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ی  وه  ئه  ئیدی نایشزانم ،وه مه  بکه یه و پشیله ، له  سووره یتانه و شه  بیر له میشه بت هه ده
ی  شارگه نیشت حه  تهی که رده  به ر گردۆکه سه من له   که؟ستی پکرد  ده ووه له. کردم ڕاست بوو

مان  که ی ماه ی نیوه ندازه ئه  به که رده  به پۆکه ته. ساتی بۆمباردومانکردندا، دانیشتبووم
خوشکم، ) لنی(ی برام و )ر پیته(، من و دایکم،   ئمه ، که یه کی بچوکتریش هه یه دانه. بوو ده
.  دانیشتبووم که رده  به پۆکه ر ته سه سا، من له وه. ژین دا ده وکانه  من بچوکترن، ئا له  له که
.  قه  ڕه  که یه، وه سته ده تک نانم به من له.  و گژوگیای تر روابوون زنه یشدا، گیا و گه و ناوه به
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،  یه و هۆیه ر ئه به ڕاستیدا له له.  ندروستی باشتره رم بۆ ته  نه ق له نانی ڕه: ت م دایکم ده به
 کن من  ل له وه. بیت متریش تر ده  که ق بجوویت، زووتریش و به ڕهبت زۆرتر نانی   ده که
ی  وه گرتنه  خۆم بۆ هه ی که و ساته ئه.  وه بته رده کم ل به یه ناکاو پارچه له.  ها نییه وه
  ههند.  وه قۆزته  ده که  نانه ڕت و پارچه په رده  ده وه کانه زنه  ناو گه لی سوور له ونم، په نه داده

  ک له یه  پشیله بینم که وا ده.  تی بوانم وه ییه پاچه سته  ده نیا تووانیم به  ته خرا ڕوویدا، که
ی  هه: " م ده. ڕ واو له ر ته کو ڕویى سوور و هه وه.   کردووه کاندا خۆی گرمۆه زنه ناو گه

نیا  کو ته یپکم، به ب ویست  مده خۆ من نه. گرم ردکیشی تده و به" تی فره ی نه ره به
م زۆریش  به. کو منداک،  هاوارکی کرد ر وه ی هه  چونکه،بت پکابتم  ده  دیاره،بیترسنم
و  رچیش ویستم له  هه،وت رکه ی به که رده  به  که وه، ییم پیدا هاته زه به.  وه وته که دوور نه

رز و نزم   خرایی به ۆن پستی ورگی به چ مدی که ده. گرت ری نه ، سه وه ره  ده ی بیھنمه جیه
 منی   له وه  دووره  و له وه کانییه وزه  سه  چاوه به.  وه دایه ی ده ناسه سا هه سا په  و په بووهوه ده
  و مرۆڤ نییه  خۆ ئه ر شتی بوو، چونکه هه!" وت؟ چیت لم ده: " لیم پرسی بۆیه. ڕوانی ده
 ئیتر   بۆیه، و بزاربووم خۆیشم تووڕه ویش و له ئیدی له. ڤیتی کیدا بپه  ته تا بتووانیت له هه
  دا و به م بۆ هه که وره  گه  نانه کۆتایی پارچه. م خوارد که م، نانه و بکه یری ئه ی سه وه بئه

وزیان   ی سه دا بوون و پاقله هک ر باخه به ر و لنی له پته.  وه وتمه  دوور که وه ییه تووڕه
   نزمی پرسیى؛ که لنی زۆر به.  هات کی لده یه  قرته وه میانه  ده یانخسته  ده  که.وه کرده لده

ت  وره ی من گه وه ک ئه کی وه یه خۆ تۆیش پارچه:"؟ منیش وتم ک نانم پیه یه ئایا پارچه
  تر پویستی به وره رچی گه گه  ئه،13 و منیش   ساه9نت  مه  ته ازهرچی تۆ ت گه ئه. رگرت وه

ی  که و نانه  ئه چونکه:"ر وتی وجا پته کی وت، ئه یه"  به"نیا مدا ته  وه ویش له ئه."  رهزۆرت
ک  یه وه پشیله وکانه ئاخ،  هۆ له:"لنیش وتی" ک؟ یه چ پشیله: "پرسیم".  دا که  پشیله خۆی به

ر  و هه ئه. وڕ بو ر زۆر له  هه  که،دا کی بچکۆله  ڕویه ی  شوه کی سووری له یه پشیله. هات
 خۆمان   که بمشک، ئمه: " وتم وه ییه  تووڕه به..." خۆم م ده که  من چۆن نانه ڕوانیم که تیده

  خرایی ڕوانییه  و  به وه رز کرده کانی به نیا شانه و ته م ئه به."  ..هیچمان بۆ خواردن نییه
ریش   پته  که قینه من لم یه. بوو ههکی سوورفی  یه لله و که ئه: " وه یه  ی پدا رو درژه پته
  جھشت، که وانم به ستی ئه  په  بووم و به ڕاستی تووڕه ر به هه." ت ی خۆی داوه که نانه
. ستابوو دا وه وکانه لهمریکی  ی ئه وره ، ئۆتۆمبلکی درژ و گه که قامه ر شه  سه یشتمه گه

موابخوڕه. بیوکـ بوو پی شاره هه ئینگلیزی  ی به که لپرسیم واک  یه مۆکه  منیش که،وانيی ل
ئینجا The next street then left and then.*.“      and  “ :وتم. زانم زمانی ئینگلیزی ده

 And behind the . ست پیشانمدا ی ده  ئاماژه  به زانی، بۆیه  ئینگلیزی نه وڕاستم به ، ڕاسته
church is the marketplace with the     Rathaus* گهم تموابوو که. یشت  ئیدی لپ  

  که. ی پدامي نانی سپ ند پارچه  چه که تی ناو ئۆتۆمبیله ئافره. واو دوابتم ی تهدمریک  ئه به
و ماڵ  ره  به وه که  نانه ئیدی به.   نواندایه ستووریان  له ی ئه  باسوورمه ، پارچه وه مه یانکه ده
ریکی  خرایی، خه کانم به ، خوشک و برا بچکۆله که  چشتخانه یشتمه  گه که. ڕام کرد هه

ک  یه ه  په که ویه ر زه سه ی له چونکه.  دیم کرد م به به. دا که فه نه  ژر قه ی شتکن له وه شاردنه
   ئمه،ر شت بوون گه مه:"ریاندا سه  بهشیاندم.  یه که  سووره  پشیله  زانیم که شیرم بینی، بۆیه

." س ویش بۆ چوار که  و ئه یه ورمان بۆ خۆمان هه نیا نیو لیتر شیری نیوچه  ڕۆژکدا ته له  که
.  وه ره  ده  تووڕمدایه وه که ره نجه  په  و له وه ره  ده رکشایه  ده که فه نه ژر قه م له که وجا پشیله ئه
 دۆبی  م له ی دایه که شه به.  وه شه  چوار به م کرد به که نانه. وت ردووکیان هیچیان نه هه
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: " وتم"  کوێ بوو؟ ت له وه ئه:"رنجیان دام و پرسیيان  سه وه ترسه به.  وه دا شارده که چشتخانه
،  وتووه که  نه که ر جاده سه ووز له  خه مویست خرا بنواڕم که ده.  وه ره  ده و چوومه"  دزیوومه
رایی   به  له که  سووره وا پشیله. ڕی پهودا ت گر به ووزهه ی وا ئۆتۆمبلکی خه چونکه
م  به"  وه بۆ و دوورکه:"واند و وتم  قاچ تمسره به. ڕوانت هد  و لمھه دا دانیشتووه هک باخه
کانی دی  کو پشیله و وه ئه. قاند و میاوکی کرد ی داچه که  بچکۆله کو لمۆزه ڕۆیشت، به و نه ئه
  ڕوانیم، منیش به  تیده وه کانيیه وزه  سه چاوه به. کی کردنیا میاو کو ته یزیقاند، به نه
  که.  وه شیمانیش بوومه پاشان په م بۆ فدا، که مریکییه  ئه انه ن ک له یه  پارچه وه ستییه په
کانیان  ووزه  خه  منی لبوو، که تر له وره سی  گه ، دوو که که قامه ر شه  سه یشتمه گه
. ووزیان پبوو  خه تی پ له ک سه یه. ڕیم الیاندا تپه روا به یش هه من ، بۆیه گرتبۆوه هه

مووی هی من  ، هه بووایه  نه که ی پشیله وه وڕووبوونه ره ر به گه ئه. ردا کرد سه منیش تفکم به
  م له به. بریسکاوی و جوان بوون. ی پلبنین مانتووانی خواردنی ئواره  ده بوو، که ده

ندکیان  خۆم پدادا و هه.  وه یشتووه  پگه ی تازه تاته  په ک به  گارییه یشتم به پاشاندا، گه
.  وه مه که کانم و کاسکته  گیرفانه کانم خسته تاته په. ندکی تریش ندک و هه هه.  وه خلۆر بوونه

   و ئیدی به.." وه بته رده تان لبه تاته  په ئوه"یوانی، منیش پیموت  هه که  گاری لخوڕه که
ر  سه یش له که سووره  بوو، پشیله  وه  ماه نیا له  ته دایکم به.  وه  بۆ ماه وه خرایی چوومه

دایکیشم " ؟ یه  لره یه رامزاده و حه مدیسان ئه هه. بی ئاسمان زه غه... ئۆوو:"وتم.  کۆشی بوو
بت   ده زانت که ک ده.  نه خاوهکی ب یه  پشیله مه ئه.  ها شتکی خراپ مه وه:" وه میدایه وه

دایکم ." ڕین یش له ئمه:"منیش وتم."  ڕه  له نده  چه یریکه سه.  شتکی خواردبت مژه زۆر له
ڵ  گه منیش له. رنجی دام  سه وه ییه  تووڕه وجا به ئه" ی خۆم پدا که  نانه من تۆزکم له:"وتی
. وت م هیچیشم نه ت، به  داومانه وه، که یش کرده که مان و شیره هک  نانه  بیرم له ی که وه ئه

پاشان . کوم بوو  له یشی پرسی که م نه به. یفی بوو که ش به کامان کوند و دایه تاته ئیدی په
ی  که ی، چۆن شیره  سوورفه رامزاده هو ح  ئه مانوانییه  و ده وه ردهشی خوا  ڕه یی به که  قاوه دایه

م  که ره نجه خرایی په به. رچوو دا و بۆی ده  خۆی هه وه که ره نجه  په ییدا له تاکۆ له. دا لووش ده
   خسته وزه ش خۆم بۆ سه مژمری شه ین زوو، ده سبه.  وه ی ئارامیم دایه ناسه داخست و هه

کانم بۆ ناشتا  ، خوشک و برا بچکۆله وه  بۆ ماه وه ڕامه شت گه مژمری هه  ده که. ،وه که ریزه
  تووتابوو و له ش هه یه رامزاده و حه ردووکیاندا ئه  نوانی هه له.  دانیشتبوون که ر مزه سه هل

،  وه ڕایه یش گه پاشی نیو کاتژمر دایه. خوارد ی  لنی ده که  ی ناو ژرکوپه که رمبۆوه  نه نانه
دا،   خۆی بۆ هه که  پشیله که. دا بوو ره  سه ساب و له  کن قه  له وه یانییه  نیوی به  له پنج و که
  ک باسوورمه یه  پارچه ڕت که گه م، لده ک من واتبگه وت وابت، نه  ڕکه کو به روه ش هه دایه
کانمانی   نانه مانتووانی له یش ده  ئمه  کهجۆری باش، کی له یه باسوورمه.  وه  خواره وته بکه
رینابم،  م و ده ده م قووت ده که ڕق و قینه.  ی بزانیبایه وه  ئه بووایه  ده خۆ دایه. بسووین هه

و  ره ردنم و به  ده که  ژرخانه م له که پایسکیله کۆنه.  وه ره  ده چمه گرم و ده ده م هه که کاسکته
 من قوبی ماسیگرتنم  .  ماسيی تدایه  که یه، دا گۆماوک هه وکانه له. هاژووم ر شار ده ده

   له  تیژانه ره و سه ئه.  یه ری تیژی پوه  دوو سه  که کی ئاسنی درژه یه کو پارچه ، به پ نییه
یش  مجاره  و ئه بووه ختم هه زۆر جاران به. وت رکه ر ماسی به گه  ئه م، که ده  ڕۆده که ئاوه
مان  که ڕۆژه شی نیوه و به ی باشم پیه  دوو دانه  که  کاتژمری ده، بۆته  نه هشتاکه. ها روه هه
. نم که داده ر مزی چشتخانه  سه کان له  و ماسییه وه  بۆ ماه وه ڕمه گه  زوویی ده به. کات ده
  ، وه مه  ئاگاداری بکهتا  رۆژی جلشتنتی، هه ، که که و بۆ الی دایکم  ژرخانه چمه خرایی ده به
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  ویش ، ئه کی لماوه نیا ماسییه دا ته وکانه م له به.  وه ره  سه کمدا دته ته ر خرا له ویش هه ئه
رمی خواردنی  رگه  و سه  دانیشتووه سوور  یتانه دا شه که ره نجه می په رده به له. یان که بچکۆله

 دیوی  به. شی پکم  ده گرم ، که ک داری تده یه ستت و پارچه ده ڕقم هه.  یه کۆتایی پارچه
یدا  گه هل. ی هات په وت و ته ک که وونيیهک گ ر وه  و گوم لبوو، هه وه  خواره وته دا که وه ره ده
. ی دت قه  شه ونت، که سره کم تده یه یکم زلله م دا به..". تی سیه ئیدی به.. ها ئاوه:"م ده
  مه ئه:"قیژنت رمدا ده سه ، به ڕاوه گه نگی سپی هه یيدا ڕه تووڕه  له ی که وه ڵ ئه گه له
چت   سان ده5 بشک وا بۆ  ، که  سانه13نم  مه  ته من نھاکه".  نه دانی ئاژه نجه شکه ئه

 ی ته ڕو سه نیوه. بوو م نه  زیاتر چاری دیکه وه وتنه  دوورکه ، منیش له وتووه که رنه به م وه زلله
کۆڵ  مان له رامزاده و سوورفی حه وا ئه رحاڵ، ئه هه به.  بوو تاته ی په مان، زۆربه که ماسییه
کرد، دایکیشم   ده که  پشیله ڕان و بانگیان له گه دا ده که ناو باخه م به م خوشک و براکه به.  بۆوه
ر  به ک شیری له یه اپۆلکهکیش، ق یه موو ئواره داڕوانی،  هه منی هه  له وه خنه  چاوی ڕه  به که
. ڕم  دووی بگه موو کون و قوژبنک له  هه  منیش ناچار بووم که بۆیه. نا دا داده رگاکه ده
م پاش س ڕۆژان  هب. ک بت و یانیش مردبت  جیه خۆشی له  نه  به بوو که  هه وه ری ئه گه ئه
ی من  که واندنه هی تسره. استیشی بووالقی ڕ. لی شه  القی زامدار و ده . یدابۆوه رامزاده په حه
. تها هموو ڕۆژک د  هه وه و ڕۆژه ی لهئید. ست و شتکیشی بۆ خواردن پدا دایکم بۆی به. بوو

  که ر هه. وه شارده  سیشمان هیچمان لنده بوو، که و نه ب ئه مکی خواردنی به ئیدی هیچ ژه
  ئیدی به. گرت رت ڕاده سه رنجی له  و سه هبۆو ست قووت ده م و ده توویست شتک بخۆیت، ده ده

. بوو و ده ه هدی هدی قه.  ماندایه  ده مان بووایه ی هه وه ، ئه  بووم  لی تووڕه وه که منیشه
ڕاستی هیچی   به  که، هات47ر  سه  له46زستانی سای .  کی ڕندیشه یه  پشیله پموابوو که

  بوو له  گرامکیش گۆشتمان نه چوو که یش ده تهف ندین هه بوو، بۆ چه وامان بۆ خواردن نه
 جارکیش لنی ،ق و ش ببوون رماندا شه به کانیش له جله، ستراو زیاتر رمابه سه ی له تاته په
تای مانگی  ره سه. یزانم ینا من ده  ته مه س ئه  به،ک دزی یه واخانه  نانه  برساندا، نانکی له له

 کاتکدا  له.."  که مان هاتووه  ماییه ه ربینی ئاژه دی ساتی سهئی:" دایکمم وت  به دوو بوو که
ر  م هه مه ئه"  که ی، پشیله ده: " وه ممدایه وه" ک؟ چ ئاژه:" لیوانیم پرسيی وه ییه  تووڕه به
دایکم . رم  سه موویان هرشیان کرده ر هه هه. م که ڕی چیده یشمزانی چاوه  وت و ده خۆوه له

  ئمه. م رم ناکه خر، شه نه:" وه ممدایه وه" یت؟ خۆت ناکه رم له مان؟ شه که پشیلهچی، :"وتی
 و  وه ه قه) راز به چکه  به(ک یه رخه کو فه وه. رحاڵ  سه ته خواردنی خۆمان هناوه ومان به ئه
 ، وه که  ژر مزه ریش له  گریان و پته وته لنی خوشکم که" ؟ واته ی که ، ده نجیشه گه
ها   تۆ وه بووم که دا نه ڕه و باوه له:"وه وتی رانییه  نیگه واندم، دایکیشم به کی تسره یه قه پله

ڕاستی  ر به هه. وتبوو  دانیشتبوو و خه که ه)ر چشتلنه(ر  سه  له که پشیله." بت دکی خراپت هه
   له  که  بۆ ڕاوکردن، وه هر  ده چووه ن ده گمه ده  زۆر به و ببوو که ه یش قه ، هنده خ ببۆوه

. زانی چی بخۆین مانده ما، ئیدی نه یشمان بۆ خواردن نه تاته ت په نانه مانگی دوویشدا، ته
 هیچمان بۆ خواردن  بینیت که ، خۆ ده گوێ بگره:"کو شتک، ڕوومتکرد و پموت ڕۆژکیان وه

بۆ و :"م پیشانداو پموت که  نانه و تاته تای په وجا دۆبی به ئه" ؟..های نابینیت وه..  نییه
یوانی و خۆی  ق هه نیا زه و ته م ئه به.."  رانکه  چ گوزه  کن مه بینیت له خۆ ده.  وه دوورکه

مدا  که ر مزه سه ییدا به  تووڕه  گریان و له وتمه  داخاندا که  منیش له،رخاند رچه ودیودا وه به
 بن   و خستمه المارم دایه  منیش په بۆیه. بوو چ گرنگ نه هی وه وه الی ئه م به  به .کشا ده
 ، وه ره  ده ڵ دایکمدا چووبوونه گه یشم له مک تاریک ببوو و خوشک و براکه  که وه ره ده. نگـم هه
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تا  ڕا هه  لگه ڵ ببوو، که مبه  ته  هنده ی ماییه م ئاژه ئه.  وه  و بننه وه رم  بدۆزنه له تا که هه
 لمی پرسی؛  یدابوو، که کم لپه ناکاو کابرایه له.  که چووم و ڕووباره ره به. رتبگی هه
نی و دوور  نیا پکه و ته م ئه به.  خۆشحاڵ بووم و وتم به.  بفرۆشم یه م پشیله  ئه کمه ره گه
  که هپشیل. م و ساردیش ر زوقم و ته شت و ده ده.  که ر ڕووباره  سه یشتمه ئیدی گه.  وه وته که
کرد و  واییم ده دنه. هنا ردا ده سه ستم به  نووساندبوو، منیش ده وه  منه واو خۆی به ته
. و ه  خوشک و براکانم برسی بن و تۆیش قه ی ببینم که وه ناتووانم ئه:"یڤیم په کیدا ده ته له
ردوو  ردا کرد، هه سه کم به یه ناکاو قیژه ئیدی له" نک ببینم ها دیمه ڕاستی ناتووانم وه ر به هه
وجا  ئه. مرد نیا هاوارکی کرد و نه و ته م ئه به. دی دارکدا  قه یم گرت و کشام به لی دواوه په

 و  وه ره  ده ی کرده خون فیچقه. ی زامدار بوو لله نیا که م ته به. هۆدا ک سه یه  پارچه کشام به
کرد  زمده حه. یزریکاند کو منداک ده ئیدی وه.  دروست بوون که فره ر به سه  خونی تۆخ له ه په

   پارچه مکشا به  ده کبینه من یه. م بنم که کاره  باشتربوو، کۆتایی به الوه م وام به وازبنم، به
،  یه وت ڕۆحی هه  حه  پشیله ن که کی ده خه.  و هاواری بوو ویش قیژه دا و ئه که هۆه سه
ئیدی .  بۆوه رز ده وانکدا هاواری لبه ر تسره ک هه ته له.  یه زۆرتری هه  مه  ئه   م وادیاره به

 ، تۆپی  بووم، که قه ی ئاره رمایش شه و سه  به، هاوارهاوار ومه  بکه منیش ناچارمام که
 نوان  له.  وه  جارکی دی ئاوڕم لدایه که. فر شت  به کانمم به سته  و ده وه که  ڕووباره فمدایه

رچی زۆرم  گه ئه. دا کرد که م و مژه  ته منیش خۆم به.  بۆوه وخوار ده ره کاندا سه هۆه  سه رچهپا
ناو شاردا  بک به.  وه ڕمه  بگه وه ویست بۆ ماه مده م نه م کردبوو، به رما بوو و ڕچه سه

ڕاویت؟  گه ر سپی ههنی کو په ، وه چیته وه  ئه:"دایکم لمی پرسی.  وه ڕامه  و پاشان گه وه سووڕامه
یری  ئیدی سه" . ر ببوو خونی لووتم به:" وتم!"؟ وه ته که ته  چاکه  به  چییه م خونه ی ئه ئه
ناکاو حام تکچوو و  له. عنای بۆ کردم کی نه  و چایه که  چشتخانه چووه.  وه کردمه نه
. م گه لت تده:" ئارامی وتی بهدایکم هات و زۆر .   وه  جگه ئیدی چوومه.  وه ره  ده ڕیمه رپه ده
ر و لنی،   پیته  گوم لبوو که که وه ی شه پاشان تا نیوه"  وه که رگیز بیری لمه م هه به
  .گریان  و ده که رینه  ژر سه ریان خستبووه سه

  م کوشت؟ باشه  سوورفه رامزاده و حه ڕاستی کارکی باش بوو، ئه  به یش نازانم که نھاکه
  . ناخوات ها، هنده کی ئاوه یشدا ئاژهڕاست  خۆ له

                      
   ـ که یدانی ـ بازاڕه  مه که نیسه وجا پشتی که ئه... پ و پاشان قامی داهاتوو، پاشان چه شه*) (*
  . یه وکانه وانی له شاره

   : رچـاوه سـه
ر  کیپنھاوه( ستگای  ده. م ی بیسته ده مانیی سه کانی ئه جوانترین چیرۆکه( نتۆلۆگی ـ  ڕتووکی ـ ئه په
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