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  حمان سۆفی ڕه :ی وه داڕشتنه                                    /            وره گه چيرۆکی باوه

  ی پيرمرۆڤ و ش�ر  بچکه

بانگ   ی که چکه به  که ش�ره. نژيا دا ده�کدارستان  لهی  که چکه ڵ به گه له�ک ش�ر  پيره     
ی ه  ڵ له ئاژه  کامه ی  کهردا ن وره گهم دنيا  زانی له زانم دهگيان! ب  ڕۆ,ه «گوتیکرد و 

موو  هی هه  له ش�ر ی نرکه ،زانم ده  دياره جا «گوتی ش�5  چکه به »؟  سام تره بهمووان  هه
  کامه ی هنج ب;: په. ئ�ستا پ�م م که ريم ڕۆ,ه ئافه «گوتی   ش�5  پيره  »سام تره ,�ک به ئاژه

 »ی ش�ر  نجه په  ته ,به هه «<می داوه  ش�ر وه  چکه به» ؟ ان تيژترهيموو هههی   له ڵ ئاژه

<م  دواين پرسيارم دروست وه،  پ�م خۆشه  نوکه هه . < ڕۆ,ه که باره « گوتی  که ش�ره
قاقای   ش�ر  چکه به » ه�زتره ؟ به  کانی ديکه ,ه ئاژه موو هه  ڵ له ئاژه  وه. کامه يته بده

�کی که ئاژه  چۆن خۆت نازانی؟ دياره  باوکه «گوتی و ی ل�دا سام به  يکی ، نرکه نينه پ�که,  

من   !خۆم ک�يه  له  ب�جگه  ،ان تيژترهووم هه  ی له نجه په،  ه�زتره وانتر به ئه موو هه  له
  »ويم. زهر  ,ی سه دارترين ئاژه<ت سه ده

منيش  ! ی ڕۆ,هئا « کرا گوتی ی بۆ ده دژواری قسه  به ،< گيانه  وتبووه که ش�5  پيره      
  که  وتووه رکه بۆم ده<م ئ�ستا  . به وه کرده وو ئ�ستای تۆ بيرم دهک ر وه هه مجح�G بوو  که

ه�زترين   بهمرۆڤ   .مرۆڤه,کو،  بهمن نيم.   دنيايهم  ئهری  وه بونه دارترين<ت سه ده
  . . .<م بههو هوم، وتی گو قاند،  ر�کی له سه ش�ر  چکه به.  نهوردو ری گه وه بونه

باش گوێ  ،خۆم ی ڕۆ,ه نم. يه با ت�تگه  !ره . وهخۆب: ر سه  پشووت له « یگوت  که ش�5ه     
  همرۆڤ بترس  کوڕی خۆم! له .م کت بکه هدا ئامۆژگاري م کۆتايی ژيانم وێ له مه ده!  ڕاگره

ڕی مرۆڤ  شه  خۆت له  که  وڵ بده خۆت ب:. هه  له تئاگار تووشی مرۆڤ بووی  گه ئه
و زۆريش   ه�زتره  بهتۆ   مرۆڤ زۆر له  هنکوڕێ. چ شه ,ی به گه چی له نه بپار�زی

م  ئه  که ش�ره »  وييه ر زه ری سه وه ه�زترين بوونه مرۆڤ به  چ: که بيرت نه  . له بازه ف�;ه
  رچوو، مرد.  و گيانی ده  ری ناوه ی کرد و سه که چکه ی بۆ به قسانه

ر بوون.  کانی باوکی کاريگه م�ک دانيشت. قسه که �ر پاش مردنی باوکی،ش  چکه به     
  تۆ ب;�ی مرۆڤ چ جۆره « پرسی خۆيی ده  . له وه بيرکردنه و  ند�شه ما,ی ئه  وته که

ی مرۆڤ ش�ريش  بترس:. تۆ ب;�ی نرکه ی,�ک ل� موو ئاژه هه  نگه ڕهر�ک ب:؟!  وه بوونه
  . خۆزيا له ديبايه يا بم بر هی ش�ريش تيژتر ب:.  ی له نجه په  يه وانه  بترس�ن:؟ له

. . .   وه دۆزمه ب: بی م. ده يداکه ڕ�م و شو�ن پ�ی په ب: بگه م بيبينم. دهنب: بتوا  وه دووريشه

يدای  په  ,دا بژی ؟ خۆزگه نگه جه  وتدا ب:، يان له شکه ئه  ی ک�و ب:، له لووتکه  تۆب;�ی له
کوو با و بۆران و  . وا بزانم وهب:رز  به  لووتکهو   وره ت چيا�ک گه قه  به  نگه م .ڕه که

  » ب5وا  ,وکه گ�ژه
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<م هيچی  هک ڕۆيی، ب يه . ماوهو ڕۆيی تی گرڕ�ملی   وه يا,ه م خه ش�ر به  چکه به     
و   وره تی شتی وا گه ک�ويکی دی. قه ,ه کهپ5�کدا   گ�5ا. له يی و چاوی دهڕۆ ر ده دی. هه نه

 بۆ وچو  وه ترسه  به» تی  يدام کرد خۆيه په، ها ئه« د,ی خۆيدا گوتی   وو. لهدی ب ير نه سه

  ؟ الی و پرسی تۆ مرۆڤی

؟  شاند و بۆڕاندی مرۆڤ چييه ری ڕاوه سه  وه زييه ڕه وه  کرد. بهيکی ل� مۆڕه  ک�ويکه  ,ه که
  ک�وی. ,ه ,�ن که من ده  به

و پرسی تۆ   وه نزيکتر بوه  که ک�وييه ه, که  . له <م ڕووی کراوه ڵ ترسا، به وه ههش�ر   چکه به
   ؟ چاوی خۆت مرۆڤت ديوه  تا ئ�ستا به

. زۆر جار  ,: ديومه به «گوتیقوتی دا و  ،ومدا بوو جاوی ده پا,�کی گيا له قه  که ک�وييه ,ه که
  »    ديومه  وه نزيکه  له

ترس�ن:  ی ش�ريش ده ن نرکه که . ڕاست ده تۆ خوا پ�م ب;: چۆناوچۆنه « ش�5 گوتی  چکه به
  »؟  ,�ک تيژتره موو ئاژه هی هه  ی له نجه ,�ن په ده  که  ؟ ڕاسته

شی باريک و  نجه ، په ی نييه ی. مرۆڤ نرکه که ی ب�تام ده بۆ قسه «گوتی ک�وی ,ه که
  »ف�ر بوو ؟  ک�وه  له  م قسانه ، ئه يه چکۆله

ر کس  هه  له �کمست  <م بيستومه خراپ حا,ی بووم. بهوابزانم من  «ش�ر گوتی  چکه به
  ». وه ,ناست�ته بدا، هه

 . رمه کوو گۆشتی ماسی نه ستی مرۆڤ وه زانی. ده تۆ زۆر نه «نی و گوتی ک�وی پ�که  ,ه که

  »يبا ی با ده ر تۆ فووی ل�بکه گه . ئه نييه  وره گه  ونده ليشی ئه يکه هه

  چکه . به»باوکی من زياتر نازانی  ی. خۆ تۆ له که ده  ,ه تۆ هه  نا،وانييه «ش�ر گوتی  چکه به

وام بوو.  رده ڕی خۆی به وه ر له سه  ک�وی له  ,ه <م که ی گوت و ل�يدا و ڕۆيی. به وه ش�ر ئه
دارستان   ڕۆيی تا له  ونده ی مرۆڤ، ڕۆيی و ڕۆی ئه وه هيوای دۆزينه  ش�ر به  چکه به
گيای ل:   وشک وقاق5، نهکاکی ،  شت�کی کاکی به شت و بيابان. ده ده  يشته وت و گه کهر ده

دا  شته و ده بوو. له ,�کيشی ل�نه کانياو�کی ل: بوو. ه�چ ئاژه  دار�ک و نه  وز ببوو، نه سه
ير و  ,�کی زۆر سه ,�ک هات ئاژه ناکاو توشی ئاژه ڕا. له گه تاودا ده ی خۆره ژ�ر قرچه  له

ر پشتی، توک و  سه  ژن و با< خوار و خ�چ، کۆهان�ک له بوو. ملی در�ژ، به ره هم سه
  .  وه شی داپۆشی بوو. ملی خوار بوو، لچيشی شۆڕ ببوه موو له خوری بۆر هه

بۆچی   رمايه گه م ، به ,ه اژهئ م ، ئه يره زۆر سه گوتی  وه ر خۆيه به  ش�ر ت�5اما، له  چکه به
  بزانم! تۆ مرۆڤ نيت؟   ره وه! ل�ی چووه پ�ش و بانگی کرد  دووهر کر به  شمی له جلی په
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خودا من   چ: ؟ به ده و مرۆڤکو من کو�م وه  ,�ی چی؟ ئاخه ده  وه ئه «وشتر گوتی
  » مرۆڤ ناچ:  هيچکو�م له

  »؟ چاوی خۆت ديوه  پ�م ب;: تۆ تا ئ�ستا مرۆڤت به ، باشه «ش�ر گوتی  چکه به

�ن وشتر؟ مرۆڤ له, من ده به  ر تۆ نازانی که گه ديب:! مه نهيانی من مرۆڤم  «وشتر گوتی  

ن.  که کارم پ: ده  رمايه ی گه م قرچه قير به منی فه .ب: کا و سوارم ده من بارده  م�ژ سا,ه
  . »   وه س�مه ناه�;ن بحه

  تر ب:، که وره تۆش گه  ب: مرۆڤ زۆر له ,�ی ده تۆ ده  ی که وجۆره به «ش�ر گوتی  چکه به

  .  » ی خۆی کردووه سته دهرۆی ژ�ت

ر�کی  وه . مرۆڤ بوونه وه وانه پ�چه  نا، به :و گوتی کان دا ری ته در�ژ سهمل وشتری 
بتوان: سوای پشتم ب:، يان  يخ بخۆم تاکا  ده  جبوورم مه <م بهمن.   با<ی ناگاته.  يه چکۆله

  .» بارم بکا

  ؟»  رم ب:. وانييه زۆر نه پ�ستی  نگه ڕه «ش�ر گوتی  چکه به

  . به رم و ناسک تره ,�ک نه موو ئاژه پ�ستی هه  مرۆڤ لهال، پ�ستی  ر�وه ئه «وشتر گوتی

ر م�ش�ک  گه <م مرۆڤ ئه ی به که ڕ نه باوه  نگه وام بوو، و گوتی ڕه ر ده به  وه نينه پ�که
  .» وێ وی ل�ناکه يانی خه و تا به ی بدا، شه پ�وه

ی  م قسانه پ�ی ئه  ب:؟ به جا،چۆن شتی واده «گوتیو نی  پ�که  وه ژ�ر لچه  هش�ر ل  چکه به
گوتب�تم! يان  باوکم ڕاستی پ: نه  يه وانه م، لهبيستی  ده  وه ره وه و بوونه ی ئه باره  من له  که

<م نا، باوکم درۆزن  ڵ کردب�تم؟ به گه ديب:. تۆ ب;�ی درۆی له خت مرۆڤی نه خۆی هيچ وه
<نی  موو ئاژه ی هه ب: تۆ,ه م. ده يداکه ون�ک ب: مرۆڤ په ر له هه  ب: ب5ۆم و و به دهبوو.  نه

  وشتر کرد و ڕۆيی.  خواحافيزی له  مايه و ته به. «  وه ل: بست�نمه

,خست   گو�ی هه  �ك ڕۆيی. که و ب�شه ره ڕی و به ت�په  وا,ه شت و ل�5ه و ده ش�ر له  چکه به    
ئاوازی مرۆڤ   مه پرسی تۆ ب;�ی ئه خۆيی ده  وێ. ڕاو�ستا و لهگ  ئاواز�کی خۆشی هاته

  به  ته ,به هه هات. ده  ی ل�وه که نگه ده  ی که و شو�نه ئه  ڕووی کرده  وه يه و بۆنه ب: ؟ به نه

کی بوو ف�G  ره پ�بزان:. گه  که نگه ن ده ويست خاوه يده نه  نا. چونکه نگاوی ده ئاسپايی هه
ريک پشت  وه پ5 ديتی بوونه  . چاوی گ�5ا لهدزه ڕۆيیپ�  به  وه کانه هن�ون دار  بکا. له

ب:  ده  ,ه م ئاژه ب: ئه ب: نه يگوت هه د,ی خۆيدا ده  ش�ر له  چکه ندام. به ئه  ,ه گرده  ماوه چه
پی  له .  ديوه عومری خۆم شتی وام نه  گوتی من له  وه گا,ته  نی و به مرۆڤ ب:. پ�که

کانی گيا و دڕک  ددانه  ، ناتوان: به خته د به ی به ,ه بوده و ،ئه ی تيژه نجه په،  ستووره ئه
قوت   ره وه و بوونه می ئه رده به ش�ر له  چکه کا؟ به ڵ ڕاو ده ئاژه ی چۆن ن:، ئه ,که هه
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ر  کوو تۆم هه ,ی وه م5ۆ ئاژه ئه هۆی من تا به ئه «و گوتی ند�کی ڕوانی ، هه وه بووه
و  ر ئه تۆ هه  نگه يان خواردووی! ڕه تا ئ�ستا گورگ و ورچ نه  که  يره سه، پ�م  ديوه نه

  . اويم بيستووهمن ن  بی که يه مرۆچه

  » نيم ی. من مرۆچه ,ه نا، نا، تۆ هه «ت: گوتی په ال,ه ، بهپياو  پيره

  .»تۆ ژوو ژووی  وايه  که «گوتی  وه فيز�که  ش�ر به  چکه به

  .» ش�ر من ژوو ژوو نيم. نا، من مرۆڤم  ، کاکه  نه «پياو گوتی  پيره

تۆ   وه ها ئه ژا. پرسی مرۆڤ؟ ئه م�ک ترسا و ش;ه ری سووڕ مابوو. که ش�ر سه  چکه به
تۆ   له  ونده بۆ ئه ،ت ب: باوکم حمه ڕه تکوژم. به مشت�ک ده وێ به ر بمه گه ئهمرۆڤی؟ 

   » يره زۆر سه  وه المه  ؟ به ترسا ده

�ی چی ، تۆ دهمن ترساب:  ر باوکت له گه ئه «گوتیب5 پياوی دار  پيره, « .  

ی رگ مه ره سه  باوکم له  بوو که  وه ر ئه به واب: له ی پيم که ده تۆ ڕاست «ش�ر گوتی  چکه به
  ترسا . . . تۆ ده  له  بوو. بۆيه دا

د. تۆ دترسان مرۆڤ نه  تۆی له  ندروست بوايه ر <و و ته گه مزانی، ئه ده «پياو گوتی  پيره
  . » و دنيا من بن�ری بۆ ئه  پ]خه پ و شه دوو شه  توانی به ده

  وه ن شه بيری تۆدا بووم، چه له  . چونکه که ره ر واشم گه ههته  ,به هه «ش�ر گوتی  چکه به
تی  سيه ت ل: بست�نم. جا، وه وێ تۆ,ه مه ئ�ستا ده کانم. چاوه  ته چوه و نه خه  ند�شه ر ئه به له

  .  » خۆت بکه

  م ژيانه خوا و ڕاستان منيش زۆر د,م به «رخۆ گوتی سه  هۆن و له پياوی دارب5، ئه  پيره

  ن ڕۆژی ديکه م5ۆ يان چه ر ئاکام ئه . سه نی خۆم ڕابواردووه مه ته  ، چونکه خۆش نييه

ا و  وايه  رد�ن:، نازانم. چونکه کانم ده ل و داڵ چاوه مخوا يان قه ڵ ده ب: بمرم، جا،ئاژه ده
با   <م ئيزنم بده ی تۆدا پارو پاروبم و ڕزگارم ب:. به تيژانه  و ددانه ژ�ر ئه  له  که  باشتره

  .» م ت بکه سيه وه

  . » گو�م ل�يه  ت بکه سيه رموو وه شه فه با «ش�ر گوتی  چکه به

خزم  ، ميرات بيبا، ژنيشم نييه  به  يه چيم ههر . هه من مندا,م نييه «پياوی دارب5 گوتی  پيره
با   ره وێ بمخۆی، وه ته تۆ ده  خۆم و خۆم. ئ�ستا که  دا تاقه م دنيايه . له سيشم نييه و که

  .» م ش که مووت پ�شکه م و هه نيشانت بده  مه رچی هه هه

  .یکارم ب به  نگه ,:، ڕه ئا بهقاند و  ری له ، سه وه ش�ر بيری ل�کرده  چکه به
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  » م مت پ: نيشان بده که پ�شدا ما,ه  با له  ره وه  ر پ�ت خۆشه گه ئه «پياويدارب5 گوتی  پيره

ر  گه کی ک�شا و گوڕاندی ئه يه رکه پياو بترس�ن:، نه  م�ک پيره کهی  وه ش�ر بۆ ئه  چکه به
  !»  وه ی پ�شم که . ده برسيمه  ی زووکه ده . ! دی زووتر پ�م نيشانده زووکه  وايه

  رموو با ب5ۆين ر ئ�ستا فه هه  که مه  له ، په ، قوربان باشه باشه «وتیگ  وه ترسه  پياو به  پيره

  وه نزيک بووه  که ما,ه  له  وتن. کات�ک که ڕ�که ی به که و ما,ه ره پياو به  پيره ش�ر و  چکه به
  .  » يه مه ر ئه دارم هه کاک ش�ر دار و نه «پياو گوتی  پيره

  به  مه ، ئه ی باشه ده «شاند و گوتی ری ڕاوه و سه ڕا گه  که وری ما,ه ده  ش�ر له  چکه به

   » ؟ ت دروست کردووه م خانووه کاری چی من د�ت ؟ بۆ چی ئه

  زۆر خۆشه . وه س�ته حه دا، مرۆڤ ده و خانووه تۆ نازانی له «پياوی دارب5 گوتی  پيره

خۆت   گا لهپار�زی. در رما و با و بۆران ده سه  ن�وی و خۆت له  چيته ، ده يه ناگه په
  . » وی خه ت ده و ڕاحه ی خه داده

تۆم   . که . پ�م باشه شو�ن�کی ناخۆش نييه  ڕاسته «قاند و گوتی ری بۆ له ش�ر سه  چکه به
  .  » وه س�مه حه کش�م و ده پاڵ خوارد و ت�ر بووم، جا، بۆی ڕاده پاڵ قه قه

  وه يته بکه  . تۆ نازانی چۆن درگاکه يه �ک هه <م کاک ش�ر ک�شه به «گوتیپياوی دارب5  پيره
  . «  وه يته و دايخه

  » ! ف�5مکه  ,: زووکه زۆری ل�مه «ش�ر گوتی  چکه به

  » چاوان  رخۆت ب:، به سه  <م پشووت له کاک ش�ر. به  زۆر باشه «پياو گوتی  پيره

  »ی  وێ فريوم بدهه ت م ده چکه بهمن   زانی که واده  وادياره «ش�ر گوتی  چکه به

  ی له و درگاکه  که ن�و خانووه  چووه  .ماشاکه ته  ره قوربان وه  زۆر باشه «پياو گوتی  پيره

توانی  ده  بزانه  وه تاقی که  ره بانگی کرد کاک ش�ر وه  وه که دالقه  ر خۆی داخست. له سه
  » !  وه يته بکه  درگاکه

خت و  ئه<م درگا قورس و قايم بوو  نا، به درگاوه  کانی پا,ی به يژهت  نجه په  ش�ر به  چکه به
چن   مگوت بزانه نه «ڕوانی و گوتی  وه که القه ده  پياو له  . پيره  کراوه نهچاری کرد بۆی 

س و هيچ  هيچ که  له دام  هژوور م لهش من کات�ک  بۆيهر  . هه وه ، ناکر�ته مه خاترجه
  »وم. خه بۆی ده  وه د,نيايه  . بهناترسم ش�ريش  تا له حه .شت�ک ناترسم

  !رێ  ده  ره وه؟ ، ها  وه ره ده  نات�وێ ب�ته  رهشير واديا  چکه به
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  . وه ره ده  د�مه  وه ئه  م. ب5وانه ڵ ناکه گه . درۆت له خ�ر، وانييه نه «نی و گوتی هپياو پ�ک  پيره

  وت. رکه ده  که ما,ه  ی گوت و له وه پياو ئه  پيره

يتوانی  . ده قه حمه ,�کی ئه ڕاستی ئاژه  به  م مرۆڤه ت�فکری، ئه  وه ر خۆيه به  ش�ر له  چکه به
  که  <م وادياره يخۆم، به ده  زانی که ، خۆی ڕزگارکا. سوور ده وه کاته بۆ من نه  درگاکه

  م�شکی کار ناکا.

  د,ته  به  دا بگ�5ی؟ بزانه که ما,ه  ک به� وێ چاوه تۆ ناته «ش�ری پرسی  چکه به  پياو له  پيره

  ». يان نه

ی گوت  وه ئه »م ماشايکه جوان جوان ته  پ: خۆشه. زۆرم  کمه ره با، گه «ش�ر گوتی  چکه به
ش�ر   چکه ر به سه  ی له پياو درگاکه  م پيره وده ژوورێ. جا، ئه  و باز�کی دا و چووه

  . . . .  ڕاوه و ئاوای گه ره ست و به پشتی به  لهی  که هدار  کۆ,ه،  وه ,نياييهد  به داخست و


