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  نازیال
  

  یاسین خنی
  ڕۆمان
 
 

  ،سووتت ی ده که وره وام بۆ چوارده رده ک خۆر به ی وه و ژنه  به شه پشکه
  کوستانی ئازیز به

  
  

  ی کرتا دورگه
  

1  
  

  کان له یتوونه ڕی باخی زه و په  ئه وتبووه که" کیدۆنیا" گوندی  و دافنی لهخاتومای 
یان  که  خانووه.'خانیا' خۆرئاوای شاری  ۆس لهردوو گوندی ستالۆس و داراتس نوان ھه

کی  خانوویه  لهر  تدا ھه  ڕواه رچی له گه  ئهابوو،درووستکرر ی کی سه یه  شوه به
 دوو تاقم پکھاتبوو  لهوا  ئهت  رنجت بدایه  وردی سه ر به گه  ئهم هچوو، ب  ده وره گه
  .  وه کتر جیابووبتنه یه ی له وه ب ئه به

  مک ناڕکی پوه ابت کهدرووستکرک  یه ر گردۆه سه ی له وه ک ئه  وه که خانووه
  ی کرابوو به وه  دوو قات پکھاتبوو، قاتی خواره م له که  تاقمی یه دیاربوو، چونکه

 قاتی .کان سپه رو ئه هی ک ویله ته  شکیشی کرابوو به بهکان،  ڕو بزنه رازو مه وڕی به گه
چنراو  ک ھه ریه سه  قس له ردینی به کی به یه  قادرمه  به هم تاقم ی ئه وه ره سه
 ناو  ڕۆشته کردو ده ستی پده سک ده  دانکی ته  به ، که وه ره ت بۆ سهو که رده سه

ووستنی دایک  جگای ن م ژوورانه کک له یه.  س ژوور پکھاتبوون  له کان، که ژووره
ڵ دایکیدا  گه ای مردنی باوکی ئیتر ئیالریا له دو رچی له گه ، ئهو باوکی ئیالریا بوو

   .نووست ده   ژوورهو له
وێ   له وه  دوای مردنی کایکیاسی باوکییه  لهم م ژووری ئیالریا بوو، به هی دووژوور

وێ  کانی له تییه  تایبه ل و شته لوپه موو که  ھهشدا ھشتا وه ڵ ئه گه ، لهنووستبوو نه
ی تر  که ردوو ژووره  ھه  له ، که وه که زخانه نیشت ئاشپه ته هی تریش ب و ژووره ئه. بوون

یان کان ییهگرتنی پداویست کی بچوک بۆ ھه یه  کۆگه  کرابوو بهبچوکتر بوو
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 قورسو ناو شار  ره شت به روده  ڕگای ھاتووچۆو ده کاتی زستاندا، که تیش له تایبه به
  .بوو ده

 ژوورو نیوک   بوو له م که ری تاقمی یه واوکه تهر  ھه ، که که می خانووه تاقمی دووه
ر  گه کان، ئه وڕه رگای گه  ئاست ده رزتر بوو له مک به ی که رگاکه م ده پکھاتبوو، به
رزتر بوو،  م به که تاقمی یهمی  که  قاتی یه  له م تاقمه ین، ئه نی بکه جوانتر دیمه

ی  که خشه ی کاتی خۆی نه ستایه و وه ه ئ میش نزمتربوو، دیاره  قاتی دووه ھا له وه ر ھه
م  ی دووه بۆ قات وره کی گه یه وشه ک حه  وه م قاته  ئهربانی سه،  ستی بووه به  مه شاوهک
  وانی بۆیتهتت  ده وه مه  قاتی دووه  ئاسانی له روابوو، به  ڕاستیشدا ھه کار بت، له به
   . ربانه و سه ر ئه سه
ھاویندا  کی گشتی له یه  شوه  به کیدۆنیا گوندی کی  خهبوو وه ش ئه مه ست له به مه
دنی درووستکربۆ یان  ندازیاریانه  ئه م شوه  ئه نووستن، بۆیه کان ده ربانه ر سه سه له

دا  یژه و په  قادرمه ی به وه  ب ئه ئاسانی و به بژاردبوو تا به ھه نکانیا خانووه
ئاسانی  ک به هپوستییر  ، یان بۆ ھه وه کان بگوازنه فی نووستنه پخهون  ربکه سه

  .... که زخانه کان و ئاشپه  ژووره ستییان بگاته بتوانن ده
ردانکی تاقمی  ک سه موو جگایه  پش ھه وه بوویه کاتک بداردهان ینی سبهالریا ئی
ا ید ناو جگاکه  له  نازیال، که یوانییه  تر ده وه که ره نجه  په کردو له می ده که یه
   .وتبت چوو پاکه  ده کی بچکۆله رییه په له

کردو پی   ده وته سوکه ھهم  ر ئه سه ای لهنشتی ئیالری رزه  دافنی سهخاتوو زۆرجار
یت و بۆن   بکه  توڕه  فتاره م ڕه ی باوکی نازیال بهئادریانناترسیت ڕۆژک : تگو ده

وا  وه؛ که دایه می دایکی ده  وه وه که یه نه خه رده  زه م ئیالریا به به! جبھن  به ئره
،  وه کاته  من بداردهئادریاننگی پی  نگی کساکان ده ک زه ک وه یانییه موو به ھه

  .  وه ره  ده هڕوات  دهکردن پیاسهکاتک بۆ 
ناو  و به وه ره  ده ی دته ناو جگاکه نگی له بده ند به دا چه ڵ کازیوه گه له  و پیاوه ئه'

ی مندا   گوچکه کانی له نگاوه ڕوات ھه  ده ریاکه ناری ده و که ره کاندا به یتوونه هدار ز
  .  'وه وته وم لبکه  ناھن چیتر خهو وه زرنگنه ده

م   به!یه  نازیال ھه ر به رامبه ستکی زۆر خراپم به  ھه میشه  نازانم ھه دایکه
ی یدا نوقم ناو جگاکه بینم ھشتا له و دهم  که یری ده  سه وه که ره نجه په رکاتک له ھه
  م، که که  ده وه نشتی خۆم به رزه  و سهبم  دهخۆشکانتی کۆک د  شیرینه وه خه
مان  چی بۆ ڕۆژی دوایی ھه شونن، که کانم ده سته ریکن ھه یای پوپوچ خه خه
ر  سه ت بهب گرت و ده ده ر ھه به و ئارامم له وه بته  دهدروستالم  ست له هھ

  وه بینمه کاندا ده توونهی زه  پچی دار  لهئادریاندا بم تا   ڕاوچکه  له وه که ربانه سه
نیری  پهیماغ و   قه  هندک قاش م و ھهر مونکی گه  سه ، که وه ستییه ی ده که سهی ک به

  . وه ڕته گه  دهبۆ الی نازیال  وه و ماه ره به  وه بزنه
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مای ئیالریا  یان له و ژووره بوو ئه ک ده سا دهی  کهنازیال نزیو  ئادریان
کرێ   بهل یان م ژووره ئه ئادریانی  وه ساک پش ئهند  چه  دیاره. کرگرتبوو به

دوای   له تاڵ بوو، چونکه  به و ژووره ، ئهجبوونی  شونی نیشته وێ بکاته بگرت و ئه
ی  وه  نیازی ئه تاڵ کردبوو به ی به هک  ژووره دافنی خاتوو  وه هکایکیاس ئاغامردنی 

ڕی و  ر مردنی باوکیدا تپه سه هک بند سا  چهم وی ئیالریا، به مای داھاتو ببته
  . الی خۆیدا ڕابکشت ک به کوڕ  دی تاقه یتوانی ت نه نانه ئیالریا ته
ئاسمانی   لهاردوق شه کی  یه ک ئاونه تاو وه  ھه  کهھار، کانی به  خۆشه  ڕۆژه ڕۆژک له

و  واوی شین بووبوون و مشوله ته ر به شت و ده  ده .وه وشایه دره سامادا ده
کان  ره ھات و که یان ده گیزهکاندا  ه وری ئاژه ده  به له گه بهوام  رده کان به زه نگه ره خه
. ھاویشت یان ده  جوته وه خۆیانه ر له  بووبوون ھه سه له دا به شتانه و ده ک له یه شوه به

ن  ک سکا بکه وهنگ  کده یه کردو تاوک به کان تاوک یارییان ده رخه کارو به
  . کرد  باع ده  باعه ستیان به ده
کان   دخۆشبوون، کوڕه وه  خۆیانه رله کان ھه  ژیان جۆرکی تر بوو، مرۆڤه و ڕۆژه ئه
 بت ارکردنیشبزر بۆ  گه و ئه وه کان نزیک ببنه  کچه کرد زیاتر له زیان ده حه
 گونجاوتر  وه  ئیتر ڕۆژک له.ن دا بکه گه ستبازییان له ریان و ده  سه نه ربخه سه
 بۆ   بکت، که و پداویستییانه موو ئه ری شار بکات و ھه فه بوو بۆ ئیالریا سه نه

  .بوو ده  یان پیانپویستداھاتوو 
وو ب  ده  بوو، که و ڕگا دووره هخوندن ھنا ئ ی ئیالریا وازی له و ھۆکارانه کک له یه
ند  من چه: تیگو  دهو ئهم  شاری خانیا بوو، به زی له و حه ئه. تموو ڕۆژک بیب ھه
کساندم به و شاره  لهئه دا خو تم وه بده م قسه  خۆ ئه.ی دیبگای تش ڕ ت چ

و  ئه.  ببینن ه شارو ی ئه وه ب ئه  شارکدا بژین به ندین ساڵ له  چهنب مرۆڤانک ھه
    .که ک شاره  بوو نه که زای بووم ڕگای شاره دا شاره ند ساه و چه ی له وه ئه: وتیگ ده

ر بۆ  به گرته مان ده و ڕگایه ک زوو ئه یهیانی بهموو  ھهند مناک بووین   چه ئاخر ئمه
  ان شوهم ھه بووین به واو ده ڕۆش کاتک ته  پاش نیوه.  قوتابخانه ینه ی بگه وه ئه
کانی گوند  ک قازه  وه ، ڕک و ڕاست ئمه وه  بۆ ماه وه ڕاینه گه دا ده ڕگاکه به

ش  ڕۆن و ئواره کان ده رئاوه و سه ره کیز به یه کدا به دوای یه وابووین، چۆن به
  . وه  بۆ ماه وه ڕینه گه مان ڕیتم ده ھه به
رک  ردانی شار بکات سه رکاتک سه هبوو ھ  فرکرابوو ده وه  مناییه ی له وه ک ئه وه
ند مۆمک  ندا چه کانی خوداوه م پیه رده به ی ئاگۆس نیکۆالوس بدات و له نیسه  که له

 .ندک دوعایان بۆ بکات ت و ھهکانی تر دابگیرسن اوکی و مردووهبۆ ڕۆحی ب
و   ئهی ھۆی وه ب ئه کرد به نگی ده ته زۆر د شی ناو کساکه ن و که  دیمه تاوه ره سه له

ریکم  گرت و خه ربینم ده شتک به: تیگو  ده،بت  نه نده وه  بزانت ئه نگییه دته
   به کساکهناو نگی  شی بده نی تاریک و که  دیمهڵ گه  له  ورده م ورده  بهبخنکم،

  .رامۆش بکات  فه م شونه توانی ئه یده ک ڕاھاتبوو ھیچ کاتک نه یه شوه
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کی زۆر  یه  بوات و ماوه رگاکه نگه لهو  ره ر به کسه بوو یه  ده ردانی کساکه پاش سه له
م  ی له وه ئه. دا بوون  جوه وام له دهر  به کان بوانت، که مه له شتی و به که له
کان   پاپۆڕه بوو له   ب شوماره که و خه ا ئهکش وی ڕاده رنجی ئه  سه رگایه هنگ له
 یان که رگای زیندانه ی زیندانی بن و ده وه ک ئه  وه وه  خواره ھاتنه  ده هل  په  به نده وه ئه
  .   وه رکرابته سه له

ردانی  رجارک سه  ھه بوو،رسام  سه رگایه نگه م له نی ئه  دیمه  به وه یهمنای ئیالریا له
و   ئهک  و وه   رگاکه نگه لهبۆ ڕۆشت  هدر  کسه  یه ش کساکهاپ له ت ی بکردایهشار
کان  کی موسافیره یه بهک   یه له کرد  دهکانیان ویسته ڕانی خۆشه  چاوه وێ ی له کانه خه

 خۆی  له په بهزت و  به  داده که ڕهپۆ پا  کچک لهیبینی جار دهندک  ھهما، ڕاده
  ست به  خۆشیدا ده نت و لهنووس  ده وه  خۆیه یکی و توند بهدا ی ش باوه  نته یه گه ده

  .کانی  چاوه زته  و فرمسک دهبوو دی پ ده میش  ئه،کات ه دگریان
رکی دووری  فه کیش بت سهر بۆ جار گه خواست ئه  دی خۆیدا ھیوای ده ه ل میشه ھه

ی  که ی دایک، کاتک کچه رمه  گه شه و باوه  تا بزانت تامی ئهت بکردایه
  رگاکه گهن  له ر له  ھهچی که، !بت ده چۆن  وه ڕته گه رکی دوور ده فه سه له

موو  ێ ئیتر ھه ڕ تهو که ده" ئاکتی ئنۆسیۆس"قامی  شه و ره و به وه تهو که دوورده
ک ڕۆژیش بت  توانم بۆ یه من چۆن ده: گوت  خۆی ده و به وه وونهب کانی پوچ ده یاه خه

ت   قه وه مهو دایکم دوور بکه  له قانه  ده نده وه ت ناتوانم ئه ج بھم، قه بهدایکم 
  ....نا، نا

 بۆن و  کان، که ماسیفرۆشه نزیک  گاته دهقامی ئاکتی ئنۆسیۆسدا   شه ئیالریا به
کی قوڵ  یه ناسه ، ھه ووبکرد  پی و ناوه کان ئه نی ماسییهی برژاند ی دوکه رامه به
کان  هری ماسیفرۆش رسه سه  لهکات  ده سانه وره ه ن له و گه ئهیرکی  کشت و سه ده ھه
   بۆنخۆشه ه هو دوک چژ لهوانیش  ئه  وێ ک بیانه  وهچن، کدا دن و ده ناو یه به
م  بوا ناکه . وه بته رزده  بهکان ییه مقهر  ی ماسی سه سته  جه  له ربگرن، که وه
 لوتیدا بچزت   به و بۆنه و ئه قامی ماسیفرۆشانه م شه  ئه بت بگاته سک ھه که

  . بت ر برسیشی نه گه بت بیخوات ئه ک ماسی نه یه فه زرۆی له تامه
 بۆری  له   رژینه ر په سه دات به کان خۆی ده ه ماسیفرۆش کک له  یهم رده به  له

  که ان بۆ نا ئاوهک  خهی وه خواره وتنه  که بۆ پاراستنی مناڵ و دا، کهکان درووستکراوه
  میشه  ھه ، کهی جاران که  مناه  به وه بته یاڵ ده خه به  .قنراون دا چه ناره و که به
ی جوانتر  وه وت بۆ ئه ربکه دا سه رژینانه م په ر ئه سه کرد به زی ده  حه ک مارملکه وه

  توانی به یده بوون نه  توڕه  له ترسا جگه  ده نده وه  ببینت، باوکیشی ئه که ناو ئاوه
  .رببت ی ده که کی تر ترسه یه شوه

موو   دایکی ھه و ڕۆژه وا ئه ت ئه ردانی شاری بکردایه الریا سهر ڕۆژک ئی ھه
ی ی زوو  شار به یزانی ئیالریا بواته  ده ڕاند، چونکه په ی ڕاده وه کانی ماه کاره
ڕوانی  چاوه کانی به  کاته  ڕاھنابوو، که وه ر ئه سه  خۆی له ، بۆیه وه ڕته ناگه
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. نت یه  جگای خۆیان بگه کان به موو کاره بات و ھه ر نه سه و به ی ئه وه ڕانه گه
و  موو ئه بوو ھه  ئیالریا ده واو ڕاستبوو، چونکه ی دایکی پشبینی کردبوو ته وه ئه

رچی  گه و ئه ئه. بوو دا ھهیان گه  لهمندای یادگاریی  به ، که وه هربکات سه  به شونانه
دوای ساڵ زیاتر  م ساڵ له ، به  خوندن ھناوه چت وازی له  ساڵ ده   دوانزهوا بۆ 

ردانی شاردا  سه  لهکمووجار  ھه ، بۆیه وه ڕته گه خولیای بۆ خوندن ده
و  وه سوڕته دا ده که وشه  حه بیر ناچت و به یانی له که ی قوتابخانه وه رکردنه سه به
ن  که قاقا پدهن و  که اری دهچن و ی کدا دن و ده ناو یه بینت، به  ده موو مناه و ھه ئه

توانت چی  و ده  ئه م تازه کات، به نگ ده ی ته شیمانی ناو سینه  و پهبت دی پده
رچی با بۆ خۆیشی  گه  ئه،ڕوات  دهکان کۆتایی بیستهو  ره بهنی  مه  تهکاتکدا  لهبکات

  ....   جارانهی که مناه   کچهتروا بزان ھه
 زۆر   بۆیه، ئاشنایه قامه م شه  ژاوی ئه اغی و ژاوهب ره  قه  به وه مناییه ر له و ھه ئه

کانی  ییهپویست  ، که وه کاته ر ده سه  به و دوکانانه کی ئه یه  بهک   یه ستانه ربه بده
الی   بۆ وه تهڕ گه ده کان موو شته وای کینی ھه د. وت هک ستده الیان ده له

ڵ و بۆنی ماسی برژاو   دوکه یان له و ناوه  ئه که،  که راغ ئاوه کانی قه ماسیفرۆشه
 پیازک  هند قاش کت و چه ی ماسی ده فه لهمووجارک دوو  ک ھه وه،  پکردووه

 نار کانی که سییهکور  کک له ر یه سه ڕوات له کان و ده فه  ناو له ئاخنته ده
کان  یاغه هم و ق له ی بۆ ڕاگرتنی به نانه و که ر ئه  سه ڕوانته  ده ، که که قامه شه

  . کات  دهکان ی ماسییه فه خواردنی له ست به دهرخۆ  سه و لهت نیش  دادهاوندرووستکر
و  که ی چۆله وه ک ئه نیشت وه  داده م کوردسییانه کک له ر یه سه  ئیالریا لهرجارک ھه

ویش   ئه، وه بنه وری کۆ ده چوارده گرن و له الی باده و ره  به وه ن بیناسنهکا کۆتره
ڵ  گه خوات و له نھا نه ته ی به که فه بت له بینت ئیتر ناچار ده  ده نه م دیمه کاتک ئه

   .شی بکات واندا به ئه
کان  و وستگای پاسه ره سر به و عه مه دهکانی تر  موو جاره ک ھه پاش پشوودان وه

  انهو گوند موو ئه ناو ھه  به بت، که  ده15  ێ و سواری پاسی ژمارهڕ وته که ده
  . وه ڕته گه  ده وه وانه  پچه و دیسان به وان ی ئه که  گونده هگات ڕت تا ده په تده

 رنجاکش ی سه کچکی جوانکیله  دا که ناو پاسه دا ئیالریا له وه ڕانه گای گهڕ له
 جوانی  نده وه مشی ئه  دوو چاوی خۆه  چکۆله م کچه ئه. بینت باوکیدا دهڵ  گه له

  . کشا رنجی مرۆڤی بۆ الی خۆی ڕاده ر سه کسه یهبوو  پوه
کی  خۆشییه ش به که  چکۆله تاڵ بوو، کچه  به که  ناو پاسه و ڕۆژه ک ئه یه تا ڕاده

  نده وه ی ئه کی منانه ندکجار قاقایه  ھه،کرد کاندا یاری ده نوان کورسییه  له وه زۆره
  . نت که یدا پنه گه و له وه داته بوو بتوانت ئاوڕ نه سک نه دا که جۆشی لده به

باوکی دا دانیشتبوو،  که ڕاستی پاسه  ناوهڕیزیکورسی م  که ر یه سه   لهئیالریا
 زوو زوو خۆی ،کرد ی یاری ده وه ر ئه به  له که م کچه ، به وه  پشته  لهش که مناه

  .  الی ئیالریا یانده گه ده
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دوای  و به نھایه ته  کرد زۆر به ستت ده دا ھهکانی ی یاریکردنه  شوه  له و مناه ئه
  شبکات، بۆیه دا به گه کانی له یهڕت یاریی و خۆشی گه کدا ده وڕیه ھا وم ھاوده

 الر  که کان و دانیشتوانی ناو پاسه ژنه مرد و پیره الی پیره ری به تبینی زوو زوو سه ده
  ....ن دا بکه گه  لهکی ن و یارییه رنجی بده ی سه وه  بۆ ئه وه کرده ده
ی  زمانک قسه ندکجار به رچی باوکی ھه گه وام بوو ئه رده یاریکردنی خۆی به و له ئه
  می کچه  وه بت له  نه نده وه یشت ئه گه ده ه ئیالریا ھیچی ل تن کرد، که دا ده گه له

  .شاند وه ری ناڕازیبوونی ڕاده  سهیشت کاتک گه تده
  که کرد پاسه ڕاست ڕایده و ناوه ره  به وه کانی پشته سییه کور  له که دا مناه کاتهو له
ستی   توند دهو ایهوت که ر بھاتباو ئیالریا فریای نه گه ، ئه وه توندی پچیکرده به
 ، زۆر ترسا مه ش به که مناه. ت یه ر نه سه ساتکی به بوو کاره وا دوور نه گرتبا ئه نه

م  ، به وه وهروشککی تۆقیو کردبو کهچاوی ک  کانی وه مشییه  خۆه وره  گه چاوه
  .... نوساندی وه  خۆیه کردو به وایی  ستگوشین دنه ده الریا بهئی

م،  که  ده م مناه نزیکی ئه ست به ند ھه  گیان، چه ایهخو: وتی دی خۆیدا گ ئیالریا له
، تۆ بیت جارکی تر  ئاشنایهمن   به م مناه کرد ئه ستم ده  ھه م نیگاوه که یه ر له ھه
  !. دیبت  شونکی تر نه م له م مناه ئه
ی  وه ک ئه بوو وه  ڕوخساریدا نه نھا له ته  به و مناه نزیکی ئه ستکردن به ھه
 ،شونکی تر دیبت ی له سه و که  ئه ی وایهبینت و پ سانک ده دکجار مرۆڤ کهن ھه

ی ئیالریا  و نزیکییه کو ئه کات، به ان نهیوکاری ھامشکیان  و بیناست نگه یان ڕه
ی  وه ست پکرد بۆ ئه دا ھه و کاته شی له مه  قویی رۆحیدا بوو، ئه کرد له ستی پده ھه
و   ئیالریا تا ئه وه کی تره الیه له.  نووساندی وه خۆیه  به وه ونته ی به که ترسه له
ڵ ھیچ کوڕکیشدا  گه کو ھشتا له و بهبووبو ر منای نه ک ھه  ھشتا نه نه مه ته
  ....و  بووبت بۆ ئه ستکی دایکانه  ھه سته و ھه نووستبوو، تابین ئه نه

 ڕۆحیدا   خۆی شلکردبوو له نده وه ش ئه که  نووساندبوو کچه وه خۆیه ھشتا توند به
کدا دایککی پ چوو له  ده  ب دایکانه و مناه کرد، له  ده  سۆزکی دایکانه ستی به ھه

   الیی و به یانده  پتاو خۆی گه ی بینی به نه مهم دی باوکیشی ئه.  وه ی دۆزیبتهبۆ خۆ
  وه ی بیباته وه ی گرت بۆ ئه که ستی مناه ئینگلیزی سوپاسکی ئیالریای کردو ده

  وه ته ویست بوا یده  نووساندو نه ریاوه ئیال  توند خۆی به که چی مناه بۆالی خۆی که
  .بۆ الی باوکی

مک زمانی ئینگلیزی   بوو که  قوتابخانه ی له ند ساه و چه ھۆی ئه  ئیالریا به دیاره
  وه رئه به الی من بت، باوکیشی له  با له یناکه قه: وتی ئینگلیزی گ  به فربووبوو، بۆیه

زوو  زووت و  دانیش اوهر ئیالری وبه ی ئه که  کورسییه هتی کردبوو ل حه  ناڕه نه م دیمه ئه
وسیت ی ده دیاربوو ،کرد یدا ده که ڵ کچه گه ی له ی خۆیان قسه که  زمانه به
  .  داوه رینه یزانی ھشتا ترس به  ده ی دنیابت، چونکه که ی مناهدروستن ته له
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  ای پرسی، که ئیالری رھناو له کی ده یه خشه  نه که  باوکی کچه،نگی مک بده پاش که
ر  سه  له  که ر ناوی شارۆچکه  سه شی خسته نجه په" ئاگیا مارینا"ی  ئایا شارۆچکه

مدا ئیالریا   وه له. ندی ماوه؟  چهوه ی خوندبته که  ناوه ه ھه بادا به  نه که خشه نه
،  یه و شارۆچکه  ئه نه ککی تریان مابت بگه  خوله  پانزه نگه وا ڕه که: تپی گو

 دوور  نده وه  خۆی ئه یه و شارۆچکه  ئه یاند، که  ڕاگهشی پ وه ھا ئیالریا ئه روه ھه
 دوور  ڕوات ڕگاکه زۆر شون و دھاتدا ده  به که ی پاسه وه ھۆی ئه کو به  به نییه

  . وه وته که ده
تا  ره ، سهکترناسین و گفتوگۆکردن کی باش بوو بۆ یه تایه ره  سه م پرسیاره  ئه ته به ئه

  یه م دورگه  ڕوو له ی سانه  زۆره شتیاره و گه ککن له مانیش یه زانی ئه ئیالریا وایده
وێ  له یان ئاگیا ماریناۆن بۆ ڕ ردان ده سه ر بۆ  ئایا ھه  که: پرسی ن، بۆیه که ده

  .؟ یه تیان ھه کارکی تایبه
وت  مانه دهو   ئره ته  ھاتووینه  تازه ئمهی ڕاستی بت  وه ئه: تیمدا گو وه کابرا له

 پویستندک کاری  ھه بۆ  وت، چونکه ستبکه  دهک یه ماوهوێ ژوورکمان بۆ  له
نت، من بۆ خۆم  بخایه ند مانگک یان زیاتر  چه نگه  ڕه   ، که ئره ته ھاتوومه

بۆ کرێ شتیاری زۆری  زانم خانووی گه م و ده  ھه یه م ناوچه زای ئه ندک شاره ھه
  .  باشتره ئمهی  وه مانهۆ  ب  میوانخانه ش له مه ، ئه لیه

وورکی  کابرای پرسی ژ  له وه نگ و مات بوو، دوای بیرکردنه مک بده ئیالریا که
ر دوو  گه کی ژیان بت، خۆ ئه که ژوورکی وابت به: تیکابرا گو. وت؟ چۆنتان ده

وێ   ئه ت لهب ر ده  ھه الریا دیسان پرسی، که ئی.... باشتر بت نگه ژووریش بت ڕه
  .... رج نییه مه' مدا گوتی وه ش له که بت، پیاوه

  .ڵ ئیالریا گه و نازیالی کچی بوو له ئادریانکتر ناسینی  تای یه ره  سه مه ئه
  

2  
  
  

  وه ڵ خۆیاندا بۆ ماه گه وانی له  ئیالریا ئه که ی ناو پاسه کترناسینه و یه دوای ئه له
 .دایکی بۆ ئیالریای دانابوو یان، که که چۆه  ستی نیشاندانی تاقمه به مه  به وه برده

نگی  ده یان به که ی ماه وشه  حه وه شته  گه وه کانه توونهی ناو دار زه ر له ئیالریا ھه
،  وه ته ڵ خۆیدا ھناوه گه وا میوانی له زمانی یۆنانی بانگی دایکی کرد، که رز و به به

رھناو پرسی میوانی چی  ده ری سه  هو که بانژه نگی بوو له ده دایکی کاتک گوی له
 ھیچی ل ئادریان  زمانی خۆیان، که ر به و ھه وه نینه  پکه ویش به ئه. ئیالریا؟

رکاتک من   ھه ناوه  دانه وه بۆ ئه ت که ی تۆ خانووه ئه: ت دایکی گو یشت به گه ده تنه
ر  ڵ ھه گه و له وه ته بۆ ھناوی پیاوکم وه  ئه!ج بین لی نیشتهیدا کرد  پیاوکم په
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رجار  زۆ و بوو، بۆیه کی ئه ش خوویه مه دا، ئه رزیشی لده کی به کدا قاقایه یه ڕسته
  .کرد رشت بانگی ده  سه دایکی به

یدا   باشتر په وه کی له خانوویهدا  و دوورگه لهتوانی  یده ت نه قه ئادریان  ته به ئه
  و ماوه  له چونکه. بوو رجکی نه وت و ھیچ مه یاندا ڕککه گه ر له کسه  یه  بۆیه،بکات

بۆ ی  و کاتانه ئهتوانت   ده وت، که رکه ی بۆ ده وه ی ناسینی ئیالریادا ئه مه که
   بهھا ئیالریاش روه ھه. نازیال باشیش بت بۆ دۆستکی  وه ره  ده  ڕواته دهکارکردن 
ندک  و ھه رکمان زۆره  ئه ه، چونک هپویست  ی ئمه م ماه پیاوک بۆ ئه: تدایکی گو

 زۆر  بۆ ئمه  یه تا لره  م پیاوه  ئه ، بۆیه تتره حمه ی ژن زه ش بۆ ئمه رکانه و ئه له
ر   ناکات بۆ ھهپویستکانمانداو ئیتر  کارووباره  ھاوکاریمان بکات له ، که هپویست

و  ش ئه وه بری ئه ین، له یدا بکه ر کرکار په وروبه کانی ده  شارۆچکه کارک بۆین له
  ....  نییه و ھیچ سودکی بۆ ئمه رچۆه  ھه خانووه

   بیبینینایه وه کک پکه ر یه گه کتر بوون و ئه ر زۆر زوو ھۆگری یه ئیالریاو نازیال ھه
کتریان   یه ند ڕۆژکه نھا چه ته  به وانهوو د  ئه  بکات، که وه توانی بوا به یده نه

مانی   زمانی ئه زمانی یۆنانی و ئیالریاش ھیچ له  یال ھیچ لهرچی ناز گه ، ئه ناسیوه
 یئادریانیشتن،  گه موو شتکیش تده ھه یربوو له ی سه وه م ئه ، بهنتیش گه ده تنه
  . ری سوڕما بوو سه  نزیکه  ندییه یوه م په  بهی نازیالشباوک

 ، قژکی خورماییووکاندا ب ڕاستی سییه  ناوه لهنی  مه تهئادریانی باوکی نازیال 
تبینی   کاتک ده هو  درژه رو ڕیشه و سه بوو، به  پوهمشی  درژو چاوکی خۆهکای

نی  که ده ت پنه هقکانی تر  مانه  ئهی زۆربهک  وه  م پیاوه ئه. چوو ک دهسا نجا  په له
یاوکی خراپ م پ ، به دیاربوو وه  ڕوخسارییه ک به تییه بوون و بتاقه  توڕه میشه و ھه

واو   ته م پیاوه ی ڕوخساری ئه شوه. رخۆو ئارام بوو سه  بیت له تا بوو، ھه نه
،  و تۆیه زانی پیاوکی توڕه اتدهتبینی و  کاتک ده ری بوو، چونکه ی کاراکته وانه پچه

 ت بۆ ری بردبوو قه سه مای ئیالریادا به  له دا، که ند ساه و چه ی ئه ماوه چی له که
کاندو  ته ده ی برۆکانی ھه وه  له شت بکردبا جگه ر توڕه گه بووبوو، ئه  نه ارک توڕهج
   .نواند ده کی تری نه یه وه  ھیچ کاردانهشاند وه رکی ڕاده  یان سهدا کدا ده یه می به ده

  ، که وه م و چاویدا خوندبووه ده دا شتکی له  دواییهی و سانه ی ئه  ماوه ئیالریا له
و ئارامی و  ر ڕوخساری و ئه  سه  نیشتۆته مکی قوه کو غه ، به ریان مۆن نییهئاد
  . وه ڕانده گه  ده مه و غه شی بۆ ئه رخۆییه سه له

بۆ نووستن کاتکی دیاریکراودا  له ڕاھاتبوو  وه  مناییه ک له ر وه ئادریان ھه
 دیار  نگانک به تا دره ی سانه و که ی ئه وانه واو پچه ی، ته  ناو جگاکه شتهیڕۆ ده
ینش تا   و بۆ سبهننیش  داده وه وانه کانی شه وه نه یان کۆڕو کۆبوو وه ۆنهیفز له ته
  . وه ن بدارنابنه که ن نه دا بۆگه ناو جگاکه له
یتوانی   دهشدا وه ڵ ئه گه ، لهژیا ڵ نازیالی کچیدا ده گه نھا له  ته  بهئادریانرچی  گه هئ

 و جبھت  بهئیالریاالی  لهرخان بکات و نازیال   بۆ خۆی تهکان ی کاته زۆربه
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ی  و کاتانه  پیخۆشبوو ئهچی که،  وه تهڕ گه و نه نگانی شه ره و تا ده هو ره  ده بواته
ر  سه  بهدا که ناوچهکانی   و چایخانه  یانه  ک له شبکات نه ڵ نازیالدا به گه تی له یه ھه
  . بوون یانی کراوه و به مه  تا ده ، کهرت به
دا  وه ڕانه  کاتی گه  له میشه ، ھه وه ڕایه گه  ده وه  بۆ ماهکاتی خۆیدا ئواران له  و ئه

رم بوو  ی ڕۆژگار درژو دونیا گه وه ر ئه به ھاوینان له. کی بۆ نازیال پبوو دیارییه
، کرد  پ دهی و پیاسه نگانی شه دا تا دره ریاکه نار ده که گرت و به ستی نازیالی ده ده

نگان  کانی ستالۆس و گاالتاس و تا دره گوندهیبرد بۆ  هڵ خۆیدا د گه یان له
 یاری   به انیانک  زیاتر کاتهبوون  ده وه ماه  له شی، که وانه و شه ئه.  وه ڕانه گه ده نه

  ه ب شه توانن گه  ده م دوو یارییه هیزانی ئ  ده ، چونکهبرد ر ده سه  به میمۆرییانپوزل 
ی  و کتبانه کک له پاش ماندوو بوون دیسان یه. ن بده ناڵی مو مشک وه بیرکردنه

  ستی به بردو ده  ده ڵ خۆیدا بۆ ناو جگاکه گه  چیرۆکی منان له ت بوون به تایبه
م  ده ندکجار بۆ خۆیشی به  ھهوت، که وی لده زیال خهکرد تا نا  ده وه خوندنه
  . وت که وی لده  خه وه هکان ی چیرۆکه وه خوندنه
  وه وت ناو نابوو شه که وی لده  خهکاتی خۆی زووتر ی له وانه و شه  ئهئادریان

توانی  یده  نه  بوون، که وانه شهو  ئهو  کان بۆ ئه ر چووه سه  به وه شه. کان رچووه سه به
  ، کهی انهو کار هئتی   تایبه نجام بدات، به بت و ھیچ کارک ئه مکی ھه رھه بهھیچ 

  .نت یه ان بگهنجامی  ئه ودا به  شه نھا له  ته یتوانی به ده
ت  کیش بیری نایه یه  ھیچ شوه  به وه مایه ده و نه نگی شه ی تا دره وه ڵ ئه گه  لهو ئه

  یه وره چ زیانکی گه: تیگو و ده  ئه. وه تاو بداری کردبته ڕۆژک بووبت تیشکی ھه
ی  ھاداره  به و تیشکه ت لهش ب  ببه، ودایه  بئاگایی خه هی ل و کاته بۆ مرۆڤ ئه

  ردنت و به رده  سه وه ریاکانه ناو ده دا له ردوونه م گه  ئه قویی  له ، کهتاو ھه
 ب  کات و به رمای ڕۆحی ئاشنامان ده گه نت و به که  بۆمان پده وه که بانییه میھره

  .کات و ڕزگارمان ده شهکانی  ه تاریک  کۆنه لهرک  رامبه ھیچ به
مژت و  ریا ھه نار ده ی که که وا فنکه  ھه مک له یان که و به مه و وا ڕاھاتبوو ده ئه
  ، که شارده ده شی نه وه  ئهو وه ھاتن وردبته یای پش خۆرھهر ی ده  جوانه نه و دیمه له
 ی  زۆربه ، که وه گایه دهکانی  یاییه  خه شی بۆ ھرشه که وه ندکجار بداربوونه ھه

ویان  یی و خه وه بیرکردنه  ناو کرده ریان ده کرد و سه ستیان پده یانییان ده کات به
ان ینی کان سبه یاه خه"کانیدا نووسیبووی   نامه کک له  یه و خۆی له ئه. زڕاند لده

ن، ئیتر  که هھۆش و مشکم داگیرد   له وه بنه ون پاشان نزیک ده که رده و ده ک خه وه
  ."دم ستیان ھه ده  و له وه دا بمنمه جگاکه چیتر ناتوانم له

کان  ونه  خه پدانبوو به یان بۆ خۆی درژهیان کانی به ونه ست خه ده اتن لهھ ھه
یویست  یدا ده ناو جگاکه  له تنه و ھه ر ڕاستر بین به گه شکی تردا، ئه جگاو که له
کو بتوانت  ون و ونبن به که رنه  ده ساره ک گوھه  وه،بن بچر نهکان چیتر بچر  ونه خه

  ونانه و خه ویست ئه یده ه، ن وه یان بلکنته وه که یه و به وه کانیان کۆبکاته پارچه
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یویست  کو ده وارک ونبن، به  ب ھیچ ئاسه یتر بهچ و نک بون نھا خه ته به
ڵ  ک تکه یه  شوه کان به ونه وو خه ئه.   قسه ڵ خۆیاندا بیانھنته گه تیانبگات و له

  !.ن که  ڕاستییه وه زانی کامیان خه یده ندکجار مرۆڤ نه کتر بووبوون ھه یه به
دا ئاسان  م کاته  له  بۆ ئمه نده وه  ئه نگه کانی ڕه ونه و خه م پیاوه ر ئه سه کردن له قسه

  شت دواتر له  ده ، که وه کۆینه نهین و  گه کانی ژیانی تنه  نھنییه بت تا له نه
وتۆمان  کی ئه  زانیارییه  ھشتا ئمه  زۆرشت ببیستین، که وه می خۆیه ده
ناو  ی له وه ان زوو پش ئهیانی بینین به  ده بت، که  نه هند وه ، ئه ستدا نییه رده به له

کی درژ  یه تت و ماوهس وه  ده بچکۆله نازیالی  ری ر سه  سه له  وه ره  ده ی بته جگاکه
کجاری مائاوایی  وت بۆ یه یه کات ده ستده  مرۆڤ ھهمنت ک لی ڕاده یه  شوه هب

کات و  ری ده  سهکی ماچ وه وته دانه  پکدا ده ، له وه یبینته ت نه ل بکات و قه
ناری  و که ره کاندا به یتونه ناو دار زه بهخات و   داده که رگای ژووره رخۆ ده سه له
  .کات  ده دا پیاسه ریاکه ناری ده  درژایی که ک به یه ماوهوت و  که ڕێ ده  به ریاکه ده
یت  که ستده ندک جار ھه ، ھه یه تی ھه تایبهان بۆنکی زۆر یانی ریا به ناری ده که

  وانه و زۆرجار بوای وابوو شه ، ئهکانی لبت اسییهوانی م ی شه بۆنی پیاسه
 درژای  ن یان به ڵ بکه  کۆمه مای به دا سه ناره م که و له وه ره ه د نهکان ب ماسییه

  . ریاکه  ناو ده وه  یاندا خۆیان بھاونه ڵ گزنگی به گه ن و له  بکه  پیاسه که ناره که
ندین   بۆ چه وه م بۆ ڕاو ناکرت، ئه ریایه نار ده م که بۆنی ئه: یگوت  ده میشه و ھه ئه

  و بۆنه م و تر له که کی درژ ده یه اسهدا پی ناره م که ک به نییهیا و بهمو  ھه ساه
  ....م بکه ڕام  و بۆنه  ئه متوانیوه م نه مژم به ده ھه
  

3  
  

و  ئه.  دا بمنته و گونده ند مانگک زیاتر له  چه بوو له تا ئادریان نیازی نه ره سه
رکی دوورتر،  فه بھنت بۆ سهکار  ک به ک وستگایه  وه یه رگهو دو یازبوو ئهن به
ڵ نازیالدا  گه هتیش ئیالریا ل تایبه نی و به دافخاتووبانی  م دسۆزی و میھره به

  .ر برد سه  سای به دهی   نزیکه که  گرداو تا ڕۆژی ڕووداوه وه گوندهو  نووسی به چاره
 بوو دوو ساڵی  وه  بۆ ئه وه ڕایه گه  ده یه و دورگه ردانی ئادریان بۆ ئه ھۆکاری سه

ک  یه ب ھیچ کشه م به که کتریان ناسیبوو، سای یه یهدا ملیسیاڵ  گه له
ی  که کجاری ماه یه  ملیسیا به که دوای ساه ژیان، له  مای خۆیان ده یان له که ریه ھه

  م ژیانه م ئه ژیانکی نوێ کرد، به ستیان به  ده وه  بۆ الی ئادریان و پکه وه گواسته
   شتانه ، که په م دوو که کانی نوان ئه زیاتر کشه. و ناخۆشی  کشه  پبوو له ویهن

 دواتر خۆتان گوتان  نگه  ڕه ی خۆیان بوو، که وه ره ی ده کتر بوون کشه عاشقی یه
  .کان بت کارییه موو ورده ھه له
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ر  گه پی وابوو ئهتا ئادریان  ره کانی نوانیان سه و ناخۆشییه موو کشه ڕای ھه ره سه
و   کاتیان بۆ ئه وه که  مناه رقابوونیان به  ھۆی سه وا به ن ئه  بکهدروستمناک 

 ریان خت یاوه دا به مه م له کان، به کشهدنی درووستکر ھۆی  بنه  نامنت ده سانه که
کو  رلین به کانی به  ناوداره ردانی پزیشکه نھا سه  ته ک به رچی نه گه ، ئهبوو نه
 باشترین  جیھاندا به  له کانی شاری میونشنیشیان کردبوو، که ردانی پزیشکه سه

مووشیان  ر ھه ھه ، له زۆکییه کانی منابوون و نه ی کشه باره ناسرن له پزیشکک ده
.  زۆکییان نییه کی نه یه وان ھیچ کشه  ئه گرت، که رده یان وه مه و وه ر ئه ھه

روونی  دهباری  ندی به یوه وان په بوونی ئه ی مناڵ نه و کشهکان پیان وابو پزیشکه
 ڕووی  ر ژن و مرد له گه  ئه کان پیان وایه  پزیشکه ، چونکه یه  ھه وه ردووکیانه ھه
ر  گه بت و ئه م ده مک ئاسته بوونی مناڵ کهدروستوا  بت ئه یان ھه  کشهروونیی ده

  کردن، که  داوای لده میشه  ھه  نابت، بۆیهدروستن وا منایکی ته یش ببت ئهدروست
  .ن کانی نوانیان بده ری کشه سه وی چاره خۆیاندا بگرن و ھه دان به
کی  ڕۆیشت داھاتوویه و خراپی ده ره جۆرک به ی نوان ئادریان و ملیسیا به کشه

ت  ستی تۆمه دهدا ناتوانین   لره ئمه. کرد ده  نهینیا که ندییه یوه ڕوانی په باش چاوه
بت،  کان نه  چیرۆک و ڕووداوه  لهانتی گوم واوه ته ین تا به بۆ ھیچ کامیان درژ بکه

نگین  ئادریان پیاوکی سه  یه وه ین ئه ر بکه سه ی له توانین قسه  شتک ده م تاکه به
رد، ک ی ده که وره  چوارده  پرسی به، وه کرده کان ده  شته ی لهی وردی بیر بوو زۆر به

ر  ڵ ھه گه چوو، له ده  زوو ھهملیسیام   به گویان بکات، بوو به رج نه م مه به
دا،  کدا تک ده ریه سه موو شتکی به داو ھه ست ده ده قی له چوونکیشدا ئیتر عه ھه
کرد،  بیر ده ی له و شتانه موو ئه رخۆیی و ھه  سه وه ھاته مدا ده کی که یه ماوه چی له که
  . دا وویان ده ڕ که
  نوانندی یوه  په  له وه کانه  پزیشکه ندک له ی ھه قسه ک له  وردی وه  به ر ئمه گه ئه

  م دوانه ویستی قوی ئه ی خۆشه و بوایه  ئه ینه گه وا ده ا بوانین ئهملیسیئادریان و 
ی ھیچ  دانهو ژن و مر  ئه کانی نوانیان بوو، چونکه هکی کش هر سه  کتر ھۆکاری بۆ یه
ر  گه بن، مه دهوتن  ککه ریه ی به تووشمتر که   نوانیاندا نییه ک له ویستییه خۆشه

  ی، که و ژن و مردانه  ئه  وتووه رکه  ده  بۆیه،بت ک ھه یه ر به رامبه ڕقکی زۆریان به
 وانی تر زۆرتر تووشی موو ئه  ھه لهکتر  یه ن به و ئالودهوت  کتریان خۆشده زیاتر یه

  .بن دهناخۆشی ڕ و شه
مانگی نیساندا،  تیش شاری خانیا له تایبه و به یه م دورگه ی ئادریان بۆ ئه وه ڕانه گه

ر پشنیاری  سه له مان مانگدا ھه بوو له  ھه وه ره فه و سه ندی به یوه ڕک و ڕاست په
  .کردیان  م شاره بۆ ئهدا ملیسیاڵ  گه  له چوار ساڵ پش ئستا  خاتوو کامیلیا، 

م  مجار نازیال له که  یه ، واته نازیال پبوو  سکی بهدا هیی فته  ھه ره فه و سه  لهملیسیا
تی  کی تایبه ویستییه  خۆشه م شاره  ئه دانی دایکیدا تروکا، بۆیه ناو ھلکه دا له ارهش
 پاش ی له و ھۆکارانه کک بوو له ش یه مه و ئادریاندا جھشتبوو، ئه ملیسیا دی  له
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دا  مان میوانخانه ھه وک له ند شه مان شار و چه  بۆ ھه وه تهڕ بگه ساڵ ئادریان چوار
، وستبوون نو وه پکهدا تیدا ملیسیاڵ  گه  له  چوارساڵ پش ئستا رت، که ر به سه به
   تازه و کاته  ئه ، کهدا ڵ نازیالی بچکۆله گه و لهملیسیاب  یان به م جاره م ئه به

  .کی تروکاو بوو یه ھلکه
   به وه ڕایه  گه ارهم ش ڵ نازیالدا بۆ ئه گه تا له ره خشک سه ک ھیوابه ئادریان وه

و  موو ئه  ھه کانی بکات و کۆتایی به ری کشه سه  چاره ست به ده  وه ی لره وه ھیوای ئه
   لهکک یهیزانی  م نه ، بهکرا رپا ده دژیان به وام له رده  بھنت به پالنانه
 نیشتیمانی  وو ی ژیانی ئه  دوای وستگه بته ده  م شاره ی ئه وه ره کانی ده گونده

  . نازیالیی میشه ھه
دا  م دورگه ی ژیانی ئادریان له  ساه دهو   ئستا وا بزانت ئه ری ئمه  خونه نگه هڕ

  لهرۆڤ ی م وه ک ئه ، وه  چووه ڕوه ری به سه رده  ب ده  ئاسانی و به روا به ھه
  .!رنت یگوزه نیشتیمانی خۆیدا ده

 بۆ ئادریان   ساه دهو  کانی ئه  ڕۆژه ر ڕۆژک له ڕبوونی ھه  تپه وه وانه  پچه نا، به
بری پ   ڕۆژ زیاتر پیریی زه ش وایکرد ڕۆژ به مه ر ئه نی بوو، ھه مه ک سای ته یه

  . نت یه بگه
  یلول، که  تا ئه وه ردانه کانی جۆزه مانگه  ئادریان له دا  ساه دهو  ی ئه ماوه له
قامکی  ر شه سه کی له کرد جگایه  ده و ناوچانه شتیارکی زۆر ڕوویان له گه

کی  شمهڵ و  کۆتهفرۆشی و   کاری تابلۆ  خانیا بۆ خۆی دابینکردبوو، بهشاری کۆنه
  .کرد یدا ده  بژوی ژیانی په وه نتیکه ئه

  ا لهدملیسیاڵ  گه ک له یه فته نھا ھه ته بهی ژیانیدا  ه سا دهو   پش ئه هلئادریان 
و   بۆ ئه م شاره کانی ئه قامه موو کۆن و شه ر ھه م ھه  ژیابوو، بهشاری خانیادا
مرۆڤ ی  و شونانه ی ئه وه ر ئه به یکوندن، له  ده وه ناخه گاری و لهیاد پبووبوون له

،  وه کی جوانه  ڕابردوویه  به وه ستته یانبه و ده  یه دا ھهیادگاریی جوان و خۆشی تیای
  . یه یاندا ھه گه ی یادگاری تایان له و شونانه  له رتره یان زۆر کاریگه که ئازاره

م   ئه ڕۆژانهی  فرۆشانه فرۆش و خش مورووتو دوکانی م بۆ ئادریان، ئه
  بۆیهت   ئانقسه رک به هد ی  قه ، ئهردک  ده بۆ بژوی ژیانییدا کارانری رامبه به له
ک  یه دا ئواره فته هو ھ ی ئه  ماوه  له  بدات، چونکهمی پ  تا ئازاری ئه ودا دایناوه له
و   الی ئه دابته  الی نهملیسیاو  هقام ر شه م سه  ئه کردن ھاتبتنه بوو بۆ پیاسه نه

  ز له  زۆری حهنژنای  زۆربهک  ویش وه ، ئاخر ئهنکیبت  و شتکی ل نه دوکانانه
ر  سه لهرزان   نرخکی ھه ابوون و بهدرووستکر زیو   له ، که بوو نهخشو  ئه متومورو

توانی  یده م نه ن، بهھنا کاریشی ده م به رچی زۆر که گه ، ئهفرۆشران دهکان  قامه شه
  ....تیانک نه

کانی تر زیاتر  هموو شون ھه قامی ئاکتی تۆمپازی له  شه ی پۆسایدۆن له میوانخانه
توانین  ده: و لیان بپرسیبا یهایان بانگ بکرد و پیاوه  ڕۆژک ئهر گه ئهدا،  ئازاری ده
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بت،  دا ھه یه م دورگه ت لهتک سه موو ده ی ھه وه  بۆ ئهین بده ژیانتدا  له تختک به
،  وه یر بکاتهی ب وه  ب ئه  به وه  دنیاییه ھنیت؟ به کار ده  بۆچی به ته سه و ده ئه
  م به  بوخنم و بیکه و میوانخانه وت ئه مه ده: تیگو مدا ده  وه ر له کسه یه

  مجار له که یه  بۆی ئوارهو   دوای ئه  له چونکه،   یاری منانه ک پ بت له یه باخچه
ت  ت قه ی نایهی نووستن، بیر وه  پکه لۆنه رشه  به لۆنیا له ته  کهی میوانخانه

ڵ  گه ی لهیژیان و خۆش یدون چژی لهای پۆس ی میوانخانه یه فته و ھه  ئهی نده وه ئه
 بریتیڵ ملیسیادا  گه  سای ژیانی لهدوو  پی وابوو میشه و ھه ، ئهدا دیبتملیسیا
و بوون،   ڕۆژانی ئاتوونی ژیانی ئه یه فته و ھه نھا ئه و ته ، بۆ ئه یه فته و ھه بوو له

،   بوون وانه و ڕۆژ و شه کانی ئه  چژه ویمی خۆشی رھه ی نازیال به وه ر ئه به ک له نه
و  کانی ئه ژ و خۆشییهزانی چ یانده  ئادریان نه  و نهملیسیا  و کات نه  ئه چونکه

ت  ردووکیان قه وان ھه کو ئه خشت، به به کی جوانییان پده  چ دیارییه یه فته ھه
بوون نی که  پنه  وه  پکهبوو،گرت  ئامز نه کتریان له  دڵ یه  به یه فته و ھه ی ئه نده وه ئه

  واه و ھه  ئهملیسیا دوای دوو مانگ پاشتر کاتک  ، بۆیهبووبوو و دیان خۆشنه
ی  نده وه  ئهن، ئادریا  پ بووه یه و دورگه وا سکی له یاند، که  ئادریان ڕاگه ی به خۆشه

   به وه نینه  پکه ست، به یان به ی ڕژنهکان  چاوه هلقاقای خۆشی لدا فرمسک 
ی تۆ  و سکه ، من دنیام ئه نین پبووه  پکه م سکی تۆ له که ئازیزه: وتگ ی دهملیسیا

کی  یه دهن  خه وه  نازکه ش بهملیسیا....  ر وا نییه گه  پم بی ئه ، ده نینه منای پکه
وای سک پبوونی   دوای بیستنی ھه....بۆ نا ئادریان بۆ نا: وتیگ کردو ده ی ده ژنانه

 تکاو  ژنۆو به ر ئه  سه وته کانی ملیسیادا که م قاچه رده به ئادریان لهملیسیا، 
س بیزانت،   ھیچ که واه م ھه م نابت جارک ئه که تکا ده:  پی گوت وه وه پارانه

 و دخۆشییموو  بت ھه دایک ئه  له م مناه بت تا ئه تی کارین، ئه تایبه به
س  الی ھیچ که  له ینی پدا، که ، ملیسیاش به وه  خۆمان بشارینهکانی رییه وه خته به
  وه رزه  ورگی به س به ی که وه بۆ ئهش مانگ   شه بوو بهسکی کاتکیش .... یدرکنت نه
  .ترگر  وه ه ب موچ  بهییبینت پشووی درژ نه
ڵ  گه کانی له  یادگارییه ر بوو کاتک ڕۆژانه دهنک بۆ ئادریان ئازار  چه یه و ناوچه ئه

، ترداش ڕۆحی بھاڕ ک به ی وه یه ادهو ڕ بوو تا ئه ترو تۆختر ده وره دا گهملیسیا
بوو، ڕۆژ  ی جاران نه که و مناه  ئیتر ئه ، چونکه بوو وانه واو پچه  نازیال ته بۆچی که
  ی باوکییه وانه  پچه کانی منای به ه تا موو یادگارییه بوو، ھه تر ده وره  ڕۆژ گه به
  بوونه  دهڵ دایکیدا گه کانی له ڕۆیشتن و یادگارییه  ده وه و خامۆشی و کابوونه ره به
  .بوو وه وکی کاه خه

  م له دایکبوو، به رلین له  شاری به  تروکاو له وه  که یه  ھلکه  شاری خانیا له نازیال له
ندنی  که  ھه وه م گونده ک ڕۆحی گردرابوو به یه شوه  به ه بوو، بۆی وره کیدۆنیا گه
ی کچ و دایکیان لھاتبوو، دوو ھاوڕک  ڵ ئیالریادا وه گه و له ئه. بوو ئاسان نه

  هبت، ک  نه و کاتانه بینی ئه ده نھا نه  ته ککیانت به یه ت  نزیک بوون قه نده وه ئه
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   ئاسان بت، به نده وه بت بۆ ئیالریا ئه  نه هو م ئه ، به بوو  قوتابخانه لهنازیال 
توانی بۆ  یده نه  وه وته که ی لی دور ده و کاتانه ئه بوو،  و مناه ۆگری ئهک ھ یه شوه

ش باوکی  و ئوارانه ت ئه بوایه رم نه ر پی شه گه ئه. بت الی نه یای له ساتک خه
ڕۆیشت، بگومان بۆ  یاندا ده گه برد له هی د ریاکه نار ده ی که ڵ خۆیدا بۆ پیاسه گه له

  کرد به  دهی سهایڵ باوکیدا پ گه ی له و کاتانه  ئه روا بوو، چونکه نازیلیاش ھه
وت و  که  پی وابوو ئیالریا دوایان ده میشه و ھه وه دایه  ئاوڕی ده وامی بۆ دواوه رده به
  .کات ماشایان ده  ته وه  پشته له
کانی جیھان،  ریکه  ته  دورگه کک له  گوندکی بچوکی یه ه ساڵ ل دهڕکردنی  به
،  ی گرداوه زۆر پوه ر به ده  قه م بۆ مرۆڤک، که  ئاسان بت، به  وه  گانه  به نگه ڕه
ین  ست و قاچیان و پیان ده  ده نه که ی زنجیر ده و کۆیالنه  ژیانی ئه  له متر نییه که

ست و   کودا بت، کاتک ده کان له ت ئازادی مرۆڤهب  ئازادن، ده بۆن ئیتر ئوه
  ...!. زنجیردا بت قاچیان له
   بوون به بوو ، که وه کانییه موو گوندو شارو شارۆچکه  ھه  به یه م ناوچه ڕۆژانی ئه

ی سزیف قورس بوون،  ک سزاکه وهو  ئهدوا نیشتیمانی و ی بژوی ژیان  رچاوه سه
ی  وه ر بھیوایی و گلۆربوونه ڵ ھه گه و لهگرت   نه هرگ توانی به یده م نه به
 ڕێ،  وه وته که  نه که ر شاخه و سه ره  کۆیداو به  به وه یداته دا جارکی تر نه که رده به

کانی  مشیه  خۆه وره  گه یری چاوه کدا، کاتک سه ر نائومدییه ڵ ھه گه  له چونکه
دا  وا و ژیان بوون گوڕو ھزکی تری بۆ ژیان پدهھی  پ  له نده وه کرد، ئه نازیالی ده

ڕووی  و ڕووبه وه ڕته گه دا ھه  چیاکه  به وه رشانییه ی سه که رده  به ک سزیف به تا وه
  . وه کان ببته ختییه ئازارو سه

ی بیر  وه جار ئه   ناچارین جار به چت، ری ل تک نه ر سه ونهی خ وه بۆ ئه
 ئادریانی باوکی نازیالو  دا ئیالریا به که ناو پاسه  ساڵ کاتک له ده ، پش وه ینه بخه

ڵ  گه ست و چاو له  زمانی ھه  بهتاوک ئهنی بوو،  مه نھا س سای ته ئاشنا بوو ته
رچوو بۆ  مساڵ ده ، ئه  سانه سیانزهنی  مه ستا نازیال تهم ئ ئاخافتن، به کتردا ده یه

رچی  گه ، ئهمی دایکی دووه زمانی   به انی یۆنانی بووه زم وندی می ناوه که یهپۆلی  
ر  گه و ئه ی پخۆش نییه مه م باوکی ئه ، به کات  ده کی زۆر باشیش قسه مانییه  ئه به
  وه  ئه ، بۆیه هو سییه ناو مشکیدا ده مانی له وا زمانی ئه ت ئه بوایه تی ھه سه ده

مانی   ئه  به مترین شوه  که دات به وده بت باوکی ھه  دهند ساک چهی  ماوه
مانیشی  ی زمانی ئه وه باشی توانای خوندنه و به م ئه  بکات، به یدا قسه گه له
  . یه ھه
خ و  و دۆزه ره  به وه ناوه ڕۆژ ژیانی له ک پشتر باسمان کرد ئادریان ڕۆژ به وه

ی  باره  ناله ته م حاه ت بهس سک ھه ی بھت که وه ئه ب ڕۆیشت، به ورانبوون ده
ستی  بوونی نازیالدا زیاتر ھه وره ڵ گه گه  بوو له وه شی ئه که روونی بکات، ھۆکاره ده
ی   ساڵ زۆربهش شه  نی نازیال بوو به مه ی ته وه دوای ئه  له کرد، چونکه نھایی ده ته به
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ات دوای ساک، ھی لنووست، تا وا الی ئیالریا ده و له وه ره  سه ڕۆیشته کان ده وه شه
ڵ نازیالدا  گه ی خۆی له که  بۆ ژووره وه ڕایه جھشت و گه ی دایکی به که ئیالریا ژووره

ر  سه نھایی بای به تی ته واوه ته  ئادریان به وه و کاته  ئیتر له.نووستن  ده وه پکه
  وه و دووربوونه هر ڵ نازیالدا به گه ی جارانی له  نزیکه ندییه یوه و په  ئهژیانیدا کشاو

ندی نوان ئیالریاو نازیال خۆشحابوو،  یوه  په و به تا ئه ره  سه ته به ئه. ڕۆیشت ده
روونی نازیالدا   ده ی دایکی له که  بۆشه  شونه ریکه کرد ئیالریا خه ستی ده  ھه چونکه

  نگه ڕه: وتیگ و ده ئه.  وه ره  ده ھنته  گری ب دایکی ده و نازیال له وه کاته پده
 بوو  قۆناغکدا نه نی له مه وا ته خشی بت، که ی پ به خته م به ڕۆحی پاکی خۆی ئه
یدا   دایککی بۆ په   ختانه ، خۆشبهوه روونیدا شون پی بکاته  ده گری ب دایکی له

کانی  موو باشییه ڵ ھه گه م له ، به وه ره  ده  بیھنته روونییه  ده و کشه بوو له
  .ستدابوو ده ی خۆی له قینه ی ڕاستهو دایک  دافنیدا ھشتا ئهخاتووالریاو ئی
ویستیی  و خۆشه کرد ئه ستی ده  ھه بوو، چونکه وام نه رده ی ئادریان به م دخۆشییه ئه

 خاتوو  نک له  چه و سانه ک جاران نییه بوو ئیتر وه ی جاران نازیال بۆی ھه و سۆزه
ی  وه ش ئه مه ، ئه وه وته که  دهو دوور  ئه  له نده وه  ئه وه هبت هدافنی و ئیالریا نزیکتر د

  .... وه م بۆته ویستی بۆ باوکی که  خۆشه یاند، که گه ده نه
 بترچۆنک  دا ھه وی ده  ھه کی زۆر مشکی ماندوو کرد، بۆیه یه  ماوه یه م کشه ئه
و   ئه.رخان بکات ودا ته ڵ ئه گه وو له کانی بۆ ئه ی کاته می منای زۆربه رده ک سه وه

   نازیال بۆیه ر به رامبه  به م بووه رخه مته  که ، کهکرد نشت ده رزه  سه وه خۆی به
    نزیکه  ئیالریاوه  له نده وه  ئستا ئهنازیال....  یشتووه  گه مهم ئاکا ی به که ندییه یوه په
م   بهڵ باوکیدا، گه ک له  نهکات، بش بهودا  ئه دا گه کانی له ر کاته زیاتکات ز ده حه
  ...!.بوو  نه که موو ھۆکاره  ھه مه  ڕاستیدا ئه له
  وه ر ئه نھا ھه ته ، به وه  ناو مشکی ئادریانه خسته ی ده  خراپانه م ھزره ی ئه وه ئه
ڵ باوکیدا  گه  له جاران پی خۆشه متر له  بووندا که وره ڵ گه گه  نازیال له بوو، که نه

نکو ئه ، به وه تهبم ک له  بوو ھه وهدۆشینی کاتی کان یان له یتونه ناو دار زه ر کات 
  وه و شاردبته کیان له ک نھنییه بینی وه کاندا کاتک ئادریانیان ده ڕو بزنه مه
و   غیره ش جۆره مه نین، ئه که  قاقا پده وه  نازکه بهو  کرد کتریان ده کی یه ماشایه ته
  بهی ئیالریا شتکی  وه ک ئه کرد وه دهدروستک  یه وهش ئادریان بهالی ی خۆدامانک له

تی  ک ماندوو بووبوو تاقه یه  شوه مشکی به  و ماوه  ئه و دزیبت، بۆیه ئه  لهنرخی 
ر  سه  به  وه وه  خهی کحول و وه  خواردنه کانی به ی کاته ربهمابوو، زۆ کارکردنیشی نه

  .برد ده
 وای لکرد،  ی ل دزیوه که  کچه  ئیالریا، که ر به رامبه ی ئادریان به ه خراپ م ھزره ئه
و  کرا له ر بۆی نه ر ھه گه  بۆ گوندکی تر یان ئه وه  بگوازته و گونده لهبخوازت   که
و  ئه  یه و ماوه ئه .تکی تر که مله بت و بوات بۆ مه ڵ نازیالدا ھه گه  له یه گهدور
   به که گوندهو ی بگرت و بوات  که ستی کچه دا بوو ده وه بیریی ئه لهر  ھهوام  رده به
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نی پنج  مه ته لهنازیال بوو؛   وه بیریی چووبوو ئه  شتک له م تاکه بهج بھت، 
  پاشان قوتابخانهی ساوایان و   باخچه کانی تر بواته ک مناه ی وه وه سایدا بۆ ئه

 دافنی بۆ خۆی خاتوو ،بت  ھه که کی تری گوندهر منا ک ھه موو مافکی وه ھه
کچی کو  بوو به  کچی ئادریان نهچیتر نازیال  پی یاسا  به نی کردبوو، واته به ته

 ئیالریا  وه و شه ش ئه یه م قسه ئه.... بوو دافنی و خوشکی یاسایی ئیالریا خاتوو
وت؛ کاتک ئادریان  گ ئادریانی  به وه  ئامزه اتهنینکی گ  پکه وخۆو به ڕاسته

 ال  لهناخ و مشکی خۆیی خۆیی و  که  دافنی کرد بۆ ژوورهخاتووبانگی ئیالریاو 
مانیاو   بۆ ئه وه ڕته گهوت ب یه  ده وه کانیه هواوبوونی کار  ھۆی ته وا به ، که وه کردنه

کتر  یه  له کهند سا چه ، کهی که س و کاره  بۆ الی که وه ڵ خۆیدا بباته گه لهنازیالش 
  . داباون

بوو، ی بانگھشت کرد که  دافنی و ئیالریای بۆ ژوورهخاتوو   بۆیه وه و شه ئادریان ئه
م  و چیتر ھیچ کارکی له  ئه  ڕازییان بکات، که وه ت یان بهن یه وت تیان بگه  بیه که

  .... وه ڕته مانیا بگه  زووترین کات بۆ ئه  به هپویستو  ماوه  نه یه دورگه
یان و  که وشه  حه ھاته یتان ده ک شه یانییه موو به  بوو ھه کانه  زیره و کچه ئیالریا له

و  ست به  ده  کووه  له کی نوی فر بکات، که یه ی وانه وه  بۆ ئه وه پاڕایه ری ده به له
و  ر ئه گه بوو، ئه ردی ھه م تا بیت ڕۆحکی پاک و بگه  بکات، به  نویه ڕۆژه
کرد،   با دونیای وران ده وه ر ژنکی ڕۆح خراپ و ناخ پیسه  ھه و به ی ئه کیه هزیر
خشت  به ھر ده ، کاتک ژه یه خۆی ھه ت به کی تایبه ش یاسایه م سروشته م خۆ ئه به
کان   بانده  کاتک بای بۆ فین به خشت، بۆیه بایشی پ ببهمار خۆ نابت   به
رزبفت  یتوانی به ک بوو ده یه ئیالریاش بانده.  وه  خوندۆتهتیانی رائه  به خشیوه به

  ت، بۆیه رائه  به شدا پ بوو له وه ڵ ئه گه  ببینت، له وه خواری خۆیه موو شتک له و ھه
کانی ناو  تاه  نهرو وڕ  بزارکه ونه موو خه ھه  له ی ئادریان وه بۆ ئه  وه و شه ئه

و  وه ره  سه ڵ خۆیدا بباته گه  دایکی کرد نازیال له ای له داو وه بکاتهاگادار ئمشکی 
  .... جیان بھت ادریاندا بهڵ ئ گه نھا له ته به

م  جھشت ئیالریا به یان به که ا ژوورهڵ نازیالد گه  دافنی لهخاتووی  وه پاش ئه
تر، کانی موو پیاوه ک ھه ئادریان تۆش پیاویت وه :کردن کرد قسه ستی به  ده یه وهش 

ناخی ھیچ ژنک   له چن، که ک ده یه دا له وه کانی دونیا له موو پیاوه زانیت ھه تۆ ده
  ی ناتوانن له وه ر ئه به  له یه ستره م ئه ر گۆی ئه کانی سه موو پیاوه ن، ھه تناگه

شت   ده چن، بۆیه کتر ده یه ان لهک موو ژنه  ھه ن پیان وایه  ژنک ت بگه ڕۆحی تاقه
ی ڕۆحی ھیچ  وه  توانای خوندنه  کهی دونیا، ژارانه  ھه و پیاوه ت لهکک بی هتۆش ی
ک خزانکمان   وه ازه ت م چونکه کت ناکه یه شدا ھیچ لۆمه مه ، له تکیان نییه ئافره

  . تۆ زاڵ بم ر به رامبه بهکانمدا  رانییه ر نیگه سه اتوانم بهم ن به،  لھاتووه
ی  ربانه و سه ر ئه سه  ساڵ پش ئستا له ده  زانم ئستایه ا دهبیرم دت و و زۆرباش له
  و کات ئمه ئه. ژریدا دانیشتووین پرسیاری دایکی نازیالم لکردیت  له ئستا ئمه
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م زۆر ئیحراج و  که مزانی پرسیاره کترمان ناسیبوو، ده نھا مانگک بوو یه ته
ی  و خولیا خراپه موو ژنکیش ئه م منیش ژنم و ھه م چیبکه ، به ره بریندارکه

ڵ پیاوکدا ناسیاوی یان  گه خۆی بت، کاتک له ی ئاگای له وه  ب ئه  به ردایه سه له
 ئایا ژنکی تر  کات، که ی لده وه م پرسیار پرسیاری ئه که کات یه یدا ده تی په ھاوڕیه

ڵ ناسینی  گه  له هکانی ژن  خراپه  خووه کک له  یه هم یبووه، ئه  یان ھه یه ژیانیدا ھه له
ی ژنکی تر  وه  بۆ دۆزینهمشک و دیناو ری  به هل وت کون و که یه ر پیاوکدا ده ھه

   بوون من له رمنانه مگین و شه  غه نده وه ی تۆ ئه که مه  وه و ئواره م ئه ، بهبپشکنت
ی، من  وه ر ئه سه نشتی زۆری کردم له رزه  دایکیشم سهریک بوو بمرم و ریقیدا خه ته
م  و جۆره کی له پرسیار بوایه ده و نه وه م کوالندۆته  برینی ئوه و پرسیاره به

  نھا له ته  به و پرسیاره یشتم خراپی ئه  ساڵ تگه دهم ئستا دوای  ، بهت بکردایه
و  ئهڕۆژک بت بوو  هرد  ھه کرایه ش نه و کاته گینا ئه دا بوو، ئهی که  کاتهخراپی

 ب  نده وه شدا من ئه وه ڵ ئه گه ، له وه هڕوو بکرت  ڕووبه وه ن منه الیه هت ل رسیارهپ
  وه مکی قوه رم و غه  شه  به بوو ی ئوه که مه  وه بووم ، کاتک گوم له ست نه ھه
، ئیتر  ستان داوه ده  یان له  ڕووداوکدا ونبووه لهوا دایکی نازیال  ، که وه متان دامه وه

 زیاتر  وه موویست له ی نه وه ر ئه به ، له وه که ڕووداوهکاری   ناو ورده چوومه من ھیچ نه
  .م ئازارت بده

و  ر ئه ستم بۆت جو، ھه مک ھه که  و کاته ئه ستگۆ بمڕامک  ت که گه لهر  گه ئه
 منیش ۆم خ م، به که ی ده وره و گه هرد روه  په مۆکه دی خۆمدا تا ئه  بوو له سته ھه

  . یه کانی ھه ڕوانییه بر و چاوه موو مرۆڤکیش سنوورکی بۆ سه مرۆڤم و ھه
زانیت  ، ده وه کردبته تۆ نه  بیرم له دا ڕۆژک نییه  ساه دهم  ی ئه  ماوه لهئادریان 

ان کیوا، ژنان یان ھیچ پی ین، لم تبگهک پیاوان ن  مانای چی؟ ژنان وه مه ئه
  میشه  ژنان ھه وت، بۆیه  خۆشیان ده ویست شتانهخۆشیان ر  گه خۆشناوت یان ئه

سۆز و  ویش  و ئهوت  خۆشیان ئه ، کهی سه و که ن له وه  پشتی تۆه له
 خۆشم  وه  دمه  له وه لت ناشارمه  ، بۆیه وه  ژر پیه خاته ی ئه که ویستییه خۆشه

  رهترسیدا ند مه  پیاوک چهویستی ژنک بۆ یت، خۆشه  تبگه وه وت له مه دهویت،  ئه
  . وه کاته تی ده  ڕه که کاتک پیاوه

 بۆ تۆ  مه زانم ئه  ژیانمدا خۆشم ویستبت، ده  پیاوکی له نھا تاقه ته تۆ بهئادریان 
بت  کی ھه ویستی ژنک بۆ پیاوک مانایه ر خۆشه گه  ئه ، چونکه کی نییه ھیچ مانایه

توانت   پیاو دهزانم ش ده وه ئه. ت  و ھیچ نهم بت ک تۆ بخه وا ناتوانت وه ئه
  ، که ژنکویستی ی سۆزو خۆشه رگه  به  له جگهژیانیدا بگرت  ی زۆر شت له رگه به
  هم ، ئه وه ی بکاته سته رجه خۆیدا به و له وه رت و بوونی بسته ناوی به وت له یه ده
   به ن ورانی کردوویت و ڕۆژانهچۆ  وه ناخه  ژنک له بینم، که تۆدا ده باشی له به
ر دایکی  ؟ ئایا ھه  کیه و ژنه وت بزانم ئه مه  ده  بۆیه،کات وامی وردوخاشت ده رده به

 مرۆڤ سانکی دورو درژ  یه وره کی گه و بت ب مشکییه ر ئه گه ئه. ؟ نازیالیه
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مان خۆش بووت، کان توانین مردووه  ده کدا بکات، ئمه ڵ مردوویه گه ویستی له خۆشه
،   ئستادایه ویستی له  خۆشه ین، چونکه دا بکه گه ویستییان له م ناکرت خۆشه به
  . ڕابووردوودا ک له  نه داھاتوودایه  له یندایه  سبه له
،  کانه نھا کاری شته ته کاندا به ویستی مردووه پناو خۆشه خکردنی ژیان له دۆزه به

ی  وانه ، ئه وه ره  ده ته ھاتوونه ویستی نه ھمی خۆشه  وه  له ، که یه سانه و که کاری ئه
دا بژین،  قینه ویستی ڕاسته  ناو خۆشه ویستیدا بژین ناتوانن له ھمی خۆشه ناو وه له

ین،  که  ده  دانیشتووین قسه وه  من و تۆ پکه ، که هی م ساته  ئه قینه تهویستی ڕاس خۆشه
کی یا  خه  له ویستی بت جگه  خۆشه ناوی ک نییه ئیتر شت وه م ساتانه  دوای ئه له

  .  بت پوچ نه
الم  کرد ناخی خۆت له تۆ ده م له وه مشه ڕوانی ئه ر چاوه  من ھه کهند سا  چه وه ئه

  تازه چی تا به ، که وه یته که دهو نازیال من   تۆ چۆن بیر لهو بزانم وه یته بکه
بیرت  ی تۆ له مانیا، ئه  بۆ ئه وه ڕمه دا بگهڵ نازیال گه وت له مه ده: یت پمده

م  دات ئه ی ئازارت ده وه زانم ئه  نازیال خوشکی یاسایی منه، من ده ، که هچوو
  ت ناتوانت له  قه ، که هیی پیاو مژه  گه وه  نازیال، ئاخر ئه  له ی منه وه نزیکبوونه

کی  دونیایهژنان   کهن،  اگه تن وه کان له پیاوه ر کچیشی بت، گه ژنک ت بگات ئه
   پت وایهتا ئستاش تۆ .وان ی ئه که ونیا د وازتر لها جی یه  خۆیان ھه ت به تایبه

بت   ده،وت شی باوکیدا بخه باوه بت له و ده ی جارانه که  بچکۆله مناهھشتا نازیال 
 .بوت بیبات بۆ کوی   بت، که وه ستی باوکییه ده  به میشه ک ھه یه ه ک بوکه وه
  وه بت، ھیچ پیاوک له تریش ده وره و گه  بووه وره نی گه مه کاتکدا نازیال ته له

و کاتکیش  وه بنه باوکیان نزیکده منای زیاتر له کان به  بۆچی کچه تناگات، که
ھزکی  یان بهپویست منایدا  له کان موو کچه  ھه ، چونکه وه ونه که بن دورده  ده وره گه
ت و  وه پشتیانه  له  یه  ھه رینهنن و  ئارامی بکه ست به  ھه وه  ڕووی ڕۆحییه له ب

ی    ئهبینن،  ده وه  الی باوکانه ش له و ھزه پارزت ئهنیا  ده یه ن ھزک ھه تبگه
ند  ، چه بووه  نه هو  پشتیانه  له منای ھزکی باوکانه  بهی ژنانهو  نابینیت ئه

  ، بۆیه وه نه بووی منای بکه ره وت قه یانه ده ییدا وره گه  لهو  ازهریان الو کته کاره
  . وه شارنه خۆیان ب وه  پشتی پیاوکه ن له ده وڵ ده ھه

، ئستا   ی زۆری نییه  قسهت با باوکیشی بدا پیاوکڵ گه لهو  بووه  وره ئستا گهنازیال 
ڵ ژنکدا  گه توانت له نھا ده ته بهن   ھه ك قسهند ، ھه یه ی خۆی ھه ی ژنانه قسهو  ئه

نھا  ته  خۆیان بهکانی  نھنییه ڕازهک پیاوان نین  ، ژنان وهک پیاوک بیکات نه
 یان وام گاته رده بهو ن   لیان تناگهان پیاو کنن، چونکهڵ ژناندا بدر گه توانن له ده
  ن، بۆیه گه  تدهک هی تر لهم ژنان باش ، بهگرن  و توانجیان تدهی ژنان دت قسه به
واو  ژنان ته ، ت ت کۆتایی نایه  قه  زۆره نده وه یان ئه کدا قسه ڵ یه گه وام ژنان له رده به

  وه  پکه یه یان ھه ر قسه ناسن ھه ر ژنکیش نه گه  ئهدا وه ن لهی پیاوان وانه پچه
  .!....یت گه ئستا تدهن،  بیکه



 19 

دزیویت،  وا بزانیت من نازیالم ل ، که ت الده مشک  له  خراپه و ھزره ئادریان ئه
نازیال ئستا .  وه دۆزته کانی ناخی ده هربنی قس بم نازیال ژنکی تر بۆ ده منیش نه

و  زانیت کچان له  باش ده وه ، خۆت پیاویت ئه ستیاردایه نکی زۆر ھه مه  ته له
تی  بهگ ریویان بدات و نهک فدان کوڕ وه ترسی ئه م مه رده به نک له دا چه نه مه ته
  و دک به ک من و تۆ مرۆڤه یت نازیالش وه گهتب  وه بت له تۆ ده. ریدا بھنن سه به
ی لبدات دروست   به و لدانه ی ئه وه ، جا بۆ ئهدات یدا لده ناو سینه وامی له رده به

و   ئه منم، چونکه تۆ نیت و  وه  دناییه  به سه و که ، ئه سکه  چاودری که ی بهپوسیت
   ....الی پیاوک ک له ژت نه الی من ھه کانی دی له راقه توانت مه نھا ده  ته به

ین و  که  شۆخی ده کاتک زۆرجار ئمه،  وه وت ھیچ شتکت ل بشارمه ئادریان نامه
کو  ، به  نییه  تۆوه کی به ندییه یوه  ھیچ په وه شارینه  تۆ ده نین و خۆمان له که پده

ناخی  کانی نازیال له مشییه  خۆه  چاوه ، که یه  ھه وه  شتۆکه و شوانه ندی به یوه په
  وام به رده  به  ئمه. ی تر شتی کردووه نده وه ک ئاگرو ئه  پشکۆیه  به ودا بووه ئه

شقی نازیال  عه  و شته ، ئه یه ستم یانیسی شوانکاره به نین، مه که  پده'یانیس'
  ک ئاگای له  نه که یه بت، ماوه تی دین ده واوه ته  به ریکه و خه وه رییه  سهو نا ڕۆشتۆته

و  ره هرو ب به دا لهیان سر ده ر عه و ھه ماوه شی نه خۆی کو له کان به ڕ و بزنه مه
  . وه ڕته گه دهن گوت گۆرانی  به  که گونده
و نازانن بۆ وا   سوڕماوه وته سوکه م ھه ریان له  سه که کی گونده  خه که یه ماوه

 ھیچ  که که وا خه ت ئه ھار بوایه ر به گه ئه.  ستداوه ده قی له تی عه واوه ته به
ڵ  گه  له وت بکات، چونکه سوکه  ھه شوه م بوو یانیس به ده یر نه  سه وه الیانه به

 دات ده ھهر ی سه که خۆشییه  نهو کان ئیتر ئه خته ھارو گوکردنی دره رزی به ھاتنی وه
 و ر جاره بت و ناچار ھه  خراپ ده وه ستییه  ده  حایان به م گونده ئهتا دوو مانگ 

  مجاره که  یه یره وان سه ی الی ئه وه ئهم  به، ن که کان شوانی ده  ماه کک له یه
  نده وه ت ئه یرتر قه ش سه وه ی ل دیاری بدات و له که خۆشییه  پایزدا نه یانیس له

  . نت و گۆرانی بت وام پبکه رده  به ، که یاندیوه ۆش نهدخ
 کاتک  زانین، بۆیه ی ده که نھا من و نازیال نھنی شتبوونه ته دا به که  گونده له

 نیکۆسی پیر  دون ئواره. نین که  قاقا پده وه وته که کانیمان بیر ده گۆرانی و قسه
ی تر  نده وه ی ئه ته گبه م نه  وا ئه  کیه ه"ریلیسئاما"م  ئه: گوتی  ده وه ر خۆیه به له

مانتوانی خۆمان بگرین و   بوو نه یه م قسه من و نازیال کاتک گومان له....  تکداوه
نین   پکه نده هو کاندا ئه یتونه زه ناو دار ھاتین و له  ھه وه و ماه ره  ڕاکردن به به
ین  نزانی چی بکهام بوو نه وه ردا ھاتیت ئه سه چی تۆش به وه، که ینهریکبوو ببور خه

  . ھاتین ک دوو دز ھه ی وه وه  له جگه
ندا اھار به و له یه مک شتۆکه ، بۆ خۆی که  نه مه  سای ته چوارده  م کوڕه  ئه،ئادریان

ر  ، ھهبت ی قورس ده که رده ی تر ده نده وه  ئه وه یدابوونی گوه  ھۆی په به
م  کانی ئه ڕو بزنه شوانی مه ریانھناو کردیان به  ده  قوتابخانه  له وه ییه مناه له
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م وا ئستا  ھات، به ده کی ھیچ شتکی تر نه که  شوانی به  له و جگه ، ئه گونده
و  که رکوه تووین بۆ سه، کاتک ڕۆیش  مندا دیوهڵ گه  لهیندجارک نازیال ی چه ته وه له

  ڕواته  ده تا ئواره ، ڕۆژ ھه  بووهشقی نازیال تی عا واوه ته  به وهخواردنمان بۆ بردو
  و فرمسک له وه ته  ده'ڤرجیل'کانی   گۆرانییهو وره و گهرز ردکی به ربه سه

ر  ، ھهکات مانتی خۆی ده قاره  کاتک باس له وه بنه رده خوڕ به کانی به چاوه
کانی ناو  ییه فسانه  ئه نهوا  پاه کک له  یه  به و ئستا خۆی لبووه ڕاستی ئه به

.  پناو ئازادکردنی ھلینا وت دونیا وران بکات له یه  ھۆمیرۆس و دهکانی شیعره
   له شوانکه یلیس، ئاماریلیس ناوی کچه ئامار  نازیالی ناو ناوه و شتۆکه ئه

  . داڤرجیللی   مگهکانی شیعره
،  یدای نازیال بووه  شه و بۆیه ال، ئهک نازی  نه شقی ئاماریلیس بووه  ڕاستیدا عه و له ئه

 تۆ  دز لهک دوو   وه یشتیت بۆچی ئمه  تگهئستا،  زانت ئاماریلیسه  وا ده چونکه
نین، کاتک  که  یانیس و نیکۆسی پیر پده  به نین، ئمه که دهھاتین و قاقا پ ده ھه
  ...!.  کیه و ئاماریلیسه مزانی ئه  ده خۆزگه: گوتی ده

ند جوان و   چه ، که  بیستووهنھا ناوی گوی ئاماریلیست ته یام تۆ بهدنمن 
رجیل زارساڵ ڤ  پش دوو ھه  شوانکه چه ناوی ک ت زانیوه ت نه م قه به،  یه شاوه گه
شقی   شوانک عه زارساڵ کوڕه چی دوای دوو ھه ، که کانیدا ناوی ھناوه  شیعره له
،  رانکردووه نیگه تۆی  یه مه ئهدات، ئا  ست ده ده  لهتی بۆی واوه ته قی به بت و عه ده

م؛ ئاماریلیس  نازیال ده  من به،ین که ده  باسی چی مهئ بزانیت وت ته کاتک ده
کی  یه ماوهبت، وا بوات   دین ده  شوانکارهیک یانیس  وه ریکه  باوکیشت خه یرکه سه

ڵ  گه کات و ئیتر بۆ خۆیان له ن دهگوت گۆرانی  ست به دا ده که  گونده ویش له تر ئه
  ....نووس م و ھاو چاره خهو ھاوڕێ و ھا بنه یانیسدا ده
کانی   خراپه یاه  خه  له  جگه ئارادا نییه  ھیچ شتک له یت ئادریان، که گه ئستا تده

 تۆ پش  ، که یه و کاته ک ئه ، ڕک وه کو جارانه روه بت، ژیان ھه ناو مشکی خۆت نه
ڕوانی   چاوه  له ، که رته بهروو کانی ده  شته  گۆڕاوه ی، که وه ، ئه  ئره ڵ ھاتیتهسا  ده

ر   خۆیان ناگۆڕن و ھه ی، که سانه و که  ئه ش شتكی ئاساییه مه ، ئه بووه تۆدا نه
ت و تا پیان کرزم نا شیان پ ھهوانی تری  گۆڕانی ئه وه مننه ک پستدا ده یه له

  .  وه بنه  ڕووی ده بکرت ڕوبه
ویستی  خۆشهبات،  ناومان ده  له ریکه ویستی خه  خۆشه وه ره کانت بکه  چاوه،ئادریان

 و ممن، تۆ، دایک. ک یه سته  جه بین به ریکین ده خه گرداوین،  وه دا وای پکه م ماه له
گرنگ بت،   ھه وه ری ئمه ده  قه ندی به یوه  په نگه ش ڕه مه نازیال ئیتر خزانکین، ئه

ری خۆی  ده ست قه  ده ک ناتوانت لهس  ھیچ که  باش یان خراپ بت، چونکه نییه
ی  که وته  س له  کهزار یان ھه  ده یامدا بت سانه یرو خه ب ی من به وه ئه. بت ھه

  وه بنه دا بو دهانک  بازاڕو میوانخانه ن و له که  ده ی ئمه م دورگه ردانی ئه  سه تۆوه
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ویش   خه ت به ون، من قهوناسی سکیشم ل نه  که  تاقه بووه ر نه ده  قه وه ر ئه به له
  .  ھاوڕێ و دواتریش خۆشم بوت ماندا ببمه ڵ پیاوکی ئه گه  ڕۆژک له دیوه م نه وه ئه

مشکتدا  دا بیرکی وا به م ماه  له موو ساه و ھه نازانم تۆ چۆن دوای ئهئادریان 
ر  سه  ماکدا به  ساڵ له ده بتوانت  یه سک ھه ت، که بھین جما  به دت، که

. ؟ ر تۆ دت نییه گه ، مهتجی بھ  ئاسانی بتوانت به ک تۆ ئاوا به رت وه به
ج   ئاسانی شونک به بت ناتوانت به ناو سنگیدا ھه ر دک له گه سک ئه که

ی ھیچ  وه  ب ئه ، به بووه  ھهخۆش و ناخۆشی تدا سانک یادگاری  بھت، که
  ....بت ناچاری بکات بوات رک ھه پانه
بوو،  ستگیر نه تۆ ده مکم له کردن ماندوو بووم و ھیچ وه  قسه  ئادریان، من له ببوره
   خۆت نا له  له وه ره مک بیربکه ت پ بم، که نده وه ر ئه نھا ھه ته وت به مه  ده بۆیه

   وه سی نازیالین، له  نزیکترین که ، ئستا ئمه نازیالیه نیشتیمانی  زه تا نازیال، ئره
تۆ خۆت دوای .  شه م ماه کو کچی ئه ، به نھا کچی تۆ نییه ته  نازیال چیتر به ت بگه

دا دت  م ماه بینم له  دخۆشی ده  نازیال ئاوا به ، که ند دم خۆشه چه: وتتساک گ
  م ماه ه ل وه ناسینی من و مانهبوو   تۆ خۆت پت وا نهکات، چت و یاری ده و ده

 خوشک و دایککی دسۆزی بۆ   پش خۆم بۆ نازیال چونکه  بووه وره ختکی گه به
بت  ربھنین، تۆ ده ست تۆ ده ده  نازیال له ترسیت ئمه ، ئیتر ئستا بۆ ده یدا بووه په
ستی خۆت جارکی تر نازیال ب  هد وت به ته ق بیت کاتک ده ند مرۆڤکی ده چه

ی ب  که  پناو خۆیدا مناه م پیاوک له  ت بگه وه  لهت ناتوانم ، قه وه یته دایک بکه
  .دایک بکات
  وه ، من ئه ت لھاتووه م ماه کو پیاوی ئه دا تۆش وه  ساه دهم  ی ئه  ماوه ئادریان، له

ڕنیت، کاتک  په  ڕاده م ماه کانی ئه  کاره وه ند دسۆزییه  چه  به بینم، که باش ده
ی جۆراو  وزه  سه  له ت پکردووه و باخه یت و ئه که کان ده یتونه تی دارزه تبینم خزمه ده

من . یت ک بگاری ناکه کان وه بینم کاره  ده بت، چونکه ک دم خۆش ده کۆجۆر
 بۆ دواجار  ، بۆیهدکر تت ده روا خزمه مای خۆشت با ھه م ماه  ر ئه گه زانم ئه ده

ئاخر منیش گوناھم، .  وه ش بکه  خۆت و نازیالو ئمه م باشتر بیر له که تکات ل ده
جمان   به ماوه ی نه نده وه نی ئه مه  ته یه نھا دایککی پیرم ھه ته بینیت به خۆت ده

زانیت  تۆ ده. نھایی بسپریت ته وت من به ته دا ده م کاته چی تۆ له بھت، که
 ئاسانی  رواش به دا ژیانی منت بۆ خۆت داگیرکردو ھه ساه م ده ی ئه ماوه هل

 من و  ر به رامبه  به که قییه  چ ده مه یت، ئه ک ورانی بکه  ب ھیچ ھۆیه وت به ته ده
  !.رستیتدا  پناوی خۆپه یت له یکه نازیال ده

ی  ویستییه م خۆشه ست ئه هد دا ئازارکی زۆرم به ند ساه م چه ی ئه ماوه ئادریان، له
م  ست بھنم، به ده ی دی تۆ به وه موو شتکم کرد بۆ ئه ، ھه شتووه  بۆ تۆ چه وه خۆمه

ن و  ویستی خۆیان تناگه ھای خۆشه  نرخ و به ی له و ژنانه ک زۆرک له دواجار وه
م   شتکش لهنھا  ته ، به وه ره  ده  دۆڕاوی ھاتمه فرۆشن به  پیاوکی ده رزان به ھه به
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ست  ده ویشم له وت ئه ته چی ده ، که ویستی نازیالیه دا قازانجم کرد خۆشه ه مامه
  وه خۆمه ندییان به یوه ی په و شتانه موو ئه ر ھه سه ر من له گه  ئه ربھنیت، بۆیه ده
   دنیا نیم، که وه  من چیتر له ، چونکهر نازیال خۆش نابم سه وا له  خۆش بم ئه یه ھه

ر  گه ک تۆ خۆشم بووت، ئه  وه ، که وه دۆزمه مدا پیاوک ده نه مه م ته توانم له ئایا ده
ھیچ  کان و به چلهنزیک   شتبته نی گه مه وا ئایا بۆ کچک ته ش ڕووبدات ئه وه ئه

  بت بتوانت ببته ی ده خته و به کردبت ئه نهسکسی ڵ پیاوکدا  گه ک له یه شوه
  .دایک؟
  مه کردنی خۆم بخه موو ھۆی شونه م و ھه وت تۆ تاوانبار بکه  نامه پرسیارهم  من به

پیاوکم متوانیبت  تا ئستا نهری من بووبت،  ده  قه مه  ئه نگه  ڕه ستۆی تۆ، چونکه ئه
و  ئهک ژنک  وهر  گه ئه، خۆ م نجام بده دا ئه گه رگیری له خۆشبووت و ھاوسه

بووی بۆ  ره نازیال قه  وا خودا به ، ئه قینه ه ڕاستکیدایک  بووبت ببمه شم نه خته به
  ، له ردانی کسای ئاگیۆس نیکۆالوسم کردووه کاتک سهر  من ھه.  وه ته کردوومه

ر  گه خشت، ئه و پم ببه ر ژیانکم ئه چی ھه  ملکه ، که وه ته خودای خۆم پاڕاومه
ر  ر ھه گه م، ئه که  تکات لده  بۆیه"دری ئاگیا تریادا"  ییش بت له ژیانکی ڕاھیبه

  ، من به ڵ خۆتاندا ببه گه وا منیش له مانیا ئه  بۆ ئه وه ڕیته  بگه بیارت داوه
ڕۆژکیش نھا   بتوانم بۆ ته مه سته  بووم ئه ویستی نازیال ئالوده  خۆشه ک به یه شوه

 منیش ، ره ڵ خۆتاندا به گه ، منیش له م نییه سته  ئه مه و بژیم، خۆ ئه  دووری ئه بت له
ی تۆو نازیال ئاشنا بم،  که و کاره س  که مانیا ببینم و به  بۆ جارک ئه پمخۆشه

  پش کات، له موومان دخۆش ده  ھه، بگومان  ئاسانه نده وه کی ئه  ڕگایه مه ئه
  .... نازیال وه ردووکیشمانه ھه

   سنگمدا ئاوساوه ک له یه  شوه ، دم به وه ره مکم بده م وه که بۆ دواجار تکات لده
   گوم له می خۆته  ده وت له مه ، من ده وه ره  ده قنت و بته  سنگم بته ریکه خه

   ئمه یه وه  گرنگ نین، گرنگ ئه وه الی منه ر خراپیش بن به گه ت بت، ئهکان بیاره
ی  وه ین و ناخی خۆمان بۆ ئه  دانیشین و گفتوگۆ بکه وره ک دوو مرۆڤی گه  وه وه پکه

  نه یه  دانیشتن و گفتوگۆ نه م دونیادا به  له ین، ھیچ شتک نییه تر ئاشکرا بکه
کرن و  رده سه  چاره  قسه ر به کانیش دواجار ھه ڕه ت شه نانه رکردن، ته سه چاره

و  له  گرتنه ھهست  دهویش وت، ئه  تۆ ده ک شتم له نھا یه ته  من به. کۆتاییان دت
ویستی خۆم بۆ تۆ   خۆشه ، من له هی  ھه  نازیالوه ندییان به یوه  په ی  خراپانه یاه خه

  .م نازیال نا ، بهمھاڕن ده  وه ناخه  له گرم، که دا ده و ئازارانه  و دان بهبم خۆش ده
ک ژنک  یت، من وه که ی تر ورانم ده نده وه ت ئه نگییه و بده  ئادریان، به  بکه قسه

  وه ، ئاخر تۆ ناتوانیت له وه رگای دی خۆم بۆ کردیته رچی قورسیش بوو ده گه ئه
رگای دی خۆی بۆ پیاوک   ده  ڕاشکاوانه  ئاوا به نک قورسه یت بۆ ژنک چه تبگه
  مه ، ئه وه کاته تی ده  ڕه قانه  زۆر ده و پیاوه  بترست، ئه وه ی له وه  ب ئه و به بکاته

ویستی  و داوای خۆشه وه ڕووی پیاوک نابنه ت ڕووبه  ژنان قه ، که یه و نھنییه ئه
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،  وه تی بکاته  پیاوک ڕه ک قورس نییهن بۆ ژ وه ی ئه نده وه  ھیچ ئه ن، چونکه لناکه
ند خۆی ال سوک و ڕیسوا   چه و ژنه  ئه وه کاته تده تۆ نازانیت کاتک پیاوک ژنک ڕه

  و پیاوه خۆی لهی  وت تۆه یه  ده بۆیهکات،  وتی خۆی ده ناب ست به ند ھه چهبت،  ده
 پیاوک  ته حمه  بۆ ژنان زۆر زه مه کات، ئه یری ده  سوک و ناشیرین سه  به ، که بکاته

ر خاتری نازیال،  به نھا له ته  م به که  قبوڵ ده وه م من ئه ، به  پ بکاتی ئیھانهو  ئه
و  ترسه  ھیچ مه م، بۆیه که پناو نازیالدا قبوڵ ده لهک  تییه موو سوکایه ئا ئادریان ھه

 ب  وت، به ست ناکه اشترمان دهو ب م شه وکی له ت شه ، قه وه ره دی خۆتم بۆ بکه
رچی  گه ک ژنک ئه ین، من وه  بکه کتردا قسه ڵ یه گه  له  ڕاشکاوانه مامک و به ده
 دی  کرد ڕاستگۆیانه هتی د کایه سو ستم به ناخی خۆمدا ھه  قورس بوو له نده وه ئه

و   ئه ر خۆت و ڕاستۆیانه  به ت بده م تۆش غیره که  تکات لده ، بۆیه وه خۆمم بۆ کردیته
  !. م ت ناتوانم ھاوکاریت بکه چژیت، ک ده  ئازار ده وه  پیانه م پ ب، که شتانه

   دت له یشتووم، که ه تۆ تگ  له وه دا بایی ئه  ساه م ده ی ئه  ماوه ئادریان له
موو  دات، من ھه  دهتش ئازار مه و ئه وه ڕیته وت بۆی بگه و ناته مانیا شکاوه ئه

م زۆر  تکرۆژێ، به  ده وه ناوه زانم شتک له بینم، ده  تۆدا ده  له و دشکانه ڕۆژک ئه
 ی که ھنییهن  له  متوانیوه ت نه ، قه نی داوهیشت وم بۆ تگه و ھه وه بیرم لکردۆته

ه  چه ر بۆیه م، ھه بگهتک  ڕوانم ده گوت و چاوه ده  ھیچم نه ندین ساکرد خۆت ڕۆژ
   تۆ جگه یشتووم، که  تگه وه دا له  ساه م ده ی ئه  ماوه  له.م بۆ بدرکنیت و نھنییه ئه
 بۆ ناخی خۆت  واته ی که ، ئه دا نییه م جیھانه کت له  من ھیچ دسۆزو ھاوڕیه له
  .؟.... وه یته ت ناکه ویسته و ھاوڕێ خۆشه الی ئه له
  
  

4  
  

   بهمی رده ی به که  سوره رابه  شه کی داگیرساند و پککی تری له یه ره ئادریان جگه
  وته  بۆ ئیالریا که یه م شوه کشاو به کی قوی ھه یه ناسه قوڕاند و ھه خرایی ھه

  .... کردن قسه
 و بۆ ئهم  که رینت لده کانتدا ھاوڕام و ئافه  قسه ک لهڵ زۆر گه ، من لهئیالریا
ڕووی   ڕووبهی تۆ یه و شوه به  مجار بینوومه که ژناندا  له.  ته  ھهی، که یهتی ئازایه

بینیت پیاوان خۆیان   کاتک ده.  قسه بیھننه زۆر  بهو  وه یان ببنه که ره رامبه به
ر  ر ھه گه م ئه ری ژنان، به کته  الوازی کاره بۆ وه ڕته گه پنن ده سه ر ژناندا ده سه به

  وانه  پچه که  ھاوکشهبنت  وه  دی پیاوه بتوانت تیر بهک تۆ  ژنک ئاوا وه
ی  و پیاوانه ، زۆرک له رگ نییه جه موو پیاوک ئازاو به  ھه ، چونکه وه بته ده
ر   کاراکته ن پیاوه دوخاشی بکهوروت  یانه ن و ده ده یان ده که ره بهرام الماری به په
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و   ئه.کان ھزه ک به ن نه ده المار ده کان په  الوازه میشه  ھه ، چونکه کانن الوازه
  .ن ده یان ده که ره رامبه الماری به  په  خۆیان رگریکردن له  بۆ به ر الوازانه کاراکته

ن،  ده المار ده ن په نی و مرۆڤانه ھز، ئه ری به کته ن کارا  و خاوهدروستن مرۆڤی ته
ی  وه  خۆیان بۆ ئه رگریکردن له ن بۆ بهنکا  الوازه  مرۆڤه وه وانه  پچه کو به به
وام  رده رت به وان به ی ئه که  الوازه  خاه ی به توانت په یان نه که ره رامبه به
  .ن ده یان ده که ره رامبه الماردی به په

ستم  ر ژندا ھه رامبه به  له ی، که و پیاوانه م لهکک ر پت بم منیش یه گه  ئه بمبوره
تی و  ت ئازایه کان و قه  ترسنۆکه  پیاوه ککم له ، منیش یه  ترسنۆکی خۆم کردووه به

ی  وه وان ئه  ڕاست و ڕهداریشم ی ھاوسهڵ ملیسیا گه  له بووه م تدا نه وه بوری ئه
م  رده  ڕوو، ھه مه  بخه  وه کردۆته مشکمدا بیریم ل و له ستم پکردووه ناخمدا ھه له
و  وه یبینت خۆمشاردۆته ک نه ی خه وه سک تاوانکی کردبت و بۆئه ک که وه

  .نگ بووم بده
ن و  ده نجام ده  ئه وره  تاوانکی گه  سوڕماوه سانه و که رم له نم سه مه  درژایی ته به
موو کاتک زیاتر  ھه کانییان له و نیگای چاوه رمه میان گه سک زیاتر ده موو که ھه له

  یتهوانڕ ن و تۆ ده که ، کاتک درۆ ده  سوڕماوه و مرۆڤانه رم له نھا سه ته من به.  تیژتره
رم  مک شه ی که وه کات، بۆ ئه  درۆ ده نیت، که یه ک تی بگه  نیگایه  بهیان تاکان چاوه

و  وو کاتک زیاتر ئهم  ھه کانی له م چاوه تی بکشت، به جاه دایبگرت و خه
کانی  ر قسه سه کانی تۆ له موو گومانه  نیگاکانی تۆ تکبشکنت و ھه ی تدایه ھزه

ن  که  دهک درۆیهر   ھه یه سانه و که ی ئه وانه واو پچه ش ته مه ، ئه وه ڵ بکاته و پوچه ئه
ست   ھه نده وه ناخی خۆیاندا ئه زاری و له رمه  نیگای شه بت له ان پدهکانی ئیتر چاوه

  و مرۆڤانه بینیت ئه  ده  شونکدا ئارام بگرن، بۆیه ن ناتوانن له که تاوان ده به
  .نگر  دهرز  په دوورهخۆیان ک  موو کۆڕ و کۆمه ھه وام له رده به
   پیس بووه نده وه  ئه م جیھانه ئه: ت پ بم یه و قسه وت ئه مه  ده وه داخه بهئیالریا،  

مکی  رده سه  له ، ئمهی بژی وه  بۆ ئه یه ک ھه  درۆیه  پویستی به  ئمه  لهکک ریه ھه
کان  مرۆڤه. کی ژیانی لھاتووه ییهک پویست  درۆکردن وهژین  خراپدا ده نده وه ئه
  بت، که  نه و کاتانه نھا ئه ته  به ماوه س نه  که س بوای به ک پیسبوون، که یه شوه به
کان   تۆ، کاتک مرۆڤه  نه نه گوناھی م  نه مه ن، ئیتر ئه که رۆدهکتردا د ڵ یه گه له
سک  رکه ردک ھه  ده  به ترن و ڕاستبژی بووه کتردا ئاسوده ڵ یه گه ۆکردن لهرد به

  .بت گادا نابوت و ناشیرین ده ناو کۆمه ی بگلت له پوه
دا چیتر  م جیھانه له: م ، کاتک پت ده وه یته ده کانم لک نه  خراپ قسه ھیوادارم به

ڵ خۆیی  گه  درۆکردن، له تی به واوه ته  ناوی ڕاستگۆیی بت و مرۆڤ به ماوه شتک نه
  .   بووه یدا ئالوده که ره وروبه و ده
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  و کاتانه نھا ئه ته کان به مکدا بژین مرۆڤه رده سه  له یه  چ گوناھکمان ھه ئمه
ی   ھنده یت و تۆش ده که دا ده گه  درۆیان له گرن، که زت دهیت و ڕو خۆشیان و ده

  !.چژیت ۆتدا ئازار دهناخی خ و له ی ئه و دخۆشییه ئه
  ، که ی تیدایه  شتی شاراوه ردوونه م گه ی ئه ر مرۆڤک ھنده روونی ھه ئیالریا، ده

،   ئاۆزتره وه روونی مرۆڤ زۆر له ن، ده ن و لی تناگه ی پ نابه کانی تر په مرۆڤه
ش  مه  ئه نگه ن، ڕه ی بۆ بکه وه وت شیکردنه یانه کان ده ونناسهور  پرۆفیسۆرو ده که

ی  وه ک بۆ خوندنه زگایه  ئاستک ده  تواناکانی مرۆڤ بگاته ڕۆژک بت ڕووبدات، که
توانن  نھا ده ته و به ته حمه  زه مه م بۆ ئستا ئه ن، به  بکهدروستروونی مرۆڤ  ده
 ردوونناس و کو چۆن زانا گه روه ن، ھه ندک خاڵ بکه هستنیشانی ھ ده
ندک  توانن ھه م ده ، بهردوون  گه یشتنن له کان خولیای تگه ناسه ستره ئه
کانی  کارییه و ورده  پکھاته ی بتوانن له وه ب ئه ن به ستنیشان بکه ی دوور ده ستره ئه
  . ن  زانیاری وردمان بده یه ستره و ئه ر ئه سه

ی  مه تی ئه واوه ته و زانستیش به نده م مرۆڤ چه که دایکبوونی یه من نازانم مژووی له
  ر وا دابنین پش ده گه ه ئ بت، بۆیه  نه ندک گریمانه  ھه  له  جگه لماندووه سه نه

 ملیۆن  ده  به واته ، که ایکبووهد  له وییه م گۆی زه ر ئه سه م مرۆڤ له که  ساڵ یهملیۆن
  کی بچوکه یه ستره  ئه وی، که ر زه موو جوگرافیای سه ینجا مرۆڤ توانی ھهساڵ ئ

ریاو  دهناو   و له وییه م گۆی زه ر ئه سه ھا نھنی تر له و ھشتا ملیۆنه وه بدۆزته
ی  وه بت بۆ دۆزینه ی ده ئه.   مرۆڤ ئاگای لیان نییه ن، که کاندا ھه ئۆقیانۆسه

زای  وی شاره ک زه  سای بووت تا بتوانت وهیۆند ملن کی تر مرۆڤ چه یه ستره ئه
   بۆیه،وت  دهندی ردوون چه کانی گه ی نھنییه وه  ئیتر من ناپرسم بۆ دۆزینه!ببت

  !. ته م بابه  له روونی مرۆڤیش شتکه ده
موو  و ھه ین و ئه که یری ئاسمان ده  سه وانه رچاوی خۆت کاتک شه  به تۆ بیھنه

و  ندک له  ھه، وه وشنه دره جوانی ده ند به ندک چه  ھه بینین، که  ده ستره ئه
شت پش   ده وه دروشنه  جوانی ده دا به کانی ئمه ر سۆمای چاوه به ی له سترانه ئه
ڵ  گه  له بگات،  ئمه کانی به م ئستا تیشکه ناو چووبت، به زاران ساڵ له  ھه له
و  کک له یه ختی خۆی به  به بووه ی نه و شوه کی له یه خولیا  ئمه  ک له شدا وه ئه
  !. گرێ بدات وه سترانه ئه

دات تۆ   نیشانت دهیی خۆی وشاوه  دره  وان، کاتک به سترانه و ئه ک ئه مرۆڤیش وه
   نازانین ئمهن،  ھراوی ھه و ژه نک غازی کوشنده دا چهانوینا ھه نازانیت له

ی  ندین ماده  چه مشی ئاگرک و خاککی پیسبوو به  چ خۆه ی ناخی له پکھاته
بۆ  پشدا  لهت  ،ه خه مه ش ھه  جوانی ڕووکه ت به  قه بۆیه،   بووهدروستھراوی  ژه

کی پاک  وایه توانیت ھه  ده زانه، ب یه کی ژیانی ھه  که  بزانه وه روون و ناخییه ناو ده
  . هھری کوشند  ژه  له مژیت، یان لوانلوه ھه
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ی تۆن  ی ھاوشوه و مرۆڤانه موو ئه ئیالریا، تۆ مرۆڤکی زۆر پاک و ڕاستگۆیت، ھه
  ی له سانه و که ، ئهوه گا جگایان نابته ناو کۆمه ئاسانی له  به ، بۆیهرن ئازارده
 و ڕق کینهی  مایه  بته  ده شه مه ، ئهیی  ئیره بت له ورین ناخیان پ ده چوارده
کانی مرۆڤی  ته  خراپترین سیفه  له ککه  یه هم ، ئه وه وانی تره ن ئه یهال  له وه لبوونه

یی پی  ی ڕاستگۆو بور بت ئیره که ره رامبه ک به ، کاتک ناتوان وه مه رده م سه ئه
  .   و کینه ڕق کات له ده

ژیان    دیوه وه وه وم به  خه میشه ، ھه کانی دونیاوه ی پیاوه ی زۆربه وانه  پچه من به
 ڕاستی ژن بت،  بت و به ھزی ھه رکی به  کاراکته م، که ش بکه ڵ ژنکدا به گه له
  .... قینه  ژنکی راسته رچی م بت بتوانت ببته  ھه رج نییه  مه وه رئه به له

ک   پیاو وه  منت گوت، که کو چۆن تۆ پشتر به روه یت، ھه  پیاو تناگه ک من له تۆ وه
ڕن تا  گه دوای ژنی الوازدا ده  به کان بۆیه ی پیاوه  ژن تبگات، زۆربه ژن ناتوانت له

، لمنن تدارتی خۆیان بسه سه ده و ودا بگۆڕن بۆ ھز ر ئه سه ی خۆیان به که الوازییه
یش پیاوی  نده وه  ئه یه نک ژنی الواز ھه دا چه م دونیایه یت له  تبگه وه بت له تۆ ده

 ندا وه ئهملمالنی  کتردا له ڵ یه گه ش له م الوازانه  ئه یشهم ، ھه یه الواز ھه
نگتر  م دره م چی بکه ، بهبگۆڕن یھز بهوی تردا بۆ  ر ئه سه ی خۆیان به که الوازییه

دوای  دات و ڕۆژ له ش ئازارم ده مه نگ تۆم ناسی، ئه ئا ئیالریا، زۆر دره!. تۆم ناسی
ڵ  گه  ژیانکی نوێ له ر ناتوانم جارکی ت بم، که هال د الھه  ھه وه ناوه ڕۆژ زیاتر له

  .وت بو خۆشم  وه  دیشه رچی له گه ، ئه وه مه پبکه ست دا دهکت ئافره
   له وره شقکی گه شکستی عهم  ویت، به  خۆشم ئه وه  ده ک تۆ له ئیالریا، منیش وه

 تا ئستا  ، بۆیه وهت کردو ت له من برینکی قوڵ دمی لهناخمدا ورانی کردووم، 
وت  من نامه!. م ی تۆ بکه ویستییه و سۆزو خۆشه  پشوازی لهپویستک   وه متوانیوه نه

کانی خۆم  ون بۆ ناو برینه ی خۆشم ئه سانه و که  ئه یستووهمو و ھیچ کاتکیش نه
 وران  وه  خۆمه یستیی خۆمدا تۆش به پناو خۆو وت له م، من نامه کهلکش  ب په

 ویژدانی   له وه ، ئه وه مه  بده  خراپه کان به  باشه سه ی که ت ناتوانم چاکه  قه،، ئام بکه
  .  دووره وه منه
کان  ی مرۆڤه ، زۆربه ک پیسبووه یه شوه  به م جیھانه ک پشتر بۆم باسکردیت ئه وه

  تۆ فریو کهوت،  که رده یان ده که  ڕاستییه و کاته نھا ئه ته ، بهڕدا رگی مه  به گورگن له
  بیته  ئیتر تۆ ده وه و کاته ، له وه یته که ڕییان بۆ ده شی سۆزو خۆشباوه خۆیت و باوه ده

ڕ  شونت و ناتوانیت باوه کان ده کانت ڕاستییه رو چاوه ده وه سته ده نچیرکی خۆبه
ک   تۆ وه یه و گورگانه ی ئه به کات که  بریندارت ده ی ڕۆژانه وه یت ئه  بکه وه به
 نشتی فریو رزه وام سه رده ی به وانه ک ئه  نهڕکی بگوناه و پاک خۆشت ویستوون مه

  .ن که کانت ده خواردنه
سۆز و   به نده وه ئهڵ من و نازیال  گه لهدا تۆو دایکت   ساه م ده ی ئه ماوه ئیالریا، له

   زۆر له ی ئوه همندا کوشت، باش کتان له یه زی خراپه موو حه  ھهبان بوون میھره
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، وه  بمننه وه و جوانییه پاک  و ده ر به  ھیوادارم ھه ه، بۆی ھزتره  به ھری خراپه زه
نت،  یه برتان پ بگه  ناتوانت زه هردن ھیچ ھزکی خراپ  پاک و بگه نده وه  ئه ئوه

ت ب نت، بوات ھه یه  خراپ بت و زیانتان پبگهدا  ئوهڵ گه ت لهو شی بییه وه ئه
کان بۆ خۆیان  و زیانه کانتان خراپه  خۆتان بزانن باشیی و دپاکییه ی به وه ب ئه به
  ، که بووه ختکی باشم ھه به: ند ساڵ پش ئستا گوتم  من چه یه مه ئه،  وه ڕنته گه ده

 داوای خۆم  ر به گه  ئه ، که  بووه وه سانکه  توشی که خۆم و نازیال توشمان به
  .بژرم  باشتر ھه  ئوه متوانیبا له  نه نگه ت، ڕه ببوایه

  وه ماندووم زۆر لهم  به، م  بیانکهڵ تۆدا گه  له  یه ھهم زۆر  ئیالریا، من قسه
   به ست نییه یوه نھا په ته یت، ماندووبونی من به گه ماندووترم تۆ لی تده

 ورانی کردووم و  هو  ناخه ، من شتکی تر له ویستی تۆوه کردنی نازیالو خۆشه غیره
موو  ھه ی خۆت له که  جوانییه م، به که  تکات لده مھاڕت، بۆیه ڕۆژ زیاتر ده ڕۆژ به

  .بم تر ده مک ئاسوده بت که خشیت ھیچ نه  بهم دهر بزانم  گه ، ئه خشه شتک بمبه
 تۆ  همتوانی خۆیشم ب  ده ، خۆزگه خشیوه  به  ئوه  نازیالم به زانم، که من بۆ خۆیشم ده

 پیاوکی   له م من جگه ت، به م بکرادایه و کاره متوانی ئه  ده خشم، ئاخ خۆزگه ببه
ردو  موو گیانم ده ، ھه کی ھیچم نییه رست ھیچی تر نیم، من که کی خۆپه بکه

ی ئستا ئازار  وه ، ئهبت  توش ده وه سک لم نزیک بته رکه  ھه  بۆیه خۆشییه نه
  .... دار کردووه رده ک تۆم ده ویستی وه سکی جوان و خۆشه که  یه وه چژم ئه ده

ی تۆ  ویستییه موو ڕزو خۆشه و ھه دار و پیسم، شایانی ئه رده ئیالریا، من پیاوکی ده
رم، ڕوو  ، من پیاوکی ورانکه  ورانه  به بینم ژیانی تۆیشم کردووه تا ده وه نیم، ئه

موو شتکت بۆ باس  و ھه مشه ناتوانم ئه.... م که م ورانی ده ر شونک بکه ھه له
گرین،  ده وکی تر ھه کانمان بۆ شه م ڕازی بیت، قسه و داوایه ر تۆ به گه م، ئه بکه
  .؟.... بوریت، وانییه موو گوناھکی من ببوریت، دنیام لم ده ھه بت ڕۆژک تۆ له ده

انین وانی داھاتوو بتو  شه نگه ، ڕه نگه  کات زۆر دره ئیالریا، تۆش ماندوویت بۆ بنوه
گۆیی بۆ ت ڕاس  بهمتکی ژیان موو نھنییه م ھه ده نت ده ین، به  بکه زیاتر قسه

  شادتر..... وکی شاد ، شه وه بگمه
  
    

   بۆ ئیالریا نامه
  

  وه  دکی ئاسوده  ئیالریا کرد، ئیالریا به تی له ی ئادریان داوای مۆه وه دوای ئه
دایکی و نازیال ی بینی  که  ژووره یشته کاتک گه.  وه ره  بۆ سه وه ڕایه  گه وجیھشت به
  .دانوکی خۆش  خه له

   ڕاستگۆیانه ، کهخۆشبوو کانی ئادریان  قسه به ی دی زۆر وه ڵ ئه گه ئیالریا له
م  وت، به  خۆشی ده وه  ده  له شی کرد، که وه کردو باسی ئه ده ی ی قسه گه له
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وام  رده  ئادریان به.ھشت بنووت یده رۆکی گرتبوو، نه ک به ی و دوودییهران نیگه
،  ویستی ژنکه ی خۆشه که  ھۆکاره کرد، که شقکی تکشاوو برینداری خۆی ده باسی عه

   به وی لزڕاندبوو، چونکه ی تر خه نده وه  ئه م پرسیاره ئه.  ک بت؟ و ژنه بت ئه ده
و  ش ڕگای تناچت دوای ئه مه ، ئه ماوه  ژیاندا نه ال لهی ئادریان دایکی نازی قسه
توانت ژیانکی   خۆشبووت نه یه و شوه ی خۆی به که  پیاوک ھشتا ژنه موو ساه ھه

 چۆن  وایه ی که  ڕاست بت، ئه مه ر ئه گه ، ئه وه ست پبکاته ڵ ژنکی تردا ده گه  لهنوێ
و  وه ڕنه ڵ نازیالدا بگه گه دا بۆ جارکیش بت له ه سا م ده ی ئه ماوه تی له توانیوویه

  مترین شتکه  که مه  ئه ر دابنن، که سه پکک گوی له ن و چه ی بده رکی گکۆکه سه
  !.....ین کانمان بکه  بتوانین بۆ مردووه ئمه

توانی  یده  نه وه کرده  بیری ده نده رچه و، ھهوی لزڕابو تی خه واوه ته ئیالریا به
  م ده ی ئه ماوه ر ئادریان له گه  بوای پبھنت، ئاخر ئه ، که وه ک بدۆزته ڕگایه

   له وه منیشی بشارته ر له گه بوو ئه دا ژنکی تریشی خۆشویستبت خۆ ده ساه
  ساه م ده ی ئه ماوه  له ر ڕی تناچت، چونکه یان ھه مه ، ئه وه شارته نازیالی نه

تی  تایبه تک به رنجی ئافره  جگای سه بت چۆن ببته یبت دهتاش مرۆڤک ڕیشی نه
  و پیاوه  ڕۆحی ئه ر به گه دا، خۆ منیش ئه م دورگه ک ئه کی نامۆی وه یه  دورگه له

م  و پیاوه  ئهیتوانی خۆشم بووت، من ڕۆح مده ت نه وا قه بووبتم ئه ئاشنا نه
  .ی ک شوه وت نه خۆشده

  دایکی نازیالوه ندییان به یوه  دوورو نزیک په ری خۆشبوت، کهسکی ت و که بت ئه ده
  ....ت  چی دهوانی داھاتوو شهبت وا بت، با بزانین  ر ده ، ھه یه ھه
  

****      ****      ****  
وت بۆ ڕۆژی  وی لکه نگ خه  دره نده وه  ئه وه  ھۆی ماندوو بوونه وێ به ئیالریا شه

دا  وه ڵ بداربوونه گه له.  وه  زۆر بداریان کرده یالدا بهڵ ناز گه  دافنی لهخاتوودوایی 
  ئواره خۆشبوو  وه شدا دی زۆر به وه ڵ ئه گه  ماندوو بوونکی زۆرکرد، له ستی به ھه

و ڕو نیشت و ڕووبه دوو داب دا دوو بهڵ ئادریان گه توانت له بۆ جارکی تر ده
کی   بزیه وه ر خۆیه به  له ، بۆیه هو نه بکهکتری  ن و ناخی خۆیان بۆ یه کهب قسه

 دافنی کۆی خاتوو ھشتا  ، که که تییه ی قاوه ر سفره  سه  ڕۆیشتهی کردو منانه
،  وه ک بخواته  فراپیایه تی بکات، ئیالریا فربوو، که ی قاوه وه  ئهپش . وه کردبووه نه
ک  ، وه وه بووه زدهر  به که اخهرد ر په ی بۆ سه که فه داو که ی تکده دا فراپیاکه و کاته له
ک بوو،  یه  سوڕه ره ت تووشی سهبچ  ھهداو  ئهو مشکینا  له فه و که ی ئه وه ئه

ر   سه وه ڕته  زوو بگهی بوو له  په ک ھزری خراپ فشاریان بۆ ھنا، بۆیه کۆمه
  وه وته یدا بکه گه ی ئادریان و له که  بۆ ژووره وه  خواره ی بواته  پاش قاوه و که سفره
  .کردن قسه
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کانی  ردوو چاوه  ھه  بۆیه! وه ڕووی بوویه کرد ڕووبه ده ڕی نه ی ئیالریا چاوه وه  ئهم به
  وه رگاکه  ده ک به یه مژی، کاتک بینی نامه کی قوی ھه یه هناس اندو ھهتوند نوق

  ی بۆیته وه ، پش ئه؛ ئیالریا ری نووسراوه سه لهکی خراپ   یۆنانییه بهو  واسراوه ھه
  .... وه  بخونه یه م نامه  ئه وه ژووره

رزی  له ک ده یه  شوه کانی به سته م ده ، به وه  کرده رگاکه  ده ی له که ئیالریا نامه
ر  گه خوارد، ئه ک گژی ده یه  شوه ری به ، سه وه ربته ست به ده ی له که خت بوو نامه وه
  . وه بووه رده  به که وییه ر زه ر بۆ سه کسه وا یه گرتبا ئه  نه وه کهرگا سکی ده  ده ستی به ده

م  استه ئ نگ بوو به ک ته یه شوه  دی بهفرمسک و کانی ئیالریا پبووبوون له چاوه
و  بت ئه  ئاخۆ ده ری کرد، که مشکیدا گوزه  پکدا ھزرک به له. درا ی بۆ ده ناسه ھه

،   توشی ترس و نائومدی بکات بۆیه و شوه و به ت، ئهب  خراپ نه نده وه  ئه نامه
ستی برد  دا ده  کاتهو له.  شونی خۆیدا دانیشت ر له و ھه وه مک خۆی ئارام کرده که

ئیالریای :  نووسرابوو وت، که  که که م دی نامه که یه  چاوی به وه  بخونته که نامه
  ....ئازیز

کانی   و ترسهڕاوک موو ده کجار ھه یه د بهکر دی خۆش نده وه  ئه هم د ئه
ند  مرۆڤ چه: خۆی گوت  به وه کانی دواتر بخونته هی د وه ب ئه و به هو وانده ڕه

ھا  روه رچاو تاریک بکات، ھه به توانت دونیای له  ده ک وشه ، یه یره رکی سه وه بوونه
ربھنت و   ده وه ن ژیانهختری  تاریکترین و دۆزه توانت مرۆڤ له کیش ده یه وشه

  .کی تری بۆ ژیان بدات ھیوایه
  ی شادی به ناسه  نابوو ھه وه  سنگییه ی به که ستی نامه ردوو ده  ھه ئیالریا ھشتا به

کانی  ر لوه سه  له کی منانه یه کانی تر بزه موو جاره ک ھه مژی و وه ده قورسی ھه
 مرۆڤ  نگه ، ڕه و وشه  ئه ند جوانه چه.... ی ئازیزئیالریا: یگوت  ده وه ر خۆیه به بوو، له

  !.ئازیز: کک پی بت  بت، ڕۆژک یه وه ڕوانی ئه نی چاوه مه درژایی ته بت به ھه
،  وه  بخونته که نامه ند دکی تر له ی چه وه  بۆ ئه  دواوه ستی گایه ی ده هوکات له

زانم  ، دهویست خۆشه' :کرد ستی پده  ده وهم ش به م، که که ردی یه  سه وته چاوی که
 چاوی ڵ گه له' ....ویست خۆشه بت، یت پت که ده پیاوکڕوانی   چاوه ند ساکه چه
  ه ھه پ نازیال به  له وه  خوندنه وام بت له رده  و ویستی بهویست خۆشهر   سه وته که
:  الیی و گوتی اندهی ز خۆی گه ره ک کارمامزکی مه و الی وه ره وان بهاد

رگا دانیشتوویت، ناشت  و ده ر ئه به یت وا له که  چی ئه وه ، ئهم که ویسته خۆشه
  .یت؟ ڕوانی باوکم بکه چاوه

خۆشی  سک توشی نه ک که ک وه یه  تا ماوه ک دی داخورپی، که یه  شوه ئیالریا به
یتوانی   ده نهو دات  ب ناسه  باشی ھه یتوانی به ده سی ھاتبت، نه فه  نه نگه ته

ڕاستی نازیالی ترساند،  ر به ش ھه نه م دیمه ، ئه وه ره  ده  زاری بته  له ک چییه یه وشه
ک باوکی  م نه ان بکات، بهی ھاوکاری وه  باوکیدا کرد بۆ ئهی که  ژووره  خۆی به بۆیه

م  درابوو، ئهتکا کد ریه سه  به که یر ژووره کی سه یه شوه کو به بوو، به وێ نه ر له ھه
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و ھاواری  وه ره  ده  ڕایکرده له په  به  ناودی نازیال بۆیه یری خسته  ترسکی سه نه دیمه
کی  شونی خۆی داچه ی نازیال بوو له و ھاواره ڵ ئیالریا گوی له گه له...! کرد باوکم

 پشتر  بینی، کهن  مان دیمه ھه ی به که  بازی دا، ژوره وه و ژووره ره و به وه و ڕاستبووه
و الی نازیال ڕۆیشت  ره ستیدا گوشی و به ناو ده ی له که  توند نامه نازیال دیبووی، بۆیه

  .... وه واییکردن ئارامی بکاته  دنه تا به
بووبت، بۆ  کانی من توڕه  قسه وێ له  باوکت شه نگه ڕه:  نازیالی گوت ئیالریا به

  وه تهال ی کردبت، ھیچ به و کاره  ئه  وه ڵ بکاتهتا  به ونانهبو و تووڕه ی خۆی له وه ئه
  ریاکه ناری ده ی که  پیاسهبۆ  نگه ، ڕه وه ته ڕاوه گه  تا ئستا نه بت، که یر نه سه

مک خۆی ئارام   کهبت تاکان  یخانه مه کک له  یه  ئستا له نگه یان ڕهڕۆشتبت 
  نھا له ته کان به ی پیاوه  زۆربه یت، که  تناگه وه ، ئاخر تۆ ھشتا منایت و له وه بکاته

  . وه بنهو ئارام ب وه نه توانن خۆیان خای بکه  دهکاندا یخانه مه
الی  ك نازیال دڵ و مشکی لهن ، چه وه ره  بۆ قاتی سه وه انهڕ ، گه وه ردووکیان پکه ھه

   . بوو که الی نامه دی و مشکی لهئیالریا   نده وه باوکی بوو دوو ئه
ڵ  گه و له وه خونده ناو مشکیدا ده ی له که ی نامه هند د و چه کاتک ئیالریا ئه

ند  و چه  ئه ئاوسا، چونکه ری ده کرد، سه راوردی ده  به که و تکچوونی ژووره شپرزه
  وه بوا بهتوانی  یده ت ئیالریا نه  دیاربوو، قه کی زۆری پوه  ئارامییه که ی نامه ده

رخۆو ئارام  سه  له نده وه کی ئه یه بووندا بتوانت نامه کاتی توڕه  لهبکات پیاوک
تا و  ره م سه ، به وه خوندبووه ی نه که موو نامه و ھه  ئه بنووست، ڕاسته

خۆش بت،  سک نه ر که گه ی، مه که ڕۆکه  بۆ ناوه کیشه یه  ئاماژه ستپکردنی نامه ده
دا  که  قوویی نامه ست پبکات و له  و پ سۆز دهیم ئارا دا بهک یه نامه  نووسینی  له
  .  بکات وه بوون ڕشانه توڕه  ھرش و  ست به ده

یازی کارکی خراپی  بت، ن سانه و که  ئادریان له کرد، که ده و بوای نه ت ئه نا، قه
و  نگی ئه رخۆیی و سه سه ، نا، لهنت یه س بگه  که وت ئازارک به هبت یان بی ھه
  . وه شته ت کارکی وای لناوه  قه اوهپی

  وه ماه تک ئیالریای لهم کا  بوات، به کردبوو بۆ قوتابخانه نازیال خۆی ئاماده
موو  ک ھه ڕابوو تا وه  دوایدا گه  به ، بۆیهیر بوو  سه وه الیه مک به ، کهبوودی نه
 ھۆی  هش بوو مه ۆن، ئهکان ب یتونه و دیوی باخی زه تا ئه  وه پکهکی تر  یانییه به
  . ببن  ناخۆشانه و ڕووداوه  تووشی ئه یانییه و به ی به وه ئه

 ھیچ شتکی خراپ ڕوو  ، که وه  دنیای کرده وه ستی نازیالی گرت و له ئیالریا ده
بوونی باوکی  مک بزاری و تووڕه شی بۆ که که نادات و ھۆکاری تکچوونی ژووره

ی ئیالریا توانی  وه پاش ئه.  وه ڕانده  گهوی ڕابردوو  شه و گفتوگۆکانی سهر ق سه له
ی لکرد بوات بۆ ا، داو وه ی ئارام بکاته که ڕاوک و ترسه  ده مک له نازیال که
  .یدا دت گه  له می قوتابخانه رده ه تا ب شی پگوت؛ که وه  و ئه قوتابخانه
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م  کرد، به ی خۆشیان ده هڕۆیشتن و قس  ده وه کان پکه مووجاره ک ھه وان وه ئه
ی  ماوه کتر دووربوون، له یه کانی ناو ناخیاندا زۆر له سته و ھه وه بیرکرده  له مجاره ئه
  وه  بن و پکه وه  ڕووبدات ئیالریاو نازیال پکه مجاره که  یه مه  سای ڕابردوودا ئه ده
ھۆشیان م  نین، به هک کردو پده یان ده کانی تریش قسه جاره ک رچی وه گه بن، ئه نه

  !.ک دووربوو یه زۆر له
یر  سهستکی  ، ھهرچاوی  به وه ھاته دهی باوکی  که ی ژووره وام ونه رده نازیال به
 ک نگییه رچاوی دته  به وه ھاته  ده نه و دیمه ، کاتک ئه ی داگیرکردبوو وه بیرکردنه

دی ر ی دپبوون سهمکی قوڵ تا ئاست ھناو غه ی ده فشارکی توندی بۆ سینه
  .گرت ده
خۆشی ی  کانی تر قسه ک جاره وام وه هرد رچی به گه  ئیالریا ئه ،نیشتی نازیالوه ته له
و  وه یرکردنه ب که تای نامه ره ی سه ند ده و چه ئهو  که ی نامه م ونه کرد، به ده

  نھا به ته  نازیال به بوو، که ختی ھه دا به وه  لهشواند، ئیالریا کانی ده قسه
باشی  گینا به ت، ئه ی دهیشت چ گه ده گرت و ھیچ تنه  لدهکانی گوی گوچکه

  . کرد کانی ده  بچانی قسه و تکچوون ستی به ھه
قاقای  یدا له کی خۆشی بۆ نازیال کردبت ده یه ی قسه وه ک ئه جارک وه ئیالریا جاربه

تی  ڕاوککانی بتاقه و ده وه بته  نهریق ی ئیالریا ته وه نین، نازیالش بۆ ئه پکه
  .... وه نده سه بۆ ده  وه که  ساردییه بهکا قاقاکانی  نه
 سای ڕابردوودا  ی ده  ماوه دا، له و دوو ئازیزه نوان ئه یر بوو له  ڕۆژکی سه و ڕۆژه ئه
وی ن و ڕو کتر بکه ڵ یه گه  درۆ له ڕاندبوو، که په یان تنه و جۆره ت ساتکی له قه

   جارکی تر دووباره بوو ڕووداوک وه ، ئه وه کتر بشارنه یه ی خۆیان له قینه ڕاسته
نن و   پبکه وه کتره م یه ده بهکتر  و نازیال بۆ ڕازیکردنی دی یه  ئیالریا ، که وه نابته

  ....!.ن که چی پده شزانن به نه
ی  وه یاند، جارکی تر بۆ ئه هرگای قوتابخانه نازیالی گ رده ی ئیالریا تا به وه پاش ئه

ئاماریلیس، خوات :  گوتی وه کانی بگته رلوه ک بۆ سه یه وایی بکات و بزه دنه
  دم به  وه وای خۆشه ھه ڕۆ به بیت، پاش نیوه ران نه ی ھیچ نیگه وه ڵ، بۆ ئه گه له

  . هو ڕایه  گه وه  بۆ ماه له په داو به کی بۆ ھهستی ماچ  ده شونتدا، به
وا  ت ئه بوایه ر بای ھه گه ، ئه وه  ماه وه ی بوو بگاته له  په نده وه ڕگادا ئه ئیالریا له 

  ....ڕ ببت الیاندا تپه  به له په کات و به س نه که مجار بوو سو له که گرت، یه بای ده
م  ئه  رچی گه ئهڵ دایکیدا بکات،  گه ک له یه ی قسه وه  ب ئه  به وه  ماه یشته کاتک گه

ی خۆی دانیشت، بۆ  که  ژووره یر بوو ڕۆیشته مک سه  که وه هالی دایکی ه ب وته سوکه ھه
کشاو  کی ھه یه ناسه ند ھه  قوی چه ، پاشان به وه مک ئارام بته ی که وه ئه

  .... کرد وه  خوندنه ستی به و ده وه ی کرده که نامه
  ئیالریای ئازیز؛
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یت پت بت،  که ڕوانی پیاوک ده  چاوه ند ساکه نم چهزا ویست، ده خۆشه'
ر  گه م ئه م، به موو شتک نائومدت بکه  ھه  له یه م نامه وت به نامه' ....ویست خۆشه

 قبوڵ  و بیاره  ئه وه شانازییه  بهوا من  ، ئه بیاری خودا بت تۆ ھی من بیت وه ئه
،  کردووه ی ھشتا دم ژنکی تر داگیری وه ئه ھۆی   ئستادا به م له م، به که ده
  . دی ته یه  نه وه  ئه نگه ڕه

 دایکی نازیال  کات تۆم له وام لده  ، که  چییه شقه و عه من نازانم سیحری ئه
  .!ی  جگاکه مه ربھنم و تۆ بخه دم ده  و له توانم ئه م نه خۆشتربووت به

و  نمدا دیبتم، نازانم ئه مه موو ته ھه ک لهی باشترین و جوانترین ژن ئیالریا، ئه
کاتکدا تۆ  ، له وه مه ناو دمدا جگا بکه توانم تۆ له کات نه  وام لده  چییه نھنییه

ت  نانه ، ته وی منت داگیرکردووه و خه وه ، تۆ بیرکردنه ت داگیرکردووهموو ژیانی من ھه
م، ئاخر   بکه ک تۆ قسه  زۆرجاران وهم که ز ده  حه ، چونکه وه  ناو زمانیشمه ھاتوویته

الی  زانیت و له  نه مه  تۆ ئه نگه  بکات، ڕه ک تۆ شیرین قسه م دونیادا وه  له ژنک نییه
دا  وکاته  له زمکردووه  حه میشه یت ھه که  ده کردبت، کاتک قسه ستت پنه  ھه وه خۆته

  .یت که ی پده  قسه هم ، ک  ماچ بکه و زمانه  بنووسنم وئه وه خۆمته توند به
  بم، که مبار ده  ڕابردووی خۆم غه رسامم له ک پت سه یه شوه ئیالریای ئازیز، به

ی  ریکه  ته م دورگه ناو ئه تدا له گه  له تایه تا ھه  پشتر تۆ بناسم و بۆ ھه متوانیوه نه
رزاری  قه خونی خۆم   بزانیت من به وه بت ئه ده. ک دوو عاشق بژین  وهوی ر زه سه

  ش خزانکت له مه ، به وه ڕانده مردن گه تۆو دایکتم، تۆ ژیانی من و نازیالت له
یت،  گه تی تنه واوه ته  به م قسانه  ھشتا له نگه ڕه.  ڕزگارکرد وره کی گه تراژیدیایه

ند   دیاری بۆتھنام چه  خۆت به ، که که خته  ته ناو سندوقه م بۆ له که  داوات لده بۆیه
  .یت گه کان تده موو شته  ھه وجا له ، ئه وه  بیانخونه یه ک ھه یه نامه

رانم کردبیت، من  م دم ئازار دابیت و نیگه فتاره م ڕه ر به گه  ئیالریا، ئه بمبوره
مۆ  ئهی  ه و ھه بت باجی ئه  ده ، بۆیه م کردووه وره کی زۆر گه یه ه ژیانمدا ھه له

  ....م ی بده بت یان سبه
  وت مووتانم خۆش ئه ھه

  ئادریان
  :تبینی
  .بت ران نه ویش نیگه ست نازیال با ئه ده  به  بده  کورته م نامه م ئیالریا، ئه که ئازیزه

  
****      ****      ****  

  ش له ک وشه نھا یه توانی ته یده زانی و نه ده مانی نه ی زمانی ئه وه ر ئه به ئیالریا له
   بکات تا نازیال له وه وانی ئهڕ و چاوه ناچاربو سرابوو تبگات،نوونازیال بۆ ی  که نامه

و بۆی  وه بخونتهی بۆ  که ڕۆکی نامه ی ناوه وه ، بۆ ئه وه ڕته گه  ده قوتابخانه
رگھن  ش مه ڕوانکردنه و چاوه و ئه رچی بۆ ئه گه ، ئهر زمانی یۆنانی  سه ربگته وه
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کرد،  ستی پده  ده ڕۆی قوتابخانه  پشووی نیوه ڕۆ، که وه تا نی وه یانییه  به  له بوو، بۆیه
ی  که و دیسان نامه وه ڕایه گه کان و ده یتونه  تا ناو دار زه وه ره  ده ڕۆیشته وام ده رده به

  . وه خونده خۆی ده
اوک و ڕ ه د  ناخۆش و پ له ره  ھه  ڕۆژه کک بوو له  بۆ ئیالریا یه و ڕۆژه ئه

 پبکات ست ی پشوو ده وه گیراو کاتژمرک پش ئه  خۆی پنه یهکانی، بۆ دوودیه
   له بوو جگه شدا ھیچ سودکی وای نه وه ڵ ئه گه وت، له  کهڕێ  به و قوتابخانه ره به

  .بت  نه کی کوشنده ڕوانییه چاوه
کی  یه ناسه  ڕۆحیدا ھه ن به ک ئاوکی سارد بکه ڕۆ لیدا وه نگی پشووی نیوه کاتک زه

مژی  ژی ھهدر وان ھه موچاوی خسته  دهنزا بکاتک  وهووه ستییه پی ده ردوو له  ن .  
 ماندووبوونکی زۆر  ستی به  ئاسانی ھه ی نازیالدا مرۆڤ به وه ره  ده کاتی ھاتنه له
 ئیالریا بۆ  باری، بۆیه رانییان لده کانی نیگه مشییه  خۆه وره  گه کردو چاوه ده
ی  وه  خۆیه ی جاران به که ک مناه شی پداکردو وه  توند باوه وه هی دنیای بکات وه ئه

  خوڕ له کانیدا زاڵ ببت و فرمسک به سته ر ھه سه یتوانی به م نه ، به نوساند
  ی له  فرمسکه و کانییه ی ئه وه قینه  ھۆی ته ش بووه مه ست، ئه یان به کانی فواره چاوه

  .توانی خۆی ڕزگار بکات یده خواردو نه ا پچی ده ناخی نازیالد  له وه یانییه به
دا  و دووانه تی ئه سای ھاوڕیه ی ده  ماوه مین ڕووداوک بوو له که  یه و ڕووداوه ئه

کدا بن وا  ڵ یه گه  له ک چییه یه ی وشه وه ب ئه  به وه  پکه و شوه  به ڕوویدابت، که
  !.گرین دهردووکیشیان بزانن بۆچی   قوڵ بگرین و ھه به

  کانی نازیالی خسته سته رزوو ده ی ژنکی زۆر ژیر و وریا بوو، ھه وه ر ئه به ئیالریا له
کی زۆر خۆشی باوکتم وا  گوتی؛ ھه وه گکی دایکانهن ه د کانی و به ته ر ڕوومه سه
  وه  ھاته واه م ھه مک به  پت نام، نازیالش که وه  ماه ینه گه م تا نه ، به الیه له
وام  رده ر به ھهئیالریا م  به!.   پم بی بزانم چییه یگوت؛ ده رخۆیی و زوو زوو ده سه
ڕا  گه ک ده یه شدا بۆ وشه وه ڵ ئه گه ت، له  پی نه وه  ماه نه گه ی تا نه وه بوو له ده

: ی گوت وه خۆیه ر له  پدا ھه  له رچی درۆش بت، بۆیه گه وی پ ڕازی بکات ئه دی ئه
لک   گه یه م قسه نازیالش به. مانیا ڕۆین بۆ ئه موومان ده مانیا، ئا ھه ڕۆین بۆ ئه ده

  ....دخۆش و شادومان بوو
: شی پگوت وه ست نازیالو ئه  ده ی دایه که  ئیالریا نامه وه  ماه یشتنه ی گه وه پاش ئه

 پاشان   جھشتووه دا به که خته  ته ناو سنوقه وه له  خواره کی تری له یه ند نامه  چه که
    . وه خونینه موویان ده ر ھه ڕۆین ھه ده
  

   بۆ نازیال نامه
  ؛ نازیال باوکیی که ماه
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،  که رده  چاو زه ڕۆژه به م؛ گوه نا پت ده،  که  جوانه م؛ گوه  پت ده میشه ک ھه وه
رمایی و  و گه وه سوڕیته وری ژیانی مندا ده ده تاوک به ک ھه وام وه رده  تۆ به چونکه

  ....ی زیاتر بژیم وه یت بۆ ئه ده ڕوناکی زیاترم ده
  ره فه م سه ت به باره کانت سه رانییه موو نیگه  ھه یه م نامه وت به مه م، ده که ماه

م  ت، به یه  من تبگه بت له مۆ ئاسان نه  بۆ ئه نگه ڕه.  وه ونمه ی من به کتوپه
  .مانیا  بۆ ئه وه ته ڕاومه  بۆچی من گه ، کهیت ر تبگهڕۆژک دت باشت

،  وه مه که  دنیات دهم وه ڕانه گه م له ، به چت ندم پده مدا چه ره فه م سه من نازانم له
خۆم ن، من  ردانم بکه ڵ ئیالریا سه گه توانیت له ت بوویت ده ر زۆر بتاقه ر ھه گه ئه
.  وه مه که موو شتکتان بۆ ڕوونده نرم و ھه کتان بۆ ده یه کی نزیکدا نامه  داھاتوویه له

رن، ئیالریا دایک و  ربه سه  دخۆشی به ڵ ئیالریا به گه ک جاران له ر وه تۆ ھه
کانی تۆ  مه تی و خه  بتاقه توانت ڕگا له و ده ھا ئهن ته ، به خوشککی زۆر باشه

  . بگرت
م  رده وت ھه مه یت، ده رانی من بکه گهھیچ جۆرک خۆت نی وت به م، نامه که ماه

  .ماچچچچچ.... ویت خۆشم ئه. نین و دخۆش بیت  پکه م به ده
  باوکی خۆت

  ئادریان
  
  

  کان رت و بوه  په نامه
  

 ان، دی وه ندهی خۆی خو که  و نامه که ریه ھه و نازیالی ئیالریا وه دوای ئه
!. نیشت گه   تنه که نامهغزی   مه شتک له ھیچ  دا، چونکه ده یر لی کی سه یه شوه به
 پشتی   له وه   بدۆزنه نییانهو نھ توانی ئه دهانی  نه وه کرده  ده بیریان نده رچه ھه
ک  ھه  له و جگه ، ئاخر ئه وه  خۆیان شاردبووه وه کانه هدبۆ ساسی خۆیح ئیند 

ی  که نامه ھا له روه ھه. سیبوونوو نهمانیا شتکی تری   بۆ ئه وه ڕانه ئیالریا و باسی گه
ردانی   داھاتوودا سه توانن له  ده مانیای کردبوو، که ی ئه وه ڕانه نازیالدا باسی گه

  !.زانت ست چی بوو، خودا ده به ش مه مه ن، له بکه
ست بکات   ھه ناو دارستانکدا، که ک نچیرکی لھاتبوو له تی وه واوه ته  به ئیالریا
  یانده  گهانخۆیڵ نازیالدا  گه له   له په  به ، بۆیه تۆڕی ئاۆز چنراوه  وری به چوارده
  ....!. وه دایه  ھهانی که ری سندوقه  سهی ئادریان و که ژووره

ی  وانه  پچه  به  سوڕما، که  وه ان لهری دا، سه که ری سندوقه ی سه وه دانه ڵ ھه گه له
سک  کو بۆ که روه کخرابوو، ھهڕ جوان  نده وه  ئه که او سندوقه ن که ژووره

  .ڵ خۆیدا ببات گه کان له و نامه وه کرابت بیکاته ئاماده
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وا کلیلی   کهنیشت  تگه وه  بینی ئیتر لهانی نه م دیمه  ئهو نازیالکاتک ئیالریا
ر   ھه رھنا، که  دهانکانی  نامه ، بۆیه وه ته دا شاردراونه م سندوقه ناو ئه کان له نھنییه

ر  سه وت و ڕۆژکی له ی ھیچ ڕکه وه  ب ئه ر بوو، به سه کی له یه ککیان ژماره یه
ی  ری یاداشتانامه فته  دیاربوو ده رکی کۆن، که فته شدا ده که  بنی سنوقه له. بت

ینران و ب تن ده تخه ند ھکاری و خه  چه ڕه ندک الپه ر ھه سه بوو، له ڕۆژانه
  .... نووسرابوون شیعرکیش ده  ند ندک شوندا چه ھه له

کان  ی نامه وه ب ئه  به بردو وه ره دا بۆ سهانڵ خۆی گه  لهانکانی  نامهو نازیالئیالریا
کان دانرابوون  پی ژماره ک به ریه سه دا له که  سندوقه ی له وه ک ئه ، ڕک وهن هتک بد

ی ژماره ک به ریه سه هئیالریادا لی  که تییه  تایبه  سندوقه  لهو وه خستنهان کیڕکان   پ
  !.یان کرد وه  خوندنه ستی به رخۆ ده سه و نازیال له نااندای
  

1  
  

  م ملیسیا، که ماه
موو کاتک زیاتر بیرت  ھه م من له کتر داباوین، به یه  له ند مانگکه ی چه  ماوه وه ئه
ک بیرم  یه  شوه  بهوت، وی لبکه ی نازیال خه وه کک له ند خوله پش چه. م که ده
 تا و مشه بوو ئه  ده وه گرتبا ئه خۆمدا نه ر خاتری نازیال دانم به به ر له گه کردی، ئه ده

ڵ خۆمدا  گه ویست نازیالش له مده م نه بۆ خۆم و خۆت بگریابام، به  وه بووه ڕۆژ ده
  .م دشکاو بکه

کی  رییه ی په ، ئه  جوانه نده وه وت، ئه وی لکه م ملیسیا، نازیال ئستا خه که ده
کانی   باه ر زۆر جوانه  ئاخر ھه ، زۆر جوانه ر پشت ڕاکشاوه سه و له  یه بچکۆله
نووسم،   بۆ تۆ ده یه م نامه دا ئه م کاته ئا له. می قوت داخراون و ده وه کردۆته

کانی   مشی لوته  مشه م و گوێ له که کانی ده ه کراو  نیوه یری چاوه دانیشتووم و سه
  . وه هن که روونم ئارام ده  ده کی ناوازهک ئاواز  وه ه، کگرم ده

ند شیرین   چه ، که  ئستا چاوت لبایه وه  شونکه  له م، خۆزگه که ئاخ، ئازیزه
یرکردنی ترنابم، خۆت  سه  من له رده و بگه  منانه نده وه ی ئه که ، نووستنه نووستووه

م   بهو یستووهم خۆشو م مناه  ئه  شتانه وه ه منایی ر له هزانیت بۆچی ھ  باش ده مه ئه
  .بینم  ڕوخساری تۆی تدا ده چونکه،  بوومی سته وابه  یه شوه

بت  ک ملیسیای ھه ک یه ر خه گه گوتیت؛ ئه  پمده میشه بیرت دت ھه ملیسیا، له
  وه  شانازی به ، که وه هدام مت ده  وه وه نینکه  نازو پکه ، تۆش به یه من دوانم ھه

ر  گه ئهگوتم؛  ده  پت میشه ھه. دوومدرووستکرکی ترت بۆ   ملیسیایه یت، که که ده
  . یه کت ھه ر ملیسیایه وا تۆ ھه منم ئه  ژیاندا نه خۆیشم له

  وه وه م خه ده بینم نازیال به نووسم، ده  بۆ تۆ ده م دانه دا ئه م کاته م، له که ئازیزه
م  یان تۆ بیت، له! م که  بۆ تۆ ده نت، تۆ بیت بزانت ئستا من قسه که پده
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وام  رده تا من به وه  ئه!نت که  جوان پده نده وه بینت، وا ئه ب وه  چییه و به دا خه کاته
نت،  وانی لکده ندکجاریش نوچه یگرت، ھه  ده نووسم و زیاتر و زیاتر بزه بۆ تۆ ده

   .ی ل تک بدات که وت خۆشییه ی بکات یان بیه کک توڕه هی ی وه ک ئه وه
   له وه پکهیدا  که وه  خه له و  نابینت  تۆوه و به خهویش  ت؛ ئستا ئه ی ک ده ئه

   و به بووه نهکان   جۆالنه کک له ، سواری یه ماڵ خۆمانتنیش ی ته که شونی یارییه
ک   بنیت وه کات زیاتر و توندتر پای پوه ه تۆ د چت و داوا له وادا دت و ده ھه
ک  کا وه  نه بنیت اوریت توندتر پای پوه تۆش ن.بت ی نیازی فنی ھه وه ئه

،  وه کان بنیشته خته  دره کک له ر یه سه  بابگرت و له که کانی ناو باغچه کۆتره
  ....ووھوو  یهتر،وندت؛ زیاترو ت رز ده گی بهن ده نت و به که ویش قاقا پده ئه

ناگرم و  ر ڕوخساری نازیال ھه سه  ئستا چۆن چاوم له خۆزگهم،  که ئازیزه
 داڵ تۆ گه م بۆ تۆ له یه م نامه ریکی نووسینی ئه  ھواشی خه  به وه نیشتییه ته له
کردو  کتر ده یه مان بۆ مان قسه که وه ختی خه تهر  سه له ی وانه و شه ئهک  بووم و وه ده
نھا  ته  به ، ئای خۆزگهکرد کترمان ده  و ماچبارانی یهگرت  ئامز ده کترمان له یه
و کات  ئه، کتر بووبووین  یهییدا  شه  شتانه ، که وه ڕایه گه  ده وانه و شه وک له شه

ت مردنیش ناتوانت  نانه و ته شقکی کۆتاییه  عه شقه م عه پمان وابوو ئیتر ئه
ش  وانه و شه وکیش له نترین شهی جوا وه رچی دنیام له گه رت، ئه ری پ به فه زه

ژیانی  ندک سات له  ھه  نادات، چونکه وانه و شه وک له شهت تامی   قه وه تهڕ بگه
  . س ن و به ده ک جار ڕووده نھا یه ته ن به مرۆڤدا ھه

   له ، کهی یانییه بهو  یادی ئه کترناسین به یه ک له بیرت دت دوای سا ، لهملیسیا
کترمان ناسی،   یه لۆنه رشه  به ، له که ناه کهر ڕۆخی  سه  له' ڕامبال دل مار'

کاریر 'کانی  خته ر ته سه دا له مان ساتی ئواره ھه مان شون و له  بۆ ھه وه ڕاینه گه
مون و   سه ک پارچه  خه کرد، که کانمان ده ماشای ماسییه دانیشتین و ته' دل مار

 قویی  ویستیدا بووین و له ی خۆشه رمه گه  له  ئمه  کاتهو ئه. دان ۆ فێ دهخواردنی ب
ال  مان له سته و ھه ردووکمان ئه چی ھه ویست، که کترمان خۆشده  یه وه دمانه
ک  پش سا دا، که ده ی نه و دانیشتنه  تامی ئه م دانیشتنه ت ئه  قه بوو، کهدروست
م  بی، به رنه م ده مه رچی من ئه گه ، ئهر برد سه ان بهی به ره وکمان تا به شهلردا 
ت   قه و ڕۆژه ئه:  گوتت وه ینکی ساردهن  پکه و به وه  بشاریته سته و ھه تتوانی ئه تۆ نه

شم پدا   باوه وه مه هم بک ت که رانییه و نیگه ی له وه منیش بۆ ئه!.  وه  نابته دووباره
ک  وهمن و تۆ   ئستا ی، که م ڕۆژه  قوربانی ئه د، بوو به مر و ڕۆژه ئه: وتمکردیت و گ

ت، ئه شدهکترمان خۆ یهت شۆ له  ئهاو مردبا ئه  نه  و ڕۆژه ر ئه گه وبوو،  ده دایک نه م
و   بۆین و ئه  با لره ره دا مرد، وه ی ئمه م ڕۆژه  پناو ئه  له و ڕۆژه م، ئه که ئازیزه
الی خۆتدا  ی پ بزانیت دی منت به وه ب ئه وا به  که، وه ینه  بکه  دووباره ساته

  .ڕاکشا
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قامی  و شه ره  به وه'  دل ماره کاریر ' له  و ڕۆژه ی ئه که ئوارهبیرت دت  ملیسا، له
مان  که  پیره وتین و دیسان پیاوه رکه دا سه که موو خه و ھه ی ئه ناو ئاپۆره ڕامبال به

وام  رده  من پشتر به.کشا کی ده  پۆرترتی خه که قامه ر شه سه  له ، که وه بینییه
  .د یا وه هھات ده چی تۆ ڕوخساریت نه ، کهبوویتکرد  بۆ م   پیاوه م پیره باسی ئه

دا دانیشتبوویت   پیره و پیاوه م ئه رده به لهک  ی بیست خوله یربوو تۆ نزیکه سهی  وه ئه
توانی  مده کدا نه  خوله  دهی  ماوه م من له دابوو، به  نهرنجکی ڕووخساریت و ھیچ سه

کی قوی تدا  یه یرهغ  م نیگای تۆوه که یه ر له ھه   چونکهبگرم، ر ھه سه کانمی له چاوه
  . وه  بستهرچاوم  به لهی  که توانم ونه نهت   قه ، کهمددرووستکر

ک ناتوانم  یه ه ھیچ شو ی به و ڕۆژانه  له ککه  یه لۆنه رشه ی بهڕۆ و پاشنیوه ئه
ر  گه  ئه ، بۆیهوت  تۆ که ر چاوم بهمجا که  بۆ یه ، که یه و ڕۆژه  ئه م، چونکه بیریی بکه له

وا ھیچ  کشا ئه  پۆرترتی بۆ تۆ ده م، که  پیره و پیاوه رزاری ئه من قه: بم
  ی منی بهرنج  سه  و پیاوه  ئه م نیگاوه که یه  لهر  ھه ، چونکه کردووه کم نه ڕۆییه زیاده

  . الی تۆدا ڕاکشا
و  ر ئه گه  ئه  گردا، چونکه وه ی پکه نووسی ئمه بوو چاره  پیره و پیاوه و بوو، ئا ئه ئه

 ھیچ  وا به کردبا، ئه  بۆ تۆ نه که ر کورسییه سه ی له  دانیشتنه و جۆره پشنیاری ئه
  .رنجی من  جگای سه ویتهبو ده ک نه یه شوه

  وه"لۆنیا پالزا ته که"  ڵ پاتریکی ھاوڕمدا له گه م جارم بوو له ھهڕۆ س و پاشنیوه ئه
و  ن و نمایشکی ئه چی ھیچ دیمه ، که وه  ببمه وه و خواره ره قامی ڕامبالدا به  شه به
،  وه  ئستاشه من به. کشام رنجی ڕانه ی تۆ سه که ی دانیشتنه  ونه  به قامه ر شه سه
نووسم پرسیاری   ده بۆ تۆ ریکم نامه دا خه مینه رزه  سهم هریکی ئ  کونجکی ته  له که
قامی ڕامبالدا  ی شه نجاییه موو جه و ھه ناو ئه  ئایا بۆ له م، که که خۆم ده  له وه ئه
  . م خۆیدا ڕاگرت؟ رده به منی لهی تۆ  که نھا دانیشتنه ته به
لۆنیا  ته که'ی  و میترۆکه نا ر کاتک له دا من و پاتریک ھه ند ڕۆژه و چه ی ئه ماوه له

 زیاتر  وه بووینهو خوار  ره قامی ڕامبالدا به ه ش بهرھنابت و  رمان ده  سه وه'پالزا
مانبینی  برد، کاتک ده ر ده سه ی بماناو پوپوچ به نین و قسه  پکه کانمان به کاته

رنجی   سهی وه  بۆ ئه وه شارده ناو ماسکی جۆراوجۆردا ده کان خۆیان له چۆن مرۆڤه
  .کشنبکان بۆ خۆیان ڕا شتیاره گه

ستاین  وه دا ڕاده قامه و شه کانی ئه  نمایشکاره کک له م یه رده به رکاتک له  ھه ئمه
   مرۆڤه، وه دا خۆی شاردۆته که ناو ماسکه ی له وه پرسی ئه کترمان ده یه ر له کسه یه

ئیتر ھیچ بت،  یان سپی  شه  پیر، ڕه یان نج  یان پیاو، گه بت ژن ، ده یه که هنقی ڕاسته
 کی بادار یه یتانکی شاخدار یان فریشته ک شه بوو، خۆی وه  گرنگ نه وه المانه به

  که ریه کان ھه  مرۆڤهیبیستین، که یبینین و ده  ده  ڕۆژانه  کارکه مه ، ئهدات نیشان ده
  وه الی ئمه ی به وه م ئه ه، ب وه شارته ناو ماسککدا ده کی جیاواز خۆی له یه  شوه به

  ک پسته  نه بوو که ی ماسکه که قینه  ڕاسته روونه  بوو، ده که ی ماسکه وه گرنگ بوو ناوه
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نجی  کچکی گهی  کشه  ونه و پیره م ئه رده  به شتینه م کاتک گه به.  ی که ساخته
و  موو ئه ک ھه هش و کشا ئیتر ئمه وو پۆرترتی بۆ دهک داناب ر کورسییه سه له
 چۆن  کرد، که کانیان ده نجه ست و په ماشای ده و ته وه وری کۆبووبوونه ده ی له کانه خه

الی  مجار به که کشا، ئاخر یه کانی ده  ھی چاوو برژانگه وه ته  وردی و دیقه زۆر به
دنی ی پیرک توانای ئافران  چرچ بووانه  بچوکه  کزه و چاوه یربوو ئه سه  وه منیشه

م  ، به!بت  ھه وه کانه کاریه موو ورده  ھه نجی به شی جوانی کچکی گه چاوکی گه
  کو له ، به دا نییهانکانی  چاوه نھا له ته س به ک کهند  ھهایییشتم بین دواتر تگه
ن  ده ست ده ده ی بینین له وانه بینین زۆرک له  ده ، بۆیه کانیاندایه سته ڕۆح و ھه

یه زنیان ھه نانی مهتوانای داھ .  
ست و  ی ده  جوه م له ند پیریش بووبوو، به  چه و پیاوه م ملیسیا، ئاخر ئه که ئازیزه

موو ھزو توانای خۆی  وت ھه یه کرد ده  ده وه ستت به کانیدا ھه  چرچ و وشکه نجه په
ت  نانه  ته،خشت ببه ی شتکی جوانت پ وه  بۆ ئه وه ی تۆدا تاقی بکاته و پۆرترته له

کیشی سهرچی ھی گه م ئهپاتریکی ھاوڕنه ت به باره چ شتش  ور  به زانی له ده ان نهک
  وت به یه و ده ندکی پیره ی خوداوه یت، ئه  ناکه م پیره یری ئه یگوت؟ سه  ده وه خۆیه

  ه و ھه ربووی ئه ک قه ک شانازییه  بکات تا وهدروستت   ئافره جوانترین شوه
ککی تر  گوم لبوو یه  . ک ئافراندووه یه ک دڕنده  پیاوی وه ، که وه تهبکا
رنج ڕاکش و  ڕاستی سه به: گوت ی ده  ھاوڕکه مانی به  ئه  به وه نیشتمه ته له

  .... وه ره  ده وه  بته که چوارچوهناو   له که  ونه ریکه ، خۆ خه ته بلیمه
م  وه ندینجار ئه کشان، چه  سیحری ونه وبوون لهو کشابوونی لوال ی ئه و چاوانه ئه

ڕت نیگاکانی  دواتدا بگه ک به  وهت بکردایهماشات   ته وه ر سوچکه ھه  له وه تاقیکرده
  .گرتیت تده

کرد جارناجارک  ستم ده مان پم گوتیت، ھه که کترناسینه دوای یه بیرت دت له له
و  جگار بهھ: تگوت نیت و ده که ۆش قاقا پدهگرت، ت داده  چاوم ل چاوی ناو تابلۆکه

 سیحرکی  وت، که رکه ت بۆ ده و ڕاستییه  ئهتم دواتر بۆ خۆیش  نا، بهش یه شوه
  .کانیدا بوو ر لوه ی سه  چاوو بزه یر له سه

قویی  رچی له گه نووسم نازیال ئه  بۆ تۆ ده یه م نامه دا ئه م کاته م، له که ئازیزه
 مشکی خۆش  م مشه دات، به  ده ناسه  قورسی و ئارامی ھه  و به یندایهوکی شیر خه
کانم  ، منیش چاوه وه ره  ده  دنه وه یه که  بچکۆله ردوو لوته  ھه  له ناوازهک ئاوازکی  وه

ر  سه رکی بگیان له یکه ک په  تۆ وه ، که وه مه که  ده و ڕۆژه نھا بیر له ته م و به خه داده
گاکانی  ناو نی  قوی ڕۆچووبووه ش به که  پیره نده رمه  دانیشتبوویت و ھونهک کورسییه

 ڕۆحی  ک بخوقنت، که رکی بگیان تابلۆیه یکه  په یست لهیو  ده و پیاوه ئه.  تۆوه
کی  یه  تیله ندکجار به  ماتی دانیشتبوویت و ھه  تۆ زۆر به و کاته تدابت، ئه

  که  پیره نده رمه وری تۆو ھونه ده کرد له ت ده شاماته وو حهم و ھه یری ئه ن سه کورتخایه
یست و یده  نه کرد، که ان دهی بووه  وشک و چرچ سته و ده یری ئه هو س وه کۆبووبوونه
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 جارناجارک  وه ر خۆته به رامۆش بکات، تۆش له یشت فه برژانگک ت تاه نانه ته
و  کرد ئه  ده وه ستی به  مرۆڤ ھهئاسانی  به کرد، که ت ده رمنانه کی شه یه بزه
 ڕاست  که ر کورسییه سه پکا له ک فشاریان بۆ ھنابووی له یه شوه  به شاماته حه

 شونکدا   ژیانتدا له مجار بت له که  یه وه چوو ئه  ده وه  له بیت، چونکه و ھه وه ببیته
و  وه ورت کۆببنه ه چوارد کانکی زۆریش له یت و خه نجام بده وت کارک ئه بته
و  ند ئازان ئه گوتیت، چه مووجارک پم ده  بوو ھه مه ن، ئه ماشات بکه ته

  موو چاوه و ھه یرکردنی ئه کاندا ھزی سه  کاتی نمایشه ی له ندانه رمه ھونه
ش  مه کانیاندا نابن، ئه  نواندنه ک له یه ه و توشی ھه وه بیرناباته حیوارکیان پ له

 ئاسانی  سک به موو که وا ھه ت ئه بوایه ر وا نه گه وت، ئه ی دهبۆ خۆی توانا
  . ند رمه  ھونه یتوانی ببته ده

و  ک من ئه  تۆش وه ی پگوتم، که وه ئهتۆ ی  و ڕۆژه ی ئه و دانیشتنه ڕکوڕاست ئه
 نھا دوو چاو لم بوانت ته ر به گه وتکدا ئه بزهو   رجوه کاتی ھه  له ت تدایه سته ھه

ر  کسه  یه سیشم دیوه که ، خۆ زۆرکدا بن یه کانم به ست و قاچه  دهشپرز ببم و
  که ر کورسییه سه ک دیلک له  تۆ ئیتر وه و ڕۆژه م ئه بن، به  ده چن و توڕه ده ھه
  که واوبوونی کاره  ئارامگرتن تا ته  له دا جگه که  پیره نده رمه ر ھونه رامبه به له
 ماندوو  وه ناخه ک له یه شوه بوو تۆی به مه ، ئهبیت ک ھه یچ الیهتوانی بۆ ھ تده نه

  . وه کانتدا بشارته  چاوه کانت له رانییه توانیت نیگه  نه کردبوو، که
م بۆ کردیت،  قسانهم  ئهموو  مان من ھه که کتر ناسینه  دوای یه بیرت بت، له ر له گه ئه

اخۆشترین  ن وه ئه:  گوتت وه نینه  پکه و به وه یته ت بکه کانم ڕه تتوانی قسه تۆش نه
،  وه  ببته  ناھم دووبارهک یه  ھیچ شوه  ژیانمداو جارکی تر به ڕۆژک بوو له

 ناو  وته  بکه خت نییه تک سه  بۆ ئافره وه ی ئه نده وه  ھیچ شتک ئه چونکه
 لی بوانن و ر رسوڕھنه  سه کی یه  شوه و بهیان چاوی پیا  ده وه وستکه ھه
  . بت  ھهکی یه وه توانت کاردانه نه

ندکی  رمه م ھونه رده به ی له و کاته تیش ئه تایبه و به و ڕۆژه م ملیسیا، ئه که ئازیزه
و  کی ئه ک یادگارییه هو و بکشتی پۆرترتکت بۆ  وه پیردا دانیشتبوویت، بۆ ئه

 بۆ من  هو ۆشترین کات و ڕۆژ بووبت، ئهر بۆ تۆ ناخ گه ، ئه وه الت بمنته  له ارهش
و  ر ئه گه و الی تۆ جو، ئه ره زم به  حه م نیگاوه که یه  له خۆشترین ساتک بوو، که

ر  سه  له" ڕنوار- ی بوھیمی کچه"ی  که ی دانیشتنه  شوه  تۆی له  پیره نده رمه ھونه
ناسیباو ژیانی  کترمان نه یهت   قه نگ بوو ئمه وا ڕه ت ئه نیشاندایه  دانه که کورسییه

  و ئازاره ت و ھیچ کامیشمان توشی ئه نگژ ببوایه کی تر ڕه یه شوه من و تۆش به
  .   وه کترناسینه و یه ئه ھۆی  بووین به ده  نه خته سه

  وه وتنکی بچوکه ککه ریه  ڕووداوو به  له میشه  ھه، ملیسیا ئیتر ژیان ئاوایه
ناسی '  خۆری ئواره'ی پیرانی  خانه پیاوکم له. خولقت ده  وره ساتکی گه کاره

کان   خۆرائاوایی و ڕوسه  ھزه ترسی بۆمباران و ھرشی  من مناڵ بووم له:یگوت ده
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  چی کوڕان و کچان له ، که وه شارده کاندا خۆمان ده مینه ژرزه لهرلین  ر به بۆسه
یگوت؛  و ده ئه. ن ی خۆیان بکهشقباز ی عه وه  بۆ ئه وه دزییه کاندا خۆیان ده پچه
 ناتوانت نگیش  جه ت نانه ، ته ھزتره ی دونیا بهموو ھزک ھه ویستی له خۆشه
  .ویستی ڕابگرت خۆشه

کانی تری دونیا،  نگه موو جه ک ھه  وه  نگکه  بۆخۆی جهشقیش عهزانی   تۆ دهملیسیا،
 شقیش عهکات،  ن ورانی دهوا بگوما توانت شارک داگیر بکات ئه  نهھزکر  گه ئه
کات، ھیچ  وا ورانی ده کک داگیر بکات ئه توانت دی یه ر نه گه  ئه مان شوه ھه به
کجار   یه ، چونکه ر نییه  ورانکهشق عهنگی  ک جه  دونیادا وه نگک له جه
 ناوی ئاشتی شقدا عهنگی   جه  له ت، شتک نییه کات و ئیتر کۆتایی نایه ستپده ده

  . وه دانامرکته کات ڵ خۆیدا وران نه گه موو شتک له تا ھهگیرسا   ھه ، کهبت
ر  سه  تۆی له ، که که  پیره نده رمه  بۆ الی ھونه وه ڕمه گه دیسان ده م ملیسیا، که ماه

و  ی ئه که نهجوانی و ، به زانم ئستایه ی خۆی دانابوو، وا ده که ق و شه  شه هکورسیی
دانابوو، ر ڕانت  سه له  ڕاستت ستی  چۆن ده ، که  کردووه یامدا تۆمار او خهن تم له کاته

مک خواریش دانیشتبوویت ڕک   و کهستی ڕاستت دهر   سه خستبووهپیشت  چهستی  ده
  نده وه ت ئه که ت دانیشتنه نانه تهنیشتبوویت،   دانه ڕووی کابرای پیره و ڕاست ڕووبه

شیان  که تی کوردسییه ک من دیقه  وه ماشاوانه و ته وو ئهم  بوو دنیام ھهرنجاکش سه
سک  رکه توانی ھه ک ده یه  شوه ری دانیشتبوویت به سه  خواری له  تۆ به دابوو، که

  . ک خۆت و بوو نه ی ئهار داو سه ش له مه ئه،  وه  ئه زانی ڕووت له وێ وای ده له
ر  گه ڕبووبت و ئه قامی ڕامبالدا تپه ه ش بووبت به سک ھه  که و ڕۆژه م ئه بوا ناکه

  پیره  نده رمه و ھونه چی ئه کردبت، که کی نه یه وسته میش بت ھه بۆ ساتکی که
م و چاوی تۆدا نوقم  سیمای ده ک له یه شوه کشاو به ی ده  ونه  بباکانه نده وه ئه

   به یهاو کابر ، ئهکشت  ده  بیابانکدا ونه نھا له ته کرد به ستده بووبوو وات ھه
مک  ناو که کانی لکده ، کاتک چاوه وه کانییه یاه  ناو خه یر ڕۆشتبووه کی سه یه وهش

 یایدا بت خه کی تر له یه کشت و ونه ی تۆ نه ی ونه وه ک ئه  وه وه یبرده ده یاڵ خه
 نھنی و  ھۆی ووه بش مه ر ئه ، ھه وه ی بکاته سته رجه سیمای تۆدا به وت له  بیهو

من ناچت  زۆر له: تگوت  ده  وه رسامییه  سه ندجار به  تۆ ھه ، که و پۆرترته سیحری ئه
ای تۆم مان ڕ قاندیت و ھه له ندیم بۆ ده زامه ری ڕه ، منیش سهچت من ده و زۆریش له

  .چوو ده تۆ نه ندکجاریش ھیچ له چوو ھه  تۆ ده م له ھه بوو، که  ھه ر تابلۆکه سه له
 دیار  ستام، یان باشتر بم به  وه وه دیارته  به نده وه  ئه و ڕۆژه بگومان ئه

م و  ه  قه وه و وردکارییه لیقه سه  به نده وه  ئه ، کهستام  وه وه که  پیره نده رمه ونهھ
بت،  رسام نه بوو پی سه س نه ھنا، که کارده  به ر ڕوخساری تابلۆکه سه کانی له فچه

  لهوێ  ی له که موو خه و ھه وت، منیش و دنیام ئه ر ڕاستت ده گه م ئه به
   که، وه کاته دا بیرنه و کاته ک من له بوو وه سک نه  که وه کۆبووبوونه  وری ئوه چوارده

 ڕوخساری تۆ بکات،   به یای ئاوته ی ناو خه که یست ونهیو  ده  پیره و پیاوه ئه
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بوو دی بۆی  س نه رنج ڕاکش بوو، که ک سه یه شوه  به و تابلۆیه  ئه ربۆیه ھه
ت ئه  نه وه الی خۆیه  و لهدات نهل من نامۆ نییه  به م کچه  .!  

 تۆم  وه ویستی تابلۆکه  خۆشه  له م، که بکهدگرانت   یه م قسه وت به  نامهم، که ئازیزه
  نگه ت، ڕه بوایه  نه بلۆکهر سیحری تا گه ک بوو، ئه  ڕاستییه وه ئهم  خۆشویست، به

زانیت  ، ئاخر تۆ ده وه ته که ری جوانییه  ژر کاریگه ته وتمایه که  نه یه و شوه منیش به
کی نھنی ئامزیان  ن جوانییه ت ھه ندک ئافره وا ھه م پگوتیت، که وه و پشتریش ئه

ک  کدا وه یه وه  شونک و کرده ر له گه  ئاسانی پیاو نایبینت، مه  به ، که یه ھه
م کاتک  ون، به رناکه  جوان ده نده وه کاتی ئاسایدا ئه له ، کهوت ربکه ده کان خته دره
 ناو سیحری  وه هتو که تی مرۆڤ ده واوه ته  به وه نه ده نگ ده نگدا ڕه ناو ئاوکی مه له

ک  دا وه بلۆکهناو تا  وا بوویت کاتک له خته و دره ک ئه ، تۆش وه  وه یانه که جوانییه
 ناو سیحری  وته که تی مرۆڤ ده واوه ته  به وه نگت دایه  ڕه که نگه  مه ئاوه

  . وه ته که جوانییه
م  ریکم ئه  خه م دونیاوه  قوژبنکی ئه  له ش، که م کاته و تا ئه موو ساه و ھه دوای ئه

ڕوخساری ی  ڵ ونه گه له ر  ھهگات یان نا ستت ده ده نووسم و نازانم به ت بۆ ده یه نامه
ش  مه ، ئه وه وته که  بیر دهم ر تابلۆکه کسه بت یه ڕ ده ناو مشکمدا تپه تۆ به
 پاکم  وه  ماه وام له رده  بهویست و ک خۆت خۆشده م وه و تابلۆیه  ئه بوو که ھۆکاره

و کانی ناو مشکم  یاه  خه شک له به   به بووبوون  تۆو تابلۆکه چونکه،  وه کرده ده
  . بوو هرچوونتان ئاسان ن ده
کت   تۆش ھاوڕیه زانی، که مده  من نه و ڕۆژه ئه ملیسیا،  یره ند سه  چه م دونیایه ئه
دا  اتهوک کات، جا ک له وانت دهڕ و چاوه ستاوه دا وه که ۆرای خهناو ئاپ و له دایه گه له

  !.ھات  مشکیدا ده بیرکی وا به
ی  دا ھنده و ڕۆژه ی له وه م بۆ باسکردوویت، ئه مه  ئهند جارکی تریش ملیسیا، چه

یربوو پاتریکی ھاوڕم بوو، ئاخر   سه وه المه  به که  پیره نده رمه ی تۆو ھونه که دانیشتنه
 شونکدا ئارام بگرت و   لهک ت ناتوانت پنج خوله  قه یه هسان و که و له ئه

کات تا  زده هحو  کی نییه یه له یت ھیچ پهک ب ویش وه  ئه و ڕۆژه چی ئه  که،ستت بوه
 ھیچ  که  مرده ک پیره ویش وه ک و ڕاست ئه، ڕ وه  بمنته که ۆتایی نمایشهک

  نده وه  ئه تبینی هکانیدا د نجه ست و په  ده  ڕوونی له  بهکاتکبوو  کی نه یه له په
  .بوو  گرنگ نه الوه ی به که  گرنگ بوو کاته الوه ی به که کاره
وابوونی   ته کی زۆر له یه تا ماوهر بم؛  گه یت ئه که  بوا نه نگه م، ڕه که ده

ند   چه  بوو، که  چرچ بووانه نجه ست و په و ده الی ئه ر مشکم له ش من ھه تابلۆکه
ت باریکی  نانه  تای پرچ و ته خی به  بایه وه کی بونه کارییه  ورده و به مانه بخه

ک  و نیگاکانت بوو، نازانم وه که الی شوازی دانیشتنه یام له خه. دا هکانیش د برژانگه
 بوون،  وه  دوامه  نیگاکانت به و ئواره ی ئه  درژایی پیاسه رم لکرابت بهسیح

 ت ڕک تی من و پاتریکی ھاوڕمدا قه  ژیانی ھاوڕیه ر پت بم؛ له گه ئه
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  دوای  له ، کهنگ بین  بده یه و ئواره ی ئه دهن وه  بین و ئه وه  پکه  ئمه وتووه که نه
  رگاکه نگه و له ره ڕامبالدا بهنجای  جهقامی   شه  کاتك به واو بوونی تابلۆکه ته

ین و ھیچ شتک  دا بکهترک ڵ یه گه ک له یه ی قسه وه  ئه چی ب ، که وه شۆڕبووینه
مۆڵ دێ "و  ره مان به" ا لیتۆرالڕۆند"قامی   ڕاستدا ملی شه سته  ده بهکتر بین  یه به
نار   که شتینه  گه وه که نیشت یه ته نگی به  بده ر به  ھه ئمه. ر به گرته" لۆنتا رشه بهال 
 ستین بوو بوه  ئیتر ده  ، که"لۆنتا رشه  بهپاساژ ماریتیم"کۆتایی و تا  ریاکه ده
  . ڕۆیشتن وام بووین له رده به

تی تاریکی  واوه ته ری خۆمان کرد دونیا به وروبه یری ده مک سه ستاین و که کاتک وه
ی  وه و شه نگی ئه کشا بده کانیدا ده رده  گابه کان، کاتک به پۆله نگی شه کردبوو، ده
ر  سه بینی له  دوو کچان و کوڕانمان ده  دوو بهکان ی جاره ک زۆربه وه. شکاندبوو

. وی کردبوو  زه ریاو پشتیان له  ده  لهکان دانیشتبوون و ڕوویان رده  گابه کک له یه
  وه وتنه  پاکه بوو بهک یان شتکیان ڕاخست  خاولییه که ر لمه سه ندکی تریش له ھه
  ...ڕوانی ریایان ده و ده ستره  و ئه ئاسمان له
ت  نانه کان بوون ته رده رگابه و سه ریاکه نار ده که ی له کانه و خه موو ئه  ھه وه و شه ئه
 بۆ  خۆیان ت به یان چیرۆککی تایبه که ریه کرد ھه یان ده  پیاسه ک ئمه ش وه انهو ئه

  ، کهش ژنانه  پیاوونھا و پیره  ته و مرۆڤه رنجم دابوو ئه ک سه وه. بوو  ھه وه گرانه
 دوو   له م ئمه ، بهبوو ھه  بۆ وتنکیان یه کانیان بوو قسه گه ان سه ھاوڕی تاکه

.  وه  خواره وتبتنه  که وه ی ترهک یه ستره  ئه مان له که ریه چووین ھه ریک ده مرۆڤی ته
دا  وه و شه سک له م ھیچ که نگی بی، بواناکه  بده مان به موو کاته و ھه ئه
  دا، که و کاته  له ، بۆیه وه نگییه  ناو بده وتبته قوی که  وا به ک ئمه بووبت وه ھه
  و پیاوه ئه: ین پاتریک گوتی مک پشوو بده  و که که ھوتله بۆ  هو ڕینه بوو ئیتر بگه ده

  وه ینه نکی تر بگه  چه  به بت ئمه دهموو شتکی تکدا،   ھه تیه عله  نه پیره
  .؟  نییهت تۆ برسی وه بت، ئادریان ئه  کون ده ریکه برسانا خه م له ده ، گه که ھوتله

م  م برسیم بوو ھه  ھه ، چونکه وه مه م بده  وهزانی چی مده ی ڕاستی بت نه وه ئه
 برسیت  ، که ر ھاتووه سه ت به و جۆره ککی له ته ت حاه بوو، ئاخر تۆ قه برسیشم نه

  !.یت که زووی ھیچ خواردنک نه مانکاتیشدا ئاره  ھه بت و له
د   سهتوانین پاتریک ده: ری خۆم کرد گوتم وبهور یری ده مک سه ی که وه پاش ئه

 تۆ  مووی ڕیستۆرانته ر ھه  ھه که قامه شه درژایی  ، بهوه ڕینه گه ب بۆ دواوهترک  مه
نیشم بۆ  کان داده  کوردسییه کک له ر یه سه و منیش له بۆ شتک بۆ خۆت بھنه

نھا بوتک ئاوم بۆ  ته  بهڵ خۆتدا گه ر بکرت له گه م، ئه مک پشوو بده ی که وه ئه
  .... که ھوتله بۆ  وه ڕینه گه خۆ ده ره سه ، پاشان له ه نییبھنیت خراپ

 سنوری   دانیشتم و چاوم بییه که قامه ر شه کانی سه  کورسییه کک له ر یه سه له
ختکت  ند یه کان گۆپی چه  دووره ستره ک ئه  وه وه دووره  له ، که ریاکه بکۆتایی ده

نی  م بۆ ساتک دیمه ریان گرتبوو، به نگه دا له ریاکه ڕاستی ده ناوه بینی له ده
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  نه و دیمه  تا زیاتر ئهو هو بووه ده رچاوان کاڵ نه به کانی تۆم له  ڕوانینه ودانیشتن
  .بووم  ڕوخسارت ئاشناتر ده کانم زیاتر به  پش چاوه وه ھاته ده

  ک له نه  لۆنه رشه  به ویش له  ئه ژیانمدا ببینم، مجارم بوو تۆ له که ملیسیا، من یه
 ال م له سته و ھه ھاتیت ئه یامدا ده ناو خه م نازانم بۆ تا زیاتر به  بهرلین، به

کرد تۆم  ستم ده بووبت و ھه تدا ھه گه تیم له  ئاشنایه  جۆرک له بوو، که  دهدروست
  .  ! شونک دیوه له
  نان چاوه ک داده ریه سه کانم له  چاوه رکه  ھه وه و شه  یان باشتر بم؛ ئه و ئواره ئه
ک  رییه وه گوتم؛ یاده ک پیان ده  نیگایه  به یاننواند ش ده  ڕه کانت، که ییه  قاوه وره گه
  . یه  نوانماندا ھه له

ناو  رکی درژی به فه یام سه م خه  دانیشتبووم، به که ر کورسییه سه ر له من ھه
م   ھاوڕیانه و قوتابییه موو ئه  کردو ھهدا کانی قوتابخانه رییه وه ژیانی منایم و یاده

  له  که ر کورسییه سه  لهی مه  که و ماوه ئه. نمدا ناسیبوومن مه  ته  له ، که وه ر کرده سه به
ی ساوایان تا  ھاوڕکانی باخچهموو  ر ھه ڕوانی پاتریکدا دانیشتبووم، ھه چاوه

،  وه ر کردنه سه بهی تۆ وه  دۆزینهبۆندیشم  ندی و دواناوه تایی و ناوه ره ی سه قوتابخانه
متر  کاندا که ک و قوتابخانه ڕه  ژیانی گه یربوو چ له شی سه وه ئه.  وه مدۆزیته م نه به

م  کی که یهقوتابیند   چه  له بوون جگه  ھهتۆخ قژیی نگی چاو قاوه نمه کچکی گه
  کیانم له یه ک به یهی   ڕوونی شوه بهکان بوون،  رمه  گه کی وته خه  بت، که نه
  . یاه خه

  قیبوون پاتریک به کانی منایمدا چه رییه وه ناو کۆنی یاده یام له من ھشتا خه
ر  گه ئه: ستم و گوتی  ده ی دایه که  ئاوه و بوته وه ڕایه  گه وه کی بچوکه خۆیی و پیزایه

  .ک بخۆیت یه توانیت پارچه وت ده بته
کانم و  یاه  بۆ ناو خه وه ڕامه ر گه کسه  و یهم که است دهمدا گوتم؛ نا سوپ وه له

سکدا   کۆنکی ته کانم له هیا یان خه مجاره م ئه کانی منای، به رییه وه یاده
کانم  ند چاوه رچه ، ھه  بۆ دواوه  بۆم نه وه متوانی بۆ پشه  ده ، نهگیریخواردبوو

م   شونکدا، به یان له وه کخستنه انم و یهک رییه وه بیرهی  وه خستن بۆ کۆکردنه داده
کانت   نیگا تیژه  به ی تۆ، که که  و دانیشتنه که  پیره نده رمه ی ھونه نھا ونه ته به
 ماندووی کردم  نده وه ش ئه مه ھات، ئه ده یادا نه  خه تنواڕی ھیچی ترم به ده
  وه ییه  توڕه شاندو به نم ڕاوهکا سته ک شت ده  وه وه ر خۆمه به رپ و له  سه ستامه ھه

توانیت   با بۆین، ده سته بوویت ھه واو نه پاتریک ته.... ت بن عله  نه ک به گوتم؛ ده
   شونی خۆی بباکانه ی له وه  له ویش جگه ت بخۆیت، ئه  پیزاکه م ڕگاوه ده به

 ھیچیشی ،بوو کی تری نه یه وه نی ھیچ کاردانه که خواردو قاقا پده ی ده پیزاکه
  ....گوت ده نه
،  وه ڕاینه گه  ده که  میوانخانه وه ره لۆنتادا به رشه ی به که  کۆڕنیشه به  م ڕگاوه ده به

کاندا  پۆله  شه موو ھزی خۆی له  ھه ، که ریاکه کی ده یه جار ناجارک ناه
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ک  ش وه ریاکه ه د کرد  ده وه ستی به کشا، مرۆڤ ھه کانیدا ده رده گابه  بهو  وه کرده کۆده
دا  ردانه و به  خۆی به  پکدا شتانه  وا له ژنت بۆیه یھه  ده وه ناخه  شتک له ئمه

  ....کشت ده
و   دۆخکی وادا من باسی ئه بت له  بۆ تۆ ئاسان نه نگه م ملیسیا، ڕه که ئازیزه

 بوونمان بۆ  وه هند سای پک ی چه ماوه  له م، که که  ده رانه رسوڕھنه  سه یادگارییه
  .م ی ژیانمت بۆ باس بکه و ڕووداوانه ندک له متوانی ھه جارکیش نه

ک ژنکی  گوتیت؛ تۆ وه ده  پم وه که  شۆخییه موو جارک به بیرت بت، ھه ر له گه ئه
مک ڕاستی  ریدا گرت، که سه ستت به تی گۆڕی و ده واوه  ته جادوباز ژیانی منت به

توانی بۆ  مده چیتر نهر من دانا  سه ریت له ک تۆ کاریگه یه شوه  به تدابوو، چونکه
توانی  مده تر نهک چی یه  ھیچ شوه ، به وه مه بکه ڕابردووی خۆم  له بیر ساتکیش

ر  سه کی قورس به یه ک مۆته وه ، که وه مه ونای مردنی باوکم و دایکم بکه
  .... بوون وه کانمه شانه

کی  یه  شوه  به اکهرگ هنگ نار له که ڕۆژی دوایی لهت، بۆ بیرت ب ر له گه ئه
" کاریر دل مار"کانی پردی  خته ر ته سه  له ، که وه ر تۆم بینییه رسوڕھنه سه

ناو  به  وه که ر ئاوه سه  به پۆل  به ، کهکرد  دهت و ماسییانه ئهیری  دانیشتبوویت و سه
یر  ی سه وه ئه. نوانی شتک بڕ  چاوه  تۆوه ی له وه ک ئه چوون وه تن و دهھا کدا ده یه

و   ئه شتبووینه  گه  زووه یانییه و به  به بت تمان ھه ک ژووانکی تایبه بوو من و تۆ وه
من ھشتا دوو دڵ . کرد ودا ھاتووچۆیان ده ک به را خه  ھشتا تاک و ته شونه، که

 بۆ  وه ڕامه ند جارک گه  چه  بۆیه، یان ڕاستی وه یبینم خه ی ده وه  ئه ی، که وه بووم له
کانی  خته ر ته سه  تۆ له مان شون، که  ھه وه و دیسان ھاتمه" رامبال دل مار"

   لهشکانی ، ماسییه وه  شۆڕکربووه که کانت بۆ ناو ئاوه  دانیشتبوویت و قاچه که وییه زه
   تۆیان بهی و سنووری دانیشتنه ھاتن و ئه کتردا ده وری یه ده  پۆل به  به وه خواره
  .ھشت ده جنه

  نگه ، ڕه!رنجاکشن رکی جوان و سه وه کانیش بوونه  ماسییهزانی ملیسیا، ئه
و  وه ره  ده ان بنهک ناو ئاوه کان بتوانن له ک مرۆڤه بت وه یان ھه وه زی ئه وانیش حه ئه

یان بۆ ناو  زه و حه کان ئه کو چۆن مرۆڤه روه ن، ھه ر وشکاییدا بکه سه  بهک یه پیاسه
  .  یه ریاکان ھه ده

  می مردنی باوکم ھیچ کاتک له که ی یه فته  ھه  له م جگه م، بوا ناکه که ئازیزه
   ماندوو بووبتم، ئاخر جگه وه وه ست بیرکردنه ده  به وه و شه ی ئه نده وه ژیانمدا ئه

مووی  ، ھه هک ھوتله بۆ  وه ڕاینه نگ گه و زۆر دره ڵ پاتریکدا شه گه ی له وه له
   له  زووه یانییه و به  به ر بۆیه وت ھه که وم لنه  دوو کاتژمر خه وه که ریه سه به
لۆنتا  رشه  به  له ریاکه ناری ده  نیازی که  به وه و خواره ره  به قامی ڕامبالوه شه
ریر دل کا"ی  که ر پرده و سه ره  چیبوو به و ھزه  نازانم ئه وه  ئستاشه  ڕێ، به وتمه که
مۆڵ دی "  به  توانم ر ده  ھه وه وشه خۆ له:  مشکی خۆمدا گوتم من له!.  ڕایکشام"مار
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  بوو، که وه ی ڕوویدا ئه وه م ئه ، به ریاکه ناری ده  که وه مه ر بگه شدا ھه"بۆشی ئالسینا
 چ زانی مده نه ،بۆ ھنامجارک ھرشیان  کانی ڕۆژی ڕابردوو به رییه وه موو یاده ھه

 بۆ  وه ڕامه گه  ده وه که ر پرده سه ک شت له بت وه  نه وه بت ئه کم ھه یه وه کاردانه
ر  سه ی تۆی له و شونه ، بۆ ئه که ر پرده  بۆ سه وه ڕامه گه  ده وه و دیسانه دواوه

ڵ  گه  له نگه کرد، نازانم ڕه کاندا ڕازو نیازت ده ڵ ماسییه گه دانیشتبوویت و له
  . ت کردبت  قسهدا ریاکه ده
  وام بم له رده  بهستم یان زانی بوه مده شۆکا بووم نه  په نده وه  ئه یانی زووه و به به

گرن،   ڕۆیشتن مانده تایی له تا ھه ون و بۆ ھه که  ھز ده کانم له هڕۆیشتن تا قاچ
  کانم له سته چی زوو زوو ده ، که زانی تام لھاتووه یر بوو وامده ی سه وه ئه

ر  سه فر له ترک به ی مه وه ک ئه کردن، وه ھناو توند فوم لده رده کانم ده فانهگیر
  .وتبت وی که زه

چووم  ھاتم و ده  ده  پشتی تۆوه ر له ، ھهمشۆکابوو  په نده وه بیرت دت، ئه م، له که ماه
و فوم  وه کردنه مم نزیک ده ده ھنا و له رده  دهمکان  گیرفانه کانم له سته زوو دهو زوو 

تی   خۆیه وه مگوت، ئا ئه  ده وه وته ، ئا بیرم کهکرد م ده  قسه وه رخۆمه به کردن و له لده
ی  و گوتت، کچه وه  ئاوڕک بۆ دوای خۆت دایه وه نینکه  پکه ، تۆش به ی تابلۆکه کچه

  .؟ ستت منه به ، مه تابلۆکه
کک  یه ویت، ئا له وامزانی ئهم  که و نیت، نا داوای لبورن ده  تۆ ئه ئا، نا ببوره

  ....نازانم. چیت ده
  .چم؟  ک ده ، من له و کیه ئه: تۆش پرسیت

 ڕامبال پیرک تابلۆی  و دون له ، ئه چیت، نازانم کیه کک ده یه ئا، نازانم له
م  ردا بوو، به به مان جلی تۆی له ر ھه ویش ھه چیت، ئه و ده کشا، ئا، زۆر له ده
و  له  په  زۆر به ، بۆیهوه ی ئه ر ئه کانت ھه  نیگاو ڕوانینهرچی گه ئهیت، ویش ناچ له
  .؟ ویت وانییه  پرسیم؛ ڕاست تۆ ئه وه رۆشه  په به

ی  و گوتت، به وه مت دامه ، وه وه ی خۆته رخۆکه سه  ئارام و له ک سروشته تۆش وه
کی  ک یادگارییه خۆم وهندکی پیر تابلۆی  رمه الی ھونه  ڕامبال له منیش دون له

ڕت من بت، خۆ  گه دوایدا ده ی تۆ به سه و که م دنیا نیم ئه ، به  کشاوه م شاره ئه
ی  که  کاره وه ت، ئهکش دهمن ک  یانی وه  تابلۆی ده  ڕۆژانه  پیره نده رمه و ھونه ئه
  .... ، وانییه  زیاتر ھیچ کارکی تری نییه و کاره ، له وه ئه

ت  یام فیبوو بۆ شونکی تر، تۆ قسه کرد من خه ت ده دا تۆ قسه وکاته ۆ لهنازانم ب
ی  ر پیره رامبه به ، له که ر کورسییه سه بینیت له م ده که نھا ونه ته کرد و من به ده

  . ندا دانیشتبوویت رمه ھونه
  خته ه ت  به ر پرده سه  له وه تهتنیش ته مک له ی که وه گیانی من ملیسیا، دوای ئه

یر بوو  ی سه وه کانمان کرد، ئه مک باسی ماسییه  که وه  دانیشتم و پکه که داپۆشراوه
  ...!. رلینیت وا نییه کی به تۆ پرسیت خه
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 مت خرایی وه متوانی به  نه ۆیهکاندم، ب  دایچه وه  ده ت له پنه  خۆسه م پرسیاره ئه
ک،  ، ئا، من خه  قسه ھاتمهکی پچ پچ  یه ند ڕسته  چه ی به وه  له  جگه وه مه بده
  ...!.زانی  ئه مه رلین، تۆ چۆن ئه به

شۆکاوبووم زۆر ئاسایی بوو   په وه  ناخه ک له یه  شوه دا به و کاته بت له بوات ھه
   به چت ئمه  ده وه وتبام، ئاخر له  زمان بکه ک له یه ک دایکم بۆ ماوه ر وه گه ئه

ردا  ھنه واکی خورپه ر ھه ڵ ھه گه  له  که، وه مان بۆ مابته ته م حاه میرات ئه
ست  ش کاتک زمانمان ده وه  ئهستت و دوای وهکردن ب  قسه ک له یه زمانمان بۆ ماوه

  تایه تا ھه کانمان لک بنین و بۆ ھه  ھواشی چاوه  ئیتر به وه کاته کردن ده  قسه به
کانی ناو مشکی من  نجاه  جه یاه  بینینی تۆ و خه هو ڕۆژ م ئه ، به وه و بمانباته خه

  .کردن بگرت قسه  بھت زمانم مان له ھزتربوون، که  به وه زۆر له
  و گومانه رلینم، من ئیتر له کی به  من خه ی تۆ پرسیت، که وه م، دوای ئه که ئازیزه

دا  ه ھه  و به ۆنهکی زۆر ک ندیه یوه تۆ په ندی من و یوه  په ، که وه دنیابوومه
،   من نائاشنا نییه و به  شونک دیوه م له م کچه مگوت؛ ئه چووبووم، کاتک ده نه
ی  م کچانه موو ئه  ھهمدا و بوایه یگوت؛ منیش له  ده وه  توانجکه ریکی ھاوڕشم بهتپا
رکردنی ی سه ی پیاو له  ئمه  من نائاشنا نین، چونکه چن به دا دن و ده قامانه م شه به

  کشت له رنجمان ڕاده ر کاتک کچك سه  ھه کچک خۆمان نابورین، بۆیه
 پشتر  بت، که  ده زاران کچه و ھه ی ئه  ونه ڵ به ی تكه که یاماندا ونه خه
 شونک   پشتر لهیبینین مۆ ئه ی ئه و کچه زانین ئه  واده رنجیان ڕاکشاوین بۆیه سه

   خۆ کچه مژه ش بت، ئ گه ه واو ھه  ته نگه  ڕاست بت و ڕه هنگ ش ڕه مه  ئه دیومانه
گوت؛   منیش پمده....اوندرووستکرناو قابکدا  ی له یان ئه کان زۆربه مانه ئه
  ، چونکه  ڕاست نییه م کچه بۆ ئهوا   ڕاست بن ئهی تۆ انهو قس موو ئه ر ھه ر ھه گه ئه
یی  ستانه  چاوکی کهکان، مانه زی ئه گه ر ڕه  سه وه تهکی ناچ یه  ھیچ شوه و کچه ئه
یی کاڵ و پستکی سپی و لوتکی ڕک و  ینواند، پرچکی قاوه ش ئه ندکجار ڕه ھه

  که  پیره نده رمه  ھونه ی، که که ره رسوڕھنه رنجاکشتر برۆ سه مووی سه ھه قنج، له
 پشت  ستور له  ھکی ئه ه ب ، چونکهدا خی پده کی زیاتر بایه موو جگایه ھه له

  وه  بۆ پشتهوه هرزایی چاویی به یی جوان له وانه کی که یه  شوه  به وه چاوییه
ڵ  گه  لهبوو، رچاوان ونده به  باریک بوو، له نده وه  ئه که کۆتاییدا ھه و له وه مابووه چه

 منیش پم  د، بۆیهینوان شتر ده و گه وره کانی گه کانیدا چاوه  قوالپییه  تیژه برژانگه
کان برۆیان  مانه  ئه ی کچه چت، زۆربه مان ده  ئه  کوی له وه  ئاخر ئه مژه گوت؛ گه

  م له ی ئه م برۆ سروشتییه تا ئهچی ھش ن، که که ی دهدروستم  ه قه و به نییه
  ....  رنجاکشتره وان جوانترو سه ی ئه که مه ه قه
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 ناو  ت منت خسته که ره رسوڕھنه  سه  پرسیاره ی تۆ به و کاته م ملیسیا، ئه که گیانه
ر بیرم  بیرکردبوو، من ھه دا له و شونه  بۆ ساتک خۆمم له وه  چه یاکی ھنده خه
م بیت  می قوتابخانه رده کانی سه  ییه منای ھاوڕ شت تۆ کام له ، ئه وه کرده  ده وه له

؟ ....  وانییه،رلینیت کی به  پرسیم تۆش خه وه  شپرزییه  به ، بۆیه وه تناسمه و ئستا نه
 لدا   زووه یانییه و به رزو خۆشت به  به نده وه کی ئه  قاقایه زانم ئستایه وا ده

و پاش  وه  شۆڕکرده ریاکه ین و خۆیان بۆ بنی ده ک داچکه یه کان بۆ چرکه ماسییه
  . که ئاوهنکایی  ر ته  بۆ سه وه ڕانه  گه له په مک به که
  تیی بۆچوونه جاه  خهڕای ره و سهخش و دفن بو  شادی به  ھنده نینه م پکه ئه
 باشی بیرت   قاقا، دنیام ئستا به مه ده تدا نه گه توانی لهم م نه که ه ھه
  ی به و ڕبوارانه ندک له نین ھه که  پده  شتانه نده وه  ئه ، که وه وته که ده
وانیش   ئه وه ری خۆیانه به کردین و له یرکی خرایان ده ڕین سه په تدهنیشتماندا  ته
  داو به ن با دهریا شی، سه وانه  ئه وه  باشی بیرم دته ت به نانه  قاقا، ته یاندا له ده

  .کانیان بگرن نینه  پکه توانی ڕگا له یانده ڕوانی نه یان ده ئمهشتی    لهجۆرک
شۆکابووم یان ھۆکاری  بوو زۆر به وه یشتم، ھۆی ئه گه  تنه وه  له وه  ئستاشه به

  کردنی  قسه درک بهک تۆ زوو  متوانی منیش وه وی ڕابردوو بوو نه ماندووبوونی شه
و   ژنان له میشه  ھه یه وه ی ئه که ، یان ھۆکارهم بکهی خۆم  که ھاودیالکتی زمانه

   دات له یه و شوه ئاسا به  تۆش شت ه، بۆیک و وریاترن زیرهکان   پیاوه دا له بواره
،  یه ندکجار سودی خۆی ھه ییش ھه مژه رچۆنک بت گه م ھه ، به!نین قاقای پکه

   قسه وه و پکه وه کتر نزیک بکاته یه ی من و تۆ زیاتر له وه  ھۆی ئه  بووه وه  ئه چونکه
  .تی  ڕزگار بکه روونییه  ده پشویهو  ناو ئه ین و من له بکه

.  پ چی ڕوویدا؟ دا له نینه و قاقاو پکه ی ئه رمه  گه بیرت دت له م، له که ئازیزه
  و ساته  ئه وه بیری بکات، ئه ئاسانی له  مرۆڤ به  شتک نییه وه دنیام ئه
شدا  وه ڵ ئه گه وت، له که م بۆی ڕکده نیدا زۆرکه مه ته  مرۆڤ له ، که یه ئاتونییانه

 کۆتایی  رچی له گه ن، ئه ده کیسی خۆیانی ده زی ناگرن و لهی ڕ وانه زۆرن ئه
  ....ژین یدا ده گه  له میشه ونک ھه ک خه نیاندا وه مه ته

  میشه نووسم، ھه  بۆ تۆ ده م نامانه م دونیا ئه ریکی ئه  سوچکی ته ئستاش کاتک له
  یانییه و به ک ئه دم وهکات و  ر ده ریمدا گوزه وه ناو یاده ک فیلم به  وه نه و دیمه ئه
  .بت نگ ده مک ته م که ناسه و ھه وه کاته  لدانی خرا ده ست به ده
  وه ون به  خه میشه ، ھه وه مه که ڵ خۆمدا بیر ده گه نھام و له  ته ی، که و کاتانه ئه
ک  نھا یه ته ت به بوایه ی ھه وه ختی ئه  ژیانیدا به خوازیم مرۆڤ له بینم و ئاواته ده
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م  و ساته  من ئه وه  دنیاییه و کات به ، ئه وه  بکاته  ژیانی ڕابردوویدا دووباره شت له
  . ڕوویدا که کراوه ڕوان نه  چاوه  ڕووداوه ، که وه کرده  ده دووباره

کی  یه ه ھۆی ھه رك به فه نده مه ک شه ندكجار وه ، ھه! یره ژیانی مرۆڤ زۆر سه
تی  واوه ته ر ھکی تر ئیتر به  سه ڕته په  ده وه کهر ھ سه  له وه کنیکی بچوکه ته
 ھاین ش وه بت، ئمه  نه وره ساتی گه ر توشی کاره گه گۆڕت، ئه وتی ڕۆیشتنی ده ڕه

ک  ندکجار وه ، ھهگۆڕن ری ژیانمان ده به رله ن سه زۆر ڕووداوی بچوک ھه
دا نامنت و بۆخۆی ملی   ئمهستی ده  له که وتی ڕۆیشتنه  ئیتر ڕه که ره فه نده مه شه

توانت   مرۆڤ ده میشه کی گشتی ھه یه  شوه م به ر، به  به گرته نووس ده چاره
خۆی  ر بوای به گه وت، ئه ربکه کاندا سه نووسسازه  چاره یران و ڕووداوه ر قه سه به
  . بت ھه

  ووداوکی ئاسایی ڕۆژانه ڕ داھات، که ر ئمه سه دا به و ڕۆژه ی له و ڕووداوه  ئه دیاره
م  ، به تر ڕووبداتیر کنه  داچه وه لهملیۆنکجار زیاتر  ڕۆژکدا   له نگه  ڕه،بوو

  .س؟ ند که  ھۆی گۆڕینی ژیانی چه بته  ده کاندنه و داچه ، ئه یه وه  ئه که پرسیاره
  ارهو پرسی ری ئه مکی قایلکه نووسم، ویستم وه  ده م نامه ئستا، کاتک ئه

،  وه ته وه  خه وه وته ک بکه ک سۆفییه کانم نوقاند و وه رخۆ چاوه سه  له ، بۆیه وه بدۆزمه
  وه  گومداو تۆم ھاته  به وه  دایه که  پ شوتی پاپۆڕه ، له وه کرده  ده که مه  وه بیرم له

ی بزانت  وه ب ئه ستت به به  ده کیو، چۆن بازره ک کارمامزکی داچه  وه رچاو، که به
!.  وه شی منه  ناو باوه  خۆت فدایه، ئاوا ترسیداره ند مه  چه و شونه بۆ کوێ و ئه

. ن که کان ده  ڕاوی کارمامزه یه م شوه ن به زموون ھه ئه ندک ڕاوچی به زانیت ھه ده
ی  وه ، ئه وه شمه  ناو باوه  خۆت فدایه که  تۆقیوه ک کارمامزه ی تۆ وه و کاته ئه
  کت بوو، که  سوارییه ناسه نھا لدانی خرای دت و ھه کرد ته ستم پده نھا ھه ته به
کی بم و توشی ترس و داخورپان  چه بت منیش دانه خنکایت، پت وانه ریبوو ده خه
  .کان باشترن ته ئافره  له میشه  ھه وه م ڕووه م پیاوان له بووبتم، به نه

چیبوو  وه ی من، ئه که  ترساوه پت بم؛ کارمامزهئازیزی من ملیسیا، یان باشتر 
 ھاواری  ه)ئاسایش(و کابرای سکوریتیی  ر ئه گه ، ئه ، خودایه!دا ڕوویدا وکاته له
، ئاخر  وه بووینه رده  به که ری زیندوو بۆناو ئاوه یکه ک دوو په  وه  جووته کردبا خۆ به نه

ی بۆ   قایمه و شوته ش ئه که پۆڕه پا چوو، که  ده وه  ھزری بۆ ئه  ئمه ک له
کو  ، به وه کردینه ر ئاگاداری نه ک ھه و نه م ئه ، به  لداوه ی ئمه وه ئاگادارکردنه

  ندک سات له  ھه خشه ند چژبه ئای چه. تی وڕو گژی کردین واوه ته تۆقاندینی و به
  !. ژیانی مرۆڤدا

کان  سوره  گۆپه ،وه کرایه و دهبو ریک ده ی ژرپمان خه که ی پرده و کاته ئه
 چی بوو،  و ھزه ، ئهڕببت  تپه که ی پاپۆره وه ، بۆ ئه وه کوژانه گیرسان و ده داده

   لهمان ھز بوو ویستی بوو، ھه ، بگومان ھزی خودای خۆشه وه شمه ه ناو ل وته که
 بویگیرۆ ر ویلیام گه فنت، بگومان ئه  ئه"پسیش"دا، کاتک "کۆپیدۆ"گیانی 
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یلی تابلۆی امان ست هر ھ سه کی تری فاندنی له وا تابلۆیه ت ئه ژیاندا بمایه له
اندنی پسیشف) éLe ravissement de Psych (ئافراند ده.  

 پشتر  ، که که ی پرده وه ڕاوکی کرانه ڕای ترس و ده ره م، سه که  ترساوه ئای کارمامزه
ی  جوانه  و ساته کرد، ئای له خۆشی ده  بهستمان ھهند  ستابووین چه  وهیر سه  له ئمه

 زۆر کانیشت  چاوه کو به  به  وشه ر به ک ھه  تۆ نه وه  خواره شم دامگرتیته باوه له
ر بم  گه کرد، ئه ر سنگم ده سه شت له رمایی له گه ستم به ست کردم، ھشتا ھهسوپا

  ست به نووسم ھشتا ھه ۆتۆ ده ب م نامه و ئستاش کاتک ئه موو ساه و ھه دوای ئه
و  م له که شت ده رمی و ناسکی له  نه ست به م، ھه که  ده رماییه و گه واری ئه ئاسه
  . که ری پرده وبه دا کردیت و فاندمیت بۆ ئهشم پ ک کوپیدۆ باوه دا وه کاته

ر  ه س گات داتبگرمه ی ھیچ ئازارکت پنه وه  ھواشی و بۆ ئه ی ویستم به و کاته ئه
تا  ت بۆ ھه چوو پت خۆش بوایه  ده وه  له ک کرد، که زاییه  ناڕه ستم به وی ھه زه
ش  مه د ئه ایهموو دونیات بگم، ش ش ھه باوه و به هو شمدا بمنیته باوه  له تایه ھه
کاتکی وادا،  بوو له ده م، نه یای ناو مشکی خۆم بووبت، نازانم، به نھا خه ته به
 نا ،م ت ل بکه وجۆره کتر بناسین پرسیارکی له بوو یه ده اتژمرک نه ھشتا ک که
ر دنیاش  گه ئه،  وه ڕی ژنان بکرنه  ڕووبه  پرسیارانه و جۆره بوو نابت ئه ده ر نه ھه

 پیاوان   ژنان پیان خۆش نییهرچی گه ئهشدا  وه ڵ ئه گه مان، لهکان سته ھه بین له
خۆ  ی پیاوان خۆبه وه ن، دشادن به کانیان بکه سته  ھه ت به باره پرسیار سه

ویستی  خۆشه ش ژنان له مه ن، ئه  بکهی پراکتیزهو  وه بخوننهکانیان  سته ھه
  .... وه کاته یان دنیاتر ده که ره رامبه به

ته و ساته  ئهم، که  نازدارهپسیششتا ھه وه ت بیردکی تۆقیو  ر وه ، ھک کارمامز
 نی شو  له وه کانییه  ترساوه  چاوه  ئینجا به ووه ستبت و له ک بهر گرد ی بۆسه بازره

 و که ڕبوونی پاپۆڕه  دوای تپه یهھا بوویت، بۆ  بوانت، تۆیش وه که ڕووداوه
مۆڵ "  ک له  کافتریایه  بۆینه ، پشنیارم بۆ کردیت، که که ی پرده وه داخستنه
ین، ئیتر تۆیش ھیچ  تی بکه یان قاوه  وه ک بخۆینه هی  قاوه وه  پکه"دسپانیا

  ....ڕێ وتینه  که وه بی و پکه رنه کت ده زاییه ناڕه
 کافکانی مۆڵ  کک له  بۆ یه دووی ئمه ی دوو به مجاره یر بوو ڕۆیشتنی ئه ی سه وه ئه

   ڕک و ڕاست له مجاره ی پشوو، ئه که  بارودۆخه واو جیاواز بوو له دسپانیا ته
ناسن و ھشتا  کتر ده  یه تازه  به  دوو مرۆڤ تازه ووین، لهچ خۆمان ده

  ، بۆیه وه کتر نزیک ببنه یه  لهن ی ڕگا بده و ئاسته  ئه شتۆته گه یان نه که ندییه یوه په
کتردا  ڵ یه گه کمان له یه  کافکان ھیچ قسه کک له  یه شتینه ی گه تره د مه و سه تا ئه

ک  یه وی تر پرسیارک یان قسه کرد ئه زمان ده مان حهردووال رچی ھه گه کرد، ئه نه
و  ر مزی ئه دا تا سه  ڕووی نه وه م ئه کردن به رگای قسه ی ده وه بکات بۆ کردنه

  . "سپانیامۆڵ د"ی   دورگه ر نیمچه  سه وته که ی ده ڕیستۆرانته
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م   من پرسیم، ئهھات،  ده وه ریاکه ناری ده  که کی فنکی خۆش له وایه دا ھه و کاته له
  . ، خۆشه  خراپ نییه گوتت؛ وه نینکه  پکه ، تۆش به  چۆنه جگایه

کرد  وی تر ده ڕوانی له مان چاوه که ریه رچی ھه گه شونکی دگیرو خۆش بوو، ئه
و  ری ئه  ژر کاریگه ی ھشتا له وه ک ئه  وه م ئمه کردن بکات، به قسه ست به ده

ک بوو  نھا درۆیه ش ته مه بوو، ئه  پشوو ھه یستی زیاترمان به پو وه دا مابینه ترسه
کان   کرکاره کک له  پکدا یه باش بوو له. ین ڕازی بکه مانویست خۆمانی پ ده

تان  توانم چۆن خزمه ئه:  گوتی وه کی خۆشه ڕوویه  ی شکاندین و به که نگییه بده
.  خرایی گوت نسی به ره مانی و فه ه ئیسپانی، ئینگلیزی، ئ ی به یه م ڕسته م، ئه بکه

ش  که مانییه  ئه له:  خرایی گوتی  به نده وه ریکردبوو، ئه به نھا له ته دیاربوو به
 ئازادن  یاندین، که ی نیشان داین و تیگه که ری خوارنه فته یشتین، باشبوو ده گه تنه

 نرخکی دیاریکراو  بهمان  نهم پشنیازا یانییان ئه م به هن، ب که ی چی داوا ده وه له
کی )  داتی، بامیه(ورۆس ڵ چ گه  لهرم شۆکۆالدکی گه؛  بۆ نمونه.  یه کان ھه بۆ میوانه
  ی کوو له نسی، ھلکه ره ڵ دوو کرواسۆنتی فه گه ک له ، یان کافیهئیسپانی

  .... وه  تۆسته  به یه ڕۆنکراویشمان ھه
نسابام  ره  فه ر له گه ، خۆ ئه ڵ شۆکۆالده گه رۆ لهچو: ر گوتم کسه ب دوودی یه من به

م  ی لره ته وه م له کرد، به ب دوو دی داوای کرواسۆنتی پاریسی و کافم ده
 ناو  یته یکه ک مناڵ ده  کاتک وه خۆم، جا زۆر خۆشه م چورۆ ده ر ئه یانییان ھه به

ر گوتت؛ منیش  کسه یخۆیت، تۆش یه هوجا د  ئه وه ھنیته ریده و ده وه که رمه  گه شۆکۆالده
کی زۆرباش بوو  تایه ره  سه مه چت خۆش بت، ئیتر ئه  ده وه خۆم، له ی تۆ ده وه له

  وه ته زه تام و له مک به  و کهم ربخه دا ده و خواردنه زایی خۆم له مک شاره منیش که
 ئاشنا  تییه وهقام  ند ڕۆژک بوو به تیدا منیش چهڕاس لهرچی  گه ، ئهم باسی بکه

  .بووبووم
کان  رمزه سه ڵ له گه ر له  ھه ، که یه وه دا ئه  کاف کراوانه م جۆره یر له نکی سه دیمه

ی  وه  له ت، جگه که شی خواردنه  ھاوبه بنه ن و ده ده کان دورت ده که دانیشتیت چۆله
تی بۆ   تایبه به  یه تی ھه ش تامکی تایبه مه  بۆ الی خۆیان، ئه گوزنه رنجت ده سه
  کانه م چۆله ک ئه کانیش وه  مناه ، چونکه دایه گه ی منایان له و خزانانه ئه
خیان  ی بایه وه کشن بۆ ئه الی خۆیاندا ڕاده کان به رنجی دایک و باوکه  سه میشه ھه

  وه توانن زیاتر پکه ھنن و ده ت ده کان فرسه و باوکه ش دایک یه مشوه ن، به پبده
  .ن  بکه سهق

  وه  ئه ، چونکهکاتکی زۆر خراپدا بوو  له ی ئمه که ر مزه  بۆسه کانه م چۆله ھاتنی ئه
ئاسانی بھم بۆیت و  روا به بوو ھه ده نهم،  کیسی خۆمی بده بوو له ده نهلک بوو  ھه

ر  سه  دا چاوم چووه و کاته  له ، بۆیهکی تاڵ رییه وه  بیره  ببیت به تایه تا ھه بۆ ھه
کی  یه  شوه به  وه که نیشیتی یه ته ڕیزو به  به که،  که ر ئاوه وبه کانی ئه مه له هب

پاساژی دێ یوان دێ "ر   سه یام ڕۆیشته پ خه له،  وه سترابوونه بهی جوان ی ندازه ئه



 51 

 تا کۆتایی دا که  کۆرنیشه بهڵ پاتریکی ھاوڕمدا  گه  له ووه و له  دون شه  که"بۆربۆ
و  یای ئه  خه ر به ویش ھه نگانی شه ، دره ڕۆیشتین "لۆنتا هرش  ماریتیم بهساژپا"

  که  بۆ میوانخانهقامدا  شهانم ھه به  رم دانیشتووه رامبه به ستا لهی ئ ته ئافره
   . وه ڕاینه گه

مان  ی ھه کی ئواره یه ر پشنیاری پیاسه گه ، ئه وه مه که  ده وه ئستا بۆ ساتک بیر له
م  ، به وه کرده  ده و پشنیاره نگی بیرم له  بده مک به که! بت م چۆن ده ونی لبکهش
ین و  که  ده دا پیاسه که  کۆڕنیشه ستمدا بوو، کاتک به ناو ده ستی له یاڵ ده  خه به

 ماچی ،منین کان راده  توڕه پۆله  شه مک له کان و که رده ر گابه  سه ینه ده جارجار الده
  ..... وه ینه که  ڕۆیشتن ده ست به  ده و دیسانین که تر دهک یه

چووم،  و خوار ڕۆده ره یاکی زۆر قودا به ناو خه ، من له زانم ئستایه ملیسیا، وا ده
یاڵ  مابوو، نوقمی ناو تۆی خه نه  که قینه ڕاسته   خۆم و شونه  تۆو له اگام لهئ

شواند  کجاری نه یه ت به که یاه  خه؛ پرسیت ھمنی  به نده وه پکدا ئه بووبووم، له
 سارد  ریکه  خه که شۆکۆالده: ، کاتک گوتت وه رخۆ بدارتکردمه سه بت له  نه نده وه ئه
رموو  پاش فه.  وه بوویه تی سارد ده واوه  ته ریک بوو به  خهکرد ڕاستت ده،  وه بته ده

و   ئه؛یاڵ گوتم  خه یان نیوهیادا بووم  خه لکردن نازانم چۆن بوو، ھشتا له
، تی دوای خۆرئاوابوونی ئواران  تایبه  به  دگیره زۆر خۆش و وه ره وبه ی ئه قامه شه

ر   سه ڕواته  ده هی قامه و شه ئهستت  به مه؛  وه مت دامه ه و وه که رمییه گه  تۆش به
ڵ کارینی ھاوڕم بۆ  گه  لهی  ئا به .زا بیت؟ چت شاره  ده وه ، له به. ؟ ریاکه ده
سک و  مک ته  که وه داخه وێ، به  ئه ته تاو ڕۆیشتووینه رھه  به کردن و خۆدانه له مه

  .... زیره گینا ب نه ن ئه که ی ڕووی لده که موو خه و ھه  بۆ ئه بچوکه
م  ی ھمن و که وه  له وان جگه  شه م، که  نیشانی بدهلک بوو بۆ من تا  ھه یه م قسه ئه
ک  یه توانین ئواره ر پت خۆش بت ده گه ، ئه  ڕۆژ دگیرتره  له باغییه ره قه

، کاتک گوتت؛ بۆ  مه و وه ر بوو ئه ند جوان و دخۆشکه ین، چه کی تدا بکه یه پیاسه
 بوو  م دره  گوم له م، که و بکه بت پرس به  ده دایه گه کم له م من ھاوڕیه نا، به
کی  ژاوییه شه به ،رپ  سه هستم  ھه که ر مزه سه ریک بوو له ل و خه په له  په وته دم که

ر چوارمان  توانین ھه ، ده دایه گه کم له ی منیش ھاوڕیه  گوتم؛ به وه خۆشحانه
  . خۆشحاڵ بوویت م پشنیاره دیاربوو تۆش به... ین بۆ نا  بکه  پیاسه وه پکه

  
م  بوو، به باغ ده ره ش قه ت و ھواش ھواش کافکهڕۆیش كشان ئه و ھه ره تاو به ھه

و  ئه:  پرسیت وه وتبته ک شتکت بیر که  پک وه نگ بووین، له مک بده  که ئمه
یشتم، تا  گه  تنه که غزی پرسیاره  مه  من له و کاته ئه. ؟ که ھاوڕت چۆن ھاوڕیه

چی بوو، ' ک چۆن ھاوڕیه '  تت لهس به  مه یشتم، که سانکی دوورو درژ ئینجا تگه
  وه ر ئه م لکردیت، ھه و پرسیاره ندینجار ئه  بوونیشمان چه وه رچی سانی پکه گه ئه
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ویست بزانم  مه نھا ده ته بوو، به م نه ستکی شاراوه به  ھیچ مه ت بوو، که که مه وه
  .یی میشه  یان ھه کی کاتییه ھاوڕیه

 بتوانم پشتی پ  کمه نھا ھاوڕیه  ته  بوو، که وه  من ئهی که مه بیرم دت وه له
کانی  موو پداویستییه لکش کردوو ھه  په ره فه م سه ویش منی بۆ ئه ر ئه ستم و ھه ببه
شم بۆ باس کردیت  وه بیرت بت ئه ر له گه ئه. نو دابینی کردبوو ر ئه ریش ھه فه سه
  تییه و بتاقه مک له و ویستی که  ئه  بۆیهت بووم  زۆر بتاقه وه ھۆی مردنی دایکمه به
توانت چیت بۆ   زیاتر ده وه دا له  دژواره مه رده م سه ک له ھاوڕیه،  وه ره  ده هھنتمب

نھایی  نگی و ته  دته  له یتوانی ھاوکاریم بکات، که  ده نده وه رئه و ھه ، ئه!بکات
ی   ناو درژه ڕۆیشتمه ، زۆر نه بیر ماوه شم باش له وه ، ئه وه ره  ده  بمھنته وه ماه

ک  متوانی وه  بووین و نه وه  پکه ندین ساڵ ئمه کو چۆن چه روه ، ھه  وه مردنی دایکمه
  ....وه بۆ بگمهک خۆی  و وه وردی  کانت به موو شته دا ھه م دابانه ئستا له

  ندی به یوه ویش په پ ڕوویدا، ئه  له که بوو، شته مردنی دایکم مردنکی ئاسایی نه
  مه  ئه نگه بوو، ڕه ر مردنکی ئاسایی نه ویش ھه  ئه بوو، که  ھه وه مردنی باوکمه

 بۆچوونی من  ، به کاتک ئاسایی نییه  ھیچ بت، که  ھه وه  خودی مردنه ندی به یوه په
 مردنکی تر جیاوازتر  چن و ھیچ مردنک له ک ده یه موویان له ر ھه کان ھه مردنه
کانی  ره ر قورسی ئازه سه ویش بیار له ر ئه ، ھه کان کاته نھا جیاوازی مردنه ، ته نییه

  ی مردنک له وه ، ئه ر مردنه نگکدا بت ھه رگ و ڕه ر به ھه  له گینا مردن دات، ئه ده
تی  یه که کو قورسی ئازاره ، به  نییه که  خودی مردنه وه کاته مردنکی تر جیا ده

  .کات ستنیشانی ده کان ده ویش کاته ، ئه مهر ئ سه له
  میشه کان، مردن ھه  ھۆی ورانکردنی ژیانی زیندووه بته ملیسیا، مردن زۆرجار ئه

 ھۆی  بته ندک کات و شوندا ده ھه کو مردن له ن؛ به ک ده  وه کۆتایی ئازار نییه
زانیت  تۆ ده. سانی تر کهوامی  رده  ھۆی مردنی به بته دایکبوونی ئازاری نوێ، ده له
چ ئازارک  ست به  ھه که کانی مردووه  نزیکه  مرۆڤه وه کانه ی مردنه دوای زۆربه له
ناخی خۆیدا  سکی نزیکی ل بمرت و له  که سک نییه رینابن، که ن و ده که ده
ر   دوای ھه ، له ی بوونی مرۆڤه  ئیتر پکھاته مه کات، ئه تاوان نه جۆرک له ست به ھه

دا  که ر مردووه رامبه به  له وه  تا شتک بدۆزته وه ڕابردووی خۆیدا بچته  به وه مردنکه
  ....خۆی پ تاوانبار بکات

  بوو، کهدروستال  م له سته و ھه  دوای مردنی باوکم ئه ر مرۆڤکی تر له ک ھه منیش وه
  کاتكیش لهمکرد،   نهم ، به یهارببی مم دهبوو پش مردن بۆ باوک بوو ده زۆر شت ھه

 زۆر ئازاری دام،  مه نگ بوو بۆ گوتنیان، ئه کرد، ئیتر درهپکدا باوکم کۆچی دوایی 
و  رچی ئه گه ، ئه وه مه که  نه ڵ دایکمدا دووباره گه زموون له مان ئه  بیارم دا ھه بۆیه
متوانی بۆ  ی ده وه مبوو، ئه ڵ دایکمدا نه گه مبوو له ڵ باوکمدا ھه گه  له رییه وه یاده

بوو،  ده ر سودی نه ک ھه ی بۆ دایکم نه وه انهم گ ی بکه م و ئاسوده باوکمی باس بکه
  .ریش بوو مھنه کو خه به
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کی خراپی   خویه هم ، ئه  بمبوره ، بۆیه وه  تۆ شارده ر له شم ھه مه ملیسیا، من ئه
رببن،  یان ده که ره مبهرا ئاسانی ناتوانن ناخی خۆیان بۆ به  به ، که کانه پیاوه

  .چژن  ده  ئازاری پوه وه ناخیشه وام له رده رچی به گه کانیان، ئه ره تی ھاوسه تایبه به
ر  گه موو شتک بدرکنم ئه  دوای مردنی باوکم ئیتر بیارم دا ھه من له

و  ک زۆرک له ڵ خۆیشمدا درۆم کرد، یان وه گه م له رشانیشم قورس بت، به سه له
توانایاندا   له ن، که ده  شتانک ده ن به  به ، که وه ه و ھه  ناو ئه وتمه  که ۆڤانهمر

خۆیان  واویان به ی ھشتا بوای ته وه ر ئه به ر له ش ھه مه ن، ئه جی بکه  جبه نییه
  و جۆره بۆ ئه' نا'ربینی   ده ، چونکه'نا'کات بن  و جگای پویست ده  له ، که نییه

 توانای  ن، که یان بده که ره رامبه  به لک به نی شتگه ، به  قورستره وه  زۆر له هسان که
ک زۆر  یه' نا'ربینی   ده ی له که ش دواتر زیانه مه ، ئه مه سته جکردنیان ئه جبه

  . زیاتره
ت  باره ستی خۆمت سه ندک ھه ھه کرد   ده وه نیشتم و کارم بۆ ئه نھا داده ته زۆرجار به

کردن ئیتر  ر قسه  سه ھاته  ده م که رببم، به  بۆ ده  ڕاستگۆیانه و ڕابردووی خۆم بهتۆ
یت؛   ده وه ر خۆته به ، له وه خونیته  ده م نامه زانم ئستا کاتک ئه ده. توانی مده نه

م  یت و به ک بکه یه وت قسه ته مگوت؛ ده ندکجار ده کرد ھه ڕاستم ده
  .... وه یشاریته ده
  ت له که سته  ھه ، چونکه وا مافی خۆته  ئه وه یته  بیربکه یه و شوه ر ئستا تۆ به گه ئه

  که ر مزی نانخواردنه سه  له وه ی پکه و کاتانه تی ئه تایبه جگای خۆیدا بوو، به
  .کرد مان ده نیشتین و قسه داده

کان   پیاوهیری  سه وه ره  ڕووی ده کانیش گوناحن، تۆ له م ملیسیا، پیاوه که ئازیزه
موو پیاوک   ھه نھا ماسککه ته  به وه ھز، ئه ت و بازووی به گه ه ، که که مه
 پیاوان  وه ناوه  ڕاستیدا له ستت، له تی بیبه ر ژناندا پویستی پیه رامبه به له

وام  رده ی به یه و قسه ن، ئه که کانیان ده  ژنه ر به رامبه سی به مایه که ست به زۆرھه
  پیاوان له "   گوایه کرت، که  ده وه  توانج یان شۆخییه ندکجار به یبیستین، یان ھه ده

ی   ھاوڕکه  به وه  شۆخییه ی به و پیاوه ، ئه کی زۆر تاه ڕاستییه" ترسن ژنان ده
سانی  ناوی که تی به ستکی ناخی خۆیه  ھه وه ترسیت، ئه ت ده که ژنه یت؛ تۆ له ده

  .بت ریده  ده وه تره
  ست به ر ھاوڕکانیشیاندا ھه رامبه به ، پیاوان له یه وه  ئه یره  زۆر سه شتکی تر، که

ت  باره یان سهکانی خۆ تییه  تایبه سته ت ناتوانن ھه نانه  ته ، بۆیهن که  دهسی مایه که
بوا   چی ژنان ھنده ن، که کانیشیان باس بکه الی ھاوڕێ نزیکه ان لهکانی ره  ھاوسه به
موو شتکی  کتربناسین ھه کی بوسدا یه  وستگایه ک له ر پنج خوله گه خۆبوون ئه به

کان  کان پیاوه خزانهژیانی  زۆرجار نھنی  ن، بۆیه که کتری باس ده خۆیان بۆیه
  .یزانن  ده وه یانهکان ڕگای ژنه له
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  وه پاشان پکهکان ڕوویانداو  یره  سه  شته یانییه و به بیرت دت، ئه ملیسیا له
 چۆن  تۆ پرسیاری پاتریکت کرد، که" مۆڵ دسپانیا " ک له ڕۆیشتین بۆ کافیه

  . ؟ که ھاوڕیه
م  نده وه رئه م ھه یشتم، به گه  تنه که غزی پرسیاره  مه  له و کاته رچی من ئه گه ئه
منایدا  له  که  ھاوڕیه و تاکه ، ئه یمه نزیکترین ھاوڕی منا ، که وه م دایته وه

ماڵ  ی زۆر له وه  ھۆی ئه ، بهوام بت رده مان به که ندییه یوه ناسیبتم تا ئستاش په
  . یه م ماه  کوڕی ئهک  وهیگوت؛ ئ خۆ پاتریکیش مووجار ده دایکم ھه وه،  مایه  ده ئمه
ستم،  وام پشتی پببه رده ژیانمدا توانیبتم به  له که  ھاوڕیه ش تاکه وه  له جگه

دا  م دوایه  له وه داخه  به کهند کوڕکی دسۆزو باشه،  یناسیت، چه باشی ده خۆیشت به
  وه  تا له وه  پشه م ھنایه له سه م مه دا ئه  لره جا بۆیهری گۆڕا،  سوه واو ڕات له ته

کی  ره ی سه ندک کشه ھه  له جگه ، وه تی من و پاتریکه موو نزیکایه و ھه یت، به تبگه
ر پاتریک ژنی  گه م ئه کی تری ژیانمان نازانت، به  ھیچ نھنییهۆ من و تنوان

کانی  ری نھنییه به رله ی سه وه س بوو بۆ ئه ندجارک بینی تۆ به  چهت بوایه ھه
ک  کان، وه ندی نوان خزانه یوه  بۆ په  کاركی باش نییهش مه ژیانمان بزانت، ئه

  ....ادا ڕووید نوانی ئمه ی له وه ئه
ک کاندا بگۆڕت، مردن ژیانی مرۆڤه ی مردن شت له م ھیچ شتک ھنده بوا ناکه

یان کان گه  سه  له ش جگه سانه و که ت ئه نانه خامۆشی، تهری و  ب کاریگه  به نییه
  زمانه سته  به ه هو ئاژ ر ئه سه ری خۆیان له ، کاریگه ژیاندا نییه سکیان له ھیچ که

ن مر ان دهکانی نه  ببینیت، کاتک خاوه گانه و سه  ئه وتووه که ڕکنهت  نن، قه داده
  رنامه به کک له یه ت جارک له بیرت نایه ، له!گرین  ده  نوزه  نوزه چۆن به

   !.ھشت ده نه ج ی به که نه گکی نیشاندا گۆڕی خاوه کاندا سه فزیۆنه له ته
 شتک بوو   تاکه وه  ئه  چونکه  ژیانمدا گۆڕی، مردنی باوکی منیش زۆر شتی له

ڕوان   چاوه  شته میشه  ھه چی ڕوویدا، بۆیه ، که وه کردبووه ت بیرم لنه ژیانمدا قه له
  شتکی تر له. ن که  و توشی نائومدی دهن ده کانن مرۆڤ زیاتر ئازار ده کراوه نه

یدا  گه  له یشهم و ھه م مردووه ست ناکه ت ھه  قه ، که یه وه نھنی مردنی باوکمدا ئه
زانم  ، یان زۆرجار وا ده وه  بۆ ماه وه ڕته ر ڕۆژک دت بگه  ھه ژیم و پموایه ده

م بۆ  ، به ر چاومه به وام له رده ی به که ژی، تارماییه  شونکی تر ده م له  به زیندووه
  .مرت مزانی ده  ده ، چونکه م نییه سته و ھه دایکم ئه

  
 باوکت  وه  ماه وه  بگه له په نگی بۆدام و گوتی؛ به ی دایکم زه هڕۆی و پاش نیوه ئه
، نا ؟ داوه خۆ ھیچ ڕووینه: ، منیش گوتم وتووه  که  جوه و له وه ته دا بوراوه که باخچه له

و   وامزانی ماندووهوتبوو  پاڵ که که ر کورسییه سه ه، پشتر بینیم ل داوه ھیچ ڕووی نه
 کاتک  ، بۆیهم زۆری پچوو ک بدات، به هوت پشووی یه مووجارک ده ک ھه وه
و  رمه شی گه  لهشدا وه ڵ ئه گه  له ماوه بینم ھیچ گیانی تدا نه دهری  سه شتمه گه
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بت بۆم  ی من ده ، ده وه  ماه  بۆ وه ره وه کوڕم زوو ...دات  ھواشی لده دیشی به
  ....ڵ کوڕم گه ، خوات له هوتن کردوو فۆنیشم بۆ فریاکه له  ته، وه الیه به

 بوو،  وه سته ده م به که فۆنه له ر ته م من ھشتا ھه و به وه ی داخسته که فۆنه له دایکم ته
م  که  یه وه ، ئه!بت چی ڕوویدا بت  ده وه کرده کردو بیرم ده مدیوم پده مدیوو ئه ئه

  . بۆ باوکم ببینم رانییه  نیگه و شوه  دایکم به جارمه
 زۆر  م کردبوو، که وه م تبینی ئه رچی ژنکی زۆرباش و دسۆزو بوو، به گه م ئهدایک

باوکم بدات،  مدیبوو سۆزک به ت بۆ جارک نه ڵ باوکمدا ساردو س بوو، قه گه له
ت  چووم دایکم قه من وای بۆ ده. رم و گوڕ بوو و گه شی بۆ ئه  باوکم باوه میشه ھه

ک ھاوڕێ  وهساڵ ت و حهرگیرییان  رچی پش ھاوسه هگ ویستبت، ئه باوکمی خۆش نه
  .ژیابوون

 یان شونی یاری  وه ره  ده  یبردمه هڵ خۆیدا د گه کردن له ی باوکم بۆ پیاسه و کاتانه له
وت  ر تۆ ئه  بۆ دایکم تۆی زۆر خۆش ناوت، ھه وه پرسی ئه ده وام لم رده منان به

و   ئه  گرنگ نییه وه ئه'،  وه دامه ی ده مه م وه  ئه وه نینه  پکه  به میشه ، ھه؟وت خۆشده
 تۆیشم  ، که س نییه  به وه وت، ئیتر ئه وم خۆش ده  من ئه  گرنگه وه منی خۆشناوت ئه

بووم  نگ ده من بده'  !کات وانییه  مووتان ده شی ھه ویستی من به وت، خۆشه خۆش ده
  .کرد گوشی و ماچکم ده یم دهکان سته توند دهکانم   بچکۆله سته  ده بهو 

  ، له وه  ناو مشکمه پکدا ڕژانه یاڵ له ک دونیا خه  یه فۆنه له و ته یربوو دوای ئه سه
موو  ، ھهریان کرد  ھزرمدا گوزه بهک فالشک  مووی وه  تا ئستام ھه وه منایمه

یانییان زوو   منابووم و به وه و کاتانه کانی نوان من  و باوکم، له ندییه یوه په
  یبردمه کاتی خۆی ده  زۆر زووتر له میشه و ھه ی ساوایان، ئه یبردم بۆ باخچه ده
  یانیینه و به تی ئه تایبه ، به یاریکردنه زم له  ڕگا حه یزانی له  ده  چونکه وه ره ده
و  ، ئهکوشت  کاتکی زۆرم ده وه فره  به یاریکردن به باری، به فرکی زۆر ده به

م و بیھاوژم،  که فر خ نه  به ه ی چیتر تۆپه وه گرتم بۆ ئه ستی ده ی باوکم دهش کاتانه
ی   شونمدا بۆ باخچه ھات به ڕوانیش کاتک ده دا، نیوه ده م ھه که فره به ق له شه به

  . وه  ماه ینه ساوایان کاتكی زیاتری پویست بوو تا بگه
  وه که ییه  ئیره ، دایکیشم زۆرجار بهدام ژیانمدا پده کی زۆری له یه  وزهباوکم ھزو

 بوو،  که  ڕۆحییه ندییه یوه  په که له سه م مه به' تۆ کوڕی باوکتی': گوت ی ده مه ئه
دا  وه الی ئه ربگرت به ویستی زیاتر وه ک سۆزو خۆشه  له ھایه  مناڵ وهی وه بیرکردنه

  . بوو وره  بۆ من پاپشتکی گهمڕوات، باوکیش ده
تی،  ڕه ی بنه ی ساوایان و دواتریش قوتابخانه  باخچه ی له و کاتانه رم دت ئهبی له

 کانی ل فرۆشتم و شته ڕی پده توونتر شه تر یا چه وره خۆم گه کاتک مناکی له
 شونمدا،  ھات به  کاتک باوکم دهبت، کم ھه یه وه ورا ھیچ کاردانه مده دام، نه تکده

ی  و تۆه وه  گیانمه ڕۆیشته  ده وه کردنه وت ھزی تۆه که م پیده چاو وه  دووره ر له ھه
  . وه کرده خۆم ده
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دام   بوای پده نده وه  بوو، ئه کی ھاوڕیانه ندییه یوه ندی نوان من و باوکم په یوه په
ک ھیچ  ک ھاوڕیه کرم وه ده نشی نه رزه شکاندم و سه یده ت بۆ ھیچ شتک نه و قه

،  وه کرده ندک شتی قۆڕ ده ھه  بووم و بیرم له وره کاتک گه.  وه شارده ده شتکم ل نه
 بۆ باوکم  وه  ڕۆحکی منانه  یان به وه که تییه  ئازایه نجامم دابوون و به  ئه که
 سوڕ  وه رم له  سه. وه هوومب ریق ده و تهگرتم   دایدهرم  شه وه رخۆمه به وه، له رایهگ ده
 سزای  و شتانه ندک له ر ھه سه له  ، که و دفراوان بووه وره ند گه  چه و پیاوه من ئه ده
کانی  ه  ھه قسه  به میشه بوو، ھه  سزا نه ت بوای به و پیاوک بوو قه ئاخر ئه. داوم نه

ھیچ  کردیت، ئیتر پویستی به ک ئامۆژگاری ده یه شوه ، به وه کردیته ده پاست
  .کرد نشتی خۆتت ده رزه سهخۆت  بوو، تۆ بۆ ک نه سزایه

  یشتمه گه کاتک ، وه ت بۆ بنووسمه سته و ھه ملیسیا، نازانم ئستا چۆن بتوانم ئه
، !یر کرد کی زۆر سه وانییه  چۆه ستم به ، ھه  نییه وه ماه س له و بینیم که وه ماه

و  ستکی له کاتک ھه رم بردوو ھیچ سه دا به و ماه ی من له نه مه و ته درژایی ئه به
و  وه  ماه وه ته ڕاومه  گه شی، که و جارانه رچی ئه گه بووبوو، ئه  نهدروستال  م له جۆره

رمایی  گه ستم به  ھه میشه بوو، ھه  نه وه ماه س له  بوون و که وه ره ده دایک و باوکم له
ست  وام ھه  وه خۆمه دی کرد، له کم به  ساردییه  جۆره وجاره م ئه کرد، به ڕۆحیان ده

  .  چۆکراوه م ماه  ئه مکه کرد ده ده
  وه ڕنه گه کان ده نگه ی جه ره به ی له ربازانه و سه ککم له کرد، یه ستم ده  ھه وه خۆمه له

نگ  ترسی جه کانیان له بینن خزانه  ده وه  ماه نه گه م کاتک ده ، به وه بۆ ماه
دا بۆنكی ناخۆشیش  و کاتانه ا له، ئ ردووه سپاوانی  چۆه یان به که توون و ماه ھه
  .وانی یت، بۆنی چۆه که ست پده ھه
کان  ره نجه رگاو په  دهرمایی  گه ستم به  ھه وه  ماه ڕامه گه ر پت بم جاران ده گه ئه
کرد گوی ناو  ستم ده کرد، ھه مان ده که رژینی باخه  زیندوتی په ستم به کرد، ھه ده

قکیان  ونه  ڕه مان جۆره که وشه کانی حه خته ، دره ی دایکم ڕۆحیان تدایهکان ئینجانه
  موویان له ر ھه کرد ھه ستم ده  ھه و جاره م ئه بینین، به  ژیانت تدا ده بوو، که ھه

و  ه بم و ماه ت ئه ، نازانم قه ماوه رمایی و ژیانکیان تدا نه ستاون و ھیچ گه  وه جوه
  مشکمدا ھات، که  به  خراپه و ھزره  ئه وه  خۆمه  له ، بۆیهدیبوو  نه یه سی ساردو شوه

گوتم؛  ستک پی ده  ھه وه خۆمه ، له دا کۆتایی ھاتووه و ماه  له چیتر ژیانی ئمه
موو  ھهن،  گه ه کۆتا د دا به کانی منای و ڕابردوو لره ون و یادگارییه موو خه ھه

و  وه  زیاتر بمنمه وه متوانی له  نه بۆیهکراو،  بیرنه  لهکی ڕابردوویه بت به شتک ده
  .... ڕابمنم ره  تۆقنه نه و دیمه له

م و  فۆنک بۆ دایکم بکه له بیرم چوو ته ر له شۆکاو بووم ھه  په نده وه ملیسیا، ئه
  یانده  خۆم گه له په م بووم به که  سواری ئۆتۆمبیله وای باوکمی ل بپرسم، بۆیه ھه
ونییان ن، ڕسی پویستم پدان دره کم و ئهی ناوی باو وه دوای ئه. وتن ی فریاکه انهخ

  .ی مشک کته سهشی  کردم بۆ به
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 تۆ . وه ته بوراوه:  دایکم گوتی ونکهرشانی کردم، چ تی په واوه ته  به واه م ھه ئه
 ی بوا وه  ئه بۆ وه دۆزییه ھۆکارم نه. تبی کرد کته  ڕاست بت و سه وه بیت؛ ئه

ر  ک ھه ر کار وه ی بۆم بۆسه وه یانی پش ئه  به ی کردبت، چونکه کته  سهم بکه
ی  مونی بچکۆله  سه ش دانه ک شه ڕه ی گه که مونخانه شتبوو بۆ سهیکی تر ڕۆ یانییه به
ی  ک زۆربه کیبوو وهی 1"*راز ی به گوچکه "  و دوو دانه"ر رلینه به"ک  ، یه"برۆتشن"

م  کردبوو، به شی ئاماده که قاوه. ن دانابووی که ر مزی نانخواردنه سه لهان نییا به
، بۆ  کوژاندبووه شی نه که هو ماشن وه  ھشتبووه که ر ماشنه سه ی له که سوراحی قاوه

  . وه بته  سارد نه که ی قاوه وه ئه
،  وه یانیدا بدۆزمه هوتی ب سوکه ھه  شتکی نائاسایی له وه کرده ند بیرم ده رچه من ھه

  یه وانه کرد تا بیم له دی نه بهژیانی باوکمدا  لهم ھیچ شتکی ناڕک یان نوم  به
چاالکیم و وق  مان شه کانی تر ھه یانییه موو به ک ھه وهی بووبت،  که  ھۆکاره وه ئه

ی  هک ی باخچه وه تی کاتک باسی چاککردن و پاککردنه تایبه کرد، به دی ده تدا به
ری  مک سه  که ، که ڕۆ باوکم پی گوتووه پش نیوه: یگوت م دایکم ده بهکرد،  ده

می   وه وه نینه  پکه ویش به ، ئه ردووهک گژبوون   بهیست ندکجاریش ھه دشت و ھه
  .... و ھیچی تر  پیرییه رده  ده وه  گوایا ئه ، که وه ته داوه

بوو، ک ل پاخرا یه هو ره ر قه سه ی باوکمی له رهو ژوو  ئه ملیسیا، کاتک ڕۆیشتمه
یان بۆ )medical ventilator(ستکرد  دانی ده ناسه  جیھازی ھهی ماسککک و یه کانیله

ش  مه ئه) cardiogramکانی دڵ   ماسولکهھکاری(کاردیۆگرام ڵ جیھازی  گه دانابوو، له
 یکانی د ماره  چاالکی ده اگایان له بوو ئ وه نھا بۆ ئه  پی گوتم؛ ته که ک پزیشکه وه

کجاری  یه  کودا به ن و لهوام ب رده چاالکی به توانن له نکی تر ده تا چه بت، که
ک  ستا بوو، وه تی وه واوه ته مشکی بهشتای  دا ھه  سه له  ان دت، چونکهکۆتای

م  به"  ختک نییه  ھیچ به وه داخه به: " ی پ گوتم وه  ئه وه فکه سه  ئه  به که پزیشکه
دی   ڕوخسارمدا به کی له یه وه رسوڕمان یان کاردانه  ھیچ سه که  پزیشکه یه قسه

  !.کرد نه
ی  که  قسه تی گوم له واوه ته یشتووم، یان به گه  من یا تنه یشت، که و وا تگه ئه
  وه شاندنکه ر ڕاوه سه و به وه نزیک کردمه  خۆی ل جارکی تر ، بۆیه بووه نه

بووبت یان ھیچ  ھیچ نه ی گوم له وه ک ئه دیسان وه"  ختک نییه ھیچ به"  وه گوتییه
بت، شتک   نه وه نھا ئه بت، ته کم ھه هی وه متوانی ھیچ کاردانه دابت، نه ڕووینه

  ندک فرمسکیش به بوو بخنکم، ھه یک دهر رقوڕگی گرتبووم و خه  به ناوه له
ی  وه  له ، جگه وه رببنه توانی به یانده تیس مابوون، نه مدا قهناو چاوان ک له قورساییه

  .رچاویان ل کردبووم به
دا  که ڕاستی ژووره  ناوه شونی خۆم له یر بووبووم، له تکی زۆر سه توشی حاه

ھۆی  مدا به  ژیانی ڕۆژانه له. م توانی تف قوت بده مده قیبووم، نه ک چه یه شوه به

                                                
(خورن  یانییان ده  شیرینین زیاتر به راز دوو جۆره ی به ر و گوچکه رلینه به*   1 Berliner. Schweineohren( 



 58 

بوو،   نه  قوڕگ ئشه ته م حاه م ئه  ھاتووم، به وشی قوڕگ ئشه زۆرجار ت رماوه سه
  .رسنگم  سه وتبووه بارکی قورسبوو که
،  وه بووه ده رنه یان به ک دۆپه تیس مابوون و یه کانمدا قه چاوه گۆمک فرمسک له

  ه ل ، جگه که وه ره ر قه سه ت باوکیشم له نانه بینی، ته لی ده موو شتکم به ھه
دا ھیچی  ی ده ناسه  قورسی ھه ک پاخرابوو به یه روه ر قه سه تارمایی مرۆڤک له

 من  که، دا ده ی نه ناسه ھه  یه و شوه و به دا ئه ڕاستی م له ، بهبینی ده ترم نه
  .رزو نزم بکات بینی به رابک ده ک سه ی وهو  لی چاوی من بوو ئه وه ئهمبینی،  ده

  یه و شوه دا به و ژووره ڕاستی ئه  ناوه م کاتکی زۆر له نک، به  چهملیسیا، نازانم
شی پداکردم، ئیتر  کانم و باوه رشانه  سه ستی خسته ، تا دایکم ھات و ده وه مابوومه

 بوخت، گۆمی فرمسکی  که سته ربه  پکدا به رت لگرتبت و له  به ک کانییه وه
  . ر ڕوخسارم  سه ردهیان ک قین و ھاژه کانم ته چاوه

  و ئازاره ی ئه رگه توانی به مده ت، نه بوایه شی دایکم نه ر باوه گه کاتکی وادا ئه له
من  و زۆر له وشی ئه گریا، ڕه شده ت نه نانه گوت، ته ده  بگرم، دایکم ھیچی نه قوه

شت نی ته ی به و کورسییه ر ئه سه ڕۆیشت له بت زوو زوو ده  نه ھندهر  باشتر بوو، ھه
  .نیشت  بوو داده وه ی باوکمه که روه قه
جارک  ، جار به وه  ماینه وه دیار باوکمه و به نگانی شه ره  من و دایکم تا ده و ئواره ئه

  ی ھیچ به وه ب ئه و بهکرد ی ده که ی کاردیۆگرامه یرکی شاشه ھات و سه پزیشکک ده
  .ڕۆیشت  بت ده ئمه

نیشت و  نیشت باوکم داده ی ته و کورسییه ر ئه سه ر له کیشم ھهکان دای ی کاته زۆربه
  ستکی له خست و ده ری داده ڕوانی و سه  منی ده  له وه ر سوڕمانه سه ندکجار به ھه
  .دا ستی باوکم ده ده

  و دیسان ڕۆیشته وه  ژووره کان ھاته  پزیشکه کک له نگی کردبوو، یه واو دره کات ته
 گیانی  ی له رو سۆندانه و وایه ندک له ھه ستی له و ده که گرامهی کاردیۆ الی شاشه
ب   کردو به  ئمه  ڕووی لهی بوات وه  پش ئه مجاره م ئه سترا بوون دا، به باوکم به

 گوت و لیدا   ئمه ی به یه ند قسه م چه مک بت ئه ڕوانی ھیچ وه ی چاوه وه ئه
،   ھیچ سودکی نییه  لره وه مانه!  وه  بمننه لرهی  وت تاکه تانه  ده ڕۆیشت؛ ئوه

  .... وه  بمننه وت لره ی بتانه توانن تاکه شدا ده وه ڵ ئه گه بن، له نھا ماندووده ته به
نگاو  متوانی ھه  قورسی ده وتبت، زۆر به رکه ژنۆکانی خراپ به سک ئه ک که منیش وه
 بۆین،  کات لره  پوسیت ده  لکرد، کهو الی دایکم ڕۆیشتم و داوام ره بنم، به

 ر سه ک له تییه زایه ھیچ ناڕه ب  نت، دایکیشم به یه  ھیچ سودکمان پ ناگه وه مانه
منیش . مک گوشی و کهستی باوکم دا ده ستکی تری له ستاو ده  ھه هک کورسییه

ستیم  ا بووم توند دهڵ باوکمد گه  له کانی ژیانم، که ی کاته ک زۆربه  وه مان شوه ھه به
 منم، ئادریانی کوڕت،  مه  ئه ، که ی نزیک کردوه  گوچکه مم له رخۆ ده سه لهو گوشی 

کی  یه ش ئاماژه مه کرد، ئه نه ست پ کانیدا ھه سته ده کم له هی وه م ھیچ کاردانه به
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ی  وه ونهختک بۆ چاکبو ھیچ به" : گوتی که ک پزیشکه  وه  بوو بۆم ، که وه ره کالکه یه
ستیم  ودا، کاتک ده  شیرینی خه ت یان له خۆش ببوایه ی باوکم نه وه ر ئه به  له" نییه

  ....بوو کی ده یه وه کانی کاردانه سته ده  به  منه وه گوت؛ ئه رخۆ پم ده سه گوشی و له ده
  

3  
  

،  هکانم بوام پبک  چاوه ڕۆیشته و نه  ھیچ خه وه و شه ر بم ئه گه ملیسیا، ئه
و  وه خواردۆته  نهرابم  شه نگه  دره وه و شه ه ئ موو ژیانمدا ھیچ کاتک ھنده ھه له

  . کشاوه م نه ره جگه
  ستی به  ده وه فۆنی ماه له ، ته وه وبردمیه  خه که ی ھۆه فه نه ر قه سه نک له نازانم چه

ویشی  رچی خه گه  ئه وه ستی و ماندووبوونه ھۆی مه م به نگ لدان کرد، به زه
  . وه مه  بده که فۆنه له می ته و وه وه توانی ڕاستببمه مده نهر  زڕاندبووم، ھه

،  وه  خواره ھاته کان ده  قادرمه ی پی دایکم بوو له په ته چوو گوم له زۆری پنه
  یانده  خۆی گه له په وتبوو، به که وی لنه ویش خه و ئه یی شهادرژ دیاربوو به

ساتک جارکی تر  متر له دا بۆ که و کاته  له نگه وکی کرد، ڕه له و ھه که فۆنه له ته
ر  سه  به وه ئاسمانه ک بوو، وامزانی شتک له یه  زرمه  گوم له ، که وه وتبته وم لکه خه

کدا  ھۆه  دایکم لهم که یر ده  سه وه ئاگاھاتمه  به  که ماندا ڕوخا، بۆیه که خانووه
  ، من به یه وه سته ده شی به که فۆنه له و ھشتا ته وه ته و بوراوه که وییه رزه  سه وتۆته که
ناو  رگرت و گوم پوه ست وه ده م له که فۆنه له م بۆ کرا ته ونده رئه  ھه له په
ھیچی تر  گوم لهزیاتر  توت توتک  م له وم کرد، به له و ھه له ندجارک ھه چه
  .بوو نه
بوو،  رخۆی نه سه و ھشتا ھۆشی له ، ئه وه دایکمدا کردو ڕاستمکرده شم به  باوه له په به
و  وه مییه ده مکم کرد به  که ھنا،رداخک ئاوم و ڕۆیشتم په وه ھواشی پامخسته به
.  ڕوخساریدا کرد  له وه مک کاردانه  که ستم به م و چاوی پرژاند ھه ده ندکم له ھه

  وه ڕامه  گهوتن کردو ی فریاکه خۆشخانه فۆنم بۆ نه له و ته وه  دیسان پام  خسته بۆیه
  ....بۆ الی دایکم

کک بکات، خۆی  یه ی ڕوو له وه کاتک ناخۆشی پش ئه'ن؛  ئای ملیسیا، زۆرجار ده
  . وه ر مندا شکایه سه  ڕک به یه م قسه ئه' کات  ده بۆ ئاماده
   ئمه و کاته ئه.  بۆ الی دایکم وه ڕامه گه،  وه م داخسته که فۆنه له  تهی وه دوای ئه

باکوری  ی ئرنست ڤۆن برگمان له خۆشخانه نه.  خۆرئای پۆتسدام بوو مامان له
ک زیاتی پ   خوله  پانزه وتن له بیلی فریاکهمکرد ئۆتۆ ده ری شار بوو، بوام نه نته سه

  . رواش بوو چی ھه بچت، که
 بیانووی پارکی  زیال دووجاران تۆم بهدایکبوونی نا دوای لهبیرت بت،  ر له گه ئه

رڤگ   ڕونده ش به که ردوو جاره ھه. وێ برد  بۆ ئه وه ه)Der Wildpark(کان  کوییه ه ئاژه
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)Runder weg (ه دا بهمبردیته ت نهس هنق  ئه من بهماندا ڕۆیشتین،  که  کۆنه نزیک ما  
موو  ویست ھه مده ، نه وه ولتهویست برینی ڕابردووم بک مده مان، نه که  کۆنه الی ماه

 م دونیا ر ژنکی تری ئه ک ھه چی تۆش وه کانی منایم بووروژنم، که رییه وه بیره
رد  زه مه ڵ ژناندا ده گه کانم له وت یادگارییه مه چوو من ده  ده وه گومانت بۆ ئه

  . هو کرده کتری بیرمان ده یه ند دوور له  من و تۆ چه ، ئای خودایه وه مه بکه
کانی من بۆ پۆتسدام  ردانه  سه لهیای خۆتدا چۆن بیرت  خه نازانم تۆ لهی  و کاتانه ئه
یت،   ھیچ شتک بکه ست به ی بھم تۆ ھه وه ب ئه نگی و به  بده بهمن  ، وه کرده ده

   له ر ئوه گه گوتن، ئه پمده. کردن و باسی نازیالم بۆ دهکرد م بۆ دایک و باوکم ده قسه
 جگای  م دارستانه  منای ناو ئه ی، چۆن به وه بووم له دا بمابان دنیا دهژیان

چۆن . کردنی نازیال  شونی پیاسه بوو به  ئاواش ده،کردنی من بوو وامی پیاسه رده به
کانی  یان کرد، ئاواش نازیال سییه شه  گه م دارستانه وای ناو ئه  ھه کانی من به سییه
 بۆنی  لهک من چژ  فسون ئستا نازایال وه م ئه بوو، به  ده رهو و گه وه کرانه  ده لره

  . رناگرت  وه م دارستانه ئه
 دی  له. کردن کردو باسی نازیالم بۆ ده م بۆ دایک و باوکم ده  من قسه و کاتانه ئه

 بۆ نازیال  وه می باوکمه  ده کانم له  کوییه ه مان چیرۆکی پارکی ئاژه خۆمدا ھه
  ....  وه گایه  کانم بۆ ده ، باسی پادشای پرۆسییه وه گرایه ده

وتن  ک ئۆتۆمبیلی فریاکه خوله  خمینم کردبوو پاش پانزه ک خۆم ته ملیسیا، وه
تاییان بۆکردو ئۆکسجینی  ره ری سه سه ندک چاره  ھه له په به.   مامان یشته گه
ی  وانه  ڕه له په ست و به  لوتی به  له وه  ڕگای ماسککه ستکردیان له ده
  .یان کرد خۆشخانه نه

دوای  کانم ئاوسابوون، له  قورس بوو، چاوه وییه م زه ی ئه رم ھنده من ھشتا سه
وام  رده  به نده و کارمه ئه. کاندا سواربووم نده  کارمه کک له ڵ یه گه  له وه که ئۆتۆمبیله

بوو،  یانم نه وه مدانه وهتی   منیش ھیچ تاقهکرد،  دایکم پرسیاری ده ت به باره سه
شی   به شتینه چوو گه زۆری پنه. وه دایه مم ده  نازانم وه ی جار به  زۆربه بۆیه

م  ئهچی  ، که بووم ندرووستی باوکم لره وای ته وی ڕابردوو بۆ ھه شهمن . وتن فریاکه
  .... وه ته  ھاتوومهری دایکم سه بۆ چاره  یانییه به

رکردن  سه و شونی چاره ره ک و به یه روه ر قه  سه ان خستهی دایکمی وه دوای ئه
 تا بانگم  وه وانکردندا بمنمهڕ  شونی چاوه  له  لره  کرد، کهمن بردیان، داوایان له

  .ن که ده
رم  کانی سه ماره م کشانبوو ده ره و جگه راب خواردبووه م شه نده وه وی ڕابردوو ئه شه
 کاف  له. کرد  ئاوسانی پشتی چاوم ده ستم به واو ھه ا، تهد  دم خراتر لیانده له

بت  کاتکی وادا کاف شتکی خراپ نه لهکرد ستم  کم کی، ھه یه  قاوه که ئۆتۆماته
  .م که رئشه ی سه وه مکردنه بۆ که
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گات  ست ده ده  بهموایکی دایکم  تا ھه  مشکمدا ھات، که  بیرک به وه خۆمه له
. ژرچاودری پزیشکدا بوو وتن له شی فریاکه به ویش له  ئه م، که م بدهوکبا رک له سه

وم  کانی ئه  خوشکه کک له  یه  له کام ژوورو ھۆڵ بوو، بۆیه  بیرم له وه ھاته ده باش نه
ی ل پرسیم، پرسی بۆ  که ی ناوه وه چی دوای ئه تیم بدات، که ی یارمه وه پرسی، بۆ ئه

نا، ' !.  یشتووه گه ست نه ده به  باوکت ت به باره کی نوت سه ھیچ زانیارییه
ردا  سه الی بووم ھیچ گۆڕانکی به و له شه ی نیوه ا نزیکهبت ت  نه نده وه رئه ھه
ڕاستدا  سته ده  به وه لرهم  کت پبده گوتی؛ من ناتوانم ھیچ زانیارییه' ....ھاتببوو نه

  .ن  بدهواوت اری تهو زانین  توانن ھاوکاریت بکه وێ ده ، له پرسگهبۆ بۆ 
کانی  سته به  مه یر بوو، ھیچ له م و مژاوی و سه مک ته  که م خوشکه ی ئه قسه
ست  ده  لهوام رده بهدا  خۆشخانانه  نه م جۆره چوو له  ده و خوشکانه یشتم، له گه ده تنه

دا  هخۆشخانان م نه ی له وانه ، زۆرن ئه وه دزنه کان خۆیان ده ھاوکاریکردنی خه
 مل  زۆره چن به سانک ده  که ن و له کانیان ناکه پی پویست کاره ن به که کارده

  . کرابن ی ئره وانه ڕه
رگرتنی زانیاری  بۆ وه م باوکمناویستام و  دا وه که  پرسگهم رده به ، کاتک لهملیسیا

  ت به هبار مک گۆشتنی زۆر ڕۆح سوک داوای زانیاری زۆری سه تکی که ، ئافرهپدا
،  وه دایه مم ده زووی وه ر پرسیارک به منیش دوای ھه،  کرد مان که باوکم و خزانه

کی  یه له  ھیچ پهی وه ک ئه ش وهیو  ئهی باوکمم نیشان بدات، که کو خرا ژووره به
ستی   دهاوگ رده یدا وه که الی ھاوکاره بهر پرسیارکردنک ڕووی  بت و دوای ھه نه
  .... وه کرده ن دهکرد قسه به
م، بۆ  ق ببه بوو شه ریک ده کرد خه  ده  باسی شتی وا قوڕو بمانایان  یانییه و به به

ی  لیقیه ر سه سه ژر ناوکم له کی تر له مام تاتۆیه ته بهگوت؛   دهی که  ھاوکاره  به نمونه
،  گم کشاومه قن  پشته  له یه ژدیھایه و تاتۆی ئه  زۆر ڕقی له کهنم بکشم، چو ھاوڕکه

  ککه دایک بووم، یه ژدیھادا له سای ئه  من له شی گوت؛ که وه خۆ کابرای چینی ئه
دایکبوویت،  دا له و ساه ی تۆ له وه رئه به ھا پی گوتم؛ له روه کان، ھه  باشه ساه له
ری تری  و زۆرشتی دخۆشکه مانه ژیت، ئه بت و زۆریش ده یت زۆرباش دهدروستن ته

 بۆ  ھاوه  سومبولکی وه سترابت به نووست به ر تۆش چاره گه تم؛ ئیتر ئهگو پده
  ....وام بتپارزت رده  بهی وه یت، بۆ ئه که شت تاتۆ نه ر له سه ی لهک یه ونه

منیش . ؟ دایکبووه ی له  دایکت که ، ببوره وه الی منداو پرسییه  به وه ایهرگ کی وه ڕوویه
و  وه قسانکرده ستی به یدا ده کهڵ ھاوڕ گه چی له ، که وه هدای مم ده ریکبوو وه خه

، خۆ  ھا نییه تاتۆو شتی وه زی به  حه قه  ڕه لله  که نده وه و ھاوڕی من بۆ ئه نازانم ئه
.... ن ھیچ شتک تناگه وقن و له ھا بزه موویان وه زانم پیاوان ھه م، ده گوشی ناده

، دایکیشتان ئستا  وه  پرسییه وه ر سوڕمانه سه داو بهالی من رگا به کی تری وه ڕوویه
الی  وی به، دیسان ڕو وه مه می بده ویستم وه. ؟ ، وانییه وتنه شی فریاکه به له

ی  که  دوای مردنی مرده ژنی داماو دیاره ی پیره ئه: او گوتیرگ یدا وه که ھاوکاره
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،  مردووه ، من باوکم ھشتا نه  دایکمهستت به منیش گوتم؛ مه....  ، بووهتوشی شۆک
  .... مک زوو بکه  که یت، تکایه م پیشان بده که نھا ھاتووم ژووره ته به
کرد  کانی چاپده ه زانیاریی دا، که هک الی پرینته یرم بکات ڕووی به  سه وه ب ئه به
  یانه له  په که م خه ی ئه نده وه ی؛ ئه بکات، گوت ڵ خۆیدا قسه گه ک له او وهرگ وه

دا  رموو لره  ئارامترن، فه که م خه وان زۆر له ، ئه کیان نییه یه له کان ھیچ په مردووه
  ....!. کم بۆ بکه ئیمزایه

ر  رم بۆسه سه ستی ئیمزاکردن مه  کاتک به وه مه  ئاوساوه و چاوه ملیسیا، به
، ئیتر ردنیسی م که نووسرابوو؛  که ته ردی بابه ، سه وه کان شۆڕکرده زه کاغه

  هو د نووسم ئه  بۆ تۆ ده م نامه ھۆش خۆم بچم، ئستاش ئه واو له ریکبوو ته خه
  یشتم، که ش تگه وه ژنۆم شکا، له رچاوم، ئیتر ئه  به وه یی دنه وره قیی و گه زه به

  ....ھۆشی خۆی ڕۆیشت  دایکم له که فۆنه له بۆچی دوای ته
  

****      ****      ****  
نھا  ته ، بهڕوویاندامتردا  وو ڕۆژک که  نوان شه  له و ڕووداوانه و ئهمو ا، ھهملیسی

کانی  موو کاره و ھه دا ھاوکاریم بکات پاتریک بوو، ئه  قورسه و شۆکه سک توانی له که
  وه ھاتمه ده ھیچ شتک نه ک وڕو گژ بووبووم به یه  شوه من به. ڕاند منی ڕاپه

  .رخۆم سه
و  وه  بۆ ماه وه  ھنایه خۆشخانه  نه کان پاتریک دایکمی له اوه ڕوود دوای دوو ڕۆژ له

  ی نیسه  ی کهChapel" 2شاپل  " ی باوکم ئستا له که رمه  ته ئاگاداری کردم، که
  ).Erlöserkirche (  ره ئرلوزه

کم  ند ھاوکار و ھاوڕیه کان زۆر درژبوون، چه دا کاته و دوو ڕۆژه ی ئه ماوه له
م  که ره به ڕوه رخۆشییان لکردم، به فۆن سه له ته ر به  ھهنندکیا  کردم، ھهردانیان سه

چی کاتک ھات بۆ  ، که زانی پیاوکی وشک و ب دڵ و ڕۆحه  وامده و کاته تا ئه
تت بۆ   س ڕۆژ زیاتر ڕوخسه توانم له ده: ستم و پی گوتم  ده  کارتکی دایه وه ماه
 باری  مه م ئه ، به وه  بمنیته وه ماه وت له نکت ده توانم پت بم چه م، ده بکه
  وه ڕیوم، مانه دا تپه زموونانه و ئه ترم و به وره  تۆ گه کات، من له روونیت خراپتر ده ده
  وه ڕیته  بگه مه  ڕۆژی دووشه  پم باشه کات، بۆیه  زیاتر ماندووت ده وه ماه له

  ....کات  زۆر ھاوکاریت ده مه رکار، ئه بۆسه
  .یاندبوون  گهنجام ئه کو خۆیان به کانی منی وه موو ڕاسپاره پاتریک ھه

  و ڕۆژه ر ئه ھه.  گیانی سپارد مه ی کرد و ڕۆژی شه کته ینی سه باوکم ڕۆژی ھه
ستک   کردبوو، داوای ده وه  ووانهخاک سپاردنی مرد سمی به  بیرۆی ڕوڕه ندی به یوه په

م  زانی چ جلکی بده مده کاتکی وادا نه  منیش لهجلی جوانی باوکمی لکردم،

                                                
Chapelشاپل  2 ندڕۆژک  ی چه مرت بۆ ماوه کک ئه کان، کاتک یه نیسه نیشت که ته  له ته  ژوورکی تایبه

.ن و دوعای بۆ بخونن ردانی بکه کانی دواسه ی خزم و دۆسته وه ، بۆ ئه وه ھرته وێ ئه له  
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نی بۆی  مه ی ته ست ساه  دیاری شه دایکم به  یاد، که وه م ھاته و قاته نھا ئه ته به
و  ، ئه وه کرده ری نه به  جارکیش ئیتر له  بۆ تاقه و ڕۆژه  له م باوکم جگه کیبوو، به

ر  به مدیبوو بۆ جارکیش قات له نم نه هم درژایی ته بوو، منیش به قات نه زی به حه
  که  ھۆه  له ڵ دایکمدا، که گه ی له که رگیرییه ی ھاوسه رچی ونه گه بکات، ئه

 زۆر جوان لی  ردا بوو، که به ش و کراسکی سپی له یانواسیبوو قاتکی ڕه ھه
  .تر بکا به  قات له بوو، که وه قی ئهش  دایکم عه وه شه وه ر له ت، ھهھا ده
و  ر بۆنه  ھه ، چونکه کودایه باشی بزانم له  شتکی باوکم بت به  تاکه وه  ئه یه وانه له
ر بکات، کاتکیش  به  له و قاته کرد ئه  دایکم داوای لده وه  پشه ھاته ژنک ده جه

 دام  نیشاندهو که م دۆبه رده  به یبردمه  دهھات بۆ الی من و  ده وه کرده تی ده باوکم ره
م تا  باوکم بکه ت به ناعه کو من بچم قه دا، به ده یدا ھه که شان و بای قاته و به

  ....ری بکات به له
ر  به ی له و قاته ئه: م نیشانداو پم گوت که  قاته سته و ده که  الی دۆبه پاتریکم برده

  ی دایکم با لهبت بۆ د ری بکات، ھیچ نه به  بوو له وه  ئاواته ن، تا مرد دایکم به بکه
  . ریدایه به دوا مائاوایی ژیانیدا بیبینت له

کرد،  ده ی نه تی زمانی شکابوو، ھیچ قسه واوه ته  دایکم به وه  دوای مردنی باوکمه له
ش زیاتر ماندووی  مه ھیچ شتکیش بگرت، ئه  لهویست گوێ یده  خراپتر نه وه له
واو ببت و   ته که سمی ناشتنه ی ڕیوڕه پمخۆشبوو زوو کاروبار وه  ده کردم، له ده

،  وه توانت بیربکاته متر مرۆڤ ده وێ که بیت له م، ھیچ نه که ر کاره  بۆ سه وه ڕمه بگه
م  ، به  دووره وه مردنه مووی له کرت ھه ر ده سه ی له وام قسه رده شی به تانه و بابه ئه

  !.م دایکم چی لبکه
تی  واوه ته  به ی دایکم بوو، که نھا کشه ته  به وه کرده دهدا بیرم ل و کاته ی له وه ئه
بوو  ده!.  بوو وته ککه  ئاوا پیرو په و ژنه  ئه  کورته و ماوه وتبوو، نازانم چۆن به کی که په

  .... وه ته رکم بۆ بدۆزیبایه سه چاره
و  وه ره  ده ڕۆمه  ده؛دایکمم گوت ستام، به و ھه خه  زۆر زوو له ممه یانی ڕۆژی سشه به
باوکم  رک له  سه وه وشه  له ر پت خۆشه گه مژم، ئه ده وای پاک ھه مک ھه که
  . وه تی کرده شاندنک ڕه ر ڕاوه سه و به م ئه ، بهین ده ده

" پارکی سانسوسی"کی ناو  یه  پیاسه وه خۆمه ، له که ی بۆم بۆ شاپله وه پش ئه
ڵ  گه بینی له دا ده و ناوه کت له را خه  تاک و ته زووهیانی  و به به.  وه رمه  سه وته که
  بت له وه ده کرده ده" م فریدریشی دووه " کرد، من بیرم له یان ده کانیان پیاسه هگ سه

ک کردبت وا بیریی  نھاییه  چ ته ستی به ھه" م که فریدریشی یه"دوای مردنی باوکی 
ڵ باوکیدا  گه و له  ئه ڕاسته.  وه  کردبته وره رین و گه دنی پارککی وا بهدرووستکر  له
ر کوڕو  م دواجار ھه بردنی ژیانیان، به ڕوه ر چۆنتی به سه  ناکۆک بوو له میشه ھه

ستی   دوای مردنی باوکی ھه بت، له  واش نه نگه ڕه: مگوت  ده وه خۆمه له. باوک بوون
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ی  که ییه  شاعیرانه ونه  خهی وه لک بووبووبت بۆ ئه و ھهک کردبت، به نھایی نه ته به
  ....  دی ر بھنته کانی بۆ ھونه زووه و ئاره

،  وه کانمه یاه  ناو خه ک ڕۆشتبوومه یه شوه  به  یانییه و به کی درژ به یه پاش پیاسه
و  لکی باش بوو به ش ھه وه  ئه،" نوێباخی" بۆ ناو  وه ڕیبوومه پهیی و چۆن  نازانم که

  .  پیاسه وام بم له رده به" پیرۆزی ریاچه ده "ناری که  به یانییه به
خش بوو،  رمانکی ئارابه  ده و پیاسه ی من ئه یانییه و به رچۆنک بت، بۆ ئه ھه
 زیاتر  که ریاچه  ده  لهن و ڕوانی وه وردبوونهڵ  گه  له  که وای پاکی باخه مژینی ھه ھه

  وشه و ڕه  بۆ ئه که  باشترین تراپییه مه کرد ئه ستم ده  و ھه خشیم به ئارامی پده
  .ی من ناخۆشه

بوو بۆ ڕۆیشتن بۆ  ده ، وه ڕامه گه نی خۆمدا نهمان شو ھه کی درژ به یه پاش پیاسه
  . 'ر نھاوه شۆپه'قامی   شه مه ی بگه وه ر بۆئه به بگرمه' ھگ ئال'قامی   شه کساکه

ئارامی  ستم به مک ھه م که ، به بوو کی پوه رم ھشتا قورسییه رچی سه گه ئه
و ژیانی ئاساییم  ره به ، که  گیانمدا گۆڕاوه کرد شتک له ستم ده کرد، ھه وونی دهر ده
  .... وه باته ده

  که و شاپله ره دا به که وشه  حه و به وه  ژووره  ڕۆیشتمه که رگای کسه ده کاتک له
  لدانی خراکرد، ستی به م دهکانم قورس بوون، د نگاوه مک ھه ڕۆیشتم، که
م کرد،  دا ڕاوچکه که اپلهرگای ش م ده رده به ک به یه ماوه. نیم راپای ته نائارامی سه

کدا  ر ھاتووچۆیه ڵ ھه گه له.  مردووی ڕابھنم ی باوکم به ر ونه سه ویست خۆم لهم ده
ر   پشچاوی خۆم، ھه هھنای وتووی ده  خه ، به وه وتنه  پاکه ی باوکمم به یان ونه ده
  . دیاری بۆی کیبوو ردا بوو دایکم به به ی له و قاته مان ئه کانیش ھه موو ونه ھه

  ر ژوورک به نیشتی ھه ته ، له وه که نیشتی یه ته  دوو ژوور بوو به و کسایه شاپلی ئه
و  دنی ئهدایکبوون و مر واوو ڕۆژی له واسرابوو ناوی ته ک ھه  تابلۆیه وه که دیواره
ک مردووی  ر یه نھا ھه ته  به و ڕۆژه دا بوو، ئه و ژووره له ی تدا تۆمارکرابوو، که مردووه

یی و  که دایکبوونه ی و ڕۆژی له که ندینجار ناوه ویش باوکم بوو، چه لبوو ئه
زانی   وامده وه مخونده رجارک ئه دابوو ھه وه یر له ، سه وه یم خونده که مردنه

ی باوکم  که کدا دیسان ونه یه وه ر خوندنه ڵ ھه گه ، له وه یخونمه  ده رهمجا که یه
  . رچاوم  به وه ھاته دا ده کراوه ناو تابوتکی نیوه  له وه که  قاته ڕاکشاوی و به به
 بۆالی  وه  ژووره نھا بۆمه ته ویست به کی ده تی و خۆڕاگرییه  ئازایه یانییه و به ئه

کی   مردوویه ، که  ژوورکه نھا بواته ته ی به وه  پش ئه یه ڤ ھهم مرۆ که .ک مردوویه
  که پ مردووه ر له گه ی ئه هکات ئ رنه  مشکیدا گوزه  به یاه و خه  ئه لیه

،   نییه  من بگانه  به م ژووره مردووی ئه: مگوت دی خۆمدا ده له. ؟ وه زیندووبووه
می  رده ک سه ، دنیام وه ی جارانی منه که هرباوک ، خۆ ھه وه گریمان زیندووش بوویه

  . گرت  ئامزی خۆیم ده کات و له شم پدا ده وانی توند باوه وجه منای و نه
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چاوی خۆم، کاتک باوکم ش پ وه ھنمه ی ڕابردوو ده نانه و دیمه م ئه خه چاوم داده
  کی ترسناک، که دوویهی مر پ ونه  له،گرتم  ئامزی ده  له وه کی زۆره ویستییه خۆشه به
موو شتکی  ھناو ھه وڕووم ھرشی ده ره  به وه که تاریکییه کانی مابوون له س ئسکه به

  ....دام ل تکده
ی  وه ب ئه رخۆ به سه  بھنم و له  قۆڕانه یاه و خه موسیت واز له مشکی خۆمدا ده له

  وه مه  بکه که ای ژوورهرگ ستم برد ده  ده،نھایی و ئارامی باوکم بشوت بھم ته
  تک ھاته و ئافره وه  کرایه رگاکه  بادراو ده که  کیلۆنه وه دیوی ژووره پکدا له له
و ناو  ره  سوکی کردوو به له په  به،ویش زۆرترسابوو  دیاربوو ئه، وه ره ده

  ....دا رایگرتبوو  کساکهی وشه حه  له ی ڕۆیشت، که که ئۆتۆمبیله
 گیانم م، که  ده و ترسه ست به نووسم ھشتا ھه  ده  نامه مه تا کاتک ئهملیسیا، ئس

 قورس  کو ھنده خرایی لنادات به نھا به تهبت، دم  مم وشک ده رزین و ده  له دته
  .یت که کانی ده  ترپه ست به  ھه وه ره ده دات له لده

یان  وره کی گه یه  گوینه انم تاجهک کان، ھاوکاره  گوفرۆشه کک بوو له  یه ته و ئافره ئه
ھا کارتکی  روه  داواکردبوو، ھه و گوفرۆشه الی ئه رمی باوکم له ر ته بۆ سه

  ....ربیبوو می خۆیان ده ند دک ھاوخه چه  به  کردبوو، که جوانیشیان پوه
ر  امبهر به  له وت، که باوکم که ر چاوم به کسه دا یه رگاکه ی ده وه ڵ کردنه گه رله ھه
" ماھاگۆنی ساپلی"  داری   له نگ خورمایی، که ڕهناو تابوتکی   له رگاکه ده

 قرژاڵ ر ھی ریقای سه فه  ئه ساپلی لهختی ماھاگۆنی  دره.  ڕاکشابووابوودرووستکر
و  ناوی ئه ربه ی ھه که  ناوه تیش شاری ساپلی نجیریا، بۆیه تایبه ڕوت به ده

  . یه وه شاره
  خته ھۆی دره کان بۆ گوندی ساپلی، به وروپییه ردانی ئه دا دوای سه ی نۆزده ده سه له

و  و تا ئستاش ئه خته  شارکی بازرگانی دارو ته  کردیانه وه ھاکانییه و گرانبه ناوازه
،  ی نییه که وییه ر قایمیی و بته نھا ھه ته  به م داره گرنگی ئه.  وامه رده  به بازرگانییه

ک کاتدا  یه له ، که شیدایه که جوانییه کو له  به،گرت  ساڵ دهندین چه ی رگه  به که
 شتی  ، که  وایکردووه شه مه ر ئه ، ھه  و زۆر ساف و لوسهنونت نگک ده ند ڕه چه

  .ن  بکهدروستھای ل  گرانبه
نم کا ی چاوه وه  به وه ستمه و ھیچکاتک نایبه  ڕاسته یه م قسه ر بم ئه گه ملیسیا، ئه

 ناو  وتمه و که وه  کرایه رگاکه دا ده و کاته ، له فیان ل کردبم، بوام پبکه
و  وه کانی کرابوونه ستم کرد باوکم پشتر چاوه  ھه یه  چرکه متر له  که ، به وه که ژووره

م  سک بکه رکه  بۆ ھه یه م قسه ئه. کانی داخست  ھواشی چاوه ڵ بینینی مندا به گه له
ک   وه ساته و چرکه  ئه وه باوکم کردبته ر کاتک بیرم له م ھه اکات، بهبوام پن

  ....رچاوانم  به وه فالشک دته
  و شوه باوکم بهنھا   ته  یان به کانه موو مردووه تی ھه  خاسییه مه نازانم ئه

وکی   قویی خه و لهوتبت  وی لکه ک خه وهوتبوو،  ئارامی پاکه وتبوو، زۆر به پاکه
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ر   سه کی ساردیش له یه کانی داخستبوو، بزه چاوه ھواشی  خۆشدا بت زۆر به
  . بنیرا کانی ده لوه

و  نی، ئه که ده رزو قاقا پنه نگی به ده ت به ی قه و پیاوانه کک بوو له باوکم یه
 ر سه  لهکی یه نده خه  میشه شدا ھه وه ڵ ئه گه  لهنی، که رخۆ پده سه م له رده ھه

توانی بۆ  یده  ئاسانی نه دا بوو، به قویی دی لهو زۆر  نینی ئه  بوو، پکهیکان وهل
  .پۆل بدات  شه وه ره ده
  پکه و چه موو ئه یری ھه او سهدا گ و ناوه ستام، چاوکم به وهری ڕا ر سه سه مک له که

بۆیان   که ابوتهوری ت  ده له کانمان دۆست و ناسیاوه  م کرد، که  گوینانه گوڵ و تاجه
 کرد  سته و ده ستی به ر بم ھه گه وانی، ئه ر نوچه  سه ستکم خسته ، دهدانابوو

ی دی  ندک قسه ھه بوو، که  باشتر نه وه لك له  ھیچ ھه م گوتبت، بۆیهدروست  نگه ڕه
  ....م خۆمی بکه

ری  سه و له هک نیشتی تابوته  ته  ھنایهم که شاپله ناو کانی  کورسییه کک له یه
  ....کردن کرد  قسه ستم به دانیشتم و ده

ییمان تدا بت   ئاماده ی ئمه وه  ب ئه  پکدا به کرد له زم نه  گیان؛ حه باوکه
ونی  نك خه ، چه یه ند کوشنده جمان بھیت؛ تۆ نازانیت مائاوایی کتوپ چه به

 مائاوایی  ت به باره پشتر سه، بترچۆنک  بوو ھه ، ده!کوژت ناو خۆیدا ده مرۆڤ له
م تا  موو مرۆڤک که ، ھه!تزانیبت م خۆت نه ت، بوا ناکه  بدایه ئمه کت به یه ئاماژه

ر  گه مرۆڤ ئه'.  بت  دهدروستال  تی له ستکی تایبه  ھه  پش مائاوایی جۆرهزۆر
 تۆ  ، که  نییه وه من ھیچ گومانکم له. 'مرت زانت چۆنیش ئه  ده بزانت چۆن ژیاوه

 ی پ ی دی ئمه وه نھا بۆ ئه ته ه، ببتکرد نه مردن نگی پی  ده بهستت  پشتر ھه
  . تدرکاندووه یت نه که نگ نه ته

  میشه ، ھه نگی و ناخۆشی ئمه ی دته  مایه ر ببته گه  ئهدرکاند ده تۆ ھیچ شتکت نه
کرد  موو شتکت ده دا، تۆ ھه تت پده ئازاری خۆ وه ناخه و له وه شارده ت ده و شتانه ئه

ر   ھه و ئازاره م دواجار ئه بیت، به چژیت وبریندار نه  ئازار نه وه ناخه ی له وه بۆ ئه
کشیت،  ند ئازارده  چه وه ناخه  کردبوو تۆ له مه ، من درکم به بوویه ڕووت ده ڕووبه

  وه ناخه هت ئازارک و لب  نه نگبوونی ئمه  کرد تا دته وه ر بۆ ئه شت ھه مه ئه
توانیت   بگات چیتر تۆ نه  ئمه  به واه  ھهم تویست کاتک ئه بریندارت بکات، ده

  .یت  بکه کانی ئمه شتنه نگی و ئازار چه  دته ست به ھه
ک   شونک وه وک له بوو ڕۆژک یان شه بوو، ده ڵ تۆدا ھه گه م له من زۆر قسه،  باوکه

ت و  ب ھیچ منه  به ت، که بت سوپاسکم بکردایه ، ھیچ نه نایهدوو ھاوڕێ دابنیشتی
و  ی ئه رگه ، بهڵ مندا ماندوو بوویت گه  زیاتر لهک یه ده  سه که ماندوو بوونک چاره

و  وه ر پت وابوو ڕۆژک دت خۆی بیربکاته ی دایکمت گرت و ھه موو ساردو سییه ھه
  مه وه، ئه ویستیت بۆ بگته و خۆشهرم  شی گه نجتی باوه می گه رده ک سه وه

  .س ک بوو به ھیوایه
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م  زانی ئه ، دایکیشم وایده کی بۆت نییه ویستییه زانی دایکم ھیچ خۆشه من وام ده
مکی  م چ سته که ست ده وای مردنی تۆ ھهد  ئستا له ت، بۆیه ت کۆتایی نایه  قه ژیانه

  .رنت گوزه یداردا ژیان دهترس  شۆککی مه و له ، ئستا ئه خۆی کردووه له
وک یان  رسکمان شه  ھه هپویست  ک داوام لکردیت، که یه فته بیرت دت پش ھه له 

کی زۆر  جگایهوێ  ئه )Ostseeinseln(لتیک  ریای به کانی ده و بۆین بۆ دورگه دوو شه
  وه ، لهین  بکه هر فه و سه دا ئه فته کی ھه  کۆتاییه لهمانتوانی  ، ده گونجاو بوو بۆ ئمه

 جارک  ، که وه دایه مت ده  وه وه  به میشه ک ھه م تۆ وه ویست، به ده زیاتری نه
ی  مه م وه م تا ئه ڕوان بکه ست بوو چاوه به ڕاست مه  ئایا به.! ھاتووه ی نه که کاته

  .؟...بوو ربگرم، یان ھۆکارکی تر ھه ئستا وه
ر  سه و له وه که  ناو یه کانی خستبوونه سته  ڕاکشابوو، ده ئارامی ی باوکم به و کاتانه ئه

م گوم بۆ بگرت، ھیچ کاتک  که ی بۆ ده کرد کاتک قسه ستم ده سنگی داناوبوو، ھه
شی  رمایی له گه ستم به ، ھه  و ڕاکشاوه  مرۆڤکی ب گیانه وه کرد ئه ده ستم نه ھه
ڕۆیشتم  موو ڕۆژک ده  من ھه وه ته بایهودا بما نجا سای تریش له ر په گه کرد، ئه ده

 بۆم  که  شاپله دا بۆ الی باوکم له ردانه م سه که و یه کرد، ئاخر له م بۆ ده بۆ الی و قسه
  کان نابیستن، چونکه ن مردووه ، کاتک ده یه وره ی گه که  درۆیه وه  ئه وت، که رکه ده

م،   بکهی که ردانی گۆڕه و ناتوانم سهوم ادابمانیا   ئه  له ش، که ساهند  و چه دوای ئه
م و باسی  ردانی ناکه  بۆ سه کات، که  ده وه یی ئه ونم و گله  خه  دته وانه شه
وک باوکم  موو شه ، ملیسیا، ھه  بوام پبکه. وه کانی خۆمانی بۆ ناگمه گارهیاد

 داری ماھاگۆنی  نی لهناو تابوتکی جوا  له که  شاپله ک چۆن له وم و وه  خه وه دته
مان  ھه کان بوو، به ر لوه سه کی ساردی له یه اودا ڕاکشابوو، بزهدرووستکرساپلی 

ته وهشده  خه وه  دک له ر یه سه کات له ونم و دوام لیشم و کان دابن  کوردسییه ک
  .م کانی دی خۆمی بۆ بکه قسه

ی  که  تارماییه  بنووسم، چونکهستم و چیتر ناتوانم وه دا ده  لره ملیسیا، بمبوره
و  خورماییدا ڕاکشاوه نگ تابوتکی ڕه ناو دا له که  شاپله بینم له باوکم ده

تی من بکات،   بتاقه ست به و ھه م ئستا ئه که ست ده کات، ھه کانی بانگم ده چاوه به
بت   ده مبوره، ب ره  ده  بمھنته تییه و بتاقهنھایی  م ته ی له وه کات بۆ ئه بانگم ده

  ....رم ربه سه ودا به ڵ ئه گه و له مشه بۆم بۆ الی باوکم و ئه
  
  

4  
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ر   پشتریش ھه ، دیارهو ویستم باسی شتکی نوت بۆ بنووسم ملیسیا، دون شه
گری زۆر   ھهکان ی چیرۆکه م درژه  کورتی بۆ باسکردوویت، به م به و چیرۆکه ئه

  .ڕووداوی نھنین
باسی  بهرد  م سه که یت یه که ز ده  حه وه کان بخونیته ی نامه وه ش ئهزانم پ ده

  . م ست پبکه نازیال ده
. تایی ره شی سه چیت بۆ پۆلی شه رده مساڵ ده ئه،  یه وره نازیال ئستا کچکی گه

 ناتوانت بۆ  ، که یه  خۆی ھه ت به ون و چیرۆکی تایبه ک من و تۆ خه ویش وه ئستا ئه
، !ن که باوکان ده رم له  شه میشه کان ھه زانیت کچه  ده وه ئهئایا تۆ  باس بکات، باوکی

ئیالریاش ھیچ بۆ من کات،  الی ئیالریا باس ده کانی له موو چیرۆکه ستا ھهو ئ ئه
  م ئمه که ست ده ندکجار ھه ، ھه وه ن پکهوان دوو ھاوڕی جوان ئه.  وه ناگته

سکی تر  ھیچ که  نازیال بیر له  له  جگه  چونکه، ردووهژیانی ئیالریامان ورانک
،  خشیوه  نازیال به کانی ژیانی به موو کاته و ھه  خۆیشی، ئه ت له نانه  ته وه ناکاته

ند  ترسم چه  ده وت، بۆیه ند نازیالی خۆشده ک نازانت ئیالریا چه سک وه ھیچ که
کی تر نازیال لهسا ت و نهب  شقی کوڕیکدا گیرۆده  عهته گه بو   بۆ المان، ئه وه ڕ

 ناخی  توانن له  من و تۆ نه نگه ، ڕهخک بۆ خۆی  دۆزه بت به  ژیانی ئیالریا ده کاته
  .کی نامنت ین، کاتک ھیچ ھیوایه  کچک تبگه یره قه
وت،  الی من ناخه بت له ند ساک ده  وا بۆ چه،  بووه وره کو گوتم؛ نازیال گه وه
نھایی  ته ست به کات زیاتر ھه من ده  وا له یه مه  بۆ الی ئیالریا، ئه وه ره  سه تهڕوا ده

  . م بکه
  ریبم له یاوکی غهنھام، من پ موو کاتکی ژیانم زیاتر ته ھه  ئستا من له،ملیسیا

ر  ھه شت له ریبم، ئه نھاو غه  ته م دورگه کو ئه ، وهدا م جیھانه نھای ئه کی ته یه دورگه
   له  جگه و کاته بکات و ورانم بکات، ئه ناخمدا ھه  و ساتکدا بورکانک لهئان

  !.وت که کانم ئه کو باوکم ک دوای تارماییه ، وه وه کاته من ده نازیال ک بیر له
 م، ی پبده متوانی درژه  و نهم بی که  نامه و بۆیه  دون شه وه وته  بیرم که وه ئه
  ، ئمهک بوو یه وکمان پویستمان بهورد ی باوکم، ھه که ارماییهبوو بۆم بۆ الی ت ده
   پویستیان به ندازه مان ئه ھه کانیش به ، مردووه کانه  مردووه نک پویستمان به چه

  .یه  ھه ئمه
ر بوو  ی ئرلوزه نیسه ی که که  شاپله ی باوکم له و پنج ڕۆژه ی ئه ملیسیا، ماوه

 کردبت، یان  ی خۆم بۆ کارکی گرنگ ئاماده وه ک ئه و وه زو یانییه موو به ھه
ر  ده وه  و کساکه ره  به وه ماه  ھواشی له بت، به وتنکی زۆر گرنگم ھه چاوپکه

ی  وه ترسام له دا، ده م باده رگاکه ھواشی کیلۆنی ده مووجارک به ک ھه وه. وتم که ده
  .کنم  دایچه خۆشه  وه و خه م یان له ئارامی باوکم تک بده
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ت  ڕی خراپیدا بوو، قه وپه زعی دایکم له رچی وه گه بوو، ئه وه یر ئه شتکی سه
ھات و  مدا ده گه  له رگاکه رده به  تا  زووه یانییه و به  بهڕۆم، پرسی بۆ کوێ ده یده نه
  . خست ی داده رگاکه رخۆ ده سه  له دواوه له
الی  رنجک له ی ھیچ سه وه ب ئه ن به ده ژیانی مرۆڤدا ڕووده ندک شت له ھه

وتنکی تردا  رکه به ک له یه چی دوای ماوه  بکات، کهدروست  که مرۆڤه
. رنج  پرسیار و سه کات له وت و مشکی مرۆڤ پده که رده کانی ده رییه کاریگه

 بۆچی  دایکمم پرسی، که کی درژ له یه ش ڕک و ڕاست بۆ من وابوو، دوای ماوه مه ئه
چم و چی   بۆ کوێ ده ووه ز و کاته ک به یانییه موو به پرسیم، ھه کجاریش لی نه  یهبۆ
موو   ھه ڕۆه:  گوتیمدا  وه له...!.  وه نمهم ده  وه ره  ده لهی   درژه و ماوه هم ل که ده

ی بۆ کوێ  که زانت مناه  نه ھیچ دایکک نییهتی،  یه که  دی کوڕه دایکک ئاگای له
و یان  ختدا، شه کاتکی ناوه ی ناگرت له که  مناه ، کاتک دایکک ڕگا لهتواڕ ده

  وه ڕوات، ئیتر ئه زانت بۆ کوێ ده  ده وه  دنیاییه  به وه  ئه وه ره  ده و بواته شه نیوه
  که ی مناه وه زۆرجار بۆ ئه ، وه ته  میرات بۆمان ماوه  به یه تکی دایکانه سیفه

 دی   تۆ لهادرکنین،بین و ھیچ ن دهنگ   بده وه بته ریق نه ن ته یا وه شکته نه
  !.....یت کوڕم دایکان تناگه

ھیچ 'ت؛   ده ، که  قۆڕ نییه وه ی ئه نده وه ک ئه یه  ھیچ قسه ملیسیا، بوام پبکه
  م قسه ئه. 'ن وان ناتوانن ھیچمان بۆ بکه ، ئه سته به کان مه  مردووه کاتک پشت به

م  ن له کانک ھه  ڕاست بت، خه ی ھیچ دڵ و ڕۆحکیان نییه سانه و که  بۆ ئه نگه ڕه
تا زیاتر  خۆم ھه من بۆ.  وان زیاتر ڕۆح و گیانی تدایه  ئه ردک له دا به ژیانه

ی  و کاته کرد، تا ئه ی باوکم ده که  پویستی گۆڕه ستم به بووم زیاتر ھه تر ده وره گه
ی مردبوو ھزی بۆ ژیان  هو کات ندی ئه وه و ھیچ کاتک ئه ژیاندا بو باوکم له

گرت و منیش  ده کانم نه  بۆ قسهی گو و کاته ی ئه داپم، ھیچ کاتک ھنده ده نه
  .م کانی دی خۆمی بۆ بکه  قسه و کاتانه ک ئه متوانیبوو وه نم نه مه موو ته ھه به
  ر پویستم به ریشدا بووین، من ھه وه هخت ی به  لوتکه  بووین و له وه ی پکه و کاتانه ئه

یی و باسی  که ر گۆڕه  سه ڕۆیشتمه ممان ده کشه موو ڕۆژانی یه  ھه بوو، بۆیه باوکم ھه
  وه مه م خۆم خاون بکه  ھه وه و ڕگه مویست له ده.  وه گایه کانی منایم بۆ ده یادگاره

  . باوککی باش بووهند   چه م، که دا خۆش بکه که  گۆڕه و له م دی ئه ھه
کرد و  ردانم ده  شونک سه وام تاکه رده بوو، به م ده ڵ تۆشدا کشه گه ی له و کاتانه ئه

م  سک له کرد ھیچ که ده ستم نه و بوو، ھه ی ئه که ر گۆڕه گرت سه رده م لوه ھز و وزه
م   له  نییهسک ، ئاخر که ھاوکاریم بکاتکانمدا  کشه و بتوانت له ی ئه دهدونیا ھن

  گرت، لهنھا گوت بۆ ب س ته یت به ی بۆ بکه  کاتژمر قسه  بت به دونیا ئاماده
 تا  وه کانت بداته رچی قسه رپه  به ت پ ببت، نه  قسه  نه گوت لبگرت، وه ده
ی گوت  وه یت بۆ ئه خه کانت داده بیت و چاوه نگ ده بیت، پاشانیش تۆ بده واو ده ته
قی کوڕم، تۆ  ر ھه سه ؛ تۆ له سپایی ده  ئه و بت، به کانی ئه م و پشنیاره  وه له
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سک  ، ھیچ که وه کاته ک تۆ بیرده س وه موو که ، ھه وه یته  چۆن بیربکه مافی خۆته
و  که ریه کانی ناو خزاندا ھه موو کشه  ھه ، لهکانی خۆی بنت ه ھه وت پ له نایه

بت تۆ زۆر  م ده وت، به ربکه ک ده ک قوربانییه وت وه یه  دهی توانای خۆی  گوره به
ک   وه میشه  تۆ ھه یت، پویسته ک قوربانی نیشان بده تر بیت خۆت وه وره  گه وه له

ر  سه یت ناتوانیت به که ر وا نه گه ویت، ئه ربکه  ده خشنده و به وره پیاوکی گه
  ....ڕۆن و خراپتر ده ره بهکان  ندییه یوه کاندا زاڵ ببیت و په کشه

  مان و من به وره ڕی گه  شه بوو به ی ده و کاتانه  ئه وه وته که ده تبیرئستا ئازیزم، 
،  وه  بۆ ماه وه ڕمه گه  چیتر نه نگه ھشت، تۆ پت وابوو ڕه جده  مام به وه ییه توڕه

ی  خشنده  پیاوکی به، وه ڕامه گه ک پیاوکی تر ده ند کاتژمرک وه هم دوای چ به
سوڕما،   ده مه رت له تۆش سه. بانی  پاکی و میھره ، پیاوک لوانلو له نده خه م به ده
 م پ م قسه ش ئه و کاته ر ئه گه  باوکم بوو، ئه و گۆڕانه ڕاستیدا سیحری ئه م له به

ۆڤکی توانت مر ک ده وویه چۆن مرد یت، که توانی بوا بکه تده ت نه  قهی هایبگوت
    ....!. بگۆڕت ره رسوڕھنه  سه وهو ش زیندوو به

سک  موو که م پش ھه که ست ده چت واھه ناو ده مرت و له ن مرۆڤ ده ی ده وانه ئه
ن،   بکه واشه کی چه ستکی دیاریکراو خه به وت بۆ مه یانه ن یان ده ده خۆیان فریو ده

ستی  ست و نه  ناو ھه یی له میشه چت بۆ ھه ناو ده مرت و له  مرۆڤ کاتک ده چونکه
رچاوماندا دن و  به  نین له وانه کان ئه  زیندووه  من مرۆڤهالی له . وه دا بسته ئیمه

ن  وانه ، ئه یه ییان ھه ست و ھۆشماندا ئاماده ناو ھه  له میشه ن ھه وانه کو ئه چن به ده
  .ن که ش ده دا به گه کانمان له وه خه
  وه یه که دوای مردنه م بۆ من باوکم له ککی تر جیاواز بت، به الی یه  له مه ئه  نگه ڕه
 کاتک موو ھه ، منیش لهردمک  دها و ھاوکاریژی مدا ده گه موو کاتک زیاتر له ھه له

  و به که  شاپله م جار ڕۆیشتمه که یه ی بۆ و ڕۆژه دوای ئه له. زیاتر پویستیم پی بوو
وت  ر بییه دوای کارکی زۆر ماندووکه ی له وه ک ئه  بینیم وه وه که شخه  که قاته
و  م ئه وا ناکهھواشی داخستبوو، تا ئستاش ب  بهکانی وک بشکنت چاوه رخه سه

  . ک بدا  تا پشوویه وتووه  پاکه زانم بۆیه ر واده  مردبت، ھه پیاوه
ی  و جارانه م بۆ کرد، یان ئه م و قسهنیشت نیشتی داده ته  له که ر کورسییه سه کاتک له

مم  ی وه وه  بۆ ئه وه بوومه ی ورد ده که  سارده  ڕوخساره کردو له پرسیارکم لده
مکی  دوای وه  به  داخستووه و شوه کانی به  چاوه کرد بۆیه ستم ده  ھه وه بداته
  .اداتتی ن  ھۆشی یارمه وه کاته شتک ده ڕت، یان بیر له گهاودا بگونج

ند  مکردن چه دا بۆالی باوکم ده ند ڕۆژه و چه ی له ردانانه و سه ملیسیا، تۆ نازانیت ئه
 بوویا م ھه وه ت و توانای ئه سه ر ده گه کردم ئه  دخۆشی ده کردم، ھنده دخۆشی ده

فسوس  م ئه کرد، به  مۆمیام ده تایه تا ھه ت بۆ ھه کان مۆمیام بکردایه ونه ک فیرعه وه
  .ڕی م بوو زۆر زوویش تپه  که که کاته
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، منگ بوو  زۆر دته وه یی بھرته کراوه به  که  دواڕۆژ بوو تابوته ینی، که ڕۆژی ھه
   وامی له رده  به ی به که رچی ونه گه ئه،  وه مزانی چیتر باوکم نابینمه  ده چونکه

  . وه ته ک خۆی ماوه روه ست و ھۆشمدا ھه ھه
ڵ دایکمدا  گه  له، وه ڕامه  گه وه  باوکم بۆ ماهکردنییردان سه یینی دوا ڕۆژی ھه

مۆ دواڕۆژی  ئه: دایکمم گوت  به ھواشی  به که دنهرمزی نانخوار سه له. تیم کرد قاوه
جار باوکم دوا بتوانیت بۆ  ته رفه ڕۆ دوا ده مۆ تا پاش نیوه ، ئه بینینی باوکمه

 بت،  و جۆره ڕوانی خوقکی له  بت چاوهمک ی ده وه ک ئه ببینیت، دایکم وه
  .شاند ندی ڕاوه زامه رکی ڕه سه
کانی   ڕیستۆرانته کک له  دایکمم بۆ یه وه یادی باوکمه به ڕۆ انی نیوه بۆ ن و ڕۆژه ئه

 ڕیستۆرانت   تاکه  بوو، چونکه م ڕیستۆرانته زی له تکرد، باوکم زۆر حه شار داوه کۆنه
  ت به من ھیچ کاتک بیرم نایه.  بکاتدروست' ی پفالتسی پهگی ' که  ناوچه بوو له

کرد،  کم داوا ده  یان پیتزا یان سپاگتییه میشه  کردبت، ھه م گیپه زم له منای حه
بی ناچاری  ی قاش قاش ده که ر قاپه سه ی له که ی باوکم گیپه وه م دوای ئه به
  ....دا بخۆم گه کی له یه کردم پارچه ده

 سپیرابی   شه  وا باشتره رمانه  گه  قورسه خواردنه  جۆرهم  یگوت؛ بۆ ئه دهباوکم 
کات، تا   ده م قسانه  ئه کرد بۆیه ست ده  من وام ھه و کاتانه ، ئه وه دا بخۆیته گه له
،  وه  بخۆنهپیرابی س ک شهبوتڵ دایکمدا  گه  له وه  بھنته وه ک بۆ ئه یه ھانه به
و نان بخۆم،  ک ئه و وه وه مه کهمویست السایی باوکم ب  و ده بووم وره م کاتک گه به
ژی شه گهتژ به دا چه  پفالتسییه و گیپه ڵ ئه گه  لهپیرابی س یشتم چخشه ند چ  ،

   به ، که رازه و ورگی به توانت ئه بت چی ده رابی سپی نه ر شه گه ش ئه وه  له جگه
  !.کرتبرس  ھه   ئاخنراوه تاته و پهگۆشتی کوتراو

تکچووبوو، وی  دا خواردن و خه د ڕۆژهن و چه ی ئه ماوه واو الواز بووبوو، له دایکم ته
م  ماشای بکه ی ته وه ب ئه کانی ھنا، به ری خواردنه فته  ده که  کاتک گارسۆنه بۆیه

  جگه ، رمان وایه ک ده وهکاتکی وادا   له وزه ی سهسوپ. م کرد 'وزه  سهسوپی'  دووداوای
  . وه کاته زووی خواردنیشت ده  ئاره خشه به ی وزه وه له
  کرا ئمه دهدروست  فته نھا ئوارانی کۆتایی ھه ته ی پفالتس به ی گیپه وه رئه به له

  . وه نیری سویسرییه  په  بهمان کرد'کۆردۆن بلو'داوای دوو 
بوو   زۆر دوور نه وه لمانه  ، که که و شاپله ره  به وه نانخواردن بووینه ی له وه پاش ئه

ترسام  ی ده وه  کاردانه مک نائارامی دایکم بووم، له  ڕگا من که له. ڕی وتینه که
  وه بینت و له ناو تابوتکدا ده  مردووی له ی به که مجار مرده که کاتک بۆ یه

ی  که وه ردنهی بیرک وانه  پچه م به ، به  دوا بینین و مائاواییه وه گات ئیتر ئه تده
  وه و قاته  به ، که کرد زۆر دی خۆشه ستم ده  پشچاو، ھه  زۆر ئاسایی ھاته وه منه
  گوڵ و تاجه پکه  چه مک چاوی به ک بکات که یه ی ھیچ قسه وه ب ئه به. یبینت ده

 یو ال ره به  وه هیدۆزیبتڕا  گه بۆی دهی  و شته ی ئه وه ک ئه پ وه کاندا گا، له گوینه
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، گوکی جربرای اتبوو ھ وه کی باوکمه ن ھاوڕیه الیه  له ، که وره ی گه گوپکک چه
کی  یه یرکی کردم و بزه ، سه وه ی باوکمه خه یه رھناو کردی به لده) Gerbera(سپی 

  وه وت ئه  دی خۆی خۆش بکات، یان بییه وه ویست به یه  دهکرد ستم ده تای کرد، ھه
ک بت ت بۆ باوکمی بکات و ویژدانی ئاسودهدوا شتب .  
ر  سه ستی دایکمم گرت و له ندک ئاوی پیرۆزم لپرژاند، ده  ھهکردن نزا دوای دوعاو

ک  وایه  ھه وه ره  ده ڕۆمه  من ده دایه: نیشت باوکم دامنا، گوتم ی ته که کورسییه
توانت   ده مه ، ئهیت هی دت بۆ باوکم بک توانیت بۆ دواجار دوای قسه مژم تۆ ده ده ھه
، من   قسه و بیته وه نگیشت بکرته کو ده ت بکات، به  ئاسوده وه روونییه  ڕووی ده له

گرت  باشی گوێ ده و به کانت بت، ئه  قسه باشی گوی له توانت به دنیام باوکم ده
،   بۆ بکهکانی دی خۆتی موو قسه  تۆ ھه گات، بوام پبکه ک تده یه موو قسه ھه و له

  کانی له مه جوانی گوی لگرتوویت و وه ند به چه وت، که که رده دوایدا بۆت ده له
ڕۆم و پاش  ، من ئه  ڕۆح زیندووه و ھشتا به  ئه یت، بۆیه که ست پده ڕۆحی خۆتدا ھه

  ....نھا بین  ته  به دا پویسته م کاته ردووکمان له ، ھه وه ڕمه گه مکی تر ده که
  
  

5  
  
  

   له ممه ڕۆی ڕۆژی شه ، دوا نیوه بوو ه ن که موو چیرۆکه  ھه مه ملیسیا، ئیتر ئه
ک  موو الیه بوونی خزم و دۆستانی ھه  ئاماده دا، به راسیمکی شایسته مه
  . خاکمان سپارد و بۆ دواجار به"ر بۆرن شتدته"یمان برد بۆ گۆڕستانی  که رمه ته

سک  نھا که ته ردانیان کردین، به زم سهندیك دۆست و خ  ھه ممه کشه ڕۆژی یه
م  یری کرد، به مک سه و پشنیارکی که ئه.  پاتریک بوو وه مان مایه گه نگ له تادره

  . جگای خۆیدا بوو ی له که ند پشنیاره  چه وت، که رکه دواتر بۆم ده
 خۆش ڕای نه ره ، سه وتووه خۆش که تی نه واوه ته و پی گوتم؛ دایکت به ئه
  یه سانک ھه  که  پویستی به ، بۆیه  بیماره وه روونییه  ڕووی ده شی له که وتنه که
بگومان تۆ . بت ربازی ده  ده یرانه م قه ن له  ھاوکاری بکهوری بن تا چوارده له

ر کار،   بۆسه وه بت بۆیته ی ده ی سبه وه ر ئه به یت، له ناتوانیت ھیچ شتکی بۆ بکه
روونی  ی تر باری ده نده وه نھا ئه  ته  به وه  ماه  له یانی تا ئواره  بهش ژنه م پیره ئه

کان پیان گوتم؛  هک، پزیش وتووه  که  قسه تی له واوه ته و ئستا به بت، ئه خراپ ده
، ژن کاتک  یه زمونم ھه پی گوتم؛ ئادریان من ئه. بت کی تر خۆی چاک ده یه ماوه

 ھاوڕێ و  سک ناتوانت ببته ی ھیچ که که  پیاوه  له ه جگ وه نه مه  ته ڕواته ده
  یه وه ر ئه سه  باشترین چاره بت، بۆیه ک خۆیان نه  ژنانی وه  له نی جگه مه ھاوته

م  وێ ھه یت، له یدا بکه کی بۆ په ی پیراندا جگایه   خانه کک له یه یت له وڵ بده ھه
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ش  مه بت، ئه یدا ده می بۆ په ه و ھاودم ھاوڕێ کرت، ھه ت ده باشی خزمه به
  . وه کاته  کۆڵ تۆ ده رککی زۆر له ئه
  روا به م چۆن ھه  تبگه وه توانی له مده نهکانی بووم،  تا من زۆر دژی قسه ره سه

. وێ بمرت ی له وه ی پیران، بۆ ئه  خانه رداری دایکم ببم و بینرمه ست به ئاسانی ده
 خواردنی بۆ  وه  بت بۆ ماه ک بگرم، ڕۆژانه یهتچی زمه مشکمدا بوو، خ ی من له وه ئه

کانی  کانی بۆ بشوات، خۆیشم ئواران کاته و جله وه  بکات و ماڵ پاک بکاته ئاماده
  .م ش بکه دا به گه خۆمی له

م بۆ  کی کورت کارکی باش بت، به یه کرا بۆ ماوه  من دهی یه خشه نهم  ئه
 ماندوو بوون  ستم به  دوای مانگک ھه ت بوو، بۆیه هحم زهن  کی درژخایه هی ماوه

ڕوات،  و خراپی ده ره کو به ک باش نابت به وشی دایکم نه مبینی ڕه کرد، کاتک ده
 و پشتر  ئه م کرد، که وه ر ئه و دواجار ھه وه کانی پاتریک کرده  قسه  بیرم له بۆیه

  .پشنیاری بۆ کردبووم
زموونتر بکات،   ئه واز و بهسانکی جیا ند که  چه رکارک ڕاوژ به مرۆڤ بۆ ھه

یت  سک بکه رکه  ھه اوژ به تۆ ڕ رج نییه مه. یدا که  کاره ه ل رتره وتنی مسۆگه رکه سه
"  یه که نده  په که له سه ، مه  نییه وه  ئه که له سه یت، نا مه شی بکهی گو بت به ئیتر ده

 کردم بۆ  و ڕاوژو پرسیارانه  کۆی ئه کورتی له  به". ی زۆر وه ری زۆر، بیرکردنه سه
  . ره سه ی پیران باشترین چاره ژیانی من و دایکم خانه

باشی  ی به وه ناسی، دنیابووم له ، پشتر تۆم ده ایهوب ختم ھه ر من به گه ملیسیا، ئه
نی متوا نھا ده ته م منکی ب ژن و ھاوڕێ به کرد، به تت ده ک دایکی خۆت خزمه و وه

  .م کی پیران شونکی بۆ دابین بکه یه خانه  زیاتر له وه م، له چی بۆ دایکم بکه
خۆری 'ناوی  کی پیران به یه نگم بۆ خانه م زه که بوو یه ختکی باشم ھه دا به وه له

،  یه تامان ھه ک جگای به  نزیک مای خۆمان بوو، گوتیان یه ر له ھه لدا، که'  ئواره
مک دم  مجار که که یه. سک بوو ڕۆژی پشتر کۆچی دوایی کردبوو هویش جگای ک ئه

  وه ک بیرم له یه  ماوه که فۆنه له دوای ته. ک  مردوویه شونی مه ی دایکم بخه وه ترسا له
   !.....ک  مردوویه شونی مه یکم بخه دام که  ئایا کارکی باش ده ، که وه کرده ده
م بۆ  که فۆنکم بۆ پاتریکی ھاوڕم کردو چیرۆکه له  ته وه که ر کاره سه ر له ھه

  نده وه  شتکی ئه  بیر له  ڕاستته  به وه  گوتی؛ ئادریان ئه وه نینه  پکه ؛ به وه گرایه
 بۆی  یه سانه و که کان دوا وستگای ژیانی ئه ی پیرانه موو خانه ، ھه وه یته که بمانا ئه

د سای تر   سه وه ره تۆ بیر بکه. کانین ی مردووهگر موومان میرات ھه  ھه ، ئمهڕۆن ده
 جگایان  ی ئمه وه ڕۆن بۆ ئه کانک ئه خه!. ژی دا ده ی ئوه که  خانووه ک له
  مه ، ئه وه کانی تر جگامان بگرنه ی خه وه ڕۆین بۆ ئه  ئه ینش ئمه ، سبه وه بگرینه

  ڕۆنه ی ده وانه ی ئه زۆربه. لی  رپرس نییه س به  من و تۆ و ھیچ که، سروشتی ژیانه
کو  یی بژین، به  ئاسوده وێ به  ناڕۆن تا له وه کان بۆ ئه وته ککه ی پیران و په خانه

  ....یت  ت بگه مه بت تۆ له یی بمرن، ده  ئاسوده ی به وه ڕۆن بۆ ئه ده
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 فاکس  هی ب و فۆرمانه ، ئه وه مک مشکم ئارام بووه  پاتریک کهی که فۆنه له دوای ته
  وانه  فاکس بۆم ڕه و به وه ی داواکرابوو پ کرده وه ک ئه موویانم وه ناردبوویان ھه

  .م م بکه ڕوانی دوا وه بوو چاوه ، ئیتر ده وه کردنه
ک  یه ب ھیچ کشه  بهو ناردنی که ی فۆرمه وه دوای پکردنه یربوو له ی سه وه ئه
.  وه مبۆته ر شانم که سه انی بارکی قورس لهز  وامده وه خۆمه مک دم خۆش بوو، له که
ب  ر به ک شتکی کاتی و ڕاگوزه بوو، وه کی ئاسایی نه ر دخۆشییه  ھه و دخۆشییه ئه

ی  م پرۆسه ی له وه بووم، ئه وه ی ئه فر وه دوای ئه کو له  ببت، بهڕ  تپه وه کاردانه
مانکردوون یان   نه یه و کارانه  ئهی که کات، ھۆکاره تمان ده ژیانماندا ماندوو بتاقه

کانمان  کراوه واونه  ته ی کاره نده وه ، ھیچ شتک ئهن  ناتوانین بیکه پمان وایه
  .  گرنگتره که نجامدانی کاره  ئه م درک پکردنی له ن، به تمان ناکه بتاقه

ترین  وره ی پیران، گه  بۆ خانه وه ماه  دایکم له وه ی گواستنه ملیسیا، پرۆسه
 ئیتر ژیانی من کۆتایی پھات و  و قۆناغه دوای ئه له. ژیانی مندا کرد گۆڕانکاری له

ڵ  گه رگیریم له دوای ھاوسه ک چۆن کاتی خۆی له روه ستی پکرد، ھه قۆناغکی تر ده
  ....ستی پکرد تۆدا قۆناغکی تر ده

ک تسونامی  ار وهندکج ، ھه  گۆڕاندایه وام له رده دا به م ئمه رده به لهژیان 
  وه رمانه سه ک خۆرکی جوان به ندکجار وه کات، ھه کات و ورانمان ئه ده ھه
  وه  ئه ین، چونکه ک خۆیان قبوڵ بکه ردووکیان وه  ھه ، پویسته وه وشته دره ده

ک  بت خۆمان بگۆڕین، وه کو ده و بگۆڕین، به  ناتوانین ئه  و ئمه سروشتی ژیانه
گینا  ، ئهکانمان بگۆڕین نگه وین ڕه که ی تی ده و ژینگه ڵ ئه گه  له ته پویسربا حه

  .وام بین رده  ژیان به ناتوانین له
ڕووی  ر ڕووبه گه  من کرد، ئه مدا ڕووی له کی که یه ماوه ی له و ناخۆشییه ئه
بوو  کرد، دوور نه  دهواو تهکی زۆر تراژیدی  یه  شوه وا ژیانمی به ، ئه وه ته بامایه نه

 ناو ،ی زاران ب ماڵ و حاه و ھه  ھاوڕی ئه کان و ببمه قامه رشه  سه ومه بکه
بت سوپاسی  شدا ده وه ڵ ئه گه شونی ژیانییان، له  به رلین بووه میترۆکانی به

گرتم؛  ستی ده وم ده که ی نه وه وام بۆ ئه رده  به م، که ک پاتریک بکه سکی وه که
کو  ش بکات، به دا به گه کانت له نھا خۆشییه ته  به  نییه وه  ئه قینه ھاوڕی ڕاسته'

  وه ناوی دسۆزییه  ھاوڕێ نیین به وانه ئه 'ش بکا دا به گه کانیشت له مه ی خه وه ئه
کاتی  ن له وانه کو ئه ن، به که و گومانی خراپ ده  کشه ژیانی ئاساییت پ له

وا بزانم  یت، ریان بکه سه ن تا چاره که ده ھاوکاریت  وه  دسۆزییه بهو کاندا کشه
  ، لهڕت تی لم بگه ب تاقهر  گه  بوو، ئه ی ئمه که قینه  ڕاسته ڕۆکی کشه  ناوه مه ئه

  ....نووسم شت بۆ ده وانه  وردی باسی ئه کانی داھاتوودا به نامه
  وه بۆ ماهی دایکم  که فۆنه له  دوای ته وه م ڕۆژه که یه ی له سته و ھه ملیسیا، ئه

نھایی، نازانم   واقیع، ماکی ساردو س، بۆنکی ساردی ته  بوو به وه ڕامه گه
 زۆر  سته و ھه عبیرکردن له ، تهمۆ ناکرت سته دهم بۆ  سته و ھه م ئه که ند ده رچه ھه
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موو  دا ھه مه  که و ماوه  له ری ببم، چونکه  نووسین ده  بتوانم به  قورستره وه له
ک  کان وه خته رد بوون، دره  سیس و زه که نار باخه  و که ی ناو ئینجانهکان گوه

،  ر بم پاییزکی کتوپ بوو بوام پبکه گه ، ئهنگیان ژاکابوو وتبن ڕه خۆش که نه
  .ئیتر بۆ من زۆر قورس بوو دا و ماه  ژیان له بۆیه

   له وه ڕامه گه  ده که سارده چۆڵ و و ماه ره و به وه بوومه کار ده ی ئواران له وه پاش ئه
 باوکم ی و کاته تا ئه، ئاخر !م زانی چی بکه مده بوو، نه نگ ده  دم ته وه خۆمه

  وه  ماه وان له  ئه وه ڕامه گه  ده وه کار بۆ ماه ی ئواران من له  زۆربه،ژیاندابوو له
یان   شاردا پیاسهنیکا  کۆنه  یان به که ارستانهی ناو د ڕۆیشتن بۆ پیاسه بوون، ده نه
نگ و بۆنکی تری   ڕهکردبوو، مامان نھایی نه  ته ستم به ت بۆ جارک ھه کرد، قه ده
  ڕۆشتمه یجار ده  دوای نانخواردن زۆربه ، لهن ووایه ب وه مایشه ر له گه خۆ ئه. بوو ھه

 یان کرد، فزیۆنم ده له یری ته مک سه کهگرت،  مۆسیقا ده خۆم و گوم لهی  که ژووره
چی  کرد، که ی خۆمان ده و ڕۆژه کردو باسی ئه مان ده فۆن قسه له ته ڵ پاتریک به گه له

کک  ند خوله هی خۆم پاش چ که  ژووره ڕۆمه ت، ده بۆ ناکر وانه ئستا ھیچ شتکم له
م   مرۆڤک له یان ساه ی ده ، ھۆکی ساردو س ده که  ھۆه ڕۆمه و ده وه ره  ده دمه
ندک  ، ھهدتل  بۆنکی ناخۆشی  وه مه که  ده که الجه سهرگای  ده.  ژیاوه  نهدا ماه
ڕوویان  کان که  کۆنه مونه  سه وه مه که  ده که رگای دۆبه ، ده نیوه دا گهی کۆنی ت وزه سه

دا کلس گرتوونی، بنمیچی  که له غسه ناو مه رداخی پیس له دک قاپ و پهن ه، ھ کردووه
پ وتۆز  کان ته  جوانه رمزو توحفه ، سه ونی جاجاۆکه  ته  له بووه پ که خانووه

  ... بۆ خۆیک وانییه چۆه   به دایپۆشیوون، ئیتر بووه
بوو  ، ئاخر ده ڕ نییه ت جی باوه  قه مدا ڕوویاندا، که کی که یه ماوه مووی له  ھه مانه ئه

ی پیران تا   خانه دایکم لهالی  وان بۆم له  زیاتر شه وه م ملیسیا، له من چی بکه
  . وه نگ بمنمه دره
واو  دام من ته نگی بۆ ده وان کاتک زه  شه ی پاتریک بوو، چونکه ر بیرۆکه ش ھه وه ئه
،  وه ڕامه گه کار ده  کاتک له ڕۆژانه. م بوو بیکه  زیاتر شتکم نه وه رخۆش بووم، له سه
وا دایکم داوای کردبوون، ئیتر  ، کهکی م ده و شتانه موو ئه ڕۆیشتم بۆ بازاڕ ھه ده
  ستم به و ده وه  بۆ ماه وه ڕامه گه  ده له په و به ماوه یدا ده گه  له  کافتریاکه مک له که
ی  فه نه ر قه سه بوو له ما، جاری واھه ده خۆم نه ئاگام لهواو  کرد تا ته  ده وه واردنهخ

یانی کاتک میزکردن  و به مه وت ده که دهوم ل  خه وه که فزیۆنه له دیار ته  به که ھۆه
یرتر  ش سه وه له.  م  جگاکهو نا وه ڕۆیشتمه  و ده وه بوومه چنیم بدارده ده نگی پھه ته

  مه م بوو زوو بگه له کرد په  زیادی ده وه زووم بۆ خواردنه ک ئاره یه  شوه  ڕۆژ به ڕۆژ به
 ھواش  وام بوومایه رده  به و شوه ر به گه هئمن . م  بکه وه خواردنه ست به و ده وه ماه

 ئستا  ایهوب ر پاتریک نه گه  گوتم؛ ئه ، ئاخر بۆیه وه مخوارده ر کاریش ده سه ھواش له
  ....رلین کانی ناو میترۆکانی به لکھولییه  ئه کک بووم له منیش یه
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زانم تۆ  یم، دهخش ک پاتریکی پ به کی وه  ھاوڕیه م، که که من زۆر سوپاسی خودا ده
ش  مه  ڕوو بوو، ئه ق و له ڕه ی زۆر وشک و قسه وه ر ئه به ویست، له ده ییت نه ھیچ چاره

 بت،  سانه  که و جۆره زت له  حه م دونیایه کی ئه ی خه ک زۆربه  تۆش وه مافی خۆته
  انهو ر به ن ھشتا ھه دا بکه گه ر درۆشت له گه وام ڕووخۆش و زمانلوسن، ئه رده به که

 زۆرک  س، که تای که  خه  نه تای تۆی تدایه خه   نه مه ، ئیتر ئهتری ئاسوده
 پ تتی خۆت قیقه وان حه یان ناوت ڕاست و ڕه سانه و که ی ئه کان چاره مرۆڤه له
  . ت ده

کی  یه ، کاتک پاتریک ئاونه وه کرده یرمدهک تۆ ب ملیسیا، منیش کاتی خۆی وه
بووم   ده ک توڕه یه  شوه بهدام،  می نیشان ده که دزوو ناشیرینه  ھناو ڕوخساره ده
و پ  کردووه م نه یدا قسه گه مانگ و دوو مانگ له یانجار به ستم بوو بیکوژم، ده قه
م، پشتر  ه کات من ھه و ڕاست ده وت، ئه رکه  دواجار بۆم دهتا،  دڵ ڕقم لی بووه به

یی کات ادرژ به م به،  ق و ناخۆشه  ڕه قسهکی س ر بۆ خۆی که ھهو  زانی ئه وامده
 ھیچ مرۆڤک ناتوانت  ، بۆیه ق و ناخۆشه ت خۆی ڕه قیقه ر ھه وت ھه رکه بۆم ده

ت  قیقه بووم گوتنی ھه وه  فری ئه وه وه کانی ئه قییه  ڕه من له. ت شیرین بکات قیقه ھه
تی  ش ئازایه مه شت بووت، ئهتی خۆ تایبه سک به ی که شکاندنی د  له زۆر قورستره

  . که ره گه
ک زوو  یه ر چووبوو، ئواره سه ی مندا به  ژیانه و شوه ر ئه سه ک به یه فته ند ھه چه
م  که یر ده  سه وه م کرده رگاکه ستبووم، ڕۆشتم ده مک مه رگای دا، که ده کک له یه

وت،   پم گوت؛ ھا چیت ده وه کهرگا ده ر له ، ھه وه  ژووره ھم بته ، ویستم نه پاتریکه
  .ژووردا کرد  نام و خۆی به ھزی خۆی پاکی پوه وت، به ی پم ب چیت ده ده
، نازانم  وه مه می بده بوو وه تم نه کرد تاقه فۆنی ده له وان ته ی شه و زۆربه ئه
  و کھوله  ئه یره سک بوو، سه موو که ھه  ڕقم لی بوو، ڕاستتر بم ڕقم له وه خۆمه له

  . سک وت ھیچ که سی خۆش نه کات که  مرۆڤ ده  وا له پیسه
پاڵ   پاتریک منی به  بوو، که وه و شه نی ئه یادم ناچت، دیمه ت له نک قه دیمه
راب، براندی، ڤۆدکا و  ی شه رچی شوشه ی دابنیشت، ھه وه  پش ئه وه  ژووره یهاھن

  قوتوهدا  که الجه  سه و شکاندنی، له که وشه  حه مووی برده ر ھه بوو ھه ویسکی ھه
ک مناکی   وه یره کانی قوپاند، سه موویانی ڕژاند و قوتوه رھناو ھه کانی ده بیره
  ی، ڕۆیشتم لهدرکر کات، ھه کرد وا نه گریام و داوام لده  ده وه و شه ت ئه سه بده

و  م ئه المارم دا به  په قۆوه ه چ م ھنا بیکوژم، به وره کی گه قۆیه  چه که چشتخانه
ست   ده کرا به م پده نده وه ر ئه دا ھه که وییه زه ویدا، له زه ھزتربوو دامی به من به له

زمان  ر پم بکرابا به گه ، ئه وه ممه  ناو ده مکردنه و ده وه کرده کانم کۆده وه خواردنه
  .... وه گرته ده موویم ھه ھه
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ک  لکھولییه  ئه رگب نییه خت و جه  سه و ئازاره ی ئه ھندهملیسیا، ھیچ ئازارک 
نیت یان بیره ی ده که رابه  شه هبوتنیت، ئه ی ده که ستی بشکژکه وه ستی ببرین   
  .ت ساڕژ نابت قه

  کان له  کھوله  و قوتوهبوتموو  کی ھه یه ک به دوای شکاندن و ڕژاندنی یه
کردن   قسه ستی به شاندم و دهو داینی که  بۆ ھۆه وه ییهدا بای گرتم و بردم که وشه حه
  ....کرد

   له یت جۆرکه یکه ی تۆ ده مه ، ئه ڕوه  ناڕوات به مشوه  ئادریان؛ ژیان به گوێ بگره
کوژن  ی خۆیان ده وانه موو ئه  ھه.رست بت  خۆپه بت ھنده  چۆن ئهخۆکوژی، مرۆڤ

ڕووی  تن ناتوانن ڕووبه سه  بده ، یان ھندهتر و ھیچی  رستییه  خۆپه نھا له ته به
 بچوک بت،  نده وه کاندا ئه م کشه رده به بت له ، مرۆڤ چۆن ده وه کانییان ببنه کشه

م  کانی مرۆڤی ئه وره  گه  کشه کک له یه. ؟ یه کت ھه یه پم ب بزانم تۆ چ کشه
ر ماک  گه ، مرۆڤ ئه یه  تۆ مات ھه ، ب ماییه یه ، تۆ کارت ھه  بکارییه مه رده سه

.  بکاتدروستو باش بۆ خۆی  ی ژیانکی ئاسوده وه  بۆ ئه س نییه بت به و کارکی ھه
ونکی  موو ھیواو خه  ئستا ھه ماوه  ژیانیدا نه ی له که ، پیاوه یه تۆ دایککی پیرت ھه

ک  رخۆت، منیش وه  سه وه ره وه!. ت بیکوژیت وته سوکه م ھه وت به ته ، تۆش ده تۆیه
 منای من و دایکم و  ر به بوو ھه رپرسم ھه ، من باوککی نابه خراپتریش تۆم، بگره

  مان شوه ھه م به که خوشکه،  وه بینییهنما جھشت و چیتر نه می به که خوشکه
زانیت، کاتک دایکم  ، تۆ خۆت ده وه وته من و دایکم دوورکه  لهو وه مردکی دۆزییه

ما   توانای مندا نه وت و له کی که تم کرد، تادواجار په ند ساڵ خزمه وت چه خۆش که نه
زانی  ، ئهوێ کۆچی دوایی کرد ی پیرانم کردو له ی خانه وانه م ئینجا ڕه تی بکه خزمه

  ر مردنی دایکمدا ویژدانم ئاسوده رامبه به  له  بوو، که وه ری من ئه وه خته موو به ھه
  .بوو

شت  که کاره ی له من دنیام سبه. وام بیت؟ رده ی به  تاکه فتاره م ڕه وت، به هت  ده باشه
کات، تا وات لدت  ی تر خراپتر ده  ھنده روونیت ده ش باری ده مه ، ئهن که رت ده ده
ر  سه ی تۆ له وانه موو ئه ، ھه رجاده  سه ویته کانی تر بکه لکھولییه موو ئه ک ھه وه

م  موویان پشتر به ر ھه یانبینیت ھه رو ناو میترۆکان ده فه نده مه قام، وستگای شه شه
ی  که  فاشیله  چینه موویان له ر ھه  ھه وانه بت ئه ی تۆدا ڕۆیشتوون، پت وانه قۆناغه

 ڕۆژگارک  توانای وایان تدایه کانی به  خه وه وانه  پچه ، به!گان ناو کۆمه
  ، که وه کی خزانییه یه  ھۆی کشه  به نگه ، ڕه تۆ بووهک من و  یانی وه ری ده به ڕوه به
، ئا باش بوو بیرم  ردان کردووه رگه  سه و شوه ریدا زاڵ بت خۆی به سه  به یتوانیوه نه
ر  به  له و پیاوه زانیت، ئه ندازیار باش ده ری ئه ، تۆ چیرۆکی زیگموند مویله وه وته که

  بهبوو  موو شتکی ھه ی ھه و پیاوه ، ئهبوو ی نه که کانی کاتی بۆ خزانه زۆری کاره
بایی ) Templiner straße(ر  قامی تمپلینه  شه ی له که  خانوه، بت نهنھا کات  ته

ی  که ی ژنه وه ر ئه به نھا له ته ر ھات، به سه م دواجار چی به  بهملیۆنک مارک بوو،
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نی خۆیدا نووستبوو، خۆی توشی کا  کرکاره کک له ڵ یه گه ، لهتی لکردبوو خیانه
ت  رخان بکردایه  ته که و کاتکی زیاتری بۆ ژنه ر ئه گه ئه.  کرد ساته و کاره ئه

ی  که تی ژنه  خیانه  کاتکیش به برد، وه ده  نه و جۆره نای بۆ کارکی له یشی په که ژنه
کی  یه شوه  رخۆش بکات و به و خۆی سه وه رت بۆ خواردنه نا به بوو په ده زانی نه

 پۆلیس شکاتی  بت له یشی ناچار نه که ی تا ژنه که  گیانی ژنه ربته ناشیرین به
ی  که سامانه شک له  پی یاسا خانوو به بوو؛ به وه ی ئه که نجامه لبکات، پاشانیش ئه

کانی بت،  ی بۆ ژن و مناه داھاتی مانگانه شک له بوو به کانی بوو، ده بۆ ژن و مناه
شی بکات،  یدا دابه که ڵ ژنه گه وت له که ستی ده  ده بوو وه رچی ھه بوو ھه ورتی ده ک به

 ھاوڕێ،  دا بوو به و کوڕه ڵ ئه گه چوو له کی پنه یه فته ند ھه یشی چه که ژنه
رخۆشکردن بوو تا دواجار  و خۆسه وه ی خواردنه که ره سه موو چاره سیگموندیش ھه

  .کان قامه ر شه  سه وته تی داو کهس ده  له شی بۆی مابووه وه ئه
 کھول  ن له رکی درژخایه سه  چاره ی و به که سوکاره ھاوکاری که سانک دواتر به

و  و له م ئه ی، به که  ئاساییه ر ژیانه  سه وه ڕاندیانه و گه وه خسته دووریان  وه خواردنه
چی  ن، که مه  ته وه موویه روی ھه سه ست خۆیدا، کار، ماڵ، له ده دا زۆر شتی له ماوه

ستی   ده  له ، که وه ست پبکاته  ژیان ده ووه بت له  ده تا، که ره  بۆ خای سه وه ڕایه گه
،  وه یته ست پ بکه ی ده وه  بۆ ئه  نگ نییه شدا ھیچ کاتک دره وه ڵ ئه گه دابوو، له

ما   بۆ ھه وه ڕیته هکات دوای باجکی زۆر بگ  مرۆڤ کارک نه یه وه ش باشتر ئه وه له
  ....خاڵ

 من  ر به رامبه ی ڕق و ناخۆشی به و ئادریان قسه نگی شه  تا دره و ئواره ملیسیا، ئه
 ناخۆش وکی قورس و خه ک وابوو له یه ک زلله کانی وه م دواجار قسه کرد، به ده

  ر وایه فه دهن مه هک ھکی ش  وه م ژیانه فربووم ئهکانی   قسه ، له وه بدارم بکاته
  کجار له ا یهگین ربچین ئه  ده که  ھه  نابت بھین لهین، که ره فه نده مه  شهش ئمه
و  که ر ھه  سه هو هوین بت جارکی تر بکه ت ده حمه ه ئیتر زۆر زرچووین  ده که ھه

  . ڕۆیشتن  لهوام بین رده به
 دواڕۆژی خۆم  بت بیر له  ده ؛ کهبوو وه ی ئه جیھشتم و دوا قسه و به نگانی شه دره
ی پیرانی خۆری  م خانه رده به وت له یه  ده ی کاتژمر پنجی ئواره ، سبه وه مه بکه

ر تواناو  گه م ڕق لی بوو، ئه نده وه کاتی ڕۆیشتندا ئه له. وه دا بمبینته ئواره
م  برد، به ناوم ده داو له هالمارم د  په وه که قۆیه  چه  به  دواوه ت له بوایه تم ھه سه ده

  . م  بکه و کاره  ب ھزتربووم ئه وه من زۆر له
توانی بنوم،  مده رم قورس و ھشتا وڕو گژ بووم نه رچی سه گه و ڕۆیشت و من ئه ئه

 کون و قوژبنی  وه و شه ئه. توانی بنوم مده  نهک کاری تکردبووم یه  شوه کانی به قسه
ی  وه بت بۆ ئه  ھیچ نه وه و بیخۆمه وه ی تۆزک کھول بدۆزمه وه هڕام بۆ ئ  گه و ماه ئه
 گومدا بچپنت،  یتانک به ک شه دواجار وه.  وه مدۆزییه م نه وت به وم ل بکه خه

  .گرت ده رابی کۆنی ھه وێ شه  باوکم له  یاد، که وه م ھاته که مینه ژر زه
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کانم کرد،  رابه ی شه فه ماشای ڕه و ته که مینه  ژر زه یر بوو کاتک ڕۆیشتمه ی سه وه ئه
 قوپی گریان، بیرم  مه  بده وه و شه ریک بوو به مابوو، خه ی ل نهبوت  ک دانه یه
!. کانی باوکمی بردبت  کۆنه رابه موو شه و ھه  ئره بت ک ھاتبته  ده وه کرده ده
راب  دا شه مینه و ژرزه ه باوکم ل ی مناڵ بووم تا ئستا بیرم دت، که ته وه له
و   پکدا ئه م ئستا له ، به باوه  نه  ماڵ ئمه رابی کۆن له  شه میشه گرت، ھه ده ھه
ڵ خۆیدا  گه و له  ئره بت ک ھاتبته  بۆ کوێ ڕۆشتوون یان ده رابه موو شه ھه

  !.بردبنی
ی  و ھیوایه  به که وشه  حه و ڕۆیشتمه وه ره  سه وه ڕامه  گه نگ و نا ئومدانه زۆر دڵ ته

دا شتک  که هبوتگی  قن بت له  یان ھیچ نهشکابت کان نه  کھوله هبوت   لهکک یه
بوو  شم نه وه کی ئه ویش نائومد بووم، که م له ، به وه ی بیخۆمه وه  بۆ ئه وه مابته

  ....کمندک کھول ب کان ھه یخانه  مه کک له  یه ئۆتۆمبیل لبخوڕم و بۆم له
  وه  ددا بوو ، بیرم له له پاتریک  ر به رامبه بهم ڕق  نده وه کی زۆر ئه دوای نائومدییه

   تۆه ڕاستی بیرم له ر به ، ھه وه مه ی ل بکه وه شه م ی ئه  چۆن بتوانم تۆه وه کرده ده
  ، بۆیهابوومد  ئازاری نه یه و شوه سک به موو ژیانمدا ھیچ که ھه  له ، چونکه وه کرده ده

 بۆ  وه بۆمهین  ی بتوانم بۆ سبه وه م بۆ ئهبت بنو رچۆنک ھه ر بیارمدا ھهدواجا
  .ر   کار سه

کی بوت  م چاوم به که  بچکۆله ی کتبخانه فه ر ڕه سه م له که  ژووره کاتیک ڕۆشتمه
کسیک  رکی بۆ مه فه سه  دیاری پاتریک بوو، له هبوتو  وت، ئه  که"کیال ته"بچوک 

کسیکی  موچاوی پیاوکی مه ی ده  شوه  له که هبوتڵ خۆیدا بۆی ھنابووم،  گه له
ھا  روه ردا بوو، ھه سه کسیکی له خشینرابوو، پیاوک سمکی زل کوکی مه نه

ند ساک  ی چه  جوانانه و دیارییه کک بوو له  یه،ملی پچابوو کسیکی له شاکی مه
  .رنج ڕاکش بوو م دامنابوو، زۆر سه که ی ژووره فه و ڕه ر ئه  سه بوو، له

کم بۆ کرد،  یه  بزه وه رخۆمه به مک دخۆشی کردم، له  که هبوتم  وتنی ئه چاوپکه
ک به م داگرت و که که هبوتیم، چونکه سته ده مش ھه کانم سموو   تۆز گرتبووی، پ
هشتکرده که ک شاوه ی ملیم ل کی مه ی، که که ره م دا، پاشان سهو فوکسیکی   ک

  .ناوی سوتاندم ک ئاگر ھه ، زۆر تیژ بوو، وهقومکم لدابوو باداو 
 ئارامی مک سوتاندم، که ناوی ئه ئاگر ھهک   وه ، که کیالکه رمی ته ڕای گه ره سه

م لداو  ند قومکی دیکه  چه ، بۆیه وه ی ناخمی ھورکرده که بوونه خشیم و توڕه پبه
  .... ڕاکشام که خه ر ڕایه سه له
  
  
  

6  
  



 80 

ش ماندووی  مه  ئه،رم برد سه  به وه رئشه  سه ر کار به سه واوی ڕۆژی دوایی له ته
 پشچاو،  ھاتنه بوو ده وه وکی کاه ک خه وی ڕابردووم وه کانی شه ڕووداوه. کردم ده

وک  نھا خه ته بهڕاستی ڕووویاندابوو یان    به و ڕووداوانه  ئایا ئه بووم، که دنیا نه
  .بوون

ندک پداویستی  کانی تر دوای کینی ھه ی ڕۆژه ک زۆربه وابوونی کار وه دوای ته
  ی له م ئواره ی ئه وه م ئه به. وتم ڕکه  به ی پیرانی خۆری ئواره و خانه ره به

  که کافتریا کانی تر دایکم له ک ئواره بوو وه وه  ئه وه کرده کانی تر جیاده ئواره
کانی  ژنه  پیره ندک له ھهڵ  گه لهکرد  ردانم ده ی ئواران کاتک سه و زۆربه ئه. بوو نه
  .رقای یاریکردن بوون  سه  کافتریاکهکی دگیری یه گۆشه   لهتر

  وه کرد، ئه راخیم نهھیچ شونک سۆ ڕام له  گه که باخهو  وشه  ناو حه تاوک له
 گوی جوان  کانی به وه موو ڕاڕه  ھه  ببینم، که نه جوا وشه و حه مجار بوو ئه که یه

ی  وه  دوای ئه.برد  ده و شونه ییم به  ئیره وه  خۆمه  دگیربوو له ، ھنده ڕازنرابووه
 بۆ ناو  وه ڕامه مژی گه وای پاکم ھه  ھهم کردو دا پیاسه که نه یمهناو چ  لهمك که

 خاتوو ڵ گه  له311   ژووری ژماره کم له دای ، که وه ره  قاتی سه و ڕۆیشتمه که خانه
  .جبوون  نیشته وه  پکهکرد  دۆرالین بانگی ده ر به  ھه ، کهدۆرۆتیا

  ، چونکه وه وته که بگومان بیرت ده. ؟ وه وته که ت بیرده یه و ژماره ملیسیا، ئستا ئه
ی  وه م ئه ، به وه بیربچته  بت له وه دا ھی ئه  نوانی ئمه  له  شتک نییه وه ئه
  !.وت  کهر من وپاتریک  به لۆنه رشه  به  جارکی تر له ی ژووره و ژماره وو، بۆ ئهیرب سه

نگکی   ده نگه  ده م گوم له م، به  بده رگاکه ده  ویستم له ، وه  ژووره ی بۆمه وه پش ئه
  . باغه ره قه  هو هستم کرد ژوور زۆربوو، ھه
ک  ر کورسییه سه ردووکیاندا له نوان ھه وێ له  پاتریک لهبینم دهتم و ژوور که کاتک وه
بینیی پاتریک زۆر دخۆش  ی ڕاستی بت به وه نن، ئه که  قاقا پده و دانیشتووه

،  وه بووبمه تاڵ نه وی ڕابردوو به کانی شه بوونه  توڕه  ھشتا له بووم، چونکه نه
  وه ش مانای ئه مه  یاد، ئه وه ھاته ده نهباشی  موو شتکم به ک گوتم؛ ھه رچی وه گه ئه
  .بیرکردنی ئاسان بت بوو له نه
مگوت؛  تا نه وه ؛ ئهیو گوت که ژنه ردوو پیره  ھه وتم ڕووی کرده ژوورکه ڵ وه گه رله ھه

 تا  ڕوانی کردووه  چاوه وه  ژووره ست له هب مه یشتم به بت، ئیتر تگه یدا ده ئستا په
دا  گه ی لهوی ڕابردوو ھیچ ی شه که  ڕووداوه ت به باره بار بم و سهت جاه خهوێ  من له

م  رمنم، به م دایکمدا شه رده به ند له  چه ناسی، که و باش منی ده  ئه ، چونکهم نه
  .؟...یت که چی ده

و  یان به ئاماژه داناو  که ر مزه سه کانم له و شته وه  ژووره  ڕۆیشتمه وه که ساردییه به
ک و   ساردییه ، من بهکردری دابنیشم  سه کرابوو له ی پشتر بۆم ئاماده یهکورسی

 دانیشتم،  که ر کورسییه سه دا له ناخمدا قوپی ده   له ، که وه بوونه  توڕه ناخکی پ له
  ی ھیچ خۆی تک بدات به وه بی ئه ی خۆی، به که گۆڕه  نه ره کته ک کاره پاتریک وه
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  کان وایه ونی مرۆڤه ک خه ژیان وه خاتوو دۆرالین کردوو گوتی؛   ڕووی له وه نینه پکه
ی  کان مایه ی بۆ مرۆڤه وه  ڕابردوو، ئه بت به  ده وه کانییه  ناخۆشییه و خۆشی به

 بت،  م ساته الی ئه موو ھۆش و بیری له  ھه ، مرۆڤ پویسته  ئستایه گرنگی پدانه
،  ک کات وایه ، ژیانیش وه ڕبووندایه  تپه م لهوا رده  کات به ژی، چونکه  تیایدا ده که
  .ستا ئیتر کۆتایی دت رکاتک وه ھه

ت بۆ  سره ، من چیتر حهیت که کشاو گوتی؛ ڕاست ده کی ھه یه هسان خاتوو دۆرالین ھه
ر دن  زانم ھه ، ده مه که نھا ب و کچه ته تی من به سره کو حه  ناخۆم، به و ڕۆژانه ئه

   .!ر دن زانم ھه گنا ده م بت ئه له  من په نگه  ڕه،ی م نازانم که  بهردانم، بۆ سه
  .؟ کون ت له که ب و کچه پرسیم؛ بۆ  وه رسوڕمانکه  سه منیش به

زانم   دهرچی گه م، ئه ردانم ناکه  سه بۆیهن   من توڕه وان له رلین، ئه به ، له ن ر لره ھه
  .مرم یی ئه  ئاسوده ن بهرکاتکیش ھاتن ئیتر م ر دن، ھه ھه

و  رگرتم و گوتی؛ ئه م وه ده ی له که م، دایکم قسه ندک پرسیاری تری لبکه ویستم ھه
 وازی  ، بۆیه فاوه ه مکیش خه که  بووه  وه رچوونهیی توشی ب وه  له  جگه داماوه

ت   و ئهکات  بانگم ئه له په بینت به ر پیاوک ئه  ھه وه  خواره  له لبھنن، ڕۆژانه
  . م باشتر نییه ئه یان حایان له ش زۆربه کانی ئره  به، خۆ پیاوه وه ئه
،  نین که کانی خاتوو دۆرالین پده  خۆشه  قسه و به وه و ماینه نگی شه دره  تا و ئواره ئه
یاتکی زۆر  وو خه ناو خه م له ستدابوو، به ده  ناتوانم بم مشکی له و ژنه ئه
  . ژیا  دهیردا سه
بوو بۆ  ک نه یه نھا خانه ته  به م، که  بکه ی پیرانه م خانه بیرم چوو باسی ئه  له وه ئه

ر بوو،  سه مانکاتیشدا شونی چاره ھه کو له کان به تکردنی پیره چاودری و خزمه
ی  ی کشه و پیرانه کی بچوکیش بوو بۆ ئه یه خۆشخانه توانین بن نه ده
و  وه نگی کرایه  مانگک دایکم ده متر له  دوای که  له.بوو  نهندروستیشیان باش ته
  ....ڕۆیشت و باشتر ده ره ندروستی به ته

 منای  ر به بین و دواتریش ھه دایک ئه  منای له  به  ملیسیا، ئمه ژیان ئاوایه
 مکالی دای و له نگی شه وام تا دره رده ی به یه و ماوه ر پت بم ئه گه مرین، ئه ئه
کرد  ستم ده کو ھه کانم، به نه مه ته  کی به یه  خانه کرد له ده ستم نه ت ھه  قه وه مامه ئه
  !.کی منانم یه  خانه له
  وه نگ و تیشککی الوازه  ڕه تا به ره  سه  وایهخۆرک  مرۆڤ وه!  یره ند سه چه
   تا نیوڕۆ، له وه تهش گه  و دهگات ڵ باکردندا پده گه له   ورده  ورده،دات ئه رھه سه

و الواز  ره  ھواشی به جارکی تر به   ورده  ورده ووه ئیتر لهبت،  ڕۆدا کام ده نیوه
ڕوات تا پش  و کزبوون ده ره ی به که رماییه شی و گه گهنت و  نگاو ده بوون ھه
  . ئاوابوون

بت،   لدهرماییان کانی گه بت، تیشکه ی ئاوا بت کزو ماندوو ده وه  پش ئهخۆر
  کانی بخنکنت، به ناسه توانت ھه توانت بھزتری بکات، ئه  ئه ورکی ساده ھه
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ند  کانی بخنکنت، چه ناسه ورک ناتوانت ھه ، ھیچ ھه وه ھاتنه ھهی  وانه پچه
   . بگرنی وه وشانه  دره ناتوانن ڕگا لهوری بگرن  دهش و بۆر  وری ڕه  ھه ه په

  ، واته"ی خۆری ئواران خانه " ناو ناوهیان  م خانه ش ئه سته به م مه ر به  ھه دیاره
ک خۆری ئواران   وه،ڕوات واو بوون ده و ته ره ک خۆر سوڕی ژیانیان به ی وه وانه ئه

دوای  رچی له گه ، ئهبن کجاری ئاوا ده  یه دا به ناری خانه م که و دواجار لهبن  الواز ده
  وه ر ژیانمانه سه ری به ک کاریگه یه یان بۆ ماوه که رماییه گهتاو   ھهوک  وهئاوابوونیش

  .منت ده
،  وه و مامه نگی شه وێ بینی، تا دره رانی دایکم کردو پاتریکم له ی سه و ئواره دوای ئه

کانیان   قسه، وه من پمخۆش بوو زیاتر بمنمهم  رچی پاتریک زووتر ڕۆیشت، به گه ئه
  . جیان بھم کرد به ده زم نه خش بوو حه به خۆش و چژ  نده وه ئه

و  ، بۆ ئه وه کرده  پاتریک ده ر بیرم له  ھه وه ڕامه گه  ده وه ڕگادا بۆ ماه کاتک له
یتوانی  ر ھاوڕێ و دسۆزی من بوو خۆ ده گه  منی ئازاردا، ئه  قورسه و شوه  به وه شه

و   ئه ، که وه می خۆمم دایه رخۆم وه ھهدا، دواتر  رو ئازارم نه  به کی تر بگرته ڕگایه
 ئیتر نائومد بووبت،  نگه کرد، ڕه گوم نه م من به ڵ مندا دا به گه وی له زۆر ھه

  .کرد شی شتکی خراپی نه که ڕای ئازاردانه ره رحاڵ سه ھه به
،  وه امهم و ده نگی شه و تا دره که ڕۆیشتم بۆ خانه  ئیتر ئواران ده وه وجاره دوای ئه له

ی  وه وت، ئه که وم لده ر خه کسه  ماندوو بووم یه نده وه  ئه وه ڕامه گه کاتکیش ده
ناوی فرانک خۆشی لبوو  ھاوڕم، پیاوکی قسه کان بووبوون به ی پیره خۆشبوو زۆربه

  ھات به ر ده کسه  یه  کافتریاکه یشتمه گه و ده وه  ژووره شتمهیڕۆ  دهڵ گه  لهر ھه
موو  ھه  له و پیاوه کرد ئه ست ده کرد، وام ھه کردن ده قسه ستی به و ده وه پیرمه

س گوی ل  گرت که ی من گوم لده و ماوه ی ئه نده وه سک ئه نیدا ھیچ که مه ته
شک  و به ی ئه، چیرۆکی ژیان وه موویت بۆ بگمه  ھه تم نییه ئستا تاقه. گرتبت نه

و باسی  کرد، ئه ده تی نه و باسی سیاسه ئه. رلین ی شاری به  مژووی شاراوه هبوو ل
  ن ھزه  الیه  لهدوای ورانکردنی  له وه ایهگ ی ده که و خه سایی ئهژیانی ئا

کی  الیه کانی سوپای سوری سۆڤتی له ک و ھزه الیه کانی ڕۆژائاوا له یمانه ھاوپه
کانتی، تۆ  رزاری ژنه ین قهرل تیش شاری به تایبه مانیا به م ئه یگوت؛ ئه ، ده وه تره
سک لیان   که بوون و وته ککه  پهودا پیر یه م خانه بینیت له ه ئ ژانه م پیره ئه

  م شاره  ئه. وه  و بونیاد نرایه وه  پاکرایه مانه رشانی ئه  سه  له م شاره  ئه ،وه ناپرسته
  . وه یان کردهدروستو  وه رلین پاکیانکرده  ئازاکانی به کان، ژنه ژنه

لیمی س رلینی ته رجک به ب ھیچ مه راڵ ئالفرد یۆدل به نه جهکاتک گوتیان؛  
مک   کهرچی گه ئه  و کاته  سان بوو، ئه14نم  مه  من ته  کردووهکان  داگیرکاره ھزه
،  نگ نییه  بۆ ھیچ شتک دره ر بوو، بۆیه  دخۆشکه زۆرشدا وه ڵ ئه گه لهنگ بوو  دره

کان  ستی ڕوسه هد ر سه شی مابوو له وه وا ئه ت ئه کردایه شی نه وه ئهر  گه  ئه چونکه
ڕقکی زۆر ، کان مانه  ئه ر به رامبه  بهحم بوون وان زۆر به ، ئهبرا ناو ده لهوران و 
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زانت،   نه وه  ئه ک نییه رلینییه بوو، ھیچ به کان ھه مانه  ئه ر به رامبه ستوریان به ئه
ی  کو ھاتبوون تۆه ن، به مانیا داگیر بکه ھاتبوون ئه نھا نه هت کان به  ڕوسه که

  .  وه نه خۆیان بکه
ی  وه کان پش ئه ریکییه مه دا بوو، ئه وه کان له ریکییه مه جیاوازی نوان ڕوس و ئه

موو  ن و ھه ن ورانی بکه المار ناده ر په کسه بت یه نیازی داگیرکردنی شونکیان ھه
وان نیازی   ئه ، که وه نه که کی زۆر بوده یه نده کو پوپاگه ن، به هناو بب شتک له

ستی   ده که له که وت خه یانه نھا ده ته کو به ، به داگیرکردنی ھیچ شونکیان نییه
  کان له ریکییه مه ی ئه کات ونه ش وا ده مه ن، ئه یان ڕزگار بکه که  فاشییه ڕژمه

ی  وانه واو پچه ان تهک م ڕوسه رک، به که ڕزگار بگۆڕیت بۆ وه داگیرکارکه
برد،  ناو ده سکیان له موو که کردو ھه موو شتکیان وران ده کان بوون، ھه ریکییه مه ئه

رلینیان  شکی زۆری به  به کان، که ستی ڕوسه  ژرده ھاتن له چوو ھه  زۆری پنه بۆیه
کان  ریکییه مه وتنی ئه رکه ستی پکرد، سه ن دهکا و الی ڕۆژئاوییه ره  بوو به وه هست ده به
گیرکاری ترس و تۆقاندن بو دوای دا  له یه وه کانیدا ئه  داگیرکارییه نگه  جه له

کو بۆ  ، بهداگیرکار نین  ، که وه هن  دنیا بکه که که ن زیاتر خه ده وده ، ھه وه نه ناکه
ر  سه ری باشی له ک کاریگه یه هش تا ڕاد مه ون، ئه  له که که ڕزگارکردنی خه

  .نا  داده که که خه
ی  وه تی دوای ئه تایبه خت بوون، به  زۆر سه  بۆ ئمه و ڕۆژانه ئه: یگوت فرانک ده

 ، بوو وره کی گه یهدرۆ  بۆ ئمه  وه ، ئه یی ھاتووهتی کۆتا واوه ته نگ به یانگوت جه ده
ژیاندا  ی له وانه  ئه نگی ئمه کو جه کان کۆتایی ھاتبوو، به نگی پیاوه نھا جه ته به

 ستی  ده کان تازه خته دبه  به نگی ژنه کرد، ڕاستتر بم جه ستی پده  ده ازه تمابووین
  خانه قام و باه ی شه وه بایی و پاککردنه نگی برستی و ب ئاو کاره کرد، جه پده

  ....کان ڕوخاوه
کانی  قامه  بوو، شه رانهڕۆشتیت و  ده وه که هر کوی ھه یبینیت، له  تۆ ده م شاره ئه
  ، مرۆڤ جگهنی تکشکاو دایپۆشیبوو سته ره ئاپارتمانی وران، ئۆتۆمبیل و کهرلین  به
  .کرد ده  تر نهھیچی ستی به وارکی ترسناک ھه اسهوتوو ئ ی که بۆنی خون و الشه له
ی نیو  کرد نزیکه باسیان دهک  ، وه بووهکی زۆر بو بوو خۆشییه بوو نه با نه و کارهئاو

  جگه،  کان مابووه کان بۆ ژنه تییه گبه موو نه ، ھهبوو دا ھه م شاره ملیۆن بریندار له
  م شاره ی ئه وه بۆ پاککردنهستان کاریان   ب وه وو ڕۆژ به شهتی  رکی دایکایه ئه له
  ئاپارتمانه  بوو وه  کۆه ی به که کاتی کارکردندا مناه بینی له کرد، ژنم ده ده

ڕوانی   چاوه لهبینی  کانت ده نه مه ته  به ژنه،  وه کرده کانیان پاک ده ڕوخاوه
  بییه چاویان دهنیشتن و  کان داده  ڕووخاوه ردی خانووه ر به سه لهکانیاندا  کوڕه
رکی شکاوو  فه نده مه ی شه وه  ئومدی ئه کان، به  ڕوخاوه ره فه نده مه گای شهوست

  . وه کان بھنته  شکستخواردوو دۆڕاوه ربازه ماندوو سه
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شیان  ی باوکیان باوه وه بینی بۆ دۆزینه کانت ده  ب باوکه کان مناه قامه ر شه سه له
 قورستر بوو ئستا تۆ بیریی ل  وه ، ژیان زۆر لهکرد ربازکدا ده موو سه قاچی ھه به

 گۆشت و  ر له وو، ھشتا دیان ھهکان دیان ماب شدا مرۆڤه وه ڵ ئه گه ، له وه یته بکه
سک  خوارد، ھیچ که یده نھا نه  ته  به وتایه ستبکه سک نانکی ده ، کهخون بوو

ست  بوو ھه سک نه ، که ر مناکی برسی بدیایه گه ک قوتبدات ئه توانی پاروویه یده نه
ن، ک ئاوڕیان  رهیان ل بینیت زۆربه تا ئستاش ده وه ئهکات،  ی تر نه وه  ئازاری ئه به

، ک  شتووه تییان چه ھامه نک نه  چهن ی لره م ژنانه زانت ئه ، ک ده وه داته لده
ر گۆشت و خونی  سه  له م شاره زانت ئه  ده وه کات، ک به کانیان ده  ئازاره ست به ھه
  ....!. وه ایهدرووستکر  مانه ئه

ک  ر یه سه ت له بوو قه کی ھه یه س کشه هدا زۆر خۆشبوو، ب م پیاوه ڵ ئه گه دانیشتن له
نگی جیھانی   دوای جه وه رلینه باسی مژووی شاری به بوو، له ده وام نه رده باس به

ی  که  باسه کی به ندیه یوه گۆڕی بۆ شونک ھیچ په ی ده که پ باسه م، له دووه
یترۆ و وستگای موو م  ھه مه رده و سه ئهیگوت؛  ی ده بوو، بۆ نمونه  نه وه پشووه

کرد،  ر ھاتوچۆی ده فه نده مه م شه ئاسته کان وران کرابوون، به ره فه نده مه شه
واسی،  ده س خۆی پیا ھه د که جارک سه  به  ببزووتایه شونکه رک له فه نده مه شه
س  ری خرا، که فه نده مه ن، شه مان ھه و جوانه وره موو وستگا گه و ھه چی ئستا ئه که
، فارگۆنک جگای ککی تردا دابنیشت ڵ یه گه ک له ر کورسییه سه  له تی نییه اقهت

ک  ر کورسییه سه ک له ریه  ھه سی تدایه چی بیست که  که بته سی تیا ئه نجا که په
،   بۆ وایان لھاتووه که م خه وی تری ناوت، نازانم ئه ی ئه س چاره نیشت، که داده

،  ککی لیه ی یه و کوردسییه ڕۆم بۆ ئه بم ئه ر ئه فه نده مه هرکاتک سواری ش من ھه
ی  وه م باسی ئه که می بۆ ده که ره فه  باسی سه، م ژیانه م، باسی ئه که  ده سهیدا ق گه له
  ...."ن زێ بۆده"  ینه  تا بگه وه رلینه به ویست له م، جاران ڕۆژکمان ئه که ده

کانی  موو قسه  ھه م پیاوه  ئه وه  پشه ھاته  دهن زێ  باسی بۆده ملیسیا، ئیتر که
باسی کرد،  ی ده که زگیرانه ن زێ و ده ی بۆده س باسی پیاسه چوو به بیر ده پشووی له

م  ، بهی خۆی زۆرخۆش ویستبوو که کرد، دیاربوو ژنه ی ده یه و ناوچه خواردنی ئه
م  و خانه ی من ھاتوو چۆی ئه و ساه ی ئه ماوه بوو، له ، کوڕو کچکی ھهبووزووتر مرد

  .بوو  وه کانه روو چله سه نیان له مه وان ته وت، ئه ک جار چاوم پیان که کرد یه ده
موویان  وێ بوون ھه  له که و خه بوو، ئهدر  ژیانکی زۆر پاک و بگه و خانه ژیانی ئه
یان ک مناڵ زوو د گریان، وه ترین شت ده  ساده ک مناڵ ناسک بوو، به دیان وه

ستت  بوو، ھه ترین شت دیان خۆش ده ساده ، به وه بوونه رزووش چاک ده شكا، ھه ده
کانی  موو نھنییه ، ھه سنگدایه وتراویان له ی نه سهیان کۆک ق که ریه کرد ھه ده

  .درکاند  ب ھیچ فشارک ده ژیانی ڕابردوویان به
 نھان  په  چیرۆکه گوێ لهبوو  س نه  زۆر گوناح بوون که و مرۆڤانه  ملیسیا، ئه

ی بۆ  ک کاتژمر قسه ت یه ککت بکردایه بای یه رحه کانیان بگرت، مه وهاکر
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ت  کی تر بگرم زوو بتاقه خه بووبووم گوێ له  فر نه تا چونکه ره کردیت، سه ده
 م دواجار بۆم ، به یه ی ھه موو پیره م ھه ی ئه نهتی وڕ مگوت؛ ک تاقه بووم، ده ده
ر  ڵ ھه گه ، له سانه و که  ڕاستی ژیانی ئه شک بوون له  به انهو وڕن وت ئه رکه ده
 دان  وه ی پاکبته وه ک گوناھبارک بۆ ئه کرد وه ستت ده نیشتیت، ھه ککیاندا داده یه
  .نت کانیدا ده گوناھه به
کیان  یه ند دانه ڵ چه گه بوو له ده بوو نه وه  ئه و پیرانه تی ئه  خراپترین سیفه کک له یه

  یان دابنیشتیت، چونکه ک دانه ڵ یه گه  له میشه ه دابنیشت، باشتر بوو ھ وه پکه
موویان  رھه گرت، ھه ده یان گویان گرانبوو گوشیان نه ی زۆربه وه ڕای ئه ره وان سه ئه
  .کرد یان ده قسهکجار  یه بهس  بوو پنج که ھه  جاری وان،  بکه یانویست قسه ده

  ، ئیتر له وه مامه الی دایکم ده نگ له وان تادره وام شه رده شت مانگ بوو به ی ھه نزیکه
و  ره ی بهدروستن دا خاتوو دۆرالین ته و ماوه له.   کافتریاکه ی خۆی بت یان له که ژووره

م  کی تری ئه تییه داله ش ناعه مه رشان بووبوو، ئه وا حای په ڕۆیشت، ته خراپی ده
ککیان  بوو زوو یه یدا ده مکیان بۆ په  تا ھاوڕێ و ھاوده و پیرانه  ئه ه ک، بوودونیا

کرد  ستم ده  ھهی خاتوو دۆرالیندادروستن ڵ تکچوونی باری ته گه له. چوو کیس ده له
  .ردا ھاتبوو سه مک گۆڕانی به ی دایکیشم کهدروستن باری ته

ردانی دایکم، نازانم بۆچی  ۆ سه ب وه  ڕۆشتمهکانی تر موو ئواره ک ھه ک وه یه ئواره
تربوو  وره نی من گه مه ته مک له بینم کچک که وتم، ده مک دوا که  که و ئواره ئه
 ببینم، ئ خاتوو  و کچه مجارم بوو ئه که  یه وه وێ بوو، ئه ڵ دوو منادا له گه له

  ..!...بوو ک بت ردانی بکات، ده بوو سه سی نه ک بیستبووم که دۆرالینیش وه
ھت ھیچ   نه وه ی مشکمی خوندبته وه ک ئه  دایکم وه وه  ژووره  ڕۆیشتمه رکه ھه

دات،  رم ئه یگوت؛ دت سه و نه ، ئه  مانوالی کچی دۆرالینه وه بم، گوتی؛ ئه
  .رچوو ی دۆرالین ڕاست ده که قسه
دا بوو،  گه ی له دا کردم و خۆی پناساندم، دوو منای خنجیله گه ی له وقه  ته که کچه

ی  که وه ره ر قه سه خراپ بوو له وشی زۆر ی ڕه وه ڵ ئه گه  لهم خاتوو دۆرالین به
ر  به بان، له ده کانی نه  لوه  له ، بزه وه بریسکانه ده خۆشیدا کانی له وتبوو چاوه پاکه
جم ناھیت  هنھا ب  ته مزانی به ر ده مزانی دیت، ھه دهر  یگوت، ئال ھه  ده وه خۆیه

  .ویش دت زانم ئه ھات، ده یش ده  ب بمرم، خۆزگه
  وه  کون، ئه یی و ب له که م بوو بزانم کچه وه راقی ئه مک بوو مه منیش ده

  وه هیی زمانی دایک  مانوال کردو گوتم؛ به  ڕووم له ی ب، بۆیه یم بینی ئه که کچه
رکی ل بدا زۆر حای  ت سه ایهیس ن وه ، بۆ ئه  کویه ی ب له پرسیم؛ ئال ئه

  ...!. رشانه په
یم  که س ناوه م به ی ھه ته وه نین، گوتی؛ منیش نازانم له  قاقای پکه ئال دای له

کی  یه ، ماوه هیدای بوو  دایکم کاتی خۆی شه ریکی بووه مه نجکی ئه  گه وه ، ئه بیستووه
مان  ڵ کچانی تریشدا ھه گه بوو، دنیام له ندی سکسی ھه یوه ڵ دایکمدا په گه زۆر له
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  ر له  ساک به وه یگایه ک دایکم ده پکدا دیار نامنت، وه ، له بووه ندی ھه یوه په
واو  کات ته دایکم ده  وا له مانه م دیار نه ، ئه رلین بووه  دیواری به دنیدرووستکر

موو  ردانی ھه  سه وه نه دۆزیت بۆ ڕت، ئه بگه دادوای  ببت و دونیا بهییدا شه
   دوانزه جارک ده بواردم، به چی پیان ڕاده کرد، که کانم ده ریکییه مه  ئه ربازگه سه
رکی  فسه ن، تا ڕۆژکیان ئه مووی ب  ھه مانه یانگوت؛ ئه ھناو ده ربازییان ده سه
ریکی بت  مه هاچت ئ ن وه یت له که  تۆ باسی ده و به ت، ئه ریکی پی ده مه ئه
یت،  کان بده  ئینگلیزه ربازگه سه رک له ت ئینگلیز بت، بۆ ناڕۆیت سهچ  ئه وه له
  .یدای ژنانن وان زۆر شه ئه
   وای زانیوه ی کردووه  ئینگلیزی قسه ی به وه ر ئه به له ر ، ھه وه یگایه ک دایکم ده هو

ک  ڵ یه گه تان له  چ زمانک قسه  به پرسی، باشه ، نازانم، منیش لم ده ریکییه مه ئه
ی  وه ر ئه به کرد، له ده مان زۆر نه  قسه ، نا ئمه ماوه یگوت؛ ڕاستی بیرم نه کرد، ده ده
ندی  یوه ، پهین  بکه چی قسه کدا بوو به می یه ناو ده ممان له شتین ده گه ک ده یه ر به ھه

  ....بوو  نه  قسه ئمه
   زۆر کاری تکردم، بوو بوو به خۆمه ر له  ھه  کوڕهو مانی ئه یگوت؛ دیارنه دایکم ده

ندیمان  یوه بوو په  نه ربازکی بگانه  سه و تاکه رچی ئه گه رم، ئه خولیای ناو سه
ر  گه کردم، خۆ ئه برینداری  پکدا مانی له م دیار نه بووبت، به یدا ھه گه له

ی خۆم یان  که  بۆ وته وه ڕۆمه گوتبا دهت و پشتر بی بوایه  نه  کتوپه وهو ش  به که شته
  .... بۆ شونکی تر ئاسایی بوو وه مگوازنه ده

،  وه گرایه ی ده  چیرۆکی دایکی و ب وه  ئامزه  توانجکی گاته تا به ره ئال سه
 گوایا من کچی  ت؛ که  گوتی؛ نازانم دایکم ده ی، که وه ر ئه  سه یشته م کاتک گه به

واش و غه ۆنی دهم ت بک قسه مگین ده نگی ھکرد لچی  هی د بوو، کات
ند   چه مانی ب به ی؛ دوای دیار نه که  چیرۆکه بوو له وام ده رده قورتاند به ده ھه

ڵ پیاوانی  گه دا له و ماوه و له رچی ئه گه ، ئه  سکی په ستی کردووه مانگک دایکم ھه
  .یت  ب نیام تۆ لهیگوت؛ د م ده ، به تردا نووستووه

 خۆشبوو بۆ  وه کان زۆر دیان به ربرد، مناه سه  کاتکی زۆرخۆشمان به وه و شه ئه
 زۆر زوو  وه کانه ی چیرۆکه وه  ھۆی خوندنه کان به یان دیبت، مناه مجار داپیره که یه

رھاتی  سه ه چیرۆک و ب  له که یه نجینه کان گه  بۆ مناه بن، داپیره یان ده ھۆگری داپیره
  وان ئاسوده ی ئه که یاه چوو بتوانت خه ده  نه وه وان له ی ئه م داپیره یای، به خه

  .بکات
  وه نی پنج ساییه مه  دوای ته  گوتی؛ له وه که مبارییه  غه دا ئال به که  دانیشتنه له
و  بیست، ئه  ئه وه مهنک  ڕگای نه وایم له  ھه میشه بینم، ھه  دایکم ئه مجاره که  یه مه ئه

نجکی  نکم چ ڕه زانم نه ، خۆم ئه کردتم خزمه تا مرد   کرد، بۆیه وره  خوو گه منی به
ر  ستنت، ھه وه کانی خۆم بم ر پیه سه م بکات و له وره دا کشاوم تا گه گه له
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یر  سه ال تان له مه  ئه نگه ، ڕهم ردانی دایکم بکه  بم و سه م ئواره ویش ھانیدام ئه ئه
  !.ک دابنت ر زیندوویه سه ری له ک بتوانت کاریگه بت مردوویه

موو جار  ، ھهبوو م ونه کهی که  بۆ خزانهو  دسۆزی ئه،نکم ژنکی زۆر ڕۆح پاک بوو نه
  ر به  دایکم ھه. سزای داوم م کچه بت گوناھکم کردبت وا خوا به گوت؛ ده خۆی ده به
 پاشانیش ناتوانت بت،  من پ ده  سکی لهت وھ جی ده به نکم و باپیرم نهنجی  گه
توانت  ر ژنک نه گه ، ئاخر ئهبگرت تی ھه رپرسیارتی دایکایه ک دایکک به وه

رچی توانی مناڵ  رج نین ھه  مه  بھت سکی پ ببت، بۆیه دایک گوناحه ببت به
م ژن  م که  بکات، بهدروستڵ توانت منا موو ژنک ده  دایک، ھه  بکات ببتهدروست

یتوانی ببت  ی نه و ژنانه کک بوو له  دایک، دایکی منیش یه توانت ببته ده
وجوانان  ی نه  خانه بوو له گینا ده  الی خۆی، ئه نکم زوو بردمیه  نه ربۆیه دایک، ھه به
  .م خو بکرایه به
ردانی دایکم  وای لکردم سهوم و دا  خه نکم ھاته ند جارک نه دا چه یه فته م ھه له

  ممه کشه ، تا ڕۆژی یه وه کرده ت ده هیم ڕ شمدا دواکه که وه خه ر له ھهم من  م، به بکه
ی  و داوایه ست له نکم کردو پاش دوعا خوندن داوام لکرد ده ردانکی گۆڕی نه سه
خودا   و لهکان داگیرساند ند مۆمکم بۆ مردووه گرت، پاشان ڕۆیشتم بۆ کسا چه ھه

  .تیم بدات، ڕگای ڕاستم نیشان بدات  یارمه وه پاڕامه
" لوست گارتن "  مدا له که وه له خه بینی، یرم سهوکی زۆر  وی ڕابردوو خه شه
   له وه  جلکی سپییه نکم بینی به ستابووم نه وه) رلین ی به که دۆمه(ر  رامبه به
 داوای  وه دووره ر له  ھه وه ی لم نزیک بته وه ب ئه و به وه ره  ده  ھاته وه که ه"دۆم"

  وم، چونکه  بکهی شونی وه همدا دوودڵ بووم ل که وه خه ر له وم، ھه لکردم شونی بکه
،  ی مردنه  نیشانه وه  جلی سپییه ودا به خه وتنی مردوو له  شونکه ک بیستوومانه وه

جیان  ی به وه  بۆ ئهبچوکن ھشتا  ه بوو، ککانم مناهمی  مدا خه که وه خه ر له  ھه بۆیه
بوو دواجار  وه م، ئه نام شونی بکه  ده کمدا پای پوه وه خه بھم، ھزکی تریش له

دا  وکاته وتم، له رچاوم ونببت دوای که به و له که ه"دۆم" ناو  ی بواته وه پش ئه
 خت ر ته سه سیح له  مهبینم ژوردا کرد، ده  دابخرت خۆم به که رگای دۆمه ریکبوو ده خه

ن رشی سور داپۆشرابوو فه  به  کاندا، که ر قادرمه سه  به له په نکیشم به ، نه دانیشتووه
  و ھۆه تا وامزانی ئه ره رگا، سه و الی من وه ره سیح و ڕووی به نیشت مه  ته تهڕۆیش
و ستاو ر وه ک، منیش ھه خه ن لهکانی پبوو ر کورسییه  پکدا سه م له  به چۆه

ی خاچم   ونه وه ترسکی زۆره ، منیش به وه  پشه نکم بانگی کردمه بووم، نهوواقوڕما
کی کاڵ ھواش  یه ک ونه  وه وه  پشه وه، کاتک ڕۆیشتمه  پشه کشاو ڕۆیشتمه
فی   پخه کی به یه ناو النکه  له وه  جلکی سپییه بینی به  ژنکم ئه وه ھواش تۆخ بته

ری دانرابوو، کاتک  ر سه سه کیش له یه  گوینه وتبوو، تاجه ۆشراو پاکهسپی داپ
  مه یم بینی زانیم ئه که  ساردو سپییه می و ڕوخساره رده  به یشتمه تی گه واوه ته به

متوانی ھیچ   و نهستام ودا وه ، ئیتر له  وتووه دا پاکه م النکه ناو ئه  له ژنکی مردووه
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نیشتی  ته  له  کرد، که و کورسییه ی به ستی ئاماژه  ده نکم به  نه،نگاوکی تر بنم ھه
  .بوو دانیشم

زانی ئیتر زیندوو  مدا وامده که وه خه ، له !م که  چی ئه لرهسابووم، من  په من ھشتا حه
دا،  رده ی ده قه کانم، گیانم ئاره  الی مناه وه ڕمه ناگه  تایه تا ھه و بۆ ھه وه مهبنا

، تۆ  ترسه ؛ ھیچ مهیو گوت وه رزکرده ستکی به سیح ده  مهھات؛ رزم لده لهریکبوو  خه
 گریان  ی خۆیان نووستون، به که  ژووره وان له کانت، ئه  بۆ الی مناه وه ڕیته گه ده

ک دایکی  ، دایکی تۆش وه  شتکهموو ، خودا بۆ خۆی ئاگاداری ھه وه که بداریان مه
  ی تۆش له که بت، ئازاره  خۆش ئهکان موو دایکه  ھه له، خودا   بگوناھهموومان ھه

موو  ھه من له، دایکت خۆش بیت توانیت له  نه ، که ی من قورستر نییه که خاجه
ک  کان وه  پیاوه ، که کان ھیچ گوناھکیان نییه دایکهکانم خۆش بووم،  ره خاجده

ن  که خۆیان سکیان پ ئهکانی  موو گوناھه  ھه ن، کاتکیش به ده یتان فریویان ئه شه
  و له وه ره  ده ڕۆنه  ده وه رگاکانی پشته  ده  له وه کانییانه یتانیه  شه وه که  به ئیتر له

 یانکان و داوای سزای گوناھه وه  ژووره  دنه وه وی مرۆڤانه  که  به وه رگای پشه ده
  . ... کاندایه ستۆی پیاوه  ئه کان له موو گوناھی ژنه ھه. ن که ده
  و له زیاده و سزای خۆی به ، ئه وه متدا بگومان تۆ نایناسیته رده به  له  دایکته وه ئه

 داوای  مکه و ده خشیت، ئه  تا بیبه  ئره مۆ تۆ ھاتوویته  ئه ، بۆیه رگرتووه ژیاندا وه
ی  که  دی دایکک بۆ مناه بت له  تۆ کردووه، تۆ ئستا دایکیت، ئه لبوردنی له

  ریبھنت، بۆیه  دی ده شی فێ بدات ناتوانت له که ر مناه گه یت، دایکک ئه هتبگ 
  .گرت رده  وه وه زیاده  به و فیدانه چژت سزای ئه  ئازار ده نده وه ژیاندا ئه له
 ژر  یشته  تا گه بووه  ده رزه ی به که خته ر ته سه لهکانم  ر چاوه به  پکدا له سیح له مه

 نوسا،  وه که قفه  سه  به وه یه که  درژه  سپییه  ئاودامانه جله  به، ئیتر کساکهزی  گومه
، منانکیش بایان  وه وری تیشکیان دایه  چوارده کی زۆر له  پکدا ڕوناکییه له
ی ڕیمبراندت،   تابلۆکه یم ڕک بوو به ی من ده وه فن، ئه ده و ھه و ئه ره بوو به ھه

دا  که ناو ڕوناکییه کرد له ستم ده استی کاتک ھه ڕ ، به"تن بۆ ئاسمانڕۆیش" یتابلۆ
شکی تاریکدا  ناو که ش له وه  خواره ستابوو، له  تاقکی ئاسماندا وه سیح له مه

کرد  کانم ئه یری بای مناه ر وا مات مابووم سه بینران، من ھه کانی ئه قوتابییه
ستم کرد   ھه پکدا ی پبیم، له که یاه نکم خه نهفین،   ده که  ڕوونه و ئاسمانه ره به
  م، که که  قیژاندم، پیاوه وه وه م خه ده و به وه  بۆ خواره وه بنه رده کان به  مناه کک له یه
  . ؟... چی بوو وه ی کرد ئهمن زیاتر ترسا، ھاوار نووستبوو له  وه نیشتمه ته به

و  یری جگه وری خۆم کرد، سه یری چوارده  سه، وه مه م بده متوانی وه ک نه یه ماوه
،  م گوت ھیچ نییه هک  مرده  جگای خۆیدا بوو، به موو شتک له م کرد، ھه که ژووره

ودا بوون،   شیرینی خه  لهوان کان ئه  ژووری مناه وکی ناخۆشم بینی، ڕۆیشتمه خه
ریان  به کا خه م، نه هورا ماچیان بک مده ، نهنیرم کرد مک سه رزی که له ستم ده ده
،  که  بۆ ژووری نووستنه وه ڕامه  ماچم کردن و گه دی خۆمدا م له ، به وه هبت
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  ر دایکم له گه بت، ئه رچۆنک ھه  بیارم دا، ھه ، بۆیه وه متوانی چیتر بنومه نه
ی   ڕگای دائیره بوو له وه م، ئه ردانی بکه و سه وه ژیاندا مابت بیدۆزمه

  . یه ی پیرانه م خانه و ئستا له ژیاندا ماوه  زانیم له وه بوونهج نیشته
بوو،  واو بوام پی ھه کرد، من ته نکی باسی ده  نه ت به باره ی ئال سه وه  ئهملیسیا،

  .ن  بکهتوانن ڕنماییمان بۆ ژیان کان چۆن ده  مردووه که
 فرمسک،  ی پ بوو لهچاو، ئال ماچکی دایکی کردو  وه ره  ده ی بۆینه وه پش ئه

ی  که  گوه پکه کی دخۆشی، ھشتا چه یه کی بۆ کرد، بزه یه  بزه وه وه م خه ده دایکی به
  .وتبوو وی لکه ر سنگی دانابوو خه سه  له وه سته ده ئالی به

 ئال کرد، بۆ  ستخۆشیم له  ده وه  خواره کان، کاتک ھاتینه ر قادرمه سه له
ند   دایکی چه م بۆ کرد، که وه نگاندو باسی ئه سه کارکی باشم ھه هی و ب که ردانه سه
م  که یگوت؛ کچه  دهک پشبینی کردبوو وام وه رده به... ت بوو بۆ بینینی سره  حه به

  ....ر دت زانم ھه دت، ده
ی  که کانی ژووره ی من و ئالو مناه وه و شه یر، ئه  چیرۆکی سه  له ژیان په. ملیسیا

وت  ر ڕاستت ده گه یری کرد، ئه جھشت، دایکم پشنیارکی سه  بهمانکماندای
کی خۆمان  ڕه ی گه که فرۆشه مون  سه ر بتوانم له گه  ئه بوو، داوای کرد، که یریش نه سه

یسی  کی قه بایه ڵ مره گه رازی له ی به  و دوو گوچکه رلینه مونی بچوک، دوو به دو سه
و  مون و شیرینی ئه  تامی سه مکه دهو گوتی؛  رم، ئه  بۆ بهستمدا ڵ ده گه لهخۆمای 

  ینم به  سبهتی قاوه  وه یادی جارانه م به که ز ده ، حه کردووه م نه مونخانه سه
ماڵ  مک زوو له یانی که ی دایکم به ر داواکه سه وێ بت، منیش له کانی ئه شیرینییه

وی  م چیم بینی، ئه ، بهم داوای کردبوونم کی دایک وانه موو ئه وتم و ھه رکه ده وه
  ...!.بوو ڕووبدات ڕوویدا ده نه
دا،  دا ده رگاکه ده کم له یه قه ند ته ه چ وه  ژووره هی بۆم وه موو جارک پش ئه ک ھه وه
  وه م کرده گاکه رخۆ ده سه  له کرا، بۆیه ده ست پنه  ھه وه  ژووره نگک له م ھیچ ده به
  بهوی ڕابردوو  ک چۆن شه  خاتوو دۆرالینیش وه، وێ نییه م لهبینم دایک ده

ستی  ردوو ده  ھه ی به که  گوه پکه ی کردبت، چه ی جووه وه  ب ئه جمھشتبوو به
ر  سه وێ ھشتا له کانی شه ، بزهنکانی داخستبوو رسنگی دانابوو، چاوه سه له

ر   سه ستم خسته ، ده وه دایه ی نهم ند جارک بانگم کرد، ھیچ وه کانی بوو، چه لوه
شکنم و لدانی دی بپ وه مه رز بکه کانی به سته ستم برد ده دهوانی ساردوس،  ناوچه

 ....نگ بوو م دره ، به وه  ژووره  ھاتنه له په دایکم و دوو خوشک به
  
  
  

7  
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ر  گه  ئه، مرۆڤ وه ینه که  من و تۆ بیریی لده قتره  ده وه ملیسیا، ژیان زۆر له
سک  موو که ھه توانین ڕقمان له  ئاسانی ئه  به  بت، ئمه توانت لبورده وت ئه بییه

سکمان خۆش بووت، ھیچ شتک  موو که  ھه بتوانین دایه وه تی له زایهم ئا بت، به
 ھۆ ڕقی  ھۆو ب کاتدا به ک یه توانت له ، بۆ مرۆڤ ده تمی نییه م مرۆڤدا حه رده به له
سکی خۆش  موو که  ھه وه وانه  پچه توانت به  نهچی ، که بتسک موو که ھه له

  .بووت؟
،  وه وته که ۆکی خاتوو دۆرۆتیام بیردهنووسم و چیر  بۆ تۆ ده یه م نامه کاتک من ئه

دری  ند غه ی چه که ره رامبه ، بهش بت ند توڕه چه ی که ره رامبه به م؛ مرۆڤ له ده
انیدا لی کانی ژی  دوا ساته  له یه وه  ئهشایانیزاری دابت ھشتا لکردبت و ئا

کانی   بۆ دواجار چاوه وه شیمانییه کانی په  ئازاره ھن به بت نه ببورین، ھیچ نه
  .  ئازار بت له گینا دواتر ژیانی خۆمان پ ده لک بنت، ئه

مان  ی خراپه سانه و که ر ئه رامبه بین به  نه ده لبور ر ئمه گه  ئه وام وایهمن ب
وا دواتر  ن، ئه که خشینمان لده و داوای به وه بنه شیمان ده ن و دواتر په که دا ده گه له

 مرد  ، مرۆڤ، کهوت ومان لبکه وان ناھت خه ی ئه که شیمانییه ئازاری په
ت ب سک ھه ی که وه ھت بۆ ئه جی ده کو به ڵ خۆیدا نابات، به گه کانی له ئازاره

 ناتوانن  ن، که وانه بگومان ئه!   کیه سه و که  کۆیدا، ئه سیح بیدات به ک مه وه
  ....خشن کان ببه مردووه

کتر  ر یه رامبه به ، له کتریان خۆشویستووه ی ڕۆژگارک یه و مرۆڤانه  بۆ ئه وایه ی که ئه
  !.بت خشین نه ی به مایه قورس بت  نده وه  ئه یه بن، ئایا ھیچ شتک ھه  نه لبورده

وی ر ل ی سه که بزه  له  جگه وه مه که  خاتوو دۆرالین ئه رکاتک بیر له ملیسیا، من ھه
شیمانی  ئازاری په  پ له و ژنه موو ژیانی ئه ، ھه وه وته ھیچ شتکی تریم بیر ناکه

  نا زۆر به یدا دهکانی خۆ ه  ھه و دانی به یه ه یزانی ھه  ئه م دواجار چونکه بوو، به
  .تک نادات وی ل  خه که شی چیتر مۆته که کانی لکنا، دنیام کچه یی چاوه ئاسوده

ی باوکمی تڕاس  به  پرسی، کهوکیان لم ردانکمدا بۆ الی دایکم، شه  سه له
  .ڵ باوکم ساردبوو؟ گه  له نده وه بوو ئه ویست، یان چ ھۆکارک ھه ده خۆشنه

 ت، باوکیشویسیت ئه  خۆش وه  ده وم له  من ئه وه وانه  پچه نا، به: مدا گوتی وه له
کانیان زیاتر  ی مرده وه بۆ ئه ،ن یه و شوه م ئیتر ژنان به ، بهزانی ی باش ده وه ئه

ن، ژن برب دهبۆ ۆیانیان ویستی خ موو خۆشه  ھه خۆش نییه پیانن،  خیان پبده بایه
ی  که وام مرده رده ی به وه خات بۆ ئه رده خۆش ده هواوی ژیانی خۆی ن ته  به یه ھه
  کری ژنان، دیاره ین مه  پی ده مه ک مناڵ دی رابگرت، ئه شی بگرت و وه باوه له
خدان  بۆ بایهی  که مردهی  که خای الوازی مردهزانت چۆن  ر ژنک بۆ خۆی ده ھه

موو  م؛ ھه  پت ده بم ژنم، بۆیهی دایک  وه  ئه، ئادریان، من پش کار بھنت پی به
خۆت  ت له و پرسیاره ت ئه رنجی پیاوان بن، تۆ قه کات جگای سه ز ده ژنک حه

ی  که ی دایک کوڕه وه ر ئه به ، له!  ناکۆکه میشه سو ھه ، بۆچی نوان بوک و خه کردووه
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 بوک  گات، که  تده وه ک ژنکیش له  وه وه ی تره که  ڕووه م له وت، به خۆی خۆش ئه
 پشتر خۆیشی بووک  الی خۆیدا ڕابکشت، چونکه ی به که وت دی کوڕه یه چۆن ده

ر بوک  بینیت ھه  دواجاریش ده گات، بۆیه کان تده  نھنی دی بوکه و باش له بووه
  دیست ھنانی ده کان بۆ به نگی ژنه ن جه ش پی ده مه ئه. وت که رده سه

  .کان پیاوه
م کۆتایی  بوو له بت ئیتر ده م، ھیچ نهشیمان  باوکت من زۆر په ت به باره سهم  به
ویش کتوپ  مکرد و ئه ، نهت ت و دیم ڕابگرتایه خم پبدایه زیاتر بایهنمدا  مه ته

   جگه ردکم نییه  ھیچ ده جھشت، ئادریان، موومانی به  ھهجیھشتم، ڕۆیشت و به
ر   سه ڕۆمه ڵ تۆدا ئه گه ش له و جارانه مکوژت، ئه نی ئهشیما بت، په شیمانی نه په له

  نگه م دره م، به که ی بۆ ئه دی خۆمدا زۆر قسه سترت، له به ی زمانم ئه که گۆڕه
  ....نگ دره

تی  متوانی یارمه  ده ک شوه یه کانی دایکم، به ی قسه وه دوای گانه ملیسیا، له
ر  سه مبرد له دوایداو ده ڕۆیشتم به مک زوو ده  که ممه کشه ویش ڕۆژانی یه م، ئه بده

تی  ک قاوه  کافیه ڕۆم له گوت؛ من ئه ھشت و پمده جمده ی باوکم به که گۆڕه
  وه خراپه باش و  به ددایه ، چیت له ی بۆ بکه رز قسه نگی به  ده  به وه م، تا دمه که ده

ردووکتان  توانیت ھه ه د یه م ڕگه نھا به بت، ته  گوی لت ده پی ب، دنیابه
 کلسا و  اسیمی نزاکردن لهر مبرد بۆ مه  ده وه ڕامه گه پاشانیش ئه. یت  بکه ئاسوده

ندروستی  هکرد ت ستم ده گیرساند، ئیتر ھه  دادهند مۆمکی وش دوای نزاکردن چه له
  وه داو دیسانهموو شتکی تک م مردنی خاتوو دۆرالین ھه ڕوات، به و باشتر ده ره به

  وک ویستبووی به ی شه و کاته و خراپی ڕۆیشت تا ئه ره ی دایکم بهدروستن باری ته
م  ، به رم گژی خواردووه یگوت؛ سه ی خۆی ده  قسه ، به وه  خواره کاندا بواته قادرمه

ی  تا قات وه مه کانی قاتی دووه  قادرمه  له وه ربوونه  ھۆی به  بهک بت بوو رچییه ھه
  .کانیشی شکابوون  قاچه  پنج جگه وزی له  حه  له  م، جگه که یه
تی  واوه ته ندروستی به  ڕۆژ ته  دایکم ڕۆژ به ت بووم، چونکه  زۆر بتاقه یه و ماوه ئه

ر  سه شی چاره  به کرد، له ده ی نه ، قسه وه ناسییه ده سی نه چوو، که تک ده
ست  ک جاران ده و وه وه  بۆ ماه وه ڕۆمه ی نه هو  منیش بۆ ئه.ژرچاودری وردا بوو له
  ندکیان بووبوون به کرد، ھه م ده که ردانی خانه ، سه وه  خواردنه  به وه مه که نه

ی بۆ   و قسهگرتم ی ده خه زۆر یه بهھات و  باسم کرد ده پشتر  فرانک، کهھاوڕم، 
م،  تی بده کرد یارمه  منی نهی بۆ بانگی تای خۆی بوو، ئه یگوت؛ دایکت خه کردم، ده ده
می ل نزیک  ق بوو، زوو زوو ده  ڕه لله م زۆر که خوا ژنکی جوان بوو، به به
ی  و زۆر وشک بوو قسه م ئه یبوو زۆر، بهزم ل یگوت؛ حه  نزمی ئه  بهو وه کردمه ئه
ک ، ئا چا وه بووه  چاک ده یبوو، خۆزگهد ت نه کردم، ژنی وام قه ده دا نه گه له
  ....م بت من لره مت نه تۆ ھیچ خه.  وه بته زانم چاک ئه ، من ئه وه بته ده
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  نین، چونکه  پکه خستمه ی  ده م پیاوه کانی ئه تی خۆم زۆرجار قسه ڕای بتاقه ره سه
می  ر ده  ھه کک ئاگای لی بیت، چونکه  بوو یه وه  خۆی پویستی به داماوه

تر  توانی پنج مه یده ، نهبوو ویش زۆرباش نه وشی ئه ڕهگینا  کردنی باش بوو ئه قسه
  ....بوات

  
  

8  
  

 کۆچی دوایی کرد،  یه و خانه ، دایکیشم له ڕووداوهو   مانگک دوای ئه متر له  که به
ک  یانیه به!. م ربکه کم ده تییه چی بتاقه زانی به مده ت بووم نه  بتاقه نده وه ئیتر ئه

  وه و تۆ پکهمن  دواجار  ن بۆرگ، که  چارلۆتهی شوقهو  هپاتریک ھات بۆ الم بۆ ئ
  .تیدا ژیاین

 دوو  و شوقه  ئه بوو فته ھهی س  ردانت کردم نزیکه مجار سه که ی تۆ بۆ یه و کاته ئه
ی پیران   خانه جبوونی دایکم له دوای مردنی باوکم و نیشته. م گرتبوو ژووریه
و  دایکبوونی نازیال فرۆشتم و ئه بوو دوای له هو ، ئه کردا  بهمی خۆمان که خانووه
  . مان پکی  نویه خانووه

 بۆ پنج  وه بوو پکه وه ویش ئه یری بۆ کردم ئه  پاتریک پشنیارکی سه یانییه و به ئه
مک  م و که کی نوێ بده یه ناسه ی ھه وه ین، بۆ ئه  بکه لۆنه رشه رکی به فه ڕۆژ سه

کانی نیشاندام و  م کاتک بلیته تا من ناڕازیبووم، به ره سه،  وه مشکم ئارام بته
متوانی دی  ، ئیتر نه رگرتووه ک پشووم وه یه فته  ھه ره فه م سه ر ئه به گوتی؛ له

  .بشکنم
  م پیره رده به و تۆمان بینی له وه  خواره قامی ڕامبالدا ھاتینه  شه ی به و ئواره ئه

  ی پۆرترتکت بۆ بکشت دوو ڕۆژ بوو ئمه وه  بۆ ئهدا دانیشتبوویت که کشه ونه
  و سیحره  نازانم ئه وه مه که  ده یه و ئواره  ئستاش بیر له. لۆنه رشه  به شتبووینه گه

  !....ودا ڕاگرت ی له چی بوو، ئمه
و   شونی کارکردنی ئه و تابلۆ له ئهکشانی ر  گه ئهمن پم وابوو   و کاته ئه

ی  وه واوی بکات بۆ ئه  ته یویستایه ر نه ھهنگ بوو  وا ڕه ت ئه  ببوایه  پیره هند رمه ھونه
توانی  یده و نه م ئه ، به وه  ڕوخسارو سیمات وردبته موو ڕۆژک تۆ دابنت و له ھه
  . بکات و کاره ئه دا که و خه ی ئه ناو ئاپۆره و له قامه و شه ر ئه سه له

 سیس  و کاتانه کان ئه زانیت گوه  تۆ ده، مکاره  ستهند م دونیا چه ئاخ، ملسیا ئه
و  ، تۆ بیت ئه موو کاتک زیاتر بۆنیان خۆشه ھه  له رنت، که وه ده کات و ھه ده

بۆ نا خۆ . ؟بت رگ نه ی مه وه قکردنه نییان ئاره مه ی کۆتایی ته  خۆشه بۆنه
،  وه نه که ق ده نت و ئاره ته هشیان د رز له کی به ی بمرن تایه وه کانیش پش ئه مرۆڤه
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 بۆنکی ناخۆش  وه کانه ی گوه وانه  پچه کان به ی مرۆڤه وه قکردنه م ئاره به
  .... بۆنی نائومدی و ئازار  له  په ن، که رده ده

  و خراییه کان به بوو شته ده  نه  پموایه وه مه که نھا بیر ده ته زۆرجار کاتک به
 پکدا مردنی و باوکم و دوای  م، له متوانی چی بکه م من ده هت، ب ڕوویان بدایه

زه بوو ئه دهوتنی من،  نھا که  و تهک مردنی دایکمسانجام دا  ی ئه م کارانه ی ئه و ھ
  و کاته ، تۆ بۆ من ئه وه منن پ بکاته ش جده و بۆشاییانه بت ئه ی ھه وه توانای ئه

ست  و ژیانکی نوێ ده وه کانم بسته وو ناخۆشییهم  ھهیتک بوو نھا ھیوایه ته به
  وه مه رده م سه کانی ئه ی خراپ و ئیریی مرۆڤه ھۆی ھاوڕ ویش به م ئه م، به هپبک

  ....خایاند زۆری نه
ستاین و   ھه' مۆڵ دسپانیا'ی  که  ڕیستۆرانته ی له وه  ئه دوای بیرت دت ملیسیا، له

  ، تۆ به وه ڕینه یانیدا په مان پردی به ر ھه سه و به وه اینهڕ دا گه'ڕامبال دل مار ' به
، ! وه ربینه  به که و بۆ ناو ئاوه وه کرته  ژر پماندا نه  پ له تگوت؛ له  ده وه نینه پکه

  که مویست السایی شوته م ده ده پ به ، له  نییه که  شوته کوا گوم له' مگوت منیش ده
  ....طوتتتتت.  وه مه بکه

الی   ڕک له.ج ھشت؟ کترمان به  کودا یه بیرت دت دواجار له   له،ملیسیا
وشدا زۆر  له) Plaça Portal de la Pau(ی ئاشتی  روازه پانی ده کان ی گۆڕه ری شره یکه په

!. مان زۆربوو بۆ گوتن زانم قسه م ده کرد، به مان کرد، نازانم باسی چیمان ده قسه
و   ئاشکرا ئه ورا به مانده م نه کتر داببین، به یه کرد له ده ان نهزم ردووکمان حه ھه
  . رببین  ده زه حه

  کمان له یهمان ھاوڕ که ریه ڕۆیشت و ھه ۆ دهڕ و نیوه ره ی ئیتر کات به وه دوای ئه
 بۆ الی ھاوڕکانمان،  وه ڕینه کتر داببین و بگه یه بوو له  ده،جھشتبوو  به کهھوتل

م  وه ره  ده  ھاتنه له پاتریکم  یانییه و به ر من ئه گه م، ئه دا بکه گه وت درۆت له مهنا
مزانی کاتک  م ده  بم، به کهھوتلتدا تا  گه متوانی له  ده وه ته ایهئاگادار بکرد

  ی له وه یانی پش ئه  به.بت وێ نیم حای چۆن ده و من له وه بته پاتریک بدار ده
ترسا  من ده  و له  ئه ، چونکه وه کرده ست بدارم نه نقه  ئه  به وه ره  ده  بمه که ھوتله

کم لک به سه به شتت یان شتنم، نازانم ئه سه ر به و خه ر خۆم بھوپوچانه یاپ   
  .... وه  ناو مشکییه بوون ڕۆشتبوونه چی
 مائاواییمان   بوو، که و کاته رچاوم ئه به کانی تۆ له  جوانترین ونه کک له یه
  ڕاستهو  لۆنیا له ته  کهھوتل  ر بۆ زانین من له گوتیت؛ ھه کتر کردو پم یه له
الی  چت له بیرت نه  لهش  ئوارهجم، بۆ  نیشتهپدا ستی چه ده ی ڕامبال به قامه شه
 زۆر  گوتت؛ وه نینکه  پکه ڕوانم، تۆش به  چاوه پانه م گۆڕه کان، له ری شره یکه په

یامدا  خه  له میشه  ھه نکه  دیمه وه دام، ئه ستیش ماچکت بۆ ھه  ده ، به باشه
ڕۆیشتیت و جار نا  کرد ده  دهمیری تۆ ستابووم سه  جگای خۆم وه ، منیش له زیندووه

  .رچاوم ونبوویت به تی له واوه ته  تا به وه دایه جارک ئاوڕکت ده
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 درژترین ڕۆژک بوو  و ڕۆژه ه ئ.... بت وم، تا ئواره بو له په  بهند ملیسیا، ئای چه
  .یدا ژیابتمتیا

  که شوازیکردنه ھۆی پ  له بینم پاتریک زۆر شپرزه  ده که  ھوتله وه یشتمه کاتک گه
بوو  ریک رشانی، خه  سه ستکم خسته  ده وه پشته  له،بینی و منی نه ئه. چت دت و ده

دا گرت، منیش یخۆ  بینی دانی به وه دخۆشییه  م منی به ، به وه قته ا بتهیید  توڕه له
موو شتک بۆ  رخۆ ھه سه و له  کافتریاکه بت بانگم کرده  نه وه نھا ئه گوت؛ ته ھیچم نه

  . وه گایه
 ھیچ   چۆن پاتریک به ، که وه جارک بۆ گاویته ند م چه رھاته سه  بهم وابزانم ئه

 ھشتا زانی ر وای ده ، ھه وهیکترمان بین  من و تۆ یه کرد، که ده ک بوای نه یه شوه
 نائاشنا  م کچه گوت؛ من به ده  پم ژیم، که وی ڕابردوودا ده کانی شه یاه ناو خه له

  م به که رھاته سه موو به ، باسی ھه وه کمان خوارده  کافیه وه ی پکه وه ، دوای ئهنیم
کانم بکات،   قسه یوسیت بوا به ، ده وه خونده م ده وه ه چاویدا ئ ، له وه وردی بۆ گرایه

  .بوو  ھه که  ڕاستی چیرۆکه م ھشتا گومانی له به
، با  کردووه تیم نه ، ھشتا قاوه برسیمه: و گوتی ، ئه وه بووه ڕۆ نزیک ده  نیوه کات له
و  ه، ئ و برسیشیم نییه برسیمه: منیش پم گوت.  شونک نانک بخۆین بۆینه
ئاخر مرۆڤ کاتک .  ست داوه ده قم له تی عه واوه ته زانی تکچووم یان به وایده

  . زووی خواردنی نییه ر برسیشی بت ئاره گه بت ئهنائارام 
کاندا ڕیستۆرانتکی  سک و پچاوپچه  ته  کۆنه وتین، له رکه ده  وه که  ھوتله له

 پیکاسۆ بوو، ی که اهکردبت نزیکی م نهم  ه ر ھه گه  ئه،وت رچاو که مان به گچکه
، دا خانه و مۆزه  نوان ڕامبال و ئه  شونک بوو له وه وته واو بیرم ناکه نازانم ته

  . دگیر بوو وه ناوه  دیار بوو له وه ره ده ک له  وه که سکی شونه ڕای کۆنی و ته ره سه
 بوو  سانه و که و له  ئه چونکهیانی  ڕۆم خوارد، پاتریکیش نانی به وێ نانی نیوه من له

و  خه رکاتک له ، ھهتی بکات بوو قاوه کرد، ده ده یری کاتی نه تی کردن سه بۆ قاوه
  .ستت ھه

ۆ  ب وه ڕاینه  جھشت و گه مان به و شونه ڕۆ بوو ئه کی پاش نیوه کات نزیکی یه
 درژایی   به هوک بشکنم، چونک رخه نک بت سهرچۆ مویست ھه ، من ده که ھوتله

 من  وه منیته  ده  پاتریک، گوتی؛ مادام تۆ لره.متوانیبوو بنووم وی ڕابردوو نه شه
  .... وه ڕمه گه م و ده که ک ده یه  پیاسه وه ره  ده ڕۆمه ده

ک تۆم  ریه  سه نایه کانم ده ڵ چاوه گه  ڕاکشام له که خه ر ڕایه سه نک له ملیسیا، چه
پ  دا دانیشتبوویت، له که  پیره نده رمه م ھونه رده به  چۆن له ، کهرچاو  به وه ھاته ده
  رهی ی تۆ، سه که ش پیاکردنه  باوهو که ی پرده وه ر کرانه  بۆسه وه ڕۆشته کانم ده یاه خه

، کاتک  وه گمه  بۆ تۆ ده م چیرۆکانه  ئه موو ساه و ھه ، ئستاش دوای ئه یره زۆر سه
ت  که شه رمی باوه  گه ست به ، ھه هی ئستای  ئه که شه باوهرباسی   سه مه گه ده
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و  ست به ، ھهوتن که کانم ده سته ر ده م به که شت ده رمی له  نه ست به م، ھه که ده
  ....دام ست ماچکت بۆ ھه ده و به وه دایه  ئاوڕت ده م بۆ دواوه که  ده نینه پکه

شدا  وه ڵ ئه گه وت، له که ده وم ل نه م خه هودیو کرد، ب مدیو ئه زۆر ڕاکشام و خۆم ئه
ی ھیچ  وه رچۆنک بت پویست بوو بنوم بۆ ئه کرد، ھه  ده ر ئشه سه ستم به ھه
ناو  ستام له  بوو ھه وه ئه. ین مان بده که ره  دووه شته  گه  به  درژه بت بتوانم ئواره نه
  زی له و زۆری حه ر پاتریک کیبووی، ئهرھنا پشت کیالم ده  ته و بوته  ئه که الجه سه
وان   یان شه وه ره  ده ڕۆیشتینه رجارک ئه وزدا، ھه ڵ لیمۆی سه گه کیال بوو له ته
  . وه خوارده ک دوو پکی لده  یه وه ڕاینه گه ده

ند  و چه که رقاپه  سه م خسته و لیمۆکانم قاش کرد، خوکه ی ئه مان شوه  ھه منیش به
  .وم  توانیم بخه یه و شوه ، باش بوو به وه  خوارده وزو خووه مۆی سه ل پککم به

وت، ئیتر بۆ  وم لبکه بوو خه وه ر ئه ی ھه که مییه  بووم ئاستهو  ماندوو بخه ھنده
ش بووبت، کاتک  کیالکه ری ته  کاریگه نگه ، ڕه وه وه  ناو قویی خه خۆم ڕۆچووبوومه

  .ڕۆ بوو ی پنجی پاش نیوه کاتژمر نزیکه  وه پاتریک بداری کردمه
کتر  بیرمان چووبوو کاتک بۆ یه ش وا بزانم له و کاته  ئه ماوه نازانم باش بیرم نه

 بوو، پاتریک  ستمان ئواره به رچۆنک بت مه م ھه ین، به  دیاری بکه که بینینه
و  ی شه ، تا ده  یه که  زانت ئواره  ک ده م وته لهیگوت؛  نی، ده که  پده مه به

  .! یه ئواره
ی من  وه هر ئ به له. کتر ببینین؟ ند یه بوو کاتژمر چه ڕاست ده کرد، به و ڕاستی ده ئه
م ڕاست  که چی بۆچوونه یت، که مان شوه ھه زانی تۆش به  وامدهم بوو بۆ بینینت له په
 کاتکی گونجاودا  لهردووکمان   ھه ت بوویت، بۆیه مان حاه رچوو، تۆش تووشی ھه ده
  .یشتین کگه یه به

   بوو، من و پاتریک له وه  ئاسمانه  ھشتا خۆر به ڕۆ، که شی دوای نیوه کاژمر شه
و  ره  به که قامه نجای شه ناو جه به" پالسا دل پۆرتال دێ ال پاو"و  ره  به ڕامبالوه

 بوون  رچی من به گه د، ئهکر ده کتر نه ڵ یه گه مان له  ھیچ قسه ، ئمه وه خوار بووینه
  پاتریکیش ھشتا له. ڵ تۆدا بووم گه یاڵ له خه م به ڵ پاتریکدا بووم به گه له

  .وتبوو ی ھیچ بت شونم که وه ب ئه شدا به وه ڵ ئه گه گومانکی قودا بوو، له
یان  کان ونه ری شره یکه وری په ده ککی زۆر له  خه که پانه  گۆڕه شتینه کاتک گه

کان ببت و   شره کک له ی سواری یه وه گرت بۆ ئه ستی کچکی ده گرت، کوڕک ده ده
   ملی شرک و داوای له هکرد ستی ده ککی تر ده کی یادگاری بگرت، یه یه ونه

  .کی بگرت یه کرد ونه سک ده که
وری  ده ک به یه ین ماوه کتردا بکه ڵ یه گه ک له یه ی ھیچ قسه وه ب ئه من و پاتریک به

 پکدا تۆو کارین   لهڕیبوو ک تپه بت س چاره، پم وا وه دا سوڕاینه هک پانه گۆڕه
کان  ری شره یکه الی په وێ له کمان له یه ند ونه کتر ناسین چه  پاش یه.وتن رکه ده

  . جوانترین یادگاری من و تۆ بوون و ونانه گرت، ئه



 96 

  وه و نزیکبوونه ره  دیاربوو، من و تۆ زیاتر به تاوه ره سه ر له کان ھه پشھاته
کترناسین، کارین   یه بوون به م کارین و پاتریک زۆر دخۆش نه ڕۆیشتین، به ده
گوتیت؛ من  ک کاتی خۆیشی پم یوسیت من بۆ خۆی بم و تۆش بۆ پاتریک، وه ده

دا  یه و ئواره  له وه  پکهک دوو ھاوڕێ بوو، ئاسایی بوو وه هڵ کاریندا ن گه م له کشه
  .کیس بچت ویست تۆم له مده م نه ین، به  بکه پیاسه

ستیارترن   پیاوان ھه  ژنان له و بم، ڕاسته یویست من بۆ ئه ست ده به  مه کارین به
ستی   ھه  ڕاستیدا زۆر زوو من درکم به م له ستی پیاو، به ی ھه وه ر خوندنه رامبه به

 دپاکی   تۆش، تۆ له ر به رامبه کو به  خۆم، به ر به امبهر ر به ک ھه کارین کرد، نه
،  تۆ ر به رامبه یی به  ئیره  له نک په  چه و ژنه یت ئه  تبگه وه توانی له تده خۆت نه

ناسی،  کترمان ده  یه  تازه رببم، چونکه ڕاستی ده ستی خۆم به مورا ھه  نه و کاته ئه
خۆمدا   دانم به  شکست بخوات، بۆیه تاوه ره سه ر له مان ھه که ییهند یوه ترسام په ده

  .گرت
ستت بت  به ی مه وه ب ئه  بوو، به وه ته ییه و دپاکی و ساده ملیسیا، جوانی تۆ به

و  یی کردبوو، ئه  ئیره ش کارینی پ له مه کرد، ئه و الی خۆت کش ده ره مرۆڤت به
  شتهو  ئهموو  و ھه وه  خۆی بشارته ی تۆوهکان پشتی توانا شاراوه یویست له نھا ده ته به

  .ھاتن ببات بۆ خۆی کانی خۆیان بۆ الی تۆ ده  قاچه ی به باشانه
کاندا  ژر پالمه دا له"لسینا مۆڵ دێ بۆش ئه "  بیرم کاتک به وه باشی دته به

ن، مک ڕایگرتی  که وه کانه مه له یر کردنی به  بیانووی سه و به کرد، ئه مان ده پیاسه
لک بۆ   ھه الی خۆیدا ڕابکشت و ببته رنجی من به  سه وه لک بدۆزته یویست ھه ده
یشتم  ی تگه که سته به  مه م کاتک من له ، به وه بکاته  پاتریک نزیک ی تۆ له وه ئه
م  بی به ده رینه رچی ده گه روونی خراپ بوو، ئه چونکی ده  توشی ھه وه ناخه له
دونیا   له بت، که  تۆ نه  له ستمان پکرد، جگه نیش و پاتریکیش ھهئاسانی م به

ی ئاگات  وه ب ئه نیت، تۆ به که کرد و قاقا پده  دهت ی خۆتدا بوویت و قسه که جوانه
  .کرد  وردتر ده وه ناخه  لهتو ستت بت ئه به خۆت بت و مه له

کو جوانی تۆ  بوو، به ا نه ڕوخسارتد نھا له ته م ملیسیا، جوانی تۆ به که ئازیزه
الی خۆیدا  تی به که ره رامبه و به وه ره  ده ھاته  ده وه ناخته ھزکی سیحراوی بوو له

ت لبدزت یان  و سیحره بوو ئه وه ی تۆ ئه ھاوڕ ی کارینی کردبوو به وه  ئهکشا، ڕاده
ستت   ده وه راوها ش و ھزه  ڕگای ئه ی تۆ له یه ه مرۆڤان  جوانه ندییه یوه و په ئه
نھا  ته و به ویست، ئه ده  نهی بۆ تۆ کاتک کاری چاکه و ھیچ ، ئهوت بۆ خۆی ببات که ده

ر  گه ، ئه وه خونده م ده وه ندکجار ئه چاویدا ھه ، لهویست تی ده که رییه  جادوگه ھزه
  .... ھزتره  تۆ به و له ی نیشانی بدات ئه وه س بۆ ئه پی بکرت تکت بشکنت، به

تی کاتک  تایبه کانی ژیانم، به  جوانه ره  ھه  ئواره کک بوو له  بۆ من یه و ئواره ئه
و کۆتایی ب  ره  به وه نگکی سوره  ڕه تاو بۆ دواجار به و ھه ریاکه نار ده  که یشتینه گه
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  قای به ک تیشکی پرته  دوای خۆی کۆمه  خوارو له چووه  ڕۆده ریاکه سنووری ده
  .کرد خش ده اندا پهجیھ
  و ئاوابوونه  ناو ئه یامان له موومان خه ر ھه بت ھه  کارین نه  له  جگه و ئواره ئه

ی  که یری ئاوابوونه کانی سه  نیگاو چاوه و به  ئه ڕاسته. تاودا فیبوو ی ھه جوانه
موو  تک ھهو کا ، ئه و ئواره  جوانی ئه  شونک بوو دوور له یای له م خه کرد، به ده
ست بھنت و شکستی  ده ی دی پیاوک به وه  کار بۆ ئه خسته وکی خۆی ده ھه
ستک دی  به ب ھیچ مه  تۆ به زانی، چونکه  تاوانی تۆی ده خوارد به ده
  .ست ھنابوو ده ردووکمانت به ھه

 ھیچ  بهست و تۆ  به  مه ڕین، من به په کان زۆر خرا تده  کاته و ئواره ملیسیا، ئه
کتر نزیک  یه دا پاتریک و کارین له مان ده وه وی ئه  ھه وه ردووکمانه ھه ستک به به مه

ندی  یوه تی په تایبه زۆر ناکرت، به  به یه ندک کار ھه م ھه ، به وه ینه بکه
دۆست و   بنه ی زوو ده و مرۆڤانه ویستی، ئه  خۆشه ی بگاته وه ڕای ئه ره تی سه ھاوڕیه

کان، من و تۆش دوو  کییه ره  ده ک پویستییه ، نه یانه وه ی ناوه که  شاراوه  ھزهھاوڕێ
پاتریکیش . کردین کتری کش ده و الی یه ره به بوو، که کتر نزیکمان ھه یه ڕۆحی زۆر له
  مک خۆی بۆ دواوه  که  کرد بۆیهی نوانمان  ڕۆحییه و نزیکییه ستی به زۆر زوو ھه

بیت  ر تۆ بۆ خۆی نه گه ویست ئه یده  نه وه ی کارینه وانه  پچه هو ب ، ئه وه کشانده
کو  ربگرت به نھا لت وه ته  به  نییه وه ھت بۆ منیش ببیت، ھاوڕی باش ئه نه
ویست من  یده ی نه و ھاوڕیانه کک بوو له پاتریک بۆ من یه. خشت  پشت ببه یه وه ئه
توانن دم خۆش  ده ش بم وانه یویست بۆ ئه  دهکو زۆرجار نھا بۆ خۆی بم، به ته به

  .ن بکه
 بووین کارین بۆ تۆ  وه که یه ی من و تۆ به موو ماوه و ھه  درژایی ئه  به وه وانه  پچه به
ی  وه ب ئه کانی تۆ بۆ خۆی ببات به موو شته یویست ھه ک بوو ده نھا ھاوڕیه ته به

و وابوو ر ئه  یان ھه کی ژنانه ت خوویه  تایبه  به مه ، ئیتر نازانم ئهھیچت بدات.!  
بوو چیتر  ده ، نهیی  ئاستی ساویلکه شتبووه یی تۆ گه ڕی و ساده ملیسیا، خۆشباوه

ناوی ھاوڕتی   به و ژنه یت ئه که  نه دره موو غه و ھه ست به  بیت ھه  ساویلکه نده وه ئه
وکی  موو ھه  ھه وه ژی بینینمانهم ڕۆ که یه ر له و ھه ئه. کرد  ده تۆ له  وه و دسۆزییه

خوارد  ڵ من شکستی ده گه کانیدا له وه ھه م کاتک له دا من ببات بۆ خۆی، به ده
داو بوات  رت باده نیت و سه که ر پده چی تۆ ھه ، که وه کرده  تۆ ده ی خۆی له تۆه

  .... م ڕۆژه  ئه یشته  گه که ساته رهکرد، تا کا ده نه
  که لۆنتا، کاتک بۆ ھوتله رشه  به له" پاساژ ماریتیم"ی  و ئواره ئهی  دوای پیاسه

  یدا و گوتی؛ زۆر ماندووم، منیش چونکه که ر جگه سه  پاتریک خۆی دا به وه ڕاینه گه
 تاندا ئافرهڵ  گه کی درژ له یه ؛ مرۆڤ دوای پیاسهم پرسی وه نینه  پکه دم خۆشبوو به

  ی خۆی به ک خووکه  وهکشاو کی ھه یه ناسه ھه. !بت بت ماندووم چۆن ئه
،   گیانیاندایه تیڤ له ی نگه  وزه نده وه ن ئه ت ھه ندک ئافره  ھهق گوتی؛ نگکی ڕه ده
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تۆدا  ی خۆیان له که تیڤه  نگه هموو وز ن و ھه که تت ده که ر بینکیان شه ڵ ھه گه له
 فزولی پرسیم؛  ر به  ھه، ستی کارینه به هر زانیم م کسه  منیش یه. وه نه که تاڵ ده به
توانی باالنسی خۆی  یده  بۆ نه ، کارین، باشه تییه عله و نه وتی؛ ئه. ؟ ستت کیه به مه

 بت  وه ر بۆ ئه تی ھه  ھاوڕیه رج نییه یرن، خۆ مه س سه ندک که ڕابگرت، ھه
 بۆین  وه  بین، پکه ھاوڕێ توانین لره  ئه  بکات، ئمهدروستشق  و عهویستی  خۆشه

توانین  دهک ھاوڕێ  وه نازانم ،ریا ناری ده کهبۆ دیسکۆکان و کان،  بۆ ئۆپیرا، بۆ پارکه
کترمان  شت دواتریش یه ، ئهخوازیاری بینر شونک   بۆین بۆ ھه وه پکه

م چی پاتریک، بی  به.... م دات، به ش ڕوونه وه ت ئه شت قه خۆشبووت، ئه
ی کردبوو کرد، دروستی  و گرژییه ، منیش درکم بهیب  ر دته سه رچی له ھه ،مووی ھه

، نازانم چ  واو جیاوازه و ته  ئهبت، ر ملیسیا نه سه ری خراپی له ھیوادارم کاریگه
م  که یه  ر له ھه و ک ناچن، ئه یه ، ھیچ له ھاوڕێ  به ی کردووه و دوانه ک ئهھۆکار
، ی کرد دا دانیشتبوو دم بۆی خورپه که  پیره نده رمه م ھونه دهر به ، کاتک له وه بینینه

 مرۆڤ بۆ خۆی  ایه ڕۆحید تیفی وا له کی پۆزه یه  وزهنی کاری وانه واو پچه و ته ئه
  .کات لکش ده په

زانیت ملیسیا چۆن مشکی داگیر کردین،   ده وه و ئواره  دوای ئه پاتریک، له: گوتم
ی  وه ب ئه  ماندوو کردبت، به وه  خۆیه  به ک ئمه یشی وهنی تر بت مشکی چه ده
  وه که یه و به رک بت من و ئه ده  قه وه  ئه نگه  ڕهشدا وه ڵ ئه گه  پبکات، لهستی ھه
ی  وه ک ئه ویش وه و ئه وه ره  ده ڕۆمه  زوو ده یانییه و به  چۆن من بهناگی ، ئه وه ستته ببه

یری  نیشت و سه  داده یانییه و به  به ریاکه ناری ده که  ڕوانی من بکات، له چاوه
  ....!.کات کان ئه ماسییه

ڵ  گه کردن له  پاتریک بیاریدا بۆ پیاسه وه و ئواره ی ئه دوای پیاسه ملیسیا، له
ڵ  گه بوو، له سکی خۆشدوو نه ھا بوو، که و ئیتر وه ، ئه وه ره  ده ته یه  نهدا ئوه

بوو  ژیانیدا بۆی گرنگ نه بوو له سک و که ر ڕاستگۆ بوو، ئهشیدا زۆ که قییه ڕه
ڵ  گه له بۆی گرنگ بوو ڕاستگۆ بت  نده وه گات، ئه ی چۆن لی تده که ره رامبه به

  ندییه یوه ر په  سه هژیانیدا کاری کردبوو ش له مه ی، ئه که ره رامبه خۆیی و به
  .کانی تییه یه کۆمه

موو  مزانی کارین ھه  ده بوو، چونکه م زۆر پ باش نهی پاتریک و بیاره من ئه
ھت تۆش بۆ من بیت،  وا نه بات ئه ر من بۆ خۆی نه گه دات، ئه وکی خۆی ده ھه
  مان کرد به ب پاتریک پیاسه م کاتک به  دوای ڕۆژی دووه ک بوو، له  ڕاستییه مه ئه
 دروستک  یه وت کشه یه  ده هکرد، ک  وه بهستت   ھه وه ی خۆته که موو دپاکییه ھه

  . وه وینه کتر دوور بکه یه ی له وه بکات بۆ ئه
کی  رچاوی خه به یان له وت ھاوڕکه یانه ن، کاتک ده مامکدار ھه ندک مرۆڤی ده ھه

  و ئواره ن، ئه به کردن ده نا بۆ گاته  په وه نه رزبکه ی خۆیان به وه تر بشکنن بۆ ئه
  ھراوی به یامکی ژه یویست په دهڵ تۆدا  گه خیکردنکی کارین لهموو گاته و شۆ ھه
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و  وه تریقایته نیت و ده که ک مناک قاقا پده و ساکار، وه نت، تۆش ساده یه من بگه
  .کرد ده کانی نه  شیریینه ھری ناو قسه  ژه ستت به ھه
  وه شته گه اویاندا دهن تیف له  پۆزهزیو ھ  وزه ک تۆ ھنده سانی وه  که یره ی سه وه ئه
   خراپ و وزه  ھزه کشت تا له الی خۆیدا ڕاده کان به تیفه  باش و پۆزه موو ھزه ھه

ن  م دونیا دوو ھز ھه م پگوتیت؛ له م قسه یانجار من ئه ده. کان بیپارزن تیفه نگه
ن و  زی چاکهھ ر به ی سه وانه ، ئه  و ھزی چاکه نگدان ھزی خراپه  جه وام له رده به

 دونیاو  ر به رامبه  به  ڕق و کینه تان له ن و بهبین  ئه وه  جوانی و دپاکییه بهدونیا 
گۆڕت بۆ  درن ئه نجام ئه دژی ئه  له کان، که کارییه  خراپهپالن و  میشه خۆیان ھه
 ناوی   ڕاستیدا شتک نییه م له خت، به نن به  ناو ئه مه  ئه وانه ، ئیتر ئه کاری باشه

کان،   خراپه  ھزه پارزت له  ئه  باشانه سه و که  ئه یه  ھزی چاکه وه ، ئهخت بت به
   .بینن  تاریکی ئه ک به  دونیا و خه که
مۆل  ' مان ڕیستۆرانت له  ھه وه  بۆینه وه تۆو کارین بیاربوو پکهو  من  و ئواره ئه

م  که ی یه و ریستۆرانته ئه. ین  بکه ندک قسه  و ھهوه ک بخۆینه کافیه' دسپانیا
ی  مه  ئهچی کارین ، کهتیمان کرد  دانیشتین و قاوه وه مجار پکه که یانی بۆ یه به

 لم  تایه تا ھه  بۆ ھه کرد، که ک ده ترسییه  مه ستی به  ھه وه  خۆیه بوو، له پخۆش نه
  وه  خۆیه  له قینه، بۆیه ستهکی ڕا ندییه یوه  په ندی من و تۆ ببته یوه نائومد بت و په

و  وه پکردنه م شۆخی و گاته ده و به"  لۆنه رشه مۆڵ دێ به"و  ره ی پگۆڕین به ڕگاکه
 jardins" ( لۆبرای مۆسین و ساحلی  باخچه "  شتینه دا گه" ڕۆندا لیتۆرا"قامی   شه به

mossen costa i llobera (ی کاکتۆسه بوو ناوی باخچه ده  که ت کان ب)Cactaceae(چونکه ،  
ی  کی ئاسایی پ گوڵ و گوزارو فواره یه  باخچه کرد له ده ستی نه مرۆڤ ھه

  ت به کی تایبه یه  باخچه زانی له کو مرۆڤ وایده ، به رنجاکشدا بت سه
کشن و  کان گوڵ ڕاده گوتیت گوه  پمده میشه  ھه یه مه ، ئه کاندایه کاکتۆسه

  .کانیش دڕک دڕکه
رچاوی من  به  ر نرخک بت تۆ له ھه بوو، به وه دا ویستی ئه و ئواره ی کارین له وه ئه

رچۆنک  یویست ھه و ده ، ئه بکاتدروستر تۆ  سه ی ناشیرین له ندک ونه بخات و ھه
م تۆ زۆر  ر تۆ بت، به سه ندک ڕاستی له  ھه وه کردنه ندک گاته  ڕگای ھه بت له

کانت  موو قسه  ھه وه وانه  پچه یت، تۆش به کانی تبگه قسه ر بوویت لهت  ساویلکه وه له
ی  ییه م ساویلکه ویش به کات، ئه سنت ده و په  ئهگرت و پت وابوو رده تیف وه  پۆزه به

ربگریت  کانی وه هخراپ قس ی تۆ به وه ب ئه وانت بهت  ده تۆ دخۆش بوو، که
وت  یه و ده م ئه گه م کاتک زانی من باش تده بهنت،  یه  من بگه کانی به سته به مه

واو دژیم، ئیتر  کو ته کانی نیم به ک کیاری قسه شدا نه وه ڵ ئه گه نت، له یه چی بگه
ش باش بوو دواتر تۆی   تونده وه م کاردانه ، ئه وه ی بشارته که بوونه توانی توڕهی نه
  .جارک شکستی خوارد و به هکانی ئ موو پالنه و ھه وه مک بدارکرده که
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  نیشین، که شونک دانه  له ی ئمه وه م ڕگادا ھنا، بۆ ئه ی به و ئمه ئه
 بچوک و گرگنن   ھنده وه ناخه  له  مرۆڤانه و جۆره یه، ئه  ھه وه کمان پکه یادگارییه

و  یه  ھه وه شیان پکه ی ھاوبه س قسه  دوو که ی دانیشتنک بگرن، که رگه ناتوانن به
 ببینت  که  دانیشتنه ی گوێ بگرت و چیژ له وه بری ئه ، ئیتر له و ھیچ شتکی نییه ئه

ی  ی خۆی قسه وه دات تکی بدات، بۆ ئه وڵ ده ندێ شتی نوی گوێ لبت ھه یان ھه
ی ڕۆژی  یادگاریی سادهباسکردنی   به  ئمه و ئواره ویست ئه یده و نه ، ئهبت ھه

ی  رگه  به قه  ناتوانت پنج ده ناسی، که و باش خۆی ده ین، ئه دهرابردوو ئازاری ب
وت ھیچی تر   ڕککه  له ین جگه که  باسی شتک ده  بگرت، که گفتوگۆی نوان ئمه

ی خۆی  مه دا بتوانت گه که یدانه مه ویش له  ئه دا بردینی، که و ڕگایه  به بوو، بۆیه نه
دا  ڵ ئمه گه  نیازی له بوو چونکه وه ماشا بکات، ئه رک ته یرکه ک سه ک وه بکات، نه

یمان  که مامکه ک بوو پشتی ده یه ک ئاونه یاندین وه کی گه جگایه خراپ بوو به
  ....نیشان بدات

دا ) Echinocereus" (ئشینۆ سرویس"ند کاکتۆسکی جۆری   چهم رده به  لهی و کاته ئه
" ئشینۆ" ڕاستیشدا  ر له ر نابت، ھه سه گوی لهچوو   ژیژکک ده ر له ھه ، که ستاین وه
الی کاریندا   ڕووم به وه ی خۆیه که کردنه  گاته  شوازه ، منیش به ژیژک  التینی واته به
 ڕگای  توانت له  ئه ، که رنجاکشه  سه زۆر م کاکتۆسه رگراو گوتم؛ ئه وه

ک ڕیز کاکتۆسی تردا  الی یه وم بهپاشان ڕو،  وه ناوی دڕکاوی بشارته  ھه وه کانه گوه
  ش گوناھیان نییه م کاکتۆسانه  گوتم؛ ئه وه  ئامزه نینکی گاته  پکه رگراو به وه
بینین   ئه  گوڵ بن، بۆیه زیان بکردایه وانیش حه  ئه نگه  بوون، ڕه ته ک دڕک ھاتوونه وه

  ....!.نن ر ده سه مامکی گوڵ له زۆرجار ده
ستی  ر ھه کسه کان یه وتنی دڕکی کاکتۆسه رکه ک به ی من وه م قسانه کارین به

ر  سه وام بووم له رده داو به م من ھیچ خۆم تکنه ، بهی کرد که ئازاره به
ی خۆی  وه نم، بۆ ئهست  ھاتبوو بیوه وه  ئیتر کاتی ئه ، چونکهی خۆم که کردنه گاته

  ....م نیشان بده
 الی  شتینه و گه و الوه  ئه نگاوک ڕۆیشتینه ند ھه  چهی وه دوای ئه ر بیرت بت، له گه ئه

 ڕاستیدا  م له کرد، به لکش ده  مرۆڤی بۆ خۆی په کان، که  سوره گوزاری گوه
مان  ھه  له که) Triglochidiatus" (تریگلۆشیدیاتۆس" جۆری  ر کاکتۆس بوو له ویش ھه ئه

شت دڕکک  کرد ئه  نه وه ه، ھیچکاممان درکمان ب ه"ئشینۆ سرویس"خزانی 
کانی تر   کاکتۆسه له" تریگلۆشیدیاتۆس "ی  وه ئه!.  گوی جوان بگرت نده وه ئه

م  ، بهچوو گوی گرتبت لکی دڕکاوی ده  ته ه  تۆپه بوو بۆخۆی له وه  ئه وه کرده جیاده
چوو   ده و مرۆڤانه و ڕاست له ک دڕک، ڕ  بوو له ونکی جاجاۆکه  ته وه ژره له
ر  ، من ھه وه کانی ناخی بشارته ھراوییه  ژه  چزووه وه مامککی جوانه  ده توانت به ده
مامککی گوڵ  ر ده  ھهزانن خک  یه ر به سهکان  موو کاکتۆسه م گوت، ھه نده مه ئه
  . وه کانی ناخیان بشارنه ھراوییه  ژه ر نن دواجار ناتوانن دڕکه سه له
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   پبوو له وه ناخه یشت و له گه کانی من تده ست و کرۆکی قسه به مه کارین باش له
کان  له سه مه ی تۆ درک به وه گرت بۆ ئه  ڕگای لدهم ، بهرم رامبه بوون و ڕق به توڕه

یت،  گه من تدهکانی  سته به  مه ریکی له ستی کرد تۆش خه  کاتک ھه یت، بۆیه که نه
نھا   ته وه قینه م ته ، ئه وه قییه ی بگرت و ته که ونهبو  ڕق و توڕه  لهیتوانی ڕێ ئیتر نه

   تا له وه  ئاگا ھنایه مک تۆی به بوو که وه ویش ئه بوو، ئه ک قازانجی ھه یه
  ....یت کانی تبگه ستی قسه به مه
ر شکست و دۆڕانکدا بۆ  ھه  له یه وه کانی مرۆڤی الواز ئه  خراپه ته  سیفه کک له یه
، یی زه ر سوای به  به نه به نا ده په یان بۆ خۆیان ڕابکشن که وره چواردهی سۆزی  وه ئه

  وه وته  بکه که بوو کارک بکات تۆپه  ده کی دۆڕاودایه یه مه گه یزانی له کارینیش ده
بوو  وه ، ئه وه مک خاو بکاته کهکان ر گرژییه سه ی له که ره رامبه قاچی خۆی یان به

   گوایه  گرت، که وه ریه سه ستی به ت نیشانداو دواتریش ده ک خۆی بتاقه یه ماوه
و بۆ   ئهدوا کارتی.  که  بۆ ھوتله وه ڕنته  تۆ بگه وه و بیانووه ری دشت تا به سه
ڵ خۆیدا بۆ  گه بوو تۆ له وه کاری بھنت ئه بوو به ی ده که انهی دۆڕ وه بووکردنه ره قه

  ھت ڕۆژانی داھاتوو له ش چیتر نه وه ی ئهدوا ، له وه ڕنته  بگه که ھوتله
  .کتر ونببین یه  له تایه تا ھه و بۆ ھه وه وته کتر بکه یه  چاومان بهدا لۆنه رشه به

بوو،  وه یشتم ئه  تگه ندی نوان ئوه یوه  په ی من له مه  که و ماوه ی له وه ملیسیا، ئه
الی  یزانی چۆن سۆزی تۆ به ناسی و ده کانی تۆی ده  الوازه موو خاه باشی ھه و به ئه

. کاربھنت کانی خۆی به هکانی تۆ بۆ خراپیی یزانی چۆن باشییه خۆیدا ڕابکشت، ده
کانی تۆ   باشییه ی نوان ئوه که ندییه یوه یشتم په  تگه وه  باشتریش لهدواتر

ر ڕق و  سه  ئاسانی بتوانت به بوو به  نه سانه و که و له گینا ئه ڕایگرتبوو، ئه
  .زابتکانی ناخیدا  کینه

بوو  ده  نه،ر فه  ھاتبوون بۆ سه وه و ھاوڕی نزیکت بوو، پکه رچۆنک بت ئه ھه
کتر  یه ویست من و تۆ له ی ده وه ر ئه ویش ھه  ئهجی بھیت، نھا به ته به

  .... وه دووربخاته
 نیازی پشوودان   به اتک ئوهبوو ک وه  ئه وه دا من بیرم لکرده و کاته نھا شتک له ته
مک لتان   که وه  بیانووی میزکردنه کان دانیشتن من به  کورسییه کک له ر یه سه له

ی   ژمارهرھنا م ده که کاندا کارتی ھوتله خته  پچکی دره ، له وه وتمه دوورکه
ی نووسی  که شته پ رلین له  به فۆنی خۆم له له ی ته س و ژماره دره  ئهڵ گه م له که ژووره
  ....  بۆ الی ئوه وه ڕامه و گه

کردبت،   نه وه کتان پکه یه ھشتبوون ھیچ قسه جم ی من به یه و ماوه چوو ئه  ده وه له
  که  درژه ر سوچکی کورسییه سه تان له که ریه ناسراو ھه سی نه ک دوو که وه

توانین  ر پتان خۆشبت ده هگ ی دابنیشم داوام کرد ئه وه ب ئه دانیشتبوون، منیش به
 چاوداگرتنک  م من به یرکت کردم، به  سه وه رسوڕمانه  سه ، تۆش به وه ڕینه بگه
  .رگرت ی خۆم وه که هم ی لوتدا منیش وه که  بزه یاندیت، به موو شتکم تگه ھه
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ردبوو، ک ھشتا دونیا تاریکی نه" پالسا دل پۆرتال دو ال پاو "  وه شتینه کاتک گه
ستاین بۆ   وه وه کانه ری شره یکه  په کک له نیشت یه  ته کانی پشوو له ک جاره وه
داو  ت نیشان ده ر خۆی زۆر بتاقه  کارین ھشتا ھه.ین کتر بکه یه ی مائاوایی له وه ئه

ویست  یده دڵ بوو نه  ڕق له نده وه و ئه گرت، ئه  ده وه رییه سه ستی به جار ناجارک ده
و ڕووی خۆی  کرد ئه مان ده  قسه ر کاتک ئمه  بکات، ھه یری ئمه  چاو سه به
  که  کارتی ھوتله وه وه  دزی ئه ی به وه لکی باش بوو بۆ ئه ش ھه مه گا، ئه رده وه

   . وه ستته  ناو ده مه بخه
ی  وه  بۆ ئه وه سته  ناو ده ستم خسته ، کاتک ده!یر بوو ملیسیا ند سه ئای چه

کرد،   لدانی دت ده ستم به  ھه وه کانته  باریکه نجه  ڕگای په م له ت بده که رتهکا
و  به،  وه ینه کتر بگه یه ی به وه ی بۆ ئه وه  له بوو جگه کی ترمان نه یه م چاره به

   . وه کتر جیاببینه یه  له یه شوه
بت  ی کاتمان ده سبه ئایا  ین تۆ پرسیت، که کتر بکه یه ی خواحافیزی له وه پش ئه

یتوانی   نه کاند، بۆیه  کارینی داچه یه م قسه ئه. ؟ وه وته ک بکه یه  چاومان به لره
کتر   یه  پویست ناکات ئمه ، که وه می دایه بری من وه نگ بت، له چیتر بده

کاتیان    بۆی بۆن بۆیه یه ت ھه ی شونی تایبه  گوایا سبه که: و گوتی ، ئه وه ببینینه
  ....گوت م ھیچت نه یرکت کرد، به ه س وه رسوڕمانکه  سه نابت، تۆش به

کک  ر پشتی یه  سه ک شانم خستبووه یه  ڕۆیشتن، منیش تا ماوه نگی ئوه بده ئیتر به
 جارناجارک بۆ  کرد، که ماشای تۆم ده  ته وه وسه  ته زۆر به  دواوه کان و له  شره له

یشت و ئومدی زیاتری  گه روونم ده  دڵ و ده ک به ، خۆشییه وه دایه ه ئاوڕکت د دواوه
  ....دام ده
  

9  
  

مک  و، که می مابوو بۆ نۆی شه  کهککی خولهند   چه که  ھوتله وه شتمه کاتک گه
 کاتکی گونجاو بوو بۆ  و کاتانه  ئه  بوو، چونکه وه ره ده پاتریک له. ت بووم بتاقه

دا  که  ژووره ک له یه  ماوه.خرۆشان موو کاتک زیاتر ده ھه کان له هقام و شه وه ره ده
زانی کارکی باشم  مده  نه وه کرده کانی کارین و خۆم ده  قسه ھاتم و ڕۆیشتم و بیرم له

  .گیرا ده ر ھه به لهم مئارا زیاتر  وه کرده  زیاتر بیرم دهکردبوو یان خراپ، تا
یای  م خه ، به وه تبینمه ترسام ئیتر نه  زۆر ده وه ملیسیا، لت ناشارمه

  وه ر خۆمه به ندکجاریش له دام، ھه کانت ھزو ھیوای زیاتریان ده وه دانهئاوڕ
رلینیش بت  به ی منی پخۆش بت، له وه ویش نزیکبوونه ر ئه گه ی خۆ ئه مگوت؛ ده ده
دا  یانه م بیرو خه له.  کانی خۆم بۆ نوسیووه موو ناونیشانه  ھه ، چونکه وه مدۆزته ئه

 لم پرسی  ت دیاربوو، بۆیه ویش ب تاقه ، ئه که وتله بۆ ھ وه ڕایه بووم پاتریک گه
ی تۆ  وه و کاته  زۆر ماندووم، له وه وانه  پچه مدا گوتی؛ نا به  وه ت دیاریت، له بتاقه
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 پ   به نده وه  ئه رهکی زۆ یه ، ماوه وه سوڕمه ناو شاردا ده  پ به ڕۆیشتوویت منیش به
  !. ناچت باش بیت وه م تۆ له ، بهڕۆیشتووم نه

و  مشه ، ئهبم ردووکیان بم و ھیچیشیان نه شت ھه  ئهنازانم بم باشم یان نا،: گوتم
وت ئستا  مه مای چی بم، ده ته بت به ئه: مدا گوتی وه پاتریک له. مای چیت؟ ته به

م، چۆنت پ خۆش  ر تۆ لره به ، من له ست تۆیه ده یار به ب وه م، دوای ئه دوشک بکه
  ....بت با وا بت

 بخۆین   شتکی سوکه وه ره ده واو کرد، بیارماندا له ی ته که ی پاتریک دوشه وه پاش ئه
و و مۆسیقا نگی شه ی تا دره و باڕانه تی ئه تایبه کان به  باڕه کک له  یه پاشان بۆینه

 شونکی گونجاو  وه و شه دا ئه ختی ئمه  به ن، له که ش ده کهمای زیندوو پش سه
 ھیچ  ارهو ش رچی له گه ڕۆیشت، ئه گبوون دهن و دره ره بوو لی دابنیشین و کاتیش به نه

  .چن دا دن و ده قامانه و شه ر ئه سه ک به یانی خه و به مه و تا ده نگ نییه کاتک دره
 بۆ  من زۆر ماندووم پمخۆشه: وو پاتریک گوتیو ب ی شه ی یانزه کاتژمر نزیکه

 نائارام بووم ھیچ پمخۆش  نده وه  من ئه وه وانه  پچه ، به وه ڕینه  بگه که ھوتله
  و شونه دا له و کاتانه  له ، چونکه وه ڕمه ادا بۆ ژوورکی بچوک بگهکاتکی و بوو له نه

  که رگای ھوتله ر ده  گوتم؛ تا به  بۆیهم، که سی ده فه  نه نگه ته ست به دا ھه بچوکانه
   .م که  ده نھا پیاسه ته بهبم  تا ماندوو دهڕۆم  تدا دم، دواتر ده گه له

  چی له ، که وه گابووه  بۆ پاتریک نه ی ئواره که  پیاسه ت به باره من ھیچ شتکم سه
ش  وه ، له  چی ڕوویداوه بزانت وه خونده م ده وه کردم ئه یری ده کانیدا کاتک سه چاوه

مجاریش بوو بھت  که  یه وه  ئهیپرسی،  ھیچ نه یه و پیاسه ت به باره زیاتر سه
و مرۆڤکی   ئه. یه ڕۆم و نیازی چیم ھه پرست بۆ کوێ ئه و نه وه نھا لی جیاببمه ته به

شدا  وه ڵ ئه گه بوو، له رکی ساردو سی ھه کته  کاره وه  مناییه ر له یر بوو، ھه زۆر سه
  .وت و ڕقت لی بت توانی خۆشت نه تده نه

  یهندین باسی تۆو کارینم ھنا یدا ڕۆیشتم و چه گه  له که م ھوتله رده  تا به من بۆیه
 پرسیارکم لبکات و منیش داخی  ی ئواره که  پیاسه ت به باره ی سه وه رباس بۆ ئه به

  وه بوو له  چارم نه بوو، بۆیه  گرنگ نه وه الیه ر ھیچ به و ھه م ئه بژم، به دم ھه
  .رم ر به سه  به وه ره ده و له نگی شه زیاتر تا دره

نک کاتم  ، نازانم چه وه  بوومه ریاکه ر ده و سه ره  به وه یاکی قوه  خه  ڕامبال به له
السا دل پ"یرتر بوو  مووی سه ھه ی له وه ئه" ڕامبال دل مار " یشتمه پچووبوو تا گه

و  به  وه ڕینه ی بزانم چۆن، ئاخر بۆ په وه  ب ئه بوو بهدڕان م تپه"پۆرتال دێ ال پاو
گینا  بت، ئه وز ده کان سه ستیت تا گۆپی ترافیکه وهبت ب ر ده دا ھه پانه گۆڕه

و  یی و چۆن به  یادم که وه تهھا ده  نه وه کرده ند بیرم ده رچه تشلت، ھه ئۆتۆمبیل ده
  .ڕبووبووم دا تپه پانه هگۆڕ
بوو  یدا ھه گه م جوانم له م به کی که ند یادگارییه  چه دا، که پانه و گۆڕه  به وه ڕینه په

  کک له ر یه سه  له.وا داگیرکردبوو یامی ته مشکی ماندوو کردبووم و خه
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 دونیای جوانی   له ونیشن ودا داده ک له  خه  ڕۆژانه ، که که نار ئاوه کانی که کورسییه
م کاتک ڕوناکی  م، به کان بکه یری ماسییه مویست سه ده. ڕوانن دانیشتم  ده ریاکه ده

  نی پۆله  دیمه جوانی له ھشت به یده کرد نه کان یارییان ده پۆله ر شه سه کان له گۆپه
   کهکان،  ئاسنینه  شلمان و پایه  وازم ھناو چاوم بییه کان بوانیت، بۆیه ماسییه

ڵ گۆپی  گه  له م پایانه نگی شینی ئه ڕه.  شین داپۆشرابوونکی ڕوناکییه  به
 . وه  شۆڕبووبوونه ریاکه ویی دهر تا ق رسوڕھنه کی زۆر سه یه  شوه کان به عاموده

 مرۆڤ برد، و جیھانکی تر ده ره یاتی به  خهکان نگه ڕه کی قوڵ له یه  شوه ڕامان به
 یان  ریاکه  ناو ده ته  ڕۆچوونه وه کانییه رزه  به خانه  باه وره به  گهزانی شارکی دهوای
ناو  لهکانی  ڕوناکییهو  یه  ھه وره ی گه شارک  باریکه و پرده ر ئه سه د لهکر ستت ده ھه

ر  سه و به کانی شه ستره ئه"سک تابلۆی  ر که گه ئه.  وه ته نگی داوه دا ڕه که ئاوه
   تبگات چۆن له نگانه و ڕه یدبت ناتوانی له ی نه' گۆخڤان'ی  "ڕووباری ڕۆن

  . وه بنه  شۆڕ ده که  بۆ ناو قویی ئاوه وه پنتکه
  ریاکه ڵ خۆیاندا بۆ ناو قویی ده گه کانمی له یاه کان خه نگه ملیسیا، من ھشتا ڕه

  !.؟یت  تۆ لره وه ئه: رشانم و گوتی  سه ستی خسته کک ده  یه وه شۆڕکردبووه
 پدا  سک له  که  ناخۆش نییه وه ی ئه نده وه کیم، ئاخر ھیچ ئه تا زۆر داچه ره سه
شدا دم  وه ڵ ئه گه ناتوانم بم ترسام، له.  وه ئاگات بھنته یاکی قوڵ به ناو خه له
تا  ره سه. نگ بوو مک ته م که ناسه رزین و ھه له کانم ده سته  ده،پ پ ته  ته وته که

ستی مرۆڤک بوو   ده که سته م ده ، به ی گوم بووه وه  زرنگانه که نگه زانی ده وامده
  و تۆم بینی بوام به وه  دایه رپ و ئاوڕم بۆ دواوه  سه ستامه کاندم، کاتک ھه دایچه

   لره وه نگی شه م دره  تۆش به م، که توانی بوا بکه مده ، نهکرد ده کانی خۆم نه چاوه
شم پدا کردیت، دواتریش زۆر  المارم دایت و توند باوه ک شتک په وه  بیت، بۆیه

ت ل تک  که نواندو خۆشییه  نهرم رامبه ی خراپت بهوستیک  ھه سوپاسم کردیت، که
رزم  وی به  زه شم پداکردیت و له ک شت باوه ی وه وه ر دوای ئه گه زانیت ئه ده. دام نه
  تایه تا ھه  بۆ ھهبوو وانه ت له اپت بنواندایهکی خر یه وه  کاردانه وه ردیتهک

  !. وه  جارکی تر لت نزیک ببمه متوانیبایه نه
ی ئاگام  وه  ب ئه مان شوندا به ھه  دوو ڕۆژی جیاوازدا له م جار بوو له  دووه وه ئه
 ھواشی  ر خۆم به  سه وه ، دواتریش ھۆشم ھاتهبگرمش  باوه خۆم بت تۆ له له

م  فتارکی وا بنونم، به بوو ڕه ده  نه وی و داوای لبوردنم کرد، که رزه  سه وه دامنایته
و   ئهم پم ب ، به گوتت؛ نا ئاساییه  وه نینه  پکه ی خۆت به که  جوانه ک خووه تۆ وه

  .کرد؟ روانت ده  چاوه  لره موو کاته ھه
ڕوانی  چاوه:  گوتم وه رسوڕمانه سه   به ، بۆیهیر بوو  سه وه المه مک به  که م پرسیاره ئه

واو  کانم ته ، ھشتا قسه تی ھنامی بۆ ئره بتاقهمک پش ئستا  چی، من که
 چییه  که ه زانی ھه مده م نه  کرد، بهک یه ه ھه ستم به خساری تۆدا ھه ڕو کرد له نه
مک نائومدم  کهم  و قسانه کرد به ستم ده ، ھهر تۆ دانا سه ری له ر کاریگه کسه یهوا 
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   له ت نیشان دام، که که مان کردو تۆ کارته مک قسه  بوو دواتر که وه کردبوویت، ئه
وان  مکی جیاواز نووسیبووم شه ه  قه  به وه رلینه سی به دره روی ئه  سه ی له که پشته

  ....!. بم کان ئه الی ماسییه  له  وه و نیوه  دوای کاتژمر ده له
  ، دون ئیواره وه ت بووم، دوایی بۆم ڕوونکردیته جاه ند خه  چه نهو نووسی ئای به

کتر ونبووین، بۆ  یه ر له گه ی ئه سته به و مه  نووسی به که ر کارته سه م له و دوو ده ئه
ی   شونهو بۆ ئه" کارر دل مار" بۆ  وه وان بینه  شه وه کتر بدۆزینه ی یه وه ئه
مۆش  م، ئه ت بده که بیرم چوو کارته  بینی، ئیتر دون لهاکترمان تی مجار یه که یه
  وه ره سه دا چی له  نه وه نووسیم گوم بهم  که سه دره ئه  له په و به  شپرزه نده وه ئه

ر  ان دایت، ھهم نیش وه  ئه وه مه ی دت بده وه دات، بۆ ئه و دواتر چی ڕووده نووسراوه
  .وسراونمی جیاواز نو ه  دوو قه  به بۆیه
دا بۆ  که ختینه  ته ر پرده سه داین، به  لی ده ریاکه وای فنکی ده وکی خۆشبوو، ھه شه
 ناو   ھواشی و ھمنی به به. کترمان بینی مجار یه که ڕۆیشتین یه  ده و شونه ئه

مجار تۆ لی دانیشتبوویت،  که  یهی هو جگای  ئه شتینه ڕۆیشتن تا گه کاندا ده ڕوناکییه
   له وه رهدوو ی له خانه و باه ئه"  لۆنه رشه مۆڵ دێ به" ی  خانه  باه ر به امبهر به

  ت کرد، که وه  تۆ باسی ئه.ری گرتبت نگه دا له ناره و که چت له  ده وره پاپۆڕکی گه
تویست بۆ  یت و دهیت، ئیتر نائومد بوو که ڕوان ده یت و چاوه  لره کاتژمرک زیاتره

ی دن یوه شت کرد، په وه وت، باسی ئه  من که  چاوت به م ، بهوه ڕیته گه ب که ھوتله
ی من و تۆ ڕازی  ندییه یوه م په م به که ست ده و ھه نوان تۆو کارین زۆر باش نییه

  . ی چییه ، ئیتر نازانم ھۆکه نییه
ی نگک  جه لهڵ خۆتدا  گه  لهکرد ستم ده مباربوویت، ھه مک غه  تۆ که وه و شه ئه
ک  یه وه ش ی نوان من و تۆ به  نویه یهندی یوه م په تویست ئه ، دهتدا بی وره گه

، ی نوان تۆ و کارین که  درینه ندییه یوه ر په  سه کاته یت کارنه دا بکه گه ی له ه مامه
ویست ھاوکاریت  یده ک نه  نه وه م ڕووه  کارین له کردیت، چونکه ش ماندووی ده مه ئه

ر   بۆ سه نین و بزه مک پکه ی که وه بۆ ئه. کردیت دهدروستی بۆ  کو کشه بکات، به
ی  ، کاتک تابلۆکه که  پیره نده رمه  باسی ھونه وه وتمه  منیش که وه کانت بگمه لوه

م   غیره وه خۆمه ر له ی تۆ بناسم ھه وه  ب ئه به: کشایت، بیرت دت پم گوتیت بۆ ده
  .کردم ی پده کرد، پاتریکیش گاته  ده پیره  نده رمه و ھونه له

  شاماته و حه ستت چۆن بوو کاتک تۆ دانیشتبوویت ئه  ئایا ھه لم پرسیت؛ که
ی   دووباره مه سته  جارکی تر ئه  شتکه وه ئه: تۆش گوتت. کردیت؟ یریان ده سه
زم  ، حهنبوو ده نهواو  کان ته بوو، کاته وه  ژیانمدا ئه ، ناخۆشترین کاتک له وه مه بکه
ر خراپیش بت و ھیچیش ر زۆ گه واو بکات ئه  ته  زووترین کات تابلۆکه کرد به ده
ک  ردووکمان وه نگ بووین، ھه مک بده  که.رباز بم  ده و شونه س له ت، بهچ من نه له
ر  سه کرد به مان ده  جوانه نگه موو ڕه و ھه یری ئه  سه وه ینه ک شت بکه یه ی بیر له وه ئه

کان   دڕکه نگه  پرسیم؛ ڕه وه ر خۆمه به له. رش بووبوون دا په که ناه پۆلی که  شه ورده
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ر  گه بوو ئه وه ی من ئه که مه وه. تۆش پرسیت دڕکی چی؟....!. ئازاریان دابت
ش بکات  وه ڕوانی ئه ت چاوهب  ده وه  ناو باخکی دڕکاوییه سک بواته رکه ھه

ڕازیبوونت رکی  یشتیت، سه  گهئیتر تۆ ت .!....ت و ئازاری بداتق دڕککی پدا بچه
  .ت کردکی تا یه قاندو بزه له

کدا بووین و   چ دونیایه  له  ئمه وه و شه ، ئه یره ند سه  چه م ڕۆژگاره ئای ملیسیا، ئه
  نامهنھایی و نائومدیدا  ڕی ته وپه  ئستا له  کوین، من مان له که ریه  ھهویش م شه ئه

 مرۆڤ   شتکه وه ، جا ب ئه  بیره زۆر باشم له!. کدام  چ دونیایه وسم لهنو بۆ تۆ ده
یری سنوری   نووساندبوو، نازانم سه وه که یه بیری بکات، کاتک شانمان به بتوانت له

  وه  ئاسمانه ک تۆپکی خ به  وه کرد یان مانگی چوارده، که مان ده ریاکه ی دهیبکۆتا
  ریاکه ری ده و سه مانگ و ئهکانی  تریفهیاڵ تا الی  ردووکمان خه ، ھه وه وشایه دره ئه

   مۆسیقای ورده کتردا بین گومان له ڵ یه گه ک له یه ی وشه وه  ب ئه بردبووینی، به
کاندا ئاوازکی ھمن و  ڵ ڕوناکی گۆپه گه  له گرت، که کان ده پۆله شه

ریایان  ی ده و ئاوازه وام له رده  ئارامی به کان به پۆله ه، شنی ژه  دهانی وه ره ئارامکه
 دوو مرۆڤی  لهنگی،  و بده  ھاژه  لهو نگی ئاوو شه ده ک بوو له یه ه  تكه نی، که ژه ده

ک دوو  ، وهدا ماندوتی خۆیان بشکنن نار ئاوه و که وت له چووین بیانه ماندوو ده
ی   ھمنه و ئاوازه و گومان له وه ماینه دهنگی   بده مرۆڤی ماندوو تا زیاتر به

یانھنا زیاتر  ڵ خۆیاندا ده گه ریاکان له پۆلی ده  شه گرت، که  ده که ناه که
کتری  یانتوانی یه کانمان نه ی چیتر شانه و کاته بوو، تا ئه کانمان شل ده شانه

 پکدا   له یه چی بوو، خودا وه ئه. وه کتره ری یه سه رمان نا به ن و سه اگیربکهڕ
   ....!.ڕوویدا

ر  گه ر ڕانم، خۆ ئه  سه وته رم ترازاو که سه رت له  پکدا سه بیرت دت له ملیسیا، له
   داوام لکردیت بۆینه له په  به بوو، بۆیه ت ھه وه ربوونه ترسی به وتبام مه که فریا نه

  خته ته  لهی  درژه ییهو کورس  دابنیشین، ئه وه کانی پشته  کورسییه کک له ر یه سه
ری  سه نگ له وک تا دره و شه وه ڕاینه  تر گه دوای ساکیابوو،درووستکر
ری  م سه مجار من له که ک یه ی دابنیشین گوتم؛ وه وه ، منیش پش ئه وه دانیشتینه

روونی   دڵ و ده  ئای له.ر ڕانم  سه ره هربخ نیشم و تۆش ڕابکش و سه  داده که کورسییه
  !.بت ی نه که نه ی پنابات خاوه س په و که یری تدایه ند نھنی سه  چهمرۆڤ

کانتدا  ته  ڕومه ستم به ر ڕانم دانا و منیش ده سه رت له وتیت و سه کاتک تۆ پاکه
مجار تۆم  که  بۆ یه ، که وه کرده  ده و کاته کرت، بیرم له  قژت ده ھناو یاریم به ده
:  پاتریکم گوت کی کرد، به یه دا بینی و دم خورپه که پیره  نده رمه م ھونه رده به له

و  م، شتک من به که ست ده  ھه بت، چونکه واو ده ستم تا ته وه نابت بۆین، من ئه
م  ی پکردم، به مک گاته کانی خۆی که  توانجه ویش به دات، ئیتر ئه  گرێ ده وه کچه

.  ویشت داگیرکردووه کرد مشکی ئه دهستم   ھه وه وتینه ک دوورکه یه دوای ماوه
   تۆ مابوویت نه  نه وه ڕاینه  تا گه ، بۆیه وه ینهوووتب  زۆر دوور که  ئمه وه داخه به
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پشتر ت  قهکرد  ده بوو، بوام نهتاڵ   به ی ھنده ، جگاکه که  پیره نده رمه ھونه
  ریاکه ناری ده و که ره  به وه که  نائومدییه ، ئیتر بهدا دانیشتبت و شونه رۆڤک لهم

  بۆیهوت،  که ده وم لنه بوو من خه وه م ئه ، به وه و ماینه نگی شه ڕۆیشتین و تا دره
 ھاتم و  م شونه و ئه ره ڕم به دوایدا بگه ونبووبت و بهک شتکم ل  یانی زوو وه به

  ..... وه تۆم بینییه
،  وه یته که چی ده زانی بیر له مده ، نهکرد ده ت نه کانت داخستبوو، ھیچ قسه تۆ چاوه

قژت  ھناو یاریم به کانتدا ده  ناسکه ته  ڕومه ستم به وام ده رده ر به م من ھه به
  یاه  خه ر له م من ھه خشت، به به کت پده  چژو خۆشییه مه مزانی ئه کرد، ده ده
،  وه خۆم دنیا ببمه  له ی وه ندکجار بۆ ئه کانی خۆمدا بووم و ھه ره مه یرو سه سه

کرد   دهم انهک خهو  ئهیری  بینی، سه شمدا ده باوه  تۆم له وه مکرده خست و ده چاوم داده
ک،  یه نگی بانده ، جار ناجارک ده وه نهڕی په دا ده که ر پرده سه  به وه  پشتمانه له

ست   ده ، به  ڕاستییه مه ودا ناژیم و ئه خه  له ، که وه کردمه  دنیای دهمک له ی به توته
م  تکی خودایانه سه ر ده گه ، ئستاش ئهستان وه  دهداو گینا ژیانم له بوو ئه من نه

  . ستنم یوه ودا ده  له تایه تا ھه و بۆ ھه وه و شه  بۆ ئه گمه بت ژیانم ده ھه
  م نیگاوه که یه کرت، من لهردا نا ده ڵ قه گه مگوت؛ ھیچ شتک له  دی خۆمدا ده له

کتری  و الی یه ره  ھزک به وه م بینینه که دوای یه ، لهنگاوت شتک دمی ئه
  هی وه ئه ڕوویاندا،  موو شته و ھه ئه بوو ، ئاخر ناسینی من و تۆ زۆر کورتکشاین ڕاده

ین  کتردا بکه ڵ یه گه ک له یه ی قسه وه ب ئه ش به ئمه"  یه شق زمانی ھه عه"ن؛  ده
  .دا بووین کی عاشقانه توگۆیه گف له
لک  گه  وشه  پبوون لهکانت  ڕوخسارو تای پرچه وتنکی من به رکه ست به موو ده ھه

ھناو تۆ زیاتر  تدا ده که  جوانه  قنجه  لوته ستم به ، کاتک دهتزمان ناتوانت بیان
و  ک توانای ئه یه شه ھیچ و ژاند، که ھه  ده وه ناخه  منی له وه یاه  ناو خه چوویته ڕۆده

کم  می داواکارییه وت زیاتر بتدونم و وه ی بمه وه بۆ ئه . ی نییه ژاندنه ناخ ھه
 ھواشی  کانت داگرت، تۆش به ر لوه  بۆ سه وه ر لوتته سه م له نجه ، په وه یته بده

 منویستی تۆ بۆ  خۆشه ی له وه سبوو بۆ ئه م به یه نجه و په ماچت کرد، ئیتر ماچی ئه
ستت  نجام داو ده مان کارت ئه ی تۆش ھه وه تی دوای ئه تایبه  بم، بهدنیا

یان ماچی  ستام، ده وه  نه وه ک ماچه یه ر به م من ھه کانم، به  بۆالی لوه وه رزکرده به
م  که  بۆیاخاوییه بۆنی ننۆکهکانت،  نجه کی په یه ک به ستم کردیت، ماچی یه ده
  بوون، بۆیه خش نه ژبه چ  ماچانهو  ئهی نده وه  ھیچ شتک ئه تهو کا بۆ من ئهکرد،  هد

  و به وه مت نزیک کرده  تۆش ده.توانم؟ و پرسیم ده وه وانده  دانهتت ر ڕوومه رم بۆ سه سه
   ماچ ڕژایه وه و شه کانی ئاسمانی ئه ستره ی ئه ، ئیتر ھنده وه مت دامه ماچک وه

  .... نار ئاوه و که ئه
  

9  
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مھشت تۆ  تا من نه ره ، سه وه ڕاینه کانمان گه و ھوتله ره  به وو ئمهل ب ه بومونیاد

وش تر  تدا ھاتم، له گه  له که رگای ھوتله رده  تا به  بۆیه وه ڕیته نھا بگه ته به
  که ی پشوازیکردنهی خۆم کاتژمری ھۆ که  ھوتله وه شتمه کاتک گه. ماچمان کرد

وم  م من خه ھات، به ی ده پاتریک پرخه. یانی الیدابوو  پنج و نیوی به  له قه پنج ده
ک جاری   ڕۆشتبوون، وه ر لوم نه سه کانی تۆ ھشتا له واری لوه ھات، ئاسه ده نه

و  وه مبوومهامک ئار ، که وه ی پاتریک دوو پکم خوارده کیالکه  ته  بوته پشوو له
  .وت وم لکه خه

 تا  که ی ھوتله  چشتخانه، وه تی بداری کردمه  قاوه بۆیانی پاتریک  بهکاتژمر نۆی
ری  سه و له وم، ئیتر ئه وت بخه مه نان ناخۆم ده: بوو، منیش گوتم  کراوه کاتژمر ده

  . وه ، منیش نووستمهڕۆیشت نه
ی   چشتخانه ، که وه ڕۆ دیسان پاتریک بداری کردمه کاتژمر دووی پاشنیوه

. ستام  ھه وه که یهدی نابه وت نان بخۆم، منیش به هم ر ده گه  ئه یه  کراوه که ھوتله
  . وه  خواره ڵ پاتریک ڕۆیشتمه گه خرایی دوشکم کرد، پاشان له به
رلین،   بۆ به وه ڕینه گه  ده ی ئمه زانیت سبه  ده وه  پاتریک گوتی؛ ئه که  چشتخانه له

ی  وه ڕانه بۆ گهین و خۆمان کمۆ چیمان بووت بی ت ئهب واو بوو، ده مان ته که کاته
 ن ردکی قورس بده  پکدا به وو له واب وه ک ئه  وه یه م قسه  ئه،ین  بکه  ئامادهی سبه

  .زانم  گوتم؛ ئه وه که دییه  نابه رمدا، به سه به
ھاتیت بۆ  ه د  تۆ ئواره بوو، که وه  دی خۆشکردم ئه و ڕۆژه نھا شتک، ئه ملیسیا ته

م  بوو؛ به پاتریک گوت  بهم مه وتمان دانابوو، من ئه  بۆ الی من، کاتژمر حه که ھوتله
م و چاوی  و ده  ئه چونکهزانت،  کارکی باشی نه یان بهکات،  وا نهچوو زۆر ب  ده وه له

ی زانی کارین تا پ شی ده وه  و ڕۆژک خراپ، ئه بووم، ڕۆژک باش وه خونده منی ده
م  ترسا، به ی ده که  کۆتاییه و له ربگرت، ئه  سه ییه نده یوه م په ئهبکرت ناھت 

  .قاند رکی له نھا سه ته گوت، به ھیچی نه
  وه ره  ده هڵ پاتریکدا بۆ بازاڕکردن بۆم گه کرد له زم ده  حه ڕۆ زیاتر بۆیه و دوا نیوه ئه

!. زانی چی بکم مده م نه الت، به ان له یادگارکی جو کت بۆ بکم ببته تا دیارییه
 بزانت  یه م پیاو ھه  دیاریی کین بۆ ژنان الوازن، که کی گشتی له یه  شوه پیاوان به

کی  یه شینهی پشتر پ وه  ب ئه ی بکت، به که ویسته کی گونجاو بۆ خۆشه دیارییه
ڕای  ره ، سه نده کانیان چه ژنهی پوی   ژمارهی پیاوان نازانن ت زۆربه نانه  تهبت، نه
ر زۆر   ھه،ناسی ک دوو ڕۆژ بوو تۆم ده  یه ک من، که سکی وه ی ھشتا بۆ که وه ئه
.  تی زت لیه  بت تۆ حه و شته واو ئه  ته ک بکم، که ت بوو بتوانم دیارییه حمه زه

   بزانه وه ند کچک بکه بۆ دوای چه: و گوتی ئه. وت  فریام که شدا به مه پاتریک له
 چ   بزانهن ده  چی ده خ به ن و زیاتر بایه که کاندا ده  دوکانه  کام له زیاتر خۆیان به
کی  یه شوه و گوتی؛ وامکرد، به ک ئه منیش وه. کشت رنجیان ڕاده شتک زۆر سه



 109 

 و دوکانی پو زیان له می تۆ بوون حه کردن و ھاوته ی من چاودریم ده وانه گشتی ئه
ی مت و مورو دوکان بینی خۆیان به ندکیشم ده کان بوو، ھه گ فرۆشهر جلوبه
،  وه کرده یان تاقی ده و ملوانکه ، گواره گوستیلهن یان ئه کرد و ده کاندا ده فرۆشه

  .  بکم ته م بابه شتکی لهتوانم   ده ش ھزرکی باشی پدام، که مه ئه
ڕۆیشتین،  دا ده"رر دێ سانتا ئاناکا"ی  که باغه ره  قه سکه  ته  کۆنه روا به ھه

  ره ت دوکانی کاف و جگه نانه کشت، ته رنجت بۆ الی خۆی ڕانه بوو سه دوکانک نه
  بوو، که یریان ھه  ھزکی جادوویی سه م کۆنه کانی ئه بازاڕه. کانیش فرۆشه

بوو  م ده هموو شتک بکیت، ب بوو تۆ ھه رج نه کشا، مه الی خۆیاندا ڕاده کیان به خه
  ....یت ک بکه یه وسته ھهکداندا   دوکانه کک له ریه م ھه رده به له

ی   پاتریکم گوت؛ ده کرد، به یان ده مانی قسه  ئه  بوون به وه  پشمانه چوار کچ له
زیان  دا حه مه رده م سه زانن کچان له وان ده ین، ئستا ئه چی پرسکیان پ بکه

 چاک و خراپ  بووبت به م نه که قسه ی گوی له وه ک ئه تریک وهم پا ، به چییه له
 بووین، تا بزانین زیاتر چ  وه و کچانه  دوای ئه وام به رده  به  ئمه. وه دامه می نه وه

رنجیان  بوو سه  شتک نه بوو، چونکه ش ئاسان نه مه کشت، ئه رنجیان ڕاده شتک سه
بوو  وه  ئه ی ئمه ترین کشه وره گه. ن که ک نه یه ویسته میدا ھه رده به لهو کشت  ڕانه

وا   ئه  بۆشتینایه و کچانه  پی ئه ش به ر ئمه گه نگ بکات، ئه ریک بوو دره کات خه
 دوکانکیم  رده به  له ختی ئمه بی، باش بوو به ده ترمان نه د مه  کاتژمرک سه به
 واو  انه زۆر جو وه ات و ھاوار کرد، واو، ئه ھ ستیان به ستان و ده دا وه"سڤارۆڤسکی"

  .... واو یه شخه  زۆر که و زنجیره ، واو ئه یه ی تر ب ونه وه ئه
کی  یه ک به یه  له وه رسوڕمانه  سه ستابوون به دا وه که م جامخانه رده به وان له ئه

کشا،  ده ھهتیان بۆ  سره  ئاخ و حه،ڕوانی یان دهکان نگوستیله و ئه ، ملوانکه گواره
   له  ئمه.دی خۆیان لی بکن وان بتوانن به  گرانتر بوو ئه وه کانیان له  نرخه چونکه

ڕاستی   به ڕوانی، که کانمان ده  خشه ستابووین و له  وه مان شوه ھه  به وه نیشتیانه ته
زمان  ش حه دا نمایشکرابوون ئمه که  جامخانه  جوان لهشتی ناسک و  نده وه ئه
 ئاتونی سپی   له ک، که یه ر ملوانکه  سه وته پکدا چاوم که ، لهریان  سه ۆیشتبووهڕ

 تا  مه ر بوو، ئه سه  لهیش نقمکی سور که  ده،بوو ابوو دکی پوهدرووستکر
ر  به کانمان له  کچه بۆیه.  بزانم چی بکم ، که وه  ناو مشکمه ک ھزرکی خسته یه ڕاده

مان کرد،  و ملوانکه  پرسیاری ئه، وه  ژووره جھشت و ڕۆیشتینه  دا به که جامخانه
 دم  ، که م ملوانکه که یرمان کرد، یه کی بۆ ھناین و سه یه ند نمونه ویش چه ئه

ملتدا   له میشه  بوونمان ھه وه درژایی ژیانی پکه  بوو به و ملوانکه ری ئه  سه ڕۆیشته
  که  ناسکه  باریکه رنجی ڕاکشام زنجیره سهنھا  ته بهدا  و ملوانکه ی له وه  ئه.بوو
  قه ک دوو ئه وه ، که بوو که کو دو ده بهابوو، درووستکر ئاتونی سپی  ه ل بوو، که نه

   . وه که  ناو یه خرابوونه
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زیوی نگی   ڕه ، که وه ککیانه یه  بهسترابوو  به  وه  ڕگای کونکه  له که رکی زنجیره سه
 ڕگای   له وهمان ش ھه  به که ری زنجیره وسه ه، ئڕووپۆشکرابوو" یۆمڕۆد " بوو به
 ڕووپۆشکرابوو ئاتون  بوو بهدر  زه نگی  ڕه ، که وه ی تره که  ده  به وه کونکه

،  وی تریاندایه ناو ئه م دیان لهسک بزانت کا ی ھیچ که وه ب ئه ، به وه سترابووه به
مدیو  ر ئه  ھه که  دوکانه ھشتا له.  وه ی ترهو  ناو ئه ه پشدا ڕۆیشتۆت یان کامیان له

 پاتریک ، وه هی تریانو  ناو ئه م کام دیان ڕۆیشتۆتهی بزان وه کرد بۆ ئه ودیوم پده ئه
م  وت بزانم ئه مه س ئه ھیچ به: گوتم. یت؟  بکه و زنجیره وت چی له ته  ده وه پرسی ئه
کی  یه ر قسه گه موو جارکی تر ئه ک ھه وه....!  یهوی تردا ناو ئه  کامیان له دوو ده

م  وت وه  نایه یشتم، که گه شاند، ئیتر منیش تده وه رکی ڕاده ت سه بوایه دڵ نه به
 بۆ دیاری بۆم   کرد، که  که  فرۆشیاره ته  ئافره وام لها وازم ھناو د  بۆیه وه بداته

  . وه بپچته
ر  ڕوانی ھاتنی تۆ بووم من ھه و چاوه که  بۆ ھوتله وه امهڕ ی گه و کاته ملیسیا، تا ئه

، ! وه وی تره  ناو ئه شدا چووبته پ بت کامیان له  ده ، که وه کرده  ده و دوو ده بیرم له
 ناو  ککیان پشتر چووبته بت یه ر ده یگوت؛ بگومان ھه  ده وه  توانجه پاتریکیش به

  . وه وی تره ئه
  لهڵ پاتریکدا  گه وت، له ککی مابوو بۆ حه  بیست خوله که  ھوتله وه شتینه کاتک گه

، پاشان داوای  وه دا خوارده گه کم له یه کک دانیشتم و بیره  خوله ده  که باڕه
کانم ڕک  ندک جانتاو جله ، ھه که  بۆ ژووره وه ره  سه وتمه رکه تم لکردو سه ڕوخسه

زکی دیاریی   کاغه  له رھنا، که م ده که ملوانکه گیرفانمدا کرد  ستم به کرد، ده
 ناو  وه وته مان پرسیار که ودیم پکردو دیسان ھه مدیو ئه ند جارک ئه ، چهپچرابوو

رگا  ده ی تریان و له وه  ناو ئه  پشدا ڕۆشتبته  کامیان له م دوو ده بت ئه ، دهمشکم
  ...!.درا
خر بیت بۆ  به:  پم گوتیت وه نینه خۆش و پکهکی   ڕوویه و به وه م کرده رگاکه ده

 ناو  کدا ڕۆشتبنه یه قه ی ئه  شوه م پم ب دوو دڵ، کاتک له ، به311ژووری 
  نه خه رده  زه ، تۆش به وه ی تره وه  ناو ئه  پشدا ڕۆشتبته بت کامیان له ، ده وه که یه

  بم یان جۆرک له واو نه ی ته وه ک ئه ک لم ڕوانیت، وه یه  شوه کانت به سیحراوییه
شم پدا  ر باری خۆی باوه  سه وه مه  بخه که له سه ی مه وه  بۆ ئه شتی لیدا بم، بۆیه

  .... وه مته  ناو ده مم خسته کردیت و ده
نماندا  ژیا  درژترین ماچ بوو له وه م پم وابت ئه ، به ماوه ملیسیا، من بیرم نه

 توانیمان   پوه  بهی دابنیشین وه ب ئه  به  درژه  ماوهو  ئه رهی کردبتمان، سه
موو شتکم   بینینی تۆ ھه  من به.ین ن بکه  درژخایه نده وه ماچکی ئه

 ھشتا  که مابوو ملوانکه کرد، بیرم نه کترمان ماچ ده ، کاتک یه وه بیرچووبووه له
 چی بوو  وه  تۆش پرسیت، ئه، وه ربوویه ه ب  پشتی تۆوه  پ له ستکمدا بوو، له ناو ده له
م  که  پشتر لم کردیت و دیارییه بوو، که  و پرسیاره  ئه وه مدا گوتم ئه وه له. وت؟ که
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یت، جا  م ناگه که  مانای پرسیاره  له وه یته که  نه وه پم گوتیت؛ تا ئه... .ستت  ده دایه
کی  یه  شوه  پیاوان به بت، چونکهر  سه زووی تۆی له ھیوادارم شتکم کیبت ئاره

  .دا گژن ژنانی دیاریکین گشتی له
شت   باوه  تۆ شتانه مجاره  دخۆش بوویت، ئه نده وه  ئه وه ت کرده که ته  پاکهکاتک

موو  کدا کرد، ھه یه شمان به  باوه وه ته زره و عه تاسه  به نده وه ی، ئه مندا کرد، خودایه به
  بوونی من و تۆ بوو، که م تكه که  یه وه ، ئهت خۆیشمان نانه  تهبیرچوو، شتکمان له

  ڵ به یت کاتک تکه که  ڕۆحی مرۆڤ ده م چی له  ڕووبدات، به و زووییه بوو به ده نه
ست  ده و بت ھۆش له وه ی بخواته توانت مه بت، مرۆڤ چۆن ئه ڕۆحکی تر ده

کتر  یه ڵ به ی خۆمان تکه وه ره ده  له بوو، ئمهش وا ی ئمه شه و ماچ و باوه م، ئه ناده
ک  شوییه  ھۆشی خۆمان په وه و ھاتینه وه تاڵ بووینه ردووکمان به بووین، کاتکیش ھه

  و شته ی ئه وه کرد زۆر زوو بوو بۆ ئه ستمان ئه ردووکمان ھه نیبووین، ھه ڕوخساری ته
اومان ردووکمان چ وتبووین وھه که ڕووتی پا  به وه کتره نیشتی یه  ته به. ڕووبدات
و  ی ئه وه ، بۆ ئه...، نازانم وه کرده  چی ده ، بیرمان له که قفی ژووره  سه بیبووه

کشاو گوتت؛ نا  کت ھه یه ناسه  بشکنم داوای لبوردنم کرد، تۆش ھه نگییه بده
ی خودی ست ده کان له ندکجار ڕووداوه  ڕووبدات، ھه مه بوو ئه ر ده  ھه ئاساییه

 ناو  ک خۆت خزانده یه ک پشیله و وه وه ڕایته گه پکدا ھه مرۆڤیشدا نین، له
  .... وه شمه باوه

 بوو، منیش نازانم  تییه فره  نه و زنجیره تای ئه موو خه  پرسیت، ھه وه  ژر سنگمه له
ت  که مه ، ئایا تۆ خۆت وه وه ی ترهو  ناو ئه ته  پشدا ڕۆیشتووه هکان کامیان ل ده
ی  وه ، ئستاش دوای ئه نا، بۆ منیش جگای پرسیاره: مدا گوتم وه منیش له. ؟ الیه له

پشدا  ان له ئایا من و تۆ کامم ، که وه مشکمدا قوبووه  زیاتر له که ڕوویدا پرسیاره
،  وه  ناو منه پشدا ھاتینه و گوتی؛ بگومان تۆ له ئه. ؟.... وه ی ترهو  ناو ئه ڕۆیشتینه

  تهچ و ئه  بت ئه وه ره سه ر له گه  پیاو ئه بت، تۆ پت وایه ی بۆ تۆ نه ئه: منیش گوتم
تۆش  !. وه ره  سه وته  بکه که و ژنه وه ینه ی بکه وانه ر پچه گه ی ئه  ئه وه ی ژره وه ناو ئه

  .گوت نگ بوویت و ھیچت نه بده
ستی خۆم  ده  ڕۆیشتن کرد، من بهکاریمان بۆ رکردو ئاماده به ی خۆمان له وه پاش ئه
ر  ری چاوی مرۆڤی بۆ سه کسه هھات ی  جوان لت ده نده وه ت ئه مل م کرده که زنجیره

  . کشا  ڕادهت سینه
  رم له ی شه وه  ب ئه ڕۆیشتین، به  ده وه یشدا کاتک بۆ خواره که سانسۆره ناو ئه له

، بیرت دت دوای ساک ند ماچکمان کرد چهبۆ یادگاری ین  کان بکه ئاونه
کرد ھشتا ناو  ستمان ئه ردووکمان ھه  ھه و کاته مان ھوتل، ئه  ھه وه ھاتینه

کانی  قامه موو کۆن و شه  ھه.ی لدت کانی ئمه  بۆنی ماچه که سانسۆره ئه
  .ھات یان لده کانی ئمه ییه  بۆنی یادگاره لۆنه رشه به
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  وه رداخک بیره  دیار په  به که  باڕه تریک ھشتا له پا وه  خواره ی ڕۆیشتنه وه دوای ئه
 نازانم یاری تۆپی پی  کرد، که ی ده که واسراوه  ھه فزیۆنه له یری ته دانیشتبوو سه

رکردنی یاری ی یدای سه  بوو شه سانه و که  پاتریک له!.کان بوو  تیپه کام لهنوان 
یری تۆپتۆپنی  ت و سه بنیشتایه دا و باڕه ش له  دوو ڕۆژی دیکه تۆپی پن، بۆیه

  .بوو ده ت نه بتاقه ت بکردایه
ردووکمان  بوو، ھه ڕ ئه  خرایی تپه می مابوو زۆر به کان که ی کاته وه رئه به له

ڵ  گه ، تۆ له وه کتر جیاببینه یه کی تر له یه  بووین چۆن بتوانین ماوه وه ی ئه شپرزه
 بۆن بۆ  وه کدا بیت تا پکه م ھۆی ئۆپرایه رده به نۆ له بوو کاتژمر کاریندا ده

 کاتکی  مانتوانی به بوو ده  زۆر دوور نه که مای فالمینکۆ، باش بوو ھۆه یری سه سه
ک بۆت   وه ڵ تۆدا ببینت، چونکه گه بوو کارین من له ده م نه وێ، به  ئه ینه م بگه که

 پ تکانی خۆمان  نویه ندییه یوه  په ت به باره باسکردبووم ھیچ شتکت سه
  . وه کتر نابینینه ی چیتر من و تۆ یه وه مبوو له خه  ب گوتبوو، بۆیه نه

،  ر ھۆی فالمینکۆکه رامبه  به یشتینه ند ناخۆش بوو کاتک گه ئای ملیسیا، چه
ڕوانی تۆی  ستابوو چاوه دا ڕاوه رگاکه م ده رده به بینی له  کارینمان ئه وه رئه به له
  م ئمه  ببینت، به توانی ئمه یده و نه  ئه که قامه نجای شه ر جه به  لهکرد، ده
و  ره  ئیتر کات بهگرا، وری خۆیدا ده  چوارده بینی چاوی به ومان ده باشی ئه به

کتر  بوو یه تان الیدابوو، ده که  ژووانه ش له قه و پنج دهڕۆیشت  نگی ده دره
ند ماچك   چه کدا کردو به یه شمان به ک باوه هی وشدا بۆ ماوه جبھن، له به

  .کردکتر  یه لهمائاوایمان 
قیبووم،   شونی خۆم چه ر له  من ھه وه ڕیته په  ده وه ره وبه ی ئه که قامه کاتک تۆ بۆ شه

ست ماچت بۆ  ده ی تۆ بوو، به  کورتانه وه و ئاوڕدانه مبوو ئه ک ھه  ھیوایه تاکه
  .ن کورت بوون مه  تهویش زۆر دام ئه ده ھه
  
  

11  
  

ی خۆم،  که  ماه وه یشمه تی گه تایبه رلین و به  به وه یشتمه بۆ ڕۆژی دوای کاتک گه
  وه کرده  ده وه ندینجار بیرم له ، چه!ک کرد نھاییه  چ ساردی و ته ستم به ئای ھه

دا  ساردوسه  و ماه نی لهتوا مده من چیتر نه.  لۆنه رشه  بۆ به وه مهڕ ر بگه کسه یه
زانی  ، وامدهمکرد ی تر ورانیان ده نده وه  یادم ئه وه مردنی دایک و باوکم ھاتنه. بژیم

من .  وه س و ئستا بداربووبمه وک بوو به نھا خه ته  دیبووم به لۆنه رشه  به ی له وه ئه
ی  که پ زنجیره له. وو بداری تیامابووم نوان خه  بووم، لهکی خراپ خۆشییه توشی نه

 شتم  وه ریک بوو بیرکردنه خه. ؟ وی تردایه ناو ئه  یاد، کامیان له وه ملی تۆم ھاته
 !. یان بداریمداو ناو خه ناو کامیاندام، له ئستا خۆم لهزانی  مده  نه بکات، چونکه
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م  ژیم و ئه وکی قودا ده ناو خه ککیان ڕاست بت، من ئستا مرۆڤکم و له بوو یه ده
ویدا ند ڕۆژی ڕابردوودا ڕو چه ی له وه ، یان ئه وه و خه  له شکه  به ژیانهچیرۆکی 

  ...!..کانی تر وه ک خه وهبوو وک  خه
و  م دیبت، ملیسیا، کاتک بیرم له وانه  خه و جۆره ندیکجار له  ھه وه وته که بیرمده

مان  ھه ، له مدا دیوهون خه کرد پشتر تۆم له ستم ده  ھه وه کرده  ده تییانه عله  نه وه خه
ی  که  بۆچوونه به.  لۆنه رشه ی به و شونانه  ئهک شون، یان شونکی تر وه

مان شون و  ن، ھه مان دیمه شونک دیبوو، ھه م ڕاستبوو، پشتر تۆم له لۆنه رشه به
 ڕوویدا ی بینیم و و شته  ئه ، که وه وته که م بیرنه وه  ئه لۆنه رشه به م بۆ له ڕووداو، به
کانی  ڵ ڕووداوه گه  و له وه وته که ی بۆ ئستا بیرم ده ونمدا بینیبووم، ئه خه پشتر له

  .بن؟ ڵ ئه دا تکه لۆنه رشه به
کرد، ڕوخسارم  یری خۆم ده ستام و سه دا ڕاوه که ی کانتۆره م ئاونه رده به ک له یه ماوه

 خۆمی ناو  ، زیاتر له وه ناسییه هد باشی نه ردا ھاتبوو، خۆمم به سه گۆڕانکی زۆری به
مدا بوو  که ونه کانی خه ناو ڕووداوه ی له و کوڕه  ئه ئاخر ڕاسته. چووم م ده که ونه خه
و  وه مک ڕیشی ھشتبووه و که چوو، ئه ده خۆم نه م ھیچیش له رخۆم بووم، به ھه
ی مردنی  و ڕۆژانه  له ، جگه وه ھشتۆته ژیانمدا ڕیشم نه ت له می کردبوو، من قه ه قه

ک  یانییه موو به ، ھه بت دوو ڕۆژ یان س ڕۆژ جارک ڕیشم تاشیوه باوکم و دایکم نه
  و کوڕه دا له که  ئاونه چی ئستا له تاشم، که ر کار ڕیشم ده ی بۆم بۆ سه وه  ئهپش

کان  وهکرد ڕوودا یری خۆمم ده ستابووم و سه روا وه ھه.... م که ونه چم، کوڕی ناو خه ده
یری  چووم سه سک ده که چوون، له ھاتن و ده رچاومدا ده به ی تۆدا به ڵ ونه گه له

وت  رچاوم ونبن یان بمه به ی له وه ندکجار بۆ ئه ڕووداوکی ترسناک بکات، ھه
 مردنی باوک و دایکم  نوقاند و بیرم له کانم ده بم توند چاوه ستیان ھه ده له
 خاتوو دۆرالین  ، بیرم له وه کرده ده'  خۆری ئواره'ی پیرانی  خانه  ، بیرم له وه کرده ده
کرد  ست ده ، وام ھه وه ریمدا کابووبوونه وه یاده یربوو، له م زۆر سه ، به وه کرده ده

ژهساکی دووروو درت وامده ر ڕاستت ده گه ، ئه  ڕوویانداوه نویش  زانی ئه و
  . کانم ونه خه  له ونکی تربووه خه
موو  ، ھهوندا نوقم بووبووم  ئاگاھی و خه  بهوانن یر له  من سه و ئواره ئه

ک  موویان وه ر ھه م ھه وه ناو یادم، به ھنایه کانی ڕابردووم ده ڕووداوه
  فته  ھشتا دوو ھه  دایکم، کهبوو مردنی کانی منای کابوون، چۆن ده رییه وه یاده

  توانم له جوانی نه ردا بکشت و به سه بای بهمک   تهڕیبوو ریدا تپه سه به
موو  ی ھه وه خست بۆ ئه دا چاوم داده که م ئاونه رده  به  له. مووی ببینم ریمدا ھه وه یاده

ناو   زۆر دوور لهرک بیابانک دوو چی وه ، که وه م بۆ رابردوو بگمه وه ھزی بیرکردنه
کردم، جا  ش ماندووی ده مه چوون، ئه تن و دهھا کان ده نه کاندا دیمه رابه پۆلی سه شه

ری کردبت ماندووی  یامدا گوزه  خه موو شتک به ر ھه کردم، ھه ده چی ماندووی نه
ی بۆ الی مۆسیقا ھیچ  وه ڕانه  گه  له کاتکی وادا جگه کردووم، باشترین شتک له
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، تای شی یان "نمدیتاتسیۆ"دوای مۆسیقای  ڕام به  گه شتک ھاوکاریت ناکات، بۆیه
ن،  که تیدا ھاوکاریت ده نگی و ب تاقه کاتی دته  لهن و مۆسیقانه  ئه مانه ئه" زین
ی  وه نجای و بیرکردنه  جه  و مشکت له وه نه خه کانی دڵ ڕک ده نوێ ترپه رله سه

بوزایی، ھیندۆسی و | کانی  ئایینه  ڕاسته م مۆسیقانه ئه.  وه نه که خراپ پاک ده
م  ن، به بگه" نیرڤانا " گرن تا به رزشکی ڕۆحی گوی لده ک وه  وهکان ه"جایینسم

 ناو  دوای چوونه توانت له سک ده موو که وان بت ھه ی ئه که فه لسه  فه خۆ به
کان پاک   خراپه  ھزه ش و ڕۆحی له موو له  نیرڤانا بگات و ھه  به وه تکی قوه وه خه

   . وه بته
و  کان له ده  به ھمه  ڕۆحی وه و منیش ئازاد بم، ئازاد بم له مشه وت ئه مه نرڤانا ده

 و نا نه خه  خراپ دهی هندش ن و ئه که ی مشکم ماندوو ده  خراپانه  جادووییه ھزه
  .....خۆم  به وه وت ببمه مه  بۆ ناو خۆم، ده وه ڕمه و بگه مشه وت ئه مه ، ده وه مشکمه

کی دووروو درژی  ڵ مۆسیقایه گه ک له یه'براھما'ک  وه  وه و شه  ئهملیسیا،
خۆم و دونیا دووری   له نده وه و مۆسیقا ئه ، ئه وه ته وه  خه مدیتاتسیۆندا ڕۆیشتمه

یرو  م، جیھانی زۆر سه که  ده له ردووندا مه ناو بۆشایی گه کرد له ده ستم ، ھه وه خستمه
ی زۆر  ریاچه  ڕوبارو ده،رز رز به ، کوی بهارد  و میوهوز ختی سه م بینی، دره ره مه سه

کانی ناوی دیاربوون،  موو ماسییه موو  ھه یی خ ھه وزکی شوشه ک حه  وه شین، که
زی جوان، مفی، کارما ریاندا ده سه  به پوله ھا په  ملیۆنهگوڵ و گوزار شتایی پ له ده

وی   زه نگ، من ئیتر له نگاو ڕه ڕهی  زاران بانده  و ھهشت ھه لی به مهتاوس و 
موو  ردووندا، ھه کی زۆر قوی گه بۆشاییه  له....کی تردا بووم  دونیایه مابووم، له نه

 پاک و  م جیھانه و ئه جوانی ئه: گوتم نگک پی ده بت، ده بینی مرۆڤ نه شتکم ئه
   . یشتووه گه ستی پی نه  ھشتا مرۆڤ ده ، که  ماوه وه وه  به نگه نگاو ڕه ڕه

ناو   ڕووت و قوت، له،وتیت که رده وێ ده دا بوو جار جارک تۆ له وه یر له ملیسیا سه
ن، فی ورتدا ده چوارده نگ به گاو ڕهن ی ره پوله زاران په کاندا، ھه نه مه گوزارو چه

دا،  که  شینه نار ڕووباره که  به یانخوند، تۆش بباکانه  ده وه رته رسه سه کان به بانده
بینی، بانگم  کانی ناوی ئه نگه  ڕهونگا  جۆراوجۆرو ره  ئاسانی ماسییه رۆڤ به م که
کردو  ، ھاوارم ده وه دایه نگی ده ناو خۆمدا ده  له که نگه بوو، ده کردیت گوت لم نه ده
ناو   به م تۆ زۆر بباکانه ی گوت لم بت، به وه مقیژاند بۆ ئه گریام و ده ده

مایت  ده پ نه کرد، له کانت بۆن ده کرد، لق لق و تاڵ تاڵ  گوه هت د پیاسه کاندا گوه
 کوێ بوو،  کرد، من له  دهبازبازن  بهیست تۆقیو ده ده ت ھه که  شونه و کارمامزک له

موو  تی ھه واوه ته  دوور به ، ھندهدمریب یبردم، زۆر دوور ده  ده مۆسیقاکه!. نازانم
  ....دا ست ده ده کشی خۆم له

  
 ژیانمدا   لهن، ناخۆشترین ڕۆژک بوو لۆنه رشه ی به وه ڕانه  دوای گهڕۆژانیملیسیا، 

وام  رده ر به ر شتک تاسه سه توانی له مده ڕۆیشتن، نه ده کان نه  کاتهراندبتم، گوزه



 115 

. کشابوور بیرو ھۆشمدا  سه یر بای به ی سهک ڕاوک و نا ئارامییه  ده یشهم بم، ھه
. س وک بت و به نھا خه  ته  به لۆنه رشه ی به رھاته سه  ڕووداوو بهو ترسام ئه ده

رکدا  فه سه ن، کوڕو کچک له  ڕووده  ڕووداوانه و جۆره دان له یان و سه  ده ڕۆژانه
   ببنه رج نییه ون، خۆ مه  بخه وه ن و پکه کتریش بکه می یه ناسن با ماچی ده کتر ده یه

موو شتک کۆتایی  ر ھه فه دوای سه کی وتک بت، له  خهکیان ریه  ھه نگه ھاوڕێ، ڕه
، ن که کانیان ده  ھاوڕی و مرده ت له  خیانه رانه فه و سه ن له  ھهان و پیاواننژدت، 

رلین بوویت،  به کردم، تۆ له  شتک دی خۆشده چت، تاکه موو شتک ڕی تده ھه
  ندیم پوه یوه ر جارک په بت ھهکیش  یه وه ر بۆ کاف خواردنه گه مزانی ئه ده
  . وه یته که ده

و  یت، ئه که  ماندوو ده وه ندک شته  ھه یر مشکی خۆت به گوتم؛ تۆ سه پاتریک پی ده
  وه  ڕوخسار و چاویدا خوندمه ی له وه  بینیم، ئه که  ھوتله ک دواجار من له  وه کچه

ی بۆ گرنگ بت  و ساته نھا ئه ، ته  نییه سانه و که ر، له  سه باته کانی خۆی ده نه به
مساڵ  ک خۆی گوتی؛ ئه و وه ی، ئه م نازانم که ، به وه و دته ، ئهژی تیایدا ده
  تکیش ئاسان نییه ، بۆ ئافره یه وه رقای کار دۆزینه و سه واو کردووه  تهخوندنی

 ڵ کاریندا گه ی گوت؛ لهش وه و ئه ، ئه دابنیشت وه ماه واو بکات و بکار له خوندن ته
ت، مای باوکیشی ک بۆخۆی بگر نھا خانوویه ته  به وهتوانیی  نه ژین، چونکه  ده وه پکه

کانی خۆت  کاره له،  که  مه له  په ، بۆیه روا ئاسان نییه  ھاتوچۆش ھه،ارنی ش وه ره ده له
و  هبت، ئ تۆ دهدی  موو شتک به  ھه، وه ره  ژیانی خۆت ئاسایی بکه، به وام رده به

  نھام، وه ته ر به ناسیت، ھه  من ده ند ساه  چه وه ک شتیشت پ بم، ئه گوتی؛ با یه
شی ژیانم،   ھاوبه مه کک بکه  یه  باشتره وه  لهنھایی ، تهنھا بم ر ته وت ھه مه ده

م و  بت ھاوده ر ده ی ھه وه ھۆی ئه وت به  من نامه،خ  دۆزه م ل بکاته که ماه
  لهش  نده وه  ئه م، بۆیه سکی تر تکبده بت ژیانی خۆم و که کم ھه یهھاوڕ

نی  مه  ته  له زانیت، ئمه ناتالی دهزمونی من و  ۆ ئهت  ،به شبین مه گهویستی  خۆشه
تی   ھاوڕیه ک کۆتاییمان به  چ ناخۆشییه  بووین، دواتر به وه  پکه  وه وانییه وجه نه

 ھیچ  داوم، بۆیه نه ری  به و ھاوڕتییه وت ھشتا شۆکی ئه دهر ڕاستت  گه ھنا، ئه
  .... دوایه ی له وره شیمانی گه کردن زۆرجار په له ، په م نییه له په

  مک له ی گۆڕیم، که وه ک بیرکردنه یه  شوه ی تامان بوو، به کانی پاتریک مایه قسه
زموونکی  ند ئه م پشتر چه من بۆ خۆیش ، چونکه وه ره  ده وه یای ھاتمه خۆشخه

، پاتریک  وه مه متوانی بیربکه  باشتر ده و قسانه دوای ئه له. بوو وتووم ھه که رنه سه
کرد، بۆ  وتووی خۆی کردو باسی ڕابردووی منی نه که رنه زموونی سه  باسی ئه بۆیه

  ویستی بهو  ئه،  خۆمی نیشاندام و زۆر ژیرانه مشکنت، ئه ناو خۆمدا نه  بوو له وه ئه
ند مانگک   چه ، که وه زموونی خۆی باسی ئالینای ھاوڕمم بیر بخاته باسکردنی ئه به

   یادگاری، باشتره ویش ڕۆیشت و بوو به ، ئه وه کتر جیابووینه یه پش مردنی باوکم له
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ت من و  نانه  یادگاری، ته بن به ڕۆن و ده موویان ده کان بوانین، ھه  شته وا له
  .....تۆش

،  وه مه ستپبکه دام بتوانم ژیانی ئاسایی ده ھزو بورییان پ نده وه  ئه م قسانه ئه
متر  ، من ھشتا کهدا ڕابم  نویه نھاییه و ته ڵ ئه گه مک قورس بوو له رچی که گه ئه
واویان  تهبوو  کاری مابوو ده  ندک ورده  ھه، و خانووه  ئه وو ھاتبوومهمانگک ب له

  وه کانه فه  داکوتینی تابلۆ و دانانی ڕه کانم به  کاته وه دوای کاره مدا لهبیار. م بکه
کان   ھواشی ڕووداوه ی به وه کات بۆ ئه کی باشم ده ش ھاوکارییه مه م، ئه رخان بکه ته
  .رنم کانکی ئاسایی ژیان بگوزه ک خه م و وه رامۆش بکه فه

 ند بازاڕکی پداویستی ردانی چه سهر واوبوونی کا دوای ته لهینی  ی ڕۆژی ھه ئواره
گودانکی ند  ڵ چه گه ندک شتی جوانکاری مام له ، ھه کردملی خانوو لوپه  کهو

  له ، دوومکان بوو ستنیشانکردنی شونی شته رقای ده واو سه ته.  کیدا شوشه
م  که زیۆنهف له پی ته و چه نیشت ڕاست بۆ تهچوون  مپا ده بلوری له  له ، کهکان گودانه
ی  وه هر سه دیواری  به،  که کانی ژووره کان بۆ گۆشه وره  گه ، ئینجانهکیبوو

 ک  یه ک به یه....  دابکوتم یژه پهی   شوه ک له یه فه ند ڕه بوو چه  ده  که فزیۆنه له ته
ییم بۆ  رگا شوشه دۆبکی بچوکی ده.... کرد ناو مشکمدا تاوتوێ ده کانم له شته

کی  هی  گۆشهت،وال زی ته  کاغهشونیڵ  گه  کیبوو، له که مامه ستشۆری حه دهنیشت  ته
 زۆر  و ئواره ئه.... دا  بانیۆکه  لهشامپۆو پداویستی خۆشتنستیل بۆ دانانی 

 دانانیان،  کان قورستر بوو له  شونه و بیاردان له وه رقابووم ، بۆ من بیرکردنه سه
 بوو،  وه رگای خواره نگی ده گی زهن ده م لهچووم گو اتم و دهھ دا ده که ره ژوو روا به ھه
ستان و گوگرتن  ک وه هی م پاش ماوه ، به وه زرنگته تا وامزانی گوم ده ره سه

فۆن  له ی کات ته ر پاتریک بت زۆربه گه  ئه ، وه ، بیرم کرده وه ی تر لدرایهجارک
کردبوو، من   ھیچ شتکم یاداشت نه فته هم کرد کۆتایی ھ که یری سانامه کات، سه ده
 الی ئامری  ، منیش ڕۆیشتمه وه جار لدرایه م  بۆ سھه،دا بووم وه بیرکردنه له
ند جارکی تر پرسیم  بوو، چه نگی نه س ده ؟ که پرسیم کیهو  که وه رگاکردنه ده

جار  م واره بۆ چ وه  ژووره وه ڕمه بوو، ویستم بگه نگی نه س ده رکه ؟ ھه... کیه
ی زیاتر  وه ، ئیتر بۆ ئه وه دایه می نه س وه ، که  کیه وه ، دیسان پرسیمه وه لدرایه
ککی پ  ند خوله چه. ...کانم  بۆ الی کاره وه ڕامه و گه وه م کرده رگاکه کات ده  نهبزارم

  بهنی یرم کرد ژنکم بی  سه وه رگاکه کونی ده  درا، له که رگای ژووره ده هچوو ل نه
  و کونه ی له وه ، ئه  مزانی چییه  بوو نه وه سته ده پکک گوڵ و شتکی تریشی به چه

 ھاوڕێ یان دۆستکی خۆم  نگه ڕه: دی خۆمدا گوتم ، له وه مناسییه  بینیم نه وه بچکۆله
  به تۆ  وه م کرده رگاکه  ده له په  به  گوی ھنابت، بۆیه وه ھۆی مردنی دایکمه بت به

و   ئهی شوه مان ھه بهک شت،  خۆشیاندا وه  له،...!رز ھاوارت کرد سوپرایس نگی به ده
،  وه  ژووره داکردیت و ھنامیتهشم پ باوه 'ڕامبال دل مار'ی  که ر پرده ی سه یانییه به
  ی له تانه و ئافره ک ئه زانی وه کرد، وامده ده وام نهت ب ، قه! چۆن بوو ھاتیت وه ئه
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یاندا  که ره فه کۆتایی سه ستن و له به ڵ پیاوان ده گه ندی له یوه كاندا په ره فه سه
  و به وه ۆهکی خ یه که نه  ناو ته نه خه کانیان ده فۆنه له ی ته س و ژماره دره ئه
  .سپرن رامۆشی ئه فه

 دۆخکی  ، من لهپویست بووند  چهدا  بۆ من  و کاته ی تۆ له و ھاتنه ئای ملیسیا، ئه
 دوو س ڕۆژی   بۆچی له کرد، که شم نه وه یی ئه  ھیچ گله رام، بۆیه گوزه  خراپدا دهزۆر

ت کردو داوای لبوردنت  هو ، تا خۆت باسی ھاتنهدابوو هن نگکت ل ڕابردوودا زه
ندی  یوه ک باسی خراپبوونی پهند یت، ھه نگکم بۆ لبده  زه وهتتوانی  نه کرد، که

تکی   توشی حاه وه ڕانه  پاش گه شت کرد، که وه  باسی ئهنوان خۆت و کارینت کرد،
 کانت ل و ڕووداوه وتهوتدا دی  خه  پشتر له  ڕوویداوهی وه  ئه یر بوویت، پت وابووه سه
....  وتدا بینیوته خه  له  بووه و ڕووداوه مان ئه  ھه و ڕووداوه  ئایا ئه ، که ڵ بووه که ته

  که  کوڕهشدا که وه  ڕووداوی خه بگومان له: رتیت و گوتمرگ م وه ده م له که منیش قسه
 بیرت  که ره فه ه دوای س  یادت و له وه ھاته ده  نه لۆنه رشه به م له من بووم، به

   چاوه تۆ به....  کانته ونه ش ناو خه و شونه  ئه  شونک دیوه منت پشتر له  وه وته که
  انهم شت تۆ ئه:  پرسیت وه ر سوڕمانه هس و به مت کردبۆوه  ده وه کانته شه تیژو گه

زانم،  جادوو ده شتک له:  گوتم وه  خۆباییانه لهنینکی   پکه منیش به. ؟...چووزانیت
کانم  سته  دهپی یری ناو له ک سه یه وه گره اوهک ق ستم گرتیت و وه دا ده و کاته له
موو   ھه کانتدا کرد، بۆیه چاوه ترسک له ستم به پکدا ھه چی له کردیت، که ده

ڕبووم،  خۆشی تۆدا تپه مان نه ھه ویست منیش به خۆشه: و گوتم وه کانم ڕاستکرده قسه
م  نجه  دوو په کانم به  و دهت ینهر س ی سه که ستم برد بۆ زنجیره  ده بۆیه

  .؟.... ناو کامیاندایه تۆ ئستا پم ب کامیان له: و پرسیم هو رزکرده به
  :خش کرد کی مایکل بۆلتۆنی په  گۆرانییه دا ڕادیۆکه و کاته له
  تی هی که ویستیت ئاگره تۆ مۆمیت، خۆشه"

  گت باو باران ئه ر به ئاگرک له
   وه شته دره د ئه به ناو دما تا ئه ت له که ڕوناکییه

  ودا بۆالی من ھاتوویت شه ھاتنی خۆر له ک ھه تۆ وه
   وه وشیته دره ک خۆر ئه کان و ژیانمدا وه ونه ناو خه تۆ له
  "س سی و به نھا که سی، ته نھا که تۆ ته

نا !. یت ناکهڵ  گه خۆ درۆم له:  گوتت وه نینکه  پکه واو بوو، به  ته که کاتک گۆرانییه
و  ک ئه وه، تۆ وه وشیته دره  ئه  پرشنگداره و خۆره ک ئه  دمدا وه د له به رگیز، تا ئه ھه

  .یت نه ب و  تاقانه خۆره
و  ستم به وام ھه رده  به  سات و ناخۆشی و دوورییه موو کاره و ھه ملسییا، دوای ئه
دیت  به کی ئه ، تۆ ڕوناکییه گت ناو دمدا ده  له ت کردووه ویستییه تینی ئاگری خۆشه

ستم بۆت  مان ھه ر ھه ش و ئستاش ھه که  دوای گۆرانییه ، بۆیه کردووه  ڕۆحمدا ھه له
  !.بات کمان ده و چ ڕگایه ره نووسمان به  دواجار چارهم ئیتر نازانم  به، یه ھه
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ی بۆ ناو دوو   بوون، ڕکوڕاست ئه و گونه مان ئه ی ھنابووت، ھه و گونه ئه
ردوو  ر ھه سه پنج پنج به) تولپ ( ی الله  لق خونچه  ھنابوو، دهت که  شوشه گودانه
  وه ، تۆ پرسیت، له که  مزو ژووره قکی تری دا به ونه هد، ڕکرشمان   دابهدا که گودانه

ی  وه ئه: مدا گوتم وه له. ؟ وه ت نوێ کردۆته که ، یان خانووه  ئره  ھاتبیته چت تازه ده
ی   ناو درژه ڕۆیشتمه ، ئیتر نه وه ته  گواستوومه که مانگ متر له ، که م ڕاسته که یه

  .ڕۆیشتیت ی نهر سه لهیچ ھ، تۆش ابردووکانی ڕ چیرۆکه
  ی له که واو گۆڕیبوو، ژووره ی ته که تمۆسفری ژووره ی تۆ ئه و ئواره ھاتنی ئه

ھا  روه ھه. نگ نگ و ڕه  گۆڕی بۆ ژوورکی پده وه نگییه نھایی و بده ژوورکی پ ته
. ردمک خۆشده واو دی تهکاندا   دانانی شته   له لیقه  سه ک ژنکی به ھاوکاری تۆ وه

ڵ گونجانی  گه کان له تتوانی شته  جوان ده نده وه ت سوڕمابوو ئه لیقه سه رم له سه
الی   له فته ر بکرت کۆتایی ھه گه  داوام لکردیت، ئه یت، بۆیه دا ڕک بخه که ژووره

  م به ندییه یوه م په  جارک ئه  ناتوانم، چونکه وه داخه به: گوتتم  ، به وه من بمنیته
 کارینم  ژیانمدا له  له شتکه   تاکه مه  ئهوام بوویت؛ رده  دواتر به.  وه  ھشتۆتهنھنی

دنیا بت ر نرخک  ھه وت به یه ت و دهب  شت ده ریکه  خه ، بۆیه وه شاردبته
ی مۆسین و   باخچهی و ئواره دوای ئه م و له که است دهیدا ڕ گه  ئایا من له ی، که وه هل

ندی من و تۆ کۆتایی  یوه ئیتر په) jardins mossen costa i llobera( اساحلی ئی لۆبر
  . ! وه ته بینیوه کترمان نه  یهو ھاتووه

  ، چونکه  خۆمان پم گوتووه ت به باره سه ناکات من  و قسانه  ھیچکام له و بوا به ئه
ی  وه ت بۆ ئه نانه ، ته وتم زۆر گۆڕاوه سوکه  من ھه وه و ئواره دوای ئه ت؛ له ده
بت،  خۆ من  یدا ھه گه ندیت له یوه  په یگوت؛ ئاساییه موو شتکم پ بدرکنیت ده ھه

و  م ئه ، به ر حاشام لکردووه ، من ھشتا ھه وه یشاریته  ئیتر بۆ ده پم ناخۆش نییه
وت  یه ، ده یه م ھهیشک ندییه یوه ت په نانه وت و ته سوکه موو ھه ھه   گومانی له

 پی  وه هم که نهکال  موو شتک یه ڵ تۆدا ھه گه واو له  تاته بیزانت، منیش بیارمداوه
،  وه مهیدا جیا بب گه ش له که خانووه  لهکی تر یه وت ماوه مه دهھا  روه ھه .یم نه

 کاتکر ڕم، ھه گه دوای کارکدا ده و به واو کردووه  ته ئستادا خوندنم له  چونکه
ی  مان شوه ھه ویش به ، ئهگرم خۆ ده ربه کی سه وا خانوویه وت ئه ست بکه کارکم ده

  ....بت شمان سنوردار ده که ندییه یوه  په و کاته ، ئه منه
م تۆ  دا بژین، به م خانووه  له وه  بیت و پکه م کرد، که وه ر پشنیاری ئه کسه من یه
 ھشتا  ، که وه مت دامه  وه و شوه به   بوویت، بۆیهو دووربینترکتر من زیره  زۆر له

ر  سه م با ساک به کدا بژین، النی که ما  له وه ی من و تۆ پکه وه ه بۆ ئ زووه
   له وه توانین پکه  ئایا ده ین، که ده ڕ ببت پاشان بیار ده ماندا تپه که ندییه یوه په

  !.....ماکدا بژین
  ، تۆ تاکهکانی ژیانمان  خۆشه  یادگارییه کک بوو له  یه کراوه نواڕ نه  چاوه و ئواره ئه

بم،  ت نه رم و بتاقه ربه سه دا به گه  کاتت له نده وه تک بوویت بتوانم ئه ئافره
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کی گشتی پیاو  یه  شوه بوون، ژنان به ڕ ده  زوو تپه میشه ڵ تۆدا ھه گه کان له کاته
ن  که  یان باسی شتی وا پوپوچ ده کردن نییهکیان بۆ  یه ن، یان ھیچ قسه که ماندوو ده

  .بت پیاو گژو حۆل ئه
ر یاری  سه و له ڵ کچکدا بووم ناوی ئالینا بوو، ئه گه ک زیاتر لهی سا پش تۆ ماوه

م  رده به کانی له موو کاته  ھه کی بچکۆله یه به ک به  بووبوو، وه فزیۆن ئالوده له و ته
وت، ھیچ کات و  که کان پاڵ ده فه نه ر قه سه برد یان له دهر  سه دا به که فزیۆنه له ته

زۆر دی  سک به موو که  ھهداکان نگه  ئاھه ژن و  جه له. بوو کردنی نه تی پیاسه تاقه
ک  خه.  وه  بۆ ماه وه ڕینه ی بگه بوو که وه الی ئه ر له و مشکی ھه کرد، ئه خۆی خۆشده

زارجار   ھه ره ک دارکونکه و وه تکردن بوو، ئهس رمه ماو گۆرانی و سه رقای سه سه
ریک بوو  بوو، خه ھیچ نه زی له حه .... وه ی بۆینه که....  وه ی بۆینه یگوت؛ که ده

م  ، له وه یهدا می ده وه' ء نه'و' ئا ' س به  به ، چونکه وه چووه بیر ده کردنی له قسه
، بوو  نهشیتی خۆشتنی بووبوو تاقهک سواری شانی  یه  شوه ی به مه دا ته دواییانه

   له زانی ژنکه وتم وامده خه یدا ده گه بوو، کاتک له تی ماچ و سکسی نه تاقه
 گۆڕی، زوو ی ده که فزیۆنه له نای ته ستی که ده  بهو وه کرده ردوو قاچی ده پالستیک، ھه

  ....!.بوویت واو نه  ته وه یگوت؛ ئه زووش ده
، ی خۆی که  بۆ ماه وه بۆم بردهک  یه ئوارهبوو  الی من ھه لهرشتکی  بوو ھه وه ئه
ۆوه توانیت له مگوت؛ ئیتر دهپه ڵ بوکه گه  بیت، من چیتر ناتوانم له  ئاسوده م کدا  یه

م   با وابت، ئه دابت، پی گوتم؛ چۆنت پخۆشه ی ھیچ ڕووینه وه ک ئه وه.... بژیم
خۆشبوو  ویست، پم ده  خۆشم وه  ده بت من له  ھیچ نه  زۆر ئازاریدام، چونکه قسه

  .دا بکات گه م له ه ک مامه وویهک مرد ک وه بت، نه کی تری ھه یه وه نهکاردا
  وه بت دی من زۆر له  ده  ژیاندا مابوو زۆر ئامۆژگاری کردم، که  باوکم له و کاته ئه
وت،   خۆشم ده  ڕاسته  باوکه:م دواجار گوتم ر ژنان، به رامبه به تر بت له وره گه
،  فزیۆن ڕۆحی گوشیوه له ، یاری و ته  تر نییه مرۆڤکی مردوو ھیچی  له م جگه به
ڵ مرۆڤکی ب ڕۆح و  گه بت، من چیتر ناتوانم له وان بگیان ئه ک ئه  وه ریکه خه

  ....گیاند ابژیم
ردانکی کردین،  جارک سه ، نهفۆنکی کرد له  ته ، نه وه  بینیمه  نه و ئواره دوای ئه له
رخۆشی  ھات، کارتکی سه هی ن که ویست بۆ تازییه ند خۆشی ده ت باوکم چه نانه ته
، مرۆڤی مردوو زیندوو  وه  گیانی پیاوه یته خه ی ڕۆح ده و ژنانه م تۆ له  به....نارد نه
  ....تب ھز ده ی بۆ ژیان به تبینت ئیراده  کاتک ئه، پیاوک وه یته که ده

،  ترسیداره  کارین ژنکی مهزانی مده تی نه واوه ته  به وه و شه هتا ئئازیزم ملیسیا، 
   له کانی په  نزیکه سه  ھاوڕێ و که ر به رامبه ی ژنان به ک زۆربه زانی وه روام ده ھه

 کانی تیفه  جوان و پۆزه می ھزه رھه نھا به ته خۆرک به ک مشه زانی وه وامدهیی،  ئیره
  ی ئواره  سبه ، کهیتکردبۆ م  وه م کاتک پشنیاری ئه به،  وه چنته تۆ بۆ خۆی ده
  ان بدهالی کارین وا نیش لهم  به،  وه الم بمنیته و له ردانم و شه بیت بۆ سه
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کی  نگییه کی تاڵ و بده یه ی تۆ بزه که مه وه. یت که ردانی مای باوکت ده سه 
، تۆش یت  بکه  دوام لکردیت قسه رم سوڕما، بۆیه سه  مه م وه به.... مناک بوو خه
  و جۆره ر کارکی له گه ، ئه یه سانه و که و له او گوتت؛ ئهکش کی قوت ھه یه ناسه ھه
فۆن بۆ ماڵ باوکم  له ی ته وه  بۆ ئه وه دۆزته و شتک ده ی شه م، بگومان سبه بکه

   ڕوویدا، بۆیه ته و بابه ، پشتر شتکی له وه قهرا  مه وانیش بخاته بکات و دی ئه
ر   گه  ئه ، بمبوره وه مه ردانت بکه ش سه ی ئواره م سبه ده وده ، خۆم ھه بیریی بکه له
و  کو ئه ، به  نییه وه ر ئه ودا ھه ڵ ئه گه ی من له که ، کشه وه و بمنمه توانم شه نه
موو شتکم بۆ   ھه وه دپاکی خۆمه  زانت، من له کی من ئه موو نھنییه ھه

 ژیانمدا   له ، ھیچ شتک نییهزانت کانی من ده ندییه یوه ری په به رله ، سه وه ته گاوه
سک  موو که وتی ھه سوکه ھه وت ئاگای له یه  ده یه سانه و که و له ، ئهیزانت و نه ئه

ی بزانت  که وره کانی چوارده ندییه یوه ی نھنی په وه کات بۆ ئه موو کارک ده بت، ھه
سک  م ناھت ھیچ که به،  وه  ژر کۆنترۆی خۆیه ی بخاته که ره رامبه و ژیانی به

ست بۆکاری زۆر  سک ده نھنی کهستخستنی   ده بهھیچ شتکی بزانت، زۆرجار بۆ 
ڵ  گه له زانی  وه ن ھاوپۆلکمه الیه ک پش ئستا له یه م ماوه مه بات، ئه ترسناک ده

  ....بات  بوختانی ناو ده کات و به شدا حاشای لده وه ئه
، ددرووستکرژیانی مندا  ی له وره دا گۆڕانکی گه مه  که و ماوه ناسینی تۆ لهملیسیا، 

یر دی منت   ئومد و ژیان، زۆر سه  پ کرد له وه نھاییه نگی و ته  دته منی له
نمدا ھیچ  مه موو ته  ھه م له بوا ناکه.  هو دانکرده داگیرکرد، ماکی چۆت ئاوه

ری  ھۆگ ره رسوڕھنه  سه و شوه  خرایی توانیبتی کارم تبکات و به سک وا به که
  کشه م ونه رده به  له م نیگاوه که یه ر له یر تۆم خۆشویست، ھه نازانم، سه!. بم

  وه ره تیف بۆده ی پۆزه  وزه هو  ڕۆحته ر له و کاریگه وره ، ھزکی گهدا دمت برد که پیره
بت و دی بۆ  رسامت نه م بینیندا سه که ڵ یه گه سک ناتوانت له دات، ھیچ که فده

   ڕۆحییه م ھزه ست به ر ھه کسه سک تۆ ببینت یه رکه ، ھهیت که خۆت کش نه
  شتییانهو سرو  ساده یت، ھنده ستی پناکه م تۆ خۆت ھه ، بهکات تۆدا ده  له وره گه

کانی  نه موو ته ک ھزی موغناتیسی ھه یت وه که تدا ده که وره ڵ چوارده گه  له ه مامه
یی وڕق   ئیره  له ش ھاوڕکانتی پکردووه مه یت، ئه که ورت بۆخۆت کش ده چوارده

کرو  مووی مه ر ھه زانن ھه ن، وا ده  پاکی و سروشتیی تۆ تناگه  له وانه رت، ئه رامبه به
یان فر  و جادووه کردیت له ن لدها داوای وه  توانجه مبینی زۆرجار به  ده ، بۆیه وهجادو
  .یت بکه
زم  حهتدا ھاتم،  گه له   ڕۆیشتیت و منیش تا ناو میترۆکه وه  دوای ئه وه و شه ئه
م بۆ ژیانی داھاتوومان وا  ، به وه ڕمه گه ب وه نھا بۆ ماه  ته ۆیت و به بکرد ده نه

 گوتم؛ بابوات  ی ماچدا بووین، بۆیه رمه گه  له  ھات ئمه ربوو بۆیت، میترۆکهباشت
  ران بوویت، که نیگهمک  کهم تۆ  ک دت، به یه جارک دانه قه   دهند چهموو  ھه

م  ت به باره ویست ھیچ شتک سه تده کات، نه ڕوان ده  چاوه وه ماه کارین له
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ی ل  ندییه یوه م په م ئه که ز ده وت؛ نازانم بۆچی حهتگ  بزانت، تۆ ده ندییه یوه په
موو شتکی  یزانت، من خۆم ھه و نه  ئه کی ژیانی منه  نھنییه  تاکه مه ، ئه وه بشارمه

  .م بزانت ندییه یوه م په وت جارک به م نامه گرم، به رده م و ڕای وه که بۆ باسده
  وه  ماه شتیته  گه رکه  و گوتم؛ ھه بوویت ماچکم کردیت کاتک سواری میترۆکه

ک  یه ھیچ شوه ، با به وه  بۆنی من پاکبیته م و چاوت بشۆ با له ست و ده ر ده کسه یه
کات  ی تر پی ده یی ھنده گینا ئیره ، ئه یه وه شته له کات بۆنی پیاوک به ست نه ھه
  وه ژره  له ، که یه ۆ ھه ت  گومانی له بۆیه  یه وه پم گوتیت؛ بۆچوونی من ئه ڕق،  له
و  ، ئه و بووم و تۆ لت دزیوه زانت من ھی ئه ، وا دهبت ڵ مندا ھه گه ندیت له یوه په

نیت و  که  تۆش قاقا پیده.... ت ل دزیوه که ویسته  تۆ خۆشه ، که وه کاته ئستا وا بیر ده
  ....ش نا و شوه ھیچگار به: تگوت ده

ستابووم  وه ر دا بزربوو من ھه که  تاریکه ناو تونله رایی لهخ  به ی میترۆکه وه پاش ئه
مکی تر  کرد پاش که ستم ده  ھه وه خۆمه گرت، له ی ده  دوا ھاژه و گوم له

  ....س یاک بوو به نھا خه ته  به وه م ئه ، به وه ڕیته بگه
بینی و  کترمان ئه جار یه کدا دوو بۆ س یه فته ھه ستمان پکرد، له  ئیتر ئاوا ده ئمه
  .. ..برد ر ده سه  دخۆشی به کانی خۆمان به کاته

  
  

12  
  

وکی دا  موو ھه کرێ گرت، کارین ھه ، ژوورکت به وه  تۆ کارکت دۆزییهبرد زۆری نه
  دی لهئیتر پاش نائوم. گرت ری نه م سه ، به وه مان شونی تۆ کار بدۆزته ھه له

  . وه شونکی تر کارکی دۆزییه
بوو، بتوانین   ئاسان نه نده وه کارکی ئه، ندی نوانمان یوه په دوای ساک له

شق و  کاندا مرۆڤ ئه  کۆنه مه رده سه له. رببین  ئاشکرا ده ویستی خۆمان به خۆشه
م  م له ، به وه شارده  دهکان رتپارزه ترسی پیاوانی ئایینی و نه ویستی له خۆشه

دوای    بهی وانه ترسی ئه کان، له ره ییبه ترسی ئیره ۆڤ لهدا مر  نویه مه رده سه
م   مرۆڤ له.ن که موو کارک بۆ تکدانی ئه  و ھهڕن گه ئهسانی تر  ختی که خۆشبه

دات،  فیۆ ده سانی تر به ری که وه خته کانی بۆ تکدانی به  کاته نده وه دا ئه مه رده سه
می  رده  سه.ن هرف ناک  سهانری خۆی وه خته بهنی ستھنا ده  بۆ به و کاتانه  ئه نده وه ئه

ی   چوارچوه کانمان له رییه وه خته  خۆشی و به  پویسته مکه رده  سه ئمه
بت  س پی بزانت، ده ھین ھیچ که ین و نه کانماندا زیندان بکه ماه

  .... دابپۆشین وره  گه وره درۆی گه کانمان به تییه خۆشبه
توانی تا کۆتایی  مانده  نه ڕاند، بۆیه  قورسی تپه اکمان زۆر به س ملیسیا، ئمه

م بۆ تۆ   بژین، بهدای من که  ماه  له وه بیارماندا پکه  وام بین بۆیه رده  به م شوه به
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 ی و درۆیه ری ئه سه زانی چۆن چاره تده  نه ، چونکه بوو ئاسان نه و جۆره بیارکی له
م   له یه وره ساتکی گه کاره. یت بکه ڵ کاریندا کردبووت گه  له و ماوه درژایی ئه به
ر  به  ژیانی خۆمان له بوو ئمه ر ده م ھه بهیت،  زانیت درۆ بکه دا بژیت و نه مه رده سه

کانمان  موو شته ی تۆمان چۆکرد، ھه که بوو ژووره وه ین، ئه ده سک تک نه ھیچ که
  .بۆالی من ھنا

ڵ  گه  ئیتر له کارینت گوتبوو، که  به ی تۆ بۆ الی من به وه  گواستنهند ڕۆژک دوای چه
  وه رت له چی سه ری پکبھنین، که  ژیانی ھاوسه نگه ژیم و ڕه دا ده و پیاوه ئه

ر زۆر خۆشحای   ھه وه وانه  پچه بوو، به کی خراپی نه یه وه سوڕمابوو ھیچ کاردانه
ی ئاگای  وه ک ئه  وه وه می دابوویته ک وه یه وهش ش زیاتر به وه له. ربیبوو خۆی ده

  نشتی خۆت کرد، که رزه رت سوڕمابوو، زۆر سه  سه مه تۆ زۆر له!. موو شتک بت ھه له
تبوویت، یش  کارین تگه  له ه ھه به  ندییه یوه م په ت به باره سه   درژه و ماوه ئه
کی زۆر  یه ماوه  یت، که بوردنی لبکه داوای لیدا بۆ المان که ردانه  سه تویست له ده

رسام بوویت ڕای  ی سه که وه م و کاردانه  وه  به ھنده.  وه  کت ل شاردۆته نھنییه
یدا  که ردانه  ڕۆژی سه شدا داوام کرد له وه ڵ ئه گه ری گۆڕی، له رامبه به منیشت له

  ....نگک  ئاھه  سوکه ینه یکه  بت، ئیتر بۆ خۆمان ده بت پاتریکیش لره ده
شک گوڵ و دیاری جوان و   باوه  کارین بهی داھاتوو ممه ی شه بوو ئواره وه ئه

ی  وه م ئه یدا بوو، به کک پاتریکیش په ند خوله دوای چه  ھات، له ھاوه گرانبه
 ناسیبوومان، تۆش  لۆنه رشه به  پشتر له بوو، که  نه ته و ئافره یربوو کارین ئه سه
 نوانماندا  لهبت  نهندک شتی بچوک   ھه  له  جگه  ھاوڕمه وه  مناییه هتگوت؛ ل ده

کی  یه شوه تگوت؛ ژنان به ، تۆ ده هومدی  نه لۆنه رشه ی به و شوه هت ب  قه ڕوویداوه
  رنجی ئوه ک من جی سه ویش وه  پی خۆشبووبت ئه نگه رن، ڕه ییبه ئیرهگشتی 

 ئیتر تووشی  وه بوونه من نزیک ده ردووکتان زیاتر له ه ھ م کاتک ئوه بووبت، به
 بینیت تا ده وه ، ئه ش بۆ ژنان زۆر ئاساییه مه  بووبت، ئه روونییه  ده ته و حاه ئه

  . رمان گۆڕیوه رامبه ای بهو ڕ یه ه  ھه یشتووه دواتر تگه
و پ رنجاکش  ین زۆر سهم کار ، به مکمان خواردبووه رچی که گه  ئه و ئواره ئه

داو خراپ  خی پ نه ک بایه یه ھیچ شوه  به و ئواره سک ئه نھا که  ته.ت بوو موحیبه
نشتمان  رزه ڵ کردو سه گه مان له رچی زۆر قسه گه کرد پاتریک بوو، ئه ی ده ه مامه

ی  وه  کۆتاییشدا پش ئه بوو، له الیدا بوات ھیچ سودی نه یلی به کو مه کرد، به
 خۆتان ، ئاگاتان له ک ڕسته نھا یه کی گوت؛ ته یه  ڕسته وه ره  ده  بواته رگاکه ده له

م نابت  ، به یه ی ھه  شیرینه نگوینه و ھه مھنانی ئه رھه نگ توانای به بت، ھه
  .ن رامۆش بکه ی فه که  واتان لبکات چزووه که نگوینه شیرینی ھه

ش  ک مشکی داگیرکردم ئوه یه وه ش  به وه دوای ڕۆیشتنی پاتریک بیرکردنه
   وشکه و پیاوه  بۆ ڕۆیشتنی ئه  گوتی؛ چییه وه نینه  پکه ستتان پکرد، کارین به ھه

و   دت، ئه  دانیشتنانه م جۆره کی ئه که ی به و که با بوات، ئه ، ده!ت بوویت بتاقه
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م  دت مرۆڤی وا له یرم ل ، سهیگرت ک نه یه  بزهمان کرد  خۆشانه و نوکته موو قسه ھه
  یه م قسه ئه....  ری ژمریاری باشه به ڕوه س بۆ به  به وه ، ئه یه دا ھه مینه رزه سه

   به بووه  گوتم؛ ھشتا نه وه نینه  پکه به! ری ژمریاری به ڕوه کاندم، به ڕایچه
اقای درژی ک ق ر، کارین یه به ڕوه  به م ڕۆژک دت ببته  به ر، جگره به ڕوه به

  ....رناسکم  چۆم سه لدا، ئا بزانه
، تۆ پرسیت؛  ناو جگا شتینهیۆش ڕ  دت دوای ڕۆیشتنی کارین ئمهبیرت ملیسیا، له
ی پاتریکم بۆ  که منیش قسه. ؟ گیرارودت  سه و شوه  پ گوتیت وا بهپاتریک چی

مه ، وه وه ایتهگ کی بوو، که وه ی تۆش ئه کهموو  و ھه شبینه  وشکی ڕه پاتریک پیاو
ک  یه  قسه وه خۆیه ت له مزانی پاتریک قه م من ده به.... بینت تیڤ ئه  نگه شتک به

روونی  م دڵ و ده ، به مک مۆنه مدوو که  که و ڕاسته بت لی، ئه ناکات، تا دنیا نه
ریکبوو  ی خه که رهی کارین ڕۆیشت ئاگ وه  دوای ئه وه و شه ر ئه ، ھهو ژیان  قسه  له په

ویستی  خۆشه  له ندی من و تۆ جگه یوه  درژایی په  به مامان بسووتنت، چونکه
دا  که ناو جگه چی له ، کهدابوو  نوانماندا ڕووینه بت بچوکترین ناخۆشی له نه
ت،  گرتایه خۆمدا نه دانم بهر من  گه ڕو ناخۆشی، خۆ ئه  شه ریک بوو ببته خه

ڕی نوان  م شه که ردانی کارین و یه م سه که  یه وه  ئه. بۆیت وه هو ش هبوویت ئ دهئاما
  ....من و تۆ بوو

  وه  خۆشی ژیانمان پکه و به وه داته  نوان من و تۆدا ڕوونه ی ناخۆشیی له وه بۆ ئه
موو   من ھه.گرت دوور ده  کارین خۆم به ت بوو به ر باسک تایبه ھه ین من له شبکه به

کجاری   یه ھلم و به  نه وه و شه واری گرژی ئه ی ئاسه وه کرد، بۆ ئه شتکم ده
  که  شوشه ک گودانه ویستی نوان ژن و مرد وه  خۆشهمزانی  ده ، چونکه وه بیسمه

و   ئه تا دونیا دونیایه کجار درزی برد ھه ر یه گه ، ئه ویش ناسکتره  له ، بگره وایه
   به  باشتره بت، بۆیه تر ده وره  گه که ین درزه یشی بکهستکار و تاده  دیاره ی پوه درزه
کجاری  یه ین و به ستکاری بکه ک ده یدا ڕابین، نه گه و له وه  بمنته وه که درزه

  .بیشکنین
وه، منیش  ک جارانی لھاته ندی تۆو کارین وه یوه  په وه ردانه و سه  دوای ئه له
شم ل  وه گای ئهت ڕ گوت؛ قه ده تکم نه ھیچ ش یهندی یوه و په ت به باره سه
ھات  کردیت و ده ردانی ده ش سه  کاتانهو  بیبینیت، ئهوت رکاتک بته گرتیت ھه ده نه

م  و شتانه موو ئه تزانی ھه م تۆش ده مدواند، به گرت و ده  ڕزی زۆرم ده وه بۆ ماه
  . بوو کردو ھیچ بوام پیان نه ر دی تۆ ده به له

کانی نوان  ندییه یوه ندی نوان تۆو کارین په یوه رمبوونی په گه ش مانگ له دوای شه
، بوو بۆ من بوو ئیتر تۆ زۆر کاتت نه وه شی ئه که وت، ھۆکاره که من و تۆ ساردی ت ده

ی  وه بن، بۆ ئه  نه وه  ژن و مرد زۆر پکه  وا باشتره وه ڕانده گه  ده وه شت بۆ ئه مه ئه
موو  ، ھه وه ندی تر بدۆزنه یوه  ژن و پیاو په  پویسته،بت  نهدروستتن و رکه و به کشه

ش زۆر خراپ بوو،  مه ش بۆ من پاتریک بوو بۆ تۆش کارین بوو، ئه که ندییه یوه په
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کک  یه. بووم وسیت من بۆ کارین وا نه ده ی پاتریکت نه ی تۆ چاره  ھنده چونکه
 ک بوو نه کی ترمان ھه  خه  کشه  ئمه بوو، که وه  ئه کانی نوان ئمه وره  گه ه ھه هل

ی   کشه بت ئمه م بۆ ده  تبگه وه توانی له مده  نه وه کرده ند بیرم لده رچه ھهخۆمان، 
   بوون، به الی تۆوه کان له ی خۆمان، زیاتریش کشه  کشه ن بهی کی تر بکه خه

 ڕۆژ تۆ  زرا ئیتر ڕۆژ به  دامه الی ئوه مان بیرۆ له ھه ی کارین له وه تی دوای ئه تایبه
ھات  ڵ ناوی پاتریک ده گه نازانم بۆ له، رچاوم به  مرۆڤکی تر له بوویت به ده
، کاتکیش من !ر خۆتدا زاڵ بیت سه توانی به تده بوویت نه  ده ک توڕه یه شوه به
خۆم  رگریم له کو به م به و بکه رگری له بوو به  نه وه کرد، بۆ ئه پاتریک ده رگریم له به
کرد من  تی پاتریکت ده ندک زۆر شتی تایبه یربوو باسی ھه ی سه وه ، ئهکرد ده
دا،  یر ڕویانده یر سه  شتی زۆر سه و ماوه ئه. ویست بیزانم مده تیش نه نی و قهزا مده نه
ژیم،  ڵ جاسوسکدا ده گه ی له نده وه ڵ ژنکدا ناژیم ئه گه کرد چیتر له ستم ده ھه

  . ! گۆڕایت و خراییه قت، چۆن تۆ به ریک بوو بته شکم خهم
  الی ئوه مان بیرۆ له ھه زراندنی کارین له بیرم دت جارک لم پرسیت، دامه

ی تۆ  که مه ، وه وه تکرایه ر ڕه وداو ھه تا زۆری ھه ره  سه ، چونکه کی تدایه یه ئنگه
  وه یه که هو ره  ناو قه کی خسته یه و نیشانه  ئه م، چونکه به یی پ ده  ئیره  بوو، که وه ئه
تیڤ   نگه  به وه می کارینه ده ت له م قسه بت بی پکت، تۆ کاتی خۆیشی ئه ر ده ھه

یپکت،  اھنت تا نه شتک گرت واز ن ی له  نیشانه یه سانه و که و له  ئه کرد، که
  .دا بینیت و ژنه ک له تییه زایهک ئا تیڤ باستکرد و وه  پۆزه  به جارهم م ئه به
رم،  متوانی ھانایان بۆ به بوون ده س ھه کانی نوان من و تۆ دوو که یرانه کاتی قه له
و دوو  م، ئه  بکه هو کار توانی ئه مده م نه کرد، به یان ده مان قسه ردووکیان ھه ھه
ی ئاگای  وه ب ئه ناخۆش بوو به  پاتریک بوون، پاتریک زۆری پ دایکت و سه که
سیش دایکت بوو  م که ، دووه ی ئمه که  کشه شک له به ھیچ بت بوو بوو به له
 ردووکیان پیان م، ھه ال باس بکه  دی خۆمی له رده ب ترس ده یدا به گه متوانی له ده
   ببته وه وتنه ترسان دوورکه ، منیش ده وه وینه کتر دوور بکه یه ک له یه گوتم؛ ماوه ده

ی  و بۆشاییه دا ئه و ماوه سک له ترسام که ویستی نوانمان، ده مردنی خۆشهھۆی 
ڕقی   له نگه هککمان فریو بدات، یان ڕ و یه وه لک بۆخۆی بقۆزته ک ھه نوانمان وه

ویستی و  موو خۆشه  ھه  کۆتایی بهک ببین یه ه ک توشی ھه یه ک تۆه وی تردا وه ئه
  .تنھبی نوانمان  که ندییه یوه په
 وابوو  که ک گی مۆمه ویستی تۆ بۆ من وه  بۆ من زۆر قورس بوو، خۆشه یه و ماوه ئه
   له  جگه س نییه  که ی نوان ئوه یگوت؛ کشه ، پاتریک دهند سه ی ده ناومدا کپه ھه له

مزانی  ت پ بم، ده یه م قسه ورا ئه مده بوونی تۆ نه  ترسی تووڕه بت، له کارین نه
 کاری لکردبوویت،  و ژنه یر ئه گریت، سه ر ئاگر ده کسه ناوی کارین بھنم یه ر که ھه

  .وویتب جادوی لکردکرد ستم ده شدا ھه وه ڵ ئه گه ، له جادو نییه بوام به
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ت بھنیت و  که کاره  واز له م کرد، که وه بیربت پشنیاری ئه ت له وه و شه ر ئه گه ئه
کی نوی  فرۆشم و خانوویه ی ماڵ باوکم ئه که خانووه من ، وه  ژنی ماه ببیته
ندی  یوه ی په وه س بۆ ئه ، به وه ناوته م به یکه خۆش بت ده ر پت گه کین، ئه پده

مک ڕازی بوویت،  مک دوودڵ بوویت، پاش که تا که ره ، سه وه نوانمان چاک بته
  . وه شیمان بوویته ستاین په و ھه خه ین له چی سبه که
و   باش بیر له وه  دیسان دوام لکردیته وه ره  ده  بۆینه وه  پش ئه یانییه و به ئه
، دوا بوو  ھه وه وکمانهورد نووسی ھه چاره ندی به یوه  په ، چونکه وه یته  بکه له سه مه

ی تۆ  که وه مزانی بیرکردنه ، من ده وه یته که  بیریی لده بوو، که وه بیاری تۆ ئه
کار  ک واز له یه ھیچ شوه  گوتت؛ به وه  ھاتیته بوو ئواره وه کارین، ئه وو بهپرسکردن ب

  مزانی پرست به  ده یر بوو، چونکه م پ سه مه م وه ناھنم و خانوویشم ناوت، ئه
،  دا چییه له سه م مه ستی کارین له به یشتم مه گه ده  تنه وه م له ، به کارین کردووه

و  که کاره زانت وازھنانی تۆ له چوو کارین ده  ده وه رم بۆ ئه من بی و کاته ئه
م  ھنت، به کانی شکست ده سته به  مه یشتن به  گه  بۆ شونکی تر له وه ماگواستنه

  .وت رکه یم بۆ ده که قینه  ڕاسته سته به  مه وه تۆماسهکانی  قسه ڕگای  دواتر له
شکی  و به م ناویشت بیستبت، ئه وا ناکهملیسیا، دنیام تۆ تۆماس ناناسیت، ب

 پاشان  وه  ئه،!یربت ال سه ت له مه  ئه نگه  ڕه، ی نوان ئمه که مه  گه کی بوو له ره سه
  ....م که ده  درژی بۆت باس به

  ڵ ئیالریا له گه نووسم، نازیال له  بۆ تۆ ده  نامه دا، که وه نگی شه م دره ئستا له
   لهکم کشا، دونیا یه ره  جگه وه ره  ده مک ڕۆیشتمه ن، پش کهوکی زۆر قودا خه

  ستره ی ئه  ئاسانی جریوه  به  دونیا خامۆشه ، ھنده نگی بووه تاریکیدا نوقمی بده
 ئاسمانداو  کرد به م ده که ه کشا دوکه م ده ره جگه. بیستیت کانی ئاسمان ئه دووره

م  ی ئه شه  چاوگه ستره ھا ئه و ملیۆنه ناو ئه پ له هکرد، ل ردوونم ده یری قویی گه سه
ک یاری ئاگرینی  پ وه گو له کک بوو له یزه ک کشا، نه یه ستره  ئه وه شه تاریکه

دوای خۆیدا جھشت،  ی سپی به دوکه  سادا ھکی لهیر سه ستی منان له ده
کی  یه رمانه چکی خواردو خهند پ ی من چه که ره ی جگه ک دوکه روه  ھه که ه دوکه

ی   دسۆزه و ژنه ی خاتوو کامیلیای دایکتم بینی، ئه دا ونه که رمانه ناو خه کشا، له
ژیاندا مابت و جارکی تر بتوانم  گرت، ھیوادارم له نه ت بۆ جارک گوت ل قه

چ ویست و تۆ ھی ی تۆی ده ند چاکه ی چه بانه  میھره و ژنه ، ئای له وه بیبینمه
  ....دا ده کانی نه  قسه خکت به بایه

 ھانام بۆ بردو داوام لکرد بۆ دواجار  بیر بچت، که م له و ڕۆژه ت ناتوانم ئه قه
پاش .  وه ی نوانمان بدۆزته که رک بۆ کشه سه کو چاره  بکات، به ڵ تۆدا قسه گه له
  که ندی ڕۆژنامه  ناوه لهگرت و  ی ھه که ر مزه ی سه که  ڕۆژنامه وه مک بیرکردنه که
 نرخکی گونجاو،  ر به فه لی سه  ھه ت بوو به  تایبه رھنا، که کی ده یه ڕه ند الپه چه

  ڵ ملیسیا قسه گه ، من له وه ره رکی گونجاو بدۆزه فه ڕێ سه دا بگه ئا لره: گوتی
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کان خۆتان بن  ر کشه گه ، ئه ونه  دوور بکه ک لره یه فته م بۆ خۆتان بۆن ھه که ده
کی تر  یت خه که ک تۆ باسی ده کان وه ر کشه گه کات، ئه ر ده فه تان سه گه وا له ئه
  وه ونه  دوور بکه سانه و که لهو  وه  بۆ بدۆزنهیرک سه چارهدا  وه ڕانه گه توانن له  دهنب

  . بۆتان رئشه و سه ی کشه  مایه بنه ده
ستم کرد   ھه ، چونکهی دخۆشی بوو بۆ من مایه  مه  بوو تۆش ڕازی بوویت، ئه وه ئه

ترسام چیتر تۆ   ده وه وت من له ، ڕاستت ده  دی تۆدا ماوه ویستی من له ھشتا خۆشه
ندی  یوه مدا بیت، خراپترین قۆناغی په گه نگاوک بۆ شونک له بیت ھه  نه ئاماده

نگاوک  بن ھه  نه ن ئاماده چیتر ھیچ کامیا یه وه پ ئه نوان ژن و مرد یان دوو که
  . بۆن وه یاندا پکه که ندییه یوه  پهوکردنی بتهپناو  له
ر بوو،  فه م سه ندیماندا دووه یوه ی دوو سای په ماوه ی کرتا له  بۆ دورگه ره فه و سه ئه
 بۆ  وه ڕاینه  گه وه و یاده کترناسینمان و به یه ر دوای ساک له فه م سه که یه
کترمان بینی و دواتر یادگاری خۆشمان  مجار یه که ی یه و شونانه  بۆ ئه، نهلۆ رشه به

الی کارین  مان له که ندییه یوه  بوو ھشتا په و کاته ویش ئه  ئهر برد، سه تیدا به
ند  ویستی نوانمان بوو، ئای چه می زینی خۆشه رده سه  و کاته ئه، ووبدرکاند نه

،  وه مانه که ندییه یوه  نوان په وتبووه که یتان نه شتا شهی ھ و کاتانه دخۆش بووین ئه
  .... بووم وه و ڕۆژه ھیوای ئه ند به چه
ویستی   خۆشه که کاتکدا بوو،  له "خانیا"تیش شاری  تایبه ی کرتا به ری دورگه فه سه

  شه ی به وه  بنیاتدانانه ست به وێ توانیمان ده م له ، بهالواز بووبوونوانمان 
وێ جارکی   له.کانی ڕابردوو  بۆ دۆخه وه ڕینه مک بگه ، که وه ینه کانی بکه ورانبووه

ری  بوو کاریگه سک نه  ئیتر که کتر، چونکه شی یه  بۆ باوه وه ڕاینه ردووکمان گه تر ھه
  وه وێ بووینه له نوانماندا بچنت،  کاری له ر دابنت و تۆوی خراپه سه خراپمان له

و  زانیت ئه بۆ خۆیشت دهمان بدات،   دنه وه بنه بوو له سک نه  که ان، چونکه خۆم به
  .بوو سی تر نه  کارین که  له  جگه سه که

 ژیانمان  وه جاران پکه  ئارامتر له ره فه و سه مان له وه ڕانه گه دوای دوو مانگ له
تی کاتک تۆ  تایبه  من سوپاسگوزاری دایکت بووم، به میشه بوو ھه  مه راند، ئه گوزه ده

  واه و ھه ند دمان به کی خۆشبوو، چه یه ، ئای چ مژده پت گوتم؛ سکم پبووه
  . رگیریمان دا  بیاری ھاوسه خۆشبوو، بۆیه

ی  که قینه  ڕاسته ویستییه ی گۆڕی، خۆشه  ژیانی ئمه  دونیاوه ی بته وه نازیال پش ئه
  شکیش له ، به قینه  ژن و مردکی ڕاسته هوه، من و تۆی کرد ب ڕاندینه جارانی بۆ گه

  ی نیشانداین، که وه  ئه ره فه و سه  کارین، ئه ی تۆ بوو له وه وتنه کان دوورکه ھۆکاره
 نا،  استییهم ڕ ، خۆیشت پت له سانی تره و کهک  به،کانی نوانمان خۆمان نین کشه

یتوانی  یر ده  سه  ژنهو تتوانی سودی ل ببینیت، ئه  دواتر نه هیر م سه به
بوو  وه ی ئه که ش ھۆکاره مه کان بگۆڕت، ئه موو شته ر ھه سه ی تۆ له وه بیرکردنه

  .زانی ی ده موو شتکی نوان ئمه ھه
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ست پبکات،   ده وه کانییه  درزه  له وت دیوارک بوخنت، پویسته هر بی گه مرۆڤ ئه
زانی  ی ده  ئمهکانی  الوازه خالهدرزی و  ، ئه دیواری ب درز ڕوخانی ئاسان نییه

ی ژن و  ه ترین ھه وره گه.  وه گایه موو شتک بۆ ده  بوو تۆ ھه وه وه ھۆی ئه ش به مه ئه
، من   وه سانی تر بگنه کانی ژیانی خزانی خۆیان بۆ که  نھنییه یه وه مرد ئه

 من و تۆکی ژیانی  نھنییهموو   پویست ناکات ھه گوتیت؛ که م پده وه مووجار ئه ھه
نی ھاوڕیان کانیان بۆ ژنا موو شتکی پیاوه ی ھه و ژنانه ، ئه وه بۆ کارین بگیته

  .... قوربانی نه یکه ن یان ده ده ست ده ده نیان لهکا  کۆتاییدا پیاوه  له وه گنه ده
  
  
  

13  
  

و  ی خۆی تا ئه که ر ھه  سه وه وته که تی ده واوه  ته ریکبوو به  خه ملیسیا، ژیانی ئمه
ردانی کردیت،   سه نازیالوهدایکبوونی  ردانی له ی سه  بۆنه  کارین به وه ی دیسانه ڕۆژه

مابوو،  ڵ کاریندا نه گه کی وات له ندییه یوه دایکبوونی نازیال په بگومان تۆ تا له
 بووین،  ه  ھه م ئمه به، ر کار  بۆ سه وه ڕۆیشتیته ده بوو چیتر نهند مانگکیش  چه
بوو،  موو شتک ھه ھه و ئاگای له ، ئه  سکپی تۆ نییه و ئاگای له زانی ئه  وامان ده که
ندک   ھه وه  ڕگای پاتریکه کرد، دواتر له ی ده وای ئمه وام چاودری ھه رده به
  !.وام بیست تۆشی شۆک بووم ھه
ب  موو شتکت به  ھه وو، کهت ب و دپاکییه کانی تۆ ئه  خراپه ته  سیفه کک له یه
ترین  وره کردیت، گه زی بۆ دروستده وام ناحه رده ش به مه بی ئه رده ست ده به مه
م یان ھیچ  متوانی تۆ فری درۆکردن بکه بوو نه وه  ژیانمدا ئه لی منیش له شه فه
 .بیت نه یر  ده دتدایه رچی له  ھه ک مناکی ساویلکه م وه ت بکه وه بت فری ئه نه
دا  سانه و که دوای ئه ک چۆن پۆلیس به  وه  خراپه مکی ھنده رده  سه می ئمه رده سه
دوای  ه بن انک ھهک  ئاواش خه یه کانیاندا ھه  ماه ڕت تلیاک و ھرۆیین له گه ده
.  وه ان شاردۆتهختی ری و خۆشبه وه خته کانیاندا به ماه  لهڕن گه دا ده سانه و که ئه

  نده وه  ئه یه وه کانی تره ری خه وه خته دوای به  به نده وه  ئه مه رده م سه ئه مرۆڤی
   پی وایه وه الی خۆیه سک له رکه ، ھهڕت وری خۆیدا ناگه خته دوای به به
ختی بۆ  ری و خۆشبه وه خته  به کانه م خه تی، ئه سکی تر دزیویه م که ری ئه وه خته به
توانن  ر نه گه زانن ئه مافی خۆیانی ده وا نابینن و به  ڕه ریان به سانی چوارده که
  .ن وا تکی بده ست بھنن ئه ده وان به ی ئه که رییه وه خته به

  موو شتکی تکدا، چونکه  ھهت که ۆ پیرۆزبایی منابوونه بی کارین و ڕۆژه ھاتنی ئه
 سک ھین ھیچ که نهو بۆ خۆمان بژین و  وه ی بیارماندا پکه و ماوه درژایی ئه به
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  مژانه ی تۆ زۆر گه وه دوای ئه س له ره رھه  به وه وته و ڕۆژ که  ئه وه  نوانمانه وته بکه
  .... بۆ خانووی خۆمان وه گوازینه  مانگی داھاتوو ده ت کرد، که وه باسی ئه

بیرت دت چاوکم .  بۆ کارین بدرکنیت؟ نھنییهم  کرد تۆ ئه ئاخر چ پویستی ده
کتر بوو گوتی؛ ئا   تۆ زیره چی کارین زۆر له  بگۆڕیت، که که ی باسه وه بیت بۆ ئهت

ی ماڵ باوکتی، ئ خۆ  که  میراتییه مای فرۆشتنی خانووه ته بیستم ئادریان به
بن  ر خۆتانی تدا نه گه کی چی دت، ئه  که  به و خانووه ن، ئه که کارکی باش ده

  مژه م، تۆش گه شتان ل بکه که  پیرۆزبایی خانووه ستاوه ئ ر له بت ھه  ده واته که
کی تر بگۆڕیت، یان بیت  یه  شوه  به که ته ی بابه وه بری ئه کرد له  سوپاست ده مژه گه

نگ بوو،   دره ، تازه  کرێ گرتووه ترمان به وره گهکی  یه ر شوقه  ھه کیوه نا خانوومان نه
کانی  نگی تکچوو، چاوه ه چۆن ڕ واه و ھه ئه  بیستنی تبینی به ک من نه تۆ وه

 ھیچ  ت ئاگات له بوو، تۆ قه  بکات، تۆ ئاگات لنه ته جهریکبوو  ، خه وه قکردنه زه
  .... بووه نه
و  بینی، ئه ده سکی تری نه تۆ ھیچ که  له کانی کور کردبوو، جگه  ئیریی چاوه و ژنه ئه
  ، تۆش بهو بن تن ھی ئه ی تۆ ھه و شتانه موو ئه یویست ھه یویست تۆ بت، ده ده

یتوانی  کان ده موو جاره ک ھه خوارت و وه رزوو فریوت ده ی ھه که  شیرین و لوسه زمانه
  .  نییهدام دونیا  زیاتر ھیچ دۆستکت لهو  له شان بدات، که ژیانت و وا نی وه بته

کیدا شکسی خوارد  ڵ ھاوڕیه گه دووجار زیاتر له  له یه وه ی مرۆڤ ئه ه ترین ھه وره گه
جار شکستی  ، تۆ ده وه ندی دروست بکاته یوه مجار په که ک یه ک وه جارکی تر وه

تای  ره  بۆ سه وه یتوانی بتگته کان ده موو جاره و ھه م ئه ت خوارد به وره گه
  .  وه ته که  پاکه  ڕگای فریودانی ده ش له مه کان، ئه ندییه یوه په

ت داوام  دات، من قه  مرۆڤ ده ند زیان له دا دپاکی چه مه رده م سه یا، لهئاخ ملیس
  بوو، که وه موو داوای من ئه کو ھه روون پیس، به  مرۆڤکی دڵ و ده کرد ببیته ده نه
کی تر  کات خه  چ پویست ده یه  ھه  من و تۆوه ندییان به یوه ن په ندک شت ھه ھه

ستبازی  وین، چۆن ماچ و ده خه  چۆن ئه زانت ئمهبت کارین ب بیزانت، بۆ ده
  .  من و تۆ ت به لکن تایبه  شتگه مه ین ئه که ئه
ری  سه  تۆو کارین نزیکتر، سوند به بن، له  جارک دوو ژن ھاوڕێ ئه وه گنه ئه
.  وه گته ی ئه موو شتکی خۆی بۆ ھاوڕکه ک تۆ ھه م وه که خۆن، ژنی یه کتر ئه یه

کسه زی له م زۆر حه ی دووهھاوڕم پیاوه به   س ت  که،   نییه یه و ڕاده ی به کهبتوان 
،  یه زی پوهھ ی به وره چوککی گهم  که پیاوی ژنی یه. و تر بکات کانی ئه زه حه
،  وه گته ی ده  بۆ ھاوڕکه مه م ئه که زووی ناکات، ژنی یه ی زۆر ئاره که م ژنه به

  ی ئاگای ل بت خۆی له ی ھاوڕکه وه ب ئه بت، به رده  ئاگری تبه و ژنه ئیتر ئه
تی   ھاوڕکه  له ته  خیانه مه ت ئه  ده تا مردی ژنه ره ، سه وه کاته ده ی نزیک که مرده

موو  وا ھه  ئه وته سوکه م ھه ر ئه سه وام بیت له رده ھنیت و به ر واز نه گه یت، ئه که ده
موو  ی ھه وه ی کلیلی کردنه وه ر ئه به ش له ، ژنه وه گمه م ده که ره شتک بۆ ھاوسه



 129 

  ، بۆیه ره  ژووه  بواته رگاوه  کام ده زانت له ه، د الیه ی له که کانی پیاوه رگا نھنییه ده
کانی  ری کشه سه  بۆ چاره ، ژنه که  نیوان ژن و پیاوه وته که  ده  کشهزۆری پناچت

  دات، که ی نیشان ده و ڕگانه ویش ئه کات، ئه ی ده که  نزیکه ھاوڕێ ڕوو له
  كی بهموو شت  ھه میش دپاک و ساویلکه ر بکات، ئه  مسۆگه که  پیاوه ی له وه جیابوونه

یدا  که شی پیاوه باوه ی له که زانت ھاوڕێ ئازیزو نزیکه م کاتک ده کات، به گوێ ده
  .ستدا ده ی له م ھاوڕکه یی و ھه که هم مرد ش ھه مه ، به وه بینته ده

ی  و شته  ئه بت، بۆیه ھای خۆی نه  بۆ ژن و پیاو نرخ و به ملیسیا، ھیچ شتک نییه
  و کاته یت ئه ده ستی ده ده وا کاتک له ی نازانت ئه ھاکه و نرخ و به ته مۆ ھه تۆ ئه

  خۆشییه م نه  ئهی ژنان توشی ستداوه، زۆربه ده نرخت له زانیت چ شتکی به ده
 پیاوی تر  کانیان به وام پیاوه رده ن، به که کانیان ده پیاوه یی له وام گله رده ھاتوون، به

کان  ندییه یوه  په نگه ، ڕه وی تره ک ئه موو پیاوک وه کاتکدا ھه ن له که راورد ده به
کان  ندییه یوه ، په پتر نییه پیاوکی تر باشتر و خرا جیاواز بت، ھیچ پیاوک له

  . ک بۆ ژنانیش ڕاسته یه ادهش تا ڕ مه ، ئه کات سنیشان ده کان ده  و خراپی پیاوهباشی
ک  یه  ماوه،ناسی وم باش ده ردانکی پاتریکم کرد، من ئه  سهدوای کار لهک  یه ئواره

  ریکه  ڕگامان، خه وه  ھاتۆته که کردبوو، پم گوت؛ دیسان به ردانم نه بوو سه
م ئستا کچکمان  می ملیسیام بوو، به نھا خه ته ، جاران به وه چته تک دهژیانمان 

 جاران . قوربانی تهببدا  کانی ئمه نوان کشه له  تا و ھشتا زۆر مناه ، ئه یه ھه
  وه م ئه کات، به ر ده سه کانمان چاره ر مناکمان ببت کشه گه زانی ئه وامده

تی بنب  واوه ته کان به ن منامان ببت تا کشهبوو بھی ده و، نه بو وره کی گه یه ه ھه
  !. بوون داردا بته  خزانکی کشه  له ین، مناڵ گوناھی چییه که نه

  مترین شوه  که بهملیسیا   وڵ بده ن ھه وان بکهڕ ک چاوه یه پاتریک گوتی؛ ماوه
ی  رباره ێ زانیاری باشتان دهند داھاتوودا ھه  من بتوانم له نگه کارین ببینت، ڕه

ستدا  رده به م له گه م جارک به تی ڕایگرن، به واوه  ته ی به وه م بۆ ئه کارین بده
خۆتاندا بگرن، درۆو   دان به بت ئوه ئه.  یه ندک قسه نھا ھه ر ته ، ھه نییه

کاری  ۆو خراپهر در هس ی ژیان له وانه وام بت، ئه رده ر ناتوانت به کاری تا سه خراپه
ندا شکستکی ک شو یه ی له وه ر ئه به نجامی کۆتایی، له  ئه نه ت ناگه  قهنن بنیاد ده

  بگاتهبازی ناتوانت  که ه  ته ڕوخت، بۆیه ریدا ده سه  بهموو بچوکی خوارد ھه
   .ھزتر بن و ئارام بگرن  به بت ئوه م ده ، بهی که  کۆتاییه ئامانجه

   قسه وه خۆیه بوو له سک نه ی ئاسایی که روا قسه پاتریک ھهی  م قسانه ئه
  ستدا نییه رده به واوم له ت، زانیاری ته و ده مزانی کاتک ئه ڕنت، من ده ربپه ده

  الیه ندێ زانیاری بچوکیان له  ھه بوو، که  نه سانه و که و له  ئه ڕاست ناکات، چونکه
ندک  ھه: یگوت و کاتک ده زانن، ئه وو شتک دهم زانن ھه و وا ده  ھه نه یکه ده

بوو،   گرفتی من نه مه م ئه ، به الیه مزانی زانیاری زۆری له ، ده الیه مم له زانیاری که
  !. چین ت به باره  چین و سه و زانیارییانه  بوو ئه وه کو گرفتی من ئه به
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کانی  قسه توانی بیر له همد و بۆ ساتک نه وه دایه ده ر لکم  مشکی خۆمدا ھه له
 گۆڕانک  ستت به ش ھه تۆ وه  بۆ ماه وه ڕانه  بوو دوای گه هو ، ئه وه مه که پاتریک نه

. تی کردوویت؟  بتاقه و شوه  وا به یت ھیچ شتک ڕوویداوه پرس هکرد، بۆیمندا  له
  وه  کارینه  بهک یه  شوه م به که مه مویست وه ، ده وه مه مک بده زانی چ وه مده نه

 کارین  ک له یه ر تۆ دابنت ماوه سه ری له  کاریگه نده وه بت ئه  ھیچ نه م، که گرێ بده
زانی چ  مده  نه، وه  بنووسته وه تهک جاران پ یت وه ده ی نه  یان ڕگه وه ویته دوور بکه

 ناو  تهیتان ھاتب ک شه  وه وه خۆمه ی تۆ، له مه و وه م بۆ ئه ک ڕکبخه درۆیه
. ترسم؟ چی ده ، له وه ترسم، تۆش پرسیته دهس   به  گوتم؛ ھیچ نییه وه مشکمه

،   دیوه وی زۆرناخۆشم پوه ترسم، خه  نازیال ئه  له بوو، که وه ی من ئه که مه وه
م  ، به وه مییه ده کرد به  شیریی دهداکارینشی   باوه نازیال لهمدا بینیم  که وه خه له

   خستییه وه نینکه  پکه ویش به وت، ئه وی لکه شیدا خه باوه ک نازیال لهم دوای که
مدا  که وه خه ، منیش له وه بووه ری نه به م نازیال ئیتر خه یی و ڕۆیشت، به ناو جگاکه

سکم  م پرسیاری که که کاره مۆ له ، ئه وه مه نگه  ده بوو بت به سک نه مقیژاند و که ده
وانیش ناونیشانی  بت، ئه ودا ھه ی خه وه  شیکردنه زایی له  شاره کرد، که

  زایی باشی له روونیدا شاره  بواری ده  له  جگه روونناسکیان پدام ، که ده
  ، بۆیه، یه ھه کان وروپاییه ، چین و ئهب، ھیندی ره الی عه ودا له ی خه وه شیکردنه

کانم بگریت  واوی قسه  ته ی گوێ له وه ، تۆش بئهوم کرد ردانی ئه  سه وه نگ ھاتمه دره
 ی تۆ زۆر وه م کاردانه دی خۆمدا به و چی پگوتم؛ منیش له ت بوو بزانیت ئه له په

م  و ژنه  پشتر ئه و پرسی؛ که م بپکم، ئه که مانجهمتوانی ئا  ده دخۆشبووم، چونکه
رین دۆستی  نزیکت  ژنهو یناسم؟ منیش ڕاست و درووست پمگوت؛ ئه  یان ده دیوه

.... مدا که ره نوان من و ھاوسه  له  کشه  به  بووه شم پگوت؛ که وه ، ئه مه که ره ھاوسه
ت بوو، منیش گوتم؛  که مه ی وه له ر په بت ھه ھیچ نه ی گوت له وه ک ئه تۆ وه

،  روایه  ڕاستیشدا ھه  له دا دیوه که وه خه ت چۆن له سه و که  گوتی؛ ئه که روونناسه ده
،   شیرینه و شیره ک ئه  زمانی وه  سه و که ئهکردن،   بۆ زمان و قسه یه  ئاماژه که شیره
بت زۆر  ن، ده  پاک و ساویلکه و مناه ک ئه ش وه ئوه،   بۆ ئوه یه ش ئاماژه که مناه

ناو   له دوور بگرن، چونکه کرت خۆتانی ل به خۆتان بت و تا پتان ده ئاگاتان له
  .  یه ھه  ھرکی کوشنده مانیدا ژهشیرینی ز
ستی خۆم گۆفت و خۆم م  ندک ده  ھه وه ناخیشمدا بشارمه م له ی درۆکه وه من بۆ ئه

ی   ئواره یت، چونکه زانی چی بکه تده نگت تکچووبوو نه واو ڕه م تۆ ته ومۆچ کرد، به
یت،  ر بکه سه ه چار چۆن مه زانی ئه تده  بۆ الت، نه وه بوو بت بۆ ماه داھاتوو ده

  وه له  و بیریت ترسی کارین بکه  مه ست به  پمخۆشبوو بۆ جارک ببینم ھه وه ده له
رمن و  ند شه مزانی تۆ چه ی ده وه رئه به له.  وه ویته  لی دوور بکه وه یته بکه
  یت و پی بیت، که  کارین بکهفۆن بۆ له ین ته ه دوام لکردیت سبڕووداماویت، له
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کیش  یه ی دوابخات بۆ ڕۆژکی تر، ماوه که ردانه  با سه  بۆیه ازیال زۆر ناساغهن
  .گوت کردم  ژیانتدا به کجار له  بۆ یهبوو، باش وه داته فۆن نه له می ته  وه وه ماه له
  

م ساڵ بوو بتوانین  که  یه وه توانم بم ئه ندی نوانمان ده یوه ی چوارسای په ماوه له
 مای  و له سه رکه ھه دوور  م دوور به که  سای یه ک خزان بژین، چونکه مک وه که

م  موو کاتک زیاتر دمان خۆشبوو، سای دووه ھه شدا له وه ڵ ئه گه ، لهژیا خۆی ده
و  دوای ئه ردانکی کردو له ندی نوانمان بۆ کارین ئیتر سه یوه دوای ئاشکراکردنی په

، ئستاش   کشه ستی نوان من و تۆ گۆڕا بۆ جۆرک لهوی ندی خۆشه یوه  په ردانه سه
ناوی ھاوڕتی و   توانت به  مرۆڤ ده یره  پم سه وه مه که  ده و کشانه کاتک بیر له

گوتیت؛  م دهجار پ یان ھر، نازانم ده ژه ات لهسکی تر پ بک  ژیانی که وه دسۆزییه
، کات  ده  قسه هسکی تر م که که  دهست م تۆیت، ھه ست ناکه یت ھه که  ده کاتک قسه

تی ژیانی  دوا فرسه....  وه کاته جیاتی تۆ بیر ده ناو مشکتدا له سکی تر له یان که
 نازیال سکت  وێ تۆ به ری خانیامان کردو له فه ندیمان بوو سه یوه م سای په  دووه ئمه

کترمان تیا   یه ، که لۆنه هرش کانی به دوای ڕۆژه توانم بم له  ده و ڕۆژانه پ بوو، ئه
و   له و کاته ر ئه  ھه ، خۆزگهن بوو کانی ژیانی ئمه ناسی خۆشترین و جوانترین ڕۆژه

  مه هم ئ ، به ج بووینایه وێ نیشته  له تایه تا ھه و بۆ ھه وه ته ڕاینایه گه  نه یه دورگه
  ....س  بهونک بوو زو خه نھا حه ته به

   پالنکی زۆر تۆکمه  به مجاره  ئه، وه کرده نی پده مه سای تهدوو ریک بوو  نازیال خه
تدا  گه ی له که ندییه یوه ھزتر په کانی پشوو به جاره  بۆالی تۆو له وه ڕایه  گه و نووه

بیر چووبوو،  ت له وه ، ئیتر تۆ ئهند باش و دسۆزی نازیال بوو ی چه وه ، به وه رمکرده گه
مبینی  م، کاتک ئه ت بکه دا لۆمه وه ، ناتوانم له وه گایته  بۆممدا که وه خه من له که
ریک بوو خۆم  بت خه ریکی نازیال ده کات و خه دا ده گه ت له ه  مامه ند دسۆزانه چه
  .  خراپ نییه یه وهو ش و ژنکی به  ئه ، که وه مانه گو ومه ری بکه رامبه  خۆم به له

تۆ  ر کاتک له بوو نازانم بۆ ھه وه یشتم، ئه گه ده نه ی تدا من ل و ژنه  شتک له تاکه
  ھنییهم ن رم له چوو، من سه  تک ده ندی نیوان ئمه یوه  ئیتر په وه بووه نزیک ده

و لت  ڵ ئه گه ی چی بوو، له که کردیت یان ھۆکاره نازانم جادووی لده!. چوو ده رنه ده
یربوو زۆرجار  ی سه وه ، ئه وه وتینه که ی دوور دهکتر یه  له  ئیتر ئمه وه بووه نزیک ده

 نازیالدا  ییم به زه نھا به ته ، من به نوانمان وته که و ده ئه بوو ڕمان ده کاتک شه
کردو   ده ی تۆ خۆی گرمۆه تاو ھاوارو قیژه روشککی ترساو له ک که  وه ، که وه هھات ده
  !.  وه شارده  خۆی ده وه رگاکانه ده کک له  پشتی یه له

نگ بوو، کاتک بوو چیتر تۆش  یشتم دره تگهکان   نھنی کشه لهملیسیا، کاتک 
ر تۆ  گه ئه"  نگ نییه ھیچ کاتک دره" ن؛  ده یه وه بوویت گوم لبگریت، ئه  نه ئاماده

  ساته و کاره  به ت ژیانی ئمه بوایه ک گوگرتنت ھه  خوله یی ده نھا ئاماده ته به
ر  گه  مرۆڤ ئه.بوو  ده وره ردووکماندا گه ی ھهش باوه ھات و نازیالش له ده یی نهکۆتا
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شت مرۆڤ بۆ   نابت، ئه ه وت گوێ بگرت توشی ھه بوونیشدا بیه کاتی توڕه له
ی  دا ئاماده و کاته ر له گه م ئه ست بدات، به ده قی له ساتک شتگیر ببت و عه

 توشی  وه امی بکاتهوت ئامۆژگاری بکات یان ئار یه سک ده  که گوگرتن بت، که
ت بۆ بکات و   کارین قسهیتبوو  وام ئاماده رده بهم نازانم بۆ تۆ   نابت، به ه ھه

من  ی زیاتر ڕقت له وه ، بۆ ئه وه کانته ماره  ناو ده  بکاته ھری ڕق و کینه دۆپ دۆپ ژه
مویست   من ده بوویت، که نه من  لهگرتن ک گو  خوله ی ده م ئاماده ، به وه ببته

  . وه مه موو شتکت بۆ ڕوون بکه ھه
  ی ئاماده وه ر ئه سه بم له  ده بم، زۆر توڕه  ده م توڕهنووس  ده م دانه  کاتک ئه بمبوره

من ! ت ر گوت بگرتایه گه بوو ئه ک گوێ بگریت، چی ده  خوله نھا ده ته بوویت به نه
موو  بوو گوێ بگریت، پاشان ھه م ده تیش دی تۆ، به  تایبه م به هگ دی دایک تده له

موو کات   تۆ ھه م، چونکه  توڕه نده وه  ئه ، که ، بمبوره وه کرده کال ده شتکمان یه
م ھیچ  یت، به کانی بکه  قسه وا به کارینی ھاوڕت بگریت و ب بوویت گوێ له ئاماده

  میشه کان ھه م  بۆ مرۆڤه، نازانکردم  بواشت پده گرت نه من ده  گوت له کاتک نه
  !. درۆکان بگرن  گوێ له  خۆشهپیان

 کارین بیت،  بوو به ده تت کرد، نه که ردانی خزانه ی تۆ سه فته و کۆتایی ھه ئه
 پویست ناکات  گوتیت، که ده م پ یه م قسه مووجار ئه و بزانت، من ھه بوو ئه ده نه

  ت، که بوایه  دنیا نه وه و له ر ئه گه  بزانت، ئه کی ژیانی ئمه نییهموو نھ کارین ھه
  وات به تۆ ب، منیش فریو بداتات ھ ده  نهدا و کاته ک و ڕاست لهنیت، ڕ  وه ماه تۆ له

دی خۆمدا  کی کرد، له یه  درا دم خورپه رگاکه ده کاتک لهپم گوتیت؛ کرد،  ده من نه
 بدات، کاتک  رگای ئمه ده  له ممه ی ڕۆژی شه م ئواره بت بهبت ک  مگوت؛ ده ده
 ژووردا کرد گوتی؛   خۆی به وه که یه الکه  عه ک و دوو به ب یه  به وه م کرده رگاکه ده

ندک شتی بۆ  ھه داوای لکردمبۆ خۆی  ملیسیا ختدا ھاتم،  ناوه ناکاوو له  له ببوره
  .... دانانیشم وه ر ئه به ، له ت پخۆش نییه م ھاتنه ئهو تۆش  ماڵ نییه زانم له ، دهبکم

 بکم، متوانی بۆتی ر ده ت ھه من بکردایه و کردبوو داواشت له ئه ی تۆ داوات له وه ئه
،   بمان کیایه وه ی بۆیت پکه وه ی پش ئه که یانییه به رله سهمانتوانی  یان ده

 ئیتر بۆچی  و بازاڕه  بۆ ئهتڕۆیش بۆ خۆی دهر  و ھه بوو، ئه وه ی تۆ ئه که ھانه موو به ھه
  . ر خۆم بنایه ر به م وهت حمه  زه وه  مناکه من به

ک  م، وه رمووی لبکه یویست من فه س ده ویست بوات به یده  نهکرد، و ڕاستی نه ئه
رگای  ی کردو ده که یری ماه ندک سه مجاری بت ھه که یدیبت و یه ی نه وه ئه
ستاو   وه که وشه  حه مک له وێ دانیشتبووم که  من له ، چونکه  کرابووه که وشه حه
 ڕۆیشت، پش  وه ره رگای ده و ده ره و به وه  ژووره وه ڕایه کشاو گه کی ھه یه ناسه ھه
   خۆش و زمانه  ڕووه  به وه  بکاته وه ره ی ده رگاکه ست ببات ده ی ده وه ئه

بت  م خۆ ده ، بهوت خۆشنهتری ککی  سک یه  که  گوتی؛ ئاساییه وه یه که شیرینه
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گینا   ئه، ختی خۆم ھیچ ھۆکارکی تر نییه ب به  له  جگه  پم وایهبت، ھۆکارک ھه
  .... بووه چ زیانکم بۆ تۆ ھه

نھا  ته  به مه وت بوات، ئه یه  ده ، کهتدا بی کردو ویستی وای نیشانی من  قسانهو ئه
ن و  دا بکه گه فتاری له  ڕه یه و شوه سک ناتوانت به  ھیچ که فریودان بوو، چونکه

،  وه مه  دنیای بکه وه  دوژمن له بته ی زیاتر نه وه مویست بۆ ئه ، من ده وه داته م نه وه
 زیاتر ڕقی  یه وه  ئه ه تین ھه وره  نابت، ئاخر گه هبوو کاتک رقم لی نه  من ھیچ که

ر  رامبه به کک له ، باشترین چهخۆت بوروژنیت ر به بهرام کانت به زه ناحه
 ڕزو   به ، فریودانیانه ییه خشنده یی و به وره کانتدا نیشاندانی گه دوژمنه
  .ن ده ترت لده وره گینا زیانی گه ویستی، ئه خۆشه

 پگوت؛ م نده وه ر ئه ، من ھه وه ره  ده واتهو ب وه  بکاته رگاکه ستی برد ده دا ده و کاته له
زی  ڕ  ئمه وه وانه  پچه ، به ۆیه ت  ڕقمان له  ئمه ر پت وایه گه ت، ئهی ه تۆ ھه
بت  ویت، ئیتر بۆ ده تی ملیسیا زۆری خۆشده  تایبه ، به یه تمان بۆت ھه تایبه
 کیلۆنی  ست له ی ده وه لک بوو بۆ ئه  ھه مه ئه... .یت  بکه و جۆره کی له یه قسه

  زمانکی زۆر شیرین و به ، به وه ڕته و الی من بگه ره مک به ربدات و که ه ب رگاکه ده
  وتنی له رکه  سه  بوون به  ئاماژه دا، که رده  خۆشییان ده وه کانییه  چاوه ک له یه بزه

  ی تۆیه بانییه و میھره بانیت، ئه یدا، گوتی؛ ئادریان تۆ پیاوکی زۆر میھره که پالنه
و   ئه میشه ، نازانم بۆ ھه وه من بته وا تۆ ڕقت له کات، که نم دهرا  نیگه میشه ھه
بیرت بت  ر له گه ، ئهون  خۆشم ئه ، که یه  ھه و پیاوانه ر به رامبه م به  خراپه سته ھه

ر خۆشم ویستی،  کسه و یه  ده کترمان ناسی له ، کاتک یه لۆنه رشه به ر له من ھه
الی ملیسیادا ڕۆیشت،  یلت به  تۆ زیاتر مه دابوو، که هو ختی من له م ئیتر ب به به
  وه توانیت له م خۆ ده ، به هبوو  ژیاندا ھه ختی له  من زیاتر به  له میشه و ھه ئه

توانین ھاوڕێ بین،   ده بت ئمه ، ھیچ نه وه  ڕقت لم نابته ، که وه یته دنیام بکه
  !. کی تدایه یه  چ کشه مه ئه

ک تۆ   وه وه کانییه  ناو سیحری فریوه هوتبووم ک که یه شوه  به و کاته هئملیسیا، 
  مه ، ئه وه قییه مدا ته گه ی له و کاته  تا ئه ی چییه که قینه  راسته زانی ئامانجه مده نه

یت، ژنان   من بکه ڕ به تتوانی باوه ر نه م ھه  بوو، به که له سه ڕاستی و درووستی مه
وام پیان  رده  به کان ببینن بۆیه یی ناخیان ناھت ڕاستییه ان، ئیرهھ  وه میشه ھه

  .ن  بکهکان  درۆزنه بهڕ  درۆکان بت و باوه  گویان له خۆشه
نیت، و ملی بشک وه ره  ده واتهم و ب یدا نه گه یست زیاتر لهمو  من ده و ئواره ئه
ی من  ه  ھه مه ، ئه وه ره  ده م بواتهکانی بھ ته می تۆمه ب وه بوو به ده م نه به

و چیم  وه کاته بھنم چۆن بیرده بوو وازی ل بوو، دهی من  ه نم ھه  ل دهبوو، پی
ت، به ده پت با بۆ خۆی ب م ئیتر توشی ئه ه و ھه  مم دایه وه بووم و وه  ،
ش باجکی  ی بگات و ئمه هک  ئامانجی پالنه خساند به و ڕه ی بۆ ئه له و ھه ش ئه مه ئه
   .ماندا وره گه
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یای ناو  مووی خه و ھه س ڕقی لی نییه ، که وه مه  دنیای بکه وه مویست له من ده
 پی  وه ر ئه سه ر له و ھه م ئه  بین، به ھاوڕێ وه توانین پکه تی، ده ۆیهمشکی خ

 ی  قسه وه ی و نازکه ھمن تا به ره و سه بت من خۆشم بوت، ئه  ده گرت، که داده
گریان  ستی به پ ده بوون و له کانی گۆڕا بۆ توڕه کردنه چی دواتر تۆنی قسه کرد، که ده

کانی خۆیشی ڕقیان  ت ھاوڕێ نزیکه نانه س خۆشی ناوت، ته و که  ئه کرد، که
زۆر و منی   ئه ؛ که وه گوته  دهی و ده  ئه وه کوه  گریانکی له وام به رده تی، به لیه

  ....تی ر ڕقم لیه م من ھه وت، به خۆشده
کرد؟  یت دهیت چ ی من بوایه  جگه ر تۆ له گه  پشچاوی خۆت، ئه ملیسیا، تۆ بیھنه

 من کردم، ویستم  کرد، که ت ده وه ر ئه بت ھه خۆ ھیچ نه؟  وه ره  ده یته توانی بیکه ده
،   بدۆزمه وه ره  ده بۆ ڕۆیشتنه ک و پاشان درۆیه وه ستنمه ی بیوه که  گریانه له
  م، بۆیه ردانی بکه  پاتریک دابوو سه نم به  به بوو، چونکه  درۆ نه مه ند ئه رچه ھه
شی پداکردم و گوتی؛  چی باوه گری، که ی چیتر نه وه ستیم گرت بۆ ئه  دهستم برد ده

یت،  که الم ئه هال ھ موو ڕۆژک زیاتر ھه کوژیت، ھه تۆ پیاوکی زۆر خراپی، تۆ من ئه
  وت خۆشویست و منت به  وا ئه من زیاتره پم ب بزانم ملیسیا چی له

  نده وه ی پم ب؛ بزانم بۆ منت خۆشناوت و ئه  دهی خۆم سزا دا، که ویستییه خۆشه
 بینی ناتوانم بۆ ساتک  لۆنه رشه به ی تۆم له وه و ڕۆژه زانیت له ، دهمدا گه قی له ده

و  ، ئه وه بته  ملیسیا ده م دونیا ڕقم له موو ئه د ھه قه ، من به وه مه که بیرت لنه
 ئستاش  ژیانی مندا، بۆیه تکدانی   له وامه رده  بهو بات، ئه کانی من ده موو شته هھ

تۆوه  له یه وه نھا بۆ ئه ته رداری بم، به ستبه و ناتوانم ده وه مه که  نزیک ئهخۆمی ل   
  .وت جارک چاوم پت بکه به نزیک بم و جار

مت  ر بتوانم ماچکی ده گه کجار ئه س یه کجار به ئادریان، یه: وام بوو گوتی رده به
کجار،  س یه م به که ھنم، تکا ئه موو شتک ئه ھه م، ئیتر ھیچم ناوت، واز له بکه

کات،   ده هوان و شه کاتک ملیسیا باسی ئه،  ناو دمدایه ی له م ئاگره  به ئاوک بکه
  وت پوه یانی خه و تا به وه  ناو گیانمه چته بن ئاگر ده  جوت ده وه  چۆن پکه که
ند  و چه یشی بۆ کردم ئه لۆنه رشه ی به که ت باسی جوتبوونه نانه بینم، ته ده
م ڕق  نده وه کوم و ئه  ده وه ناوه کرد من له ی ده و جوتبوونه  باسی ئه وه زرۆییه تامه به

تم و  مک ب تاقه الی من گوتی؛ که و له  ئه ستم بوو بیکوژم، چونکه ، قه بووه دهلی 
و  ئه. چی ھاتبوو بۆالی بۆ تۆ م، که  بکه ریاکه راخ ده کی قه یه  پیاسهنھا ته وت به مه ده

ش  ڵ مندا به گه  له و خۆشییه بوو تۆ ئه ، ده  جادوبازه و ژنه ئه من کرد،  تی له خیانه
و  کجار ئه م بۆیه که  تکا ده  جوتباین، بۆیه و ھوتله بوو من و تۆ له هیت، د بکه

 نوان بت له ک ده  نھنییه مه ئهم  ده نت ده ، به ش بکه ڵ مندا به گه ش له خۆشییه
کجار  س یه به.  بزانت م نھنییه سک به ھم ھیچ که ن بت نه من و تۆدا، به

ک  ویت وه م، خۆشم ئه که ، تکا ده مت بھنه ئادریان دهی   دی، ده م بھنه که ونه خه
م،   تۆ بگه ی به وه  پناو ئه  له  زۆر باجی قورسم داوه ویت، بوابکه شت خۆشم ئه
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 چاوم  ھیچ پیاوک نییه!.  یان چی رد درووست بووه به م تۆ نازانم دت له به
  یریت له ، تۆ زۆر سهم یدا بگه گه م له که  ئامانجه متوانیبت به ری و نه  سه خستبته

م   الوازن، بوا ناکه نده وه م ژناندا ئه رده به کان له موو پیاوه ، ھهکانی تر ناچیت پیاوه
کات  یدا ھیچ نه گه و له وه پیاوک بپاڕته بت ئاوا ژنک له ک ھه یه م دونیا نمونه له

مزانی   ده وه نجتییه گه  من له پم ب،؟، تۆ چیت وه خۆی دووربخاته وت له و بییه
 بۆت ڵ ژنکدا گه  له م شوه بت، چۆن ئستا تۆ به ر جادو نه گه ، ئه ملیسیا جادوبازه

  .... وه یته می ناده بیت و ھیچ وه ده ق  ده نده وه گری ئه ده
 خۆمی ک له یه ھیچ شوه توانی به مده ک لم ئاۆزکابوو نه یه شوه و به ملیسیا، ئه

و شونکی بریندار ببت و  وه مه خۆمی بکه  ھزی خۆم له ترسام به ، ده وه مه دووربخه
و کات  ری، خۆ ئه  سه مه ستدرژی بکه  ده من ویستومه  ک، که یه گه  به بیکاته
 ڕۆژ  تۆ ده. ن که کان ده  درۆزنه وا به ب میشه ھان ھه کان وه ک ژنه کانیش وه پۆلیسه
ن، چ چیرۆک و  که  ده گه وان داوای به  ئه وه  و دادگا بخونهبۆ پۆلیس ت حیکایه
ک بۆ  یه گه  به ی ببته سته ر جه  سه ی برینی ژنک له توانت ھنده تک ده حیکایه

  !.دادگا
وت،  رکه  تۆ بۆ ده ر به رامبه  ناخیدا به ستورم له یدا ڕقکی ئه و ئواره کانی ئه قسه له
یت بۆ  یبه یت و ده ده و تک ده موو شتکی ئه کرد تۆ ھه ی ده وه هوام باسی ئ رده و به ئه

، تۆک   بت نهو ئه ھی ی ئستا هم ماڵ و حا بوو ئه  دهکرد ی ده وه و باسی ئه خۆت، ئه
موو شتکی  یگوت؛ ھه زانی و ده کانی ژیانی ده تییه ھامه ی نه رچاوه  سه  تۆی بهو ئه

 تۆ  ال دروست بکات، که م له و گومانه یویست؛ ئه  دهش زیاتر وه ، لهبات من بۆ خۆی ده
 ؛ دوو مندای ل و گوتوته الی ئه  تۆ له ڵ مندایت، گوایه گه ندی له وه رژه نھا بۆ به ته به

و  ، ئه وه ره  ده مه یکه ده که  ماه لهم و  ده ده ھه قی ت ک شه م و یه که دروست ده
نھا  ته و به ملیسیا باش ناناست، ئهمن ک  سک وه  ھیچ که یگوت؛ بوام پبکه ده

 ھیچ  سکی خۆشبوت، بوام پبکه و ناتوانت ھیچ که س، ئه و به ژنکی جادو بازه
موو شتک بۆ من  و ھه ئه.  یه تدا ھه گه ندی له وه رژه نھا به ته تۆی خۆشناوت به

،  وه ڵ تۆدا نامنته گه لهر   تاسه ، که ی کردووه وه جار باسی ئه یان ، ده وه گته ده
ڵ  گه  له وه ژره  تۆ له  منی گوت؛ که و به ، ئه کی بۆ تۆ نییه ویستییه و ھیچ خۆشه ئه

ر  سه یگوت؛ له  دهن، وه ر کار پکه سه ، له زه ناوی ھان یه ندیت ھه یوه پیاویکی تردا په
ندا کا  پشووه نخواردن، لهڕۆن بۆ نا  ده وه ڕوان پکه ، نیوه تی منیشی نییه  زۆر تاقه کار

  متوانی ڕگا له یتر نهم چ وام بت، به رده ویستی به....  وه خۆنه  ده  قاوه وه پکه
  وه ره  ده ڕۆیته ، ئستا ده سه ریدا قیژاندم و گوتم؛ به سه  به بوونی خۆم بگرم، بۆیه توڕه
م  شه ڕه ک ھه ، پاشان وه هو مک ھواش بووه  که....م که ر نا پۆلیس بانگ ده گه  ئه باشه

  و شوه  ئازاردانم و به وام بیت له رده ر به گه ئه ئادریان،  لبکات گوتی؛ گوبگره
موو   ھه ، بوام پبکهخ  دۆزه مه که یت، ژیانت ئه دا بکه گه م له ه  مامه قانه ده

ر  گه یت، ئه، تۆ ھشتا من ناناسم ستی خۆم بگه به  مه  بهی وه م بۆ ئه که ک ئهشت
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ی  ویستییه و خۆشه  ئه  باشتره م، بۆیه یکه ر نرخک بت ئه ھه م به وت کارک بکه بمه
  .یت شی بکه ڵ مندا به گه  له دتدایه بۆ ملیسیا له

ک   ئادریان، من ملیسیا وه ؛ گوێ بگره گوتی وه بوونکه  توڕه  پکدا دیسان به له
  مه یکه نم و ئه که می داده نجه م په وت له رکات بمه ستمدا، ھه ده  له ک وایه یه قه ئه
رکاتیش ماندوو بووم بۆ  م و ھه توانم چۆنم بوت یاری پ بکه کی ترم، ئه یه نجه په

ی پیاوو  قی بھنیت، زۆربه  ڕه لله  که  واز له  باشتره م، بۆیه یده کوم بوت توڕ ھه
نھا  ته ، به ت چییه ، خیانهن که تر دهک یه ت له  خیانه مانیایه م ئه کانی ئه ژنه

م  ژیت، به ڵ ملیسیادا ده گه  تۆ له  چوار ساڵ زیاتره وه  ئه. کی تره یه وه تاقیکردنه
وام  رده ودا به ڵ ئه گه ، تۆ ناتوانیت له کردووه ڕێ نه یدا به گه خۆشی له چوار ڕۆژت به

 دوای  ھت، تۆ زۆر گالنه ده جت ر به ی ھه مۆ یان سبه و ئه  ئه بیت، چونکه
یت، نیو  یکه ودا ده ڵ ئه گه وو له ی تۆ بۆ ئه وه وتوویت، ئه و که ویستی ئه جادوی خۆشه

 پ  کانت له  پوه وه ڕیته گه یت، ئواران ده ر ژنک بکه کی تر بۆ ھه چاره
. کات ت ده وه خرھاتنه  به وه ویستییه سۆزو خۆشه شکی پ له  باوه نت و به که داده

م  که یه ر له یت ھه و پیاوانه ، تۆ لهو نیت  ئادریان تۆ پیاوکیت قابیلی ئه بوام پبکه
کی  ، تۆ کاریزمایه وه ته که ت و قۆزییه ھامه ری شه  ژر کاریگه ونه که  ژنان ده نیگاوه

ک  ری ژنکی جادوبازی وه  ژر کاریگه وتویته  که یره ، پم سه یه یرت ھه سه
  !. یاوهملیس
ویش  و خه کانی ئه  پوپوچه  قسه و به شه م نیوه  به تم نییه م ملیسیا، تاقه که ئازیزه

  م، که و ناکه ی ئه رانه قۆڕو فریوده موو قسه و ھه  چیتر باسی ئه خۆم بزڕنم، بۆیه له
 کاتک  وت، بۆیه مدا بخه گه رت و له  به خشته ر نرخک بت من له ھه یوسیت به ده
یویست  ، دهدا تی تۆی ده سایه ی شکاندنی کهو  دادی نادات ھه و ڕگایه یزانی ئه هد

و   توڕه نده وه  دواجار ئه ، بۆیهوانک و تۆش بکات ژنکی جادو باز  پاه من بکاته
خۆمی  لهی  وه بۆ ئهمدا ردوو قۆی الماری ھه اتک پهما ک خۆم نه بزاربووم ئاگام له

سبوو ئیتر  و به  بۆ ئه مه  دڕا، ئه وه ستمه ده ی به که نکه  ته که  ھله قۆی وه مه دووربخه
ت  که که  ھله وه و گوتی؛ ئه وه وته مک دوورکه  که ی بھنت، که مه گه ۆتایی بهک

  .....یت ، خۆ ناتوانی حاشای ل بکه رمدا دڕاند وا نییه به له
ی یوسف و زخام  که ر چیرۆکه کسه ی کرد یه یه م قسه ملیسیا، کاتک ئه

تی  م یوسف ڕه ڵ یوسفدا بنوت، به گه یویست له ، کاتک زخا ده وه وته بیرکه
  ت له نت خیانه ناتوا ابت ڕووبدات، چونکهک ن یه ھیچ شوه  کاری وا به ، که وه کرده

 ی نوان من و یوسفدا که ردوو چیرۆکه  ھه له.  بکات تی کردووه  خزمه ی که که مرده
ریدا  به  له که سک کراسه رکه م خۆ نابت ھه  بهری دڕا، ی به که  کراسه که میوانه

  !.   بت بگوناھه وه نای ئهبدڕت ئیتر ما
م دونیا ناتوانت بگوناھی  کی ئه ر دادگایه م ھه رده  به ینه هش بب مه زانم ئه من ده

  ، به ی دڕاندووه که که ی یان ھله که  پیاوک کراسه وه پشه  له لمنت، که سه ژنک نه
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  وه ن پیاوکه الیه ی له که  کراسه وه پشه ر ژنک له گه ک ئه رو یاسایه موو پوه ھه
  وه  پشه ک پیاوک له ر یوسفیش وه گه ، خۆ ئه المار دراوه بدڕنرت واتا په

و  وای میسری داوه رمانه فهالماری ژنی  ی په وه ر تاوانباربوو به ی بدڕابا ھه که کراسه
  . ی دڕیوه که ی پیاوه خه  یه خۆی کردووه رگری له کاتکدا به ویش له ئه

  ، چونکهبوو جگای خۆیدا  لهنی کاری که که ی من بۆ دڕانی ھله که یشتن و ترسه تگه
کاتی   تاوانبار بکات له وه الی تۆ به  من له  کهیشت، ی خۆی گه که سته به  مه و به ئه

 .وم یدا بخه گه زۆر له  به و ویستوومه المارم داوه کانی تۆدا من په تهھنانی ش
ک   تۆش وه  داوای لبوردنم لکردیت و کارینی نوان من که بۆ ڕوداوه من یشکاتک
   من گوناھبارم بۆیه وه  لکدایه وه ت به که م دونیا داوای لبوردنه کی ئه ی خه زۆربه
 کاتک داوای  یه مه رده سه م ساتی مرۆڤی ئه  کاره مه  ئهم، ئاخر که لبوردن دهداوای 

  !. تاوانبار ویش به  قوربانی و ئه بته ر خۆی ل ده کسه یت، یه که دهلبوردنی ل
م ساتی  که یه ر له ی تۆ ئاشنابووم، ھه که  جوانه  پاك و ڕۆحه  ده ملیسیا، من زۆر به

دا دانیشتبوویت دم  که نده رمه  ھونه م پیره رده به ، کاتک له لۆنه رشه به  له وه بینیینه
و  زانی ئه مده م نه ، به وه ستته به  ده وه  منه  تۆ به  شتک له کی کرد، که یه خورپه

  که ناه ر که سه له' ڕامبال دل مار'ی  که ر پرده  سه ، تا بۆ ڕۆژی دوایی له  چییه شته
   ئمه یه رک ھه ده ستم کرد قه کرد، ئیتر ھه هکانت د ماشای ماسییه  ته وه تۆم بینییه

 خۆم  له.  گرێ بدات وه وت من و تۆ پکه یه  ده یه ، ھزک ھه وه ستته به  ده وه که یه به
مدا  کی که یه  ماوه  له ، که سات و ناخۆشییه موو کاره و ھه پرسی دوای ئه ده

م  ی ئه و ھزه بت ئه یت، ئه هست بد  ده  له  دایک و باوکه س، که ویسترین که خۆشه
  مه  ئه ندن و بردنک شتکت بدات، که سه ر ل بری ھه خات له  ڕکده کارانه

 ڕووی  مه ت ئه بوایه  نه وه ر ئه گه مووماندا دت، ئه  مشکی ھه  به خراپترین ھزرکه
ش بت  چۆنی پخۆ کانی ناو مشکی خۆمانه وه مووی بیرکردنه  ھه مانه دا، ئه ده نه
  .ین که کانمانی پ س ده  تلیاک ئاسا ئازاره و شوه به
وا  ت ئه دایه نه  ڕوی وه ر ئه گه  ئه ، که  نییه وه یشتم ئه  ژیاندا تگه ی من له وه ئه
کانی ژیان  کارییه نگاری خراپه ره ی مرۆڤ چۆن به وه کو ئه دا، به ده نه ی تر ڕوی وه ئه
  مه ، ئه وه سته ده کاندا خۆی نادات به  خراپه ڵ ھزه گه ، مرۆڤ چۆن له وه بته ده

ت منیش  مردایه ر دایکم نه گه زانی ئه تا من وامده ره سه.  یه که له سه کرۆکی مه
دا،  ده نه  ڕوی ساته موو کاره و ھه بووم و ئه ده و توشی تۆ نه لۆنه رشه ھاتم بۆ به ده نه
موو  ک ژنک ھه  ژیانیدا وه ر دایکم له گه ، ئه یه وه  ئه که له سه دا مه  بناغه م له به
 زیاتر و و ئهرنجی  بت سه  ده ت، که کردایه رج نه  خه وه ڵ باوکمدا به گه نی له مه ته

توانت چۆنی بوت   ده ماشای بکات، که یاری لگۆ ته ک  وهوزیاتر بۆ خۆی ڕابکشت 
  و شۆکه ویش توشی ئه دوای مردنی باوکم ئه و چی بوت لی درووست بکات، له

 ھیچ  دایه وه  له که کییه ره  سه ه  ھه  ژیانی دابنت، بۆیه بوو، که ده  نه ترسیداره مه
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یت و  بکه رکاتک ویستت و چۆنت ویست یاری پ  ھه ، که مرۆڤک یاری مندان نییه
  .... وه ویته ت بوویت وازی ل بھنیت و لی دووربکه بتاقه

دری زۆر   غه دا نا، که وه ی پیرانی خۆری ئواران دانی به  خانه وک له دایکم شه
و  توانت به زاران ساڵ ده کم ھهوزانی با و وای ده ، ئه باوکم کردووه ی له وره گه

فتار   ڕه وهو ش یدا به که ڵ پیاوه گه موو ژنک له یگوت؛ ئیتر ھه و بژی، ده  بۆ ئه یه شوه
رنجی بدات   زیاتر سهی وه الی خۆیدا ڕابکشت بۆ ئه هی ب که سۆزی پیاوه  کات، که ده

رنابن و  کانیان ده ستکی خۆیان بۆ پیاوه موو ھه ت ھه ، ژنان قهخی پبدات و بایه
پ کۆچی دوای  م کاتک باوکم له ، بهن که رکوتی ده ناخی خۆیاندا سه  له میشه ھه

ی  وه ر ئه به ، لهر دانا سه  ژیانی له  بوو، که وره  گه و شۆکه کرد، ئیتر دایکم توشی ئه
  . گرێ دابوو وه  باوکمه دکی ژیانی بهموو ئوم ھه
ڕووی   ڕووبه ؛ مرۆڤ پویسته یه وه  تۆی بم ئه دا به وت لره مه ی ده وه ئه
.  وه کانییه مه  ناو گه وته ک بکه ، نه وه کان بته  خراپه کان و ھزه تییه ھامه نه
ند  نیشاندانی چه  وت به یه  ده یه  ھزکی خراپ ھه میشه مرۆڤکدا ھهر  ژیانی ھه له

وتنی  رکه م سه ، بهخ ببات و دۆزه ره م ژیانی به کی که خۆشییهنکی جوان و  دیمه
  . کان ک ئاسان و خۆشه  نه کاندایه خته  ناخۆش و سه ری ڕگه به  گرتنه ژیان له

خۆی  لهزیانک راب چ   فریوخواردنی سه تی به زانیت مرۆڤ کاتک تینوویه تۆ ده
ک ئاو خۆی نیشانداین   وهر شتک کاتی تینوتیدا ھه  له رج نییه  مه دات، بۆیه ده

  و ھزه  بوا به  ئمه ین، پویسته سلیم بکه ی تهین و خۆمان وای پبکه ب ئمه
 جوان نیشانمان ھز و  به کانمدا خۆیان به کاتی الوازییه  له ین، که که  نه خراپانه

  .ن ده ده
کی  موو نھنییه بوو تۆ ھه ده  نه ، که وه  کرده م دووباره یه م قسه زارجار ئه ملیسیا، ھه

ی  وه ب ئه  به یه وه ی ژنان ئه ه ترین ھه وره یت، گه نوان خۆمان بۆ کارین باس بکه
   ھزه ی، که مه ، ئه هو گنه کتر ده موو ڕازو نیازکی دی خۆیان بۆیه  ھه وه نه بیربکه
 چ خاکی  زانن له ن، ده کک تک بده وت ژیانی یه یانه کان کاتک ده خراپه
  ستی به  ده وه رگایانه و ده ، لهھای کرد روه کارینیش ھه. ن ست پبکه  ده وه الوازه

و کون و  و له کانمان پدابوو، ئه  خۆمان کلیله  کرد، که تکدانی ژیانی ئمه
  و به ئهنماندابوو، ا خۆمان نیش  تکدانمان کرد، که ستی به  ده وه رانه به له که

ک یاریزانکی باش چۆنی بوت  یتوانی وه  دهک ژیانی تۆی کۆنترۆڵ کردبوو یه شوه
یی خۆت  ھۆی دپاکی و ساده مووی به ش ھه مه دا بکات، ئه گه  یاریت له یه و شوه به

و  کانی ژیانی ئه  نھنییه ت به باره  ھیچ شتکت سهم تۆ ودا، به ڵ ئه گه بوو له
ی خۆی  که  چۆن پیسییه ک پشیله و وه  ئه یره زانی و جارک گوتت؛ سه ده نه
وا  ر باسیشی بکات ئه گه ، ئه وه شارته موو شتکی خۆی ده  ئاوا ھه وه شارته ده

 فربیت ڕز  وه وه  ئه  له  پویسته واته ، منیش پم گوتیت؛ کهکات وقوچ باسی ده لنگه
 ژیانتدا  سکی تر له رخۆت نیت، که  تۆ ئستا ھهکانی ژیانی خۆت بگریت، نییه نھ له
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 نوانماندا   له وه  خۆش و ناخۆشه ی به و شتانه  پویست ناکات ئه ، بۆیه یه ھه
بۆ نھا  ته بت با به مان ھهانک  خۆشییه ر ئمه گه یت، ئه و باس بکه ن بۆ ئه ده ڕووده

ت  که مه ر بۆ خۆمان بت، تۆش وه ر ناخۆشیش بت با ھه گه خۆمان بت، ئه
الباس  کانی خۆمی له مه بت خه سک ھه  که یه وه بوو، ئاخر من پویستم به وه ئه

و  ر له گه ، ئه وه کانمی تدا بته مه  جگای خه  بچوکتره وه ی من زۆر له م، سینه بکه
 خۆم  نگه  ڕه وه مه تاڵ بکه ال به رم و خۆمی له ھانای بۆ بهبت  سک نه دا که کاتانه

  ....مک ناگرم گرتنی ھیچ خه ی ھه رگه بکوژم، ناتوانم و به
کات  ر مریشک خۆی خۆڵ نه گه ئه(ت؛   ده یه  ھهندکیان پهکان  ملیسیا، کورده

و  ک ئه ان وهی ژن  زۆربه)ریدا سه سک ناتوانت خۆڵ بکات به ری خۆیدا ھیچ که سه به
جار من پم گوتیت؛  ندین ری خۆیاندا، چه سه ن به که  وان، خۆیان خۆڵ ئه مریشکه

تی کی دی خۆ موو نھنییه یت و ھه  بکه یدا قسه گه ی له وه گرم بۆ ئه گکت بۆ ڕاده سه
  بوام پبکهفاترن،  وه ستترو به  ھه کان به  مرۆڤه کان زۆر له گه ، سهیت ال باس بکه له
ن،  گه گرن و لمان تده کان گومان بۆ ڕاده  مرۆڤه ندک له ھه کان زیاتر له گه سه
  یه چی مرۆڤ ھه گات، که کانت تده  ئازاره نھا بۆنکردنک له ته کان به گه سه

ت،   ده وه  اللوتکه یت، ئینجا به که کانتی بۆ ده تی و ئازاره ینه کاتژمرک باسی مه
م  تی ناکه م، ئاخر من داوای یارمه  ناتوانم ھیچت بۆ بکه م، که که داوای لبوردن ده

م   ھیچ مرۆڤکی زیندوو له نھا گوم ل بگریت، بوام پبکه ته م به که داوا ده
گرتووم، ملیسیا،  یدا گوی ل نه که ناو گۆڕه ی باوکم له دا ھنده مینه رزه سه

  ....گرن  گوێ ده مه رده م سه کانی ئه  زیندووه  مرۆڤه کان زیاتر له مردووه
 توانت گوت لبگرت و لت تبگات،  مرۆڤک ده گک زیاتر له من پم گوتیت؛ سه

گک کاتک  ؛ سه ر گوتن نییه کردن ھه م خۆ قسه  بکات، به و ناتوانت قسه  ئه ڕاسته
نووست و   ده وه ک مناڵ پته سوت، وه ده تیت خۆیت ل زانت تۆ ب تاقه ده
کردم،   گوت نه م تۆ به به کشت، رنجت بۆیاریکردن ڕاده ورتدا دت و سه چوارده به

ی تۆ  قینه ی من دسۆزی راسته نده وه سک ئه کردم ھیچ، ھیچ که  گوێ نه تۆ ھیچت به
ی  نده وه س ئه ویست، ھیچ که ده ی من تۆی خۆش نه نده وه سک ئه بوو، ھیچ که نه

توانم  ک من خۆم نه یه بت کشه ، ئیتر چۆن دهینبوو خۆمان دسۆزی خۆمان نه
توانت  ن، مرۆڤ خۆی نه تیمان بده کانی تر بتوانن یارمه م، خه ری بکه سه چاره
  !.....توانن کانی تر چۆن ده ر بکات، خه سه کانی خۆی چاره کشه
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 پاتریک داو  رکم له  من ڕۆیشتم سه وه و شه ی ئه که دوای ڕووداوه ملیسیا، له

ستا،  وه دم دهبوو ریک  وه، خه دامه می نه ، ھیچ وه وه م بۆ گایه که رھاته سه به
   توڕه نده وه  ئه م، بۆیه  بده ناسه باشی ھه توانی به مده می گرتبوو، نه رسینه شتک سه
و  کرد له ستم ده یدا ھه که نگییه  بده  له ر پاتریکدا قیژاندم، چونکه سه بووم به

   تووڕه  شتگیرییه وشوه  ژیانمدا به مجارم بوو له که  یه وه ، ئه  بتشدار بهدا  پیالنه
ک خۆتانی ل  یه گوتیت ماوه کشاو گوتی؛ من پم نه کی ھه یه ناسه ببم، پاتریک ھه

 لتانی  تایه تا ھه ی بۆ ھه وه وت بۆ ئه که ستده م ده گه ندک به دوور بگرن تا ھه به
و  ئهک  تۆش وه:  بووم و گوتم ی تر توڕه  ھنده انهم قس منیش به....  وه مه  بخهوورد

ت؛  پی دهچی  که،  خۆشی دڵ بووه ی توشی نه که خۆشه  نه ، که ت لھاتووه پزیشکه
ویش  م و ئازاردانت، ئه  ھۆی خه بنه  ده دوور بگریت، که  به و کشانه بت خۆت له ده
ڕم، من چی  گه دا ده  دوای کشه زانی من خۆم به  بۆ تۆ وا دهنابی دکتۆر ت؛ جه ده

چی  که... .کات ڕوانم ده رگا چاوه رده به  له وه  بۆ ماه وه ڕمه گه م کاتک ده بکه
نھا  ، ته ی خۆی ڕژاندووه که ھره و ژه  ئه  ھیچ شتک ناکرت، تازه تازه: مدا گوتی وه له

شتدا بو  موو له ھه  به که ھره ت ژهھی ، نه یه هو یت ئه وانیت بیکهت شتک تۆ ده
و  م ئایا ئه ، به یه  ھاوکاری ملیسیا ھه ش پویستت به مه و بتکوژت بۆ ئه وه بته

  .؟ یه که  پرسیاره مه ، ئهتیت بدات توانت یارمه ک ژنک ئه وه
دا  ھراوییه  ژه دانه م پوه توانیت له  ده  خۆشبوو، که وه ملیسیا، من زۆر دم به

 من  توانیت له  تۆ ژنکیت ده ی، که وه شبین بووم به یت، زۆر گه ھاوکاریم بکه
  شبینی ناتوانن به یای و گه کاتک خۆشخه  ھیچ هی وه  ئه که م ڕاستییه یت، به تبگه

  . کان بپکن کییه ره  سه ئاسانی ئامانجه
م و  فۆنت بۆ بکه له مویست ته رو نه سه  ختی برده ناخۆشی و سه م زۆر به وه و شه من ئه

رچۆنک ببت  مویست، ھه م، من ده ت ل تک بده که ردانه  سه  ناخۆشه واه م ھه به
کاتک   وه  ماه لهی  که و ئواره وه ڕیته م، ڕۆژی دوایی بگه  بکه وه ڕوانی ئه چاوه

ۆ ک خۆی ب ت وه که وداوهواوی ڕو  تهرخۆ سه  ھواشی و له وت، به که وی لده نازیال خه
ک  ر وه کسه الی من یه رچوونی کارین له ڵ ده گه ر له مزانی ھه م نه  به، وه بگمه

کان  له سه موو مه  ھهن و گریان شیوه کات و به فۆنت بۆ ده له کی بریندار ته قوربانییه
ری کردبوو  وه ی گهتک بوو منه وه یرتر ئه مووی سه ھه  ، له وه گته یی ده گراوه  ھه به
  یویستووه و نه کردووه فۆنی بۆ پۆلیس نه له ر خاتری تۆو نازیال ته به  له رتا، که سه به
ی  که وانه واو پچه ی کردبوونی ته و قسانه موو ئه م ھه تر بت، به وره  گه که له سه مه

  .نڕاستبوو
ک   تۆ وه بوو وه کرد، ئه هد ڕوانم نه  چاوه و ڕووداوه ی ئه وه  کاردانه ی من له وه ئه

مای  بوو له م ھه وه تا ترسی ئه ره ، من سه وه ڕایته  گه وه ئاگر بۆ ماه ک له یه کپه
موو شتکت  و ھه وه قیته  ڕوومدا ته  به م دواتر، که باوکت شتک ڕوویدا بت، به
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 لبوردنم ی داوای وه  له م، جگه خۆم بکه رگریش له توانی به مده تکدا من چیتر نه
م،  بوو داوای لبوردن بکه ده ی من بوو، نه وره کی گه یه ه  ھه وه م ئه  بهلکردیت،

  ای لبوردن لهبت بزانت داو  مرۆڤ ده م، چونکه خۆم بکه رگری له بوو به کو ده به
موو مرۆڤک   ک چۆن ھه مانای لبوردن ناگات وه سک له موو که  ھهکات، ک ده

و  خشنده  به وای لبوردن بکات، داوای لبوردکردن کاری مرۆڤهناتوانت دا
  .ن بگهتوانن لی ت کان ده وره و گه دهخشن  به نھا مرۆڤه ته  به ، بۆیه کانه وره گه
خشیت و  ک من ببه یه  ھیچ شوه توانی به تده  چیتر تۆ نه و ڕووداوه بوو دوای ئه وه ئه
کانی  موو پیاوه  گوم لبگریت و پت وابوو ھهبوویت ش نه وه ی ئه ت ئاماده نانه ته

ر  گه شدا من داوام لکردیت ئه وه ڵ ئه گه ، له وه ھۆننه کانیان درۆ ده دونیا بۆ تاوانه
رخاتری نازیال  به ش ڕاست بت له و سیناریۆیه ر گریمان ئه گه ، ئه ک ڕوویداوه یه ه ھه

یری  توانی سه تده ک نه یه یچ شوهھ م تۆ به خشیت، به  بمبه یه م ھه وه مافی ئه
  ....یت کانیشم بکه چاوه

جھشت و  ت به که بوو بۆ ڕۆژی دوایی ماه وه ک تۆ کردت ئه یه ه خراپترین ھه
ک بگۆڕیت،  وایه کاتکی وادا بۆیت ھه من پمخۆشبوو له. ڕۆیشتیت بۆ الی کارین

وان دسۆزی  مزانی ئه  ده کهچون یان بۆ مای باوکت ،نھا بیت ته بۆیت بۆ شونک به
  .م بۆ مای کارین نا ، بهخۆت و نازیالبوون

 تۆ نازانیت بوویت  نه وه ماه  تۆ له وه ڕامه کار گه  لهکاتک  ممه دووشهی ڕۆژی  ئواره
ڵ نازیالدا بۆ  گه تا وامزانی له ره ستکی ناخۆش بوو، سه ند ھه ، چهند قورس بوو چه

، کاتک ڕوانم کرد و چاوه نگی شه دره ، تا وه ره  ده کردن ڕۆیشتوویته پیاسه
و  وه می دایه م، دایکت وه نگک بۆ ماڵ باوکت ل بده  ناچاربووم زه وه ڕایته گه نه

ر ئادریان  گه ئه: نگی دا و گوتی ڕۆ زه م، ملیسیا دوا نیوه منیش تناگه: گوتی
الی  ڵ نازیال له گه لهبت  می نه  کرد پی بی؛ ھیچ خه فۆنی بۆ ئره له ته

وان تۆو کاریندا  ن  له  ڕاسته داوهو ڕوو  ئایا ئه شی باسکرد، که وه کمانین، ئه ھاوڕیه
  ستم به مک ھه ، که وه م بۆ گرایه که ، منیش ڕاستی و دروستی ڕووداوه ڕوویانداوه

ویش  ت، ئهگر گوم لدهم  که ی بۆ ده ، کاتک قسه یه سک ھه  که  کرد، کهیی ئاسوده
جار  ندین و چه کردووه  نه و کچه ی ئه چاره زم به  حه وه وانییه و جه  نه ر له گوتی؛ ھه

،  وه وته م نازانم بۆ لی دوورناکه ، به وه وته  لی دوور بکه  ملیسیام گوتووه به
سیا ر ملی سه ری خراپی له  کاریگه نده وه نجتیدا ئه  گهمی رده  سه شی گوت؛ له وه ئه
  ....ینکرد  درووستدهی بۆ وام کشه رده بوو به ھه

الی  کان له  توانیم ڕاستییه یی کرد، که  ئاسوده ستم به مک ھه  که که فۆنه له دوای ته
شدا زۆر نائارامی تۆ و نازیال  وه ڵ ئه گه م و جوان گوم لبگرت، له سک باس بکه که

،  وه  منه ست بوو به یوه ند په ویت، چه ند نازیالم خۆشده بووم، ئاخر تۆ نازانیت چه
  .رداری ببم ستبه ئاسانی ده روا به بوو ھه چۆن ده
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الی کارین بۆ ھیچ شونیکی تر   له  دنیابووم جگه که فۆنه له ی ته وه دوای داخستنه
ب  بووم، ئاخر بۆ به  ده  زیاتر توڕه وه کرده  ده م ڕۆیشتنه ڕۆیشتوویت، تابیریشم له نه

وێ  انمان لهالنی تکدانی ژیانی نوی پ رچاوه  سه ، که تۆ بۆی بۆ شونکپرسی من
   پی گوتم؛ کهکارینک   وه  چییه و نھنییه  ئه م، که  تبگه وه توانی له مده ، من نه بت

  .... یدا نجه  په کی له یه قه ک ئه و وه تۆ بۆ ئه
  وه ره  بهبن کان کۆن ده م دونیا کاتک کشه موو شونکی ئه ھه رحاڵ له ھه به

بوو،  م دهر  ڕۆژ زیاتر گه ی نوان من و تۆ ڕۆژ به م کشه ، بهڕۆن  ده وه بوونهسارد
ی  وه جبھم بۆ ئه تان بۆ به که  ناچار من بیارمدا بۆم و ماه، وه بویه نوێ ده

مک ئاسایی  ان کهی نوانم که ندییه یوه کو په ، به وه وینه کتر دوور بکه یه ک له یه ماوه
لی زیاتری بۆ کارین   ڕۆیشتنی من ھه بوو، چونکه م خراپتر بوو باشتر نه ، به وه بته

، ر مندا رامبه به  له  ڕق و کینه ردانت بکات و پت بکات له وام سه رده خساند به ڕه
ی تۆ بوو   تۆه وه بوو، ئه من نه ڕقی لهبوو تۆ   ڕقی له و ھنده وت ئه ر ڕاستت ده گه ئه
  . وه کرده منی ده له

 دا ڕوویاندا ژیانی ئمه ی له نه و ھه ی ئه وه زانم بۆ چاککردنه م ملیسیا، ده که ئازیزه
 دی   داخه وانه  زیاتر شه وه ست بت له ده توانم چیم له م من ده ،، به نگه زۆر دره
  ....کدا بۆ تۆ بنووسم یه امه ن خۆم له

کانی   ڕووداوه  وران بووم، کاتک بیر له وه روونییه  ڕووی ده  لهو زۆر ماندووم مشه ئه
  کی خراپ دم، بۆیه یه رئشه  ھنجم دت، توشی سه وه مه که ژیانی نوانمان ده

و  موو ئه نووسم، ھه ر بۆت ده م دواجار ھه  ئیتر جارک بۆت بنووسم، به تم نییه تاقه
 بگرم و تۆ  که  ترسناکه  ڕووداوه ر له ی به وه  ئه ویستم پت بم بۆ ی، که نھنییانه

 م ویژدانی خۆت که وات لدهدا. م که موویت بۆ باس ده  ھهگرتم، ھیچ گوت لنه
ن، ی بمری  ئاسوده نی ژیانماندا به مه  دوا ته ی له وه بت بۆ ئه ر، ھیچ نه  دادوه یته بکه
بت ھیچ  رمان ھه وه خته انکی به ژی بووبت، که مان نه خته و به  ئه ر ئمه گه ئه
ی مردنکی  یی بمرین، ھیچ مرۆڤک شایسته  ئاسوده ین به وه ی ئه بت خۆ شایسته نه

  خشیت، به  بمبهکان ی نامه وه نه دوای خوند م، له که داوات لده.  تراژیدی نییه
ت، جوانترین  که رده  پاک و بگه  ڕۆحه رلوت، به کانی سه  بزه ی خۆت، به که جوانییه

یی   ئاسوده ر مردم به گه  ئه ، پمخۆشه خشینی تۆیه  کۆتایی ژیانی مندا به دیاری له
م   به،بوو بمرت مک بوو ده کرد ده ستم ده  ھه ک خاتوو دۆرالین، که بمرم، وه

بوو بمرت  ده و نه گرت، ئه ی ده که مردنه ردانکی ئالی کچی ڕگای له ڕوانی سه چاوه
کی پ  یه نده  خه ی ئال به که ردانه بوو دوای سه وه خشت، ئه یبه  نهتا ئال

  و ژنه وت، ئای ملیسیا، تۆ نازانیت ئه وی لکه کانی لکناو خه  چاوه وه تییه خۆشبه له
  .....کانی لکنا یی چاوه ئاسوده ند به م دواجار چه  ژیا، به وه  ئازاره ند به چه
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بوو،  وه ی نوانمان ئهند یوه ی په وه کان بۆ چاککردنه هو وو ھهم ملیسیا، دوای ھه
ند مانگکی  بوو چه ، ده مای خۆی بژی، تا ڕۆژی بیاردانی دادگا مان له که ریه ھه که

ویست  ده م نهکدات، من ھیچ شت  دهکدادگا چی بیارین،   بکه وه ڕوانی ئه تر چاوه
موو شتک   ھه دوای بیاردانی دادگاوه  لهمزانی من ده. بت  نازیال نه  له جگه

کدا  یه وه موو جیابوونه ھه  له  من ناتوانم بیگۆڕم، که که  یاسایه مه دۆڕنم، ئیتر ئه ده
  .... مه که پیاو دۆڕاوی یه

الی من  بوو نازیال س ڕۆژ له  ده ی نازیالوه دایکبوونی س ساه ی ڕۆژی له  بۆنه به
 بوات  نده وه  ئهشمان وه وتنه  دوورکه دوای کردیت، که ده سوپاسم  میشه من ھه. بت
  کان کاتیک له ژنه ، زۆرک لهھنام  نازیالت بۆ ده رکات بمویستایه  ھه من مابوو، به

جماوی  موو ماڵ و موککی به ر ھه سه ست به ی ده وه ، بۆ ئه وه بنه کانیان جیاده پیاوه
کان  ی ڕگای بینینی مناه وه بۆ ئه....  وه دۆزنه  دهیر یر سه  بگرن، بیانووی سه که پیاوه

کانی خۆمان  چاوه  به  ڕۆژانه ن، ئمه که ی نوێ درووستده یان بگرن کشه باوک له
کانیشی  توانت مناه  نه که ی پیاوه وه ن بۆ ئه که موو شتک ده  ژنان ھه بینین، که ده

،  وه  ماه دا بمه گات ده ڕ  کهم سوپاسم کردبوویت، رده ھهدا من  مه ببینت، له
 ھی  م خانووه ئه: تگوت مووجار ده  ھه ستپاک بوویت، که  داون و دهتۆ ژنکیدا  وه له

رکاتیش  ، ھه ری نییه سه  من چاوم له وه ته  میراتی مای باوکت بۆت ماوه ، له تۆیه
ی من  که مه ، وه وه ره  ده ڕۆمه  ده م خانووه ی قبوکردین من له که وه دادگا جیابوونه

  .... ب تۆو نازیال  به بوو؛ من خانووم بۆچییه وه ئه
   له ئمه   وه ی نوانمان و دواتر جیابونه و ناخۆشییه موو کشه و ھه دوای ئه، ملسیا

بوو،  کتر ھه یرمان بۆیه ستکی سه ردووکمان ھه ، ھهویست کترمان خۆشده   یه وه ده
بیرت  ر له گه  بین نازانم، ئه وه  پکه ھشت ئمه یده  چی بوو نه ه خراپ و ھزه م ئه به

کخستبوو منیشت ی نازیالت ڕ نگی س ساه ی ئاھه ینییه ی ھه و ئواره بت، ئه
وێ   کارین له م خۆزگه کی خزانی زۆرخۆش بوو، به یه بانگھشت کردبوو، ئواره

م تی  ناردم، به  ترسناکی بۆ دهییامک پهک   نیگایه بوو، جارناجارک به ده نه
ت   قه بوو، وه ی خۆم دخۆش نه که  ھاتنی من بۆ ماه و ھیچ به یشتم، ئه گه ده نه

  .یت وت بکه سوکه ڵ مندا ھه گه  له یه و شوه کرد به ده تۆ نه  لهی وه ڕوانی ئه چاوه
وو شتکمان م  ھه ربوو ئمه  دخۆشکه نده وه ی نازیال ئه که نگه  ئاھه ئواره

یف ئادریان  بیرم ناچت گوتی؛ حه ت له ت، قه که بانه  میھره بیرکردبوو، دایکه له
،  وه  کۆببینه وه  پکه و شوه موومان ئاوا به  ھه ند خۆشه ، چه م ماه  بۆ ئه وه ڕیته ناگه

کی زۆر   بۆ من مانایه مه  فرمسک، ئه کانت پبوون له ر تۆ چاوه کسه بینینم یه
  و پیره ت ملی ئه بووایه تی ھه سه دا ده و کاته ر له گه م کارین ئه بوو، به تی ھه بهتای
ک تاوانکی  کرد وه ای دهماش  ته وه بوونکه  ڕق و توڕه به، وا  وه کرده ی دایکتی لده ژنه
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مووان  ھه و له وه یتوانی زۆر بمنته ش بوو نه وه ر ھی ئه نجامدا بت، ھه ی ئه وره گه
کانی خۆی   چاوه  به ی ئمه و ئواره  خۆشی ئهتوانی یده  نه زووتر ملی شکاند، چونکه

سانی تر  ختی که  دخۆشی و خۆشبه ، که سه ک کهند سروشتی ھه  مه ببینت، ئیتر ئه
ر  وه خته  بوو کاتک دخۆش و به سانه و که ، کارین لهکات مگینیان ده و غه توڕه

  ....چژت نزیکی ئازار ده  لهسک  که یایه بیبین وت، که که دهر ده
   دخۆشکرد، پاتریک له وه ناخه و منی له وت ڕۆیشتنی ئه ر ڕاستت ده گه ئه
 گوتم؛ ئا  وه نینکه  پکه منیش گوتم؛ به!.  گومیدا چپاند، بینیت  به وه نیشتمه ته

  .خ باشم بینی، بوات بۆ دۆزه
مدویست  ی نه وه ر ئه به ، له وه س بووم مابوومه که من دوا که نگه وابوونی ئاھه دوای ته

   ھاوکاری کردنت له  له ج بمنت، من جگه  بۆ تۆ به که رک و ماندوو بوونه موو ئه ھه
 ھیچ نیازکی ترم  که کانداو گسکدانی ھۆه ج ماوه  به ی قاپ و شته وه کۆکردنه

و  وه مان کۆکرده که ھۆهند جوان بوو کاتک  ند خۆشبوو، چه چی چه ، که بوو نه
  چی به و ماچکی نازیالم کرد، که وه ویمه  نیازی مائاوایی دانه  به وه ڕکخسته

ستت  دا تۆش ھاتیت و ده وکاته ڕۆم، له  نه ستی گرتم، که کانی ده  بچوکه  الوازه سته ده
  نه گریا  له مانتوانی ڕگه شت پدا کردم ئیتر ھیچ کاممان نه  ملم و باوه کرده

  ....کانی ناخمان بگرین خواردووهگن په
 نازیالش بچوک بوون، ڕو توڕه شی دوای شه ، باوه رمه  گه شه و باوه ند خۆشبوو ئه چه

 زۆر  وه و شه  من ئه.ردووکماندا کردبوو  قاچی ھه شی به  باوه وه خواره بچوک له
و  ، ئه وه بمنمهالتان  و له تھشت بۆم و داوات لکردم شه  نه سوپاسم کردیت، که

 ئامز بگرین و  کتری له دڵ یه  پ به وی ژیانمان بوو، که رچی دوا شه گه  ئه وه شه
و   لهکک بوو ، یه وه بیر ناچنه ت له  قهی وانه و شه  لهکک بوو ، یه بنوین وه پکه
کانم لک  یی چاوه میشه کانی ژیانمدا کاتک بۆ ھه دوا ساته  له نگه ی ڕه وانه شه
  گرم و له ئامزت ده شی تۆدام و توند له  باوه دا له که ناو جگه م له ست بکه نم ھه ده
  .... وه لسمه کانی پت ده نجه  تا په وه رته وقی سه ته
 نازانیت  ، که وه  پشه کراو دنه ڕوان نه ندک ڕوداوی چاوه  کاتک ھه ند ناخۆشه چه
 کیست بچت بۆ   له نگه  ڕه لکه  ھه یت، چونکه هدا بک گه ی له ه ک مامه یه  چ شوه به
  . وه یبینیته  نه تایه تا ھه ھه
کرد،  مان ده  قسه وه  پکه که ر جگه سه هنگ نووستین، ل  زۆر دره  ئمه وه و شه ئه

 ڕوویدابت  وه مجار ئه کترناسینماندا که ی یه و پنج ساه ی ئه ماوه نم لهاوابز
کانی   خۆشه ین، باسی یادگاره  بکه  قسه وه و پکه وه ادا بمنینهناو جگ له  نده وه ئه
کرد  ستمان ده ھه....  نازیال ی خانیا و سکپبوونی به که ره فه ، پاشان سه لۆنه رشه به
س باسی شتی جوان و خۆشمان   به کان نووستبتن، چونکه  خراپه  ھزه وه و شه ئه
  ....کرد کترمان ده نین و ماچی یه که  پدهدا ناو جگاکه  ھواشی له کرد و به ده
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یانخوند،  کان ده شه  ڕه  مره وه که وشه کانی ناو حه ر داره سه نگی کردبوو، له کات دره
، ینواند مشی ده  شینکی خۆهیام کرد دون وه ره یرکی ده  سه وه که ره نجه په له
کرد  ستم ده  ھه، بۆالی تۆ وه امهڕ و گه م دادایه که رده م کردو په که یرکی کاتژمره سه
  ....ھات ده ومان نه م خه واو ماندوویت، منیش ماندوو بووم، به ته

  ھم، تازه جت ده دا به م کاته  له ند ناخۆشه بیرت دت پم گوتیت؛ چه ملیسیا، له
 بۆ  اشهب. نجت ی نازیال به که  بچکۆله و ده وه یمان ببمهش م په که نه به وت له نامه

دا  و کاتانه ن له ی باش ھه ندک بیرۆکه  ھه نگه به  ده نده وه ندکجار ئه مرۆڤ ھه
بت   ده ، که یه  ھه وه ره ده و قه  ئه ندی به یوه ر په ، تۆ بی ھه وه  ناو مشکییه نه نایه

  !.بت ڕووبدات  ده ، که ڕووبدات وه ئه
 ی نهدیز"م بۆ   بیبه نازیال دابوو نم به   به  س سای نازیالوه ی بوون به بۆنه به

  مک بوو به  ده ، که وه ز ببمه  پاشگه نه و به توانی له مده  نه  پاریس، بۆیه  له"الند
 و فرین سپی به ل،  بل، یاسمین، ئارورا، ئاریهم بۆ الی سندرال، نازیالم دابوو بیبه

توانت   ڕۆژک ده ژیا، که دا ده یاه و خه وام له رده و به ، ئاخر ئه   باکه وت کورته حه
ر  به کرا من له ژیا، چۆن ده یاندا ده گه یاڵ له  خه و به  ببینت، ئه م شازادانه ئه

م  که بوو من مناه ریی نه ، ھیچ دادوهت وم تک بدایه کانی ئه یاه خاتری خۆم خه
  ....م کی خۆم لی تک بده هزووی ر ئاره به و دواتر له وه یاکه وو خه  ناو خه مه بخه

 کاتژمر نۆی  ممه  من ڕۆژی شه بوو، یه و شوه  به ی ئمه که تادا بیاره ره سه له
یایش  خه ، بهم بۆ پاریس دا خۆم بۆ س ڕۆژ ببه گه  نازیال له وه یانی بم بۆ ماه به
و  و دوای ئه وه هالی تۆ بمنم  من له ممه وی شه  شه وه مه  بکه وه توانی بیر له مده نه

 مرۆڤ نابت  کتردا بنووین، بۆیه  ئامزی یه  جارکی تر له وه دابان و لک جیابوونه
  مومکینن و شتانه ت ئهش دا ده  ژیانی ئمه له. زانت نامومکین ب ھیچ شتک به

  . ر ڕاسته شی ھه که وانه ن و پچه ده ڕوونه
ک  وت، نازیال وه ومان لکه تژمرک خه س کا  نزیکه  ئمه وه و شه درژایی ئه به
ین، ردووکمان ماندوو بو ستاند، ھه شی ھه و ئمه ک زوو بداربووه یانییه موو به ھه

م  پاریسرلین و ی نوان به  کاژمر ڕگایه و ده می ئه من خه  که ماندوو بوونه  له جگه
، یت ک بده و پشوویه وه ویته  بخه وه ماه وانی لهتت  تۆ دهبت ھیچ نه  وه بیرم کرده. بوو

  یه و بیرۆکه بیر له بووبت  وه  ھۆکاری ئه پشوودانی تۆ  له وه بیرکردنه  نگه هڕ
  .ماندا بیت گه  تۆش له م بۆ بکهت  وه  پشنیاری ئه وه مه که نه
دا،  ده ووی نه ڕ ساته و کاره  ئه مان بھاتیتایه گه ر تۆ له گه هزانیت ملیسیا، ئ ئه

داو من و تۆو   تکی ده تایه تا ھه دا، بۆ ھه کانی تکده  خراپه النهموو پ تۆ ھهھاتنی 
رو خۆشمان  وه خته  بهی ژیانک وه  پکهو  منای تریشمان ببوایه نگه ش ڕهنازیال

ین،   ناتوانین ھیچ بکه موو ساه و ھه  دوای ئه م تازه ، به وه ته دروست بکردایه
  ..... وه داخه به
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   به وه ڕانه م گه ر، به فه  بۆیت بۆ سه ستی خۆته ده به': ن  ده ، ڕاستهملیسیا
ی من و تۆ  وه دات، ئه ردا چی ڕووده فه کاتی سه زانت له ک ده'  ستی خۆت نییه ده

ک زیاتر نا   خوله نھا ده بوو تۆ ته م ده  بوو ڕوویدا، به وه  ئه وه کرده ده بیرمان لنه
کانم زانی کاتکی زۆرباش و گونجاو  موو شته ت، کاتک من ھه یهمن بگرتا گوت له

موو شتکت تکدا،  م تۆ تکتدا، ھه ، به وه ینه ستپبکه ی ژیانکی نوێ ده وه بوو بۆ ئه
  ....شت وران کرد ژیانی خۆت و ئمه

شمان  وهدڵ با ند به ، چه وه ره  ده ڵ نازیالدا بۆینه گه ی له وه  پش ئه یانییه و به ئه
وێ بیارمان دابوو بیر له ژیانی داھاتوو  کترمان ماچ کرد، شه کدا کردو تر یه یه به

  وه ی جیابوونه و بیرۆکه وه کشمه دادگا ده م له ، تۆ گوتت؛ من داواکه وه ینه بکه
 کان نگزو خراپه ڕه  شه زانی ھزه اندهو کات وام م ئه م، به که رده مشکم ده له

  ....رقای پالنکی نون انزانی سهم هنووستون، ن
ک من  ، وه هی وه م ئه باشی لی ت بگه و ناتوانم به وه مه که  زۆرجار بیریی لدهشتک

ی تۆ بۆ ھزرکی  م، ئه ماندا بکه گه متوانی پشنیاری ھاتنی تۆ له  نه مژانه زۆر گه
کانی  موو پالنه ھهتۆ تنی زانیت ھا ، دهمان بیت گه  له ھات، که  مشکتدا نه ھا به وه

  ....گۆڕی ی ده  ژیانی ئمه تایه تا ھه شکاند و بۆ ھه تکده
 Bahnhof Zoologischer( "رلین  به تسۆیوستگای"   کاتک له ملیسیا، بوام پبکه

Garten( م خورپه وته  که که ره فه نده مه  شهشتا شه یه  ڕێ دکه ره فه نده مه کی کرد، ھ  
کرد،  م ده هو یای ئه م بوو، خه وه ڕانه ی گه له بووبوو په  نهرباز دهرلین  ه شاری ب له

ک چۆن  و وه وه یته که مان لده رگاکه تۆ ده، کاتک  وه ڕینه گه ڵ نازیال ده گه  لهکاتک
ی  گرین و ھنده ش ده باوه کتری له کدا کرد ئاوا توند یه یه شمان به دواجار باوه

نھا  ته ر به  ھه مانه فسوس ئه م ئه ین، به که کتر ده ڕی یه ک ماچی ته ریایه ده
ڵ خۆمدا  گه ابردوو لهڕی  ند ساه م چه  درژایی ئه  به س، که یاک بوون و به خه
  ....مگران ده
  
  

16  
  

ڕای  ره ، سهرین ربه سه ی الند به  دیزنه ڵ نازیال له گه ومان بوو له  شهواملیسیا، د
تیش بینینی  تایبه ین، به نواڕ بکه کی زۆر چاوه یه بوو ماوه ک ده یارییهر  ی بۆ ھه وه ئه

 ناو دونیای  شتبووهیواو ڕۆ  نازیال ته.راند گوزه کانمان زۆرخۆش ده  کاته،کان شازاده
  ....بینی ڕاستی ده کانی به ییه فسانه  ئه ، دونیای چیرۆکه وه کانه شازاده

زیالدا اڵ ن گه ووبوون بستی لبیبووین لهتی ماند واوه ته و به نگانکی شه دره
: چی کارگوزارکی پشوازیکردن بانگی کردم و گوتی ، که که هھوتل بۆ  وه ڕاینه گه
دا بکات،  گه ت له یویست قسه نگی بۆ لدایت و ده ند جارک زه  چه ڕزه م به مۆ ئه ئه
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زۆر زۆر : یگوت بت ده  نه هو نھا ئه گوتین ته ھیچی پنه. بوون  نه  لره م ئوه به
م  که خۆی ژماره: داین و گوتی ی خۆیشی نه م، ژماره دا بکه گه ی له  قسه  که پویسته

  ....زانت ده
کات، دواتر  ده ندیم پوه یوه  بۆچی پاتریک په بوو، که ر نه  ھیچ دخۆشکه واه م ھه ئه
 شتکی  نگه  ڕه ، که وه  دایه وه م به دی خۆ که  ژووره شمه دا تا گه که سانسۆره ناو ئه له
  شتمه تا گه....!.  ناو شاری پاریس نیم م خۆ من له پاریس بوت بۆی بکم، به له

  . مشکمدا ھات یر به یر سه یای سه ک خه زارو یه ی خۆم ھه که ژووره
مدا بردبووم ڵ خۆ گه ک له ده ک یه ی وه بانه و عاره ناو ئه  ماندوو بوو له نده وه نازیال ئه

ناو جیھانی  و له ئه. ووین دوو دونیای زۆر جیاوازدا ب و له  من و ئهوتبوو، وی لکه خه
نگ ناو  ی ھه ک پوره وتبوو منیش وه وی لکه  خه وه یای ئاسوده  خه کاندا به ازادهش

  . وه  ھزری خراپ خراپه مشکم وروژابوو به
 نھۆمی   له ی ئمه که  بۆ نھۆمی ژووره وه اره خو  له که سانسۆره ی نوان ئه  ماوه یره سه

 دوو  م بۆ من بووبوو به سبوو، به کی به نھا دوو خوله ته  به که می ھوتله دووه
کاتک .... م نگک بۆ پاتریک لبده و زه که  ژووره مه  بوو بگه له زۆرم په. کاتژمر

ی   ناو جگاکه رکردو خستمه  ده که بانه ناو عاره  نازیالم له له په  به که  ژووره شتمه گه
  وه نگه م زه که یه ر له ی ھه وه فۆنم بۆ پاتریک کرد، له له گرت و ته م ھه که هفۆن له و ته
 پرسیم؛ چی  وه ژاوییه  شه فۆنی من بوو، به له وانی تهڕ یگرت دیاربوو چاوه ھه

  .؟....  پاتریک ملیسیا باشه ڕوویداوه
ژا  شه  ده دا نه  خۆی تکده ت نه زار شتی خراپ ڕوویدابایه و ھه بو سانه و که و له ئه
رخۆ و  سه  ئارام و له و شوه ر به ناسی ھه وم ده ی من ئه ته وه بی، له ی ده  قسه نه
 ھات  له په  بهو تۆماس ؛ دون شه ریان گوێ بگرهئاد: کرد، گوتی ی ده  قسه نگینه سه

  م جاره که  یه وه یناسم ئه ی ده ته وه پرز دیاربوو، لهردانی کردم، زۆر ش  سه وه بۆ ماه
 بوو  سانه و که و له ئه. تی تکچووبوو واوه ته نگی به ، ڕهم بیبین  ترساوییه و شوه به
توانی  شیده بوو نه ست خۆی نه ده م به کرد، به ده الی من باس نه موو شتکی له ھه
کرد  ده  بوو پویستی نه سانه و که و له ، ئه وه  نھنی بھته ر به ندک شت تاسه ھه

و  خت به کانی دی بدرکنت بایه ی نھنییه وه بوو بۆ ئه ربھنیت، ده ی ل ده قسه
  .یانکات ت ده دایه  نه  قسانه
ک  یه ماوه: بوو پم گوتیت مه ، ئه یه ڵ کاریندا ھه گه ندی له یوه همزانی تۆماس پ من ده
 پش ئستا ند مانگک چه  م، چونکه که کتان بۆ باس دهموو شت ڕوان بن ھه چاوه

ندک شتی  نجمان کرد، ھه تره و یاری شه وه الی من خواردمانه  له مه کشه وکی یه شه
 ندک وت ھه ست بکه دهی زانیاری زیاترم  وه یربوو، منیش بۆ ئه ال سه د زۆرم لهدرکان
شیمان  کانی په قسه ی گۆڕی و له که ته  بابه و ناجسنه  ئهچی  پرسیارم لکرد، که ورده
  که ته ر باسی کارین و ملیسیای کرد بابه  ھه مجاره  بیارم دابوو ئه ، بۆیه وه بووه

  و جۆره و له ، ئیتر ئه که ته ر بابه سه و زیاتر سور بت له ئهی  وه بگۆڕم بۆ ئه
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و ت تی بچاب واوه ته هبری ب تی سه پهچوو   ده وه لهو  م دون شه ، به یه سانه که
ویش بۆ  یزانی ئه  ده الی من درکاند، چونکه موو شتکی له  ھه ، بۆیهتواو ترساب ته

رگرت  می وه  ده م له که ر قسه کسه  ناوی پۆلیس ھات یه رکه ، ھهکرت پۆلیس بانگ ده
 با  به م پ مه که  قسه ئادریان، تکایه: گوتی. ؟ بۆچی چی ڕوویداوه! پۆلیس: و گوتم

م  م، به  بکه یت پوهند یوه و په بوو دون شه ده، من  وه مه موو شتکت بۆ ڕوون بکه ھه
 مارکی  ندیم به یوه ر په کسه  یه که واه  دوای بیستنی ھه متوانی چونکه نه

ی تۆم  که ی ھوتله کیت، داوای ژماره وێ بلیت ده مزانی تۆ له  کرد، ده وه ھاوڕمانه
 ناو   ناتوانم بۆمه یه رم ھه ی کۆمپوته  کشه وه ماه  له وه داخه تی؛ به گوو کرد، ئه

  م، که ده ت ده و ھوتله سی ئه دره ین ناوو ئه م بۆ سبه ، به وه مانه که ره سیرڤه
  . دریان بۆی ڕۆیشتووه ئه

لیسیا  م رک له ی سه وه ڕۆیشتم بۆ کار، بۆ ئه  نه وه خۆشییه بیانووی نه مۆ به من ئه
م تازۆر  موومان که  و ھه روا ئاسان نییه  ھه م کشه زانم ئه م، ده  بده خۆشخانه نه له
 ناوی  رکه ھه. کرین  بانگھشت ده وه  بۆ لکۆینه وه مانه که ندییه یوه ھۆی په به

م  که ، ھاوارم کرد تکا ده وه ربته ریک بوو به ی ھنا دم خه خۆشخانه ملیسیا و نه
  ملیسیا ، ی پ بیم، ئارام بگره که ؟ قسه.... ر ھاتووه سه  ملیسیا چی به چی بووه
موو  م ھه ، به ماوه ر ژیانی نه سه ترسی مردن له ، مه وتووه  که خۆشخانه نه ئستا له

  .   نییه مه کان ئه شته
ڕۆی ڕۆژی  ؛ دوا نیوه یه م شوه  به که  چیرۆکه  بیستوومه وه می تۆماسه  ده ی من له وه ئه
و  نھایه هت  ملیسیا به یزانی، که و ده کات، ئه ردانی ملسیا ده  کارین سه ممه شه

دات، ئینجا  رگا ده ده کی زۆر له یه ت؛ ماوه ده. کات ر ده فه ڵ تۆدا سه گه نازیال له
ناو  ، له  بووهوشکی زۆر خراپدا  ڕه ت؛ ملیسیا له ، ده وه کاته رگا ده ملیسیا ده

ت؛ ئه ی کارین ده  قسه ، به رگای داوه ده م له  ئه  که گادا بووهج دا  و کاته و له ر ئه گه
س پی  مردو که یدا ده که  ماه ت بگومان له وتایه که ت و فریای نه ڕۆیشتایه نه
   وه ی ل کردمه رگاکه  کاتک ده شی کردوه وه ھا کارین باسی ئه روه ھهزانی،  ده نه
ر  سه ر ڕۆیشت و له کسه  ماندوو بوو یه نده وه راپ تکچووبوو، ئهموچاوی خ ده

  رداخه ی په وه دوای خواردنه رداخک ئاوی کرد، له و داوای په وه وته ی پاکه جگاکه
ت،   دهنکاری. خات کانی داده ک چاوه یه ک بھۆش بووبت ماوه مک وه  که که ئاوه

می  ندجارک بانگم کرد ھیچ وه رم بوو چه رگهری زۆ سهوانی دا  نوچه ستم له من ده
فۆن بۆ  له  ته له په ، ئیتر به وه  ھنجدان کردو ڕشایه ستی به پکدا ده ، له  وه دامه نه
  وه دوای پشکنین و لکۆینه ، له خۆشخانه ن بۆ نه یبه کات و ده  دهسمبوالن ئه
و  کانی پۆلیسیش ئه وه  پی لکۆینه ، به هبوو یدا ھه که  خونه ھر له  ژه وتووه رکه ده
   پوهتۆیی  نجه شون په  ، که ی دانراوه که ختی نووستنه ر مزی ته سه ی له رداخه په

،  که تایه ره نھا سه  ته مه ، ئیتر جارک ئه ھری تدابووه مان ژه واری ھه  ئاسه بووه
  .... وه سته ده ن به تر بدهی زیا گه کان به وه داھاتوودا لکۆینه  له نگه ڕه
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  واته ر پاتریکدا ھاوارم کرد، که سه گیراو قیژاندم و به  خۆم پ نه و قسانه دوای ئه
نگی ڕۆژی   ئاھه  له ی بوو، که که  پالنه مه ، ئه ھرخواردی کردووه  ژه حبه و قه ئه
  یه همزانی نیازی شتکی ھ ، من ده وه  چاویدا خوندمه ی نازیالدا له که دایکبوونه له
ر  گه می خۆی پی گوتم؛ ئه ده و به ئه....  ییه نده و ئاستی دڕه  ئه گاته مزانی ده م نه به
ی بوو، من  که سته به  مه مه  ئه واته ھر، که  ژه کات له بم ژیانم پ ده یدا نه گه له
رلین  ناو شاری پاریس و بۆ به  مه بگهر نرخک بت  ھه بهو  مشه م ئه ده وده ھه
و  وه مه که کانم کۆده موو شته ر ھه کسه  یه فۆنه له م ته ر ئستا دوای ئه ، ھه وه ڕمه هبگ
  مه ڕک و ڕاست من بۆ ئه: ی پ بیم و گوتی که پاتریک قسه.....  وه ڕمه گه ده
مزانی  ، من ده! یان نا ت کردووه م کاره ی تۆ ئه وه  دنیابم له فۆنم بۆ کردیت، که له ته

 تا  وه  پاریس بمنیته بت جارک تۆ له  ده ، بۆیه وه شته  تۆ ناوه  له  شوهو کاری له
  ....م توانم چی بکه  ده وه رکه زه ڕگای پار بزانم من له

، دوای  رمانسازییه ی ده که و خۆی پیشه م کرد، ئه ڵ ھرمانی زاوامدا قسه گه مۆ له ئه
ال  یری له کی کرد، گومانکی سه، پرسیار وه ایهم بۆ گ که چیرۆکهی  وه ئه

؟ من  ند کۆنه  و چه نکه خوندا چه  له ھره و ژه ی ئه  ئایا ڕژه درووستکردووم، که
ن یان  ھر ھه ندک ژه ھه: یگوت و ده  ئه ، چونکه وه مه مکی بده زانی چ وه مده نه

ن  ندکیش ھه  ھهی تر، مردن بت یان شوه وت به که رده ر ده کسه ی یه که وه کاردانه
یان  مه ی ئه وه ، دۆزینهن خه کیان ده ن و په که ش ده کانی له  ئۆرگانه یی کار له شنه به
تۆ باسی ی  وه م ئه ، به یه ی ورد ھه وه  لكۆینه ر کۆن بووبت پویستی به گه ئه
کانی  قسه  تم نییه ، من تاقه! کام جۆره بت بزانن له ن دهایکان بۆ خۆ پزیشکهیت  که ده

ی کیمیاوی  ه ک تکه زارو یه کات ناوی ھه  ده  کاتک قسه م، که ھرمان بکه
کانی  قسه نھا سودک له کات، ته  بزانین باسی چی ده ی ئمه وه ک ئه ھنت، وه ده

ر تۆ ڕاست  سه  له و گومانانه ر ئه گه ئهال درووستکردم،  بوو گومانکی له وه ھرمان ئه
یشتبوو  گه بۆ تا کارین نه! وت رکه  ده ھره و ژه ی ئه و ڕۆژک نیشانهو  بۆ دوای شهبن
 ، وه ته ی پشتری ڕشاوه وه  به ی گۆڕیوه که رچی کاری قسه گه  ئه، وه ڕشابووه و نه ئه

  ، چونکه کاندا چۆنی تچاندوه وه  لکۆلنه تی نازانین کارین له واوه ته  ھشتا به ئمه
ی  و قسانه و ئه یشتبتم، ئه  کارین تگه ی من له وه ، ئه یه مونه دا که و بواره له

   له ، بۆیه وه نهی نیشین ناتوانین بیریی ل بکهبد ساڵ و من و تۆ دا ، سه کردووه
  وه  پاریس بمنیته ک له یه  ماوه  باشتره  دژی تۆن، بۆیه کان له گه  بهموو ئستادا ھه

ی بزانین چی  وه  بۆ ئهرخۆی،  سه وه یسیاش دتهو مل وه بته تا شتکمان بۆ ڕوون ده
  ....  زۆر گرنگه ی ملیسیا بۆ ئمه  قسه چونکه. ت ده

می   خه دا، بۆیه و ڕووداوه  بگوناھی من له  خۆم دنیاتر بوو له ملیسیا، پاتریک له
یان  هو د وه  تاوانکه گلن به  ده ی بگوناھانه سانه و که ک زۆرک له ی بوو وه وه ئه

ندرێ داڤیس و  ئهی  که یسه و پی گوتم؛ تۆ که ئهن،  به ر ده سه  زینداندا به ساڵ له
کانی  نده لبه  پشتی ته لهیان سایان   ده  بگوناھانه بیرچووه، که  لهیانی ترت ده
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  خۆتدا بگریت، من لره ک دان به یه  تۆ ماوه  پویستهن ئادریا ....ر برد سه زینداندا به
ند ڕۆژک ئارام  نھا چه س ته ی بگوناھی تۆ، بهنندامل م بۆ سه که شتک ده موو ھه

 مرۆڤ  سگیرت بکات، چونکه  پۆلیس ده وه ڕیته  بگه وت بۆ ئره س، نامه و به بگره
  و تارماییه  زینداندا بینی، ئیتر ناتوانت له ک تاوانبارک له کجار خۆی وه یه

 ناخی  کک لبوانت له ام و کۆنکدا بوات و یهق ر شه ر ھه  سه ڕزگاری ببت، به
ستی   ھه وام به رده رۆڤ به م  قورس نییه وه ی ئه مرت، ھیچ ھنده خۆیدا ده

 خۆت و نازیال بت، من  م زۆر ئاگات له که  تکات لده  بژی، بۆیه وه تاوانبارکه
  .... م ده واو ده وی ته ھه

  نگه ک بنوم، ڕه یه  ھیچ شوه توانی به مده  نه وه و شه ئهی پاتریک  که فۆنه له دوای ته
  وانک بهر می نگی پی ھه  ترسابم، ده ناکه ترس و شوه  ژیانمدا به مجار بت له که یه

  بینی، که کانیانم ده نگی پی پۆلیس و تارماییه ده بوو به ڕۆیشت لم ده کدا ده ھۆه
ی  کانه و خه نگی پی ئه ن، ده مبه ن و ده که ستم ده رچاوی نازیال قۆبه به دن له

ن بۆ یا خراپروونی زۆر چوون فشارکی ده ن و دهھات کاندا ده وو ھۆه  ڕاڕه وام به رده به
 بۆ  وه  خواره دایه ده  خۆم ھه وه که ره نجه  په ت له بوایه ر نازیال نه گه ، ئهمھنابوو

نگی  ده بوو به م لده وه ره کانی ده سهنگی ئامبوالن ندکجار ده بم، ھه ی ھه وه ئه
  .ستگیرکردنی من دن  بۆ ده کان، که ئۆتۆمبیلی پۆلیسه

ی   دیزنه م له که هھوتل  له په و به وه و بدارکرده خه یاندا نازیالم له به ره ڵ به گه له
وستاگای نیشت   ته کی نوم لهھوتل و  وه  بۆ ناو پاریس گواسته وه النده

  وه  وستگاکه ی له و ھیوایه یداکرد، به په) ) Est’Gare de lت ری خۆرھه فه هند مه شه
 بت کات نه  پویستم به  وه ڕمه  پاتریک داوای کرد بگه ر که  نزیک بم، ھه نده وه ئه

  .   وستاگاکه مه بگه
   بهکرد زمده ھیچ شونکدا ئارام بگرم، حه توانی له مده ر ئاگربتم نه سه ک له من وه

می  فۆنم بۆ کرد وه له ند جارک ته م، چه  بکه ڵ پاتریکدا قسه گه وامی له رده به
ی تر  رچی بت منی ھنده ی ھه که ی چی بوو، ھۆکاره که  ئیتر نازانم ھۆکاره وه دایه نه
،  وه ھاته  نازیالدا ده ییم به زه  به وه رکی تره سه  له.برد  ده که و ناو قویی گژاوه ره به

  یری چاوه کان، سه وره ی گه  قوربانی رق و کینه ببتهبوو  ھهمناکی وا چ گوناھکی 
 گریان،  بوو له وانیم دم پ دهڕ  لی ده وه تکه رائه  به د، بهکر کانیم ده وره گه
سات  ش کاره وه م، ئاخر ئه ڕوان بکه نک چاوه بت چه  ده وه  مناکه زانی به مده نه

 گوناھی  و مناه ت زیندان ئه ت و منیش فێ بدرامایه ر ملیسیا بمردایه گه بوو ئه
م  ق بوویت کاتک مرۆڤت درووست کرد، ئه ند ده  چه مگوت؛ خودایه چی بوو، ده

  . ؟  درووستکردووه  چییه نده  دڕه ره وه بوونه
ندک  ھهڕاند،  ڕۆ تپه ڵ نازیالدا تا پاش نیوه گه کانم له بوو کاته رچۆنک ھه ھه

م لببت و بانکیش  ی پاره وه ترسام له  ده  بانک ڕاکشا، چونکه ی زیادم له پاره
فۆنکم بۆ  له  ته وه فۆناته له بی ته کته  مه کک له یه ڕۆ له م دابخات، پاش نیوه کۆنتۆکه
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ندروستی   ته ، تکایه  چییه وای تازه ھه: پاتریک کرد، زۆر نائومد دیاربوو، گوتم
  وه کشانکه  ھه ناسه  ھه پاتریک به. ؟ مووی گرنگتره ھه  له وه  ئه، یا چۆنهملیس

م  ، به ری کاریندایه  ژر سه کان له موو پالنه  ھه هیایو دن  ئه  که ، وه می دامه وه
موو  و ھه یشتم ئه  تۆماس تگه ی من له وه ، ئه کمان پ نییه یه گه  ھیچ به ئمه
دا  وه ی جیابوونه  تۆه ت له م کاره  تۆ ئه ی، که وه ھۆی ئه  به وه ۆتهست کانی به کشه

الی  وان له دوای ئه  له م بۆ کرد، که وه و شه گیراو باسی ئه من ئیتر خۆم پنه....  کردووه
ی  له سه  مه که ره فه سه م له وه ڕانه دا، دوای گهو بیارمان وه ته ملیسیا ماومه

نازانم : رگرتم و گوتی م وه ده ی له که ، پاتریک قسه وه شنینه وهب  ھه که وه جیابوونه
ی تر  نده وه ی ئه که  کشه وه م ئه ، به نوان تۆو ملیسیادا ڕوویداوه چی له

   ئستا کارین بووه یه وه  ئه ی ئمه که ، کشه وه وێ ماویته و له  تۆ شه ، که ئاۆزکردووه
زانت چۆن  و خۆی باش ده ، ئه یه درشتی ژیانی ئوه وردو  رو ئاگای له  شکاتکه به
 الی  نته یه توانت خۆی بگه  ئاسانی ده و زۆر به بکات، ئه  قسه یسه م که ر ئه سه له

   ئمه دا ببات، بۆیه یه و ئاراسته  به که یسه ری گشتی و چۆنی بوت که وه لکۆه
  کان و دادگا پویستییان به وه  لکۆینهیت، گه  تده مه ، ئه یه  ھه گه  به پویستمان به

  ....!. یه  ھه گه به
ندروستی زۆر باش  ، ھشتا باری تهم کرد ملیسیاردانی سهمۆ  ئهپاتریک گوتی؛ 

ی توانج ئامزی تگرتم، ھیچ  ندێ قسه وێ بینی، ھه ، کارینم له ، گژو بئاگایه نییه
  مکه وانی چ وهڕ چی و چاوهوت بت  یه مزانی ده  ده ، چونکه وه دایه مم نه وه
  . وه ڕامه  گه وه ستم و بۆ ماه بوو زۆر بوه تم نه  تاقه من، بۆیه له

و دانی  یت ڕۆیشت، ئه فۆن بکه له ی تۆ ته وه پش ئهالی من بوو،  مۆ له ئهاس تۆم
  وه ی له  زیه ئستا ، بۆیه شداربووه دا به م کشانه  له ی خۆیدا نا، که ه ندک ھه ھه به

 جادو  یگوت؛ کارین جادوی لیکردووم به و ده  بگلت، ئه دا توه له سه م مه  له کردووه
یدا  گه م و له ازی بکهڕو  ی دی ئه وه موو شتکم کرد، بۆ ئه  منیش ھه تکی دام، بۆیه

  ....وم بخه
  بووه ڵ کاریندا ھه گه ندی سکسی له یوه وام په رده و به ئه  ، که وه یگایه تۆماس ده

مابت   من نه ی ئیشی به وه ک ئه دا وه م دواییانه له: ؛ گوتی وه منی شاردۆته له
 بۆ  کار ھناوه می به وام ئه رده  کارین به  نا، که وه و پی له  ئهھات بۆ الم، ده نه
  ....نھا من نیم ته ش به که سته به  مه ، دیاره منر سه وتنی زانیاری له ستکه ده
س   به و کاتانه نووست، ئه مدا ده گه ھات بۆ الم و له یگوت؛ کارین کاتک ده هد

ت یویس ، دهندی نوان من و تۆ یوه په کردم، پرسیاری له ر تۆ لده سه پرسیاری له
   جادوبازه حبه و قه ئه: یگوت تۆماس ده.  بزانت ر ئوه سه موو شتک له ھه
،  یه یدا ھه گه یم لهند یوه سکم په نھا که ته بهزانی  موومانی فریودا، من وامده ھه
موو  ڵ ھه گه ندی له یوه  په وت، که ست که ده ندک زانیاریم  دا ھه م دواییه م له به
  . ی بگات که سته به  مه ی به وه  بۆ ئه بووه سکدا ھه که
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ین و ڵ کار گه مان بیرۆ له ھه ی له وه ند مانگک پش ئستا ھانزم بینی، ئه چه
و   پرسی تۆ ئه وه ر سوڕمانکه سه چی به وای کارینم پرسی که کات، ھه ملیسیا کارده

کردوون،  ال نه ت باسی منی له ، بۆ قه و ھاوڕی منه ناسیت، گوتم؛ ئه چۆن ده
:  گوتی وه ریق بوومه  گوی لبوو، دواتر زانی من ته که قامه ی شه کی لدا نیوه قاقایه

ڕاست ھاوڕی ڕاستی،  ر به ، ھه  کارین ھاوڕی تۆیه مزانیوه ستی نهڕا ، به نا ببوره
کاندو  ته رکی ھه وت و سه ، ئیتر ھیچی نه به: خۆم دنیابووم، گوتم منیش زۆر له

  .ڕۆیشت
  وه وه ندی به یوه ویش په ، ئه وه  گومانکه وتمه  که وه خۆمه ی ھانز له که دوای ڕۆیشتنه له
: یگوت  ده وه که  بیانوویه رجارک به کرد ھه فۆنم بۆ ده له وو تهک ب یه بوو ماوه ھه

 ڕزگارم ببت خۆم دم بۆ الت  رقاییه م سه بت با له مت نه م خه که ناتوانم، ئازیزه
ی  و ڕۆژه ر ئه  ھه.... وه خسته ی داده که فۆنه له دام و ته ده م، ماچکی بۆ ھه که بیرت ده

وت بتبینم، بیرت  مه فۆنم بۆ کارین کردو گوتم، ده له ی ته که ھانزم بینی بۆ ئواره
ندک  ر تۆ ناتوانیت من دم بۆالت، ھه گه ھاتوویت بۆ الم، ئه  نه که یه م، ماوه که ده

مدا  ناو گوچکه کانی ھانز له  قسه کات، چونکه  زانیم درۆ ده وه وی ھنایهڕ ڕاوه
بیرم چوو   له وه م، گوتم ئا ئه وی بۆ بکه ی ئهلم زانی باس ھه  به ، بۆیه وه زرینگانه ده
 ناوی ھانزم ھنا،  رکه یاندی، ھه گه مۆ ھانزم بینی، سوم بۆ ناردی پی نه ئه
ناسیت، چی پ گوتیت،   ئه خالقه و ب ئه ن ئهدا ئاگری گرت، تۆ چۆ که فۆنه له هت له
یدا  گه وای لکردم لهدای  وه ر ئه به ، له ک خۆی نییه  درۆزن و بوختانچی وه وه ئه

ی پم ب بزانم تۆ  ، ده  بوختانکردن کردووه ستی به  ئستا ده وه تم کرده هوم و ڕ بخه
 باسی شتی  وه خۆیه ، ئیتر له یه یدا ھه گه کت له ندییه یوه ناسیت، چ په و ده چۆن ئه

ی؛ پاتریک تۆماس گوت... .بوو  ھیچیان نه کرد منیش ئاگام له ی ده ره مه یرو سه سه
و من  ئارادایه مزانی شتک له م ده ، به وه کانیت بۆ بگمه موو قسه  ھه تم نییه تاقه

زانیبت،  خۆمم نه رم و به  سه  کو کرابته وه  پشته کرد له ستم ده ھهب ئاگام لی، 
بیرت مابت  ر له گه  ھانز بکات، ئه زمک به  به م قسه ر ئه سه ترسام له ڕاستی ده

 بوو  وه  ملیسیام لکردیت بۆ ئهی که  کارهفۆنی له ک پش ئستا داوای ته یه اوهم
  ....م  بکه ڵ ھانزدا قسه گه له

کتر  یه  دانیشتین، زیاتر خۆمان به وه ک پکه  کافیه ڵ ھانزدا له گه ک له یه ئواره
ھا ن ، تهر باسی کارین؛ ھانز گوتی؛ تۆماس من تۆ ناناسم  سه ناساندو ھاتینه

 بووین،  وه  پکه قوتابخانه  یت، پاتریکیش له که ڵ پاتریک کارده گه زانم له  ده نده وه ئه
 ناتوانت  و ژنه  ئه، وه  دووربکه و ژنه  له وه ویته  دووربکه  کشه وت له ته ر ده گه ئه

  ندی به یوه ش په که  کاره نگه ، ڕه بووه س، دنیام کارکی پت ھه  دۆستی که ببته
ستی  به  ب مه کی نییه ندییه یوه  ھیچ په یه سانه و که و له  ئه.بت  ھه وه پاتریکه

ھانز . گیراو پرسیم؛ تۆ چوزانیت؟ ر خۆم پنه کسه ناوی پاتریکی ھنا یه.... تی تایبه
بوو، نما  نه کی بچوک چییه یه سمان کشه  که و بیرۆی ئمه  ئه ھاتبووه و نه تا ئه: گوتی
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   به مووی کردووه ر ھه ، ھه یه مان ھه موومان کشه ر ھه  ھه و ھاتووه ی ئه ته وه م له به
  ، که یه و ژنانه ، دوژمنی ئه خۆشه  نه  مانای وشه  به خۆشه  نه و ژنه کتر، ئه دوژمنی یه

ی خۆی  که ، پیاوک ببینت ژنه وه وت و ڕکن پکه  خۆشیان دهکانیان پیاوه
  رگه کات، ئیتر ناتوانت به سنی ده  په  باشه گرت و به وت و ڕزی لده خۆشده

رت و پاشان نیشانی   به خشته  له که ی پیاوه وه کات بۆ ئه موو شتک ده بگرت، ھه
  ....ی بدات که ژنه
ر  منیش ھه. وت؟ ستکه  ده الی ئمه ی له و کاره زانم چۆن ئه و لی پرسیم ئایا ده ئه
 ڕازی  وه ی به که ره به ڕوه تی به  توانیویه  ڕگای ملیسیاوه له  م بیستبوو، که نده وه ئه

  وه نینکه  پکه به.... ی که  شونه و بخاته تاڵ بوو ئه رکاتک شونک به بکات، ھه
تیکردنی ملیسیا شونی خۆی  و بۆ دژایه ، ئه ی ڕاسته که وانه واو پچه ته: گوتی
م  که زده ، حهانی خزانی ملسیای ژکدانی ھۆی ت ویش بوو به ر ئه ، ھه وه کرده

  وه  مناییه  ھاوڕکانی، گوتبووی ملیسیا له کک له الی یه له: شت پ بم وه ئه
، من  وه ناوه ھۆی تکشکاندم له  به  بووهوام رده به ڕق،   له ژیانی منی پ کردووه

ک  یه  شوه موو ڕۆژک به و ھه ئهوت،  که رده داو خۆی سه و تکی ده کرد، ئه رچیم ده ھه
ت  سه ال بچوک، بنرخ و بده  خۆم له نده وه خۆم بت، ئه کردم ڕقم له ورانی ده

بت ڕۆژک  ده  بیارم داوه  م، بۆیه  ڕابکهودا دوای ئه  به میشه  ھهبوو بینی ده ده
  اتهنگاو بو ک ھه توانت یه و نه ستت ی ئیتر بوه وه  بۆ ئه وه کانی ببمه هقاچ

  ....م ده ، ئینجا من خۆمی نیشان ده وه پشه
  یشته  کارین چۆن گه ؛ که  زۆر کۆن و درژه م چیرۆکه ؛ ئه پی گوتم تۆماس گوبگره

وی  ندین ھه  کارین چه،زراندنی ملیسیا  دوای دامه ک بیستومانه وه.  الی ئمه
وت  ندنی کارینیش ڕکهزرا بوو، دامه تاڵ نه  شونی به شکسخواردووی دابوو، چونکه

المان   خانمک له ی نووسی، چونکه کاتی خۆیدا نامه  له ختی خۆی بوو، که یان به
ش  مه ، ئه وه بوو جگای بگرته سک ھه که مان پویستی به  بیرۆکهبوو،نشین  خانه

   شونیک کار بکات نزیک بت له بت له ر ده  ھه  کارین، که ردایه یی به ئاگری ئیره
  .ھر ژه یویست ژیانی پ بکات له نی ده ، خۆی گوته یسیاوهمل

  نده وه سکی داماو دپاک بوو، ئه  بوو زۆر کهالبوو ناوی ئلینا تکمان له ئافره
  تنت، ئیتر نازانم چۆن بوو، له ه یتوانی بیخه ئاسانی ده ک بهڕبوو منا خۆشباوه

ک بوای  یه کات، پاش ماوه توند دهدا  م ژنه ڵ ئه گه ندی خۆی له یوه  په وه ژره
توانت کارکی باشتری بۆ  و ده ت و ئه و نایه کی ئه که  به م کاره  ئه ھنت، که پده

 درووستماندا  که ره به ڕوه ڵ به گه ندی خۆی له یوه  په وه والشه له....  وه بدۆزته
ت  ، ده ی ناڕازییه که کاره  ت؛ ئلینا، زۆر له ، پی ده  پیاوکی زۆرباشه کات، که ده
ز بکات  مان تا خودا حه که ره به وهڕ بین و به ۆمان زیاتر ماندوو ده توانای خ له

 کورتی  به.  یه یدا ھه گه مان له وام کشه رده مانداو به گه  له قه بوس و ڕه پیاوکی عه
 خای  بته  ده خۆیترک یه ن به  بگه  قسه  به م دوانه ی بھت؛ ئه وه  ب ئه به
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   له نت، که یه گه  ده یه و شوه  بهکانیش قسه موو  و ھه نوانیانندی یوه په
کی زۆر  یه  ماوه لهگرت،  رده  جوانی سه ی به که  پالنه تی، بۆیه ندی خۆیه وه رژه به
 ناچار  که ره به ڕوه  به ک، بۆیه  دوژمنی یه بن به رو ئلینا ده به ڕوه مدا به که
  .کات  قبوڵ ده که رکردنه م ده ویش بخه کات، ئه ریده ده
دوای   و به نھایه ته  زۆر ناست، که ک ده کۆمپانیایهری  به ڕوه  به کارین وه ره وسه له

ک نچیرک پ  اوی وه، کارینیش ئلینای داموت ستی ناکه ڕت ده گه کدا ده ھاوڕیه
  ....ناسنت ده
بت،  نگ ده م دره  به، اوهکی لکر چ فگات  تده وه له زۆری پ ناچت  و داماوه ئه

 ھانز بی و لم  م به که قسه.... بت رباز ده ئاسانی بۆی ده  بهکارینیش بۆ خۆی
ردوو  ی بگات ھه که سته به  مه ی به وه و بۆ ئه  بیت؛ ئه ستته به  تۆ مه پرسی واته

  وه ر ئه ھه: نی گوتی ھانز پکه....  کار ھناوه  به وه  ڕگای سکسه ی له که ره به ڕوه به
  ....نھا ته  به نییه

خستبوو،  رنه ی خۆی ده که قینه  ڕاسته مدا ھشتا ڕووه که ند مانگی یه تای چه ره سه له
س  ، که موومان نزیک بووه ھه کات له رم ده رد نه  به ی، که که  شیرین و لوسه ه زمان به
یان   چاره تاوه ره سه ر له بت، ھه ند ژنک نه ۆش بت، چهتی پ ناخ بوو ھاوڕیه نه
ی  که قینه  ڕاسته گرت و ڕووه ی نه رگه ی زۆر به که  درۆزنانه م ماسکه ویست، به ده نه
کردبت،  کی قوی بۆ درووست نه یه  کشه و بیرۆیه ما له سکمان نه  که.وت رکه ده
ندی سکسیم  یوه ڵ ملیسیا په گه یا من له گوا ، که بۆ منی درووستکرد م کشه که یه
  .... اییوی ترداو تا دو ڵ ئه گه ککی تر له  و یه یه ھه

  ، بۆیه وه وته بوو تکدانی خزانی لکه وره ک گه یه  شوه  به کانی ئمه کشه
  که ره به ڕوه چی به ربکرت، که بت ده وا ده ، که وه موومان ئیمزامان کۆکرده ھه

 ژر  هی خستبوو که ره به وهڕ وت به رکه ، دواتر بۆمان ده وه تکردینه ی ڕه داواکه
ی ئاشکرا  که کانی بۆ ژنه نییهموو نھ ھهری بکات  ر ده گه ئه  ی، که وه ی ئه شه ڕه ھه
  ، بۆیه وه  لی جیابوویه وه کانییه  مناه ی به که ر کردی و ژنه  دواتریش ھه ات، وهبک
ھنا، تا  کاری ده مان به که ره به ڕوه دژی به وام له رده ھز بوو به  کارتکی به مه ئه

  .... ن ئستا حای زۆرباش نییه ی بھنت، ده که  کاره وای لکرد واز له
ت و  زۆر تۆمه گینا به کرد، ئه ی دوایدا کاری نه م سانه بوو له ختی ھه ملیسیا به

. ی دا وه  جیاکردنه ھنا تا به شدا وازی نه وه ڵ ئه هگ گال، له  ده وه تییه یه ی کۆمه کشه
یبینی  ڵ ده گه سک له موو که کان ھه  دپاک و ڕۆح جوانه  ژنه کک بوو له ملیسیا یه

بوو مرۆڤی بۆ خۆی   ڕوخساریدا ھه یر له کی سه ت، کاریزمایهسوی ر خۆشی ده کسه یه
الی  کارین له. س و داون پاک بووتکی زۆر قور شدا ئافره وه ڵ ئه گه کشا، له ڕاده

سک  رکه ڵ ھه گه  له  چییه و جادووه نازانم ئه ھاوڕکانی گوتبووی،  کک له یه
  وه  منه و به ی ئه و ھزه ر ئه گه کشت، ئه رنجی بۆ خۆی ڕاده ر سه کسه بینت یه ئه
و نازانت  هیف ئ م حه م، به که  دهھنم و چی پ کاری ده مزانی چۆن به بوو ده ده
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و خانوو، پاتریک و مناکی   خۆش بت ئیتر ئه وه  دی به نگه کاری بھنت، ڕه به
ون،   خه م به که ی لده وه م ئه ژیانیدا ناوت، به  لهی زیاتر ھیچ وه و له یه لی ھه

  ....وت شی پاتریکدا بخه  باوه خانووی خۆیدا له یی له  ئاسوده روا ئاسان به ناھلم ھه
 مر ریکبوو سه ی پی گوتم؛ خه م قسانه فۆن ئه له  ته ملیسیا، کاتک پاتریک به

 ھانز بۆ تۆماسی  بووبت، که  نه موو ڕووداوه و ھه بت تۆ ئاگات له ئاوسا، چۆن ده ده
ی تۆ  کانه شمهو  ملی شکاوی ئه ماڵ باوکت بوویت و به  تۆ له و ئواره ، ئه باسکردووه

و  مکردو دواتر ئه وم و من نه یدا بخه گه و داوای کرد لهی داوات کردبوو ھنان
ی بۆ  م ھانزه ی من و تۆ، باسی ئه وه  ھۆی جیابوونه ی درووستکرد بووه رییه شانۆگه

المارمداو   من شتگیربووم و په ، بۆیه یه یدا ھه گه ندیت له یوه  تۆ په کردم، که
  .  دڕا وه ستمه ده ی به هک که ھله

  رانه مه یرو سه  سه موو شته و ھه  بیت ئه  گژو ساویلکه نده وه  ئه تۆ یره سه
، دنیام ئستا چیرۆکی   ھیچ نییه م ئاگات له ن و تۆش بخه ده وودهورت ڕ چوارده له

  موو ماوه و ھه  ئه یره ، سه! وه ته الی تۆ گاوه کی تر له یه  شوه ی به که زراندنه دامه
کانی   قسه ڕ به ر باوه چی ھه دا ژیاویت، که زن و دووڕووه درۆ سه م که ڵ ئه گه له
  ....م ی تۆ تناگه  پاکه و ده ت له ، قهم یت، تناگه که ده

فۆنم بۆ  له ی من ته ندجاره و چه  ئه بم، چونکه  ده نووسم توڕه ، کاتک بۆت ده بمبوره
  ی له وه م بۆ ئهی پاتریکت، پ ب م قسانه مویست ئه  دهکردیت  بۆ ده خۆشخانه نه
ۆزی  پاتریک دس ت پ بم؛ که وه مویست ئه یت، ده  تبگه  ره وه جانهم  ترسی ئه مه

ردانت بکات،   سه خۆشخانه  نه ھشت له تده چی تۆ نه ، که ردووکمانه ی ھه قینه ڕاسته
 ھیچ بوویت گوێ له  نه م تۆ ئاماده ت پی بت به م قسانه یوست ئه ویش ده ئه

 پت بکات،   ئمه  له و شوه ن بگریت، نازانم بۆ، نازانم کارین چۆن توانی بهکامما
  ....م تناگه

  
  

17  
  

،  وه ت مامه ستگای خۆرھهی نزیک و و ھوتله  ڕۆژ لهچوارم ملیسیا،  ئازیزکه
ستگیر  شم دهواکی خۆ ی ھه و ھیوایه بوو، به ڵ پاتریکدا ھه گه ندیم له یوه وام په رده به
  .س ونک و به  خه بته  ده وه مزانی ئه م نه ، به وه ڕمه ت و بگهبب

ر  ھه م کردوو داوام لکرد، به درژی قسه ڵ پاتریکدا به گه ی له وه ڕۆ پاش ئه دوای نیوه
،  وکم داوه موو ھه ھه: و گوتی وت، ئه  ملیسیا بکه ک بت بتوانت چاوی به یه شوه

 ڕگای  م له ده وڵ ده ، ھه ش نییه وه  ماه و له وه ره  ده ڕۆشتۆته  خۆشخانه  نه م له به
 دایک   به  کارین ئستا خۆی کردووه دنیابه: ، منیش گوتم وه  بیدۆزمه وه مای باوکییه

کاتی الوازی و   له یه  ھه و ڕۆگانه ز له و زۆری حه سكی، ئه موو که و خوشک و ھه
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س  ک دسۆزترین که ربخات و خۆی وه ی ده که ره امبهر دا ھزی خۆی بۆ به نگانه ته
ت بگۆڕیت  که  شونه وڵ بده خۆت بت، ھه س ئاگات له تۆ به: و گوتی ئه. نیشان بدات
ناو  بت له می منت نه خه: مدا گوتم  وه کی تر، منیش له  بۆ جگایه وه و بگوازیته

  ....تیادا د خه ک پاریسدا ک منی به نجای شارکی وه جه
مبۆرگ  ی لوکسه م بۆ باخچه  نازیال دابوو تا بیبه نم به  به ڕۆیه و دوا نیوه ر ئه ھه

)jardin du luxembourg (گومان ئهگونجاو بوو بۆ ئه  تاکه یه م باخچه ب نم   شو
م بۆ   بکات ھه مه یتوانی بۆ خۆی گه م نازیال ده ی ھه وه ر ئه به ی من، له وشه ڕه

  .خش بوو ی منیش ئارامبه هک نگییه دته
  کک له یه  له و ڕۆژه کی ئه یه  ویستم ڕۆژنامه وه  ناو میترۆکه ی بۆمه وه پش ئه
ر   سه یشته کانم سوڕاند تا گه ک ڕۆژنامه یه ک به  بکم، یه کانی بان میترۆکه کیۆسکه
م چۆن بوو  ملیسیا، نازان پرسه ت مه م چیم بینی، قه کان، به مانییه  ئه ڕۆژنامه
و لم  وه فۆنم بۆ پاتریک کرده له  و ته که هھوتل بۆ  وه ڕامه  گه له په به!. ستا وه دم نه

مدا  وه ، له وه کانی خۆم بینیم و خوندمه  چاوه  من به  ڕاسته وه  ئایا ئه پرسی، که
ی   سبهیاندا من تاوانبارم، مه مویست زیاتر ئازار بکشت، له ، نه  ڕاسته به: گوتی

مھشت تۆ   من بووم نه نم، که کی خۆمدا ده یه ه موو ھه ھه ڕۆم بۆ پۆلیس و دان به ده
: ، پی گوتم وه ڕابیته گه ستی فاندنی نازیال نه به  مه ک تۆ خۆت به وه، نه ڕیته بگه

تۆ بیری  ی من و وه  چنراون، من پم گوتیت ئه نییانه ھریمه کان زۆر ئه ئادریان پالنه
 نییه یه خشه م نه ، ئه!کات  ده وه  کارین ئه وه ینه ناکهل ی  که سته به موو مه ، ھه  کتوپ
، چیتر  وه ر تۆدا ساغ بکاته سه  به گه به  به و شوه  تاوانکی له ، که  بووه وه و ئه ئه

ست و   ده  له تا زیاتر تیایدا بجوین زیاتر ین، تۆڕکه  ناتوانین ھیچ بکه ئمه
ستۆی   ئه مه خه  ده م تاوانه ، ئه  من بیاری خۆمداوه ئات، بۆیه  ده وه انمانهک قاچه

و  ڕوانی ڕووداوکی له چاوه   ئمه وه داخه ، به وه ڕیته همھشت تۆ بگ خۆم، من بووم نه
،  ت بگۆڕه که  خۆت بت و شونه مۆ پم گوتیت؛ ئاگات له بوو ئه مه بووین، ئه  نه شوه

   پۆلیس به وه ی منه که فۆنه له  ڕگای ته  له ، چونکه س نییه ش به مه هنھا ئ ته به
کت  تییه جار بم ناتوانم چیتر ھیچ یارمهدوا بۆ  ، که ، بمبوره تدۆزته ئاسانی ده

  ....م ی تر خراپتر بکه نده وه وت ژیانت ئه م، نامه بده
  واوی گوم له ته انی ھیچ بم، بهتو مده  پ بوو بوو، نه نده وه زانی دم ئه ملیسیا، ده

، کاتک  وه  خواره وته ست که ده م له فۆنکه له بوو ته کانی کۆتایی پاتریکیش نه قسه
 ئاگای کردو دهکانی  یه"باربی"ڵ  هگ  یاری له که خه ر ڕایه سه کرد له یری نازیالم ده سه
  .بوو  نه ی ئمه سهیم دونیا پ له

کرد،  ر تۆ بیت چیت ده داوه  به خۆت ویژدانت بکه! یام ملیس بوو چی بکه ئاخر ده
ی  تبار کرابیت و زۆربه وی کوشتن و مناڵ فاندن تۆمه تی ھه  تۆمه کاتکدا به له
  .دژی تۆ بن؟ کانیش له گه به
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  وه خۆمه توانی له مده کرد نه کانی یاری ده  باربییه کرد به  نازیالم دهییر  سه،نازانم
  کیسداوه نھا تۆم له  ته  ئستا به  له وه کرده  بیرم ده وه خۆمه م، له هبیارکی ئاسان بد

ندرێ  ئهک   زیندان و وه  بتاوان بۆمه بت به ، ئاخر بۆ ده الیه م نازیالم له به
 ب   به وه کانی زیندانه نده لبه پشتی ته  ساڵ له35 ساڵ و جامیس باین 32داڤیس 

 ب تاوان  کانی زینداندا به  تاریکه ناو ژووره ن له مه تهسی ساڵ . رم ر به سه تاوان به
  ند ڕۆژکه نھا چه  ته ک من، که سکی وه  بۆ که  ئاسان نییه نده وه روا کارکی ئه ھه

 سی ساڵ  ره خ، جا وه  دۆزه بته  ژیانم ل ده ریکه بینم خه ک تاوانبارک ده خۆم وه
،  وه  بۆ خۆی بسوڕته  ئازادانه وه ره ده ش له که رنیت و تاوانباره  بگوزه یه و شوه به
  وه ره ده کان له ی تاوانباره زۆربه ،مۆدا ی ئه خراپهم دونیا   له که  چ نادادییه مه ئه
  ....!.رنن گوزه کاندا ده  پیس و پۆخه  زیندانه کانیش ژیان له و بتاوانه وه سوڕنه ده

 مشکمدا  یان ھزری خراپ به ک کاتدا ده یه تک بووبووم له ملیسیا، تۆشی حاه
 خۆم   نازیالوه  به وه کرده بیرم ده. ؟ وه کرده چی ده ندکجار بیرم له زانی ھه ھات، ده ده
رلین و   بۆ به وه ڕمه گه ده: مگوت  میترۆکانی پاریس، یان ده کک له ر یه  به مه ده ھه
ڕاستی  ر به  ھهگرن، گوم ل نهر  گه م ئه که ی کوشتنی خۆم و نازیال ده شه ڕه ھه

رلین  کانی به  پرده کک له ر یه سه ھات خۆم له  مشکمدا ده  به یانه و خه کاتیک ئه
بت گوم  م ده که  دهقیژنم و داوا و ده وه  شۆڕکردۆته وه  نازیالم بۆ خواره بینی، که ده

نجاڵ و  یای جه نھا خه ته  به وانه م ئه  ڕوو، به مه خه کان ده  تا ڕاستییهل بگیرت
  وه  کرده وه  مشکمدا بدات بیرم له یتان به ک شه پ وه ناو مشکم بوون، لهپشوی 

  .  الم یته  بگهم که ب  تۆوه ندی به یوه  بۆ خانیا، بۆ ھوتل پۆسایدۆن و په وه ڕمه بگه
 باشی  وو به بک هی خشه  گونجاوترین نه وه  ئهژیام منی تدا دهی  وشه و کات و ڕه بۆ ئه

ستی  و من خۆم ڕاده وه ڕینه  بگه وه و پکه وه ینه کالیی بکه کانمانی پ یه کشهبزانم 
ندی  یوه ڵ په گه ر له مزانی ھه شبین بووم، ده  گه ره فه و سه  به نده وه  ئه.م پۆلیس بکه
بیرم م کاتیك  به.... گریت کان ده  ڕاستییه  الم و گوێ له یته گه ر ده کسه کردندا یه

  کی من و نازیالی کردبوو به یه  ونه ، که وه کرده ده" بیلد"ی  ی ڕۆژنامه یه ڕه و الپه له
 مرۆڤ   قورسه وه ی ئه نده وه توانی ئارام بگرم، چی ئه مده ئاوسا، نه مانشت دم ده

ت ست بکا چی کردبت ھه ھی وه ب ئه ناخی خۆیدا به زۆر تاوانبار بکرت، یان له به
  ش به کی ڕه وام تارماییه رده  به ، چونکه بۆ من زۆر قورس بوو ه ئه.  تاوانباره

بوو  کم نه یه مان، ھیچ چاره  ده دام و نه ان دهریان نش ی ترسنه کانمدا ونه وهرچا به
ر  سه یام له موو خه بوو، ھه  نه ترمھاتن زیاتر ھیچ چارکم  ھه بم، له بوو ھه ده
  ندی به یوه ک په یه  چی شوه  خانیا چۆن و به مه گه  کردبوو کاتک ده جگیر وه ئه

  . وه مه کانت بۆ ڕوون بکه له سه موو مه  الم و ھه یته م بگه ڕازیت بکه  وه بهم و   بکه تۆوه
و  ره ر به کسه  و یه که بانه ر عاره  سه و نازیالم خسه وه کانم کۆکردنه له پهلو کهجانتاو 

موو شتک   پش ھه وه  بیرم کرده  وستگاکه له....  ڕێ وتینه ر که فه نده هم وستگای شه
  کک له یه کانی بانک ڕابکشم، پاشان له  ئۆتۆماته ی تر له ندک پاره  من ھه پویسته



 158 

ی بزانم کام  وه د بۆ ئهلۆگکی ئیتالیام کر ته ند که یری چه کان سه ره فه بیرۆی سه
ر  ڕگاکان ھه'  مجاره ختی مندا ئه  به  بوو له وه ، ئه اسانترهڕۆیشتن بۆ یۆنان ئڕگای 

 ناچار بووم   بۆ میالنۆ، بۆیه وه ڕۆیشتنه کو ده  به'ر ڕۆما  سه وه ڕۆیشتنه ده مووی نه ھه
  ....م ست پ بکه کانی ترم ده شته  گه ووه ر بۆ میالنۆ ببم و له فه نده مه بلیتکی شه

ی  که  کاته و بوو بۆیه ری شه فه نده مه شتمان پکرد شه  گه مهی ئ ره فه نده مه و شه ئه
بژاردنکی ترمان  ش زیاتر ھه وه رکی ئاسایی بوو، له فه نده مه ی کاتی شه دوو ھنده

  ڵ نازیالدا له گه  له بوو، که کی خۆی ھه ن باشییهیتوانین ب ش ده هم ئه. بوو نه
  ....شوودانی زۆرباش بووو و پ  جگای خه،کدا بووین یه هکابین
ستان   ب وه وش به  لهر  میالنۆ، ھه یشتینه یانی گه وتی به ی کاتژمر حه  نزیکه ئمه
الم بوو ئانکۆنا نزیکترین  ی له یه خشه و نه ر ئه سه  له.بی'ئانکۆنا' بۆ شاری بلیتم

اش و ختکی ب  بهدا نازانم بم مه له.  یۆنان ینه  پی بگه  میالنۆوه رگا بوو له نگه له
ک کاتژمری مابوو   یه رگاکه نگه  له یشتینه  گه ، کاتک ئمهکی باش ختییه دبه یان به

  . شاری پاترای یۆنانو ره ی پاپۆڕک بهوتن کهڕ بهبۆ 
 ئایا پاپۆڕک  م کی من داوای بلیتی خانیام کرد، که که ی بلیتی پاپۆڕه به کته و مه له

ی  مدا قسه گه مانی له  ئه تکی زۆرباش بوو، به  ئافره.؟وێ ئه   بگاته یه وخۆ ھه ڕاسته
ر  فه نده مه  شه  به ووه  پاترا، پاشان له  پشدا بۆیته  له وا باشتره:  گوتیکرد، ده

  هم ڕگای  ئه یت، چونکه ر بکه فه  بۆ خانیا سه وه  پیریاسه ، له'پیریاس ' یته بگه
بت  ر ده ی کرتا ھه هر پاپۆڕک ببیت بۆ دورگ ، سواری ھه رزانتره ئاسانترو ھه

کی ھی  یه خشه کانی، نه من زۆر سوپاسم کرد بۆ زانیارییه....  بۆ پیریاس وه بۆیته
  .... زۆر سودم ل بینی کانیشی پدام، که ئاوی پاپۆڕه
ی ڕا ره ، سه یه تی ھه ریادا تام و چژکی زۆر تایبه  ناو ده ر کردن به فه ملیسیا، سه

 شادومان بووم،  وه شتا بهروونمی گوشیبوو ھ ی ده نگی و ناخۆشییه موو دته و ھه ئه
کانی  نینه ر پت بم زۆرجار پکه گه  ئه.بینی  دخۆشی ده  به نده وه  نازیالم ئه که
و  دا ئه کانی ئمه ناو کشه  له ، چونکه   بوام پبکه منی گریاندووه وه ناخه و له ئه

ر جگاو  یشت، بۆ ھه گه اریی تدهک ی چی وه  بوو، که که قینه  ڕاسته قوربانییه
  ھاتنه موو ھه ھه، بوو دی خۆش ده و زیاتر ین ئهڕۆیشت  ده شونکی تازه

  .رچاوی  به ھاته دهو خۆشتر کی نوێ  یه مه  گه کانی من به ترسناکه
و  یری ئه ا دانیشتبووین و سهالدڵ نازی گه  له که ی پاپۆره وه ره سه ی له و کاتانه ئای له

کانم  ، چاوه وته که  لیان دوورده که کرد، ھواش ھواش پاپۆڕه مان ده دانییه ارو ئاوهش
 ئیتر ماندوو  کرد، که کانم ده جماوه  به پۆله یری شه و سه وه مکردنه  دهخست و داده

  کرد، که م ده ییانه  قاوه پۆکه و ته ئهیری  ما، دوور سه ده ریان نهوا بوون و ئاسه ده
ریب بوون  ستی غه ھه چوون، جۆرک له نھا ده ریکی چۆڵ و ته کی ته یه دورگه له

رلین و  به  وه مه تۆ بیت جارکی تر بگه: مگوت  دهدی خۆمدا هگرت، ل می ده سینه
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ی ناو  ره فه م سه ک ئه رکی وه فه و سه وه بنیاد بنینهنوێ ڵ ملیسیادا ژیانکی  گه له
  !.....ین  بکه وه ریا پکه ده
دا  که ی پاپۆڕه که  ئاسنینه رژینه ر په سه کان خۆیان به که ی خه ی زۆربه و کاتانه ئه
   به وه که دوای پاپۆڕه کرد له یان ده فاوییه  که  درژه پۆله و شه یری ئه داو سه ده

بت،  ڵ ملیسیادا ده گه هدا ل م ڕگه م به وه ڕانه ری گه فه گوتم؛ سه ، دم پی دهما جده
موو  ی ھه وه ر ئه سه  له وه وینه ر تۆ بیت بۆ خانیاو ڕکبکه گه خۆم دابوو، ئه نم به به
دا  م ڕگه وا به ، ئه کراون  پالنی کارین بۆ تکدانی ژیانی ئمه  به م ڕووداوانه ئه

  .... وه ڕینه بگه
و  ملیسیا ژووری ناو ئه. ریادا نووستین دهناو  مجار له که  من و نازیال بۆ یه وه و شه ئه

  وه کو بۆ ئه وت، به نھا تیاندا بخه ته کراون مرۆڤ به  درووست نه وه  بۆ ئه پاپۆڕانه
ناو  تکدا له ڵ ئافره گه وتن له وت، خه سکدا بنویت خۆشت ده شی که  باوه  له کراوه

کی  ناو جگایه وتن له خه زۆر له  ریاوه کانی ده پۆله م شه ده بهکاندا  ژووری پاپۆڕه
بینی   ده وه وه ونم به  خه ، بۆیه ، بگومانم جیاوازتره ویدا جیاوازتره رزه سه
  ....رین ر به سه  پاپۆڕدا بهکانی  ژووره  له ژوورک  له وه دا پکه وه ڕانه گه له

ر بووین بۆ  هف نده مه وێ سواری شه  پاترا، له یشتینه  گه ڕۆی ڕۆژی دوایی ئمه دوانیوه
نکۆنا بۆی  ی ئه تی بیرۆکه کو چۆن ئافره روه  بۆ پیریاس ھه وه وشه سیناو له ئه

  ....مووی نیشاندام  ھه که خشه ر نه سه و له وه ڕوونکردمه
کانی نزیک   بلیتفرۆشه کک له یه تا له ره بوو، سه  پیریاس ئواره یشتینه کاتک گه

مدا  وه  دابوو پرسی، له وه که یه  پایان به مه قاکه درژایی شه  به ، که رگاکه نگه له
رنا  گه جوت، ئه و خانیا ده ره و پاپۆڕک به و نیوی شه و کاتژمر ده مشه ئه: گوتی

   له وه و شه کرد ئه ده  ھیچ پویستی نه م بوو، چونکه له یانی، منیش په  به وته که ده
ناو پاپۆڕدا  وین یان له  ھوتل بخه بوو له وازی نهاش جی ، بۆ ئمه وه پیریاس بمنمه

ی نیشاندام و  رگاکه نگه ست ڕگای له  ده به ش که ته ر بلیتکم کی، ئافره کسه یه  بۆیه
  ....بت کک ده  بیست خوله ی ر نزیکه  پ ھه به: گوتی

کانی پیریاسدا  ناو بازاڕه بوو به ی دوو کاتژمرک کاتمان ھه باشبوو نزیکه
ک  شی وه م شاره نازیال ئه.  بکین که ندک پداویستی بۆ ناو پاپۆڕه و ھه وه هبسوڕین

 جانتاکان  موویانم له کان ھه دوای کینی پداویستییه. ال خۆشبوو کانی تر له شونه
یی بنیاتنرابوو  کی بازنه یه شوه  به دا، که ریاکه ناری ده که ڵ نازیالدا به گه کردو له

 بت،  دهک که خولهر بیست   ھه: گوتی که بلیتفرۆشهڕێ،  وتینه  که اکهرگ نگه و له ره به
 مناک،  ک من به ک وه نهبۆیت،  خرایی  نھا بیت و به ر ته گه کرد، ئه و ڕاستی ده ئه

دا پچوو تا  نار ئاوه و که ی کاتژمرکمان به  نزیکه ، بۆیه و جانتاوه بانه عاره
  .... رگاکه نگه  له  یشتینه گه

ڕۆ بوو، تۆ   خانیا نیوه تینهیش  گه مجار، که که ر بیرت بت یه گه ئای ملیسیا، ئه
  ستم به و کات منیش ھه  ئهکم لدا، ، منیش قاقایه یه  بۆنی ھه رمای ئره  گه:تگوت
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موو  و ھه بوو، دوای ئه رماکه  بۆنی تیژی گه وه مزانی ئه م نه ی لوتم کرد، به وه چوزانه
  ....یشتم ی تۆ تگه که  قسه ا له ئینج ساه

کی فنک  وایه ، ھه وه  خواره  ھاتینه که  پاپۆڕه ڵ نازیالدا له  گه ی له یانییه و به ئه
یربوو  کرد، سه ی ده که  بۆنه ستی به ئاسانی مرۆڤ ھه کرد، به ی ده  ھه وه ریاکه ده له
و  ، ئه یه  بۆنی ھه مای ئرهر تگوت؛ گه  ده ، که وه وته ی تۆم که هک ر بیری قسه کسه یه
  ....بوو تی ھه یانیانیش بۆنکی تایبه ی به وا فنکه ھه
  
   

  
18  

  
کانی  ڵ تۆو یادگارییه گه  له وانه  من شه  ساه ی ده  ماوه وه م ملیسیا، ئه که ئازیزه

  نگه م، ڕه که  باسی تۆ بۆ خۆم دهر بۆ خۆمن، ھهینووسم  ش ده و نامانه ژیم، ئه تۆدا ده
  ک تۆ قوربانیم، ئمه  منیش وه م، که  بکه  زیاتر ئاسوده وه وت ویژدانم له بمه
ین و  که  خۆمان بانگیان ده ین، که کاره  خراپه و ھزه ستی ئه موومان قوربانی ده ھه
   .ن دا بکه گه مان له  تا خراپه وه ینه که کانمانیان بۆ ده رگای ماه ده
 ساڵ   ده ریکه م وا خه  به، وه بوو زۆر بمنمه  نیازم نه ھاتم بۆ ئره  تا من که ره سه

  م ماوه  درژایی ئه ، به کردووه یاد نه  تۆم له  چرکه شدا ده وه ڵ ئه گه کات، له ڕ ده تپه
ک ڕۆژی  ی یه رگه توانی به مده ت نه  قه بوویتایه ر تۆ نه گه مدا ژیاویت، ئه گه تۆ له

ن،  ده کانی تۆ ھزی زیاترم بۆ ژیان ده  و ڕوانینه نده  خه میشه  بگرم، ھه م ژیانه ئه
،  یه م دورگه ، ھاتنیشم بۆ ئهب یادی تۆ بژیم وک به  شه متوانیوه  ناتوانم و نه بۆیه

  وه تریش لته زاران کیلۆمه ر ھه گه چت، ویستم ئه یاد نه  بوو تۆم له وه ر ئه به ر له ھه
قام و  ر شه سه  له م، ڕۆژانه کانی دت بکه  و ترپهکان هنگی پی  ده ست به ر بم، ھهدوو

م  رده  به ڕۆمه م، زۆرجار ده که کانت ده ناسه بینم و بۆنی ھه کانی خانیا تۆ ده بازاره
دی ک عاشقکی نائوم منم و پاشان وه ک لی ڕاده یه  پۆسایدۆن و ماوهھوتل

  .کان قام و بازاره  شه بۆ ناو وه ڕمه گه دشکاو ده
 ھشتا سروشت زۆر  ، لره کی زۆر سروشتییه یه موو شتک تا ڕاده  ھه لرهملیسیا، 

کان بۆن و تامی  ن، میوه کان ساده ، مرۆڤه  یشتووه گه ستی خراپی مرۆڤی پنه ده
کان  مه ریاکان و شیرینی چه  بۆنی سوری ده ست به ، ھه یه تی خۆیان ھه تایبه

،  یه  خۆی ھهتی  باران بۆنکی تایبه باری،باران  لرهمجار  که بۆ یه. یت که ده
  و بۆنه  بهستم چی بۆ جارک ھه بارت که ده باران   وتی ئمه  له ندین ساه چه

  ....کرد  باران نهی سروشتییه
ئاسانی  کانی پاییز مرۆڤ به وه  شه ، بۆیه یه زیوی ھه ی پاییز بۆنکی ته ناسه  ھه لره
ی رد  چاوی زه نھا به ته رلین به  به پاییز له. کات کان ده ستره هزیوی ئ  ته ست به ھه
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کان و  خت قژڕوتاوه رلین دره به ، له وه یناسینه کاندا ده قامه ر شه کانی سه ریوه  وه گه
ک پاییز   نه رزی پاییزه  وه مه ت ئه  پمان دهمردووی   گه کان به  داپۆشراوه قامه شه

  .... گڤن کدا ده  کۆنه  به وانه ، شه یه نگی ھه  پاییز ده خۆی، لره
 من نامۆ بوو،  موو شتک به ، ھه بۆ من زۆر نامۆ بوون کان لره تا شته ره سهملیسیا، 

مدا  گه  له ی تۆ بوو، که که ره  ڕزگارم بکات سبه و نامۆییه یتوانی له نھا شتک ده ته
  بویتایه ر تۆ نه گه  ئه ند ساه م چه ژای ئهدر  به.ھات ڕۆیشتم ده ک ده رکویه بۆ ھه
  .  بگرم موو ئازاره و ھه ی ئه رگه توانی به مده من نه

نھا  وت ته خه  ده وه ره سه ڵ ئیالریادا له گه و له  بووه وره ی نازیال گه ته وه ملیسیا، له
م و لوت  که ه ژوور ه دن کانن، که  مشک و جرجه مه ھه ، که وانه مکی شه ھاوڕێ و ھاوده

کانی تۆ  یاده ی به وه  بۆ ئه وانه  شه ند ساکه چه  وه ئه نن، ژه  دهکانم موو شته ھه له
نھا ھاوڕێ و  وان ته ئهم،  که م ده م ژووره کانی ئه  بۆ مشک و جرجه مرم قسه بژیم و نه

دراوسی  ر مرۆڤ گه  ئه  ژیانه مه ن، ئیتر ئه که ردانم ده  دن و سه وانه شهمکن  ھاوده
ش   میوانی مشک ببه ی له که کان بت ماه سپه رو ئه ی که ویله  تهرازو وڕی به گه

بت  ات دهتی ک بک  ھاوڕیه زانت پوسیته  ژیانیدا نه ر له گه نابت، مرۆڤ ئه
  .کان  ھاوڕی مشک و جرجه  به کات ببتش ب وه ڕوانی ئه چاوه

وان و  بت ئه ، ھیچ نه م بوام پبکه به کان ده ه مشک یی به و ئیره ر بم زۆرشه گه ئه
  کت دیوه نن، تۆ ھیچ ئاژه ناکه کتری ھه کان چاڵ بۆیه ه زۆری ئاژه ره ی ھه زۆربه
موو  کان ھه  مشکه هتت بیستوو هتۆ ق. ی خۆی بت؟ که زه گه ھاوڕهنی  مرۆڤ دوژم ھنده

ناو  کانی تر له  چۆن بتوانن مشکه کهڕ،   گه نه  بخه وه یان بۆ ئه وه مشک و بیرکردنه
وتوو  رکه و سه وه ینه باشی بیریی لبکه توانین به  شتک ده ی مرۆڤ تاکه ئمه!. رن به

دان  ناو بردنی سه جارک توانای له ککی نوێ دا بھنین به  چ چه یه وه بین تیدا ئه
ی مرۆڤ  رک ھنده وه ین، ھیچ بوونه نده ی مرۆڤ زۆر دڕه ئمه. بت سی ھه زار که ھه
  .ین؟ توانین چی بکه شتن ده ئازار چه  له شدا جگه وه ڵ ئه گه ، له  نییه نده دڕه

م  که ست ده دا ماندوو بووم، زۆر ماندوو، ھه ر بم، ئیتر منیش لره گه  ئه بمبوره
 شی وانه ، ئه م دن بۆ ئره تیان چوو، ئستا زۆرکه کانم تاقه  چیرۆکه کانیش له مشکه

  . ھن جده  به  زیک ئره  زیکه م به که ده ڵ قسه گه ر له دن ھه
ڵ خۆمدا  گه تم له که  کچه  ساه  ده وه م، ئه قینه ملیسیا، ئستا من تاوانبارکی ڕاسته

 دنیات  وه متوانی له کجاریش نه ت بۆیه نانه رباز بووم، ته ب سزا ده و به فاندووه
م  ش تاوانکی تری من بوو له مه ، ئه ڵ مندایه گه و له ندووه نازیال زی ، که وه مه بکه
  کاتکق بووم ند ده کردیت، چه  نه ندیم پوه یوه ک په یه  ھیچ شوه دا به ساه ده
بوویت   نه وه م کرد، ئاخر تۆ ھی ئه ه ی تۆدا مامه  ناسکه و ده ڵ ئه گه  له یه و شوه به

رستی  پهرست بووم، خۆ  ند خۆپه م، چه بکهدا  گه لهت  ه  مامه قه  ده و شوه من به
   ھیچ کاتک به ، بمبوره وه ڕمه گه ت نه م و قه که  نه ندیت پوه یوه وایلکردم په
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و  رک بوو له ده نھا قه  ته مه بژراد، ئه نه م ھه م ڕگایه ستی ئازاردانی تۆم ئه به مه
  ....موومان  بووین، ھه  ئمه که قوربانییه. ...  قوربانییه ی پویستی به رانه ده قه

   له م، دی ژنک لوان لوه رستی وای لکردم دی ژنکی تر داگیر بکه  خۆ په
  .م رباز بکه  خۆم ده ویستی ئوه  سزای خۆشه توانم چۆن له من ده. ویستی خۆشه

بوو خوشکی  ده بیناسیت،  وه نزیکه ملیسیا، تۆ ئیالریا ناناسیت، ھیوادارم ڕۆژک له
   له کانی، ژنکه وته سوکه نین، ڕوانین و ھه چت، پکه تۆ ده ر زۆر له تۆ بت، ھه

 ژیان،   لوان لو له ، ژنکهکات ک ھزکی خودایی بۆ خۆیت کش ده  وه وه دووره
کیسدانی  کان و له وای ڕووداوهد  بت له وه دا ئهی ژیان ی نازیال له وره ختی گه  به نگه ڕه
ند ھزی بۆ ژیان  ، تۆ نازانیت چهخودایی بت یک دیارییه، ناسینی ئیالریا ۆت

ت  وه  خۆیه توانت دت داگیر بکات و به  ئاسانی ده  به یه و ژنانه  ئیالریا له.دات ده
 ناو  نه  پیاو بخه م نیگاوه که یه ک تۆو ئیالریا له ی وه و ژنانه من ئه گرێ بدات، که

ی بھن ئازارت پ بگات، ھیوادارم  وه ب ئه ، به وه ویدانییهکی جا ویستییه خۆشه
  .... ئامز بگرن کتری له ک دوو دایکی نازیال یه ک دوو خوشک یان وه ڕۆژک بت وه

چی  نووسم تۆ بیر له  بۆ تۆ ده م نامانه من نازانم کاتک ئهم ملیسیا،  که ئازیزه
واسرابت  ھه  وه که  ژووره ک به هی ک ئاونه ی تۆم وه ، من ونه وه یته که ده
م،  ، زۆرجار ده وه مه ھیچ شتک ناکه  بیر له وانه  تۆ شه  له ، من جگه رچاوه به له

وت   ڕکه ر ڕۆژک به گه ، ئه وه  نازیال بکاته بت؛ ملیسیا چۆن بیر له ئستا ده
ر  کسه  یهرکاتک نازیال ببینیت دنیام ھه!.  وه بیبینت تۆ بیت بیناسته

  وه  شۆخییه ، کاتی خۆی به کی خۆته ، کتو مت کۆپییه ی خۆته ر ده ، ھه وه یناسیته ده
کت  رکاتک بمرم ملیسیایه تکردوویت، ھهسکی ترم بۆ دروو  ملیسیایه وه ئه: تگوت ده
  ....کرد واو ڕاستت ده  تهھم  شونی خۆم بۆ جده له

تی   چیتر تاقه  کوێ، بۆیه یشتۆته گهتیم  ئاخ ملیسیا، نازانیت ب تاقه
  ره  ئازارده وه ی ئه نده وه چی ئه. موو شتک بزاربووم ھه نووسینیشم نابت، له نامه

ی  نده ست بکات مرۆڤکی دڕه بکات، ھهخۆی کانی   تاوانه ست به مرۆڤ ھه
  وه  خۆیه سک به ند که ستک ژیانی چه ئا شی بگاته رستییه و خۆپه ، ئه رسته خۆپه

  ....وران بکات
ترسیدارم، من ژیانی تۆو  و مه وره  تاوانبارکی گه،م نده  من مرۆڤکی خراپم، دڕهی به

 ئیالریام ورانکرد، ئاخر ک شۆخکی وهستام ژیانی  وه  نه شه وه ر به نازیالم تکدا، ھه
و ژیانی بو وه ی من بۆ ئیالریا ئه که پاداشته.  چی بت؟ می من بۆ ئوه بت وه ده

  ...!.. وه مه می چیتان بده نازانم، وه. م  سزای بده تایه تا ھه م و بۆ ھه وران بکه
کردن  تی قسه تاقه  نه یه نووسینم ھه تی نامه  تاقه  ئاستک چیتر نه یشتۆته بزاریم گه

کان ھواش ھواش  شتییه جماوی دوای که پۆلی به ک شه وت وه مه دهکان،  بۆ مشکه
کان  پۆله  شه  ورده ڵ به قم و تکه  بته  دانه کان دانه ک بقه  و وه وه اوببمهمنیش خ
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ج بھم،  ک به نگییه دوای ماندوو بوون بده کان له پۆله ک شه وت وه مه ببم، ده
  .... ماوه ی ژیانم نه رایه م ھه تی ئه  چیتر تاقه کی قوڵ، چونکه نگییه بده

موو  وت ھه مه  بچت، ده وه بیرکردنه و خامۆشبوون و له ره موو شتک به وت ھه مه ده
  ....ودا بوات نگی شه  ناخی بده ک خۆرئاوابوون به  وهشتک

  
  
  
  
  

  ی درووستکرد که رگه ی به ندی ونه ربه رھاد ده سوپاس بۆ ھاوڕم، فه
  
  
  


