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وێنەكانــی لــە هــەر حــەوت ئەلبومەكــە دەرهێنــا، لــە حەوشــەی ماڵەكەیــدا 

ئاگرێكــی كــردەوە و لەبەردەمیــدا دانیشــت و یــەك یــەك فڕێــی دەدانــە ناو 

ــایەكی  ــتا و تەماش ــاتێك ڕادەوەس ــۆ س ــەڵ ســووتانیاندا ب ــەوە و لەگ ئاگرەك

دەكــردن و كات و شــوێن و چۆنێتــی وێنەگرتنەكــەی دەكەوتــەوە یــاد.

ئەگەرچــی زۆر شــەو تەماشــای وێنەكانــی دەكــرد و یــەك یــەك ئەلبومەكانی 

ــاكردنی  ــار تەماش ــگ بەدی ــا درەن ــردوو ت ــەاڵم شــەوی ڕاب ــەوە، ب هەڵدەدای

ــی بخەوێــت و هــەر  ــی نەیتوان ــا بەیان ــەو شــەوە ت ــەوە. ئ ــەوە مای وێنەكان

بیــری دەكــردەوە و ئەمدیــو و ئەودیــوی دەكــرد و چەنــد شــێوازێكی 

پاڵكەوتنــی تاقیكــردەوە بــۆ ئــەوەی خــەوی لــێ بكەوێــت، بــەاڵم تــا بەیانــی 

ــەو  ــن ســاڵە ئ خــەو نەچــووە چــاوی. خۆشــی نازانێــت كــە بۆچــی چەندی

ــووە. ــە مێشــكدا نەهات ــەی ئەمشــەوی ب بیرۆكەی

ــا تاریــك بــوو، لەبــەردەم ئاگرەكــەدا  ــەو بەیانییــە زووەدا كــە هێشــتا دنی ل

وێنەكانــی لــە ئەلبومــەكان دەرهێنابــوون و گرتبوونــی بەدەســتیەوە و پێــش 

ئــەوەی بیانســووتێنێت، بــۆ ســاتێك خەیــاڵ بردییــەوە.

)باشــە تــۆ ئــەم هەمــوو وێنەیــە بــۆ كۆدەكەیتــەوە؟(. زۆر ڕقــی لــەو 

پرســیارە بــوو، كــە زۆر كــەس دوای تەماشــاكردنی وێنــەكان وایــان دەگــوت.

- ئەگــەر ئــەوە بــە تەنهــا ئارەزوویەكیــش بێــت ئاســاییە، نازانــم بــۆ خەڵــك 

گاڵتەیــان بــە ئــارەزووی كەســانی تــر دێــت؟

ــی  ــن ئارەزوویەك ــردووە، وێنەگرت ــۆ نەك ــارەزووەی ت ــەو ئ ــەم ب ــن گاڵت - م

ــە. جوان

- ئەی بۆچی دەڵێیت ئەو هەموو وێنەیە بۆ كۆدەكەیتەوە؟

- هەموو وێنەكان ناڵێم، مەبەستم ئەو وێنانەیە كە پیشانتدام.

- ئەوە ئارەزووە، دەزانی چەند ساڵە من ئەو ئارەزووەم هەیە؟

ــاگادارم، مــن نزیكــەی ســی ســاڵە تــۆ دەناســم، ئەوەتــەی تــۆم بینیــوە  - ئ

ــێ نەبووبێــت. ــرات پ ــووە كامێ زۆر دەگمــەن ب

ــە  ــری ل ــدەی بی ــرد، ئەوەن ــی دەك ــای وێنەكان ــە تەماش ــك ك ــوو جارێ هەم

ناوبانگــی كەســەكان و شــوێن و كاتــی وێنەگرتنــەكان دەكــردەوە، ئەوەنــدە 

ــەوەی چــی؟  ــوو. )كۆكردن ــارەزووەی نەچووب ــەو ئ ــۆ ئامانجــی ئ ــی ب خەیاڵ

ئەمانــە كەســە بەناوبانگەكانــی ئێمــەن، زۆر گرنگــە وێنەت لەگــەڵ ئەمانەدا 

هەبێــت(. هەمــوو جارێــك بــۆ پرســیاری ئــەو كەســانە، ئــەم وەاڵمــەی بــە 

خەیاڵــدا دەهــات، بــەاڵم بەوانــی نەدەگــوت. هەرئەوەنــدە بــوو دەیگــوت 

ــد  ــن چەن ــوە نازان ــەوە، ئێ ــانی كۆنەكراونەت ــە ئاس ــەر وا ب ــە ه ــەو وێنان )ئ

ماندووبــووم، تــا ئــەو هەمــوو وێنەیــەم گرتــووە؟(. پێــی دەگوتــن )كەســی 

وایــان تێدایــە ســی ســاڵە مــردووە، ئــەوە چــۆن گرنــگ نییــە؟(.

ئــەو دوای ئــەو پرســیارە كــە خــۆی زۆر بــە بێامنــای دەزانــی، بیــری هەمــوو 

ــن  ــەو چەندی ــووە. ئ ــدا گرت ــی تێ ــە وێنەكان ــەوە، ك ــااڵنەی دەكەوت ــەو س ئ

ــووە.  ــەی گرت ــەو وێنان ــوو ئ ــاواز، هەم ــی جی ــد كامێرایەك ــە چەن ــاڵ و ب س

ــەو  ــك ل ــچ یەكێ ــە هی ــوون، چونك ــاش نەگیراب ــی ب بەشــێكی زۆری وێنەكان

وێنانــە كەســی شــارەزا لــە وێنەگرتنــدا نەیگرتبــوون. هەمــوو جارێــك 

بەپەلــە كامێراكــەی داوەتــە كەســێكی نەنــارساو و پێــی وتــووە )ئەگــەر بــە 

ــت؟(. ــامن بگری ــت وێنەیەك ــت دەتوانی ــەرك نەبێ ئ

پێــش ئــەوەی وێنەكــە فــڕێ بداتــە ئاگرەكــەوە، بــۆ ســاتێك تەماشــای كــرد 

ــێرتێكی  ــۆ كۆنس ــوو ب ــە چووب ــەوە ك ــەی بیركەوت ــنیوەڕۆ گەرم ــەو پاش و ئ

مۆســیقا و گۆرانــی. زۆر گــەرم بــوو، خەڵكەكــە لــە ســەرەتای كۆنســێرتەكەوە 

تــا كۆتایــی باوەشــێنی خۆیــان دەكــرد. ئــەوەی بیــرە كــە دوای كۆنســێرتەكە، 

خێــرا خــۆی گەیانــدە ســەر شــانۆكە و لــەو كاتــەدا چەنــد كەســێك پیرۆزبایی 
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ــە  ــژ و گروپ ــە گۆرانیبێ ــییان ل و دەستخۆش

خێرایــی  بــە  ئــەم  دەكــرد،  مۆزیکییەكــە 

داوای لــە هونەرمەنــدە كەمانچەژەنەكــە كــرد، 

ــەو  ــە یەكێــك ل كــە وێنەیەكــی لەگــەڵ بگرێــت و ب

كەســانەی وت كــە لەســەر شــانۆكە بــوون )ببــورە بــە 

ئــەرك نەبێــت وێنەیەكــامن دەگریــت؟(. ئێســتا ئــەم بیــری ئــەوەی نەمــاوە 

كــە گۆرانییــەكان چــی بــوون و هــەر ئــەو كاتــەش تــا كۆتایــی كۆنســێرتەكە 

ــدە  ــەو هونەرمەن ــەڵ ئ ــەك لەگ ــۆن وێنەی ــوو چ ــەوە ب ــری الی ئ ــەر بی ه

ــت؟ ــەدا بگرێ كەمانچەژەن

وێنەكــە لــە دەســتی كەوتــە خــوارەوە، لــە كاتێكــدا ئاگرەكــە گەیشــتە ئــەو 

ــەو  ــوو، ئ ــەوە ب ــی كەمانچەژەنەك ــە باوەش ــەدا ب ــە وێنەك ــەی ل كەمانچەی

ــەو موزیســیانە بەناوبانگــە  ــدا ئ ــە تەلەفزیۆن ــەوە كــە ل ســاتانەی بیركەوەت

ــەڵ  ــەم لەگ ــوت )وێن ــرا دەی ــەم خێ ــد، ئ ــی دەژەن ــە كەمان ــە ك دەربكەوتای

ــە(. ــدەدا هەی ــەو هونەرمەن ئ

وێنــەكان ئەوەنــدە زۆر بــوون، نەیدەتوانــی بــە تــەواوی لەســەر هەموویــان 

بوەســتێت و تەماشــایان بــكات، هــەر بۆیــە زۆربەیانــی بــە خێرایــی فــڕێ 

دەدایــە ئاگرەكــەوە و بــە تەنهــا لەســەر چەنــد وێنەیەكیــان دەوەســتا و بــۆ 

ســاتێك تەماشــای دەكــردن. لــەوە دەچــوو لەنێــو ئــەو هەمــوو وێنەیــەدا، 

ــە چ  ــی ب ــۆی دەیزان ــەر خ ــت. ه ــر بێ ــەال گرنگ ــر ل ــی ت ــەی لەوان ئەوان

ــد هەوڵێكیشــی  ــەوەی چەن ــووە، ئەمــە جگــە ل ــەی گرت ــەو وێنان ــك ئ حاڵێ

ــتاش  ــت داوە. ئێس ــدا لەدەس ــە بەناوبانگەكان ــەڵ كەس ــن لەگ ــۆ وێنەگرت ب

داخــی ئــەو كاتــەی لــە دڵ دەرناچــێ، كــە بــەو گەرمــای هاوینــە بــە 

تەنهــا بــۆ ئــەوەی ئــەو هەلــە لەدەســت نــەدات و وێنەیــەك لەگــەڵ ئــەو 

جگە لە وێنەی هاوڕێ و 
كەسوكار و مناڵەكانی، وا بۆ 

ماوەی دە ساڵ دەچێت بیری 
نایەت هیچ وێنەیەكی لەگەڵ 

ئەو كەسە بەناوبانگانەدا 
گرتبێت. )هێمن(ی كوڕە 
گەورەی وتبووی )لەو 

بڕوایەدام ئێستا ئەو توانایەی 
جارانی نەمابێت، هەر بۆیە 

ئەم چەند ساڵەی دوایی 
نابینین باوكم وێنەی نوێامن 

پیشان بدات، ئەوەی دەیبینین 
هەر وێنە كۆنەكانە(.
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ــت  ــرەوە بانگهێش ــی ت ــە واڵتێك ــە ل ــت ك ــەدا بگرێ ــدە بەناوبانگ هونەرمەن

كرابــوو بــۆ شــارەكەیان، بــەاڵم دوای تەواوبوونــی كۆنســێرتەكە، هەرچەنــدی 

كــرد و هەوڵیــدا، ڕێگەیــان پــێ نــەدا ئــەو وێنەیــە بگرێــت. هــەر نەیزانــی 

ــان ونكــرد. ــەو هونەرمەندەی ــرا ئ چــۆن خێ

ــە  ــدەی ل ــەو هونەرمەن ــی ئ ــەوەی دەزان ــرد، ئ ــەی ك ــای وێنەك ــە تەماش ك

چەنــد درامــا و نواندنێكــدا بینیــوە و خەڵكیــش بــە هونەرمەندێكــی گــەورە 

ــە باشــی  ــدەی ب ــەو هونەرمەن ــچ بەرهەمێكــی ئ ــەاڵم هی ــرد، ب ــان دەب ناوی

ــە ڕێكــەوت چــاوی  ــازاڕدا ب ــاو ب ــە لەن ــرە ك ــاش لەبی ــەوەی ب ــاوە. ئ بیرنەم

پێكــەوت و یەكســەر ناســییەوە، هەرچەنــدە لــەوە دەچــوو ئــەو زۆر 

ئیشــی هەبێــت، یــان وا خــۆی نیشــان دەدا، بــەاڵم ئــەم چــووە بەردەمــی 

و ســاوی كــرد و داوای ئــەوەی لــێ كــرد وێنەیەكــی لەگــەڵ بگرێــت. 

لــەو كاتــەدا كەســێك بــە ئاڕاســتەی ئــەوان دەهــات، ئــەم داوای یارمەتــی 

لــێ كــرد و وتــی )ببــورە بــە ئــەرك نەبێــت وێنەیەكــامن دەگریــت؟(. ئــەو 

كاتــەی ئاگرەكــە كەوتــە ســەر ڕووخســاری ئەكتەرەكــە، ئــەوەی بیركەوتــەوە 

كــە ئــەم هەمــوو جارێــك دوای تەماشــاكردنی ئــەو وێنەیــە، دەیگــوت 

ــەدا  ــە وێنەك ــت!(. ل ــی ڕۆڵ دەبینێ )زۆر ئەكتەرێكــی باشــە، لێرەشــدا دەڵێ

ئەكتەرەكــە بــە پێكەنینــەوە دەســتی ڕاســتی خســتۆتە ســەر شــانی ئــەم و 

ــە پێشــەوە. ــك ســەری هێناوەت تۆزێ

جگــە لــە وێنــەی هــاوڕێ و كەســوكار و مناڵەكانــی، وا بــۆ مــاوەی دە ســاڵ 

دەچێــت بیــری نایــەت هیــچ وێنەیەكــی لەگــەڵ ئــەو كەســە بەناوبانگانــەدا 

گرتبێــت. )هێمــن(ی كــوڕە گــەورەی وتبــووی )لــەو بڕوایــەدام ئێســتا 

ئــەو توانایــەی جارانــی نەمابێــت، هــەر بۆیــە ئــەم چەنــد ســاڵەی دوایــی 

ــەر  ــن ه ــەوەی دەیبینی ــدات، ئ ــان ب ــامن پیش ــەی نوێ ــم وێن ــن باوك نابینی
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ــووی  ــدا وتب ــرا گەورەكەی ــی ب ــە وەاڵم ــتوورە(ش ل ــە(. )مەس ــە كۆنەكان وێن

)بڕواناكــەم ئەوەبێــت، ڕەنگــە لــەم چەنــد ســاڵەی دواییــدا بــە هــۆی 

تەمەنیــەوە باوكــم ڕووی نەیــەت داوای وێنەگرتــن لــە كەســە بەناوبانگەكان 

ــكات(. ب

- لــەو بڕوایــەدا نیــم بــە هــۆی تەمەنــەوە بێــت، خــۆی ناڵێــت لــە 

ــارەزووەم هەبــووە، ئیــر چــۆن دەتوانێــت ئێســتا وازی  گەنجییــەوە ئــەو ئ

ــت؟ ــێ بهێنێ ل

- كــوا وازی لــێ هێنــاوە، ئــەی ئــەوە نییــە بــەردەوام تەماشــای وێنەكانــی 

دەكات و پیشــانی كەســانی تریشــی دەدات؟ مــن دەڵێــم ئێســتا بــە هــۆی 

تەمەنیــەوە ڕووی نایــەت ئــەوە بــكات.

- جا تەمەن چ پەیوەندییەكی بە وێنەگرتنەوە هەیە؟

- ناڵێــم وێنەگرتــن، مەبەســتم ئەوەیــە هەندێــك ئــارەزوو هەیــە لــە 

بكەیــت. جێبەجێــی  ناتوانیــت  تەمەنێكــدا 

- نا ئەوە نییە، باوكم دەڵێت ئێستا كەسی بەناوبانگ نەماوە.

- چــۆن كەســی بەناوبانــگ نەمــاوە؟ ئــەی ئــەو هەمــوو كەســە بەناوبانگانــە 

چیــن كــە ئێســتا هــەن؟

- ئەوانە بۆ ئێمە بەناوبانگن، الی باوكم ئەوانە بەناوبانگ نین.

ــە جیاوازیــی شــێوە و  ــی دەكــرد، ب هەمــوو جارێــك كــە تەماشــای وێنەكان

قەبــارەی وێنەكانــدا كامێــرا جیاوازەكانــی خــۆی بیردەكەوتــەوە. بیــری دێــت 

ئــەو كاتــەی تەمەنــی بــوو بــە بیســت ســاڵ، كامێرایەكــی جــۆری )كــۆداك(

ــە  ــا، خێــرا وێنەكــە ل ی هەبــوو، ئــەوەی دوای ئــەوەی پەنجــەت پێــدا دەن

خــوارەوە دەهاتــە دەرەوە. دەبــوو وێنەكــەت چەنــد جارێــك ڕاوەشــاندایە، 

ئیــر وردە وردە وێنەكــە تــۆخ دەبــووەوە و بــە تــەواوی دەردەكــەوت.

ــەی پیشــانی  ــەو ئەلبومان هەمــوو كاتێــك ئ

كەســانی تــر دەدا كــە وێنــەی كەســێتییە 

نەمابــوو  كەســێك  تێدابــوو،  بەناوبانگەكانــی 

ــەر  ــت. ه ــەی نەبینیبێ ــەو وێنان ــێت و ئ ــەم بناس ئ

كەســێك بهاتایــە بــۆ ماڵیــان، پێــش ئــەوەی بــە تــەواوی 

ــێتییە  ــەو كەس ــەی ئ ــا و وێن ــی دەهێن ــەوە، ئەلبومەكان ــەی بخوات چایەووك

ــوون. ــەڵ گرتب ــەی لەگ ــە وێن ــان دەدا ك ــەی پیش بەناوبانگان

ــی  ــتە دەم ــە گەیش ــك ئاگرەك ــوارەوە، كاتێ ــە خ ــت كەوت ــەی لەدەس وێنەك

بێژەرەكــە، كاتــی گرتنــی وێنەكــەی بیركەوتــەوە. ئــەو شــەوەی بەنێــو 

بێــژەرە  ئــەو  ئاوڕدانەوەیەكــدا  لــە  دەســورِایەوە،  ســۆپەرماركێتەكەدا 

بەناوبانگــەی تەلەفزیۆنــی بینــی، ئــەو بێــژەرەی كاتێــك بــۆ خوێندنــەوەی 

دەنگــی  ئــادەی  دەیگــوت:  خێــرا  باوكــی  دەردەكــەت،  هەواڵــەكان 

ــژەرە ڕاســن!  ــەم بێ ــی ئ ــا هەواڵەكان ــە تەنه ــاد بكــەن، ب ــە زی تەلەفزیۆنەك

ئــەو  بــەردەوام  چییــە  ئــەوە  دەڵێــن  هــەر  وتبــووی:  لەبەرخۆیــەوە 

كامێرایــەت پێیــە؟ ئێســتا ئەگــەر كامێــرام پــێ نەبوایــە، ئــەم وێنــە گرنگــەم 

ــوو  ــی وتب ــە و پێ ــەردەم بێژەرەك ــووە ب ــە چووب ــوو. بەپەل ــت دەچ لەدەس

ــە  ــە جانتاك ــەی ل ــرا كامێراك ــرم. خێ ــەڵ بگ ــت لەگ ــەم وێنەیەك ــەز دەك ح

دەرهێنابــوو، كوڕێــك لــەو كاتــەدا تەماشــای كەلوپەلــی دەكــرد، ئــەم پێــی 

ــەش  ــت؟(. بێژەرەك ــامن دەگری ــت وێنەیەك ــەرك نەبێ ــە ئ ــورە ب ــوو )بب وتب

لــە ژن و دوو مناڵەكــەی جیابووبــووەوە و تۆزێــك لەوالتــرەوە بــۆ وێنەكــە 

وەســتابوو.

ئــەو كاتــەی وێنەیەكــی پیشــانی كەســێك دەدا، زۆر بــەوە دڵخــۆش دەبــوو 

كاتێــك ئــەو كەســە دەیگــوت )ئــەوە چــۆن ئــەو وێنەیــەت گرتــووە؟ چــۆن 
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توانیــت بگەیتــە ئــەو كەســە؟(. ئەگــەر یەكێكیــش دوای بینینــی وێنەیــەك 

ئــەو كەســە بەناوبانگــەی نــاو وێنەكــەی نەناســیایە، ئــەم زۆر تــوڕە دەبــوو، 

بــە گاڵتەپێكردنــەوە دەیگــوت )بــە ڕاســت ئــەو پیــاوە بەناوبانگە ناناســیت؟ 

باشــە تــۆ لــە كــوێ دەژیــت و كــێ دەناســیت؟(.

لــە تەماشــاكردنی وێنەیەكــدا ئــەو كاتــەی ئاگــر گەیشــتە چــاوی ئەو كەســە، 

ــەوە  ــەوەی بیركەوت ــووتێ. ئ ــی دەس ــە خێرای ــە زۆر ب ــرد وێنەك ــتی ك هەس

ــرد،  ــەی دەك ــەت قس ــە حەماس ــەدا زۆر ب ــە كۆڕەك ــییە ل ــەو سیاس ــە ئ ك

ــی  ــە چاوپێكەوتن ــەت ل ــدا، تەنان ــۆ و تەلەفزیۆن ــە ڕادی ــوو، ل ــە واب هەمیش

ــدا، دیاربــوو  ــە وێنەكان ڕۆژنامەكانیشــدا بــە ڕووخســار و دەســتجواڵندنی ل

ــەو  ــەوە ئ ــەوەی بیرناكەوێت ــتا ئ ــەم ئێس ــە دەكات. ئ ــەت قس ــە حەماس ب

سیاســییە لــەو كــۆڕەدا باســی چــی كــردووە، بــەاڵم هــەر ئەوەنــدەی لەبیــرە 

ــا،  ــان پێوەدەن ــەوانەكانی پاڵی ــدە پاس ــوو، هەرچەن ــە تەواوب ــك كۆڕەك كاتێ

هەرچۆنێــك بــوو خــۆی گەیانــدە بەردەمــی و پێــی گوتبــوو حــەز دەكــەم 

وێنەیەكــت لەگــەڵ بگــرم. كەســێك كــە لەوێــدا وەســتابوو، پێدەچــوو باســی 

كۆڕەكــە بــكات، ئــەم خێــرا كامێراكــەی دابــووە دەســتی و گوتبــووی )ببــورە 

ــە ئــەرك نەبێــت وێنەیەكــامن دەگریــت؟(. ب

تەماشــاكردن  تۆزێــك  پــاش  و  گــرت  دەســتەوە  بــە  تــری  وێنەیەكــی 

ــوو،  ــاعیرەكە بەرب ــای ش ــە جانت ــڕ ل ــەی گ ــەو كات ــەوە، ئ ــە ئاگرەك هەڵیدای

بــە تــەواوی ئــەو ڕۆژەی بیركەوتــەوە كــە وێنەكــەی تێــدا گــرت. بــۆ 

ماوەیــەك لەبــەردەم چایخانەیەكــدا چاوەڕوانــی ئــەو شــاعیرەی كــرد، 

ــەردەم  ــە ب ــەی ب ــەو كات ــت. ئ ــەڵ بگرێ ــی لەگ ــە دەرەوە و وێنەیەك ــا بێت ت

ــرد،  ــەی ك ــاو چایخانەك ــای ن ــەوت تەماش ــە ڕێك ــەڕی، ب ــەدا تێپ چایخانەك

ــەوی  ــەی ئ ــار وێن ــە زۆر ج ــییەوە ك ــەی ناس ــاعیرە بەناوبانگ ــەو ش ــرا ئ خێ

لــە ڕۆژنامــە و تەلەفزیۆنــدا بینیــوە و چەندیــن جاریــش گوێــی لــەوە 

بــووە كــە باســی شــیعرەكانیان كــردووە. هەرچەنــدە ئــەم لــە شــیعرەكانی 

ــە  ــەر ك ــە. ه ــاعیرێكی بەناوبانگ ــی ش ــەاڵم دەیزان ــت، ب ــەو تێنەدەگەیش ئ

شــاعیرەكە لەگــەڵ دوو كەســی تــردا هاتنــەدەرەوە، بەپەلــە چووبــووە 
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بەردەمــی و پێــی وتبــوو حــەز دەكــەم وێنەیەكــت لەگــەڵ بگــرم. بــە 

یەكێــك لــەو دوو كەســەی لەگــەڵ شــاعیرەكەدا بــوون، وتبــوو )ببــورە 

بــە ئــەرك نەبێــت وێنەیەكــامن دەگریــت؟(. كاتێــك بــۆ وێنەكــە وەســتان، 

شــاعیرەكە جانتاكــەی كــردە باوەشــی و هــەردوو دەســتی ڕاســت و چــەپ 

ــوو. ــەوە گرتب ــر جانتاك بەژێ

ئێســتا تەمەنــی شەســت ســاڵە و لــە تەمەنــی بیســت ســاڵییەوە ئــەو 

ــت.  ــدا بگرێ ــە بەناوبانگەكان ــەڵ كەس ــە لەگ ــە وێن ــووە ك ــارەزووەی هەب ئ

ــدا  ــە بەناوبانگەكان ــەڵ كەس ــەی لەگ ــەو وێنان ــەاڵم ئ ــوو، ب ــەی زۆر ب وێن

گرتبوونــی، لــە حــەوت ئەلبومــی گــەورەدا كــۆی كردبوونــەوە. لــەم چەنــد 

ســاڵەی دواییــدا زۆر بــە كەمیــی وێنــەی گرتــووە، ئــەو ئێســتا توانــای 

ــوت  ــك دەیگ ــوو جارێ ــەوە هەم ــی تریش ــە الیەك ــاوە، ل ــەی نەم ــەو كات ئ

ــت؟  ــەڵ بگری ــان لەگ ــا وێنەی ــە ت ــگ هەی ــی وا بەناوبان ــوا كەس ــتا ك )ئێس

بەناوبانگــەكان هەموویــان مــردن(.

ئــەوەی  تــەواوی  بــە  ئاگرەكــەوە،  هەڵدایــە  وێنەكــەی  ئــەوەی  دوای 

ــەو پیشــانگەیە  ــی ئ ــۆ بینین ــەوە ب ــە هــۆی هاوڕێیەكیی ــە ب ــەوە، ك بیركەوت

چووبــوو، وەســفەكانی هاوڕێكــەی بــۆ ئــەو هونەرمەنــدە شــێوەكارە، 

ــەم  ــووی ئ ــەی وتب ــەوە. هاوڕێك ــێ بكەوێت ــەی ل ــە گرنگ ــەم وێن ــرد ئ وایك

هونەرمەنــدە شــێوەكارێكی زۆر گــەورە و بەناوبانگــە و پیشــانگەی لــە 

ــە  ــانگەیەدا ب ــەو پیش ــەم ل ــی ئ ــەوە. ئەگەرچ ــان كردووەت ــی جیه زۆر واڵت

ــچ تابلۆیەكــی  ــە كۆمەڵێــك ڕەنگــی تێكەڵكــراو، هی ڕوانینــی خــۆی جگــە ل

ــدا  ــی هاوڕێكەی ــر كاریگەری ــەاڵم لەژێ ــت، ب ــەرنج بێ ــەی س ــی جێگ نەبین

داوای لــە هونەرمەندەكــە كــرد وێنەیەكــی لەگــەڵ بگرێــت. كاتێــك دەســتی 

هونەرمەندەكــە لــە ئاگرەكــەدا ســووتا، بیــری ئــەوەی كەوتــەوە كــە لەبــەر 

ــە  ــرد ل ــەزی دەك ــی ح ــەوەی هاوڕێكەش ئ

ــە كەســێكی  ــەم ناچــار ب ــت، ئ ــەدا بێ وێنەك

ــە ئــەرك نەبێــت  نزیــك خۆیانــی وتبــوو )ببــورە ب

خێــرا  وێنەكــە،  پــاش  دەگریــت؟(.  وێنەیەكــامن 

ــاش  ــە تەنه ــە ب ــوو ك ــە كردب ــە هونەرمەندەك داوای ل

ــت. ــەڵ بگرێ ــی لەگ وێنەیەك

وێنــەی دوای ئــەوەی بــە شــێوەیەك فڕێــدا، كــە بەشــی خــوارەوەی كەوتــە 

ســەر ئاگرەكــە و هــەر كــە ئاگرەكــە لە قاچــی وەرزشــكارەكە بەربــوو، ڕۆژی 

وێنەگرتنەكــەی بیركەوتــەوە. ئەگەرچــی ئــەوەی دەزانــی لــەو كاتــەدا ئــەو 

ــاگاداری ئەوەبــوو  ــوو، بــەاڵم ئ وەرزشــكارە یاریــی نەدەكــرد و بەتەمــەن ب

ــار  ــەی خەڵكــی ش ــە و زۆرب ــەو وەرزشــكارە ناوبانگێكــی زۆری هەی ــە ئ ك

دەیناســن. هــەر بۆیــە كاتێــك لەســەر ســوچی چوارڕیانی ناوەڕاســتی شــاردا 

ــی  ــە خێرای ــتابوو، ب ــێكدا وەس ــد كەس ــەڵ چەن ــی لەگ ــكارەكەی بین وەرزش

چــووە بەردەمــی و داوای لــێ كــرد وێنەیەكــی لەگــەڵ بگرێــت. كامێراكــەی 

دایــە دەســتی یەكێــك لــەو كەســانەی لەگــەڵ وەرزشــكارە بەناوبانگەکــەدا 

بــوون و پێــی وتبــوو )ببــورە بــە ئــەرك نەبێــت وێنەیەكــامن دەگریــت؟(.

ــتە  ــە گەیش ــی ئاگرەك ــوارەوە، هێڵ ــە خ ــت كەوت ــری لەدەس ــی ت وێنەیەك

ــەوە كــە وێنەكــەی  ــەو ســەیرانەی بیركەوت ــڕ ئ قوڕگــی گۆرانیبێژەكــە، كتوپ

ــدا  ــە ســەیرانەكەدا لەگەڵی ــەو دوو هاوڕێیــەی ل ــدە ئ ــدا گــرت. هەرچەن تێ

بــوون، پێیــان وتبــوو بــاش نییــە ئــەو داوایــە لــەم شــوێنەدا بكەیــت، بــەاڵم 

ئــەم گوێــی بــە قســەكانی ئــەوان نەدابــوو. ئەگەرچــی لــە ســەرەتادا تۆزێــك 

ــت  ــر وا ڕێدەكەوێ ــوێ جارێكــی ت ــە ك ــن ل ــووی م ــەاڵم وتب ــوو، ب دوودڵ ب

ئــەو گۆرانیبێــژە بەناوبانگــە بــەم شــێوەیە ببینمــەوە؟ ئەویــش لەگــەڵ دوو 
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ــەوە  ــووە نزیكیان ــتبوون. چ ــوك دانیش ــی بچ ــە دەوری مێزێك ــدا ل هاوڕێی

ــێ  ــاوی ل ــە س ــرەوە و ڕووە و گۆرانیبێژەك ــەكەی ت ــی دوو كەس ــە بەین و ل

كردبــوون و داوای ئــەوەی كردبــوو وێنەیەكــی لەگــەڵ بگرێــت. كامێراكــەی 

بــۆ یەكێــك لــە هاوڕێكانــی گۆرانیبێژەكــە ڕاگرتبــوو، زۆر لەســەرخۆ و تۆزێك 

بــە شــەرمەوە وتبــووی )ببــورە بــە ئــەرك نەبێــت وێنەیەكــامن دەگریــت؟(.

لەگــەڵ ئــەوەی وێنــەی زۆر جــوان و سەرنجڕاكێشــی بنەماڵــە و هاوڕێكانــی 

لــە چەنــد ئەلبومێكــدا كۆكردبــووەوە، بــەاڵم ئەوانــەی پشــتگۆی خســتبوو، 

هــەر بــە تەنهــا گرنگیی بە وێنــەی كەســێتییە بەناوبانگەكان دەدا. شــەوێكی 

زســتان كاتێــك باســی وێنەكانــی باوكیــان دەكــرد، )هێمــن( وتبــووی )نازانــم 

ــتوورە(  ــردوون؟(. )مەس ــۆش ك ــۆ وا فەرام ــەی ب ــە جوانان ــەو وێن ــم ئ باوك

ــەی مابێــت، ماوەیەكــی زۆرە  ــەو وێنان ــری ئ ــووی )بڕواناكــەم ئێســتا بی وتب

تەماشــای نەكــردوون(.

ــە و  ــەی بنەماڵ ــۆن و جوانان ــە ك ــوو وێن ــەو هەم ــەیرە، ئ ــم زۆر س - باوك

هاوڕێكانــی هەیــە، ئەلبومەكانیــان زۆر كۆنــن و هەندێكیشــیان دڕاون، بەاڵم 

هــەر گرنگیــی بــە وێنــەی ئــەو كەســانە دەدات و بــەردەوام ئەلبومەكانیــان 

دەگۆڕێــت.

- بە مەرجێك وێنەكانیشیان بە ئەندازەی وێنەكانی خۆمان جوان نین.

- جوانــی چــی، لــە هەمــوو وێنەكانــدا بــەزۆر خــۆی خســتۆتە پەنــا 

گیــراوە. وێنەكــە  و  كەســێكەوە 

ــە  ــت، ب ــایان بكەی ــە تەماش ــەر بەپەل ــن، ئەگ ــەك دەچ ــیان لەی - هەمووش

ــە  ــی ل ــی دەبین ــد وێنەیەك ــت و چەن ــم دەبێ ــەر باوك ــاوت لەس ــا چ تەنه

ــاوازەوە. ــی جی ــد جلوبەرگێك ــە چەن ــاوازدا و ب ــی جی تەمەن

- تۆ ڕاست دەكەیت هەر وێنەكانی خۆمان جوانن.

- ئــەو وێنەیــەی )پــوورە ڕوونــاك(ت بینیــوە كــە الی ســاج و پەرەمێزەكــەوە 

دانیشــتووە و پنەیەكــی لەبەردەمدایــە و نــان دەكات؟

- بەڵێ لەو وێنەیەدا پوورم چەند گەنجە.

- ئەی وێنەكەی )هونەر(ی خاڵم كە تەمەنی پێنج ڕۆژە؟

- بێگومان ئەوە زۆر جوانە، ئێستا )هونەر( تەمەنی سی ساڵە.

لەگــەڵ فڕێدانــی وێنەیەكــی تــردا بــۆ نێــو ئاگرەكــە، بــۆ ســاتێك تەماشــای 

ــەوە.  ــاك بووەت ــەواوی ڕوون ــە ت ــا ب ئاســامنی كــرد و هەســتی كــرد كــە دنی

ــەر  ــتە س ــە گەیش ــتەوە و ئاگرەك ــە گواس ــەر وێنەك ــۆ س ــاوی ب ــك چ كاتێ

ــازاڕدا  ــاو ب ــە لەن ــەوە ك ــاردەی بیركەوت ــنیوەڕۆ س ــەو پێش ــكییەكەی، ئ مش

ئــەو كەســێتییە نــاودارەی بینــی و خێــرا بــەرەو ڕووی چــوو. ئــەم یەكســەر 

ناســییەوە، زۆربــەی خەڵكــی شــار ئــەو پیاوەیــان دەناســی، كــە مشــكییەكی 

ــوو  ــە هەم ــەوت. ل ــز دەردەك ــۆش و پاكوتەمی ــە ڕێكپ ــت و هەمیش دەبەس

پرســەیەكدا دەتبینــی، هــاوكاری وەرزشــكاران و هەمــوو ئەوانــە بــوو 

كــە دەیناســین. ئەوەشــی بیــرە كــە لــە وەاڵمــی داواكــەی ئەمــدا بــۆ 

وێنەگرتنەكــە، ئــەو وتــی )بەســەرچاو بــە خۆشــحاڵییەوە(. ئەمیــش بەپەلــە 

كامێراكــەی بــۆ كەســێك ڕاگــرت كــە لەوێــوە تێدەپــەڕی و وتبــووی )ببــورە 

ــت؟(. ــامن دەگری ــت وێنەیەك ــەرك نەبێ ــە ئ ب

لەگــەڵ تەماشــاكردنی وێنەیەكــی تــردا، ئــەو زەحمەتــە زۆرەی بیركەوتــەوە 

ــك  ــە ڕێكــەوت كاتێ ــە ب ــەو بەیانیی ــووی. ئ ــەدا بینیب ــەو وێنەی ــی ئ ــە گرتن ل

لــە مــاڵ هاتــەدەرەوە و دەیویســت بچێــت بــۆ بــازاڕ، كامێراكــەی لەگــەڵ 

ــەر  ــەوە لەس ــی خۆیان ــەروو ماڵ ــە س ــك ل ــەی تۆزێ ــەو كات ــرد. ئ ــۆی نەب خ

ــەوە  ــووە پێش ــوو، چووب ــی بینیب ــاڵ قەرەباڵغییەك ــی بەت ــی فراوان زەوییەك

و پرســیاری كردبــوو. ئێســتا بیــری ئــەوەی نەمــاوە كــە كۆبوونــەوەی ئــەو 
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ژمارەیــە لــە خەڵــك و بوونــی چەنــد پاســەوانێك بــە چەكــەوە بــۆ دانانــی 

بــەردی بناغــەی چ پرۆژەیــەك بــووە، ئــەوەی لەبیــری مــاوە ئەوەیــە لەگــەڵ 

ــە  ــێك ل ــر كەس ــرا. دوات ــدان ك ــە چەپڵەلێ ــت ب ــەكەدا دەس ــی كەس وەاڵم

شــوێنێكی تۆزێــك بەرزتــر لــە ئاســتی خەڵكــە وەســتاوەكەوە دەســتی كــرد 

بــە قســەكردن، خێــرا لــە دوورەوە ئــەو وەزیــرەی ناســییەوە كــە ناوبانگێكــی 

زۆری هەبــوو. ئــەم نازانێــت ئــەو كاتــەی وێنەكــەی لەگــەڵ گرتبــوو، ئــەو 

وەزیــری چ وەزارەتێــك بــووە، چونكــە ئــەو كەســە چەنــد جارێــك وەزارەتــی 

ــوو  ــەوە ب ــوو، ئ ــدا هاتب ــە خەیاڵی ــدا ب ــەوەی لەوێ ــوو. ئ ــاوازی وەرگرتب جی

بەپەلــە گەڕابــووەوە بــۆ ماڵــەوە و كامێراكــەی هێنابــوو، بۆ ئــەوەی وێنەیەك 

لەگــەڵ ئــەو وەزیــرەدا بگرێــت. پێــی وابــوو دەرفەتێكــی وا پەیــدا نابێتــەوە، 

ــرد  ــای دەك ــت و دوع ــی دەڕۆیش ــە خێرای ــەوە ب ــە كامێراكەی ــە ب هەربۆی

ــەواو نەكردبێــت. وێنەكــەی خســتە ئاگرەكــەوە،  ــرە قســەكانی ت ــەو وەزی ئ

بــە ســووتانی بۆینباخــی وەزیرەكــەدا، ئەوەشــی بیركەوتــەوە كــە ئــەو 

كاتــەی ئــەم گەیشــتە نــاو خەڵكەكــە، تەماشــای كــرد وەزیرەكــە كۆمەڵێــك 

پاســەوان دەوریــان داوە و بــەرەو ئۆتۆمبێلەكانــی دەڕوات. لەگــەڵ ئــەوەی 

پاســەوانەكان ڕێگرییــان كردبــوو، بــەاڵم هەرچۆنێــك بــوو خــۆی گەیاندبــووە 

وەزیرەكــە و بــە هەناســەبڕكێوە داوای ئــەوەی لــێ كردبــوو وێنەیەكــی 

ــە پاســەوانەكان و  ــك ل ــووە دەســت یەكێ ــت. كامێراكــەی داب ــەڵ بگرێ لەگ

وتبــووی )ببــورە بــە ئــەرك نەبێــت وێنەیەكــامن دەگریــت؟(.

لــەم دواییانــەدا هەمــوو جارێــك لەنــاو هاوڕێكانیــدا دەیگــوت )ئــەم كامێــرا 

ــە، ئێســتا  ــە هەبوای ــرا تازان ــەم كامێ ــە زۆر باشــن، خۆزگــە جارانیــش ل تازان

چوارئەوەنــدەی تــر وێنــەم دەبــوو، هیــچ وێنەیەكیشــم نەدەســووتا. جــاران 

ــد ڕۆژێــك چاوەڕێــت  ــەك و چەن ــۆ تاقیگەی ــە ب ــە فیلمەكــەت بربدای دەبوای

دەردەچــوون.  وێنەكانــت  تــا  بكردایــە 

ــدا  ــی تێ ــەی گرنگ ــدا وێن ــە فیلمێك ــەر ل ئەگ

ــتنەوەی  ــی ش ــد ڕۆژەی چاوەڕێ ــەو چەن ــە، ئ بوای

وێنەكانــت دەكــرد، شــەوان بــە تــەواوی خــەوت لــێ 

ــت الی  ــردەوە و خەیاڵ ــرت دەك ــەوت. هــەر بی نەدەك

ــەكان جــوان دەربچــن؟(. ــی وێن ــوو كــە بڵێ ــەوە ب ئ

زۆر جــار ئەگــەر كات و شــوێنی وێنەگرتنەكــە ئاســایی بوایــە و بــوار 

هەبوایــە، داوای لــەو كەســە دەكــرد كــە چەنــد وێنەیــەك بگرێــت، چونكــە 

ــەك  ــە وێنەی ــر ل ــەر زیات ــاش دەرنەدەچــوو. ئەگ ــەك ب ــدێ جــار وێنەی هەن

ــش  ــرین كاتی ــت. ناخۆش ــان هەڵبژێرێ ــە جوانەكەی ــت وێن ــت، دەتوانێ بێ

بــە الی ئــەوەوە ئــەو كاتــە بــوو كــە فیلمــی كامێراكــەی دەســووتا و هیــچ 

وێنەیــەك دەرنەدەچــوو. یــان جــاری وا هەبــوو چەنــد وێنەیــەك دەســووتا. 

)ئێســتا ئــەو كێشــانە نەمــاوە و بــە هــۆی ئــەم كامێــرا تازانــەوە دەتوانیــت 

لــە كاتــی وێنەگرتنەكــەدا، بزانیــت وێنەكــە بــاش دەرچــووە یــان نــا(. بــەاڵم 

كاتێــك ئــەم كامێرایانــە هاتــن، ئــەم وەك جــاران تاقەتــی وێنەگرتنــی نەمابو.

ــدا  ــەی خــۆی لەگــەڵ كەســێیتییە بەناوبانگەكان ــەوەی وێن شــەوێك دوای ئ

ئەلبومەكانــی خۆیانــی  مامــی )مەســتوورە(  داوای  لەســەر  پیشــاندان، 

هێنــا و لەبــەردەم )مامــە جەمال(یــدا داینــا. لــە كاتــی هەڵدانــەوەی 

ئەلبومەكانــدا و دوای ئــەوەی تەماشــای چەنــد وێنەیەكــی كۆنــی بنەماڵــە 

و دراوســێكانیان كــرد، بــە زەردەخەنــەوە بــە براكــەی وتبــوو )كەمــال پێــت 

ــەی پێشــووت خۆشــر  ــەو وێنان ــم ئ ــم، دەزان ــەوە دەڵێ ــت ئ ناخــۆش نەبێ

ــرن(. ــر جوان ــی ت ــە زۆر لەوان ــەم وێنان ــە ئ ــڕوا بك ــەاڵم ب ــن، ب دەوێ

- ئــەو وێنانــەی ئێســتا تــۆ تەماشــای دەكەیــت، زۆربــەی خــۆم گرتوومــن، 
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بــەاڵم وێنەكانــی تــر هــەر یەكەیــان كەســێك گرتوویەتــی.

- ڕەنگــە لەبــەر ئــەوەش بێــت كــە لــەم وێنانــەدا زۆر بــە كەمیــی وێنــەی 

خۆتــی تێدایــە، بــەاڵم وێنەكانــی تــر هەمــووی خۆتــی تێدایــە.

ــا لەبــەر ئــەوە نییــە، زیاتــر لەبــەر ئــەو كەســانەیە كــە وێنــەم لەگــەڵ  - ن

ــوون. گرت

ســەیركە  دوای هەرەســهێنانی شۆڕشــە،  ســەیرانەكەی  وێنــەی  ئــەوە   -

)ســاالر( چەنــد بچوكــە بــە باوەشــی )نــازدار(ەوە، ســاالر خــۆی ئــەم 

بینیــوە؟ وێنەیــەی 

- ئێســتا بیــرم كەوتــەوە، ڕۆژێــك بینیبــووی  و داوای كردبــوو وێنەكــەی بــۆ 

بگرمــەوە. خــۆ هەمــوو فیلمەكانــم مــاوە، بــەاڵم ئەوەنــدە زۆرن ناتوانــم وا 

ــەر  ــاوە و ه ــری م ــت بی ــێ مام ــی بڵ ــتیتەوە پێ ــە ڕۆش ــەوە. ك زوو بیدۆزم

بــۆی دەگرمــەوە.

- باشــە وێنەیەكــی زۆری ئــەو چەنــد مانگــەی تێدایــە كــە چوونــەوە شــاخ، 

بــۆ ئەوانەیــان بــۆ ناگریتــەوە و بۆیــان نابەیــت؟

ــەو  ــن ئ ــەوەش م ــە ل ــتانە دەدەن، جگ ــەو ش ــوێ ب ــوا گ ــەوان ك ــتا ئ - ئێس

ــووە. ــۆ خــۆم گرت ــەم ب وێنان

ــووە و  ــەی گرت ــەو هەمــوو ســاڵە وێن ــوو، چــۆن ئ ــەوە ســەیر ب ــە الی زۆر ب

ــەو  ــۆ ئ ــی ب ــی داون، خەیاڵ ــانی خەڵك ــتوون و پیش ــدا ڕێكیخس ــە ئەلبوم ل

ڕوانینــەی ئەمشــەو نەچــووە كــە بــە ڕێكــەت بــە بیریــدا هــات؟ نــە هیــچ 

ــە  ــری ل ــە ڕۆژان بی ــك ل ــی ڕۆژێ ــە خۆش ــووە و ن ــێ وت ــەوەی پ ــێك ئ كەس

بیرۆكەیەكــی لــەو شــێوەیە كردووەتــەوە. ئەمشــەو دوای ئــەوەی لــە 

تەماشــاكردنی وێنــەی ئــەو كەســە بەناوبانگانــەدا مانــدوو بــوو، پــاش 

ئــەوەی ئەلبومەكانــی كۆكــردەوە، لەبەرخۆیــەوە وتــی )ڕاســتە مــن هەمــوو 

ــۆ  ــەاڵم خ ــوون، ب ــەڵ گرت ــەم لەگ ــە وێن ــم ك ــە دەناس ــە ناوداران ــەو كەس ئ

ــێت!(. ــن ناناس ــە م ــك لەوان ــچ یەكێ هی

دوای ئــەوەی لــەو بەیانییــە زووەدا هەمــوو وێنەكانــی ئــەو حــەوت 

ئەلبومــەی ســووتاند و دڵنیابــوو لــەوەی كــە جگــە لــە وێنــە ئاســاییەكانی 

تــر، هیــچ وێنەیەكــی لەگــەڵ كەســە بەناوبانگەكانــدا نەمــاوە، چــووە 

ژوورەوە و لەســەر جێگەكــەی ڕاكشــا و بــە قووڵــی خــەوی لێكــەوت.
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لــە ســلێمانی لەدایكبــووە و ســاڵی 1994 یەكــەم بەرهەمــی باڵوكردۆتــەوە. جگــە لــە چەندیــن وتــار و 
لێكۆڵینــەوە لــە ڕۆژنامــە و گۆڤارەكانــدا، وەك كتێــب ئــەم بەرهەمانــەی بــە چــاپ گەیانــدووە:

1- مێژووی سەرهەڵدانی ڕۆمان- لێكۆڵینەوە2004-
2- یادەوەرییەكانی كۆاڵنێكی خاپووركراو- كۆمەڵە چیرۆك- 2006

3- الغرفــە التــی انتحــر فیهــا صدیقــی- پێنــج چیــرۆك و چــوار لێكۆڵینــەوە بــە زمانــی عەرەبــی چاپكراوە- 
لێكۆڵینــەوەكان چــوار نووســەری عــەرەب نووســیویانە، كــە ئــەم نووســەرانە بــوون )فاضــل ثامــر، 

علــی حســن فــواز، جاســم عاصــی، ناجــح المعمــوری(.
4- خۆڵەمێشی ناودارەكان- كۆمەڵە چیرۆك- ناوەندی غەزەلنووس2017-

ــا  ــۆی تی ــەم خ ــەو ژوورەی هاوڕێك ــی )ئ ــژدا چیرۆك ــن فێســتیڤاڵی گەالوێ ــە چوارەمی ســاڵی 1999 ل
كوشــت( خەاڵتــی یەكەمــی چیرۆكــی بەدەســت هێنــا، ئــەم چیرۆكــە جگــە لــە زمانــی عەرەبــی، كــراوە 

بــە فارســی و لــە كتێبێكــدا چــاپ كــراوە.
ــژووی ســەرهەڵدانی  ــی )مێ ــۆ كتێب ــەوەی ســاڵی ب ــی لێكۆڵین ــی باشــترین كتێب ســاڵی 2004 خەاڵت

ــراوە. ــان( پێبەخش ڕۆم
مــاوەی )10( ســاڵ لــە )ئــەدەب و هونــەر(ی كوردســتانی نــوێ كاری كــردووە و دواتــر بۆتــە 

ئــەو پاشــكۆیە و پاشــان وازی هێنــاوە. لێپرســراوی 
ئێستا لە دەستەی بااڵی بنكەی ڕووناكبیریی گەالوێژە و لێپرسراوی )فێستیڤاڵی گەالوێژ(ە.



مشكه  
ده شته كییه كان 
شه وانه  ده نوون



ســووری  تیــرۆژی  بــه   ئێــواره ،  ده م  خــۆری  لــه   نقوومبــوو  به تــاڵ،  په نجه ره یه كــی 

مه یله وشــینه وه  لــه  دڵــی دیــواره  ته نیاكانــه وه  باوێشــكه ی ده دا، هه ورێكــی تۆزاویــی 

ــه رخه وی  ــه ش س ــی وێران ــوو و بیابان ــووژی ب ــه كانه وه  هاژوه ــاموه ی دوكه ڵكێش ــو پاش له نێ

ــكاند. ده ش

ــرد،  ــی كه ســێك ك ــه  هاتن ــڕ هه ســتی ب ــوو، له پ ــر ده ب ــا تاریك ــوون و دنی ــی داخراب چاوه كان

ــه اڵم  ــەوه . ب ــدا دۆزیمن ــرده وه  له كۆتایی ــری ك ــتا. بی ــدا وه س ــه  به رده می ــارام ل ــگ و ئ بێده ن

ــو  ــه وه  له نێ ــی كه وانه یی ــه  دوو پێ ــی ب ــی بین ــا دوو الق ــد، ته نی ــاوی ترووكان ــه ی چ ئه ودەم

شــه رواڵه  كۆنێــك.  به جۆرێــك كــه  ده كــرا له نێوانیــه وه بــۆ دوور بڕوانێــت. بوێریــی به خــۆ دا، 

ته ماشــایه كی ســه ره وه ی كــرد و پیره پیاوێكــی دیــت. پیــاوه  چه قۆیــه ك و ســه بەته یه كی 

ــوو. ــۆاڵوی ب ــی خ ــی سه رپه نجه كانیش ــوو، نووك ــته وه  ب به ده س

پرسیی: »تۆ لێره  ده نووی، ها؟«  له  سه ره وه  له  شێواویی پرچی نواڕی. 

یۆرگن دوای ئه وه ی له  نێو القه كانی كابراوه  سیله یه كی خۆری كرد، گوتی؛ 

»نا، من نانووم، كاری من لێره  پاسه وانییه .«

كابرا سه ری ڕاوه شاند و گوتی:

ن. فۆڵڤگانگ بۆرشێرت

و . لە فارسییەوە/ شنه  نوری
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» كه واته  بۆیه  ئه م تێا زله ت هه ڵگرتووه .«

یۆرگن ئازایانه  وه اڵمی دایه وه 

»به ڵێ« 

ئینجا تێاكه ی تووند له  ده ستیدا گوشی.

»حه زه كه م بزانم، لێره  پاسه وانیی چی ده كه ی؟«

»نایڵێم.« تێاكه ی توند گوشی.

ــه ر  ــه به ته كه ی له س ــه  س ــا؟« پیاوه ك ــه ی؟، ه ــاره  ده ك ــه وانیی پ ــاره  پاس »دی

ــڕی. ــه رواڵه كه ی س ــه  ش ــه ی ب ــه والی چه قۆك ــا و ئه مالوئ ــه  دان زه وییه ك

یۆرگن لەبەرخٶوە گوتی: »نا، پاره یه ك له  گۆڕێدا نییه ، شتێكی تره .«

»ده ی، كه وایه  چییه ؟«

»نایڵێم، شتێكه  ئیر.«

لــه  ســه به ته كه مدا چــی  ناڵێــم  نه ڵێیــت،  منیــش  پێــم  »ده ی ئه گــه ر 

چه قۆكــه ی  و  دانــا  ســه به ته كه   له ســه ر  پێیه كانــی  پیاوه كــه   هه یــه ». 

هه ڵگــرت.

چ  ده زانــم  مــن  مه یڵــێ،   « گوتــی:  گرنگیپێنه دانــه وه   بــه   یۆرگــن 

سه رســووڕمانه وه   بــه   كابــرا  كه روێشــكه »  گژوگیــای  له ســه به ته كه دایه ، 

گوتــی: » ئافه ریــن! چ كوڕێكــی ئــازا و وشــیاری! ته مه نــت چه نــده ؟«

»نۆ ساڵ«

» ئافه ریــن! ئافه ریــن! كــه  نــۆ ساڵیشــی، ده ی كه واتــه  ئه گــه ر ئــازای ســێ 

لێكدانــی نــۆ بكه یــن ده كاتــه  چه نــد، هــا«

ــت،  ــری هه بێ ــی زیات ــه وه ی كاتێك ــۆ ئ ــا ب ــانه .« ئینج ــی »ئاس ــن گوت یورگ

له نێــو  دیســانه وه   ئاوخواردنه وه یــه .«  وه كــو  هــه ر  »ئه مــه   گوتــی: 

القه كانــی پیاوه كــه وه  نــواڕی و گوتــی: » ســێ لێكدانــی نــۆ، ده بێتــه  

ئه مزانــی.« خــۆم  هــه ر  بیســتوحه وت، 

كابرا گوتی: »ته واوه ، منیش ڕێك هه ر ئه وه نده  كه روێشكم هه یه .«

یۆرگن به  بێبڕواییه وه  پرسیی: » بیستوحه وت؟«

ــه وێ  ــه ن، ده ت ــتا به چك ــان هێش ــه ، زۆربه ی ــه یری بك ــۆت س ــی خ »به چاوان

بیبینــی؟«

یۆرگن به  ترسه وه  وه اڵمی دایه وه : »نا، من ده بێت پاسه وانیی بكه م.«

پیاوه كه  گوتی »هه میشه!  ته نانه ت شه وانیش پاسه وانی ده كه ی؟« 

یۆرگــن له نێــوان قاچــه  الره كانــی پیاوه كــه وه  هه تــا ســه ره وه ی  ڕوانــی، 

پاشــان بــه  ئارامــی گوتــی: »لــه  یه كشــه ممه ی پێشــووه وه  هه تاكــو ئێســتا«

»به اڵم ئه ی ناچیته وه  ماڵێ؟ خۆ قابیله  هیچیش نه خۆی؟«

یۆرگــن بــه  تێاكــه ی ده ســتی به ردێكــی هه ڵدایــه وه  و پارچــه  نانێــك و 

ده رخســت. ته نه كــه ی  قوتویه كــی 

پیاوه كه  پرسیی:« جگه ره  ده كێشیت؟ سه بیلت پێیه ؟«

یۆرگــن تێاكــه ی ده ســتی گوشــیه وه  و بــه  ئازاییــه وه  گوتــی: »جگــه ره  

ده پێچمــه وه ، حــه زم لــه  ســه بیل نییــه »

ده تتوانــی  »به داخــه وه !  نووشــتایه وه ،  ســه به ته كه دا  به ســه ر  كابــرا 

ده كــرا  به چكــه كان.  به تایبــه ت  ببینــی،  كه روێشــكه كان  به ئاســانی 

ــێ  ــره  ج ــی ئێ ــۆ ناتوان ــۆ ت ــه اڵم خ ــری، ب ــۆت هه ڵبژێ ــیان بۆخ دانه یه كیش

بهێڵــی.«

یۆرگن به  نائومێدییه وه  گوتی:«ئا، به ڵێ ناتوانم.«

كابرا سه به ته كه ی داناو قیافه ی ڕیك كرده وه .

ــازی  ــش به نی ــه وه!« دواتری ــره  مبێنیت ــته  لێ ــه  پێویس ــه وه  ك ــه ، به داخ »باش

ــن. ــرده  یۆرگ ڕۆیشــن پشــتی ك
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یۆرگــن یه كســه ر گوتــی: » ئه گــه ر بــۆ كه ســی بــاس نه كه یــت، پێــت 

ده ڵێــم لێــره  پاســه وانیی چــی ده كــه م؛ مــن له بــه ر مشــكه  ده شــته كییه كان 

لێــره م.«

پیــاوه  پێیــه  چه مــاوه كان هه نگاوێــك گه ڕانــه  دواوه . » له بــه ر مشــكه  

ده شــته كییه كان؟!«

مرۆڤــه كان،  هــی  ده خــۆن،  مــردووه كان  جه ســته ی  چونكــه   »به ڵــێ« 

ئه وه یــه .«  خواردنه كه یــان 

»كێ ئه مه ی گوتووه ؟«

»مامۆستاكه مان«

ده شــته كییه كان  مشــكه   پاســه وانیی  تــۆ  »كه واتــه   پرســی:  پیاوه كــه  

ده كــه ی!«

ــی:  ــه وه  گوت ــه  ئارامیی ــه وان ناكــه م!« پاشــان زۆر ب ــری ئ »له ڕاســتیدا چاودێ

» پاســه وانیی براكــه م ده كــه م، ئــه و لــه و ژێره یــه ، لــه وێ.« یۆرگــن بــه  

تێاكــه ی ده ســتی  دیــواره  داڕووخاوه كــه ی پیشــان دا. گوتــی: »بۆمــب بــه ر 

ــه ر  ــه و ه ــوو،  ئ ــك ب ــك و ته ری ــاوه  تاری ــه وت، ئه ون ــه  ك ــه ی ئێم خانووه ك

لــه وێ بــوو، ئێمــه  هاوارمــان كــرد، ئــه و زۆر لــه  مــن گچكه تــر بــوو، هــه ر 

ــه   ــره  ل ــه . زۆر گچكه ت ــه ر له وێی ــتا ه ــان هێش ــوو، بێگوم ــاڵێك ده ب چوارس

مــن.«

ــه ،  ــی:  »باش ــڕ گوت ــان له پ ــرد، پاش ــه ی ك ــژە  ئاڵۆزكاوه ك ــای ق ــرا ته ماش كاب

ــه وانه   ــته كییه  كان ش ــكه ده ش ــووه مش ــی نه گوت ــتاكه تان پێتان ــه ی مامۆس ئ

ده خــه ون؟«

یۆرگــن بــه  هێواشــی گوتــی« نه خێــر« بــۆ ســاتێك هه ســتی بــه  ماندوێتــی 

ــووه .« ــه وه  شــتی وای نه گوت ــات ده كه م ــی: » دڵنی ــرد. گوت ك

ــەر  ــه ت ئه گ ــی: »باشــه ، ته نان ــه  گوت پیاوه ك

مامۆســتایه كی  هــه ر  نه زانێــت،  ئه مــه ش 

خاســه . مشــكه  ده شــتەكییه كان شــه وان ده خــه ون. 

شــه وان ده توانــی بــه  ئارامــی بچیتــه وه  ماڵــێ، ئــه وان 

ــا  ــه ی دنی ــه ر ئه وده م ــه ون، ه ــه وان ده خ ــه  ش هه میش

تاریك ده بێـــت.«

لــه   بووكــی  چاڵوچۆڵــی  هه نــدێ  ده ســتی  تێاكــه ی  بــه   یۆرگــن 

بیــری كــرده وه : » ئه مــان  خاكوخۆڵه كــه ی به ردمیــدا درووســت كــرد. 

ــه   ــان چرپــای گچكۆكــه ن.« پیاوكــه  ل هه مــوو چرپــای كچكۆكــه ن، هه مووی

كاتــی جواڵنــی پێیــه  كه وانه ییه كانیــدا، گوتــی: ده زانــی چــی، ئێســتا ده ڕۆم 

ــم  ــوو، دێ ــك ب ــا تاری ــه ی دنی ــه  كه روێشــكه كان، ئه وده م خــواردن ده ده م ب

ــه   ــك ل ــده م، یه كێ ــێ ب ــیانت پ ــه  یه كێكیش ــه م، ڕە نگ ــدا ده تب ــه ڵ خۆم له گ

به  چكــه كان، چ ده ڵێــی؟

ــه   ــری ل ــرد، بی ــه دا چاڵۆچكــه ی دروســت ده ك ــو خاكوخۆڵه ك ــه  نێ ــن ل یۆرگ

ماندوێتییــه وه   بــه   ده كــرده وه .  خۆڵه مێشــییه كان  و  ســپی  كه روێشــكه  

ــه ره و ســه ره وه   ــه وه  ب ــێ چه ماوكان ــو پ ــه  نێ ــی ل ــم.« و ڕوانین ــی: »نازان گوت

بــرد:  » به ڕاســتی شــه وانه  ده خــه ون، هــا؟«

بــه ره و  و  دیــواره  ڕووخاوه كانــدا ســه ركه وت  پاشــاموه ی  بــه   پیاوه كــه  

كــه   بێگومــان   « گوتــی:  له وێنــده ره وه   كــه وت.  بــه ڕێ  شــه قامه كه  

بچێـــت  باشــره   نه زانیــوه ،  ئه مــه ی  مامۆســتاكه ت  ئه گــه ر  ده خــه ون، 

كڕوكاســه ی كــۆ بكاتــه وه .«

ــه م پــێ  ــه  ده كــرێ یه كــێ له وان ــی: » كه  وای ــه  یۆرگــن هه ســتا و گوت ئه وكات

بــده ی، یه كێــك لــه  ســپییه كان؟«
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ــم  ــم چی ــاواری كرد:«بزان ــه وه ، ه ــدا دوور ده كه وت ــه ڵ هانگاونان ــرا له گ كاب

پــێ ده كــرێ، بــه اڵم ده بێـــت چاوه ڕوانــم بیــت، دواتــر هه ردووكــامن 

ــه ی  ــم چــۆن كوالن ــه  باوكــت بڵێ ــێ، تێگه یشــتی؟ ده بێــت ب ــه وه  ماڵ ده چین

ــت.« ــه  بزانی ــت ئه م ــت، ده بێـ ــێ ده كرێ ــك چ كه روێش

ــت  ــۆن بێـ ــه اڵم هه رچ ــم. ب ــاوه ڕێ ده ب ــه ، چ ــرد: »باش ــاواری ك ــن ه یۆرگ

ــان  ــه م، بێگوم ــره  بك ــه وانیی ئێ ــت پاس ــت ده بێـ ــك ده بێ ــا تاری ــا دنی هه ت

چــاوه ڕێ ده بــم.« ئینجــا هــاواری كــرده وه  » ئێمــه  لــه  ماڵــه وه  ته خته مــان 

ته ختــه ی ســندووق!« هه یــه ، 

پێیــه   بــه   نه یبیســت.  ئیــر  و  كه وتبــووه   دوور  زۆر  پیاوه كــه   بــه اڵم 

رەو  ڕووی خۆره كــه  چــوو. ســوورێتیی  بــه  به غــاردان  چه ماوه كانیــه وه  

خــۆر ئــه وده م به جوانــی ده بیــرا و یۆرگنیــش له نێــو القه كانــی پیاوه كــه وه  

كــه  فــره  چه مابوونــه وه ، ســوورێتی خۆره كــه ی ده بینــی. زه مبیله كــه ش 

به مالوئــه والدا ده ســووڕا. له نێــو ســه به ته ی خواردنــی كه روێشــكه كه دا 

بــوو، گژوگیــای ســه وزی كه روێشــك، كــه  هه ندێــك لــه  خاكوخۆڵه كــه دا 

ــوو. گــه وزا ب

*ڤۆڵڤگانــگ بۆرشــێرت لــه  5/20/ 1921 لــه  هامبــۆرگ له دایــك بــووه ، 

ــه اڵم هــه رزوو  ــوو، ب ــەدا ب ــه  كه ل ــای شــانۆی ل ــه وه  خولی له ســه ره تای ژیانیی

ــی  ــیی زه ردووی ــی نه خۆش ــگ تووش ــه  جه ن ــه وه . ل ــی جه نگ ــه  به ره كان خرای

هــات و نێردرایــه وه  ماڵــێ. ئــه و چونكــه  هه میشــه  دژ بــه  جه نــگ و 

و  ئه شــكه نجه   چه ندینجــار  ده كــرد،  به رهه ڵســتی  و  بــوو  كاولــكاری 

ــۆی  ــانیش به ه ــی و پاش ــگ زیندان ــت مان ــه  هه ش ــان ب ــزادراوه ، جارێكی س
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ــه اڵم ســزاكه  به هــۆی  ــان به ســه ردا ســه پاند. ب ــه وه  ســزای مه رگی به رده وامی

ــه وه   ــوو جێبه جــێ نه كــرا و دیســانه وه  ناردیان ــه و نه خۆشــییه ی كــه  هه یب ئ

نه خۆشــییه كه یه وه   به هــۆی  هــه ر  كۆتاجــار  بــۆ  جه نــگ.  به ره كانــی 

نێردرایــه وه  ماڵــه وه  و له خزمه تــی ســه ربازی به خــرا. كــه  گه ڕاشــه وه  

ــه ش وای  ــی، ئه م ــه  ئامێزه كان ــینه  ڕه خن ــه  نووس ــرد ب ــتی ك ــا، ده س ئه ڵامنی

كــرد نازییــه كان تــووڕە  بــكات و دیســانه وه   بینێرنــه وه  به ره  كانــی جه نــگ، 

جه نــگ  پــاش  مایــه وه .  جه نــگ  لــه   جه نگیــش  كۆتاییه كانــی  هه تــا 

ده ســتی كــرد بــه  نوســینه وه ی تاڵییه كانــی جه نــگ، كــه  بــووه  هــۆی 

به دیهێنانــی كۆمه ڵێــك كورته چیــرۆك، كــه  هه تــا ئێســتاش بــه  باشــرین 

داده نرێــت. ئه ڵامنــی  چیرۆكــی  ئه ده بــی  به رهه مه كانــی 

ــگ  ــگ، جه ن ــه  جه ن ــه  ل ــێرت بریتیی ــی بۆرش ــه ره كیی چیرۆكه كان ــامی س تێ

ــوو  ــه و هه م ــك ئ ــردووه ، به جۆرێ ــر ك ــێرتی داگی ــی بۆرش ــی چیركه كان پانتای

هه وڵــی كۆكردووه تــه وه  بــۆ پیشــاندانی ئازاره كانــی جه نگیــی دوه مــی 

ــانه ی  ــه و چیرۆكنووس ــه  ل ــه و یه كێك ــگ. ئ ــی ده ن ــی و مه ینه تییه كان جیهان

ــه ن.«  ــان بك ــاكانی زم ــڕە وی وردی یاس ــت په ی ــۆی »نابێ ــی خ ــه  به قه ول ك

ئــه و پێــی وا بــوو بــێ ئــه وه ی خــۆ گێــل بكه یــن و یــاری بــه  زمــان بكه یــن، 

ــن.  ــی ڕووداوه كان بكه ی باس

بــه اڵم  هه بــوو،  26ســاڵه ی  كورتــی  ته مه نێكــی  هه رچه نــده   بۆرشــێرت 

ــه   ــانۆنامه یه ك ك ــه ڵ ش ــد، له گ ــی ئافران ــرۆك و شــیعری مه زن ــك چی كۆمه ڵێ

تاكــو ئێســتاش بــه  یه كێــك لــه  به رهه مــه  داهێنه ره كانــی ئه ده بــی ئه ڵامنــی 

ــی  ــه  چیرۆكه كان ــن ل ــێرت بریتی ــی بۆرش ــن كاره كان ــه  گرنگری ــن. ل داده نرێ

ــه و سێشــه مه یه دا، مشــكه  ده شــته كییه كان  ــری چێشــتخانه ، ل ــان، كاتژمێ )ن

نامیله كه یه كــی گچكــه ش  شــه وانه  ده نــوون. هه روه هــا باوكردنــه وه ی 

ــتێره كان(  ــۆس، شــه و و ئه س ــاوی )فان ــه  ن ب

تێــدا  به خــۆی  تایبه تــی  زمانێكــی  كــه  

باوكردنــه وه ی  له گــه ڵ  هه روه هــا  داهێنــا، 

ــته وه ی ده رگا( ــاوی )ده ره وه ، پش ــانۆنامه یه ك به ن ش

ــت. ــه  شــاكاری بۆرشــێرت داده نرێ ــه  ب ك

ــرۆژە ی  ــه  پ ــی بۆرشــێرت، ل ــه  و ســه رجه م چیرۆكه كان ــه م چیرۆك ــی: ئ تێبین

نزیكانــه   بــه م  گه شــتوون،  به كۆتــا  زۆرێكیــان  و  منــدان  وه رگێرانــی 

ده كه ونــه  بــه ر دیــدی خوێنــه ر. 

ــیامك  ــه  س ــررشت، ترجم ــگ ب ــته  ولفگان ــی، نوش ــدوه  عیس ــه رچاوه : ان   س

ــار ــه  نوبه ــاپ اول 1377، چاپخان ــیری، چ گلش
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دەســتی چەپــم بەدەســتی ڕاســتمەوە دەکەمــە چەپــەر و هەناســەی گەرمی 

ــەاڵم  ــەوە، ب ــەرم دەبن ــتەکانم گ ــت دەس ــاتێکیش بێ ــۆ س ــەم، ب ــدا دەک پێ

ــەڕ  ــم گ ــم. قاچەکان ــم بڵێ ــۆ پێیەکان ــت ب ــان ش ــم هەم ــم.... ناتوان پێیەکان

گــەڕ بــە کۆاڵنەکانــدا دەگەڕێــن. ئــەو ملپێچــە شــڕ و دڕاو و ڕەنگــربدووەی 

کــە لــە ســەر گووفەکــە دۆزیومەتــەوە بەباشــی لەملــم ئااڵنــد، ئــەو شــەپقە 

ــت.  ــەم پێشــر ڕەش بووبێ ــن دەک ــی تەخمی ــەر کۆنی ــە لەب ســەر دڕاوەم ک

پانتۆڵەکــەم کــە بــە پارچــە داوی هەڵبــوو و پارچــە ڕۆژنامــە پینــەم کــردوە، 

ــە دەیــان پارچــەی رۆژنامــە،  پاڵتۆکەشــم کەلەباتــی خــووری پــرم کــردوە ل

بــۆ پێیەکانیشــم دیســان پاشــاموەی پێاوێكــی کۆنــم پــڕ لــە ڕۆژنامــەی دڕاو 

کــردوە.

ســەرما دەموچــاوی ڕەشــکردبووم، دەبــوو شــوێنێکی گــەرم بۆخــۆم وەدۆزم، 

ــم دەدا بــەو  ــە دوا تیــن و تاقەتــەوە هەوڵ ــوو، ب ــم نەماب هێــزی هەنگاونان

کۆاڵنــەدا بــە هەنــگاوی شــەکەتەوە ســەرکەوم کــە بەفــر دایخســتبوو، 

ســەرما گازی لێدەگرتــم، بــا لەســەرەوە بــەرەو خــوار هەڵیدەکــرد، ڕێگــەی 

ئــەوەی لــێ دەگرتــم بــە تــەواوی چاوەکانــم بکەمــەوە، ســەرم داچەماندبوو 

ــز  ــەکان ری ــم ئاپارمتان ــت و چەپ ــەالی ڕاس ــەرکەوتنم دەدا، ل ــی س و هەوڵ

بووبــوون، لــەو پەنجەرانــەی کــە ڕووناکییەکــی زەردی کزیــان لێــوە دەهــات 

خەیاڵــم بــۆ ســێبەرە دیــار و نادیــارەکان دەچــوو، دڵنیابــووم کــە ئــەوان وا 

بیریــان دەکــردەوە کــە بەفــر چەنــد جوانــە، منیــش بیــرم لــەوە دەکــردەوە 

ــی  ــە زیندووی ــاتەش ب ــەم س ــەوەی ئ ــە. ئ ــد جوان ــەرم چەن ــی گ ــە ماڵێک ک

دەهێڵێتــەوە ئەوەیــە هــەر کــە دەڵێــم »ماڵێکــی گــەرم« بۆنــی ئــەو نانــە 

تازەیــە دێتــە لومتــەوە کــە ناوەکــەی کــەرەی تێکــراوە و بــە اللێوەکامنــەوە 

دەمێنێتــەوە، بــۆن بــە هــەواوە دەکــەم، 

ــەرم  ــی گ ــی نان ــە بۆن ــەرما بڕندەک ــاڵ س لەپ

نانــە  ئــەو  بۆنــی  تێنەدەچــوو  ڕێــی  دەهــات، 

لــە یادەوەرییەکامنــەوە بێــت، جگــە لــەوەی کــە 

ــم  ــوو، هەنگاوەکان ــەرە نەب ــوو،  ک ــان ب ــی ن ــا بۆن تەنی

ــە  ــەی ک ــەو نانەواخانەی ــی ئ ــردن، خاوەن ــی ئامادەک ــن خێرای ــۆ خێراتری ب

ــژدان بێــت، ڕێگــەی  بۆنەکــەی لێــوە دەهــات ئەگــەر بەحــاڵ خودانــی وی

ــە  ــدا ک ــوتاندنم دەدا، لەکاتێک ــاری داری س ــە عەمب ــان و چوون ــک ن کەمێ

ــک،  ــە، پیاوێ ــتمە فڕنەک ــووم گەیش ــانە ب ــەو قس ــی ئ ــۆم مژوول ــەڵ خ لەگ

ــتبوو  ــێ نیش ــاردی ل ــەکووتی ئ ــە سەروس ــەی، ک ــپی کارەک ــی س ــو جل لەنێ

خەریکــی حســاب و کتــاب بــوو، کــە منــی لەبــەردەم شوشــەی دوکانــە بینی 

ــەدواوە  ــتی ل ــە، دەس ــژدان نیی ــودان وی ــارە خ ــرد، دی ــرش ک ــۆی ت ڕووی خ

بــۆ پێشــەوە ڕاوەشــاند و دەیەویســت دوور بکەومــەوە، خەیاڵەکانــم وەک 

ــە منیشــی  ــەوەی ک ــدا ڕووخــان، ئ ــۆن بەســەر یەک ــە کارت ــن ل ــەک ب قەاڵی

ــد،  ــە زۆری نەخایان ــوو ک ــە ب ــە گەرمەک ــی نان ــوو خەیاڵ ــێ ڕاگرتب لەســەر پ

ئەژنۆکانــم کەوتنــە لەرزیــن، ئێســتا نــا ســاتێکیر دەکەومتــە ســەر چــۆک، بــۆ 

ــەوە گــرت. ــاڵ دەرگاک ــواری پ ــە دی ــەوم دەســتم ب ــەوەی نەک ئ

لەگــەڵ پاڵپێــوەدان هەســتێک، کــە مــن فەرامۆشــم کردبــوو لــە دەســتمەوە 

بــەرەو قۆڵــم هەڵکشــا، گــەرم بــوو، بەڵــێ، دیوارەکــە گــەرم بــوو. ڕەنگبــێ 

بەهــۆی فڕنەکــەوە، یــان  شــتێکیر، بــەاڵم هەرچۆنێــک بــوو دیوارەکــە گەرم 

ــە  ــکات، چووم ــە هەســت پێب ــەوەی خــاوەن فڕنەک ــێ ئ ــوو. هــەر زوو ب ب

الی دیوارەکــەی تەنیشــت و هەمــوو جەســتەم بــە دیوارەکــەوە نووســاند،  

هەندێــک شــوێن ســارد بــوون، هەندێــک شــوێنیش تــەواو بــە خواســتی من 
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بــوون، زۆر بــە باشــی پشــتم بــە دیوارەکــەوە دا، خانەکانــی پشــتم بەهــۆی 

ئــەوەی بــۆ یەکەمجــار هەســتی گەرمایــان تێــدەزا، مێروولەیــان دەکــرد، بــا 

بــەرەو خــوار بــە کڕێــوەی بەفــرەوە دەهــات، چاوەکانــم تــەواو کردنــەوە، 

ــچ،  ــەر هالی ــۆی بەرامب ــەی ک ــرت، عەلیب ــاری داگ ــەواوی ش ــپی ت ــارای س ت

قاســم پاشــای کەمێــک ســەرووی ســوتلوجە... هەرچــی قولــەی گەڵەتــە بــوو 

تەنیــا ســەری گوممەزەکــەی دیــار بــوو، گەڕامــەوە ســەر ڕێگاکــە، ئــەو جــێ 

هەنگاوانــەی بــەر لــە ئێســتای ڕۆیشــتنەکەم نەخشــاندبوویان دەســڕانەوە، 

مەگــەر لــەم دونیایــە چیــم بەجێهێشــتووە تــا جــێ هەنگاوەکانــم مبێننــەوە؟ 

دیســانەوە دڵتەنگییەکانــم دەســتی پێدەکــردەوە.

ئەگــەر خــاوەن فڕنەکــەم نەبینیایــە، کــە تەڵیــش  ڕادەوەشــێنێت بــۆم، ئــەوا 

ــەوە کــە هەمووجــار دەیکــردە  ــەو پاڵتۆی ــدەدا، ب ــژە پێ ــم درێ دڵتەنگییەکان

بــەری هاتــە دەرەوە و هەمــوو ئــەو تەڵیشــانەی تێدەگــرم کــە بــەر دەســتی 

ــک  ــەوت، کاتێ ــرۆم ک ــەر ئەب ــم ب ــە تێیگرت ــش ک ــەم تەڵی ــن. یەک دەکەوت

شــتێکی گــەرم بــە ئاراســتەی چــاوم ڕژا تێگەیشــتم کــە ئەبــرۆم هەڵــدڕاوە، 

کاتێــک دەســتم بــۆ نێوچاوانــم بــرد و خوێنــی خــۆم بینــی، خــودان فڕنەکــە 

هەوڵــی دەدا دووەم تەڵیشــە دارم تێبگــرێ، دەمــی بــەردەوام دەجواڵیــەوە، 

ــە  ــەاڵم ل ــوو، ب ــک ب ــە نزی ــەوەی ک ــەڵ ئ ــدەدام، لەگ ــوی پێ ــێ جنێ پێمواب

»بــا« دا گوێــم لــە دەنگــی نەدەبــوو، لــە توڕەبوونــەوە یاخــود لــە ســەرمان 

ــی تێگرتنــی دووەم تەڵیشــی  ــەوەی دەرفەت ــەر ل ــەرزەی گــرت، ب دەســتم ل

بــدەم ڕامکــرد.

ــە  ــردم، ک ــای دەک ــەوە تەماش ــاوی زەق و ئەبڵەق ــە چ ــە  ب ــی فڕنەک خودان

ــی دەدا  ــرد، هەوڵ ــەرەوڕووی ڕایدەک ــاوی ب ــەروچاو خوێن ــی س غەریبەیەک

هــەر ئــەو ســات بــەرەو فڕنەکــەی ڕابــکات، یەکێــک لــە پێاوەکانــی 
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ــەو  ــگ دەکا، ئ ــی بان ــە هاوکارەکان ــووم ک ــوارد. دڵنیاب ــری خ ــردا گی لەبەف

کاتــەی خودانــی فڕنەکــە گەیشــتە نێــو فڕنەکــەی مــن گەیشــتبوومە 

بــەردەم فڕنەکــە، دەبــوو ئــازاری ئەبــرۆم دەرکــەم، لەســەر عەرزەکــە پارچــە 

ســەهۆڵێکی گــەورەم هەڵگــرت و بــە ئاراســتەی شووشــەی فڕنەکــەم هەڵدا، 

بــە خوڕەیەکــی گــەورەوە جامەکــە شــکا، گوڕێــک هاتــەوە ئەژنۆکانــم کــە 

ــە  ــەربەرەوژێری گردەک ــووم، س ــە گرتب ــێ ک ــانەوە بووب ــەو خرۆش ــێ ل دەب

بەنێــو  خــۆم  کوێرانــە  بــوون،  بەدوامــەوە  کەســێک  چەنــد  ڕامکــرد، 

کۆاڵنــەکان وەرکــرد، تادەهــات دەنگــەکان نزیکــر دەبوونــەوە، لــە شــەقامە 

ســەرەکییەکە خــۆم کال کــرد، المدایــە کۆاڵنێکــی تەنگەبــەرەوە، کۆتاییەکــەی 

ــاوم شــۆڕ  ــەرەو هەن ــە گەردمنــەوە ب ــوو، ســەرمایەکی ســەمەرە ل ــار نەب دی

دەبــووەوە، وادیــارە هــەر بەمەیــە کــە دەڵێــن نەفەســی ئیزرائیــل، کــە زێــر 

بــەرەو پێــش چــووم تێگەیشــتم کــە لــە کۆاڵنێکــی بنبەســتدام،  بــە خشــتی 

ســوور هەڵرابــوو، لــە هەندێــک شــوێن ئاســەواری هەڵکردنــی ئاگــری بەپاڵ 

دیوارەکــەوە بــوو، بۆنــی میزێکــی توونــد هەمــوو ئــەو نــاوەی خنــی بــوو، 

دواتــر تێگەیشــتم کــە ئــەو بۆنــە لــە منــەوە دێــت، خــۆم خزانــدە نێوانــی 

ئــەو تەنەکــە زبانــەی لــە گۆشــەیەک دانرابــوون، لەنێــوان دیــوار و تەنەکــە 

زبڵــەکان دابــووم، لەســەر عەرزەکــە پارچــە شووشــە دەبریســکانەوە، 

ــە ڕاســت و  ــە، ب ــی گەیشــتنە ســەری کۆاڵنەک ــە و پیاوەکان ــی فڕنەک خودان

ــەو  ــەوە ئ ــێ بیرکردن ــن، ب ــن دەهات ــتەی م ــە ئاراس ــی و ب ــەپ دەیانڕوان چ

پارچــە شووشــانەی لەســەر عەرزەکــە بوون بــە ئاراســتەی ئەوانم هاوێشــن، 

ــەو  ــەوت، ئ ــاوەکان ک ــە پی ــک ل ــەری یەکێ ــەر س ــەکان ب ــە پارچ ــک ل یەکێ

دەســتی بــۆ ســەری بــرد و ئەوانیریــش عەرەبانــەی زبڵیــان بــە ئاراســتەی 

مــن پاڵــدا، لــە یەکــەم بەرکەوتنــدا ســەرم بــەر دیوارەکــە کــەوت، ســێبەری 

نزیکدەبوونــەوە،  لێــم  نادیــار  و  دیــار 

چاوەکانــم  دەکــرد،  وا هەســتم  مــن  یــان 

ــەم،  ــەواو بک ــەم ت ــت کارەک ــران، دەمەویس دادەخ

بــڕوام نەدەکــرد چیــر پێڵوەکانــم بەرگــە بگــرن، 

ــش... ــوو، کەمێکی ــی ب ــرۆم مەی ــەی ئەب ــە تکاوەک خوێن

پێکــەوە  و  دەکــرد  هاودەنگــی  پیاوێــک  پیانۆکەیــە،  لەســەر  ژنێــک 

گۆرانییەکــی جوانــی »رومێلــی تورکوســو » یــان دەگــوت، بــادەی شــەرابێکم 

ــەو  ــو ئ ــە نێ ــاوە، چووم ــی هێن ــک بەرهەم ــە کرێکارێ ــوو ک ــتەوە ب بەدەس

ــان بەســەر  ــوو، هەمووی ــژەکان گرتب ــە ســران بێ ــان ل ــە گوێی کەســانەوە ک

ســاویان لــێ دەکــردم، منیــش بــە پێکەنینــەوە ســاوەکەیانم دەســەندەوە، 

ــم  ــە، ڕاســتر بڵێ ــەردەم ئاوێن ــوو دەیســەمنەوە، کاتێــک گەیشــتمە ب پێمواب

کاتێــک گەیشــتە بــەردەم ئاوێنــە دەمــم کەمێــک داپچــڕا، ئــەوەی بــەردەم 

ئاوێنــە مــن نەبــووم، بەڕێزێکــی تەمــەن مامناوەنــد، قــژ مــاش و برنجــی، 

ــەر  ــراو لەس ــەرەوە پەش ــەرەو س ــژ و ب ــمێڵێکی درێ ــس، س ــک و بنێ باری

ــاخ و ســمێڵەکانی ڕێکخســتەوە، ســەیرێکی  ــوو، بۆینب ــی ب ــێوازی ئەڵامن ش

ژوورەوەی کــرد، ســران بێــژەکان بێدەنــگ بــوو بــوون و هەموویــان 

چووبوونــە هۆڵەکــەی ناوەڕاســت، ئۆرکێســرا گۆرانــی ســەمای کەریمئۆغڵــو 

ــە  ــانی دەدان ک ــک نیش ــدا قژزەردێ ــتی ئامادەبووان ــی٣، لەناوەڕاس زەیبەی

چــۆن ئــەم ســەمایە دەکــرێ و بــە لەخــۆ ڕازیبوونــەوە منایشــێکی جوانــی 

بــۆ دەکــردن. پیــاوە تەمــەن مامناوەندەکــە بزەیەکــی کــرد، چاکەتەکــەی و 

شــەپقەکەی لــە جلهەڵگرەکــە دانــا، ئەویــش چــووە نێــو قەرەباڵخییەکــەوە، 

ــوو. ــڵ ب دیمەنەکــە لێ

ڕووناکییەکــی  ژوورەدا  لــەو   بــەاڵم  بکەمــەوە،  چاوەکانــم  هەوڵمــدا 
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بەتیــن هەبــوو، لەســەر جێگاکــەم هــەاڵژا بــووم. دەســتم بــۆ ســەرم 

ــم  ــرد پەی ــرۆم ب ــۆ ئەب ــە دەستیشــم ب ــوو، ک ــەورە هەب ــانێکی گ ــرد، ئاوس ب

بــەوە بــرد کــە تەقەڵــی لێــدراوە، لــە چەنــد شــوێنێکی لەشــمیان برینپێــچ 

ــز  ــتی وام هەرگی ــر ش ــەرم، پێش ــووە ب ــپیلکەیان کردب ــتێکی س ــوو، ش کردب

نەبینیبــوو، مێزێکــی تەختــە، کورســی، چرپــا، ئاوێنــە و لەســەر عەرزەکــەش 

فەرشــێکی جــوان ڕاخرابــوو، کــە ســەیری ســەر مێزەکەشــم کــرد پۆشــاکێکی 

ــە  ــەرم، ک ــەوە  ب ــاکەکانم کردن ــوون، پۆش ــەم دانراب ــەپقە کۆنەک ــاک و ش پ

دەرگام کــردەوە زانیــم لــە خانوویەکــی داریــن دام، بۆنەکــەی بەشــی 

ڕوونکردنــەوەی هەمــوو شــتێکی دەکــرد، کــە چوومــە ڕاڕەوەکــەش بۆنــی 

قــاوە و پایــز حاکــم بــوون، بــە دیوارەکانــەوە شــوێنی هەڵواســینی شــەپقە 

ــەوەی  ــە هەمــوو شــوێنێک شــێوازی ڕازاندن ــوون، ل ــەی شــەپقە هەب و وێن

ــژووی  ــی مێ ــە کتێب ــەو نەخشــە کێشــیەم ل ــوو، ئ ســەلجووقی بەرچــاو دەب

ــە یەکــەم  ــە دارینەکــەدا چوومــە خــوارەوە... ل ــە پلیکان ــوو، ب ــەر بینیب هون

ــە دوکانێکــی شەپقەفرۆشــی  ــە ل ــم ک ــردەوە زانی ــردەوە ک ســووچ پێچــم ک

ــوون. ــەپقە دانراب ــەکان ش ــە ڕەف ــڕ ب دام، پ

شــەپقەی لێــوار خــڕ، کاو، کاوی ســوڵتانیی، پێچــەی یەمەنــی، کاوی 

قوچەکــی، کاســکێت، مێــزەر، خۆرگــر... کــۆن- نــوێ، ژنانــە- پیاوانــە، 

گــەورە- بچــووک، بــێ ڕەنــگ ڕەنگیــن، جۆراوجــۆر... گەورەتریــن دوکانــی 

ــم. ــە بینیبێت ــوو ک ــی ب شەپقەفرۆش

گوێم لە دەنگێکی پیرانە، بەاڵم بەهێز بوو، بانگی منی دەکرد.

»دیــارە کــە خەبەرتــان بووتــەوە! باشــر بــوون؟ ئاســەواری ئــەو شــتە 

ترســناکە بەســەرتانەوە دەبیــرێ«. بەدەســتی ئامــاژەی بــەو شــوێنەکرد 

کــە ئاوســابوو، بــە قــژە  لولپێچــە ســپییەکەیەوە، گوپــە سێوئاســاکانی، 

ــی ناوەڕاســت،  ــن شــێوازی ئەنادۆڵ ــە شــێوە ئاخاوت ــی،  ل چــاوە بچووکەکان

قیافەتێکــی کالســیکی، کەمێــک ئەســمەر و چــاو قاوەیــی، کــە بینــی ســەیری 

دەکــەم کەمێــک ســەری دانەوانــد، شــتێکی لەســەر ئــەو دەفتــەرەی 

ــەکانیدا. ــە قس ــژەی ب ــینەوە درێ ــەدەم نووس ــی، ب ــی نووس بەردەم

ــەو  ــتا، دەم ــش ئێس ــی، دوو رۆژ پێ ــت بزان ــەی زۆر ش ــەز بک ــێ ح »ڕەنگب

ــوو، وە  ــرۆت هەڵدڕاب ــەوە،  ئەب ــەردەم دەرگاکــەم دۆزیی ــوەم لەب ــوارە ئێ ئێ

ســەرت ئاوســابوو، تــۆم بــردە ســەرەوە، برینەکانتــم تیامرکــرد، بارەکــەم بــە 

ــرم  ــرد.. »بی ــی ک ــە دوا وشــەدا ســەیری من ــد، هێشــتا....« ل ــس راگەیان پۆلی

ــز...« ــان بکەمــەوە، بەڕێ ــەوە کــردەوە ئاگادارت ل

ــەر  ــان؟« مەگ ــاوی بەڕێزت ــم، ن ــی عێراق ــن موســا، تورکامن ــن، بنیامی »بنیامی

بۆچــی وتــم کــە خەڵکــی کوێــم! ئەوپرســیارەی لەخۆمــم کــرد هــەر خۆشــم 

ــە  ــرە پیاوەک ــوو. پی ــناوەکەمەوە ب ــۆی پاش ــە بەه ــەوە، پێموای ــم دای وەاڵم

ــەوە. ــیارەکەی دەدام ــی پرس وەاڵم

»جەعفــەر، هاوڕێکانــم پێمدەڵێــن جەببــا جەعفــەر، نــاوم هــەر بــە 

ــاوم بــە جەعفــەر تەمیزئێــل نــوورساوە،  ــە ناســنامەکەم ن ــا مایــەوە، ل جەبب

تــۆش دەتوانــی بــە جەببــا بانگــم بکەیــت، دەتوانــی پێمبڵیــی چیــت 

بەســەرهاتووە؟ کەســت هەیــە؟ کــە تــۆم دۆزییــەوە لــەوە نەدەچــوو 

خاوەنــی ماڵباتێــک بیــت« ئەبرۆیەکــی بــەرز کــردەوە، چــاوە قاوەییەکانــی 

ــەم. ــرا درۆ بک ــم. نەدەک ــە دڵ ــا، دەیانڕوانیی ــن ن ــەیری م س

»دروســت بــۆی چــوون، هیــچ کەســێکم نییــە، لــە دەســتی چەنــد کەســێک 

رامکــرد و دواییــن شــت کــە بیرمــە لەســەرمدرا، بــەر لــەوەی ئێــوە بپرســن 

دەبــێ بڵێــم؛ بــۆ خۆگەرمکردنــەوە خــۆم بــە دیوارێکــەوە نابــوو، بــۆ ئــەوەی 

لێــدان بەدەســتی خــاوەن فــڕن و بەردەســتەکانی نەخــۆم رامکــرد، بێگومــان 
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بــۆ هیــچ شــتێکی دیکــە نەبــوو« ترســام لــەوەی بــە دزم بزانێــت، دواییــن 

قســەکانم وەک پاڕانــەوە لەدەمــم دەرچــوون، لەخــۆم تــوڕە بــووم، ئەبــرۆی 

جەببــا هاتــەوە خــوارەوە.

روانیانــە  قاوەییەکانــی  چــاوە  بــە  نییــە«  کەســێکتان  هیــچ  »کەوایــە 

عەرزەکــە، پەنجــەی ئامــاژەی نایــە بــەر روومەتــی، وەک ئــەوە بــوو 

بیربکاتــەوە، لەبەرخۆیــەوە منگەیەکــی کــرد، دواتــر دیســانەوە دەســتی بــە 

ئاخاوتــن کــردەوە؛ »پێشــنیارێکتان پێدەکــەم کــە هەرگیــز رەتــی ناکەنــەوە« 

ــن کار  ــەالی م ــی ل ــەوێ دەتوان ــەر بت ــە، ئەگ ــش کەســم نیی ــی«؛ منی پێکەن

بکەیــت، کرێیەکــی شــیاو، خــواردن و شــوێنی خەوتــن، وە هێنــدەی بتــەوێ 

شــەپقە......« دیســان پێکەنییــەوە. لەهــەر پێکەنینێکــی متامنــەم بــەو زیاتــر 

ــوو. دەب

دەبــوو ئەمــە خەونێــک بێــت! گومانەکانــی نــاوەوەم هەڵدەکشــان، بــەاڵم 

مــاڵ، خــواردن و گەرمایــی، بەڵــێ پێشــنیارێکی پێکــردم کــە هەرگیــز ناتوانــم 

ــت  ــوارەوە و راستەڕاس ــە خ ــە هامت ــە قادرمەک ــم، ل ــەوە، پێکەنی رەتیبکەم

بــەرەو رووی چــووم، دەســتم بــۆی درێــژ کــرد، دەبــوو پێشــنیارەکەی قەبــوڵ 

بکــەم.

ــادەش بخــەوم  ــەر ج ــەر لەس ــا« ئەگ ــز جەبب ــەم بەڕێ »زۆر سوپاســت دەک

ــرد. ــر نەدەک ــم لەبی چاکەکارییەکەی

»تەنیــا بــە جەببــا نــاوم بێنــە، کارەکەتــم پێگوتــی: »پێشــمکەوت، پێکــەوە 

بەنێــو رەفەکانــدا دەگەڕایــن، پێیدەگوتــم کــە چــۆن شــەپقەکان، رەفــەکان 

پــاک رابگــرم، چــۆن زانیارییەکانــی ســەریان بزانــم، چــۆن لــە چــی بگەڕێــم، 

ــەپقانە  ــەو ش ــچ کام ل ــە هی ــم ک ــدا پێیگوت ــی دوکانەکەش ــە دوا بەش وە ل

بــەکار نەهێنــم کــە لەســەر رەفــەکان بــە ماددەیەکــی رەش دروســتکراون، 

ــە  ــییەک کەوت ــوت رەش ــەی گ ــک ئەم کاتێ

رەفــە  لەســەر  قاوەییەکانــی،  چــاوە  ژێــر 

رەشــەکان شــەپقەکان بــە رێکــی ریزکرابــوون، 

لەســەرەتای ئــەو ریزەشــەوە تەنیــا شــوێنێکی بەتاڵــی 

شــەپقەیەک هەبــوو، کاتێــک مــن ســەیری شــوێنی 

شــەپقە بەتاڵەکــەم دەکــرد جەببــا شــەپقەکەی، پاڵتۆیەکــەی و گۆچانەکــەی 

ــە دەرەوە. ــرد بچێت ــۆی ئامادەدەک ــرت و خ ــتەوە دەگ بەدەس

فڕنەکــە دەبەنــە  تەرمــی خــاوەن  ئەمــڕۆ  مــن دەچمــە مزگــەوت،   «

گۆڕســتان، تــۆ دەســت بــە پاککردنــەوە دەکەیــت وانییــە؟ ســەرەتا رەفــەکان 

و دواتــر عەرزەکــە« کەمێــک لێوەکانــی بەرزکــردەوە، پێموایــە پێدەکەنــی، 

ــواردن،  ــە خ ــرد ب ــەری دەک ــاوەوەم س ــە لەن ــەی ک ــەو نیگەرانیی ــی ئ دەنگ

ــردەوە. ــگ دەک ــی بێدەن ــارە و گەرمای پ

رۆژەکان، مانگــەکان بگــرە ســاڵەکانیش خێــرا تێپەڕیــن، لەگــەڵ جەببــا 

ــان  ــی وام ــن وامدەزان ــا م ــان ئەوەت ــوو، ی ــان لێهاتب ــو و کوڕم ــو باوک وەک

ــا  ــە جەبب ــوو ک ــی کار و دەرەوەی کار واملێهاتب ــە کاتژمێرەکان ــووە، ل لێهات

لەنزیکــەوە بناســم، ژیانێکــی زۆر رێکوپێــک و بەرنامەرێــزی هەبــوو، 

بوایــە  راوی شەپقەشــی دەکــرد، هەرچــی  لەگــەڵ فرۆشــتنی شــەپقە 

ــزی  ــدا دەگــەڕا و دەیخســتە ری ــە بەدوای ــەوە ک ــەو شــەپقەیەی دەدۆزیی ئ

کۆلێکســیۆنەکەی خۆیــەوە، زۆر کەســیش بــۆ شــەپقەی گرانبەهــا دەهاتــن، 

ســەرۆکی دەوڵەتــان، پیاوانــی کار، باڵیــۆزەکان، پزیشــکەکان، مامۆســتایان، 

ــان  ــارەکان و هەمــوو جــۆرە موشــتەرییەکی دیکەم خــاوەن کارەکان، جوتی

ــە،  ــەپقەکانی دیک ــە ش ــوون ل ــاواز ب ــە زۆر جی ــەپقەکانی ئێم ــوون، ش هەب

ــتا  ــێ ئێس ــەپقەوە وەل ــارەی ش ــم لەب ــش بووب ــەرەتا زۆر نەزانی ــەر س ئەگ
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زۆر ئەزموونــدارم، دەزانــم کامەیــان کــەی لەســەر دەنــرێ، بەپێــی جــۆری 

داوەتــەکان کام شــەپقە لەســەر دەنــرێ، هەڵبژاردنــی شــەپقە بەپێــی بــاری 

رۆحــی کەســی بەرامبــەر، بەپێــی بــاری رۆحــی خــۆت هەڵبژاردنــی شــەپقە، 

ــن رســتە هــەر  ــە چ جــۆرە کەســێک... دوایی ــەوێ ببیت ــەوەی دەت ــی ئ بەپێ

ــوو. ــتی ئاواب بەڕاس

لــەو دوکانــەدا کــە ســەردانیکەران لــە کەمیــان نــەدەدا،   جەببــای نیگــەران 

بــوو، ئەگەرچــی هەوڵــی دەدا پێیــەوە دیــار نەبــێ، بــەاڵم کاریگەری بەســەر 

کارە رۆتینییەکانییــەوە دیــار بــوو، هــەر لەخۆیــەوە شــتی لەبیردەکــرد، 

دەمزانــی شــتێک نیگەرانــی کــردووە، بــەاڵم خــۆم دەبــوارد لــەوەی بپرســم، 

بڕیارمــدا تــا خــۆی شــتێک دەڵــێ نەپرســم، خــۆم دایــە کاری پاککردنــەوە و 

پســوڵەکانی پــارە.

کــە  گوتــی  جەببــا  بــوو،  کارەکــەم  دەســتپێکردنی  هەفتــەی  دووەم 

کۆبوونەوەیەکــی گرنگــی هەیــە و دەرچــوو، منیــش نێوانــی رەفەکانــم 

پاکدەکــردەوە، کاتێــک نــۆرەی پاککردنــەوەی رەفــەکان هــات ئانیشــکم بــەر 

یەکێکیــان کــەوت، لەســەرەوە شــەپقەیەک کەوتــە خــوارەوە، ئــەوەی کەوتە 

ــان  ــی دەروێش ــە رسووتەکان ــە ل ــەی ک ــە کاوان ــوو ل ــک ب ــوارەوە یەکێ خ

ــە مــوو دروســتکرابوو،  ــە ل ــوو، ک ــاوی »ســیککە«ی لێراب بەکاردەهــات و ن

رەنگــی قاوەیــی بــوو، کــە منــداڵ بــووم هــەر حــەزم دەکــرد ببمــە دەروێش، 

ســیککە-کەم نایــە ســەرم و چوومــە بــەردەم ئاوێنــە، پێمخــۆش بــوو بزانــم 

چــۆن بەســەر ســەرمەوە وەســتاوە، دوای ئــەوەی کەمێــک لەخــۆم روانــی 

ئــەو کاتــەی کــە ویســتم شــەپقەکە لەســەرم بکەمــەوە هەســتم کــرد 

ــەوە  ــەوە وەک ئ ــم، لەخۆم ــوو دەکەوت ــک ب ــوو، خەری ــک ب ــاوم تاری بەرچ

ــە هــەواوە بگــرم. ــوو دەســتم ب واب

دەخوالمــەوە، لەپــی دەســتێکم بــەرەو بــەرز دەستێکیشــم روو لــە زەمیــن 

بــوو، ســەرم بــۆ ســەر شــانی چەپــم الر کردبــووەوە، الیەکــی دامێنــی 

ــم  ــووەوە، چاوەکان ــزم دەب ــەی ن ــەی دیک ــووەوە، الیەک ــەم بەرزب تەنوورەک

ــەو  ــوو ئ ــە هەم ــەاڵم هەســتم ب ــوون، ب ــم داخراب داخســتبوون، راســتر بڵێ

هەســتانە دەکــرد کــە ئــەو هەســتی پێدەکــرد، لــە خانەقایــەک بوویــن، بــە 

ــی  ــەکان، دەنگ ــابووم، ئیالهییات ــەوە، زۆر خرۆش ــر دەخوالین ــەری زاکی رێب

نــەی، بۆنــی نــان.... رووناکییەکــی کــز وە بۆنێکــی خــۆش، دەڵیــن کــە لــەو 

شــوێنانە بۆنــی بەهەشــت دێ، هەســتم کــرد ســەرم وە خورشــت دەکــەوێ، 

ــە شــوێنێک خوێندبوومــەوە کــە  ــوو، پێشــر ل خــورێ خورێیەکــی خــۆش ب

ئــەو کەســانەی بــۆ یەکەمجــار  زیکــری ســەمای خوالنــەوە دەکــەن ئاوایــان 

لێــدێ. نازانــم چەنــدی خایانــد بــەاڵم تاوەکــو زیکرەکــە تــەواو بــوو ئینجــا 

ــەوە. ــم کردن چاوەکان

بەپێــوە، دەســتەکانی خــۆم بینــی کــە لەپێشــمەوە ئاوێــزان بووبــوون، کــە لە 

شووشەکەشــەوە ســەیری دەرەوەم کــرد بینیــم کــە جەببــا وا دەگەڕێتــەوە، 

هــەر زوو ســیککە‹کەم لەســەرم هێنایــە خــوار و لە شــوێنی خۆیــم دانایەوە، 

کــە جەببــا هاتــە ژوورەوە بەروومــەوە پێکەنــی، کــە ســەیری رووخساریشــی 

کــردم ئەبرۆیەکــی بــەرز کــردەوە، وەک ئــەوە وابــوو بزانێــت چیــم کــردووە.

ئــەو کاتــەی جەببــا دەچــووە راوی شــەپقەکان، منیــش هەمــوو ئــەو 

شــەپقانەم تاقیدەکردنــەوە کــە لــە دوکانەکــەدا هەبــوون، هەندێکجــار 

ــە  ــاری  م دەنای ــەی ئەنکیش ــوو، کاوقوچەک ــن دەب ــە زۆر تاقەتپڕووکێ ئەم

ســەرم و بەشــداری شــەڕەکانم دەکــرد، یــان دەچوومــە نێــو پۆشــاکی 

ــە  ــان دەبووم ــرد، ی ــەم دەک ــارە مەل ــو پ ــدەوە و لەنێ ــی دەوڵەمەن پیاوێک

گۆرانیبێــژ و بــە هــەزاران کــەس گۆرانیــان لەگــەڵ دەگومتــەوە، کاوی 
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کاســانۆڤا‹م لەســەر دەنــا و ژنانــم دڵخــۆش 

ــو پۆشــاکی ســوڵتان و  دەکــرد، دەچوومــە نی

دەوڵەتەکانــم بەڕێوەدەبــردن، ئیشــێکی زۆر بــە 

ــوو. ــەفا ب ــف و س کەی

تا شوێنێک وابوو...

ــی  ــن کاتەکان ــاوە بەهادارتری ــەن جەبب ــەپقەکان لەالی ــاتی راوی ش دەموس

مــن بــوون، دەمێــک کــە بەنیــو رەفەکانــدا دەخوالمــەوە لــە ســەمەرەترین 

و  لەســەرنا  ســواریم  ســەربازێکی  کاوی  رۆژێــک  دەگــەڕام،  شــەپقە 

بەشــداری شــەڕی ڕزگاری م کــرد.

ــوو، رەنگــی ســەوزایی تێکــەڵ بەرەشــی  ــە دەنگــی ســیرسکەکان ب ــم ل گوێ

شــەوان دەبــوو، ســواری ئەســپێک بووبــووم، چاڵمــە بەناڵــی ئەســپەکەمەوە 

کرابــوو، ســەری ســوارچاک بــەرەو پێشــەوە چەمایــەوە، خەواڵــوو دیاربــوو، 

بەنــۆرەی ســێ کەســی بــەرەو پێشــەوە دەڕۆیشــتین، لەتەنیشــتمەوە 

ــواری  ــی س ــە رێک ــوو، زۆر ب ــپێکی رەش بووب ــواری ئەس ــۆخ س ــی ت کوڕێک

ئەســپەکەی بووبــوو، لەپــاڵ کــوڕە  تۆخەکــەش پیرەپیاوێکــی زۆر پیــر 

ئەســپەکەی تــاودەدا،  ریشــی ســپی گەیشــتبووەوە ســنگی، رووێکــی پاکــی 

هەبــوو، زۆر بــە دیقەتــەوە ئەســپەکەی تــاو دەدا، کەمریــن بێئاگایــی  

ــەو ســوارەی  ــەک ســەیری ئ ــی کــرد، ن ــوو، ســەیری من ــران ب ــای هەڵدێ مان

ئەســپەکەی لێدەخــوڕی، راســتەوخۆ ســەیری منــی کــرد، دواتــر دیســانەوە 

ســەیری پێــش خــۆی کــردەوە، دوو کاتژمێــر رێگامــان بــڕی، لەپێشــامنەوە 

رووناکایــی بەدیــار کەوتــن، گەیشــتبووینە شــوێنی دیدەوانــی ســەربازی، لــە 

گونــد نزیــک بووبووینــەوە، ســەگەکان دەســتیان بــە وەڕیــن کــرد، ئێمــەش 

ئەســپەکامنان تــاودا، رەنگبــێ دەورییــەی دوژمنــەکان بووبێــت، ژنێــک 
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دانــی دەدایــە مریشــکەکانی، ســەرەتا ترســا، دواتــر کــە ئــااڵ 

شــەکاوەکەی بینــی کەوتــە ســەر ئەژنــۆ، دەســتی کــرد بــە 

گریــان، دەســتی بــەرەو ئاســامن پــان کــردەوە، دەپاڕایــەوە، 

دەوروخولــی گوندەکەمانــدا، هیــچ دەورییەیەکــی دوژمــن 

لەگۆڕێــدا نەبــوو، فەرماندەکەمــان هاتــە المــان، داوای لــە 

ــی دواوە  ــە بەرەکان ــەواڵ بنێرێت ــە ه ــرد ک ــە ک پیرەپیاوەک

کــە دەنگــی تۆپــەکان دێــت، کاتێــک کــە گوندییــەکان 

نانەکــەرەی  ئــەو  ســەربازەکان،  دەدایــە  خواردنیــان 

و  جەواڵەکــەم  نێــو  خســتمە  پێیــدام  گوندییــەک  کــە 

ــەرکەوتین،  ــک س ــەرەو یاڵێ ــم، ب ــەوە الی هاوڕێکان گەڕام

درەختــەکان چــڕ بــوون، بەهــۆی ئــەوەی کــە کۆتایــی 

هاویــن بــوو بەباشــی هەســت بــە زوقــم دەکــرا، لــە 

ــە پێشــەوە  ــر چووباین ــن، ئەگــەر بڕێکی ئەســپەکان دابەزی

ــن  ــەکان بەریەککەوت ــەی دوژمن ــەڵ دەوریی ــوو لەگ لەوەب

دروســتبووبا، پیــاوە پیرەکــە ئێمــەی لــە شــوێنی جیــاواز بنەجێکــرد، داوای 

ــن. ــە بگری ــە خاکەک ــە گــوێ ل ــن ک لیکردی

ــچ  ــە هی ــم ل ــر گوێ ــە ورت زیات ــە ورت ــا، ل ــە شــێدارەکەوە ن ــە خاک ــم ب گوێ

شــتێکی دیکــە نەدەبــوو، چەنــد کات تێپــەڕی نەمزانــی، بــەاڵم گوێــم 

ــوو  ــۆر لەوەداب ــوون، خ ــدی دەچ ــەرەو یەک ــە ب ــوو ک ــک دەب لەدەنگگەلێ

هەڵبــێ، ســەرم بــەرز کــردەوە، ســەیری هاوڕێکانــم کــرد، هەموویــان 

هاتبوونــە الم، پیرەکــە دەســتی بــە قســەکرد.

»کاتــی هاتــووە، عیــززەت تــۆ لەپێشــەوە بــڕۆ، هــەواڵ بــە فەرمانــدە بــدە، 

هێــرش دەســتیپێکرد، ئێمــە لەدواتــەوە دێیــن« عیززەت ســەری بە نیشــانەی 

بەڵــێ جواڵنــد و ئەســپەکەی بــۆ هەڵــوەر هەســتاند، لەوکاتــەدا منیــش بــە 

ــاوە  ــم، پی ــدی گرت ــە توون ــی ب ئاراســتەی ئەســپەکەم چــووم، کەســێک قۆڵ

ــە  ــەم رێبواریی ــە، ئ ــە ئاگادارب ــم: »رۆڵ ــە چاوەکان ــە زەق زەق روانیی پیرەک

شــتی پێشــبینی نەکــراو بەســەر مرۆڤــدا دێنــێ، لێــم دوور مەکــەوە«. ئــەو 

پیــاوە چــۆن هەســتی پێکــرد؟ خــۆم بــۆ کردنــی چەنــد پرســیارێک لەخــۆم 

ئامادەکــرد، کــە پیــرە پیاوەکــە خــۆی هەڵدایــە ســەر ئەســپەکەی و ســەیری 

منــی کــرد، منیــش ســواری ئەســپەکەم بــووم و هەوڵمــدا خــۆم بگەیەمنــە 

ــەوە  ــە اللێوم ــیاری »چــۆن؟« ل ــە گەیشــتمە الیشــی پرس ــە، ک ــرە پیاوەک پی

دزەی کــرد.

»بڕوانــە دڵــت، دەزانیــت کــە مــن کێــم« چاوەکانــم داخســن. ئەمــە 
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بیرهێنــەرەوەی هەمــان ســاتی لەســەرنانی ســیککە‹کە بــوو، ســەرم ســوڕما، 

ــەت  ــە تایب ــردەوە، ب ــەم ک ــرە پیاوەک ــەیری پی ــەوە س ــە وردیی ــانەوە ب دیس

ــاوی. ــی دەموچ هێڵەکان

» جەببا! بەاڵم چۆن؟«

»دواتــر پێــت دەڵێــم چــۆن بــوو، ئێســتا شــەڕێک هەیــە کــە دەبــێ 

ــدەی  ــتە کاوی فەرمان ــەوە، پێویس ــم دوورمەک ــن، لێ ــدا بکەی ــداری تێ بەش

دوژمنەکەمــان بەدەســتبێنین، دەی بــا خۆمــان بگەیەنینــەوە عیــززەت« 

ــەودا،  ــەدوای ئ ــە ناچــاری ب ــش ب ــار، منی ــە غ ــە ئەســپەکەی دای ــش ب ئەوی

نیزامــی  نێــو  چووبوونــە  ســوارەکان،  دەســتەی  گەیانــدەوە  خۆمــان 

پێبەخشــین،  دواوەیــان  هێڵەکانــی  ئەرکــی  دیســانەوە  شــەڕکردنەوە، 

ــەرەی پێشــەوەی ســوارەکان،  ــدە ب ــە ئەســپەکەی خــۆی گەیان ــدە ب فەرمان

باســی لــە زوڵــم و تۆڵــە و داگیــرکاری کــرد، بەمــە قامچــی لــە خۆڕاگــری و 

توانــای شــەڕی ســەربازەکان دەدا، ئەمــەم لــەو ســەربازەوە هەســتپێدەکرد 

کــە لەنێویدابــووم، دەخرۆشــا، ئیــامم و پێشــڕەوان چوونە پێشــەوە، کەســێک 

بــە دەنگێکــی خــۆش ســورەتی فەتحــی خوێنــدەوە، لــەدوای ئــەوەوە ئــەو 

ســەربازانەی خۆیــان پێنەدەگیــرا تەکبیریــان لێــدا، ئەســپەکان نائــارام بــوون، 

ســەربازەکانیش....

فەرمانــدە شمشــێری یادگارییەکــەی باوکــی دەرکێشــا، بــە دەنگێکــی گــڕەوە 

هــاواری کــرد، ئەســپەکەی ســمەکانی بــەرز کردنــەوە

»هێرش بەرن!«

بوقییــە  دەهــۆڵ،  دەنگــی  لەگــەڵ  ئەســپەکان  کرانــەوە،  چەپــەرەکان 

و دەنگــی تەکبیــرەکان بــەرەو پێــش هورژمیــان بــرد، لەگــەڵ جەببــا 

ــەو کاتەیــش کــە گەیشــتینە مەیدانەکانــی شــەڕ  ــاو دەدا، ئ ئەســپەکامنان ت

لــە بــەرەی پیــادەکان لەچەنــد شــوێنێک 

لــە  بــەاڵم  هەبــوو،  دواکەوتــن  کەمێــک 

مەترســیدار  پێکدادانێکــی  دواوەوە  بەرەکانــی 

بووبــوو. دروســت 

ــەرەی دواوەی نیشــاندا،  ــە شمشــێرەکەی ب ــدە ب فەرمان

ــۆ دوو بــەرە جیابوونــەوە، بەشــێکیان هێرشــیان دەبــردە  ئەسپســوارەکان ب

ســەر بەرەی پاڵپشــت بەشــەکەی دیکــەش دەبوونــە هێزی پشــتیوانی هێزی 

ــەوە، ئەســپەکامنان  ــادە ماین ــزی پی ــە بەشــی پشــتیوانی هێ ــە ل ــادە، ئێم پی

ــە  ــک ب ــی موالزمێ ــە فەرمان ــە ب ــوەری، ئێم ــتە هەڵ ــەک خس ــی ی لەنزیک

ــێرەی  ــەو شمش ــن، ئ ــو دوژم ــتینە نێ ــدەوە گەیش ــڕەوییەکی مامناوەن پێش

ــەوەی  ــاند، ئ ــدا رامدەوەش ــوو بەســەر دوژمنەکامن ــە کاالن دەرمهێناب ــە ل ک

دەکــەوت دەکــەوت، ئــەوەی دەمایــەوە رێــگای خــۆی دەگرتەبــەر، لەگــەڵ 

ــدا ریزەکانــی دوژمــن پەرتــەوازە بــوون، لەترســی  دەســتوەکەری یەکەمامن

پەراکەنــدە  بەشــێوەیەکی  دوژمنــەکان  لــەدواوە  ســەریان  هەڵکوتانــە 

پاشەکشــەیان کــرد، لــەو کاتــەدا ئەســپەکەم چەقــی، لەســەر ئەســپەکەمەوە 

ــردەوە  ــم، هــەرزوو خــۆم کۆک ــدا کەوت ــم، بەســەر ســەربازێکی دوژمن فڕی

ــەوە  ــووم، وەک ئ ــەریدا کەوتب ــە بەس ــرد ک ــەواو ک ــەربازەم ت ــەو س کاری ئ

بــوو شمشــێرەکەم لەگــەڵ دەســتم بووبێتــە یــەک، لــەو کاتــەدا خــۆم 

ــەکان  ــرد، دوژمن ــەی دەک ــە پاشەکش ــوە ک ــەدا بینی ــەو دوژمن ــەردەم ئ لەب

لەپێشــەوە پیــادە و لــەدوای ئەوانیشــەوە ســوارەکان رایاندەکــرد، بــە چــەپ 

و راســت دەمڕوانــی، پێویســت بــوو لــەو شــوێنە بێمــە دەرەوە، لەپــڕ لــە 

شســانی چەپــم هەســتم بــە شــتێک کــرد، یەکــەم دڵــۆپ تــکا، دەســتم بــردە 

ئــەوێ، تــەڕ بــوو، زامدارکرابــووم، ســەرتاپای بــەدەم لــە قــوڕ و خوێندابــوو، 
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بۆنێکــی چــڕی بــارووت و خوێــن هەمــوو الیەکــی تەنــی بــوو، خــۆم بەســەر 

شمشــێرەکەم داگــرت و ئەژنۆیەکــم دادایــەوە، وادیــار بــوو دواییــم هــات.

کــە  جەببــا  ئاوڕمدایــەوە،  ڕاســتدا  بــەالی  دەکــرد،  هــاواری  یەکێــک 

ســەربازێکی دوژمنــی بــە شمشــێرەکەی دوو لــەت کــرد بــە ئەســپەکەیەوە 

بــەرەو الی مــن دەهــات، هاتــە المــەوە، خــۆم خســتە ســەر ئــەو ئەســپەی 

ــوو، زۆر  ــاوی هەڵگرتب ــتێکی خوێن ــەی ش ــە جەواڵەک ــا ل ــووی، جەبب هێناب

ــووم. ــۆم چ ــۆش خ ــتبوو، لەه ــەر رۆش ــم لەب خوێن

شــانم هەڵبەســرابوو،  بەئــاگا هامتــەوە،  ژوور  لــە هەمــان  دیســانەوە 

هەوڵمــدا هەســتمەوە ســەرپێ، تووشــی ســەرەگێژە بــووم، خــۆم بــە لێــواری 

چرپاکــەوە گــرت، لەســەرخۆ هەســتامەوە ســەرپێ، دڵــم تێکهەڵهــات، 

هەڵچوونەکــەم دەیەویســت بچمــە دەرەوە، خــۆم گــرت، لەوکاتــەدا جەببــا 

وەژوورکــەوت.

»پێویســتە پشــوو بدەیــت، زۆر خوێنــت لەبــەر ڕۆیشــتووە« دەنــگ و 

خۆیشــی مانــدوو بــوون، شــەپقەکەی الدا و لەســەر مێزەکــەی دانــا.

ــاوم  ــووە دەرەوە، چ ــە چ ــە ژوورەک ــم« ل ــۆ بێن ــۆرباوت ب ــک ش ــا کەمێ »ب

دەســتم  دیســانەوە  بەهێواشــی  مێزەکەبــوو،  ســەر  شــەپقەی  لەســەر 

درێژکــرد و شــەپقەکەی جەببــام نایــە ســەرم.

ــی  ــو رشیت ــوو، وەک ــووم،  هــەوا وەک مــوس دڕ ب ــە ژوورێکــی قەترانیداب ل

فیلــم هێــواش هێــواش دەڕۆیشــتە پێشــەوە، وەک ئــەوە وابــوو لــە تونێڵــی 

لەدەســتچووەکان،  عەشــقەکان،  هەبــوون،  رووداو  زۆر  زەمەندابــم، 

الوازییــەکان، ســەرکەوتنەکان... گەیشــتمەوە ســاتی ناســینی جەببــا، دەبــوو 

ــم. بیبین

ــک  ــێ ماڵێ ــوە، وە ب ــووە کڕێ ــوو دەب ــک ب ــر، خەری ــوو، بەف ــارد ب هــەوا س

پیاوەکانــی کۆدەکــردەوە و دەیهێنانــە ســەرەوە، دەمزانــی دیمەنێکــی 

نەمدەزانــی  هەرگیــز  بــەاڵم  هەیــە،  بەزەییپێداهاتنــەوەم  بــە  شــایان 

ــم،  ــوە دەلەرزی ــەردەم فڕنەکــە، بەپێی ــر هامتــە ب ــەوم، دوات ــاوا دەردەک ئ

ــە  ــا،  دەمروانی ــەوە ن ــە دیوارەک ــۆم ب ــر خ ــووم، دوات ــان واب وەک سەرخۆش

بەرامبــەر، هەســتێکی بەزەیــی لەنێــو جەببــادا رســکا، دواتــر خودانــی 

فڕنەکــە دەرکــەوت، تەڵیشــەکەی تێگرتــم، بــەر ســەرم کــەوت، وەکــو شــێت 

بــەرەو الی رامکــردە ســەری، رایکــردە ژوورەوە، لەســەر عەرزەکــە ســەهۆڵم 

ــزی  ــوو هێ ــە هەم ــن ب ــا و م ــام داڕم ــەکە، ج ــە شووش ــەوە، گرمت هەڵگرت

خــۆم ســەربەروژێر رامکــرد، ئەوکاتــە جەببــا  لەپەنجەرەکــەوە ســەری 

ــە  ــدا هات ــە قادرمەکان ــەری ب ــی کــردەوە ب ــە خێرای ــا، کراســەکەی ب دەرهێن

ــەپ،  ــر چ ــت، دوات ــەالی راس ــرد. ب ــدا رایدەک ــو کۆاڵنەکان ــوارەوە، بەنێ خ

جارێکیــر راســت روانــی، ماڵــەکان وەک کــۆالرەی رەش بــە راســت و چەپــدا 

ــران. ــاواز بیس ــی جی ــد دەنگێک ــر چەن ــن، دوات تێدەپەڕی

کاتێکیــش هاتــە کــۆاڵن کەســێک ســەری خــۆی گرتبــوو، ئەوانــی دیکــەش 

عەرەبانــەی زبڵیــان بــەرەو پێــش پاڵــدەدا، گوێــم لــە ســیڕەی ســتیلی 

عەرەبانەکــە بــوو، ســیخێک لەنێو گۆچانەکــەوە هاتە دەرەوە، کــە لە دەرزی 

دەچــوو هــەر زوو کاری پیاوەکــەی تــەواو کــرد، ئەوانــی دیکــە بــێ ئــەوەی 

ــە  ــان شیشــەکانیان ل ــی بەرامبەرەکانی ــری لەخۆکردن ــە بەرگ ــەت بدەن دەرف

قوڕگــی وان راکــرد. ئــەوی لەنێــوان زبڵدانەکانــدا مابــووەوە لــە منــی روانــی. 

یەکپــێ بــەرەو رووی مــن هــات. هەســتی بــۆ ترپەکانــی دڵــم راگــرت. هێــور 

بــوو. دوگمــەی  ســنگی  کردمــەوە و دەســتی لــە ژێرکراســەکەم دا. باوەشــی 

پێداکــردم، رووی وەرگێڕایــەوە، ئــەم جــارە نــۆرەی سەرســامبوونی ئــەو بــوو.

ــوو  ــر و تاریکــی... هەم ــن وەســتابووم. شــار، ســەرما، بەف ــەری م لەبەرامب
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شــتێک ســپی پــۆش بــوو. هــەر ئــەم دووەمــان بوویــن. مــن بێدەنگییەکــەم 

شــلەقاند. باشــرە بڵیــم ئــەو شــێواندی.

»بۆچی بنیامین؟ بۆچی کارێکی وەهات کرد؟«

»روونکردنەوەیــەک قــەرزداری مــن بوویــت. ئــەو شــەوە چــۆن مــن رزگارم  

ــارت دەکــەن؟  ــەو کەســانەی نالەب ــن ئ ــت رزگار کــرد؟ کێ ــوو؟ بۆچــی من ب

ئەمــە چــۆن ژیانێکــە  تێــی کەوتــووی؟ راوچیانــی کاوەکان کێــن« ژمارەیەک 

لــەو پرســیارانەی کــە لــە مێشــکمیان دابــوو بــەدوای یەکــەوە ریــزم کــردن.

»هەمــوو ئــەو پرســیارانەی دەتــەوێ وەاڵمیــان دەدەمــەوە. بــەاڵم ســەرەتا 

کاوەکەمــم بــدەوە.« دەســتی راگــرت. نەمویســت بیدەمــەوە. بــەاڵم 

نەشــمدەتوانی لەهەمبــەر قســەکانی بوەســتم. کاوەکەیــم دەرهێنــا و بۆیم 

راگــرت. دوای کەمێــک دەگەڕاینــەوە ژوورەکــەم، جەببــا دەســتی دەگوشــیم.

ــەوە.« دوو  ــی وەردەگریت ــیارانەی خوازیاریان ــەو پرس ــوو ئ ــی هەم »وەاڵم

شــەپقەی گاردیانــی هێنــان. دانەیەکــی دایــە مــن. کاوەکــەم نایــە ســەرم.

لــە تاریکیــدا، بــە رێڕەوێکــی بەردینــی شــێدار و تــەڕدا بــەرەو پێــش 

دەچوویــن. رووناکــی مەشــخەڵەکە رێــک لەبــان ســەرمەوە بــوو. دەرچــوون 

دەبــوو لــە هەمبەرمــان دابێــت. لەودیــو دیوارەکانــەوە هەندێکجــار دەنگــی 

ــات.  ــت دەه ــی گۆش ــی برژان ــش بۆن ــڕە و بەزۆری ــارەش قی ــک، جارج ئێس

درێژەمــان بــە رێگەکەمــان دا. لەنێومانــدا کەســێکی ریــش و ســمێڵی تێکەڵ 

ــە  ــی کەلەپچ ــت و قاچ ــوو. دەس ــوو هەب ــار هات ــە هەژم ــقان ل ــوو، ئێس ب

کرابــوو. لــەو شــوێنەی باســک و مەچەکەکانییــەوە کــە کەلەپچەکــەی پێــوە 

بەســرابوو خوێنێکــی ســەرکردووی وشــکەوەبوو دیاربــوو، کــە تاوەکــو 

قۆڵەکانــی رشیتــی بەســتبوو. وەک گەنیــو بۆنــی دەهــات. دوای تێپەڕاندنــی 

خوێیاوییەکــەی  بۆنــە  باخێکــەوە.  نێــو  چووینــە  رێڕەوێــک  چەنــد 

دەزوورانــدەوە.  قوڕگامنــی  دەریــا 

ــێ.  ــوو بکۆک ــەرکراوەکەوە لەوەداب دەستبەس

لــە کاتــی پرســیارکردن ســەیری جەببــا-م کــرد، 

ــە!«. ــی: »بڕوان ــەوە گوت ــە چرپ ــد، ب ــەری ڕاتەکان س

ــدا  ــتکرابوو. هەوڵم ــەک دروس ــەدا دادگای ــە باخچەک ل

ئــااڵ شــەکاوەکە بناســمەوە. داڵێکــی دوو ســەری لەســەر بــوو. دەوروبەرەکە 

بــۆ مــن ئاشــنا بــوو. ســەیری جەببــام کــرد. »یــەدی کولــە » ئــاوا چرپانــدی.

»بەڵــێ ئەندامــە بەڕێــز و ئەســڵزادەکانی دادگا. ئەو کەســەی لەبەرانبەرتانە 

بابــا جەعفــەرە. ئــەو کافــرەی هەوڵیــدا تاجــی ئیمپراتــۆر بدزێــت. ، ئەگــەر 

ــا  ــدەی نەدەم ــە، هێن ــۆس نەبوای ــان ئەندرۆنیک ــوارچاکی قارەم ــی س وریای

ئــەو کارە قێزەونــەی ســەربگرێت.«

ئێمــە لــە هــەردوو  الی مەحکومەکــە وەســتابووین. لەبەرانبەرمــان ســەرانی 

ســێ ئەندامیــی دادگا و جگــە لــەوەش قەرەباڵخییەکــی زۆر. ســەرۆکی دادگا 

لــووت بــەرز، چــاو بچــووک و خودانــی دوو ئەبــرۆی گــەورە و چــڕ و پــڕ 

بــوو. لــە پاڵیشــیەوە ئەســڵزادەیەکی تــری قەڵــەوی لەبەرازچــوو وەســتابوو. 

ســوارچاک ئەندرۆنیکــۆس قۆزێکــی بەهێــز و توانــا بــوو. ئەندامەکــەی تــری 

دەدگا چــاوە بچکۆلەکانــی بڕیبوونــە مەحکومەکــە. بــە وردییــەوە دیقەتــی 

دەدا. ســەرۆکی دادگا دەســتی بــە قســەکردن کــرد. وەک ئــەوە وابــوو 

بڕیــاری خــۆی دابێــت. 

ــن  ــە ئاڵ ــدا ل ــی ڕۆژهەاڵتن ــە دەم ــە ل ــوو ک ــۆ دەرچ ــاری ب ــار بڕی »تاوانب

کاپــی لــە خــاچ دەدرێ.« قەرەباڵخییەکــە بــەدەم پەســندکردنی بڕیارەکــەوە 

ــرد. ــگ ک ــە دەنگەدەن دەســتیان ب

»دەمبەخشــن!« پیــاوە چــاو بچکۆلەکــە دەســتی بــە قســەکردن کــرد: 
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ــاڕاس نامــەوێ دژی بڕیارەکــەت بوەســتمەوە، بــەاڵم دەمــەوێ  »بەڕێــز نۆت

ــی.« ــێ بفرۆش ــەم پ ــەم مەحکوم ئ

قەرەباڵخییەکە دەستیان بە هاتوهەرا کرد.

»ئەمــە بەهیــچ شــێوەیەک ڕێــی تێناچێــت دۆســتی ئەزیــزم نیکــۆال. 

ــەر پشــتێنەکەی  ــۆال لەب ــاغی بســپێرین.« نیک ــە س ــن کەســێکی وا ب ناتوانی

کاخەزێکــی دەرهێنــا و بــۆ ئەســڵزادە نۆتاراســی ڕاهێشــت. کاخەزەکــە 

مــۆری ئیمپراتۆریەتــی لــێ درابــوو. کردیــەوە و دەســتی بــە خوێندنــەوەی 

کــرد. پێســتی ڕەش داگــەڕا. کاخەزەکــەی دایــەوە دەســتی. هەوڵــی دا خــۆی 

ــەرپێ.  ــتایە س ــۆال هەس ــرد. نیک ــەوانەکان ک ــۆ پاس ــاژەی ب ــێوێنێ. ئام نەش

ــن. ــەودا چووی ــەدوای ئ ــەش ب ئێم

ســواری ئۆتۆمبێلێکــی ســەرداخراو بوویــن. لەنێــو شــارەوە  گەیشــتینە ماڵــی 

نیکــۆال کــە لــە نزیــک کۆشــکی تەکفــوور بــوو. مەحکومەکەمــان دابەزانــد. 

بــە ســوراحییەکی شــەرابەوە  دواتــر  کەمێــک  تێکەڵبــوون.  ڕەنگــەکان 

ــە  ــفۆڕ گەمی ــەرووی بۆس ــە گ ــت. ل ــوو ئاوابێ ــۆر لەوەداب ــووم. خ چاوەڕێب

ــووی  ــرم  هێناب ــە ک ــەی ل ــەو گەمن ــن. ئ ــوا  تێدەپەڕی ــی جەن بازرگانییەکان

ــوا.  ــربدە جەن دەی

نیکــۆاڵ و جەعفــەر لەســەر ســەکۆکە لەنێــو پــەردە ئەتڵەســییەکان و لەنێــو 

نوێنــی لــە پــەڕی باڵنــدە ئاخــراو ڕاکشــابوون. نیکــۆاڵی بادەکــەی دەســتی 

بــەرز کــردەوە. قســەی دەکــرد.

ــۆ  ــا. ب ــزم جەبب ــتی عەزی ــەوە دۆس ــەرز دەکەم ــۆ ب ــی ت ــەم بەخۆش »بادەک

ــت  ــە پشتاوپش ــەک ک ــت. ڕاوچیی ــۆ ڕاوکەری ــر ت ــەرکەوتنت. ئی ــەم س یەک

ــار  ــەدا بۆیەکەمج ــوومەی دادگاییکردن ــەوە ش ــک لەوش ــەوە. کاتێ دەمێنێت

تــۆم بینــی گومانــم لــەوە هەبــوو پیاوێکــی دروســتامن هەڵبــژاردووە. 

بەســەرکەوتوویی ڕاهێنانەکانــت تەواوکــرد. هەروەها لــە تاقیکردنەوەکانیش 

ــم  ــی فەرمانەکان ــوو ملکەچ ــرس و ج ــێ پ ــت. ب ــەرکەوتووانە دەرچووی س

بوویــت. ئیــدی ئێســتا بەوپێیــەی بوویەتــە ڕاوچــی، لــە ســبەی ڕۆژێ تــۆش 

ــێ  ــە دەب ــت. ئاگادارب ــان بکەی ــۆت دەستنیش ــەک بۆخ ــی خواڵمکەی دەتوان

ــتی  ــت لەدەس ــتێکی نەبێ ــچ ش ــدا هی ــە ژیانی ــە ل ــت ک ــێک هەڵبژێری کەس

ــەوەش  ــت. ئ ــوون هەبێ ــی لەدایکب ــینگییەوە لەکەیەک ــەر س ــدات و بەس ب

ــەم تایبەمتەندییانــەش بێــت ڕەنگــە ڕاوچــی  ــی ئ لەبیرمەکــە ئەگــەر خودان

ــی  ــووی چاوەکان ــر پێڵ ــت.« لەژێ ــی دەکەی ــی چ ــەودەم دەزان ــت. ئ نەبێ

نیکــۆالدا پەڵەیــەک نیشــتبوو وەک چــۆن لەژێــر چاوەکانــی جەبباشــدا 

لــە خــۆم دوو  بینینــم. کاتێــک بەچــواردەوری خۆمــدا ڕوانیــم جگــە 

ــوون. ــن ڕاماب ــوو. لەم ــی لێب ــکاری دیکەش خزمەت

»لــە تاقیکردنەوەکــەدا دەرنەچــووم؟ بــەاڵم بــۆ؟ چ شــتێکم بــە هەڵــە 

ئەنجامــدا؟

جەببا متەقی لێوە نەهات. خزمەتکارەکەی دی قسەی کرد.

ــارەی  ــەوە. لەب ــۆ ڕوونکردیت ــاش ب ــتێکی زۆر ب ــوو ش ــەرکارەکەت هەم »س

ــرت.« ــت دوورنەگ ــەاڵم خۆت ــەپقە. ب ــک ش ــە هەندێ ــن ل خۆدوورگرت

»بەاڵم من لەسەر ڕەفەکانەوە هیچ شەپقەیەکم تاقینەکردەوە.«

ــە ڕەشــەکان  ــوو. لەســەر ڕەف ــات بەدەســتەوە ب ــای؟ شــەپقەی جەبب »دڵنی

چــاوم کەوتــە ســەر شــوێنی بەتاڵــی شــەپقەیەک. لــە پشــتەملمەوە هەســتم 

بــە هەناســەی ئیزڕائیــل کــرد!

»نەمدەزانی.«

»مەچۆرە نێو شتێک کە نایزانی. ڕەنگە دوایی بە ژیانت بهێنێت.«

ــا  ــەوە. جەبب ــدا بەردای ــوو. هــەردوو دەســتی بەخۆی ــچ شــتێکی نەکردب هی
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ســەیری ڕووخســارمی نەدەکــرد. کەومتــە ســەر چــۆک. ســەرم بــۆ پێشــەوە 

ــەوە. دەســتی خســتە ســەر ســەرم.  ــم نزیــک کەوت ــا لێ ــدەوە. جەبب چەمان

وەک ئــەوە وابــوو هەمــوو یادەوەریــم بــە ڤاکیــووم  هەڵبکێشــێ. چاوەکانم 

ســپیبوون. بــەالدا کەوتــم.

تامــی خوێــن لەدەمــم دەهــات. کاتێــک چاوەکانــم کردنــەوە هەســتم بــە 

ــەواو  ــش ت ــورشا. کاتێکی ــنگم دەگ ــتێک س ــە ش ــرد. ب ــی دەک تەنگەنەفەس

چاوەکانــم کردنــەوە. بەشــێوەیەک کــە چەپــەڵ و پیــس بووبــم کەوتبوومــە 

ــر  ــوو. دوات ــرم خواردب ــڵ و خاشــاکەوە و گی ــەری زب ــر و کۆنتێین ــوان بەف نێ

ــا. ــە فشارخستنەســەرم هێن ــان ل وازی

خــودان فڕنەکــە خــۆی کۆکــردەوە، چەقۆکــەی هەڵکێشــا و ڕووەو مــن 

هــات. کاتێــک لــە مــن نزیــک دەکەوتــەوە، کاتێکــش ڕووەو مــن دەهــات 

کرپــەی ئــەو بەفــرەی لەژێــر پێیــدا پێپەســت دەبوو بــە ئاهەنگــەوە دەهاتە 

ــم.  ــە بەردەم ــڕی و هات ــەی ب ــر ڕۆشــنایی چــرای کۆاڵنەک ــم. دوات ــەر گوێ ب

ئەژنــۆی دادایــەوە. چەقۆکــەی بــەرز کــردەوە. پێکەنیــم. ســەرما نــا، بەڵکــو 

خــودان فڕنەکــە کۆتایــی بــە مــن دەهێنــا. چەقۆکــەی بــە هێواشــی ڕۆبــردە 

ــزی  ــم. هێ ــەالدا هات ــە هێواشــی ب ــوو. ب ــم. وەک ســەهۆڵ ســارد ب ــو دڵ نێ

هاوارکردنــم نەبــوو. دەنگێکــی وەهــای دەرکــرد کــە هەنــاوم تێکهەڵهــات. 

ــەڵ خــودان  ــە تاریکــی ڕاهــات. لەگ جەســتەم ســەرمای داهــات. چــاوم ب

فڕنەکــە چاومــان تێکگیــران. زۆر ئاشــنا دەهاتــە بەرچــاوم. لــە پشــت 

ــت.  ــن ڕاهێش ــۆ م ــتی ب ــی. دەس ــم بین ــێکی ڕەشپۆش ــودان فڕنەکەکەس خ

منیــش دەســتم بــۆ ئــەو ڕاهێــژا. کاتێکیــش دەســتم بــۆ درێــژ کــرد دواییــن 

ــا. ــە هەڵیکێش ــودان فڕنەک ــەیەش خ ــەو هەناس ــەم دا. ئ هەناس

»بــادە هەڵدەدەیــن، واتــە بــە خۆشــی ڕاوچییــە نوێیەکەمــان...« ئەوانــەی 

لێــدەدا.  چەپڵەیــان  ژوورەکەدابــوون  لــە 

مرۆڤــەکان  جیاوازەکانــدا  ســەردەمە  لــە 

ژیــان، ژوورەکــەش وەک فەڕشــێک  هاتوونەتــە 

ســەردەمەکانی  هەمــوو  مرۆڤــی  کــە  وابــوو 

چیــن چیــن ســوار بووبــن. مرۆڤــە ســەرەتاییەکان، 

گەڕۆکــەکان، ڕێنسانســی ئیســالم، ڕێنسانســی ئەوروپــا، ئەوانــەی لــە چاخی 

دیکــەش... زۆری  و  هاتبــوون  گەردوونــەوە  بۆشــایی 

جەببا.

دوو پیاو هاتنە الم و دەستیان گرتم. 

»چۆن؟« ئاوا چرپاندم.

ــە  ــت کرد.«ب ــەوە قەبوڵ ــێ لێپێچین ــوون.« وەهــای گــوت. »بەب »تەســلیم ب

ــوو  دەســتی چاوەکامنــی داخســن. لەســەر دەرگا ئاســنینەکە کەســێك هەب

ــە  ــی ل ــی قاچەکانیش ــوو. مێخ ــا ب ــەو جەبب ــوو. ئ ــخ دراب ــە چوارمێ ــە ل ک

نیکــۆالی دەدا.

بە سەرسامییەوە لە چاوەکانی ڕامام. پێکەنی.

»بــۆن بــە هــەواوە بکــە.« بۆنــی نانــی بەڕۆنــی لــێ دەهــات. پێکەنیــم. بــە 

خێزانێــک شــاد بوومــەوە کــە هیــچ پەیوەســتییەکی خوێنیــم پێیــەوە نەبــوو. 

»بەخێــر بێــی بــۆ نێــو ڕیزەکامنــان! ڕاوچــی!« بــە ددان پێدانانــەوە دواییــن 

وشــەی گــوت. ئــەوی بادەکــەی بــەرز کــردەوە نیکــۆال بــوو.
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