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ئمش شتک .. من دەنووسم تا لشڕی ئفکارى خۆم ڕزگارم ببت.. من بۆخۆشیى نانووسم، نا

 .نیی بویستى خۆم، بکو شتک ناچارم
 ویستی ھز، نیچ فریدریک                                                              

 
 .. چند رۆژک باشم

 دەزانی ک خۆشت! دەزانی من رانھاتوو باشبم. ریتمی تکداوم! ئم حامى خراپکردووە
ی تۆ حقیش نیی ئیتر من دەسکاری وەمکم بکم، حق وا.. درۆدەکم) باشم(بۆتدەنووسم 

بمتوانیای کارەکتم ئاسانتر دەکرد، بم خنجرک لم سنگ الغرەم .. پرسیارەکت بگۆڕی
کمخۆم پم لتم خیانو ئنقبچ؛ مــن بــــاش نــیـــم.. ھژووی منم مئ. 

 دۆست بقولی و تادەستم دەگات فتبدەم،  مامحزدەکم وەک تاک گۆرەوی دڕاو لدمت دا
 و  یک وەکو تۆ و من یزاندە ..قیامت بکفت تۆ و من دیداری دەترسم زۆر کرماشانییکم

پالنم ھی؛ دەست لخۆم .. نا، تنیا ئوەی وا لناو لپی چپتدا   و ھشتکی تر   ھیچ یک! ھشتین
وربت یانی زانم غشئ دەم ئم ک.. کمان باشترەوو واز لتۆ بھنم، ئم بۆ ھردو ھبگرم

 !...ئوشونی تۆی لنیت

ئوەی ھی  و لخۆشموە الم وای ئو شارەی من ھر ئرزشی دەکم شارەکمبیری 
پم لخیای ئم شارە وەک تاسی قسابخان لسری .. و ھیچی تر  لدوورەوە بیری بکیت

.. ە بت ناو منوەحزدەکم دونیا لکونکی ترەو ،چاو دادەخم، ھستم رادەگرم. سگدا
جبمن وەک جمانی چترکی رەش لپاسکی  بردووم لجیک دانم، بک لمحزدەکم را

نم کمن وەستای عات ک بۆ یکمجار لژوورەکم دمدەرەوە ئوجا دەزا س 46دوای .. سپیدا
خوراو  ژەیکیبجۆرێ دەتوانم شش سعات چاو لسر توک گوبڕۆ !کوشتنی کاتم



من  ..بـــاوـــشـــک وەردەگرم ئگر لرە ماموە کۆرسک لمڕ .. نبم  و وەڕسیش قتیسبکم
رشانوەیک ھموو ئو ئازاران بنتوە ک لم .. رشانوەیکی گورە بخۆم قرزدارم

  ..رۆژگارانی دوایی ژیانمدا چشتمن

  .و بیری ژنکم دەکم  کوڕۆن دتبۆنی ھل 

زانم ئوسرە ئبستراکتی تۆ ھزی تگیشتنی ئو رستیی نیی، ئوەتا لچت دە 
 :و شانکانت برزدەکیتوە ھدەقورچنی

 !جــــا چــییــ؟ -

دەشزانم ھرچی شتی نو ئم دونیای ھی ئگر نیگای موجڕەدت بکوت .. دەمزانی تناگیت
 ...تی پرسیارەکی تۆسری، ئوەندە بحورمت دەبتوە تا ئاس

 ..حبیبم

گرنگییک لوەدای لناو شش ملیار مرۆڤی سر ئم ھسارە ھلکییدا، تنھا من دەتوانم بۆنی 
 .و بقوویش بیر لو پیوەندیی خیاکتیییان بکموە و بیری ژنکم بیکوە بکم ھلکوڕۆن

 دەتوانی چند برگ بگری؟  و پمب  حقی ئوەت ھی بتخم ژر رەگی سجای خۆم

بس تۆ ئم (قشمرییکی قورسم بخۆشویستی دێ، لوەناچ من جارکیتر عاشق ببموە 
دم لیداوە عومرم وەفا ناکاو پش ئوە دەڕۆم، ئگر رۆژک !).. قسیم ب سند ل وەرمگرە

 .مام بو دۆستی دوورە وت بن ئم مانفستی نائومدیی تواوبکاتلپ دیارن

 معریفی مقامی راستقینی ئومد لبئومدی گورەدای، لوانی لم رۆژاندا شتک لبارەی 
حزدەکم قاچم تا ئژنۆم ئوەندە گورەبب، ئوەندە .. مامکردن لتک نائومدیدا بنووسم

یدەم بۆ و ف وەندە گورەبب تا بتوانم یک شقی قایم لم گۆی زەویی ھدەمگورەبب، ئ
شونکی دوور، ئاخر من ل شونکیتریشدا پموتووی کش شونکان، دەب شونکان 

 .شونگۆرک پبکین، بس تۆ ئوەندە بۆشی ئم قسی ناچت ب ھیچ شونکتا

    وانی ھاوینی ھرتۆ بچۆرەوە ششتاکانی بTV کیوە  و سپی رەش یکی سوریییقدیار ھو ب
و منیش لرە لناوەڕاستی ئم بفری خم سنگیندا دەوەستم تا دوا کلوی ئم مراق  تربگری



وشک بخو ،دەکات پردوەی ووەو وەک ئمرزدەکرێ بۆ ئاسمان بئینجا س منم دە
 !)دەزانی؟.. تسوعبتی بتام لگڵ ئینسان دەکی(

ج بخۆی  یکTVقومک لچا روونکی بردەمم دەخۆموە، دەستم لسر ریمۆت کۆنترۆی
) روخان(و زۆر ب توندی ل وشی  میوتی دەکم.. وەک ھمیش گۆرانییکی ناسازە  ناگرێ،

.. روخان. .روخان.. و ن رمان ھیچیان تامی خۆی نادەن و ن کاول و ن شکان ن وران.. رادەمنم
یتی خۆیان ھکی تایبمۆسیقای نج پیتم پوتن .. ئداکست بم روخان، ھستا دەئ من ک

 ...چاوم ھیچ نابینت.. قوڕگم پبووە ل تۆز ..دەکۆکم.. مدەک

 !..روخام شتکت پدەم بس الی کس باسی مک؛ وابزانم ئوە خۆم بووم

وە، سکدرز توتومک م ماوەیئی تۆ بوایوان .. د بریا درزککی ترە، درزی ننــا درز
دیکارت بیکوە دەخونموە، کچی بنیازنیم  و و یقین، خریکم دەشوم، ئنجیل نادنیای

.. ھاوارێ.. دەب شتک بکم. شکۆی ئم شکم بتاجی شاھانی یقینکی حۆل بگۆڕموە
 .زۆر.. ختژیان ل درزدا زۆر س.. ە فریادم بتا بک لم درز.. پلقاژەیک.. قیژەیک

ھرباش ئم یانی من ھشتا ماوم، ل .. کسک ھی ک سرمای دەبت منی بیر دەکویتوە
خون لسرما وەقفی .. ەو خۆم نیازی دابزینم ھی ھوای ئرە زۆر تنگ، ھناسم سواربوو

و  و خریکم دەستی شل  ھدی برچاوم رەش دەبھدی .. سنگمدا عبور ناکاتبھوا  کردووەو
 !دادەبزم.. ژیان بووەست: لرزۆکم برزبکموەو وەک علی شریعتی ب ھموو قوڕگم بقیژنم
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