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ک بووم  یه ب هیچ پشینه پ و به کرد چۆن له ده ڕم نه بۆ خۆشم باوه
می الویم  رده ونکی سه ش توانیم خه مه کی زۆر و به یه ن پاره به خاوه

نگن و  ی دته سانه و که ک بوو بۆ ئه یه ی خانه وه مه دی که کردنهبن
  .یه روونییان هه خۆشی ده مۆکی قورس یان نه خه

الی  ڵ هاوڕکانم به گه کی خۆشی مانگی ئۆگۆست بوو له یه  ئواره
و جۆره  ردانی ئه  سه یلم له وزۆر مه م من که. کدا ڕابردین گازینۆیه

م و  ده ن تکنه ی ڕیزی هاوه وه نیا بۆ ئه ر ته ههم  بوو، به شونانه نه
واندا  ڵ ئه گه هنا و له ر خۆم نه سه م، هیچ به ده وان نه له میزاجی ئه

ی دنیا  وه ی دووای ئه و پیاوانه دا کرد که پ بوو له خۆم به گازینۆکه
ند نابن خوویان دابۆ کینی  مه وه نجدانی زۆر ده ببوون به کارو ڕه

رو بلیتکی  یشتنمان سه ر به گه کانم هه ره براده. کانی یانسیب بلیته
 داکیشیان  یه  دانهمل رهرچۆنک بوو به زۆ نسیبیان کی و هه یا
پی  یرم کرد به مه گیرفانم سه  بخه که ی بلیته وه ش ئهمنیش پ. من به
و  ئهنیا بۆ  ر ته م بوو هه که ر الی ڕاستی بلیته سه ی که له یه و ژماره ئه

ش  وه ئه. زار بلیت فرۆشرابوو د هه شتسه یانسیبه ملیۆنک و هه
کجار زۆر  ر یه رچوونی بلیتکی هه ری ده گه ک بوو که ئه یه ژماره
خت  به ت خۆم به پیاوکی به   قهک کهت بۆ من وه، به تایبه کرده مده که
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نده  وه وه به هاوڕکانمم گوت که ئمه ئه که به القرتیه .زانیبوو نه
ک  رچت نه کمان بۆ ده یه  له س بلیتیش ناکرت دانهبگرهتین  گبه نه

و   یان له هاوڕکانم زۆر قسه. دانه زار دهه شتسه له ملیۆنک و هه
یان هنده به گرنگ  که له سه وانیش مه کرد چونکه ئه وه نه یه باره
ویان مو فۆنم بۆ هه له تهی  وه ئه دووایش  وه و شه ئه. گرتبوو رنه وه

ی  که رچووه که نرخه که بۆ من ده کی یانسیبه ی یه کردو پم گوتن پله
 .کردم س بوای پنه نده که دوو ملیۆن پاوه

نجکی نۆزده سان بووم دایک و باوکم لک  ی من گه و کاته ئه
وان دواجار توانیان کۆتایی به گرفت و  ئه .وه جیابوونه
وام  رده من به به. خایاندبوونک بنن که بیست سای  لکحاینه

نیا له  باوکم له برادفۆرد به ته. کرد ردووکیانم ده ردانی هه سه
ر  ڵ پیاوکدا که هه ژیا و دایکیشم له گه کی خراپدا ده یه شوققه
ی له باوکم شووی پکرد له  وه م دوای جیابوونه کی که یه ماوه
م ناوی  که وکهزڕبا. ژیا ندیدا ده کی مامناوه رپووڵ له خانوویه لیڤه

موو شان   ههوگران بوو  زا ستووری ڕه ئییان پیاوکی ملئه. ئییان بوو
کک له  ئییان له یه. ۆو مار کوتابوو ی بازو هه و ملی خۆی به ونه

کرد و  یاره کاری ده ی فۆرد بۆ دروستکردنی سه ریکه کانی شه کارگه
یر  زی تر، سهر پیاوکی ئینگلی ک هه کی، وه ون و خولیایه موو خه هه

وت  مه گات که من ده س وا تنه با که. کردنی یاری تۆپی پ بوو
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 می دهم له  ت نیه به یبه که غه له سه م، نا مه تی ئییان بکه یبه غه
 ی وکاته ئهبینم  کی تۆپی پدا له ئینگالند ده یرکردنی یارییه سه

زار پیاوی   ههیان کات ده ر ده رامبه ی به که رک گۆک له تیپه یاریکه
ی زگ و  وریه ز و چه موو به و هه وه و ئه نه که رز ده ورگزل خۆیان به

ی له  که  ئییانهدیارهوه،  نه که رز ده ڵ خۆیاندا به شان و ملیشیان له گه
م  به. نینم دت ست خۆم نیه پکه وان، به ده ککه له ڕ دایکیشم یه مه

و  من ئه. بووه پی پ نهتی باسکردنم له تۆ من ڕۆژکیش چییه تاقه
ر بۆ خۆشیی  م، هه ردانی دایکم بکه چووم سه ی که ده جارجاره

و  مزانی ئه رچی سوور ده م، بۆیه گه ست بکه کرد ئییان په زم ده حه
مگوت  ست ده نقه چی به ئه رپووه، که ی لیڤه ری یانه هانده

ی  له یانهرپووڵ خۆشیان بتۆپنن ناتوانن  ی لیڤه کانی  یانه یاریچیه''
وه  یه و شان و مله دا ئییان به و کاته له. ''وه رنه ر یونایتدی به مانچسته
م  کردم به کی لده یه چوو، مۆڕه کی ئیسپانی ده ر ڕک له گایه که هه

وه  قی ئه  ئییان ههردا رامبه به له.  هیچ بتیستو یده  دایکم نهر بهله 
ڵ  م له گه مترین قسه که. . مدا  بت له گه یتوانی ڕووی خۆش نه ده

ڵ  تم له گه  سوعبهش و کاتانه ئهم بکات و  له مترین موجامه که. . بکات 
دیاره من پم خۆش نیه به . نی که ده و هیچ پنه کرد ئه دایکمدا ده

  م دنیام  و پیاوکی خراپ نیه، به  نا ئه-م  خراپه باسی ئییان بکه
بان  ر دایکم میھره رامبه ی باوکم به زهندا رگیز ناتوانت به ئه و هه ئه
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ندی دایکم و ئییان بۆ من زۆر جگای  یوه له ڕاستیدا په. بت
ندی نوان باوکم و  یوه وه له په ک ووردبوونه یه نه وه لووردبوونه

نوان ندی  یوه یشتن له په دایکم یان دایکم و ئییان، بگره بۆ تگه
ڵ  گه دایکم لهی  و کاته ئهمن چاک له بیرمه   . تریشکانی مرۆڤه

ترین شت  ر بچووکترین و ساده ژیان له سه وه ده باوکمدا پکه
م بۆ شتی زۆر جددیتر  و دایکه ر ئه چی هه کرد، که تکی سازده قیامه

ر  گه بۆ نمونه ئه. برتره ر ئییان به سه رامبه تر به وره ی زۆر گه و کشه
ر  هه ۆ خۆی تکردبا و بهکی ب که و چایه قه باوکم ڕۆیشتبا بۆ موبه

وا دایکم  کیش بۆ دایکم تبکات، ئه ک بووایه بیری چووبا چایه هۆیه
یه  چی ئستا جاری وا هه کرد، که دوو ڕۆژ خۆی له باوکم مۆن ده

وه و ئینجا س بت  خواته ک ده ر یه ش کوپ قاوه له سه ئییان شه
ڵ  گه م بکات لهرمووی دایک ی فه وه کات به ب ئه را ده سه ی به بیره
و  ریشدا باوکم ئه رامبه له به. شدا دایکم مشک میوانی نیه وه ئه
ڵ  گه بژارد که ئستا تیایدایه و ژیانی له ی هه ره نیاییه تۆقنه ته

روونناسییم خوندووه، زۆر جار  من خۆم که ده. وه تکرده دایکمدا ڕه
پرسم   ده.وت  دهر چی شه ڕاست به رێ به م ئه وه و ده مه که بیر ده

ندان  پرسیاره چهو  می ئه وه بۆ .هیچ ڕازی نیه ر بۆ به شه رێ به ئه
م  که ز ده حه. بوون ر نه م هیچیان قایلکه  داناوه، بهم وه لکدانه

النه  سه و مه ی ئه رباره کم ده یه ند بیرۆکه  چه خۆممن ش بم وه ئه
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م  کی ئه  چونکه خهم سیان باسناکه م جارێ بۆ که داڕشتووه به
کیان له تۆ گوێ لبت و بچن الی  یه مانه خوا خوایانه قسه زه
یه  م هنده هه به. وه ی خۆیان بیفرۆشنه و بیرۆکه سانی تر به قسه که

کتریان زۆر خۆشویستبت  نگه یه توانم بم دایکم و باوکم ڕه من ده
ئوه پیویست ناکات م  کتر زیاتر بوو، به ڕوانییشیان له یه بۆیه چاوه

 دایکم ئییانی وت بم مه گوایه من دهوه بچت  ر بیرتان بۆ ئه کسه یه
ر  ڕوانییشی زۆر نیه لی و پشتان وابت هه خۆشناوت بۆیه چاوه

قۆڕنت و دایکم  ده ش کوپ قاوه هه  شهی و کاته ئهشه  وه ر ئه له به
وه که دایکم  و باسه و ئهم بچمه نا ز ناکه من خۆم حه. یایدا نایه به خه

ی من  و کاتانه زانم ئه وه ده م ئه وت یان نا، به ئییانی خۆشده
وه  ی شینه لالگه کی عه یه م و ئییان به فانیله که ردانی دایکم ده سه
رچاوم له  مه دته به کانی موالکه ک یاریچیه نیشت و کتومت وه داده

ی وای پیشان بدات که دی  وه کاتی پشووداندا، ئینجا دایکیشم بۆ ئه
م  وه دیاره من ئه. ست به شان و ملیدا دنت به ئییان خۆشه ده

ست به شان و ملی  رچاوی من ده الوه خۆش نیه دایکم له به به
م  وت، به ت که من باوکمم زۆر خۆشده پیاوکدا بنت، به تایبه
ویستی  هی خۆش له سه زانم ئییان بۆ مه ش ده وه پیاو ڕاست بوات ئه

یی پ  سکی تر ئره دایکم له دۆخکدا نیه که نه باوکم و نه هیچ که
  .ببات
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 چووم بۆ الی دایکم و پم گوت که ی وه دووای ئهش  و ڕۆژه ئه
رچووه،  ند بۆ ده بی دوو ملیۆن پاوه ک به ی یه نسیبکم به پله یا

ک رچۆن م هه دا، به ویدا زۆر خۆی خۆشحاڵ پیشان نه  ئییان هه
ش  وه  ئهدیارهم،  ده کی باشی دایکم ده تیه یزانی من یارمه و ده بوو ئه

ی چووم بۆ  و ڕۆژه ر ئه هه. بوو ده واو تهبگومان به قازانجی ئییان 
ردانی باوکمم کردو باسی  یشی سه که یانیه  بۆ به،الی دایکم

دا  یه فته و دوو هه له. وه فته له الی مامه م بۆ کرد و دوو هه که یانسیبه
له کرد  باوکم له وای ش وه ئهک بۆ باوکم بکم  توانیم خانوویه

 جنۆکه ی وه ک ئه وه تن کهبتی پ کی وا ناعاده یه خۆشیان به شوه
م بۆ باوکم باسکرد که الی دایکم بووم، ش وه  ئهمن. ن دهبی  ختووکه

ریکی  ستوور خه ی کابرای مل ئه ئه''وه پرسی  که یه به گاتهو  ئه
وه،  دایه مکم نه ته من هیچ وه به هه. ستی ئییان بوو به مه. ''یه؟چی
یه  و ماوه ئه. بوو مک نه ڕی هیچ وه ک چۆن باوکیشم چاوه ر وه هه

یاند که  و پالنی خۆم بۆ باوکم باسکردو پم ڕاگه خشه من نه
تی پ  رکی تایبه ستم سنته ی هاتۆته ده یه و پاره وت به مه ده
ش ڕک  وه یه، ئه مۆکییان هه ی خه ی کشه سانه و که وه بۆ ئه مه بکه

نج بووم و له زانکۆی  وه که گه و کاته زووی من بوو له خولیاو ئاره
ی  که ته باوکم بیرۆکه به  هه.روونناسی بووم شی ده ن قوتابی به نده له
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ر  منی بیستبوو هه مک بوو له بوو چونکه زۆر ده یر نه به الوه سه
ت یه م هه ک پارهکاتت یه ده و خانه ی ئه وه م کردنه م پرۆژه که بب.  

و  تی هاوڕکانم و ئه وڵ و کۆششکی زۆری خۆم و یارمه دوای هه
که  ره که کردی توانیم سنته ت له پرۆژه ی حکومه ستگیرۆییه ده
ووڕۆژ  مه کار تیایدا که شه نجی چاالک بخه وه و گروپکی گه مه بکه

وچان به دمن خۆم ئیشه گرنگه . کرد وه کاریان ده سۆزیهب
و  ردانی ئه ش سه سوڕاند و جارجاره ده م هه که کانی بنکه ئیداریه

کانمان  خۆشه ودا نه ک وابو و له یه ک کتبخانه کرد که وه م ده شه به
  .وه کان بخوننه یانتوانی کتب و گۆڤارو ڕۆژنامه ده

 هاتن بۆ الم و  وه نج پکه کی گهدا ژنک و کچ و ڕۆژانه کک له له یه
کانمان  شک له ڕۆتینی کاره ک به وه. یه که که دایکی کچه دیار بوو ژنه

ت به  باره م سه دا بکه که ڵ دایکی کچه بوایه من به جیا قسه له گه ده
ی هناوه  که  کچه که یشتم که دایکه و وتووژ تگه دوای قسه. ی که کچه
کانی ترمان  خۆشه کک له نه ر یه ک هه ان وهم که ی له بنکه وه بۆ ئه
ی  که یاندم که کچه  پشی ڕاگه که دایکه. ین شق و ڕاهنانی پبکه مه
خکی زۆر جیاوازی  ی ناتوانت قسه بکات، بایه وه و به هۆی ئه ئه

مۆکی   تووشی خهی وانه لهسکی تری ئاسایی  ر که ک هه وه. پویسته
و  مان ناونووس کرد و ژوورو جگه که هشمان له بنک و کچه  ئهنب ده
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و توانای  وه که ئه و هۆیه ر به هه. تمان بۆ دابین کرد ی تایبه ڕگه
تمان بۆ  رستاری تایبه بوو، ئمه مامۆستاو چاودر و په کردنی نه قسه
  .دانا

بینی  م ده و کچه کرد، ئه مانم ده که ردانی کتبخانه  سهی و جارانه  ئهمن
و  ی کتبه و ئه وه ریکی خوندنه وه خه کی زۆره زرۆییه به تامه
یان کتبی ڕۆماننووسه  مبینی زۆربه وه ده ستیه ده شی که به کتبانه

ست  و کچه ناوی ئۆفیلیا بوو و به ده ئه.  کانی دنیا بوون وره گه
ی  که مۆکیه  ڕۆژیش خه یناند و ڕۆژ به وه ده کی قورسه مۆکیه خه

کرد که له  ندک کتبی ده ئۆفیلیا داوای ههزۆر جار . بوو گرانتر ده
دا بۆی  وم ده رچۆنک بووایه هه م من هه بوو، به مان نه که کتبخانه

کان  خۆشه رقاکردنی نه ر بۆ سه دا هه و ساه له کۆتایی ئه.  م یدا بکه په
ن  الیه قی نووسراو له وه بۆ جووانترین ده کمان کرده پشبکیه

بۆ ڕۆژی .  دانا سی براوه تکیشمان بۆ که  وخه وه کانه خۆشه نه
یاندم که  و نووسین تیگه م و به ئاماژه که دوواتر ئۆفیلیا هاته ژووره

شک بت له  وت به م نایه وت کتبک بنووست به یه و ده ئه
موو  وه بوو من ب دوودیی ڕازی بووم چونکه هه ئه. پشبککه

رین که  کدا به یه کانمان به ئاراسته خۆشه بوو نه وه رامی ئمه ئه مه
و  ئهبۆیه . وتوون ی تیکه رانی و بئومدیه و نیگه وه له دووریانخاته

 ئۆفیلیا خۆی هات و پشنیاری نووسینی کتبکی کرد، من ی کاته
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 و  رنامه یاند کات و به کانم ڕاگه نده خۆشحاڵ بووم و به کارمه
ی بتوانت له  وه ن بۆ  ئه  بکهت و جگای بۆ دابین پشووی تایبه

وه بوو ئۆفیلیا  ئه. وت بینووست یه کی ده رچیه دۆخکی ئاساییدا هه
ریکی  وانه خه و شه که جیابۆوه و ڕۆژانه له سیستمی ئاسایی بنکه

  .نووسین بوو

و  یه که ئۆفیلیا له و کتبه دایه  ئه ستی ئوه رده ی ئستا له به م کتبه ئه
ش مانگ ئۆفیلیا هات بۆ  دوای شه. قای نووسینی بوور دا سه یه ماوه

م زۆر  وه، به ی بۆته که الم و ئاگاداری کردم که له نووسینی کتبه
م  ی من داوای لبکه وه پش ئه. تتر له جاران دیار بوو الوازترو بتاقه

ستیدا  ی ده و له جانتاکه وه ئه یم بدات بیخونمه که ی کتبه وه بۆ ئه
ی ئستا ئوه  م کتبه  ئه-  به. ستم رهنا و دایه ده ی ده هک کتبه
کردنی  ش سان که توانای قسه وه کچکی بیست و شه یخوننه ده
و  ش بم له وه بت ئه ده. تی بو و ناوی ئۆفیلیا  بوو، نووسیویه نه

بوو، تا  رونیی خراپترو خراپتر ده دوواوه ئۆفیلیا باری ده  به ڕۆژه
  ت به ی تایبه خۆشخانه ی نه وانه ئمه ناچار بووین ڕهوایلھات 

مین جار که من ئۆفیلیام بینی  بۆ دوایه. ین کانی بکه قیه خۆشیه عه نه
نوان دوو  لهدا ناخۆش له ژورکی و بوو ک یه خۆشخانه نه  له

کی ترسناک  یه شوه کانی به و چاوه ئه. وو دانرابزاگراندا چاودری ڕه
. ر کاتکی تر الوازتر دیار بوو اۆسکاو بوو و له ههسوڕابو و قژی ئ
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ئۆفیلیا ''وه پمگوت  نه خه رده من به زهو ڕۆژه بوو  مان ئه ه ههو ئه
ک  نه. وه ناسته ده من ی وه بهدا  کی واینه یه و هیچ ئاماژه ئه'' چۆنت؟

و  من له. رهنام وه و زمانی لده می لپانکردمه وه، بگره ده ر ئه هه
م بۆ من  وای ئۆفیلیا بزانم، به مویست هه  به دوواوه ئیتر نهڕۆژه

و  وه سانکی زۆر له نزیک ئه مه که م و کاره که که به هۆی پسپۆڕیه
که  له سه یه مه روونیان هه قی و ده خۆشی عه وه بووم که نه سانه که
و  وه له وا به دنییایه مردبت ئه ر نه گه  ئۆفیلیا ئستا ئهیه وه ئه
زارجار  وه هه روونییه دا به هۆی خراپتربوونی باری ده یه خۆشخانه نه
کات  شه واده و ڕاستیه ر ئه هه. ک خراپتره زعی مردوویه زعی له وه وه

و و  ک یادکی ئه م وه به. و بزانم واکی ئه وت هیچ هه مه من نه
ی ڕۆژانک به همنی و  نجه و کچه گه ک بۆ ئه فاداریه ک وه وه
دان  مانی ئاوه که خۆی بنکهی  نجانه و ویقاری گهزاسووکی  هڕ

شت له  و له ژووری ژماره هه ی که ئه و کتبه دا ئه کردبۆوه، من لره
با . وه مه که کو خۆی بو ده مان نووسی، وه که می بنکه قاتی دووه

رۆک   ناوه ت به باره بت سه ر پرسیارکمان هه ر هه گه ش بم ئه وه ئه
کی  یه وه ر ڕوونکردنه و داوای هه و ڕووداوانه تی ڕوودانی ئه یهوچۆن

نگه، چونکه ئۆفیلیا ئیتر له بارودۆخکدا  ین تازه زۆر دره زیاتر بکه
م  ی ئه سه و که  ئهی بۆیه ئه. وه می هیچ پرسیارکمان بداته نیه وه
رگیز  ههک چۆن منیش ناپرسم،  ر وه ههپرسه،  وه مه خونیته کتیبه ده
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 و   ی ڕاسته پرسه کامه و ڕوداوانه چۆن ڕوویانداوه، مه پرسه ئه مه
و  کوێ ئه یه له ه و کچه ژیکه پرسه ئه نتازیا، مه ی فه کامه
  . نگ نگه، زۆر دره ی زانیوه، چونکه تازه زۆر دره کاریانه ورده
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دی خانی له  حمه ئه.  بوو١٦٩٢هاری سای  کی خۆشی به ڕۆیه نیوه دوا
ی مای خۆیان دانیشتبو و  که وشه کی بچکۆله له حه کۆیه ر سه سه

 باسی جموجوی گروپکی بۆ ی و کاته ئهگوی له باوکی گرتبوو 
اتۆریای وی ئیمپر مه ه ناو قه نجه به ک شرپه کرد که وه ده
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ستنووسکی  ک ده ر کویه وه و له هه عوسمانیدا بوببونه
 گوی اتکدی خانی ک حمه ئه. یانسوتاند وتبا ده ستکه هایان ده گرانبه

واوی ترس   ته بت به لیاسی باوکی ده کانی شخ ئه له قسه
ی  سته ی ده رباره ندک شتی ده و پشتر هه ئه. گرت دایده

بوو  دا نه ڕه و باوه ت له م قه  به،بیستبوو' 'و شه وهکانی نی ره نجه خه''
کان له قایمترین و  ستنووسه هز بن بتوانن ده یه به و ڕاده وان تا ئه  ئه
  .کانی ماندا بدزن و بیانسووتنن مینترین شونه ئه

یانتوانیوه  تن بۆچی تا ئستا نه سه وان که هند به ده ی باشه ئه ئه"
دی خانی به  حمه   ئه"کانم بدزن؟ ه شیعره هستنووسی کۆم ده
  . پرسیاری له باوکی کردوه  و تۆنکی گوماناوییهرت یاکی په خه

  "ه؟'ی ئیمان قیده عه'ه شیعری  ستت کۆمه به مه: لیاس پرسی شخ ئه

نگه  رهه و فه وه  ئه به" وه گوتی مک پداگریه دی خانی به که حمه ئه
بابه تۆ بۆخۆشت . 'ا بچیکانهار وبه نه' مش که بیه ره کوردی و عه

قکانمان  الی فه  سانکی زۆر لهکانم ستنووسی شیعره دهزانی  ده
ستی  ستاوده وه و ده ته کانیش خوندوویانه بوون و بگره سوخته

ق له الی  به شم دوو سای ڕه که نگه رهه ؛ فهزۆریشیان کردووه
  "کاری بووه ی هه الکانی ناوچه مه
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و و به ومد پیاوکی کهک  وهدی خانی  حمه لیاسی باوکی ئه شخ ئه
ی  سته  وریابه ده!د حمه کوڕم ئه"  به همنی گوتی،ت حیشمه

تا  وارو فبازن و هه موویان خونده هه 'و شه کانی نیوه ره نجه خه'
نگنن و له  سه ینه واوی هه ته  و به وه خوننه ستنووسک نه ده
یشت  دی خانی تگه حمه ئیتر ئه". ن نایسووتنن گه ی تنه که یهین گمه ده

وه باوکی  وای لکدایهی و  که ه'زین و م مه'رسامه به  که باوکی زۆر سه
 'و شه کانی نیوه ره نجه خه'ی  سته یه که ده وه ستی ئه به  مهو قسانه له

م   به،ی تری بسووتنن که ستنووسه یانویستووه دوو ده خۆیان نه
  .بدزن و بیسووتنن' زین و م مه' ن ده وده وت و هه انهی بگومان ده

وتی  مزگه'ش له  و کاته ت ئه نانه ته، و ڕۆژه دی خانی ئه حمه ئه
زیددا  نیشت مای خۆیان له شاری بایه ر ڕک له ته دا که هه 'یهیمراد
کانی  ر بیری الی قسه  هه،کرد ک ده ک خه  پشنوژی بۆ کۆمه،بوو

و  ئه. برد ر ده سه دا به ته و مزگه کانی له ی کاته و زۆربه هئ. .باوکی بوو
دا  ی پانزه ده ڕاستی سه م له ناوه  سوتان مرادی دووهوته مزگه

مک خۆی له   که،ی بۆوه که ی له نوژه وه دوای ئه. دروستی کردبوو
  وانه و که یرکردنی ئه دا دوا خست و خۆی به سه که ناو میحرابه

ستاباشیه  ستکردی وه که کشرابو و ده ر میحرابه سه  لهی رزه به
که  که  خهی وه دوای ئه. ریککرد  خه،بوو مبوڵ سته  ئهیکان عوسمانیه

کێ خۆی کرد به  یه و  ئه،ر ده که ڕۆیشتنه وته ورده ورده له مزگه
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و  ئه .کانیق فه  کک له یهڵ  گه وته گفتوگۆ له کهقکاندا و  ی فه حوجره
کی زۆری  یه دی خانی متمانه حمه ئه و تخۆش وو به خهقیه ناسراب فه

ڵ  گه له کی یه ند قسه دی خانی چه حمه ی ئه وه پاش ئه. پیی بوو
  . و مای خۆیان ڕۆیشتن ره وه به که یه  بهدا کرد، قکه فه

که ق لیاسی باوکی و فه دی خانی و شخ ئه حمه ی ئه وه دوای ئه
و  قکه دی خانی ڕووی کرده فه حمه  ئه،یان خوارد خواردنی ئواره

ستنووسکی  ند ده وت چه یه و ده پی گوت که کتبکی نووسیوه
ککی تریان  وتا یه ککیشیان فه ر یه گه ی ئه وه وه بۆ ئه ر بگرته به له
قکه بت  چوو به فه شی بیر نه وه لیاس ئه م شخ ئه به. ر بمنت هه

بت له مای خۆیان  که ده ت و کارهبت زۆر نھنی ب و کاره ده که ئه
ی یم له خۆش قکه هه فه. دی خانیدا بکرت حمه ی ئه که و له ژووره

م له خۆشی  و هه ت داناوه  تایبهخۆشنووسکیویان به  ی ئه وه ئه
وه  ی ئه ی که به شایسته وه کی زۆری پدراوه به یه  متمانهیش وه ئه

کو مای  دانی وه و خانه گزاده کی به یه ماه کی گرنگی بنه زانراوه نھنیه
قکه  دواوه فه و ڕۆژه به له. یفساز بوو  زۆر که،لیاس بزانت شخ ئه

ریکی  برد و خه ر ده سه دی خانیدا به حمه کانی له مای ئه موو ڕۆژه هه
ی مانگکدا دوو   و له ماوهووزین بو م ستنووسی مه ی ده وه نووسینه

 چونکه ئیتر وم بو کخه دی خانی یه حمه نجا ئهئی. وه ر گرته به رگی له به
لیاسی بابی  ، کاتکیش شخ ئهوبو وزینی ال م ستنووسی مه س ده
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ی له شونکی جیاواز  ستنووسه ر ده  ههی وه بهئامۆژگاری کرد 
کک له  یه. ی کرد قسه دی خانی بدوودی به حمه  ئه،دابنت

 ی و ئامۆزایه ئه.  خۆی ئامۆزایکیکانی برد بۆ الی ژن ستنووسه ده
ستنووسکی تری  ده. ژیان  دهله شاری ئورفهو ال بوو  ی مه که مرده

یدای   شهی ره و براده ئه. رکی خۆی تلیس بۆ مای براده برد بۆ به
ی  که ستنوسه ده. یران بوو ق ته الی جزیری و فه کانی مه شیعره

الی خۆی ر   خۆی ههی که تیه ڕه بنه  ستنووسه  دهواتهتریشی 
  .وه هشته

***    ***    *** 

کک له  ن یه وخۆ له الیه و ڕاسته شه کانی نیوه ره نجه ی خه سته ده
بوو  م دیار نه کرا به رشتی ده رپه وه سه رباری سوتانه پیاوانی ده

و  و ئهویان له خۆیان نابوو  شه کانی نیوه ره نجه وان ناوی خه ئه. کیه
  .بوو وه هه ڕووداوکهندی به  یوه  پهش ناولنانه

یان  خشه سی ببوون و نه ند که وان گرووپکی بچووکی چه کاتک ئه
و  ، ئهخۆیانم چاالکی  که  یهک وهستنووسک  دانابوو بۆ دزینی ده

ستنووسک له مای میرک  ستنیشانیان کردبوو ده وان ده ی ئه سه که
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و  شه نیوه. وری مای میر ببو یته مان مه رمی جزیره بدزت هه له هه
که بدزت که له  ستنووسه  ویستبووی دهکه ره یته مهدا  و کاته له

وانانی مای  وانک له پاسه  پاسه،ژوورکی قوڕینی بچووکدا دانرابوو
ستگیر  کابرای دز دهدا  و تاریکیه دات له وده زانت و هه میر پی ده

که  ستنووسه رک له ده نجه خه وت و که فریا دهو  م ئه ، بهبکات
گرت و خۆی قوتار  ده که هه ستنووسه که ده ره نجه دات و به خه ده
یه ناویان له  سته و ده ندامانی ئه وه ئه و ڕووداوه له دووای ئه. کات ده

 شخ ی وه سانک پش ئهوان  ئه. و شه کانی نیوه ره نجه خۆیان نا خه
ستنووسی  دان دهن  چهدی کوڕی بکات حمه وان بۆ ئه لیاس باسی ئه ئه

 کۆتایی تاوه  ڤده ی حه ده ڕاستی سه له ناوه. گرنگیان سوتاندبوو
نیان  گمه ستنووسی ده شت ده نیا له وتی فارس هه  ته ده سه مان هه

گرنگترینیان و  ناویاندا  ، لهدزیبو و دوواتر له ناویان بردبوون
و  ئه. ' سراری ڕۆح و ئه می مادده  عاله'ستنووسک بووه به ناوی  ده
ریک  وه خه  پیاوکی خوراسانی بیست ساڵ به نووسینیهستنووسه ده

دزرت  ی ده که  کتبهی وه  ئهدوایو پیاوه خوراسانیه  ئه. بووه
 ،ی که ستنووسه ستچوونی ده ی له دهت ژمه ی پناچت له حه هنده
کان  وه له کۆنه  گوایه دوای ئهگوترێ ده. دات ست ده قی له ده عه
ر  سه و له و کوفری کردووه  وه ته تی سوڕاوه اوه به پی پهبینر
 زینداندا  تا مردن لهتی و   ئوستانداری خوراسان گرتوویهش مه ئه
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ستنووسیشیان  دا نۆزده ده یه و ماوه ر له ها هه روه هه.  وه تیه هشتوویه
یی  ڕای ناوازه ره سه. بی نووسرابوون ره زمانی عه وتاندبوو که به فه
دا دوو  هایه ستنووسه گرانبه و نۆزده ده ئه ناو  له،وویانم هه
شق له  ککیان له دیمه  یه.الل بوون کجار ده  یهوبووه  ستنووس هه ده

بی  ره ک شیعر بووه ئیبنولعه  کۆمه،ی والی دزرابو که کتبخانه
وتنی  خه'ناوی ی بهننووسیبوو کجار زۆر پشتر سانکی یه

روشک له  شیان له مای ده ی دیکه وه ئه. 'د له کسادا ممه موحه
و  ، ئهکان بووه له ستنووسکی ئیبنولخه  دهو  ڕفنراوهب  ه حه
ت بووه  راوردکاریی تایبه بهفسیرکی   تهکان له ی ئیبنولخه ستنووسه ده

. ی یوسف شته رگوزه ورات بۆ سه ی قورئان و ته وه له نوان گانه
ستنووسیان  کارییش چوار ده ۆتان و ههکانی ب ها له ناوچه روه هه
ڕکی  م باوه کانیان دیار نین ک بوون، به ره وتاندبوو که نووسه فه

ککیان   یهدا سنووسه و چووار ده ناو ئه له یه  باوی وا هه
 الی جزیری یران و مه ق ته  فه له نووسینیشیعرک بووبت ه کۆمه

ق بووه، به  الی جزیری فه یران له الی مه ق ته ی فه و کاته ئهو 
  ..وه نووسیبتیان که یه

دی  حمه ئه بیستن وه ده و ئه شه کانی نیوه ره نجه ی خه سته کاتکیش ده
وڵ و  ونه هه که  ده،رنجاکش و گرنگی نووسیوه خانی کتبکی سه

کانی  وان له ڕگای سیخوڕه ئه. یداکردنی کی زۆر بۆ په الیه قه ته
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ر  ی له به شیان زانیبوو که س نوسخه وه ت ئه نانه وه ته خۆیانه
ویست  یانه  و دهویان قورستر ببو که وه، بۆیه کاره ته گیراوه

وه بۆ  بیخوننهو ن  یدا بکه کی په یه مجار نوسخه که رچۆنک بت یه هه
وتاندنی   و فه وه  بۆ دۆزینه هنت کات و پاره وه ده ی بزانن ئه وه ئه

  . .ن یان نا بکهرخان  کانی  ته نوسخه

کانی  ستنووسه دی خانی ده حمه  ئهی   ڕۆژهو ر ئه به سهوت ساڵ  حه
ڕت،  په تدهکات  ش ده ر شونی جیاوازدا دابه به سه' وزین م مه'
ی بچت  وه ستت بۆ ئه ده و هه ی ئورفه له خه الکه کی زوو مه یانیه به

دووای بانگدان وت و  کاته مزگه ال ڕووده مه. وت بانگبدات له مزگه
و پیاوه  پناچت جگه له .کات ند پیاوکی پیر ده پشنوژی بۆ چه

. بووبتیانیان ئاماده  رکی تر بۆ نوژی به هیچ نوژکهپیرانه 
 به ڕگادا ی و کاتانه ئه و  ی ئورفه پیاوکی خیله بووه الکه مه

 دوای ش یانیه و به ئه. وه زته به وه وابووه هه  ک ئه ڕۆیشتووه وه
ز  به ز هه به وه به هه کانی ئورفه  که له کۆنه نیمچه تاریکه نوژه

ری  وه و له ژوور سه وه ماه گاته  دهی مه و ده ئه. وه بته و ماڵ ده ره به
 ،ماوه وزین نه م ی مه که ستنووسه بینت ده دا ده که وه له ناو تاقه خۆیه

  :کات ت و هاوار دهستن ده و هه ی له خه که یی ژنه به شپرزه
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 تر به  خهتۆمادا دزراوه و  وره و گران له ستنووسکی گه چۆن ده" 
   "وه بۆته نه

  س له کهیان  ی کرد، دی له ده زاران ختوره ی ئورفه هه الکه مه
ت  باره زاران شت چوو سه کانی خۆی کرم کرد، بیری بۆ هه دۆسته
دان  و سه  و نه ئه یانیه بهو  م نه ئه  به،که ستنووسه مانی ده به نه

رگیز  ی مردیش هه و ڕۆژه دوایدا هات و تا ئه ی تریش که به یانیه به
ی  سته ر به ده ی به نھنی سه که چوو ژنه وه نه دی بۆ ئه

و  چوو ئه ش نه وه ها دی بۆ ئه روه هه. و بت شه کانی نیوه ره نجه خه
ی  که  خۆی له ژنهی و تۆزکیش که سک هاتبته ماه یانیه که به
  .شی بردبت که ستنووسه سویبت و ئینجا ده هه

ستنووسیش  م ده ستنووس، دووه م ده که پنج ساڵ دوای دزرانی یه
رکی خۆی   برادهستنووسی الی م ده دووهدی خانی  حمه  ئه.دزرا

دی خانی  حمه ڵ ئه ی پشتر له گه ره و براده ئه. تلیس داینابوو له به
و توندوتیژی و  لهی  وه و دوای ئهک  یه  دوای ماوهئینجاق ببوو  فه

حو  الم و نه کانی که الکان دایاننابوو بۆ خوندنی زانسته ی مه گوشاره
 له انی خۆی که وه شاره ڕته گه  ده،بت بی بزار ده ره رفی عه و سه

. کات ری ده رقای کاری مسگه ڵ باوکی خۆی سه تلیس و له گه به
وان  تلیس له مای ئه ر کاتک ڕۆیشتبا بۆ به ی ههدی خان حمه ئه
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الی  کانی مه نیشتن و باسی شیعره نگ داده وان تا دره وه و شه مایه ده
چیرۆکی . کرد یرانیان ده ق ته ریان و فهوجزیری و بابا تاهیری ع

 دی خانی قورس حمه ر دی ئه سه لهیان  ستنووسه و ده ونبوونی ئه
دی خانی  حمه ی زۆرتریش حه وه ئه. کات ی دهمبار واو خه بت وته ده
ی  که تلیسیه ره به ر براده رامبه یه که به دگومانیه و به دات ئه زاب ده عه

دی خانی  حمه کات ئه وه ده ست به تلیسی هه کابرای به. گرت دایده
و هیچ  خوات که ئه  به قورعان سوندی بۆ ده یه بۆیه گومانی لی هه

دی خانی دواجار  حمه ئه. دا نیه که ستنووسه  دهوتانی ستی له فه ده
و دخۆشییه له  م ناشتوانت ئه ، بهکات ی ده که ره  برادهبهبوا 

کی نھنی و  یه رامۆش بکات که به شوه که فه ستنووسه وتانی ده فه
  .وه وشته دره یدا ده که ره ڕازدار له سیمای براده

بت  ق ده مبووڵ فه سته  له ئهی وه مانه و زه ر له دی خانی هه حمه ئه
دوای . بات یی پده ی ئره که تلیسیه  به ره  برادهکات دهوه  ست به هه
بت  ت پله به پله ده ریعه کانی شه دی خانیش زانسته حمه  ئهیش وه ئه
م   به،بت تر ده وره ی گه که تلیسیه  به ره یی الی براده ستی ئره هه

وه و  ییه بشارته ستی ئره و هه ات بتوانت ئهک ی وایلده که زۆرزانیه
ی هیچ  که ییبردنه  ئرهی وه بهدی خانی  حمه سته بداته ئه و هه ئه

 ی  و ڕۆژه دی خانی ئه حمه ئه. ماوه نهله ژیانی ئستایدا وارکی  ئاسه
مابوو  ر بیر نه ی هه وه تلیس ئه ی بردبوو بۆ الی له به که ستنووسه ده
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کی زرنگ بت و  قیه ابوو فه وید مکی زۆر هه رده ی سه ره برادهو  ئه
الو شکستی خواردبوو، شیعری  یتوانیبوو، ویستبووی  ببت به مه نه

جاڕ  ک گاته ی ببت به شاعیر وه وه نوسیبو و له باتی ئه
کانی  ونه ی له خه تلیسیه ره به و براده ئهتوانای دواجار . وتبوو رکه ده

ڵ باوکی  وه و له گه ڕته گه کوت ده کوت هه  هه بۆیه،بن تر دهبچووک
دوای . نت کان ده ه مسه نجه ی مه وه مل له دروستکردن و سپیکردنه

و  موو ئه دی خانی هه حمه  ئه،ما ش دیار نه که ستنووسه ی ده وه ئه
ه ڕاشکاوی گومانی خۆی لیاسی بابی باسکردو ب ی بۆ شخ ئه شتانه

  .سی خسته ڕووتلی کابرای بهر  رامبه به

ت برد  ستنووسه و ده یه بۆچی ئه  هه موو شتانه و هه ر ئه گه دی ئه ئه"
وه  نشته رزه یی و سه لیاس به تۆنکی پ گله شخ ئه" ؟و بۆ الی ئه

  .دی کوڕی گوتبوو حمه به ئهی  وه ئه

دا  ستنووسه و ده ستی له ونبوونی ئه و ده کم نیه ئه یه گه من هیچ به"
سک  وم به که میشه ئه من هه. نیا گومانه مه ته ی هه هو  ئه.بت هه

و  م ئه وه بکه ڕ به باوهنیوه متوا ت نه م قه  به،یی پبردووم زانیوه ئره
دی  حمه ئه" وتنت ست بفه نقه ک به ئه تیه مانه  ئهرد بت هنده نامه

  .ی کردبوو و قسانه وه ئه کی زۆره خانی به نائومدیه
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یان کردبوو،  و قسانه دی خانی ئه حمه لیاس و ئه خ ئهی ش وه و شه ئه
ی کاتک  که ویدابوو تبگات که چۆن کوڕه لیاس زۆر هه شخ ئه
چی له کارکی  یی، که یه به ئره رکی ئاووده تی ڕۆحی براده زانیویه

دی  حمه ئه. یتوانیبوو تبگات م نه  به،ستووه ئاوا گرنگدا پشتی پبه
تی و  رایه نت که براده یه یدا بوو باوکی تبگهو خانیش زۆر هه

ر  رامبه یی به ستی ئره میشه هه کترن، هه میشه درواسی یه یی هه ئره
ویش  ، ئهوه نزیکن ک لمانه یه ندازه گرت که به ئه سانه دامانده و که ئه
  . یتوانیبوو تبگات نه

  بهر  رامبه یی به  ئرهستی وه هه یهیکار رزه له ههر  ههکه  تلیسیه پیاوه به
ریقی  بوو ته وه هزک هه میشه له ناوه م هه  به،بوو کانی هه ره براده
دی خانی خوندبۆوه  حمه و زینی ئه  م  مهی و کاته ئه .وه کرده ده

و کتبه  رگیز ناتوانت ئه  ههشتبوو تگه و  زانیبووی کتبکی گرنگه
وتت  ک بفه یه و کتبه به شوه شیویستبوو ئه م نه  به،رامۆش کات فه

بیستت گرووپی   دهی ته او ک ئه. وخۆ ڕۆحی ئازار بدات که ڕاسته
 ،دی خانین حمه ی ئه که ستنووسه ودای ده و عه شه کانی نیوه ره نجه خه
ک بت  یه ر شوه به هه کات وه ده ی ئه ند جارک ختووره چه

ر  م هه  به،وه ه الی ئهستنووس و ده  ئهی وه لهوه  ئاگاداریان بکاته
و   ئهی وه لهتکی زۆری خواردبوو  فه و ختوورانه خه مک دوای ئه که

یی له نوان دوو   کابرای ئورفه.یه ستانه و جۆره هه ی ئه ئاووده
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کی  دی خانی هاوڕیه حمه بینت ئه ده وه که له الیه. سووتت ئاگردا ده
دا  ک حوجره  و له یهوه که مک به یه رده تی و سه نزیکی خۆیه

ک خواردنیان  وتوون، له یه ک ژووردا خه خوندوویانه، له یه
ق  یان فه رس به ده نوست و ده وزین ده م و مه چی ئه خوواردووه، که

وه بۆ  و گونده ڕان له میش ژیانی له دروستکردن و گه  ئهوه و ته ده
ش  وه ئه. دات ا ده ب کان به ه مسه نجه ی مه وه و گوند بۆ سپیکردنه ئه
 ی مانه و ده ئهوه  کی تریشه له الیه. بۆیکی زۆر  ستیه  پهبته هۆی ده

. گرت رم دایده وه شه کاته ی خۆی ده و ختوورانه  ناجوامری ئه بیر له
و  بت تا ڕۆژک له وام ده رده ر به  هه یهیروون  کشمه کشمه دهو ئه

ریکی   خه ری ئورفه وروبه کانی ده ڵ باوکیدا له گونده و له گه دا ئه کاته
و پیاوه  ئه. نامنتدیار که  ستنووسه  ده،بت وه ده ڵ سپیکردنه نجه مه
وه و  دهنامنت له دیار که  ستنووسه  دهی وه  پاش ئهتلیسیه به
و  ی ئه وه م ویژدانیشی ئارامه به  به،بت  زۆری پ خۆشدهنھنی به
 . نیهدا که ستنووسه ی دهوتان ستی له فه ده

و وه  نیه مه کشانی ته هۆی هه م به دی خانی هه حمه دا ئیتر ئه و ساه له
کانی و  ستنوسه نجامی دزرانی ده ی له ئه مه و خه هۆی ئه  بهیشم هه

پ    له،ستنووس وتانی دواده و له دزران و فه ودای ئه ترسی بمه
دی  حمه دا ئه وساه ی له وانه ئه. بات ری پده فه تی زه واوه ته پیری به

ی پیاوک  وه کردبوو به ڕیان به چاوی خۆیان نه خانیان بینیبوو باوه
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 به ت گۆڕاب،بتبخۆشی بوو شره ڕی و مه ی دته  نموونهڕۆژانک
ند   و چهمابت هتی تاشینی ڕیش و ڕککردنی سمی ن پیرک که تاقه

نی پیاوه دی خا حمه ئیتر ئه. مابتمیا  ددانکی تاق و لۆق له ده
  وبت زا قورس ده کو پیرکی ڕه ی جاران نابت به که خۆشه قسه

  .کات موو شتک ده سک و هه موو که گومان له هه

***    ***    *** 

رمی  و له هه شه کانی نیوه ره نجه دا لقک له گرووپی خه و سانه  له
یان  که رشتیکردنه رپه سهبن و   و بۆتان زۆر چاالک ده  جزیره

 له  ماتیاییهو پیاوه  ئه. ماتیاکی   خهیپیاوکست  وته ده که ده
رمانداری سوپای  پریلی فه د ئه ممه فای برای موحه ره موسته ن قه الیه

کانی  دیاره  ره ههرکرده  بت له  سه کک ده و کات یه عوسمانی که ئه
بت  ر نرخک بت ده  به ههسپردرت ڕاده ،و شه کانی نیوه ره نجه خه

 ناوی  که ماتیاییهپیاوه . م و زین بدزرت ستنووسی مه دواده
ی تری  که ستنووسه و پشتر دوو ده  هاوکارانی ئه وبت ت ده وکه شه
و  ک بت ئه ر هۆیه هه  و به م ئه  به،سووتنن م و زین ده مه
م فزوولی   بۆیه هه،وه م و زین بخونته  مهوببو ی نه ته رفه ده

فای  ره موسته م بۆ ڕازیکردنی قه و هه ستنووسه و ده ی ئه هو خوندنه
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وکی  شه. که ستنووسه یداکردنی ده وته خۆی بۆ په که ئاغای ده
ڵ دوو برای خۆیدا به  ت له گه وکه  شه١٧٠٥نگی پایزی سای  دره
دا  و کاته له. دی خانیدا حمه ن به مای ئه که وه خۆیان ده ره نجه خه
. بات ر ده به سهخۆی نی  مه کانی ته نیا دواساه  ته ه بدی خانی حمه ئه
وتووه  دی خانی خه حمه ن ئه که یر ده وه سه چنه ژووره  دهی مه و ده ئه

ی  دوو براکه. سووتت کیش به کزی ده رچه کی ڕۆنگه یه شکه ڕه و چرا
دی خانی  حمه الماری ئه  په،گبیریان کردبوو  پشتر تهک وهت  وکه شه
پۆشن و توند به  رینک دایده کانی و سه به لفه کۆنهن و  ده ده

ی  وه م به هۆی ئه به. ن ده ک ده ته ی  شه وه ی ژریه که لباده
 بۆیه .ناکاتک  یهیست رهه  هیچ به،خۆشه دی خانی پیرو نه حمه ئه
گرت و کون به کونی  ده که هه شکه ڕه سپایی چرا ت به ئه وکه شه
کی بچووکی ناو  یه القه که له ده ستنووسه هپشکنت تا د که ده ماه
ر بۆ ڕوکه  دی خانی هه حمه وه که ئه دۆزته دا ده که نووربانه ته

ت له  وکه  شهی و کاته ئه. وه رگی قورعانکه خستبوویه نوان دوو به
ڕۆ  وه و په دۆزته کی پچراودا کتبکی قورس ده ڕۆیه ناو په
بینت زۆر نائومد  گی قورعانک دهر بهو وه  کاته که ده پچراوه

ر چرا  وه و له به کاته که لک ده  کتبهی و ساته لهم  به. بت ده
کک له   کوردی له یه بینت به  ده،وه داته ده کانی هه ڕه دا په آه شکه ڕه
  .''م و زین مه''تکی درشت نووسراوه  کانی به  خه ڕه الپه
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***    ***    *** 

وه بۆ مای خۆیان له  باته ڵ خۆی ده که له گه سهستنوو ت ده وکه شه
مبوڵ  سته کات بۆ ئه وانه ده خۆی ڕهکانی براکک له  یه  ئینجا،ماتیا
  .نت یه فا ڕابگه ره مسته به قهکه  ستنووسه وای ده ههی  وه بۆ ئه

ی به  که ت و براکانی ماه وکه ی شه وه ر دوای ئه دی خانی هه حمه ئه
نا ئاگردانکی  وه له په ستراوه ست و قاچی به و به ده ئهو هن  جده
دوای گرت و  کی توند دای ده رزو تایه  له،هن بوودا ج ده وه سارده

  .سپرت وه گیان ده ته سره م به حه ند مانگکی که چه

تدا  ڕه وه له بنه نهیو جیھانه ناشیر تی خستبۆ ناو ئه وکه ی شه وه ئه
کو  وره به نجی پیاوانی گه  بۆ سووتاندنی ڕهبوو و نه زووی ئه ئاره
 ی  و نائارامی و بئومدیه ڵ ئه و بوو له گه ڕی بئامانی ئه شه
ست   دهی وه و شه ئهبۆیه . یگیرساندبوو شقکی ناکام له دیدا هه عه
تاوه  ره کانی سه ڕه ر له الپه  هه،که ستنووسه ی ده وه کات به خوندنه ده
چت  م و زیندا ڕۆده ی مه وه تا زیاتر به خوندنه. بت ی ده سته دبه

و  کانی ئه یته ندکردنی به وه و ڕیزبه ی شوازی گانه زیاتر دوانه
ی  مه رده و سه باسی ئه ت سانک دوواتر وکه شه. بت داستانه ده
  .مانه کۆنه لیدابوو و زه مان خرایی ئه ههدی به و گابۆوه 
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و  گاته ئه دا ده که ستنووسه ی ده وه ت له خوندنه وکه ی شه مه  دهو  ئه
کی  ندیه یوه ونه ناو په که ری ده  تاژدینی برادهڵ گه لهم   مهی شونه

کانی میر زندینی بۆتان  ردوو کچه ڵ هه وه له گه ئاۆزو به ئازاره
ی  وه به قسه ن میره م له الیه   ئینجا زیندانیکردنی مه،ست و زین

ی  و شونه گاته ئه  ده دوواتریش،ڕ وه رگه کر مه اوی به ن بهرک  نۆکه
شقی ناکامی خۆی   عه،مرت وه له زینداندا ده زابکه م به چ عه مه

واوی مووی ڕیشی   الوک بوو به تهتازهی  و کاته وه ئه بیردته
ی خۆی  که گراویه سوکاری کهی  شه ڕه له ترسی ههو هاتبوو  نه

. ماتیانه  که ڵ براکانی ڕوو ده ت و له گهه ی خۆیان جده که گونده
تدا  وکه ساڵ له دی شه شقکی کۆنه ی عه و برینانه ی ئه وه وشانه دره

کی  شیمانیه ست به بئارامی و په ت هه وکه کات شه جیھشتبوون واده
که به شونک  م تازه کاره ، به ستنووسه و ده زۆر بکات له دزینی ئه

دی خانی کارکی  حمه که بۆ ئه ستنووسه ی ده وه نهیشتبوو که گا گه
یکک  ک په کک له براکانیشی وه ت چونکه یه  به تایبه،حاڵ بوو مه

ستخستنی  ده بهوای  ی هه وه مبوڵ بۆ ئه سته ناردبوو بۆ ئه
 کانی  نھنیه رکرده کک له سه یهنت به  یه که بگه ستنووسه ده
زاب کردنه  ست به عه و نائارامی و هه ئه. 'و شه کانی نیوه ره نجه خه'

و بیاره  ئه. خت م بیارکی سه رده خاته به ت ده وکه دوواجار شه
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گاته  ت ده وکه تا شه. گۆڕت وی ژیانی خۆی و براکانیشی ده ڕه
  .وه ڕته گه وه ده مبوه سته شی له ئه و بیاره براکه ئه

کانی  وه بیرکردنهخشه و  ت به ڕاشکاوی نه وکه کیان شه یه ئواره
وت   و نایه نت که ئه یه گه  و پیان ڕادهوخاته ڕو خۆی بۆ براکانی ده

کات  وه براکانی ڕازیده ر ئه  له به.فا ره مسته ستنووسه بداته قه و ده ئه
کانی ژر  و ناوچه ره بهوه  موویان پکه ههن و  که ببه ستنووسه ده
کانی  کاریه  وردهمن. نب وی هه فه تی ئیمپراتۆریای سه سه ده

وان   ئهوه نازانم  ئه.مت و براکانی نازان وکه چیرۆکی ڕاکردنی شه
شتانه ببن و له  موو شاخ و ڕوبارو ده و هه چۆن توانیویانه ئه
ترسی  ند مه ناس بوون و له چه ند گوندو شاری نه ڕگادا تووشی چه

ی  و کاته یه ئه هو  ئهمیزان ی ده وه ئه. رباز بوون  و ڕگر ده ته و چه
هان  سفه ئهو کات   ئه،هان سفه نه ئه که ت و براکانی ڕووده وکه شه
 مان ساڵ ههری  وروبه  ده،بت وی ده فه ختی ئیمپراتۆریای سه پایته

شکت و  کاندا تکده فغانیه یه ئهیر یاخ رامبه شا سوتان حوسن له به
ی دوا. ڕوخن کجاری ده کان به یه ویه فه ند ساک دواتر سه چه
فشاری  ست و حوکمانی ئه گرته ده و ده  نادر شا جهی وه ئه

 ،ی که واییه رمانه ختی فه کاته پایته د ده شھه و مهت زرن مه داده
وێ  د و له شھه نه مه که کجاری ڕووده ت و براکانی بۆ یه وکه شه

در شا د جناهن که نا شھه ش مه و کاته ت ئه نانه ته. بن ج ده نیشته
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زرنت و  مه ند داده  ند حوکمانی زه ریم خانی زه کرت و که تیرۆر ده
د ڕوو  شھه   زۆر له دانیشتوانی مه ووه بۆ شیراز گوازته خت ده پایته
سایک دواتر  ده. کان تکاره وارو سنعه ت خونده نه شیراز به تایبه که ده
ونک  مرت خهی ب وه م پش ئه  بهمرت ریبی ده ت به غه وکه شه
ستنووسه  و ده نابت ئه گوترت دا پی ده ونه و خه بینت و له ده

کانی پشتاوپشت  وه ت بکات نه سیه وتت و پویسته وه بھرت بفه
که  ستنووسه کانی ده سک دت و نیشانه ی که و ڕۆژه بیپارزن تا ئه

ت  وکه ونه شه و خه دوای ئه. بات که ده ستنووسه هنت و ده ده هه
ستنووسه  و ده ت ئاگایان له کانی ده وه کات و به براو نه ت ده سیه وه

 ڕۆژک له ڕۆژان دت و داوای ی سه  کهو ن به نیا بیده بت و ته
ێ  ک نیشانه  کۆمهپرسیاریر داوای کرد ئوه  گه م ئه کات، به ده

به . ن ی پبده که ستنووسه وا ده ھنا ئه کانی هه ر نیشانه گه ن و ئه لبکه
چه  هنن و وه براکانی ژن دهت،  وکه ک دوای مردنی شه یه ماوه
د و  شھه ر به مه ک هه کانیان نه مه وه و تۆره وه و نه نه خه ده
کانی ئران و تووراندا بو  موو ناوچه  بگره به هه،ریدا وروبه ده
ک و مک باو رده  سهیان بیرنامينت وه ئه وانه و نه ئه. وه بنه ده

وه له پناو ڕزگارکردنی  کی دووره یه باپیرانیان له ناوچه
ی بیر له  وه ب ئه موویان به م هه ، بهستنووسکدا ئاواره بوون ده

کانیان  وه ت بۆ نه سیه وه پشت له دوای پشت وه نه ی بکه که کاریه ورده
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  و له کی قایمکارانه یه ستنووسه به شوه و ده  ئهی وه بۆ ئهن  که ده
سک هات و  ر ڕۆژک که گه مین بپارزن و ئه شونکی ئه

  .ن نا، بیده ی هه که ستنووسه کانی ده نیشانه

***    ***    *** 
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ی  و پیاوه کوژرانی ئه
  کرد کانی مای ده کویه گوه
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کی  یه باوکم به شوهکه ی  ه شووم و ئواره  دوای ئهدوو ڕۆژ
له  نھنیئامزدا ک یه یرو تاڕاده  سهشکی له کهر ناخۆش و کجا یه

ردانکی  م میلیاس به سه  پووری که کوژرا، کوڕهی خۆیدا  که دوکانه
و  به. ی خۆمان بۆ الی ئمه که وه بۆ شاره ڕایه ند ڕۆژه گه کورتی چه

مووان   هه،کاری من بوو رزه ی میلیاس هاوڕی مندای و هه پیه
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ی پ  که واه م و هه نی بۆ بکهۆف له کرد من ته یان ده هو ڕی ئه چاوه
م بۆ   زمانم شکابو و قسهوه یه و ئواره ر له م من هه به. بم
  .کرا ده نه

. چووین هاتین و ده دا ده که قه مووبه   من و دایکم بهئواره بوو
ی باوکم  وه ڕانه ڕوانی گه چاوهو مان ئاماده کردبوو  ئوارهخوواردنی 

وشه و   ماڵ و حهموو تر هه  بۆنی عهپ مان زانی له هنده. ووینب
وه وابوو  ک ئه بۆنکی قورس بو و وه. نی مانی ته که کۆنهک و  ڕه گه

کی  وه و بایه کانی دنیا له تاقه بۆنکدا چکرابته تره موو عه بۆنی هه
ی  رامه هر ب ک هه و بۆنه نه ئه. نادیار هنابتی بۆ مای ئمه

و  ئواره  نگی ئه کو ڕه  داپۆشی، بهمانی که ناو ماه نگخوواردووی په
رزه  و وه ی ورده بارانی ئه نمه شی تاریکتر کرد که به نمه ماویه ته

وه بۆ ماڵ  ڕانه وتنی باوکم له گه به هۆی دوواکه. سارده شدار ببوو
کی قورس دایکمی داگرتوو  رانیه نیگهڕوانکراوی خۆیدا  له کاتی چاوه

چی  وه که ڕته ش بگه عات شه بوایه سه  ئۆفیلیا باوکت ده"پی گووتم 
وت هشتا دیار نیه، بۆ به ڕاکردن ناچیت بزانیت بۆ  بوو به حه وا

 پاتۆ خوریهمن به پتاو واو کرد و  ی ته که دایکم قسه ".یه؟ دیار نی
کانی  ورچهورووی   له فهی و پاتۆیه ، ئهرم م کرده به که ستووره ئه
به و   ێ ر له ماڵ هاتمه ده. کوور دروستکرابووای ب ره وه ته

 وه وتمه که که نزیکتر ده  تا زیاتر له دوکانه.پمنایه کۆنوه  رانیه نیگه
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 ی مه و ده ئه وایلھات ک یه ڕاده ، بهبوو که قورستر ده تره بۆنی عه
. گیرام  ناسه واوی هه  به تهی باوکم که ر دوکانه یشتمه به گه
کی  یه زیاتر کارخانه ک بچووک بو و یه ی باوکم تاڕاده که انهدوک

هۆی  زانی به مده  من نه.انک دوک تر دروستکردن بوو نه  عهی خنجیله
ی  و نائاساییه و بۆنه توند به هۆی ئهیاخود بوو وه  مه که رمه غاره نه
. درا ده م بۆ نه ناسه واوی هه ته  بهبووی بابم  که ی ناو دوکانهتر عه
نگکی پ له  وه به ده که واوی پ بنمه ناو دوکانه ی به ته وه ش ئهپ

که و  تره  بۆنی تیژی عهی ترسهو  ری ئه ژر کاریگه لهدوودی و 
 " بابه هۆبابه،" بانگم کرد بوونی باوکم الی دروستکردبووم نه دیار
 وه که وومه ناو دوکانهچدا   هو کات  ئیتر له.بوو مک نه م هیچ وه به
ڵ له خون و مل و سنگ و سککی  باوکم به گیانکی شهبینیم  و
ترو  ی شکاوی عه ک ورده شووشه ر دنیایه سه وه به دڕاوه هه
نگی   بۆ ساتک به بده.وتووه وگوی ڕژاودا که ی پ له گه مووه که

. س مما بو به په یرم کرد و زمانم له ده وه سه مکی کراوه و به ده
 مۆمکی کز بوو که باوکم له که  ناو دوکانه ڕوناکینیا هتدا  تهو کا له

که به  گی مۆمه. کیی دهخۆمان ی ما ر رامبه ی به که ژنه هیندیه
ی شکاوی  وکمی ڕوناک کردبۆوه و من شوشهاموچاوی ب واوی ده ته

. وتبوون وه که نیشت باوکمه ڤۆدگا و ویسکی به خونم بینی له ته
و  ، ئهرز بوو وارکی بهاه دا یه و ئواره  لهی منک هی وه تاکه کاردانه
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نگکی  و  ڕه به زمانکی شکاو. نگی من بوو و دواده  دواهاوارهاواره
کانی  ره  له ڕاکردنی یاریکهکتومتوه  وه، به ڕاکردنکه ڕیوه په

سان که  ژده ک ڕاکردنی کچکی هه چوو نه یدان ده ومه پان گۆڕه
ی باوکیدا  که و دوکانهوان ماڵ و قوتابخانه موو ژیانی خۆی له ن هه
وه  مووچاوکی شپرزه به ده. وه ڕامکرد و ماه ره  به، بردبتر سه به

و به  یری دایکمم کرد وه سه کی تاساوه و به نیگایه خۆم کرد به مادا
ئیتر دایکم و ی باوکم کرد  که م بۆ الی دوکانه ستی ڕاستم ئاماژه ده

 .ساتک ڕویداوه یشت کاره کردم و تگه ی لنه ڕوانی هیچی تر چاوه
بت  پرسم باشه ده وه له خۆم ده مه که و ڕۆژه ده ئستا من که بیر له

دیاره دایکم به . یای بۆ چی شتک چووبت؟ دا خه و کاته دایکم له
 . ر هاتووه سه ی شتکی لبه که تی مرده ی خۆی زانیویه ستی ژنانه هه
یاره لی دابت یان  باوکم سه وه چووبت  بۆ ئهیای نگه دایکم خه ڕه

ند  چووه که چه وه نه یای بۆ ئه ت خه م دنیام قه با گرتبتی به کاره
و   دایکم ڕایکرد.حمیه بکوژن و به ی به که ک مرده یه تیاره په

که  ر مزی نانخواردنه ی له سه یه و ئواره ی ئه وه خواردن و خواردنه
 وه   ڕامکرد و هیچمان هۆشمان لهداو ئهیش به دوای جھشت و من به
  .ین خهبوه دا وشه له دوای خۆمانه ی حه کهارگ هبوو د نه

ئیتر من زمانم .  ئیتر من کچکی ڵ بووم به دوواوهیه و ئواره  له
 دیاره. وه مایه ما درژایی ژیانم له گه ش به و زمان گیرانه گیراو ئه
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م  که ت خۆیشم یه نهنا اوسکانیشمان و ته درام، پووره ڕبیک،دایکم
زۆر کی  یه له سه ک مه م وه که م ڕۆژ زمان ڵ بوونه ڕۆژو دووه

نجامکی  وه ئه وه که ئه گرت و وامان لکدایه نهر ئاسایی وهنا
 له کاتکدادیده  نجی دنیانه ڕوانکراوه بۆ کچکی گه ه ک چاو یه ڕاده تا
ڕینی  ڵ تپه گه م له  به.وت کیدا بکهی ئازیز رگی ناواده ر مه سه به

ئیتر جارکیتر  یشتین مان تگه موو ڕۆژان و مانگان و سان ئیتر هه
مووان  چوو میلیاس له هه ش پده وه  و ئهوه م بۆ ناکرته من قسه

ک سروشتی همن و ئارامی خۆی  و وه م ئه ت بدات به زیه  عهرزیات
  .هنا ر خۆی نه سه بهی  یه له سه و مه ئهرگیز  هه

فۆن بۆ  له ن ته ویاندا من ڕازی بکه ی هه که  پووره ڕبیکام و مرده
وان جگه  دیاره ئه. وای مردنی بابمی پ بم م و هه یان بکه که کوڕه
م پ  رکه و ئه وه له میلیاس ئه ویست به هۆی نزیکی منه یانه ی ده وه له

ئیتر من ی  وه لهی دنیا بن ڕاست ر به ستیشیان بوو هه به بسپرن، مه
وان  رچاوی ئه به ند جارک له  من چه.یه یان نا ههکردنم  توانای قسه

سانک بوو  م لدا که یه و خانه ی ئه هگرت و ژمار م هه که نهۆف له ته
که لیداو ژنک  نگه  زهی و کاته ئه. ژیا  دهر ندهو میلیاس له

ندم  رچه بمکم کردو هه توه بمه پهه الگرت من به  ی هه که نهۆف له ته
م به  متوانی بیانکه رێ نه هاتنه ده وه ده ممه ده  ی له نگانه و ده کرد ئه

وه و  م دانایه که نهۆف له قکی ساردم کردو ته ره  بۆیه عه.وشه و ڕسته



                                 کان یهیئرانونی پیاوه  خه
  ماردین ئیبراهیم

 

 41 

یرکی   خانی و پووره ڕبیکاو دایکم سهمان کات بوو ههش  وه ئه
له دۆخکی باشدا یاند که من  کتریان تگه یهکردو به نیگا  کتریان یه

" ی و پیگووت که چار پووره ڕبیکام ڕووی کرده مرده  و نانیم 
ئاگاداری  یت و نی بۆ بکهۆف له تهکاتکی تر خانی وا باشتره خۆت 

  ".یت بکه

و  کردم کاتک ئه و ڕۆژه بابی میلیاس بۆی باس سانک دوای ئه
رسوڕمانی   هیچ سه، میلیاسیاندبوو اگه ڕبه میلیاس ی  که واه هه
ی  وه  ئهک  ببوو وهک یه شوه بهی  که وه کاردانه  ودابو  نهانپیش
  .ی کردبت و جۆره واکی له ڕوانی هه چاوه

تی کاروباری  رایه به ڕوه ی به رمی باوکم له بنکه پنج ڕۆژ بوو ته
ر  سه م به که همردی پوورا د ژه و پنج ڕۆ ک بوو، له ڕه مینی گه ماته
کک  یه. یشتبوو که ڕاگه مینیه ته کاتی ماودار م ته رجه جکردنی سه جبه

میشه   ههو وبوندی  که پیاوکی ئایرله تیه رایه به ڕوه ندانی به له کارمه
ڕۆیشت و  دهبۆ شونکی تر یای  خهکرد  ی ده  قسهی و کاتانه ئه
 ،زادا رد له ناو فهک  دههمیی  و وهیری خاکی نادیاری دوور سه

رشتی دروستکردنی  رپه ڕاسپردرابوو بچت بۆ الی دارتاشک و سه
 له سانکو پیاوه  یانگووت  ئه ک ده ڕه کی گه خه. تابووتک بکات

 و پیاوه ئه. وهانگ کاندا جه ندیه لهرره ئای نگاوه گرووپکی نھنی جه
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ی  وه ر ئه سه کدا له هی قاه مه کک له هاوڕکانی له ده ی یه وه دوای ئه
گوایه عیسا کاسۆلیک بووه یان پرۆتستانت تووڕه بووه و 

ویش  وه و مردووه، ئیتر ئه ی سه ری خۆیه لله ککی ناوه به که فیشه
 دوواتر. هت  هندا جد کجاری ئایرله بۆ یه نجت و ڕه دی زۆر ده

ی   بنکهلهتبار  فه و خهنگ  ک پیاوکی بده دا وه ی ئمه و شاره له
رکی  بت و ئه کار ده ستبه مینی ده وماته جکردنی کاری پرسه جبه
. سپرن کانی پده رشتیکردنی دروستکردنی تابووتی مردووه رپه سه

کردنی  ئامادهدیاریکردن و ر  سه رژابۆ  بابی میلیاس پهر وه هه دیسانه
ردانی کسای سانت   بیار بوو بابمی لبنژن و سهی و شونه ئه

 ی وه بۆ ئهی کردبوو  کدا قسه یه شه ڵ قه گه  له وماریای کردبو
  .سمی ناشتنی باوکم بت ی ڕوڕه ئاماده

 کوڕکی الو بوو به قژکی ی له ناشتنی بابم ئاماده بوو یه شه و قه ئه
تگوت  وه ده  ساده گوناهوموچاوکی پاک و ب وه و ده خاوی برۆنزیه

. بن ازه فری پایسکیل لخوڕین ده که تیه منانه و مووچاوی ئه ده
کدا بیبینیت و له جیاتی جلی  یه ر له جگا گه شانه بوو ئه و قه لهو  ئه
وه  چیت که ئه ی بۆ ده ردابت وا به ت و پانتۆی له کان چاکه شه قه

 یان ،کان تاییه ره کک له قوتابخانه سه  له یه بتمامۆستای مۆسیقا
 دژی ن که ی دهشدار ه خۆپیشاندانکدا بهی  ل سانه و که  له بتکک یه
باوکی . ن که ڕاوی ڕوی دهو و ڕۆژ  شهی  و جوتیاره وزیانه ئه
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 بت و ی وه و بۆ ئهکه کردبو شه  داوای له قهی و کاته ئهس امیلی
که  شه  قه،ی بخونت ی ژنبراکه نازه ر جه نوژی مائاوایی له سه

ک بکات پرسیبووی  یه ی قسه وه ئهنیا بۆ  ر ته وه هه مهر شه مک به که
 دروست ده رمانی  و داوودهتر ی له گوی کوی عه پیاوه و بۆ ئه"

نابی  جه"تبوو گو پی  ومی دابۆوه  خانیش وه"کرد کورد بوو؟
ی من بو و  که برای ژنهها  روه ئینگلیز بو و ههو   ئهخر هی الو ن شه قه

ی ژنی من  که سک خوشکه ی که وه م بۆ ئه به ناوی هربرت بوو،
و   خانی ئهی مه و ده ئه. "بت هیچ پویست ناکات خۆی کورد بت

وه  و ڕۆژه ڕابو و له دووای ئه گه که سوور هه شه قهی کردبوو  یه قسه
و هیچ  ند جارک به بیر بابی میلیاسی هنابۆوه که ئه ی الو چه شه قه
ی نازانت بۆچی بۆ و خۆش یه و قسه بووه له ستکی خراپی نه به مه
ی  و پرسیاره یه ئه کردنی هه مودووی قسه ی پیشانی بدات ده وه ئه

ویش   ئهی وه لهبابی میلیاسیش دنیای کردبۆوه . ر زمان هاتۆته سه
و  کک بووه له  یهی که مه کو وه وه به ته داوه می نه وه وه ڕقه  به

و ڕۆژه به  ئیتر له. ن کهی کان ده باره  تازیهجاروباری  ته تانه سوعبه
ڵ بابی  گه بینی ئواران له ی الوم ده شه دوواوه من زۆر جار قه

کک له  یهنیشتن و باسی  ن دادهای که وشه میلیاسدا له حه
 چۆن ی وه  ئه،کرد یان ده'کتبی پیرۆز'و ا نکانی شته رگوزه سه

نیان  کا ونه کانی وتی فارس خه  پیاوهی و کاته ئههیرۆدۆتس 
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حم و  له یت کانی به کات به کوشتنی منداه ست ده و ده وه ئه گنه هد
 ی و کاته ئهکرد  ها باسی فرانسیسی ئاسیزیشیان ده روه جاال، هه یت به
ڕاوه   گوند به گوند گهژار سیحکی هه ک مه ، یاخود وهک دایه ک گه وه

  .بن ی دنیا نه سته یاندووه زۆر دبه کی ڕاگه و به خه

 ک له له یهت بیرم دوارانه کبیکام نه و ئمن  وخۆش بو دا پووره ڕ 
 گوم لبوو بابی ،کرد ندک ئیشوکاری ناوماڵ هاوکاریم ده بۆ هه

کرد،  ی الو ده شه کانی بۆ قه ره موسومانه میلیاس باسی سۆفیگه
 .وه خونده وه بۆ ده شقکی زۆره ند شاعیرکی به عه چهکانی  شیعره

تارو  ددینی عه ریده فهو شاعیرانه  تر زانیم ئهمن سانک دووا
وکی  ههبوون و  عدی شیرازی  و حافیز و سهوالنای ڕۆمی مه

ر زمانی  ربگت بۆ سه وهکان  شیعرهک  یه دا به شوه زۆری ده
ی له  و قوویه که و ئه رم و گوڕی شیعره مان گه هه ئینگلیزی که
عدی  ی سه و ده شیعره هئستاش ئ. بت یه وون نه ماناکانیدا هه
ی الوی  شه م بۆ قه که  مردی پوورههر له یاد شیرازیم هه

 ده .ی ڕاکشابوو شه رنجی قه وه و دیار بوو زۆر سه کرده شیده
بی نووسیبووی و من سانک  هر عدی به عه تدا سه ڕه بنه که له شیعره

و  قی ئه هردانی ئرانی کرد داوام لکرد د  میلیاس سهاتکدوواتر ک
م  ه ر هه گه ئه ندم پ جووان بوو چه. وه م بۆ بدۆزته ده شیعره

ر له ڕۆژی مائاواییکردن له  گه ئه: ی وایلده هات  ماناکهکردبت  نه
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. که وا تۆ له ڕیزی دۆستانی به ئینسافدا حیسابم مه مردم، ئه تۆ من نه
نگیدا  ڕانی دهبه گۆگووت  ی ده و ده  ئهی مه و ده ئهبابی میلیاس 

  .وه ۆتهنگی خوارد په گریان له قوڕگیدازانرا  ده

وه  که الو به یه ی شه ی باوکی میلیاس و قه و ئوارانه کک له له یه 
و کتبکی بچووکی ی ال شه  قهکرد، نیشتن و گفتوگۆیان ده داده

یام بوو به  کانی خه  چوارینههبو کت ئه. مدا که پیشانی مردی پوره
گوم لبوو . رگانی ئدوارد فیتزجیاد بوو له وه و ئینگلیزی

ی  رمه له گهدا ١٩٤٣و کتبه له سای  یگووت گوایه ئه ی الو ده شه قه
نکی به  کانی نه سته خوشکه کک له ده مدا یه نگی جیھانی دووه جه

نرخ له  کی به دیاریهک  نکیشی وه  و نهیتی پ دیاری داویه
و  نکی ئه که بت نه شه ی قه به قسه .تی یه پاراستوووه کیه هاوڕیه
کی  وه که خه شه نه مینا زه و ژر ڵ خۆیدا بردۆته ئه ی له گه کتبه
کان خۆیان  همان  تۆپبارانی ئهو یاره دا له ترسی ته و کاته ریتانیا له به
ی  که نکی له ڕۆژژمره بچووکه یگووت نه که ده شه  قه.وه شاردۆته تدا

وه  و داخه میش به ر و ڕایخی سیه بت هیتله ده" تی  هخۆیدا نووسیوی
 به وان مۆ ئه ئه. ن  بکهوران ئمه وت انه بیر گه ئهوه  ربننه سه
یش له ناو  منن،سووتن ن دهاک نیسه و کتبخانه  که و تۆپیاره ته
". وه خونمه یام ده خه ک ددایه حه تهک  وه کی خۆماندا ڕه ی گه که ناگه په

وه و  کرده ده دا شۆڕ که ر کتبه بچووکه سه ری به یلیاس سهبابی م
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تکی  ست و خه به دهکه  کتبهمی  که ی یه ڕه له الپهبینیم  .گریا ده
شه به  وه پشکه له جۆیسه" یی نووسرابوو مه نگی په کچانه و به ڕه
 من سانک دوواتر زانیم گریانی  ".١٩٤٣ری  مبه ئزمی، دیسه

کو  بووه، به وه نه یامه کانی خه ندی به چوارینه یوه باوکی میلیاس په
و  ، ئهبووه وه هه ی ناو کتبی پیرۆزه و چیرۆکه ندی به یوه په
کات  دهوتی فارس وکانی  ونی پیاوه  خهی باسی رهاته سه به
یلی له  که زۆر مه  الوه شه  قهوی له دایک بوونی عیسا  رباره ده

  .بووو چیرۆکه  ئهباسکردنی 

ن بۆ میلیاسی کوڕی ۆف له کی زوو ته یانیه بی میلیاس ویستبووی بهبا
ممان و  وه میلیاس ڕۆژانی شه وته که  بیری دهدوواترم  بکات، به

ش  وه ، ئهوه منته نگ له ناو جگادا ده دره  یانیان تا ممان به کشه یه
و  ئه. ڕۆ ی دوواخستبوو بۆ دوای نیوه که ردنهنکۆف له  تهوایلکردبوو

کات و ژنک له  ن بۆ میلیاس دهۆف له نگ ته کی دره ڕۆیه نیوهدوا
باوکی میلیاس گوتی ژنکی . وه داته م ده وه که ی ئاپارتمانه پرسگه

  ئیترویداوه به ناز قسه بکات وه و زۆر هه ته می داوه نگ نر وه ده
 و ژنه ئه. یه که پارتمانه نی ئه خاوهی  هو پیرژن م ئهزانیر  کسه من یه
ری له ژر تاه  پستی سهک  یه ڕاده به نک ببوو ری ته کانی  سه مووه

وه و سوراوکی تۆخی لوه  بریسکایه راکاندا ده ته و مووه تاک
دات بیویست وای نیشان  ده وڕۆیشت به ڕگادا ده .کرد کانی ده چرچه
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 ،هو نجی لبستنته می گه رده ی سه که ڕوبیه یتوانیوه ته ن نه مه ته
مت  کو کتو چوو به ده ر له ژنکی شۆخ نه ک هه ی نه که م ڕۆیشتنه به

. حم لیخوڕت نکی به چوو که خاوه خۆش ده له گامشکی نه
نجییش  و ژنه به گه قم نایگرت ئه ش من عه وانه موو ئه ڕای هه ره سه

کی کرد به چاو اندا دهپیاوڵ  گه ی له  قسهی مه و ده ئه. جوان بووبت
ستی له  وه بووایه ده که ر بیانوویه کردن و  به هه یری ده وه سه حیزه
له ناو  وت و کی خۆشده و خه به شره دا گوایه خۆش مه ستیان ده ده

میلیاس ".  م چی؟ ی ده گه تده" یگووت ندان جار ده کانیدا چه قسه
پیرژنه زۆر جار به پاره و  و چۆن ئه جارکیان بۆی باس کردم

ی بۆنه ناو جگاو  کات له گه نج ڕازی ده ها کوڕانی گه ری گرانبهدیا
  .وه نه ڵ ڕۆژ بکه گه وی له شه

ت  و پی ده ناسنت باوکی میلیاس خۆی به پیرژن ده  ی و ڕۆژه ئه
ی بکات، پیرژن  که ڵ کوڕه گه وت قسه له یه و ده و باوکی میلیاسه ئه

ی میلیاس  و س ساه ی ئه وه چونکه بۆ ما بت بۆ ساتک دوودڵ ده
 .کردبوو نی بۆ نهۆف له سک ته ر هیچ که دا بردبوویه سه و ئاپارتمانه له
وێ  مجار که میلیاس خۆی له که تر کاتی خۆی بۆ یه ش واوه وه له

کرێ گرتبوو  ڵ هاوپۆلکی خۆیدا به  گه ناونووس کردبو و ژورکی له
ران بکات  بت تیایدا گوزه ۆ دهزانک ی له بلفاست له ند ساه و چه تا ئه

وه،  ته خابر خۆی دوور سه که له رنجی پیرژنه ی سه وه و بۆ ئه
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و  و باوکی نیه پیرژن بن  میلیاس دایک  هاوڕکانی ڕاسپاردبوو به
میلیاس بۆی باس . س بکات ڵ که گه ی نیه قسه له ه وسه هیچ حه

و  وه به تبۆ مشکیهیان خس مان بیرۆکه کانیشی هه ره  برادهچۆنکردم 
تی  که سو زای هه و شاره وێ ببوون وان ساک پشتر له ی ئه پیه

کانیشی ناچار کردبوو  ره و براده  ی میلیاس وه ئه. ون که ببو پیرژنه
و نازی پیرژن  و عیشوه که و شونه بن خۆشی شونه هۆگری ئه

  .که بوو رزانی شونه ههیی  زۆر به سادهکو  بوو به نه

وه پرسیبووی و وای  ر سوڕمانه سه که به پیرژنه" باوکی میلیاس؟"
وه وتبووی  ناڕازیبوونه م به کردووه، به پیشان دابوو بوای نه

. م که سته بانگی ده و بووه تی ی خۆیه که ژووره میلیاس ئستا له
رمه  کردم به نه ی بۆ باسده و ڕۆژه ر جارک ئه  میلیاس هه

سکی  موو ژیانم که خۆی بو و من به هه ت به ایبهوه که ت نینکه پکه
 باسی میلیاس. نت بان پبکه و میھره یه نازدار و  شوه بینی به ترم نه

وه  ی خۆیه که له ژوورهوه  وماه به جلی نابۆ کردم کاتک شی  وه ئه
شی  ی له شه و به یری ئه  پیرژن سه،که ی پیرژنه دت بۆ نووسینگه

ئینجا میلیاسه .  وه وته خوار ناوکیه که که دهمیلیاسی کردووه 
  .ریق ببۆوه ی من ته که رمنه شه
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ک  سانی وه مۆکی که هشتنی خه  گووایه بۆ نهی یه م بنکه ئستا له من
ی  وه ستم له نووسینه به مه. وه نووسمه م چیرۆکه ده ئهمن بنیادنراوه 

م،  میلیاستان بۆ بکهوت باسی  مه  دهتدا ڕه بنه یه له وه و چیرۆکه ئه ئه
 م به  به. ی پووره ڕبیکام و خانی مردی که باسی تاقانه کوڕه

ی ڕۆژک  و شتانه موو ئه ر هه مباته سه ناچار باسکردنی میلیاس ده 
ی  و شتانه بووه، باسکردنی ئه وه هه وه ندیان به یوه له ڕۆژان په

وان  ک له شهو ، شه نیوین وه پی پکه که  یه ڕۆژک له ڕۆژان به
و   وه وه ته ناوژیانی ئه خراپ هاتوونه و به چاک وه گریاوین، به  دیاریه به
وه چیرۆکی  ی له شونکه یه ر پارچه کانی موزایک هه ک پارچه وه

بوو کوڕک میلیاس . ن که و ده وا و ته زموونی ئه و پ ئه ژیانی کورت
 .هی من بهبوو  رگیز نه میشه ویستوومه هی من بت و هه  ههمن

وپنج ساه  رکی کورتی بیست فه کان بۆ سه نده  خوواوهبووکوڕک 
وه ناردیان تا   بۆ ئه.وه کرده رزوو بانگیان وی و هه ر زه ناردیانه سه
رگ   و مه ری ده ربه نگ و ده  جه  که بگرت سک هه که ند شونپی چه

سک  ایه هیچ کهبوو ر میلیاس نه گه ئه. نووسیان چاره  ک مار ئایه وه
رگی   به هۆی مهی و ڕۆحه ، ئهوه ته توانی ڕۆحی من هور بکا یده نه

  له بابم  پیاوک بوو. یسوتاندم وه ده ک بورکانک له ناوه وه وه بابمه
شته  ر گه گه ئه. کرد  دروست دهرمانی و داوودهتر گوی کوی عه

زانی  دهم نهی واو ئستا من به تهبووایه  کانی میلیاس نه سیندیبادیه



                                 کان یهیئرانونی پیاوه  خه
  ماردین ئیبراهیم

 

 50

دی کرد و  شھه ردانی شاری مه بوو سه ر میلیاس نه هه .خانی کبوو
ر هۆگریی ئیلیا به  گه ئه. وه؟ وی ڕازیکرد ڕابردوو بخونته خوسره
ر ئیلیا  بوو له سه بووایه ئستا من هیچ شتکی گرنگم نه وه نه میلیاسه

ر الس  له سهبووایه ئمه ئستا زۆر شتمان  میلیاس نه. وه بینووسمه
ستنووسک ڕزگاری  وه ده مووشیه رووی هه  له سه زانی، وه ده نه
ده بوو گروپک به   زیاتر له س سهی ستنووسه و ده ، ئهبوو ده نه

له . ستنووسی تر بیسووتنن دان ده ک سه ڕان تا وه گه دوایدا ده
وه، ڕۆی  مه که ستنووسه ده و ده بیر لهکاتک ر  ڕاستیدا من هه

وت بم به ب  من نامه. رچاو له هی الس اسم گرنگتر دته بهمیلی
م  ت وانام به بوو، نا من قه که ڕزگاری ده ستنووسه بوونی الس ده

ستنووسه  و ده س نازانت ڕزگارکردنی ئه بایه که ر میلیاس نه گه ئه
کانی  ره نجه خه'ن  ر له الیه گه وه ئه وت، ئه که ی تر دواده ده ند سه چه
  .سووتنرابایه وه و نه دۆزرابایه وه نه ه' و شه نیوه

***    ***    *** 
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  ڕفنت کی زل باوکم ده ۆیه هه

 .یری بینیبوو ونکی سه  کوژرانی باوکم میلیاس خهر له بهوک  شه
ش بکات  واکی ناخۆ  ههوانیڕ ش بوو وایلکردبوو چاوه وه ر ئه هه

ی گوتبوو خات له  م پ مردی پووره ڕبیکاشی مه و ده بۆیه ئه
. کردبوو کی نه یه هیچ قسه و  ئه،ی خۆیدا کوژراوه که دووکانه

کی  یه بن، بابم باقه شتکی فراواندا ده ڵ بابم له ده گه یدا له که ونه خه له
الی ئاسۆی  پ له بت، له شدا ده وره له گوی کوی له باوه زۆر گه
  کی سامناکیان یه ی قریشکهنگ وه ده کی زۆره رزیه به  وه به باکووره

م بابم  وه، به بته که لیان نزیک ده  ورده ورده قریشکه.دته گوێ
بت خۆی له گوچنین  که نه نگه سامناکه ی گوی له ده وه ک ئه ر وه هه

وته  که کجار زل ده کی یه ۆیه ری هه مک  سبه  دووای که.ناکات
ر له باداری خورافی  یه هه وره ک گه یه ندازه  به ئهۆکه هه. ریان سه

 .گرت که داده شته موو ده ی هه که ره چت و سبه کان ده ته ناو حیکایه
 به س ،یه که له جیاتی دوو چنگ چوار چنگی هه لالحه به باداره زه

 به چنگی ، وه بته وی نزیک ده زه و له گرتووه چنگیان س پیاوی هه
  م که له ناو ته یفنت و ئیتر باداره گرت و ده ده می باوکم هه چواره
نگکی   میلیاس  به ده.بت کی سووردا وون ده ور و دوکه و هه
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ی  وکوڕه دا ئه و کاته و ئیتر له' خااااااه ااااااااااااااا'کات  رز هاوار ده به
ر شانی  خاته سه ست ده بت ده ی میلیاسدا ده که مان ژووره هه له

 ئیتر میلیاس  "وه چیته؟ میلیاس، میلیاس، ئه"کات  میلیاس و بانگی ده
دات  وڵ ده وی تریش هه ندان شه و چه وه و شه و ئه ر دت به خه به
وه  دابوون بھنته ۆکه هه ونیدا له چنگی   له خه تر کهی وس پیاوه ئه

ی  ونه و خه  ئهر کاتک هه  میلیاس .بت م بسوود ده یادی خۆی به
دا س  که ونه ی له خه وه وه زۆر دنیا بوو له گایه بۆ من ده

وه له یادی  ری بۆته به  خهی وه دووای ئهم   ی تری ناسیوه به که پیاوه
  .وه ک بوون ته چوونه

مباری  نگی مات و خه وه گوی له ده که نهۆف له  میلیاس له تهی و کاته ئه
ی  وه باوکی ببوو پی گوتبوو میلیاس چۆنیت، میلیاس پش ئه

بت  ، ئیتر خانی شپرزه ده'بابه خام چۆنه؟'وه پرسیبووی  ته مبدا وه
 .فونم کردووه له وه ته ر بۆ ئه  منیش هه!کوڕم میلیاس"ت و پی ده

 نات وا شتکیمیلیاس ". ی خۆیدا کوژراوه که خات له ناو دوکانه
و هیچ  وه هڕت گه ی زوو ده  سبهنت یه گه بت به باوکی ڕاده نده نه وه ئه

له ی  وه ، ئهی میلیاس که م کوڕه هاوپۆله  ناکات، بهی دیک یه قسه
وه تا  و شه ژیان بۆی باسکردم میلیاس ئه وه ده که یه دا به که ژووره

یی و  شی به شپرزه که یانیه وه گریاوه و بۆ به یانی له ژر جگاکه به
کانی  له هلوپ و که و جل ر جانتا ده سف به کی له وه رانیه نیگه
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ی  که ره ڕابۆوه شا و ڕۆژه گه ری ئه فه نه مه م شه که یه  وه به کۆکردۆته
 .خۆمان

***    ***    *** 

ی  و ساه ئهمان  هه .من و میلیاس له سایکدا له دایک بووین
ریای  ڕاستی زه  ناوهیک یه ر دوورگه نتین له سه رجه و ئه ریتانیا به
وا  پرسن ئه ر له من ده گه  بوو؟ ئهڕیان  بۆ شه.ڕیان بوو سی شه ته ئه
و ملھوڕی  مانک به داگیرکاری رده ی ئمه که سه وه ته م نه ده

ک   وهک ئیمپراتۆریایه ،کمان بنیاد نابوو ئیمپراتۆریایه
ت  ن قه کانی مژوو له قوتابخانه ده مژوونووسانمان و کتبه

له تکی تر  هچوو میلل ده بوو، بۆمان قووت نه ده خۆری ل ئاوا نه
ر له خانمی  گه م ئه  به.تکی تر بت نا، ، میلهبت رهه ئاستماندا سه

  .وت که ست ده می ترتان ده ر بپرسن بگومان وه تاتچه

ر   بۆیه هه،پنج مانگ له میلیاس منداتر بوومنیا  ر ته هه من 
 زانم م ده بهت  به بیرم نایه. نگا دایانناین مان دایه وه له هه کیشه یه به
تی  مان ساڵ حکومه نگا دانراین هه ی ئمه له دایه و ساه ئه

کانی ئینگالندی به  ووزه کان کرکارانی کانه خه رڤاتیڤه کۆنزه
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من و میلیاس بجگه له . ک نائومدوچاوترسن کرد و کوته شه ڕه هه
و  و کوڕی پورم بو و منیش کچی خای ئه  ئهی وه به ،تی خزمایه
مان  ههله   ئمه. ستین به ی ده وه که یه بوو به ی تر هه  زۆر ڕایه،بووم

مان  هه نگا چاودری کراین، له مان دایه ووین، له ههبسادا له دایک ب
کردن فربووین   قسه-  وه یاریمان کرد که یه قوتابخانه خوندمان، به

 باوکم و ی و کاته ئهزانم دوینیه  ئستاش واده. بووین وره و گه
یانبردین بۆ  ستی من و میلیاسیان گرتبو و ده پووره ڕبیکام ده

مان  یه هه تابخانهوو ق ، ئهن  ناونوسمان بکه  قوتابخانه م جار له که یه
ک بۆ چاودریکردنی  یه  سانک دوواتر کردیان به خانهشون بوو

 تانی میلیاس کراسکی که. ن ا رگد مه ره سه ی له و ژن و پیاوه پیرانه ئه
ک  یه شوه  قژی بهو،ر بو به زوانی له ی قه خمه تکی مه و چاکه سپی

چوو که دایکی  ک ده یه که کانی پشتی گوره مووه   لهڕکداهنرابوو 
رابو و دایکم قژمی  به کی نیللیم له زیه منیش عه. وه زمان لسابتیه به 
رما  سهوالی  وئه مال روشکک به ی که ک دوو گوێ و وه بو به پرچدکر

مۆستاکه ژنکی کام بوو له میلیاسی پرسی  ما.  خوار هاتبوونه
رم و زمانکی پس و  شه ڵ به نگکی تکه ناوت چیه، میلیاس به ده

 ڕووی ، ئینجا هوه گوتی من ناوم میلیاث ی مندانه کی ساده نیگایه
ش ناوی  وه و گوتی ئه و من ڕاکشا ره ستی به و ده  کرده من
موویان  یتر مامۆستاکه و باوکم و دایکی میلیاس هه ئ.ئۆفیلیایه
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استم ڕستی  ی ده توته نجه مم کردو پهباوکیرکی    منیش سه، نین پکه
م  ریک بوو بگریم به  خهبۆ خۆشم نازانم بۆچی.  وه ممه خسته ده

بردبت تا  هزم شک نه کی به چوو هۆیه وه و پده شیمان بوومه په
  .نیم له چیه پکه سه ی بزانم مه وه بگریم بۆیه به بئه

***    ***    *** 

و  ئه. درا  نجام دا ئه ژارانه ک هه یه سمکی تاڕاده ناشتنی بابم له ڕوڕه
نی  مه موو ته بو که هه ی پیاوک نه رگیز شایسته ههسمه  ڕیوڕه
 یان -رمان  ودهتر کان بکات به عه کویه ی گوه وه رفکرد بۆ ئه سه
 بووپیاوک باوکم  .کان مای بکات گوه کویهیگووت  ک خۆی ده وه
و دایکم   ی بتوانت من وه رخان کرد بۆ ئه موو ژیانی خۆی ته هه
و   رگی ئه ویست و مه وه باوکم خۆشده من له ده. رکات وه خته به
م  بهوه من الڵ بووم،  وه رگی ئه به هۆی مه. رانی کردم کجار نیگه یه
ی  ئه. م نوواندبتسروشتیناکی  یه وه دانه کارووهردک نهستم  ههت  قه
م بۆ  دهببووایه پیشانی ده ی نه بت؟ ئه کم هه یه وه بووایه کاردانه ده نه
  ست چوو؟ سکی به نرخم له ده تایه که تا هه  هه
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که و  پیاوه هیندیه و دایکی میلیاس و  من و دایکم و میلیاس و باوک
ناسین،  مده ر که من نهسی ت ی الو و س چوار که شه قهئیلیا و 

و  ئه. نی ئاماده بووکه له ناشتنهسانه بوون  و که موو ئه وانه هه ئه
وه  نیشت باوکیه  ته ردابو و له به شی له ڕۆژه میلیاس قاتکی ڕه

و خۆڵ  و به  وه که مان خسته گۆڕه که  ی تابووته وه ستابوو، دوای ئه وه
مشتک خۆی کرده سه  رکه وێ بوو دامانپۆشی و هه ی له و گه
و ماڵ  ره مووان به ی الو نوژی مردووی خوندو هه شه  قه،ر سه

رۆشه بۆیه  په ند بۆ باوکم به مزانی میلیاس چه من ده. وه بووینه
کو  وه به ر ئه ک هه  نه.وایی من بکات  دنهو ئهبووم  وه نه ڕی ئه چاوه
ویش  ڕاستی ئه ر به وه نزیک بوو که هه ک له باوکمه یه ندازه به ئه

و به  میلیاس لم نزیک بۆوه. بوو واییکردن هه پویستی به دنه
ند  زانیت من چه ئۆفیلیا تۆ ده"یی پیگوتم  نازه نگکی هواش و جه ده
 من یهکردبا شی نه م میلیاس قسه به!". رگی خام؟ داخم بۆ مه به
وزکی   سهنگی چاوانی له بوو ڕه مبار ده  خهی مانه و ده ئه. مزانی ده

ر  سه ی به و ئاگردانه خامۆشانه نگی ئه گۆڕا بۆ ڕه وه ده تۆخه
نگی  ه کانی و تۆنی د سته ی ده  جووه.ڕوانن کی کادا ده مشیه خۆه
غانی  کان دا ره هات که مادده بھۆشکه ی لده سانه و که ک هی ئه وه

  .کردوون



                                 کان یهیئرانونی پیاوه  خه
  ماردین ئیبراهیم

 

 57 

 یشوه بوو من ڕوانی ئه ی کرد چاوه یه وقسه  ئهی میلیاس مه  دهو ئه
و ڕۆژه و نه هیچ ڕۆژکی تری ژیانم   ئه م من نه م، به ک بکه یه قسه
  .کرا م بۆ نه قسه

***    ***    *** 

م  که  یه.وه ی باوکمه که  من و دایکم ڕامانکرد و ڕۆیشتینه ناو دوکانه
  که ویدا گۆپی ناو دوکانه ههوه بوو  ئه شت که دایکم کردی

ی  سانه و که مابوو، دیاربوو ئه  گۆپک نهم هیچ گیرسنت بهبدا
ر تاقی  سه مۆمک له. کانیشیان شکاندبوو باوکمیان کوشتبوو گۆپه

کرد  زیده بابم به ڕۆژیش حه. سووتا حزونی ده که بوو به مه ژووره
ش شتک بوو له  وه  ئهبسووتتوامی  رده به بهوه  مۆمک له نزیکیه

س  که به ڕۆشنایی مۆمه. ه گرتبوووه خووی پو نجتیه تای گه ره سه
رمی خوناوی  ته. موو شتک به ڕوونی ببینین ی ئمه هه وه بوو بۆ ئه
و و  ی ڕژاوی ئا مووه ک وورده شووشه و که ناو دنیایه بابم له
 شکۆی کوڕه    دا بهرمان  و دهتر ی پ عه وره ی بچووک و گه شووشه

ی پ له گوی  وره هی گ نجه ک مه یه. وتبوو میرکی کوژراو که
ر سینگی  کانی سه ر سنگی بابمدا که زامه سه شر قوپ ببۆوه به مه ده

 کان پیاوکوژه. ینواند تر ده وه شاهانه موو گوه و هه هۆی ئه بابم به
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کانی  ی پچانی قۆپچه  و ئمه به شوهالماری باوکمیان دابو په
موچاوی بۆمان  ک و ده چه ومه ست ی باوکم و ڕووشانی ده که کراسه

و   له.ستیان ڕابپسکنت تی خۆی له ده وت باوکم ویستوویه رکه ده
 ک وه ،کان کک له تاوانکاره دا یه یه رده و به و بگره مرخش مرخش

وی   بتکی پته،دا باسی کرد وه ری لکۆینه می دادوه رده دوواتر له به
و  ئهو  تکش  دهدا هک ی ناو دووکانه که  مزه ئاسنهبهڤۆدگا 
موو  وه به هه منته وه ده ستیه ده که که به  بته شکاوهی هی پاشماوه

 قوڕگی  یدا له تی ده یه رخۆش هه سای سه ڤده ی کوڕکی حه و هزه ئه
ی پ له  وره ر سنووقکی گه سه وه باوکم به بره و زه هۆی ئه به. بابم

و گونه  ش ئه مه  و ئهوت که باسیدا ده عه فی و اللۆ شره گوی ئه
و  ت ئه ی به تایبه وه کردن بۆ ئه ی ده میشه تکه  ههبوون باوکم

نج  و آوڕان وآچانی گه کان ستگیرانه ت که ده کابی ل دروست ترانه عه
ی تریش به  که سه که. دیک یه  بهاندای  به دیاری دهله ڕۆژی ڤاالنتایندا

ی  ر سینه ه له سهور شکاو دوو زامی گه ستوور به بتکی  مان ده هه
و  ک الوالو و ئه یه وتبۆ ناو باقه استی باوکم کهڕقاچی . کات باوکم ده
هرۆ  و گوه نگی ئه واوی ڕه وه هاتبوو به ته رو و ملیه گه ی له خونه
کی  یه ته به وه له ناو سه نیشتیه وانی کردبوو که له ته رخه ی ئه سپییانه

سیحی  ڕک له مهر  باوکم به کوژراوی هه. لدا بوون په
. داندریه مانتگنا کک له تابلۆکانی ئه چوو له یه کشراو ده چوارمخه
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باوکم  ڕ به  رخۆش گه  دوو کوڕی سهی ته و کا دا، له یه و ئواره له
تر و  له گوی کوی عه"ن  و پی ده ن که ی پده ن، گاته که ده

دا   پانزهی ده هی دیاره له سه؟ یت که رمان دروست ده داووده
و دوو  سک ئه ، هیچ کهوه نابت ره سک به ده  هیچ که."ژیت ده
و پیاوه  ئه. بت ی دراوسمان نه که رخۆشه نابینت پیاوه هیندیه سه

دا له  ته و کا  لهو ئه. ر مای ئمه بوو رامبه ی به که  ماه هیندیه
 دوو کوڕی ودیو ی ئه که و له کۆنه وه ڕته گه ی خۆیان ده رستگاکه په
. به ماکدان  که دهیی خۆیان  شپرزه  بهی  و کاته ئهبینت  نج ده گه

!" کانن رخۆشه دیسان سه" وه گوتبوی ر خۆیه که له به پیاوه هیندیه
دا  م ڕۆژانه  چونکه لهو،چوبو م دی بۆ هیچ شتکی زۆر خراپ نه به

کو   وهرخۆشی له کۆندا کار به سه رزه بینینی کوڕان و کچانی هه
 و وه کانی هاویندا ئاسایی بۆته کان له ئواره کوره مه مشه بینینی شه

 که  ی پیاوه هیندیه و کاته ئه م   به.رسام ناکات س سه که
وه  کی زۆره ی خۆمان و منی بینیبوو به خراییه که سووڕابۆوه کۆنه

ر من ئاخ"یگوت  و ده ئه. نیبوو م دی ڕاچه که ڕادهو مای خۆمان  ڕووه
 و دایکم   منی وه ڵ ئه گه هاوکات له". بینیبوو ڕابکات ت ئۆفیلیام نه قه

که  که، پیاوه هیندیه رو ڕامانکرد بۆ دوکانه به پرتاو له ماڵ هاتینه ده
رانی و نائارامی  نگاوی خرای پ نیگه  هه که به ری کۆنه و سه له

دراوس ی  وه و زانیاریانه هۆی ئه ر به ههدوواتر . وت دوامانکه
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یه  تیاره و دوو کوڕه په  توانرا ئه،مان دای به پۆلیس که هیندیه
رخۆشیدا منیان  ی سه قانه حمه  له ساتکی ئهی وانه ، ئهبکرن ستگیر ده

بباوک که الی وه گۆڕی بۆ کچکی  له کچکی نازداری تاقانه
کانم  نه خه رده یه زه و ئواره مناکی ئه نی خه دابت دیمه گه ئستاشی له

ی  که رمه ر ته یشته سه ش گه که ر دوای ئمه پیاوه هیندیه هه. کات لده
و هاواری دایکیشم باوک و دایکی میلیاسیش  باوکم و له قریشکه

نیان بۆ ۆف له که ته  دوواتریش خانی و پیاوه هیندیه.ج یشتنه گه
 به  هک می دوکانه رده چوو کۆن و به ی پنه قه و بیست ده پۆلیس کرد

. کان بوو به چراخان ی پۆلیسه نه یارا موو سه و هه هۆی الیتی ئه
وه و به  نده الوا رمی خوناوی بابمیان ده دایکم و پووره ڕبیکام ته

وم   من زمانم شکابو و هه.یان پ کردبوو و ناوه ناه و گریان ئه
تر  وره گهکه  ساته ی کاره وه ک ئه م وه  به،رز بگریم نگی به ده دا به ده

و ئاشکرا  نگکی ڕوون م ده عبیری لبکه نگ ته ده ی بتوانم به وه بت له
وه  مه له قوڕگهن  که ن ده ی شیوه و ژنانه موو ئه نگی هه ک ده وه
ی  ک قروسکه  وهکتومتر  هاته ده نگک ده کو ده  به،ر هاته ده ده نه
له . ن که چاڵ ده به کانیان زینده هات که تووتکه ی لده گانه و ده سه ئه

  .مقروسکاند گانه ده و ده سه ئه ک وهکو  بهگریام  ڕاستیدا من نه ده

و بینرا  وه ده ڕاییانه کی خاکه یه نه خه رده میشه به زه که هه پیاوه هیندیه
 و ری ئه ژر کاریگه ر له ههبت بم  ده. کی کۆنی باوکم بوو هاوڕیه
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خواردنی گۆشت  وازی لهوه   زووهله سانکیبوو بابم   دا پیاوه
تکی   به سوعبه،بینی و میلیاسی ده  منر جارک هه. هنابوو
رو  مان سه ته ی به کهکان  گۆشتخۆرهها " گووتین وه پی ده باوکانه
و  کانی ئه مان تۆنی قسه ، میلیاسیش به هه!"؟تان ل بوت به دوو که
می  بوو وه  بۆی ههی و ڕزه ویستی و خۆشه چاوکردنی ئه و به ڕه

ترسین له برسا بمرین  ر ببینه گیاخۆر ده گه ئاخر ئمه ئه" وه دایه ده
رز گیا  ک وه نیا یه  تهدارزی سا زانیت له چوار وه چونکه خۆت ده

 که پیاوه هیندیهم  کی که یه رگی بابم به ماوه دوای مه". وت که ستده ده
من تا ئستاش . وه هیندستان ڕانه کجاری گه  بۆ یهدای که ڵ ژنه گه له

 من و میلیاس چووین بۆ یش و کاتک نووسم ی بۆ ده ر نامهجاروبا
و  مو ئه ژیا، میلیاس هه تا ده لکه  له گوندکی نزیک کهو ، ئهردانی سه

ندیان به خانی و الس و ئیلیاوه  یوه وه که په ی بۆ گایه چیرۆکانه
ڵ ئیلیا  گه له چۆن ی بۆ باس کرد وه ئهوک  میلیاس شه. بوو هه

و  موو ئه ردانی هه سهچووه بۆ کۆسۆڤۆ و لقان  ڕی به دووای شه
وه تیدا  مانک پکه یان کردووه که ئیلیا و ئیشماعیلۆڤ زه شونانه
 ی و تراژیدیایه ی بۆ کرد، ئهباسی تراژیدیای ئیشماعیلۆڤ. ژیاون

. گۆڤینیاوهیرزۆ ی  بۆسنه که وره شکی بچووک بوو له تراژیدیا گه به
، بۆی باس کرد چۆن وه ی بۆ گایهشاماالکوژی مندانی  شه ڕه
  بۆ کرد،السیی باوکی کردووه، باسی کوژرانی  که ردانی وته سه
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ی بۆ  وه ی الس، باسی ئه که ر گۆڕه کرد چۆته سه ی بۆ وه باسی ئه
رکی بۆ میلیاس  فته ی بمرت ده وه کرد چۆن خانی پش ئه

وه که باوکی  ی بۆ خونده و نووسراوه قی ئه ت ده نانه و ته جیھشتووه
کرد  ی بۆ ده و قسانه  میلیاس ئهی وه و شه ئه. میلیاس نووسیبوی

کانی  ی چاوه ندازه ئه کانی به ناو چاوه ی داده که ره  مزهکه پیاوه هیندیه
   باسیر  سهیشته  میلیاس گهاتکیشک. وه کرانه ک ده پوویه په کونده
ی  که رمه تهچۆن  ی بۆ کرد وه باسی ئه  و السی که ازه بن گۆڕه
وه و  ته ر باران ماوه به  بیست ڕۆژ له هاوڕی ئیلیاڤیشماعیلۆئی

ری  که سه  پیاوه هیندیه، س نازانت الفاو بۆ کوی بردووه دوواتر که
ترسام  ڕاستی من ده ر به و گریانک گریا هه وه خسته ناو کۆشیه

وه من ئاگام لبوو  و شه ئه.  ربن رمان وه سه هدراوسکانیان بن و ب
ی  که   به جبهی که هیانی  بۆ به.وت خه یانی نه که تا به پیاوه هیندیه
 خواحافیزیمان ش مه و ده ئهتاو  لکه مان هات بۆ ناو که خۆی له گه

 و  پ  وه ک کرابوونه پوویه په ک دوو چاوی کونده کانی وه چاوهلکرد 
  .وه مانبینیه ئیتر ئمه جمان هشت و جارکی تر نهبوون له ئاو و 

***    ***    *** 
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ک  م و بچم له زانکۆیه کرد درژه به خوندن بده ک میلیاسم نه من وه
م  سای قوتابخانه نی شانزه مه  تهنم بهیشت  گهبهر  هه. بخونم

ش بم  وه بت ئه  ده.ڵ باوکم گه کردن له کار ستمکرد به دهو جھشت 
وه  ی وای له من کردبوو ڕقی دنیام له قوتابخانه بت و به تاسه وه ئه

و  ی وازی لبھنم ئه وه م بۆ ئه سای بکه نی شانزه مه ڕوانی ته چاوه
وه  تره وره ن مندانی له خۆم گه راسانکاریه بوو که له الیه  موو هه هه

دا  کمم دهتی باو وه یارمه رمیه ڕی دگه وپه  من به .بۆوه ڕووم ده ڕووبه
وه  بوومه شیمان نه بت بۆ ساتکیش چیه پهدا گه و ئستاشی له

ڵ  گه ڕاسته به درژایی کارکردنم له. ی وازم له خوندن هنا وه له
کو  ی بتوانم وه وه دا له کم پیشاننه ستی و لزانیه ڕده بابم من هیچ ته

و  م به هتر، ب توان یان عه م به هه ک و گوڵ و گژوگیا بکه و ڕووه ئه
کان و  له لووپه کردنی که ت ئاماده  بابه ی له ستی و ورده کارانه رده به

 که ی دوکانه وه  و پاککردنهو پاوتنیان و گیاکان کوندنی گوڵ
زۆری من  ش به وه جگه له. کۆڵ بابم کردبۆوه کی زۆرم له یه رئشه سه
وامی  رده به  بهی یه سه ره و که ئه ,نگوین هه. کی کانم ده  خاوه ماده

موو جارک  کی نیپاڵ بو و هه کی خه  له پیاوکم ده,پویستمان بوو
م له  که زا یگووت دون کوڕه دام ده ی ده که نگوینه که هه نه که ته
مچی  ی لوی و مچه یری جووه سه  اتکم ک تی، به وه هناویه نیپاه

کات و له  مزانی درۆ ده  دهیدا که مه بددانه ناو ده کرد له زمانیم ده
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موم له   ی گه. تی ری کاردیف کیویه به ورو کانی ده گونده
کانمان له  م گوه کویه رجه کی و سه ژنکی پاکستانی ده بوه
کی   ژن و مردکی خهو گوه کویانه ئه. هات وه بۆ ده ردینه به ئه

 موو و مرده ههو ژن  ئه. هناین   بۆیان دهی شینگسگۆ به پیکابک
و  یانویست ئه وه بووایه ده که ر بیانوویه هاتن به هه  دهی انه جارو ئه

وت  یانه ریتانی نازانن و ده وان خۆیان به به  ئهی وه ئهوه  نه باسه بکه
و  شمان له وه چه رده ت و ئات و زه هارا به. خۆ بت ربه ندا سه سکۆتله

  وامی له رده ماندا به به که کی که له شاره دوکانه هیندیانه ده
و  ئه. کی ب ده ره یتوونیشم له پیاوکی عه  زه.زۆربووندا بوون

 ،وه هاتن یان له یۆنانه بوون یان له تورکیاوه ده ی لره هه یتوونانه زه
و  ئهکان و  رمیله بچووکه ر ڕووی به ش به ئاشکرا له سه وه ئه

ب  ره چی کابرای عه  که,انووسر یتوونی تدا بوو ده  زهی نهکا  تووره
 .سه ستینیی ئه له یتوونی فه  زهی که یتوونه زهخوارد  سوندی ده

تیدانی   بۆ یارمهی رمانانه و ده باوکم ویستبای ئهر  گه ئه
مۆکی  ی خه وه واندنه کانی مشک و ڕه ماره ی ده وه هورکردنه

ی  رو گه هوب کانی سنه وا من لکه ورده ئهت  دروست بکاهاتن  ده کار به
و  ر ویستبای ئه گه  ئه.کوتا نکدا بۆ ده ه نگوینم له ئاو مو و هه

کاریان  ی ژانی کاتی مندابوون ژنان به وه مکردنه  بۆ کهی رمانانه ده
ی  ره و بیزاو چوکه وا من الوالو و ڕحانه  ئه,ت  دروست بکاهنا ده
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و ' یتان شه نجه په'گوت  ککی تر که ناوی لیک بو و باوکم پی ده ڕوه
. کردن م ده  تکه،هات وه بۆمان ده  ره شایه رمی یۆرکه ههله 
ی  وه دوای ئه. کوندن دا ده وره کی گه نجه ناو مه  لهموویانم هه

 به -   وه مانه ر ئاگر ده دا له سه که ه نجه ناو مه کی زۆر له یه ماوه
که  ر ئاگره  له سهحاڵ بو، یان مه وه ئان جیاکردنه ک تکده یه شوه
  .مپاوتن و ده گرتن دامده

ککیان تۆڕکی  بوو، یه دا دوو ئامری پاوتنمان هه که  له دوکانه
و تۆڕانه  ر له هه  ووه   به کلککی درژهونک بو یی ته لی بازنه ته
م  به. کرد یان پ ڕاوده پوله رناسی په وه چوو که زاناکانی زینده ده

ت  لکی سپی شۆڕی تایبه ته  بو و له سککی نه یچ دهی تر ه که پاونه
 ی و کاته ئه  رم دروستکرابو و کی نه یه یان له مادده و پاونه ئه. بوو
بانده و  ی ئه ک چیکدانه کرد وه ردا ده سه کانم به  کووه  که وهوڕ
وه  هۆی ماسی خواردنی زۆره هات که به کانی لده راخ ئاوه ی قه نهزال
ی پ له  وره تکی گه مخستنه ناو سه که ده دوای پاوتنه. چۆڕت ده دا

دواوه من کارم پیان  وه به   ئیتر له.وه گوشراو و ماسته  لیمۆی
کانی تری  غه رشتی قۆنا رپه یشت و سه گه ماو باوکم پیان ڕاده ده نه

و دوو  به درژایی ئه. کرد کانی ده رمانه تر و ده دروستکردنی عه
 ،وه بووین که یه کان به ی کاته ڵ بابمدا کارم کرد زۆربه  گههلی  ساه

 ی و کاتانه خود ئهوه یا ڕایه گه ردان ده میلیاس به سهی  و کاتانه جگه له
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م  به. وه مامه و له الی ده دوو شه ک و یه کرد وم ده ردانی ئه من سه
ومار ی له ق وه که دوای ئه تیاره رخۆشه په  دوو سهی یه و ئواره ئه
و  راب یانبووه دۆڕاندبویان و ویسکی و شه و پوولک هه رچی پاره هه

ی  که ستانه خۆیان به دوکانه دمه  بهخوواردبۆوه،کی زۆریان  ڤۆدگایه
وه بۆ  وه ماه ڕابومه عات بوو گه سه وی نیووم  من ههکردبوو،باوکمدا 

ت من ب کردن ده رقای خواردن ئاماده  دایکم سهێ و کاته ئهی  وه ئه
با  وه نه مه مان کۆبکه که نافی ناو باخچه ر ته کانی سه خراوه جله هه
  .ڕیان بکات باران ته

***    ***    *** 

ر  سه ی دام له وه  ئه هانیکه زۆر پیاوه هیندیهرگی بابم  دوای مه
ست  کردنم له ده م من توانای قسه وام بم، به رده مان کار به هه
، جگه وکان پویست بو وکاره ڕاییکردنی ئیش بۆ ش و توانایه و، ئهدابو
تر  ک باوکم کارامه بم له دروستکردنی عه توانی وه مده ش من نه وه له

هات  ده رایی نه وه من چاوم به شه مانه مو ئه روی هه  له سه.رمان و ده
وه که هشتا بۆنی خونی باوکم تیایدا  مه دا بکه و دوکانه ر به سه
. رکرد یای خۆم ده م له خه و ئیشه ه ئهنگی خواردبۆوه، بۆی په
کی چینی و کابرای  ی فرۆشت به کابرایه که بوو دایکم دوکانه وه ئه
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یدا دوکانکی تری  ی تکداو له جگاکه که ری دوکانه به رله  سهشچینی
شکی زۆری   بهو پیاوه دروستی کرد ی ئه و دوکانه ئه. دروستکرد

 و پراون و قرژای تدا بو و ڕۆبیان کانی له شوشه  دیواره
  .فرۆشت ده

***    ***    *** 

و گوه   ئهومان دایکم دوکانکی تری کی  که ی دوکانه به پاره
ی ناوماڵ به کار  وه فرۆشت که بۆ ڕازاندنه دا دهیمان تیا ریانه سبه
 .کرد کرد و منیش هاوکاریم ده کانی ده کیه ره دایکم کاره سه. هاتن ده
وا  بوایه ئه ری نه بو یان مشته ده و دوکان ئیشمان نهنا  لهی و کاتانه ئه

ی چیرۆک و ڕۆمان و  وه رقای خوندنه من زیاتر خۆم سه
ر  ی کۆنته" گ کانی سه ساه. "کرد رانی دنیا ده ئۆتۆبایۆگرافیای نوسه

ی " ناوی گوڵ " لمان ڕوشدی و ی سه" و شه مندانی نیوه"گراس و 
وه و  ی مانگکدا خوندنه وه و له ماوه هک ر یه سه رتۆ ئیگۆم به ئیمبه

  .وه ردا کرایه سه نتازیام به یاڵ و فه کی فراوانی خه ئیتر دنیایه

له . کرد یان ده که ردانی دوکانه جاروبار خانی یان پووره ڕبیکا سه
مان بۆ  که که هات بۆ دوکانه دا بوو پیاوه هیندیه و ڕۆژانه کک له یه
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به . وه هیندستان ڕته کجاری بگه مایه بۆ یه ته ی پمان بت به وه ئه
چۆنی "  به منی گوت .سوی کردو که   پی نایه ناودوکانهسپایی ئه

رمی  سهتی خۆی  ک عاده وهو  ئهو شم پداکرد  ، من باوه"گۆشتخۆر؟
 من .وه بۆ هیندستان ڕته گه و گوتی مانگی داهاتوو ده ئه. ماچکرد

  "ی بۆیت میلیاس نابینیت؟ وه ش ئهی پ ئه" سام و پم گوت  په حه

ی  ر ئستاش وا له نووسینگه م و هه که ردانی ده ته سه به هه"
یانی  به ر له  ی سه١١عات   بلیتی سه.وه ڕمه گه بلیتفرۆشی ده

و  وک الی ئه  بۆ بلفاست و شه ی داهاتووم بیوه ممه دووشه
ی  وه  ئهوه اوهکی کر سیمایهکه به  پیاوه هیندیه" بم گۆشتخۆره ده

  .گوت

وه هیندستان من و دایکم و  ڕایه که گه ی پیاوه هیندیه و ڕۆژه ئه
نده  رچه هه. ڕمانکرد خانه به پووره ڕبیکام و خانی تا فۆکه

ستچوونی  مانزانی له ده موومان ده م هه کرد به سمان باسمان نه که
وه  ڕایه گه یه دهت رایه و براده بو و ئهدرینی خۆی رکی  بابم که براده

ی  وه کی گرنگ بوو بۆ ئه  هۆیهوان،  ئهکاری رزه می هه رده بۆ سه
  .که ئره جبھت پیاوه هیندیه

***    ***    *** 
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  سوهاترا

 هو کات ئه. بینت یان ده که که له قوتابخانه م جار بابم پیاوه هیندیه که یه
او پاس و پارک و ی له ن کارانه رزه و هه بت له کارک ده رزه باوکم هه

کاتک باوکم . ن که  دهرکاندا گاته به ژنان و پیاوانی پی شونه گشتیه
نجی هیندی  مجار چاویان به کوڕکی گه که کانی بۆ یه ه و هاوه

ی  وره ریکی گه ردایه و مزه به وت جلکی هیندی سپی شۆڕی له که ده
،  ن ی پبکه ت گاتهو یانه نینیان پیدت و ده ره پکه سه قای له ته پر

رم و  که به شه نجه هیندیه گه. ن له فلیمی هیندیدا تۆمان بینیوه پیده
م  لۆ، چما گاته گه" ت وه پیانده گزادانه یاو ویقارکی به حه
ت   بکات و دهدا یان له گه کات تۆقه ستیان بۆ درژ ده ، ده"ن؟ که پده

 بت مامان  دهتام و دوو مانگ کهل کی که ز ناوم سوهاترایه، خه ئه" 
ڵ  گه ی له وان تۆقه م ئه به" ر؟ کرت ببینه براده  ئره، ده بۆهاتوه
ی  گه ست بۆ ناو ی بابم له باتی تۆقه کردن ده که ه ن و دوو هاوه ناکه

نینکی  بابیشم به پکه". رست گاپه" ن ن و پیده به خۆیان ده
ی لبدات و پی گوتبوو  تبووی تیروتانهی ناقۆوه ویس کارانه رزه هه

سوهاترا ڕوو ". ر سوهاترا؟ کی چیدت مسته ره به که و مزه ئه"
و " ر دت کی شتک هه ره به که و مزه ئه"ت  کاته بابم و پیده ده
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ر ڕگای  و دیداره له سه فته دوای ئه دوو هه. هت ئیتر جیانده
کانی خۆی  ه ڵ هاوه گه  بابم له،و ماڵ هر وه به وه له قوتابخانه ڕانه گه
و  ڕیان و له بته شه تک که ڕوون نیه چی بووه ده ر بابه سه له
ی  وه دوای ئه. خوات میشه لدانکی باش ده ک هه دا بابم وه ڕه شه
هن،  یی به جده بوراوه  نیمچه بهن و باوکم  که باوکم ڕادهنی کا ه هاوه

که  کانی ئاوی قوتابخانه لووعه کک له به له یهکات  که ڕاده کوڕه هیندیه
وه ناوچاوانی بابمی پ فنک  ڕته گه کات و ده ڕ ده ی ته که ره مزه
راخ  وه له ناو خۆی قه  به زمانی شکاوهی و کاته ئهوه  کاته ده

بینت  ر خۆی ده وه سه مک دته کاتک بابم که. وتووه که که شۆسته
و  مان ئه ، هههنت ڕه به ناوچاوانیدا ده ره ته هو مز آه ئه کوڕه هیندیه

و  ئه. کی هیچ نایات فته پشتر پی وابوو به که و دووهه  ئهی ره مزه
کی دوورودرژ له نوان بابم و  تیه تای هاوڕیه ره بته سه ڕۆژه ده

رگ هیچ   جگه له مه یشته ئاستک تیه گه و هاوڕیه ئه ،که پیاوه هیندیه
 دانه م ئهلره ئستا من . یتوانی کۆتایی پبھنت هشتکی تر ن

و  ، ئه بنمکدا  ڕاستیه وه دان به کناسیه مه بت به ئه  ده،نووسم ده
فاداری بۆ دایکم و دسۆزی   باوکم تا مرد به وه:یه وه ش ئه ڕاستیه

و ژیانی به  وه وته  دوورکهکانی ه خراپه هاوه  وه، باوکم له بۆ من مایه
رگرت، باوکم وازی له خواردنی  کی تری وه یه تی ئاراسته هواو ته

ی له گوی کوی  وه رخان کرد بۆ ئه موو ژیانی ته  هه وگۆشت هنا
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وانه  ئه موو ، ههرمان دروست بکات ترو داووده و گژوگیا عه
  .و پیاوه هیندیه و له وه بۆ نزیکی ئه ڕته گه ده

 .رمانسازی شی ده  بهچته زانکۆ بۆ خوندن له دوواتر باوکم ده
کات له  وه ده ش خۆی نقومی خوندن و توژینه که پیاوه هیندیه

ن  که واو ده  خوندن تهی وه دووای ئه. داکانی هیند تکسته ئاینیه کۆنه
ی س مانگ له  ن و بۆ ماوه که رکی هیندستان ده فه وه سه که به یه

" ناست ناوی  و گونده پیاوک ده باوکم له. وه مننه گوندک ده
ن  مه ی ته و کات شالمار پیاوکی پیر ئه. بت ده" شالمار گودوارا

توان بووه له  رقای دروستکردنی هه شتا ساڵ بووه و سه هه
کانی   گونده ی له خۆشیانه و نه رکردنی ئه سه گژوگیای کوی بۆ چاره

بابم به چاوی خۆی . کان بووه ه دا توشی ئاژه وه وروبه و ده ئه
ی که خۆی دروستی کردووه له  رمانانه و ده یبینت شالمار به ده

کات  ک ساڕژ ده کانی مانگایه می دوو مانگیدا زامه کی که یه ماوه
کانی  ختی ژر سکی و گووانه سه  گورگک به ی وه دووای ئه

سانی جیاواز هاتبوون بۆ الی شالمارو لی  پشتر که. دڕیبوو هه
یان بۆ ئاشکرا بکات،  رمانانه و ده کردنی ئهوه نھنی دروست پاڕابوونه

 سک ئاشکرا بکات و نھنیه بۆ که نیا ئه و بیاری دابوو ته م ئه به
رکردنی  سه  چارهبۆ رمان ی دهستی دروستکردن به  مهتاکه
ک بۆ ژیان و پاره  یه ک بیکات به پیشه کان بت نه خۆشیه نه
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ترو  لیای دروستکردنی عهره باوکم خو فه و سه دووای ئه. یداکردن په
ردانی  ند جارکی تر سه ر و ئیتر چه وته سه که رمانی ده داووده

 ،بینت ی باوکم ده رمیه و خونگه  ئه کاتک شالمار.کات شالمار ده
. ی پبت رمانانه و ده تی دروستکردنی ئه دات نھنی چۆنیه بیار ده

کانی  کاریه مان ئواره شالمار به دورودرژی ورده ر هه هه
م  به" ت   ده، ئینجا به باوکمکات ی بۆ باوکم باسده که ره هونه
ی  وه س نین بۆ ئه و شتانه به نیا زانینی ئه چت ته رت بیرت نه هیربه

ک و  رمیه دا دگه و کاره کو  له یت، به تووان دروست بکه بتوانیت هه
ستی   تۆدا ههمن لهی ئستا  رمیه شق و دگه و عه ک ئه شقک وه عه
 له جیاتی وا ، ئهیت که ر وانه گه  ئه.میشه پویسته  ههم که پده

 بابم ."یت که کان گرانتر ده دارو زامداره رده ردی ده  ده،وه ساڕژکردنه
ما وازی  که نه شقی بۆ کاره رکاتک عه خوات هه سوندی بۆ ده

وه  اوتوی ئهبت باوکم و شالمار ت ش ده یه و ئواره ر ئه هه. لبھنت
تی  رمانانه و چۆنیه و ده کرت ئه ن که چۆن ده که ده

ک بکرت  یه  به شوه،ردا بھنرت یان گۆڕانی به سه که دروستکردنه
سانکی زۆر . ر بکرت سه کانی مرۆڤیشی پ چاره رده زام و ده
مان کردو  که ردانی پیاوه هیندیه یه من و میلیاس سه و ئواره دوای ئه

ند ساک بوو  و چه  ئهم ، بهپرسیمان "شالمار گودوارا"ی وا هه
  .مردبوو
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***    ***    *** 

 ئینجای خۆمان  که وه شاره ڕایه  گه وواوکرد میلیاس خوندنی ته
. مان که وارناسی ناوچه ری شونه نته ستی کرد به کارکردن له سه ده

که  دوکانهوامی له  رده به م من به   به،ڕاسته ئمه دراوس بووین
 بۆیهکرد،  ی پنج ڕۆژ ئیشی ده فته ڵ دایکم بوم ومیلیاسیش هه گه له

وه  که یه به وه بوو سته ده ممانمان به کشه ممه و یه  شهنیا تهئمه 
  .رین یبهر سه به

رگی بابم هیچ شتکی زۆر گرنگ له ژیانی  دوو ساک دوای مه
کرد و  دا کارم ده که ڵ دایکم له دوکانه گه من له. دا دا ڕووینه ئمه
کرد و  مان شوه کاری ده  میلیاسیش به هه.وه مخونده ده
وه بوو له کاری  زابوون و توژینه رمی شاره رگه سه

توانی  مده بینی من نه کترمان ده  یهش مانه  دهو ئه. وارناسیدا شونه
وه،  مخوندنه م که ده و کتبانه بکه توانی باسی ئه مده م، نه قسه بکه

نیا  ر ته گه کرد ئه ز ده زۆرم حه. مبینین ده  وانه شهی  ونانه و خه ئهن یا
ک جاری تریش بووایه به زمانی خۆم به میلیاس بم زۆرم  بۆ یه

 اتکک. وت ندم خۆشده یزانی چه م میلیاس ده به. وت خۆشده
ر  خستنه سه کانم ده نجه هنا، په یدا ده که ستم به قژه برۆنزیه ده
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کرد و به  ده شم پدا وه باوه رمی و سۆزکی زۆره تی، به گه ڕوومه
یزانی من  و ده ، ئهیزانی بۆی مردووم و ده  ئه،کرد وه ماچم ده تاسه
. گرت کردو منیش گوم ده ی ده و قسه نیا ئه  ته.ال بووم بۆی هه ال هه

ی  که وه و مژووه ته دۆزراوه" د ئامه" کرد که له کی ده یه باسی گۆزه
کرد  نگیز خان، باسی باوکی خۆی ده می جه رده وه بۆ سه ڕته هگ ده

باسی . تووه مکاری هه نگ و سته ست جه نجی له ده که چۆن به گه
باوکی دوای خۆی بۆ ک  یه ، نامیلکهکرد ی ده و نامیلکه بچووکه ئه
 .کرد ڵ بابم ده گه کانی خۆی له  باسی یادگاریه.وی به جھشتبوو ئه

 هواک ل بوونی هیچ هه ت به نه باره کرد سه ی خۆی دهران باسی نیگه
کرد  ی ده که  باسی پیاوه هیندیه.کرد ی ده که شه الوه  باسی قه.وه السه
 ئینجا ."م، زۆر که که ده ئۆفیلیا من زۆر بیری پیاوه هیندیه"یگوت  و ده
و  ی ئه مانه و ده ئه ."ی تۆ؟ ئه"یگوت  کرد و ده یری منی ده سه

ک  چاوم وه مو وه ده که یه نه خه رده م زه ده  بهکردم، من  لدهی پرسیاره
رێ  ی ئه  به نیشانه.وت بگری هات که بیه موچاوی منداکی لده ده
  ژنهپیرر  ی له سه دا جارجاریش نوکته و کاتانه له. شاند وه رم ڕاده سه
و   باسی ئه.کرد ی بلفاست ده که ن ئاپارتمانه ی خاوه که ڕه دته
یری خوار ناوکی میلیاسی   پیرژن سهی مه و ده ئهکرد  شی ده ۆژهڕ

وه  بوو له قویی دمه ست خۆم نه نیم و به ده که من پده. کردبوو
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یری  وه سه ستا که به چاوی ئاۆشاویه ده و پیرژنه هه ڕقم له
  .ی منی کردبوو که میلیاسه

***    ***    *** 

م  ژیا به گیرانه ده  گۆشهو ئه. ردک ردانی ئیلیامان ده ئمه جاروبار سه
س و  ال. زانی ده وه نه  السه ه لمانواک دوو ساڵ زیاتر بوو هیچ هه

وه هاتبوون و له مای خانی  یان له وتکی جیاوازه که ر یه ئیلیا هه
ناس هاتن و  یر بوو له پ دوو پیاوی نه بۆ من سه. نوج ببو نیشته
و  ئه. می ناو خزانی میلیاسیان لھاتندا ک دوو ئه ر زۆر زوو وه هه

مان  که ڵ قوتابیانی قوتابخانه گه وان هاتن من و میلیاس له ی ئه ڕۆژه
 و پیشانگایه ئه. ین وره بکه کی گه یری پیشانگایه چووبووین سه

نجی قوتابیه  می ڕه هه ر  بهیست و سیرامیک ت بوو به ئیشی ده تایبه
وه  ڕاینه گهکاتک ی  که ئواره. ی ئمه که کانی قوتابخانه نده مه هره به

ڵ خانی  گه  لهدا که وشه له حه نجمان بینی مای میلیاس دوو کوڕی گه
وه  رمه وانیش به شه وانمان کرد و ئه هاتنی ئه خر ئمه به. دانیشتبوون

 پشتر ، دیارهوه السه ئه"ی گوت  خانی به ئمه. ستان رمان هه له به
ئینجا خانی .  "تی و ناوی ئیلیایه یه  هاوڕکهش وه  ئه.بۆم باسکردوون

ش میلیاسی کوڕم و ئۆفیلیای  وه ئه"کان و گوتی  ڕووی کرده میوانه
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می  کی که یه ند ووشه که به چه نجه دوو کوڕه گه.  "تی کچی خایه
ی  کردن و به سیما و جووه ئینگلیزی که به خراپی گۆیان ده

  .ۆشحان به بینین و ناسینمانیاندین فره خ کانیان تیان گه سته ده

ی  که و دوو کوڕه له ژوورکی ناو باخچه ی ئه یه ماوهو  به درژایی ئه
م  متوانی ببمه هاوڕیان، به ی مای میلیاس بوون من نه وه پشته

 چونکه ،ت هۆگری الس  به تایبهو،میلیاس زۆر هۆگریان ببو
وه  اوکیهمیلیاس به هۆی ب. ن یانتوانی به کوردی قسه بکه ده

له س یش الڵ بم  وه پش ئهم من   به،زانی کی باشی ده کوردیه
مگوتن شتکی ترم  چوار ووشه بترازت که به تکشکاوی ده

تکی  کرد به سوعبه ش زۆر جار وای له میلیاس ده وه  ئه.زانی ده نه
  .رببت رانی خۆی ده ڵ به ڕاستی نیگه تکه

مای میلیاس، باوکی میلیاس بۆی و کوڕانه بن بۆ  ی ئه وه پش ئه
.  و دت بۆ ئره یه باسکردبووین کوڕکی کوردی خزمیان به ڕگاوه

ی هاتن و له  وه نگاو ئاگای له الس بوو، دوای ئه نگاو به هه خانی هه
خی  ک بایه یه  باوکی میلیاس به ڕاده،ج بوون مای میلیاسیش نیشته

 بگره ،من و میلیاسی ڕاکشارنجی  ر سه ک هه دا که نه و کوڕه ده به
  .کراو بوو ڕوان نه وه چاوه الی خودی السیشه توانم بم به ده
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نجه له مای میلیاس ژیان هیچ  و دوو کوڕه گه ی ئه و سانه ئه
رمی  گه ر من و میلیاس سه. دا دا ڕووی نه شتکی گرنگ له ژیانی ئمه

ریکی  وکدا خه پیاڵ گه لهی دوو ڕۆژ  فته خانیش هه. خوندن بووین
رقای  وه خۆی سه کانی تریش له ماه  ڕۆژه.دارتاشی بووکاری 

کرد  م کاریان ده الس و ئیلیاش هه. کرد کاری باخچه و ناوماڵ ده
  .ریکی فربوونی زمانی ئینگلیزیش بوون م خه هه

***    ***    *** 

ی  که ته وه و ڕته کجاری بگه ی الس بۆ یه وه  پش ئهکمانگند  چه
دایکه جھشتنی   به ت به باره ستکردن به گوناه سه  هه،یخۆ
 ڕۆژ به ڕۆژ زیاتر  خو کردووه وی به  ئهتیوی  به هه کهی که ژنه بوه

و ژنه  وانه تارمایی ئه و به میلیاسی گوتبوو شه ئه. ئاوساند ڕۆحی ده
ری  وه ی یاده و قورساییه  ئیلیاش به هۆی ئه.وت ناهت بخه

یبوو ڕۆژ به ڕۆژ  وه هه ریه مندانی شاماال به سهئیشماعیلۆڤ و 
 میلیاس  الس و ئیلیا ونیا ته وکیان شه .بوو مناکتر ده نگتر و غه بده
 ،ن که ت قسه ده ندان بابه ی چه رباره ی ده وه  دوای ئه،بن وه ده ه له ما
 بۆ میلیاس انکانی ژیانی خۆی ڕه م الپه جه ر  سه و ئیلیاالس
  .وه نه ده ده هه
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  وه گته الس چیرۆکی خۆی ده

زانم منداکی  م ده ، بهاتبیر نای  من ڕۆژانی مندای خۆم به"
و کاری  رزه کانی هه به هۆی ساه قورس و ناکامه. موبو ر نه وه خته به

ی مندایم  خانه و ونه ته  ئهش ی دیکه ندهنجیم ه گهکانی  ڕۆژه تاریکه
وه تا  له چووار مانگیمهمن . وه ریمدا مابوون سرانه هو که له یاده

ی له  مه ر ده م هه که ژنه ڵ دایکه بوه شت سایم له گه نی هه مه ته
شت   بوومه ههی و کاته ئه. ژیاین ی شارک و  گوندک ده کوچه

وه و له ناو ماکی  کی کۆنه یه  ناو قه و هاتینه سانیش من و ئه
ه وه ما یگوت ئه  دایکم ده.ج بووین راندا نیشتهالوه و و نیمچه که

له  -  وه مانه که قی شاره وتبۆ چه  ڕک کهیه و قه ئه . خۆمانهی که کۆنه
کۆنترین م شاره   گوایه ئهگوم لببووزۆر جار . ک رزاییه ر به سه

 گوم لبووه گوتویانه هۆالکۆ دوای وه ر له مندایه هه. شاری دنیایه
خاته  ی پۆیین ده یان قه دان گوند و شاری به هز و ده ی سه وه ئه

و  م دانیشتووانی ئه رده  له به،وه کانیه ره نگاوه سپی جه ژر سمی ئه
و  ککی بشومار شانازیان به خه. دا به چۆکدا دت یه قه

رگباردا  ککی زۆر له دۆخکی دژوار و مه  خه،کرد وه ده چیرۆکانه
م من ڕۆژ به   به.کرد و چیرۆکانه خۆشده ان بهژیان و دی خۆی ده
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. م کرد من شتکم نیه شانازی پوه بکه وه ده ستم به زیاتر ههڕۆژ 
م که له پناویدا هشتا  وه بکه توانی شانازی به وتکه مده من نه

موو  ی له هه وه دوای ئه  وتک. ونکردمچوار مانگان بووم باوکم
 ر جاده تیوک فیدامه سه ک هه  وه،حروومی کردم شتک مه

وه کردبا  که یه شانازی چیم به قه. کانی خۆی تاویه فره خۆوی و نه
من . مکی بچکۆله بوو بۆ من ننه هه ک جه ڕاستی وه ر به که هه

 بۆی مدایک بت  نه وه نیا ئه واوی نازانم، ته ته چیرۆکی خۆم به
کانی دژ به  ره نگاوه ی له ناو جه و کاته باسکردم گوایه باوکم ئه

م  ی نازانن، به رباره وان هیچ ده و ئه نگاوه وون بووه ت جه حکومه
و زۆر شت  و ئه ی وته وه ره یگوت پیاوک له ده زۆر جار ده

  .زانت ی باوکت ده رباره ده

ی من چوار مانگان بووم،  و کاته ئهبت دایکم کانی  پی قسه به 
دا و  ن به مای ئمه که ار خۆیان دهکد ک چه ک کۆمه یه ئواره

ن و  ستگیر بکه ده ئرانی میوانمان  یوت باوکم و س پیاو یانه ده
ی بن بۆ مای  وه کدارانه پش ئه و چه ئه. ڵ خۆیاندا له گه ن  بیانبه

ی نزیک مای خۆمان   که وته رگای مزگه  ده ر ن له به ده وده ئمه هه
 پیاوه کاتکدا له. ن که بستگیر انیه ده ئرهو س پیاو باوکم و ئه

 باوکم له ،وه ره که دنه ده وته ی مزگه وشه کان و باوکم له حه ئرانیه
وت لیان  یانه  دهکات ست ده و ههبینت  کان ده کداره وه چه دووره
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ت  ڵ حکومه ی له گه زموونه تانه و ئه  باوکم به هۆی ئه.وه نزیک ببنه
ی  وه وه جگه له کدارانه نیازیان باش نیه، ئه و چه هگات ئ یبووه تده هه

 له کاتکدا عراق و ئران تازه ،دایه س پیاوی ئرانیشی له گه
ک دوو تیمساح  و وه کتر وه دژی یه ڕکی بئامانه وتبوونه ناو شه که
دت و به پیاوه  هه یی  باوکم به شپرزه. دڕی ده کتریان هه یه

که  م س پیاوه ئرانیه به. ن به دووای مندا که ت ڕا کان ده ئرانیه
 باوکم به ی و کاته ئه. قن چه هیچ حای نابن و له شونی خۆیان ده

سک و تاریک و  و کۆنه ته کک له کات به یه ڕاکردن خۆی ده
کان   پیاوه ئرانیه،گۆڕاون دان ساه نه که که سه  ی ناو قه کۆنانه

کان  وری پیاوه ریان و چوار ده نه سه گه ان دهک کداره چه. سن په حه ده
میان  ده  ر روشکی تۆقیو له به ک س که  وهکانیش گرن، پیاوه ده

کان له دوواوه  ستی پیاوه ئرانیه کان ده کداره چه. بن گرمۆه ده
نه ناو زیلکی  ده ستن و فیان ده به  چاویان دهن و ده ک ده ته شه
  .وه کۆنه

ستگیر  دت و بۆیان ده کان هه کداره ر چه  له بهوکمی با وه دووای ئه
سی  م که ، بهدا ن به مای ئمه که کان خۆیان ده کداره ناکرت، چه
کان  کداره دا چه و کاته لهیگوت  دایکم ده. ن ستگیری بکه لنابت تا ده

ژنکی دراوسمان   بوهو دایکم نیا من و ر ته  ههن بۆ مای ئمههات
  . ڕۆن که ده کان دوای پشکنینی ماه کداره بین، بۆیه چه وێ ده له
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چت بۆ مای ناسیاوکی خۆی و   ده،کات باوکم ڕادهیه  و ئواره ئه
وه  واک له دایکمه نه هیچ ههوه و دووای دوو ڕۆژ  منته ێ ده و له
و  بۆیه ئه. کاتبندیمان پوه  یوه توانت په ویش ده بت نه ئه ده

 له  کانیان بردووه و  دایکم و پیاوه ئرانیهکان کداره چهگات  واتده
داوه بۆی  شار  حهتدا باوکم خۆی ی ماهو  ی ژنی ئه ڕگه
تدایه،  وت که مای ئمه له ژر چاودری پیاوانی حکومه که رده ده

ی شار جبھت و  وه وه جگه له کی بۆ نامنته بۆیه هیچ ڕگایه
ت له   دژی حکومهو کات ئهی  کدارانه هو چ ڕووبکاته شاخ بۆ ناو ئه

تی  رفه ت ده نانه ی شار جبھت ته وه باوکم پش ئه. بووننگدا جه
که به  ی قه وه دووای ئهدایکیشم . وه ی نابت منیش ببینته وه ئه

 باوکم وت که رده کی زۆر بۆی ده واپرسیه دووای هههت  جده
م ئیتر  زانن به کتر ده گوباسی یهن ک ده یه ماوه. ڕایکردووه بۆ شاخ

  .بت تایه وون ده تا هه باوکم بۆ هه

ر من  ک هه م نه ی کردووه به وانهادوو ڕو دایکم زۆر جار باسی ئه 
 ی و چیرۆکانه  ئهر جارک کو هه یشتووم، به گه واوی تنه ته به

 باسی و زۆر جار ئه. رانتر و دوودتر بووم وه من نیگه ته گاوه
 و ی کردووهت کانی دژی حکومه کداره اکردنی باوکم بۆ ناو چهڕ

 میشه دایکم هه. ر باوکم نازانت  هیچی تر له سهووهسوندی خوارد
موو   پی گوتم خانی ههدایکم. خانی ببینممن م پویسته ووپی گوت
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 هاتنی من هیچ ن با بزان ئوهزانت، بۆیه ر باوکم ده سه شتک له 
ک الفاو ڕوو  وه که وه زاران کورده و هه به هاتنی ئهندی نییه  یوه په
وه   بۆ ئه.م ڵ خانی بکه وه هاتووم قسه له گه من بۆ ئه. نه ئره که ده

 رهات سه  چی بههاتووم خانی باسی باوکم بکات، پم ب باوکی من
 له وت ی مه و ده ئه من .؟له کویه بوو؟ چی لھات و ونبۆ و و

دا کردووم و زۆریش  ی له گه فون قسه له ه تهبووم خانی زۆر جار ب
ی باوکم  رباره ر کاتک پرسیارم ده م هه تی منی داوه، به یارمه

الس ' وه یان پی گوتوم  ته میشه یان خۆی دزیوه و هه لکردووه ئه
 ومو م، هه که موو شتکت بۆ باسده ره بۆ ئره هه که، وه له مه په

 خانیی  وه م بۆ ئه ره من ئستا ل،یاسمیلئازیزانم ئیلیا و . 'شتک
  ".موو شتک ر باوکم، هه موو شتکم بۆ باس بکات له سه هه

ت  ی بۆ میلیاس و ئیلیا کردبوو، قه و قسانه ی الس ئه و کاته  ئه
  ش که به و ژنه تی و ئه هاتبوو خانی باوکیه یادا نه به خهی  وه ئه

کو  دایکی نیه به تی، زانت دایکیه  و الس وادهخوی کردوه
ژنکی دراوسی خۆیانه و دوای گیرانی دایکی و ڕاکردنی  بوه

ک  ند هۆیه ر چه م الس له به به. دات به خوی بکات باوکی بیار ده
کردبوو،  ناری نه هه نکه  نایزانین باسی دهکه نه من و نه میلیاس

  .آردبوو بوونی خۆیشی نه ها باسی شاعیر  روه هه
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  کان شه نگه ڕه تفه

  وه گته ئیلیا چیرۆکی خۆی ده

   

پیاوک به  ،نگ وکی دره شه. مزانی کوڕی کم رگیز نه من هه
و پیاوه  دوواتر ئه. خوڕت کی کۆنی ڕۆمانی لده یه یاره یی سه شپرزه

وته الی باکووری  که ی جۆزیفی پیرۆز که ده نیسه  کهم رده به له
کراو که  گرت و منداکی قوماته ڕادهی  که هیار سه ،رایڤۆ شاری سه
ی مراوی  کان هلکه  گوندیه ی پیرژنه میالنه و زه ک له یه میله له ناو زه

و ناوه  که به خرایی له یاره  سهئینجا. گرت ن دانراوه داده که تده
کک له ژنه   یه ڕۆژی دوواتریانی زووی بۆ به. وه وته که دوور ده
ڵ  گه که له نیسه نیشت که  درکی تهی له و ڕاهیبانه  له،کان ڕاهیبه
بت منداه  س ده م که که ژین یه ی تردا ده ک ڕاهیبه کۆمه
ی  و کاته  ئه،بم که من ده کراوه منداه قوماته. بینت که ده کراوه قوماته

زۆر ش بووم  وره ی گه وه ت و دوای ئهب و ده ک شه نیا یه نم ته مه ته
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ش بو  وه نگۆی ئه  دهوه و شه  بیستووه گوایه دووای ئهم وه جار ئه
م  م بهووبکان ب کک له ژنه ڕاهیبه نگه من مندای یه وه که ڕه بته ده

ته،  و بابه م ئابووچوونکی له رده وته به که نیسه نه ی که وه بۆ ئه
ی  که نه ژوره به ی من ده وه دوای ئه. ن که پۆش ده رده که په له سه مه

ی منی  یه و ژنه ڕاهیبه وه و ئینجا ئه بته واوی ڕۆژ ده ته خۆیان تا به
که و باسی منی بۆ  ی کیسا شه وره قه چت بۆ الی گه دۆزیبۆوه ده

ر به  سهی تیوان کی هه یه ن بۆ خانه ن من ببه ده  ئیتر بیار ده.کات ده
که به   خانهپ بم و له دهیه  و خانه نیا پنج مانگ له من ته. مان کسا هه 

  یه هۆ.تخر دهوه دا کی ئیداری و ماددیه یه ند کشه هۆی چه
و  وو چیتر هاوکاری ئهبب ت ڕازی نه  حکومهبت ده وه ش ئه که تیه ڕه بنه
 من شنی چهی له  و منداه ب دایک و باوکانه  بۆیه ئه.یه بکات خانه

و ژن و  هر ئ ن به سه که مان دهش ین دابهبوودا بوو که که له خانه
 .ن بمانگرنه خۆیان ده ندی پشانده زامه وان ڕه بمندان و ئهی  پیاوانه
لبانی بوون   موسومانی ئهوان ئه. وم که دهر ژن و پیاوکی الو  من به
کان بۆ   هۆی هاتنی کووانک له ناو مندادانیدا دکتۆره که به و ژنه

من . ت مندای ببتت ناتوان قهی  وه بهباویان کردبوو  کجاری هیوا یه
وه پیان گوتم که من مندای  ر له مندایه وان هه نازانم بۆچی ئه

ستم  ش چییه هه قه ک ده شدا من بۆ یه وه ڵ ئه م له گه  به،وان نیم ئه
 دایک ی هیان و شتانه موو ئه  بگره هه،وه ر ئه ک هه  نه.کرد به بنازی نه
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وان بۆ منیان   ئهن که نی دهکانی خۆیا و باوککی زۆر چاک بۆ منداه
یان له دنیادا  و ژن و پیاوانه بوون که ژماره وان له نده ئه رچه هه. کرد

موو  و هه رگیز بۆ ئه  دایه و هه وه مبوونه ڕۆژ به ڕۆژ له که
ڕی هیچ پاداشتک  ڵ مندا نواندبوویان چاوه ی له گه بانیه میھره

متوانی  رگیز نه اچت ههت داخم ن  من قهشدا وه ڵ ئه گه ، لهبوون نه
ی قوتابی دواقۆناغ بووم له  و کاته ئه. م وان بکه بچوکترین شت بۆ ئه

 ڕۆژک نردراوکی ،یاندنی مامۆستایان له بۆسنه ی پگه خانه
. وانم پبت وای مردنی ئه هه رایڤۆوه هاتبوو تا  تی له سه تایبه
نرا  یه تدا وا ڕاگه مهسمی حکو یاندنی ڕه مه و ڕاگه نده له ڕۆژنا رچه هه

 ،ی خۆیاندا سووتاون که باوه له ماه هۆی شۆرتی کاره وان به  ئهگوایه
. وه درۆیه یانزانی ئه که ده که ڕه کی گه ی زۆری خه م زۆربه به

وی  نجکی توندڕه ند گه نگ چه وکی دره شه بوو وه ی ئه که ڕاستیه
دا و له  که ڕه و گه ن لهب وان تاقه مای موسومان ده زانن ئه سربی ده
 وشه و بانی  حه وتکی زۆر به چن نه  ده،وتوون وان خه کاتکدا ئه

دا  و ساه ش ڕک له وه  ئه.ن ده رده ن و ئاگریان تبه که یاندا ده که ماه
یان  کان ئاگری ڕق و فیتنه رسته سربه په وه ته بوو که ورده ورده نه

ت و عامی  ش بوو دواتر قه و ئاگرخۆشکردنه ر ئه  هه.کرد خۆشده
کانی شاماال  بارانکردنی منداه  گولله ودووادا هات کانی به لبانه ئه
 .کوژیه و کۆمه شکی زۆر بچووک بوو له به
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. بوو  دوور دهکتر ر بیست کیلۆمه رایڤۆوه هه گوندی شاماال له سه
من . بوو ناوی گیرڤۆ بوو وه گوندکی تر هه و گونده نیشت ئه به ته

تایی له  ره  بووم به مامۆستای سه،واو کرد خوندنم تهی  وه وای ئهد
نیا  ی من بووم به مامۆستا تیایدا ته یه و قوتابخانه ئه. گوندی گیرڤۆ

 له گوندی شاماالوه و قوتابیانه  له چوار.بوو سیانزه قوتابی هه
 که ،ی گوندی شاماال که ر چووار قوتابیه ڕۆیان هه نیوه. هاتن ده

وه  که  یه هاتن و ئوارانیش به وه ده که  به یه، س کوڕ بوونکچک و
و ساه بوو  ر ئه و ساه ڕک هه ئه. ی خۆیان که وه گونده ڕانه گه ده

مامک  و پیاوه ده کپارچه ببوو به تارمایی ئه رسک یه وهه بۆسنه
کانی  سکه وانه له کۆنه ته نگ یان شه ی که ئوارانی دره رانه سه به

کی  یه وتن و به شوه که رده کان ده ری ئاواییه وروبه ن و دهکا شاره
. بی رده کانی خۆیان سه  نچیرهیی فسانه ئهکی  خراو به توندوتیژیه

ک و  ژارو بچه و موسومانه هه میشه ئه  ههش و نچیرانه ئه
وه یان له کارکردن له ناو  هاتنه وت ده نگازانه بوون که له مزگه له به

  .وه ڕانه گه وه ده انهکانی کگه

  له. موویان موسومان بوون  گوندی گیرڤۆ ههدانیشتووانی
رسمان  کی تر ده نیا من و مامۆستایه  تهدا که ی گونده قوتابخانه

نجکی  ئیشماعیلۆڤ گه. وه که ناوی ئیشماعیلۆڤ بوو ووته ده
و  ر به سهو  ئه. ودانک بو و و کوڕی خانهون ب سه یی ڕه بۆسنه
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م به دووای  نگی جیھانی دووه ی جه و گرانیه یه بوون که له هما بنه
دان  یانبوو سه ی هه ت و سامانه روه و سه  به،خۆیدا هنابووی

  .بووڕزگارکردسیان له برستی  که

یه  و ناوچه موو دانیشتووانی ئه  بگره هه،ر من و ئیشماعیلۆڤ ک هه نه
و  ی ئه قه نگی ته  له ئواران به دوواوه گومان له دههورده ورد

و  کانی ئه واره شتایی و له بوو که له گوند و ده نگانه ده تفه
ی له  و چووار قوتابیه ش وایکردبوو ئه مه  ئه.هات وه ده ره وروبه ده

کی زۆرتر  ڕاوکیه رانی و ده  نیگه ست به هاتن هه گوندی شاماالوه ده
. وه ڕنه نگ بگه وان ناچار بوون ئواران دره ت ئه  به تایبه،ن بکه

موچاوکی  نی ده و چوار منداه که خاوه کک له یه ،ڕۆژکیان ڕادۆڤا
 ،ل به خاڵ خای ورد داپۆشرابوو ی قه ک هلکه  وهویی بوو  نه خه

. رس خوندن وه بۆ ده نهڕ ورن بگه وان چیدی نه نگه ئه پی گوتم ڕه
س  ر که گه ه ئه بۆی،بوو پی بم کی وام نه یه له ڕاستیشدا من قسه

وه بۆ خوندن نه من و نه ئیشماعیلۆڤ  شیانناردبانه کانیان نه وکاره
ین چونکه دنیا بووین بۆ  کرد ڕگریان لبکه ده مان نه وه تی ئه غیره

رستانی سرب  وه په ته  نهی و گرووپه ، ئه'کان شه نگه ڕه تفه'گرووپی 
بوون  رده کان وه یهک تاعوون به ئاوای وانه وه زراندبو و شه دایانمه

  .بوو منداڵ و ژن و پیاو هیچ جیاوازیان نه
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ی مانگی نیساندا بوو ترس له  و ئواره شوومانه کک له له یه
ی  وه ی داگرتبوو، دوای ئه که موو ناوچه کان هه ناسراوه کداره نه چه
و  ئه. وه وه بۆ ماه کانمان نارده  منداه،واو کرد کانمان ته رسه ده

 له ،یان به جھشت ی گوندی شاماال ئمه هک ار منداه چوی کاته
. کرا دیده کراو به نه کی پناسه رانیه کانیاندا ترس و نیگه نگاوه بچکۆله هه

بینی  جارجار ئاوڕیان  وانم ده ی ئه وه تارمایی بچکۆله من له دووره
چوار منداڵ بوون چوار جانتای مۆریان کردبۆ پشتیان که . وه دایه ده

چوار منداڵ . کانیانی تدا بوو له لوپه م و که ه ر و قه فته و دهکتب 
وان بۆ  ئه. وه وتنه که ی بچووک دوور ده کو چوار فریشته بوون وه

عاتک به پ  بوایه سه  ده،وه گوندی شاماال یشتبانه ی گه وه ئه
نم  ی گه وره وره گه ی گه ند گردۆکه و دۆڵ و کگه بۆیشتنایه و چه

رایڤۆ  شتی سه کانی ده نده وه وه ببن که به بارانه زۆر و زه و دانه
دووای یه  و ئواره ئه. وه نهورز ببو سپک به ندازی زینی ئه به ئه

 من و ئیشماعیلۆڤ ،یان جھشت کانی شاماال ئمه  منداهی وه ئه
ئیشماعیلۆڤ له . ژیاین ی تیایدا ده و خانووه وه الی ئه ڕاینه گه
  له داری گوز دروستکراویک ر کورسیه که له سه هیوانی ما هه

. مان که سپه   ئه م به ختک ئاف بده ریک بووم نه منیش خهدانیشت و 
که دابوی به من و ئیشماعیلۆڤ و   کوخای گوندهسپه و ئه ئه
کانی گوندی شاماال   منداهی وه و کاته له. بوو نگکی خورمایی هه ڕه
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. عاتکی پچوو مان نیو سه که سپه دا به ئهیان جھشت تا ئافم  ئمه
ی  وه م پش ئه  بهر ئیشماعیلۆڤدا دانیشم رامبه من ویستم له به

نگ که له  ستژکی تفه ند ده نگی چه ردووکمان به ده  ههدانیشم
من و ئیشماعیلۆڤ . نین نوان گوندی شاماال و گیرڤۆوه هات ڕاچه

یری ناو  وه سه تباره ینه کی مه ایهبه نیگ ما و وه نه نگ به ڕوومانه ڕه
مک  ی که که ر کورسیه کترمان کرد و ئیشماعیلۆڤ له سه چاوی یه

باران  چوو که گولله سانه ده  و که نگی ئه نگک له ده  به ده،رز بۆوه به
ڵ  گه کانی شاماال و له کانی شاماال، منداه کرن هاواری کرد منداه ده
سپ و ژن و  ردو باخچه و ماڵ و ئه رو بهم دا رجه دا سه و هاواره ئه
وت و ئاسمانی گوندی گیرڤۆ هاواریان کرد  خت و مزگه دره

  .کانی شاماال کانی شاماال، منداه منداه

***    ***    ***  
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  قکان دۆی فه

' قکان دۆی فه'ی به  و دۆه نه ئه گه که ده  چوار منداهی مه و ده ئه
 ی وه ر ئه ش له به مه  ئه،ن که ر دهست به ترسکی زیات  ههو،ناسرابو

و به  سامناکی چنار دایپۆشیوه و رز و دۆه داری زۆر به ئه
ک دوی  ک کۆمه نی چوپ وه وه وه ده ریشیه رامبه کانی به گرده

و  نه ئه گه  دهاتککان ک منداه. رپ ته سه ستاونه لالح هه به زۆر زه
ك  ن به کۆمه که ست ده هکات و ه و پشکه ده شکه دۆه چاویان ڕه

نگکی   بۆیه ڕادۆڤا له ترسا به ده.وره دراون یی ده فسانه عبای ئه ده
له پ مندانی . کات به گۆرانی گوتن ست ده نراو ده نزمی به ترس ته

ی  و پیاوانه ی ئه کی به سامی گولله یه ند ڕژنه ر چه ونه به که شاماال ده
مجار  که کان یه کداره پیاوه چه. ه ناوهنکدا خۆیان له بۆس وه له بن ده
وانه  بینن دنیا نابن ئه سی بچکۆله ده وه تارمایی چوار که له دووره
ی خۆی به نوزه  که نگه مندانه  ڕادۆڤا به دهێ و کاته ئهم  مندان، به

وانه  کان هیچ گومانیان نامنت که ئه کداره ت چه نووز گۆرانی ده
 ،'نزاڕۆکوانه  ئه'ت  کان ده کداره کک له چه یه. ک مندان کۆمه
که  کداره ش چه شه. ' رق ناکات فه'ن  کانی تر ده کداره م چه به

ک  ک کۆمه کان وه  منداه وستژ ر ده نه به ده کان ده منداه
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کی  موو خه وه هه و شه ئه. زریکنن ربیندا ده روشک له کاتی سه که
 ،کانی شاماال کوژراون یانزانی منداه گیرڤۆ دهکانی شاماال و  گونده

س له  وه هیچ که و شه ئه. وت رکه ده یورا له گوند وه س نه م که به
 ی وه دوای ئه. و چۆ خه کانی گیرڤۆ و شاماال چاویان نه گونده
وتین  ڕکه ند پیاوک به و ئیشماعیلۆڤ و چه نگوت من ش ئه کازیوه

کانی  مان بی تووشی ژن وپیاوه گاکهی ڕ  نیوه.و شاماال ره به
رمی بچکۆله له  وری چوار ته گوندی شاماال بووین که له ده

کانی  منداه بوون، خۆیان یشتینه الیان  گهاتکیشک. ڕدابوون ڤگه ته
م و  ه شاماال بوون له ناو کتب و جانتای دڕاوی قوتابخانه و قه

  .وتبوون ری شکاودا که داده

ی دڕاندبو و  جانتاکه. وتبوو ی ڕادۆڤا که ر جانتاکه بهستژ  م ده که یه
وه شامیل پکرابوو  دوای ئه. ڕه کردبوو ڕه په کانی په ره فته کتب و ده

ر کتبه  وتبۆ سه ری شامیل که  سه.وکه له دوای رادۆڤاوه ڕۆیشتبو
ری شامیل   سه،ریان یشتمه سه  من گهی و کاته له. کانی ڕادۆڤا دڕاوه
ی ' کان ووژه ڕژاوه هه'ی   وانهی یه ڕه الپهو  ئهمان  ر هه وتبۆ سه که

ییه  نه موچاوه خه وتبو و ده ر بناگوی ڕادۆڤا که ک به یه گولله. تدا بوو
ئیبراهیمیش . ینواند ی تر بگوناهتر ده ت هنده ی سه که خاخاه

ردو  کک له نوان هه  ڕابکات فیشهوت ویستبتی که رده واده کاتکدا له
و  ، ئهزاراش. وتبوو رای پشتی که ر گازه وه به کانیه شانه ناسکه
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تاقانه خوشکی س 'گوت   من و ئیشماعیلۆڤ پمان دهی یه کچۆه
وه شکاندبو  که ند الیه کانیان له چه ردوو قاچه ڕیزک گولله هه' برایان

زارا هیچ .  له خونوکانیشی پ ببو ژارانه و پوه سووره هه
و  چوو ئه وتبو و پده که شی نه ی له وه ره شی سه ر به هک ب یه گولله
  .وه مردبت وه به هۆی خون لۆیشتنکی زۆره شه

***    ***    *** 

مان  که کوژی مندانی شاماال ئمه قوتابخانه شه ی دووای ڕه فته هه
وه  ینه ست بکه ویستمان دهو وه  ی کردیشمانه وه  دوای ئه.وه کرده نه

و  مانتوانی ئه ندمان کرد نه رچه هه، کان  به منداهوه وتنهرس  به ده
شی گرتبۆوه  که و گوندو ناوچه قوتابخانه ی ییه نازه وا جه هه و ش که
. ی پۆلدا چوار جگا خای بوون که له ژووره بچکۆله. ڕنین تپه

ی پۆل  که ی ژووره شی دواوه ی به که ره نجه ئیبراهیمۆڤ الی په
ئاگادارم من  ش و کاتانه ، ئهڕۆیشت یای ده  خهنیشت و زۆر جار داده
رمکی  شه  بهو ئه ،که بت رسه  ئاگای له دهی پویسته وه لهوه  کرده ده
کرد و له نوان  کی ده یه رده  زه ه وه هو ریقبوونه ڵ به ته رمی تکه نه

ڕادۆڤا له . وت که رده ی ده وه  پشهانیک خوراوهداوه ددانه  کانیه لوه
که  نیشت و به درژایی وانه پ داده ی الی چه وه شهپشی پ
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کانی  خاهی  ی که به خای وردوردی له شوه که ییه نه چاوه خه و م ده
زارا و شامیلیش خوشک و . بینرا  ده،ل داپۆشرابوو ی قه هلکهر  سه

رم با یان  نیشتن و دنیا گه ڕاست داده  له ڕیزی ناوهوان ، ئهبرا بوون
ردی پ له ئاویان له  کی زه یه تاره ردووکیان مه ه ههوان ب سارد ئه

 ی و کاته ئه. ر چواریان چۆڵ بوو ئیتر جگای هه. هنا ڵ خۆیاندا ده گه
ی چۆی مندانی شاماال به  من و ئیشماعیلۆڤ ویستمان جگا

ت تر  ی بتوانن به ئیسراحه وه وه بۆ ئه ینه کانی تر پ بکه قوتابیه
ک  یه ڕاده کان به  چونکه قوتابیه،بئومد بووینواوی   به ته،دانیشن

کانیش  ی کوژراوهیورا له جگای خا یانده ت نه نانه ترسابوون ته
مان بۆ  ڕۆژک من و ئیشماعیلۆڤ به دورودرژی قسه. دانیشن

کو  کو وه مردوون به  کانی شاماال نه کردن و پمان گوتن که منداه
کانمان  م هشتا قسه شت، به هه بهسلکه فیون بۆ  ڕه ک په آۆمه
فیون بۆ  وان نه نا ئه'کان گوتی  کک له قوتابیه کردبوو یه واو نه ته
موو  وانیان کوشت و باوکم گوتی هه کان ئه شه نگه ڕه شت، تفه هه به

  .'گیانیان به خون بووه

  .وه کو خۆی هشته کانمان وه دوواجار جگای چۆی منداه کوژراوه

***    ***    *** 
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ن  سه کی ڕه ییه و بۆسنه دانک بوو، ئه و کوڕی خانه ئه
  بوو

و و ڕۆژ  وامی شه  رده و ساه به به ی کۆتایی مانگی نیسانی ئه فته هه
ی  ناسراو به ژماره ری نه سه مامک به پیاوانی ده. باران باری

ی مانگی  و بارانه به لزمانه وه له ناو قویی و چی ئه زۆرتره
را  زاران گه وه هه و بارانه هۆی ئه ی به وه ک ئه ر، وه  ده هاتنه دهنیساندا 

کان  ڕژانه ئاواییه وه کولله داده ک ڕه ی وه و پیاوانه بتروکن و ببن به
 انژن تیو و بوه وه پرسه و ورانی و مندانی هه و له دوای خۆیانه
ب  ت بهئیتر ورده ورده وایانلھا. هشت باریان جده و پیاوانی تاسه

ربازی زل و   ناو ماشنی سه ڕۆ و له ماسک و به نوژی نیوه
ر  وه خۆیان به سه ک و چۆه ک چه و به دنیایه وتن که رده دا ده تۆکمه

  .کی تۆقیو دا که پ بوون له خه دا ده و گوندانه ئه

زاران  دان ماشن به هه  سه،وی مانگی نیسان بوو مین شه دواهه
ی  و کاته ئه. وه بوونه گیرڤۆ نزیک دهی گوندوه له  ربازه سه

وه بینیمن  یوانی خۆمانه یشتنه خوار ئاوایی من له هه  گهکان ماشنه
موو گیانیان له ژر باران و  زین و هه کان دابه کان له ماشنه ربازه سه
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کانی  ره نگاوه ک شمشری جه کاندا وه ڕۆشنایی الیتی ماشنه
کدانی   به فیشه،زاران بوون وان هه ئه. وه هنبریسکا نگ ده یمووری له ته

وه  و تاریکیه نی زۆر داپۆشرابوون و له ناو ئه مه قه ک و ته پ فیشه
هات و  یان ده زاران گورگ تریسکه ک چاوانی هه کانیان وه چاوه

دا  زازیله و عه مارۆی ئه گوندی گیرڤۆ له ناو گه. دا مارۆ گیرڤۆیان گه
. ونرا قۆ ته  به چهیک یه و له ناو هالنهچو خۆش ده ر له کۆترکی نه هه

ئمه و زانیمان یشتین  که تگه دۆخهمن و ئیشماعیلۆڤ له ترسناکی 
تایه  تاهه دنیا بووین گوندی گیرڤۆ بۆ هه. هیچمان بۆ ناکرت

و ئافاته   گیرڤۆ لهیننه ئمه و نه ئاسمان  ناتوان  تازهچت و  ڕۆده
ی  وه  پش ئه،ر زوو به زوو  بۆیه بیارماندا هه.نی ڕزگار بکه

. ین  ڕاکه،که جگیر بن وری گونده کان له چوار ده ربازه سه
رچۆنک  وه و هه ینه لی پویست کۆبکه لوپه ندک که وتین هه ڕککه

کک له  کانمان له یه کک له دۆسته نینه مای یه یه بت خۆمان بگه
ویست  مانه ی ئمه ده و ماه دۆسته ئه. ر به ورو کانی ده ئاواییه نزیکه

 ها روه ، ههبۆی بچین ماکی سربی دۆستمان بوون
ریکی  ئیشماعیلۆڤ خه. مووی سرب بوون  ههیشیکان دانیشتووه
ی  وه دا بۆ ئه که ویله کان بو و منیش خۆم کرد به ته ی شته وه کۆکردنه

ری  وسه ری ئه  له سهمان که سپه زینی ئه. م که زین بکه سپه ئه
رمیلکی کۆن دانرابوو  رده جۆ و به ر دوو فه له سهکه  ویله ته
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ند جارک به  که چه سپه ئه. که سپه ر پشتی ئه مگرت و خستمه سه هه
ک  ری و کلکی جووند وه کان و سه تی قاچه کی ناعاده یه شوه
نگداو له کاتکی وادا   درهوکی وا بت له شه وه نه ڕی ئه ی چاوه وه ئه
م  که سپه من ئه.  زین بکرت،بوو رانکردنی دنیاریكی و  باران خهکه

تکی  رو چاکه ماعیلۆڤ سهشڵ ئی گه وه و له که یوانه هنایه هه 
ی  رمان که له قوماشک له شوه ممامان کرده به کوی موشه ربه سه
.  دروستکرابوو،کرت تری لدروست ده ی چه و قوماشانه ئه

ی گرت و  که سپه ی ئه مه ڕش،ئیشماعیلۆڤ سوارچاکتر بوو له من
که و منیش له  سپه ی پشتی ئه وه شی پشه ر به وته سه رکه سه

ر خۆم   له بهی یهمما موشهو  ئهله ژر . وه سوار بووم دوایه
. کدا له پشتم گردابوو یه کانم له بوخچه کشابوو پداویستیه ساده هه

 ماه رو پشتمان کرده وشه هاتینه ده رگای حه به هواشی له ده
به ناو قوڕی . واو تیدا ژیابووین  ماک که ساکی تهمان، که بچکۆله

هات به  که ده سپه ژنۆی ئه هئخوار مک  کهدا که تا  که ستی کۆنه خه
ی  که سپه ڕین و ئیشماعیلۆڤ ڕووی ئه خوڕدا تپه ژر بارانکی به
ن کا ربازه  پمان وابوو سه، دیار بوورووی ئاوایی کرده الی سه

  .ێ و ڕکفی لدا و ته ئه یشتوونه گه جارێ نه

کان به  م خی کولله  به،وه وتینه  له ئاوایی دوورکهکی باش ودایه هم
موو  هه. وه ره و له ژر باراندا بوببونه شت و ده و ده زاران له هه
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 مارسا. نینه گوندی مارسا یه وه بوو خۆمان بگه وی ئمه ئه هه
وێ  لهی سرب بوون و ئمه  که دانیشتوانهموو  گوندک بوو هه

 به .وه  بمانشارتهتوانت ده  پمان وابووبوو دۆستکی نزیکمان هه
کی موسومان بو  یه ماه ئیشماعیلۆڤ که له بنهی  وه شاردنهت  تایبه

سکم له   هیچ کهبوو وه نه گومانکم له من .بۆ من زۆر گرنگ بوو
دا ئیشماعیلۆڤ  ومده ۆیه زۆر هه بادرت،جات ن  بۆ نهی گیرڤۆگوند
  .م جاتده نه

ر الیتکی زۆر به هزی ڕووناکی که له  وتینه به له پ ئمه که
ک   کۆمهکه ی ڕۆشناییه رچاوه سه. مان کرا وه ئاراسته دووره
ئیتر . کرد یان ده شته و ده وانی بوون و چاودری ئه ربازی دده سه

مان  ند جارکی تر ئاراسته که چه ئمه ئاشکرا بووین و ڕۆشنایی الیته
کان  ربازه بی دوری سه غه به را و غه هه نگو وه و به ده کرایه
ی  که سپه ی ئه ئیشماعیلۆڤ ڕیشمه. ون که  دوواماندهوان ئهیشتین  تگه

  :وه گوتی شلکرد و به نادنیایه

 . وه هن گه کان پمان ده ربازه سه. سپه و ئه رباز بین به ئمه ناتوانین ده" 
و گیاو  ین و خۆمان  له ناو ئه الکه ره که به سپه بۆیه باشتر وایه ئه

  "وه دا بشارینه نه وه دارو ده
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م  وه ئهوه  کی بچارانه  و نادنییایهلوولی من به کزی و مه" باشه"
  .گوت

مک له  که. وه  خواره یهستاند و خۆمان فدا مان وه که سپه ئه
به وه  که له ناو تاریکاییهکه  سپه  و ئه هو وتینه که دوورکه سپه ئه

ن و گژوگیای  وه به ناو داروده. کردین یری ده وه سه ناحایبوونه
موچاومان  ر ده کان به نه وه لقی ده. دا ڕامانکرد هاره و به ڕی ئه ته
له گردکی بچووک . ئا وت و گژوگیا له قاچ و قولمان ده که ده

کی زۆر  ۆیه دا تووشی مه وره ی گهک زرایه ئاوابووین و له ناو مه
ی ووشک  وه کان درووبوویان بۆ ئه ی گیا بووین که جووتیاره وره گه

. کانیان ه ن به ئاژه  بیدهدابگژوگیایی و رزی هاوین وه و له وه ببته
واوی خۆمان  من و ئیشماعیلۆڤ خۆمان کرد به ژریداو به ته

رکاتک  و هه وه ندۆزنهما کان نه ربازه ی سه و ئومده داپۆشی به
نینه گوندی  یه ین به پ خۆمان بگه وبده وه ئمه هه وتنه دوورکه
  .مارسا

موو گیانمان   ئمه هه.رمان ر سه کان هاتنه سه ربازه وه سه و شه ئه 
ی گیادا  ۆ زله و مه رماو له ترسا له ژر ئه ڕ ببو و له سه ته
ره هاتن و  وروبه و ده تک لهعا ی زیاتر له سه وان ماوه ئه. رزین له ده

  .وه دۆزیه یان نه چوون و ئمه
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ی  وه وه ئه نگکی گه ربازک به ده سه" ن و نزیکانه ر له من دنیام هه"
  .گوت

ربازی تر  دان سه ستمانکرد سه که هه نگه  ده نگه دوواتر به ده
رتاپای گیانمان  من و ئیشماعیلۆڤ سه. ره وروبه و ده ته ئه نه هاتوونه

ک  یه موو گیایه، به ڕاده و هه  له ژر ئه،ڕی دایپۆشیبوو ترس و ته
ستابا  ستمان له خۆمان بیبوو که پمان خۆش بوو دمان وه هه
و ترس و  له. کانی بت بادا گویان له ترپه ترپی لدانه تونده نه

گک هاته گومان و ئیتر  ند سه  مشه مشی چهپ لهدا بووین  نادنیاییه
کانی س  وه لووته تیژه مان زانی له س شونی جیاوازه دهر هن هه
ئمه زیاتر خۆمان . رمان ر سه دا هاته سه ناو گژوگیاکه گ به سه
کان که بۆ  گه م سه  به،تر کرد مک خۆمان گرمۆه نگ کرد و که بده

سته   ده رم بو و به ریان گه ی تر سه  هنده،ڕۆژکی ئاوا ڕاهنرابوون
گیان ملی من و   دوو سه.ر الداین سه  گیاکانیان لهکانیان بۆره

ر پشتی من و   سه ستکی له ی تر ده که گه ئیشماعیلۆڤیان گرت و سه
ک دوو  ئمه وه. دانار پشتی ئیشماعیلۆڤ  ی تری له سه که سته ده

ند  چه. وه ربازه دان سه مارۆی سه وتینه ناو گه ی بچاره که نچیر
وه  وه به هۆی ئمه وی ڕابردووه ه شهربازکیان دیار بوو ل سه

 لمان هاتنه ،ست بوون   زۆرتر لمان په،شتبوو ماندوتیان زۆر چه
وتبو و ئمه  کازیوه که. وه کانیان ل دوورخستینه گه پش و سه
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سمان  ک په وه وه  رما و ماندوویی و ترسی زۆره هۆی سه به
ک  رباز وه دان سه سهنینی  ی پکه ب و قریوه  غه به  غه.لھاتبوو

. رانی کردبووین ی تر نیگه ی ناپلیۆنیان به دیل گرتبت هنده وه ئه
و به دووای  رتاپای دون شه ی که سه ربازه تووڕانه و سه چوار له

وه ببوون لمان هاتنه پش و پشتی ملمانیان گرت و به ناو  ئمه
م  رده شاین بۆ بهالک ڕایانک ک دوو که دا وه یه و سپده ڕی ئه گیای ته

 موویان ی هه رمانده  دیار بوو فهره فسه و ئه ئه. رز به رکی پایه فسه ئه
کو  ر که سمکی وه فسه م کابرای ئه رده یاندیانینه به  گهاتکک. بوو

ژنۆکانمان   من و ئیشماعیلۆڤ ئه،بوو کانی هه سمی فاشیسته
  .رزین له ده

کابرای " ؟چن رده ستمان ده دهکان، پتان وابوو له  دیه ممه موحه"
  .ڕاندی ر نه فسه ئه

  .کرد مان نه ر خۆمان وقسه رمان نابۆ به ئمه سه

دان  و سه وی دون شه شه" و جارکی تر هاواری کرد و گوتی  ئه
  "ن؟  ناکه ن لره؟ بۆ قسه که وه بوون، چی ده دوای ئوه رباز به سه
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نگی  ر خۆم و به ده بهتم دایه  ومدا غیره چۆنک بوو هه ر من هه
قوربان ئمه " ی کردبت گوتم وره وه که تاوانکی گه سکه که

  "کردووه مامۆستاین له گوندی گیرڤۆ و هیچ گوناهکمان نه

کانم گره  ربازه تان به سه رینه  پان و به شته و ده دی خره ئه ئه"
" کان؟ لبانیه  و ڕگره ئه رده ن بۆ ناو جه کردووه؟ یان ویستتان ڕابکه

جاڕیانه  نینکی گاته پکه، ی کرد و قسانه  ئهاتکر ک فسه کابرای ئه
  .نی پمان پکه

ر  سه نیا دوو مامۆستای بگوناهین، نه کارمان به ڕز ئمه ته به"
  .م گوت وه وه ئه رزه له من به لوه" کان لبانه یه نه ئه وه هه کانه سربه

وه  پیه الی چهله رباز که  هک س ر ڕووی کرده کۆمه فسه کابرای ئه
نگک که من و ئیشماعیلۆڤ   لیان نزیک بۆوه و به ده،ستابوون وه
ئیتر کابرای . .مک گفتوگۆیان کرد ن که که یشتین باسی چیده گه تنه
ربازک سواری ماشنکی بچووک بوون و  ند سه ڵ چه ر له گه فسه ئه

  .ڕۆیشتن

وری  رباز له ده یاتر له سی سهوه ز وته که دوورکه ره فسه ر که ئه هه
کی تریش  دا و کۆمه الماری منیان کیان په کۆمه. وه ئمه کۆبوونه

مانزانی  خۆشمان نه  ئمه یههند به گوڕ تاویاندا. هی ئیشماعیلۆڤ
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یری ناو  سه .ندین کانیان له پ داکه  پانتۆهک چی خراییه  و بهچۆن
ک  مویان وه  هه،نه کراوه ته ی ئیشماعیلۆڤیان کرد و بینیان خه گه
 ."دی ممه دی، موحه ممه موحه" کرد ی دوانه بووبن هاواریان ده وه ئه

ر دنیا  گه ن و ئه-'کان شه نگه ڕه تفه'ر به  وانه سه یشتم ئه من تگه
نه  ته وه تا بزانن خه نه که وا ڕووتی ده سک موسومانه ئه بن که نه

س که له سرووتکی دینیدا بن به  ک که ک کۆمه وه. کراوه یان نا
ر   سیان چوونه سهنوه دووان دوان و سیا کی زۆره رمیه رگه سه
کک له  یه. یان لبی ست و قاچی ئیشماعیلۆڤ و جووه ده
 ی که سونگیه. رهنا ری خۆی ده مه ر که کی له به کان سونگیه ربازه سه
که که  ربازه سه. بو داری هه مکی درژ و پشتکی ککاگه ده
ردوو   ڕک ڕۆیشته نوان ههرد وپیس بوون مووی زه کانی هه دانه

کی  یه کی خراو له ماوه یه و به جووه وه کانی ئیشماعیلۆڤه قاچه کراوه
ئیشماعیلۆڤ . وه بی کجار کورتدا کروگونی ئیشماعیلۆڤی له بنه یه

 .ستمکرد ئیتر له هۆش خۆی چوو ستا و هه رگبی لھه هاوارکی جه
ن له قاچی  ی شتکی پیس فبده وه ک ئه رباز وه دوواتر دوو سه
دوای خۆیاندا ڕایانکشاو فیاندایه ناو  وین و به ئیشماعیلۆڤ نه

بارانکی به خوڕ دا  و کاته ڕک له .و نزیکانه ی ئه  وره ندکی گه ره خه
ی  به قۆنداخ،کراوم نه نه ته بینیان من خهی  وه  دووای ئهئینجا. دایکرد
مم ئاگا  که ند لدانی یه نیا چه من ته. وتنه گیانم کانیان که نگه قورسه تفه
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وه به  مبورننه ی به لدان ده وه  دووای ئهما وه نه هۆشم له. لبوو
وه که ماشنکی  که یه بانه ره نه ناو عه ده رباز فمده چووار سه

 اتک کببوو نهش  وه م لهها ئاگا روه هه. کشت ربازی ڕایده سه
گرن  ک دامده یه کی بچوکی شارۆچکه یه خۆشخانه کان له نه ربازه سه

  .ڕۆن خۆیان ده

***    ***    *** 
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  ی ئیشماعیلۆڤ وه سانه هه

فسانه  کی ناو ئه ک خودایه ک ئیشماعیلۆڤ وه یه چاوم لیه ئواره
و به قاچ و ڕانی  وه بته رگی خۆی ڕاست ده کان له مه گریکیه

هاره  و به به ناو گژوگیای ئه. وه ره که دته ده نده ره خهوه له  خوناویه
وه ئیشماعیلۆڤ  من نازانم ئه. ڕوات رایڤۆدا ده شتی سه ی ده ڕه ته

و له  چته ناو گوندی مارساوه ده تی یه که تی یان تارماییه خۆیه
دا  و ئاواییه کانی ئه به کۆنه. دات کان ده کی ماه یه ک به رگای یه ده
کانم تیمار  ریبم زامه ز غه کینه ئه خه" کات  ت و هاوار دهڕ گه ده
 نجک، گه. وه نه ناکاته سه ییه ڕه و بۆسنه رگا له س ده م که به". ن که
بژرت تا  ده کاته قوربانی و ژیانکی زاهیدانه هه نجتی خۆی ده گه
ی ئیشماعیلۆڤ  وه س گوێ ناداته ئه که. وه رس به مندان بته ده
دان خزانی سربیان له  یان سه که ماه  و بنه دانه وڕی پیاوکی خانهک

و  ئه. رباز کردووه رگ ده مدا له مه دووهجیھانی نگی  ی جه که گرانیه
رگای مان  ده رگا به  دهوه اویهخون الڕانی  ئیشماعیلۆڤ بهی وه شه
وه ڕک به ڕگای خۆیدا  رگای لناکاته س ده کوتت و که ده
مان شونی خۆی  که و له هه نده ره وه بۆ ناو خه ڕته گه ده

کات  رگی خۆی قبوده ت مه ک پیاوکی به حورمه و وه وه وته که پاده
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و  ئهرمی  تهق  به چل ڕۆژی ڕه. نت یی دنیادا ده چه س به و دان به ناکه
وره   تا ڕۆژک الفاوکی گه،بت ر باران ده رمنه له به نجه شه گه
ر پشتی  خاته سه ئاوساوی ئیشماعیلۆڤ ده رمی هه  و تهستت ده هه

ئاوساوی  رمی بناز و هه ته. ریادا بینژت ی له ده وه خۆی بۆ ئه
س له دوای  که. بت ڕوه ده ریا به و ده ره نج به کی گه مامۆستایه

 مندانی ری ده ربه دهم ڕۆحی   به،وه ناڕوات ی ئیشماعیلۆڤه نازه جه
  .ون که وه دوای ده که نده ره راخ خه کاندا له قه غه و دهشاماال به نا

***    ***    ***  
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  که رستاره په کچه

یشتم جگه له  ر تگه به وه  هۆشم هاته خۆشخانه  له نهی وه دووای ئه
ژنۆی  ی ئه ه دوو ج شکنرابو و کوهلستکم   ده،راسووم چوار په

بری لدانه  زهموو گیانیشم له ژر  هه. رچووبوو ڕاستیشم ده
ی من  وه دوای ئه. کوترابووان ک ربازه سه ینگ قۆنداغی تفه کانی تونده

ممان  موو دووشه  هه،ڕۆیشتم وه ده و چاکبوونه ره ورده ورده به
 و  م کردبایه وه ی لکۆینه ردانی بنکه ری پۆلیسک سه بوایه به یاوه ده

. ستیاندام نده من هشتا له بی وه ی ئه گه ک به ئیمزام کردبا وه
" خوشکانی تریزا"گوت  خۆیان ده ی به و ژنانه ک له یه سته ده

ڕان  گه  دهداکان خۆشخانه  به نهو ژنانه ئه. کردم ردانیان ده جاروبار سه
کرد که جگه  ش ده دا دابه خۆشه بچارانه و نه ر ئه  و ئینجیلیان به سه

کک له  یه. ۆوهماب نهله ژیاندا بۆکی تریان  نایه له ئینجیل په
موو  ژن باریک بو و له هه ی به کان کچکی مناکاره رستاره په
کانی  تاه ی کاته به  زۆربه،دام خی پده کانی دیکه زیاتر بایه رستاره په

ک ڕۆیشته  یه مان به ڕاده که تیه برد و ئاشنایه ر ده سه خۆی الی من به
ۆڤم بۆ ری چیرۆکی خۆم و ئیشماعیل به له ر وه که من سه پشه
و  ، لهوه تکه ویش جارجاره به نیمچه سوعبه  بۆیه ئه.وه گایه
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یگوت  دهت گریانر  به ڕاستی وهبت ی ئینسان ده تانه سوعبه
بوایه  بوایه ئستا ده ت نه ی ناوگه رمه  چه و پارچه ر ئه گه ماوران ئه"

  ".ڕین ت بگه که بۆ الشه

می کوژرانی ئیشماعیلۆڤ   خه.وتبوو که چاو ر موو شتکم له به من هه
واوی  حمانه و بینی کر وگونی به ته کی وا به یه شوه به

ت له  نانه من ته. رچاوم می کرده شتکی بزراو له به که وته
دا  گه شیان له وه ی لکۆینه نگانه به سیوو ده و پۆلیسه خه می ئه رده به
وان  م ئه وه، به ارمهت و قزی خۆم بش فره توانی نه مده کردم نه ده
رامم و  حه ک به سربکی نمهی من  وه ر ئه سه ر سوور بوون له هه

من . کان لبانیم کردووه دژی سربه کداری ئه هاوکاری گرووپکی چه
  .یانگوت تۆ سیخوڕیت وان ده مگوت مامۆستام و ئه ده

ی من و  وه و شه ی ئاشنام بۆی باسکردم که ئه که رستاره  په کچه
م دانیشتووانی  رجه کان سه ربازه  سه،ووهعیلۆڤ ڕامانکردئیشما

وه  دا کۆکردۆته وره ندکی گه لبه یان له ناو ته گوندی گیرڤۆ و شاماال
یه  و ناوچه م ئه  به،کی دوور کراون یه واوی ڕاپچی ناوچه و به ته

شی بۆ کردم  وه و کچه باسی ئه ر ئه هه. س نازانت کویه؟ که
ی ڕاپچی ناوچه  و دوو گونده ی دانیشتووانی ئه وه هت دوای ئ حکومه

ختی  کانیشی ته کی ماه ک به یه  یه،کان کردووه زانراوه دووره نه
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یان  و دوو گونده کان ناوی ئه زگا لپرسراوه  دواتر ده.وی کردووه زه
وه و ئستا هیچ  ته تدا سیوه کانی حکومه موو فایل و دۆکومنته له هه

  .وه نین و ناوهو دو گوندک به

دوای کوشتاری مندانی شاماال و کوشتنی ئیشماعیلۆڤ و 
مات و  ڕو م دانیشتووان و مه رجه ی دوو گوند به سه وه سینه
و  یشتم تازه هیچ شتک ئه  من تگه،خشه ر نه وه له سه رانیه وه زینده

یشتم   تگه.یشتم هیچ شتک به من ناکرت  تگه.رباز ناکات وته ده
وه   بۆیه بیرم له.رباز ناکرت سک به من ده یچ شتک و هیچ کهه

ربازکردنیشم  ی خۆ ده بیرۆکهی  و کاته ئه. م رباز که وه خۆم ده کرده
 ،بوو و زۆر پی خراپ نه  ئه،ی ئاشنام باسکرد که رستاره بۆ کچه په

  .وه ز بکات زۆرتر من گلبداته و حه چوو ئه م پده به

 یه بووم خۆشخانه و نه  چوار مانگ بوو من لهی هو دووای ئهوک  شه
مان بۆ  خشه به دورودرژی نه -ر بووم  سه ستبه ک ده یه  که تاڕاده- 

ڵ من  کات له گه ز ده و پی گوتم که زۆر حه ئه. ڕاکردنی من دانا
م  نیا جبھت، به ی به ته که م دی نایات دایکه کوره ڕابکات به

م  که تنه نگاو بۆ هه م هه که ک یه وه. تیم بدات  یارمهنی پدام و به ئه
و له مای  خۆشخانه جبھم و ئه وه نه و پشنیاری کرد به دزیه ئه

م  که ی چیرۆکی ڕاکردنه و کاته  ئهئینجا دوواتر،. شارمدات خۆیان حه
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وه تا ڕنماییم بکات له سنوور  هتدۆز سک ئه بت که مک کۆن ده که
من . و ئیتالیا ره وه به وشه  و لهلبانیا وه و بۆم بۆ ئه ڕمه بپه

یگرت، جگه  ق ده عه ی وه ر ئه وم قبووڵ کرد له به ی ئه که پشنیاره
  .برد ده کی ترم شک نه ش من ڕگایه وه له

 .ر مبه تای مانگی سپته ره کانی سه وه وکی تاریک بوو له شه شه
. ی نیشاندام که  خۆشخانه ی نه وشه ی حه وه رگای پشته که ده رستاره په
وه  وه و له وشه کرایه کی بچوکدا ده یه ر باخچه سه  بهرگایه و ده ئه

م  دا، به یه و شارۆچکه کانی ئه م به ناو ماه متوانی خۆم بکه ڕک ده
ه خۆی و کچ وک بت که ئه م شه که وی ڕاکردنه وتین شه ڕککه

ر له  دا هه وه و شه و له بت و بگره ئه رستاری ئشکگر نه په
و  ر ئه ی هیچ گومانک له سه وه  بۆ ئهبت ش نه که خۆشخانه نه

  .بت دروست نه

 له ،یانی ری به عات سی به ی سه  نزیکه،وه و شه و دوای ئه س شه
ی م کردو بۆ  دزه،وتبوون کان خه رستاره وان و په کاتکدا پاسه

وه بوو که من  شمی ئاسانتر کرد ئه که ی ڕاکردنه وه  ئه.رچووم ده
ن وک دنیا ببو یه  بووم و تاڕادهیه خانه سته  خهو چوار مانگ بوو له

کی  یانیه ر له به شم سه که ش کاتی ڕاکردنه وه  جگه له.م نایه ی هه وه له



                                 کان یهیئرانونی پیاوه  خه
  ماردین ئیبراهیم

 

 114

کان  رستاره وان و په دا به گشتی پاسه و کاتانه زۆر زوو بو و له
  .یه می سپده ده مه ده ئیتر تازهمتر بوون چونکه پیان وابوو  بخه

که  خانه سته ی خه وشه ی حه وه ی پشته که له باخچه بچووکهکاتکیش 
که  رستاره  په  کچه،وتبووین ک پشتر ڕککه ر وه  هه،ئاوابووم

یشتمه الی و  وه گه سواریه ناسه مک هه من به که. کردم ڕی ده چاوه
 دوای .وت و پشم که ین ئه ک بکه یه ی هیچ کامکمان قسه وه ب ئه به
دا به نزمی و بۆ خۆ پاراستن له  که ی به پشتی شارۆچکه وه ئه

. وان مای ئهیانده  گه خۆمان ،وانی ڕۆیشتین کانی دده کانی بنکه گۆپه
  .وه دوور بوو که خۆشخانه  زۆر له نهوان ی ئه که ماه

***    ***    *** 

 بۆیه .وتبوو ی خه که دایکه نابیناکه  رستاره یشتینه مای په  گهکاتک
وه چونکه دایکی  که به منی گوت پویسته هواش بجومه رستاره په
تی موساش  زره وه حه ری ببته به ر خه هه - وی زۆر خراپه  خه

سانی  ی هیچ جۆره گومانک الی که وه بۆ ئه. وه ونته ناتوانت بیخه
ی   کیژه،م که رودراوسکانیان دروست نه و ده و ماه هناسیاوی ئ

ی  و ژووره و به ئه.  بۆ ناو ژورکی بچووکمرستار  ڕنمایی کرد په
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روشکی  یان که کان و پ بوو له ده روشکه گوت ژووری که ده
ک و  تۆیه ڵ په کی له گه یه ه که که دۆشه کیژه. وره و بچووک گه
تی  ش که بۆ یاری و ئیسراحه وپه  پوشرینک بۆ هنام و له ناو سه
 دوواتر مۆمکی بۆ .بۆی داخستمی  جگاکهکان دانرابوو  روشکه که

ست  شتکم ویست به ده ر  ئینجا پی گوتم هه.هنام و دایگیرساند
شی پگوتم  وه ئه. و خۆی دت بۆ الم دا و ئه که بکشم به دیواره

 و  رمه ر خۆی گه هکه ه بت چونکه ژووره رمام نه می سه خه
  .رمتری کردووه ش گه روشکه زۆره موو که و هه ی ئه ناسه هه

موویان به  وه هه وێ پامدایه  منیان بینی لهی مه و ده  ئهکان روشکه که
روشکی  یان که ده. وه کانیانه زیکه زیک خۆیان خزانده کونه

دایک ند ڕۆژک بوو له  مووی چه ندکیان هه  هه.نگ بوون نگاوڕه ڕه
نازانم . بوون ک ده ی مراویه ی هلکه یان هنده که ر یه ببوون و هه

 هیچ  بۆیه،وه س ناتوانت بمدۆزته  دنیا بووم کههۆی چی بوو
ر  رم کرده سه ر سه  هه.م زۆر ماندوو بووم  به،بوو ترسم نه

 ،ستا خشکی لھه ی ژری خشه که شه وپه هۆی پوش که که به رینه سه
وه، ئینجا به  رستار مامه ی په ک له مای کچه یه  ماوه.وت کهوم ل خه

 له سنوور ش و کاته ئهر سنوور و  یانده سه و خۆم گه هاوکاری ئه
. کردم ڕیان ده لبانی چاوه کی ئه ند قاچاخچیه ئاودیو بووم چه

و   و ئه لبانیانه و قاچاخچیه ئه ی ئه ی دڕندانه ه تی مامه چۆنیه
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مکی ماتۆڕی  له وان به به ی تووشیان بووم کاتک ئه ریانه سه رمه چه
ری ئیتالیا چیرۆککی  وه بۆ به ڕاندمیانه و په کجار تیژڕه یه
که   له ئاوهی وه پاش ئه.  م دا ناتوانم باسی بکه  و من لرهخۆیه ربه سه

جاتم بوو، هنجکی  کان نه لبانیه ست ئه وه و له ده ره هاتمه ده
ژانی  و برستی و شه ندییان به یوه و هنجانه په م ئه زۆرمدا، به

ریادا تووشی دت،  سک له ناو ده موو که بوو که هه وه نه یه ده گه
و  ئه. بۆوه ڕاستی قزم له مرۆڤ ده ر به و ڕۆژه من هه کو ئه به

ی له ڤینیسیا بۆ  یانه زووه ری به و به دام تا ئه ریان نه هنجانه به
  . بینیمجار السم  که یه

***    ***    ***  
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  من و میلیاس

 دایک  وان له ی ئه و ساه ئه. بابی من و دایکی میلیاس دووانه بوون
بت به شاژنی  م ده بت ئیلیزابسی دووه مان ساڵ ده بن هه ده
ونه ژر  که ی وتانی کۆمۆنوس ده ش زۆربه مه ریتانیا و به به

 و شکۆی خۆی  ت یبه نی هه بۆ پیشاندا،شاژن. وه یه که ری تاجه سبه
. بت دا مندایان ده و ساه کات که له و دایکانه ده موو ئه تی هه خه
ختیش  ی نه نکم جگه له میداکی شاهانه بك پاره وه نه و هۆیه به
وره   بابم و دایکی میلیاسیش ورده ورده گهدووای. گرت رده وه
نج  ی گه و کاته ئه. ن به دهر  سه وه به که یه کان به ی کاته بن زۆربه ده
 و پیشانگایه ئه. ن که تی ده کی تایبه ردانی پیشانگایه بن ڕۆژک سه ده

ی  ریه وه هونه و بزوتنه کانی ئه  پیشاندانی کارهبت به  دهت تایبه
 ی وه  واته بزوتنهریتانیا ی به ی نۆزده ده ڕاستی سه ناوه

' ناوی به  'ئیڤرت میلیاسجۆن 'ی  تابلۆکان کک له یه. کان پریافایلیه
وام  رده پیشانگاکه س ڕۆژ به. کشت رنجیان ڕاده زۆر سه' ئۆفیلیا

و  ئه. مان تابلۆ چن بۆ بینینی هه که ده ر س ڕۆژه وان هه ئهو بت  ده
و  له. ن که و تابلۆیه ده یری ئه عات سه ندان سه چه  و برایه به خوشک
کی  ک به شکۆیه یه میره ک ئه  ئۆفیلیا وهدا کچک به ناوی تابلۆیه
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ش  و ڕۆژه ر ئه هه. وه به خنکاوی له ناو ئاودا ڕاکشاوه شازادانه
ر کامکیان  ر هه گه ن ئه ده ن ده بت بابم و پووره ڕبیکام به ده

. نن بت ناوی میلیاس یان ئۆفیلیای لده کوڕک یان کچکیان هه
ر و ناوی  باته سه خۆی دهی  که نه بم بابم به کاتکیش من له دایک ده

ی  آه ره ک چۆن پووره ڕبیکاشم ناوی نۆبه ر وه نت هه ئۆفیلیام لده
  .نت میلیاس خۆی ده

ڕاشکاوی  من به. یر بوو کی سه ندیه یوه ندی من و میلیاس په یوه په
ر خۆشویستووه،  م هه و کوڕه ی بیرم دت من ئه ته وه توانم بم له ده
و  ر ئه توانی ناوکی دیاریکراو له سه دهم م زۆر جار نه به

ندک جار  ت هه نانه  ته. دانم،بوو وم هه من بۆ ئهی  ویستیه خۆشه
ی منی بۆ  وه م ئه به. ی خۆمه کی دووانه و برایه کرد ئه ستم ده هه
 بوو  و ڕووداوه کجاری دنیا کرد که ناکرت میلیاس برام بت ئه یه

  . دوواداهات ی تریشی به وشوه ندان ڕوداوی ها که چه

نم  مه وسا ته  ئه.کانی ئینگالند  له هاوینه خۆشهڕۆژکی هاوین بوو
ردوو الی  ر هه سه م له یانی زوو به ئازارکی که  به.وسان بو سیانزه

کانم  مکه کرد مه ستم ده هه. ر هاتم به خه پی سنگم به  راست و چه
رزتر  یاتر له ڕۆژانی تر بهمیان ز که نکه نماون و کراسه ته مک په که

و  ی میلیاس هات بۆ مامان و من و ئه ڕۆکه ئیتر نیوه. وه کردۆته



                                 کان یهیئرانونی پیاوه  خه
  ماردین ئیبراهیم

 

 119 

 ردوو  هه گوتمن به میلیاسم . کرد  یاری میکانۆمان دهوه پکه
و به هواشی کراسه   ئه.ن که پی سنگم ژان ده الکانی ڕاست و چه

ست بنت به   دهی وه ک ئه وه و وه رز کرده می تا ژر ملم به که نکه ته
کانمدا  مکه ر مه سه کانی هنا به سته ردوو ده  هه،کدا یه قوته ڕنه پشتی زه

 میلیاس وای کرد من ی و کاته ئه. که تازه له شکۆفه کردندا بوون
م   به،ر کرد ده به کی له ڕاده خۆشیه ستم به رم دایگرتم و هه شه
دا  که ست لدانه ه دهی ل و چژه ست ئه مه ده ی خۆم بده وه بری ئه له
م  به. "  ئای...ئای" و گوتم  یه  وام پیشاندا ئازارکی توندم هه،بوو هه

ی من  وه دایه ئه چی بو و گوی نه موو کوڕان ساخته ک هه میلیاس وه
وت که منی له  که یه ده ریزه و غه کو دوای هاواری ئه  به،م چی ده
وه  میشه له ناوه هه  انی کچ خر ئمه ئا. وه لغاو کردبوو ناوه
ت   قهی کچان ئمه. نیب رده م شتکی تر ده یه و به ده ان ههمستک هه
کو   به،نیی  دهئمهن که  فتار بکه وه ڕه پی ئه ن کوڕان بهی ز ناکه حه
مهکی ئ م هاواری ناوه ان خۆشه کوڕان به دهمپ وه بم   به،ن

کو  کوڕان وه. ن  ناکهمانمدت نائو زانن بۆیه قه وه ده کوڕانیش ئه
ست له  یویست ده زۆر جاری تر میلیاس ده. ستن هه گی ڕاو به سه

که میلیاس،  که میلیاس، وامه مه مگوت وا شم بدات من ده شونکی له
مگوت وابکه میلیاس، وابکه  وه ده  له ناوه، منکرد م من درۆم ده به
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زانی بۆیه  ی ده وه ی خۆی ئه ستی کوڕانه میلیاسیش به هه. میلیاس
  .کرد میشه وایده هه

***    ***    *** 
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  نار هه نکه ده

 زیاتر بو به تواناک شاعیرکی  الس ڕۆژ به ڕۆژ ناوبانگی وه
م و   ده م به کانی ده یناست و شیعره ککی زۆر ده خه. وه بته ده
ک شاعیرک  م ناوبانگ و ناسرانی وه ڕن، به گه ست ده ست به ده ده

ش عاشقی  و کاته ئه. و ناگۆڕت ری ئه سه رمه له ژیانی پ چههیچ 
ناوی  به بت  کانی شار ده که ڕه کک له گه نجی یه کچکی گه

و   دنیایه ناتوانت بهی وه بهخوات  مکی زۆر ده نار خه هه نکه ده
ی زیاتریش  وه ئه. دخۆش بکاتکه  کچهوت  یه ی خۆی ده یه شوه
ن که به  که ی کچه قانه و ئامۆزا ده کات ئه هشقه ناکام د و عه ئه
  .ون که رده که ده خت له مای کچه خت و ناوه وه

ژار و س  کی هه یه  باوه پیارهو  بووژنک  کچی بوهنار هه نکه ده
 کانی ر س خوشکه هه. بوو تری هه وره خوشکی له خۆی گه

ڵ دایکی و  گه  له کهبت  نهخۆینیا   تهبوو شوویان کردنار هه نکه ده
 کات  باسده السی بۆنار هه نکه دهڕۆژک . ژی یدا ده که باوه پیاره

بت  ده. بچنت کانی هه قه نگ به ئامۆزا ده تی ته  توانیویهو ی ئه وه ئه
وی و زاری به میرات له  ک زه  کۆمهنار هه نکه ده دایکی وه بزانین ئه
 پشوویی  که کانی مردهم برازا  به،وه بۆ جماوه ن باوانیه الیه
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بت  وره ده ناریش گه هه نکه  دهی و کاته ئه. ردا گرتووه ستیان به سه ده
وان  کات ئه ست ده ی هه وه م به هۆی ئه وه و هه ژاریه م به هۆی هه هه
 ی وه لهوه  کاته دریان لکراوه به توندی ئامۆزاکانی ئاگادار ده غه
نار  هه نکه ده. یه دا هه انهوی و موک و زه شیان له وانیش به ئه

و موکانه  شی خۆیان له ر به گه  ئهی وه وه له کاته ئامۆزاکانی ئاگادار ده
که  کات و کشه ر تۆمار ده سه سکایان لهو  وا ئه وه ئه ڕننه گه بۆ نه
و  شه ڕه وت به هه یانه تادا ده ره ئامۆزاکانی له سه. نته دادگا  یه گه ده

بینن   دهاتکم ک  به،ن نگ بکه یان بده که هشه کچه مام گوڕه
تک  رفه بن و له ده هری ده واوی ده بسووده به تهکانیان  شه ره هه
  .ن نگ بکه نار بده هه نکه تایه ده تا هه ڕن بۆ هه گه ده

ربائیللۆ  رمی ئه ی گه و ڕۆژانه کک له رمی هاوین، یه ی گهڕۆژک
ن  الیه و شاره له کی ئه کات خه ست ده ک که ئینسان هه یه گاته ڕاده ده

و  کک له له یه. وتووه دی که به تکی ئه فره ر سزا و نه وه به نده خوداوه
ند  نا چه  له په،نار هه نکه کک له ئامۆزاکانی ده  یهدا، ڕۆژانه
نار  هه نکه  دهدا رامۆشکراو  تۆزاوی سووچی پارککی فهکیر وبه سنه
هیچ نار  هه نکه دهی  ئامۆزاکهو ڕۆژه  ئه. تبین  السدا دهڵ گه له

 بۆ تی ی بینیویه وه وه وئه  ماهوه ڕته گه ک ناکات و ڕک ده یه قسه
نار  هه نکه  دهاتکی داهاتوو ک فته بۆ هه. هو گته ئامۆزاکانی تری ده
م   به،نار ئاماده نابت هه نکه  ده،کتر ببینن بت یه و الس بیار ده
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کتر بینینی  و دوای دوا یه ک شه نیا یه  تهوه نییه ای له هیچ ئاگالس
. ودا کوشتووه خه ناریان له هه نکه  ئامۆزاکانی ده،نار هه نکه ڵ ده گه له
وه به درژایی   الس به بئارامیه،نار دیار نابت هه نکه و ڕۆژه ده ئه
نار  هه نکه ی له هاتنی ده وه  دووای ئه.کات ڕی ده و ڕۆژه چاوه ئه
نار  هه نکه چت له دوکاندارکی نزیک مای ده  ده،بت ئومد دهب

 بۆ کی ترسناکیکات و کابرای دوکاندار چیرۆک پرسیار ده
  .وه گته ده

***    ***    *** 

ڵ  گه کی تر له یه ر ئواره ک هه نار وه هه نکه ر له ئواره ده سه
دوواتر . نخۆ وشه نانی ئواره ده که و دایکیدا له حه  پیاره باوه
کی الس که  یه ی نامه وه کات به خوندنه رقاڵ ده نار خۆی سه هه نکه ده

کات به  ست ده نار ده هه نکه ئینجا ده. دایه گه شیعرکیشی له
دایکی . نگ وکی دره فیق حیلمی تا شه کانی ڕه ی یاداشته وه خوندنه

ربان   سهونه هک رده سهکاندا  ی به قادرمه که نار و باوه پیاره هه نکه ده
و  ی شه عات دوانزه ری سه وروبه ناریش ده هه نکه  ده.وتن بۆ خه

 .وتن ربان بۆ خه سهه چت دهویش  ئه  بۆیه. وی دت کات خه ست ده هه
وه بۆ  که ربانه تی سه ی له الی ڕاستی خۆرهه دایکی جگاکه



                                 کان یهیئرانونی پیاوه  خه
  ماردین ئیبراهیم

 

 124

و  خه ر زوو  ههی ر جگاکه گاته سه  دهنار هه نکه کاتک ده. داخستووه
مک   که.وه وکی قووه چته خه ک منداکی ساوا ده وه و وه یباته ده

ک  موو خه ر بۆ ڕۆژی دوواتر هه  هه- دوو تارمایی دوواتر،
له  -  بووننار خۆی هه هکن  ده ئامۆزاکانیو دوو تارماییه ئهزانت  ده

وه  ناره هه نکه ی مای ده  که ی کۆنه وه و له سیله ناو تاریکیه
ی مای  که وشه نزمه ر حه سه مات به  به ماتهئینجا. ون که رده ده
ئینجا . وه یانه که وشه ون و ڕک دنه ناو حه که رده ناردا سه هه نکه ده
نه  گه ڕن تا ده گه ده کاندا هه ر قادرمه سه نماڵ بن به ی خاوه وه ک ئه وه
و  وه که ئه کاهکی شینی  نار به ماکسیه هه نکه بینن ده  ده وکه ربانه سه

نار  هه نکه بینن ده ده. وتووه  خه،ریان یانکرده به ڕۆژانه کچان زۆر ده
ستکی  شیدا و ده ی له وه شی خواره ر به سه یی داوه به کی قاوه تۆیه په
ر  سه لهی تریشی  که سته که و ده ربانه ر کۆنکریتی سه وتۆته سه که

مرد و  ش پیره که نهری با و سه بینن له ش ده وه ئه.  داناوهسکی
فکی زۆر کۆندا  رچه خۆش له ژر چه ی نه ک دوو پشیله پیرژن وه

ی  یه و سیما ساده رم له و دوو تارماییه شه ئه. پرخه پرخیان دت
ی مانگی  وه شه و مانگه ی ئه  له ژر تریفه کاتکن نار ناکه هه نکه ده
نه مای  ی بگه وه  زۆر پش ئهر ههوان  ئه. وتووه رماناندا خه خه
ن و له  که کتر ده یرکی یه  سه،کانیان سوار کردووه نگه نار تفه هه نکه ده
ستژ گولله  ک ده رو یه وه سه کی بئامانه ک کاتداو به خونساردیه یه
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کشن  کاندا داده ئینجا به خرایی به قادرمه. نن وه ده ناره هه نکه به ده
دا ئاودیوی  که وشه  دیواری حهر  و خۆیان به سه که وشه بۆ ناو حه

  .بن وه وون ده که ن و له کۆنه تاریکه که وه ده ره ده

گویان له و ر دن  به کان به خه قه نگی ته مرد و پیرژن به ده پیره
یاندا بۆی  که وشه بت که به حه کانیش ده نگی پی تارماییه ده
ناریان  هه نکه ه دهکان و فیشه وان نازانن ئه مجار ئه که یه. چن رده ده

کان  نگه وه ده کانی دراوسیانه چن له ماه کو وای بۆ ده پکاوه به
چت و نابینن  می پده  ساتکی کهی وه پاش ئهم   به،هاتبن
ردووکیان پکا له   هه،ر بت به وان به خه ک ئه نار وه هه نکه ده

ی  گاکهنه الی ج گه وه و ڕوڕاست ده بنه جگاکانیاندا ڕاستده
مان  ر له هه کانی دراوسش هه ند ژن و پیاوکی ماه چه. نار هه نکه ده

. نار هه نکه ی مای ده که ربانه نه سه گه وه ده کانی تره ربانه کاتدا له سه
نگی  وه چی بوو؟ ده رێ ئه ئه" پرسن  کان ده  ژن و پیاوهیدا  و کاته له
مرد و   پیرهبت و کاته ده ئهمان  وه هه ئه" وه هات؟ قانه لره و ته ئه

نار که ماکسیه شینه  هه نکه ر ده وته سه که پیرژن چاویان ده
ند  وه چه پیه ی چه که له الی که تانی خونه و له رتاپای خه ی سه که کاه

کی پ له  یه رمۆزه ته. ی که که ر دۆشه وتۆته سه ی که پچک له ڕیخۆه
ککی  ند فیشه  چه،وه دانرابوو ناره هه نکه دهی  جگاکههۆڵ له نزیک  سه
دایک و ی  و کاته ئه. دڕابوو کان هه که بری فیشه وتبو و به زه ر که به



                                 کان یهیئرانونی پیاوه  خه
  ماردین ئیبراهیم

 

 126

رم  نار هشتا خونی گه هه نکه دهرمی  تهر  نه سه گه ی ده که پیاره باوه
هۆی  یان پارچه سه ر ده سه ڕژت به  شی دت و ده کانی له له برینه
نگی  ک به ده ڕه م دانیشتووانی گه رجه دا سه وه و شه له. ڕژاودا

ت  ار نای به رگیز به خه ی هه وه م ئه  به،ر دن به کان به خه قه ته
 . تی نار خۆیه هه نکه ده

***    ***    *** 
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  وه کاته ی خۆی ده که خانی بیر له نیشتیمانه

زۆر . وه هاتووه مانزانی خانی له خاککی دووره موومان ده  ئمه هه
تی زۆری بینیوه له ڕگای هاتنی بۆ  حه له خۆیمان بیستبوو ناڕه جار
کک  ی بۆ کردبووین که یه و کاتانه ندان جار باسی ئه و چه ئه. ئره

ڕی کردووه و  کانی هیرۆدۆس شه وه ی دژی نه کدارانه و چه بووه له
 بست له ی هو و برستیانه ر له  هه،شتووه تی زۆری چه هامه نه

رمادا  پووکان له ناو گه ن تا تینوتی دپووکن، له ههب ئینسان ده
 ،ختدا دری سه فر و چیا و هه و ڕۆیشتنی دووروو درژ به ناو به

ت  نانه  ته،ترسیدایه تک له مه زانی میلله مانده و نه کو ئه م ئمه وه به
یرمان  وه شتکی سه  کانه فیزیونه له ی ته ش که له شاشه و ڕۆژه ئه

 خانی پی ،چوو ی مردووان ده وه ر له ڕۆژی زیندووبوونه  هه وبینی
  .ڕین گوت ڕاپه ده

 له پ. شت سان بوو نمان هه مه و کات من و میلیاس ته ئه
ر باسی  و و ڕۆژ باس هه شه. نگ کانمان پ بوو له باسی جه ماه
رباز و  ی سه وره دان تابووری گه ی سه وه شکرکشی و کۆکردنه له

دان له  کان به سه دیپلۆماته. نداو کانی که بۆ ناو ئاوهبوو ن ناردنیا
یی  ونکی جاجاۆکه تهو چوون  هاتن و ده نوان وتاندا ده
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نگ و بنکه  تی جه زاره م وه رده به. چنی وادا ده بینراویان له هه نه
ر   شان و سهی و پیاوانه ، لهدان پیاو بوو له سه کان پ ده ربازیه سه

ی جۆراوجۆری  نیشانه ستره و داڵ و رۆکیان به ئه سنگ و به
رباز و   پ له سهیشتی کانی دنیا که ته حکومه. ربازی داپۆشرابوو سه
ک که هشتا له ناو  یه نارد بۆ ناوچه یان ده خانه ک و جبه چه

یشتین  موومان تگه ئیتر ئمه هه. وزا گه نگکی تردا ده مشی جه خۆه
کرده   ڕووی دهگومان لبوو باوکم. ومت قه وره ده نگکی گه جه

ئاخر خانی گیرست؟  ڕ هه بۆ پت خۆشه شه"یگوت   دهخانی و
بن،  کان وران ده کان و گونده کوژرن، شاره رباز ده زاران سه هه
بن له  ی کوژراوی الوانی بمراد، پ ده بن له الشه ریاکان پ ده ده

ق و خونی  کان و عاره یهشت یاره و که ی شکاوی فۆکه و سه پارچه
وره و  نزینی ڕژاوی ترومبله گه کان و گازو به ربازه سه
  ."کان لالحه به زه

و کوێ  ره کان به ی ڕوداوه بت ئاراسته ی دنیا نه وه ک ئه خانی وه
 ر ندهو  له!رتی ئازیز هیربه"یگوت  وه ده مناکه نگکی خه  به ده،ڕوات ده

 -  یه موو شونک ورانه وێ هه  له.بووبت نهماوه وران  هیچ نه
وێ  ئه. ی له دایک بت مردووه وه سک پش ئه موو که هه

متومانی  ڵ و ته  له ناو دوکهوکش ڕێ به   لگه،یه وره گۆڕستانکی گه
  ."وه وت زیندوو ببنه که کان هه تک بۆ مردووه رفه دا ده نگه و جه ئه
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وه به گرژی  کانه فزیونه له ی ته رۆکی وتان له شاشه سه
و  م ئمه له ناو ئه به. ران دیار بوون وتن و توڕه و نیگه که رده ده
کانی   له ناو چاوه،دا نگ و کاولکاریه ناو باسی جه راو زه موو هه هه

ستمان  نگیدا هه کانی و له ناو تۆنی ده رمی لوه ی نه دا، له جوه خانی
 من و میلیاس ک یه ، مژدهکرد ک ده یه به خۆشنوودی و مژده

  .ین توانی تیبگه مانده نه

کان  ربازیه یاندنه سه نگوباس و ڕاگه رمی و توندوتیژی ده ڵ گه له گه
زاران  ردانبوونی هه رگه کان باسی سه واه ڕ، هه فکان فکانی شهو 
ربازمان  زاران سه باسی هه. نگدا کانی جه ره کرد له به  دهانربازی سه

. یلووشیبوون ریا هه زارانی تر ده دابوون و ههبیست که بیابان قووتی
کرد که  ده ئاماده شتیانه یان که و ده ر ئه  سه تیان له کان بابه ڕۆژنامه
یامنری ڕادیۆکان  په. ریا قووتیدابوون وه ده ربازه زاران سه به هه

دا که به  ربازیانه ده دان ماشنه سه و سه ر ئه ڕاپۆرتیان له سه
رباز  زاران سه باسی وبوونی هه. وه سووتابوون هکانیان رنشینه سه
له . کانی میندا لی حوشترمان بیست له ناو کگه فراوانه یان مگه و ده
کو  مان بینی که وه و فۆکه پکراوانه ی ئه وه ونه فزیۆنه له ته
 بۆ وه وتنه ناو لمی بیابانه که کشان و ده ککی ئاگراوی ده یزه نه
وتن  رکه تان باسی سه وه یاندنی ده ڕاگه. بوون ۆش دهتایه خام هه تا هه

مانزانی  وه ده ی خۆمانه و مندایه  من و میلیاس به. کرد و دۆڕانیان ده
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کرد دخۆشی خۆی  رمی ده ندک جار شه خانی خۆشنووده و هه
و  لهت   به تایبه،رببت و ورانکاریه به ئاشکرا ده ر ئه رامبه به

م له نیگای چاوانیدا   به.ی کوڕی ئاماده باینایه من و میلیاسی کاتانه
بوو  ک هه  خۆشنوودیهدا و گوفتاری و له شوازی قسه

  .وه شاردرایه ده نه

یرو دراماتیکی  کی سه یه به شیوهکان  ی ڕووداوه ک ئاراسته یه ئواره
و  باوکی میلیاس له. ستا نگ وه یاند جه نگوباس ڕایگه له پ ده. گۆڕا
  ڕوودانی هویدابوو دشادی خۆی ب شوودا زۆر ههی پ یه ماوه
مباری  یتوانی خه ندی کۆشا نه رچه م هه وه به که بشارته  نگه جه

دی  و کتوپیه و به ب هاتنه که به نگه ستانی جه ر وه رامبه خۆی به
یه  و ئواره ئه. وه  بشارته،کرد روان ده ی لی چاوه نجامانه و ئه ئه
 له اتکخوارد ک ی میلیاس دانیشتبووین و نانمان دهموومان له ما هه

ئاگامان لبوو باوکی . نگمان بیست ستانی جه وای وه ڕادیۆوه هه
نگی  گرت و ڕه که هه ستی له خواردنه ب ویستی خۆی ده میلیاس به

  .ڕا ترانی داگه شکی قه وه بۆ ڕه رکی ساده سمه له ئه

***    ***    *** 



                                 کان یهیئرانونی پیاوه  خه
  ماردین ئیبراهیم

 

 131 

. رپ ته سه ستاوه تک هه واوه میلله کی ته یه یه، موعجیزه موعجیزه"
وه و هاوار بۆ  ته وه ڕاستبوونه کانیانه زار الشه له گۆڕه دان هه سه

هات و  دا ده که وه له ماه گرتووییه نه خۆ خانی به جبه" ن که ئازادی ده
وه  رموگوڕیه خشاندن و به گه کانی لکده سته ده. گوت و وایده چو ده

و  یه، ئه کرده که و بوانه یه یگوت موعجیزه و ده ئه. کرد ی ده قسه
  . ڕیون ی ویدا ڕاپه که س دژی زۆرداری له وته یگوت ملیۆنان که ده

وه  کانه فزیۆنه له م له ته  به،یشتین گه ده من و میلیاس باش تنه
. دا ن دهنیااک یهگا حکوم الماری بنکه و باره سمان بینی په زاران که هه
م  رده وه له به نگه نگاوڕه زاران ئای ڕه س به هه ن کهزارا هه

ی پ بوو له مندانی یرباز زیلی کۆنی سه. قین چه کاندا ده زرپۆشه
دا و له  کانیان فده نگه ربازی بچاره تفه زاران سه هه. شقوڕاوی له

کانیان  زاران پیاو جامانه هه. بوون سلیم ده مگیندا ته مارشکی خه
مانبینی  ی ده وه ئه. شاند وه ی تیۆتاکاندا ڕایانده  له دواوهداگرتبو و

. المار بوو یلی له هرش و په مانبینی مه ی ده وه دخۆش بوو، ئه
کان و  ر زیندانه برده سه تیان ده مه رممان بینی هه نجانکی خونگه گه
ر نووکی  خسته سه کانیان ده وانه ندیه شکاند و به رگاکانیان ده ده

زاران زیندانی به قژ و ڕیشی درژ و  ئینجا هه. کانیان نگه ی تفه نزه
ی  وه تکه وڕماویه هنا و به واق وه ده ره وه هوروژمیان بۆ ده چکنه

ریان  خت یاوه  بهی وانه  لهکانکیش خه. بوون ره ده حشه و مه ئه
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ت  کانی حکومه واگریه ربازی و هه ی سه الماری بنکه  تا پهوببو نه
ڕۆ و  کانی کشتوکاڵ و ئاوو ئاوه تیه رایه به ڕوه الماری به  په،ن بده
یان به  ریده ژنانی دووگیانمان بینی موبه. دا کانیان ده خانه سته خه

یان کردبۆ  الجه لمان بینی سه پیاوانکی  شه. کشا دوای خۆیاندا ڕاده
نیان ئاگر کا ی کتبخانه وره ی گه فه تیمان بینی ڕه مندانی پپه. کۆیان
  .دا رده تبه

. نواند سک توندوتیژی ده موو که دا، هه الماری ده سک په موو که هه
 له ناو سوتماکی  وره وه گکانکی گه سه یی ملیۆنان که له تووڕه

له ناو ئسک و . ند سه وه تاوی ده زاران گوند و شار و گۆڕستانه هه
وه و له  ستانه ده وه ملیۆنان تارمایی هه سه پروسکی ملیۆنان که

هاته  دا که ده ر شتکیان ده الماری هه دا په وره ڤاکی گه رنه که
یانوخاند و هاواریان  دا و ده رده موو شتکیان ئاگر تبه  هه.ڕگایان

دان بت،  ئاوه"یانگوت  کرد و ده و ورانیانده" بژی، بژی" کرد ده
سمان بینی به  ان کهزار هه". دان بت، به کورایی چاوی دوژمنان ئاوه
  .وه دایه ده دا و ئاوڕیان نه دان کوژراودا بازیان ده ی سه ر الشه سه

کان  وسا منداڵ بووین به چاکی له شته من و میلیاس ئه
ی له ڕادیۆ  وه فزیۆن بینیمان، ئه له ی له ته وه م ئه یشتین به گه ده تنه

 بۆیه نه .بووکجار ترسناک  و ڕوداوانه یه ی ئه رباره بیستمان ده
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وکی  ی هه وه ڕای ئه ره یشتین سه گه وسا و نه ئستاش تیان نه ئه
  .ین زۆریشماندا تیان بگه

***    ***    *** 

نده و  موو خه پ هه له. خایاند کانی خانی زۆری نه خۆشنوودیه
 و  جووه. ر گۆڕا کی سامھنه نگیه کانی به نائومدی و بده دخۆشیه

ی بت  وه یان له باتی ئه مجاره ئه. مھنتر بۆوه  خهفتاری همنتر و ڕه
وه دنیا  یان فرۆشت، دیسانه وه ئمه دیسانه" یگوت  یه ده موعجیزه

  ".پشتی تکردین

ی  وانه ئه. کان گۆڕا فزیۆنه له ی ته ر شاشه ی سه یان ونه مجاره ئه
مانن به  بینی مجاره  ئه،کرد دا و هرشیانده الماریانده دون بینیمانن په

یانبو و  ههکه یان  و شتانه موو ئه ملیۆنان پشتیان کردبۆ ماڵ و هه
ملیۆنان . کاندا خته شت و چیاو دۆه سه شیان کردبو به ده باوه
کاندا  خته بوون، به چیا سه ده  کان ئاوا ورازو نشوه کۆڵ له هه مابه
دان  هس. وه کرده دا ڕۆژیانده رزه ڕان وله ژر باران و ته گه ده هه
دان  سه. هران هاتن و جده ده قھه فرا ڕه مرد وپرژن له ناو به پیره

خکی . وه یشت بیانگرته گه ده س پانه یبردن و که منداڵ الفاو ده
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ستبو و  یان به کان کۆزیلکه ر ئاگرۆچکه شو له به هیالک و په
بوون و  پارچه ده کاندا پارچه ی مینه رزین، له ناو کگه له ده هه
خۆش به  نگوینی نه ک ملیۆنان په  وهست و قاچ  واو بده کی ته یه وه نه
وه  وه  شانازیان بهی تا دون وانه زاران له هه. ڕۆیشتن ویدا ده رزه سه
ژارو  ک هه  ببوون به کۆمه،ن که بات بۆ ئازادی ده کرد که خه ده
کرد که  دا ڕایانده تانی و خواردنانه و باره به به دووای ئهو وماو  لقه

وانه بۆ  مانگوت ئه من و میلیاس ده. دان کان بۆیان فده ره کۆپته
کانی  وه وانه له ترسی نه یگوت ئه دن؟ خانی ده ن؟ بۆ کوێ هه که ڕاده

  . ن که هیرۆدۆس ڕاده

ر  زیاترمان له سهو بووین  وره من و میلیاس گهسانک دوواتر 
 بۆیان م الس م خانی و هه ههش  وه ئه. کانی هیرۆدۆس زانی وه نه

ش  و نووسراوه  و ئهکانی میلیاس ره فه م به هۆی سه باسکردین و هه
ورده ورده ان م و چیرۆکه کانی ئه دیوهکه خانی بۆی جھشتین 

کانی هیرۆدۆسی  وه  باسی نهی و چیرۆکه ت، ئهو رکه زیاتر بۆ ده
  .کرد ده

***    ***    *** 
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  بینن هکتر د وی یه الس و خوسره

ر  ی له سه که دوکانهی  کابرا تورکمانه کوتافرۆشهو  ئهکاتک 
و قسانه بۆ   ئه،ناری لبوو نکه هه و کۆنه بوو که مای ده سووچی ئه

 جدت و ڕوو  ق و حیساب شارو قه  الس بحه،وه گته الس ده
ڵ  گه کی زۆر به دشکاوی له یه ی ماوه له ڕه. ی کاته خاکی ڕه ده
بت  ریکی دروستکردنی خشتی سوور ده ی تردا خه ک ئاواره ۆمهک

کانی  ره باشه ککه له شاعیره هه و یه وه که ئه چته ر بیری ده و هه
ڵ  گه  له،یداته کزی ی ده یان له ڕه که کاتکیش ئیشه. وتی خۆی

 کاتک الس. د بۆ سوڕنین شھه نه مه که نجی تر ڕوو ده ک گه کۆمه
زۆر خانی  ،د شھه وت بچت بۆ مه یه  دهفۆن به خانی گوتبوو له به ته

ی  رانی نیشاندانه و نیگه ئه. رانی خۆی نیشاندابوو به ڕوونی نیگه
ی زیاتری  وه یر ببوو بۆیه داوای ڕوونکردنه وه سه الی السه خانی به

ناچار  ئیتر وه کاتهبخانی ناتوانت بۆی ڕوون م بهله خانی کردبوو، 
  .هنت ته ده بابهو  واز له

ریکی  د خه شھه ری مه وروبه کانی ده ی الس له کگه و کاته ئه
دات خۆی و ڕابردووی له یاد  وده  واوی هه  به ته،بت سوچنین ده

 یشکاری  و کاتانه کات، ئه  کار ده،کات ی کار ده و کاتانه  ئه.بکات
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دا  به  هگیران له دۆخکی گۆشهو وه  ر له ژووره  ههمیشه ههناکات 
الس وی  موو هه هه یه و ماوه ئه. بات ر ده رزی ژیان به سه په دووره

ره  و براده ڵ ئه وت بکات و له گه که ک پاشه یه بت پاره وه ده ئه
ند  وه چه وشه ر له هه. ی خۆیدا ڕوو بکاته وتکی دوور ئاوارانه

  .وه کردبوو که ندیان به یه یوه ڵ خانی په جارک له گه

و  ر ئه هننه سه بت الس ده رچۆنک ده کانی الس هه ره ک برادهڕۆژ
د بۆ الی  شھه  بچته ناو شاری مهدایان گه ی له ڕه باوه
  .وه نووسیان بخونته ی چاره وه ناوبانگ بۆ ئه ناسکی به ستره ئه

د و  شھه نه ناو شاری مه که ڕۆژک الس و س هاوڕی تری ڕوو ده
 ی  وه دوای ئه. ون که ڕده ناس به ستره ی ئهو مای کابرا ره به
ڵ هاوڕکانی السدا، له  گه بت له کردن ده رقای قسه ناس سه ستره ئه

پیاوه . بت آتر گیر ده ر الس و نیگایان له یه وته سه که پ چاوی ده
کی تا  یه وه و به شوه مک دوودیه ند جارکی تر به که که چه پیره
  .کات الس دهیری  یی سهنائاساک  یه ڕاده

و  م ئه  به،بوو نووس نه ی چاره وه  بوای به خوندنهوه  دهالس له
که به  کاتکیش پیاوه پیره. یویستبوو بدی هاوڕکانی بکات ڕۆژه نه
  .شۆکابوو رنجی السی دابوو، الس په کی جگیر سه نیگایه
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برای کا" کی تر تۆم بینیبت م من له جگایه که ست ده وا هه"
  .ی گوتبوو وه وه ئه نگکی کزی پیرانه ناس به ده ستره ئه

ماناوه  له  ییکی خا یه نه خه رده نیا به زه الس شتکی وا نات، ته
ڕاوک  ی الس تووشی ده وه م ئه به. کات که ده یری پیاوه پیره سه
کابرای . کات پی ده یری ناوله بت که کابرا سه و ساته ده کات ئه ده
ستی  ر ده سه ری به  سه،وه ییهڕیشکی درژی سپ به ناس ستره ئه

پی الس  ی ڕیشی له ناوله یه و ڕاده  تا ئه،وه کاته السدا شۆڕده
  .نابت ر هه کی درژ سه یه خشت و تاماوه ده

" م  بکهدا گه ت له نیا ببینم و قسه من پویسته ڕۆژکی تر تۆ به ته"
ی  وه وه ئه رزۆکه نگکی له وه و به ده هتکی زۆر پیاو به جددیه پیره

 پی دابو و ی به کابرا نه وه کتربینینه یهنی  م الس به  به،گوتبوو
کانی  ره نده الی براده رچه الس هه. ری قاه و زۆر سه گوتبوو که ئه

رگیز  وه هه م له ده  به،مک به القرتوه باسی کردبوو که
رزۆک و  نگه له ناس و ده ستره برای ئهڕینی کا نگپه یتوانیبوو ڕه نه

 پشتر بینینی الس و ر له سهی  که ی و پداگریه که جددیبوونه
ش  رامۆش بکات، بۆیه شه فهوه  کتر بینینه ی بۆ یه ها داواکه روه هه

سرکی   الس عه،ناس ستره م بینینی کابرای ئه که ڕۆژ دوای یه
  .و  ئهوه بۆ الی ڕایه نگ گه دره
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  .که وای به الس گوتبوو ناسه ستره ئه" وه ی دیتهمزان ده"

الس به " وت؟ پم نایت پشتر منت له کوێ بینیوه؟ چیت له من ده"
و جۆره  که ئه دیه شھه مرده مه م پیره به. ی گوتبوو وه وه ئه زبریه
ت به  تایبهی ک قیه شه لله ک که گرتبو و وه ی السی له دڵ نه کردنه قسه

  .ریگرتبوو وهکوڕانی الو 

ونی پیاوانکدا بینیوه که زیاتر له بیست ساڵ پش  من تۆم له خه"
ی  وه وتن بۆ ئه ڕکه ک به یه قه و و شار ره وه به ده شھه ئستا له مه

 ی و کاته ئه. "یت ستنووسک ڕزگار بکه  و تۆش دهن تۆ ڕزگار بکه
رۆکی خۆی می چی رجه  الس سهپ و ، کتکات یه ده و قسه که ئه پیاوه
  .وه یاد دی دته شھه ونی پیاوانی مه و خه

سی  زاران که یه هه و قه نیا من؟ له کاتکدا ئه م بۆ من؟ بۆ ته به"
بوو  سی تر نه بوایه من ڕزگار بم؟ ئایا که ر ده  بۆ ههتری تدا بوو؟

و   پم نایت بۆ ئهر نازانم چیه ڕزگار بکات؟ ستنووسک که هه ده
یانده  ی گه دیانه شھه و پیاوه مه  دا؟ چی ئهربین ن به سهپیاوانه خۆیا

مک  نگکی که الس به ده" ؟راند له ماڵ تهکیشمیان باو ووتی ئمه و
  .ی گوت وه وه ئه زاییه ڵ به ناڕه رز و تکه به
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واوی  نگه منیش به ته سکی ترنا، ڕه  که، بۆله ڕاستیدا بۆچی تۆ"
و  سکی تر ئه بوایه که یت ده بوایه ۆش نهچت ت م بیرت نه زانم، به نه
ی  ک جووه یه کوڕم خوا به شوه. ستنووسه ڕزگار بکات ده
نووسی ئمه ڕکخستووه که ئمه  ڵ ژیان و چاره گه کانی له ستره ئه
 .ین فتار بکه وه ڕه نووسه و چاره ی ئه وانه رگیز ناتوانین به پچه هه
  "چت کدهبت هارمۆنیای دنیا ت ر وانه گه ئه

چووه؟ بۆ پت وایه دنیا زۆر له  هشتا هارمۆنیای دنیا تک نه"
الس به " چت؟ تی؟ جا چیماوه له شونی خۆی النه شونی خۆیه

  .ی کردبوو و قسانه وه ئه بئارامیه

واودایه،  یی ته ندازه تکی ئه چت الوۆ، دنیا له هارمۆنیه بیرت نه" 
کانی خۆیان تۆیان رزگار  ونه  به خهدیانه شھه و پیاوه مه ر ئه گه ئه
بیت،   بوایه لره م تۆ ده ، بهبوویت ده کردبا تۆ ئستا لره نه نه

بوایه به خونی خۆیان ڕزگاری تۆ بکن، تۆش  دی ده شھه پیاوانی مه
ستنووسک ڕزگار  بت ده ی تۆش ده ، ئا به......بت به خونی  ده
  .وه وای به الس گوتبوو نه خه رده وی به زه خوسره" یت بکه

ستنووسک  بت به خونی خۆم ده ی بی ، بۆ نایت منیش ده ده"
باوکم  ؟ربدران  سهد شھه زانیت پیاوانی مه  تۆ دهم بهم؟  ڕزگار بکه
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ش  که کانی قه زه وه م نره رجه و سهس نازانت چی لھات؟  که
  .بوو له گریانقوڕگی پ بو الس وای گوتبوو " چاڵ کران به زینده

ی  وه ئه. وه ڕنه  لره ڕۆیشتن من زانیم ناگهی و کاته ئهوان  ئه. وایه"
وه بزانیت   پم خۆشه تۆ ئه،م الس  به،می منه ی خه ڕوویدا مایه

کان  ستره ی ئه رگیز دژی هارمۆنیای دنیا و جوه  ی ڕویدا هه وه ئه
  "بوو نه

ێ لببوو، بۆیه هاواری ی گو و قسانه  ئهاتکالس زۆر توڕه ببوو ک
ری چی  روه ی دادپه ڕ، ئه شه ری؟ پیری ئاخر روه ی دادپه ئه" کردبوو 

سانی تر  رگی که مساردی باسی مه  تۆ بۆ هنده به خهین؟ لبکه
  "یت؟ که ده

 ستی  دهی که ره  دار جگه ری داخستبو و یاری به وی سه خوسره
  .ووکردب

زیان له  کان حه وه زیاتر الوه ئهکی تره و  یه له سه ری مه روه دادپه"
  ی پیاوه وانه یه ئه وه هه م تۆ هیچ ئاگات له تی، به باسکردنیه

  "کرد؟ ریان ده روه په ر باسی داد ربی هه کانیشیان سه دیه شھه مه

ک مافیان  ک یه  وهکانیشیان سابه قهکان و  دیه شھه واته پیاوه مه که"
  "ن؟ ری بکه روه یه باسی دادپه هه
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ور  ن جه سانک هه میشه که من پم وایه هه. نا، الس، نا، من وا نام"
. کرت ر ده رامبه سانکیش بدادیان به نونن و که و بدادی ده

 ،ین که دا ده  یاریهو  شداری له  کان به ک له شوه یه شوه موومان به هه
کات  ریدهکی بایه دیا یه کان و ئیراده ستره ی ئه جووهوه  م ئه به

  "دا بین که  له کام الی هاوکشهئمه

ی  رباره تۆ هیچ ده" وی ڕووی کرده الس و لی پرسی  ئینجا خوسره
  "زانیت؟ د ده شھه ونی پیاوانی مه خه

بم س پیاوی ئرانی  ی من ساوا ده وکاته زانم ئه نده ده وه نیا ئه من ته"
ن بۆ  ن ببهن م که دن بۆ مامان و باوکم و دایکم ئاگادار ده

کانی هیرۆدۆس  وه ی نه وه ی خۆمان بۆ ئه که قه  و ی شار وه ره ده
زاران له  م بۆ من؟ له کاتکدا هه م من تناگه بن، به رم نه سه

  "چاکران به که زینده دانیشتوانی قه

 وی پرسی خوسره" زانیت؟ که ده ستنووسه ی ده رباره دی هیچ ده ئه"
  .بووی

و  ی ئه رباره م هیچ شتکی ده ی کردبۆوه بهمک بیر الس که
بت  نده نه وه  ئه،کرد وی باسی ده زانی که خوسره ده ستنووسه نه ده
 هاتبوونه مای الس  سانکی زۆر پشترد شھه  پیاوانی مهاتکک
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مان و شونکی تردا  ستنووسکیان کردبوو که الس له زه باسی ده
  .کات ڕزگاری ده

انی ک ونه  هاتنه الی من و خهد شھه پیوانی مه گوێ بگره الس،"
لیان  جده می مه ریه کانیاندا مه ونه  له خه.وه بۆ گامهخۆیانیان 

 پی گوتبوون بۆن بۆ ناو لی جده یاندا مه که ونه له خه. بینیبوو
وا و به باوکت بن که  ینه ی نزیک نه وره ک له ناو شارکی گه یه قه
ستنووسکی  ، چونکه تۆ له داهاتوودا دهوه ره ه دهرت که به  له قهتۆ

و چیرۆکه  گوێ بگره الس، ئه. یت که گرنگ له سووتان ڕزگار ده
 رککه ئه. ر شانه رککی گرنگت له سه هاتووه، تۆ ئه هشتا کۆتایی نه

 ڕزگارکردنی ویش ، ئهبکاتجی  جبهسی تر ناتوانت  که
  "انوت  و فهستنووسکی گرنگه له سووتان ده

وی ڕۆیشتبو و به تکشکاوی  نگ الی خوسره کی دره یه الس ئواره
ر بیری کردبۆوه  نگ هه وه تا دره و شه ئه .کانی ره ڕابۆوه الی براده گه

ستنووسی چی، من  ده" وه گوتبووی  ر خۆیه و جار جاره له به
  "رباز ناکرت ڕۆحی خۆم بۆ ده

***    ***    ***  
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  دات به میلیاس که نووسراوک ده  الوه شه قه

ی خانی به  که  کۆنهخۆشیه م دوای کوژرانی باوکم نه کی که یه ماوه
و  ئه. ندندا بوو سه ره وه و ڕۆژ به ڕۆژ له په دایه ری هه توندی سه

ی  ریانه سه مهر و چه ی له شاخ ژیابو و ئه ختانه و ساه سه هۆی ئه به
کانی و  له گورچی،و ڕووی ببۆوه ره له ڕگای هاتنی بۆ ئره به

و  ره واوی به  ن و به تهووکردن ببو ختی دووچاری هه ری به سه جگه
ی  و زامه ی خۆی و ئه که ساغیه خانی جگه له نه. چوون داڕزان ده

 کوژرانی ،ی الس بۆ ووتی خۆی تیایدا به جی هشت وه ڕانه گه
. مناکتری کرد ی تر مات و غه و شوه تراژیدیه هنده بابیشم به

و  له. ی ببینت که فته جارک دکتۆره ر به دوو هه ایه ههبوو ده
ی من له  وانه و شه م ببۆوه و ئه وی زۆر که ی دواییشدا خه مانگانه

نگی پی  یانی گومان له کۆکه کۆک و ده وتم تا به خه الی میلیاس ده
. گیرابوو جمینی لھه یبوو حه ی هه و ئازارانه و بوو که له تاو ئه ئه
وه و له ژووری  بته ودا ڕاست نه ی شه بوو له نیوه و هه م شه  که

ڕت بۆ  گه وه دانه ست و له وشه چت بۆ ئاوده وه نه یه که نوستنه
 کاتک من و میلیاس له ناو جگادا  ،وانه و شه وک له شه. که قه موبه

کانی بوو که به  عله خشی نه و خشه نگی کۆکه بووین گومان له ده
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واوی  ی به ته که کشان و جموجوه نائاساییه ایدهدووای خۆیدا ڕ
کانم   و ملی قادرمه که ر له ژووره من ڕۆیشتمه ده. رانی کردین نیگه

وره  ی مای میلیاس له ژوورکی گه که قه موبه. که قه و موبه ره گرت به
کی  قکی ئینگلیزی کورسیه کانی موبه  جگه له پداویستیه وپکھاتبوو

و دوواوه الر ببۆوه و ئینسان  ره مک به و که کهییشی لبو قاوه
 ی و کورسیانه ی ئه مان شوه هه ، بهوت ری پابکه یتوانی له سه ده
تاودا  ریاکان و له ژر خۆره نار ده کان له ناو لمی که ره شتکه گه

وه  من به بیانووی ئاو خواردنه. ون که پادهری  سه و لهنن  دایده
کی السی به  یه  و بینیم باوکی میلیاس ونهکه قه چوومه ناو موبه

سک کرد له  ستی به بوونی که  خانی ههکاتک. گری یه و ده وه سته ده
وه و وا خۆی  ستیا بشارته ی له ده که ویدا ونه وه هه نزیکیه

  .نیشاندات که ناگری

ک دوو  نیا یه یانخۆم ته  دهی رمانانه و ده خۆشم ئۆفیلیا، ئه زۆر نه'
دا شوازی  و قسانه ڵ کردنی ئه خانی له گه' یه  سوودیان ههعات سه

شداری  ی به وه ر بۆ ئه منیش هه. دانیشتنی خۆی گۆڕی
 به ئینجا ،شاند رم ڕاوه رێ سه ی ئه م به نیشانه کانی بکه کردنه قسه

 دواتر. که سارده قه م کرد که مووبه ست ئاماژه ش و ده ی له جووه
هاتمه  ک نه یه وهالی میلیاس و به هیچ ش  که وه ژووره ڕامه من گه
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کی السدا  یه ر ونه سه ی که خانیم بینیوه به یه  له سه و مه ر ئه سه
  .گریاوه

به  له تاو ئازار .یتوانی بجوت خانی وایلھات ئیتر زۆر به خراپی ده
ستی  وه و ده کرده مک پشتی کۆم ده چوو که هات و ده دهدا  که ماه

ڕی،  په نگی زیاتر ده ڕۆژ به ڕۆژ ڕه .وه ه سکیهگرت ب ڕاستی ده
چاوی زیاتر و به  ره چوون و به کانی زیاتر به قوودا ده چاوه
یشت به پی  وه گه ڕا، تا کار به گه ده ریب شین هه کی غه یه شوه

کی بچووک خرایه ژر چاودری  یه خۆشخانه ڕنمایی دکتۆر له نه
و میلیاس و دایکم و پوره ڕبیکام من . وه وامه رده ی وردو بهیپزیشک
کرد و جاری واش  ردانمان ده وه ڕۆژی جارک سه مه نی که به الیه

نگ له الی  وکی دره ندک جار تا شه بوو تا ئواره یان هه هه
وه  که یه کان به وه ی شه یه من و میلیاس زۆربه و ماوه ئه. وه ماینه ده

  .و له مای ئمه ئهوان بووم یان  بووین، یان من له مای ئه

تی له  رکی تایبه کی زوو نونه یانیه  به،دا و ڕۆژانه کک له  له یه
 م یاندین که خانی ئه وه هات بۆ مای میلیاس و پی ڕاگه خانه سته خه

  .عات چوار مردووه یه سه سپده

***    ***    *** 
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وه  وه که له ووتانی دوره ریبی تره کانی غه ی خه وانه به پچه
کرد  تیان ده سیه مردن و وه بوون و ده هاتنه ئره و پیر ده هد
وه خاآی خۆیان بیاننژن، خانی تا له ژیاندا مابوو  نه کانیان ببه رمه ته
و  ئهمان   بۆیه له هه.دا و جۆره نه تکی له م و زۆر خۆی له بابه که

  .، ناشتمان باوکممان ل ناشتبووی هگۆڕستان

، شاند وه ڕاده یی دنیای  به تووڕهک بایه شه هی خانی ڕ که ڕۆژی ناشتنه
ر شانی  که له سه نازه و بایه تونده جه مابوو ئه ی نه ک هنده یه ڕاده به

ی که خانی تا  و ڕۆژانه کک بوو له یه. وه کان بخاته خواره مگه ماته
هیچ بارانک . ت گوت ڕۆژی قیامه ی ده و ڕۆژانه له ژیاندا بوو به

 ک یه ڕاده ، بهورکی سپیپات داپۆشرابوو م دنیا به هه  به،باری ده نه
و  نی ئه  بووایه دیمه باریش نه ک ئمه تازیه سک وه ر که ر هه گه ئه
مانی  که ی شاره و بایه سارده ڕیوانه له ئاسۆدا و ئه نگپه وره ڕه هه

. نگ بت ی دته وه  بۆ ئهنس بوو ک به وانیه کردبوو به نیمچه چۆه
یڤید  ر ده کاسپه"کک له تابلۆکانی  ک یه مانم وه که ه من شارهو ڕۆژ ئه

 هاته ، "وه مه ک له ته ریایه ر ده وداک به سه عه" ناوی به" فریدریک
  شه میلیاس به پاتۆ ڕه. ماوی و بواز  چۆڵ و خه.رچاو به

ی  که کانی تابووته کک له سووچه ر یه وه شانی دابۆ به یه که ئاودامانه
که قژه  با تونده. وه پچابوو شی له ملیه و ملپچکی ڕهباوکی 
موچاوی  ش ده رماکه زووی سه برد و ته هناو ده ی ده که ئاتوونیه
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دا ئاماده بووین من  و ڕۆژه ی له وانه ئه. گابوو ی تر سوور هه هنده
ی  که که و پیاوه هیندیه شه الوه و میلیاس، دایکم و پووره ڕبیکام، قه

که له  سمی ناشتنه ت بۆ ئاماده بوون له ڕوڕه ن که به تایبهدۆستما
ی  و سانه  لهی وانه لهند کوردک  ها چه روه وه هاتبوو، هه هیندستانه

ند پیاو و ژنکی تری دۆست و  دوواییدا ببوونه هاوری خانی و چه
  . ی دایکم و پووره ڕبیکام هاوه

مترین شتی  ی که سانه کهو  آک بوو له خانی یهتا له ژیاندا بوو، 
کردن  میشه خۆی له قسه و هه  ئه. کرد ی خۆی باسده رباره ده
 .ت الی پوره ڕبیکاشم نانه  ته،بوارد ی ڕابردووی خۆی ده رباره ده
کردنی  بوونی خولقی قسه نگی و نه ندی به بده یوه شکی په ش به وه ئه

دی به خولقی ن یوه شکیشی په به  ووبو وه هه وه  الی خانی زۆره
وه  بوو که شانازی به ڕابردووی خۆیانه وه هه سانه و که موو ئه هه
زانی زیاتر له بیست ساڵ له  مان ده نده وه ر ئه ئمه هه. ن ناکه
رو زۆر پش له دایک بوونی من و میلیاس پیاوک به  وبه مه

 و پیاوه ئه. وت که رده مان ده که ڕه وه له گه ماندوویی و جلکی کۆنه
ک  یه کات و دوای ماوه وه قسه ده کجار سنوورداره کی یه به ئینگلیزیه

بنه ژن و  بن به دۆست و دواتریش ده ڵ پووره ڕبیکامدا ده له گه
وه  کی له میراتی باوانیه  پووره ڕبیکام خانوویهی وه و هۆیه به. مرد
نه هیچ شونکی تر بۆیه  ک نابینن ڕووبکه جماوه هیچ هۆیه بۆ به
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شمرت تیدا  ی ده و ڕۆژه وه و تا ئه که وخۆ خانی دته ماه تهڕاس
وره بووین   من و میلیاسیش ورده ورده گهی وه پاش ئه. وه منته ده

م  وتۆته ئره، به  و چۆن ڕی که و کوڕی چ خاککه یشتین ئه تگه
و پش  کانی ژیانی ئه کاریه ی ورده رباره زانی ده دهمترین شتمان  که
  .ی ڕووبکاته ئره وه ئه

و پیاوه  من و میلیاس به مردنی خانی وامان زانی چیرۆکی ئه
ر  واوی خسته سه ی به ته ی ژیانی ئمه وه م ئه کۆتایی پھات، به

کانی  کاریه رچاومان که ورده ی خسته به و ڕاستیه وکی تر و ئه ڕه
بوو ئمه ک  یه له سه کات مه ست پده ی ده که ژیانی خانی دوای مردنه

  . هاتبوو یاماندا نه ت ڕۆژک به خه قه

مینی و  ی ماته رمه  له ناو گه،ی باوکی میلیاسمان ناشت و ڕۆژه ئه
که به  شه الوه وه بیرمان قه هنایه تی ده ی قیامه با تونده شه و ڕه ئه

کتر  کی نزیکدا من و تۆ پویسته یه یه میلیاسی گوتبوو که له ئاینده
ی بیری بۆی  وه ئهم  ندی خۆی پیشاندابوو به زامه ڕهمیلیاس . ببینین

ک دۆستکی  که وه  الوه شه  قهنگه وه ببوو که ڕه ر ئه چووبوو هه
وایی  وه دنه وت به پیشاندانی هاوسۆزی له نزیکه نزیکی باوکی بیه

 بۆ مای میلیاس ، نه هاتکه  شه الوه  قهی و ڕۆژه ئه. وه میلیاس بداته
ی   له ناو جانتاکهچوو ده وه نه رگیز بیرمان بۆ ئه  ههمن و نه میلیاس
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تی خانی  ستوخه  به دهویه  رک هه فته دا ده که شه الوه ستی قه ده
ر  رنج ڕاکشی تدایه له سه وه و شتی زۆر گرنگ و سه ته نووسراوه

ی  که ک پش مردنه یه باوکی میلیاس ماوه. ژیان و ڕابردووی خانی
 ه وو بنووسته وه گرنگن الی خۆیه به ی انهو شت دات ئه بیار ده

و بیداته   دوای مردنی ئهک یه به ماوهکه کردبوو   الوه شه داوای له قه
  .میلیاس

باوکی تیدا باسی ژیان و  ی که و نووسینه ی ئه وه میلیاس دوای ئه
هنت بۆ الی  که ده  نووسینه،وه خونته دهڕابردووی خۆی کردبوو 

ی  و شتانه ئه. وه ند جارکی تر خوندیه شدا چهڵ منی من و له گه
رنج  یدا باسی کردبوون بۆ ئمه تازه و سه که خانی له نووسینه
ی باسی السی کردبوو  شه و به کو ئه م هیچیان وه ڕاکش بوون به

  .کرد ی تووشی شۆک نه ئمه

هاته  ده میلیاس خۆی واکرد  ده وه ستم به ڕۆژ زیاتر هه ڕۆژ به
ئیتر . وه ر شانه بوات و الس بدۆزته سه رککی ئیالهی له ئهرچاو  به

ودیو ڕووباران  کانی ئه ری میلیاس بۆ وته دووره فه وه بوو سه لره
ره  ده  مژدهک چۆن بازرگان و رک وه فه سه. ستی پکرد ده
م  که کان یه ڕه پورتوگالی و ئیسپانیه کۆنه  جیھانگهکان و سیحیه مه

رمان و عاجی فیل له  هارات و داوو ده کینی بهجار به بینین و 
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رسوڕمان ببوون ئاواش من و ملیاس به  هیندستان تووشی سه
ستنووسک  رهاتی الس و رزگارکردنی ده سه شفکردنی ژیان و به که

  .رسوڕمان بووین تووشی سه

***    ***    ***  
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  ی خانی که نووسراوه

  د شھه ونی پیاوانی مه کانی هیرۆدۆس و خه وه نه

هشتا . سپرت وه گیان ده ر منه سه م دایکم به که دایکبوونه ڕۆژی له"
کانی  چیه  تا ن کوده بت باوکم له الیه شت سان ده نیشم هه مه ته

ر  ک هه  وه،وان ئه. کوژرت وه ده سته کۆتایی سانی شه
کانی پش خۆیان له خونی  چیه تا که کوده تدارکی تری ناوچه هس ده

ری  سه له ن له که که خت پ ده وزنن و پایته گه دا دهخۆیان
ر و  فسه ی ئه وه بن له پاککردنه ی دنیا ده وه  دوای ئه.کان کوژراوه
ک گورگی برسی به   وهو،ی پشویرباز تی سه ستانی حکومه ده کاربه

 .دڕن ده یارانی خۆیان هه بن و نه رده کان وه شاروگونده

ند  رباز باوکم و چه ک سه دا کۆمه ۆژانهو ڕ ی ئه و ئاگربارانه له
س  دان که رچاوی سه ڕۆ و له به سکی تر به نوژی نیوه که

کانی  ست و چاوی باوکم و پیاوه کان ده ربازه سه. ن که ران ده با گوله
ری شاعیرکدا  یکه م په رده قی شاردا له به ستن و له ناو چه به تر ده

دا له  و ڕۆژه ی له نه وا ئه. ستژ ر ده هنه ب یانده ن و ده که ڕیزیان ده
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زۆر ناچار  وه و به کانی تر کۆکرابوونه وری باوکم و پیاوه ده
وه که چۆن باوکم  ن گابوویانه دهبله ل لھه  و هه په کرابوون چه

ستژ  م ده که وه یه گابوویانه. ڕیبو نگی په رزیبو و ڕه ژنۆی له ئه
کانی له ناو  ی شکانی ددانه قه وه و تهوتو می باوکم که ر ناوده به
خۆکردن و  بهرکی  ئیتر ئه. کاندا بیسترابوو په ک و چه نگی فیشه ده
  .نکم ر نه وته سه که نی من دهدکر وره گه

وه  نم بیست سان بوو ژنم هنا و ساک دوای ئه مه من ته
ازه ت. بوو سی تر نه  کهالسش جگه له  و منداه ئه. ومنداکمان بو

ڕی و له چوار مانگی  په ریک بوو تده  خهی السن مه س مانگ له ته
یر به پرسیار کردن   س پیاوی سهنگاوک چشته ،وهۆب نزیک ده
کان  پیاوهکاتک . یاندا وشه رگای حه یان دۆزیبۆوه و له ده مای ئمه

ت بووم بۆ  کی تایبه یه خته ریکی تاشینی ته رگایاندا من خه له ده
 خته و چووار پایه ته  له خته کی ته یه کردنی چوارپایهدروست

ر  سه  لهیی قورعاندا قورعان وه قکان له کاتی خوندنه ی فه بچووکانه
ر خۆم بۆم دروست  دا که هه یه و بشکه  له ناو ئهالس. ن هک جگیر ده
ریکی دروستکردنی   خهی و دایکیشووتب وکی قووڵ خه  خهوکردبو
 هیچ وایان ،وه که هاتنه ژوره س پیاوه.  بوونجیر بای هه  مره

وه هاتوون، به  کی دووره یه ریبن و له ناوچه وان س غه دا ئه پیشاننه
چاو که  ر ی منیان ئاشنا هاته به که ک ماه یه وان به ڕاده وه ئه نه وا پچه



                                 کان یهیئرانونی پیاوه  خه
  ماردین ئیبراهیم

 

 153 

وان له منیان پرسی تۆ ناوت  ئه. وه لیان توڕه بووم من له ناوه
یان به  که ت کوا؟ شوازی پرسیارکردنه که داهدی من چییه؟ ئه

 م،وان بزانن من خانیم و باوکی الس ی ئه وه ک ئه ک بوو وه یه شوه
رمووم لکردن و  من فه. وه بت من بدونن ستیان ئه به نیا مه م ته به
نی  مه رووی ته س پیاو بوون له سه. که دانیشتن یوانه وان له هه ئه
ی تر و  که و پیاوه دیار بوو له دونتر مه ته بهکیان ک یه. وه  سایهچل

وه نزیک  ر زۆر لیه گه ئه  کهکرد  ی ده ک به هواشی قسه یه به ڕاده
و پیاوه و پیاوه  ئه. یشتیت گه ده کانی تنه بایت له قسه نه

ستک جلی شۆڕی ئاودامانی  رو ده ردووکیان سه که هه نجیه مامناوه
و  کان ئه ی قسه زۆربه. کرد یان ده م قسه ۆر کهردابو و ز به خاکیان له

و  ئه .یکرد  دهمتر دیار بوو ی تر که که نی له دووه مه ته ی پیاوه
 ختی ته. وردا بو  له بهیکان بازه تی سیحر ک چاکه تکی وه چاکه
. ی کۆنی ئرانی چنرابوو فه خره  و به زهوش بو  ڕهی که ته چاکه

و ناوی  ئه. وبو واووی هه کی خه یگایهردابۆوه و ن نکی به ڕیشکی ته
که  شته رگوزه می سه رجه ی ئوه له سه وه  بۆ ئه.هماسپ بوو ته

کانیتان بۆ  ره هماسپ و براده زانم باسی ته ن، من به پویستی ده تبگه
  .م بکه

ی  چه کانی ناو کک له گونده بت له یه ک ده یه ال هماسپ کوڕی مه ته
ی  که ڵ ئاغای گونده گه هماسپ له ی باوکی ته هو دوای ئه. وار بزه سه
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 ،بت به کشه کات لیان ده  و زه رفیتره ی سه له سه ر مه  سه خۆیان له
هماسپی کوڕی که  ی و ته که ڵ ژنه گه هت و له که به جده گونده

دوای . د شھه نه شاری مه که  ڕوو ده،بت نی نۆ سان ده مه وسا ته ئه
ی  کات و تکه یدا ده د ناوبانگکی چاک په شھه له مهم  کی که یه ماوه

و  ره رانیان زۆر به بت و گوزه و کات ده کۆڕی پیاوانی دانای ئه
ی  وه زۆربه ر له مندایه هماسپی کوڕیشی هه ته. کشت ده باشی هه

بینت و گوی له   له مای خۆیان دهکه  شارهی هو کات زاناکانی ئه
ت  کی تایبه کیه هره و زیره نی به هماسپ خاوه  ته.بت گفتوگۆکانیان ده

بت له  کی زۆری ده زوویه بیدا و ئاره ره رفی عه حو و سه بت له نه ده
یلی  ی مه وانه م به پچه  به.کان ر کشه فیقھیه وتوژکردن له سه

واوی  ش به ته وه  ئه،تی نابت الیه ی مه زی له پیشه وه هیچ حه بابیه
هماسپ   باوکی تهشکجاری ی یه وه ئه. ڕاوکوه  دهخاته بابی ده

ی  که وت کوڕه تاقانه که رده بت که بۆی ده وه ده تۆقنت ئه ده
. وی  خوسرهناوی بهکات  و شاره ده ردانی پیاوکی پیری ئه سه

 و کات کان ده ونه فسیری خه بت ته ناوبانگ ده وه به وی به خوسره
وی به  نده خوسره رچه هه. وه بخونتهتوانت ڕابردوو و داهاتوو  ده
کان  دیسه ت و حه یه و پشت به ئا نت ئه یه گه وه ڕایده گاندنه واوی به ته
تکی  مه الکان هه م مه کان، به ونه ی خه وه ستت بۆ لکدانه به ده
ک شاگردکی  ی وه وه بری ئه ر و له نه سه که ی ناوزڕاندنی ده وره گه
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ک  مدا وه کی که یه  له ماوه،ن یری بکه  سهینسیر  نوی ئیبن
دناوی   بهن هک خو ده کان به یتانه  شهی رانه و جادووگه لهرک  جادوگه

دناوکردنه و  تی به مه و هه هماسپ گوێ ناداته ئه م ته به. ن که ده
 ،بته دۆستی کو زیاتر ده وی به ر پشت ناکاته خوسره ک هه نه
  .ی که بت له کوڕه باو ده کجاری هیوا ههماسپ ی ش بابی ته وه به

واوی  که به ته ونه بینت و خه ونک ده هماسپ خه وکیان ته  شه
وتکی زۆر  ونیدا له میحرابی مزگه هماسپ له خه ته. کات راسانی ده هه

ی خوندبۆوه که  شه و به و ئه وه بووه سته کۆندا ئینجیلکی به ده
ناس له وتی فارس  ستره ی ئهند پیاوک کات چه وه ده باسی ئه

و  ئهی ئینجیلدا  شه و به له. حم یت له ر به بینن له سه ک ده یه ستره ئه
ی  ستره  ئه نن یه گه  ڕایده وچن بۆ قودس ناسه فارسانه ده ستره ئه

ش هیرۆدۆسی پاشا  مه  به.یان بینیوه که پاشای له دایک بووی جوله
 ی و کاته له. شۆکت په یدا ده گهموو قودسیش له  شۆکت و هه په ده
ی  وه ی ئینجیل به پی گانه شه و به ئهیدا  که ونه له خههماسپ  ته
 ژنک ,وه خونته وتکی کۆندا ده تتا له ناو میحرابی مزگه مه
هماسپ درژ  ستی ته ی ده که ست بۆ ئینجیله وت و ده که رده ده
دا  که ناو تاقکی الی میحرابهگرت و له  رده ی لوه که  ئینجیله.کات ده

ندکیان له   ههوندان چاپی جیاوازی قورئان  نت که په له چه دایده
و  ت ئه هماسپ ده که به ته ژنه. وه پچراون خه وزی تۆ ڕۆی سه په
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کات پویسته له  هماسپ ده  داوا له تهکه ژنه. لیه جده می مه ریه مه
ارک له وتی میزۆپۆتامیا ی دوو مانگی داهاتوودا بچت بۆ ش ماوه
ر به  ههت  هماسپ ده به ته. ربائیللۆیه و شاره ناوی ئه و ئه
و  ئه. ی و بچۆ بۆ ماک که  و شاره بۆ بۆ ناو قه  ئهنت بۆیشتیت گه
وتی ناو  ستی ڕاستی مزگه وته ده که مین ماه و ده شته  ههماه
و  رچی زووه ئه بت هه ن دهوا پیان ب ئهو و ماه   ئهبۆ. وه که  قه

هماسپ  ر چاوی ته ی له به وه که پش ئه ژنه. جبھن یه به شار و قه
 هن یه و ماه و پیان ڕابگه بۆ ئهبچۆ  "ت هماسپ ده وون ببت به ته

دا  مینکی دیکه مان و زه  ڕۆژک  له ڕۆژان و له زهیان که منداه
و   و ئه و شاره ت بۆ ئهیچ نهۆ تر  گه ئه .کات ستنووسک ڕزگار ده ده

  که کانی هیرۆدۆس منداه وه وا نه ت ئهی که نه یه به ماه قسه
 ی و کاته ئیتر له.  "نب رده سهکه  نجه  گهمردهژن و ی  که انهتاق
ری  به لی بکات خه جده می مه ریه وت پرسیارک له مه یه هماسپ ده ته
ت  نانه ی ته وه ب ئه ستت و به ده و هه یانی زوو له خه به. وه بته ده

وی تا  چت بۆ مای خوسره کێ ده بتوانت نانیش بخوات یه
  .            وه ی بۆ بگته که ونه خه

ر شتکی زۆر  سه وی به گاته مای خوسره هماسپ ده  تهاتکم ک  به
 وی ی خوسره که  ژنهی مه و ده  ئه.وت که دا ده که ونه یرتر له خه سه
 بینت ، دهوه چته ژووره هماسپ ده وه و ته کاته رگای لده ده
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. بھووت دانیشتوون  مات و مهدا ڵ دوو پیاوی تر وی له گه خوسره
وه که  کاته ی خۆی ڕوونده که سته به مهیشتنی  ر به گه هههماسپ  ته

 وه گته ی و بۆی ده و تووه بۆ الی خوسره و سوبحه ها بۆچی به
ی تر زۆر  که ی و دوو پیاوه و یری بینیوه، خوسره ونکی سه خهچی 

و  کات ئه هماسپی باسده ی بۆ ته و  ئینجا خوسره.شۆکن په خراپ ده
عاتک زیاتر  ی سه ماوه. ونیان بینیوه مان خه ی تریش هه دوو پیاوه
ست و خوست  ی بھه و هماسپ و خوسره  و ته که دوو پیاوه

ست  و شه و به درژایی ئه ئه ت وی پیان ده خوسره. نیشن داده
ند  یبستووه چه ت نه قهکان بووه  ونه ی خه وه رقای لکدانه ی سه ساه
ت  وه بگره قه ر ئه ک هه  نه.ون ببینن مان خه ومت هه سک کت که
وی  خوسره. ون ببینن مان خه سیش هه ت دوو که نانه یبیستووه ته نه

ندان  وه و چه گته پدهکانیان  ونه ند جارک خه ی چه وه دوای ئه
مان  ر هه م هه کات به کانیان لده کاریه ی ورده رباره پرسیاریان ده

وتکی کۆن،  مان میحرابی مزگه ر هه وت، هه که ست ده نجامی ده ئه
ردانی   باسی سهی شه و به ئهمان  مان ئینجیل و هه هه
له قودس، کات  کانی وتی فارس بۆ الی هیرۆدۆس ده ناسه ستره ئه
ت به ماک له  باره مان ڕاسپارده سه لی و هه جده می مه ریه مان مه هه

ربائیللۆ له  قی شارکدا به ناوی ئه کی کۆندا له ناو چه یه ناو قه
منت  ری سوڕده ی سه وه وی جگه له خوسره. وتی میزۆپۆتامیا
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یان کان پ ونه ی خه وه نی خۆی له لکدانهوزمو پی ئه م به به
کی زۆردارو  ونک ئاماژه بکات به پاشایه بینینی خه"نت  یه گه ڕاده

بۆیه من ، کی باش بت یه کو هیرۆدۆس ناکرت نیشانه خونژی وه
  . "ربائیللۆ چن بۆ ئه همهن و  همد ج شھه م مه که ئامۆژگاریتان ده

 انی یو  مای خوسرهی و ڕۆژه ی تر ئه که هماسپ و دوو پیاوه  ته
جینیاندابوو نه  بهشتبووھ ند  چی دوای چه چن بۆ میزۆپۆتامیا، که

یان گوتبوو ناتوانن  وی  و به خوسره وه رسکیان هاتبوونه ڕۆژک هه
وان زۆر سوورن له  بینت ئه دهی  وه پاش ئهوی  خوسره. ڕۆن نه
م   به،ره ترسناکه فه و سه ت ئه  به ئاشکرا پیان ده،ر ڕۆیشتن سه

ی تر له  که هماسپ و دوو پیاوه بت و ته بسوود دهدواجار 
  .ون که ڕده ربائیللۆ به و ئه ره وه به ده شھه مه

 و پیاوانه دنیا بوو ئهوی   خوسرهکان ڕۆیشتن و دیه شھه پیاوه مه
  .وه ڕنه ت ناگه قه

ت به  باره نیازی خۆی سه کات و  بۆ باوکی باسدهکه ونه خههماسپ  ته
زۆری پ ر  ک هه نه باوکی .نت یه گه امیا پ ڕادهچوونی بۆ میزۆپۆت

و  وه که ئه هنته هماسپی ده توندی بیری ته کو به به، بت یر ده سه
ئاخر " ت  هماسپ ده هماسپ به ته باوکی ته. ند ترسناکه ره چه فه سه
بینیت له نای خۆمان  ربازانه و سه رمی ئه ی هاوار تۆ ڕۆژانه ته ئه
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ک   وه. ؟وه هنرنه د ده شھه ی دووڕوباران بۆ ناو مهڕی دژی وت شه
هماسپ بۆ تۆ نازانیت ئمه له  ته. ستیان؟ ده ر چیته به  دهکروشک که
  وان؟ ڕداین دژی ئه شه

س، منداک له  ڵ که گه  لهدا نیمڕ شهله بابه من " ت هماسپ ده ته
ربازی  دهرچی زووه  بت زوو بچم پیان بـم هه ترسی دایه و ده مه
  "ن کهب

ر  بینت هه ی خۆی ده که هماسپ بباکی کوڕه باوکی تهی  وه دووای ئه
و  ئه .بتی شت بوو که  کوڕهچت وه ده بیری بۆ ئهواوی  به ته
کانی   فرمسکه،کات هماسپ خوا حافیزی له باوکی ده تهی  ڕۆژه

 .ستن به و ده یدا لووزه که ر ڕیشه سپیه بینت که به سه باوکی ده
ک   وه،گرت ی له ئامز ده که وه کوڕه رمی و سۆزه گه باوکی زۆر به

  .ی وه بت له بینینه ی گومانی هه وه ئه

***** ***** *****  

 ی و پیاوه زۆری ئه یشتنه مای ئمه به گهوان  ئه ی یانیه ر له به و سه ئه
گووتی و  ئه. کرد ی ده قسه نتر دیار بوو مه مته کهی تر  که  دوو پیاوه له
ری منن، ئمه له  فه ش هاوشاری و هاوسه وانه  ئه، هماسپه من ناوم ته"

مان  هک  هاتنههۆی. وه هاتووین دی ووتی فارسه شھه شاری مه



                                 کان یهیئرانونی پیاوه  خه
  ماردین ئیبراهیم

 

 160

تان  ونه و خه یامی ئه ونکمان بینیوه و هاتووین په خهئمه یه  وه ئه
 ی پکی و لزانانه قسه و هماسپ زۆر به ڕک ته.  "نین یه پابگه

ی  وه بووایه له نا و تا دنیا نه کاندا ده وشهوکرد، به جوانی دانی به  ده
ستی به   ده،یشتووین واوی تیگه ش به ته باسکی تر کردووه و ئمه

  .کرد ده  نهدیکهباسکی 

کی وتی فارسین و له شاری  رسکمان خه ئمه هه"و گوتی  ئه
ونمان  مان خه ودا هه هک ش رسکمان له یه نیشین، هه د داده شھه مه

ب هیچ دوودی و  ونه ئوه پویسته به و خه بینیوه و به پی ئه
وا  ن ئه که ر وانه گه  ئه.یه جبھن م شارو قه وتنک ئه که دووا
ی خۆتان  که ی ئوه منداه وه جگه له. بدرت رده تان سه که کوڕه

نداه زۆر پویسته و م ی ئه وه وت بمرت، مانه وت و ناتانه خۆش ده
ستنووسک ڕزگار بکات  م و شونکی تردا ده رده ی له سه وه بۆ ئه

و  لوت ئه و منداه بۆی ده نیا ئه ند وایه ته ی خوداوه که ئیراده
وه،  کانیان گایه ونه ی خه وه دوای ئه". ستنووسه ڕزگار بکات ده
 هنا، ج رکی خۆمان به ئمه ئه" هماسپ ڕووی کرده من و گوتی ته

م هیچ  یت، به مان بکه و منداه به قسه رخاتری ئه به پمان خۆشه له
مکی  ئینجا دوای که" یت که شمان نه ر به قسه گه تیشمان نیه ئه سه ده

کی دوورمان بیوه و خۆمان  براله، ئمه ڕگایه" تر پی گوتم
  ".ت پ بین وه ی ئه وه نیا بۆ ئه وه ته ترسیه خستۆته مه
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 بت؟ ری ده بت؟ بۆ سه ر ده م سه که ئاخر باشه ک کوڕه"
وه  دگومانی و ناحای بوونکی زۆره من به به"  ستنووسی چی؟ ده
  .م گوت وه ئه

بن،  ری ده س سهۆدۆکانی هیر وه نه" وه گوتی رانیه هماسپ به نیگه ته
ش نازانین کام  ، ئمهبن ری ده ش نازانین بۆ سه م ئمه به
  " .ووسستن ده

زار ساڵ پش ئستا پاشای  س دووههۆدۆس؟ هیرۆدۆکانی هیر وه نه"
من به " ن لره؟ که کانی چی ده وه هودیا بووه ئستا نه ی یه ناوچه
  .م گوت وه وه ئه رسوڕمانه سه

. وان رمانه کانی هیرودوس ئستا لره فه وه گوێ بگره کاکۆ، نه" 
فارسین که کاتی خۆی ی وتی  و پیاوانه کانی ئه وه ئمه نه

ڕۆن کنۆش بۆ پاشای  لیم و ده ر ئۆرشه بینن له سه ک ده یه ستره ئه
وت  یه س دهۆدۆهیری  و پیاوانه  ئهرن،  که به له دایک بووی جوله

ی  وانه ئه. وه وتی خۆیان  ڕنه گه دن و ده وانیش هه بیانکوژت و ئه
ر بزانن ئمه  گه ن و ئه اشایهپو  ی ئه وه وان له نه رمانه ئستا لره فه

ی  وه نگکی نزم ئه و به ده وه هماسپ به ترسه ته" مانکوژن ین ده لره
  .گوت
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و  مه مان کرد کات ورده ورده ببوو به ده و قسانه ی ئه وه دووای ئه
وت بۆ   ڕۆیشتم بۆ مزگهداکان ڵ پیاوه من له گه. نگ سرکی دره عه
و  رار بوو ئه وان قه ئه. وه وه ماه ڕینه ن و بگه کانیان بکه ی نوژه وه ئه
و وتی  ره وه به ڕنه ی بگه که یانیه بن و بۆ به  وه له مای ئمه شه

ڕم کرد تا پیاوه  دا چاوه که وته ی مزگه وشه من له حه. خۆیان
و  ره واو کرد و ئیتر دنیا ورده ورده به کانیان ته کان نوژه ئرانیه

که هاتینه  وته ی مزگه  وشه کان له حه ڵ پیاوه هگ له. ڕۆیشت تاریکی ده
وه چاوم به   له دووره.وه و ماڵ ببینه ره و ویستمان به وه ره ده

وانه پیاوانی  ئه. وردابو جلی کوردیان له به وت کدار که ك چه کۆمه
زموونی خۆم  پی ئه من به. هاتن ئمه دهالی و  ره ت بوون و به حکومه
یشتم  ی له وتی ئمه ژیابوون تگه سانه و که ئهموو  زموونی هه و ئه
ر  من هه. و پیاوه ئرانیانه هاتوون کدارانه بۆ گرتنی من و ئه و چه ئه
کان و پیان  مه ئرانیه رز هاوار بکه  بهکینگ م پکرا به ده نده وه ئه

م  به. نم چ باسه یه بوو تیان بگه م نه وه  کاتی ئه، دیارهن بم ڕاکه
شیان لکرابت له جی  ی ڕه ی نوشته وه ک ئه کان وه وه ئرانیهپیا

داوان خۆم کرد به نزیکترین کۆنی  ه هه قین و منیش به  خۆیان چه
ڕامکرد . ور بو به نگه تاریک و تهکۆنکی  که، کۆنه .پمدا ستی چه ده
  .ما کان نه  ئاگام له پیاوه ئرانیهو
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.  وه ش من له مای ناسیاوکم مامهوی دواتری وه و دوو شه و شه ئه
ی  وه کان دوای ئه کداره  چهزانیموه  که ماه ی ژنی  له ڕگهتردووا

 چوون بۆ مای ئمه و ،وهوستگیر کرد کانیان ده پیاوه ئرانیه
م بۆ  که دا ژنه و کاته ی له وه م به هۆی ئه ، به بردووهشمیان که ژنه
مانی  که کان دروست بکات منداه ی خوواردنی ئواره بۆ میوانه وه ئه

یانتوانیبوو  کان نه ی دراوسمان دانابوو، پیاوه که ژنه الی بوه
  .رن ش به که منداه

و  وه زیاتر له که زۆر ترسناکه و ئیتر ناتوانم له شتم دۆخه  من تگه
و ماه  بت بۆ ئه ترسی ده م مه وه ت مانه نانه وه و ته دا بمنمه شاره

و   بۆیه شارم جھشت و ڕووم کرده شاخ بۆ ناو ئه،نشما ناسیاوه
.  ت نگدا بوون دژی حکومه ختی له جه سه و کات به ی ئه رانه نگاوه جه

 دوو ،کجاری جھشت  شارم بۆ یهی وه  و ڕۆژه من له دووای ئه
ڕی و هیچ  ی تپهیند مانگ کی چه یه ماوه .وه م بینیهالسجاری تر 

 .وه  ئیتر زانیمان جارکی تر نایبینینه.بوو نه وه مه که ژنهواک له  هه
شتاکاندا له عراق  سک له سانی هه ر که ش بزانن هه وه پویسته ئه
. کاندا بوو نیا له توانای موعجیزه ی ته وه یدابوونه وا په وونبووبا ئه
که بۆ خۆی  وتم منداه ی دراوسمان ڕککه و ژنه ڵ ئه گه بۆیه من له

 تکایه .کو مندای خۆی بیگرته خۆی تی وه واوه به تهخو بکات و  به
می  وه له ده  الست بینیهر گه ئهتۆش ، م که میلیاس من داوا له تۆ ده
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ن من بۆچی  وه تبگه ستتانه له به ر مه گه بکه که ئهل یوه داوا منه
خشمه ژنکی دراوسمان؟ بۆچی ڕاستی  ڕازی بووم الس ببه

ر  گه وه؟ ئه استی ترم له الس شاردهم و زۆر ڕ که وونبوونی ژنه
وه؟  لوا الس ببینمه ن من بۆچی جارکی تر بۆم نه وت تبگه تانه ده

کی ئاوا ئاۆزدا ڕیان کرد؟ بۆچی  یه کان به ئاراسته بۆچی ڕووداوه
و پرسیارانه تکایه  موو ئه می هه ڕامکرد و خۆم وون کرد؟ بۆ وه

ر ئوه  گه چونکه ئه. ن راق تبگهشتاکانی ع ن له سانی هه وڵ بده هه
رگیز ناتوانن  رگیز ناتوانن له من ببوورن، هه ن هه گه و سانه تنه له

م  به. وه ک ڕاستیم لتان شاردۆته ی دنیایه وه لهن  چاوپۆشیم لبکه
ی  قینه خی ڕاسته ن که دۆزه خه تبگه و دۆزه ر ئوه توانیتان له گه ئه

وه و له  ییتان پمدا دته زه وا دنیام به قه، ئهشتاکانی عرا سانی هه
کان له ناو  کک له قوربانیه ک یه ی تووڕه بن لم، دنیام وه وه بری ئه

ش بزانن من زۆر  وه بت ئه ده. ن که یرم ده ملۆنان قوربانی تردا سه
م  م، به موو شتکتان بۆ باس بکه بیارم داوه هه دی خۆمدا جار له

 ن، گه مرم تمنه تا ده  هه،ن م بکه مرم لۆمه تا ده ههی  وه ترساوم له
  .مبوورن نهی  وه لهترساوم 

ببوو له  ت مندای نه  خۆی قهی ه هۆیو بهدراوسمان ی  که ژنه بوه
وتین  ش ڕککه وه ر ئه  له سه.خشینه و به و بهشکه بو خۆشیان شاگه
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له وه و باوکی   ئهو منداه هی ین ئه س واینیشانبده موو که الی هه له
  .چووه کاندا تیا ڕه شه کک له یه

و  یی ئه ڕۆژ به ڕۆژ زیاتر بھودهوت مانگ له شاخ بووم و  من حه
واوی  ته ی به وه م ئه به. وتبووین وت که تی که که رده م بۆ ده ڕه شه

  ." ی دیل بوورباز منی بئیمان کرد کوشتنی دوو سه

***    ***    ***  

  ازی دیلرب کوشتنی دوو سه

ربازی  کی سه یه رگه بووین ویستمان بنکه ک پشمه وکیان کۆمه شه"
ر  مانکوتایه سه کی خرا هه یه ی به شوه وه  دوای ئه.بچووک بگرین

ڕی   چاوه، وه که  بنکه کی زۆرمان نا به یه گوللهکه و  بنکه
انی ڕو ی چاوه وانه م به پچه  به.کرد ختمان ده کی سه نگاریه ره به

ستاین  مک وه که. وه بووه و ڕوو نه ره کمان به نگاریه ره  هیچ به،وه ئمه
وه تارمایی  وه و شه مژی ئه و م و بینیمان له ناو بۆنی بارووت و ته

سلیم بوون  ی ته شوه  بهکانیان هست  دهووتن  رکه رباز ده دوو سه
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تر لمان ڕمان کرد تا زیا وه چاوه ئمه به دوودیه. رز کردبۆوه به
کانی  قه ککیان به هۆی ته یشتنه المان یه  گهاتکک. وه نزیک بوونه

 دیار بوو ئازارکی یدا که نهلی شه  ی  شوه به. وه قاچی بریندار ببو ئمه
کانی قژی و ڕیش و  موو مووه ی تریشیان هه وه ئه. یه زۆری هه

نکی م هیچ شو  به،کوزابوون کانی هه سم و برۆ و برژانگه
یاندین پنج  وه تیان گه م و پلکی تۆقیوه  ده وان به ئه. ببوو بریندار نه

ووه  ر له من هه. دا بوون و سیان کوژراون که رباز له بنکه سه
کان  ربازه  زانیم سهی وه بهر کرد  ده به ڕاده  گوناهکی له ستم به هه

م ئمه  بهسلیم بن،  ن و ته که ک نه رگریه بیاریان دابوو هیچ به
وه  و شه ئه. نبوودا سلیمبونیشمان پنه تی ته رفه ت ده نانه ته
کانی خۆمان  شارگه و حه ره کانمان پش خۆماندا و به ربازه سه
ختدا   به شاخکی سهکاتکدا   له،ماندا وه ڕانه له ڕگای گه. وتین ڕکه به
 .تومکمان لیان بوو به مش یه رگه ند پشمه  چه،ڕاین گه ده هه
خو  رباز به ندکیان پیان وابوو ئمه پویست ناکات دوو سه هه
ین بۆیه باشتر وایه بیانکوژین،  می خۆمانیان بده ین و نانی ده بکه
توانین  ر بمنن باشتره چونکه ده یانگوت نا با هه ی تر ده وانه م ئه به
  ."کو ئستر ئاویان پبنین وه
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گووت  یده س نه دی چۆن بوو که ئه " یت بپرسمیلیاس تۆ ئستانگه  ڕه
سلیم   و تهکردبو ڕیان نه وان هیچ شه ن، له کاتکدا ئه ئازادیان بکه

  "ببوون؟

 من له ،ژیاین مکی تاریکدا ده رده  ئمه له چ سهننازانئوه  دیاره"
ورا  مده م نه ن به م و بم ئازادیان بکه مویست هاوار بکه وه ده ده

وه  ته ن پیاوانی حکومه یانزانی من باوکم له الیه ن دهوا ئه. وابم
 .شونی کردوه رو ت بسه ر حکومه شم هه که باران کراوه و ژنه گولله
. کردم یریانده ر وامگوتبا بگومان زۆر به سووک و ترسنۆک سه گه ئه

کی  یه یبه یی عه زه مک بوو به رده مه سه رده و سه چت ئه بیرتان نه
سابخانه بخولقنت  مرۆڤ ڕازی بوو قهدا  و سانه له .ووره بو گه
تبار   به ترسنۆک تۆمهی وه بهگرت  نه تیه هه و سوکایه م باری ئه به

  "بکرت

  " کان کرد؟ ربازه دیله ان له سهمی دوایی؟ چی ئ ئه"

کان  رگه  پشمه،که ی شاخه ر لوتکه یشتینه سه ی گه وه دوای ئه
من به هواشی خۆم له . وام بوو رده هر ب یان هه که مشتومه

ب هیچ  ربازانه به و سه و پم گوت ئه وه مان نزیککرده که رمانده فه
کی   بۆیه من هیچ هۆیه،سلیمی ئمه کردووه ڕک خۆیان ته قه و شه ته

  .ماقووڵ نابینم بکوژرن
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. ق بوو تا بی ده م هه مدوو بوو به رمانده پیاوکی که فه
ند  چه. قوودا چووبوون  و چاوی بهوئاووی بوموچاوی  ده

پ  یانه ڕه به ره و به ک له برۆکانی سپی ببوون که به ساردی ئه موویه
وه گوتی  به ناڕازی بوونهو  و ئهم کرد  یه و قسه من ئه. ستابوون ڕاوه

  .'ین که گبیرکیان لده باشه ته'

ی  وه ووین بۆ ئهکه بووین و دانیشتب ی شاخه ر لوتکه سه ئمه ئیتر له
رمانده  فه. کانمان شارگه وه حه ینه ی بگه وه ین پش ئه دوا پشوو بده

و  یه له ک و  ئازووخه و فیشه ڕووی کرده من و پی گوتم خانی ئه
ر مل و پشتی  کانم له سه من به خرایی شته. ربازانه داگره سه
بوو ک بارگیر بارمانکردبوون و پم وا کان داگرت که وه ربازه سه
و  رمانده ڕووی کرده ئه ئینجا فه. وه یی پیاندا دته زه رمانده به فه

ی  وه گیرساند بۆ ئه یان هه که مشتومه ی یه رگه دوو پشمه
  .'بیانکوژن'کان بکوژن و پی گوتن  ربازه سه

م  کهبواو  م ته که ی قسه وه رمانده و پش ئه نابی فه من گوتم ئاخر جه
ربازه  ملی سه سان و پشته  گورجی ههکه به رگه دوو پشمه

 و رز به  ی شاخه راغی لوتکه یان گرت و رک بردیانه قه که ساغه
ردا داڕنی و به  یان له به که ریه سکه پاتۆ بۆره عه. که زاره هه زاربه هه
یان له دوواوه  که ربازه ستی سه ردوو ده ک هه ڕۆیه ند پارچه په چه
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 به زمانه، سته و به نه ئه ت بده ترین مۆهی بچووک وه ب ئه  بهست و به
و  رزایی ئه ناو له به ردووکیان زۆر به توندی پاکیان پوه هه

وره  ک داکی گه م بینی وه که ربازه من سه. وه ریان دایه وه به شاخه
گوم له . فی خوار ده و ره دا به نگه  بده و سپده له ناو بوولی ئه

یانیه  و به ی ئه سته مژه خه مو و ته بوو دڕی بهو  ی هاواری ئه قریشکه
کی بی و ئیتر  ودایه زادا مه که له فه ربازه چاوم لبوو سه. دا ده
 .ستا مگینی لھه کی خه یه ه وت و نا وره که ر تاورکی گه ری به سه
و بناره  کانی ئه ڕووه به داره وه که ل وینه ورانه ڕه و هه یه ئه و ناه به
ربازکیان   که سه رگه  دوو پشمهی وه دووای ئه. نبوو ئا
 که و ه قاچ زامدار ربازه وه بۆ الی سه ڕانه داشت گه وه هه که شاخه له

ربازه  م سه  به،یدرن وه هه که رن و له شاخه ویش به ویستیان ئه
کی   و به نیگایهوک تۆقیبوو که زمانی شکابو یه شوه که به له شه
 وه ی لمان بپاڕته وه ک ئه کرد وه ی ده یری ئمه  سهوه تباره سره حه
الماری  که په رگه دوو پشمه .ن تی بده وه و یارمه بته ییمان پیدا زه به
ربازه  سه. رن ی تری به که ربازه ردی سه ده ویشیاندا و ویستیان به ئه
که گیر  ویه خۆش چنگی له زه کی نه یه ک قالۆنچه که له ترسا وه له شه
فات  ره ر چیای عه ی له سه وه ک ئه ش وه که رگه ردبو و دوو پشمهک

ی  مرخش پاتۆکه نه قوربانی به مرخش ڕک بکه وت مه بن و بیانه
. ست ویشیان به ک بوو بای ئه تیه حمه ر زه ویشیان داڕنی و به هه ئه
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هات و هات و  ی ده که له قاچه زامدارهخون هشتا  که له ربازه شه سه
موو هزی خۆی   هه،وه و کوانه وار و گریانکی زۆری خستبۆ ئهها

. وه نه نده و به نه ئه ده ی وازی لبھنن و فی نه وه ڕ بۆ ئه خستبۆ گه
و دیله  و فیغانی ئه بت گوێ له ناه تی نه ی تاقه وه ک ئه رمانده وه فه

ک ک  ئیتر یه.' ک بیکوژن به فیشه'کانی گوت  رگه  به پشمه،بگرت
وه و بۆ  که ربازه ری سه سه ککی نا به  یه فیشه رگه و دوو پشمه له
ی به  که ربازه ری سه که سه که فیشهی  وه پاش ئه. نگی کرد د بده به ئه

یان  که ربازه ردوو قاچی سه که هه رگه  دوو پشمه،وه داکوتا خاکه
و کاته  ه ئمان وه هه ئه. یانداشت وه هه که گرت و ڕایانکشاو له شاخه

و '  وه بۆته نگه بابۆین تا ڕۆژ نه کوڕینه دره'وتی گرمانده  فهو بو
  ."وه وتینه ڕکه کانمان به شارگه  و حه ره ستاین و به ئمه هه

ین و بین  هات خۆمان باده ڕاست ئمه چۆن ڕوومان ده رێ به ئه
کرد دژی  ین؟ باشه ئمه ڕاستمان ده که بات ده دژی زۆرداری خه

  .گرتبوو؟ کمان هه ری چه روه پهناداد

 ئاخم   بهو،گیرساندبو نگمان هه ریدا جه روه با، ئمه له پناوی دادپه"
روونی  ت له ناو ده نانه گیرست ته ده ڕ هه شه ی  و کاتانه ئه

قروسکنن و داوای  گ ده زاران سه سیشدا هه رترین که روه دادپه
ن وبو کانکی تریش هه م و خهبوو من ڕازی نه. ن که خون و تۆه ده
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ین له  مکاری دنیا پ بکه ڕ کردن دژی سته بوون به ناوی شه ڕازی نه
مانگوت ئیتر شۆڕشه  وه ده دایه وه ده م ئمه دی خۆمان به  به،گوو
  .بت موکورتیشی ده و که

ند ڕۆژک  وه چه و شه دوای ئه. واوی بئیمان بووم ته من ئیتر به
الی ر  هه بیرم ور هاتمه ده مان نه که شارگه  ناو حهمتیار له ک که وه
قانه  ک ده یه و دیالنه به شوه کوشتنی ئه. کان بوو ربازه دیله سه
ی  که ودا له ناو بنکه خه لهوه که  ی تری بیربردمه ربازانه و سه و ئهبو

  .خۆیاندا کوشتبومانن

، وه جبھم موو شتک له دوای خۆمه م و هه  من ئیتر بیارمدا ڕابکه
  "ت السیش نانه موو شتک، ته هه

***    ***    *** 
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  ناسن کتر ده دوو الو له ڤینیسیا یه

که . بت تای پاییز ده ره گاته ڤینیسیا سه ی الس ده سره  و عه مه و ده ئه
 و بماڵ و  ی ئاواره سانه و که ی ئه کو زۆربه ویش وه و دادت ئه شه
کک له  ک له نزیک یه بایه چه موقهند پار ر چه سه رن له نده له قه

و ڤینیسیا  شه ری نیوه وروبه ده. وت خه ر ده فه نه مه کانی شه وستگه
ک  ر کۆمه  الس له سه.گرت مناک دایده کی قورس و خه نگیه بده
هر  کو دووپشک ژه ی پاییز که وه رمایه و سه ر ئه ببا له به موقه
 ی رایانه و ڕبواره تاکوته چاوی ئهر  وه و له به ڕژته ناو گیانیه ده
، کات ردی ڤینیسیا ده یری ئاسمانی ساف و بگه بن سه تده ودا ڕه به
 به قووی کات و کانی ده ستره یری ئاسمانی بکۆتایی و ئه سه
ی  وه الس پش ئه. گرت ق دایده کی موته ریبیه ستکردن به غه هه
ی بۆ من و  وه و شه ی ئهندان جار باس وه وتی خۆیان چه ڕته بگه

وه چ  و شه وه ئه ی بۆ ئمه گایه وه ندان جار ئه میلیاس کردبوو، چه
ریبی و بنرخی خۆی  ی به غه ندازه ستکی سامناک و بئه هه

. ند کوفری کردووه وه و چه ند قزی له خۆی کردۆته  کردووه، چه
وه بننه ی من ئ که ت ئاخر ئۆفیلیاو میلیاسه ئازیزهویگو و ده  ئه
ک خون له پناو  وه ڕامان کرد دنیایه رچاوتان ئمه له خاککه به
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خشی بۆ  به وه نه ک خونمان بۆ ئه ریایه ئمه ده. ڕزگارکردنیدا ڕژابوو
ی  ین و له ناو پارک و وستگه ی تف له نیشتمان بکه وه ئه
و تلکرا فره ک نه کو کۆمه کانی وتانی دووردا وه ره فه نه مه شه

کانی  ههاگوننینه ب وه الس بیری له پکه و شه ئه. ڕابکشین
میشه  ی ئامزی دایکی کردبوو که هه تاسه. نار کردبۆوه هه نکه ده

نووسی خۆی  بیری له چاره. هات کی لده بۆنکی قورسی مخه
نیگای . یری ئاسمانی شین و پاکی ڤینسیای کردبوو و سه  کردبۆوه
ک و بۆ  یزه یان نه ستره و کشانی ده زاران ئه ی هه وه وشانه دابۆ دره

  .ختی خۆی گریابوو به سیا

نگی  وت به ده که وی لده عاتک خه ند سه ی بۆ چه وه دوای ئه
ی شار  یه و سپده کانی ئه نگی پی ڕبواره کان و ده ره فه نه مه شه
وه   ئهدا به لی یانه به ره و به له ناو بولی ئه. وه بته ری ده به خه
. وتووه ببا خه ک موقه ر کۆمه وه له سه سک له نزیکیه بینت که ده
وتووه دته   میلیاس خهی و کاته هئنگ  وکی دره شه سه نیوه و که ئه
 دا یانیه و به ی ئه ر کزه ناس له به کابرای نه. آشت و ڕاده و ناوه ئه
. ک یهخۆی هنابۆوه و  به خۆیدا وبوی داکی بج یه ه مسه  قه
 الس سیمای کوڕکی ببۆوه ومکی تر ڕووناک   دنیا کهره به ره به
رێ و  وه هنابۆ ده که ه مسه ری له ژر قه  که سهبوونجی بینی گه
ک  وهکتر و  نیگای یهر  ته سهو که دهنیگایان . بووکرد ماشای  ته
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وا  ریب و بنه کانی غه میشه خه  ههی و هاوسۆزیانه لهک  هاوسۆزیه
کی  ن و الس به ئینگلیزیه که کتر ده ک بۆ یه یه رده یانه زه کتر هه هبۆی

 بهش  که نجه ، کوڕه گه' زۆر سارد، زۆر سارد' ت  خراپۆکه ده
وه و  داته می الس ده وهوه   و ڕۆحکی سووکهمناک کی خه نیگایه
  .' زۆر زۆر سارد سارد'ت  ده

ر  فه نه مه ڕۆ به شه  نیوهی عات یانزه و ڕۆژه سه بت ئه الس بیار ده
که  ره فه نه مه وت سواری شه یه  دهکدا کات له.  و ڕۆما بوات ره به

ر  وه به وه دته یه که که به سیما تاساوه نجه ببت جارکی تر کوڕه گه
ست  وه و ده بته که له الس نزیکده نجه یان کوڕه گه مجاره ئه. نیگای
وت  یانه ردووکیان ده نن که هه یه گه کتر تده ن به گفتوگۆ و یه که ده

 کردین بۆ دهی  و ڕۆژه  باسی ئهی و جارانه ئهالس . بچن بۆ ڕۆما
وان چۆن  ی ئه وه یاند به گه رسوڕمانی خۆی ڕاده میشه سه هه

یشتنه  ست و تگه موو هه و هه وه ئه و زمانه سنوورداره توانیویانه به
من ئستاش 'یگوت  میشه ده هو ه ئه. وه ی نوانیان بگۆڕنه شه هاوبه
  .'کتر ڕاکشا؟ م چ هزک بوو من و ئیلیای به توندی بۆالی یه تناگه

وه و دووای  نووسمه شتانه ده رگوزه و سه م من که ئستا ئه  به
ی  وه م ئه گه م ال ڕوونه، به باشی تده که ری چیرۆکه به ر له ی سه وه ئه

بووه،  وتک نه نیا ڕکه ر ته ههکتر ڕاکشا  الس و ئیلیای بۆ الی یه
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وان له دوو جگای  ش بووه که ئه و مژووه یی ئه کو هاوشوه به
  .زموونیانکردووه جیاوازدا ئه

کتر و  بن به دوو هاوڕی نزیکی یه  ئیلیاو الس وایان لدت ده
 ی و ڕۆژانه ئه. بن وه ده که یه ژین به  ی له ڕۆما ده یه و ماوه موو ئه هه

و  ر ئه مان له سه نده وه ر ئه  من و میلیاس هه،ڕۆما بووالس له 
مترین شت   بگومان کهش وه ، ئهزانی که خانی بۆی باسکردبووین ده
بوو ڕۆژک  وه تا ئه هه. کرد فۆنی بۆ الس ده له خانی زۆر جار ته. بوو

وت بن  یانه لبانی ده کی ئه  الس و هاوڕیهگوایهبه میلیاسی گوتبوو 
الس و ئیلیا هاتن بۆ ئره و من و میلیاسیش ی  و ڕۆژه ئه. بۆ ئره
ڵ  گه  له،وه ڕاینه کی قوتابخانه گه یرکردنی پیشانگایه ی له سه که ئواره

کی زۆر  یه کرد تا ڕاده یان ده وانمان بینی دانیشتبوون و قسه خانی ئه
یای خۆمدا بۆم  من له خهو سیمایه بوو که  مان ئه الس ههسیمای 
م  وه وه ئه ته و ڕۆژه  من به سوعبه دوای ئه ساک زیاتر .کشابوو

کم  یه م من ونه به" کی کردو گوتی  یه نه خه رده و زه به الس گوت، ئه
، میلیاسیش "چوو ده یای خۆمدا کشابوو هیچ له تۆ نه بۆ تۆ له خه

، "جووانتره ی تۆیا  خهی ناو یه و ونه ئۆفیلیا زۆر لهدنیام " گوتی 
  .نین ان پکهمموو وه بوو هه ئه
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له ناو وان  ئه. شتبوو له ڕۆما الس و ئیلیا ئازارکی زۆریان چه
وبریقدا بیریان له حای خۆیان کردبۆوه  نجای پ له باق شارکی جه

رمایان ببوو و بۆ  وانه زۆر سه شه. وه ریق ببوونه  زۆر تهو
و پایزه  ان لهو ئه. نیان کردبوو شی خۆیان زۆر شیوه نووسی ڕه چاره
جای له ناو پارک و کۆنه  ی ڕۆمادا به ڕووت و ڕه سارده

 له ،وتبوون کان خه ره فه نه مه ی شه کان و نزیک وستگه رامۆشکراوه فه
به گۆشت و خون . دا نانیان خوواردبوو ک دوو گه کاندا وه نیسه که
ریی چ  نابه یشتبوون په تگه عنی چی، ریبی یه غهزموونیان کردبوو  ئه

ریبیی  ک غه یه ڕاده به. قنت چه شمشرک به ڕۆحی ئینساندا ده
ت کاتک له مای میلیاسیش بوون و ئمه  نانه ئازاری دابوون که ته

م  ریب نین، به وان دوو غه ین ئه ویست وایان پیشانده مانه میشه ده هه
ت  ه قهوه بۆی  هاتبنهوه که ری کشه و سه ری ئه سه وان له چوو ئه پده
  .کک له ئمه به یهیانتووانی ببن  نه

ن ۆرک ب فه نه مه شه هوت له ڕۆماوه ب یانه ڕۆژکیان الس و ئیلیا ده
و گومانه   ئهی وه دا بۆ ئه که ره فه نه مه له ناو شه. نسا ڕه  فهبۆ
کی  یه نامه گه سی نایاسایین و هیچ به وان دوو که  ئهورووژنن نه
ک له  ند کورسیه کو چه وه دانانیشن، به که به یهریان پ نیه  فه سه

نیشت  نج له ته وت کوڕکی گه ڕکه به . نیشن وه داده که دووری یه
ی  ڕزیه و وه ی ئه وه واندنه که بۆ ڕه نجه کوڕه گه. نیشت ئیلیاوه داده
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کات به  ست ده ڵ ئیلیادا ده کات له گه کی دوور دروستی ده ڕگایه
کێ   ستت و یه ده ئیلیا هه. شۆکت په  ئیلیا دهم له پ گفتوگۆ به

 و به بینینی ئه. کان کک له فارگۆنه ی یهستک کاته ئاوده ڕووده
. وت که  دوای ئیلیا دهستت و ده ههوته پتاو و نائاساییه  سووکه هه

 بت که له ناو نسکی ئیلیا ده له ههو ڕۆژه گوی  ئهالس 
ی بۆ ئمه  و باسه  ئیلیا ئهاتکله مای ئمه ک. دا گریابوو که سته ئاوده
  نه خه رده که زه ره فه نه مه ی ناو شه  نجه کوڕه گهو  ئهیگوت  وه ده گایه
و  ک له ئیشماعیلۆڤی هاوڕی چووه که ئه یه ی به ڕاده که نینه و پکه

ر به گریانی خۆی بگرت، بۆیه  یتوانیوه به گرتووه و نه ی نه رگه به
وه بم  بت ئه ته ده   به هه.  که سته یه ڕووی کردۆته ئاوده هو شو به

کی له  و هاوڕیه وه دیاربوو ئه د پیه به  و بۆ ئه میشه ئیلیا هه
روشک  ک که ک کۆمه کانی وه رچاوی خۆی کوژراوه، قوتابیه به
رامۆش  ماعیلۆڤی فهشرگی تراژیدی ئی رگیز مه و هه ئه. سابی کراون قه
رگی  ی به هۆی مه و غوباری حوزنه و بۆ ڕۆژکیش چییه ئه هئ. کرد نه

 یش السی وه دووای ئه. چوو مندانی شاماالوه له سیمای نیشت، النه
ی  که ی له خاکی خۆیدا بمرت، ئیلیا له کۆنه وه وه بۆ ئه ڕایه گه
رقای ئیش و کاری خۆی  وه ژورکی به کرێ گرت و سه ودیومانه ئه

دا  م کاته له. بۆوه رگیز لی نه ک دایگرت که هه ماتیهنگی و  بو و بده
. نیایه ر به ته کان هه  کاتهی نووسم ئیلیا زۆربه م دانه ده که من ئه
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شه به  وه ی له ماه و ڕۆژانه کات، ئه کات کار ده ی کار ده و ڕۆژانه ئه
ی  وه جوت بۆ ئه ر جار جاره نه گه سته ئه نگ و بھه ک بده یه ندازه ئه

زانت  ک بۆ خۆی دروست بکات، ئینسان واده یه ک یان قاوه چایه
  .مۆمیا کراوه

***    ***    *** 
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  کان ژنه ی بوه قه

ی خانی بۆ میلیاسی جھشتبوو من و میلیاسی  و نووسینه ئه
واوی خولیای  وه بگره میلیاس به ته ر ئه ک هه  نه,رسام کرد سه

چونکه ئیتر .  ی دا لله  س له کهی ال وه ودان بۆ دۆزینه ڕۆیشتن و هه
 ی که  نامرادهکو برا بوو، به واره نه ریب و غه الس چیتر کوڕکی غه

دا میلیاس  و ساه هاری ئه دواجار له کۆتایی به. میلیاس بوو
. ی دوو مانگکی پچوو و نزیکه ئه.  و ڕۆیشت وه ی پچایه جانتاکه

. ی تریشیان له ئران ببوو که ربائیللۆ ببوو و مانگه مانگکیان له ئه
واکی  وه زۆر خراپ تکشکابوو چونکه هه ڕاشه  گهی وه دووای ئه
  . موومانی تاساند هنا هه

  . کوژرابوودابوو الس له ڕووداوک وه ش ئه که واه هه

واپرسین  رچۆنک ببوو به هه ههو ربائیللۆ  یشتبۆ ئه میلیاس گه
ی میلیاس خۆی به  و کاته ئه. ۆوهی خانی دۆزیب که و ماه کۆنه که قه

شتکدا   پیرژنکی لببوو له ناو تهدا که وشه کات له حه دا ده که ماه
میلیاس خۆی که . ند جلکی کوردی ژنانه ببوو ریکی شۆردنی چه خه

یری  وه سه مک به گومانه  ر که مجا که که یه پناساندبوو، پیرژنه
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س زیاتر خۆی ناساندبو و پی میلیاێ  وه دووای ئهم  کردبوو، به
ڵ بکات،  ی له گه وت قسه یه  و ده و کوڕی خانیه یاندبوو ئه ڕاگه
  .تی پیشاندابوو که مروونه ژنه

چت  و ماه، ده وه له بینت بۆ مانه تی میلیاس ده  نیهاتککه ک ژنه
 بهمیلیاس، . نگی زیاتر کات بۆ هاوده پیاوکی پیری خزمیان بانگده

ی  رباره ی ده واه ناخۆشه و هه ڕای ئه ره  بۆ المان، سهی وه نهڕا گه
و پیاوه  ی ئه رباره  دهرنجاکشی سهیان چیرۆکی  الس هنای، ده

ی زۆر شت  رباره و ژن و پیاوه  ده وه میلیاس و ئه و شه ئه. وه گایه
خانی و نی  مه کانی ته ساه دوامیلیاس باسی . ن که ده قسه
 الیکات  و سانه ده کات، باسی الس و ئه ه بۆ دیان که خۆشیه نه
مندایی خانی و می  رده سهوانیش باسی  ئه.  بووهوان ئه

ن، باسی عاشقبوونی الس و کوژرانی  که ی بۆ ده که وونبوونه
ی و  وه بوونه یدا گرتنی الس و دووباره په رهه نار و سه هه نکه ده

  .ن که کانی بۆ ده باسی پیاوه ئرانیه. ن که ی بۆ ده که کوژرانه

کات،  یده کانی ته  موو کۆنه بت هه و شاره ده ی له یه و ماوه میلیاس ئه
وه بۆ  ڕایه  گهکهمیلیاس . پشکنت  ده که م کون و قوژبنی قه رجه سه

   دیوارهبهی بۆ کردم   کۆنه و قه ر باسی ئه و هه ندان شه ئره چه
باسی سیمای . وه انیهک  ورانه ماهبه  وه، کانیه وچوه پ چه
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ڕاسته ئمه . ی بۆ کردم که ناو قهی  ژنه موو بوه و هه تباری ئه ینه  مه
و  یگوت ئه م میلیاس ده بووه، به رانمان زۆر باش نه ت گوزه قه
 میلیاس. تی ترسناک بووه دا بینیویه و شاره و له و قه ی له ژاریه هه
وشه   به دیواری حهکدا یه  مارملکهی له شوهژاریی بینیبوو  هه

له ناو جۆگای پر گوو و میزو . ڕابوو گه  ههدا یه و قه کانی ئه ڕوخاوه
. ی هاتبوو ژاریی له جیاتی ئاو خوڕه  هه،دا کانی قه سیاناوی کۆنه

ڵ  گه دا چاوشارکی له یه و قه موو قوژبنکی ئه ژاریی له هه هه
ت  که  منداندا، له نیگای شهحروومی  کردبوو، له سیمای برسی و مه

ر   پیاوان به زۆر هنابوویانه سهی نینانه و پکه و جلی کۆنی ژناندا، له
  .لویان

ی بۆ  مه رده و سه و به درژی باسی ئه ندان شه مرده چه و پیره ئه
و  ڕژنه ئه رباز ده زاران سه وک هه میلیاس کردبوو که چۆن شه

ن و  یانبه بت ده دا ده یه و قه زک له ناو ئه وه رچی نره وه و هه یه قه
ی  و به میلیاسی گوتبوو ئره قه ئه. وه س نایانبینته  ئیتر که

ند ساکه  مووی چه  ههبینرن  دهش  لرهی و پیاوانه کانه و ئه ژنه بوه
دا له  یه م قه له الس  گوایهی بۆ کردبوو وه باسی ئه. هاتوون بۆ ئره

کو سانکی زۆر دواتر  ژیاوه به به مندای لره نهم   بهدایک بووه،
  .بۆ ئرهوه  ته ڕاوه گه
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ی  و پیاوانه بت له کک ده یه. بت سووک ده زا کابرای پیر پیاوکی ڕه
و به میلیاسی گوتبوو  ئه. خۆش بخات یتوانیبوو ڕۆحی نه سات نه کاره

تکی  مانه ئه من م، کوڕم که ڕی تۆ ده کی زۆره چاوه یه من ماوه"
  ." م به تۆ نیا بیده الس ڕایسپاردووم ته. بۆ تۆ پیه مگرنگ

*****  

بووبت و له  تی هه یر بوو الس شتکی تایبه له ڕاستیدا من پم سه
ت منی  یناسین به تایبه و ده  ئهی که زۆره موو خه و هه ئهجیاتی 

بۆی باس    قهی که پیرهکابرا . م بدرت که ته مانه بژاردبوو ئه هه
م  کی که یه ربائیللۆ به ماوه وه بۆ ئه ته ڕاوه ی گه وه کردم الس دوای ئه

. وه ڕته گه وه ده ستنووسکه به خۆی و دهدواتر کاته ئران و  ڕوو ده
وک   شه،وه ڕته گه ی الس ده وه ک دوای ئه یه فته کابرای پیر گوتی هه

ت  رفه  دهیش الس و السر مای کوتنه سه ده کدارک هه ند چه چه
الس به برینداری . ن که ی لده قه وان  ته م ئه کات، به هنت و ڕاده ده

ت  سیه ی بمرت وه وه  و پش ئه و پیاوه نته مای ئه یه گه خۆی ده
 و  ته یاندا شاردراوه که ی دیواری ماه کات که کتبک له ناو بناغه ده
ش که  که ی ماه و پیرژنه ئه. ت میلیاسس ننه ده یه وان پویسته بیگه ئه

کان هاتن و الس  کداره چه" گوتی تی  تا مردیش وایزانی دایکیهالس
ویاندا السیان بۆ  کانیان کردو زۆر هه قه وان ته ڕایکرد، ئه
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رچی کتب و  راوبن کردو هه یان سه که می ماه رجه وه، سه دۆزرایه نه
  ." یه بردیان رک هه فته ده

یرم کرد  وه، سه ی دام و کردمه که که کتبه پیاوه پیرهی  وه هو ش ئه 
مان  ر بیرم بۆ هه کسه ئینجا نازانم بۆ یه. وزین م مهلی نووسرابوو 

بوایه الس  د ده شھه ونی پیاوانی مه پی خه ستنووس چوو که به ده
رچۆنک بووه  و بیارمدا هه مان شه ر هه بۆیه هه. ڕزگاری کردبا

ناسی  ستره م کابرای ئه وڵ بده م و هه دیش بکه شھه  مهردانکی سه
 کابرای نگه ه  ڕشم دانابوو وه رک ئه گه ک ئه من وه. دیش ببینم شھه مه
وه  م نازانم بۆ دم زیاتر بۆ ئه دی مردبت، به شھه مهناسی  ستره ئه
  .هشتا له ژیاندا مابت چوو ده

*****  

ر گۆڕی الس،  چن بۆ سه  دهی میلیاس و کابرای پیر و ڕۆژه ئه
. بت ربائیللۆ ده نگی ئه هارکی دره رمی ناخۆشی به ڕۆژکی گه

کانی  کک له کله ر یه  له سه.بینت ی الس ده که میلیاس گۆڕه بنازه
کل نفس '  نوسراوهخچ خواروتکی  ستوخه به دهی الس  که گۆڕه

که بت   دهگۆڕکی بچووکی گالس ی  که  گۆڕه.' ذائقة الموت
سکک  میلیاس ده. شو الری السه بانومای بچووکی و وردی له

ستکی  دانراوه و ههالس ی  که ر گۆڕه بینت له سه گوی نایلۆنیش ده



                                 کان یهیئرانونی پیاوه  خه
  ماردین ئیبراهیم

 

 184

وه برا   ئهکات ست ده میلیاس هه. گرت ر دایده نگکه ناخۆش و دته
ز ر نگی به  بۆیه به ده، ڕاکشاوهدا و خاکه وه له ژر ئه ی ئه که بمراده

کات به  که ده ر گۆڕه کات به گریان و خاکو خۆی سه ست ده ده
  .' ی کاکه ی کاکه وه وه'ت  کات ده ریدا و هاوار ده سه

ردانی گۆڕی پیاوه  وت بچن سه یانه هن و ده ی الس جده که گۆڕه
ب   له پ به.ڕستان نژراونۆمان گ  که له ههن کانیش بکه دیه شھه مه

ونکی کۆنی خۆی بیر  خهیکراو میلیاس کی دیار هیچ هۆیه
. رگی باوکم بینیبووی  پش مهو ک شه ی یه ونه و خه وه، ئه وته که ده

ی له  و پیاوانه وه ئه بته تی بۆی ڕوون ده واوه میلیاس به ته
وو، بککیان باوکم ب دا ببوون یه ۆکه ناو چنگی ههیدا له  که ونه خه
دات  وده م زۆر هه ن الس ببوو، بهمیشیا ی تریان خانی و سھه وه ئه

  .یای وه خه س بنته م که ناتوانت چواره

هن  ی الس جده که ی پیر گۆڕه میلیاس و پیاوهی  وه پاش ئه
 گۆڕی ر بۆ سهکه  پی گۆڕستانه نه الی چه که وڕاست ڕووده که یه

و  که بۆ میلیاسی باسکردبوو که ئه پیاوه پیره. د شھه پیاوانی مه
کی ساده ده ی ئه هساکارت له شاره و کرکی زوو  یانیه  به،وانی ب
هنن بۆ الیان و پیان  رم ده کداردا س ته ڵ دوو چه گه ک له یه یاره سه
مه  رده و سه دیاره ئه. نگی بنژرن  پویسته به بدهرمانه و ته ئهن  ده
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ون یان ن بو ی بخاوه رمانه و ته شتکی زۆر ئاسایی بوو ناشتنی ئه
دوای . نیان ورا خۆیان بکات به خاوه یده س نه بوو و که نیان هه خاوه
سه هیچ  و س که وت ئه که رده وت بیاننژن بۆیان ده یانه ی ده وه ئه

ی پیر   پیاوه،و ڕۆژه ک دوای ئه یه ماوه. ریان پوه نیه کامکیان سه
راون و ئیتر ستگیر ک دا ده بیستت س پیاوی ئرانی له ناو قه ده
وت  که رده کات بۆی ده وه باسیان ده ک لیانه ی خه و نیشانانه و به ئه
. کان بوون ی ناشتوویانن پیاوه ئرانیه رانه سه بسه و س که ئه

و   لهی یرانه سته سه و هه ی ئه یگوت ئستاش ناتوانم پناسه میلیاس ده
ر   بسهی س پیاور گۆڕی ی له سه و کاته  ئهم،  بکهمبوو دا هه ڕۆژه

  . ستابووم  وه،کانیاندا ڕاکشابوون گۆڕه له ناوکه 

یان  و شونانه موو ئه ردانی هه وه سه که ی پیر به یه میلیاس و پیاوه
رگای مای  رده به به. ردانی کردبوون کردبوو که ڕۆژک الس سه

ی  له بناری  یه و چایخانه تببوون، ڕۆیشتبوونه ئه ناردا ڕه هه نکه ده
نای  مک تاقه په رده و سه وه بونه کان لیکۆده دیبه دا شاعیرو ئه که هق

ریکی  میلیاس به الی پیاوانکی پیردا ڕۆیشتبوو خه. الس ببوو
گات و جنویان  و له زمانیان تده یانزانیبوو ئه کردن ببوون و نه دامه

کات  و قوون سووره چ ده وان به میلیسیان گوتبوو ئه  ئه. پدابوو
و  حموود له ی شخ مه یگین و تۆه وان گوتبوویان بۆ نه ئه. رهل

  .ی منیش دی ئشابوو که ئینجا میلیاسه. وه ینه که نهئینگلیزه سوورفله 
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*****  

وه،  دۆزته د ده شھه وی له مه ی میلیاس مای خوسره و کاته ئه
و  لهوی   خوسره.بت ت ساڵ ده نی زیاتر له سه مه وی ته خوسره

بجویت و زۆر چاالکی  و ک جاران به چوست  وهناتوانتدا  کاته
میلیاس خۆی پ ی  وه  دووای ئهم  ، بهابتکردنیشی ن خولقی قسه

و گفتوگۆ  کی زۆری بۆ قسه زوویه وی ئاره ناسنت، خوسره ده
ر له  ههکه  رهاته سه ی به شانه و به موو ئه میلیاس هه. وه ڕته گه تده
وی باس  وه تا کوژرانی الس بۆ خوسره ده شھه هونی پیاوانی م خه
به میلیاس و   ئه.رسامی پیشاننادات وی سه م خوسره ، بهکات ده
ئینجا . ی کردووه ته و بابه ڕوانی شتکی له چاوهمیشه  ت هه ده

دی تۆ بۆچی  پم ب ئه"پرست  وی له میلیاس ده خوسره
وت  مه من ده" ت   ده میلیاسیش". وت؟ یشتوویته ئره؟ چیت ده گه

ی الس بۆ منی جھشتووه  ستنووسه و ده ئایا ئه. له شتک دنیا بم
د الس  شھه ونی پیاوانی مه پی خه یه که به ستنووسه و ده  ئهمان هه
دی چۆن  ستنووسه ئه مان ده وه هه ر ئه گه بوایه ڕزگاری بکات؟ ئه ده
  " ست الس؟ وتۆته ده که

وه بۆ  ڕته گه هی د وه  الس دوای ئه،وی بت کانی خوسره به پی قسه
تی بدات له  یارمهوه  پاڕته  لی دهوی بۆ الی خوسرهد  شھه مه



                                 کان یهیئرانونی پیاوه  خه
  ماردین ئیبراهیم

 

 187 

و هیچ  ت ئه وی به الس ده  خوسره.که ستنووسه ی ده وه دۆزینه
م  به. ستنووسه چیه و له کویه و ده وه نازانت  ئه ی ئه رباره ده

موو زانین  وه هه پاڕته وی ده سرهکات و له خو الس پداگری زۆر ده
 . که ستنووسه ی ده وه زموونی خۆی بخاته کار بۆ دۆزینه و ئه

کانی خۆی  تیه ره ڕگا تایبه کک له هه دات  یه ویش بیار ده خوسره
  .که ستنووسه ی ده وه بۆ دۆزینهبه کار بھنت 

له ر   ههرهاته سه بهو  م ئه رجه نت و سهد تۆپکی خ وی خوسره
 وه الی ڕته گه  الس دهی و ساته وه تا ئه ده شھه ونی پیاوانی مه خه
ی  خشه نه. وه ته ی تایبه  شووشهکییخاته ناو تۆپ دهوه و  نووسته ده

سجار ئینجا کات،  دهمی خۆیدا وای  رده نت و له بهدجیھانیش 
که تۆپه  ر س جاره  هه. بۆ ئاسماندات هد که هه تۆپه شووشه

کی  یه خشه وی نه  خوسرهپاشتر،. ر ئران ته سهو که دهکه  هشووش
ر  به سهکه  ستوور سجار تۆپه شووشه مان ده ئران دنت و به هه

که  که تۆپه ر سجاره یان هه مجاره دات، ئه ده ههی ئراندا  خشه نه
کی شاری  یه خشه وه نه دوای ئه. د شھه ر شاری مه وته سه که ده
ر  یان هه مجاره دات و ئه ده که هه نت و سجار تۆپهه د ده شھه مه

ککی  ڕه مان ماڵ له گه ر هه وته سه که که ده که تۆپه سجاره
و  مان ئه ، ههوکی فنکی هاوین وی شه الس و خوسره. دیاریکراو

 دات، ده دا هه که خشه ر نه سه که به وی تۆپه شووشه ی خوسره وه شه
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نه  که بت ڕوو ده ستره ده اڵ و پ له ئهئاسمان سام ی و کاته ئه
دا  وه و شه له. وه کاته وی ئاگرکی بچووک ده شتک و خوسره ده
ردا نقووم ببوو و  کی سامھنه نگیه وه له ناو بده د له دووره شھه مه

وی  خوسره. وه وشابوونه وه دره ریانه ر سه ستره به سه ملیۆنان ئه
وه بۆ  و له بارترین شه مشه ئه"ڕووی کردبۆ الس و پی گوتبوو 

کات  وی داوا له الس ده خوسره. " وه ی زۆر شتمان بۆ ڕوونببته وه ئه
که  وی تۆپه شووشه خوسره. کات نگی دانیشت و هیچ نه به بده

که ورده ورده  گرت تا ئاگره دا ڕاده که ی ئاگره ر دووکه سه به
که به  ی ئاگره اشماوهکی باریک له پ نیا دووکه بت و ته خامۆش ده
 و  وه سافه شه و مانگه ی ئه ستت و له ژر تریفه ده همنی هه

که له ئاسمان به جوانی دیار  ه دا دوکه ستره ی ملیۆنان ئه ورشه
که  ه ر دووکه خاته سه رنجی خۆی ده موو سه وی هه خوسره. بت ده

که زیاتر  ورته  ئینجا ورته.کات وه ورته ورتک ده ر خۆیه و له به
رگی  به'وی گوتبووی  خوسره. گات وه و الس لی تده بته ڕوون ده

مووچی  ڕه  په،وت وحه ی بیست ڕه کوی، الپه ه رمی که که چه کتبه
دا به  ڕه م الپه که تی شینی فارسی کۆن، له یه شر، خه ه کلکی که

 له ،م و زین نگی سوور نووسراوه مه تکی پان و به ڕه خه
ش نووسراوه  نگی ڕه مک باریکتر و به ڕه تکی که وه به خه هژریشی
کی  تی خانی خه شیره لیاس له عه د کوڕی شخ ئه حمه شخ ئه
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وی  زانت خوسره ک واده یه الس بۆ ماوه. ' زیدو بۆتان تی بایه که مله مه
که به  بت و ئاگره مووی وونده که هه ه م له پ دووکه شت بووه، به

موو  و هه ی ئه وه وورشه منته ی ده وه ئه. بت  خامۆش دهواوی ته
وی  خوسره. نیبوو یان ته وه و شه یه که ئاسمانی سافی ئه یه ستره ئه

ئیتر .  با بۆین،واوه موو شتک ته واوه، هه ت ته به الس ده
  .وه ناو شار ڕنه گه ده

 و  کما نه که وی ڕوو ده وی دوواتر الس و خوسره بۆ شه
که پیاوکی  نی ماه خاوه. وه نه که یانیان بۆ ڕوونده که ستی هاتنه به مه
. وی بیستبوو بت و ناوبانگی خوسره د ده شھه ندی شاری مه مه وه ده

ونی پیاوانی  ر له خه که هه رهاته موو به سه وی هه خوسره
ئینجا . وه گته که ده ن ماه تا هاتنی الس بۆ خاوه وه هه ده شھه مه
م کابرای   به،کات یان لده که ستنووسه وی داوای ده وسرهخ

الس و وت بزانت چۆن  یه  ده، بۆیهنماڵ زۆر دنیا نابت خاوه
نماڵ به   کابرای خاوه.یه و ماه ستنووسک له زانیویانه دهوی  خوسره

ندن به  وان پابه ت که ئه وی ده وه به خوسره رمه مک شه که
 بت وه ده ش ئه که ته سیه وه. وه باپیرانیانهاب و ی بتکی کۆن سیه وه

سک که  ن به که بت بده نیا ده ستنووسه ته و ده وان ئه  ئهگوایه
کاته  ئیتر الس ڕوو ده. نتھب که هه ستنووسه کانی ده موو نیشانه هه

 و له  زینه و م که ناوی مه ستنووسه ده' ت نماڵ و پی ده کابرای خاوه
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ی  ڕه له الپه. وه نووسراوه لیاسه دی کوڕی شخ ئه حمه ئهن شخ  الیه
که  رگی کتبه به. یه شر هه ه  کلکی کهکیمووچ ڕه وتدا په بیست و حه

نگی  تی فارسی کۆن و ڕه که به خه ستنووسه کویه و ده ه رمی که چه
سته  رجه تکی پان و به مدا و به خه که ی یه ڕه له الپه. شین نووسراوه

تکی  وه به خه  له ژریشیه،وزین م نگی سوور نووسراوه مه ڕهو به 
دی کوڕی شخ  حمه ش نووسراوه شخ ئه نگی ڕه باریکتر و به ڕه

  .' زید و بۆتان تی بایه که مله کی مه تی خانی و خه شیره لیاس له عه ئه

د جناهت تا  شھه که، الس مه ستنووسه رگرتنی ده پاش وه
م  رجه ی سه وه کات به ازی دهڕوی  وسرهبت خ نک دهۆرچ هه

   . وه شی بۆ بخونته که ستنوووسه ڕابردووی ده

 ***    ***    *** 
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ئمه السمان .. ربی  کانمان سه ئمه پیاوه ئرانیه
 کوشت

دا که ئامۆژنم کچکی  وه ر ئه سه ڕیبوو به پهتساک مووی  ههوابزانم 
ریان داین س  به سرک خه  عه.نار نکه هه  و ناویان نابوو دهوببو

وه بم پشتر ئمه زۆر  ب ئه ده. دان پیاوی ئرانی له ماکی ناو قه
خت و   بۆ پایتهوکانیانمان بردبو ره  و سهو کوشتبومانس که
ڕی ئران و عراق خوناوی  تا شه. رگرتبوون کی باشمان پوه یه پاره
تتر  بین گرانترو به قیمه رمان ده  سهی و پیاوانه ری ئه بوو سه تر ده
نا  کان و په رزه و له نزیک مه یان شه  ده،ندان جار ئمه چه. بوو ده

 وه بۆ سه ته بۆ ، چووینهکان خۆمان ماتداوه خته تاوری چیا سه
و برستی و  ئه ی وانه  ئهکان، ره وه رو پیله ستگیرکردنی کۆبه ده
بۆ نابوون   پای پوههنابوویڵ خۆیدا  گه لهکه  نگه ی جه قیهو قات
کمان   هیچ ئرانیهی و کاتانه  ئه.وه ترسیه نه مه خۆیان بخهرانیان  گوزه
ڵ  گه  لهکانمان هعراقی  ه شوانکار کک له ری یه بوو سه ده ستگیر نه ده
بوونی س  ههوای  ههی  و کاته ئهبۆیه  .وه بردهمان ستی خۆماندا ده ده

یشت له خۆشیان  ی خۆمان پگهست نا ده پیاوی ئرانیمان له په
ستوبردکی  که ده واه  ههییبۆ دنیابوون له ڕاست. کرد ده بوامان نه
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وه و به سواری  ی خۆمانم کۆکرده که سته خرا ده. چاکمان کرد
ی نزیک  که وته و مزگه ره کێ به یه. وتین رکه  سه و قه ره زیلک به
ئمه پشتر ئاگادار . ن ناوی خانی بوو ڕۆیشتی ی و پیاوه مای ئه

. وت وان بۆ نوژی ئواره ڕوویان کردۆته مزگه  ئهی وه لهکرابووین 
و کاته  مان ئه وه هه بووینه که نزیک ده وته ی ئمه له مزگه و کاته ئه

ر که  هاتنه ده که ده وته ی مزگه وشه رگای حه کان له ده ره بوو نوژکه
وه خانی و  ئمه له دووره. وزی تۆخی ناشیرین کرابوو بۆیاخکی سه

له واوی توانیم  من به ته .دی کرد مان بهانک س پیاوه ئرانیه
. ی خانی به بینینی ئمه تووشی بوو ببینم ژانه و شه ئهوه  دووره

نگکی  وه و له پ خانی ئیستکی کرد و به ده مک نزیکتربووینه که
.  خۆی ڕایکردئیتر ن و کان که ڕابکه رز هاواری کرده پیاوه ئرانیه به
ناو تاریکایی   سکدا و له ی خانی  خۆی کرد به کۆنکی ته و کاته ئه
کان به   پیاوه ئرانیه،دا ونبوو که ی کۆنهیسک یه و ته و ئواره ئه
وه  می کراوه ستان و به ده ساوی له جگای خۆیاندا وه په حه
ستیان به   دهو  ئینجا ڕوویان کرده ئمه.یان کرد که یرکی کۆنه سه

پم خۆشه . وه مالوالی خۆیاندا شۆڕکرده لیالنه به کی زه یه شوه
 ئاشنا انهو ست شۆڕکردنه و جۆره ده ش بم من به بینینی ئه وه ئه

و پیاوه بگوناه و  نی ئه بوو دیمه مجار نه که وه یه بووم چونکه ئه
نیا بوون م مندا د رده به  لهی و پیاوانه ، ئهتانه ببینم سه بده
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کی  یه وه و به شوه ته نووسکی تاڵ بوونه ڕووی چاره ڕووبه
نن که  یه وه تا تم بگه کرده ستیان شۆڕده نائاگایانه و خۆڕسک ده

  .خسیرن وان یه ئه

که له  رخستنیان بۆ ناو زیله کان و سه ستکردنی پیاوه ئرانیه قۆبه
کرد  شکان دهستم به  م من هه  به،وه ئاسانتر بوو ئاو خواردنه

ش من  وه  جگه له.ربچت ستم ده ئاسانی له ده به  ی خانی وا وه به
کی زیاتر و  یه ویش پاره ستگیرکردنی ئه متوانی به ده ده
ر  گه  بۆیه ویستم ئه،م ر بکه ت مسۆگه کی زیاتری حکومه ندیه زامه ڕه

بت  م تا هیچ نه ستگیر بکه یان ده که ماه سک له بنه بت که خانیش نه
 ڕوومان له ی و کاته ئه. وه سته ده  م خۆت بدات به خانی ناچار بکه

و  ئه. بینی سی ترمان نه ی خانی که که ی کرد جگه له ژنه که ماه
و  لهواو  ته من ،وه که ر خسته ناو زیله ی خانیمان سه که ی ژنه یه ئواره
ی  که  ژنهستگیر کردنی وای ده ڵ زانینی هه گه  خانی لهدا بووم هڕ باوه

 ،ی ڕزگار بکات که ی ژنه وه کات بۆ ئه سلیم ده رمان خۆی ته له شه
ی  که هشت ژنه مده ر نه سلیم کردبا من هه نده خۆیشی ته رچه هه

موو   هه  من له کهی زانیبت  وه  خانیش ئهنگه ڕه .بتب یڕزگار
م   به،کرد سلیم نه خۆی تهخانی . م ئازاد ناکهی  که تکدا ژنه حاه
ر س   هه،مان ئواره ر هه  هه.خست  هیچ کارکی خۆم دوانهیشمن

دیاره بۆ . وه  خستنه ژورکی تاریکهی خانیم که  و ژنه که پیاوه ئرانیه
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تیان  زگاکانی حکومه سلیمی ده ی تهیر به زیندوو من ئاسانتر بوو هه
ری  وه بوو سه یلیان له  زیاتر مهست ده پیاوانی کاربهم  م به بکه

ر  گه یش ئه وه  له وه جگه  ئه.ک مرۆڤی زیندوو  نهباویان بۆ ببردرت
 .دا ی زیاتریان ده خت پاره کانمان بردبا بۆ پایته دراوهبره  سه
کی باش  یه بوو بۆ من چونکه ژماره کی زۆر نه یه ش کشه وه ئه
 .و جۆره کارانه ڕاندنی ئه ور بوو بۆ ڕاپه م له ده وره سانی چه که
 ڕاهاتبووم که  سانه و که فرتی ئه قه ڵ له گه ها بۆ خۆشم له روه هه

رئاوی  ک ڕگای سه ختیش وه ی پایته گهبین و ڕ رم ده جارجاره سه
 ی وه بۆ ئهی خۆم ڕاسپارد  که وه تاقمه و شه ر ئه هه. لھاتبوو بۆ من
 کردن ستم له ئاماده به زانن مه دیاره ده. کان ئاماده بکرن پیاوه ئرانیه

 و وربیبو کانیان سه ران پیاوه ئرانیه وه براده و شه ر ئه  هه.چیه
یانی  رۆژی دواتر بهبۆ من . وه که نیه کانیان خستبوونه ناو گو ره سه

ی  که رمانه بنژن و ژنه و ته وانیم ئاگادار کرد ئه شاره ی که زووه
انی ک ره ی سه و گونیه  ئه.دواگری کر زگای هه سلیمی ده خانیشم ته

و  ره وه و به مه که یاره ی سه تدا بوو خستمه ناو سنووقی دواوه
  .وتمه ڕێ خت که پایته

گرتن و : وه ئیشی ئمه بوو شتاکان ئه به درژایی سانی هه
کاندا  مینی ماه ی له ژرزه تووانه بازه ههر و سه دوونانی ئه ڕاوه

تۆبزیی، وانان به  وجه کدارکردنی نه وه، چه شارده خۆیان ده



                                 کان یهیئرانونی پیاوه  خه
  ماردین ئیبراهیم

 

 195 

 یش ڕویدا ١٩٩١ی سای  که  ئاژاوهکاتک. کان ربینی شوانکاره سه
مان  ی هه و ڕابردووه ر ئه سه لهر  گه م پمان وابوو ئه که سته من و ده

کی تر  بت کاسبیه وا ده ن ئهرید  نه ناره ن و له قهریک دادگایی نهبوو 
م به  به. نیزا ده کیشمان نه نده هیچ کاسبیه رچه وه، هه بدۆزینه
وه سانی  وه و به خۆشحایه کانی ئمه ڕوانیه ی چاوه وانه پچه
که بمشکه  و خه ئه. کانیش ئمه بازاڕمان زۆر باش بوو ده وه نه
ما ئمه ڕۆژانک  ر بیریشان نه ی جادوویان لکرابت هه وه ک ئه وه

ش  ه ئمهدیار. ی ئاسانترکرد ی ئمه که ش ئیشه وه کردن، ئه ڕاومانده
ی باشتری داباین ئمه  بووین، بۆیه کام حیزب پاره ق نه م عه که

  .کرد و ده ڕاوی زیاترمان بۆ ئه

بۆوه  رم ڕاست نه رامبه ناری ئامۆزام له به هه نکه ی ده و ڕۆژه من تا ئه
یی و غرورشکانی خۆم  ستم به تووڕه یه هه ندازه و ئه ت به قه
ترین  وره رۆکی گه ن سه الیه وه من له  نه ئاخر بیری لبکه. آردبوو نه

بوو کچکی جیقن  کرا، ئاسان نه وه پشوازیم لده تهوکانی و حیزبه
رگای  رده ک به ڕۆیه و نیوه ئه.   ڕوو بدات م له قانه موو قسه ڕه و هه ئه

. تم له نیشتیمان کردووه مک خیانه رده پگرتم و پی گوتم که من سه
. کانیانم فرۆشتووه ره ربیوه و سه کم سه خهی  و گوتی من ڕۆه ئه
ڕای  ره سه. وانم داگیر کردووه وی و موکی ئه و گوتی من زه ئه
مویست   نه،ی کرد من دانم به خۆمدا گرت  قسانهومو و هه  ئهی وه ئه
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ال و  ی البه رئشه ندک سه ست بیتۆپنم و خۆم تووشی هه موده ده
م له دی  وه، به  بوو همنم کردهرچۆنک بۆیه هه. م ناپویست بکه

  .م جاتی بده تدا نه رفه خۆمدا بیارمدا له نزیکترین ده

ر  سه ی مایان له تیوه خوییه و هه و قسانه ئه ئهموو  ههمزانی  من ده
و  مزانی ئه من ده. یانگوت گوایه شاعیره فری کردووه  بوو و ده قه

م پاش  بوو، به شم بۆ گرنگ نهبینت و زۆری نار ده هه نکه جارجار ده
وه له باخی  که یه وی به و ئه نار هه نکه  ڕۆژک دهم ی براکه وه ئه
ی ڕقی  وه تکی باش بت بۆ ئه رفه کان بینیبوو پم وابوو ده گه سه
ی ئامۆزامیان پبژم و  تیوه و کچه ی ئه موو قسه سووکانه و هه ئه
و  ئهی  وام له چایخانه دهر م که به نگ بکه ش بده تیوه و هه ئه
ن شاعیر دانیشتووه و به خراپه باسی من   به خۆیان دهی انهلۆر گه
  .کات ده

و  و ویستمان ئه مان شه ر هه نارمان کوشت هه هه نکه ی ده وه و شه ئه
و   ڕۆیشتینه ئهاتکم ک ین، به نگ بکه تایه بده تاهه ش بۆ هه تیوه هه
چووبوومه الس  بۆ گرتنی دایکی  شتر سانک پ ی  وه یه وشه حه

ی لبوو که خۆی کردبوو به  و پرژنه پیسه ر ئه نیا هه وه، ته ناویه
سکم  وه به دوواوه که و شه له. وه ڕاینه بۆیه ناچار گه. دایکی الس
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تیوه بکات،  و هه وتی ئه سوکه  و هه رخان کرد تا چاودری جووه ته
  .وه بینیه السمان نهم ئمه تا دوای چوار ساڵ  به

 ی یه و چایخانه مان ئه مجار له هه که و چوار ساه بۆ یه دوای ئه
وه و زۆر له  خوارده نیشتن به بوازی چای ده کان لی داده شاعیره

ڕینی چوار ساڵ  دوای تپه. مبارتر دیاربوو جاران الوازتر و خه
وه  تیوکه ک نییه من مشکی خۆم به هه کرد ئیتر هیچ هۆیه ستم ده هه
وتیدا دیاربوو  سوکه رگ و هه به و ی جل شوه م که به ریک بکه خه
  .ستی له دنیا ششتووه ده

یای خۆم  تی له خه واوه ته وم به وه بم من ئه توانم به دنیاییه ده
نوێ  ر له وه سه ره نقه کان له ئه م هاتنی پیاوه نھنیه رێ، به کردبۆ ده

یان  ی قه خشه و پیاوه نھنیانه نه ئه. مم هرد وه به السیان هنایه
ن که  وه ستنووسکه دوای ده وان به یاندم ئه نیشاندام و پیان ڕاگه

خشانه  و زانیاری و نه به پی ئه. تی وه هناویه نج له ئرانه کوڕکی گه
ست و  وتۆته ده ستنووسکی که وه ده ناوی السه سک به بت که

کی زۆریشیان بۆ پشنیارکردم تا  یه  پارهوان منیان ڕاسپارد و ئه
  . م ونگون بکه ره یان بۆ بنم و السیش سه که ستنووسه ده

که، ویستمان  ستنووسه  بۆ هنانی ده  ڕۆیشتین بۆ قهی وه و شه ئه
مان بدات یان  که ستنووسه ین ده الس بگرین و به زۆر ناچاری بکه
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 ،کرد ڕوویدا ده ڕوانمان نه وهی چا وه م ئه یمان پبت، به که شونه
دا بازیدا  که وشه ر حه سه ی بینی به بوو کاتک الس ئمه وه ش ئه وه ئه

م کرد و  قه و ته ر بۆ ترساندنی ئه دیاره من هه. م لکرد قه و منیش ته
م بۆ ڕۆژی  وه، به سته م له ترسا خۆی بدا به ده ویستم وای لبکه
ری  ر شونی کاریگه من لمکردبوو بهی  قانه و ته دوایی زانیمان ئه

رچاو  کجاری السم له به م بۆ یه ش هه مه به. وتبوون کهو  شی ئه له
لم   ره نقه  ئهکی خه یکان واویش پیاوه نھنیه ته م به وونبوو و هه

کم  یه هیچ پارهم   ه ڕاسته من السم کوشت ب.  بووننائومد
سک  کهموو ژیانمدا  له هه مجارم بوو که  یهش وه  ئه .گرت رنه وه

  . گرم رنه  وهک یه بکوژم و هیچ پاره

***    ***    *** 
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 ئینجا چوونی بۆ شاری ،ربائیللۆ ردانی میلیاس بۆ ئه دوای سه
کان  ی کاته ی بۆ ئره زۆربه وه ڕانه وی و گه بینینی خوسره، د شھه مه
چوونی  ڕوه تی به وه ئاگای له چۆنیه  بوو له نزیکهوه رقای ئه ر سه هه
وه  که ندیان به چاپکردنی کتبه یوه بت که په وه  کارانه و و ئیش ئه
ڵ  هگ کتربینینکی له  یهند ڕۆژک ی به چه وه ڕانه دووای گه. بوو هه
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  ی نووسینه وه کانی بوکردنه کک له خانه ری یه به ڕوه به
به نی   بهکه ری خانه به ڕوه دا به و دیداره له. ناکان دا تیه ڕۆژهه

کانی نووسینکی به  رجه که مه ستنووسه ر ده گه  ئهمیلیاس دابوو
وه بوو میلیاس  ئه. ن بشت و باشی تدا بت چاپیبکه

کی پسپۆڕ  یه ی لیژنه وه وان بۆ ئه ی برد بۆ ئه که ستنووسه ده
ی  ن خانه کی پچوو که له الیهمتر له مانگ مووی که هه. وه بیخونته
ندی خۆیان  زامه وه کراو ڕه ندی به میلیاسه یوه وه په که وه بوکردنه

 و  که به ب کشه چاپکردنه.  نیشان دا که ستنووسه بۆ چاپکردنی ده
کی زۆر  یه  ژمارهشی وه کردنه و بڵ گه ر له هه. ڕی وتن تپه دوواکه

ری  سه وه له کانه امه زۆر باشهن ڕۆژن باشی لفرۆشرا و له الیه
ی جۆراوجۆری  وه نامه رانکی زۆره ن خونه الیه له. نووسرا

رسامیی  مووان سه که هات و هه وه ی بوکردنه ستخۆشی بۆ خانه ده
و  ر ئه رامبه کان، به ره ی کاراکته وره شقی گه ر عه رامبه خۆیان به

ر  رامبه  زندین، بهشقی کچی میر تی بۆ عه شتوویه م چه ی مه ئازاره
ها  روه هه. بی رده م، ده تی بف و بیای تاژدین بۆ مه هاوڕیه
ر  رامبه شاردبۆوه به رسوڕمانی خۆیان نه بوون سه رانکیش هه خونه

. ی بکات رده روه کرت له ناو خۆیدا په سک ده ی که مو ڕقه و هه به
رک   خونه ک تاقه م یه هب. ڕ بوو وه رگه کر مه ستیان به  به ش مه وه له

و کتبه ڕۆژانک شخ  بوو که بۆ پاراستنی ئه هن  وه ئاگاداری ئه
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سانک ماڵ و ژیانی  ، که تدا مردووه سره دی خانی له حه حمه ئه
وه  که وی ئیمپراتۆریایه مه ه  و له قه خۆیان به جھشتووه

یاوانک له کی تر، پ وی ئیمپراتۆریایه مه ه  بۆ قه ڕایانکردووه
ری  کی کۆن له وتکی تر تا سه یه وه چوون بۆ ناو قه ده شھه مه

وه  مووشیه رووی هه  له سه ونک دانن، وه یامی خه ر په خۆیان له سه
ند  قۆی چه وه بۆ ژر چه ته ڕاوه ری دنیاوه گه و سه کوڕکی الو له

  . تستنووسه بک و ده ی به خونی خۆی ئه وه لالدک بۆ ئه جه

***    ***    *** 

م  رده ککی زۆر ڕژابوونه به س بوو، خه نگی کریسمه کی دره یه ئواره
ڕاسته . ری وروبه مان و ده رله ی په ی بینایه که  فراوانه یدانه مه
وا  ک هه یه بو و تا ڕاده ش ناخۆش نه م که تای زستان بوو به ره سه
ر  ه بوون که به سهو پرد ر ئه س له سه زاران که هه. بووو ستا وه

ی  که وره عاته گه ری سه ردوو به کراوه و هه ڕووباری تامسدا رایه
و  ی ئاسنی لیه وره کی زۆر گه یه بازنه ی ی دیکه ره و به بیک بین و ئه

ی  وره ڤاکی گه رنه که. ک نت به یه یه گه دهن  نده ن چاوی له پی ده
شاماته  موو حه و هه ای ئهد سه و نگ ده .ک بوو ی خه  وه کۆبوونه

دا دم  و کاته  لهبوو ست خۆم نه ده بهژاوکیان دروستکردبوو  ژاوه



                                 کان یهیئرانونی پیاوه  خه
  ماردین ئیبراهیم

 

 203 

 زۆر به م من  بهکردم ی بۆ ده میلیاس قسه. وه کرایه پی ده
هۆی  که به که ژاوی خه ش جگه له ژاوه وه ئه. بوو ت گوم لده حمه زه
نگی   دهها روه ، ههدا یان دهوه بوو که مندان ل شه و فیتفیتانه نگی ئه ده
نجانه جلی  و گه ئه. یانکوتا نج ده ک گه  کۆمهی هۆه زالنه و ده ئه
نگکی  ردابوو، لووتی خۆیان به ڕه یان له به ره مه یر و سه سه

ی پشتر  وه ب ئه من و میلیاس به. نگکردبوو سووری تۆخ ڕه
کانی چاوی  بینهکک له کا مان بۆ کشابت خۆمان کرد به یه خشه نه
ی  یان کابینه م ده  و هه ی ئمه که م کابینه مک هه  دوای که.ندا نده له

و بازنه  یی ئه ی بازنه هۆی جووه  بهئمهی  هک ی کابینه هاوشوه
وتنه  لالحدا بوو، که به ککی زه له فه و رخ ی چه وه که له شوه ئاسنه زله
یی هواش   ازنهکی ب یه ن به جووه نده چاوی له. ئاسمان

ی من و میلیاسی تدا بووین جگه له ئمه  یه و کابینه ئه. وه سووڕایه ده
له که  منداهچوو  پده. دوو ژن و پیاوک و منداکیشی تدا بوو

ی  ر شوه که له سه موچاوی منداه ده.  دابتوت سان حهنی  مه ته
وه  ریه ر سه سهنگکرابو و له  ک ڕه یه پووله ی په موچاوی بچکۆله ده

کانی  ره وه سته ی سمه هه لی باریک له شوه دووپارچه ته
که دوو بای  کانی منداه ی شانه شی دوواوه له به. بوو ک هه یه پووله په
کی  یه پووله ر له دوو بای په  ههمت توسپکرابوون ک ستکرد چه ده

 نزیک م می له گوچکه میلیاس ده. تر وره م گه چوون به ڕاستی ده
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موو  دا هه  و کاته لهکه  منداه. ی کرد که یری منداه  سه و وه کرده
ردوو   به ههووه  که شمه ک په یه مولوی خۆی خستبۆ ناو پارچه ده
م منداکی  که ز ده  حه ئایاستی گرتبووی و  پرسیاری لکردم ده
ن م. م که ز ده یزانی من حه میلیاس ده. بت مان هه و منداه ک ئه وه
ی  کشا و به نیشانه وه ئۆخژنکم هه یری میلیاسم کرد و له ده سه
دا  و کاته ش ڕک له وه ئه. قاند رمم له کی گه ندیه زامه ری ڕه رێ سه ئه

ی  وه ره شی الی سه وتبۆ به ی تدا بووین که ی ئمه یه و کابینه بوو ئه
مکی دگیردا   تهن له ناو نده دا له و کاته له. ن نده ی چاوی له که بازنه

ی توتکه  ر ده نم که هه نده ی له ومژه م و ته من شتی ئه. دانیشتبوو
ی  وه ره که له ده مه نی ته دیمه. خشنت وی ده می له زه  دههگ سه

ی  که که شمه وه په زرۆییه تامه ی به و منداه نی ئه وه و دیمه که کابینه
ی جیکه  وه وه بۆ ئه هزاند به ده خوارد و جار جارک خۆی هه ده

نگیان پوه بوو  نگاوڕه وه بنت که گۆپی ڕه یه و پوانه جیکک له
ک خۆم خزانده ژر بای  یه ه ک جووجه بۆیه وه. منی گیرۆده کرد

وه  چوو ئه ده وه نه یام بۆ ئه رگیز خه دا من هه و کاته وه و له میلیاسه
  .مب شی میلیاسدا ده بت من له باوه دواجار ده

کی  یه زین و پیاسه ن دابه نده ی چاوی له که  له کابینهئمه
وه و  ڕاینه  دواتر گه.دا کرد که ناری ڕووباره دوورودرژمان به که

 ی وه  بۆ ئهر  و به وه بۆ ئه ڕینه دا بگه که ر پرده ویستمان به سه
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نیشت ساختومانی  ی داونینگ ستریتدا و به ته که قامه پانه ر شه سه به
ر  له پ له سه. ین مان بده که زیراندا درژه به پیاسه رۆک وه هس

ک پاساری  ی کۆمه ک له شوه ی خه وره کی گه یه وه ئاپۆره که پرده
بکی زۆریان  غه به وه و غه بینن کۆببونه ده مارک ی و کاتانه ئه

باخی  ره یشتین به هۆی قه ر زوو ئمه تگه هه. دروست کردبوو
. وه وتۆته ناو ڕووباری تامسه وه که که ر پرده منداک له سهوه  زۆره

ندانی فریاگوزاریم به خۆیان و  وه کارمه من له دووره
وان ئاگایان له ئمه  م وا دیار بوو ئه دیکرد، به وه به کانیانه مه له به
یه توانیبایان  یان له ئمه بوایه من گومانم ههشر ئاگا گه خۆ ئه. بوو نه
من و میلیاس دڕمان به . ن  منداک له خنکان ڕزگار بکهن و بگه
ک قازکی  وه وه یرمان کرد منداک به جلکی سپیه  دا و سه که که خه

ی  وه  میلیاس به ب ئه.وقی بو شه قه دا شه که باشکاو له ناو ڕوباره
شه  ک پیشانبدات پاتۆ ڕه ک بکات و هیچ جۆره دوودیه یه هیچ قسه
من . وه که  ناو ئاوه ند و دای به من و خۆی فدایه ی داکه هک ئاودامانه

که،  ستی بگاته منداه رچاو که میلیاس توانی ده وه به م باش دته وه ئه
مـاشاکردنی  ی ته رمه له گه. که خنکابوو و کاته منداه م پم وایه ئه به
ڕوانیی  هی چاو وانه واوی پچه  شتک به تهپ لهدا بووین  نه و دیمه ئه

دا نقوم بوو و  که وه بوو میلیاس له ئاوه ش ئه وه وه ڕوویدا، ئه ئمه
وته باڵ  یر و ناباو که کی سه یه  به شوه، ئینجاوه سایه هه
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جووکی شپرزه له  رچۆنک بوو میلیاس به جووه هه. شاندن ڕاوه
 ،وه و جارکی تریش نقوم بۆوه وته مک دوورکه که که منداه

  که ر ڕووی ئاوه وه سه سایه کی ترسئامز هه یان به خراییه مجاره ئه
ی له  سانه و که نه من و نه هیچ له. رزبۆوه و هاوارکی دتاسنی لبه

م دنیا  یشتین میلیاس چی گوت، به گه که بووین تنه ر پرده سه
م   ساتکی که.کات تی ده دایه و داوای یارمه نگانه  ته و له بووین ئه

ڕێ بووین  موومان چاوه وه و هه وته میلیاس ژر ئاو کهتر دووا
و   و نه ئه یه و ئواره  ئه م نه به. . . وه  وته رئاوبکه جارکی تر سه

وتن به شون میلیاسدا  ندانی فریاکه ی تریش که کارمه یان ڕۆژه ده
من ئیتر . وه دا بیدۆزنه که یانتوانی له هیچ شونکی ڕووباره ڕان نه گه

وه، چونکه من کاتک  مترین ڕووداوم بیردته وه که وه له دوای ئه
 و   سپییک بووم له ناو ژوورک یه وه ره ر قه وه  له سه هۆشم هاته

بوو ھاتکی  توندم ل من تایه. وه دانیشتبوو نیشتمه  دایکم له ته.سارددا
 شتک ئیستاش. م کردبوو م وڕنه که ی بھۆشیه و به درژایی ماوه

ی  وه  دوای ئه:یه وه ویش ئه  ئه،ینم  زه ر وه به ونکی ل دته ک خه هو
وت به خۆی و جله سپی و باه  که له جووه که منداه

 ی و کاته ئه. چوو هات و ده که ده ر ڕووی ئاوه وه له سه کانیه خوساوه
 که هنایه یان له ئاوه که رمی منداه ندانی فریاگوزاری ته کارمه

ی  که عاتک پشتر له ناو کابینه سه  بووه منداو  ئهمان هه ،وه ره ده
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ومان  عاتک پشتر ئه سه. ندا من و میلیاس بینیبوومان نده چاوی له
کانی هنابوو  کی خوواردبو و جیکه جیکی له پوه شمه  پهبینیبوو

  .ردیان پوه ببوو که گۆپی سوور و زه

***    ***    *** 

وه  که وه و له ناو ڕووباره مهوکه نزیک بو که ڵ ئۆفیلیا له خه گه من له
دا  که چکه قازک له ناو ئاوه ک به وه وه رگی سپیه منداکم بینی به به

زانی چی  یده  نه خۆی له تاو ڕۆحیو کاتک ئه. کرد شپه شپی ده
سانکی . وانکی باش نیم له کرد مه م له یاد وه ی ئهووا به تهمن بکات 

  ی به رزشانه و وه کک بوو له کردن یه له نه مهزۆر له قوتابخا
ر  ک هه ش وه له م مه کرد، به ر ده وامی ڕاهنانمان له سه رده به

 بۆیهشک له پرۆگرامی ئیجباری قوتابخانه   بهببوو بهشتکی تر 
ت  م قه وان، به له ت نابم به مه مزانی قه من ده. یلم لی بوو متر مه که

دان  س و سه زاران که رچاوی هه  ڕووبارکدا و له بهبوو له پشم وانه
ورتکیان  که ورته که ی خه ئاپۆره. وتن بخنکم له پیاوانی فریاکه

ر  ونه به که ده  کاتکچوو نگک ده  هه هوورورتی پ ر له ورته کرد هه ده
ی  وه دایه ئه نه م گوهیچمن . واه رده ک له زه الماری سوپایه په

نگه  ڕه. ست ئۆفیلیا ند و دامه ده م داکه که  پاتۆ،دات ده چی ڕوودوواتر



                                 کان یهیئرانونی پیاوه  خه
  ماردین ئیبراهیم

 

 208

 من بۆچی ن وه بکه  پرسیاری ئم  که بن دوای خنکانه سانک هه که
م  واوی بیرم نایات به نا؟ من به ته کانی ترم دانه م داناو جله پاتۆکه

وت له  سک بیه رچۆنک بت که دا پم وابووبت هه  و کاته  نگه له ڕه
. بت ردا نه سک ڕزگار بکات باشتر وایه پاتۆی له به  ئاودا کهناو
وه چاوم به  وه له دووره که ی خۆم فدایه ناو ئاوه و کاته ئه

ی  وکاته ئه. وه کانیانه مه له وت به خۆیان و به وتن که ندانی فریاکه کارمه
بووم هۆشم به الی ساردی  وه له دۆخکدا نه که وتمه ناو ئاوه که
هۆوی  ک سه وه وه و زستانه رمای ئه هۆی سه وه بت که به که ئاوه

مان  ههوه   ئه،وه وه ناسیمه  نزیک بوومه که  له منداهاتک ک.لھاتبوو
 له مانڵ ئۆفیلیادا بینی له گهتر عاتک پش ی سه و منداه بوو  نزیکه ئه

ڕاست  رێ به ئه. خوارد کی ده شمه دا په" ن نده چاوی له"ی  ناو کابینه
یشته  گه ستیشم نه تا ده. مان منداه؟  ههوه ئهب ئۆفیلیا بزانت  ده

متره بتوانت  وه که وت توانای من زۆر له که رنه که بۆم ده منداه
و  ندی به یوه ش په وتنه رکه و بۆ ده ئه، منداک له خنکان ڕزگار بکات

وه  رهستم کرد له ژ بوو که هه وه هه بینراو و ترسناکه هزه نه
رزم  مک به م گرت و که که ستی منداه من ده. کشت کانم ڕاده قاچه
که  ی منداه وه متر بوو له که زۆر که وه رزکردنه م به وه، به کرده

رچت یان  وه ده روویه  له گه که ک بدات و ئاوه یه ناسه بتوانت هه
ریکه ڕزگاری  سک خه بت وا که وه م خۆشحای ئه ست بکه هه
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ر  دا بووم بۆ سه که ی منداه وه رزکردنه ی به یه رده به و و بنه له. کات هد
کانمی  وه قاچه که که له ژر ئاوه که جارکی تر هزه ترسناکه ئاوه

مک له  ش وایلکردم که وه  ئه،نگی تکدام واوی هاوسه راکشاو به ته
. وه ارهترسید ومه دۆخکی مه وه و خۆشم بکه ومه که دوور بکه مناه

ر   سوور بت له سه بتوانتبوو سک نه زعی که زعی من وه ئیتر وه
ڵ  نگ له گه وتمه جه وه من که وانه به پچه. که کردنی منداه ڕزگار

، که ڕامکشت و قویی ئاوه ره دا بوو به وه وی ئه هزکدا که له هه
و  ره بهمه خۆم و  کانک بده رچی هزمه ته ش وایلکردم به هه وه ئه
وه  م کرد توانیم بمه یه و جووه  ئهاتکک. که بجوم ر ڕووی ئاوه سه
م بۆ  هز بکه تک هاوارکی به رفه م کرده ده وه  و ئه که ر ئاوه سه
توانیم که  ر ئاوه وه سه یدا هاتمه و کاته له. وه بن ی به هانامه وه ئه
که  یشتم منداه ر تگهوتووه و ئیت که له جووه که ش ببینم منداه وه ئه

وه جارکی  که وه ژر ئاوه وتمه ی که وه ڵ ئه گه ر له هه. کۆتایی پھات
ر  یان من هه و جاره ئه. وه کانمی ڕاکشایه که قاچه ره تر هزه تۆقنه

قچوونکی  نده رگم لنیشت، بۆیه به ترس و زه ڕاستی ترسی مه به
رز  که به ر ئاوه هوه گوڕکی ترم دایه خۆم و خۆم بۆ س بونه
کی   به نیگایهله کاتکدایاندا توانیم ئۆفیلیا ببینم  م جاره له. وه کرده
ی  کرد و به جووه دهیری منی  وه سه ساو و پ له نائارامیه په حه
. ون نت فریام بکه یه ی بگه که و خه یویست له کانی ده سته ش و ده له
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ڕای  ره  سه،وه مه که لیا دهی ئۆفی و ساته  بیر لهر جارک ش هه ئستا
ستکی له  م هه  به بووم و هه ی بۆ ئه شق و هۆگریه موو عه و هه ئه

و ساته  و له  ئه، ئاخرگرت وه دامده یی پدا هاتنه زه ی به شوه
ڕاککی   به ڕاکهوم بینی ئه. ک بکات یه یتوانی قسه شدا نه ستیاره هه

و  چو و به جووه هات و ده دا ده که که وه به ناو خه بئومدانه
ی  من جۆرک له  وه م ئه به. کردن کی لده فتاری داوای کۆمه ڕه
  که یه له سه ر ئۆفیلیا مه رامبه  بهبت دهرمدا زاڵ  یی به سه زه ستی به هه

ی  ند جاره و چه ت ئه نانه ته، م سی باس بکه م بۆ که ز ناکه و حه
 وه دا نهیه  له سه  مهو م به اماژهم و زۆر ئ وه که ونیشیه  خهته چوومه

ی  وه شایسته وته دۆخکه وه ناگرت بکه ی ئه رگه چونکه ئۆفیلیا به
  .یی بت زه به

وه بۆ ناو  کانمی راکشایه که قاچه بۆ جاری دووایی هزه ترسناکه
به ناچار حای بووم تازه وه  و شونه له من . که قویی ئاوه

ستکی زۆر ناخۆشی دام،  ش هه وه  ئه.کانیم پناکرت ره ربه به
ش  وه ئه. رگ ک ترسی مه ت کرد نه فره ستم به نه ک زیاتر هه یه ڕاده به
کانی  مه له نگی ماتۆڕی به دا بوو که گوم له ده و کاته ر ڕک له هه

 ،نگ و هاوار هاواریان بوو  ده نگه وتن و ده ندانی فریاکه کارمه
  . هیشتبوونه نزیک ئم  گهدیاربوو
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وه و زیاترو زیاتر  که که منی ڕاکشایه ناو قویی ئاوه ره هزه تۆقنه
کرد  و ده ستم به بوونی ئه گرت، منیش ورده ورده هه منی توندتر ده

ک و  نگی خه  ده نگه ی زیاتر له ده وه دوای ئه. او بینریک شتک وه
تکی ک ش و زیاتر وه وه ئه  کانی فریاگوزاری دووری خستمه مه له به
نکی سپی که  ی گژه و هزه له شوه ئه. خست رده رچاو خۆی ده به

 له ڕاستیدا .ومارۆ دابو زاران تای ئاوریشمیی چنرابت منی گه له هه
 له ناو اتکچووم ک نگ ده ی هه و بچووه زۆر بچووکانه ر له من هه
 سی و فه نه نگه ستم به ته تادا من هه ره له سه. کدا بت یه قۆزاخه
ریکم  کرد من ورده ورده خه ستم ده  هه.کی زۆر کرد نگیه دته
ی من دوای تۆزکی تر  وه  له وه ر بیرکردنه وه هه نایشارمه. خنکم ده

موو  من هه. گوشیم واوی دی ده  به تهچیترنا و بم  دهرمک ئیتر ته
تگووت له ئاوریشم چنراوه   دهی و تارماییه ئاویه وکمدا ئه هه

بوو  کانم بئاکام بوون، چاره نه وه ت بۆ قویی و ههکش ڕامنه
ریککردن  ومدا به خۆ خه بۆیه هه. م بوایه مردنی خۆم قبووڵ بکه ده

دا  که وه ژر ئا ی له رجانانه زاران مه و هه یر کردنی ئه به سه
شت،  مچه ی  له ترسی مردن ده و ئازاره رۆحیه ، ئه وه بریسکانه ده

واوی له  یشتم من به ته کان تگه رجانه به بنینی مه.  وه مه هور بکه
ناو  وه و دنیا بووم ئیتر من له ته وتوومه ڕوباری تامس دوور که

کی  ریایه  تۆ له ناو دهی وه  بهیشستکردن  هه،دام وره کی گه ریایه ده
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وره  رشکی گه ک فه متا وه ر ده رجان له به زاران مه دایت و هه وره گه
ش  سته و هه ر ئه هه. داته ئینسان ستکی فنک ده ی ههڕاخراوه بۆ خۆ

ڕاندووه که ئینسان  م تپه و ئازاره ئهی  وه لهبوو وای لکردم دنیا بم 
وه له مردن  ی زۆره وه ی بمرت به هۆی بیرکردنه وه پش ئه

ش  وه وه و ئه ته ستم کرد زیاتر هوربوومه من هه. بت دووچاری ده
ر  وه به سه م و به چژکی زۆره که  ئاوه  زیاترکانم وایلکردم باه

م له  وه واوی ئه به تهمن  .رجاندا بفم ی مه رینه زرا پان و به و مه ئه
فیم و جار جار  ده. و شونه ئهته   منی ڕاکشاوهرگ ی مهیادکرد هز

ر  ههو وه  بوومه وت نزم ده کان بکه رجانه ر مه ستم به ی ده وه بۆ ئه
 ، له ناودا ریایه و ده له ناو قویی ئه. زانی  خۆم به پاشا دهڕاستی به
، انگد هه زاران ماسی و نه  ههڵ گه چوون له و هاتن ئازادی بهی  شئه نه

ک له  تروسکایی خهله پمدا چه ممه ی خه  تروسکهو  ئه.یدا خماخه  د 
ر ک له ژ یه ند چرکه ی چه من بۆ ماوه. بیرکردنی قورسی ئۆفیلیا بوو

ڕاندنی ئازاری گیانکشان  ستکردن به تپه ی هه و چژه ری ئه کاریگه
 واوی ش به ته وه ، ئهتیایا دروستکردبووم ئۆفیلیام له یادکردبوو

دا  زم کرد ئۆفیلیام له گه پ به دڵ حهدا  و کاته له. ی کردم رمنده شه
ستی مندا  نگ بوو و هیچ شتک له ده م تازه زۆر دره  به،بووایه

  .مابوو نه
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وه  وه کرده دا زۆر بیرم له ریاکه مم له ناو قویی ده که ی یه وه و شه ئه
ندان  وه چه و شه ئه. دا بووایه له گه م بوو ئۆفیلیا ر ده یسه ئایا مه

تدا  ک حاه  ئۆفیلیا له یه وت رکه م بۆم ده وه به رم لکدایه گه ئه
ڵ مندا خۆی  ویش له گه ر ئه گه نھا ئه ڵ مندا بت، ته گه یتوانی له ده

  . وه فدابا ناو ڕوباری تامسه

ری  وه ی زینده وره شکرکی گه دا بووم که له وانه و بیرکردنه له
مارۆی  یدا بوون و منیان خسته ناو گه زاران جۆر په ریایی له هه ده

 ،نگ نگاو ڕه  و بچووک و ڕه وره زاران ماسی گه هه. خۆیان و بردیانم
 له  بچکۆلهیڤی زاران هه ی هه له شوهریایی  سپی ده زاران ئه هه
ڕۆیشتن و له  وه ده  بژمار ڕۆبیان له دوامه.نجاند له ورم خۆیان ده ده

نگی  هه دان نه سه. کرد مایان ده وه ملیۆنان مارماسی سه الی ڕاستمه
وه  ڵ خۆیان به کلکیانه دان کیسه وانی ئمه بوون که سه زۆر زل پاسه

زاران  ریایی، هه زاران قژای ده   وه هه پمه له الی چه. واسیبوو هه
چوون له  سپانه ده و ئه  ر له گرتبو و هه فی پ له یاقووتیان هه ده سه
موو  و هه من پشتر ئه. گرن ده ندکدا جیازی بووک هه ماوه زه

ت به  کانی تایبه نیا له گۆڤاره م ته نگانه ڕه نگاو ره ڕه وه زینده
ی  رباره فزیۆن ده له کانی ته تیه رنامه تایبه کان و به ریاییه ره ده وه بوونه

  .ژیانی ژر ئاو بینیبوو
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نگی  ندان ڕه دا که به چه ره وه و ملیۆنان زینده ی ئه له ناو ئاپووره
 من ،نواند دا خۆیان ده زینه لکه دان په ی سه جۆراو جۆر له شوه

م  ده بۆیه به. رچاو هاته به هریایی د ک ئیمپراتۆرکی ده زیاتر خۆم وه
ر  موانی، هه روخوارووی خۆمدا ده ر چوارالو سه  هه وه به فینه

ی ڕووبکاته  وه پش ئهی  و کاته ئهوره  ری گه نده سکه ک ئه ڕک وه
ی  وه ی خۆی کردبوو بۆ ئه که لالحه به یری سووپا زه هیندستان سه

یر  و سه ک لهک له یه. ت و شکۆی خۆی بکات یبه ست به هه هه
چوو له   پدهو  وره کی گه شتیه ر که وته سه مدا نیگام که کردنانه

ی  نگه زله هه و نه ئه.  بووبتو شونه هوه ل و پشه وه سانکی زۆر له
رگاو من  که وه شتیه و که ره مان بوو ڕووی خۆی بهتار هرق سه
ورودرژی  کاروانی دومن و. وه وه الر کرده مک خۆم بۆ خواره که
شتیه  و که ره ی خۆمان به موومان ئاراسته  هه ره وه و ملیۆنان زینده ئه

ک ڕۆبیان  که کۆمه شتیه ر ڕووکاری که  سهله. که گۆڕی به جماوه
وه و  و التره له. کرد وره یاریان ده ک گه یه فکی تا ڕاده ده به سه

م من   بینی بهکم ک خه که کۆمه شتیه پانی که کی گۆڕه ر الیه سه له
مکیتر لیان نزیک  که. ن که ڕوانی من ده وانه چاوه مزانی ئه نه

هاواریان کرد و ڕووی من هاتن و  ره بهموویان   ئیتر هه،وه بووینه
وه  میمه مک سه یان که که واره من به ها. " یشت هی ی ی میلیاس گه"
م به یرم کرد باوک وه سه م که زۆرتر لیان نزیک بوومه به



                                 کان یهیئرانونی پیاوه  خه
  ماردین ئیبراهیم

 

 215 

ڕێ  وێ چاوه من بوونی باوکمم له. کات یرم ده وه سه نه خه رده زه
 من. بووم رسامیش نه م نازانم بۆچی تووشی سه کرد به ده نه

. وه ورم کۆبوونه موویان له چوار ده شم کرد به باوکما ئیتر هه باوه
نجتریش   زۆر گه،یف دیار بوو ش ساغ و به که باوکم زۆر له

نیشت  له ته. خانه بینیم سته ی بۆ دواجار له خه کاتهو  ینواند له ده
ی له  وره سککی زۆر گه ستابو و ده رتم وه وه خاه هربه باوکمه
وه بوو دیار بوو بۆ منی هناوه و هیچ  سته مینی کوی به ده یاسه

م له  که سکه گوه  من دهی و کاته ئه. بوو ی نه ر سینه برینکیش له سه
رتم  خاه هیربه. رگرت دم الی ئۆفیلیا بوو رتم وه خاه هربه

 بۆیه به گومدا  ،وه مه که دا بیر له ئۆفیلیا ده و کاته ستیکرد من له هه
ویش ڕۆژک  بت چونکه ئه می ئۆفیلیامان نه چرپاندی واباشتره خه

ی    و کاته و ڕووم هات و ئه ره رمی به الس به گه. ر دت بۆ المان هه
دی خانی  حمه ی ئه که ستنووسه ی ده رباره  دهکردم پرسیاری  ماچی

وتت چونکه  ت نافه که تازه قه ستنووسه لکردم، منیش دنیام کرد ده
نار گوکی  هه نکه ده. چاپکراوه ی ل زاران نوسخه ئیتر به هه

کی زۆر  یه کانی به شوه ی سووری دابوو له قژی و پرچه وره گه
م الس  ناسی به ده  نارم نه هه نکه دیاره من ده. وه جووان هۆنرابوونه

وه ئیشماعیلۆڤ  و التره له. ناره هه   نکه وه ده ر زوو گوتی ئه هه
و چوار منداڵ  نگاوکیش دوورتر له ند هه ستابوو و چه وه
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 له  ومیان پبوو ه رو قه فته ک کتب و ده دانیشتبوون، کۆمه
دانیشتبوون دیار بووت  خته چکه ئه ک به وریشیان کۆمه چووارده

مکی تر ڕووم  که. کردن کشانیان ده بوو فره نووسین و ونه
ی پارچه  که مه تیژه م بینی به ده وره رسوڕاند قرژاکی گه وه

. جل سپیی یوست بیکا به کۆلالره بۆ منداک بی و ده زکی ده کاغه
و منداه نیت که دون ئواره له  ئۆی ی ی تۆ ئه"هاوارمکرد 

وزۆر  م م که  به" خووارد؟ کت ده شمه ندا په نده ی چاوی له که نهکابی
کرد  شم نه وه ها باسی ئه روه م، هه ی بکه که کرد باسی خنکانه زم نه حه

که   منداهی من که به پرسیاره. و خۆم به خنکان دا ر ئه سه من له
که  هیی مه که په شمه وتن و هشتا په رکه کانی ده نی و دانه ورده پکه
. شاند ڕاوهرێ  ی ئه به نیشانهرکی   سه،وه بوو م و لویه ر به ده هه

ی له پدا بوو که گۆپی سوور یان  و پوانه که جووتک له منداه
گرن جیکه  وی داده  پ له زهاتکو ک یه وزو شینیان پوه ردو سه زه

 بۆی که ی قرژاه یه و کۆلالره و له خۆشی ئه ئه. جیککیان لوه دت
پ  له. هنا وه ده کانیه ر جیکه جیکی له پوه کرد هه دروست ده

ی  وزه چکه قرژاک بوو له ناو قه گومان له هات و هاواری به
ی دایه  که که کۆلالره   دایکانههات و قژاه وه ده که شتیه نیشت که ته
 ناو ی له که چکه قرژاه دوواتر بینیمان به. و ڕایکرد که  ست منداه ده
دا گیری  که وزه که له ناو قه چکه وه و دیار بوو به ره که هنا ده وزه قه
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مکیش خۆی ل تووڕه کرد که  که که قرژاه دایکانه. خوواردبوو
ر  له الی ڕاستی سه. یه وزه و قه چت بۆ ناو ئه نیا نه جارکی تر به ته

 منیان س دانیشتبوون دیار بو باسی وه پنج که که شتیه ڕووکاری که
 ی وانه ، ئهکان بوون دیه شھه  مه و پیاوانه سیانیان س پیاوه ئه. کرد ده

ونک روویان کردبۆ  یامی خه یاندنی په کاتی خۆی بۆ گه
ی تریش  که  پیاوهودو. ر دانابوو  له سه خۆیانری میزۆپۆتامیاو سه

سانکی زۆر پشتر به دیلی به بوون  ره ربازه عه و دوو سه ئه
واوی   به ته،وه که ماینه شتیه ر که کی زۆر له سه یه ماوه. ونکوژرابو

شم له  وه ئه. م دنیام دوو ڕۆژ زیاتر بوو ند بوو به نازانم چه
تندا  ڵ خۆرهه گه زانی که له وه ده تاوه ی هه و تیشکانه ی ئه ڕگه
ڵ ئاوابوونی خۆریشدا وون  وه و له گه ریاکه هاتنه قویی ده ده
ڕان  کانم به گه ی کاته وه من زۆربه وێ ماینه ی له یه و ماوه هئ. بوون ده

وش بوو      ر له هه. برد ر ده ری به سه وروبه و ده که شتیه له ناو که
. رای ماسی ربازم بینی پ بوون له گه دان سه کوی ئاسنینی سه

رانی کۆنم بینی هشتا خونی مل و  نگاوه داری جه شمشری بریقه
نگ، ددانی  وانانی جه غانی پۆی پاه قه. بوو کانی پوه نیهسنگی قوربا
وانانی ئازا، سندووقی  ریا، ڕمی زلی پاسه کانی ده ته زی چه

وت که پاشاکان به دیاری  ژاوم چاو پکه ی هه ی پ له لیره وره گه
ی ئاتوونی  ملوانکه. ستیان یشتبوونه ده گه آتر و نه ناردبوویان بۆ یه
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کانم بینی  ی ئیمپراتۆره وره ی گه نگوستیله کان، ئه نجه هشازاده گ
و  ئه. وه هخت و ئیقبا ی به  نیشانه، بهوه ی شینه وره نقمی گه به
رمی پان  ی چه ر پارچه سه م بینی که له یماننامه مۆرکراوانه په

ت و  یبه مزی هه کان که ڕه کیه جانه لووله وه سه. نووسرابوون
رگیز  ی هه و پاشایانه کانی ئه وتووه اجه بنازکهت. ت ببوون سه ده

زنجیری . وخۆڵ بنه خاك مرن و ده هاتبوو ده بیریاندا نه ڕۆژک به
خاچی . وه کیانه چه کانی مه کانم بینی به ئسقانه پانه ستووری کۆیله ئه

ی ئرانی  فه خره شکاوی مس، ئینجیلی زکفتکراو، قورعان به زه
کان،  ی ملی سابرنه نگوه یفوسا، زه ی فوسه رهو ی گه وه، پارچه کۆنه
کان،  وته ی شکاوی مزگه داری کساکان، مناره نگی بریقه زه
ی  خمه تی مه ی درژی پ له موورووی شین، چاکه ردانه گه
ی خوناوی  کمه ی، چه کان، کاسی زیوینی مه شکره رله سه
کانی  ان، چوارینهد نجه شکه کانی ئه  ترسناکه کان، ئامره ره مگه سته
راب  ی شه دان گۆزه نرابوون، سه که ر قاپی چینی هه سه یام که له خه

کان،  لیفه بای خه کان، عه ددیسه ری قه یکه ی دۆشاو، په و کوپه
ی باجگران، پیالنی  وره کان، تۆماری گه بی شاعیره که ره ی مه شووشه

کانی سوتان  هسپ کوی، نای ئه ه تکاران، شاخی که نووسراوی خیانه
کان، کاتژمری  ر شانی فداره ی سه وه، نووشته کانیه وه به بزماره پته

نگی  کان، تفه ڕه نومای جیھانگه کان، قیبله ستی ناخودا خنکاوه ده
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کان،  وانه مه له وانی ڕاوچیان، فانۆسی به ربازانی دلر، تیروکه سه
تانه و و ش و ئهوم من هه. تۆڕی قوڕقوشمداری ماسیگرانم بینی

ڕۆژکیان تا ئواره . ماون یادم نه دان شتی تریشم بینی که له سه
کی زلی گرت به  نایه ڕه له پ بابم که. وه خافند و شتانه خۆم به

رچی  شدا هه که ڵ فوو پداکردنه وه و فووی پدا کرد و له گه میه ده
وان و وه و پیا ورمان کۆبوونه یه له ده ریایه و ده ری ناو ئه وه زینده

ک  یه من بۆ ماوه. موویان هاتن شمان هه که سته ژن و مندانی ده
ی  وه سانه  جاڕی ههی و کاته ئهرچاو  ک ئیسرافیل هاته به باوکمم وه
وه باوکم به  موومان کۆبووینه ههی  وه دووای ئه. دات دهمردووان 

اندین ی بانی تیگه بوو له میھره وه که خای نه رانه رمانده نگکی فه ده
ش   و ئمه وه کانی کرده باوکم باه. ئیتر کاتی ڕۆیشتنمان هاتووه

دا به ناو  ره وه زاران بوونه و هه ڵ ئه ومان کرد و له گه   کو ئه وه
تدا  دییه به ئیتر ئمه له ئهستمان کرد به فین و  دهریای بکۆتاییدا  ده

  .بووین
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  ئازیزان سوپاس و پزانین بۆ

ورامان   ههد و مه تا محه ، عهول  عهسیروانباران، 
و وه  یان له ئاستی خۆیانه که ریه ووریا قانیع که هه

وه  م ڕۆمانه رکیان به جۆر ئه شوازی جۆراو به
ند ئازاد  رمه ها سوپاس بۆ هونه روه  هه.کشاوه

ککه له تابلۆکانی  م کتبه یه رگی ئه باستان که به
   .و ئه
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