانطرتين
كاري بيهرةنطي كة لة ئةجنوومةنة رِؤشنبريييةكاني ئةوروثاو ئةمريكاشدا باسكراوة ,ماسية رِةشة
بضكؤلةكة( )523١بوو كة بؤ زماناني ئينط يزي و فةرةنسيش ثاضظةكراون.
َام كاريطةري ضريؤكةكاني بةسةر ضريؤكنووساني دةيةي
بيهرةنطي ضريؤكةكاني زياتر بؤ نؤالوان نووسيوة ,بةل
)5275(5610ةوة بة ئاشكرا ديارة.

 -11ماسيية رةشة بضكؤلةكة
َةي ةةةؤي لةةة دةوري ةةةؤي طةةرد
شةةةوي ض ة ة بةةوو .ماسةةييةكي ثةةري لةةة بنةةى دةريةةادا )59 -50( ,هةةةزار بيَضةةوول
كردبؤوة ,نةقَي بؤ دةطيَرِانةوة.
يةكيَ بوو ,يةكيَ نةبوو ,ماسييةكي رةشي ضكؤلة هةةبوو لةطةةلَ دايك يةا لةة جؤباريَطةا دةذيةا .ئةةم جؤبةارة لةة نيَةو
َي ماسيية بضكؤلةكةء دايكةي لةة بةن بةةرديَكي رِةشةي
َيَدا دةكشا .مال
َدةقوآلو بة دؤل
تاويَري سةةيت كيَوانةوة هةل
قةوزة طرتوودا بوو .شةوان دوو بة دوو لةبن قةوزةكاندا دةنووسنت.
َةكةيانا بديينَ!.
ماسيية رةشة بة عةزرةتةوة بوو طةر بؤ جاريَكيش بووة هةتاو لة مال
دايةةكء بيَضةةوو رؤذ تةةا ئيَةةواريَ بةةة دووي يةكةةةوة بةةوون ,جارجةةاريش تيَكةةةآلوي ماسةةي دي دةبةةوونء ةيَةةرا ةيَةةرا
ةؤيان بة شويَنيَكا دةكردو دةطةرِانةوة .ئةم بيَضووة ,تاقانة بوو .دايكةي  50هةةزار هَي كةةي كردبةوو تةةنها ئةةمي
ليَهاتبووة بةر.
ضةند رؤذيَك بوو ماسةيية ضةكؤل لةة طةذ فكةران رِاضةوو بةوو ,زؤر بةة كةةمي داةةاوت .زؤريةش لةة دايكةي جيَةدةما.
َةكةي برِيَك بيَتاقةةتء نةسةاغةو زوو ضةاك دةبيَتةةوة ,بةةآلم دةردي ماسةيية رةب شةتيَكي
دايكي ثيَي وابوو مندال
دي بوو.
رؤذيَكيان ماسيية ضكؤل ,سثيَدة زوو دايكي لة ةةو هةستاندو طوتي -:دايكةة دةمةةويَ ضةةند قسةةيةكت لةطةةلَ
بكةم.
َطرة بؤ ثاشي ,بضةينة طةةرِاني
َة طيان نووكة وةةيت قسانة! قسةكةت هةل
َووييةوة طوتي -:جا رؤل
دايكي بة ةةوال
ضاتر نيية؟
ماسيية ضكؤل طوتي -:نا .دايكة من تاقةتي طةرِامن نةماوة ,دةبيَ ليَرة برِؤم.
دايكي طوتي -:ياني هةر دةبيَ برِؤي ؟
ماسيية ضكؤل طوتي -:بةَليَ دايكة هةر دةبيَ برِؤم.
دايكي طوتي -:ئاةر بةم بةيانيية زووة كيَوة دةضي؟
ماسيية رةشة ضكؤلَ طوتي -:دةمةويَ برِؤمء كؤتايي جؤبارةكة بدؤزمةوة ,دةزاني دايكة! ئةوة ضةند مانطيَكة لة
ةولياي ئةوةدام بزامن كؤتايي جؤبارةكة لة كويَندةرةو ,ئيَستا و ئيَستا ئاقَم بةة هةيض كةويَ رِانةطةةيي ,لةة دويَةينَ
شةةةوةوة ةةةةو نةضةةووةتة ضةةاومء هةةةر بةةريم كردؤتةةةوة ,ئةةةجنام برِيةةارم بةةة ةةةؤم دا بةةرِؤمء كؤتةةايي جؤبارةكةةة
بدؤزمةوة ,حةزدةكةم ةةبةرو باسي شويَناني دي بزامن.
َةةي دايكةيَ! جؤبةار
دايكي ثيَكةنيء طوتي -:منيش كة مندالَ بووم ,زؤرم بري لةو شتانة دةكردةوة ,ئةاةر بةرةؤل
سةرةتاو كؤتايي نيية ,هةر ئةوةية كة دةيبيين ,جؤبار بةردةوام دةرِواو ناطاتة هيض شوَيينَ.
ماسيية رةشة ضكؤل طوتي -:ئةدي دايكة طيان ,هةةموو شةتيَك كؤتةايي نييةة؟ شةةو دوايةي ديَ .رؤذ دوايةي ديَ,
هةفتة ,مانطء سالَ ,...دواييان ديَ.
دايكة قسةكةي ثيَ برِي و طوتي -:واز لةم قسة زالنة بيَنة .هةستة با بضةينة طةةرِانيَ ,هةنووكةة وةةةيت طةرِانيَيةة
نةك ئةم قسانة.
ماسيية رِةشة بضكؤل طوتي -:نا دايكة ,لةم جؤرة طةرِانانة وةرِز بووم ,دةمةةويَ بةرِؤمء بةزامن لةة شةويَناني دي ض
َنيابة ,ةؤم دةميَكةة
ةةبةرو باسة .رِةنطة بَيَي يةكيَك ئةم شتانةي ةستووةتة ميَشكي ماسيية ضكؤلةوة ,بةآلم دل
َبةتة زؤر شتيش لةمء لةوةوة فيَر بووم ,بؤ ويَنةة ئةمةةم زانيةوة كةة زؤربةةي ماسةييان وةةةيتَ ثةري
لةم بريةدام ,هةل

دةبن طازاندة دةكةن كةة ذيانيةان بةة فةريِؤ ضةووة .هةميشةة نةارِةزايي دةردةبةرِنء ط ةةيي لةة هةةموو شةتيَك دةكةةن.
راستييةكةي من دةمةويَ بزامن ذيان هةر ئةمةية كة بةردةوام لة يةك شويَنان بي تا ثةري دةبةيء تةةواو ,يةا دةكةريَ
لة دنيادا بة شيَوةي ديكةب بذي ؟
َةة طيةان! ئةةوة تةؤ تيَكضةووي؟ دنيةا! ...دنيةا!...
وةةيتَ ماسيية ضكؤل قسةكاني تةةواو كةرد .دايكةة طةوتي -:رؤل
دنياي ضي؟ دنيا ئةم شويَنةية كة ئيَمة تيَيداين ,ذيانيش ئةمةية كة ئيَمة هةمانة.
َيَةي
َى ئةوان نزيك بووةوةو طوتي -:هاوسيَ! ئةوة مشتومرِي ضةيتانة ,دةل
ريَك لةم كاتةدا ماسييةكي طةورة لة مال
ئةورِؤ نيازي طةرِانتان نيية؟
دايكة ماسي بة دةنطي دراوسيَكةيةوة ,لة ذوور وةدةركةوتء طوتي -:ض زةمةانيَ تيَةي كةةوتووين ,ئةةوجا نةؤرةي
ئةوةية منداآلن دةرسي دايكيان دابدةن!
دراوسيَكةيان طوتي -:ضؤن؟
َةيَ دةمةةويَ بةرِؤم بةزامن لةة دنيةا ض
َة دةيةويَ كيَةوة بضةيَ! داميةة دةل
دايكة ماسي طوتي -:تؤ بزانة ئةو بستة مندال
ةةبةرو باسة ! تؤ بنؤرِة ئةم قسة زالنة .
هاوسيَكةيان طوتي -:بضكؤل! ئةوة لة كةنطيَوة بووية زاناو فةي ةسوفء بةئيَمةت نةطوتووة؟!
َيَي (زاناو فةي ةسوف) من هةر ئةوةنةدةي دةزامن لةةم طةرِانةةي
ماسيية ضكؤل طوتي -:ةامن من نازامن تؤ بة ض دةل
َي ةؤ ةؤب بكةمء كاتيَ بةةؤ بزامن ثريو كةلةال بوومء هةر هةمان
وةرِزم .نامةويَ بة طةرِاني بيَهودةو ةؤرِايي دل
ماسي ضاوو طويَ نةكراوةم.
دراوسيَ طوتي -:ئةيةرِؤ! ...لةم قسانة!
دايكةةي طةةوتي -:قةةةت بةةاوةرِم نةةةدةكرد تاقانةكةةةم بةةة ؤرة دةربض ةيَ .نةةازامن ض نارِةسةةةنيَك ضةةووتة بةةن كَيَشةةةي
بيَضووة نازدارةكةمةوة.
ي دةطةةم ,ضةاوم هةةنء
ماسيية ضكؤل طوتي -:نةةيَر كةس لة ةشتةي نةبردووم ,بة ةؤم ئاقلَ و هؤشةم هةةن ,تة َ
دةبينم.
دراوسيَ ,بة دايكي ماسيية ضكؤلي طوت -:ةوشكيَ بؤي مةطةِريَ! ئةو هَي كة شةيتانؤكة ثيَض ثيَضةية ,لة بريتة؟
دايك طوتي -:رِاست دةكةي ,زؤر دةورو ةولي بيَضووةكةي دةدام .دةك ةوا ...نازامن ضي ليَ بكا!.
ماسيية ضكؤل طوتي -:بةسة دايكة ! ئةو هاوِريَم بوو.
دايكي طوتي -:نؤبةتي ئةو قةوانةية .طةييومةتة ئةم تةمةنةو هاوِريَياتي ماسيء هَي كة شةيتانؤكةم نةبيستووة!
ماسةةيية ضةةكؤل طةةوتي -:منةةيش دوذمنايةةةتي ماسةةيء هيَ كةةة شةةةيتانؤكةم نةبيسةةتووة ,بةةةآلم ئيَةةوة سةةةري ئةةةو
بةلةنطازةتان بة فةتارةت دا.
دايك طوتي -:بةسة ,كاي كؤن بة با مةكة.
ماسيية ضكؤل طوتي -:بة ةؤتان ئةو مةسةلةيةتان هيَناوة طؤِريَ.
دايكي طوتي -:مستةحةقي كوشنت بوو ,بريت نةماوة كة لةمالو لةوال ض قسةطةليَكي دةكرد؟
ماسيية ضكؤل طوتي -:كةواتة منيش بكوذن ,ضونكة منيش هةمان ئةو قسانة دةكةم.
سةةةرتان نةيةش ةيَنم! ماسةةييةكاني ديكةةةب بةةة دةنطةةي مشةةتومرِةكةوة هاتنةةة ويَنةةدةر .قسةةةكاني ماسةةيية ضةةكؤل
هةمووياني تورِة كردبوو.
يةكيَك لة ماسيية ثريةكان طوتي -:ضما ثيَت واية رؤمحت ثيَدا دةكةين؟

يةكيَكي دي طوتي -:بةشي يةك زل ةية!
َت وةكو ثيَويست تةربيةت نةدةي دةبيَ سزاكةب بدةي.
يةكيَكي دي طوتي -:ةامن .كة مندال
دراوسيَكة طوتي -:من ثيَم شةرمة دراوسيَي ئيَوةم.
يةكيَكي دي طوتي -:تا كار لة كار نةترازاوة با بينيَرينة كن هَي كة شةيتانؤكة ثريةكةي.
هةركة ماسييةكان كةوتنة ةؤ تا ماسيية ضكؤل بطرن .دؤستةكاني دةوريان طرتء لة شةرِةكةيان دوورةستةوة.
َةكةم لة دةست دةضيَ ,جا من ض بكةةم!
دايكي ماسيية رةب بة سينط كوتانء طريانةوة دةيطوت -:وةيةرِؤ مندال
ض هةشيَ بةسةر ةؤدا بكةم؟
ماسيية ضكؤل طوتي -:دايكة بؤ من مةطري ,بؤ ئةم ماسيية داماوانة بطري.
يةكيَك لة ماسييةكان لة دوورةوة هاواري كرد -:قسةي زياد مةكة فيسوة طولة.
دووةم طوتي -:برِؤ ,بةآلم كة ذيَوان بوويةوة وةرت ناطرينةوة ها.
سيَيةم طوتي -:ئةمة كةبء فشي تايف طةجنيية ,نةرِؤي!
ضوارةم طوتي -:ضما ئيَرة عةييب ضيية؟
ثيَنجةم :طوتي -:ض دنيايةكي دي لة طؤِريَ نيية ,دنيا هةر ئيَرةية ,بطةِريَوة!
شةشةم طوتي -:ئةطةر ئاقلَ بيء بطةِريَيتةوة ,ئةوسا باوةرِ دةكةين كة بةرِاسيت ماسييةكي فاميدةي.
حةوتةم طوتي -:ئاةر ئيَمة لةطةلَ تؤدا رِاهاتووين...
دايكي طوتي -:بةزةييت بة مندا بيَتةوة ,مةرِؤ ,مةرِؤ!
َدا نةكردن ,ضةند دؤستيَكي هاوتةمةني ةؤي تةاكو تاظطةكةة بةةِريَيان كةردو
ماسيية ضكؤل ض قسةيةكي دي لةطةل
طةرِانةوة .ماسيية ضكؤل وةةيتَ لةوان جيا بؤوة طوتي -:دؤستان بة هيواي ديدار .لةبريم مةكةن.
دؤسةةتةكاني طوتيةةان -:ضةةؤنت فةةةرامؤب دةكةةةين؟ تةةؤ ئيَمةةةت لةةة كةرويَشةةكة ةةةةو ةةبةةةر كةةردةوة ,شةةيت وات
فيَركردين كة ثيَشرت برييشمان ليَنةكردبؤوة ,بة هيواي ديدار ئةي دؤسيت زاناو ضاو نةترس.
َةةةوةجار ثةشةةؤكا ,بةةةآلم ثاشةةان كةوتةةة
ماسةةيية ضةةكؤل لةةة تاظطةكةةة هاتةةة ةةةواريَء كةوتةةة نيَةةو طؤالويَكةةةوة ,هةل
مةلةكردنء طةرِان بة دةوري طؤالوةكةدا ,تا ئةو سةاتة قةةتي ئةوةنةدة ئةاو لةة يةةك جيَةدا نةةديبوو ,هةةزاران سةةرة
ميَكوتةةة لةةة نيَةةو ئاوةكةةةدا دةةوالنةةةوة ,كةةة ماسةةيية ضةةكؤلةيان دي ,كةوتنةةة ثةةةالر هاويشةةنتء تانةةةو تةةوانج ,تةةؤ
َي! ئةريَ تؤ ض طيان ةبةريَكي؟
تةماشاي سةرو فةسال
ماسيية ضكؤل تةواو ديوةتي دانء طوتي -:تكاية قة ةري مةكةن ,مةن نيَةوم ماسةيية رِةشةة ضةكؤلة ,ئةةنطؤب
َة ةيَني
نيَةةةوي ةؤتةةةامن ثة ةيَ بَة ةيَن بةةةا يةكةةةدي بناسةةةني .يةةةةكيَك لةةةة سةةةةرةميَكوتةكان طةةةوتي- :ئيَمةةةة بةةةة يةكةةةدي دةل
سةرةميَكوتة.
يةكيَكي دي طوتي -:رةسةنء نةجيبء ةانةدانني.
يةكيَكي دي طوتي -:لة دنيادا لة ئيَمة جوانرت نيية.
يةكيَكي دي طوتي -:وةكو تؤ شةثِريَوو بةدفةسالَ نني.
ماسيية ضكؤلة طوتي -:ثيَم وانةبوو ئةوةندة ةؤثةسندو بوغرا بةن ,بةةآلم قةيةدي نييةة ,مةن دةتةان بةورم ,ضةونكة
ئةم قسانة لة رِووي نةزانينةوة دةكةن.
سةرةميَكوتةكان تيَكرِا طوتيان -:ياني ئيَمة نةزانني؟

َي ةؤيةان بةةالوة
ماسيية ضكؤل طوتي -:ئةطةر نةزان نةبان دةتانزاني لةة دنيةادا طةةليَكي دي هةةنء سةةرو فةسةال
جوانء شريينة! ئةنطؤ كة ئةوةندة لة ةؤ رِازين تةنانةت ناوةكةشتان هي ةؤتان نيية.
سةةةرةميَكوتةكان زؤر تةةوورِة بةةوون ,بةةةآلم كةةة ديتيةةان قسةةةي ماسةةيية ضةةكؤل رِاسةةتة ,قسةةةكةي ةؤيةةان طةةؤرِيء
طوتيان -:تؤ بة ةؤرِايي ةةؤت مانةدوو دةكةةي ,ئيَمةة هةة موو رؤذيَ لةة بةيانييةةوة تةا ئيَةواريَ دنيةا دةطةةرِيَني ,لةة
ةؤمةةانء بةةابء دايكمةةان بةةةوالوة كةسةةي دي نةةابينني .ةةةؤ وردة كةةرم ض نةةنيء قةةةثان نايةةان ةويَنيَتةةةوة .ماسةةيية
ضكؤل طوتي -:ئةنطؤ كة بة بست لةم طؤالوةي دوور ناكةونةوة ,ضؤن دةم لة دنياطةرِي دةكوتن؟
سةرة ميَكوتةكان طوتيان -:ضما بيَ لةم طؤالوة دنيايةكي دي هةية ؟
ماسيية ضكؤل طوتي -:هةر نةبيَ ثيَويستة لة ةؤ بثرسن كة ئاوي ئةم طؤالوة لة كويَوة ديَ ,لة دةريَي ئةم طؤالوة
ض هةن؟
سةرة ميَكوتةكان طوتيان -:دةريَي طؤالوةكة؟ ئيَمة هةرطيز دةريَي طؤالوةكةمان نةديتووة ...هةا هةا ...هاهةا ..تةؤ
تيَكضووي بابة؟
ماسيية ضكؤل ثيَكةني ,رِاما ,دييت ئةطةر سةرةميَكوتةكان بةجيَ بَيَيَء برِوا زؤر ضاترة ,ثاشان بريي كردةوة كة
واضاكة دوو قسةب لةطةلَ دايكيان بكا ,طوتي -:ئةريَ دايكتان لة كويَية؟
دةنطي نزمي بؤقيَك رِايضَةكاند .بؤقةكة لة قةرا طؤلةكةو لةسةر بةرديَك مت بوو بوو ,بازيَكى داية نيَةو ئاوةكةةء
هاتة بةردةم ماسيية ضكؤلء طوتي -:ئةوةتام ئةمركة ؟
ماسيية ضكؤل طوتي -:سةآلو  ,ةامني طةورة!
َةكانت بة طري هيَناوةو قسةي
بؤقةكة طوتي -:هةنووكة كةي وةةيت ةؤ نواندنة ,هةي نارِةسةني نانةجيب ,مندال
َنيامب دنيا هةر ئةم طؤلةيةو برِايةوة ,ضاكرت واية بة دووي كاري
زليان بؤ دةكةي! من ئةوةندةم تةمةن رانيوة كة دل
َةكاني من لة ِريَ دةرنةكةي.
ةؤتا برِؤيء مندال
ماسيية ضكؤل طوتي -:هةزار ئةوةندةي ديكةب بة ؤرة بذيت هةر بؤقيَكي نةزانء داماويت.
َة دا .ماسةييةكة راثةةرِيء وةكةو بروسةكة بةؤي دةرضةوو ,قةورِة ليتةةو
بؤقةكة توورِة بوو ,ةؤي بةرةو ماسييةكة هةل
كرمي بن طؤمةكةي ش ةقاند.
َةكة ثرِ بوو لة ثيَضء دةورة .ئاوي جؤبارةكة زؤر زيادي كردبوو ,بةآلم ئةطةةر لةسةةر كيَوةكةةوة سةةيرت كردبةا
دؤل
لة تةؤ وايةة داوة دةزوويةةكي سةثيية .لةة شةويَنيَكا طةا بةةرديَك لةة كيَوةكةة طةل بةوو بةووةوةو كةةوتبووة ناوةنةدةي
ضؤمةكةوةو ئاوةكةي كردبوو بة دوو بةشةوة .مار ميَ كةيةكي زلة ,بة ئةنةدازةي نةاو لةةثيَ ,زطةي نووسةاندبوو بةة
َةيةي كة لةسةر ضةةوو زخيةي بةن ئاوةكةة وةسةتا
َة ثانكؤل
طا بةردةكةوةو ةؤي دابووة هةتاو ,دةيرِوانيية ئةو قرذال
َةكةة كةةوت
بوو و سةرطةرمي ةوارد ني ئةو بؤقة بوو كةة رِاوي كردبةوو .ماسةيية رةشةة ضةكؤل كةة ضةاوي بةة قرذال
َةكةةة ةيَسةةيةكي ليَكةردو طةةوتي -:ض ماسةييةكي ئاقةلَء بةةة
ترسةاو سةَةمييةوة .لةةة دوورةوة سةآلوي ليَكةرد .قرذال
ئةدةبي! وةرة بةرةوة بضكؤل ,وةرة!
ماسيية ضكؤل طوتي -:دةضمة طةرِان تا دنيا بدينمء نا ةويَ ببم بة نيَضري جةناب عاليت.
َةكة طوتي -:بؤ ئةوةندة بة طومانء ترسنؤكي ماسيية ضكؤل؟
قرذال
َيَم كة ضاوم دةيبيينَء ميَشكم دةركي دةكا.
ماسيية ضكؤل طوتي -:من نة بة طومامنء نة ترسنؤك ,ئةوة دةل
َةكة طوتي -:زؤر ضاكة ,فةرموو بزامن ضاوت ضي بيينء ميَشةكت ضةي دةرك كةرد كةة ثيَةت وابةيَ مةن قةسةيت
قرذال
رِاوكردني تؤم هةية.

ماسيية ضكؤل طوتي -:ئيرت ,ةؤت دةيزاني!
َى بابة! من لةطةر بؤقانةدا دوذمةنم ,بؤيةة راويةان دةكةةم .ئةمانةة
َةكة طوتى -:مةبةستت ئةم بؤقةية؟ تؤ مندال
قرِذال
ةؤيان بة تاقة زيندةوةرى دنيا دةزاننء بةةتةوريشن .جا دةمةو تيَيان بطةيةمن كة دنيا هى كيية؟ ئيةدى تةؤ ض
ترسيَكت نةبآ طيامن! وةرة بةرةوة ,وةرة!
َةكةةة ئةةةم قسةةانةى طةةوتنء ثاشةةةو ثةةاب بةةةرةو ماسةةيية ضةةكؤر كةوتةةة رِ  .هيَنةةد عةنتيكةةة ريَةةى دةكةةرد كةةة
قرذال
ماسييةكة كةوتة ثيَكةننيء طوتى -:ذارؤ! تؤ هيَشتا نازانى رِ بكةى ,ئيدى ضؤن دةزانى دنيا هى كيَية ؟
َةكةةة دوور كةوتةةةوة ,س ةيَبةربَك كةوتةةة سةةةر ئاوةكةةةء كوتةةوثرِ ضةةةثؤكيَكى تونةةد
ماسةةيية رةشةةة نةةةةتيَك لةةة قرذال
َةكةة ثيَكةةني كةة ةةزيء ةةةريك بةوو
َةى لة ضةوء زخيةكةدا ضةقاند .مارمي ةكةكة ئةوةنةدة بةة دميةةني قرذال
قرذال
َة كةوت .ماسيية ضكؤل سةةيري كةرد شةوانيَ لةة قةةرا
َةكة لة جيَي ةؤي ضةقيء لة جول
بكةويَتة ئاوةكةوة .قرذال
َةكةةة دةكةةا .ثةزةكةةةي لةةة ئاوةكةةة نزيةةك بوونةةةوةو دةميةةان نةةا بةةة ئاوةكةةةوة.
ئاوةكةةة وةسةةتاوةو سةةةيري ئةةةو و قرذال
َةكةي ثرِ كردبوو.
دةنطي باعة باعء بارِةبارِ دؤل
ماسةةيية ضةةكؤل رِاوةسةةتا تةةا مةةةرِو بزنةةةكان ثةةاراو بةةوونء رؤييشةةنت ئةوسةةا مارمي ةكةكةةةي طةةاز كةةردو طةةوتي-:
مارمَي ةكةةة طيةةان! مةةن ماسةةييةكي ضةةكؤلةمء دةمةةةويَ كؤتةةايي جؤبارةكةةة ثةيةةدا بكةةةم .ثيَموايةةة تةةؤ زينةةدةوةريَكي
ئاقلَء زاناي ,بؤية دةمةويَ شتيَكت ليَبثرسم.
مارميَ كةكة طوتي -:ضيت دةويَ بثرسة.
ماسةةييةكة طةةوتي -:لةةة ريَطةةادا بةةة مةةورغي سةةةقاو ,هةةةرِة ماسةةيء ماسةةيطرة دةيةةان ترسةةاندم ,ئةطةةةر تةةؤ شةةتيَك
دةربارةي ئةمانة دةزاني ثيَم بَيَ.
مارميَ كةكة طوتي -:هةرِة ماسيء ماسيطرة لةم ناوة نني ,بة تايبةتي هةرِة ماسي لة دةريادا دةذي ,بةآلم مورغي
َةتَيينَء بضيتة كيسةكةيةوة.
َت ةل
سةقا ,رِةنطة لةم ةوارةوة هةبيَ ,ئاطات لة ةؤ بيَ ,نةبا هةل
ماسيية ضكؤلَ طوتي -:كسةي ضي ؟
مارميَ كةكة طوتي -:مورغي سةقا لة ذيَر دةنووكيا كيسةيةكي هةيةة ئةاوي تيَدةضةيَ ,مةورغي سةةقا لةة ئةاوا مةلةة
دةكاو هةنديَ جار ماسي ليَيان تيَك دةضيَء ةؤ بةو كيسةيةدا دةكةةنء يةكرِاسةت دةضةنة ورطييةةوة ,ديةارة طةةر
َدةطريَء دوايي دةياخنوا.
برسي نةبيَتء تيَر بيَ ئةوا ماسييةكان لةو كيسةيةدا هةل
ماسيية ضكؤل طوتي -:باشة ئةطةر ماسي ضووة ئةو كيسةيةوة ئيدي دةرفةتي دةرباز بووني نابيَ؟
مارميَ كةكة طوتي -:نةةيَر مةطةةر كيسةةكة بةدرِيَ ,مةن ةةجنةةريَكت دةدةمةيَ كةة ئةطةةر طةريؤدةي مةورغي سةةقا
بوويت كيسةكةي بدرِة.
مارميَ كةكة ةؤي بة قَيشة بةرديَكا كردو بة ةةجنةريَكي زؤر بضووكةوة طةرِايةوة ,ماسيية ضكؤل ةةجنةرةكةةي
وةرطرتء طوتي -:مارمَي كة طيان! تؤ زؤر ميهرةباني ,نازامن ضؤن سوثاست بكةم.
مارميَ كةكة طوتي -:ثيَويست بة سوثاس ناكا طيانةة! لةةم ةةجنةرانةةم زؤرن .وةةةيتَ بةيَ ئةيش دةمب ,دادةنيشةم
لةالسكي طيا ةةجنةران دروست دةكةمء دةيدةم بة ماسييان ذيري وةكو تؤ.
ماسييةكة طوتي -:ضما بةر لة من ض ماسييةكى دي بيَرةدا رةت بووة.
مارميَ كةكة طوتي -:ئةي مةعناي ضي ,زؤر بيَلرةدا رةت بوون .هةنووكةة بةوون بةة كؤمةةلَء كةابراي ماسةي طريةان
تةنطاو كردووة.

َةيَن قسةة ,قسةان رِادةكيَشةيَت .ئةطةةر نةةبيَ بةة بةيَ ئةةدةبي لةة رووتةا .ثةيَم
ماسيية رةب طةوتي -:ؤبةورة وةك دةل
َيَي ضؤن ضؤني كابراي ماسي طريان تةنطاو كردووة؟
نال
َةةدةدا ,تيَك ةرِا دةضةةنة نةةاو
مارمَي كةكةةة طةةوتي -:ضةةونكة هةةةموويان تةةةبان ,هةركةةة كةةابراي ماسةةيطر تؤرِةكةةةي هةل
تؤرِةكةوةو لةطة َل ةؤيانا راي دةكيَشن تا بين دةريا.
َتسةةتء طةةوتي -:ئيةةدي مةةن مةرةةةةةس دةمب.
مارمَي كةكةة طةةويَي نةةا بةةة قَيشةةي طةةا بةردةكةةةوة ,هةنةديَ طةةويَي هةل
َةكامن هةستاون.
مندال
مارميَ كةكة ةؤي بة قَيشي بةردةكةيا كرد ,ماسةيية رةشةة بضةكؤل ناضةار كةوتةة ريَ ,ليَكةدا ليَكةدا ثرسةياري لةة
َةةي ديَ
ةةةؤي دةكةةرد .باشةةة جؤبةةار دةرِذيَتةةة دةريةةاوة؟ مةةورغي سةةةقام لةةيَ ثةيةةدا نةةةبيَ؟ باشةةة هةةةرِة ماسةةي دل
هاورِةطةزي ةؤي بكوذيَء بيتوا؟ باشة ماسيطرة ض دوذمنايةتيةكي لةطةلَ ئيَمةماندا هةية؟
ماسةةيية ضةةكؤل بةةة دةم مةلةةة كردنةةةوة دةرِؤيةةيء تيَةةدةفكري .لةةة هةةةر بسةةتة ريَطايةكةةدا شةةتيَكي تةةازةي دةبةةيينء
َبةزةكانةةوة بكةويَتةة ةةواريَء مةلةة بكةا ,كةة طةةرماي هةةتاو لةة
فيَردةبوو .ثرِ بةة دلَ حةةزى دةكةرد لةة تاظطةةو قةل
ثشةةيت دةدا ئؤةةةةذني دةةسةةةتة نيَةةو دلَء دةروونةةةي .ماسةةةيية ضةةكؤل ضةةةوو بةسةةةةر ئاسةةكيَكا كةةةة بةثةلةةةة ئةةةاوي
دةةواردةوة ,سآلوي ليَكردو طوتي -:ئاسكة جوانيَ .بؤ ثةلةتة؟
ئاسك طوتي -:راوضي راوي ناومء طول ةيةكيشي ليَداوم ,ئةوةتا.
َةةة
َةشةةةليَي ئاسةةكةكةى بةةيين ,تةةةواو بةةاوةرِي كةةرد ,كؤمةل
ماسةةيية ضةةكؤلة جةيَ طول ةكةةةي نةةةدي ,بةةةآلم كةةة هةنطةل
َيَك لة شويَنيَكي ديا ةؤيان دابةووة هةةت اوو وةنةةوزيان دةدا .لةة شةويَنيَكي ديةدا قاسةثةي كةةو و كةةوبارِان
كيسةل
َي كيَوي شةثؤلي دةداو تيَكةلَ بة ئاوةكة دةبوو.
َةكةي دةةرؤشان .بؤني طياو طول
دؤل
بؤ ثاب نيوةرِؤ طةيية شويَينَ كة ضةؤمةكة بةةرين دةبةؤوةو ئاوةكةة بةة ناوةنةدي بيَشةةيةكدا رةت دةبةوو .ئاوةكةة
هيَند زؤر بوو بوو ,ماسيية ضكؤل ةةريك بوو لة ةؤشيانا شاطةشكة بيَ .ثاشان تووشي يةك دنيا ماسةي بةوو –
َيَةي
لةو ساوة كةة لةة دايكةي جيةا بةوو بةؤوة ماسةي نةةدي بةوو -ضةةند وردة ماسةييةك دةوريةان داو طوتيةان -:دةل
غةرييب؟
ماسيية رةشة طوتي -:بةَليَ غةريبمء لة ريَيةكي دوورةوة ديَم.
وردة ماسييةكان طوتيان -:ئةدي بة تةماي كويَي؟
ماسيية رةشة طوتي -:بة تةمام كؤتايي جؤبار بدؤزمةوة.
وردة ماسييةكان طوتيان -:كام جؤبار؟
ماسيية رةشة طوتي -:ئةم جؤبارةي كة مةلةي تيَدا دةكةين.
َيَني روبار.
وردة ماسييةكان طوتيان :ئيَمة بةمة دةل
ماسيية رةشة هيضي نةطوت .يةكيَك لة وردة ماسييةكان طوتي -:باشة دةزاني مورغي سةقا لة ريَطاتة؟
ماسيية رةشة طوتي -:ئا .دةزامن.
ماسيية وردةكة طوتي -:دةزانيء ئةوجاب هةر دةرِؤي؟
ماسيية رةشة طوتي -:بةَليَ ,هةرضؤنيَ بووة دةبيَ برِؤم.
َة ةيَرا لة نيَو ماسييةكاندا بآلوبؤوة :ماسييةكي رةشي ضكؤلة لة ريَطايةكي دوورةوة هاتووةو دةيةةويَ
ئةم هةوال
َةةةي
َكةل
بةرِوا كؤتةةايي روبةةار بدؤزيَتةةةوةو ض منةةةتي بةةة مةةورغي سةةةقايةب نييةةة .ضةةةند وردة ماسةةييةك كةوتنةةة كةل

ئةوةي لةطةلَ ماسيية رِةشدا برِؤن .بةآلم لة ترسي طةورةكان نةةيان ويَةرا ض قسةةيةك بكةةن .ضةةند دانةيةكيشةيان
َت دةهاتني ,ئيَمة لة كيسةكةي مورغي سةقا دةترسني.
طوتيان -:ئةطةر لة ترسي مورغي سةقا نةبا لةطةل
طونديَك لةسةر رووبارةكة بوو ,ذنء كيةذي طونةد ,ئامةانء ج وبةةرطيان لةةطويَ روبارةكةة دةشةت .ماسةيية ضةكؤل
َةكاني كردنء رؤيةي .هةةر رؤيةي
تاويَك طويَي لة دةنطة دةنطي وان رِاطرتء قةدةريَكيش تةماشاي مةلةواني مندال
رؤيي تا شةوي بةسةرا هات ,الي داية بن بةةرديَكء ليَةي ةةةوت .نيوةشةةو ةةبةةري بةؤوة .سةةيري كةرد تريفةةي
مانط داوية لة رووبارةكةو هةموو اليةكي رووناك كردووةتةوة.
َدةهاتء دةيدا لة ئةاو ,بةةو بوايةة لةة ذيَةر
ماسيية رةشة ضكؤل مانطي زؤر ةؤشدةويست .ئةو شةوانةي مانط هةل
قةوزةكانةةةوة بيَتةةةة دةريَء ضةةةند قسةةةةيةكي لةةة تةةةةكا بكةةا ,بةةةةآلم هةةةموو جةةةاريَ دايكةةي ةةبةةةةري دةبةةةؤوة ,راي
دةكيَشايةوة بن قةوزةكانء دةي نواندةوة.
ماسيية ضكؤل ضووة كن مانطء طوتي -:سآلوت لَييبَ ئةي مانطي نازدار!
مانط طوتي -:هةزار سآلوت لَييبَ ماسيية رةشة ضكؤل ,تؤو ئيَرة كوجا مةرحةبا؟!
ماسيية ضكؤل طوتي -:جيهانطةرِي دةكةم.
مانط طوتي -:جيهان زؤر طةورةية .ناتواني هةمووي بطةِريَي.
ماسيية ضكؤل طوتي -:قةيدي نيية .هةندي ثيَم كرا.
َةةة هةةةورة رةشةةة ةةريكةةة هيَةةرةوة ديَء بةةةرم
مةةانط طةةوتي -:حةةةزم دةكةةرد تةةا سةةبةيينَ لةةة كنةةت مب ,بةةةآلم هةةؤو ثةل
دةطريَ.
ماسيية ضكؤل طوتي -:ئةي مانطي جوان! من روناكي تؤم ةؤشدةويَ .حةزدةكةم هةميشة ليَم بدا.
مانط طةوتي -:ماسةيية طيةان ,مةن بةة ةةؤم رونةاكيم نييةة ,هةةتاو رونةاكيم دةداتةيَء منةيش دةيةدةم بةة زةوي ,بةة
َيَكي دي بفرِنء بيَن لةسةرم بنيشنةوة؟!
رِاست تؤ بيستووتة ئادةميزاد بة تةمان تا ضةند سال
ماسييةكة طوتي -:ئةمة قةت نةبووةو ناكريَ؟
مانط طوتي -:راستة كاريَكي سةةتة ,بةآلم ئادةميزاد هةر كاريَكيان بويَ...
مانط هيَشتا قسةكةي تةواو نةكردبوو كة هةورة رةشةكة طةييةة سةةريء داي ثؤشةي .دنيةا ديسةان تاريةك بةؤوة.
ماسةةيية رةشةةة بةةة تةةاقي تةةةنيَ مايةةةوة ,بةةؤ ضةةةند دةقيوةيةةةك مةةاتء سةرسةةام روانييةةة تاريكييةكةةة ,ثاشةةان ةةةؤي
ةزاندة ذيَر بةرديَكةوةو ليَي نووست.
بةياني زوو لة ةةو رِابوو ,دييت ضةند ماسييةك بة ديارييةوة وةستاونء ضثةضةثيانة ,كةة ديتيةان ماسةيية رةشةة
لة ةةو رِابوو ,تيَكرِا طوتيان -:رؤذباب!.
ماسيية رةشة طوتي :ئةوة هاتن!
َآ ,بةآلم هيَشتا ترمسان نةشكاوة.
يةكيَك لة وردة ماسييةكان طوتى -:بةل
يةكيَكى دى طوتى -:ترسي مورغى سةقا دةستبةردارمان نابآ.
ماسيية رةشة طوتى -:ئيَوة زيةاتر بريدةكةنةةوة ,نابةآ تةةنيا بريبكريَتةةوة ,هةركةة بكةوينةة رِ ئيةدى بةة تةةواوى
ترمسان دةشكآ.
كة ويستيان بكةونة ِر  ,ئاوةكةى دةوربةريان هةستاء روثؤشيَكى بةسةرادانء دنياى رِووناكيةان ىلَ تاريةك بةوو,
ض مةفةِريَكيان نةما.
ماسيية رِةشة يةكسةر زانى كةوتوونةتة كيسةى مورغى سةقاوة.

ماسيية رةشة ضكؤر طةوتى -:دؤسةتان كةوتووينةتةة كيسةةى مةورغى سةةقاوة ,بةةآلم ريَطةاى هةةآلتن بةة تةةواوى
نةطرياوة.
وردة ماسةييةكان دايةان كوركانةد ,يةةكيَكيان طةةوتى -:تةازة ريَةى هةةآلتنمان نييةةة ,هةةموو ةةةتاى تؤيةة ,كةوتيتةةة
ةشتء ثامانء لة ِريَت دةركردين!
يةكيَكى دى طوتى -:ئيَستا هةموومان قووت دةداء دةبِريَينةوة.
لة ثرِ قاقايةكى سامناك لة نيَو ئاوةكةدا دةنطى دايةوة ,قاقةاى مةورغى سةةقا بةوو ,ثيَدةكةةنىء دةيطةوت :ض وردة
َم ناية بتان ةؤم! ها ها هاها...
َم ثيَتان دةسوتآ ,دل
ماسييةكم ضنك كةوتوون! هاهاهاها بةرِاستى دل
وردة ماسييةكان كةوتنة ثارِانةوة -:حةزرةتى جةةنابى مةورغى سةةقا! دةميَكةة نةاو بةانطى تؤمةان بيسةتووة ,طةةر
لوتش بفةرمووى ,دةنووكى موبارةكت كةمآ بكةيةوةء دةرضني تا ماوين هةر دوعاى ةيَةر بةؤ جةةنابي موبارةكةت
دةكةين.
مورغى سةقا طوتى -:ئيَستا ناتاخنؤم ,ماسي يةدةكةم زؤرن ,سةيري ئةو ةوارةوة بكةن..
َرِشتبووة ناو كيسةكة .وردة ماسييةكان طوتيان -:حةةزرةتى جةةنابي مةورغى
ضةند ماسييةكى وردو درشتى هةل
َةية ئيَمةى تةفرة داوة..
سةقا! ئيَمة هيضمان نةكردووة ,ئيَمة بآ تاوانني ,ئةم ماسيية رةشة ضكؤل
َة طةةوتى -:ئةةةى ترسةةنؤكينة! وا دةزانةةن ئةةةم مورغةةة فَيَبةةازة سةرضةةاوةى بةةشةةينة كةةة بةةةم جةةؤرة
ماسةةيية ضةةكؤل
دةثاِريَنةوة.
َيَةى؟ نووكةة دةبينةى حةةزرةتى مةورغى سةةقا ضةؤن ئيَمةة
وردة ماسييةكان طوتيان -:تةؤ ةةؤتيش نةازانى ضةى دةل
دة شآء تؤ نؤشي طيان دةكا.
َآ دةتان بةةشم .بةآلم بة مةرجآ.
مورغى سةقا طوتى -:بةل
وردة ماسييةكان طوتيان -:مةرجةكةتان بفةرموون قوربان.
مورغى سةقا طوتى -:ئةم ماسيية منجرِء سةربزيَوة بكوذن ,تا ئازادى ةؤتان بة دةست بيَنن!.
ماسيية رِةشة ضكؤر ةؤي داية الوةو بة وردة ماسييةكانى طوت -:قةةبوور مةكةةن ,ئةةم مورغةة فَيَبةازة دةيةةو
بةرمان بداتة طيانى يةكدى ,من ثالنيَكم هةية..
وردة ماسييةكان تةنيا رزطارى ةؤيان بةالوة مةبةست بوو ,بؤية بةربوونة طيانى ماسةيية رةشةة ضةكؤر .ماسةيية
رِةشةةة بةةةرةو كيسةةةكة دةكشةةايةوةء دةيطةةوت :ترسةةنؤكينة! هةنووكةةة طةةريؤدة بةةوونء ريَطةةاى دةرضةةوونتان نييةةة,
دةرةقةتى منيش نايةن.
وردة ماسييةكان طوتيان -:ضار نيةء دةبآ بتتنكيَنني ,ئيَمة ئازادميان دةو .
َةتيَن!
ماسيية رةشة طوتى -:ئةوة شيَت بوون! منيش نكيَنن هةر ئازاد نابن ,بة قسةى ئةو مةةةل
وردة ماسييةكان طوتيان -:تؤ لةبةر ةاترى ةؤت ئةم قسانة دةكةى ,ئةطينا قةت بري لة ئيَمة ناكةيةوة!
ماسيية رِةشة طوتى -:كةواتة طو بطرن تا ريَيةكتان نيشان بدةم .من لة نيَةو ماسةيية مردووةكانةدا رِادةكيَشةمء
َآلتان دةكةةا يةةان نةةةْ  .ئةطةةةر بةةة قسةةةم نةكةةةن بةةةم ةةجنةةةرة
ةة ؤم دةكةةةم بةةة مةةردوو ,بةةا بةةزامن مةةورغى سةةةقا بةةةرةل
هةمووتان دةكوذم ,يا كيسةكة ثارضة ثارضة دةكةمء بة ةؤم دةرِؤمء ئيَوةب..
َيدايآ -:دةبةسةة ةةؤ ئةيرت .مةن ئةةم قسةانةم ثةآ قةةبوور نةاكر  ..ئوهةو ..ئوهةو..
يةكيَك لة وردة ماسييةكان هةل
ئوهو...

َة ساوايةتان بؤ لةطةر ةؤ
ماسية رةشةكة ,كة ضاوى بة طريانى ئةو كةوت طوتى -:مةمكة مذةت ناو ؟ ئةم مندال
هيَناوة؟
َةيان
َكيَشةةاء لةبةةةردةم وردة ماسةةييةكاندا رِايطةةرت  ,ناضةةار ثيَشةةنازةكةى ماسةةيية ضةةكؤل
ئةةةوجا ةةجنةرةكةةةى هةل
قةةةبوور كةةرد .بةةة درؤ هةنةة ديَكيان ثيَكةةدا كيَشةةا .ماسةةيية رةشةةة ةةةؤي كةةردة مةةردوو ئةةةوانيش هاتنةةة سةةةر ء
طوتيان -:حةزرةتى جةنابي مورغى سةقا! ماسيية رةشة السارةكةمان ةنكاند .مورغى سةقا ثيَكةنيء طةوتى-:
ضاكتان كرد .ئيَستاب لة ثاداشتى ئةو كارةتاندا هةمووتان بة زيندووى قووت دةدةم تةا طةشةتيَكى ضةاك لةة نيَةو
هةناوما بكةن.
وردة ماسييةكان دةرفةتيان نةما .ضةشنى بروسكة بة طةرووى مورغةكةدا ئاوديو بوونء برِانةةوة .بةةآلم ماسةيية
رِةشة ريَك لةو كاتةدا بة ةةجنةر كيسةكةى دادرِىء هةآلت .مةورغى سةةقا يةةك بةة ةةؤي قيذانةدىء سةةرى دا بةة
ئاوةكةدا ,بةآلم نةيتوانى دواى ماسية ضكؤر بكةو .
ماسية رةب هةر رِؤييء رِؤيي تا بوو بة نيوةرِؤ ,كيَوء دؤر تةواو بوو ,روبارةكة بة دةشةتيَكى هةةموارا دادةكشةا
ضةند روباريَكى بضوكيش لة رِاستء لة ضةثةوة دةرِذانة نيَو روبارةكةوة .ئاوةكةى يةكجار زؤر بوو بةوو .ماسةيية
رِةشة لة ةؤشي ئةو هةموو ئاوة حةمجان ى نةبوو ,كاتآ هاتةةوة سةةرةؤى ,سةةيري كةرد ئاوةكةة بنةى نييةة .ئةةم
بةرى كرد ,ئةو بةرى كرد ,نةطةيية هيض شةويَنآ .ئاوةكةة هيَنةدة زؤر بةوو ماسةيية ضةكؤل طةوم بةوو بوو.تةا تةوانى
َم نةطةييةة ض شةويَنيَك .لةة ثةرِ بينةى طيان ةبةةريَكى دريَةذو زلةة وةكةو بروسةكة هيَرشةي بةؤ ديَنةآ.
مةلةى كرد ,بةةال
هةرِةيةكى دوو دةمى بة دةمةوة بوو .ماسيية ضةكؤر لةة فيكةران رِاضةوو ,هاكةا هةةرِة ماسةي ثارضةة ثارضةةى بكةا,
ةيَرا فرياى ةؤى كةوتء هاتة سةر ئاوةكة .ثاب ماوةيةك ضووة بن ئاوةكة تا بنى دةريا ببينآ.
لة ريَطادا تووشى طةلة ماسييةك بوو ,هةزاران هةزار ماسي بوون!
َيَى ئيَرة كويَية؟
لة يةكيَكيانى ثرسي -:هاورِ من غةريبم ,لة ريَطاى دوورةوة هاتووم .ثيَم نال
ماسييةكة ,دؤستةكانى ةؤي طازكردء طوتى -:سةيركةن! يةكيَكى دى..
ئةوجا بة ماسيية رةشةى طوت -:هاورِ بةةيَر هاتى بؤ دةريا.
َبةتةةة هةنةةديَكيانيش ىلَ دةرِذيَتةةة زؤنطةةاو
ماسةةييةكى دى طةةوتى -:هةةةموو جؤبةةارء رووبارةكةةان دةرِذيَنةةة ئيَةةرة .هةل
وطؤلةكانةوة.
يةكيَكى دى طوتى -:هةر كاتآ مةي ةت ليَبآ دةتوانى بيَية ناو ئيَمة.
ماسية رةشة ضكؤر زؤر شاد بوو بةوةى طةييووةتة دةريا ,طوتى -:وا ضاكة جار ثياسةيةك بكةةمء ئةةوجا بةيَم
َى ئةنطؤ مب .حةزدةكةم ئة ارة بةشدارى بردنى تؤرِى كابراي ماسيطر بكةم.
تيَكةل
يةةةكيَك لةةة ماسةةييةكان طةةوتى -:بةةةم زووانةةة بةةة ئةةاواتى ةةةؤت دةطةةةى .جةةار بةرِؤ ثياسةةةكةت بكةةة ,بةةةآلم هةركةةة
سةركةوتيتة سةةر ئاوةكةة ئاطةات لةة ماسةيطرة بةآ .ضةةند رؤذيَكةة ليَمةان هةاربووةو بةة هةيض شةتآ دانامركيَتةةوة,
رؤذى  1-4ماسيمان ىلَ رِاو دةكا.
ماسةةيية رةشةةة لةةةوان دوور كةوتةةةوةء و كةوتةةة مةلةةة كةةردن  ,ثةةاب تؤزيَةةك هاتةةة سةةةر ئاوةكةةة ,هةةةتاو طةةةرم بةةوو,
طةرمى هةتاو ئؤةذنى دةةستة نيَو درء دةروونى .بة كاوةةؤ ةؤى دابووة دةم ئاوةكةء لةبةر ةؤوة دةيطوت-:
ئيَسةةتا مةةةرط زؤر بةةة ئاسةةانى دةتوانةةآ بةةرةو رِووم بةةآ ,بةةةآلم مةةن تةةا بتةةوامن بةةذيم نابةةآ بضةةمة ثيَشةةوازى مةةةرط,
َبةتة ئةطةر كاتآ بة ناضارى رِوو بة رِووى مةرط بوومةوة-كة هةردةؤةوة -ئةوا طرينط نيية ,طرينط ئةمةيةة
هةل
َكانى دى هةبآ.
كة ذيان يا مةرطى من ض كاريطةرييةكى لةسةر ذيانى ةةل

َةكة لة طةرمةى ئةو بريو ةةياآلنةدابوو كة كوتوثرِ ماسةيطرةيةك ثةرِى دايةآء بةردى .ماسةيية
ماسيية رةشة ضكؤل
ضكؤر لة بةينى دةنووكة دريَذةكةى ماسيطرةوة لة قةفرتيَى دةكرد ,بةآلم ةةؤي ثةآ رزطةار نةةدةكرا .ماسةيطرةكة
َة ضةةند بةة بةآ
هيَند بة توندى برِبرِةى ثشتى طرتبوو كة ةةريك بوو طيانى دةردةضوو! ئاةر ماسةييةكى ضةكؤل
َدةكا؟ ماسييةكة ثرِ بة در حةزى دةكرد ماسيطرةكة قووتى بداو تا بةالى كةمةوة ئاوء رتوبةةتى نةاو زطةى
ئاو هةل
ئةو بؤ ضةند دةقيوةيةك مةرطى دوا ا .بةدةم ئةم ةةيالَء ةؤزطةيةوة بة ماسيطرةكةى طوت -:بؤ بة زينةدووى
قوومت نادةى؟ ئاةر من لةو جؤرة ماسيانةم كة ثاب مردن ذةهراوى دةمب.
ماسيطرةكة ض قسةيةكى نةكرد لة فكران رِاضوو -:ئةى حي ةةباز! بزانةة ض فيََيَكةت لةة ذيَةر سةةرداية ,ناكةا بتةةو
ؤهيَنية قسان تا رِابكةى؟
سات بة سات لة وشكايي نزيكرت دةبوونةوة .ماسيية رةشة لة فكةران رِاضةوو":ئةطةر بطةينةة وشةكايي ئيةدى تيةا
دةضةةم" .بؤيةةة طةةوتى -:دةزامن بةةة تةةةماى بةةؤ بيَضةةووةكانتم بةةةرى ,بةةةآلم هةةةر كةةة بطةينةةة وشةةكايي ئةةةوا دةمةةرمء
ذةهراوى دةمب .بؤ بةزةييت بة بيَضووةكانتا نايةتةوة؟
ماسةةيطرةكة تيَفكةةرى -:وريةةايي كةةاريَكى ضةةاكة ,بةةةةؤم دةختةةؤمء ماسةةي دى بةةؤ بيَضةةووةكامن دةطةةرم ..ئةةةم شةةتة
فَيَيَكى تيَدا نةبآ؟ نةْ ض كاريَكت ثيَناكر .
َةى تيَدا نةما .لةبةر
ماسيطرةكة لةم بريو ةةياآلنةدا بوو كاتيَكى زانى بةدةنى ماسية رةشة شلء ةاوبؤوةء جوول
ةؤيةوة بريي كردةوة :يانى مردووة؟ لة كيسم ضةوو ,ئيةدى نةاتوامن بيتةؤم ,بةة دةسةتى ةةؤم ئةةم ماسةيية نةةرمء
ناسكةم لة كيسي ةؤدا!
ماسيطرةكة بة ماسيية رِةشةى طوت -:ئةهاى بضكؤل! ثيَم بَآ بزامن نيوة طيانيَكت تيَدا ماوة تا بتتؤم؟
بةةةآلم نةةةيتوانى قسةةةكةى تةةةواو بكةةا ,ضةةونكة هةركةةة دةنةةووكى كةةردةوة ,ماسةةية رةشةةة دةرثةةةرِىء بةةةر بةةؤوة.
َةةتيَنراوة .بةثةلةةة كةوتةة دووى ماسةييةكة .ماسةةيةكة وةكةو بروسةةكة لةة حةةةوادا
َتةل
ماسةيطرةكة هةسةتى كةةرد هةل
دادةكشا ,لة ةؤشي ئاوى دةريا ئاطاى لة ةؤبرِا بوو ,دةمى بؤ باى شيَدارى دةريا طرتبةؤوة ,بةةآلم هةركةة طةييةة
نيَةةو ئاوةكةةةو نةفةسةيَكى تةةازةكردةوة ,ماسةةيطرةكة هيَنةةد بةةة ةيَرايةةي ثةرِى دايَةةىء قةةووتى دا ماوةيةةةك طيَةةذ بةةوو,
نةيزانى ض قةوماوة.
هةسةةتى كةةرد هةةةر ضةةوار دةورى شةةيَدارء تاريكةةة ,ريَطةةاى دةرضةةوون نييةةة ,دةنطةةى طريةةان د  ,كةةة ضةةاوى بةةة
َةةةى كردبةةووء بةةؤ دايكةةى دةطريةةا.
تاريكييةكةةة راهةةات ,سةةةيري كةةرد ماسةةييةكى يةةةكجار ورد لةةة سوض ةيَكا كزكؤل
ماسيية رةشة ليَى ضووة ثيَشةوةء طوتى -:بضكؤل هةستة بري لة ضارةيةك بكةوة ..بة طريانء دايةرِؤ ض دةكر ؟
ماسيية وردةكة طوتى -:تؤ كيَةى؟ ..ئةةدى نةابينى ةةريكةة دةمةرم؟ ئوهةو ..ئوهةوو ..دايكةة ..مةن ضةيدى نةاتوامن
لةطةر تؤدا بيَمء تؤرِى كابراى ماسيطر بةرينة بنى دةرياوة ..ئوهو ..ئوهوو!
ماسيية رةشة ضكؤل طوتى -:بى برِةوة بابة ,ئابرِووى هةموو ماسييةكت برد!
كاتآ ماسيية وردةكةة لةة طريةان كةةوت ,ماسةيية رةشةة ضةكؤل طةوتى -:مةن دةمةةو ماسةيطرةكة(مورغى سةةقا)
بكوذمء هةموو ماسييةكانى ىلَ رزطار بكةم ,بةآلم دةبآ لة ثيَشا تؤ بنيََرمة دةر تا ئابرِومان نةبةى.
َى مردنآ ,ئيدى ضؤن ماسيطرةكة(مورغى سةقا) دةكوذى؟
ماسيية وردةكة طوتى -:تؤ ةؤت كةوتوويتة حال
ماسيية رةشة ضكؤلةكة ةةجنةرةكةى نيشان داو طوتى -:هةر ليَرةوة زطى دةدرِم ,تةؤ طةو بطةرة بزانةة ضةت ثةآ
َيَم -:من دةست بة طينطأل دانء ئةم ديةوء ئةةو ديةو دةكةةم تةا ماسةيطرةكة ةتووكةةى بيَتةآ ,هةركةة دةنةووكى
دةل
كردةوةو لة قاقاى ثيَكةنينى دا تؤ دةرثةرِة دةر .

ماسيية وردةكة طوتى -:ئةدى ةؤت؟
ماسيية رةشة ضكؤل طوتى -:ةةمى منت نةبآ ,تا ئةم نارِةسةنة نةكوذم نايةمة دةر .
ماسيية رةشة ئةمةى طوتء كةوتة جينطأل دانء ةتووكةدانى ماسيطرةكة .ماسةيية وردةكةة حةازرو ئامةادة لةبةةر
دةركي طةدةي ماسيطرةكةدا وةستا بوو .هةركة ماسيطرةكة دةنووكي كردةوةو دةسةيت بةة قاقةاي ثيَكةةنني كةرد,
ماسةةيية وردةكةةة لةةة دةمةةي ماسةةيطرةكةوة دةرثةرِييةةة دةريَء دواي تؤزيَةةك ش ةَب كةوتةةة نيَةةو ئاوةكةةة .هةةةر ضةةةند
ضةةاوةِريَي كةةرد ض ةةبةةةريَك لةةة ماسةةيية رةشةةةوة نةةةبوو .لةةة ثةِر ديةةيت لةنطةةةري ماسةةيطرةكة( مةةورغى سةةةقا) تيَةك
ضووةو هاوار دةكاو بةرةو ةواريَ دادةكشيَ .تا شَب كةوتة ئاوةكةوة .هةنديَ لةقةفرتيَي كردو سارد بؤوة .بةآلم
َيَك لة ماسيية رةشة ضكؤلةكةوة نةبوو ,تا ئيَستاب هةر نيية.
ض هةوال
َينة ,ئيدي وةةيت نووسةتنة,
ماسيية ثرية نةقَةكةي تةواو كردو بة  59 -50هةزار بيَضوو نةوةكةي طوت -:مندال
هةرِون بنوون.
بيَضوو و نةوةكان طوتيان -:داثرية ثيَت نةطوتني ماسيية ضكؤلةكة ضي بةسةر هات.
داثرية طوتي -:با ؤَيينَ بؤ سبةي شةو ,هةنووكة وةةيت نووستنة ,شةوتان باب.
يازدة هةزارو نؤسةدو نةوةدو نؤ ماسي ضكؤلة (شةوباب)يان لةة داثةرية كةردو ضةوون نووسةنت .داثةريةت ةةةوت,
بةآلم ماسييةكي سووري ضكؤلة ,هةرضي كردو كؤشا ةةوي ليَنةكةوت ,تاكو بةياني هةر لة بريي دةريادا بوو.
َة دةنووكي لة ضاو لةشيا تا رِادةيةةك دريَةذو ثانةة ,لةة ذيَةر
َندةيةكي بةلةبء ثيَ كول
* -مورغي سةقا(ماسيطرة) :جؤرة بال
َطرتين ئةو وردة ماسييانةي كة دةيان طريَ ,مةلةوانيَكي يةةكجار ليَهةاتووة,
دةنووكييةوة كيسةيةكي ناو لي نج هةية بؤ هةل
لة دةرياضةو روبارو طؤالو وكةناري دةريادا بة كؤمةلَ دةذينء قاتي ي طياني ماسني.
َةية ,كاجيَرِي سةرةوةي لة هةرِة( مشار) دةضيَ .
* -هةرِة ماسي :جؤرة ماسييةكي دريَذكؤل

طولي تةرةقي
-5262
َة
َي تةرةقي لةدواي سيميين دانشوةر ثيَي ناية دنياى ئةدةبياتي ضريؤكظاني .تةرةقي سي دانة سال
طول
َي 5262دا لة تاران هاتؤتة دنيا .بابي رؤذنامةوان بوو.
كةوتووةتة ضاث و بَاوكردنةوةي بةرهةمةكاني .لة سال
ةويَندني سةرةتايي و قؤناغي يةكةمي ئامادةيي لة تاران و قؤناغي دووةمي لة ئةمريكا تةواوكردووة و هةروةها
َناسي و فةلسةفةدا
َينةوةي ئةو لة زةمينةي ئةفسانةو كؤمةل
لة فةرةنساب ةويَندويةتي .ةويَندنةوةو ليَكؤل
كاريطةري بةسةر ضريؤكةكانييةوة هةية .دواي طةرِانةوةي بؤ تاران لة ئاةرو ئؤةري دةيةي سي دا دةطة َل هةذير
داريوشدا دةرهيَنةري سينةماو شانؤ ,زةماوةندي كرد...
َني كاري ةؤي لة طؤظاري ئةنديَشةو هونةري
لة سةرةتاكاني دةيةي ض ةوة رِووي كردة ضريؤكنووسني .هةوةل
َانةدا كة بة سةرنووسةري بابي دةردةضوو ,بَاوكردةوة .ماوةي نؤ سالَ لة دةزطاي بةرنامة و شةب سالَ
ئةو سال
لة كؤليَجي هونةرة جوانةكان كاري كرد.
َي  5276دا بَاوبووةوة .ناوةرِؤك و
َي تةرةقي لة ذيَرسةرناظي(منيش طيظارام) لة سال
َني كؤضريؤكي طول
هةوةل
َطةيةكة
تيَمةي سةرةكي ئةم بةرهةمة تةنيايي و داةراني ذينطةي دةوروبةرة ,دووري بةشةران لة يةكدي و كؤمةل
َانيَكي زؤر لة
َيَي و بؤ نا و دةرووني ةؤت ثةنابةريت .ئةم كؤضريؤكة دواي ضاثي يةكةم تا سال
كة دةبيَ ليَي هةل
َام بةهةر جؤريَ بوو ثار ضاثي تازة كرايةوة.
بازارِدا نةماو تةرةقي رِازي نةدةبوو كة ضاثي تازة بكريَتةوة ,بةل
َكانيَك دةردةكةون
َي  )52١6(5639رِؤماني (ةةوي زستاني) بة ضاث طةياند .لةم بةرهةمةدا ةةل
تةرةقي لة سال
َام ئةقَيان بة هيض كويَ رِاناطات .تةنانةت
كة حةزدةكةن كاريَك بكةن تا ذينطةي مةرطباري دةوروبةر بطؤرِن ,بةل
َام
هةنديَكيان ناتوانن دةست بدةنة بضووكرتين كار .هةرضةندة ضريؤكةكة بونياديَكي زةيين هةية ,بةل
كاراكتةرةكاني كة هةموويان ةويَنةوارن و ضاالكي سةرةكيان ضاالكي فكريية ,كارةكتةريَن واقيعني .ئةوانة ,بة
تايبةتي ثياوةكانيان يةك شت ئاشكرا دةكةن ,ئةويش ئةوةية كة لة طؤشةي دنيادا هيَشتا دةست لة ثيَش
ميَشكةوةيةو ئةوانةي كة دةست مايةي ذيانيان ميَشكة ,هيض بة هيض ناكةن .ئةم رؤمانة ثاضظةي ئينط يزي و
فةرةنسي كراوة .
َي تةرةقي وةسفي حالَ و كاري ذنانة .ذنانيَك كة ورةيان لة ثياوان بةرزترةو
بةشي هةرة سةرةكي هونةري طول
ذينطةي دةوروبةر نةيتوانيوة ورةيان برِوةَيينَ  .لة بةرهةمةكاني ئةودا ذني شاري و ةويَنةوار ,بة
َةكانيةوة ئاشكرا دةبيَت.
ةةمةكانيةوة ,بة سنوورداري و هةول
َي  5224دا كؤ ضريؤكي (بريةوةريية ثةراطةندةكان)ي بَاوكردةوة .حةوت ضريؤكي كورت و بةشيَكي لة
لة سال
رِؤماني (عاتةتة غةريبةكاني ئاغاي "ئةلش" لة غوربةتدا)ى لة ةؤطرتووة .ضريؤكةكاني ئةم كؤ ضريؤكة زياتر
شةقلَ و ةةسَةتي ئوتؤبيؤطرافيان هةية .زؤر كةس باوةرِيان واية كة يادةوةري رِؤذاني رِابردوو و ذياني ئاويَتة
َة .طوتياري ئاكنجي ثاريف ,يادو بريةوةريية ثةراطةندةكاني
بة هةسيت نوستالذيك و ةؤشبةةيت تيا تيَكةل
نيشتمان دةطيَِريَتةوة .رِةط و رِيشةي ئوتؤبيوطرافيكي ضريؤكةكان كردوويانةتة كاريَك كة كاراكتةرةكان,
َكانيَك بناسيتةوة ,كة بووني واقيعيان هةيةو زادةو ئافةريدةي
ئةوةندة واقيعي بن كة بشيَت لة نيَوانيادا ةةل
َي نووسةر نني .شويَن و ذينطةي ضريؤكةكة تارانةو هةنديَ شويَين تةواو ئاشناية .بةةويَندنةوةي
زةين و ةةيال
َي تةرةقي تايبةمتةندييةكي سةرةكي كاري ئةو
ئةم بةرهةمة و بةرواوردكردني دةطةلَ بةرهةمةكاني ديكةى طول
َي تةرةقي ذنيَكي ةويَنةوارو ثةروةردةي ةانةوادةيةكي
زوو دةكةويَتة بةرضاوي ةويَنةر ,ئةويش ئةمةية كة طول

َيان
َي رِا تا دةمي طةورةبوون هةذاري نةضةشتووة ,ئةو كاراكتةرانةي كة ئةو هةل
َةمةندة كة لة مندال
دةول
َكانيَك دةكات كة باشيان دةناسيَت .ئةو بةثيَضةوانةي طةليَك
دةبذيَريَت ,لة ضيين هةذارانةوة دوورن .باسي ةةل
َةمةندةوة كة بة طويَرةي ةواسيت هةذار نويَنييان دةكرد .شيت واناكات و ئةوشتة دةنووسيَت
َكاني دةول
لة ةةل
كة تيايدا دةذي و لة ذيانيدا مومارةسةي دةكات .ضريؤكةكاني ئةو بة حوكمي ثاضظةكردنيان بؤ زماني بيَطانة,
بة تايبةتي بؤ زماني فةرةسين  ,بوون بة مايةي سةرجني ئةجنوومةن و ناوةندة ئةدةبييةكان و ضريؤكي ((طةورة
َي وةرطرت.
َاتي باشرتين ضريؤكي سال
َي  52١5دا ةةل
بانوَي رِؤحي من)) لة سال
َة ضريؤكي (شويَنيَكي ديكة)ي بَاوكردةوة كة داريوب ميهرجويي في ميَكي لة يةكيَك
َي 5227دا كؤمةل
لة سال
َيَنجاوةو ئامادةكردووة.
لة ضريؤكةكانةوة هةل
َانيَكة لة فةرةنسا دةذي .بةهاري هةموو
َي ()9006دا كؤ ضريؤكي دوو دنياى بَاوكردةوة .تةرةقي سال
لة سال
َيَك ضاثي تازة دةكريَنةوة .قةرارة بةو زووانة دوا
َيَك سةردانيَكي ئيَران دةكات  .كؤ ضريؤكةكاني هةموو سال
سال
رِؤماني بة ناوي (طةرِانةوة) بَاوببيَتةوة.

 -59ثاسي شةمريان
َةكةم ضةند هةنطاويَك بة دوويدا غار دةدات
ثاسي هَيَي هةفتا ,ثيَش ئةوةي ثيَيا بطةين ,دةكةويَتة ِريَ .كضؤل
و بةر لةوةي بطاتة سةري ثيَضةكة بة نائوميَدي دةوةسيتَ .ضاوةرِواني ثاسي دواتر دةكةين.
بةفريَكي لة ناكاو دةسيت ثيَكردووة ,ئامسان سةررِيَذة لة غوباريَكي رِوون و بيَدةنطييةكي باب ,جيَطةي هةراو
َي,
زةناو هةمهةي رؤذانةي شاري طرتووةتةوة .هةموو شويَنيَك سست و كرِوكثةِ .ريَبواران وةكو سيَبةريَن ةةيال
وةكو تارمايي لة تةم و مذةكةدا ون دةبن و دارو درةةت و ةانووةكاني دةوروبةر ,بة ئاستةم دةبينريَن.
َة كة لة ثاريف دةذين و ئةمة يةكة ارة كة باريين بةفريَكي وا قورس دةبينني.
هةشت دانة سال
دةنطي داية طةورة لة بناواني طويَيةكامندا دةزرنطيَتةوة" :فريشتةكان ةجَي مالَ تةكاندنن .طةردو غوباري
هةورةكان دةطرن و فةرشةكاني ئامسان طسك دةدةن"
بري لة زستاني تاران دةكةمةوة ,بري لة كةذة سثي و بةرزةكاني ئةلبورز لة ذيَر ئامساني ثريؤزةيي و لة
َندة كؤضةرييةكانة,
درةةتاني رِووتي باةةكةمان كة لة غورِابي ةةوداية و غةرقي ةةوني طةرِانةوةي بال
دةكةمةوة.
َي ,كة بةفر دةسيت ثيَدةكرد ,تةواوبووني نةبوو ,شةممة يةك شةممة ,دوو شةممةِ ,رؤذامن دةذمارد,
ِرؤذاني منال
سيَ شةممة ,ضوار شةممة ,ثيَنج شةممة ,بةفر دةباري ,دة سانتيم ,بيست سانتيم ,نيو مةتر ,كار دةطةيية
ئةوةي دةرطاكان دةيبةست و قوتا انة بؤ ماوةي يةك هةفتة دوادةةرا.
ض ةؤشييةك ,ض شادييةكي باوةرِنةكردةني! يةك هةفتة مانةوة لة مالَ و لة نيَو جيَطةدا ,يةك هةفتة طةمةو وازي
َاندا ,لة طةلَ هةزارو يةك كورِة ةالَ و كضة ثووردا .يةك هةفتة بةبيَ ترس لة ديتين بةرِيَوةبةر ةامن
لة كوضةو كؤل
ثا بةرةورد دةطةلَ مامؤستاي طرذو مؤني حيساب و نةةويَندنةوةي كتيَبة تاقةتبةرةكان و نةنووسيين مةشؤ و
رِاهيَنان ,يةك هةفتة بيَ ئةزبةركردني شيعري دوورو دريَذ و بيَ مانا يان مةشوي ةةت بة ئوض و مةرةكةبي رِةب,
ِرةها لة دةسيت دةرس و مةكتةب ,هةفتة ِرؤذي ئازادي ,ئازادي و وازي.
َي ئيَمة بوون
ضةند ةؤب بوو كاتيَ ميوامنان دةبوو و بةفر ِريَطةي دةطرت و هةموو ئةو كةسانةي كة لة مال
َي ئيَمة ئةمانة بوون :داثرية الوازو ميهرةبانةكةم ,كة رِؤذ و
دوو سيَ شةو دةمانةوة .ميواناني هةميشةيي مال
شةو نويَذي دةكرد و داواي بةةتةوةري و ثارةو سَامةتي و تةمةن دريَذي بؤ ئيَمة لة ةواوةند دةكرد.
بي بي طيان ,ثوورة ثريةكةي دايكة ,كة طويَي كةرِ بوو و هةستةكاني كاريان نةدةكرد ,مين بة برايةكةم دةزاني,
َؤزاكةمي بة هاوسيَيةك و هاوسيَيةكةي بة من دةزاني.
َةكامن دةزاني ,ةال
برايةكةمي بة يةكيَك لة كورِة ةال
َةوة طةمةي حةمزة َل و
َة بضكؤلةو هارو هاجةكانيا كة لة رِارةوةكاني مال
ثوورة ئازةري نازةنينم لةطةلَ مندال
َدةزنان وبة قاو قيذةوة ,وةكو مةميوني كيَوي بة موحاجةرةي
يةكةو طؤتةكةيان دةكرد  ,بة دارو ديواراندا هةل
قادرمةكاندا سةردةكةوتن و دةهاتنة ةوارةوة.
َي نةدةهات دداني هيض كةسيَك بكيَشيَت.
َؤ طيان ئةمحةد ةان كة ميهرةبانرتين ددان سازي دنيابوو و دل
ةال
هةر جاريَ يةكيَك لة ئيَمة طريابا ,رِوندك دةزايية ضاواني.
َؤ طةورة .ئةفسةري تؤثتانةي سوثا ,كة لة ئةسب دةترساو لة تؤث و تفةنط دةسَةمييةوةو هةر لة
ةال
َبيَنةي ذنانةي بةست و لة مالَ مايةوة .مرةباي
َةوة ج ة ئةفسةرييةكةي داكةند و لة جياتي ئةوة بةرةل
هةوةل
بةتامي دروست دةكرد و ب وزي ةوري ِرةنطيين دةضين.

َةد بوو و سةرو ساةيت
َةو وتةمةلَ كة ضريؤك و حيكايةتي سةيرو سةمةرة بةل
جطة لةمانة توباةامني قةل
دةطةلَ جنؤكة و ِروحاندا هةبوو .جادووبازي دةزاني و ,جادووبازي بؤ دةكردين.
َخ بووم
َي ئيَمة دةمانةوة .من ئاشوي هؤدةيَن ئاوةدان و قةرةبال
هةر هةموو ئةم كةسانة ,تا توانةوةي بةفر لة مال
و ئاشوي رِيزة ليَفةي راةراوي سةر مافوران و ميَزيَن ثرِ لة ةؤراكيَن جؤراوجؤر بووم :سوراحي و شةربةيَن
شةربةت ,كاسةين ثرِ لة دةنكة هةنار ,قاثيَن ش ةزةرد(ش ة زةرد :جؤرة ش ةيةكة بة برنج و شةكرو زةعفةران
ليَدةنريَ.وةرطيَرِ ) و ثستةو سوهان(سوهان :جؤرة شريينييةكة)و طةزؤي ئةسفةهان و ثاقالوةي بة لةزةت كة
دايكة دروسيت دةكرد.
َدةستا و بةناو رِارِاوةكاندا
َةكةوة هةل
ضةند ةؤب بوو كاتيَ هةزاران بؤني مةستكةر لة طؤشةكاني مال
َمي ةؤشي جؤشانةكاني بي بي طيان و بؤني
بَاودةبووةوة .بؤني تةماكؤى نيَرطةلةكةي داية طةورةو هةل
َاو و ثيازي سوورةوة كراوةو طؤشيت برذاوي نيوة سووتي
زةعفةراني سةر برجني طةروم بة دارضني و زيرةو طول
َيَن طةشاوة .
سةر زوةال
َكة طةورةكانةوةو بة دةم ةةندة ثةنهانةكانيانةوة كة لة ذوورةكاني
ضةندم حةز ليَبوو بة دةم ضثةدووي ةةل
َة بضووكةكةمةوةو بة دةم زةمزةمةي
تةنيشتةوة دةهات ,ةةوم ليَبكةويَت .بةدةم دةنطي ةؤشي تارةكةي ةال
َدرمةكاندا دةهات و دةضوو ,ةةو دةيربدمةوة .لة
شرييين ثوورة ئازةرو تةقة تةقي نةع ةكاني دايكمةوة كة بة قال
نيوة شةودا لة نويَ ةةبةرم دةبووةوة .دةمبيين طةورةكان هيَشتا بيَدارن و ضرا و طَؤثان دةسووتيَن و مووبةق
ثرِة لة هاتوضؤ و تةق و هورِي قاث و قاث ةمةو دووبارة ةةو دةيربدمةوةو ةةوةكةم سووكرت بوو لة فرِيين قاقةز
قوشييةكي (كؤالرة) السار و نةسرةوت .ئةمشةويش وةكو ئةو زةمانةي كة مندالَ بووم بة تةماشاي بةفر
َة بةفر
َة .بة دةوري ةؤيدا دةةوليَتةوة .دةرةقسيَ و بة دةستة ضكؤلةكاني تؤثةل
َم .كضةكةشم ةؤشحال
ةؤشحال
دروست دةكات و دةيطريَتة دةوروبةر .بةردةوام غار دةداتة ناوةندي شةقامةكةو بةبيَ قةراري ضاوةرِواني هاتين
َة ضكؤلةكةمم وةبريديَنيَتةوة كاتيَ هةموو ئيَوارةيةك دواي
ئؤتوبووسي هَيَي هةفتاية .بيَتاقةتي ئةو ,ليَداني دل
قوتا انة بة نيطةرانييةوة ضاوم دةبرِيية كؤتايي شةقامةكةو بة دةم ضاوةرِواني ديتين عةزيز ئاغاي دؤستمةوة
دةقيوة ذميَريم دةكرد.
دةموضاوم بةرز دةطرم ,زارم دةكةمةوة تا طةردي ة بةفران لةسةر زمامن بنيشنةوة .ض تام وبؤنيَكي ةؤشي هةية.
َي ياس لة باةضةكاني ئامسانةوة دادةرِذيَ .هةست دةكةم القةكامن لة عاردي برِوان و لة
َيَي هةزار ثةرِةي طول
دةل
َيَي لة نيَو بَويَكي شوشةدام و هةناسةيةك لة زةماندا بةرةو رِابردووم دةبات .
ئامساندا مةلة دةكةم .دةل
َة تازةكةمان
َامن .لةسةر ضوار ِريانةكةي قوتا انة ضاوةرِواني ثاسي شةمريامن  .مال
تةماشا دةكةم .دةسال
َةكاندا دةذين .هيض ةانوويةك لة دةورمان نيية .هةنديَ
لةوسةري دنياية .لة ثشت طردةكان و لة نيَو ئةرزة ضؤل
شةو دةنطي ضةقةلَ و تؤرِي ديَت .دايكم دةترسيَت .حةسةن ئاغاي ئاشثةزيش دةترسيَت و نويَنةكةي لة
رِارِةوةكةداو لة ثشت دةرطاي ذوورةكةي بابةوة رِادةةات  .من ةانووةكةي ناوةندي بيابامن ثيَ ةؤشة و لة ئاوي
عةماراوة طةورةكةو ئةستَيَة ثرِ لة بؤقةكةو سيَبةري رِةشي درةةتةكاني ناترسم ,كة لة بةشةراني موزيرِو
َايي باةةكةي ثشت ضنارةكانةوة ,بة كؤنة ضةرضةفان بؤ ةؤم ذووريَكي ضكؤلةم
ناجسن دةضن ,ناترسم و لة قول
دروست كردووة .كةس ناتوانيَ ؤدؤزيَتةوة  .ةؤراكةكامن دةةةمة ذيَر ةشتةكان و لة ترسي دايكم ئةو مةشؤ
َةوة .دارضنارةكان هاوطةمةي منن .هةريةكةيان ناوي ةؤي
دةرسانةي كة سفرم تيا وةرطرتوون دةةةمة ذيَر ضال
هةيةو دريَذةكانيان كورِن .كة لة قوتا انة دةطةمةوة جانتاكةم دادةكةمن و بة رِاكة رِاك دةضمة سؤراةيان.

هةرضيةكم كردووة بؤيان دةطيَرِمةوة .نيطارةكاني ةؤميان نيشان دةدةم و بةدةنطي بةرز كتيَيب فارسييةكةميان
بؤ دةةويَنمةوة .هةنديَكيان كةرن و باويَشك دةدةن .هةنديَكيان بةغيل و ناجسنن و طويَ ناطرن .ئةوانةي كة
َاكانيانةوة دةضةسثيَنم ,ئةوانةي كة لة ثا ة لة
هاوِريَي منن ِرادةمووسم و بنيَشتة جوراوةكاني ةؤم بة طةل
عةلةييم دواون داركاري دةكةم و بةثةتيَك لوةكانيان ثيَكةوة دةبةستم.
تا قوتا انةي فريوزكوهي ,ئةطةر بة ثاس برِؤين ثرت لة يةك سةعات بةِريَوة دةبني .برايةكةم طةورةترةو
َام من دةبيَ دةستم بدةمة دةست حةسةن ئاغا و بة بيَ ئيزني ئةو تاقة
ِريَطةيان داوة بةتةنيا بيَت و برِوات  .بةل
َي ةؤم دةكةم و ئةطةر حةسةن ئاغا يةك وشة بؤ دايكم
َام من بة دل
هةنطاويَك نةنيَم .ئةمة فةرماني دايكةية .بةل
َي دةكةم ,ضونكة دةزامن ك ي ي عةمارةكةي سةرةوة كة طوم ببوو لة ئةستةرِي ضاكةتةكةي
بطيَِريَتةوة ,كةول
ئةودايةو دةزامن كاتيَ دايكم لة مالَ نةبيَت ضنط ضنط نيسك و برنج و فاسؤليا لة طونيةكان دةدزيَت و لة رؤذي
مادوونيدا دةطةلَ ةؤيدا دةيبات .لةبةرئةمةية كة هةقمان بةسةر يةكدييةوة نييةو زؤرمان بةرانبةر و يةكسانة.
سةعات ضوار كة قوتا انة تةواو دةبيَت .حةسةن ئاغا بة شويَنمدا ديَت و لة ضواررِيانةكةدا بؤ ثاسي شةمريان
َةيةكة .هةموو شويَنيَك سثي
دةوةستني  .ئةمرِؤ بةفر دةباريَت .بةفر ئةمما بةفر ,هةر دةنكيَكي بة قةد ذيَرثيال
َة هةوريَكي تةنك
سثي بووةو حةسةن ئاغا وةكو تارماييةك لةبن ديوارةكةدا وةستاوة .دةمووضاوي لة ثةل
َة هةورانةي كة من شةوانة بة ئامسانةوة دةيانبينم و وادةزامن كة بة شةراني هةزار سالَ
دةضيَت ,لةو ثةل
لةوةثيَشن .هةنديَكيان تاج و رِديَين دريَذيان هةيةو بة سواري ئةسب ,ةيَرا تيَدةثةرِن .لة ناو مانطدا ئةطةر
َيَكي ضكؤلة دانيشتووة ,كة القةكاني هيَناونةتةوة يةك و سةري ناوةتة سةر
بنيادةم باب تةماشا بكات ,مندال
ئةذنؤكاني و دةطري ,من ضةند بة برا طةوجةكةمي نيشان دةدةم نايبيينَ .دايكم لة مانطي شةوي ضواردة
َايي ئامساني وةنةوشةييةوة ئةذديهايةكي
َيَت كة لة ئةستيَران رِانةميَنم .هةنديَجار لة قول
دةترسيَت و بة من دةل
َيَم ,قريذةيةك دةكات و ليَفةكة بةسةري
طةورة ديَتة دةرةوةو بةِريَطاي كاكيَشاندا دةرِوات .كة بة حةسةن ئاغا دةل
ةؤيدا دةدات و بةدةنطي بةرز ويَردو دوعا دةةوَيينَ.
ي دةكةم .بة لةقة
َم و بؤ ةؤم لة ناوةندي جادةكةدا ة يسكان َ
َيَك لة ثاسي شةمريان نيية  .ةؤشحال
هيض هةوال
ي .حةسةن ئاغا جانتاو سةفةرتاسةكةى مين
دةكيَشم بة درةةتةكاندا ,تا بةفري سةردارةكان بةسةرما برِذ َ
َميَكي سست لة زارييةوة ديَتة دةريَ .ثَيَاوة كؤنةكاني باوكمي لة ثيَ
ةستووةتة ذيَر هةنطَي و دةلةرزيَت .هةل
َةو بةفر ِريَك دةضيَتة ئةو
كردووة .ضةند منرةيةك بة ثيَي طةورةية .ثشت ثاذنةي ثيَي لة نيَو ثَيَاوةكةدا بةتال
بؤشاييةوة .دةستةكانيشي بضووكن و دةستكيَشةكاني دايكةي لة دةست كردووة ,دةستكيَشةكان تاكةو تاكن,
يةكيَكيان ضةرمي ئامال سوورو ئةويرتيان تؤرِي رِةشة .باوكة هةموو شةويَكى جةذن فةرمان دةدات كة بؤ
هةمووان ضاكةت و كراس و ثَيَاو و طؤرةوي و ج ي ذيَرةوة بكرِن .حةسةن ئاغا ج ة نويَيةكاني لةبةر ناكات .لة
جانتايان دةنيَت تا لة كوَتايى هاويندا كاتيَ بؤ طوند رِؤيي لةطةلَ ةؤيدا بيبات .يا دةيانفرؤشيَت و ثارةكةي لة
َام دةستتيان
لوولةي سوثاكةي ذوورةكةي ةؤيدا قايم دةكات .من تاقة كةسيَكم كة دةزامن ثارةكاني لة كويَية ,بةل
نابةميَ .سويَند دةةؤم.
دةنطي مةكينةي ثاسةكة لة دوورةوة ديَت .حةسةن ئاغا لة جيَي ةؤي رِادةثةِريَت و من ةؤشحا َل و نيطةران
َيَم'' :ئةطةر الييت ثيَكرد
َي ةؤمدا دةل
تةماشاي ئةم كابينة سثيية ,كة بة لةقة لةق نزيك دةبيَتةوة ,دةكةم و لة دل
و كوذانيةوة سواردةمب ,دةنا ضاوةرِواني ثاسي دوايي دةكةم .تةنانةت ئةطةر حةسةن ئاغاب لة سةرما رِةق
بيَتةوةو دايكة لة نيطةرانيدا شيَت بيَت و ةؤم لة برسانا و لة شةكتيدا ؤرم'' ئةمة نهيَنييةكة كةس ليَي بة ئاطا

ي بؤضي هةند َ
ي
نيية ,هيض كةسيَك .ئةمة نهيَين من و عةزيز ئاغاية .تةنانةت حةسةن ئاغاب لةمة بيَئاطايةو نازان َ
ِرؤذ سواري ثاسي شةميَران نامب( .ثاسيَك اليت ثيَ نةكا و نةكوذيَنيَتةوة هي عةزيز ئاغا نيية) و غار دةدةم و
َيَت
طويَ بة دادو بيَدادو هات و هاواري نارِةزايي ئةو نادةم .ضةندين جار هةرِةشةي ليَكردووم كة بة دايكم دةل
ومنيش ئاماذةم بؤ ك ي ةكةي عةماري سةرةوة ,كة لة ذيَر ئةستةرِي ضاكةتةكةي ئةوداية ,كردووة ,لة بةرئةمة
َكات و
َطرتووة  .هةر ثاسيَك لة دوورةوة سيَ جار اليت هةل
ئيدي هةقي بةسةرمةوة نييةو دةسيت لة سةرم هةل
بكوذيَنيَتةوة هي عةزيز ئاغاية .من هةموو شةويَك لةكاتي ةةودا ,لة جياتي ئةو نزاو دؤعايانةي كة دايكم فيَري
كردووم ,سيَ جار ئةمة دووبارة دةكةمةوة(( :من جطة لة ثاسةكةي عةزيز ئاغا سواري هيض ثاسيَكي ديكة نامب))
ي دةنط .ضونكة
َبةتة ثةميانيَكي ذيَراو ذيَرو ب َ
ئةمة ثةميانيَكة و لةطةلَ ةؤمدا كردوومة ,تارؤذي قيامةت .هةل
َا بةرزترة و ثاسةوانةكانيش ليَي دةترسن قسةناكةم ,
من دةطةلَ دؤستة زةبةالحةكةمدا كة لة باوكيشم كةتةو بال
جورئةت ناكةم.
َم وةكو فرِ فرِؤكة بة دةوري ةؤيدا
َدةبن و دةكوذيَنةوة و دل
الييت ئةو ثاسةي كة لة دوورةوة ديَت هةل
دةسوِريَتةوة .دةوةستيَت .سواردةبني .حةسةن ئاغا لةثيَش منةوة دةرِوات .عةزيز ئاغا تةماشام دةكات و بة
َيَت كة فيَِري شةب
َامي سَاوةكةم دةداتةوة .قذي ضةورو لوولة .حةسةن ئاغا دةل
ضاواني ئاوساوو سوورةوة وةل
مانطةي ليَداوة .برؤكاني رِةشن و مسَيَيَكي ئةستوور هةموو دةمي داثؤشيوة  .من لة سةر كورسييةكةي ثشت
ئةوةوة دادةنيشم .حةسةن ئاغا دةضيَتة ئةوسةري ثاسةكة ,ضونكة طةرمرتةو دادةنيشيَت و دانانيشيَت ةةو
َةوة
دةيباتةوة .ذمارةي نةفةرةكان لة ضةند كةسيَك زياتر نني و هةموو وةنةوز دةدةن .لة قوتا انةوة تا مال
سةفةريَكة لةو طؤرِة .بةتايبةتي زستانان كة بةفر دةكةويَت و ترومبيالني بيَ زجنري لةناوةندي شةقامةكةدا
دةةزيَن و ِريَطاكة دةطرييَت .عةزيز ئاغا هةنديَ ِرؤذان ماندووةو بةدةنطي بةرز باويَشك دةدات و بؤني دةمي لة
َةكامن
بؤني ئةو تةنرتؤيدة تيذترة كة دايكم لة زامةكاني ئةذنؤمي دةدات .سةرم بة طيَذةوة دةرِوات و رِخيؤل
دةكةونة قؤرِة قؤرِ .لة ئاويَنةكةوة تةماشام دةكات و دةموضاوي ةؤي دةطؤِريَت .طوثةكاني ثرِ با دةكات ,لووتي
بادةدا ,ضاوةكاني ةوارةيَض دةكاتةوة .من دةستةكامن دةةةمة سةر زارم تا نةفةرةكان طويَيان لةدةنطي
َي ضكؤلة ليَي دةترسن .سةري
َي ةؤمدا ثيَدةكةمن .دؤستةكةم وةكو ديَوةو مندال
ثيَكةنينةكةم نةبيَ .لة دل
دةستةكاني و سةرووي سنطي هةمووي بة ةالَ كوتراوة .لة نزيكي طويَيةوة تا ئةوبةري م ي هَيَيَكي ئةستوورو
ربيَت .دايكم هيض كاتيَ سواري ثاس نابيَت.
وةنةوشةيي كيَشراوة .واديَتة بةرضاو كةسيَك ويستبيَيت سةري ب ِ
َي هةر الي منة.
َام دةزانيَت كة ديَواني وةكو عةزيز ئاغاب لة دنيادا هةن و دل
شؤفيَرو ئوتومبيَ ي ةؤي هةية ,بةل
َام ئةمة دةستووري باوكمةو ناكريَت سةرثيَضي ليَبكات.
حةزناكات بة ثاس بؤ قوتا انة برِؤم ,بةل
حةسةن ئاغا لة ثاسةكةدا ,دةستةو ئةذنؤ لةسةر كوورسييةكة ةةو بردويةتيةوة .كزة بايةكي سارد لة شوشةي
شكاوى ثةجنةرةكةوة ديَتة ذوورةوةو نةفةرةكان ةةريكة لةسةرما رِةق دةبنةوة .عةزيز ئاغا كؤتةكةي دادةكةنيَ
و دةيدات بةسةر القةكاني مندا .كؤتةكةي بؤني بؤطةني ليَديَ .حةزدةكةم نةفةرةكان تةماشام بكةن و بة
َي ئيَمةدا
شانازييةوة دةست بةيةةةي كؤتةكةي ئةودا ديَنم .قامكةكامن بؤنيَكي سةير دةطرن .بؤنيَك كة لةمال
َةكان و مامةكانيشمدا نيية .بؤني سةط وثشي ةو مانطاو ثةزيش نيية .بؤنيَكة كة لة كون و
َي ةال
نيية ,لةمال
كةلةبةراني دنيايةكي ناديارةوة ديَت .بؤني هةموو ئةو كارة ةراثانةي كة نابيَ بيَتة كردن و بؤني ئةو شتانةي
ي هةرطيزاو هةرطيز بزانريَن.
كة ناب َ

بؤني دايكة ,لة هةموو بؤنةكان جياوازة .بؤنيَكة كة لة عةترو بؤدرةي فةرةنطي ديَت ,لة ئارتيَستاني سينةما و
َيَن سةماي كافيةكاني شار ديَت .دايكم بؤني رِؤذاني ئايندةي ليَديَت .بؤني
طؤظاريَن مؤدو شةقامي اللةزارو هؤل
سبةيينَ و هةموو شتيَكي باب كة ضاوةرِواني منة .
بةم كؤتةي سةر القةكامنةوة دةمب بة كةسيَكي دي ,كةسيَك كة ناضار نيية ثاك و ةاويَن و بة ئةدةب و
ةويَندةوار و قوتابي يةكةم بيَت .قرديَ ةى طةورة لة قذي بدات و سَاو لة هةموو كةسيَك بكات و كرِنوَشيان بؤ
بةريَت و لة هةموو ئاهةنط و ميواندارييةكدا ,ئةو شيعرةي كة لة قوتا انة فيَري بووةو تةواويش ئةزبةري
نةكردووة,لةبةر بؤهةموو غةريبةكاني ويَنيَتةوةو يةكةمني دةرسى ثيانؤي ,كة جطة لة دووبارة كردنةوةي''دؤ,
ريَ .مي ,فا ,سول ,ال ,سي'' هيضي دي نيية .بؤ ةزم و ةويَشاني زؤر ويَذي ليَبدات و لة ثيَشربِكيَي جوانرتين
َدا بةشداري بكات و بدؤِريَت.
مندال
َةو نيوةي
بة كؤتةكةي عةزيز ئاغاوة لةسةر ثيَيةكامن ,وةكو ئةوم ليَديَت .وا ويَنا دةكةم ئازام هةمووي ةال
َانةكاندا دةطةِريَم و وةكو كيذةكاني فاتيمةي
ددانةكامن زيَرِن .ةؤمم ديَتة بةرضاو كة بة تاقي تةنيا لة كوضةو كؤل
ج شؤر هةر ةةريكي حي ك وهورِم .لةثشت ماتؤرِي جوانرتين كورِي طةرِةكةوة سوار بووم و لةطةلَ ئةودا بؤ
تةماشاي في مي تةرِةزان دةرِؤم.
َبةزة عةزيز ئاغا رِايدةطريَت .زؤربةي نةفةرةكان دادةبةزن تا لة ضاةانةكةي
كة دةطةينة ويَستطةي قةل
َيَني .عةزيز ئاغا ثيَش دابةزين ,لة داشبوَلي
سةرِريَطاكة ضايةك ؤنةوة .من و حةسةن ئاغا لة جيَي ةؤ ناجول
ثاسةكةدا ,زةرفيَكي ضكؤلة دةردَيينَ و دةخياتة باوةشي منةوة .لة ئاويَنةكةوة تةماشام دةكات و ضاودادةطريَت.
َةي ثةرِؤية .دؤستةكةي من
َيَي بووكةل
دةموضاوي يةك ثارضة ميهرةبانية ,ثرِة لة ةةت و ضرض و لؤضي نةرم ,دةل
َميَكي تةنك ,لة دةست و القيةوة ,لة بؤنة سةيرةكةي دةمو زاريةوة ,لة
باشرتين ديَوي دنيايةو شتيَك وةكو هةل
َمة
ضاوة سوورةكانيةوة ,لة كؤتة ضةورو كؤنةكةيةوة ديَتة دةريَ ,كة دةوري من دةطريَت و من لة نيَو ئةم هةل
َي دةكةم ,كة حةزدةكةم
جادووييةوة وةكو ثارضة بةفريَك دةتويَمةوةو دةمب بة ئاو ,هيَندة هةست بة ةؤشحال
هةزاران سالَ وةكو ثةيكةريَكي بةردين لة هةمان شويَندا و بة هةمان دةقةوة ؤيَنم ,بيَئةوةي طةورة ببم.
بيَئةوةي بطؤِريَم.
َوي وشكةوةكراوي بؤ كرِيوم .حةسةن ئاغا لةوسةري ثاسةكةوة طازدةكات و
َو بال
عةزيز ئاغا ,ئةمرِؤ ئال
َوةكامن دةذميَرم .نةفةرةكان بةثيَوة ضا دةةؤنةوة.
َو بال
َامي نادةمةوةو ةيَرا ةيَرا ئال
دةثرسيَت ضي دةكةم  .وةل
َدةدا .ثاشان دةضيَت لة ثشت درةةتةكانةوة ؤيزيَت .من تةماشا
عةزيز ئاغا ضةند قوميَك لة قاثة عارةقةكةي هةل
َي ةؤمدا دةي بينم و
َام لة ةةيال
َوةكامن دةجووم ,بةل
َو بال
ناكةم ,سةر لة بةرةؤ دةنةم و ةيَرا ةيَرا ئال
طويَضةكاكامن طةرم داديَن.
دةكةوينة ِريَ و تامةيداني ونك ,هيَواب ,وةكو ميَرولة دةرِؤين .هةنديَجار بةرةوثاب دةةزيَني .ئوتومبيَالني
دي دةةزيَن و ِريَك لة ناوةندي شةقامةكةدا ,لةبةردةم ئيَمة دةوةسنت .دنيا تاريك بووةو هةموو دنيا سثيية.
حةسةن ئاغا دةترسيَت و ثةيتا ثةيتا لةوسةري ثاسةكةوة من طاز دةكات .دةزامن ,كة تاضةند دةقيوةيةكي دي
رِوندك بة ضاوانيدا ديَتة ةواريَ .طرياني لة ناو دةستياية و رِؤذي دوو سيَ جار لة ةوت و ةورِايي دةطري.
دايكم باوةرِي واية كة طرياني حةسةن ئاغا ,وةكو قدي قدي مريشكانة و هيض هؤيةكي تايبةتي نيية .باوكم
َي قاث و
َيَت كة حةسةن ئاغا كةريَكة لةو طؤرِةو حةسةن ئاغا ثيَدةكةنيَ و كةريَيت ثيَتؤشة .بة ةؤشحال
دةل

ئامانةكان كؤدةكاتةوةو ضاوي لةدةم و زاري باوكةية كة بة رِةزامةندييةوة ث ة طؤشتة برذاوةكان دةجويَت و لة
دةستاوي ئةو رِازيية.
شووشةي ثةجنةرةكةي الي منةوة شكاوة ,كزةيةكي سارد لةاليةكي دةموضاوم دةدات .م م وشك بووةو ثشتم
لة سةرما بةستويةتي .عةزيز ئاغا بةنيطةراني لة ئاويَنةي ثاسةكةوة ضاوي لةمنة .ثاسةكة رِادةطريَت .ثارضة
رؤذنامةيةك و ثارضة ثةرِؤيةك دةتةثيَنيَتة كوني ثةجنةرةكةوةو دووبارة لةثشت سوكانةكةوة دادةنيشيَت .من
َيَي بة ضاوةكاني ثيَم
َي نارِةحةتةو حةزدةكات شويَنةكةم بطؤرِم .دةل
زماني بيَدةنطي ئةو دةزامن .دةزامن دل
َةي سةرسةةت سةرمات دةبيَت ,برِؤ ئةوسةري ثاسةكة ,ئةويَ طةرمرتة دةترسم نةةؤب
َيَت'':رِابة كضؤل
دةل
بكةويت''.
منيش بة نيطا بةرسظي دةدةمةوة'':نا ,من لةجيَي ةؤم نابزووم .ئةم كورسيية ,كورسي تايبةتي منةو
دةستبةرداري نامب''.
َي ةؤشةويسيت ئةو نيشان
ئةم نيطةراني و ةةخمؤريةي عةزيز ئاغام ثيَتؤشة .ميَريظاني دايكانةي ئةو قوول
َي بؤ رؤذطاراني دوورو سةردةميَن ثاشاياني مةزن دةكةم .بؤ
دةدات .ضاوامن دةنوقيَنم و سةفةريَكي ةةيال
َي ةؤيان بؤ مري ,بة ثيَ
َةواناني ئةمةكدار بؤ سةااندني رِاستطؤيي و م كةضي و طويَرايةل
سةردةمانيَك كة ثال
َةثشكؤي سووردا ِريَيان دةكرد و بةطذ ئةذديهاي حةوت سةردا دةضوون.
ةاوسي بة سةر كةل
ثاسةكة لةجيَي ةؤي ناجوَليَ .ريَبةندانة ,سةرما جيَي هةموو شتيَكي طرتووةتةوة .الي رِاسيت بةدةمن
َيَي هةوايان
سرِبووة .سةري ثةجنةكامن دةكزيَنةوة .هةست بة ثيَيةكامن ناكةم .سةرم وةكو كيَو قورسة ,دةل
تيَكردووة ,طةورةو بضووك دةبيَتةوة .سةرما بة ستوومي لة درزي ثَيَوة نيمضة داةراوةكامنةوة هةنديَك تارمايي
دةبينم كة لة دةريَ رِا لة نيَو بةفرةكةدا دةةوليَنةوة .ئاو بة كةثوومدا هاتة ةوارةوة و ضاوةكامن دةسووتيَنةوة.
لةناكاوا طةرم داديَم ,دا دةمب و ثاشان دةلةرزم ,لة سةرماندا دانة ضؤقةم ثيَدةكةويَت .فرميَسكم بة ةورِ ديَنة
ةوار ,بةدةسيت ةؤم نيية .عةزيز ئاغا بة قامكة زبرةكاني طؤناكامن وشك دةكاتةوةو بة دةمي داةراوةوة
َيَن هةموو ددانةكاني زيَرِن .باوةرِناكةم ,لة دايكم دةثرسم,
ثيَدةكةنيَت .ئةو قوتابيانةي كة ئةو دةناسن دةل
َام ئةو ثرسيارانةي مين ثيَتؤب نييةو بةتوورِةيي هةرِةشةم ليَدةكات,
ئةويش نازانيَ و عةزيز ئاغا ناناسيَت ,بةل
َدا بكةم ,ثيَستم دةطرويَت .بة بؤضووني دايكم تةنيا
كة ئةطةر تةماشاي شؤفيَراني ثاس بكةم يان قسةيان دةطةل
َا بةسةر كيذاني
َكاني ةراث و الت و لةويَر دداني زيَرِيان هةيةو هةموويان دزو ثياوكوذن و هةزارويةك بةل
ةةل
َيَت
بضووكدا ديَنن .من باوةرِ ناكةم و زؤرم ثيَناةؤشة كاتيَ دةبينم دايكم هةنديَجار ناجسن و درؤزن دةبيَت و دةل
َةوو ناشريينةو ةةفةت بؤ ئةوة دةةؤم كة دايكم زؤر شت نازانيَت ,بؤ منوونة ناوي زؤربةي
ثوورة ئازةر قةل
َاتان نازانيَ و ياسا سادةكاني حيساب نازانيَ .ويَرِاي ئةوةب بةالي منةوة باشرتين و جوانرتين
ثايتةةيت ول
دايكي دنيايةو شةوان بةر لة ةةوتن ,ةؤم وا دةنويَنم كة دلَ يةشةمة تا بة ديارمةوة دانيشيَت و حةزدةكةم
َام دايكة هةميشة كاري هةية ,ثةلةيةتي و
ئيعرتايف بؤ بكةم كة ض بريو هزريَكي ةراثم سةبارةت بةو لةسةرداية ,بةل
طويَ لة قسةكاني من ناطريَت و ئةطةر بزانيَت بة ئةسثايي و بة دزييةوة لة ثشت دةرطاكةوة طويَم لة قسةكاني
ئةو و بامب طرتوة ثيف ليَم توورِة دةبيَت.
َدةدات كة ثاسةكة ضةند هةنطاويَك بضيَتة ثيَشرتةوة,
عةزيز ئاغا لة دةست بةفرو ِريَبةندان بيَزارة ,ضةند هةول
ناضيَت و ناضيَت ,لة تؤ واية لة دةشتيَكي سثيدا رِيَمان طوم كردووة .دةنطي حةسةن ئاغا لة دوورةوة ديَتة
َيَكي سةيرم هةية .هةستدةكةم ةةريكة
طويَم .دةناَليَ و لة ترساندا بة دةنطي بةرز نزطرة دةكات .منيش حال

َوةكان سكيان ثرِكردووم و حةزدةكةم برِشيَمةوة .بة هةردوو دةستان كؤتةكةي عةزيز
َو بال
نةةؤب دةكةوم .ئال
َام ثيَيةكامن هيَزيان تيا
ئاغام لة ةؤمةوة ثيَضاوةو سةرم بة طيَذةوة دةرِوات .دةمةويَ هةستمة سةرثيَيان ,بةل
َام دةنطم دةرنايةت .هةموو شويَنيَك ثرِ لة بةفرة ,سةرانسةري ثاسةكة سةرانسةري
نيية ,زارام دةكةمةوة ,بةل
َانيَكة كة بةم شيَوةية جةمةديووم .تةنيا ضاوةكامنة كة
شارو من لة ذيَر ئةم كابينة سثييةدا بةستوومي .سال
َة و بةدووي ئاودا
وةكو دوو كوورةي ئاطر دةسووتيَن و رِوندكةكامن كة ةيَرا ةيَرا ديَنة ةوارو دةمم وشك وتال
دةطةِريَت .ئاو  ,ئاو ,ئاو.
دةستيَكي فيَنك و بؤندار كة بؤني بؤدرةو كريَمي ليَديَت ,هةنيةم نةوازب دةكات .كةسيَك دوعا بة طويَمدا
َيَك سةرو ضاوي ئاشنا بةدةوري تةةتة ةةوةكةمةوة وةستاون و
دةةوَيينَ و فوو بة دةموضاومدا دةكات .كؤمةل
ضاوة درشت و شريينةكاني ثوورة ئازةر لة ذيَر تيشكي طَؤثةكةدا دةدرةوشيَنةوة .بؤني جؤشانةي بي بي طيان
ديَت .نةرمي ثةتؤ و ضةرضةفة ةاويَنةكاني ةؤم دةنامسةوةو دةزامن كة لة ناو جيَطادام و دايكة بة ديارمةوةية.
َي عةزيز ئاغاوةم و ئةويش
َم ثرِدةكات .ةةو دةمباتةوةو ةةودةبينم ,بةكؤل
هةستيَكي ليَوان ليَو لة ئارامي دل
َدار بةسةر هةورانةوة دةفِريَ و من بؤ تةماشاي شاراني دوورة دةست و ناديارو غةريب دةبات.
وةكو مافوري بال
ضةند حةزدةكةم زاري بكاتةوةو من ددانة زيَرِةكاني بدينم .ليَ خمابن كة ليَوةكاني وةكو دةرطاي
سةندوقؤكةيةكي ثرِ لة ةشلَ و جةواهريان داةراوة  .زؤر ناساغم .دكتؤر كةوسةري هةموو هةفتةيةك رؤذاني
ي كة ديَت
ثيَنج شةمة ديَتة ديدةنيم .سينطم لرةة لر دةكات و شةوان تايةكةم بةرز دةبيَتةوة .هةر جار َ
َي من ةراثرت دةبيَت .الوازو رِةنطزةردو مردةلؤ بووم و قذي سةرم دةوةريَ .
دةرمانةكاني دةطؤِريَ و حال
دكتؤريَكي ديكةم بؤ ديَنن كة ةؤي لة من زياتر دةكؤكيَت و دةرمانةكاني لة هيض دةرماخنانةيةك دةست ناكةون.
رِؤذان و هةفتان وةكو با تيَدةثةرِن .دةرس و قوتا انةم بريضوونةتةوة .بة رِؤذةوة دةةةوم و لة ةةويشدا هةر
دةكؤكم .داية طةورة لةثاي تةةتةكةم دادةنيشيَت و لة بن ليَوانةوة ويَرد دةةوَيينَ .ئةطةر بة ةةبةرمب ,حيكايةمت
بؤ دةطيَِريَتةوةو ةواردنةكةم مراك مراك وة دةمةوة دةكات  .هةموو رِؤذيَك لة ثةجنةرةي ذوورةكةوة دةرِوامنة دار
ةورمالووةكة كة لوةكاني رِووت و قووتن و تا هاتين بةهار ِرؤذ ئةذميَري دةكةم .هةموو ِرؤذيَ سةري سةعات
ي و عةزيز
ضواري ثاب نيوةرِؤ ثاسةكةي شةميَران دةبينم كة بة ضوار رِيانةكةي بةردةم قوتا انةكةدا تيَدةثةِر َ
َةكةي من دةكات و تيَدةثةِريَت .لةوةشة مين فةرامؤب كردبيَت و ئةو
ئاغا غةمطني و تةنيا تةماشاي جيَطا ضؤل
يو
َم ,لة حةسووديدا دةسووت َ
َي ثاسةكةي دادةنا ,بدات بة كيذيَكي ديكة .دل
ةؤراكانةي كة بؤ من لة داشبول
كؤكةكةم توندتر دةبيَت .دايكم سةراسيمة دكتؤر كةوسةر ئاطادار دةكاتةوةو طويَم لة دةنطي باوكم دةبيَت كة
دةستوور دةدات كة من بؤ فةرةنط بةرن.
َيَت كة هيض شتيَك لة سةالمةتي طرنطيرت نيية .ةؤزيا هاوين زووتر
ئةمسالَ دةرناضم .دةطريم و ثوورة ئازةر دةل
َباتي ئيَمة
َغرت دةبيَت .مال
َي ئيَمة لة هةموو كاتيَ قةرةبال
َاو بةري دةطرت .هاوينان مال
دةهات و دارطيَالسةكة طةل
َؤزا و يةك دةرزةن كورِةةالَ و كضة ثوورم هةن .باوكم
تايةفةيةكي طةورةيةو من دةيان ثوورو ميمك و اللؤ و ةال
َي
سةرؤكي ئةم ةَيلَ و تايفةيةية وهةموو شةرمي ليَدةكةن و حيسابي بؤ دةكةنِ .رؤذاني هةيين ئةم ةَيَة لة مال
ئيَمة فراظني دةةؤن و دايكم ثرت لة نيوةي ميوانةكان بؤ شةو طل دةداتةوة .هةموو بة كؤمةلَ ,لة باةةكةداو لة
َةكان بةرِيزي يةكةوة و طةورةكان لة دوورتر و لة ذيَر دارضنارةكان لةسةر تةةيت دارين و
سةربان دةنووين .مندال
لة نيَو كول ةدا .باوكم بةتاقي تةنيا و لةن او كةثرةكةدا دةةةويَت و دووالي كةثرةكة جؤطةي ئاوي رِةوانة كة تا
َاندا دةنويَت و ضاوديَري ئيَمة
دةمةوبةيان دةنطي ةؤرِةةورِي ديَتة طوىَ  .داية طةورة دةطةلَ ئيَمةي مندال

َي ياس لة ذيَر باليفي
َمان لة ذوورسةري دادةنيَت و ضةثكيَك طول
دةكات .سةرو ثةرداةيَك ئاوي ثرِ لة سةهؤل
َنيا ببيَت كة
َةكان دةذميَريَت و هةريةكةمان بةناوي ةؤيةوة بانط دةكات تا دل
هةريةكيَكمان دادةنيَ .مندال
هةمووان لة سةر جيَطاي ةؤمانني.
َي ميوةيَن طةييو و هةناسةي سووكي ضرؤي نةورِةس
من بيَدةنطي زيندووي شةوم ثيَتؤشة .ليَداني دل
َة هةورانةي كة لة شيَوةي بنيادةماندان.
دةذنةوم .بةرلةوةي ةوم ئةستيَرةكان دةذميَرم و دةرِوامنة ئةو ثةل
َةكامن ضثة ضب
يةكيَكيان لة عةزيز ئاغا دةضيَت .لةوسةرةوة بانطم دةكات و دةمةالسكيَم دةكاتةوة .كورِة ةال
َة ضكؤلة
دةكةن و داية طةورة لة هةمان ئةو شويَنةوة كة ةةوتووة بة تةركةيةكي دريَذ بة ثيَياندا دةكيَشيَت .ةال
ثرةة ثر دةكات و سةطاني ناو كةالوةكة دةكةونة حةثة حةث .بي بي طيان بةدةم ةةوةوة قسةدةكات و
َةكان ثةيتا ثةيتا باي ليَدةبيَتةوةو داية طةورة
توباةامن تا بةياني ةرِ ةرِ ةؤي دةةورَيينَ .يةكيَك لة مندال
ي بووة .هةموو ةؤدةكةنة ةةوو فزة لة كةسةوة
بةتوورِةيي لةجيَي ةؤي رِادةبيَت و دةيةويَت بزانيَ ئةمة كاري ك َ
نايةت.
ةةو ,هاوِريَ دةطةلَ ويزة ويزي ثيَشكةو ورشة ورشي ستيَراندا ضاوان ثرِ دةكات .هةنديَك شةو باران دادةكات
َةكةم لة
و دايةطةورة ئةو مشةما طةورةو دريَذةي كة الي ةؤيةوة دايناوة ,دةدات بة سةرماندا .من و كورِة ةال
ذيَر ئةو جيَطا ئةستوورةوة ثيَكةوة ضةسثيوين و وةكو ميَرولةي ذيَر زةوي طويَ بؤ تكة تكي بارانةكةي سةرمان
دةطرين.
لةوةتاي نةةؤب كةوتووم ناضارم لة ذوورةوة وةميَنم .لة هةموو شتيَك دةترسم .ترس وةكو بةشةريَكي ناديار
لة هةموو شويَنيَك هةية ,هةنديَجار دةرطاكة دةكاتةوة و دوانيوةرِوان كاتيَ طةورةكان ضاويَك طةرم دةكةن ,ديَت
بةالمةوة ,هةنديَجار لةثشت جامي ثةجنةرةكةوةية يا لة ذيَر تةنووةرةكةي دايكمةوة ةؤي قايم دةكات .ئةمرِؤ
َتةي ثيَدةكردم .ترس دةخماتة كؤكة .دايكم ئيدي متمانةي بة دكتؤر
بةياني لة ئاويَنةكةدا بوو دةتطوت طال
َي ئيَمة دةةةويَت .دةطةلَ دايكمدا
َؤ طيان دكتؤر شةوان لةمال
كةوسةري نييةو دةرمانةكاني ئةو فِريَ دةدات .ةال
َيَت دكتؤراني فةرةنطي ب يمةتن و
ريَك كةتوون كة شةويَك ئةو دةرزيم ليَدةدات و شةويَك دايكم .باوكم دةل
بةيةكةمني معايةنةو رِةضةتة دذوارترين نةةؤشيان دةرمان دةكةن.
َيَي ضيدي من
ثوورة ئازةر بة ضاواني غةمطني تةماشام دةكات و بة جؤريَ سةروضاوم ماض دةكات كة دةل
َةوي قذ زةردي جل و بةرط مة ةلي تؤرِي لةالية.
نابيينَ .حةسةن ئاغا ثؤست كارتيَكي كؤني ذنيَكي قةل
َيَت'':ئةم ذنة مةليكةي ثاريسةو ذنيَكي ناجسنة كة باوةرِي بة قورئان و حةزرةتي حمةمةد نيية ''.حةسةن
دةل
ئاغا نيطةراني من و دايكةية و داوا لة دايةطةورة دةكات بؤ رزطاربوون لة ضنط ئةم مةليكة كافرة ِرؤذو شةو نويَذ
َيةوة ضانتاياني سةفةر ئامادة دةكات .من دةزامن ترس لة ثارسيشدا هةيةو بؤ من هةر
بكات .دايكم بة ةؤشحال
كويَيةك برِؤين بةدووماندا ديَت .داية طةورة ليَكدا ليَكدا نويَذدةكات و فوو بةسةروضاومدا دةكات .توباةامن
َاوم دةرةوارد دةدات ,هةزار جؤر نوشتةو دوعايان بة م م و
هةموو ئيَوارةيةك ثةرداةيَك ئاوي جطةري كول
ثيَيةكامنةوة بةستووةو ذيَر سةرينةكةم ثرِة لة كاغةزي ضكؤلةي ضوارقةد.
هيَشتا هةموو دوانيوةرِؤيةك كة دةبيَت بة سةعات ضوار بري لة تةواوبووني قوتا انة دةكةمةوة ,بري لةو ثاسة
دةكةمةوة كة لة دوورةوة ديَت و وةكو ةةويَكي نيوة فةرامؤب كراو ,بةر لةوةي بطاتة من لة غوباريَكي سثيدا
ون دةبيَ.

َي ةؤمدا دووبارةي دةكةمةوة''من جطة لةثاسةكةي عةزيز ئاغا سواري هيض
هيَشتاب بةر لة ةةوتن لة دل
ثاسيَكي ديكة نامب '',ئةمة ثةميانيَكة كة ئيَمة بةيةكمان داوةو من تا ِرؤذي قيامةت ئةم ثةميانة ناشكيَنم .سويَند
َم وةكو دةهؤ َل ليَدةدات.
دةةؤم كة لة كاتي سويَند ةواردنةكةدا ضاوامن دةنوقيَنم .هةناسة لةةؤ دةبرِم و دل
َامي دةداتةوة.
َم دةذنةويَ و وةل
َنيام كة عةزيز ئاغا تةثة تةثي دل
دل
َة ياسةكان بة دواوةوة دةكات و
سيَ ِرؤذي دي دةرِؤين .داية طةورة لة كةنار ثةجنةرةكة دانيشتووة ,طول
م وانكة و مووضةوانةم بؤ دروست دةكات ,هةمووان غةمطينن ,تةنانةت توباةامنيش كة هةميشة دةي قريوان و
َي دةسِريَت.
ضةقةنةي ليَدةدا وةكو ئةوسا نيية .ضاوةكاني تةذي رِوندكن و ئاوي كةثووي بةسةرى قؤل
َيَم بيَطومان دكتؤريَكي تازةيةو دةطةلَ يةكيَك لة ميمكةكامندا هاتووة .هةزارو
َي ةؤدا دةل
لة دةرطا دةدةن .لة دل
َمان دةدةن.
َك ديَنة ديدةنيمان و ِرؤذي سةد كةرِةت لة دةرطاي مال
يةك جؤرة ةةل
حةسةن ئاغا ديَتة ذوورةوةو الي دةرطاكة دةوةسيتَ  ,شثرزةو ثةشؤكاوة ,بة حةثةساوي تةماشاي دايكم
َام زات ناكات .وةكو هةميشة لة ترسا كةوتؤتة نزطرة .ئاماذة بؤ كةسيَك يان
دةكات و دةيةويَ شتيَك بَيَت بةل
شتيَكي دةريَي ذوورةكة دةكات و دةنطي دةرنايةت.
ي ديَتة
َدةستيَت و بة دووي حةسةن ئاغا بةرةو رِارةوةكة دةرِوات .دةنط َ
َةية ,هةل
دايكم ةةمني و بيَ حةوسةل
طويَم'' :كيَية؟''
َامي حةسةن ئاغا ناذنةوم  .تةنيا دةنطي دايكةية كة بةرزو بةرزتر دةبيَت و وةكو ئاذيري ةةتةر هةمووان
وةل
َدةستيَت و ثةجنةرةكة دادةةات .ثةتؤكة تا ذيَر ضةناطةم ديَنيَت.
نيطةران دةكات .دايكة طةورة هةل
دةنطي دايكم دووبارة ديَتة طويَم'':شؤفيَري ثاس؟''
َامي حةسةن ئاغا لةبارِة بارِي
َم دادةةورثيَ .نيوة ئاةيَزيَكي بؤ دةكةم و لة ناو جيَطاكةم دادةنيشم .وةل
دل
مةِريَك دةضيَ كة بيانةويَ سةري بربِن.
هاواري دايكم لة كةل ةمدا دةزرنطيَتةوة'' :كيَ؟ ضي؟ كام ثاسة؟''
َةي دايكة دةطاتة طويَ
َة دةكات ,دةمة بؤل
حةسةن ئاغاي نازةنني ,نيوة طيان بووةو زماني لة طؤ كةوتوةو تةتةل
كة دةيةويَ بزانيَت ضؤن شؤفيَريَكي الت و لةويَر زاتي كردووة بيَتة ئةحوالَ ثرسي كيذةكةي .حةسةن ئاغا
َةمي دةست و ثيَي بشكيَنن.
دةنيَريَت تا ثيَي بَيَت ئةطةر جاريَكي دي بيَت بةم ناوةدا ,دةستوور دةدات قةل
ثةتؤكة لة سةر ةؤم الدةدةم و لةناوجيَطاكة دةردةثةرِم و بة ثيَى ةاوس بةكراسي تةنكي ةةوةوة بةرةو
َةكي دةدةم و طاز لة دةسيت دةطرم .دايكم
َدةدات ثيَشم ثيَ بطريَت .دةل
رِارِاوةكة غار دةدةم .توباةامن هةول
سةرسام لة رِةفتاري سةيري من .ئةمر دةكات تازووة بطةِريَمةوة ناو جيَطاكةم .بيَ طويَدان بة طشت هةرِةشةكان
بةرِاكة رِاك ةؤم دةطةيةمنة ذووي كارةكةي بامب كة لة كؤتايي رِارِاوةكةداية .دةضمة ذوورةوةو دةرطاكة قفلَ
َانةكة .ثةردةكة الدةبةم .دةضمة سةر كورسييةك و دةبينم عةزيز
دةدةم .ثةجنةرةي ذوورةكة دةرِوانيَتة سةر كؤل
َانةكةدا بة حةثةساوي رِاوةستاوة .
َووم و شةرمن لة ناوةرِاسيت كؤل
َيَكي مةزل
ئاغا وةكو مندال
زةرفيَكي بضووكي بةدةستةوةية .قذة طظ و لوولةكةي شانة كردووةو دوطمةي كراسةكةي تا ذيَر م ي
َة كوتراوةكاني سةر سينطي دياربن .ثةجنةرةكة دةكةمةوة .طازي دةكةم .دةرِوانيَتة
داةستووة ,نايةويَ ةال
َدَيينَ و
َدةتةكيَنم .سةري هةل
ي كة برِوات .بةدةنطي بةرزتر بانطي دةكةم و دةسيت بؤ هةل
دةوروبةرو دةكةويَتة ِر َ
ضاوي بة من دةكةويَت .دووبارة هةمان ميهرةباني جاران رِووي دةطةشيَنيَتةوة .فرميَسكةكامن ةيَرا ةيَرا ديَنة
َةي سةر
ةوارو قسةكامن تةنانةت بؤ ةؤيشم نارِوونن  .عةزيز ئاغا لة هةمان شويَنةوة كة وةستاوة ,بة جوول

َة ,ثيَدةكةنيَ و لةطةلَ ئةم ثيَكةنينةدا بويةريَكي سةير
سَاوم ليَدةكات .مةطةر ةوا بزانيَ ضةند ةؤشحال
رِوودةدات .ليَوةكاني دةكريَنةوة .زاري عةيين ئةشكةوتيَكي تاريكةو لةوسةري ئةو ئةشكةوتةدا تاقة ددانيَكي
زيَرِ وةكو ضراكةي عةالدين دةدرةوشيَتةوة .دةزامن هةرشتيَك لةم ضرا جادوويية داوابكةم ديَتة دي .ضاوةكامن
دةنوقيَنم و ئارةزوو دةكةم كة دووبارة ضاك ببمةوة .ئةم كؤكةيةم لة كؤلَ ببيَتةوةو ترس وازم ليَبَيينَ.
ين و
كة دةطةينة ثاريف لة ئوتيَ ي واطرام ذوور دةطرين و دواي سيَ ِرؤذ دكتؤري فةرةنسي دةمبي َ
َم ماوةيةكة باشرت بووةو كةمرت دةكؤكم و هيض كةسيَك لة رِازي من
رِةضةتةيةكي دوورو دريَذم بؤ دةنووسيَت .حال
َام
و جادووي ضراي زيَرِين بة ئاطا نييةو دايكم ضاكبوونةوةي ةيَراي من لة ضاوي دكتؤري فةرةنسي دةزانيَ ,بةل
ةؤم دةزامن كيَ و ضي شيفاي مين داوة .هةموو شةويَك لة تاريكي ذوورةكةداو لة ذيَر ليَفةكةوة دةستم بة ضرا
َيةكةي عةالديندا ديَنم و دوعا هةميشةييةكةم دووبارة دةكةمةوة.
ةةيال
مانةوةمان لة ثاريسدا لة شةب مانطيش تيَدةثةِريَ ,كة بؤ تاران طةرِاينةوة قوتا انةكةم دةطؤرِن و دةضمة
ي لة
َام كات َ
َةكةمانةوة دوورة .بةثيَيان دةرِؤم و دةطةِريَمةوة .بةل
قوتا انةيةكي تازة كة ضةند هةنطاويَك لة مال
َم دةطرييَت و ضاو بؤ ثاسي شةمريان دةطيَرِم.
جادةكة دةثةِريَمةوة دل
َان ةيَرا ةيَرا تيَدةثةرِن و منيش بةرة بةرة دةمب بة كيذة ةامنيَكي بةِريَزو ئاغر .ثاسة كؤنةكان
سال
َام من ويَرِاي تيَثةرِبووني ِرؤذطار,
كؤدةكةنةوةو ئوتومبيَ ي كريَ و شؤفيَري طةنج  ,جيَي ئةوان دةطريَتةوة ,بةل
َم دةطرييَت يا ةةميَك لة ناكاوا
هةر دؤستة طةورةكةم و ثةميانةكةي ةؤم فةرامؤب ناكةم .هةر جاريَ كة دل
َيةوة زاري ثةرِجوو ئاساي
بةرؤكم دةطريَت و طريَيةك دةكةويَتة كارم ,لة ناكاوا لة ثشت بريةوةرياني مندال
دؤستةكةم دةردةكةويَت و ورشة ورشي ئةو ددانة زيَرِة وةكو ئةستيَرةي زوهرة لة تاريكي شةوامنةوة
دةدرةوشيَتةوة.
ثاسةكةي هَيَي هةفتا لة سةري ثيَضةكةوة ثةيدا دةبيَت و هيَدي هيَدي ديَتة ثيَشيَ.
َيَت'' :من جطة لة ثاسةكةي عةيزيز ئاغا سواري هيض ثاسيَكي
َانة ,لة طويَمدا دةنطدةداتةوةو دةل
دةنطيَكي مندال
دي نامب''.
َانةو
َدةبِريَ و ضاوةكاني تةذي هزريَن مندال
كضةكةم لة ثيَش منةوة دةرِوات .دةسيت بؤ شؤفيَري ثاسةكة هةل
َيَت .وةكو ضؤن من بة هيض كةسيَكم
ياري و طةمةو الساري ناديارة .لةوةية ئةويش رِازيَكي هةبيَ و بة مين نةل
نةطوت ,نة بة دايكم نة بةحةسةن ئاغا ,نة بة دارضنارةكاني ئةوسةري باةةكةب.
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منريو ِرواني ثور
-5214
َةتيَكي تايبةتي هةية .يةكةم ,ثيَش هةموو شتيَك
منريو رِةواني ثوور لة نيَو نووسةراني ئافرةتدا جيَطةو حال
َةم
تاقة ذني باشووي -كةنارةكاني كةنداوي فارس و دةرياي عومانة كة ويَرِاي هةبووني ةَيَي ثياواني قةل
بةدةسيت ئةو دةظةرة ,زوو شؤرةتي ثةيدا كرد .دووةم ,بة ثيَضةوانةي زؤربةي باشووريةكانةوة كة رياليزمي
َداية,
سياسي و واقعيان كردووةتة دةست مايةي كارةكانيان ,رِياليزمي ئةو بةرِادةيةك لة ذيَر كاريطةريي ةةيال
كة هةنديَجار بة ئاشكرا لة رياليزم دوور دةكةويَتةوة .
َي 5214دا لة جفرةي دةوروبةري بوشهر هاتووةتة
رِةواني ثوور بة كؤضريؤكي (كنيزو) نيَوبانطي دةركرد .لة سال
دنياو ثاشان لة زانستطةي شرياز بةشي دةروونناسي ةويَندووةو و تةواو كردووة .لة ِراي طوزةراني ذياندا
كاريَن جؤراوجؤري كردووة .كاري جدي نووسيين ئةو ,كاتيَ دةسيت ثيَكرد كة لة تاران ئاكنجي بوو .هةرضةندة
َام ذينطةي ضريؤكةكاني هةمان ذينطةي زيَدو زاطةي ةؤيةتي .كةنيزؤ ,بريتيية لة نؤ
بةةؤي لة تاران دةذي ,بةل
ضريؤك ,ئةم ضريؤكةي كة لة هةمان كاتدا كراوة بة سةرناوي كؤضريؤكةكة سةربووردةي ةةمناكي ذنيَكي
َيدا ِرايان بواردووة ,بة ضاوي سووك ض لة ذياناو ض لة
َكي شار تةنانةت ئةو ثياوانةب كة لةطةل
بةدكارةية كة ةةل
َةيةك بة نيَوي مريةم ,ئةو شتة دةبيينَ كة طةورةكان بة
مةرطا تةماشاي دةكةن .لةم بةينةدا كضؤل
ثيَشداوةرييةكاني ةؤيان ثةيان ثيَ نةبردبوو .مريةم كة لة دزيَوي ذياني كةنيزؤ بيَ ئاطاية ,تةماشاي اليةنة
ثةنهانةكاني كةسيَيت ئةو دةكات ,واتة ثاكي و بيَ طوناهي ئةو دةبيينَ.
ضريؤكةكاني ديكةي ئةم كؤ ضريؤكة زياتر ئةو سكيَضانةن كة ثاشان رِةواني ثوور ,رِؤمانةكاني ةؤي ليَوةيان
َدةهيَنجيَ ,دةيانكات بة هةويَين رِؤمانةكاني .ضريؤكي (ابي ها) هةويَين رؤماني(ئةه ي غةرق) و (مجعة
هةل
ةاكسرتي) زةمينةي رؤماني (دل فوالد) ثيَك ديَنن.
رِةواني ثوور ,بة رِؤماني (ئةه ي غةرق) شؤرةت و نيَوبانط ثةيدا دةكات .ئةم بةرهةمة كة دةيانطوت بةرطي
يةكةمي رِؤمانيَكي ضةند بةرطيية و وةشنكارةكةشي بانطةشةي بؤ ضاثي دووةمي كردبوو ,هةر ئةو بةرطةي ليَ
ضاث كرا .لةاليةكي ديكةوة ئةم بةرطةب ضريؤكيَكي سةربةةؤية ,ئةه ي غةرق وةكو ئةو بةرهةمانةي كة
َي
َكاني واقيعي و بوونةوةراني ةةيال
َي تيا ئاويَتةية .ةةل
شيَوازي رياليزمي جادويي نووسراون .واقيع و ةةيال
دةريايي لة رِؤمانةكةدا دةردةكةون و بةسةرهاتي هةموو ئةمانة بةدةوري كةسايةتي مةهجةمالي ثياوي دةريايي,
نيمضة واقيعي و نيمضة ئةفسانةييدا دةسووِريَتةوة .ئةه ي غةرق بة ئاشكرا لة ذيَر باندؤرو كاريطةري ضريؤكي
جوانرتين غةريوي دنياي ماركيزداية.
ي ئةوةب
َام دةب َ
هةرضةندة ئةه ي غةرق زؤر زوو ناسراو بووة مايةي شؤرةت و ناوبانطي نووسةرةكةي ,بةل
بطوتريَ كة لة ثةشيَوي بة دةر نيية .زماني بةرهةمةكة زؤر سست و ناثوةتةية .لة ثيَنج فةسَي يةكةمدا
َام لةوة دةضيَت لة نيَوةي ِريَطادا جَةوي ثوةتةيي زماني
زمانيَكي يةكدةست و يةكنةواي باشرتي هةية ,بةل
لةدةست بةر بووبيَت.
َاي بَاوكردةوة .ئةم بةرهةمة باكراونديَكي ئوتوبيؤطرافيانةي هةيةو
َي ثؤل
رِةواني ثوور ,دواي ئةوة رِؤماني دل
سةربووردةي نووسةريَكي ذني تةنيا لة تاراندا دةطيَِريَتةوة .ئةم بةرهةمةب وةكو ئةه ي غةرق ,زؤر زوو ناوي
دةركردو سةااندي كة ِرةواني ثوور ,بة جدي ثةيطريي كاري نووسني دةكات .بة ضاثكردني سنط هاي شيتان و
سرييا ,سةااندي كة لة بواري ضريؤكي كورتدا بة تواناترة تا لة رِؤماندا.

بايةةي كاريَن رِةواني ثوور ,لةوةداية كة جؤرة ئةدةبياتيَكي باشووري دةةاتةرِوو كة تةواو لة نووسةرةكاني
ي رِةواني
َاتاني ديدا باوو ناسراوة ,ل َ
ديكةي ئةو ديارو دةظةرة جياوازة .هةرضةندة سةرمةشوةكاني ئةو لة ول
ثوور توانيويةتي شةقلَ و مؤركي ناوضةيي ضريؤكةكاني بثاريَزيَت و كارةكاني لةالسايي كردنةوةي رِووت
دوور اتةوة.
َانيشدا دةسيت هةية.
رِةواني ثوور ,سةرباري ضريؤك و رِؤمان ,لة في منامةو ضريؤكي منال
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َيَك ثياوى لةبةر ئارةقفرؤشييةكةى
كةنيزؤ مردبوو.مريةم لة قوتا انةوة كة طةيية سةر شةقامةكة كؤمةل
(تةوةكوىل)دا بينى كة ضارشيَوى ذنيَكيان كة ثيَى لة جؤطاى كةنار شةقامةكةوة هاتبووة دةرىَ,رِادةكيَشاو
حي كة حي ك ثيَدةكةنني.ئارةقفرؤشييةكة لةسةر شةقاميَك بوو كة ضةند سةد مةتريَك بةوالى قوتا انةكةى
َةكان دةرِذانة سةر شةقامةكة.ذنانى ئاوايية نزيكةكان هةر
مريةمدا تيَدةثةرِى .كة زةنطى قوتا انة ليَدةدرا ,مندال
يةكةيان بة زةمي ةى ثرِةوة لة بازارِ دةهاتةوةو كة دةطةيية ئاستى رِؤ كة ,تفيَكى رِؤدةكرد ورِيطاى ةؤى
دةطؤرِى .مةيدانيَكى طَى طةورة لة بةرانبةر ئارةقفرؤشييةكةدا هةبوو ,كة هةموو ئيَوارةيةك ثياوان لة طؤشةو
كةنارى مةيدانى ناوبراو لة دةورى يةكدى ةرِدةبوونةوةو بة ناولةث سةرى بوتَةكانيان دةثةرِاند و بة ثاكةتيَك
ثستةوة ماندوويةتى رِؤذانةى ةؤيان لة لةب دةر دةكرد.
َيا رِمابوو .دةستيَك بةثاني
مريةم هةسيت كرد كة القةكاني تواناي رِؤيشتنيان نيية .دةتطوت شتيَك لة دل
َةرِاوكيَيةكي نامؤ ئازاري دةدا.
َكاني مةيدانةكة طةرووى دةطوشي .ضاوةكاني دةسوتانةوة ,دل
دةسيت هةموو ةةل
َةي ليَدةدا ..يةكيَكي دي بة دةم
َهةل
ئاثؤرِاو حةشيمةتةكة سات بة سات زياتر دةبوو .ثياويَك بةدةنطي بةرز هةل
ضةقةنةليَدانةوة قووني بادةدا .ضةند ذنيَك لةوالترةوة وةستابوون و لةبن ليَوانةوة ثيَدةكةنني .حةمالَ و
َبةراني بازارِ وةكو ئةوةي جنؤكة ئاطاداري كردبنةوة ,بة ج ة ةاكيةكاني ةؤيانةوة سةرو كةل ةيان
كؤل
دةركةوتبوو .هةموو ثيَدةكةنني و ضاويان دةبريسكايةوة .طةرماي هةتاو ثياوي دةسووتان ,دةنطي شةثؤالني
دةريا كة سةريان بة كةناردا دةكيَشا لة دوورةوة دةهات.
 كة لة قوتا انة بةربووي ,يةكرِاست وةرةوة بؤ ماَليَ ,دةنا كاتيَ بةةؤ دةزانني كَاومان ضووةتة سةر .ئيَرةشويَنيَكي باب نيية.
دةنطي دايكي بوو كة تازة كةلو ثةلةكانياني كؤكردبووةوةو بؤ شاري طواستبووةوة .طوندةكةيان لة كةناربوو,
مريةم هةموو رِؤذيَ لةطةلَ طةردي بةيانيدا بة دةنطي ئةو ماسيطرانةي كة لة شةوةوة دةهاتن بؤ رِاوة ماسي,
َةكاني ديكةي ئاواييدا بؤ شار دةهات .دايكي زؤر لة دةرياو بزنةكاني داية طةورة بيَزار
َدةستاو دةطةلَ مندال
هةل
بوو.
ةة ئةطةر هةوا ةاوي بكاتةوة ,دةريا لة ةةو رِانةبيَ ,ئةطةر لة كةشتيدا بذين ,كةمرت بةر شةثؤل دةكةوين.
دايكة دةمو قةثؤزي بزنة لةرِةكاني داية طةورةي دةطرت و بايدةدان .بة تةشويَ بةردةبووة شاةي سابريَنةكان
و ئةجنام هيالك و ماندو قذي ةؤي ِرادةكيَشاو دةيطوت" :ئاهة ئاهة  ...سةري ساحيَبت ؤي"
بزنةكان بة ثةراسوي دةرثةرِيو و القي باريك و مردةلؤةةوة ج ي سةر تةنافةكةيان دةةوارد .تا دايكة بةةؤ
دةهاتةوة و فريا دةكةوت ,ج ةكانيان دةذاكاندةوة و دةياندرِي .ئاسكةكةي داية طةورة بيَدةنط و فةقري لة
طؤشةيةكةوة دةوةستا و تةماشاي دايكةي دةكرد.
ةة ييتة ...ضةند دريَذة ,الكةوة...برِؤ ئةوالوة .
كةنيزؤيان ,بة ج ة قورِاوييةكانييةوة بة عارديدا رادةكيَشا .بؤني قورِو ضَكاو مةيدانةكةي ثرِ كردبوو.
َاندا
َا بةرز بة دوو ضاوي رِةب و ثيَسيت برِونزييةوة كة بة كؤل
ضَة درِوويةك بة قذييةوة ضةسثي بوو .كةنيزؤ بال
دةرِؤيي بؤني ةؤشي سةعاتة ِريَيةك دةرِؤيي .ثياواني شار وةكو ئةوةي رِةدووي بؤن و بةرامةكةي كةوتنب بة
َانةكةدا رِةت دةبوون و دايكة بة دريَذايي ِرؤذ هاواري نةدةبرِايةوة .طسك بةدةست لةبةر دةرطا دةوةستا:
كؤل
َانةدا رِةت دةبن؟ ضييان ليَرة دؤزيوةتةوة ,ضييان دةويَ؟"
َكة بةم كؤل
"ضيية ئةم هةموو ةةل

َب داوة؟ ثيَم بَىَ تا ئاباو ئةذدادى
َة بؤلَ يةةةى باوكةى دةطرت " :كام قورِمساغة تؤى ليَرة لة قال
دايكة بة بؤل
بنةمة دةس ذنةكةى".
داية طةورة و ئاسكةكةي و بزنة التةكاني كة لة برسا ثةراسوويان بةدةرةوة بوو ,بةتةنيا لة ئاواييدا
َنةدةنةوةو ,ئاردةكة نةةؤن و لة
َة مسةكة هةل
مابوونةوةو ئةوان هاتبوونة شار تا ضيرت بزنةكان سةرى مةجنةل
ناكاوا بانةكةن و سكيان نةئاوسيَ و دايكة بة تةشويَ نةكةويَتة ويَزةى ئةوان وةؤي و لة دةنطي ثَيل و
شةثؤالني دةريا و شةواني تاريك و بيَ كارةباي ئاوايي نةترسيَت .هاتبوونة شار بيَئةوةي كة بزانن
هاوسيَكانيان كيَن و تةنيا كةربةاليي باقر ,دراوسيَي بةرانبةريان كة لة قيذةي بيَ ئاماني دايكة بيَزار ببوو ,ثيَ
بةثيَي ئةو بؤ ثؤليستانة بكيَش دةكرا .شار وةكو ئاوايي نةبوو كة ئينسان لة بةيين كةتيبةي ثةجنةرانةوة,
َؤثةي شةثؤلي دةريا و يا الي ئاسكةكةي داية طةورةوة دابنيَشيَت و ناولةثي كة هيَشتا
دةست اتة ذيَر دل
شويَنةواري رِاستةي قوتا انةي ثيَوة دياربوو ,بةو نيشان بدات .دةرياي شار دوور بوو و دةنطي شةثؤلي دةريا
بةشةري ةةمبار دةكرد .نة دةنطي بزنةكاندةهات و نةدةنطي سةردولكةو الوانةوةى داية طةورة .بةشةر لة شاردا
ديوي دةكرد " .بؤ لةم بةر ثةجنةرةية دانيشتوويت؟ مةطةر نازاني ئيَرة شارة ,بةسةرياندا ويَران بيَت ,مةطةر
َيتةية رِةت دةبيَت ؟"
نابيين ئةو سةل
بيَ ئةوةي طويَ بة دايكي بدات ةؤي بةكةتيبةكانةوة ضةسثاندبوو ,دوو ضاوي ثاك و بيَ طوناح و ئاشنا لة
َؤثة فرميَسكيَكةوة كة
دوورةوة دةهات .دةتطوت ئاسكةكةي داية طةورةي بوو كة بة ةةميين و ط ةييةوة بة دل
هةميشة لة ضاوانيا قةتيف مابوو ونة دةكةوت ,دةهات تا تةماشاي ئةوان بكات ,كة دايكة بة ض كةيش و
َاي ضةماوةوة وةستاوةو ثرِ
ثيَكنينيَكةوة كةلوثةلةكان لة ثشت ثيكاث باردةكات .كة داية طةورة ضؤن بة قةدو بال
َى بةسةر هةموو
بة ثرِي دةموضاوي دةطريَت .ئاسكةكة وةستابوو و تةماشاي دةكرد .ضاواني كل ِريَذي بال
ئاواييدا كيَشابوو و بزنةكان لة دوورى دايكة وةستابوون و بة كةسةرةوة دةيانرِوانية جانتاي ج ةكان .شةثؤلي
َووم و ئاشنا تةماشاي دةكرد ,نةيدةبيين كة باوكة لة
كةف ثرذيَين دةريا دةضوون بة ئامساندا .ئاسكةكة مةزل
ثشت سوكانةكةوة دانيشتووة ,كة باروبنةيان باركردووة ,كة دايكة ةواحافيزي لة داية طةورة كردووةو
هةنووكة ةةريكة هاوار دةكات" :هؤى بؤضي حةثةساوى  ,كويَرِا طيَذو ويَذ بووي؟ "
دايكة رِايكيَشابووة ةوارةوة ثةجنةرةكةي توند داةست بوو.
َان؟ ديَهاتي ئيَرة شارة شار ,ةؤ ئيَرة جوفرة نيية (جوفرة ناوي طونديَكة لة نزيكي بوشهر).
ةة ديسان ضوويتة كؤل
كةي دةبيتة بةشةر؟
َان بةثيَوة دةضةسثي وةكو ةاكي ئاوايي نةرم نةبوو ,تا ئةو
َان تةنط بوو ,طَي كؤل
َان .كؤل
كة دةضووة كؤل
بتوانيَ تةماشاي جيَ ثيَكاني ةؤي بكات ,تابتوانيَ بة قامكان ويَنةي شاةي شكاوي سابريَنةكةو ويَنةي
ئاسكةكةي داية طةورة بكيَشيَت.
َةى ضاو بةك ى ئاشنا بوو.
َاي بةرزيَكي سةوزةل
َن تا ئةو بديينَ ,كة بال
دةضووة كؤال
ةة سَاو
ةة سَاو ضاوةكةم.
تةماشاي ثةجنةرةكاني دةكرد و دةستيَكي بةسةر مريةمدا ديَنا .هةنديَجار دادةنةوييةوةو ماضي دةكردو بة
سينطي ةؤيةوةي دةطوشي.
ةة ئةم نوقَانةت لة كويَ بوو؟

ةة ئةو ...ئةو ذنة ...دامييَ
ةة كام ذنة؟
َانةدا رِةت دةبيَت.
ةة ئةوةي كة وةكو ئا ...كة بةم كؤل
َيتان وةردةطريت؟
ةة ناكةس ,شت لة سةل
دايكة كةوتبووة طياني و ئازاي بة طسك شني كرد بووةوة.
ةة ئيَمة لة طوندةكةمان ئاسكمان هةية.
ةة كة باشة ...ناوي ضيية؟
َام زؤر جوانة ,وةك تؤية..ياني ضاوةكاني.
ةة ئاسكةو تةواو .ناوي نيية ,بةل
مريةم ئاسكةكةي دايةطةورةي ةؤب دةويست .ئاسكةكة لة سيَبةري ديواريَك ثالَ دةكةوت وبة ضاواني
ةةمناكةوة تةماشاي دنياي دةكرد.
َيَم ...تؤ ناوت ضيية؟
ةة دةل
ةة ناوم كةنيزة ...كةنيز
ةة ياني ناوت ئاسكة نيية؟
َةكةدا دةهات و ئةوي بةرةو ثةجنةرةكة دةكيَشا.
َانةكةدا رِةت دةبوو بؤني عةتري بةسةرمال
كة بة كؤل
َيَي لةبةرةؤتةوة؟
ةة ئةوة ض دةل
ةة سَاوات دةنيَرم.
ةة بؤضي؟
ةة بؤ تؤ..
َيتةيةكة ,هةستة,
َاو نيية ,بؤني سةل
َا ,ضما هةر بؤنيَكي ةؤب سَاواتي دةويَ ,كضيَ ةؤ بؤني طول
ةة ئةستةغفريول
هةستة برِؤ سةعييةكةت بكة.
َانةكةدا تيَدةثةرِي ,دايكة دةرطاي حةوشةي بة تةق و هؤرِ دادةةست و لة ثشت دةرطاكةوة
هةنديَجار كة بة كؤل
بة دةنطي بةرز هةل هةلةي دةكيَشا ,رِؤذاني هةوةلَ دايكة دوو سيَ جار ثيَشي ليَ طرتبوو" :نا نة جيب دةبيَ
ليَرة برِؤي"
ةة تؤ مةسرةفم بكيَشة تا من نا نةجييب نةكةم.
دةستةكاني كةنيزو دةلةرزيَن و ئةو فرميَسكةي كة هةميشة لة ضاويدا دةلةرزيِ ,ريَطاي ةؤي دةكردةوةو
دادةةزي ,تا دةطةيية طؤشةي ليَوة باريك و تةنطةكاني.
ةة دايكة مةسرةفى دةكيَشيت؟
ةة مةسرةيف كيَ؟
ةة ئةمة...
ةة طياني دايكة ئةوة ذنيَكي باب نيية.
ةة بؤضي دايكة؟
ةة ةامنة ,ةامن ,تيَدةطةي؟
ةة باشة ,ةؤ مامؤستاشم ةامنة...
ةة نة دايكة ,ئةو نانةجيبة.

ةة نا نةجيب ياني ضي؟
ةة ثةكو  ...ضةند دةثرسيت ...ياني سةد ميَردي هةية ,لة سةديش زياتري هةية ,هةموو ثياواني دنيا ميَردي
ئةون.
ةة باوكيشم ميَرديَيت؟
ةة باوكيشت ئةطةر بيةويَ ,دةتوانيَ بيبَ بة ميَردي.
َي ئةوان وةةرجي بداتيَ؟
ةة ئةدي بؤ ناضيَ بؤ مال
ةة كضيَ واز بيَنة با ضيَشتةكةم ليَ بنةم ,برِؤ ,برِؤ دةرةوة ,دووكةلَ ضاوت كويَر دةكات.
بؤني عةرةق تيَكةلَ بة بؤني ةؤشي دةريا بوو بوو .طرِي طةرما لة زةوييةوة بةرز دةبووةوة .كسؤكان بةدةم
قةثؤزي دِريَذ و القي باريكةوة ,لةسةر زرِو زبَي طؤشة و كةناري مةيدانةكة م َل و موشيان دةكرد .ذنان
ديارنةبوون .مريةم لة ئاثؤرِاكة نزيك بووةوة .ثياويَك بة قاثيَ ئارةقةوة بة ديار كةنيزؤوة وةستابوو .ئاثؤرِاكة,
ِريَطةيان بؤ ثياوةكة كردةوة .بزةي تةوساميَزي بة ليَوي هةموانةوة دياربوو .ثياوةي تاين بة لةثي دةست بة
توندي كيَشاي بةبين قاث ةكةدا .تةثةدؤري سةري قاثةكة ثةرِي و كةوتة سةر ثيَيةكاني كةنيزؤو داةزيية
ةوارةوة .حةشيمةتةكة بة لةزةتةوة ثيَدةكةنني.
كابرا بوتَة ئارةقةكةي رِاطرت و فةرمووي لة ئاثؤرِاكة كرد" :بفةرموون ,دنيا ثووضة".
بوتَةكةي طرت و قَثاندية طةروويةوة .ئارةقةكة بة ضةناطةو دةم و ليَويدا دةهاتة ةوارةوة .دةنطي ناساز و
َكاني مةيدانةكة طةرماكةي دةرِةواندةوة .كابرا ضاوةكاني نوقاند سةري لةقاند .هةنوكة بوتَة نيوة
ةةندةي ةةل
َةكةي بة ديار كةنيزؤوة رِاطرتبوو.
بة تال
ةة ئيَستا غوسَي دةردةكةم ,غوسلَ.
َيان تيَكةوت  .دةموضاوةكان دوور ودوورتر كةوتنةوة .تةنيا يةك ريز
َة جول
َي كرد .ئاثؤرِاكة جول
بوتَةكةي ةال
دداني زةردو درشت و ضاواني دةرثؤقيو ,طةورةو طةورةتر دةبوو و بؤالي دةهات.
ةةة ئيَستا دةكةومة سةر ئةرزةكة ,ض حةياضوونيَكة ,ليَرةدا دةكةوم و تا ئيَوارة لة ذيَر دةست و ثيَياندا ثارضة
ثارضة دةمب ,بريا دايكة ليَرة بواية ,ةؤزيا دايكة ليَرة بواية.
شتيَك لة طةروويدا دةسوتا ,بريي دةستة زبرو ئةستوورو قورسةكاني دايكي دةكرد .دةستة ئةستوورةكاني
َان و
دايكة كة دةم و قةثؤزي بزنةكاني دةكوتايةوة ,كة جةندرمةكاني ئاوايي دةكردة ثاسطاوة .زارةكان دةجول
مريةم بة ةورتي ةؤي رِادةطرت.
ةة مةكة بابة ,طوناحة.
َام ئةم ئارةقة المةسةبة
ةة حةيفيَ ,زوو ,...بةل
ةة ئةم لة هةمووان زووتر ويَران بوو.
ةة مةكة بابة مةكة ,هةرمن و تؤ بووين كة ويَرامنان كرد.
َيتةيةك.
ةة فاتيحا فاتيحا ,ئةم طةنطةشةو مشت و مرِةتان لة ضيية ,لةسةر كيَش و لةسةر سةل
َة بةمالو بةواليدا كةوتبوون .ئةو ناوانةي سةر طةردني دةتطوت طةورةتر بوو
دةستةكاني كةنيزؤ ,بةبيَ جول
بوون .
ةة ئةم ناوانةي كة لة سةر م ت نووسيوتن ,ناوي ميَردةكانتة؟
ةة نة ضاوةكةم ,ناوي دؤستةكامنة.

َيَت سةد ميَردت هةية.
ةة دايكة دةل
ةة دايكت رِاست ناكات.
ةة دؤستةكانت زؤر ةؤب دةويَن؟
َكي باب زؤر كةمة.
َكانيَكي باب بوون ,ةةل
َيَ ,ةةل
ةة بةل
ةة ناوي منيش لةويَ دةنووسيت؟
َم دةنووسم.
ةة ناوي تؤ ليَرة ,لة سةر دل
َتةنط دةكرد .زةوي شؤرةكات لة ذيَر ثيَي
بؤني عارةق دنياى ثرِ كردبوو .دةريا بة هةمهةمةى ةؤى مريةمي دل
َبةريَك كراسةكةي داكةندبوو و دةيطوشي .ذماةيةك ةؤيان
َكةكةدا بةسسيت هةناسةي دةدا .كؤل
ئاثؤرِاي ةةل
رِووت كردبووةوةو كراسةكانيان دابوو بة سةر سةرياندا .كابراى كة سةري كةنيزؤي شت بوو و دةيويست
شوشة عارةقيَك اتة ناو دةسيت كةنيزووة.
َةكةدا ديَي؟
ةة ضيتة بة دةوري يةةضال
ةة دةمةويَ بةفراو دروست بكةم ,بيبةمة سةربان
َا.
ةة باريكةل
َيَم ,ئةدي جيَطا؟ جيَطا رِا ةم
ةة دةل
ةة نة هةوا شةرِجية ,تةرِدةبيت.
َة رِوناكي تا درةنطانيَ ليَرةو لةويَ
َكي شار شةويان لة سةربان دةطوزةراند .تؤثةل
مانطي ئادار بوو .ةةل
َيَك تاريكيةكةي دةبرِي و دةطةيية طويَي
تاريكيةكةيان دةرِةواندةوة .جار نا جاريَك دةنطي ثيَكةنيين مندال
مريةم .شةواني شار ,بةناةؤشي و بيَ طةمة دةبووري .شةواني ئاوايي ةؤب بوو ,كة درةنط دةبوو دةنطي
َايي دةريا دةرِؤيي((هيَ ..هيَ منريؤ ,مريةمؤ  ,سةدؤ نيوةشةوة ,كؤسة(جؤرة ماسييةكة) بتتوا ...
دايكان تا قول
هيَ ,هيَ)).
َةكانيان بة تؤبزي بة رِووت و تةرِي لة دةريا دةرديَنا .ئاوايي درةنطاني شةو ,بة دةنطي ئةو زةالمانةوة كة
مندال
َة نةرمةكان باسي دليَراني تةنطستانيان دةكرد ,دةضووة ةةو .شةواني شار بة شةريان ثةست
لةسةر طردة ةؤل
دةكرد.
مريةم جيَطةكةي بردة سةربان نةرمةبايةك كة بؤني شؤراةي دةرياي ليَدةهات ,داي لة دةموضاوي و فيَنكي
كردةوة.ئامسان دةتطوت بة بار ئةستيَرةى ثيَوةركرا بوو .ئةستيَرةيةكي طةب بةسةر ئاواييةوة وةستابوو
ودةدرةوشايةوة.ثيَكةنينيَكي ئاشنا ئةوى بةرةو ستارةكة بكيَش كرد ,ئةو ستارةيةي كة سةرباني ةانووةكةي
ئةواني لةسةرباني ةانووةكاني دي جيادةكردةوة .هةستاية سةر نووكي ثيَيان و سةريَكي كيَشا .ضرايةكي
طةب حةوشةي رِوناك دةكردةوة .ضوار زةالم لةسةر فةرشيَك لة كةنار باةضةكة دانيشتبوون .كةنيزؤ ج يَكي
َوة ئةَلوة بةدةوري شان و م يدا رذابوو .ئانيشكي لةسةر ئةذنؤي
زيَرِيين دريَذي لةبةر بوو .قذة رةشةكةي ئةل
َي لةبةردةما بوو .ثياوةكة
َةيةكي بةتال
َةو دانابوو و كةوضكيَك ماسيت بؤ دةمي دةبرد .ثيال
ثياويَكي قةل
َيدا .كابرا بةدةم نةوازشيت قذي ئةوةوة ,طوتي:
َةكةي لةبةر زاري كةنيزؤدا رِاطرت .كةنيزؤ يةكسةر هةل
ثيال
نؤب..نؤب...
مريةم سةري بة طيَذوةوة ضوو ,الجانطةكاني دةيان تريواند ,ضاوةكاني تاريك بوون و كةنيزؤي وةكو
َةكةي ناية سةر نيَو ضةواني...ثيَدةضوو
تارماييةك بيين كة هةستاو هات لة ناوةرِاستدا ,سوِريَكي دا .ثيال

كةسيَك لة دوورةوة سرتان بَيَ و ضةقةنة ليَبدات .كةنيزؤ لة نيَو تةمةكةدا دةسورِايةوة .ئةستيَرةكان لةبةر ضاويا
بةالدا دةهاتن .مريةم لة سةرما دةلةرزي ضاوةكاني توند دةنوقاندن و دوبارة دةيكردنةوة .كةنيزؤ كة دةطةيية
َةكانيان دةرديَناو سينط و بةرؤكي
ئاسيت هةر يةكيَكيان دادةنةوييةوة و ئةوان دةستيان لة طريفاني ثانتؤل
كةنيزؤيان دةبرد .مريةم ةؤي بة ديوارةكةوة طرتبوو كة نةكةويَت .دةمي تالَ بوو .دةتطوت يةكيَك بة ضةكوب
دةيكيَشيَت بةسةريدا .دنيا وةكو درِكي ماسي لةطةروي طريبوو بوو .هةمووشتيَك لةطةلَ ِرؤذا فةرقي هةبوو .بة
رؤذةوة ديتبووي ,ضارشيَوة تةنكة شينباوةكةي بة سةرةوةبوو .نةرم نةرم دةهات .مريةم كارتي وةرطرتبوو.
ةة ها! شيَري يان ِريَوي؟
ةة شيَر
ةة دةضيتة ثؤلي ضةند؟
ةة ضوار
َا ويَنة ,هيض شتيَك لة ةويَندن باشرت نيية.
ةة ئةي ...باريكةل
ةة تؤ لة مةكتةب ةويَندوتة؟
ةة نا ,كةسوكاريَكم نةبوو كة..
ةة دةتةويَت فيَرت بكةم؟ ئاسانة زؤر ئاسانة
ةة درةنطة ,تازة درةنطة ضاوةكةم ,ضاو رِةب.
ئيَستا كةنيزؤ بة ج ي شؤرِي زيَرِينةوة سةماي دةكرد .شانةكاني دةلةراندةوة .دةستةكاني هةَلربِي بوون و بة
قامكان ضةقةنةي ليَدةداو ئةوانيش دةوريان دابوو ,وةكو ماسيةكي زيَرِيين ضكؤلة كة كؤسة ماسي دةوريان
َيَت .دةريا ئارام بوو ,لة كةنارى بةربةستةكةدائؤقرةى دةطرت .سةري دةرياكة
طرتيبَ و نةزانيَ كة بةكام الدا هةل
يةكثارضة ثولةكةي زيوين بووو لةبةر تيشكي هةتاوةكةدا دةبريسكايةوة .نةرمة شةثؤالن لة دوورةوة بة
سينطةةشكيَ دةهاتن و لة ذيَر ثيَي مريةمدا بَاو دةبوونةوة .ماسيةكي زيَرِيين ضكؤلة لة نزيكي بةربةستةكةوة
َدةداو دووبارة ةؤي وةبن ئاوةكةدا دةكردةوة,دواي كةميَك
ياري دةكرد .سةري لة ئاوةكةوة دةرديَنا .ةؤي هةل
دةهاتةوة سةر ئاوةكةو ةؤي بة دةم ئاوةكةوة دةدا .بيَ ئاطابوو لة كؤسةماسييان(جؤرة ماسييةكي
َا,
درِة..وةرطيَرِ) كة لة ناكاوا ثةيدا دةبوون و ثاشان دةريا سوور دةبوو .دةمي كؤسةماسييان بةردةوام دةجول
َا و هةموو شتيَك لةبةر رِووناكيةكة
َةو كةنيزؤي رِادةموسي .ضةناطةي دةجول
هةميشة بةةويَن بوو ,كابراي قةل
دياربوو.
ةة كاشكي تاريكي بواية .كارةبا لةبين نةبواية .يا حةزرةتي ئةشك (ئيمامزادةيةكة لة جوفرة) بومةلةرزة بيَت,
بومةلةرزة بيَت و هةمووشتيَك برِميَ و ذيَرو ذوور بيَت.
لة ناكاوا طرِ لةضاواني بووةوة ,سةري بةتودني بة ديواي ستارةكةدا كةوت" :سةيري سينةما دةكةي ,ها؟"
زاري دايكة كةيف ضةرِي بوو  .ضاوة هةنطويين و توورِةكاني لة دورِ ضاواني مريةم برِي بوو .هةنووكة دايكة
ثاذنةي ثيَي نابووة سةر ثةجنةكاني ثيَي ئةو و هةموو قورسايي ةؤي ةستبووة سةرثاذنةى ةؤى  ,ثيَي مريةم
دةسووتايةوة.
َيتةبازي ةؤشة .هيض و ثوض ؟
ةة دةتةويَ دبةةتم بكةيت ها؟ تةماشاي ئارةق ةوردنةوةو سةل
ئةوسا ضنطي ناية قذةكةي و لة دةسيت ةؤيةوة ثيَضا .مريةمى بكيَش كرد.
ةة ثيَيت نيشاندةدةم  .كاريَكي وات بةسةر ديَنم ,بة داستاران بيطيَِريَتةوة ,لة كتيَباندا بينووسن.

َة بوو بوو و دةترسا .دايكة قذةكةي رِادةكيَشاو لة ث يكانةكانةوة دادةطةرِا .دةتطوت دنيا ئاةر
مريةم ,طرمؤل
بوو بوو.
ةة ليَرةبة تا ماران ضاوانت دةربيَنن.
عةمارةكة ,تةنط و تاريك بوو .هةواي ةةفةو منناك ,تيَكةلَ بة بؤني ئاردي كةرِووكردة و برنج بوو بوو .تاريكي
َة فرِةي دةكرد .قةوسيَكي قريِ ئاساي
و دةنطي ةزيين مارةكان...فيشكة فيشك  ..دةتطوت شتيَك دةفرِي ,بال
هةبوو ,نةرم بوو و بة ذيَر دةستا دةرِؤيي .ةؤي بة ديوارةكةوة ضةسثاند ...ئيستا نةرم بوو بوو وبة سةر
دةستةكانيدا دةرِؤيي .مريةم هةناسةي لة ةؤ برِي بوو ,دةموضاوي تةرِبوو وليَوةكاني دةطةست تا دةنطي
دةرنةيات ...بة دةستةكانيا سةركةوت ,باريك و رِةب ..طةورة بوو  ..طةورة ,هةموو عةمارةكةي طرتةوة .بة
َةوي وةرطرت كة مةست بوو ,كة دزيَوو ناشريين بوو
َطةرِاو طةيية ليَوي ..شيَوةي ثياويَكي قةل
قةديا هةل
ودةيويست ئةو ةةفة بكات ..قيذةيةكي كرد ..كة ضاوةكاني كردةوة دريَذاو دريَذ لة سةربان كةوتبوو باوكي بة
دياريةوة دةطريا .دايكي ق ياني دةكيَشا .ستيَران بة ئامسانةوة سةرطةردان بوون ..ئةشكةكانى باوكة
ئةستيَرةيان ليَدةتكا (( :مةطري ...زياتر دةتؤقيَ))
دايكة ميهرةبان بوو .دةسيت بة نيَوضةوانيدا هيَنا ,بةرزي كردةوة ثةرداةيَكي داية دةسيت.
ةة بيتؤوة ,ئاوي سةر زيَرة (ئاوي سةر زيَرِ :لةباشووردا عادةتة ئةطةر كةسيَك برتسيَت ,ئاو دةكةن بةسةر زيَرِداو
دةيدةن بةترساوةكة ,تا ترسى دةربضيَت و ئارام ببيَتةوة)
َتةنط و ةةمني بة بةرديَكى ضكؤلة لةسةر طَةكة ةةتى دةكيَشا.
َانة ثرِ قورِةكة دانيشت بوو .دل
بةياني لة كؤل
دةتطوت شتيَكي طوم كردووة.
ةة ئةوة ياري دةكةي ضاوم؟
كةنيزؤ بوو بة ضارشيَوة سثيةكةي و ضاوة سوورو ئاوساوةكانييةوة  .مريةم تةماشاي نةكرد .دةتطوت شةرم
دةكات.
ةة ضي بووة ضاوةكةم ,دايكت لة كويَية؟
ةة بازارِ
َيَي نةساغى؟
ةة ضيية دةل
ةة ئيدي..
مريةم دةسيت بة طريان كردبوو و كةنيزؤ بةشثرزةيي ثرسي بوو(( :ضي بووة؟ ضي بووة؟ ...ضيية؟))
ةة ئيدي  ...ئيدي ئةو ج ة لةبةرمةكة.
ةة كامة؟
ةة ئةو ج ة زيَرِينةي كة دويَشةو  ...من ...من لةسةربانةوة...
َانةكة دةرِؤيي .كةنيزؤ وةكو بنيادةميَك كة بوومةلةرزة ليَى
َداني مريةم تا ئةوسةري كؤل
طريان و هةنسك هةل
دابيَت ,بةو ئاواية بة سةر ةؤيدا رِمابوو.
ةةة باشة ,باب ...وانية ,ياني هةموو كاتيَ وانيية ,هةنديَ جاران ...
َيَت ..من ةةرجيت
َيَت...تؤ ..تؤ باب نيت ,بة هةموو كةسيَك دةل
ةة وامةكة  ...قةت شيت وامةكة ...دايكة ..دةل
دةكيَشم  .هةفتةي متةنيَك زياتر لة باوكم وةردةطرم ...دةغي ةكةم ثرِ ....ثرِة لة ثارة.
كةنيزؤ بة طريانةوة رِؤيى بوو.

دةنطي كةناسي طةرِةك و تةقوهورِي عةرةبانةكةي دةهات .دةنطي جرِتيَك دةهات و دةنطي كابرايةكي مةست كة
َي ةؤي بة رِاست وبةضةثدا با دةدا.
باي ىلَ بةر دةبووةوةو دةطةلَ هةر بايةكدا بةدةم ضةقةنة ليَدانةوة ثاشةل
ةة الكةون ِ ,ريَطة بدةن ,ئةم مةيتة باربكةين.
ةة ئةمة مةيت نيية.
ةة ئةي ضيية؟ ئةطةر بة زندوويةتى بةشةر نةبووبىَ ,ةؤ بة جةنازةيى دةبىَ بنيَذرىَ .
ةة فِريَي بدةنة دةرياوة.
ةة حةيش بؤ دةريا
ةة حةيش بؤ دةريا؟ هةر تؤ نةبووى كة كاتيَ ِرؤذ ِرؤذي ئةو بوو ,بةمؤزة مؤز دواي دةكةوتي؟
ةة تؤب دةتكرد.
ةة بابة هةموومان دةمانكرد ,دة دةقيوةي دي بؤطةن دةكات
َيدةطريت؟
ةة وةكو دار رِةق بووة ,ضؤن هةل
َي دةطرم.
ةة ةؤم ...ةؤم هةل
دةنطي كابراي مةست بوو ,كة بةالرة الر القي كةنيزؤي رِادةكيَشا ,ضةثكيَك لة قذة رِةب و تةرِةكةي كةنيزؤ بة
هةنيةيةوة ضةسثا بوو ,.ليَوة تةنك و سثييةكاني دةتطوت ديَنةوة يةك .ضَة درِوويةك بة قذةكةيةوة ضةسثي
بوو .ناوةكاني سةر طةردني لة ذيَر تةنكة شؤراوكيَكةوة دياربوو .سةري كةنيزؤ ةوار بوو بووةوة ضاوة درشت و
ثرِ ط ةييةكاني دةيانرِوانية مريةم .دةسيت وةكو كاسةيةكي بضوك رِاطرتبوو .دةتطوت دةيويست شتيَك لة مريةم
وةربطريَت.
ةة جةذنت موبارةك ,لة كويَ بووي ,ديار نةبوويت؟
ةةة ضووبووين بؤ جوفرة ,بؤ جةذنة ثريؤزة.
ةة ئاسكةكةي نةنكت ضؤن بوو؟
باشة ..وةرة درِوم بؤ هيَناوي؟ درِووي حةزرةتى ئةشك.ةة درِوو؟ بؤضي؟
ةة تا بيتؤيت ,دوايي هةرضيت بويَ دةستت دةكةويَت
ضوو بوو بؤ ئاوايي ,تا درِووي حةزرةتي ئةشك بيَنىَ  ,تا لة حةزرةتي ئةشك بثاِريَتةوة كة كةنيزؤ ((لةم ذيانة
رزطار بكات)).
َدايسان و ويَردي دةةويَند((:دايكة ضي دةةويَين؟))
تةنطي ةؤراوا بوو وئيمامزادة ضؤلَ .دايكي مؤمي هةل
ةة دوعاي ةيَر بؤ هةموو بةشةر دةكةم.
ةة بؤ هةمووان؟
ة بةَليَ ,بؤ هةموو بةندةكاني ةوا.
ةة باشة طوناح نيية؟
ةة كضةكةم دوعاكردن طوناح نيية.
ةة كةواتة مؤميَك بدة بة منيش
َايساند ,سَاوات ليَبدة
ةة وةرة  ,كاتيَ مؤمةكةت هةل
دايكي بة كةيش و بة دةما بوو.

ةة تؤ ضي دةةويَين ؟
ةة دوعا
ةة بؤضي؟
ةة كة لةم ذيانة رزطاري بكات
ةة كيَ؟
ةة ئةو...
ةةة دايكة دنيا ثرِة لة هةذاران و برسي و دوعا بؤ ئةوانة بكة
َيَت ,ئةويش موحتاجة ,وةكو طةدا
ةة مامؤستا ةامن دةل
َووم و بة ط ةيي ,مريةميان عةزاب دةدا.
كةنيزؤ كةوتبوو ,ضاوةكانى مةزل
ةة ض كاريَك بكةم؟ هيض ...هيض كاريَك,كاشكىَ ضاويان دةبةست...نة ,دايكة ثيَدةزانيَت,ئةطةر هةر كاريَك بكةم
َيَت ,تؤب ئةوةندة تةماشا مةكة ..ئيَستا كةناسةكة دةتبات,
ثيَدةزانيَ و ديَت بؤ قوتا انة و بة هةمووان دةل
َكي مةست ئاطاي لة ةؤي نيية ,هةركاريَك
كؤت دةكاتةوةو دةرِؤي ..ئةويش مةستة ...ةؤت طوتت ..طوتت ةةل
دةكات...هةر كاريَك...
َان و هاواري دةكرد ( :تفبارامن دةكةن ,نةع ةمت دةكةن ,مةطةر طالراومة
كةنيزؤ بة رِووت و قووتى هاتبووة كؤل
كة دؤزة بؤ ةؤم بكرِم؟ ةةتاي من نيية ,ضاوةكةم دةزانيَ ....مامؤستاكةي دةزانيَ ...ها ...تةماشاكةن...
بةةؤرِايي تةماشا بكةن ...ئيدي هيضم نةماوة ...تةماشا بكةن ..سةرؤكي ثؤليف دةهات ...فةرمانرِةواي شار
دةهات ...ثريوالو ديَن...ثاشان تش دةكةن ..تش لة تةرح وديدارتان..رِةزاتان ةواتةوة ..تش لة سةرتاثاتان..
تش لة باب و باثريتان)).
ثاسةوانيَك ,كةنيزؤي بيَدةنط كردبوو.
ةة سوثاس بؤ ةوا حةثسيان كرد ,طؤرِى طومة.
ةة دايكة ,لةويَ ضي ليَدةكةن؟
ةة لةويَ دةبيَ بة بةشةر ,هةر كيَيةك بضيَ بؤ ئةويَ دةبيَ بة بنيادةم.
َيَت فايدةي نيية.
َام مامؤستا ةامن دةل
ةة بةل
ةة ضي فايدةي نيية؟
ةة كة حةثسي بكةن.
ةة ئةدي بيتةنة سةر سةريان و بيطيَرِن؟
َيَت ,بةو جؤرة عيربةت وةرناطريَت.
ةة نة ,دةل
ةة ئةدي ضؤن عيربةت وةردةطريَت؟
َيَت كتيَيب زؤر ويَنمةوة تيَدةطةم.
َيَت كة طةورةبووم تيَدةطةم ,دةل
ةة دةل
َت ...دايكة ئةمانة دةبيَ بستويَنن.
ةة دةي ...ئةمةب بؤ مامؤستاي ئةمسال
َدةستا .ئاثؤرِاكة بة دةم ضاوةرِوانيةوة هةناسةيان دةدا .كةناسي طةرِةك
َوى ليَهةل
زةوي لة طةرما هاال
عةرةبانةكةي هيَنابووة نزيكي جةنازةكةي كةنيزؤ .دةنطي بانط لة منارةي مزطةوتةكةوة بةرز دةبووةوة.
ةة ضن باةؤم بيتةمة عةرةبانةكةوة.
 -تؤ ةوا ةوات بيَ بتواني ةؤت بة ثيَوة بطريت.

كابراي مةست ,رِووبة رِووي كابراي كةناس(كؤضةمالَ) رِاوةستا .دةستةكاني نانة كةمةري و طوتي(( :ضؤن؟
َيطرم؟  ...بة زيندوويةتي ..سةد جارم باوةب كردووة ,بة زيندوويَيت زؤر قورس بوو ,طواية
نا ...ناتوامن...,.هةل
ئيستا نايتوامن ؟))
ةة الكةوة بابة ,برِؤ بةكاري ةؤتةوة.
ةة نارِؤم
ةة شةيتان بة نةع ةت بي ها ..برِؤ بةكاري ةؤتةوة.
ةة نارِؤم ...ئةمة رِةفيوي ةؤم بووة.
ةة باب بوو رةفيوت بووة دةنا...
ةة دةنا ضي؟
كابرا يةةةي كةناسةكةي طرت .بةةورتي ةوي بةثيَوة دةطرت.
ةة بابة رِةفيوى هةمووان بووة ,واز بيَنة.
ةة ئاةري لة سةر جةنازةكةي دةبيَ بةشةرِ.
َيطرن.
ةة شوومى مردووةكةية ,هةل
َيَي ...تؤ قةت بوتَيَك ئارةقت بؤ كرِيوة؟ ها؟ يةك بنة ثيَكت داوةتيَ؟
ةة نةتطوت ,ئةطينا ضي؟ها؟ ض ...دةل
ةة ها ...نامةردينة...هةموو ,هةمووتان نامةردن.
كابرا ,بةدةنطي بةرزى بةرز دةطريا .هةوريَكي سثي بةري ئامساني طرتبوو .كسؤكان لةسةر ثارضة ئيَسكيَك
َدةطذان .دةنطي بانط لةمنارةي مزطةوتةوة دةهات.
بةيةكدا هةل
ةة بة قورباني بانط مب ,بةساقةي بانط مب.
مريةم تازة لة ئاواييةوة هاتبووةوة.
دايكي شادو شةنطولَ بوو و ثيَدةكةني(( :سوثاس بؤ ةوا ئاةريي طؤرِي طوم كردو رِؤيي)).
ةة كيَ رِؤيي دايكة؟
ةة ئةو ذنؤكةية ئيدي...
ةة ليَر ِرؤييوة؟
َانةكة بؤني ئةوى طرتبوو.
َيَت لةطةلَ يةكيَك لة دؤستةكانيا رِؤيوة ,سوثاس بؤ ةوا ,كؤل
ةة ئةريَ ,بابت دةل
َي دةطوشي .ئاوايي
َةكة ,دل
مريةم ضووة سةربان و رِوانيية ناو حةوشةكة ,ضاوى بؤ كةنيزؤ طيَرِا ,حةوشة ضؤل
َانةكة نةدةهات و ئيدي كةس نةبوو
بة بيَ ئاسكةكةي داية طةورة!طريان ئةوكى طرت ..ئيدي بؤني ةؤب لة كؤل
َي ئاسكةكةي داية طةورةت
بة ترسةوة سةيري دةوروبةري ةؤى بكات ,دةستيَك بةسةريا بَينىَ و بَيَ(( :حال
ضؤنة؟))
يا كاتيَ رِووي مريةم لة بؤني دةمي طرذ دةبوو ,سةر ب ةقَيينَ و بَيَت(( :دوعابكة ةوا من لةم ذيانة رزطار
بكات)).
ةة دايكة برِؤين بؤ جفرة؟
ةة ض كارمان لة جفرةية؟
ةة دةمةويَت ئاسكةكةي داية طةورة بدينم.
ةة ئةدي تؤ هةيين لةويَ نةبووي.

َيَم ,نابيَ ئاسكةكة بة يةكجاري بؤ ئيَرة بيَنني.
ةة دةل
َي دةطرييَت ,نايةَليَ.
ةة نة دايةطةورة دل
َوم و
بةرانبةر بة ئاسكةكةي داية طةورة دادةنيشت و دةيرِوانية ضاوةكاني كة وةكو ضاواني كةنيزؤ مةزل
ةةمناك بوون.
ةة دايكة ضارةنووس ماناي ضيية؟
ةة ياني ئاةرو ئاقيبةت ,لة نيَو ضةوان نووسراو.
ةة ئاةرو ئاقيبةت؟
َيَن ,هةركةسةو ضارةنووسيَكي هةية ,يةكيَ باب ,يةكيَ ةراث ,هةركةسةو
ةة بةَليَ ,ئةدي نةتبيستووة دةل
قيسمةت و نةسييب ةؤى .
َكيَشابوو طوتبووي " :هيَي دنيا ..ئةطةر هةركةسةو ضارةنووسي بةدةست
دايكي ئاةيَكي بةدةنطةوةي هةل
ةؤي دةبوو؟ ..هيَي "
ةة ئةدي بة دةست ةؤي نيية؟
َةوة هةمووشتيَكي لة ضارةنووسراوة ,بؤى دياريكراوة ,مةع ومي مةع ومة,
ةة نة هةركةسيَك ديَتة دنياية ,لة هةوةل
تا ئةو رِؤذةى دةمريَت.
َيَت ئامانة ضارةنووسيَكي ةةمناكيان هةية.
مامؤستا ةامن ,دةلةة كيهان؟
ةة ئةو كةسانةي كة وةكو ئةون ..ئةو...
َكي بزانن عةيب وئرياد
ةة داية ئةو تةواو رِؤيي ,تؤب ةةريكة طةورة دةبيت ,ئةوةندة باسى ئةو مةكة .ئةطةر ةةل
دةطرن .ئةو ذنيَكي ةراث بوو ,ةوا بيبةةشيَت.
ةة بةدةسيت ةؤي نةبووة.
ةة ضي؟
ةة ضارةنووضارةنووسى...
بةرديَك ضزةي لة طوزينطي ثيَي مريةم هةستاند .تةماشاي كرد .كوِريَك بة تريوكةوان نيشانةي لةو طرتبووةوة.
كابراي مةست دةرِشايةوة ,كةنيزؤيان نابووة ناو عةرةبانةكة .كابراي كةناس دةسكي عةرةبانةكةي توند
َي وةستابوون" :ضارشيَوةكةي ,ضارشيَوةكةي بدةن بة سةريدا".
طرتبوو ,ذمارةيةك بة دوودل
ةة تةرِة.
ةة دةترسيت سةرماي بيَت
ةة ئةمةب ناكةي ,برِؤ لةوالوة برِشيَوة.
َي ةؤتان
ةة نويَذي نيوةرِؤب تيَثةرِيوة .برِؤنةوة بؤ مال
َي نةدةهات برِوات .وةكو ئةوةى شويَنيَك ئاطري طرتبىَ و ئينسان تةنياي تةماشا بكات و هيض
مريةم دل
كاريَكى لةدةست نةيةت  .درةنط بوو و دايكي نيطةران دةبوو.
ةة تا ئيستا لة كويَ بوويت؟
ةة ضووبووم بؤ كتيَبفرؤشي

درؤي كردبوو ,دةطةلَ ليَداني زةنطي قوتا انةدا لة قوتا انة وةدةركةوتبوو و ئةوي بيين بوو كة الرة الر
َيدةطريَت و ليَك دةترازيَت و
بةرةو ئةم غل دةبووةوة .كةنيزؤ بوو بوو بة ضي كةو لة تؤ واية شنة بايةك هةل
َطةرِابوو ,ضاوة مةرِيية ةةمبارةكاني دةتطوت طةورةتر بوو بوون.
دةفةوتيَ .داتةثي بوو و رِةنطي زةرد هةل
ةة ضاوم  ,ضاوم ,ضاو رِةب
ةة ئةمة ..تؤ ..تؤيت؟
ئةريَ ,كةنيزت.
ةة بؤ كو...كويَ ِرؤيي بوويت؟  ...ئةم ماوةية؟ ضوو بوويت شوو بكةيت؟
َام ِريَنةكةوت كة شوو بكةم
ةة بةَليَ ,بةل
َت باب نيية.
ةة بؤضي؟ تؤ  ...تؤ حال
كةنيزؤ مةست بوو و وشةكاني دريَذ دةكردةوة ...دةسيت لة م ي مريةم وةرينابوو ,ماضي دةكرد .مريةم بة
ترسةوة سةيري دةوروبةري ةؤي دةكرد.
ةة يةك هةفتةية ديَمة سةرِ ...ريَطةت ...ديار نةبوويت ضاوم ..تةنيا تؤ باشيت..تؤو مامؤستاكةت ..دةبيين هةموو
َطة ةراثة ضاوةكةم مةطةر نا؟ مامؤستا ةامنةكةت
ثشتيان تيَكردوم و رِؤيشنت .طوتي ةراثي ...ةراث .كؤمةل
رِاست دةكات ,ةراثة ...ةراث".
كةنيزؤ ئيدي بؤنة ةؤشكةي جاراني ليَنةدةهات .دةم و زاري هةميشة هةمان بؤني ليَدةهات كة مريةم هةنديَ
َام بة جؤريَ كة وةك ئةوةي ئاسكةكةي داية طةورة
شةو لة زاري بابيةوة بؤني دةكرد .كةنيزؤ طةرِابووةوة ,بةل
بيَت و هيَندة برسي كرابيَ و هيَندة داركاري كرابيَت كة هةموو ثةراسووةكاني دةركةوتنب
ةة بؤني كردووة ,هةرضييةك بيَ جةنازةيةكة ,الكةون.
َكشابوو و بة تؤي كراسيَكي ئارةقاوي دةسكي عةرةبانةكةي
دةنطي كةناسةكةي طةرِةك بوو ,كة لة ئارةقةدا هةل
َكةكةوة تؤثةلَ ببوو ولةم سةرى ئاثؤرِاكةوة بؤ
با دةدا ,كة ِريَطا بكاتةوة .ضارشيَوةكةي كةنيزؤ بة دةست ةةل
َدةدرا  .هةوريَكي رِةب بةري ئامساني طرتبوو .مريةم بيين كة كابراي مةست دةيةويَ
ئةو سةرى ئاثؤرَاكة هةل
كةنيزؤ لة طاليسكةكة دةربيَنيَت.
َكةكةدا طريسايةوة" :نةكةي
طويَي لة دةنطي ةؤي بوو كة درِى بة دةنطي دةرياكة داو لة تةةيت سينةي ةةل
بيَ شةرةف"
دةنطي طريانةكةي ,كابراي داية دواوة.
َيَي تةنيا ضاوةرِواني مردني ئةم بوون.
ةة با بة بةسة ئيدي دةل
كةناسةكة سةري عةرةبانةكةي كردبووة جادة قريةكةو ةةريك بوو ضةرةةكاني توند دةكردةوة .طريان و
هةنسكي مريةم لة جؤب نةدةكةوت .حةشيمةتةكة لةبةرضاويدا وةكو طةردةلوول دةةواليةوة .دةنطةكان دوور
دووتر دةبوونةوة " :جةوان تةنيا دوو متةن ,تةنيا دوو متةن".
َيةكاني
كةنيزؤ دواي ثياوان دةكةوت و دةثارِايةوة ,كة ماندوو دةبوو بة نيَو زبَدانةكاندا دةطةرِا ,بؤتَة ةال
َؤثيَك ,يةك يةك بةسةريةوة دةنان .ئيدي هيض كةسيَك دووي كةنيزؤ
كؤدةكردةوةو بة ئوميَدي قةترةيةك ,دل
َبةرانةي كة ئيَواران جةستةى شةكةت و ماندووى ةؤيان بةرةو كاروانسةرا ويَران
نةدةكةوت ,جطة لةو كؤل
بووةكةي ثشت شار بكيَش دةكرد.
ةة كةنيزو لةنيَو زبَدانان مةطةِريَ.

ةة ضاوةكةم ثارةكامن دةةؤن.
كيهان؟َةكان
ةة حةمال
َة و تووكي كةنيزؤ لة مةيدانةكة دةبيسرتا.
هةنديَ شةو دةنطي نال
ةة ةيَر لة جةواني ةؤتان نةبينن ..ئيالهي زةليل و داماو بن..وةناق بطرن ..ثارةكامن بدةنةوة ..ئاي ئاي مردم.
َةكان تاريكى شةوةكةى دةبرِى.
ودةنطى ثيَكةنينى حةمال
ةة كةنيز وةرة ئةم ثارانةم بؤتؤ هيَناوة
ثارةكان دةذميَريَت.
ةة باشة ..ئةمة ثيَنج  ..ئةمة شةب ...ئةمة هةمووي ةوردةية ,لةكويَت هيَناوة؟
ةة دةغي ةكةم شكاندووة .تؤ ئيدي ثارة لةكةس وةرمةطرة ,هةموو مانطيَك ثارةكامن كؤ دةكةمةوةو دةيدةم بة تؤ .
ةة باشة ,باشة ضاوم
مريةم دةضووة سةربان و كةنيزؤي دةبيين كة مةسينة بةدةست دانيشتووةو جطةرةيةكي بة الليَوةوةيةو ضاوي
لة دةرطاي ذووريَك بوو كة ذن و ثياويَكي تيَ ضوو بوون .ثياوةكة كة دةهاتة دةرةوة كةنيزؤ مةسينةكةي ثرِ
دةكرد و دةيداية دةسيت.
بةرديَك وة ثيَي مريةم كةوت .تةماشاي كرد .كةناسةكة عةرةبانةكةي رِادةكيَشا و دةرِؤيي .حةشيمةتةكة وةكو
َوة ثاذنة بةرزةكانى كةنيزؤ بةر قةراةى عةرةبانةكة دةكةوتن
ميَطةلة ثةز بة دووي عةرةبانةكةدا دةرِؤيشنت .ثَيال
َان بةردةفرِكيَيان دةكرد .عةرةبانةكة دوور دةكةوتةوة .دةنطي دةريا
وتةقة تةقيان ىلَ بةرز دةبووةوة .مندال
دةهات و مةليَن دةريايي دةيان قيذاند .دةنطي تةقة تةقي قؤندةرةكاني كةنيزؤ لةوسةري شةقامةكةوة دةهات
لةطةلَ دةنطي ةؤيدا كة دةثارِايةوة" :جةوان تةنيا دوو متةن  ,تةنيا دوو متةن"
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سيمني دانشور
-5299؟
سيميين دانشوةر دوو تايبةمتةندي سةرةكي هةية ,يةكةميان ئةمةية كة يةكةمني نووسةري جدي ذنة لة
ئةدةبياتي هاوضةرةي ئيَمةدا و دووةميان يةكةمني ئافرةتة كة دكتؤراي لة ئةدةبياتي فارسيدا وةرطرتووةو لة
َينةوةو باس و ساغكردنةوةي دةستنووسان ,رِوودةكاتة ضريؤكنووسي و لة جياتي ئةوةي لة
جياتي ليَكؤل
َينةوةي لةسةر بكةن ,ليَرةدا
َكان بيَن ليَكؤل
َوَيينَ تا ةةل
َيَتةوة ,بة ةؤي بةرهةم دةةول
َكان بكؤل
بةرهةميَن ةةل
َدةدات كة ذنةو دةربارةي ذنان دةنووسيَت و ئةمة لة قؤناغيَكدا بوو كة ئةدةبياتي ئيَمة,
نووسةريَك سةر هةل
ئةدةبياتي ثياوانة بوو.
َباتيَكي ةويَنةوار لة شرياز هاتة دنياوة ,ثاشان تاوةرطرتين دكتؤرا
َي  5605لة مال
سيميين دانشوةر لة سال
َانيَك كةوتة طوتنةوةي ميَذووي هونةر لة كؤليَجي
لةسةر ةويَندني ئةدةبياتي فارسي بةردةوام بوو و سال
َي  524١دا
ئةدةبياتي زانستطةي تاران .يةكةمني كؤ ضريؤكي ةؤي لة ذيَر سةرناظي ئاطري ةامؤب لة سال
بَاوكردةوة .نووسةر لةم ضريؤكانةدا بةشيَوةيةكي طشيت هةستيَن ذنانة و كضانة ويَنة دةطريَت  .ئةم بةرهةمة,
كة لة رِووي هونةرييةوة زؤر الوازة ,تةنيا لة بةر ئةوةي نووسةرةكةي ذن بووة ,بؤية بة رِووداويَكي ئةدةبي
َانيَكي زؤر بةسةر بَاوبوونةوةيدا دةبووريَت  ,دةكريَت هةويَين
حيساب كراوة .بة هةرحالَ ئيستا كة سال
َي  5235دا دووةمني كؤ ضريؤكي بة ناونيشاني (شاريَك وةكو
نووسةري ئايندةي تيادا بةدي بكريَت  .لة سال
بةهةشت)ي بَاوكردةوة ,هةرضةندة ئةم كتيَبة لة ضاو يةكةمني بةرهةمي دانشوةردا ثيَشكةوتنيَكي بةةؤيةوة
ديتوة و ئةوة دةردةةات كة دانشوةر لة سنعةت و هونةري ضريؤكدا هةنديَك شت فيَربووةو ضةند هةنطاويَكي
َام ثيَتيظية ئةوةب بطوتريَ كة (شاريَكي وةكو بةهةشت)هيَشتا زؤري ماوة بؤ ئةدةبيةت.
ناوة ,بةل
َي وةرضةرةانة لة ذياني دانشوةردا .ئةم رِؤمانة كة زؤر زوو شؤرةتيَكي
بَاوبوونةوةي رؤماني (سوشون) ةال
َيشة لة ذياني هونةري
شايستةي ثةيدا كردو بؤ سةر زماناني جؤراوجؤر ثاضظةكرا ,نيشانةي طؤرِانيَكي قوول
َة ضريؤكةكةي ثيَشوو ,جيَطا بؤ ديدو بؤضووني ثوةتةو
دانشوةردا .ديدي عاتيفي ضريؤكةكاني دوو كؤمةل
ئاماجندار ضؤلَ دةكات .لةاليةكي ديكةوة زمانةكةشي ثوةتةيي و سفيت ويةكدةستييةكي ئاشكرا دةنوَيينَ كة
َةكةي ئةم رِؤمانة  ,ذنيَكة
لة رؤماني فارسيدا تا زةماني بَاوبوونةوةي ئةم رؤمانة كةم ويَنةية .زةري ,ضةق و كؤل
َاترة و كاتيَ كة رِووبةرِووي مةرطي يوسفي
كة يةك سةرو طةردن لة ذناني ديكةي ضريؤكةكاني دانشوةر بال
َةكةيةي كة دةبيَ ذيان رِابطريَت .ئةم رِؤمانة شةقلَ و مؤركيَكي رِةمزي
ميَردي دةبيَتةوة ,دةطؤِريَت بؤ ئةو كؤل
هةيةو زياتر حالَ و رؤذي سةردةمانيَك دةطيَِريَتةوة كة نووسةر تيَيدا ذياوةو دةتوانريَ بطوتريَ لة ثشت سيماي
يوسفةوة ,كةسايةتي جاالل ئال ئةمحةد دةبينريَت  .شويَين ضريؤكةكة ثاريَزطاي فارس و كاتي ضريؤكةكة
َاني جةنطي دووةمي جيهانة .بة هةرحالَ دةشيَت ئةم زةمان و كاتة زاهرييية البربيَت و بابةتي رِؤمانةكة بؤ
سال
زةماناني ديكةب دريَذ بكريَتةوة .ةةبات و تيَكؤشان بة رِةهةندو اليةنة جؤراوجؤرة دةستةبةنديية
ين و
َيب شويَن و كاتيَكي دياريكراودا قةتيف نامَي َ
جياوازةكانيةوة بةجؤريَ وةسش دةكريَت كة تةنيا لة قال
َي لةتةكدا بكريَت.
َاني ئاةرو ئؤةري دةيةي ض يش دا مامةل
تةنانةت دةكريَت لة سال
ئةوةي لةم رِؤمانةوة دةبينريَ ,ئةمةية كة لةطةلَ جةنطي طةورةي جيهانيدا ,ئيدي ذياني ئاسايي كؤن و باو
َايةتي و ضظاكي ئيَمة تةنانةت لة شيَوةو ضوارضيَوة
ى كة ذياني كؤمةل
بةسةر ضووةو هةلومةرجيَك هاتووةتة ثيَش َ
بضووكة ةانةوادةييةكةشدا بونيادي ةؤي لة دةست داوة.

ي لةم
َي 5272دا كؤ ضريؤكيَكي ديكةي بة ناونيشاني سَاو لة كيَ بكةم بَاوكردةوة  .هةند َ
دانشوةر لة سال
ضريؤكانة ثيَشرت لة بَاوكراوةيَن جؤراوجؤردا بَاوببوونةوة .ئةم ضريؤكانة شيَوةي يةكجؤرو هاماج و فةزاي
َام هةنديَكي ديكةيان ,بةتايبةتي
يةكسانيان نيية ,هةنديَكيان لة ئاستيَكي نزمرتي رؤماني سوشون دا بوون ,بةل
ضريؤكي سَاو لة كيَ بكةم ,يان ضريؤكي (سوترا) لة منوونة هةرة باشةكاني ضريؤكي ئيَمةن.
دانشوةر دواي ضةندين سالَ لة بيَدةنطي ,لة زستاني 5226دا بةرطي يةكةمي رِؤماني دورِطةي سةرطةرداني
بَاوكردةوة .ئةم رِؤمانة بة جؤريَكة كة ناشيَت بة شايستةي ناوي دانشوةر وةكو نووسةري سوشون دابنريَت .
َسةنطاندني ئةم بةرهةمة بةو كاتة بسثيَردريَت كة بةرطةكاني ديكةي
َام ويَرِاي ئةمةب دةبيَ دوا هةل
بةل
بَاودةبيَتةوة.
زماني دانشوةر ,لة باشرتين منوونةي ضاالكي ئةدةبي ئةودا ,واتة لة سوشون دا زمانيَكي ثوةتة ,رِةوان,
َةتي رِةمزي وةردةطريَت ,ئةمةي كة زةيين ةويَنةر بة ةؤيةوة
عاتيفي و رِةوانة .تةنانةت لةو شويَنانةشدا كة حال
َكو رِةمزيةتى ناوةرِؤك و تيَمةي رِؤمانةكةية.
َؤزي وطونطي زمانةكةي نيية ,بةل
مذوولَ دةكات ئال
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" بةرِاسيت كيَ ماوة سَاوي ليَبكةم؟ بةِريَوةبةرةامن مردووة ,حاجي ئيسماعيل دياري نةماوة ,تاقة كضةكةم
َاتةنةكةدا و ئةويش مردوو ,مةطةر ةوا
بةنسييب طورطي بيابان بووة .ثشي ةكة مرد ,مةقاب كةوت بةسةر جول
ي سةر
َم دةطرييَت كة دةمةو َ
َةكة بووة ,هةر جاريَ كة بةفر دةباريَ ,بة جؤريَ سةرو دل
بزانيَ ض بةفريَكي لةسةر كةل
َت تةنط
ي دل
َت طريا ,هةستةو برِؤ بؤ دةرةوة ,طوتي ,هةركات َ
بة ديواردا بكيَشم .دكتؤري بيمة طوتي :هةر كاتيَ دل
َي بؤ بكةي ,بة دةنطي بةرز دةطةلَ ةؤتا قسة بكة ,ياني ةودي بةشةرةكة ببيَت بة
بوو و كةسيَك نةبوو كة دةردةل
َةي بةردي سةبري ةؤي -طوتي بضؤ ئةو دةشت و دةرةو هاواربكة ,هةر كة سيَكت بة دلَ نةبوو جنيَو
بووكةل
َةوة لوولي ةواردو بَاودةبووةوة ,ئيَستا ورد ورد دةباريَت ,بة جؤريَ
باراني بكة ...ض بةفريَك دةباريَت ,لة هةوةل
َي ض ةي طةورةوة ةؤشي نةكردووةتةوة"...
طرِوي بةستووةتةوة ,لةوة ناضيَ بةم زوانة ةؤب بكاتةوة ,لة هةوةل
َانةكان برِيَذنة
َكي بةفري سةربانةكانيان جطة لة كوضةو كؤل
بةفري ثيَشوو ,لة ئةرزةكةدا بةستبووي و ةةل
َاني السار بهاتباية كة قوتا انةكانيان
َةوانان و طةجناني وةرزشوان و مندال
كويَ؟ هاتوضؤ ,مةطةر لة دةست ثال
داةستبوون .ئةطةر نةباريبا ,ئةوا دةبوو بة طراني و قاتوقرِي و باسي جرية بةندي و كؤبووني ئاوو كارةبايان
دةكرد ,ئةطةر باريبا ئةوا ذيان و قوتا انةكان دةوةستا .دويَشةو كارةباي شةقامي عةاليي كوذايةوةو كةوكةب
َي
َشيَوا بة جؤريَ دل
َي هةل
َتان ,لة ذيَر كورسيدا دانيشتبوو و ضاوي برِي بووة تاريكييةكةو بيَتاقةت بوو دل
سول
ي شيَت
َيا دةشت .هةسيت كرد ئةطةر لة ذوورةكةو لةو تاريكية نةيةتة دةر َ
َشيَوا ,لة تؤ واية ج وبةرطيان لة دل
هةل
َةوة
دةبيَت .هةستا بة كويَرة كويَرو ثيَ ةشكيَ هاتة ةوارةوةو بةو سةرماو تاريكيية ضوو لةبةر دةرطاي مال
َي دراوسيَكةيان دةطريا .ثيَريَ شةو بةلوعةي ئاوةكةيان تةقي بوو ,سيَ
وةستا .كزيةكي ساردي دةهات و مندال
دانة رِؤذ دةبوو كة كةناس ةؤلَ و ةاشاكيان نةبردبوون.
َتان كارمةندي ةانةنشيين وةزارةتي فيَركردن و ثةروةردة بوو ,ئةوةندةي ةؤلَ و زبلَ نةبوو كة
كةوكةب سول
كةسيَك بؤي فِريَ بدات .تةقيين بؤري ئاوةكةب ,هيض زةرةريَكي لة مالَ و حالَ و شت و مةكةكاني ئةو نةدابوو.
ذووةكةي ئةو لة قاتي سةرةوة بوو و دراوسيَي ئاغاي ثةنري ثور بوو كة دوو ذووري طةورةو مةتبة و
تةواليَتيَكي دة ئيتتياردا بوو و سيَ كيذي عازةب و ذنيَكي لةندةهؤريشي هةبوو .دةرو دراوسيَ ناويان نابوو
َانةكةدا شريةمةني دةفرؤشت و قةرزي بة هيض كةسيَك نةدةدا ,تةنانةت بة تؤب,
ثةنري ثور ,ضونكة لةسةري كؤل
َتان بؤ دةستنويَذ و تارات طرتن
دةنا ناوي رِاستةقينةي ةؤي ئاغاي شةريعةت ثوري يةزداني بوو .كةوكةب سول
دةضووة ةوارةوة ,ئاويشي لة شيَرةي موبةقةكةى ةوارةوة دةبرد .كاري موبةق و ضيَشت يَناني زؤر نةبوو.
َي
َيَكي ئةوتؤشي نةبوو ,دارو نةداري ةؤي كردبوو بة جيازي و بؤ مال
ذوورةكةشي زؤر بضووك بوو ,ناومال
زاواكةي ناردبوو .
َتان ,لة ذيَر كورسيةكة وةدةركةوت ,لةبةر ثةجنةرةكةدا وةستاو كةوتة تةماشاي بةفرةكة .ض زوو
كةوكةب سول
َة دراوسيَكان .شووشة سةهؤلَ بة
سةربانةكان سثي سثي بوو بوون و بةفر نيشتبووة سةرداركاذةكاني مال
شيَروانيةكةي ئةوبةرةوة شؤرِ بوو بووةوة ,دوَيينَ و ثيَريَش ئةم شووشة سةهؤلَ و ض ورانة هةر هةبوون ,لة
َي تةنط بوو ,لةدويَشةوةوة تا ئيَستا هةموو هؤب وطؤشى الى حاجي
َةوة كةوانةيي بوو ,ضةند دل
هةوةل
ئيسماعيل بوو.
" ض ئاشويَنيةكمان ثيَكةوة كرد ,حةيفيَ كة زوو تيَثةرِي .هاوينان ةامن بةِريَوةبةر دةضوو بؤ ئةوين ,حاجي
َةوةي دادةةست ,دةيربدمة حةمامةكةوة ,ثاك دةيشتم ,لفكةي ليَدةدةم ,ةتوكةي دةدام,
ئيسماعيل حةمامي مال

ثيَدةكةنني بة قوربان و سةدةقةي يةكدي دةبووين ,قسةي ئاشوانةمان بؤ يةكدي دةكرد و ئيَستا بؤ دةرزيةك
داماوم كة درِكيَكى ثىَ لةثيَ دةربيَنم ".
ي بة
" لةسةر تةةتةكةي ةامن بةِريَوةبةر ,لة ناوةرِاستى حةوشةدا قاليضةمان رِادةةست و دادةنيشتني و طو َ
طويَي يةكدي ت ياكمان دةكيَشا ,ئارةقمان دةةوارةدةوة تا كةيل دةبووين ,لوول دةبووين ,ئيدي لة ناو ثةردة
كول ةكةي بةِريَوةبةر ةامن ,بةرِووت و قوتي ثيَكةوة دةنوستني .فيَري ةويَندةواري كرد بووم .ئةمري ئةرسةالمن بؤ
ي كةرِةت شةمسى قةهوةهة ,دوو ضةل ماضى
دةةويَندةوة .ثيَنج كةرِةتان ئةمري ئةرسةالمنان ةويَندةوة .س َ
عةزرا ,بةِريَوةبةر ةامن يةك دنيا كتيَيب هةبوو ,دةرمان ديَنان و ثاشان لة جيَي ةؤيان دامان دةنانةوة .حاجي
َى مدير ةامن ةزمةتى ئةوم دةكرد .فةقرية هيض كاريَكى نةبوو,
ئيسماعيل فةرِاشي قوتا انة بوو ومن لة مال
هةنارم دةوةراند و سةعات دة بؤم دةبرد بؤ قوتا انة ,ئةطةر هةنار نةبواية شةربةمت دةبرد ,نيوةرِؤذةم ليَدةنا,
شةوان شيَوي نةدةةوارد ,ثةرداةيَك شريي دةةواردةوةو دةةةوت .ةودايا هةر فةند و فَيَيَك لةم شارةدا هةبوو
تاقيمان كردةوة ,هةر شانؤو في م و سينةمايةك هةبوو ضووين ,دزي بةغدا  ,هنساي عةرةب ,نهيَنييةكاني
نيويورك ,ئارشني ثرِاوثرِ ,هةر يةكيَك لةو في مانةمان ضوار ثيَنج جار بيين ,ثارةكامنان بةرةكةتي هةبوو,
بةِريَوةبةر ةامن مووضةي مين دةداو حاجي ئيسماعيل موضةةؤري وةزارةختانة بوو".
رييَذة ,لة
َتا بوو ,هةَل ِ
"دكتؤري بيمة ةؤي طوتي لةطةلَ ةؤتا قسة بكة ,هةرضي ةؤشييةك يا ناةؤشييةك لة دل
َي ةؤتا مةيهَيَةوة"..
دل
َي دواي
ين .سال
َمان بداتيَ ,ةودا رِوبابةي داي َ
"ضوينة كةربةال ,تؤبةمان كرد ,لة ئيمام حوسيَن ثارِاينةوة كة مندال
ئةوةبوو كة حاجي ئيسماعيل بةياني بؤ سةر كار ضوو و ئيدي بؤ ئيَوارةكةي نةطةرِايةوة .ئةو ثياوة زل و زةالمة
طوم بوو و طوم بوو .بةِريَوةبةر ةامن ,ئةمن و ئاسايش و ثؤليف نةما بة دووي حاجي ئيسماعي دا نةطةِريَت ,
منيش رِوبابةم دةكردة باوةب و لةم دايةرةوة بؤ ئةو دايةرة دةرِؤيشتم ,ئيدي حاجي ئيسماعيل وةكو ئةوةي
قةتاو قةت بةسةر دنياوة نةبووبيَ ,ديار نةماو نةما .رِوبابةم دةةةواندو بةتاقي تةنيا دادةنيشتمة سةر ت ياك
كيَشان .ثشي ةكةي بةِريَوةربةر ةامنم فيَرة ت ياك كردبوو ,ئالوودة بوو بوو ,هةر كة بؤني ت ياك بةرز دةبووةوة,
َدةتووتاو ضاواني دةنوقاند و دةكةوتة ثرةاندن .فوويةكم بةسةريا دةكرد ,كيَشماني ةؤي
دةهات لةالمةوة هةل
َاتةنةكةم ئالوودة كرد .لة سووضيَكي ذوورةكةدا داوي تةني
دةدا .ثشي ةكة بة مةرطي ئاسايي مرد .ثاشان جؤل
َيةكةوة جؤالنةي دةكرد .مواشةكة كةوت بة
بوو ,كة بؤني ت ياك بَاودةبووةوة ,دةهاتة ةوارةوة و بةالي مةقةل
َا تةنةكةب مرد".
سةريا .جؤل
َي نووسي و منى لة جياتي حاجي ئيسماعيل لة قوتا انةكةي ةؤي كرد بة فةرِاب
" بةِريَوةبةر ةامن ,عةرزوحال
َةكةي ةؤيدا رِاطرت .ةوا ليَي ةؤب بيَت هةموو جاريَك دةيطوت :كارةكةت
و تا ئةوكاتةي كة مرد مين لة مال
َام باشرت ئةم تةمةنة دوورودريَذة بةبيَ دؤست ,تةنيا بة كاري زؤر دةتواني
زؤر بووة ,بووة بة دوو بةرانبةر ,بةل
وتةحةمووىل بكةيت .لة ت ياك كيَشانةكةم بيَزاربوو ,ئةوةندي بةطويَما داو ثيَي طومت و طوت تا ت ياكم لةبةرضاو
َةوة كارةكاني بةِريَوةبةر
كةوت ,ئةمة جطة لةوةي كة هيَندةم كار هةبوو نةمدةثرذاية سةر ت ياك كيَشان .لةمال
ةامنم دةكرد و لة قوتا انةب طسكم دةدا ,كاري ثاك و ةاويَنيم دةكرد ,ئاودةست و تةواليَتةكامن دةشت,
ي .لة نةورؤز و جةذن و بؤنةكاندا
َيان دةبردةوةو بةةشش و مذدانةيان دةدام َ
كارنامة و كارتي كيذةكامن بؤ مال
َةتدا دةرِواندا ,لة طؤزةدا طةمنم سةوز دةكرد ,نيسكم دةرِواند و لة ذوورةكةي
َداني سوال
َي الدةمن لة طول
طول
َي مامؤستا ةامنةكامن دةبرد...ئيدي لة دة متةنةوة تا دوو متةن بةةشيشم
بةِريَوةبةر ةامنم دادةنا يا بؤ مال

وةردةطرت ,هةموو ئةم كارانةم بؤية دةكرد تا رِوبابة عةزرةتي و حةسرةت لة دلَ نةبيَت .تاةويَندني
ئامادةييشي تةواوكرد ج و بةرطي كيذة ئةشرافامن بؤ دةكرد .ةؤ ئةطةر بةرِيَوةبةرةامن نةمردبا بةشووم نة دةدا.
بةِريَوةبةر ةامن لةمن ضوو ,ئةو مردو من ئاوارة بووم .دواي هةذدة سالَ ةزمةت ةانةنشينيان كردم ,طوتيان
َةكةي بةِريَوةبةر ةامن وةدةريان نام .ناضاربووم كضةكة بدةمة دةم ئاطرةوة ,بيدةم بةم
تةمةنت زؤرة ,ئيدي لة مال
بيَ مروةتي بيَكارةية ,لةمةحزةري ئاغاي الضيين كاردةكات و هيَندة لووتي بةرزة ناز بة سةر ئةرزو ئامساندا
َةمةندو ئةشرافان ج ي لة بةردةكرد,
دةكات ,ةواب ناناسيَت .ض بكةم كيذيَ زؤر بةرضاوي بوو ,وةكو كيذة دةول
َبةتة بة مووضةي ةانةنشيين ولة ةانوي بةكريَدا ,نة دةشيا ئةم
هةموو هةفتةيةكيش دةضووة ئارايشتطة ,هةل
َيانة بكريَت .لة زانكؤب وةرنةطريا".
هةموو ناماقول
َت فيَنك
َي ةؤت ,كيَت بةردةم كةوت بة دةنطي بةرز جنيَوي بدةية ,تا دل
" دكتؤري بيمة طوتي بة ئارةزووي دل
َتةرِبووم ,حةزم لة جؤَيبار و
ببيَتةوة .منيش دةرمانى زمامن جنيَوة .ةوا ةؤي دةزانيَ من كةسيَكي عةشوي و دل
دارو درةةت و مانطي ئامسان بوو ,هيض كةسيَك نويَذو رؤذوو ودوعاو نزاي فيَر نةكردووم ,كة لة كةربةال بووم لة
َى ةؤمدا دةمطوتةوة ,كة
دواي حاجي ئيسماعي ةوة نويَذم دةةويَند,ئةو بة دةنطى بةرز دةخيويَند و منيش لة دل
هاتنةوة بؤ تاران لة بريم ضووةوة لة بري ئةوة فيَر بووم جنيَو بدةم .جنيَو بة طشت نامةردان و ناكةساني رؤذطار
دةدةم ,تووك و نةفرين لة هةموو ئةو ثياوانةي كة ثاشان بوون بة نامةرد بة هةموو ئةوكةسانةي كة ثاشان بوون
بة ناكةس ,دةدةم .زؤر كةس بة كةسي مانةوةو لةسةر قسةي ةؤ مانةوةو مردن زؤر كةس فةوت و فةنابوون
,ةوا هةر هةموويان ببةةشيَت.
بةِريَوةبةر ةامن دةيطوت" :نةطبةتي ئيَمة ئةمةية ,كة مةردان نامةرد دةكةين ,دةيطوت ةويَين ئيَمة لة دةمارة
لولةييةكامنان دةمذن و بيَ ةؤين نامةردمان دةكةن".
" مريزا ِرةزا كرمانيان بؤ ثرسةكة هيَنا ,لةم سةر تا ئةو سةر ثياو ماقولَ و ئةشرافان دانيشتبوون ,هةموو
دةيانطوت "مريزا رةزا سَاو بكة ".دةيثرسي" :سَاو لة كيَ بكةم ؟"
بةِريَوةبةر ةامن دةيطوت" :داثريةي ضووة بؤ الي عني الدولة لةضكةكةي لة سةري داكةندووةو كردوويةتيَ سةر
عني الدولة و لةذيَر ضةناطةى عني الدولةدا بةستويةتي  ...حةزدةكةم برِؤم هةرضي قوماب لة بةزازيةكاندا هةية,
هةر هةمووى بكرِم و بيكةم بة لةضك و لة سةر نامةرداني بكةم .هةرضي نووري دنيا هةية بةسةر طؤرِةكةتدا
بباريَت ,ئةي بةرِيَوةبةرةامن كة دةتطوت ذنان سةد شةرةيف" ...
َبةندانة ضؤن
َام بةم سةهؤل
" با هةستم برِؤم شري بكرِم و شري برنج دروست بكةم ,نا حمةلةبى دروست دةكةم  .بةل
برِؤم .ئةو ثؤتينة ئةمريكاييةي كة تازة كرِيومة ,بة ثيَم طةورةية .ددامن دةزريكَيينَ ,طويَي رِاستم هاوار دةكات,
سةري ئةذنؤي ِراستم ديَشيَت .لة دويَشةوةوة تا ئيستا يادي حاجي ئيسماعيل بةري نةداوم ,سةرم و ورِةورِ
َام دةبيَت برِؤم ,ئةطةر بة تاقي تةنيا لةم ذوورةدا دابنيشم و لةطةلَ ةؤمدا قسة بكةم ,شيَت دةمب,
دةكات ,بةل
َم .كاغةزي رؤذنامة لةثيَمةوة دةثيَضم ,ئةو طؤرةويية ةورييةي كة ةؤم ضنيومة
َيَي ضنطيان ناوةتة دل
ديسان دةل
بةسةر كاغةزةكانةوة لةثيَ دةكةم ,ئيدي ثؤتينةكة ثرِ بة ثيَم دةبيَت .ئةم ضنينكارية لةم دةوروزةمانةدا ضةند بة
َانةم بؤ
َان دوور دةةاتةوة .تا ئيستا دة كراسي ةوري مندال
َكم هات ,ضةند باب بنيادةم لة فيكرو ةةيال
كةل
َام قةدةغةي كردوون كة ضيرت دياري لة من
َكردن ,بةل
مةنسوورو مةسعوود ضنيوة ,ضةند نةةشي جوامن تيَكةل
قةبوولَ نةكةن .هةنووكة هةرضي بري دةكةمةوة نة كةسيَكم هةية بؤي بضنم ,نة ثارةكةم زيادي كردووة ,هةموو
شتيَكيش طران بووة ,سةري ناوة بة دؤزةةةوة ,تةنيا طياني ئادةميزد هةرزانة".

َةكةمم
َةم هةية ,ض ةودا بةردارة كة لة مندال
" لة يةكةم رؤذةوة طومت كة لة هةموو داراي دنيادا ,تةنيا ئةم مندال
َةوة نيازي شةرِي هةبوو ,ئةطينا
َة ,هةر لة هةوةل
َام ئةو سةطبابى رِةزا قورسي دريَذ داهؤل
دوور ةنةوة ,بةل
بؤضي ضوو بؤ باةي سةباو لةويَندةر ةانووي طرت ,تا لة منةوة دووربن ,ثاشانيش هةر كة قسةيةكي هةقمان
َةم وةدةري نام .ةؤم دةزامن ض دةكةم .دةضم لة ةامن ثةنري ثوورةوة نويَذي
َي مندال
كرد ,دةسيت طرمت و لة مال
ي بةربووةكةم
رِيسوايي فيَردةمب ,دةرثيَكةم دةكةمة سةرم و دةضمة سةرباني ئاودةستةكةو بة نيةتي زاوا ئاطرت َ
َةدة ,ئةدي ئةو
نويَذي رِيسوايي دةةويَنم .تووك و نةفرةتي ليَدةكةم .ةامني ثةنري ثوور هةموو جؤرة نويَذيَك بةل
ِرؤذة ةؤي لةسةربانةكة نةيطوت نويَذي رِيسوايي ويَنة؟
شةوي ثيَنج شةمموان رِةوزةةواني بؤ ئاغاي رِاشد دةطَيرِن و دةنطي رِاديؤكةشيان بةرزدةكةن تا
دةرودراوسيَش طويَيان تيَوة بيَ .حةزدةكةم طويَم لة ئاوازي قةمةرول م وك وةزيري بيَت .وةكو بولبول
دةضريكَيينَ ,بةِريَوةبةر ةامن ضةند بة كرةيةكي قةمةرول م وكي هةبوو ,نةمزاني بةنسييب كيَ بوو .هاوينان ةوا
عافوي كات دةضوو بؤ ئةوين قوتا انةب داةرابوو .
َة ئةتَةسانةمان كة ةؤمان رِواندبوومان ,ئاودةدا ,لة ذيَر داربةسيت
حةوشةكةمان ئاورِشيَن دةكرد ,ئةو طول
ميوةكة دادةنيشتني ,طرامافؤنةكةمان كؤك دةكرد و بةكرةي قةمرول مولكمان دةةستة سةري ,بةكرةي زلي
َتان .شةربةتي ليمؤم دروست دةكرد و دةمداية دةست حاجي ئيسماعيل ,دةمطوت نؤشي طياني
ئيوبال سول
بكة ,بيبَ بة غةزو بةزي ناو شانت .دةيطوت ,جاريَ ةؤت بيتؤوة ...كة رِوبابة بةسةر ثيَيةكةوة هاتبا مةنسوورو
َم دةكرايةوة .بة مةسعوودم دةطوت" :مةسعوود مشك بتتوات.".
مةسعووديشي دةطةلَ ةؤدا ديَنان ,ضةند دل
َةشيَر نيشامن
طوتي" :مشك ةؤت وات" .ليَي ثارِامةوة ماضيَك بة داثريةت بدة ,طوتي " :ثاكةتيَك بنيَشيت كةل
َةبابي بنيَشتى بىَ بنيَشت -بةِريَوةبةر ةامن رِةقي لة جاجكة جوونى
بؤ بكرة تا ماضت بدةميَ )).طومت " :هةى تول
َانة ".دةيطوت ئةتواري ئةمريكاييةكانة .نويَذي رِيسوايي دةبيَ لةسةرباني ئاودةست ويَنن و دةبيَ
مندال
هةتاو طزنطي دابيَ ,دواييش دةبيَ نةح ةت لة يةزيدو معاوية بكةن .ةامني ثةنري ثوور ئةمانةي طوت ,ثيَش
زستان هاتبوو ,لة سةربان دانيشتبوو سةوزةي ثاك دةكرد ,هةتاوةكةي ةؤب بوو ,منيش ضوو بووم جل
َم تةنط بوو ضووم سَاوم ليَكرد ,ئةو ِرؤذة تةعاروفمان كرد ,قسةي ةؤ ان كرد ,بؤم
َتةم ,ئةوةندة دل
هةل
طيَرِايةوة كة دنيام بة ةؤشي طوزةراندووةو هةموو شتيَكم تاقي كردووةتةوة ,ئةوجا هامتة سةر باسي زاواكةم
َمةوة .طوتي نويَذي رِيسوايي ويَنة تا ةودا ِريسواي بكات ,دواي ئةو ِرؤذة نةمزاني
كة ض داةيَكي كردووةتة دل
َكردم .كة يةكدميان دةبيين بة جؤريَ رِووي وةردةطيَرِا وةكو ئةوةي بة عةمراتي مين
بؤضي لووتي ليَ هةل
نةدييبَ  ,منيش ئيدي سَاوم ليَنةكرد .ويَرِاي ئةمةب دةرِؤم نويَذي رِيسوايي ليَوة فيَردةمب .ةؤزيا هةتاو بايةو
َتةكاندووة و ثةمووي ليَفة طةورةكةي بة هةموو
سةرباني ئاودةستةكة بةفر نةبواية .ةوا ليَفة شرِةكةي هةل
َي دةرِذيَت .ئةستةغفريوَلَا ,نةةيَر كةل ةم ةراثة .نامب بة
شويَنيَكدا بَاوكردووةتةوةو هيَشتا هةر ةةريكة هةل
َايةت بةسةرهات".
بةشةر ,ذنيَ هيَندةت كوفر كرد ,تا ئةم هةموو بةل
َيَن ثياو ,بة ةؤت و برا نيَرة
" ةؤ كفرمان نةكرد قسةيةكمان لةدةم دةرضوو و طومتان بةم عةمرةوة بة تؤ دةل
َةكةي
َةكةتان كوشتم ,ذنةي دوو طيان ,لة سةر مانطي ةؤيةتي ,بةدةستيَك قاث ةمةو مندال
ديوةكانتةوة مندال
َطرتووة ,بة دةستةكةي ديكةي مةسعوودي توتكة سةطي طرتووة ,ئاةر ج ي هةمووتان دةشوات ,ئوتوي
هةل
َيَي
دةكات ,نيوةرِؤذةو شيَوتان بؤ ليَدةنيَت ,دايكت هةر ةةريكي تةزبيحات و ئةمركردنة ,براكانت دةل

ين و ثيَت
َةكةم ئاوي طةرم دَي َ
كارةكةريان بةطري هيَناوة ,ةؤت كة هيالك و ماندوو لة مةحزةر ديَيتةوة مندال
دةشوات ,بةردة ثيَ لة ميَتةكةكاني ثيَت دةةات .من ئةمةم  ,كويَرايم داية بة ضاوي ةؤم ديتووة"..
َةي دنياي
َيان دةضووم ,بةوثةرِي ثةشيماني دةطةرِامةوة ,هيَندة رِووي طرذ دةكرد و دايكي ةوتةو بؤل
" كة بؤ مال
َةكةمدا دةكرد ,براكاني هيَندةيان حي ةكة حي ك دةكرد ,لة طياني ةؤم بيَزار دةبووم ,زؤر كةم
بةسةر ةؤم و مندال
َيان دةضووم ,عةسرانيَك ضووم بؤ بةر زارِؤةانةكة تا مةسعوود بدينم ,سةيرم كرد رِوبابة بة دةستيَكي
بؤ مال
َطرتووةو بة دةستةكةي ديكةي دةسيت مةسعوودي طرتووة .ذنةي
قاث ةمةيةك و زةمي ةي شت كرِينةكةي هةل
َيَك دةبوو ,لة سةر مانطي ةؤي بوو .بةثيَ ةزكيَ بة سةر بةفرةكةدا ديَت و مةسعوود
تاين سكي بة قةد دةهؤل
َة
َةكةم باوةب كردو دةطةلَ كيذةكةمدا بؤ مال
هةر نوكة نوكي دةكرد كة لة باوةشم بكة ,دايكة باوةشم بكة .مندال
كاولةكةيان ضووم .لة ذيَر كوورسيةكةدا دانيشتوو و ناوكةي دةةوارد ,دايكيشي ةةريك بوو لة سوضيَكي
ذوورةكةدا نويَذي دةكرد .براكاني هيَشتا نةهاتبوونةوة .طومت بةرِاسيت ثياوي بة ناةيَرت ناتواني برِؤي
َةكةت لة زارؤةانة بيَنيتةوة .
مندال
دةمم ليَ بةرةَلَا كردو هةرضيم بة دةمدا هات ثيَمطوت .لة سةرساميا وشك بوو ,حةثاسابوو ,لة ذيَر كورسيةكة
هاتة دةريَ ,دةسيت طرمت و راكيَش رِاكيَش لة ذوورةكة ي دةرةوةو ثيَي طومت ,ديَوي بياباني ذنؤكةي ثةتيارة,
دةعةجاني ,جاضي ثيَ نةومت"...
ةؤ دةسيت ليَدانيشي هةية ,لة كيذةكةم دةدات .لة دةرو دراوسيَيامن ذنةوتووة ,بيستوومة طوتويةتي مةطةر
داكت بة ناني كارةكةري و فةرِاشي قوتا انة طةورةي نةكردبيت؟ تةنانةت ئةوةشم ذنةوتووة كة طواية كيذةكةم
َبةتة زماني طرتووة ,بيستوومة كة
مةنسووري بةبيَ مامان بووة ,ئيستا دةبيَ تةمةني بيست مانطان بيَ ,هةل
َةكةي رِاكيَشاوةو دراوسيَكانيش
طواية ةةسووي طوتويةتي سكي دووةم ماماني بؤ ضيية؟ ئيدي ةؤي مندال
يارمةتيان داوة ,كة ئةم قسانةم ذنةوت ةؤم ثيَنةطريا ,ضووم هؤقةيةك اللةنطيم كرِى وضووم بؤ ديدةني كيذةكةم .
َيَك ,نةيدةتواني لة جيَطاكةيدا دانيشيَت ,ليَم
رِةنطي زةرد عةيين زةردةضةوة .ض رِةنط رِوويةك ,ض حالَ و بال
ثارِايةوة كة دايكة طيان هةستة برِؤو اللةنطيةكانيش بةرةوة برِؤ ,.ئةطةر بزانيَت تؤ هاتووي تيَروثرِم داركاري
َةكة بوو بوو ,ةوام نةما ,طومت رِوبابة دايكت
دةكات و هيَندةي دي لة جيَدا دةكةوم .دنيايةك ج كي ضَكن كةل
ؤريَت ئةمة نةبوو بة ذيان ,دةبيَ بسؤزي و بسازيت؟ مةطةر بةشةر ضةند جار دةذي ,بابت تؤي قؤناةة ثيَض
َاق
َم ناتوامن تةل
دةكرد ,الي اليةي بؤ دةكرديت ,دةي شتيت ,دةيربديتة طةرِان .طوتي دايكة من ةاوةني دوو مندال
َة
وةرطرم .جطةلةوةي كة لةطةلَ مندا ةراث نيية .طومت ةؤ ثيَويسيت نةدةكرد بؤ كارةكةري ئةم هةموو سال
ويَين"..
َايةك ماوة بةسةرتيا بَيينَ؟ ئةوةشي ليَ قةدةغةكردووم كة بضمة
َةتيَين؟ ئيدي ض بةل
" رِوبابة ضما مندالَ دةةةل
َكو
َةكةيان ,بةل
َى و شريةمةني فرؤشةكاني نزيكي مال
بةر قوتا انةكةي مةسعوود ,دةضمنة قةسا انة ,بةقال
يةكيَك لة دراوسيَكاني كيذةكةم بدينم ,بيَطومان ئةوان كضةكةم دةبينن يا دةنطي ئةو سةطة ةوَيرِيية دةذنةون.
بيستوومة كة رِوبابة ضاوي كزبووةو عةينةك لة ضاو دةكات ,ئةوةندةي دةرس ةويَند تا ..ناشيَت هيَندةي
َ بةسةر كيذةكةمدا كيَشابيَ كة ضاوي كزبووبيَ .ضا ضم بةرطويَ ناكةويَت ,بيستوومة كة لة كضةكةي
شةثةال
داوم و سةري شكاندووة ,بيستوومة لة مةسعوودي داوةو ةويَين لة طويَ هيَناوة ,بيستوومة...تووك و دوعاي
َم هيضي
َام ض بكةم كة زال
وةها لة زاواكةم دةكةم كة ئةطةر يةكيَكيان طريابيَ بؤ هةفتا ثشتان بةسييبَ ,بةل
ليَنايةت".

َي ةؤمان نةكرد ,هيض دريَغيةكمانيش دةرهةق بة
" رِوبابة من و بابت بة كامي دلَ لةم دنيايةدا رِامان بوارد ,بيَ دل
َام
َة ميَرد زةمحةت دةكيَشيت ,بةل
َي مندايت با زةمحةت نةكيَشيت ,ضونكة كة ضويتة مال
تؤ نةكرد .طومت تا لة مال
َي دايةكة
ويَنام نةكرد بةم رِادةية زةمحةت بكيَشيت .ةوشكة بيَ ضاوو رِووةكاني كة نةةؤب دةكةون ديَن لة مال
طيانيان ليَي دةكةون ,واي دايكة طيان و دةردي طران ,ئاي داية طيان و زةقنةبووت .كيَ ثةرستاريان دةكات؟
َيَنةو بيهيَنة با ذةهرةي ماري
رِوبابة غاردة شةربةتي ميوة بيَنة ,برِؤ فروجاو ليَبنة ,غاردة برِؤ شري بكرِة ,بيكول
َة بة ئاستةميش ةةتةرة بكات,
َي ئةم مندال
َي ,دل
بكةن .بةِريَوةبةر ةامن طؤرِةكةي ثِر لة نوور بيَ ,دةيطوت ,نايةل
وازي ليَدَيينَ بة دةرس و دةورةكةي رِابطات ,دةتةويَ رِوبابة لة ضيين ةؤي دةرب َيينَ ,غافَي لةوةي كة ذن لة
ةَيَي ضةوساوانة ,طؤرِةكةت ثرِ لة نوور بيَ ذن ,ضةند ذنيَكي ئاقلَ بووي".
" با هةستم برِؤم شري بكرِم ,شري برنج ليَ بنةم ,نا فرِني (حمةلةبي) دروست دةكةم ,ئةم ددانة بةد مةسةبة
دةبَاضَيينَ .دكتؤري بيمة طوتي هةركاتيَ تةنيايي تةنطةتاوي كرديت بؤ ةؤت برِؤ دةريَ"...
َةكاني رِةب
هةستا رِوانية ئاويَنة ,بيتي قذةكةي سثي بوو بوو ,كةميَ لة سةروترةوة سووري دةنواند ,سةر تال
رِةب ,دةتطوت ثةرِي قةلةرِةشة .لة ةؤرِايي نةبوو كة زاواكةي ناوي نابوو دةعةجاني جادووباز ,ئيدي
َيةوة دةرديَت .كة رِوبابةي لة سكدا بوو ,لة مانطي
َدةكيَشيَت قذي سثي لة دل
نةيدةزاني كة بنيادةم ئاةان هةل
َةكةت ةةريكة قذي دةرِويَ .دةيطوت قذي
َي دةةورا  ,بةرِيَوةبةر ةامن دةيطوت " :ئةوة مندال
نؤيةمدا ,سةري دل
َي دايكيةوة ضةكةرة دةكات .دةيطوت هةر ضؤنيَك ليَكى دةينةوة ,بةم رِةوشةي ئيستا ذن لة ةيََي
مندالَ لة دل
ضةوساوانن"..
َدايةوة ,تاقة متةنيَكي لة ذيَر بةرِةكة دةرهيَنا ,حةيش و خمابن بؤ ئةو دوو قاليضةية
سوضيَكي كورسيةكةي هةل
َي ئةو جؤرة زاوايةي ناردبوو ,ضارشيَوةكةي بة سةريدا داو و بة ضةترة عةنابيةكةيةوة
كة بة جيازي بؤ مال
(ئامال سوور) لة دةركةي حةوشة هاتة دةر .بة ثاريَزةوة ِريَي دةكردو بة دةم ِريَطاوة دةسيت بة ديوار  ,بة
ي دان
َام نةيدةويست بةب َ
َانةوة دةطرت .ةؤزيا دداني كيَشاباوة ,بةل
ث وسكي ئاسنني وكةتيبةي ثةجنةرةي مال
َكيدا دةربكةويَت .دةبواية هةموو شةقامي عةاليي بربِيَت
وبةو هةموو ضرض و لؤضةي دةموضاويةوة لةبةردةم ةةل
و ئةوجا بة ثشيت (ِريَكتراوي بةرنامة)دا برِوات ,هةموو جؤرة دوكانيَك لة شةقامي شائابادا هةبوو ,دةيتواني بة
َةو لة شري فرؤشيةكةي ئاغاي ثةنري ثور ,شري بكِريَت.
تةنيشت ثؤليستانةكةدا برِوات بؤ شةقامي ذال
شري نةما بوو ,نة شريي شووشة ,نةشريي ثاكةت ,نةشريي دي نةمابوو.
"دةك كاوف كردي ,تاران ,برِوةيَ بةسةر ناكةسان و نامةردان و نيَرةوموكاندا ,بةو زستانة ساردو تةزييانةتةوة,
بة هاويناني وشك و طةرمتةوة ,ئاةر نة رِوباريَ ,نةضةميَ نة دارو درةةتيَك نة جؤطةلة ئاويَك ,بةِريَوةبةر ةامن
َة مةرةكةبيَكةو بةسةر ثارضة ك ينيَكسيَكدا رذاوةو ثان بووةتةوة .قرذا َل ئاسا ثةلي بؤ
َيَي ثةل
طوتةني دةل
َي قورِباقة ئاسا".
هةموواليةك كيَشاوة ,دةي ويَرامن كردي شاري قرذال
ضوو بؤ الي طوشتفرؤشةكة ,ذنةكةي ئاغاي ثةنري ثوور ةةريك بوو طؤشيت دةكرِي .داواي رِانيَكي كردبوو,
جةعفةر ئاغا ةةريك بوو رِانةكةي دةجين و بة ضةثةجا ئيَسوانةكاني لةت دةكرد .طؤشتيَكي جواني نةبةستوو
بوو ,هي مةرِي ئيَراني بوو ,طوتي دوو كي ؤو حةوت سةد طرامة.
َةو وزل نابن و غةبغةبةيان وا داناكةويَت ".ةامني ثةنري ثوور لةضكي ةوري
َكي لة ةؤرِايي ئاوا قةل
" تومةز ةةل
لة سةر كردبوو و دةستكيَشي لة دةستدا بوو ,بةسةر ضاكةت و تةنوورةكةيدا ثؤستيين ضةرمي لةبةر كردبوو,

ئةسكةناسيَكي ثةجنا متةني لة بةركي ضاكةتةكةي دةرهيَناو داية جةعفةر ئاغا ,جةعفةر ئاغا دةسيت ةؤي برِي
بوو ,بة ثارضة ثةرِؤيةك بةستبووي و ثةرِؤكة ةويَناوي بوو بوو.
ضاوةرِواني كرد تا ةامني ثةنري ثوور رِؤيي .دةسيت دريَذ كردو يةك متةنةكةي داية جةعفةر ئاغا ,جةعفةر
َطرت و
َيَك طؤشت و يةك ئيَسواني بةستووي لة سةر ثيَشتوانةكة هةل
ئاغا كةميَك ثيو و ضةوري وضةق و تؤزقال
َتان طوتي " :جةعفةر ئاغا ,طؤشيت بةستووي نازامن كام طؤرِستامن
ةستية تاي تةرازووةكةوة .كةوكةب سول
مةدةية ,هةر بؤ ئةوة باشة لة جياتي ثةيني ريَتة ذيَر درةةتان".
جةعفةر ئاغا بة تةشةرةوة طوتي" :هةر ئةوةية كة هةس ياني بة بايي متةنيَك ,نةرمة طؤشتت بدةميَ؟ ضةق و
َتانةوة ...ئةطةر حاجي
ضةرمةكاني بؤ لة كاغةزي كؤنة رؤذنامةيةكةوة ثيَضاو داية دةست كةوكةب سول
ئيسماعيل لة دنيادا بواية ,دةيويَرا كاري وا بكات ؟
َتاني طرتبوو ,ئةم ترسة بؤ ةؤي جؤرة نةةؤشيةك بوو ,دةترسا تا عومري
َي كةوكةب سول
ض ترسيَك سةرودل
َي ئاشت نةبيَتةوةو ئيدي كضةكةي نةبينيَتةوة .جاريَك
ماوة هةر بةو تةنيايية وةمَيينَ و زاواكةي هةرطيز لةطةل
لةبةر بةنزينتانةيةك ةزي و لةزط بوو بكةويَت .شؤستةكة بةستبووي و بة جؤريَ لووس بوو بوو دةتطوت
َةكاني دادةثؤشي .ترسةكةي ديكةي لة بةفر بوو .دةترسا
شووشةية ,ئيستاب بةفر دةباري و ةةريك بوو سةهؤل
هيَندة بةفر بباريَت كة ِريَطاي ليَبطرييَت و نةتوانيَ لة مالَ وةدةركةويَت ,نةتوانيَ بؤ باةي سةبا برِوات و لة
َتات و سؤراةيَكي
َان و طؤشتفرؤشاني طةرِةكي كضةكةيدا طويَيةك هةل
دوكان و موغازةكاني شريفرؤشان و بةقال
َكي ناضاربن
َةكان بطريَت و دةرطاكان نةكريَنةوةو ةةل
بزانيَت .دةترسا هيَندة بةفر بباريَت كة بةفر بةردةركةي مال
لةسةر بانةكانةوة هاتوضؤ بكةن و سةرباني هاوسيَكاني ئةو هةموو جةمةلؤن و شيَراوني بوون و ِرَيطاي ئةو بة
َيَن لة ذاثؤنةوة
جؤريَ بطرييَ ,كة لة ذوورةكةيدا حةثف ببيَت و ثاشان هةمان ئةو نةةؤشيية بطريَت كة دةل
هاتووة ,ئةوةندة برِشيَتةوة تا ئاو لة بةدةنيا نامَيينَ و ثيَسيت بةسةر ئيَسكةيةوة وشك دةبيَتةوةو بة تاقي
َكي
تةنياو بةبيَ ثةرستار لة ذوورةكةي ةؤيدا دابرِزيَت ,ؤريَت و دابرِزيَت .ةؤ لة مردن نةدةترسا ,ضما ةةل
السارو سةحتي لة مردن دةترسيَت؟ لة بةفرو نةةؤشي و تةنيايى و دةرطايَن داةراو و تؤراني زاواكةي دةترسا,
َبةتة بةو مةرجةي كة ئازاري نةبيَت ,بةو مةرجةي كة بة ةؤي نةزانيَت ةةريكة
َام لة مردن نةدةترسا .هةل
بةل
َي
دةمريَت .بةو مةرجةي لة ةةوابيَت ,ئيدي وةكو ةامني ثوور ,لة نةكريو منكريو مةرِنةموكةو شةوي هةوةل
َةي ثةسَان نةدةترسا ,باوةرِي بة هيض شتيَك لةوانة نةبوو .
طؤرِو ِرؤذي ثةجنا هةزار سال
َي
ثيَويستة ةؤي بة كاريَكةوة مذوولَ بكات تا ئةوةندة لة تةنيايي نةترسيَت .ئيدي تاكةي بضينَ و هةل
وةشيَنيَتةوةو دووبارة بيضنيَتةوة .بريي كردةوة كة ليَفةيةكي ضل ثارضة دروست بكات ,بوةضةكاني بطةِريَ و
َام بؤ كيَ؟ كضةكةي
هةرضي سةرة موةستان هةية كؤي بكاتةوةو ليَفةيةكي ضل ثارضةي ليَ دروستبكات ,بةل
ناويَريَ هيضي ليَوةرطريَت .ئةدي بؤ كيَي بدوريَ ,بؤ كيَ و لةبةرضي زندووة؟ سَاو لة كيَ بكات؟ كيَ ماوة
ئينسان سَاوي ليَبكات؟
َيان دةكرد ,بةسةر
َانان و شةرِة تؤثةل
َة لة ض دؤزةةيَكةوة رِذابوونة سةرجاودةو نيَو كؤل
ئةم هةموو مندال
َة بةفريَك هات و تةث
َاندا ة يسكانيَيان دةكردو ِريَطةيان لة ِريَبواران ةزو ة يسك دةكرد ,تؤثةل
شةةتةو سةهؤل
َةكان سوور بوو بووةوةو
وةضةترةكةي كةوت ,ضةترةكةي داةست و طةرِايةوة تا جنيَو بدات ..دةموضاوي مندال
َي نةهات جنيَويان بداتيَ .ضما بة ةؤشي ِرؤذيَك لة ِرؤذان مندالَ و
َتؤب ة يسكانيَيان دةكرد .دل
شادو دل
َة نةبووة؟ ضما طةمةو ياري دنياي نةكردووة؟ ضما كةمي الساري كردبوو ,كةمي ئاطر كردبووةوة؟
ثارضةل

َةكان لة سةري شةقامي عةالييدا ,بة بةفر ثةيكةريَكي طةورةي زةالميَكيان دروست كردبوو ,زةالمة
مندال
بةفرينةكة يةك ضاوي هةبوو ,ثارضة ثةرؤيةكي رِةشيان تؤثةلَ كردبوو و بةقةيتانيَكي رِةب لة جيي ضاوةكةي
َي ةؤيان بةو ثةيكةرة بةفرينة
تري دايان نابوو ,كَاويَكي رِةشيشيان لةسةري نابوو .لة تؤ واية داةي دل
دةِريَذن ,ضونكة هةمان ئةو ثةيكةرةيان تؤثةلَ باران دةكرد كة ةؤيان دروستيان كردبوو ,هيَندةيان شةرِة تؤثةلَ
كردبوو ةويَن لة طوثيان دةضؤرِا .ضاويان دةبريوايةوة ,يةكيَكيان بةسةر بةفرةكةدا دةةزي و بةرةو الي كةوكةب
َي ةؤيان ,كورِة هةر هات و هات ,لة ناكاو
َيَكي نزيكي مال
َتان دةهات ,طةيبووة ئاسيت ث ووسكي مال
سول
َام كورِة هةستايةوةو ثيَي وةغاريَوة
َتانداو هةردوكيان تةةيت زةوي بوون ,بةل
ة يسكاو كةوت بة كةوكةب سول
َتان لةاليةك كةوتبوو و ضةترةكةي لةاليةكي دي ,ئةو طؤشتةي كرِي بووي ,طؤشت نا ,بَيَ
نا ,كةوكةب سول
َتان باوةرِي نةدةكرد ئاوا بثةشؤكيَ ,لة
َةكةكةدا بَاوببووةوة  .كةوكةب سول
َتة ,بةسةر بةفرو بةستةل
ضةرمة ضةقال
َةكدا كةوتبوو .لة سةر قسةو بةطويَرةي
َدا بة تاقي تةنيا لة نيَو بةفرو بةستةل
تؤ واية لة دةشتيَكي ضؤلَ و هؤل
َينة,
َا كرد " :ةويَرِينة ,قةرةجينة ,بيذو زؤل
ِريَنويَنيةكاني دكتؤري بيمة دةسيت بة هاواركردن كرد .زاري بةرِةل
َكي؟ كةس نازانيَ ئةم حةرامزادانة لة ض طؤرِستانيَكا لة
قوتا انةكانيان داةستووة تا ئاوا بكةونة طياني ةةل
َت  ,رِةنطة دةستم
َك و ةوا فريامكةون ,ئةم حةرامزادةية كوشتمي ,بة عارديدا دام و بةةؤي هةال
دايكبوون! .ةةل
َم بسةنيَتةوة .دةي ةوا بتان باتةوة ,هةر بؤ ئةوة ئازان ةؤ
يا القم شكابيَ .يةكيَك بيَ لة دةستم نةويَ و هةل
بنويَنن ,ثةجنا متةني لة بةرِكي ضاكةتةكانتان دةر بيَنن ,دوو كي ؤ دوو كي ؤ طؤشت بكرِن ,قةت جاريَك ِريَكةوت
كة ساقة سةري ةؤتان ,كاسةماستيَك بة دراوسيَكةتان بدةن .ئيالهي كؤسيت دايكت بكةويَ .جةرطي بة تؤ
بسوتيَ .ةوداية ةةبةري مةرطتم بدةنيَ ,رِةبي ةيَرو ةؤشي لة ةؤت نةبيين ئةي ئةوكةسةي كة منت لة
كضةكةم كرد ,رِوبابة لة كويَي كة دايكت بديين ضؤن داماو بووة ,حاجي ئيسمائيل لة كويَت بيَنم؟ ئةو سا لة ض
َاني الساري
كةيش و ةؤشييةكدا بووم و ئيَستاب تةماشام بكةن .ياةوا هيض ئازيزيَك ليَي نةقةوميَ ,ئةي مندال
َام هةنووكة كةس
زيرِةطرتوو ,طةر كةسيَك بَيَ سةرضاوتان برؤية ,هةزارو يةك كةسوكارتان بؤ ثةيدا دةبيَت .بةل
ةاوةنداريتان ناكات"...
َتاني
ضةند ِريَبواريَك هاتن بةاليةوة  ,طةجنيَكي رِديَن رِةشى عةينةك لة ضاو دانةوييةوةو دةسيت كةوكةب سول
َطرتةوة ,بةفرةكةي ليَ تةكاندو داي بةسةريدا .ذنيَكي
َطرتةوة ,ضارشيَوةكةي لة عاردي هةل
طرت و لة عاردي هةل
َتةكةي كؤكردةوةو لة كاغةزي رِؤذنامةكةيةوة ثيَضاو داية دةسيت .كورِة
ةشيكي بيَ سةرثؤب ,ضةرمة ضاقال
َي و طوتي":من دةتطةيةمنةوة".
َيداو دةسيت داية بال
َطرتةوة ,هةل
طةجنةكة ضةترةكةي هةل
ذنةي ةشيك طوتي" :ئةطةر هةست دةكةي شويَنيَكت شكاوة با بؤ ةةستةةانةت بةرين".
َتان ,كةوتبووة ثةلة ثةل و زؤر بةتوندي ليَي دةدا و دةمي تالَ بوو ,ويَرِاي ئةمةب بةرِووي
َي كةوكةب سول
دل
َدا هات كة ئةم طةجنة ئةو زاوايةية كة بة ئاواتيةوة بوو ,و ئةم ذنة
ذنةوة ثيَكةني .لة ناكاوا واي بة ةةيال
َكي شار قةوم و قي ةو كةسوكاري ئةون ,ئةم بريو
كضةكةي ةؤيةتي ,ثاشان واي هةست كرد كة هةموو ةةل
َاي طرياني داو كةوتة
َي ةؤشكرد .سَاوي لة هةمووان كرد و لة ناكاوا بة جؤريَ لة سةل
َة بؤ ساتيَك دل
ةةيال
َرِشنت ,دةتطوت حاجي ئيسماعيل تازةكي ,دوَيينَ مردووة.
فرميَسك هةل
سةرضاوة :
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فةرهةنطؤك
ئا

ئةداو ئةتوار :رةوشت و ئاكار
ئارايشتكار  :ئارايشتطةر  ,مكياجكار
ئةوك  :قورِط ,طةروو ,بةرمل
َ  ,زيان ,زةرةر
ئاسيو  :ئازار ,بةال
ئاشتانة  :مووبةق ,ضيَشتتانة
ئةنطؤ :ئيَوة ,هةوة ,هون
ئةطةرنا :دةنا ,ئةطينا ,ئةطني ,طةرنا
َيَى
ئيَذى  :دةل
ئةفسووناوى  :سيحراوى ,جادوويى
ئيكالم  :كرِنؤب ,سةرضةماندن بؤ ريَزطرتن
ئاميَز  :باوةب ,هةميَز
ئةزبةنى  :طةورةم ,قوبان
ئاران :طةرمةسيَر ,طةرميان ,زستانةوار
ئؤين :ثيالن ,دةسيسة ,فَي َل و مةكر
ئؤينباز  :بةمةكرو فَيَباز ,ثيالنطيَرِ
ئيَشك :ثاس ,كيَشك
ئاكنجى :نيشتةجىَ
ئالوودة:طريؤدة ,ةووثيَطرتوو
ئاوةز :هؤب ,فام ,ئةقلَ
ئاشثةز :شيوكةر ,ضيَشت ليَنةر ,ضيَشتضى
ئةنطيَزة :هؤ ,هاندةر ,سؤنطة
ئةستةم :زةمحةت ,ئاسىَ  ,دذوار
ئةسةح :ئةكيد ,ةويا ,مةع ووم
ئريةيى :حةسوودى
ئةستَيلَ :حةوز
ئيستةرةم :دةمةوىَ
ئةستةرِ :بةر ,بةرى كةواو...
َغى ,حةشيمةت
ئاثؤرِا :حةشامات ,قةرةبال
ئاشووب :ثةشيَوى و ئاذاوة
ئةوزار :ئامراز ,ئاميَر ,وةسي ة
ئاغةلَ :جيَى داكردنى مةرِو بزن لة دةمى سةرمادا

ئةسكةميل :كورسى
ئاوةز :ئةقلَ
ئاةيَز :نيوة هةستان
ئةوقات :ثاريَزةر
ئؤل :ئاين
ئاريشة :كيَشة ,طرفت
ئاودرِكة :ئاودرِ ,ئةو شويَنةى ئاو دايدرِيبىَ
َضا و دةنى :سووك و بىَ ئابرِوو ,ةويَرِى
ئال
َشكةرى
ئاوردوو :سوتةمةنى,شةواتةك,ئيَزنط وقةال

ب:

باوةذن :زرِدايك ,هوَى دايك ,باجى
باب :باوك
َنويَن ,ئاويَنةى باَالرِوان
َمنا :باال
باال
بةلةز :ةيَرا ,بةثةلة ,طورج
بايف  :هؤ ,باعيف  ,سةبةب
ب وور :شووشة
بيَنةوا :هةذار ,بيَضارة ,داماو
بة تؤبزى :بة زؤر ,بة ةورتى
بة روحم  :بة بةزةيى  ,دلؤظان
برجنة :جؤرة كانزايةكة ,زةردى سةماوةر(قصدير)
بةلةنطاز :بيَضارة,نةدار ,بةسةزمان
بةرؤك :ياةة ,يةةة
بةكاوةةؤ :بة هيَواشى
َم
بةرسظ :وةال
بةرِك :طريفان ,باةةلَ
باليفؤكة :سةرينى بضووك ,طؤشة
بورى :تيَثةرِى
بي بتون :بة تةواوةتى
بةو ئاواية :بةو جؤرة ,بةو شيَوةية
بارية :لؤسة
بةستيَن :رؤ  ,كةنار ,طوىَ ضةم ,دةم ضةم
بيَشة :دارستان ,ليَر
َبيَنة
بةركؤشة :بةرهةل

َة
َة :ذيَر ثيال
بن ثيال
بؤرةقنة :ئامال بؤر ,مةي ةو بؤر ,بؤرباو
بويَر  :ئازا ,دليَر
بيَوةى :بىَ زيان ,سةالمةت
بارِ  :بيَضووة مةىل بةهارة
بيَزوو :بيَزط ,مةطريانى
بيَزطةوان :بيَزووكةر
َنف :هاوسةنطى
بةال
بارتةقا :باتةقا ,هةنبةر ,بةرانبةر
باجةوان :باجطر
بةسوىَ :بة ذان ,بة ئازار
بةردةبار :ثياوى زاناو بة تةطبري
بيَدادى :نةهةقى
َن
بةيتالَ :ثزيشكى ئاذةال
بويةر :رووداو
باذيَرؤك :شارؤضكة
باشار :دةربردن ,ةؤراطرتن
بةرايى :ثيَشايى ,بةراهى
َةد :شارةزاِ ,ريَزانِ ,ريَنويَن
بةل
بةفرة ذي كة :بةفرى زؤر دةنك ورد
بةلةك :ثووز
بة ةورتى :بة تؤثزى
باليش :سةرين ,ثشتى
بةطةنكردن :ثةسندكردن
باندؤر :كاريطةريى
بايف :هؤ,باعيف ,سؤنطة
بةرةودان :مواوةمةت
َضنراو
بارةانة:كةلوثةىل بازرطانى ,بارى لةسةر يةك هةل
بةرجةوةن :دميةن
بؤدرِ :بؤنى توندى ماسى و تةطة
بؤدراو :برذاو ,ةاوةبرذ
َغ ,كةرِوو
َخ :بةل
بةل
باسريشك :بةفرو باران ثيَكةوة

ث:

ثيَشتزمةت :نؤكةرى بةردةستان
ثارك :با
ثسمام  :كورِة مام ,ئامؤزا
َشاوى دةنيَن تا نةيةتةوة يةك
ثواز :سنطيَكة لة درزى دارى قةل
َندةيةكى ةؤب طؤشتة ,لة مريشك طةورةترة
ثؤرِ :بال
ثيَشكار :ةزمةتكار
ثةيظ  :وشة ,وتة  ,قسة
ثةز :مةرِ ,ميَطةلة مةرِ و بزن
ثةرى  :فريشتة
ثاذ :بةب
ثرتةو :تيشك  ,روناكى
ثيَكظة :ثيَكةوة ,بة هةظرِا
ثرِ :زؤر ,تةذى
َى تيسكن
ثؤستني :فةروة ,كةول
ثةذمردة :ضةرمسى ,ذاكاو
َطرتن
ثايدؤس :دةست لة كار هةل
َكة :طاطؤز
ثؤل
َمةت
ثةسيو :ثةسيظ ,هةال
ثيتاك :باربوو ,كؤكردنةوةى دارايى
ثيَل :شةثؤل
ثةسالن :قيامةت ,ئةو دنيا
َة.
َو ,كال
ثاتاوة :ثَيال
ثاتؤق :شويَنى كؤبووةوة
ثؤرِ :قذ
ثيَشداوةرى :حوكمى ثيَشوةةتة
ثانكردنةوة :ماستاوساردكردنةوة ,رِووثامايى
ثةشم :قسةى قؤرِو بىَ مانا
ثزيشكيار :ياريدةدةرى ثزيشك
ثةتؤ :بةتانى

ت:

تةمةشاظان :بينةر ,سةيركةر
تةماشاةانة :شانؤ ,منايشسةرا
تةذى :ثرِ ,ليثاو ليب ,سةر ريَذ
تا :ال ,اليةن

َتى ,بةرق يان ,تاشتى
تيَشت :نانى بةيانى ,قاوةل
تالووكة :مةترسى ,ةةتةر
تةبارة :دةغَى طةيشتووى نةدوراو ,قامية دةغلَ
َ :طةورةو ناشريين
تةذةو ناقؤال
َن ,ناظربى
تاين :يارؤ ,فال
تاذى :سةطى رِاو ,تاجنى
َة :طةرِ ,بيانووثيَطرتن
تةشوةل
َندةو مةالن
تةيرو تو :بال
تةوازؤ :تةوازى ,عوزرةوايى ,داواى بوردن
ختوب :سنوور ,كةوشةن ,ختووم
تةوَيلَ :ناوضةوان ,هةنية ,ئةنى ,توَيلَ,جةمني
َناسك
تؤرينؤك:توورِةو دل
تةةتةبةن :تةةتة ةةو
َكوو ,هاتوو
تةقوو :بةل
تاقةتكردن :شاردنةوة ,داكردن
تؤالز :ميَباز ,ضاو لةوةِريَن
تي مة :تي ماسك
تيالط :السةر
تاوةطاز :تاوانطاز ,بة هةتاو سووتاو
َتةو طةث
َفيسى ,تةوس ,طال
َفيزى :تةل
تةل
تةريدة  :ريَطر  ,ضةتة
توولةك :وةرينى مووى لةب
تؤسن :سةركيَش ,نا رِام
تةظطةر :نةسرةوت ,بزووتنةوة
تةمراندن :كوذاندنةوة
تارى  :تاريك
تؤماكؤ  :تووتن
تةشربيؤ  :هةورة تريشوة ,بروسكة
تووك :نزاى ةراث  ,دوعاى شةرِ
تا  :طةرِةك
تاس :سةر رِووتاوة ,دةغسةر
تةرز :جؤر ,نةوع

ج:

َكاودا دةرِوىَ
جةطةن :طيايةكة السكى سىَ سووضة لة زةل

جنطن :شةرِانى ,درِ ,نةطوجناو
جةلؤ :هةرزة ثياو ,سةرسةرى
جندةةانة :سؤزانى ةانة ,قةحثةةانة
جةرِباندن:تاقى كردنةوة ,تةجرةبة كردن
جورِنة :حةوزؤكةى طةرماو
َ ,بزوا
مجا :جوال
َيةتى
جظاكى :كؤمةال
جوابى كرد  :دةرى كرد  ,ئيزنى دا
مجكانة  :دووانة ,مجك ,لفانة
جةندةك :تةرم

ض:

ضةلةنط :ضوست و ضاالك ,طورج و طؤلَ ,شؤ و شةنط
َةتى هةرةباشة ,وةكو كاشى
ضينى :جؤرىَ سوال
ضتؤ :ضؤن ,ض ؤن ,كوو
ضرِين :وتن ( بؤ طؤرانى و قام)
ضَيلَ :مانطا
ضةنط :ئاميَريَكى موسيواية ,هارث
ضةكمة :جةزمة ,ثووت
ضةمةنزار :ميَرط ,ميَرغوزار ,سةوزةزار
ضما :بؤضى ,ئةرِا ,لةبةرضى
ضولَ :درِك ,درِو ,درِى
ضةرضى :فرؤشيارى طةرِيدة ,دةستفرؤب
ضوغورد :ضوغور ,ضغر ,ضرِ
ضمك :سووض ,طؤشة
ضوارنكال :هةرضوارال
ضيَبوو :دروست بوو
ضةمووب :سلَ ,رةوةك ,لةقةهاويَذو طازطر
ضةرموو :سثى
ضةرضى :ديَوةرة,فرؤشيارى طةرؤك ,دةستفرؤب
ضاوسا  :دةسكيَش ,جاسووس ,سيتورِ
َيب
ضةليثا :ةاض ,سةل
ضاوط :دةستة ضية

ح:

حايرمان :سةرسام بوون
حةسار :حةوب
َتةو طةث
حةنةك :جةفةنط,قسةى طال
َؤب
حةشةرى :بةر بةتاو ,ذنى بة ئال
حةذمةت :مةينةت ,ةةفةت ,كةسةر ,دا  ,ةةم
حةجامات :ةويَن بةردان
حةوجة  :ثيَويست

:

ةةنى لة ةؤتان :ةؤشى لة ةؤتان
ةشكؤك :دةالل ,جوانكي ة ,جوان ,قةشةنط
ةةنةقاندن :ةنكاندن  ,لة سيَدارةدان
َم ,نؤكةر ,ةزمةتكار ,ةزمةتضى
ةوبزة :ةوال
ةورجني :هةطبةى لة بةن ,جانتاى لة بةن ,ةورج
ةا :ةات ,ةاتوون ,ةامن  ,يا
َةتاندن
ةاثاندن :فريودان ,تةفرةدان ,ةةل
ةاثينؤك :فريبؤك ,فَيَباز
ةانةدان :نةجيمزادة ,ئةسَزادة
ةودان :ةيَو ,ةاوةن ,ساحيَب
َؤ
َك :ةول
ةول
ةؤرتى :بة تؤبزى ,بة زؤرى
ةشت :ريَك ,بىَ كةم و زياد
ةاكى :بىَ هةوا ,بىَ فيز
ةةرطة :ثةرِؤى كؤن و ثيف
َكةوت
ةوابةةتةكى :ةؤو بةةت ,بة هةل
ةةبتني :ةةبات كردن
ةشكؤك :جوان ,ةشيك
ةويا :ئاشكرا ,ديار  ,روون
ةؤرانطاز :تاوة سووت ,سووتاو لةبةر ةؤر
َدز
ةةفية :جاسووس ,ةةوةرضني ,هةوال
َةميَش
َةكةوة :ةؤل
ةؤل
ةةمرِة :كوثةى زؤر طةورة
ةةنؤل :ةةندةران ,دةم بة ثيَكةنني ,رِووةؤب
ةزاط:عةرةبانةيةك كة بةسةر بةفرا رِايدةكيَشن

د:

داماو :بيَنةوا ,بةلةنطاز ,بيَضارة
دةظةر :ناوضة ,ئاقار ,شويَن ,جىَ
ديَركةوتن :دواكةوتن
َثاك ,بىَ فرِو فَيلَ ,بىَ طزى
دلثاقذ :دل
دةربار :ديوةةان و بارةطاى ثاشا
دةهرى  :زؤر تورِة
داطةرِان :هاتنة ةوارةوة
َتؤشى
َطري ,مايةى دل
َنةواز  :دل
دل
َنةرم ,مريةبان
دلؤظان :بة بةزةيى ,دل
َت و بورجان)
ديدةوانى :ئيَشكطرتن ( بة تايبةتى ئيَشكى سةر قةال
داثرية :داية طةورة ,نةنك
دةليظة :دةرفةت  ,هةل
درةةت :دار
دةربارييان :دةست وثيَوةندانى ديوةةان و بارةطاى ثاشايةتى
درِوو :درِك ,ضولَ ,درِى
َرةق ,رِكوونى
َرِةب :بىَ بةزةيى ,ستةمكار ,دل
دل
دامة :مؤر
َتووك كوتان
دنط :دينط ,ئامرازى ضةل
َنان
َةكدان :ثال
دةل
درِدؤنط :دوودلَ ,بة طومان
دوونيةتى :ةويَرِيةتى ,بضووكى
َةضة :مةرايى كةر ,ماستاوضى
دةل
دؤنكى :داردةستى حةسحةسى ناو بازارِ
ديرؤكنووس :ميَذوو نووس
َةهات ,رايدةكرد
دةرِةظى :هةل
دةرؤزة :طةدايى ,سوالَ
داشؤ :كاكة ,براطةورة
دةهرى  :زؤر تورِة
دةةةبنت  :ةةبات دةكةن
دؤغرى  :راست  ,دروست
داغان  :رووةان ,ويَرانكردن
دةغوول :دةسربِ,ةاثينؤك ,فَيَباز ,طزيكار
دوئيَل :مبارةزة

دؤمتام :كيذةمام ,ئامؤزا (بؤ كض)
دةسةنة :بةةشني,
دورِ :ناوةند ,ناوةرِاست
َة
ديَر ,درةنط ,جيَطةى رةبةنانى فةل
دةست قَب :مالَ بةفريِؤدةر

رِ:

َثةرِين
رةقسني :سةما ,هةل
رِنةك :قةشةو
رِديَن :ريش
روندك :فرميَسك ,رونتك ,ئةسر ,ئةسرين
رؤحانى :ثياوى ئاينى
راز :نهيَنى
َوز
رِةذوو :زوةالَ  ,ةةل
رِك  :كوورِ ,رِذد
رابوون :هةستان
رؤةانة :روبار ,ضؤم ,ضيَم ,رِوو
رِند :جوان ,ةوشيك ,ةوشكؤك
رموودة :ئالوودة ,هؤطر
رادةست :ةؤ بة دةستةوةدان
رةند :ميَرةاس ,مةرد ,ثياوانة
رةقيب :نةيار ,ةةنيم
ريسك :مغامةرة
َة :بضكؤلةى الواز ,بىَ منوود
ريوةل
رؤنيشت :دانيشت
َةضةيى ,بن ريشةيى
رووثامايى :مةرايى ,دةل
رامووسان :ماض
َطةرِ
رةهةنة :رةهةندة ,عةودالَ  ,ئاوارة ,ضؤل
َت ,زوطورت ,راهب
رةبةن :سةل
َةى تةركة دنيا ,رِةبةنى ذن
رةبةنيتة :راهبة ,ذنة فةل
رِاوطة :جيَطةى رِاو وشكار

ز:

زرِكيذ :كضى ميَرد بؤ باوةذن ,يان كضى ذن بؤ باوةثيارِة
زيَدة :زيادة

َو تةذة
زةالم :طةورة ,ناقؤال
زار :دةم ,دةو
زورِييةت :وةضةو نةوةو نةترية
زيَد :زاطة
زاطة :زيَد ,شويَنى لة دايكبوون ,مةفتةن
َووز
زوةالَ :رةذوو ,ةةل
زطرِةب :رِكوونى ,بوغزن ,كينة لة دلَ
زةوجني :زةماوةند
زظرِينةوة :طةرِانةوة
زةيسان :زةيستان ,ذنى تازة زاو
زةيةوان :زيَوان ,نيطابانى طؤرِ و طؤرِستان
زرانى :ئةذنؤ
َن
زارؤك  :بضيكان  ,منداال
زةردةكةن :بزة ,زةردةةةنة
زةروو :زالو
زيانؤك :بة زيان ,زةرةردةر ,زياندةر

ذ:

ذيَوان :ثةشيمان
ذارةةن :ثيَكةنينى ذةهراوى
ذارؤ :داماو ,فةقري ,بةسةزمان
ذنةوتن :بيسنت ,ذنةفنت

س:

سةرزةنشت :سةركؤنة ,لؤمة
َت :رِةبةن ,بىَ ذن و مندالَ ,عازةب
سةل
سةندةلَ :قاثواث ,تةقتةقي ة
سثَة :ثيَنةزان ,بىَ ئةمةك ,بىَ وةفا ,منةك حةرام
َيَن
سؤز :ثةميان ,بةل
سرتان :طؤرانى ,قام ,الوك
ستيَران :ئةستيَرة ,ئةستيَران
سثيَدة :بةرةبةيان
سةوزةزار :ميَرط ,ميَرطوزار ,ضةمةنزار
سةمت :ال ,ئاىل ,رة
سةربوردة :بةسةرهات ,سةرطوزةشتة ,سةربهورد

سةرطوروشتة :سةربوردة,
ستيَش :جنيَو
سةةتطري:توند و بةزةبت و رةبت
سيوات :ةويَنةوارى
سائةقلَ :شيَتؤكة
سةربؤز :سةر ماب و برنج
سياناو :قورِاو
َى بىَ داك و باب
سيَوى :هةتيوو ,مندال
سيكرت :دةركردن ,ترِؤكردن
سونطى :قةمة
سةهةندة :بزؤز ,نةسرةوت ,زرينط ,ئاذاوةضى
سيَبةندى :بىَ شةرم و حةيا,
سابريَن :نيَرى ,تةطة
سةرؤ :ئي هام ,سرووب
سازظان :مؤزيكوان
سةرناظ :ناونيشان
ستان :شار ,ثاريَزطا
ستاندار :ثاريَزطار,متةسةرِيش
ساردةانة :مةيتتانة
َةى بىَ ثانيية ,نةعل
َوى سووكةل
سؤل:ثَيال
َطوتن بة مردوودا
سةردولكة :طؤرانى هةل
َى تازةزاوى جوانكي ة
ساظالؤك :مندال
سةلبةند :ريَطةى بة بةرد فةرشكراو
سيسةم :تةةتة ةةو ,تةةتة بةن
سوىَ :ئازار ,ذان
سيتار :زوقم
ساقةتة :السكى طيا

ب:

شرِندة :ذنى دةمدريَذى شةرِانى بيَحةيا
َة ,بىَ بةرط و بار
شرِثؤب :شرِؤل
شةيثور :بؤقى ,كةرِةنا
شام :شيو ,شيظ ,ةواردنى ئيَواران
شكةفت :ئةشكةوت
شكةستةنى :ناسك ,شتىَ زوو بشكىَ

شتاقيان ,هيضيان ,كةسيان
شنط :هيَز ,تاقةت ,توانا
شةقاو :هةنطاو
ش ينط :ثارةيةكة
شاث :شةق
شةكةت :ماندوو ,هيالك
شوورة :ديوار
شةرِبار :ثرِشةرِ ,شةرِانى
شةنطولَ :بة دةما  ,كةيش ةؤب
شةبةخيوون :ثةالمارو هيَرشى شةوانة
شةالق :شةال  ,قامضى
شةم :مؤم ,شةمالك
شةمدان :مؤمدان ,شةمان ,جيَطةى مؤم
شؤظار:زمان شرِ ,نيَوان تيَكدةر ,جاسووس
شوو :ميَرد  ,هاوسةرى ذن
شةكةت :ماندوو .هيالك
شاشك :ميَزةر ,ثيَضى ميَزةر ,شاشيك
شريةت :راويَذ ,ئامؤذطارى
شريةتكار :راويَذكار
شادةتنامة :كارنامةى ةويَندن
َتة
شؤةى  :سوعبةت  ,طال
شيظ :شيَو ,شام ,نانى شيَوان ,نانى ئيَوارة
َةكة
شَي ةو بَي ة :فَيلَ و تةل
شةواك :طةمذة ,طيَ ؤكة

ع:

عاسا :دار عاسا ,داردةست
عةيار :زيتةلَ ,زؤرزان
عةبةنووس :داريَكى رةب و رةق و بةنرةة
عةيان :ديار ,ئاشكرا ,لةبةرضاو
َةوان ,جاميَر
عةطيد :ئازا ,ثال

:

غارِ :ئةشكةوت
غورِابى ةةو :شرينة ةةو ,ةةوى قورس

غةوارة :غةريبة ,بيَطانة

ف:

فةرمايشت :فةرموودة ,قسة
فةرةة :بيَضوة مةل و جانةوةران
َتةوطةث ,ئاةافتنى بىَ تام
فشويات :حةنةك ,طال
فراظني :نيوةرؤذة ,ةواردنى نيَوةرؤ
فةرسة  :فةرسةق
فرِنا  :لووت بةرز ,بة دةعية ,روحزل
فاما :فاميدة ,تيَطةييشتوو ,زيرةك
َة ,كراوة
َى ,ثووك ,ئاوال
ظاال :بةتالَ ,ةال
فةرِةنطى :ئةوروثايى

ق:

قاليضة :مافوورى بضووك
قرمز :سوور
قةرِالَ :ثاشا
َنشني :ثاشانشني ,ئيمثراتؤريةت
قةرِال
قورباقة :بؤق
َتى :تاشتى ,بةرق يان ,نانى بةيانى ,تيَشت ,قاوةتوون
قاوةل
َهات
قووضانى :هةل
قشتي ة :بضووكى جوانكي ة
قالؤر :قاو
قاث :قاض
قاو  :قةثيَ ك ,قاثؤرة
قوشوى :توورِة ,وةرةز ,سلَ  ,رةوةك
َة ,شةرو ناةؤشى
قةرقةشة :تةشوةل
َن
َكاوى قاميشةال
قؤثى :زةل
َةتيَك
َتى كةسيَك يان دةول
َةمرةو :سنوور و كةوشةنى ذيَر دةسةال
قةل
َندةيةكة لة قاز سثى ترو زلرتة
قوو :بال
َيى:كانزايةكى سثى نةرمة مسى ثىَ سثى دةكةنةوة
قةال
َة :تاق تاقكةرة
قذاول
قاوب :هؤلَ ,شويَنى نووستنى بة كؤمةلَ
َة
قةساس :سزا ,تؤل
قةرةبةةت :بةةت رةب ,بةدبةةت ,نةطبةت

قامك :ثةجنة ,ئةنطوست ,ثل ,ك ك
قامبيَذ :طؤرانى بيَذ
قةساو :قةساب
قةلةزراو :ترسنؤك
قةتاندن :بةسةربردن
قاقرِ:زةوى رووتةن كة طياى ىلَ نةرِوىَ
َةى ساوا تيَوة ثيَضان
قومات:بابؤل
قاشوانىَ :طؤبازى ,قاشوان
قةثامتة :سؤيتةىل ,ذنى بىَ مارةيى بؤ رابواردن
قةموور :كوورِ ,ثشت كؤم
قةستة سةر :دوذمنى زؤر سةرسةةت ,ةةتةر
قةبة  :طةورة
قؤشةن :لةشكر
قريَر :برِيار ,قةرار
قةوماو :بويةر ,روواو
َتى ,نانى بةيانى
قاوةتوون :تاشت ,تيَشت ,قاوةل
قريِات :طةرماثيَو
قِريَذة بةرد :ةةنة تي كة,وردة شينايى ثيَكةوة نووساوى سةر بةردان

ك:

كوت ومت :ةقاودةق
كوانطة :كوانوو ,ئاطردان
كارمامز :بةضكة ئاسك
َة :بيَضووة بةراز
كودةل
كوةتة :كؤ  ,ةانووى ضكؤلةو ةراث
َكة :موو ,توك
كول
كولؤ :كول ة
كةضرِةوى :لة ِرىَ الدان ,تةحريفيةت
َةميَشى
كةوةيى :شينكى ,شينباو ,ةؤل
كيَوة :بؤ كوىَ
كةثةك :سؤس
كؤمةك :يارمةتى ,هاريكارى
ك ؤر :ناوبةتالَ
كوريذطة :كورِى بضووك
كةثوو :لووت ,دفن

كةونارا :زؤركؤن ,شويَنةوار
كةسك :سةوز
كؤميدى :ثيَكةنيناوى
كامكردن :نةوس تكان
َش
كةزى :ثرض ,زل
َوى ئاسنينى شةرِظان
َوةود :كال
كال
كةرب :رق و كينة
كان :مةعدةن
كيَوستان :كؤسار ,كؤجارِ
َؤنى :موهاجرينشني ,نشيمةن ,موستةعمةرة
كؤل
كةمدوو :كةم قسة
كؤسار :كؤجارِ ,كيَوستان
َى ,دةستةمؤ
كةوى :مال
كةظرِ :بةرد
َن
كةظرؤك :بةردةال
كةندةكار :كةسيَك كة لة دار نةةش دةكةنىَ
كيَشكضى :ثاسةوان ,نيطابان
كؤ  :سلَ ,سَكردنةوة
كةثوو  :لووت ,دفن
كارطة  :وةرشة
كةرثووض  :ةشتى سوورةوةكراو
كوند :بوةكويَرة ,كوندة ثةثوو ,بايةقوب
كةودةن :طةوج
كاذستان :بيَشةى داركاذان
كريَت :ناشريين ,كارى ةراث
كةتوارى :رياليستى ,واقيعى
كةوشةن  :مةرز ,سنوور  ,ئاقار ,ختووب
كنوكؤ  :ضوونة بنج و بناوان  ,تؤذينةوة
كسؤك :سةط
كةستةك:سندة طلَ ,كَؤ قورِى وشكةوة بوو
كؤشيار :ضاالك ,ثرِكؤشش
َطر ,رِكونى
كينةكيَش :رِك هةل
كةت :تةةتةةةو
كةرةمكة :بفةرموو

ى هةتاو ,سثيية رِؤذ
كةوة رؤذ :رؤذى ب َ
َيَك
كؤما :كؤمةل

ط:

طؤسا  :ضاوقايم ,رووقايم
َكةر ,دةرؤزةكةر
طةدا :ثارسةك ,سوال
طورزة :باقةى طةورة
طةرةكمة :دةمةوَ  ,دةةوازم
طةمة :يارى ,وازى ,كاية
َى دنيا
طةنج :زيَرو زيو ,مال
طةردنبةند :م وانكة
طازكردن :بانطكردن
طؤرين :يارؤ ,ناظربى
طوند :دىَ ,ئاوايى
طومناو :ناوبزر ,نةناسراو
ى
طؤزينط  :قولةث َ
َؤز :ناولينط
طةل
طول :طةِر و طول
َكة
طاطؤز :ثؤل
طارد :ثاسةوانى تايبةت
َؤز
طؤنط  :ئال
طةنطةشة :موناقةشة
طووراو  :مةة ووق
طووفةك :زبَدان ,سةرانطويَ ك
طازى :بانطكردن
طرِؤز :ورِكن
طَكؤ :طؤرِ ,ئارامطة
طميَز :ثيَشاو

ل:

لة كةيفان :لة ةؤشيان
لة بيالدةوة :لة ئيجادةوة ,لة بنةرةتةوة
َن
لريةوار :دارستان ,جةنطةلَ ,بيَشةال
َى
الثرةسةن :فزولَ ,فزول
لؤسة :بارى

لةزط بوو :ةةريك بوو ,وةةت بوو
َم
ىلَ :بةال
لَيربِا :برِيارى دا
لؤسة :بارية
الق :قاض ,لنط
لةزكرن :ةيَراكردن ,ثةلةكردن
اليدة :بيَطانة
لةهةنبةر :بةرانبةر
َم
ىلَ  :بةال
َة
لةيستؤك  :بووكةشووشة ,بووكةل
لةطةز  :مةتةلَ
لةب بةبار :نةةؤب
لةطني:رةنطة ,لةوةية
لةوتاوة  :ثيف بووة
لةز  :ةيَرا ,ثةلة
لةبرِ  :يةكسةرى ,بةقؤنتةرات
الشةرِ  :بيَوةى ,سةالمةت  ,دوورة شةرِ
الكةوة  :الضؤ  ,برؤ كةنار
لة نك :لة كن ,لة جةم ,لة دةف ,لةال
لةطام :ضةورة ,زط لةوةِريَن
ليَذطة :ليَذايى ,نشيَو

م:

موغازة :فرؤشطة ,دوكان
ميَريظان :دلؤظان ,ميهرةبان
مشوور :تةطبري ,بةةةم كردن
مذوول :سةرقالَ ,سةرطةرم
م َل وموب :مَومؤ ,طةران و بؤنكردنى زةمني بؤ ثةيداكردنى ةواردن
مؤلَ :زؤر ,فرة ,زةحش
مذمذة :مةساسة
مريغةزةب :جةالد
مةزرا :كَيَطة
مواب :ماشة
مةطريانى :بيَزوو
َت ,نيشتمان
مةرزو بؤ :وال

موةوا :كارتؤن
مةنهؤلَ :زيَراب
مةزلَ :قؤنا  ,جيَى مةبةست
مريةبان  :دلؤظان  ,ميهرةبان
َة
َبات :ةانةوادة  ,بنةمال
مال
َرِاطرتنى دؤست و ئةحباب
َة  ,دل
مدارا :سةبرو حةوسةل
مووبةق  :ئاشتانة
موغةيرى :موغارى ,بوغارى ,كوانووى نيَو ديوار
منجرِ :نةذنةو ,سوور لةسةر شتيَك
مسكيَن  :رةعييةت ,بةرحوكمى ئاغا
مةعالن  :ثسثؤرِ  ,ليَزان
خمابن :بة داةةوة
مراك  :كةوضك  ,كةضك
مينا ,ميناك :وةك ,وةكو
َتانة
مةةفةر :ثؤليستانة ,قةرةول
َةت ,ئيجازة
مادونى :مؤل
مةرطى مفاجا :سةكتةى دلَ
َقان
مةحزةر :نووسينطةى مارةو تةال
مةذى  :ميَشك
مامؤذن :ئامؤذن ,ذن مام
مراك :كةوضك ,كةضك
مافور :قاىل
مةتةريَز :مةتةريَف ,سةنطةر
ماميَر :رِةبةنيتةى بةتةمةن
ماسيَر :رةبةنيتةى طةنج
متوو :هؤطر
مرداو :قؤثى

ن:

نةزاكةت :ئةدةب ,سةالرى
نيطابان :ثاسةوان
َن
نةجيةزار :قاميشةال
َ ,موسيبةت
نسيبةت :بةال
نةترة :ورة
ناضيز :هيض ,زؤر كةم

َةك ,ئةسلَ
نةذاد :رةطةز ,رةضةل
ناحةز :ناشريين
نيَضريظان  :رِاوضى
نشيمةن :بارةطا  ,شويَنى دانيشنت
نةزاكةت  :لوتش و ئةدةب
نك  :كن ,ال ,جةم  ,دةف
ناظربى  :ناوبراو
نةذنةو :نةبيست ,منجرِ
منةد  :لباد ,نيوداشت :نة كؤن و نةتازة
نها  :ئيَستا ,هةنووكة ,نهوو
ناظسالَ  :ميانة سالَ
نووكة  :هةنووكة  ,نهو ,نها ,ئيستا
نةةامسا :بة تايبةتى
َة ,مةسيحى
نةسرانى :فةل
َيةتييةوة
ناباب :ناباو ,دذةباو ,ناثةسند لة رِووى كؤمةال

و:

وةميَنىَ:ؤيَنيَتةوة
وةكرد :كردةوة
وةشيَرت :شاردةوة
ويَنا :تةسةور
َبةن
وار :هةوار ,شويَن ,مةل
واز  :كراوة ,ثيَضةوانةى داةراو
ويَدةدةم :دةدةمىَ
وةقش كردن  :تةرةان كردن
َن
وةردةوةدان  :لة جارىَ ثرت كَيال
وةرديان  :زيندانةوان
َوةةانة ,دارالنشر
وةشاخنانة :بال
َوكةرةوة ,ناشر
وةشانكار :بال
ورِاوة :وِريَنة
ودم:مومبارةكى ,ثريزى
وشكةبار:ميوةى وشكةوةكراو
وةكوذاندن  :تةمراندن ,كوذاندنةوة
ويَمدة  :ؤدةية
واز :ئيشتياو ئارةزووى ةواردن

وةزةن :ئازار
وشرتالوك:حوشرت ةؤرة ,عاطول
وازوازى :دةمدةمى يَز

ه:

هانكة هانك :هةناسة برك َ
ى
هةذط :لكةدارى وشكةوة بوو ,ضرِوضي كةى ئاوردوو
هةرِوطيظ :هةرةشةو طورةشة
َديَر :جيَطةى زؤر بةرزو قيت لة شا و كيَودا
هةل
هةزاربةهةزار :شاةى زؤر بةرزو عاسى
َطةرِان بؤ سةرةوة
َزنان :هةل
هةل
هايم :سةرطةردان ,وَيلَ
هةنبةر :بةرانبةر
هةترةب :زةندةق ,زراو
هةنووكة :ئيستا ,نها ,نهوو
هؤشن :بةهؤب
هةتةر :مةوداى حوكمى ضاو
هؤظى :كيَوى ,وةحشى
هؤدة :ذوور ,ئؤتا  ,ديوو
هزرو هزرين  :بريو بريكردنةوة
هةيظ  :مانط
هةيظةشةو :مانطة شةو
َة
هةدا  :سةبر  ,حةوسةل
هةراوزةنا  :هةراو هةنطامة
َكراو
هةرِةمة  :تيَكةلَ و ثيَكةلَ ,طةمن ودانةوَيَةى تيَكةل
هاثؤ  :مام
َةشة :لةسةر ,بىَ ئةقلَ
هةل
هةرةت  :تاف
َحةم
هةتوان  :مةرهةم  ,مةل
هةظرِك  :م ةكةر ,م مالنىَ ,رِكبةرِكىَ
هةرِوو  :هةرِة  ,برِؤ
هةنطىَ  :هةينىَ  ,ئةوسا
هةشتاو  :ثةلة  ,لةز ,ةيَرا
َيةتى
هاوكوف:دوو كةسى لة يةك ئاستى كؤمةال
هاودةستى:هاوبةب لة كةين و بةينان

هةيظؤك :هةيظك ,مانطي ة ,مانطى يةك شةوة
هيَورين :حةوانةوة
هاماج :ئؤمتؤسفري
َويَردن :جياكرنةوة
هةال
َوكرايةوة
هاتة وةشاندن  ,بال
هزرظان :بريمةند ,زانا
هةنية :تةوَيلَ ,ناوضةوان
َى مردن
َ ,ئاوي كة ,ئاوزينط ,حال
هةالكةت :طيانةَلال
َذيان :رِاكشان
هةال
هاذؤتن :ليَتورِين

ي:

يالَ :تووكى سةر م ى شيَرو يةكسم
يةكهاوى :يةكجؤر ,يةكدةست ,بيَطؤرِان
َن
يارؤ  :فال
ياتا  :ثيَتةف  ,نويَن
يةةتة :ةةسيَنراو ,طون دةرهيَنراو
يونيفؤرم :ج كى فةرمى يةكضةشن

حةمة كةريم عارف
َي 5215دا لةدايك بووة.
* كةركووكيية و لة سال

َي  5271كؤليذي ئةدةبياتي بةغداي تةواو كردووة.
لة سال

َبةسةتيَكي هةةتيو كةةوتوو) كةة لةة ذمةارة ( )570رؤذنامةةي هاوكةاري لةة
 يةكةم بةرهةمي شةيعريَكة بةةناوي (هةل
 5276/3/١بآلوبووةتةوة.
َي 5271ةوة بة بةردةوامي نووسني و بةرهةمي ئةدةبي بآلو دةكاتةوة.
لة سال

سةرنووسةةةر يةةان بةِريَوةبةةةري نووسةةني يةةان سةةكرتيَري نووسةةني يةةان ئةنةةدامي دةسةةتةي نووسةةةراني ئةةةم

طؤظةةار و بآلوكراوانةةة بةةووة :طؤظةةاري طزنطةةي نووسةةةراني كةةةركووك ,نووسةةةري كوردسةةتان ,كةلتوور,نووسةةةري
كورد ,طوآلني عةرةبي ,ئاآلي ئازادي تا ذمارة  ,999طؤظاري نةوشةفةق.
* جطةةة لةةة نةةاوي ةةةؤي ,بةةة تايبةةةتي لةةة طؤظةةاري طزنطةةي نووسةةةراني كةركووك,نووسةةةري كوردسةةتان ,كةةةلتوور,
رؤذنامةي ئاآلي ئازادي تا ذ 999 :بةناوي طؤظةند ,زنار ,سيثان ,ثاكزاد ,حمةمةدي حاجي ,سريوان عةلي ,ديدار
هةمةوةندي ,هيَذا ,ح .ع ,هامون زيَباري ,با زةوان عةبدولكةريم بةرهةمي بآلو كردءءةتةوة.
َي 5271 – 5274دا ثيَشةةمةرطةي شؤرِشةةي كوردسةةتان بةةووة ,لةةة هةشةةتاكاندا بةةؤ مةةاوةي نةةؤ سةةالَ ,ب ةيَ
*لةةة سةةال
وابةستةطي حيزبي ثيَشمةرطة بووة و وةكو بةشدارييةكي مةيداني و ويذداني لة ةةباتي رةواي نةتةةوةي كةوردا
َوم مةحكومةة بةة
َةي مي ةةتي مةةزل
شانازي ثيَوة دةكات و منةت بةسةر كةسدا ناكات ,ضونكة باوةرِي واية كة رؤل
ثيَشمةرطايةتي.
لةةةة هةشةةةتاكانةوة تةةةا 9050/١/90راسةةةتةوةؤ سةرثةرشةةةيت و سةةةةرؤكايةتي لوةةةي كةةةةركووكي يةةةةكيَتيي

نووسةراني كوردي كردووة.
زؤر بةرهةم و كتيَيب ضاث و بآلو كردووةتةوة ,ليَ زؤربةي هةرة زؤريةان ,بةة تايبةةتي ئةوانةةي لةة ضةيادا

ضاث بوون بة نوستةي هيَندة كةم بآلوبوونةتةوة,لة نرةي نةبوو دان و هةر ئةوةندةية كة لة فةوتان رزطار بوون.
هةنديَك لة وانة:

تريِؤذ ,كؤ ضريؤك ,ضاثي يةكةم 5272
-5
كؤضي سوور ,رؤمان ,ضاثي يةكةم,52١١,ضاثى سيَيةم 9007
-9
بةيدا  ,ضريؤك ,ضاثى يةكةم 52١١
-6
داوةتي كؤضةرييان ,كؤ ضريؤك ,ضاثي دووةم 9001
-4
َة ضريؤك,ضاثي يةكةم ( )5222دةزطاي طوآلن
لة ةؤ بيَطانة بوون ,كؤمةل
-1
كوض سر  ,كؤ ضريؤك ,بة فارسي ,وةرطريِان ضاثي يةكةم  52١7شا
-3
نينا ,رؤمان ,سابت رةمحان ,ضاثى يةكةم,شا  52١1,ضاثى سيَيةم 9001
-7
نامؤ ,رؤمان ,ئةلبري كامؤ ,ضاثى يةكةم ,شا 52١7ضاثى ضوارةم  9002وةشاخنانةى ساية,س يَمانى
-١
ريَبةر ,رؤمان ,مةهدي حسني ,ضاثى يةكةم (شا )  ,52١6ضاثي دووةم9007 ,
-2
-50شكست ,رؤمان ,ئةلكساندةر فةدايةف ,ضاثي شا (راة كارطر) ,ضاثي دووةم 9002 ,ةانةى وةرطَيرِان.
َةكان ,رؤمان ,ئةمحةد مةمحود ,ضاثى دووةم  9000دةزطاى طوآلن
 -55هاومال
 – 59بيَناسنامةكان ,رؤمان ,عةزيز نةسني ,ضاثى سيَيةم 9003

 -56قورباني ,رؤمان ,هريب ميدؤ ,ضاثي يةكةم  9004دةزطاي شةفةق
 -54دوورة وآلت ,رؤمان ع .ظامسوف ,ضاثي يةكةم 9000دةزطاي طوآلن
 -51ئازادي يا مةرط ,رؤمان ,كازانتزاكيف ,ضاثي يةكةم  9006كتيَبتانةي سؤران ,ضاثي دووةم900١ :
 -53ضريؤكةكاني سةمةدي بيهرةنطي ,ضاثى دووةم 9004 ,كتيَبتانةي سؤران هةوليَر
 -57ئاماجني ئةدةبيات .م .طؤركي ,ضاثي شا 52١1
َة ضريؤكى بيانى) ضاثى يةكةم9003,
 -5١ئةو رؤذةى كة ونبووم (كؤمةل
َة ضريؤكى فارسى) ضاثى يةكةم ,9003نووسةرانى كةركوك
 -52جىَ ثىَ (كؤمةل
َة ضريؤك ,ضيتؤف,ض,5دةزطاى موكريانى
 -90زندة ةةون ,كؤمةل
َيَك دةقءرةةنةى جيهانى ض,9001, 5نووسةرانى كةركوك
 -95ضريؤكستان ,كؤمةل
-99ديدارو دةقء رةةنة,ض5,9001
-96ديدارى ضريؤكظانى ,ض5,9001
-94ئةو بةرةةى كة بوو بة طورط ,ض5,900١نووسةرانى كةركوك
 -91ميوان ,ضريؤك,ئةلبيَر كامؤ
______________________
 -93مةسةلةى كورد لة عيَراقدا,عةزيز شةريش,ضاثى دووةم 9001
َةكي كورد ,ئيحسان نوري ثاشا,ض5,522١5
 -97ميَذووي رةط و رةضةل
 -9١كورد طةلي لة ةشتةبراوي غةدر ليَكراو ,د .كوينتةر ديشنةر ,ضاثي سيَيةم 9004
 -92لة مةهابادي ةويَناوييةوة بؤ كةناريَن ئاراس ,نةجةف قولي ثسييان ,ضاثي يةكةم 9003
 -60كورد لة سةدةى نؤزدةءبيستةمدا,كريف كؤضرا,ضاثى شةشةم 9055
– 65كورد لة ئينسك ؤثيدياى ئيسالمدا,ضاثى يةكةم 522١
)دةزطاى موكريانى
 -69ضينى كؤن ,ض(5
______________________
 -66دليَريى ةؤراطرتن ,ئةشرةفى دةهوانى
 -64ةةباتى ضةكدارى هةم تاكتيكة هةم سرتاتيذ ,مةسعودى ئةمحةد زادة
______________________
 -61ظنسنت ظان طوط ,شانؤنامة ,باول ئايز لةر
 -63بة دوعا شاعريةكان ,شانؤنامة ,جةليل قةيسي (طزنط ذ)59:
َتا ,شانؤنامة,كريستؤفةر مالرؤ.
 -67جولةكةكةي مال
 -6١دادثةروةران ,شانؤنامة ,ئةلبري كامؤ
َي بوون ,شانؤنامة ,ئةلبري كامؤ.
 -62بةد حال
 -40ضاو بة ضاو ,شانؤنامة ,طةوهةر مراد (غوآلم حسةيين ساعيدي)
 -45ريضاردي سيَيةم ,شانؤنامة ,شةكسثري.ضاثي يةكةم  ,9002بآلوةةانةي ساية ,س يَماني
َآلئةلبوسيَري..
 -49طةمةي ثاشا و وةزير ,شانؤنامة ,عةبدول
_______________________
َة دارينة ,ضريؤكي دريَذ بؤ منداآلن.
 -46مندال

َة ضريؤك بؤ منداآلن ,يةااز طوناي
 -44فاشيزم ضيية؟ كؤمةل
 -41شوانة بضكؤلةكة ,ضريؤكيَكي دريَذي ضيين ية بؤ منداآلن
 -43زارؤكستان (ضوار شانؤنامة بؤ مناآلن)
 -47ضةند ضريؤكيَك لة ئةفسانةى يونانى كؤنةوة (96ئةفسانة)
______________________
 -4١لة طةجنينةي حيكايةتي توركمانييةوة( .ئةفسانةي ئةسثي ئاشؤ)ضاثي يةكةم900١
 -42ئةفسانةيَن طريكي و رؤماني ,ضاثي يةكةم ( )9004كتيَبتانةي سؤران ,هةوليَر
 -10ئي يادة ,هؤمريؤس ,ض,5دةزطاى سةردةم 9002
______________________
 -15طؤظةند و زنار (فةرهةنطي فارسي – كوردي) حةمة كةريم عارف ,ض)900١-9003(5دةزطاى موكريانى
-19ضؤنيةتى فيَربوونى زمانى فارسى ,ض9005 ,5
______________________
 -16ضرنيشفسكي ,فةي ةسوف و زاناي طةورةي مي ةتي روس
 -14ضايكؤ فسكي ,ذيان و بةرهةمي.
 -11ئيدطار ئالني ثؤ ,ذيان و بةرهةمي.
 -13جاك لةندةن ,ذيان و بةرهةمي
 -17طوطول ,نووسةري رياليست
َماز طوناي ,ذيان و بةرهةمي
 -1١يةل
 -12سادقي هيدايةت ,ذيان و بةرهةمي
 -30ةافرو لة شيعر دةدويَ ,ذيان و بةرهةمي
______________________
 -35راطةياندن لة ثةراويَزي دةسةآلتدا (بة شةريكي) ضاثي يةكةم ( )9005دةزطاي طوآلن
َةتيَين دا ,حةمة كةريم عارف,ض(9001,)5
-39راطةياندن لة نيَوان حةقيوةت بيَذي و عةوام ةةل
______________________
 -36ميَذووي ئةدةبياتي جيهان (لة كؤنةوة تا سةدةكاني ناظني).ضاثي يةكةم900١
 -34ميَذووي ئةدةبياتي جيهان (لة سةردةمي رينيسانسةوة تا ئيَستا).ضاثي يةكةم900١
 -31ميَةةةذووي ئةةةةدةبياتي جيهةةةان (ئةةةةدةبياتي ئينط يةةةزي زمةةةان -ئةةةةمريكاو ئينط يسةةةتان لةةةة سةةةةرةتاوة تةةةا
ئيَستا).ضاثي يةكةم900١
 -33رياليزمءدذة رياليزم لة ئةدةبياتدا,سريوس ثرهام,ض,5,9004دةزطاى سثرييَز
 -37قوتا انة ئةدةبييةكان,رةزا سةيد حسةينى ,ض5,9003دةزطاى موكريانى
 -3١ميَذووى ئةدةبياتى رءسى ,سةعيدى نةفيسى
 -32ليَكدانةوةيةك لةمةرِ نامؤ  ,لويف ريى ,ض9003 ,9
َيةتى ,ب يتانؤف ,ض)9001(5دةزطاى موكريانى
 -70هونةرءذيانى كؤمةال
َةم 9003
 -75طوزارشتى مؤسيوا,د .فوئاد زكريا ,ض,5يانةى قةل
 -79ريَبازة هونةرييةكانى جيهان

 -76ثيَكهاتةى بةدةنى ء ضارةنووسى ئافرةت(,ض9003 )5
َيةتى كةركوك ,ذمارة()70
َةى روناكبريي و كؤمةال
 -74شيعر كوذى..حةمة كةريم عارف ,ض/9050 /5كؤمةل
 -71دةربارةي رؤمانء ضريؤك ,حةمةكةريم عارف,ض900١ ,5
 -73مةةةرطى نووسةةةرء ضةةةند باس ةيَكى ديكةةةى ئةةةدبى-رؤشةةنبريى,حةمةكةريم عةةارف,ض9001 ,5نووسةةةرانى
كةركوك
 -77ناودارانى ئةدةب ,حةمة كةريم عارف( ,ض )5دةزطاى موكريانى9002,
 -7١ثةيظستاني من ,حةمة كةريم عارف,ضاثى يةكةم()
َكة رةنطينة ,حةمة كةريم عارف,ض9004 ,5
 -72ثةل
َلَ ,حةمة كةريم عارف
 -١0ةيانةتى حةال
-١5بووكى هةزار زاوا(,جانتا) كؤضريؤك ,بزورطى عةلةوى
-١9ئةبوزةر ,د.عةىل شةريعةتى
-١6ريوايةت ,رِؤمان ,بزورطي عةلةوى
-١4وقفات يف رحاب الثوافة الكوردية ,حةمة كةريم عارف
-١1هةذاران ,رِؤمان ,دوستوفسكي
-١3دةيظد كؤثةرفي د( ,رؤمانى كورتكراوة بؤ نةوجةوانان) ضارلف ديكنز
-١7ئؤديسة ,داستان ,هؤمريؤس
-١١ظل الصوت و قصص اةرى ,توديم و ترمجة جالل زنطابادى
-١2شازادة و طةدا ,رؤمان ,مارك توين
-20توحفةمناي ئةدةبياتي جيهاني
-25سفرةى فةقريان حةمة كةريم عارف
َندةكةى من رؤمان ,فريبا وفى
-29بال
 -26نامةكانى تولستؤى
 -24جةمي ة ,رؤمان جةنطيز ئايتماتؤف
 -21حةفتا ضريؤكي ضيين بؤ مناآلني كورد
 -23الرحيل الدامى....توديم وترمجة :جالل زنطابادى
َن
َوانة سوور ...كؤضريؤك بؤ منداال
 -27كؤل
 -2١ئةو ثياوةى كة سيَبةرى ةؤى فرؤشت ..رؤمان..شاميسؤ
 -22دكتؤر...شانؤنامة...برانسيالظ
 -500با ةةييام باب بناسني /جةالل زةنطابادى
 -505دؤزةةى ثريؤز ,رؤمان ,برهان شاوى
 -509من و نةنكم و ئيالريون و ئي يكؤ  /رؤمان  /نودار دومبادزة
 -506يادطارييةكانى ةانةى مردووان /دؤستويفسكى
-504ميَذووي رؤماني توركي
َيَك نووسةر
 -501ديوار...كؤضريؤك.................كؤمةل

 -503كؤ كؤرؤ...............رِومان.........ناتسومى سوسكى
َن /حةمةكةريم عارف
 -507كانيية قارةمان....كؤضريؤك بؤ ميَرمنداال
 -50١ئةوديوى مةرط............حةمةكةريم عارف/ض /59005موكريانى
 -502قاوشى ذمارة شةب /ضيتؤف /ثيَشةكى و ثاضظةى :حةمةكةريم
عارف
 -550طةمذة ,رِؤمان ,دوو بةرط ,دؤستؤيفسكى
 -555دةربارةى هؤزان و هؤزانظانى...
َنماى ذيان و بةرهةمى...
 -559سال
َبا /رِؤمان /طؤطؤل
 -556تاراس بؤل
 -554لة زمانى ضريؤكنووسانةوة
َيَك دةق ورةةنة)
 -551جيهانى ضريؤك ( كؤمةل
 -553رؤبينسؤن كرؤزؤ /رِؤمان /دانيل ديفؤ
 -557هةزار ثيشة................حةمةكةريم عارف
 -55١ضيتؤف...هنرى ترؤيا
 -552دؤنى ئارام5/
 -590دؤنى ئارام9/
 -595دؤنى ئارام6/
 -599دؤنى ئارام4/
 -596دةربارةى ئؤديَسة
 -594دةربارةى نامؤكةى ئةلبري كامؤ
-591ذيان و بةرهةمةكانى دؤستؤيفسكى
-593طةجنينةى ئةدةبياتى كالسيكى جيهان
َى بةهةشت"رِؤمان"
-597بةنطكيَشيَكى عةودال
 -59١ماينى ضل جوانوو " كؤ حيكايةت"
 -592بريةوةرييةكانى ئانا طريطؤريظنا دؤستؤيفسكى
 -560ثوشكني سةرقافَةي ئةدةبي رووسي
 -565طؤطؤل ,ذيان و بةرهةمةكاني

