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 سێبەری سەر پەردەی پشت پەنجەرە

 

 

ئایا سەرانسەری ژیان چیرۆکێکی گاڵتە، 
قسەی بن شڕی باوڕپێنەکراو و گەوجانە 

نییە؟ چیرۆک تەنیا رێگا هەاڵتنێکە بۆ 
نەهاتووەکان.  ئارەزووە بەدی

 ئارەزووهایەک کە پێی نەگەییشتوون.

 سادێق هێدایەت

 

 

 

دنیای  و ی منروو لە تەنیا پەنجەرەیەک کە پەیوەند هەموو شەوێک لە ژوورە بەتاڵ و سەردەکەمدا
، لەسەر تەنیا کورسییەکەم، لە پشت مێزێکی بچکۆلەوە دادەنیشم. لەسەر تەختی خەوەکەم یەدەرەوە

ڵکوو چۆن ناتوانم دەستم لە ژێر دانانیشم، نەک لەبەر ئەوە کە شەق و شڕە و بۆ دانیشتن لەبار نییە، بە
شەوانی دیکە چاوەڕوانی سێبەری ئەو ژنەم کە ژوورەکەی لەوبەری  ناکەم دانێم. وەکوو زۆربەیچ

ان تا سبکەوێتە سەر پەردە ناسکەکەی پشت پەنجەرەکە و دیکە کەوە بەرانبەر ژوورەکەی منە، هەوشە
 شەوێکی دیکە وون ببێ.

سێبەرەکەی کەوتە سەر پەردەکە. ئەمجارە هات پەردە و پەنجەرەکەی نیوە کراوە بەجێ هێشت. گەرمە 
منیش دەبێ پەنجەرەکەم بکەمەوە. عارەقەم کردووە. گەرما وەکوو دوژمنێک لە ژوورەکەمدا کەمینی 

کردووە. وەکوو هەمیشە نەکرا رووی ببینم. رووناکی لە پشت سەریەوەیە. قژی کورتە و کز و بااڵبەرز 
ناسکی  خەوێکی ک گەییشتە ژێر چراکە، زانیم کراسدیارە. لە گەڕانەوەی الی پەنجەرەکەوە کاتێ

لەبەردایە. بە هیوای گەڕانەوەی بۆ داخستنەوەی پەنجەرەکە و دیتنی روومەتی لە شوێنی خۆم مانم 
 گرت. سەربزێوی بێ هۆ.
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ویستوومە ئەم ژن یان کچە ببینم، بەاڵم من سەاڵتی بەیانی لە ماڵ دەچمە دەرەوە و ئەو شەو درەنگان 
راکەی نیو سەعات رۆشنە و دوایە دەیکوژێنێتەوە. من لە قاتی ەنیایە. چدێتەوە. دیارە ئەویش وەکوو من ت

خانووەکەی بەرانبەردا هەر لەو قاتەیە. لە نێوانماندا هەوشێکی چەند مێتری هەیە پێنجەمم و ئەویش لە 
کە کانتینی زبلی تێیدا دادەنێن. خانووەکان هەشت قاتن و من لە پەنجەرەی ژوورەکەمەوە ناتوانم ئاسمان 

دیمەنی هەمیشەیی منە. ئەم پەنجەرە هەموو پەنجەرەکانی بۆ من  ،ری بتونی و ئەو پەنجەرەببینم. دیوا
کردووە بە رەمزێک. رازی ژیانی پشتیان. شەوانە کاتێک لە تەنیایی وەڕەز دەبم، دەچم لە کۆاڵنەکان 

، نۆشدەسووڕێمەوە و جار جار سەر هەڵدێنم کە پەنجەرەیەک ببینم. پەنجەرەکان، هەموو کاتێک چوارگ
هێندێک رووناک و هێندێک تاریک، یەک رووت و یەک پەردەدار. پەردەی گوڵدار، سادە، شین، سوور، 

زەرد یان سپی. پیرەژنێک گوڵدانێکی ئیشکی لە پشت پەنجەرەکەی داناوە. الوێک پوسترێکی 
 چەسپاندووە بە شیشەکەیەوە. لە پەنجەرەیکەوە لوسترێکی گەورە کە بە میجەکەوە هەاڵوەسراوە،

. دەبێ خاوەن ماڵەکە عەرەب، کورد یان تورک بێ. لە ژوورێکی دیکەدا تەنیا رووناکییەکی دەبیندرێ
شین پرتە پرت دەکا. تەواشای کام بەرنامەی تلەڤیزیۆن دەکەن؟ خەیاڵ دەمباتە یەک بە یەکی 

پەنجەرەی  ژوورەکانەوە. پەنجەرەکان دەریژەی ژیانی دەروونی ئێمەن. نازانم ژوورەکەی بەرانبەرم چەند
هەیە، بەاڵم من هەر ئەم یەک پەنجەرەم هەیە. ئەگەر لە نێو چوار دیوارییەکی تەنگی وەکوو ئەم 

 ژوورەی مندا گیر بکەی، زیاتر پەنجەرەی دەروونت دەکەیەوە. دیارە ئەگەر شتێکی تێیدا بدۆزییەوە.

رەمێردی جیرانمدا قسەیەک و لەگەڵ پی کە لە نێو راڕەوەکەدایە و شەریکە بەشە، هەتا بڕۆمە دەستبەئاو
بکەم و بگەڕێمەوە، هاوسێ بەرانبەرم پەنجەرەکەی داخستووە و چراکەشی کوژاندووەتەوە. هێندێ جار 
شتی بێ مانا دەبێتە ئارەزوویەک و پێنەگەییشتنی دەبێتە خەمێکی بێ ماناتر. ئەمەش نیشانەی بوونی 

بۆ خوراندنی ئەو برینە کۆنە. من و  بەهانەخەمێکی گەورەترە کە دەیشارینەوە و ئەوانی دیکە دەکەینە 
پەنجەرەکەی بەرانبەرم رەنگە هەر ئەم پەیوەندییەمان هەبێ. دەڵێن ژیان بۆ خۆی دەڕوا! نە، دەوروبەرە 

لەگەڵ خۆی دەتبا. من ناتوانم ئەو پیرەمێردە کە لەسەر تەنیا کەتی نێو دااڵنەکەدا دانیشتووە، نەدیو 
دادەنیشێ، دااڵنەکە پەنجەرەی نییە. گڵۆپێکی کەم شەوق رووناکییەکی بگرم. ئەو چەندین سەعات لەوێ 

نیوەگیانی پێیدا دەپاشێ. ئەو سەری دادەخا و یەک بینگ قسە دەکا. من لە ووشەکانی تێناگەم. رەنگە بۆ 
خۆشی نازانێ چ دەڵێ. لە تەنشتی دادەنیشم، جگەرەیەکی بۆ هەڵدەکەم، بە بێ ئەوە چاوم لێبکا، وەری 

بێ قووڵە ەو چاو لە هیچ کەس ناکا. نێوی چییە، چکارە بووە، چۆن ژیانی دەگوزەرێ، ئەم خەمە دەگرێ، ئ
سنوورە چ بووە کە ئەوی بەم رۆژە گەیاندووە؟ النی کەم من نازانم. بێدەنگی زمانی دەروونی ئێمەیە و 

 گوتی بێ ئامانج بێدەنگییەکی دیکەیە.

نان دەچمە دەرەوە. لە بیستنی دەنگێکی لەناکاو پیاسەی کوچە و خیابا وەکوو هەموو شەوانیتر بۆ
دادەچڵەکێم "ئەتۆ پشیلەکەی منت نەدیوە؟" زوانی بە زۆر لە زاریدا دەگەڕێ. لە دایمە سەرخۆشە بێ 
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خانە و النەکانە. دەیناسم. نێوی "ژان"ە هەر وەکوو مانای ووشەکە. شڕە و پڕەکانی لە کەالوەیەکی پشت 
ی بەسەردا دەکێشێ. جار و بار چەند رۆژێک ون دەبێ. کاتێک کۆن ێ و چادرێکیماڵی ئێمەدا دادەن

دەگەڕێتەوە، هەتا سێ چوار رۆژ لە جێ خۆی ناجووڵێ. کاتێک بەخەبەر دێ، چەند قوپ شەراب 
 دەخواتەوە و دیسان دەخەوێتەوە.

 چ بووە دیسان؟ -
 .تەوەبە دوی دۆستەکەمدا دەگەڕم. ئەو شەو نەهاتووە -
 دۆستت؟ -
 بۆ هێناوە... میاو... کاتێک دەیخوا مڵچەمڵچ دەکا.پشیلەکەم. خواردنم  -
 رەنگە چووبێتە ئەم مااڵنەوە، یا خۆ چووبێتە ژێر ماشینێکەوە. -
 پشیلە وەکوو مرۆڤ نییە، رێگا گوم ناکا. -

 دەڕوا، لەتر لێدەدا و میاو میاو دەکا.

 بریا منیش چاوەڕوانی پشیلەیەک بام.

دایە و دەنگی بەخەبەر هاتنی شار لە دوورەوە بە ەوەلە کشان ئەوکاتەی شەو خەواڵو باوێشک دەدا و
رەگەکانی شاردا دەگەڕێ و دەگاتە گوێم، بەڕێ دەکەوم. دەرکەی ژوورەکەم قفڵ ناکەم. شتێکی بەنرخم 

 نییە. ئەگەریش کەسێکی لە من هەژارتر پەیدا بێ کە پێویستی بە جلە شڕەکانی من ببێ، با بیبا.

وچەی تەنیشت قەبرستانە کۆنەکە و پاروە نانێک بکڕم و خۆم هەتا بگەمە نان فرۆشییەکەی سەر ک
بگەینمە ئیستگای مێترۆ، ئاسمان خۆڵەمێشی بووە. لەم مەودایەدا، زۆر جار ژنێکی الو دەبینم کە لە 

هەوای سەرد و بارانیدا کالسکەیەک بە پەلە بەرەو باخچەی مندااڵن دەبا. هەر جارەش بیر دەکەمەوە 
ەعات زووتر بەخەبەر هێنرابێ و بە هەزاران قوربان و سەدەقە گوتن ساکت ئەو منداڵە دەبێ یەک س

کرابێ. بێخۆ دڵم بۆ منداڵەکە دەسووتێ. دایکی دەبێ کرێکارێکی وەکوو من بێ، چونکە لەم سەعاتەدا 
ش دەبێ نیوەشەو هەستا بێ، تەنیا ئێمەی کرێکارین کە مێترۆ و پاسەکان پڕ دەکەین. کچە نان فرٶشەکە

 روو خۆشییەوە پێشوازی لە موشتەرییەکان دەکا.بەاڵم بە 

لە ئیستگەی نزیک شوێنی کارکەدا دادەبەزم. هەمیشە کافەیەک لەو نزیکییەوە هەیە کە قاوە و پاروە 
نانەکەمان بەسەر پێیەوە بخوین و دوایە لە ژوورە بە تەختە دروستکراوەێکدا لە پڕە لە سەرمای شەو و 

 شەڕی ئاسنەواڵە ئامادە بکەین.بۆنی گەنیوی جلی کار، خۆمان بۆ 
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هەتا من ئارام ئارام قاوەکەم بخۆمەوە، کرێکارەکانی دیکەش یەک یەک و دوو دوو دەگەن. من هەر 
وەکوو  .ئەوەندەیان تێدەگەم کە باسی قوماری ئەسپ دەکەن. خەڵکی "مەراکش و ئەلجەزیرە و تونس"ن

س لە ژوورێکدا دەژین. دێنە ئێرە کە پارە کرێکارە کوردەکانی دانیشتووی تاران، هەر پێنج و شەش کە
پەیدا کەن. نیوەی لە قوماری ئەسپدا بدۆڕێنن و نیوەکەی دیکەشی ببەنەوە واڵت بۆ ژن و منداڵەکانیان. 

من بەاڵم هیچ کوێم نێیە بۆی بگەڕێمەوە و کەسیش چاوەڕوانم نییە. ژوورێکم بۆ تەنیاییەکانم بە کرێ 
 بێتە هاوقسەم.انییە. بۆیە کەس نپێ خۆش  گرتووە و قوماری ئەسپیشم

ها مرۆڤی دیکە، لە زێدی خۆم دەرکراوم. زێدێک کە جگە من لە ناوەڕاستی دنیاوە هاتووم. وەکوو میلیۆن
خەاڵتێکی بۆم ، کەنجە و زیندان و ئاوارەیی و شەڕلە سووکایەتی، دەمکوت و سەرکوت، برسییەتی و ئەش

لەسەر نان و جیاوازی دانان و زوڵمدا پشتیان چەماوەتەوە و نەبوو. مرۆڤەکانی لە ژێر باری درۆ و کاڵو 
وە. ئەوێ ئەو جەهەنەمەیە کە خواکەیان قەولی پێداون و ئەم ندا شکااتوانای هاوارکردنیش لە گەڵوی

ژیانە نەگبەتە بە هیوای بەهەشتی دوای مردن تاقەت دێنن. خەونێکی درۆ کە هەمیشە خەڵکیان بەوە 
ەوانەی دیکەی وەکوو من تەبعیدمان هەڵبژارد. تەبعید بە مانای نامۆ بوون لە خنکاندووە. من و هەموو ئ

هەر چێک لە دەوروبەرمانە. رەنجێکی هەتاهەتایی کە تەنانەت تووڕەییشی تێماندا کوشتووە.  ،هەموو
ن و زبڵدانی دینییەوە هاتووم. من لە چۆڵەوانی عەقڵ و لوژیک و ئەرێ من لە واڵتی حوکومەتی قاتاڵ

بانگی قااڵوە ڕەشە و عەڕ عەڕی کەر و فیکەی  ییەتەوە هەاڵتووم. گوێ من پڕە لە قاڕە، قاڕێئینسان
قەمچی. سەرزەوینێک کە دارەکانی داری ئێعدامە و جۆگەکانی خوێناوی چاوی دایکانی داخداری پێدا 

 بڵێم؟ بازهەمدەچێ. بەسە یان 

دەرەوە "پاریس"ە. بووکی شارەکانی ئۆروپا. النکەی کولتور، کولتورێک کە من و هەزارانی وەکوو من نە 
لە دەورانی ناپلئۆنەوە  کانیرازاوە ەهەیە. خیابان و کوچە و دوکانەکاندەیناسین و نە پەیوەندی بە ئێمەوە 

فەی رەستوران، کابارە و هەتا ئێستا بە ریشی هەژاران و بێ خانە و النەکان پێدەکەنن. بە ئیزا
قەحبەخانەی یاسایی. شاری حەوت قات کە لەسەر زێراوەکان بینا نراوە. زێراوەکان لە قاتی چوارەمی 
ژێر زەویدان و ریانی یازدە ملیۆن مرۆڤ دەبنە نێو رووباری جوان و پڕ لە گوواوی "سێن". رەنگە هەر 

دەوڵەمەندە جاکەشەکان و خۆفرۆشە  بۆیە باشترین بۆن و ئۆدکلۆنی دنیا لێرە دەفرۆشن. شاری
فرۆشی حەفتانە و فرۆشیاری بێ حەیا و موشتەری هەرزانکڕێ هەژار. هەژارەکان. شاری بازاڕی ئەشغاڵ 

، هەتا میدالیای سەربازەکانی ەوەلە وێنەی رەش و سپی هونەرمەندە نیوەڕووتەکانی سەد ساڵ لەمەوبەر
دالیای ینی لەشکری فاشیستی ئیتالیا. لە مپوتینەکاهیتلێر. قومقومەی سەربازەکانی تێزاری رووس و 

اوەگەورەی ژێنراڵی ئێعدام کراوی هەتا کاڵوی ئەفسەرانی ئەرتەشی سوور و سەعاتی بەخەڵی ب ەوەلێنین
، هەتا گوڵی ژاکاوی ەوەیقای باشوورروکومەتی ویشی. لە ترپچەی ئێرانی و ماستی تورکی و ترێ ئەفح

 مانە خۆخاڵفاندنی رۆژانی پشووی کرێکارە ماندووەکانە.هولەندی. تەواشاکردنی هەموو ئە
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دوای کار دیسانەوە سەرێک لە کافە دەدەین. ئەوان باسی کویف کردنیان لەگەڵ  ئێمەی کرێکار
ییە دڵم تێکدا دێ. دەستێک هەڵدێنم و پەنا دەبەمەوە شەم جۆرە خۆلکان دەکەن. من بەاڵم قەحبە

 تەنیاییەکەم.

ئەم ژیانە بێوازە هێشتاش هەر ئەوە بوو کە بوو، شتێک کە هیج کات بیرم لێی  ئەگەر ئەو نێگا نەبوایە،
 نەکردبووەوە.

 ! گوتم: من هەموو کاتێک خۆشم ویستووە. پێ خۆشەبەفربارینم  گوتی: من رویشتنی کاتی

پێکەوە هەنگاو دەنێن و بێدەنگ گوێ دەدەین بە قرچەی بەفری ژێر پێمان. من هەست دەکەم لە هەر 
هەنگاوێکدا گەرمتر دەبمەوە. ئێکسیرێک بە لەشمدا دەگەڕێ. لە کوێیەوە دەهات، نازانم. تەنیا دەزانم، 

بی و لە بە سااڵن لە تۆدا هەبوو بوونی ئەوە کە ئەم هەستەی بەخەبەر هێناوە. هەستێک کە رەنگە
ە تەنشتەوە جار جار ل . شتێک کە هێستا نەمتوانیوە لێکدانەوەیەکی بۆ ببینمەوە.ێشوێنێکی زەینتدا خەوتب

بەاڵم  ە،ووم دەبا. من زۆر جار ئەوم دیتیشەپۆلێکی نەناسراو لەگەڵ خۆ مزانو دە کەمچاو لە نیوڕوویم دە
 تێک کە پێشتر نەبووە.شکەدا ئەویش بیر لە من دەکاتەوە. ئەم هەستە داینەگرتبووم. رەنگە لەم چر

کات نەمپرسی و نەمتوانی قوواڵییەکەی کەشف هەموو دڵخۆشی من لە ساڵەکانی دواییدا بوو. هیچ ئەمە 
بکەم. یەک ئان ئاوری دایەوە و لە بێدەنگیدا چاوی لە چاوم مات بوو. چەند چرکە زیاتر نەبوو، بەاڵم 

هەر ئەو یەک ئانە بۆ تێکدانی یەک ژیان  هەر ئەم چەند چرکەیە ئەوی لە زەینمدا هەتاهەتایی کرد.
ن؟ شەو درەنگ بوو، شوێنی گەرممان شیلە شوێنێک دانەنیزەیکەوە گوتی: بەس بوو.  دوایە بە ب

نەدۆزییەوە. هەلێک کە بۆ هەمیشە لەدەست چوو. ناچار درێژەمان بە شێالنی بەفر دا هەتا بگەیینەوە 
چەند  واشا کرد. نازانما گەڕام و پەنجەرە کوژاوەکانم تەەکاندچ. ئەو رۆی و من تەواوی شەو لە کوماڵەوە

تمەوە کە لەگەڵ ئەو رۆیبووم و هەوڵم دا شوێن پاکانی ببینمەوە. ئەوەندە شدا رۆیجاری دیکە بەو شوێنە
داخ بووم کە سەرمای دەنکە بەفرەکانم هەست پێنەدەکرد کە لە سەر گۆنام دەکەوتن. دەنکە بەفرەکان 

ەکوو بێ ئەنجام و سەرگەردان لەگەڵ با دەسووڕانەوە و نەیاندەزانی لە کام خاڵ بێنە خوارەوە. ئەوانیش و
 من سەرگەردانی دۆزینەوەی شوێنێک بوون.

جوانییەکانی دنیای من. شەوقی چاوەکانی، رەنگی، بۆنی، لەو کاتەوە ئەو بوو بە نموونەیەک بۆ دیتنی 
یستنەکانی من. هیچ شتێکم پێ جوان نەبوو ئەگەر و بوون بە پێوەری خۆش یانجوواڵنەوەی، هەموو

 خواستە نادیارە نەبوو کە وەکوو شەپۆلی دەنگ مرۆڤ دادەگرێ. وەکوو ئەو نەبوایە. ئاخۆ ئەڤین هەر ئەم

شار، قەاڵ، دنیایەکی قەدەغەکراو بوو و من نەمدەویست ئەو دنیایە تێک بدەم. ئایا ئەگەر وا بوایە  ،ئەو
ئەم ئەڤینەم نەدەکوشت. ئەمە نیگەرانییەک بوو کە منی بێدەنگ دەکرد. ئەو هەستی پەرەستنی لە مندا 
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نائاسایی، پەرەستنی شتێک وەکوو هزرێک. هەرچەند نازی ئەو نیگا و ئەو چێژە پەرەستنێکی  پێکهێنا بوو.
قووڵەی کە لەو نێگا بردبووم تاکالیەنە بوو، بەاڵم من پێویستیم بە بیرهێنانەوەی هەزار جارەی هەبوو. 

سەرەکانی هەمیشە و لە هەر کوێ و لە هەموو شتێکدا هەبوو. جار یەک روانین بەسە کە هەموو دەردی
 دەرونی و سەرلێشێواوی فکری مرۆڤ چارەسەر بکا.

دەستی پێکرد. سیبەرەکە وەدەری نابووم. بێ ئەوە کە بیری لێیبکەمەوە بەو شوێنەی گەڕانی شەوانە 
تم هەست پێدەکرد. ئەم ئەڤینە بێخەوشەم دەپەرستی. شەفرینەکەدا دەچووم و ئەوم لە تەنشەوە ب

زیندوو مانم. هەر جار کە دەمدیت، هەر ئەو روومەتە و ئەو وێنەی ئەو بیانوویەک بوو بۆ ژیان، بۆ 
شەوەم دەدیت، بێ هیچ گۆڕانێک لە هەموو ئەم سااڵنەدا، بەاڵم بە بیرم دەهاتەوە کە من هیچ شتێک لە 

 هەستەکانی ئەو نازانم و هیچ پەیوەندییەکی تایبەتی لە نێوانماندا نییە.

 دەدەم، ئەو بە شەوان ناگەڕێ، چاوەکانی باش نابینن. دەڵێ: هێندێ جار سەرێک لە کەالوەکەی ژان

 لە کانی زوخاڵ کارم دەکرد. چەند ساڵێکیش لە بارداگرتنی کەشتی بووم. دوایە بوومە بە الوەتی -
خۆمم و ئەم کرێکاری پاپۆڕی باری. هەموو دنیا گەڕام. ئاخری هاتمەوە لێرە لەنگەرم خست. 

 بتڵە.
 ین زیندووە، ئەگەر ئەڤین نەبێ...ژان! من دەڵێم مرۆڤ بە ئەڤ -
 هە... نە مسیۆ، مرۆڤ بە کوشتار زیندووە. -
 من و تۆ خۆ ناکوژین، ها؟ -
بەراز  و ک و گا و مەڕشبیرکەوە رۆژێ چەند ملیۆن مری یەیکی دیکە دەکوژێ، ئێمە دەیخوین. -

دەکوژن. رۆژێ چەند کەس بە بۆمبا و چەکی سەرد و گەرم دەکوژرێ. چەند هەزار کەس لە 
کدانی ماشینی خوێڕیدا دەکوژرێن، سی هەزار مسیۆ، رۆژێ سی هەزار ئینسان. ئەرێ مرۆڤ لێ

 بە کوشتارەوە زیندووە مسیۆ، کوشتار.

تەنانەت رابردووە دوورەکانی من لەگەڵ ئەودا تێکەڵ ببوو. ئایا ئەو هاوزادی من نەبوو؟ بەاڵم من کە 
پێشدا نییە و دوایە پەیدای دەبێ. ئەتۆ پێشوازی لێی باوەڕم بە بوونی هاوزاد نەبوو. رەنگە هاوزاد لە 

 دەکەی، دروستی دەکەی و بۆ هەمیشە تێکەڵی ژیانتی دەکەی.

دەڵێن ئەڤین هێزێکە کە مرۆڤ خاوەن ئافڕاندن دەکا، سەرچاوەی بەرهەمە شاکارەکانە، بەاڵم بۆ من وا 
 نەبوو. رەنگە بۆ ئەوە دەبێ هەستەکە دوو الیەنە بێ.

کاتێک لە خۆت دوودڵی ناتوانی بۆ کەسێکی دیکەی م هەستە دەروونییە بۆم دژوار بوو. کردنی  ئەباوڕ
باس بکەی. دەبێ بێدەنگ بی. دەنووسم، بۆ سێبەری پشت پەنجەرەکە دەنووسم. چەندە باسی 
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م بۆی کردووە و ئەو نەیبیستووە. ئەم سێبەرە جێگای ئەوی بۆ من گرتووەتەوە. من لە مدڵتەنگییەکان
سێبەرەوە ئەو دەبینم و بە هۆی وێنەی لە خەیاڵدا جێگیربووی ئەوەوە خۆم کەشف دەکەم. و رێگای ئەم 

هەموو ئەم وەهمانەش هەم راستن و هەم راست نین. ئەو لەناکاو رۆحی منی داگیر کرد و بێ ئەوە کە 
بزانێ هەموو هەست و نیستی منی پێچایەوە. تیشکی سێحراوی چاوەکانی بوو بە شەرابی کۆنی 

 ییەکانی من.تەنیا

من تەنانەت ناتوانم ناوی بێنم. ئەو ناوێکی قەدەغەیە کە ناتوانم بۆ کەسی بڵێمەوە. ئەو بۆ من شاری 
سزادانی خۆم و بۆ دەرچوون لە قەدەغەیە کە دەروازەکانی بۆ هەمیشە بۆ من نەکراوە دەمێنێ. و بۆ 

او ئەو دڵخۆشییانە کە مرۆڤێک گەوجییەک کە رەنگە روو بدا ئاسنەکان بەسەر یەکدا دەکوتم. ئەو تەو
لێ بێوەری کردم. بێخۆ و پوچیانی کرد و سێبەری خۆی بەسەر هەموواندا، کە زۆریش  ،لەگەڵیان دەژی

 نەبوون کێشا و خستیانیە نێو تاریکییەوە.

بە خەیاڵ وەکوو رۆژگاری منداڵی، یا رەنگە ئەو کات کە چیرۆکی رابینسۆن کروزۆئەم خوێندبووەوە، 
وە. دوور لە هەموو مەکرد لە دوورگەیەکدا کە هیچ کەسی لێی نییە لەگەڵ ئەو بە تەنێ مابائارەزووم دە

 غەکانی ئەم ژیانە نەگبەتە.دەگرێ و بەندەکان و قە

کاتێک کە کار دەکەم، یان لەگەڵ کەسێکدا قسە دەکەم، هۆشم لە شوێنی دیکەیە. بیری ئەو ئازادم ناکا. 
م کە پێم وایە ئەو حەزی لێیدەکا و هەمیشە بەرانبەرەکەم پێ لەگەڵ ئەو دەدوێم. زۆرجار ئەوە دەڵێ

سەیرە، یا خافڵگیر دەبێ. من بە خۆمدا دێمەوە و هەست بە شەرمەسارییەکی پڕ لە چێژ دەکەم. من 
لەتەک هەموو شتەکانی دەوروبەرمدا سەبارەت بە ئەو یان لەگەڵ خودی ئەو قسە دەکەم. دەڵێم لە 

بەش کەم. یان ئەو کاتە کە بێتاقەتی سنوور تێدەپەڕێنێ سەرم لەسەر کوێی کە تەنیاییەکەم لەگەڵت 
سۆزەی تۆ ببیسم و گوێ بدەمە کانمت بۆ بگێڕمەوە و رازەشانت دانێم. کەی ئەو هەلە پێش دێ کە 

دەنگی پێکەنینت کە ئارامی هەموو ژیانم بێ. نامەوێ، هیچکات نەمویستووە بیرکەمەوە کە ئێستا لە 
 نامەوێ دیمەنێکی پڕ ئاژاوە لە تۆ ببینم. کوێی، نامەوێ بزانم.

نە خەیاڵییەکانی پێش خەوتن، ئەو ئارەزووە خنکاوانەن کە دەمبەن بۆ دنیایەکی ئەفسانەیی. باڵ دیمە
دەگرمەوە، لە ئاسمانەوە بۆ زەوی دەڕوانم. ئەو لەسەر شانم دادەنێم و لە خشانی پێستی ئارەقە کردووی 

هەموو کاتێک تاڵی و ناهۆمێدی  رتنەوە درێژە دەدەم، بەاڵم خەونەکانمچێژ دەبەم. لە خەونیشدا ئەم باڵگ
او لە نێو چکە  ئەوە لە زارمدا هەست پێدەکەم. بێ ئەو تامە تاڵە هێشتا بەخەبەر دێمکە  ەوەیە.پێ

ژوورەکەم بکەم، دەرکەی قفڵ نەکراو بەجێ دێڵم و لە پلێکانەکانەوە بەرەوخوار دەبمەوە و خۆم دەدەمە 
 ا و تاریکییەوە.دەست سەرم
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زۆربەی خەڵک لە کاتی وا دا پەنا دەبنە بەر دۆعا و الڵە لە خودا، بەاڵم من باوەڕم بە هیچ خودایەک 
ی جەهاد دەدا. خودای مەسیحییەکان یوەسە. خودای موسڵمانەکان بۆنی گەننییە. باوەڕ بە ئەڤین بۆ من ب

ە بۆنی خەیانەتی یەهودای پێیەوەیە. لە بۆنی زۆرەملێی مێعمار و موهەندێسەکان دەدا. خودای جوولەک
خوداکانی هێند و چین و ژاپۆن هیچ خەبەرێکم نییە. هەروا کە نووسەر و شاعێر و فیلسوفەکانیان ناناسم. 

بەاڵم دەزانم ئەگەر ئەم خودایانە موجزەیەکیان هەبا ئەو هەموو هەژاری و زەاللەتە لەوێ نەبوو. 
ی رۆژئاوادا گرێ خواردووە. هەموو پەیغەمبەر و ئایدۆلۆژی دانەر فکرەکانی ئێمە لەگەڵ دنیای رووناکبیر

خۆشەویستی ئێمە لە رۆژئاواوە هاتوون. رەنگە هەستە ئاشقانەکان و مرۆڤدۆستیکەشمان هەر و نووسەری 
 لەوێیەوە سەرچاوەی گرتووە و لەگەڵ ئەم هەوایە تێکەڵ بووە.

کەلیساكانی ئێرە، هیچکامیان  هەست و هەوای نە مزگەوتەکانی ئەو سەرزەوینەی لێی دەرکراوم و نە 
دینی و ئاسمانی لە مندا پێک ناهێنن. پێم وەکوو ناوەندی فەرمانداری مەال و قەشەکان دێ. و دۆعاکان 
هەموو فەرمانن بۆ گەوجاندنی خەڵکی هەژار. بە دەگمەن دەوڵەمەندێک لەوێ دەبینی. فەرماندارەکانی 

 ن.ئێرە خزمەتکاری دەربارەکانی ئەوان

لە میچی بەتاڵی ژوورەکەم، دەمخاتە بیری وێنەکانی ئەو کە هەموو شەوێک کاتی خەو بە  سووچێکهەر 
ەنانەت خەوەکانم، خۆم سووچە ئەو وێنەانەم لەوێ نەقش کردووە. هەموو ئەم دیمەنانە و تماتبوون لەو 
 رۆژانە.. دنیایەکی خەیاڵی بۆ تاقەت هێنانی ئەو بەشەی ژیانی راستەقینەی نسازم کردوو

ئاوێنەم لە ژوورەکەمدا نییە، لە دیتنی خۆم بێزارم. ئەگەر پێم وابێ رەنگە ئەو ببینم لە شیشەی ویترینی 
دوکانێکدا چاوێک لە وێنەی مشەوەشی خۆم دەکەم. بۆ ئەو چ جیاوازییەکی هەیە کە من چۆنم. من 

 دەبینم کە لە میشکمدا نەخش کراوە. ئەو هەمیشە بە شێوەیەک

خوازیار بووە کە کەوێڵێکی چکۆلەدا، لە سەرزەوینێکی نەناسدا، وەکوو کەسێک کە نگابان، هەمیشە دڵم 
نەبیسم و چاوم بە گەوجێک نەکەوێ. دانیشم و  ی کەسدەریان چاودێری مەزرایکە، ژیابام. دەنگی ئازار
 بە تەمای ئەو بم و بزانم کە رۆژێک دێ.

ت پەردەکەوە تەماشا وا و سێبەرەکەیم لە پشچ دەبوو ئەگەر پەنجەرەیەکم بەرانبەر ماڵەکەی هەبو
 کردبا.

*** 
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لە کافەی سووچی مەیدانێک، ئەو شوێنەی کە هێندێ جار دڵتەنگییەکانم دەبەمە ئەوێ، لە جێگایەکی 
چۆڵ دانیشتووم کە بێت. ئەو هیچکات جگە لە نێو خەڵکدا من نابینێ. وەکوو نەیەوێ قسەیەک لە 

 قەبووڵی کردووە.نێواندا بکرێ، بەاڵم ئەمجارە 

دا دەبینمەوە. راکشاوم و کراسێکی پڕ لە نەخشی گوڵی دەشتەکانی لەبەردایە. خۆم لە نێو ئەو گواڵنە ،دێ
وەکوو ورکە سۆزەی چۆمەکانی بەهارە، گوێم نەوازش دەکا و نازکردنی پێستی باڵی دەمباتە  کە دەنگی

 ئەوپەڕی خۆشی خەیاڵێکەوە.

روومەتیدا الپاڵی مەوە دەخزێتە سەر فنجانە قاوەکەی بەردەمی و لە چاوم لە پەرداخە شەرابەکەی دەست
دەوەستێ کە بە بزەیەکەوە لە خیابانەکەی تەنشتی دەڕوانێ. ئەو قسانەی کە سەد جار بە سەد شێوە بۆ 

 .دووبارە دەبنەوەخۆمم دووپات کردووەتەوە لە زەینم دا 

وە هەیە، بەاڵم چونکە سەبارەت بە تۆە )دەمەوێ رازێکت بۆ بڵێم. گەرچی تەنیا پەیوەندی بە منە -
ەم هەموو ئدەبێ بیزانی.. بە نیازی هیچ وەاڵمێک نیم. نیازی من گوتنەکەیە. دەبێ بڵێم کە چۆن 

لە ئاگرێکدا دەسووتێم کە تۆ هەڵت کردووە. یا باشتر بڵێم خۆم هەڵم کردووە و تۆم  ڵەسا
دنیام بۆت خوێندباوە. خۆشترین ئەوڕۆ توانیبام جوانترین شێعری  خۆزگە. کردووەتە بیانو

موزیکی دنیام لەگەڵت بیستبا. تۆ ئەو هەموو ساڵە لەگەڵ من بووی. لەگەڵم ژیاوی، لە هەموو 
هەموو کی دیکەدا یئینسانە کە دەتوانێ لە دڵی یە گەورەیشتێکدا شەریکم بووی. ئەمە رازی 

وانێ لە دنیایەکدا کە ێ خۆش کا. ئەمە جوانی ئینسانە کە دەتجکات جوان و دڵڕفێن و ئاشق 
خۆی ئاگای لێ نییە بژی. ژیان لە بوون و هەستی ئەوانی دیکەدا. زیندوو و جوان و ئاشق. ئەم 

سێکی بێ سنوورە بۆ ئەو شتەی کە بە منت داوە. رازی سادە کە سپا رازێکیگوتەی من نە 
شگەرەک . فێربوونی خۆهێنان خۆشەویستی. ئاشق بوون بە بێ هیچ نیازێک. فێربوونی تاقەت

 بێ چاوەڕوانی کەرامەتی دۆست...(بە  ،بوون

فنجانە قاوەکەی لە سەر مێزەکە نەختێک کشاندەوە و هەر بەو بزەی سەر لێوەوە گوتی: هەی بۆ  
 بێدەنگی؟ شتێک بڵێ!

 گوتم: دەمەوێ رازێکت بۆ بڵێم کە سەبارەت بە تۆە.

هەستێک لە شەرم و خەم لە روانینیدا بوو. قسەکەی پێ بڕیم. دیسان هەر ئەو نیگا کە ئەم چەند ساڵە 
لە هەوادا گیرودەی کردبووم، ئەو نیگا کە ئەو شەرابە بیست ساڵەی بە گیانی مندا کردبوو. هەستی 

 دایگرتم. فڕێدران 
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 رە!ئەگەر پەیوەندی بە منەوە هەیە، دەزانم! هیچ مەڵێ، هەروا باشت -

لە ناکاو بێدەنگییەکی قورس باڵی بەسەرماندا کێشا. نازانم چەندی خایاند. من چاوم لە دەستەکانم بوو و 
ئەو ماتی پەنجەرەکە ببوو. ئاخر چۆڕی قاوەکەی کردە سەر زبانی و هەستا. بە دابی جیا بوونەوە بۆ 

ۆی برد. رۆی و خوڕەی ی گوڵەکانی دەشتی لەگەڵ خخچرکەیەک گۆنای دا لە گۆنام و رۆی. رۆی و با
جۆگە بەهارییەکان و بۆنی ناسکی پێستی لەگەڵ خۆی برد. من بەجۆرێک گۆج ببووم کە تەنانەت 

کە دایگرتبووم، تەنیا  خەستێکدا نەمتوانی هەستم هەتا بەر دەرکە لەگەڵی بڕۆم. رۆی و منی لە تاریکی
کرد بە جاوین و گەنداندنی . قسەی نەگوتراو. ووشەی بەجێ ماو لە زەیندا. دەستیان بەجێ هێشت

 خانەکانی مێشکی من و پێش هەر شتێک هێرشیان کردە سەر بەشی عەقڵ و لۆژیک.

تونێلەکانی  و ە و کۆاڵنەکانچە شەراب بردووە. پەنام بووەتە کولەوکاتەوە هەموو شتێک گۆڕاوە. پەنام ب
سەرانسەری شەو لە دنیایەکی سێحراویدا دەخولێمەوە و وێنەی ئەو بە دووی خۆیدا دەمکێشێ.  .ۆرمێت

گرنگ نییە لە کوێم. ئەو لە هەموو شوێنێک لەگەڵمە. رق لە هەموو شتێک و هەموو کەس جگە لە ئەو 
، نەوەهەتا دووبارە تاریک بووپەنا دەبەمەوە ژوورەکەم و  ی دنیا،دایگرتووم. بەر لە روون بوونەوە

دەخەوم. ئیتر چاوەڕوانی دیتنی سێبەری سەر پەردەکە دانانیشم. منیش بوومەتە یەکێک لە شەست 
سبەی بێن و فڕێم  کرێ خانووەکەم نەداوە، بڕیارەسێ مانگە ئەم شارە.  سەرخۆشیهەزار شڕکە لەبەری 

 ەم نییە. هەرچۆنێک بێ ئەو شەو ئاخر شەوی منە.خبدەنە دەرەوە. 

 کرێۆبێ مانای مەستانە دەکەین. ژان ج اتر هۆگری "ژان" بووم. پێکەوە قسەیلەم ئاخرانەوە زی
 . سێ سی سی ئاوی بێڕەنگ.کەپسولی هەیە وەکوو شێشەی ئاوی موقەتەرە

بە یەک کەپسول بیست و چوار سەعات دەخەوی، دوو دانەی بێهۆشت دەکا. من دوو دانەیم  -
خەوی. من سێ دانە بە هیچ کەس بەتاقی نەکردووەتەوە. سێیان بخۆی بۆ هەتاهەتایە دە

 نافرۆشم.
 لە کوێ دێنی؟ -
 زیرەکی مەکە مسیۆ! ئەتۆ دۆستی منی. -

ئەو شەو ئاخرین شەوی منە. مۆمێکم هەڵکردووە. بە ئاخرین قەرەپوڵەکانم شەرابێکم کڕیوە. دوای شەش 
وە. ەتمانگ سەرلێشێواوی، دووبارە بۆ دیداری سێبەرەکەی سەر پەردەکەی پشت پەنجەرەکە هاتوومە

اشقانەکانم لەگەڵ تۆ بڵێمەوە. لەگەڵ تۆ کە لە بەفر و رچەدا لەگەڵم بووی، لەگەڵ تۆ ئدەمەوێ هەموو 
ەیەک لە سکدا رازێکم بۆت گوت. قگەڵمدا هاتی. لە هەر هەنگاوێلە کۆاڵن  و کە لە کارخانە و کوچە

ئەڤین. ئەڤینێک کە لەگەڵ تۆ گرێ درابوو. ووشەگەلێک کە بۆ تۆ بوون. نە، نەهاتە سەر زمان. نەت 
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بیست. ئەمشەو بەاڵم تاقەتی هیچ قەدەغەیەکم نییە. شەو، شەوی منە. خەڵوەتێک لەگەڵ تۆدا و گوتنی 
ن هەبوو. دەیبیسی، یان لەبەر خۆمەوە بۆ تۆ گوتهەموو ئەوانەی کە دەمەویست بیڵێم و نەبوو. بەاڵم 

 دەیخوێنییەوە؟ نازانم. من دەبێ ئاخر قسەکانمت بۆ بکەم.

بەر لەوە کە ئاخر پیاڵە بخۆمەوە دەبێ ئاخرین قسەکانم بنووسم. جگە لەمە هیچ شتێکی دیکە بایەخی 
سەرگەردان . من ئیتر لە روانین بۆ ئەم پەنجەرە و ئەم سێبەرە، لە یسێبەری ساڵەکانی ژیانی من تۆنییە. 

وایە بۆ کێ دەنووسم. ئەگەر ئەو  وو بووم. دەزانم نایخوێنێتەوە، کەدبوون لە کۆاڵنەکانی شەودا مان
نەخوێنێتەوە، هەموو دنیاش ئەگەر بیخوێننەوە، هیچ بایەخێکی بۆ من نییە. چەند سەد جار ئەم گوتەم بۆ 

 ی."خۆم دووپات کردووەتەوە. "وێران بێ ئەو دنیایە کە تۆی تێیدا نەب

من سێ جار، هەر جار یەک دانە کەپسولم لە ژان کڕیوە، بەاڵم هێشتا نەمخواردووە و ئەو شەو هەر سێ 
دانەم لە پیاڵەیەکی شەراب کردووە و دامناوە بۆ ئاخر شەو، پاش نووسینی ئەم هەڵیت و پەڵیتانە، پاش 

هەڵیقۆڕێنم و بۆ هەمیشە تنی ئەم دنیا بۆگەنیوە شئەو و بۆ بەجێهێ کوژانەوەی ئەم مۆمە بە ساڵمەتی
 .بخەوم

ئەو شەو پیرەمێردەکە لە سەر کورسییەکەی لە رێڕەوەکەدا نەبوو. هاوسێیەکەی بەرانبەرم لەبیری چووە 
 چراکەی بکوژێنێتەوە. ئەوشەو قەت سێبەرەکەیم نەدیت. رەنگە ئەویش مەستانە خەوتبێ.

 خۆکوشتن چییە جگە لە نووسینی کۆتایی چیرۆکێک کە خۆت ژیاوی؟

 ٢٠١٧تەیفور ژانویەی 

 


