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  زةنطةنةزةنطةنة  عيدعيدسةسةمةال مةال محان محان أةأةئةوئةو   ...  ... بةيانبةيانبةرة بةرة   وأصنةي وأصنةي 
  

هاتونةهايت دصة توثشووي ذثگاي ،  هةميشة وةكتؤ بةإلم، و ئازارينخةم ئثمة عةيامثكة دةستةمؤي 
خؤشةويستيدا   دونيات لةتاضگةكاين و ذووبار هةموو وي ئاتؤ خوذةي قةصبةزي. ذاذاكاين ئثمة بووي

تاساوي  و جثي بة خؤي نةدةگرت، چوارچثوةيةكدا هيچلة  كةتييةي خؤشةويسئةو . كؤكردبووةوة
 دةتوانث كةسةري دصة دصنةوازش كامة. ئةم دونياية نةبوويت هيچ سنوور و ياسايةكي دةسكردي دةس

،  تةنياوتةنيا . ؟ةبداتةو پث ئثمةماناين وووةك دصي دةردةداراين  و بكاتكؤسكةوتووةكامنان ساذثژ
 نةكةم تةقوا زوصمةيت كةشفي، بادة نووري بة:. مؤمةكةي دةسيت حةزرةيت مةحوي وو وةك مؤمثكيمةگةر
چارةي ، ئثمةمانان مؤمي دةسيتئةگةرنا  چبكةمچاري شةوثكي وا نةكةم ، وةهابة شةمعثكي  چبكةم

 كةركووكي شؤرجةي چةمةكةيالفاوي زستاناين  چؤن.  ناكرثپث نگةية نثو ئةم شةوةزشةوةسايت
 لة ذثگات شثوة  هةمان بةشتؤ، ذثگاي هاتوچؤي قوتاخبانةي لث دةگرتني، منداصيمان سةردةمي

هةمووي   ئةوانةبصثي تؤ. دادةمركاندةوة سينةمانتي تاسة  تةنووري گذي گرپةيو، نائومثدي دةگرت
. تاسةماننماندووي پذ  دةسكردي ئةندثشةي ان يان سةرجةمي؟وبنبو ئثمة ردوويوذاب، ذةوانذاست و 
 كةركووكدا و لة ژثر و پادةشيت كةنار لة، سامتانكارة پذ تةمةين ساإلين هةصوةريوي گةإلي زةمانثكة
بة دةسيت  پةمل، هةميشة وةك من. بةستووة گؤمي خةميان، خاسةداچةمةكةي  الفاوي ئاوماصكي

، ئاومبة  نامؤيي بوو. ييةؤ دةرماين نامبث بارة نالةبارةي دةردي ئةم،  منيشئيزرائيلي، ئيزرائيلةوةية
 ورچثكي. نةبامن و نامؤ شت زياتر هةموو لة، خؤملة خودي  خؤم تةنانةت، بةرگم بة نامؤيي بوو

  هةوا وو ئاو،  گريساومةتةوةي شيمالي الي قوتيب لة ورچستاينئارارامت و چياكاين پادةشيتهةإلتووي 
 ووچونك، نيم  هيچ خةريكيشتم وزؤر خةريكي ، دار نيمائاگزؤر  !چيم خةريكي. نامؤن من بة دار و بةردي

 !دةباتنازامن بةرةو كومثان ، شةپؤلثكي توندي هةلومةرجثكي نوثية. نةگريساومةتةوة شتثكةوة بة هيچ
 وشةكان مانايةك لة هةر يةكةمان كة دةمزاين پثشتر ! يةكتري تث نةگةينزماينخةريكة لة دةصثي 

تةسبيحي وةك دةنكة ، فةلسةفةكان زانني و  وبريوذا و وشة، دةرچووة لةوة ئثستا بةإلم، دةينةوةدة
 دانة دانة و ذاوينچداب لة يةكدي، گؤران دةروثشةكةي نةك، گةرميان الي إليةكيصعةبدو دةروثشدةسيت 

 مرؤض  مثشكيسةرباينئةستووري  چةترثكي. مباؤنثتةوةنيية كةس ، پث ژثر كةوتووينةتة
 بث،  قووتذووت و. خؤي بووةتةوةنةي ذاستةقيوثنة و ئاوثنةي ذاستةوخؤ ذووبةذووي ، ةهةصدراوةتةو

گةذث   لةوةجارث. بووةتةوة دوورتر دوورتر و، زياتروةختثك  لة هةموو، ضمرؤ ئازاديي، پةنا پةردة و
 دووذووييدا ئثمة لة، ذةنگانة دوو  وذوواندوو  ذؤژ ذؤژي. نةماوة  پثوةشانازييشاياين شتثك  هيچكة 

 دواي سفريخاص و ، ذةنگةدا چةند ةجيهان لةم ةنگةكانذ يةك. گرةومان لة شةيتانيش بردووةتةوة
 خؤيشيان خودي بةصكوو لة، ئةمذؤ خةصكةكةي ذةشة لةهةر  نةك، ناكرث پث چييان و چي و، فاريزةن
 داستانة، جارنةجارةش يةك ذةنگان وةدةس دوو ذةنگ زةليلةن دةخيلةن يا دةرياي نيلةنياشا :. نامؤن

كةژاص و گةردين  چاوي يعاشق، گةرميان هةردةي پادةشيت ةيعاشقة تينووةك كوذة، يكةنةبةردانة
گيانبازةكةي   مةجنوونةكوذة، بيدي يبةرد و  و بةندةنتةالنو  عاشقي كثو، نا)  هثمنمامؤستا (پذخاصي
نةمجي  داستاين، زةنگنةهةردةي بةرةكةيت   و پيتپذ ذؤخانةي  تاصةبان ووقرخ و  لةيالن  مةقان وباين
 و عةشق داستاين، ي كةركووكباباگوذگوذشارةكةي بةرةبةياين  ي تاريك و ذووينوثژي ئاسؤگةال

 بة كة، قارةمان ي) ذيشة مامة (داستاين، گةذةكي شؤرجة يكووذة گيانبازة پؤإليينة ئةو خؤشةويستيي
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ةردةي بةرةبةيانثكي ه  پاييزيسايةقةي شةوگاري بةر سذبووي مارثكي چون، ئيتر، دةكاتگوزةر يادمدا 
و بؤي  دةبوورث بة ناخدا چاشتةنگاينخؤرةتاوي تيشكة ورشةدارةكةي تةزووي  و  تنيچؤن، گةرميان
 ةردةمثكيسهيواي و خونچةي ، دةخرؤشثدا  شادةمارةكامن بةخوثن،  شثوةهةمان بة منيش، دةكشث

 بةر يةك بةنووزة. دةپشكوثو  شكؤفة دةكات زاخاو دةخوا و لة نامخدا، ئةشرةيفبة وثنةي گوصة ، تر
ةي ةكناز بث لث دابذاو و شارة، نزاي و ئاه سةرلةنوث ئاوثتةي زوخاوي و، دثنثتةوة شةكةمتدا ذووحي
. دةرناكةم يسةر لة ذثگاكة،  باريوةبةفرثكة كذثوة و زريان و باوبؤران و.  گوذگوذم دةكاتةوةبابا
 جار زؤر. لةنگةر دةگرث كوثلة  كةس نازانث، كةنارة بث و بننثو دةريايةكي بث يةيثكي ونبووي كا

  بة ئاگاباوكم بةرماصيسةر  و پاذانةوةي الإلنةوةسؤزي نزاي لة دةنگي زوإلص و ، بةيانيان دةمةو
 تث ئثستاش خاوش خةتةرةن، هةر كةس نة خاو بؤ سةحةرةنسةحةر ،  سةحةرةنسةحةر: دةهامتةوة
 نازامن ؟چي دةبينث بثتةوة بة خةبةر ئةگةرخةوة چيية و  ئةو !وشيارة لة خةوداية و كث كث، نةگةيشتم

كوردي  وةكوو. بكةم ال لة دصي دةردة و  بةرمبؤ هاناي، بة دامان دةستا ، نزيكةلةو خةبةرةوة كث 
 بردة پةنام نةگرم دامةين كةس نةما دارث سةر بة ورمةنسو وةكوو نةشبوو و وت حةقم هةزار:. وتةين
 وو كةچذةوي خراپةكاران خراپة و   بةدكاران وووشيت ئةوةندة من، گةذثنمن  جارث لة شارث هةموو

 !گةردوونة بة تةماي چ خةبةرثكةجيهانة چيية و ئةم ئةم . نايةمةوةخةبةر قةت بة ، بووم دووذووان
 ئةموةك   قووصيلةسةر فةلسةفةيةكي ذووت قسةي  زةمحةتةزؤر. نابث دةسگريم چبكةم وشة بة ئاساين

 بةإلم. ناگةم هيچلة  چونكة، ناگةم هيچبة  و دةذؤمهةر ، اماو ماوم و دكصؤص منم هةر، بكرث خةبةرةوة
 بث و ذةنگم يةك:.  دةيصثمةوةنةزةر دةصثم ودةستةو، لة ميحرابةكةي مةقامايت حةزرةيت ناليدا هةميشة
بةشثكة لة ، نووسينةمئةم ( ( يحةقيق عيشقي ذةنگذژي دةبث ذةنگة بةم ذةنگ هةموو بة ذةنگني و ذةنگم

 هثژا زوإلصةكةي بة دةنگة، ستؤكهؤصمپةجنةرةي  ذاديؤ لة مانگدا وساص  هةمانلة ، ي درثژترنووسينثك
  ) )خوثندرايةوةكاك ناسري سينا 
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