
چیرۆک



پێشانگای برین 
   ئارام کاکەی فەالح      



ەم
سێی

ی 
ساڵ

190

ژمارە

9
کانونی
یەکەم
2018

ــد  ــۆ چەن ــە ب ــوو ک ــەو ڕۆژە داناب ــۆ ئ ــۆم ب ــن خ ــوو، م ــی زۆر ب ماوەیەک

ــم  ــەت بێن ــش فرس ــەوەو منی ــی دووربکەوێت ــە کتێبەکان ــم ل ــک باوک ڕۆژێ

ــۆ  ــام و چەق ــێ وەف ــی ب ــدە کوڕێک ــن هێن ــن م ــا وا مەزان ــم. ن و بیانفرۆش

ئــەم  فرۆشــتنی  بــۆ  مــن  بڕیــاری  ئازیــزان!  نــا  لــەدواوە دەوەشــێنم. 

ــە  ــە پێویســتم ب ــە، هــی ئــەوەش نیی ــە هــی دوێنــێ و پێــرێ نیی کتێبخانەی

ــە، مبــەوێ  ــە وشــەو کتێب ــان ل ــی دونیای ــە ڕق ــەدا ک ــەم واڵت ــت و ل ــارە بێ پ

بــە فرۆشــتنیان کــە قــەت دەوڵەمەنــد نابــم، دەوڵەمەنــد بــم. بــەاڵم ئــەم 

ــوێنێکی  ــدا ش ــە ناوی ــم ل ــە باوک ــە ک ــۆی هەی ــی خ ــە حیکایەت کتێبخانەی

دۆزیبــووەوە ناوینابــوو بەندیخانــەی ئەبــەدی. لەبەردەمیــدا دادەنیشــت و 

ــە! خۆشــرین  ــن بەندیخان ــی و هــاواری دەکــرد، جوانری ــا پێدەکەن ــە قاق ب

جەهەنــەم! مــن و دایکــم لــەو دیــو دەرگاکــەوە گوێــان لــێ دەبــوو 

ــەو  ــن، ل ــۆ بێن ــەم ب ــەو کتێب ــڕۆن و ئ ــوە ب ــووت: الچــن فریشــتەکان ئێ دەی

کتێبــە زیاتــر هیچــی تــرم لێیتــان نــاوێ.الی بــەن ئــەو تــرێ ســپییانە، ئــەو 

رۆمانــە ســپییەم بــۆ بێنــن.، مــن ڕووبــاری هەنگوینــم نــاوێ، ئــەو کۆمەڵــە 

ــوو  ــەی ناوناب ــم کتێبخانەک ــاری. باوک ــە دی ــەن ب ــۆ بک ــیرینەم ب ــە ش چیرۆک

باغەکانــی عــەدەن، لەوێــدا هەمیشــە دادەنیشــت و وەک گلگامێش  بەدوای 

ــووت:  ــوو هەمیشــە دەی ــێ ب ــم ل ــدا دەگــەڕا، گوێ ــەدی و نەمری ــی ئەب ژیان

لێــرە لەنــاو کتێبەکانــەوە مــرۆڤ دەتوانــێ ســەرچاوەی ئــاو بدۆزێتــەوە. کــە 

لەکتێبخانەکــەی نزیــک دەبوومــەوە هــاواری دەکــردو دەیــووت: ئــاگات لــێ 

بــێ قاچەکانــت تــەڕ نەبــن، منیــش دەمــووت : نــا مەترســە بابــە! ئــاوی لــێ 

ــە  ــەم کەل ــووت: دەوەرە ! رۆژێ دێ و ئ ــوو دەی ــووڕە دەب ــە، ئەویــش ت نیی

ــەی  ــرد کتێبخانەک ــتم دەک ــە. هەس ــەم کتێبخانەی ــی ئ ــە خاوەن ــە دەبێت زل

ــرم  ــەم مب ــەز دەک ــووت: ح ــردم و دەی ــەیری دەک ــر دەوێ. س ــن خۆش لەم



191گۆڤارێكی ئەدەبیی  وەرزییە
ات

ەک
ید

ەر
 د

وە
نە

ۆڵی
ێک

و ل
کر

 ف
بۆ

یا 
ید

 ئا
ای

زگ
دە

ۆک
چیر

ــە.  ــەم کتێبان ــی ئ ــە خاوەن ــی ب ــۆ دەب ــەو ڕۆژەی ت ــەو ڕۆژە، ئ ــە ئ و نەگەم

ــە  ــەک ل ــۆ ماوەی ــەو رۆژەی باوکــم ب ــە پێشــەوە، ئ ــەو رۆژە هات دوا جــار ئ

ــوڕم  ــی : ک ــردم  و وت ــاردی ک ــەیرێکی س ــەوە، س ــی دووربکەوێت کتێبەکان

ــم  ــە کتێبەکان ــاگات ل ــی. ئ ــم وت ــەوەم دەوێ وەک پێ ــا ئ ــم تەنه ! وەک وت

ــە  ــۆ هەڵگــرت ک ــد کتێبێکــم ب ــەر دەرگا چەن ــا ب ــەوت و ت ــت، هیچــم ن بێ

لەگــەڵ خۆیــدا ویســتی بیانبــات و وتــی: ئــەی ئــەوە دایکــت کــوا ؟ ئــەی 

ئــەوە نییــە لەنــاو تەکســییەکەدا دانیشــتووەو چاوەڕێتــە؟ ئــەی جانتــاکان؟ 

بــڕۆ ، خەمــی هیچــت نەبــێ بابــە! خەمــی هیچــت نەبــێ!، ئەویــش چــووە 

ــردووە. ــەرز ک ــان ب ــتی خواحافیزیی ــەوەو دەس ــت دایکم تەنیش

ــۆم هەڵرشــتوون،  ــرەدا ب ــەی لێ ــەم کتێبان ــزان!، ئ ــب ئازی ــۆ کتێ ــەوە ب  وەرن

ــڕن،  ــان بک ــەوە. ئەمەی ــاک بکەن ــێ پ ــەقامەم ل ــەم ش ــڕن و ئ وەرن و بیانک

ــە  ــۆس( دەکات، ک ــی )کرۆن ــان باس ــێ. ئەمەی ــن دەچ ــە زۆر لەم ــەم کتێب ئ

ــۆس  ــە کرۆن ــان ل ــان ئاگات ــەختی ژیانت ــەر س ــوە لەب ــوس(ە. ئێ ــی )زی باوک

ــی  ــە زیندووی ــی ب ــۆی، پێنجیان ــی خ ــەش منداڵ ــە ش ــاوەی ل ــەو پی ــە، ئ نیی

ــێ  ــتبووی کات ــەوەی بیس ــەر ئ ــا لەس ــوڕ، تەنه ــچ و دوو ک ــێ ک ــوارد، س خ

منداڵەکانــی گــەورە دەبــن ئــەم لەســەر تەختــی خودایــی الدەبــەن. هــەر 

ــی  ــەوە. دایک ــە و نایدۆزێت ــاوی زیوس ــە ن ــەڕێ ک ــەمدا دەگ ــەدوای شەش ب

لەتــاودا دەیبــات و لــە کونــی ئەشــکەوتێک لــە کرێتــە دەیشــارێتەوە و بەوە 

ڕزگاری دەکات و دەبــێ بــە خــودای خــواداکان.، بــەاڵم ئازیــزان! وەرن، 

ــەو  ــرەوە دەیگێڕمــەوە، ل ــە شــوێنێکی ت مــن ئەفســانەکە دەنووســمەوەو ل

شــوێنەوەی کــە کرۆنــۆس لەگــەڵ هەمووبەغیلــی و دڵرەقییەکیدا عاشــقێکی 

گــەورە دەبــێ، ئازیــزان ! هەمــوو عاشــقێکی گــەورە دڵڕەقێکــی گەورەیــە. 

عەشــقی گــەورەی بــۆ ڕیــای خۆشەویســتی دەیکاتــە کۆیلــەی تــەواو، ئــەم 

هێنــدە دڵــرەق بــوو توانــی باوکــی خــۆی بکــوژێ، منداڵەکانــی خــۆی بــە 

ــت و  ــتیدا دەس ــای خۆشەویس ــەر دەم ڕی ــەاڵم لەب ــوات، ب ــی بخ زیندووی

پێــی دەشــکاو قــەت لــە قســەی دەرنەدەچــوو. بــەاڵم هــەر بڕیــاری دابــوو 

زیــووس بدۆزێتــەوە چونکــە برســی بــوو، برســێتی ســک نــا، بەڵکــو برســی 

بــوو بــۆ کورســی خودایــی، بــۆ مانــەوەی هەتــا هەتایــی لــەو عەرشــە، بــۆ 

ئــەوەش خــودای زەوی و ئاســان کــە هەردووکیــان بــاوک و دایکــی بــوون، 

هــان دا بــۆ دۆزینــەوەی کــوڕە تاقانــە خۆشەویســتەکەی، بــەاڵم ئۆرانووســی 

باوکــی کــە خــودای زەوی بــوو زۆری خــۆش نەدەویســت، بۆیــە ) گایــا( ی 

ژنــی هــان دان تــا زیووســی بــۆ بدۆزێتــەوە و بــەوەش وا بــکات کروونــۆس 

منداڵــی شەشــەمی بخــوات تــا ئیــر منداڵــی نەمێنــێ جێگــەی بگرێتــەوە و 

بــەوەش دڵــی ڕیــای پــێ بشــکێنێت حەقــی ئــەو هەمــوو شمشــێرەی لــێ 

بکاتــەوە کــە لــە دواوە لــە پشــتی داو دڵۆپــە خوێنەکانــی کــردە دەریــاوە، 

لــە هەوڵێکــی شــێتانەدا بــە هەموویــان دەســتیان گــرت و بردیانــە بەردەمی 

ــە  ــکەوتەکە دێت ــە ئەش ــا ل ــدا ری ــەر لەوێ ــێ ه ــدا، بەڵ ــکەوتەکە، لەوێ ئەش

ــە  ــووس و ب ــتێک زی ــە دەس ــەوە، ب ــی هــەر دەدۆزرێت دەرەوە وەک زانیبێت

دەســتەکەی تــری پیاڵەیــەک لــە ژەهــر، رووی کــردە کروونــۆس و پێــی وت: 

فەرمــوو ئەمــە زیــووس و بیخــۆ، بــەاڵم ئــەوە بزانــە، تــۆ دڵی منت فرۆشــت، 

ــییەکەت،  ــە کورس ــەوە ب ــت، گۆڕیت ــە خەونەکان ــەوە ب ــتت و گۆڕیت فرۆش

بۆیــە ماڵئاواییــم لــێ بکــە پێــش ئــەوەی بیخۆیــت چونکــە مــن ئــەم ژەهــرە 

ــت و  ــدا ئیردەس ــەر لەوێ ــزان ! ه ــێ ئازی ــم. بەڵ ــت دێڵ ــەوە و جێ دەخۆم

پێــی شــکاو لەبــەر دەم ڕیــادا کەوتــە ســەر ئەژنــۆ بڕیــاری دا قــەت ئــازاری 

ــووس گــەورە  ــێ زی ــا کات ــێ ت ــی دێڵ ــا هــەر جێ ــەاڵم ری ــەدات. ب ــووس ن زی

دەبــێ ودێتــەوە بــۆ هەمــان شــوێن، بــەردەم ئەشــکەوتەکەو دەبینــی باوکی 

هــەر لەوێــدا لەســەر ئەژنــۆ دانیشــتووەو چاوەڕیــی ژنەکەیەتــی، چاوەڕێــی 

ئەوەیــە ڕیــای ئازیــز لێــی خــۆش بێــت. ئیــدی هــەر لەوێــدا گیراوەیەکــی 
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ســیحری دەداتــێ تــا بیخواتــەوەو بــەوەش وا دەکات بڕشــیتەوەو هــەر ســێ 

خوشــک و دوو براکــەی بێنێتــەوە و دەســتی یــەک بگرنــەوەو بڕۆنــەوە بــۆ 

الی ریــای دایکیــان. پێــش ئــەوەی بــڕۆن روو دەکاتــە باوکــی و پێــی دەڵــێ: 

ئــەرێ ئــەوە بابــە! تــۆ بــۆ ئەوەنــدە رقــت لەمنــە؟ تــۆ دەبوایــە خــودای ڕق 

بیــت، خــودای ڕق. 

ئازیــزان! منیــش باوکــم ڕقێکــی گــەورەی لێــم بــوو، دایکــم هەمیشــە 

ــا،  ــوات، ن ــم مبخ ــا باوک ــەوەی دەترس ــەر ئ ــەک لەب ــاردمەوە، ن ــەوی دەش ل

بەڵکــو باوکــم هەمیشــە لێــی دەدام، لەســەر بچووکریــن شــت لێــم تــووڕە 

دەبوو،لەســەر هــەر منرەیەکــی کەمــی قووتابخانــە کــە ئــەو هەســتی دەکرد 

ــە  ــک ل نزمــە، هــەر گلەییەکــی دراوســێ کــە هەســتی دەکــرد وەک بەردێ

دوورەوە بــەر دڵــی دەکەوێــت، لەســەر هــەر جــل لەبەرکردنێــک و چوونــە 

دەرەوەیەکــم دارکاری دەکــردم. خــوای نەکردایــە هاوڕێیەکــم بێتــە ماڵــەوە 

بــۆ الم نانێکــم لەگەڵــدا بخــوات، ئیــر ئــەو هەفتەیــە ماڵــەوە بــۆم دەبــووە 

دۆزەخ. وەک زلهێزەکانــی جیهــان ئابڵووقــەی دەخســتە  ســەرم، ئابڵووقــەی 

ئابــووری و بــە هەفتــە پــارەی  رۆژانــەی نەدەدامــێ و بــێ پــوول دەینــاردم  

ــی  ــۆ کڕین ــگاکان و ب ــە یاری ــە دەچووم ــس و عان ــێ فل ــە. ب ــۆ قووتابخان ب

چلوورەیــەک یــان قوومــە ئاوێکــی ســارد، کالیارێــک بــە تــرش و خوێــوە، کــە 

هەنــدێ جــار بــۆ کڕینیــان ســوێم دەبــووەوە. خــۆی کردبــووە خــودای زەوی 

ــی  ــم بەدڵ ــەو بێــت، خەوتن ــی ئ ــە هەمــوو شــتێک بەدڵ و ئاســان، دەبوای

ــە  ــەت دەبوای ــت، تەنان ــەو بێ ــی ئ ــم بەدڵ ــتانی بەیانیان ــت، هەس ــەو بێ ئ

ــا  ــەزی پێیەتی،ت ــەو ح ــێ و ئ ــەو دەمدات ــە ئ ــەوە ک ــەش بخوێنم ــەو کتێب ئ

ئێســتا ســەد جــار رۆمانــی دایکــی مەکســیم گۆرگــی پــێ خوێندوومەتــەوە، 

ــچ  ــوو، ڕاســتییەکەی هی ــە ب ــەو رۆمان ــە فرۆشــتم ئ ــب ک ــەم کتێ ــە یەک بۆی

پارەیەکیشــم لەبەرامبــەر وەرنەگــرت، بەڵکــو خــۆم چەنــد هەزارێکــم دا بەو 

کەســەی ببیبــات وبــە سوپاســەوە لەکۆڵــم بکاتــەوە. ئــەی ئــەو رۆمانانــەی 

کۆیلــۆ بــۆ ناڵێــی، بــۆ نەگبەتــی مــن، دەســتی نەگــرن ئــەو بــرادەرە هەفتەی 

رۆمانێــک دەنووســێ و مــن دەبوایــە بــە زۆر هەموویــان بخوێنمــەوە، 

ــە دایکــم  ــە لێــی دەپرســیمەوە، بۆی ــەی قووتابخان چونکــە باوکــم وەک وان

ــۆم  ــە خ ــە دەرەوە ک ــۆ دەهێنام ــەی ب ــەو کتێبان ــەوە ئ ــە دزیی ــە ب هەمیش

ــێ  ــردم کات ــێ دەک ــی پ ــە چ ــای خودای ــەوە. ئ ــا بیخوێنم ــە  ت ــەزم پێیان ح

بەدڵــی خــۆم کتێبێکــم لــە ژووری کتێبخانەکــەی دەبــردە دەرەوە، دوو مەتــر 

لــەو دیــو دەرگای ژوورەکەیــەوە نەیدەهێشــت دوور بکەومــەوە، بــە شــەق 

ــەت  ــۆی ق ــێ،  خ ــەن نەب ــەو ژوورەی بەدەگم ــەوە، ئ ــی دادەنام ــە پێ و زل

ــە لێشــی دەدام،چــی  ــوو، ک ــووڕە دەب ــم ت ــە لێ ــە دەرەوە. ک ــی نەدەهات لێ

بــە دەســتەوە بوایــە تێــی دەگرتــم. پێخۆشــحاڵ بــووم کاتــێ بــووف کــور، 

یــان نامیلکــەی لــە غوربەتــای تــێ دەگرتــم، زۆر ئازاریــان نەدەهــات، بــەاڵم 

ــەک  ــۆ هەفتەی ــرد و ب ــەال ک ــەال ه ــان ه ــکی منی ــی دۆستۆێڤس رۆمانەکان

ــە  ــم ب ــردم. چاوێک ــان دەک ــۆ دەخســت و شــەل و کوتی ــەل و پ ــان لەپ منی

ــەوێ و  ــە ئ ــن بچم ــە م ــکات. دەبوای ــر ب ــوو کوێ ــک ب ــی خەری ــی نال دیوان

لــەوێ لەنــاو کتێبەکانیــدا لێــم بــدات. زۆر جــار هــەر بــە کتێــب لێــی دەدام، 

ئەشــکەنجەدانی وەک ئــەوەی ئەمنــە ســوورەکە وابــوو، تەنهــا هەڵواســینی 

بــە پانکــەوە تێــدا نەبــوو، ئــەو وەک کرۆنــۆس منــی نەخــوارد، بــەاڵم هەموو 

رۆژێ دەیکوشــتم وبــۆ نەگبەتــی هەمــوو ڕۆژێکیــش  زینــدوو دەبوومــەوە. 

ئــای خودایــە چــی بگێڕمــەوە؟ هــەر تەنهــا تــۆزێ وەرنــە پێشــەوەو ســەیری 

ســەرم کــەن ئێســتاش چەنــد شــوێنی برینــی کۆنــی پێوەیــە کــە هەرگیــزاو 

هەرگیــز ســارێژ نابــن. ئــەو برینانــەی هەموویــان حیکایەتــی خۆیــان 

هەیــە. ئــای خۆزگــە دەســتی نووســینم هەبوایــە، تــا هەمــوو ئــەو برینانــەم 

بنووســیبایەتەوە و نــاوم دەنــان برینەچیــرۆک. کــە فەرهەنگــە قوورســەکانی  
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بــەرگ دوای بــەرگ تێدەگرتــم، خوێــن لەســەرو دەم و چاومــەوە فیچقــەی 

دەکــرد، ئــەو فەرهەنگانــەی کــە دوێنــی بــە نرخێکــی هــەرزان فرۆشــتمن 

ــە  ــە ک ــەوە نیی ــاگای ل ــەس ئ ــوون ک ــەک دەب ــد کیلۆی ــان چەن و هەریەکەی

بەرگەکانیــان ئیســتاش خوێنــی منیــان پێوەیــە. لــەوێ هەســتی بــە هێزێکــی 

ئەفســوونایی دەکــرد، قاقــای لــێ دەدا و زۆر جــار بەدەنگــی بــەرز، کــە مــن 

و دایکــم لــە دووری دوورەوە دەمانبیســت، بیــری دەکــردەوە. بیرکردنــەوە 

بــە دەنگــی بــەرز، تایبەمتەندییــەک و خوویەکــی ســەیری ئــەو بــوو، ئیــدی 

ــووە،  ــینی هات ــی نووس ــی کات ــە دەمانزان ــاین، چونک ــم دەترس ــن و دایک م

گرفتەکــە لــەوەوە دەســتی پــێ دەکــرد گــەر شــتێکی بــەدڵ نەبوایــە، لەســەر 

ــەاڵم نووســین و  ــوو، ب ــوو، باوکــم نووســەر ب ــووڕە دەب بچووکریــن شــت ت

ــی و  ــەر دەینووس ــەوە. ه ــاو نەدەکردن ــەت ب ــەکانی ق ــە دەستنووس کتێب

بەیــازی نووســینەکانی لەســەر یەکــر هەڵدەچنیــن. چەنــدی هەڵدەگــرت، 

ســەد ئەوەندەشــی بــۆ فــڕێ دان دەنووســی، مــن و دایکــم رۆژی دە جــار 

تەنەکــەی خۆڵــی ژوورەکەیــان خاڵــی دەکــردەوە و بۆمــان دەبــردەوە 

ژوورەوە. ئــەو تەنەکــە گەورەیــەی مــن ئــەم یادگارییــەم لەگەڵیــدا هەیــە، 

فەرمــوون ئازیــزان! ســەیرکەن! ســەیری ئــەم وێنەیــەی منداڵــی مــن بکــەن، 

ــم  ــن تەمەن ــرەدا م ــدا، لێ ــەی باوکم ــی ژوورەک ــەی خۆڵ ــاو تەنەک ــن لەن م

چەنــد مانگێکــە و خۆشــم نازانــم بــۆ باوکــم لەگــەڵ کاغزەکانــدا، ئەوانــەی 

دەینووســین و بەدڵــی نەدەبوون، منیشــی فــڕێ داوەتە ناوی، بــە کامێراکەی 

وێنەشــی گرتــووم، وەک پێــم بڵــێ تــۆش لەگــەڵ ئــەو تێکســتانەدا کــە بەدڵم 

نیــن فــڕێ دەدەم. دەبــێ چیژێکــی ســەیری لــەو وێنەیــە دیبێــت، چونکــە 

یەکێــک بــوو لــەو وێنــە دەگمەنانــەی نــاو ئەلبوومــی کتێبخانەکــەی، کــە لــە 

قاتــی ناوەڕاســتدا بــۆ ســەیرکردن و چێژولێوەرگرتــن داینابــوو. وەک دوایــی 

ــۆڵ  ــەی خ ــەوێ تەنەک ــت و دەی ــێ  دێ ــە کات ــەوە ک ــۆم دەگێڕێت ــم ب دایک

ــووزی  ــی نووزەن ــدات، هەســت دەکات لەجــاران قوورســرە و دوای ــڕێ ب ف

ــاو  ــچ کردنــەوە لەن ــە ل ــات مــن ب ــد کاغزێــک الدەب مــن دەبیســێت و چەن
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تەنەکــەی خۆڵەکــەدا بــە حەپەســاویی ســەیری دایکــم دەکــەم، ئەویــش بــە 

ــە  ــە چیی ــێ: ئەم ــی دەڵ ــم وپێ ــەی باوک ــۆ ژوورەک ــەوە ب ــی دەگەڕێت تووڕەی

پیاوەکــە! تــۆ بەمــە تــەواو دڵــی منــت شــکاند، دڵــی منــت زۆر بەهــەرزان 

فرۆشــت، ئەویــش دەڵــێ: بــڕوا بکــە گاڵتــەم لەگــەڵ کــردووە، بــەس دوایــی 

کــە تەنەکــەی خۆڵەکــەت بــرد خاڵــی بکەیتــەوە، بیــرم چووبــووەوە ئــەوم 

خســتۆتە نــاوی، هــەر ویســتم وێنەیەکــی بگــرم لەنــاو تێکســتەکامندا، ببوورە 

ــۆ  ــە! ت ــای پیاوەک ــێ: ئ ــی دەڵ ــش پێ ــوو. ئەوی ــەک ب ــوورە هــەر گاڵتەی ، بب

گاڵتــە نازانــی و بــڕوا ناکــەم قەتیــش فێــری بیــت..

وەرنــەوە، ئازیــزان! وەرنــەوە بــۆ کتێــب. کتێبــی دەگمەنتــان دەوێ، ئەمەیان 

ــەوم ،  ــی ئ ــن کۆپ ــان م ــە، ی ــی من ــەواو کۆپییەک ــان  ت ــا، ئەمەی ــەرن، ن ب

نازانــم؟ باســی نیرســیس دەکات، کــە کوڕێکــی زۆر جــوان و قــۆز دەبێــت، 

کــوڕی سیفۆسۆســی خــودای رووبــار دەبــێ. زانایــان پێشــبینی ئــەوە دەکــەن 

ــەیری  ــەت س ــێ ق ــژی، ناب ــی ب ــی جاویدان ــەوێ ژیانێک ــیس دەی ــەر نیرس گ

رووی خــۆی بــکات، نابــێ لەخــۆی بڕوانــێ و ئــاوڕ لەخــۆی بداتــەوە. ئــەم 

ــەیدای  ــە، ش ــە خوداوەندەکان ــی کچ ــێ، هەرچ ــوان دەب ــدە ج ــوڕە هێن ک

ــە  ــەوەی خۆشەویســتی ب ــک لەســەر ئ ــک دەبنەوە.رۆژێ ــی نزی ــن و لێ دەب

ــزای دەدەن  ــی تووڕەدەبــن و س ــوداکان لێ کچەخوداوەندێــک نــادات، خ

ــی  ــی باوک ــەر ه ــە ه ــەوە ک ــک بێت ــک نزی ــە رووبارێ ــەن ل ــە زۆر وا دەک ب

ــەی  ــەوەو وێن ــۆڕ دەکات ــەری ش ــۆی، س ــتی خ ــێ ویس ــدا ب ــی، لەوێ خۆیەت

خــۆی لەنــاو ئاوەکــەدا دەبینــی و عاشــقی خــۆی دەبێــت، خــۆی دەبینــی و 

ژیانــی جاویدانــی لەدەســت دەدات و هــەر ئــەوەش دەبێتــە مردنــی. هــەر 

ــاوی  ــە ن ــک دەپشــکوێ ب ــەو شــوێنەدا گوڵێ ــێ هــەر ل ــەو شــوێنەدا، بەڵ ل

ــە. ــە نێرگزەکــەی خۆمان نێرســیس کــە گومــان ناکــەم هەرگوڵ

ئازیــزان! دەزانــم حــەز دەکــەن گوێتــان لــەوە بــێ گــەر مــن ئــەم کتێبــەم 
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ــدەکان  ــە خوداوەن ــە کچ ــرد، ک ــەواوم دەک ــوێنەوە ت ــەو ش ــیبایە، ل بنووس

ــەی  ــوو ئەوان ــن، هەم ــران دەب ــزەکان مەســت و حەی ــە نێرگ ــی گوڵ ــە بۆن ب

رۆژگارێــک جوانــی نێرســیس کۆیلــەو بەندی کــردوون، دێن بــۆ لێکردنەوەی 

ــدا،  ــادگاری و دوا بــۆن بیبەنــەوە لەگــەڵ خۆیان ــا وەک دوا ی ــە نێرگــز ت گوڵ

بیبەنــەوە بــۆ باغەکانــی عــەدەن. هــەر چەنــد دەکــەن و تێدەکۆشــن، 

ــی  ــان، باوکان ــە الی باوکانی ــەوە. هــاوار دەکەن ــۆ لێناکرێت ــان ب ــچ گوڵێکی هی

ــرن   ــاوکان فریشــتەکان دەنێ ــێ دەکــەن، ب ــان ل ــان و داوای گوڵی خوداوەندی

تــا گــوڵ بێنــن بــۆ کچەکانیــان، بــێ ســوودە و دەســت بەتــاڵ دەگەڕێنــەوە. 

کچــان دەگریــن وهــەر بــە هەناســەی گوڵــی خوێناوییــەوە هــاوار دەکــەن: 

) نێرگــز نەبــێ بــۆ ســەرم، نێرگــز نەبــێ بــۆ ســینگم، نایــەم بــۆ زەماوەنــد، 

ــان دەکەنــەوەو  ــاوکان هێمنی ــۆ هەڵپەڕکــێ و دەینۆشــم برینــم(. ب ناچــم ب

فریشــتەی تــر دەنێــرن و هیــر و هیــر، بــەاڵم پێیــان ســەیرە هیــچ کەســێک 

ناتوانــی ئــەو لقــە ناســکانە لێبکاتــەوە. پرســیار دەکەن بــۆ ناتوانن؟ ســیحری 

ئــەم گواڵنــە لــە چیدایــە؟ پێیــان  دەڵێــن ئەمانــە گوڵــی نێرسیســی کــوژراون، 

ئــەو کــوڕەی کچەکانــی ئێــوە بوونــە هــۆی کوشــتنی. خواداوەنــدەکان بــە 

ــز  ــە نێرگ ــار و داوای گوڵ ــودای رووب ــۆس، خ ــۆ الی سیفۆس ــن ب ــە دەچ پەل

ــن  ــە و جوانری ــاوی لیرۆی ــان. دایکــی نێرســیس کــە ن ــۆ کچەکانی دەکــەن ب

فریشــتەی ئــەم گەردوونەیــە لــەو کاتــەدا کــە سیفۆســۆس دەســت دەبــات 

لقێــک لێبکاتــەوە، پیاڵەیــەک ژەهــر لــە دەمــی خــۆی نزیــک دەکاتــەوەو بــە 

ــەم ژەهــرە دەخۆمــەوە  ــەوە، مــن ئ ــێ: یــەک گــوڵ لێبکەیت پیاوەکــەی دەڵ

ــا، مــن گاڵتــەم کــرد، گوڵیــان چــۆن دەدەمــێ؟  وئیــدی مــن نامبینیتــەوە. ن

ئەویــش دەڵــێ: ئێســتا کــەی وەختــی گاڵتەیــە، تــۆ گاڵتــە نازانــی و قەتیــش 

ــر  ــە سیفۆســۆس زوی ــدەکان ل ــری بیــت. لەمــەوە خواداوەن ــڕوا ناکــەم فێ ب

ــاو  ــەر لەن ــش ه ــەن و ئەوی ــد دەری دەک ــی خوداوەن ــە عەرش ــن و ل دەب

بەهەشــتی گوڵەکانــدا کوخێــک بــۆ خــۆی و لیرۆی نــازدار درووســت دەکات 

و بڕیــار دەدات لەمــەودوا هیــچ کەســێک بــۆی نییــە لەئــاوی رووبارەکانــی 

ــدەکان،  ــا خواداوەن ــەکان دەکات. ت ــا بەشــی  گوڵ ــە تەنه ــەوە، چونک بخوات

کچەکانیــان، فریشــتەکان تینــوو دەبــن و دڵۆپێــک ئاویــان دەســت ناکەوێت 

لێوێکــی  و  پەشــیانی  پــڕ  زەرد وچاوانــی  ســیایەکی  بــە  بیخۆنــەوە، 

قڵیشــاوەوە دێنــەوە بەردەمــی سیفۆســۆس و لیــرۆ و داوای لێبووردنیــان لــێ 

دەکــەن، لیــرۆش دەڵــێ: تــازە ئێــوە دڵــی منتــان شــکاند، هەمــوو لێبووردنــی 

دونیــا کوڕەکەمــم بــۆ نایەنێتــەوە و ئیــدی هــەر لەوێــدا، بەڵــێ هــەر لەوێــدا 

ــان دەردەکات. هەمووی

ئازیــزان ! ئێمــەش لــە ماڵــەوە، مــن و دایکــم قــەت ســەیری خۆمــان 

ــوو، تەنهــا ئاوێنەیــەک کــە  ــەوە ئاوێنەمــان نەب ــە ماڵ نەکــردووە، چونکــە ل

هەمــان بــوو هــی باوکــم بــوو الی کتێبخانەکەیــەوە هەڵیواســیبوو تەنیشــت 

ــم  ــەم. باوک ــی تیابک ــەیری خۆم ــوو س ــۆم نەب ــەت ب ــن ق ــە م ــە، ک دەرگاک

ئاوێنەیەکــی دەگمەنــی هەبــوو کــە لــە ئاوێنــەی ئاســایی نەدەچــوو، لــەو 

ــەورە و  ــتانەی گ ــەم ش ــااڵو ئ ــووت و ب ــاوو ل ــەر و چ ــە س ــوو ک ــە ب ئاوێنان

ــەکان،  ــە ســیا غەمگین ــدی دەدای ــردەوە و شــێوەیەکی کۆمی بچــووک دەک

لــەو ئاوێنانــە بــوو کــە لــە واڵتــە ئەورووپییــەکان لــە شــاری یــاری مندااڵنــدا 

بــۆ پێکەنیــن دادەنرێــت. مــن بــە دەمــی خــۆم نەبــێ، کەمێــک قــۆز 

بــووم، چووبوومــەوە ســەر دایکــم، کۆمــەڵ کۆمــەڵ کچانــی خــزم، دەهاتــن 

ــم  ــان دەیاندوان ــورزا گی ــەم و پ ــیرین ودڵەک ــۆزای ش ــە ئام ــان وب ــۆ ماڵ ب

ــە  ــردم، ب ــە ســەعات ســەیریان دەک ــرد و ب ــگ دەک ــان بان و کچەهاوڕێکانی

ــاوی  ــووت: چ ــێواند، دەیان ــان دەش ــک دونیای ــە حیل ــق و حیلک ــە تری تریق

تــۆ دەڵێــی پەلکــە زێرینەیــە، ئــەو هەمــوو ڕەنگــە چییــە لــە چاوتــا خوایــە 

؟دایکیشــم هەمیشــە دەیــووت: گــوێ مــەدەرێ کــوڕم، ئەوانــە خزمــن، دڵــی 
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ــەدا  ــارەی ئێم ــەم ش ــکێنێ، ل ــان دەش ــی خزم ــەوەی دڵ ــکێنە، ئ ــزم مەش خ

قــەت نایەڵــن ئیرساحــەت بــکات. بەکۆاڵنــدا ڕەت دەبــووم و کچانــی کــۆاڵن 

بــە ڕیــز دەوەســتان بــۆ ســەیر کردنــم و مــن تەریــق دەبوومــەوە و دایــک 

ــوڕم،  ــا ک ــووت: دەی قەین ــەیی دەی ــی هەمیش ــتەوەو وەک عادەت دەیبیس

ــوێ  ــت، نایشــارێتەوە، گ ــوە بێ ــۆی پێ ــی وەک ت هــەر کەســێ چــاوی جوان

ــی دراوســێ دەشــکێنێ،  ــەوەی دڵ ــی دراوســێ مەشــکێنە. ئ ــەدەرێ و دڵ م

ــەی  ــەی ئەوان ــزان! ئ ــەوە. ئێســتا ئازی ــگای نابێت ــەی ئێمــەدا جێ ــەم کۆاڵن ل

ــێ  ــۆش ب ــان خ ــە پێیت ــڕن! ڕەنگ ــێ دەک ــم ل ــەوەو کتێب ــەدەورم کۆبونەت ل

ــەوە،  ــم دەگێڕێت ــوو؟ وەک دایک ــدا نەب ــەی تێ ــە ئاوێن ــی ئێم ــن بۆماڵ بپرس

کــە باوکــم هــەر لــە ســەرەتاوە کــە یەکرییــان ناســیووە، زۆرحــەزی لــەدەم 

و چــاوی خــۆی نەبــووەو قــەت پێــی خــۆش نەبــووە لــە ئاوێنــەدا ســەیری 

خــۆی بــکات. هەمیشــە هەســتی کــردووە کــە خــودا کاتــێ ئەمــی دروســت 

کــردووە کاتێکــی زۆری لــە دروســتکردنی دەم و چاویــدا ســەرف نەکــردووە، 

لــەو کاتــەدا یــان بانگیــان کــردووە، یــان شــەیتان شــتێکی قــۆڕی کــردووەو 

خــودای ســەرقاڵ کــردوەو ئــەم نەگبەتییــەش بەســەر ئەمــدا شــکاوەتەوە و 

ئەنجامەکەشــی ئــەم دەم و چــاوە بــووە. زۆر جــار کــە بەیەکــەوە بــە ڕێگادا 

ــە تــەوس و پــاری خەڵکــی ســەر شــەقامەکان بــووە  ــان ل رۆشــتوون، گوێی

ــدێ  ــردووە. هەن ــە کــێ ک ــێ، کــێ شــووی ب ــە: دە وەرە خــواو مبێن وتوویان

جــار کــە لێــی دەدام و بــە فرمێســک و خوێنــەوە دەچوومــەوە الی دایکــم 

و ســەرم دەخســتە ســەر ســنگی و دڵــی دەدامــەوە، لــە تووڕەیــدا دەمــووت: 

ــەر  ــردووە؟ ئەگ ــێ ک ــووت پ ــە ش ــە چیی ــاوە نارشین ــەم دەم و چ ــە! ئ دایک

ــۆی  ــەرالی خ ــت، یەکس ــەو ببینێ ــتان و ئ ــە کوردس ــۆک بێت ــد هیچک ئالفرێ

دایدەمەزرێنێــت و بــۆ هەنــدێ دیمەنــی تایبەتــی بەکاریدێنێــت. ئەویــش 

ــی و  ــەر وان، پێدەکەن ــاعیران ه ــەر و ش ــەدەرێ، نووس ــوێ م ــووت؟ گ دەی

ــم  ــۆز و جوان ــەرێکی ق ــاعیرو نووس ــچ ش ــوردا هی ــاو ک ــن لەن ــووت: م دەی

نەبینیــووە. باوکیشــت هــەر لەوانە،دڵــی دەدامــەوەو دەیــووت: هــەر کاتــێ 

ــە  ــەو رۆژە هات ــا ئ ــت. ت ــۆزێ جــوان بێ ــە ت ــا، ڕەنگ ــە نووســین هێن وازی ل

پێشــەوە کــە زۆر شــتی لــە ژیانــی منــدا گــۆڕی. ئــەو کاتــەی مــن چوومــە 

ژوورەکــەی باوکــم و بــێ پرســی ئــەو کتێبێکــم هەڵگــرت و پێــش ئــەوەی 

بچمــە دەرەوە،بــێ ویســتی خــۆم، بــڕوا بکــەن بــێ ویســتی خــۆم ئاوڕێکــم 

ــتام و  ــدا وەس ــەر دەمی ــەک لەب ــد چرکەی ــۆ چەن ــەوەو ب ــە دای ــە ئاوێنەک ل

ــاو ئاوێنەکــەم کــرد،  ســەیرێکی دەم و چــاوە شــێواو و پێکەنیناوییەکــەی ن

ــاو  ــە دەرەوەو ن ــەو کاتــەدا هەســتم بــەوە کــرد کــە دەم و چــاوی مــن ل ل

ئاوێنەکــەدا زۆر جیــاوازی نییــە، گــەر مــرۆڤ دڵــی خــۆش بــێ ،ئــەو 

ــی  ــم وەک پڵنگێک ــەدا باوک ــەو کات ــەر ل ــن .ه ــان نامێن ــە هیچی جیاوازییان

برینــدار، بــە شــێوەیەک هێرشــی کــردە ســەرم ،الیەکــی کتێبخانەکــەی 

بەســەرمدا قڵــپ کــردەوە و زرمــە لــە گیامنــەوە هــات، هــەر لــەو کاتــەدا 

دەنگــی هــاوارم دەگاتــە دایکــم کــە لــە موبــەق خەریکــی خــواردن ئامــادە 

ــم و  ــەی باوک ــە ژووری کتێبخان ــتییەوە دەگات ــەی دەس ــە چەقۆک ــەو ب کردن

مــن لەســەر زەوییەکــە دەبینــی لــە خوێنــی خۆمــدا شــەاڵڵ، چــاوی دەچێتــە 

ــی  ــە خەریک ــتیەوەیە، ک ــە دەس ــەی ب ــەو چەقۆی ــەر ب ــەری و ه ــتی س پش

وردکردنــی گوێــزەرە بــۆ نــاو شــۆربای قارچــک، دەیخاتــە ســەر ملــی 

ــتێک  ــەوال دەس ــەر لەم ــێ: گ ــی دەڵ ــم دەکات و پێ ــە باوک ــۆی و ڕوو ل خ

لــەم کوڕەمــەوە بدەیــت، مــن ئــەم چەقۆیــە دەچەقێنــم بــە ملــی خۆمــدا 

،خــۆم دەکــوژم و جێــت دێڵــم، تــۆ تێدەگــەی چــی دەڵێــم یــان دووبــارەی 

بکەمــەوە. تــۆ دڵــی منــت شــکان، دڵــی منــت شــکاند و زۆر بــە هــەرزان 

فرۆشــتت. هەرئێســتا دەبــێ پەیانــم پــێ بــدەی کــە لەمــەودوا بــە هیــچ 

شــێوەیەک ناچــی بەالیــدا! ئەویــش لەبــەر عەشــقی بــۆ دایکــم، پەیانــی 
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پــێ دەدات، کــە ئیــر بــڕای ببــڕ حەقــی بەســەر منــەوە نەبێــت. ئازیــزان! 

ــا،  ــەرمەوە نەم ــی بەس ــەرو حەق ــردە س ــەی ب ــەوە پەیانەک ــم دوای ئ باوک

دەبــێ لێــرەدا شــتێ بڵێــم کــە باوکــم هەمیشــە پەیانەکانــی دەبــردە ســەر، 

لەگــەڵ هەمــوو نارشینییەکیــدا، هەمیشــە لەگــەڵ پەیانەکانیــدا بــۆ دایکــم 

ــوو.  ــزێ زۆر ب ــگای ڕێ ــن جێ ــەوەش الی م ــەر ئ ــوو، ه ــوان ب ــێکی ج کەس

دوای ئــەوە ئیــدی مــن سەربەســتییەکی تــەواوم وەرگــرت، توانیــم بــە دڵــی 

ــد  ــەم و بیخوێنمــەوە، چەن ــوێ بیب ــوێ بیکــەم، چ کتێبێکــم ب ــم ب خــۆم چی

حــەز بکــەم ســەیری خــۆم بکــەم لــە ئاوێنــەداو چ هاوڕێیــەک بێنمــەوە بــۆ 
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ماڵــەوە دوودڵ نەبــم و ســزا نەدرێــم لەســەری، بــەاڵم قــەت نەدەهــات بــۆ 

ــانۆم دروســت  ــی ش ــدا گروپ ــەڵ هاوڕێکامن ــا جــار لەگ پشــتگیرم، چەندەه

دەکــردو رۆژێ لــە رۆژان نەدەهــات بــۆ ســەیر کردنــم، بەڵکــو تەنهــا دایکــم 

ــم  ــەم رۆژگارە گۆڵ ــن ب ــردو م ــت دەک ــان درووس ــی فۆتبۆڵ ــات، تیپ دەه

ــەیری  ــن س ــەوە بچی ــا پێک ــە ب ــی دەوت، وەرە پیاوەک ــم پێ ــردو دایک دەک

کــوڕە تاقانەکەمــان بکەیــت، چــۆن یــاری و گــۆڵ دەکات، دڵــی زۆر خــۆش 

دەبــێ گــەر هەردووکــان بڕۆیــن و ســەیری بکەیــن. لــەو دیــو دەرگاکــەوە 

ــی  ــە دەرەوە گۆڵ ــەو ل ــا ئ ــێ! ب ــوت، کچ ــم دەی ــوو، باوک ــێ دەب ــم ل گوێ

خــۆی بــکات، ئێمــەش لــە ماڵــەوە دەمێنینــەوەو گۆڵــی خۆمــان دەکەیــن، 

دایکیمیــش پێدەکەنــی و دەیــووت: پیاوەکــە، تــۆ گاڵتــە نازانــی و قەتیــش 

لــەوە ناچــێ تــازە فێــری بیــت.

وەرنــەوە ئازیــزان! وەرنــەوە بــۆ کڕنــی کتێبــەکان، وەرنــەوە، ئەمەیــە 

ئێــوە  هەتــا  برینەکانــم.  پێشــانگای  ئەمەیــە  ئازارەکانــم،  مۆزەخانــەی 

ئازارەکانــم  و  بریــن  بکەنــەوە،  لەکۆڵـــم  و  بکــڕن  لــێ  کتێبــم  زیاتــر 

ســووکرو کەمــر دەبنــەوە. ســوپاس بــۆ ئێــوە، دوای ئــەوەی ئــەو هەمــوو 

ــی  ــۆ ناترس ــە ت ــن، باش ــە بپرس ــی خۆتان ــدی ماف ــێ کڕیم،ئی ــان ل کتێبانەت

ــێ  ــەوە و ببین ــەر بێت ــەی گ ــیت؟ ئ ــەت بفرۆش ــە تووڕەک ــەی باوک کتێبخان

کتێبــە خۆشەویســتەکانی نەمــاون، دەبــێ چیــت لــێ بــکات؟ ئــەو لەســەر 

کتێبێــک ئــەو هەمــوو بەزمــەی پــێ دەکــردی، ئــەی ئێســتا هەمــوو 

کتێبخانەکــەی دەفرۆشــیت،دەبێ باوکــت چــی بــکات؟ ئازیــزان! ئێســتا ئیــر 

ــکات  ــە وا ب ــەک ک ــەم. نهێنیی ــۆ ئاشــکرا بک ــان ب ــی نهێنییەکت ــی خۆیەت کات

ــەو  ــتیدا ئ ــە ڕاس ــەوە. ل ــم بکەن ــر لەکۆڵ ــڕن و زووت ــەکان بک ــر کتێب زووت

ــەم، باوکــی ڕاســەقینەم نییە.باوکــی مــن دەمێکــە مــردووەو  باوکــە تووڕەی

ــەڕی  ــەو لەش ــە ئ ــووە ک ــەک ب ــد هەفتەی ــم چەن ــووە. تەمەن ــن نەمبینی م

ناوخــۆی ئــەم واڵتــە کاولــەدا کــوژراوە، ئەوســا دایکــم دەگەڕێتــەوە 

ــوژران  ــەڵ ک ــێ لەگ ــەوە و بتوان ــن بێت ــک هێم ــا کەمێ ــرەم ت ــەی باپی دێیک

ــوڕدا ســەرەتای  ــی ک ــەڵ من ــێ. لەگ ــدا خــۆی بگونجێن ــی باوکم و دیارنەمان

هێنــدە  دایکــم  بــەاڵم  دامبەزرێنــێ،  کــوڕ  و  دایــک  هاوڕێیەتییەکــی 

ــەو  ــی ئ ــوو پیاوان ــە هەم ــەوە ک ــەی وا باودەبێت ــێ ،جوانییەک ــوان دەب ج

سەرســنوورە شــەیدای جوانییەکــەی دەبــن، بــەاڵم هــەر کــە دەبیســن ئــەم 

ــەوە،  ــای ناگۆڕێت ــی دونی ــوو پیاوان ــە هەم ــە و ب ــی هەی ــتەیە کوڕێک فریش

هەمــوو لــە شــوێنی خۆیــان پەشــیان دەبنــەوەو ئــەو ســیحرە کاریــان لــێ 

نــاکات، تــا ئــەم باوکــە تووڕەیــەم، ئێوارەیــەک لــە ئێــوارەکان، بــە خــۆی و 

ــە لەســەر ســنوورەکان  ــەوە ک ــد دەستنووســێکی مەحــوی و مەولەویی چەن

زۆر بــە هــەرزان دەســتی دەکــەوێ، بــۆ پشــوودان ڕێــی دەکەوێتــە دێکــەی 

ــە شــوێنی  ــی و هــەر ل ــی دایکــم دەبین ــی کان ــرەم و هــەر لەســەر رێ باپی

ــەوەو داوای  ــۆ دەچەمێت ــەر ئەژن ــت ولەس ــۆ دەکەوێ ــەل و پ ــە پ ــدا ل خۆی

دەســتی دەکات و خۆشەویســتی خــۆی بــۆ بەیــان دەکات. دایکیمــش کــە 

زۆر جوانــە و ئــەو شــتانەی ال غەریــب نییــە، بــە هێمنــی پێــی دەڵــێ، مــن 

بــە کەڵکــی تــۆ نەیــەم، مــن هەرچەنــد مێــردم نییــە، بــەاڵم منداڵــم هەیــە، 

ئەویــش دەڵــێ، هــەزار منداڵــت هەبــێ، گــوێ نادەمــێ، گــەر تــۆ بــەم دەم 

و چــاوە نارشینــەی مــن ڕازی بێــت، هەمــوو دونیــات بــۆ دەکــەم بــە گــوڵ. 

چەنــد منداڵــت هەیە؟دایکمیــش دەڵــێ تەنهــا یــەک کــوڕ، کــە بــە هەمــوو 

ــە کــوڕی  ــێ: دە کەوات ــە تووڕەکــەش دەڵ ــای ناگۆڕمــەوە. باوک ــاوی دونی پی

منیشــەو گــەر بــەم دەم و چــاوە نارشینــەی مــن ، بــەم ڕەزا قورســەم ڕازی 

ــوڕەش  ــەو ک ــە ئ ــی، ن ــرد ب ــێ مێ ــۆ ب ــم ت ــە دەهێڵ ــەدواوە ن ــرۆ ب ــی، لەم ب

بــێ بــاوک بێــت. هــەر کاتێکیــش گــەورە بــوو، پێویســتی پێــان نەمــا و لــە 

ــۆ، بــە دووقۆڵــی ئــەم واڵتــە کاول بــووە جێدێڵیــن  غــەم ڕەخســا، مــن و ت
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و دەچینــە دەرەوەوی واڵت و لــەوێ ژیامنــان بەســەر دەبەیــن و دونیــا 

ــێ  ــش دەڵ ــەاڵم....، دایکمی ــەوە، ب ــە من ــێ ل ــان ب ــەوە پەی ــن، ئ دەگەڕێی

باشــە مــن ڕازیــم، بــەاڵم چــی؟ باوکــە تووڕەکەشــم دەڵــێ: مــن تەنهــا یــەک 

عەیبــم هەیــە، ئەویــش ئەوەیــە نووســەرم. نووســەرم و هیــچ باوناکەمــەوە. 

ــەوە  ــەوە دەچم ــە هامت ــش و ک ــۆ ئی ــم ب ــم، دەچ ــتای کوردی ــن مامۆس م

ژوورەکــەی خــۆم  و خەریکــی خوێندنــەوەو نووســینی خــۆم دەبــم وئیــر 

ــی؟ ســەیرێکی  ــم ڕازی دەب ــە. پێ ــەم هەی ــەو عەیب نایەمــە دەرەوە. هــەر ئ

ــێ  ــێ ک ــم بڵ ــز! پێ ــی ئازی ــێ؟ خامن ــی دەڵ ــم دەکات و پێ ــەی دایک فێڵزانان

عەیبــی نییــە؟  کــێ عەیبــی نییــە بــا دەســت هەڵبــڕێ؟ دایکمیــش زۆر بــێ 

باکانــە دەســت هەڵدەبــڕێ و پــێ دەکەنــێ . ئیــدی هــەر ئــەو ئێوارەیــە لــە 

باپیرەمــی داوا دەکات و مــارەی دەکات و دوای هەفتەیــەک هەردووکــان 

ــەو  ــەی ئ ــە کامێراک ــک ب ــد مانگێ ــەر دوای چەن ــار و ه ــۆ ش ــەوە ب دەبات

ــە  ــانم دان. بۆی ــە پێش ــەدا ک ــەی خۆڵەک ــاو تەنەک ــت لەن ــەم دەگرێ وێنەی

گــەر ئێســتا هەمــوو کتێبخانەکەشــی بفرۆشــم، منەتــم نییــەو ناترســم، ئــەو 

هەمــوو دڵڕەقییەکــی لەگــەڵ منــدا تاقــی کردۆتــەوە، لــەوە زۆر دڵنیــام کــە 

ــا  ــی تەنه ــتنی کتێبەکان ــۆ فرۆش ــە ب ــۆش دەوێ، بۆی ــتاش خ ــی ئێس دایکم

ــەوە  ــک بکات ــۆی نزی ــی خ ــە لێوەکان ــم ل ــە دایک ــە ک ــەک ژەهربەس پیاڵەی

ــیان  ــن پەش ــی م ــن و ئازاردانێک ــوو کوش ــە هەم ــەم ل ــە تووڕەک ــا باوک ت

بکاتــەوە. بــا ئەوسوپاســم بــکات کــە مــن دەستنووســە دەگمەنەکانــی 

ــی  ــوو تەمەن ــە هەم ــازی نووســینەکانی ک ــزم، بەی ــۆی دەپارێ نافرۆشــم و ب

یاداشــتی کــردوون و بــاوی نەکردوونەتــەوە، الی خــۆم گلــی دەدەمــەوەو 

نایانفەوتێنــم. وەک پێــم وتــن، مــن هێنــدە کوڕێکــی بــێ وەفــا نیــم چەقــۆ 

ــی  ــە خاوەن ــم ب ــن بب ــەوە دەترســا م ــەو هەمیشــە ل ــەدواوە بوەشــێنم. ئ ل

کتێبخانــەی ئــەو. کتێبخانەکــەی ئــەو پــڕن لــەو کتێبــە دڵرەقانــە کــە  هــەر 

ــە  ــاوڕ ل ــووس ئ ــت دەدەی . ئۆرڤی ــتێ لەدەس ــوو ش ــەوە هەم ــاوڕ بدەیت ئ

ــک  ــاودا ئاوڕێ ــاو ئ ــیس  لەن ــتی دەدا. نێرس ــەوەو لەدەس ــە دەدات ئێریدیک

لەخــۆی دەداتــەوەو نەمریــی لەدەســت دەدا. ئینکیــدۆ ئــاوڕ لــە شــەمهات 

ــت  ــەد لەدەس ــۆ ئەب ــی ب ــی هاوڕێ ــۆی  و ئاژەڵەکان ــی خ ــەوەو پاکی دەدات

ــی  ــەوە منداڵەکان ــە کورســی  عەرشــی خــۆی دەدات ــاوڕ ل ــۆس ئ دەدا. کرۆن

لەدەســت دەدا. هــەر ئــەم حیکایەتانــەش  بــوو باوکمیــان کــردە ئــەو پیــاوە 

دڵرەقــە و خەریــک بــوو ئــەو فریشــتە جوانــەی نــاوی دایکمــە لەدەســتی 

بــدات..وەک دەبینــن مــن کتێبەکانــی ئــەوم نــاوێ و زۆر بــە هــەرزان 

دەیانفرۆشــم، گــەر هەموویانــم فرۆشــت و زوو لــە  منتــان کڕییــەوە، ئیــدی 

مــن خــۆم دەســت دەکــەم بــە دروســت کردنــی کتێبخانــەی خــۆم. وەرنــەوە 

ــەوە. ــۆڵ بکەن ــەم لەک ــە خوێناوییان ــەم کتێب ــەوە، ئ ــزان ! وەرن ئازی

ئەپریلی 2018

ستۆکهۆڵم.


