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پێش خوێندنەوە
ســەختیەکانی ژیــان وایکــردووە ،مرۆڤــەکان لەیــەك داببڕێــت ،لــە پشــت هەموو
سەختیەکانیشــەوە فکــری چەپــەڵ و هــزری ئامانجــدار هەیــە ،تــا مرۆڤــەکان
لەیەکــەوە دوور و ناکــۆك بــن ،ئــەوان زیاتــر ماســی ڕاو دەکــەن ،ماســیەکانیش
خــودی خۆمانیــن ،جــاران لــە گوندێکــدا ماڵێــك تــەور یــان تەوردارســێکی
هەبــوو ،لــە گوندەکــەدا یــەك ســوژنگ ،بەشــی هەمــووی دەکــرد ،چونکــە دار
ورد کــردن و دورینــەوەی گوێنــی ،پێداویســتی هەمــوو ڕۆژێــك نەبــووە ،دانەیەك
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بەشــی چەندیــن مــاڵ دەکات ،ســەرمایەداری هەمــووی لەیــەك دابــڕی ،تــا
کــەس پێداویســتی کــەس پــڕ نەکاتــەوە ،تــا کــەس لەگــەڵ کەســدا نەیکرێــت،
ئەوســا لەبــری ئــەوەی خانەوادەیــەك لەیــەك خانــوودا بژیــن و ،هەموویــان یــەك
کــرێ بــدەن ،ئێســتە زۆرینــەی لەیــەك هەڵوەشــاوەتەوە ،تــا کرێــی خانــوو تــا
دەگاتــە ئــاو و کارەبــاو هەمــوو پێویســتیەکان چەندیــن بــارە بێتــەوە ،دواتــر کــە
لێــك دابڕاویــش بــوون ،ناتوانــن کۆکــن ،لەســەر ئــەوەی کــە ناکۆکــی کــردوون،
کۆمەڵگــەی ئەوروپــی و ئەمریکــی ئێســتە لەیــەك دابــڕاون ،مەگــەر بۆنــەی
بازرگانــی پێکەوەیــان ببەســتێتەوە ،ئەویــش دیســان هەڵخەڵەتانێکــی تــرەو،
دابڕینەکــە بەشــێوەی بازرگانــی کۆدەکەنــەوە ،وەك بــۆ ســەیری یــاری کــردن،
یــان ڕۆشــن بــۆ بــاڕو دیســکۆ و زۆر جێگــەی تــری بــە کۆمــەڵ ،ئــەوەی ١٠٠
دۆالر دەدات بــە ســەیری یــاری ،لەبــەر یاریەکــە نییــە ،خــۆ یاریەکــە دەتوانێــت
لــە تەلەفزیۆنیشــەوە ببینێــت ،یــان دواتــر بــە بــەالش دەســتی بکەوێــت ،بــەاڵم
فەراغــی هەیــە ،پێــی خۆشــە لەگــەڵ خەڵکــدا هــاوار بــکات ،چونکــە مــرۆڤ
دروســتکراوێکی کۆمەاڵیەتییــە ،بەتەنهــا ناتوانێــت بژی ،ئەگەر بیشــژێت ،ئەوە
ژیــان نییــە ،بەڵکــو ئــەوە هەڵکردنــە ،لــە ئەوروپــا خەڵکــی پێکــەوە هەڵــدەکات،
نــەك پێکــەوە بــژی ،سیســتم بــە ســزاو غەرامــە پێکــەوەی بەســتووە ،تــا کەمــر
پێکــدادان هەبێــت ،بــەاڵم هــەر سیســتمەکەش لێکــی هەڵوەشــاندووە ،تــا
پێکــەوە نەگونجێــن ،لــە هەردوکــی سیســتمەکان ســود وەردەگــرن ،لــە پێکــەوە
نەژیــان وەك کۆیلــە ،ئاســانرت دەســتەمۆ دەبــن و ،ناچــار ژێربــاری ئیشــی زیاتــر
بــن ،بــۆ پێڕاکەشــتنی کرێــی و تێچــووەکان بــە تەنهــا ،گــەر پێکیــش بــدەن،
ســزای مادیــان دەدەن زیاتــر و ،بەشــێوەیەك مرۆڤەکانیــان بەســتووەتەوە ،بــە
هیــچ پاڵەوانێــك نەکرێتــەوە ،چــوون هــەروەك  ٧تــووڵ و کابــرای  ٧کوڕەکــەی
لێهاتــووە ،کــە بەیەكــە یەكــە ئاســان دەشــکێت و بــە گشــتی زەحمەتــە  ٧تــوڵ
پێکــەوە بەکەســێك بشــکێت ،ئێســتە کۆمەڵگــە هەموویــان لەیــەك دابڕیــوە ،بــە
ئاســانی دەیانشــکێنن ،ئــەو منونــە بــۆ خانەوادەیــەك ڕاســتبیت ،بــۆ کۆمەڵگــە
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بــە گشــتی دروســتی ،دروســە.
کۆیلەکانــی ســەردەمی جاهیلــی تەنهــا لەیــەك کاتــدا قــەرزدار دەبــوون ،ئەویش
کاتێــك بیانویســتایە خۆیــان ئــازاد بکــەن ،سیســتمەکانی ئێســتە بەشــێوەیەك
خەڵکیــان کردووەتــە کۆیلــە ،بەنــاو ئــازادن ،بــەاڵم هەمــووی قــەرزدارە!
کۆیالیەتیــەك لــە ئیســتەی ئەوروپــاو ئەمریــکادا هەیــە ،لــە پێــش ئیسالمیشــدا
نەبــووە ،کۆیلەکانــی ســەردەمی جاهیلــی خۆیــان دەدزیــەوە لــە ئیــش ،بــەاڵم
ئێســتە کارێــك کــراوە ،بــە ئیشــێكیش فریــا نەکەویــت ،بۆیــە زۆرینــەی خەڵــك
زیاتــر لــە ئیشــێکی هەیــە ،هەتــا بــەو شــێوەش هــەر قــەرزدارە.
ســتەمکارەکانی ســەردەمی جاهیلــی ،دەوڵەمەندێــك بــوو ،ڕاســتەوخۆ پارەکــەی
دەدا بــە خەڵــك و ،بــە ڕیبــاوە لێــی وەردەگرتــەوە ،ئێســتەش هەمــان شــێوەیەو
خراپرتیــش ،بەڵکــو ئــەوەی پــارەت پــێ دەدات ،بانکــەکان و ،دواتــر هەتــا
مامەڵەشــت لەگــەڵ مرۆڤــدا نامێنێــت ،بەڵکــو لەگــەڵ ژمــارەو جیهــازی بەنکیدا
دەبێــت ،بــۆ کێشــەیەك دەبێــت تەلەفــۆن بکەیــت و بەســەعات چــاوەڕێ
بکەیــت ،ســا بەڵکــو وەاڵمــت بدەنــەوە ،بــۆ ئــەو تەلەفــۆن و چاوەڕوانیــەش کــە
ناخۆشــە ،هــەر دەبێــت پــارەش بدەیــت و لەوەشــدا لــە باالنســی حســابەکەت
دەڕوات.
بەشــێوەیەك خەڵکیــان ژێربارکــردووە ،کــەس غەمــی کــەس نەخــوات ،چونکــە
لــە ڕاستیشــدا قورســە ،واتــە بەشــێوەیەك قورســیان کــردووە ،گــەر بیشــوێت
غــەم بخــوات نەتوانێــت ،چونکــە سیســتمەکە هــاوکاری نــاکات ،لەســەر شــەقام
بــڕۆو ببینــە کەســێك ملــی بوبێتــە ژێــری الشــەیەوە ،ئەگــەر ڕاســتی بکەیتــەوەو
شــتێکی لــێ بێــت ،دەیخەنــە قاڵبــی هەوڵــی کوشــتنەوە!
مرۆڤایەتــی لــە نێوانــدا نەمــاوە ،گــەر بیانەوێت شــتێك زەق بکەنەوە لــە ئیعالمدا
دەیکــەن بــە بەتــەڵ فیلم ،بــەاڵم ئەوانــە زۆر زۆر دەگمەنــەو لە زەمینــەی واقعیدا
کارێــك کــراوە کــەس کاری بەکەســەوە نەبێــت ،چونکــە توشــی سەرئێشــەت
دەکــەن ،هەتــا هــەزار شــت بەچــاوی خۆشــت ببینــی نەوێریــت شــاهیدیەك
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بدەیــت ،هــەر ڕێــك دەڵێــی دیراســەی قورئانیــان کــردووەو بــە پێچەوانــە
سیســتمەکەیان داڕێــژاوە ،لــە قورئانــدا هاتــووە (وال تکتمــوا الشــهادة) (البقــره
)283
لــە ئەنجامــدا ئەبینــی ســۆز بــۆ ئاژەڵــەکان زیــادی کــردووە ،هــۆکاری ئــەو
ســۆزە ســۆزی مرۆیــی نییــە بــۆ بــێ زمانــەکان ،بەڵکــو ســۆزی پڕکردنــەوەی
ئــەو فەراغەیــە کــە بــە مرۆڤــەکان دروســت بــووە ،کــەی لەگــەڵ ژیریــدا یــەك
دەگرێتــەوە ،مرۆڤێــك ببێــت بــە هاودەمــی ســەگێك!
لەبــری ئــەوەی ســەگ خزمەتــی ئــەو بــکات بــە پاســەوانی ،ئێســتە زۆرینــەی
ســەگەکان مرۆڤــەکان بــوون بــە خزمەتکاریــان ،بەالنــی کەمــەوە حەفتــەی ٥٠
دۆالر خزمەتــی دەوێــت ،هــەر ئــەو کەســەی کــە حەفتــەی  ٥٠دۆالر دەکات
بــە مەرسەفــی ســەگەکەی ١ ،دۆالر بــۆ هاوڕێیەکــی ســەرف نــاکات ،لەگــەڵ
ئینگلیزێکــدا پیاســە بکــەو دواتــر بڕۆنــە دوکانێــك ،بــۆ منونــە  ٢قوتــوو شــەربەت
هەڵگــرە ،ئــەو پارەکــەی خــۆی دەدات و ،تــۆش دەبێــت پارەکــەی خــۆت بدەیت،
زۆر زۆر دەگمەنــە گــەر کەســێك بڵــێ خــۆ قوتویــەك بیبســی چییــە! ئەمــە
هاوڕێمــە ،بــا مــن پارەکــەی بــدەم!
بــەاڵم بــۆ ســەگەکە خواردنــی مارکــەی کۆمپانیاکانیــش دەکڕێــت ،ســەدان
کۆمپانــی خــواردن و شــتوومەکی ســەگ دەفرۆشــن ،چونکــە دەزانــن چیــان لــە
کۆمەڵگــە کــردووە.
لــە ئەوروپــادا بــازاڕی ســەگەکان زۆر گەرمــە ،یاســایان هەیــە بــۆ ڕێگــری لــە
بازرگانــی کــردن بــە مرۆڤــەوە ،بــەاڵم هەمــووی بەجۆرێکــی تــر بازرگانیشــی
پێــوە دەکرێــت.
لــە یاساشــدا بــۆت نییــە ،ســەگ بــەرەاڵ بکەیــت ،هــەردەم دەبێــت لــە کونــی
ژوورەوە بێــت!
بــەاڵم مــرۆڤ زۆرەو بەرەاڵیــە ،مــرۆڤ دەبینــی لەســەر جــادەکان خەوتــوون و
جێگەیــان نییــە ،بــەاڵم یــەك ســەگ نابینــی لەســەر شــەقام بێــت!
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هەتــا گــەر کەروێشــك و مریشــك و پەلەوەریشــت لەماڵــەوە هەبێــت ،نایاســییە
شــتێكت لــێ مایــەوە بیــدەی پێیــان ،دەبێــت خواردنــی تایبەتیــان بــۆ بکڕیــت!
خزمێکــم خواردنــی لەبەرمــاوەی دابــوو بــە کەروێشــکەکانی ،دراوســێکەیان
بینــی بــووی تەلەفۆنــی کردبــوو ،دواتــر ئەوانــەی کــە پارێــزگاری لــە ئــاژەڵ
دەکــەن ،بــە وەفــد ڕۆشــتنە ماڵیــان و تونــد گوێیــان بــادا کــوردەواری دەڵــێ! تــا
چیــر کاری وا نــەکات و هــەردەم لــە کۆمپانیــاکان خــواردن بکڕێــت!
خواردنــی کۆمپانیاکانیــش هــەر ئــەو لەبەرماوەیەیــە دەیکــەن بــە قوتــوو ،واتــە
دەبێــت تــۆ کــە شــتێکت پــێ نەخــوارا لــە ســەتڵدا بیدەیــت بــەوان ،دواتــر بــە
مەرحەلــەی گەنیویــدا دەیبــەن و پێتــی دەفرۆشــنەوە بــە لــە قوتووکــرای!
خــۆ خواردنــە تایبەتــەکان چییــە؟ هــەر ئەوەشــە زۆربــەی کــە دەمێنێتــەوە
لــە ماڵەکانــداو دواتــر دەبیــت بیخەنــە ســەتڵی تایبەتــەوەو فڕێــی نــەدەن ،بــۆ
ئــەوەی ئــەوان ســودی لێوەرگــرن و دیســان ئەوەش هــەم بەخۆت دەفرۆشــنەوە!
ســەرگەردانی و بێهۆشــیەك ئێســتە مرۆڤــەکان لەناویــدا دەژیــن زۆر
لەسەرخۆشــی مــادەی کحــول خراپــرە ،کحولەکــە کاتیــە ،ئەمیــان بــووە بــە
بەردەوامیــی.
تــا بــەم شــێوەیە درێــژەی هەبێــت کۆیالیەتیەکــە زیاتــر قوڵــر دەبێتــەوە،
هــەردەم ئاغاکانــی پشــت ئــەم پشــێویانە دەوڵەمەندتــر دەبــن ،کۆیلــەکان زیاتــر
هــەژار دەبــن.
دزی و ڕیبــا جیهانــی وێرانکــردووە ،لــە شــەرقدا بــە ئاشــکرا دزی ،لــە غەربیشــدا
دزی بــە فێــڵ و  +ڕیبــا.
هەمووشــی بــەوە بەردەوامــی دەبێــت کــە مرۆڤــەکان دووربــن لەیــەك ،لەگــەڵ
یەكــدا نەیانکرێــت!
سیاســی و بازرگانــەکان ڕێدەکــەون لەســەر خواردنــی دزی و ڕیبــا ،بــەاڵم
هــەژارەکان ڕیناکــەون لــەداوای مافــی خۆیانــدا.
ئــەم  ١٠٠ســاڵەی دوای خەالفەتــی ئیســامی خراپرتیــن قــەرن بــووە کــە بــە
پهيامى وريايى
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هــەزار نــاوی جیــاوازەو مرۆڤایەتیــان لەنــاو بــردووە ،بەشــێوەیەك ناخــی تاکیــان
تێــك شــکاندووە بەبــێ شــەڕ خــۆی خــۆی بکوژێــت.
خــود کوژیــەکان تابێــت زیــاد دەکات ،ئەوەشــی کــە هــەر بــە فعلــی کــوژراوەو
هــەر هەموویەتــی ،هەناســەدان کــەی مانــای زیندویەتیــە؟!
لــە ئیســامدا ئافــرەت نابێــت بــە تەنها ســەفەرێکیش بــکات ،دەبێت کەســێكی
لەگەڵــدا بێــت و حیامیەتــی بــکات ،ئەوەیــان بەنــاوی ســوکی ئافرەتــەوە لــە
ئیســام توڕەکــرد ،دواتــر ئافرەتــەکان بــە تەنهــا دەترســن و ناتوانــن بژیــن،
کەسیشــیان بــە دەســتەوە نەمــاوە ،بۆیــە پەنــا بــۆ ســەگێك دەبــەن ،ئــەو
ســەگانە نیشــانەی تەنهاییــە ،نیشــانەی ئەوەیــە کــە پێویســتی بــە کەســێکە،
بــەاڵم کــەس نییــە!
سەگەکان خراونەتە جێگەی مرۆڤ ،هەردەم باسی چاکەشیان دەکەن!
بــە بــەردەوام ســەگەکان منداڵــی ماڵــەکان دەخــۆن ،زۆر بەالوەکــی هــەروەك
هەواڵێکــی ناچــاری باســی دەکــەن ،بــەاڵم ســەدان بەرنامــەی جۆربەجــۆر
لەســەر ســەگ دەکــەن ،کوردیــش هــەردەم دەڵــێ :ســەگ بــە وەفایــە!
ســەگێکامن هەبــوو لــە گونــد بــۆ پاریــزگاری لــە مریشــکەکان ڕامانگرتبــوو،
کەچــی خــۆی مریشــکەکانی دەخــوارد ،ســەگەکان هارکــراون ئێســتەو پۆســتی
نــا شایســتەیان پــێ دەدەن ،بۆیــە لــە ئەوروپــاو ئەمریــکا مرۆڤــەکان پاســەوانی
ســەگەکانن.
هــەرکات بــە شــەقامێکدا دەڕۆم و ئافرەتێــك دەبینــم بــە ســەگێکەوە! دەزانــم
لەناخیــدا چ دەگوزەرێــت!
تــۆ بــە موســەقەف و ئــاژەڵ دۆســتی دەزانــی ،بــەاڵم لــە پشــتی ئەوەیــە
پێچەوانەکــەی هەیــە ،هەرکەســێکت بینــی ســەگی پــێ بــوو ،ئــەوە ناخــی
وێــران وێــران بــووە ،ئەوســەگە قوڕێکــەو ڕێــك گرتوویەتیــە ســەری ،هەیــە زۆر
خەســتەو ،هەیــە ئەهوەنــر.
کــە دەبینــم ئافرەتێــك بــەدەم ســەگەکەیەوە پێدەکەنێــت ،مــن لــە ناخــەوە
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دەگریــم بــۆی ،چونکــە پێکەنینەکــەی ئەویــش هــەر گریانــە ،بــەاڵم بەو شــێوەیە
دەری دەبڕێــت.
ئــەم پەرتوکــە پێکهاتــووە لــە  ٤گفتوگــۆی جیــاواز لەگــەڵ ئافرەتاندا کــە هاوڕێی
ســەگ بــوون ،لــە گەنجێکــەوە تــا مامۆســتایەکی زانکــۆو دواتــر  ٢ئافرەتــی بــە
تەمەن.
مــاری ،گەنجێکــی زۆر جــوان لــە لەندەنــدا ،بەشــێوەیەك تێکشــکابوو
ســەگەکەی بــە ســەد مــرۆڤ نەدەگۆڕیــەوە ،کــە بۆشــاییەکەی بــۆ پۆڕکرایــەوە
ئێســتە مــاری مرۆڤێکــی تــرە.
ناتاشــا ،مامۆســتایەکی زانکــۆ و کەســێکی بەتوانــاو ســەرکەوتووش لــە ڕووی
کەســێتی خۆیــەوە ،بــەاڵم ژیــان لەگــەڵ ســەگێکداو تەنهــا لــە خەمــی خۆیــدا،
دواتــر بــوو بــەو نەتاشــا کــە ئێســتە لــە خەمــی کۆمەڵگــەدا بێــت.
ســۆفیا و ئیملــی ،دوو ئافرەتــی بــە تەمەنــی مامناوەنــدو بەرەوپیــری زیاتــر،
هەمــوو کەســێکیان تەنهــا ســەگەکانیان بــوون ،هەتا فەراغــی ........ئەوەشــیان
پــێ پڕدەکــردەوە ،بــەاڵم ئێســتە  ٢ئافرەتــی کــورد دەڵــێ زۆر ســەالرەن ،پێشــر
بێــزم لــێ دەکــردن ،ئێســتە شــەرمیان لــێ دەکــەم.
تێکشــکانەکانی مرۆڤایەتــی یەکجــار زۆرن ،کاری زۆری دەوێــت بــۆ
ڕاســتکردنەوەیان ،هەرکــەس بــە گوێــرەی خــۆی بەرپرســیاریەتی لەســەرە،
ئەمــەی مــن کردوومــە شــتێکی بچوکــە ،بــەاڵم گــەر زانیاریەکانــی نــاو
گفتوگــۆکان هەمــووی لەبەرچــاو بگیرێــت لەوەیــە گــەورە بێــت.
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بەرکوڵێك بۆ چونە ناو گفوگۆکان
زۆر ڕێگــە هەیــە بــۆ لێــك نزیــك بونــەوەو تێگەشــتن و هەماهەنگــی ،هەتــا
ئەوەنــدە ڕێگــەکان زۆرە دەکرێــت ســەگێکیش بکرێــت بــە خاڵــی هاوبــەش!
ســەیرە وا نییــە؟ بێگومــان ســەیرە ،ئێمــە هــەردەم بــەدوای خاڵــی ناکۆکیــدا
دەگەڕێیــن و یەکتــری پــێ ناشــرین دەکەیــن! لــە کاتێکــدا گــەر ئیــش لەســەر
خاڵــە هاوبەشــەکان بکەیــن ئێجــگار زیاتــرن.
بــا چاوپۆشــی و لێبوردەیمــان تێــدا بێــت ،بــە هەڵەیــەك یەکتــر ســفر
نەکەینــەوە ،کەســێك تێکەڵــی بــکات و ئارامــی لەســەر بگرێــت باشــترە لــە
کەســێك دوورە پەرێــز بێــت و ئــارام نەگرێــت.
(المٶمــن الــذ؍ی یخالــط النــاس ویصبــر علــی اذاهم ،اعظــم اجرا مــن المٶمن
الــڐی الیخالــط النــاس ،وال یصبــر علــی اذاهم) صحیــح احمد.
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گفوگۆکان
لــە لەنــدەن لــە ئیــش دەگەڕامــەوە بــۆ مــاڵ بــە پاســکیل ،مانــدو دەبــوم و
تــاو تــاو دەوەســتام پشــویەكم وەردەگــرت ،لــە یەکێــك لــەو وەســتانەدا
کچێــك بــە ســەگێکەوە کەوتــە بەردەمــم ،ســەگەکە وەســتا میــز بــکات،
ناچــار کچیــش وەســتاو لوتمــان تەقــی بەیەکــدا ،گفوگۆکــە بــەم شــێوەیە
دەســتی پێکــرد.
عومەر عەلی :ساڵو ،سەگەکەت جوانە.
کچ :ساڵو ،بەڵێ لە ئێوەی پیاو زۆر جوانترە!
عومــەر عەلــی :چ بــەم شــێوە تــۆی توڕەکــردوە؟ کــە مــن یەکەمجــارە
ببینیــن قیمەتــی ســەگێکم نەبێــت!.
کــچ :ئێــوەی پیــاو بــۆ بەرژەوەنــدی خۆتــان ســەدانی وەك مــن دەکــەن بــە
قوربانــی!
عومەر عەلی :تێگەشتم کەواتە تۆ قوربانیت ،بەاڵم وا دەرناکەویت!
کچ :قسەی باق و بریقم بۆ مەکە ،بڕۆ وازم لێ بهێنە.
عومــەر عەلــی :پێــم خــۆش بــو لێــت تێبگــەم و گــەر بتوانــم ئازارەکانــت
کــەم کەمــەوە ،بــەاڵم مــادام ناتەوێــت دەڕۆم.
کــچ :بــاش مــادام وایــە منیــش پێــم خۆشــە! بــە مەرجێــك داوای سێکســم
لــێ نەکەیــت!
عومــەر عەلــی :بــۆ دەکرێــت ســێکس هــەروا بــە ئاســانی ،گریمــان داواشــم
کــرد! تــۆ بــۆ دەبێــت ڕازی بیــت! ئێــوەی ئافــرەت هەســت ناکەیــت خۆتــان
الوازن و زوو خۆتــان دەدەن بــە دەســتەوە!
کچ :ئەوەتا وتم ،تاوانباریش دەرچوم!
عومــەر عەلــی :بێگومــان گەروابێــت تاوانباریــت ،چــون ئافــرەت دەبێــت
بەهێــز بێــت.
پهيامى وريايى
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کــچ :پێــم خۆشــە ســەگەکە ببەمــەوە بــۆ مــاڵ و پێکــەوە پیاســەیەك بکەیــن،
یــان لــە کۆفــی شــۆپێك ،یــان ئەگــەر ئاســاییە دەچیــن بــۆ مــاڵ خۆمــان ،مــن
بــە تەنهــا دەژیــم.
عومەر عەلی :دەزانیت تۆ زۆر ساویلکەیت!
کــچ :بــۆ؟ ڕاســت دەکەیــت ،دەبــو هــەر قبوڵــم نەکردایــە قســەت لەگــەڵ
بکــەم!
عومــەر عەلــی :بــۆ ئێــرە کــە لەندەنــە ،ئــەم جــۆرە قســەکردنە ئاســاییە بــە
نســبەت ئێــوەوە ،تــا کەســی بەرانبــەر بناســن ،بــەاڵم گــەر واڵتێکــی تــر
بوایــە بێگومــان هــەر قســەکردنەکەش بــەم شــێوە چــاك نەدەبــو!
کچ :چ دەڵێیت ،من تێناگەم ،تۆ چیت دەوێت لە من!
عومــەر عەلــی :کێشــەی تــۆ ئەوەیــە هەرکــەس بــە جــدی قســەی لەگــەڵ
کردیــت ،وا دەزانیــت شــتێکی دەوێــت ،مــن دەمەوێــت چیتــر لەگــەڵ
ســەگدا نەژیــت ،بــەاڵم مرۆڤیــش بەســەگ نەچوێنیــت!
کــچ :تــۆ لەســەر پاســکیلەکەت دانیشــتویت مــن ماندوبــوم ،بــا بچیــن بــۆ
نــاو ئــەو پارکــە پێکــەوە قســە بکەیــن.
عومــەر عەلــی :ئــەو کورســیە درێــژە دەبینیــت لــە ســەر ئــەو شــەقامە
بــەڕووی بــازاڕدا ،پێــم خۆشــە لەوێــدا دابنیشــین ،بــەاڵم مەهێڵــە ســەگەکە
خۆیــم لــێ بــدات.
کــچ :پــارك خۆشــترە هێمنــە بــۆ قســەکردن ،سەرشــەقام و ناوبــازاڕ غــاوە
غــاوە ،بــەاڵم ئاســاییە.
عومــەر عەلــی :فەرمــو بڕۆیــن دواتــر لــەوەش تێدەگــەن ،لەوێــدا دانیشــە
فەرمــو ،بــا کەمێــك نیوانمــان هەبێــت ،ســەگەکەش ببەســتەرەوە تــا بــە
ئاســودەیی قســە بکەیــت.
کــچ :سوپاســت دەکــەم ،ئێســتە چۆنیــت؟ مــن نــاوم ماریــە ،تــۆ نــاوت چــی
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یــە؟ (دەســتی درێژکــرد بــۆ تەوقــە)
عومــەر عەلــی :ببــورە ناتوانــم تەوقــەت لەگــەڵ بکــەم ،ســوپاس مــن باشــم
نــاوم عومــەرە ،دەتوانیــت پێــم بڵێیــت ڕۆبــن ،بــۆ ئیــوە ڕۆبــن ئاســانترە (بــە
پێکەنینــەوە تــا تەوقــە نەکردنەکــەی ال ئاســای بێتــەوە)
مــاری :بــۆ ناتوانیــت تەوقــە بکەیــت ،ئــا ڕۆبــن زۆر ناوێکــی خۆشــە الی مــن،
ڕۆبــن ولیــەم ســەیری کۆمێدیاکانــی دەکــەم ئــەی تــۆ؟
ڕۆبــن :لــە دینــی ئێمــەدا ڕێگــە پێنــەدراوە دەســتمان بــەر دەســتی ئافرەتــی
بێگانــە بکەوێــت ،دەبێــت دوای زەواجکــردن بێــت ،بەڵــێ ڕۆبــن ولیــەم زۆرم
حــەز لێیــە ،فلیمەکــەی Mrs. Doubtfireیــەت دیــوە ،چــۆن ڕۆبــن ولیــەم
خــۆی دەکات بــە ئافــرەت بــۆ بینینــی منداڵەکانــی ،دەزانیــت هــەم کۆمیدیە،
هەمیــش حەقیقەتــی ژیانــی ئەمەریــکاو ئــەم ئەوروپــا دەردەخــات کــە چ
مەعانــات هەیــە بەهــۆی جیابونــەوەو منداڵــەوە ،باشــە تــۆ منداڵیشــت نییــە
وا بــێ هیوابویــت!
مــاری :جــا مــن لەگــەڵ کــێ زۆر ماومەتــەوە تــا منداڵــم هەبێــت ،نەفســیەن
تــەواو جێگیــر نەبیــت منــداڵ ســەختە.
ڕۆبــن :دەچــم لــەو دوکانــەی ئەوبــەرەوە دو کۆفــی دەهێنــم ،تــۆ حــەزت لــە
چــی یــە؟
مــاری :زۆر ســوپاس مــن حــەزم لــە  Americanoیــە ،بەبــێ شــەکر ،بــا
شــیری هەبێــت.
ڕۆبن :خۆتان شیرینن شەکری ناوێت ،ئێستە دەگەڕێمەوە.
دوای گەڕانەوە
ماری :دەستت خۆش بێت ،ئم بەلەزەتە ،بەس کەمێك تاڵە.
ڕۆبن :حەزدەکەیت لەگەڵ  Cappuccinoکەی من دەیگۆڕینەوە.
مــاری :نــا ئاســاییە ،نازانــم هەســتێکی متمانــەم ال دروســت بــوە بەرانبــەر
پهيامى وريايى
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ئیــوە ،حــەزم دەکــرد بچیــن بــۆ مــاڵ.
ڕۆبــن :لەوانەیــە ئــەو هەســتەت لــە جێگــەی خۆیدا بێــت ،من کەســێك نیەم
مەبەســتی خراپــم بەرانبەرتــان هەبێــت ،بــەاڵم لــە هەمــان کاتــدا نابێــت
تــۆش ئەوەنــدە ســادەبیت و بەیــەك یەکتــر بینیــن دەعوەتــی ماڵــەوەم
بکەیــت ،چــون کــە بــە تەنهــا ڕۆشــتینە ماڵــەوە لەوانەیــە دواتــر بــە دڵــی تــۆ
نەبێــت نەتیجەکــەی ،نابینیــت ئێســتە هێشــتا ســەگێکت بــە دەســتەوەیە،
چ شــتێك بوەتــە هــۆکار تــۆ بــەو جوانیــە هاوڕێــی ســەگێك بیــت.
مــاری :تــۆ لــە مامۆســتا دەچیــت و دەڵێــی وانــەم پــێ دەڵێیــت ،پیــاوەکان
یەکســەر پەلــەی ماڵیانــە ،یەکەمجــارە مــن پێــش بکــەوم و بــە پیاوێــك بڵێــم
بچیــن بــۆ مــاڵ ،سوپاســت دەکــەم بەڕاســت مــن جوانــم هههــه.
ڕۆبــن :ئەگــەر مامۆســتاش نەبــم دەتوانیــت وەك مامۆســتا ســودم لــێ
وەرگریــت ،دەبینــی مــن نــەك پەلــەی ماڵــم نــی یــە ئەســڵەن نایــەم بــۆ
مــاڵ ،وە تــۆ زۆریــش جوانیــت ،بــەاڵم دەبێــت پارێــزگاری لــە جوانیەکــەت
بکەیــت.
ماری :زۆر بایەخ بەخۆم دەدەم و مەیکاپیش دەکەم هەردەم.
ڕۆبــن :مەیــکاپ گرنگــی نییــە ،تــۆ ئیســتە گەنجیــت ،ناپرســم چەندیــت
دیــارە  ٢٠بــۆ  ٢١ســاڵ دەبیــت ،بــەاڵم پارێــزگاری لــە گەنجیــت بــە مەیــکاپ
نابێــت ،زۆرجــار ئــەوە زیانیشــتان پــێ دەگەیەنێــت.
مــاری :سوپاســت دەکــەم ،مــن نەمزانیــوە وا منــداڵ دەردەکــەوم ،خــۆم
 ٢٧ســاڵم ،وتــم تــۆ مامۆســتایت ئیتــر دەبێــت بــە شــێوازێکی تــر قســەت
لەگــەڵ بکــەم ،چــۆن پارێــزگاری لــە جوانــی خــۆم بکــەم؟.
ڕۆبــن :مــن مامۆســتاش بــم مامۆســتای جوانــکاری دەرکــی نیــم ،ئــەم
جوانیــە کــە کاتــی خــۆی تێپــەڕی مەیــکاپ ناتوانێــت بیشــارێتەوە ،دەبێــت
بــە ســیفەتی جــوان پارێــزگاری لــێ بکەیــت ،گەرنــا جوانیەکــەت دەبێتــە
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جێگــەی هەوەســی پیــاوەکان و دواتــر دەبێــت تەمەنــت لەگەڵ ســەگەکەتدا
بەســەر بەریــت.
ماری :سەگەکەم هەر لەبیر چو ،ئا باشە ،بەستراوەتەوە.
ڕۆبــن :دەبینــی ئێمــە کــە بــە گەرمــی قســە دەکەیــن ســەگەکەت لەبیــر چــو،
ئــەوە فەراغــی مرۆڤەکانــە وای لــە تــۆ کــردوە بــە ســەگ پــڕی بکەیتــەوە،
گەرنــا ســەگ دەبێــت لــە خزمەتــی مرۆڤــدا بێــت نــەك مــرۆڤ لــە خزمەتــی
ســەگدا بێــت .چــون ســەگەکان زۆرجــار ترســناکن ،باشــە لــە یاســای
بەریتانیــادا ڕێگــە نــادات ســەگ بــەرەاڵ بکەیــت ،بــۆ ئــەوەی زیــان بــە خەڵــك
نەگەیەنێــت.
ماری :تۆ یاسا ناسیت؟
ڕۆبــن :نــا مــن هێشــتا نەڕۆشــتومەتە زانکــۆ ،تــازە تەقدیمــم کــردوە
چاوەڕێــم نــاوم بێتــەوە ،ئێســتە لــە  Uxbridge Collegeدەخوێنــم ،بــەاڵم
زۆر دەخوێنمــەوە ،لەبــری ئــەوەی کات لەگــەڵ ســەگدا ســەرف بکــەم
بــە گــەڕان و خوێنــدوە ســەرفی دەکــەم ،ئەڵبــەت ئەگــەر کارم نەکردایــە
دەرفەتــی زیاتریشــم دەبــو.
مــاری :دەزانیــت مــن کــە دەکەومــە قســە لەگــەڵ پیاوەکانــدا یەکســەر دوای
دوو دەقــە دێنــە ســەر باســی ســێکس ،تــۆ چ جــۆرە مرۆڤێکیــت دەڵێــی لــە
پۆلــدا وانــە دەڵێیتــەوە ،مــن ســودو چێــژ لــە قســەکانت وەرەگرم ،هیــوادارم
کەســێکی وا لــە ژیانمــدا هەبێــت کــە بــەم شــێوە فێــرم بــکات.
ڕۆبــن :مــن دەبێــت بــڕۆم ،ئێســتە هاوڕێکــەم لــە ئیــش گەڕاوەتــەوەو
خواردنــی حازرکــردوە ،نامەوێــت چاوەڕێــم بــکات تــا زویــر نەبێــت لێــم
دەبێــت بــڕۆم.
مــاری :زۆرێــك لــە پیــاوەکان کــە لەگەڵــم دەبــون ،دوای ســێکس کــردن
بەجێیــان دەهێــام ،بــەاڵم تــۆ خیراتــر دەڕۆیــت.
پهيامى وريايى
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ڕۆبــن :گرنــگ مــن بــۆم ســەلماندبیت لــە ســەگەکە جوانتــرم ،لەبیرتــە لــە
ســەرەتای یەکتــر بینینمــان وات وت!
ماری :ببورە تۆ جوانترین پیاوی کە بەم شێوە من دەدوێنیت!
ڕۆبــن :دەزانیــت تــۆ هێشــتا ســاویلکەی ،چــون ئەگــەر مــن جوانتریــن
پیاویــش بــم نابێــت تــۆ وام پــێ بڵێیــت!
مــاری :ســەیرە ،تــۆ دژی خــۆت قســە دەکەیــت ،پێــت وتــم جوانیــت کەچــی
هێشــتا تــۆ لێشــم ڕادەکەیــت! دەزانیــت گــەر بڕۆشــتایەین بــۆ ماڵــەوە،
مەســاجێکم بــۆ دەکردیــت هیالکــی کارت لــە جەســتە دەرچوایــە.
ڕۆبــن :هەســت دەکــەم هێشــتا تــۆ شــەهوەتت زاڵــە بەســەر ئەقڵتــدا ،گــەر وا
بیربکەیتــەوە زۆر زەرەر دەکەیــت! مــن دەبێــت بــڕۆم دواکەوتم.
ماری :ژمارەکەتم پێ بدە با شەوان قسە بکەین!
ڕۆبــن :ببــورە ناتوانــم ژمارەکــەت پــێ بدەم بــۆ شــەوان قســەکردن! لەوەندە
ســودت لەمــن وەرنەگرتبێــت زیاتــرش ســودی نابێت.
مــاری :هههــه ،ســبەی هەمــان کات لێــرە چــاوەڕێ دەبــم ،بــەاڵم تــکا دەکــەم
رێگەکــە نەگۆڕیــت ،مــن پێویســتم بــە تۆیــە!
ڕۆبن :باش سبەی یەك دەبینینەوە.
ماریا :بهێڵە با توند لە ئامێزت بگرم.
ڕۆبــن :بــاش ،مــاری مــن ڕێگــە دەدەم لــە ئامێــزم بگریــت بــەاڵم جەســتەم
نــا ،وشــەکانم لــە ئامێــز بگــرە ،خــوات لەگــەڵ ســبەی یــەك دەبینیــن!
ماری :بوەستە ،بوەستە ،تێنەگەشتم چۆن وشەکانت لە ئامێز بگرم؟
ڕۆبــن :ئــەو هەمــوە قســەمان پێکەوە کــرد ،خۆ الی مــن بۆ کات بەســەربردن
نەبــو ،چــون دەبینــی مــن مانــدوم لــە ئیــش دەگەڕێمــەوە ،کەســێك لــە
ئیــش بگەڕێتــەوە حــەزدەکات بــە زوتریــن کات بگاتــە مــاڵ و پشــویەك
بــدات ،باشــە وەك مامۆســتا چــۆن لــە کۆتــای وانەکەیــدا وانەکــە کــورت
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دەکاتــەوە ،منیــش وشــەکانت بــۆ کــورت دەکەمــەوەو ئەوســا دەڕۆم ،مــن
پێــت دەڵێــم ئەقڵــت پێــش شــەهوەتت بخــە بــا لەگــەڵ ســەگدا نەژیــت،
نمونەیەکــت بــۆ دەهێنمــە خــۆ مــن دژی ســەگ نیــم ،بــەاڵم دەبێــت ســەگ
لــە خزمەتــی ئێمــەدا بێــت ،نــەك ئێمــە لــە خزمەتــی ســەگدا بیــن ،نابینــی
 David Blunkettخــۆ ئەویــش ســەگی پێیــە! سیاســیەکی نــاودارە لــەم
واڵتــەداو هــەردەم پۆســتی بااڵشــی هەیــە ،بــەاڵم ئــەو خــۆ نابیناشــە،
هەردوچــاوی نابینێــت ،بــەاڵم ئــەوە هێــزی ئەقڵــە ئــەوی گــەورە کــردوە لــەم
واڵتــەدا نــەك جەســتەی ،خــۆ سەگیشــی پێیــە ،بــەاڵم جیــاوازی ســەگەکەی
ئــەو لەگــەڵ ســەگەکەی تــۆدا زۆرە ،ئــەو ســەگەکە ڕایدەکێشــێت ،بــەاڵم تــۆ
ســەگەکە ڕادەکێشــیت ،ئــەو ســەگەکەی خســتوەتە خزمەتــی خــۆی ،بــەاڵم
تــۆ خزمەتــی ســەگەکە دەکەیــت .گــەر هێــزی ئەقڵــت پێــش شــەهوەتت
نەخەیــت هەرگیــز نابیتــە کەســێکی نمونــەی ،دەبێــت بــەردەوام لــە چینــی
خــوار کۆمەڵگــەش بیــت و ئیشــی ئاســایی بکەیــت ،نابینــی خــۆ Stephen
 Hawkingئەســڵەن ناتوانێــت قســە بــکات ،بــەاڵم چــون هێزێکــی ئەقڵــی
هەیــە دونیــا باســی دەکات ،دەیان کەس خزمەتی دەکات و عەرەبانەکەشــی
پــاڵ دەنێــن ،مــاری ،تــۆ کچێکــی گەنــج و جوانیــت دەبێــت بیــر لــە ژیانــی
خــۆت بکەیتــەوە ،دەبێــت ژیانــت جــوان بکەیــت ،نــەك بــە مەیــك ئــاپ،
مەیکئــاپ پەڵــەی ڕومــەت بــە کاتــی الدەبــات ،بەیــەك کلێنــس کــە پێیــدا
بهێنێــت عەیبەکــە ئاشــکرا دەبێــت ،بــەاڵم هێــزی ئەقڵــی هیــچ ناتوانێــت
بیســڕێتەوە ،مــن چیتــر ناتوانــم نــەڕۆم ،هاوڕێکــەم زۆر خۆشــەوێت ،هەمــو
رۆژ دێتــەوە نــان بــۆ هەردوکمــان لــێ دەنێــت ،کوڕێکــی زۆر باشــەbye ،
. bye
ماری :هێی کەواتە تۆ هاوڕەگەز بازی (.)Gay
ڕۆبن :نا من هاوڕەگەزباز نیم ،سبەی بۆتی ڕون دەکەمەوە.
پهيامى وريايى
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ڕۆژی دواتر
ماری :هەلەو ڕۆبن ،ئەمشەو هەر بیرم لە تۆ دەکردەوە.
ڕۆبــن :هەلــەو مــاری ،تــۆ خانمێکــی جوانیــت دەبێــت بیرکردنەوەکانیشــت
جــوان بێــت ،حــەز دەکــەم بزانــم چــۆن بیــرت دەکــردەوە.
مــاری :کــە ڕۆشــتمە بانوەکــەو پــڕم کــرد لــە ئــاو و کــەف ،دواتــر پــاڵ کەوتــم
لــە ئاوەکــەداو کۆفیــم دەخــوارد ،بیــرم دەکــردەوە چ دەبــو ئەگــەر ڕۆبــن لــە
تەنیشــتمەوە بایــەو پێکــەوە گفوگۆکانمــان بــەردەوام بایــە!
ڕۆبــن :بەشــێکی بیرکردنەوەکــەت زۆر جــوان بــوە ،لەســەر بەردەوامــی
گفتوگۆکــە تــا زیاتــر ســودی هەبێــت بــۆت ،بــەاڵم ئــەو پاڵکەوتنــە زۆرجــار
هێــزی بیرکردنەوەکــەش لەنــاو دەبــات ،مــاری مــن بــە تــۆ دەڵێــم مــن پیــاوم،
بــەاڵم پیــاوەکان گــەر بۆیــان پــاڵ کەوتیــت بــە ئاســانی ڕەحمــت پــێ ناکــەن،
ئەمــە قســەی مــن نــی یــە ئەمــە ئەزمونــی خۆشــتە!
مــاری( :تۆزێــك گریــا) تــۆ ڕابــردوی ناخۆشــم دەخەیتــەوە یــاد ،ئەمــڕۆ وەك
دوێنــێ قســە ناکەیــت ،مــن بۆشــایی پیاوێکــی وەك تــۆم هەیــە.
ڕۆبــن :ئەگــەر بیــر لــە ڕابــردوت نەکەیتــەوە ئەمڕۆشــت دەبێتــە ڕابــردوی
ســبەی و هــەردەم دەبێــت تــۆ بــەو جوانیــەوە ســەگ بەخێــو بکەیــت ،نابینی
زۆرێــك لــە پیــرەکان ئەوانیــش هــەر ســەگیان پێیــە ،نمونــەی ئەوانەشــم
زۆر الیــە ،پیــرە ژنێــك هــەر لــەم ڕێگــەدا یــەك مانــگ مەگــەر کــەم رۆژ ،یــان
مەگــەر رۆژی بــاران ،گەرنــا هەمــو رۆژ پێکــەوە قســەمان دەکــرد.
مــاری :یانــی تــۆ لەگــەڵ پیریــش قســە دەکەیــت ،مــن وامزانــی تەماحــت
لەمنــە بۆیــە کەوتیتــە قســەکردن ،وە کۆفیشــت بــۆ کڕیــم ،چــون لێــرە کــێ
بــە بــەالش کۆفــی بــۆ بەرانبــەر دەکڕێــت!
ڕۆبــن :بەڵــێ مــن پیرەکانــم زیاتــر خــۆش دەوێــت تــا گەنجــەکان ،ســۆزم بــۆ
ئــەوان زیاتــرە ،ســود لــە ئەزمــون و گفوگۆکانیشــیان وەردەگــرم ،بــەاڵم بــە
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شــێوازێکی تــر لەگــەڵ ئــەوان قســە دەکــەم ،یانــی ئــەوەی بــۆ تــۆی دەڵێــم
بــۆ ئــەوی ناڵێــم ،دونیــای ئــەو تــازە دونیایەکــی تــرە ،دەبێــت ئەمەلــی پــێ
بــدەم ،الی ئێمــەش نرخــی کۆفــی شــایەنی بــاس نییــە ،مــن مانگانــە پــارە
دەنێــرم بــۆ چەنــد نازدارێــك کــە باوکیــان نەمــاوە.
مــاری :یانــی تــۆ بــەم شــێوە ئیــش دەکەیــت و پارەکەشــت دەنێریــت بــۆ
خەڵکانــی تــر! تــۆ گەمژەیــت!
ڕۆبــن :نــا مــاری ،بــە کــەس مەڵــێ گەمــژە تــا داوای ڕونکردنــەوە نەکەیــت،
مــن گەمــژە نیــم ،دەبێــت لــە دوێنێــوە ئەوەشــت بــۆ دەرکەوتبێــت ،بەڵــێ تــۆ
بیهێنــە بەرچــاو خــۆت ،ماڵێــك چەنــد منداڵێکیــان هەیــە لــە قوتابخانــەن،
پارەیــان نییــە شــتومەکی قوتابخانــەی پــێ بکــڕن ،باوکیشــیان لــە شــەردا
کــوژراوە ،کەسیشــیان نییــە ئیشــیان بــۆ بــکات ،ئەوێــش وەك ئێــرە نییــە
یارمەتــی کۆمەاڵیەتــی هەبێــت ،مــن خــۆ نــاڕۆم هەرچیــم پەیداکــرد بینێــرم
بــۆ ئــەوان ،بــەاڵم بەشــێك ،کــە دەتوانــم چەنــد رۆژێــك بــە ئیزافــە کار بکــەم
و ئــەو بــڕە دەربهێنــم ،مــن گەنجــم ئێســتە توانــام هەیــە ،وە دەزانیــت مــاری
کــە تــۆ یارمەتــی کەســێك دەدەیــت هەســتێکی زۆر تایبەتیــت بــۆ دروســت
دەبێــت ،مــن دەیهێنمــە بەرچــاوی خــۆم ،مانگانــە کــە پارەکــەی منیــان بــۆ
دەڕوات ئــەوان ئــەو رۆژەیــان دەبێتــە جــەژن ،جا ئێســتە بــەم نزیکانە رۆژی
جــەژن دێتــە پێشــەوە لــەوێ ،دەمەوێــت ئــەم مانگــە مانگانەکــەم بۆیــان
زیــاد بکــەم ،هەندێکــی زیاتــر ئیــش دەکــەم ،جــا خۆشــبەختانە ســاحێب
ئیشــەکەم پێــی وتــم ئــەم مــاوە زۆر ســەرقاڵین و دەتوانیــت ئیشــی زیــادە
بکەیــت .حەزیــش ناکــەم مــاری ئــەوە بڵێــم چــون جــوان نییــە وشــەکە،
بــەاڵم هــەر دەیڵێــم :ئــەو پــارەی تــۆ لــەو ســەگەدا ســەرفی دەکەیــت لــە
ئەفریقیــا  ١٠خێزانــی پــێ دەژی!
مــاری :واز لــەو قســانە بهێنــە ،تــۆ دوێنــێ پێــت نەوتــم هاوڕەگەزبازیــت
پهيامى وريايى
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یــان نــە ،مــن تەئکیــدم تــۆ هاوڕەگەزبایــت ،چــون خــۆت وتــت لەگــەڵ
کوڕێــك پێکــەوە دەژیــن ،وە کــە هیــچ هەستیشــت بــۆ مــن ناجوڵێــت ئــەوە
بەڵگەیــە ،گەرنــا کــوڕ بڵێــی مەســاجت بــۆ دەکــەم و لەنــاو بانــو پێکــەوە پــاڵ
دەکەویــن ،شــێت و هــار دەبێــت.
ڕۆبــن :تــۆ ڕاســت دەکەیــت ماریــا خانــم ،مــن حەقــت پــێ دەدەم تــۆ وابیــر
بکەیتــەوە ،چــون لــە دونیــای ئەمــڕۆدا تەنهــا بایــەخ ،بایەخــی جەســتەو
بەرژەوەندیــە فیزیکیەکانــە.
مــاری :باشــە چ دەبێــت گــەر پێکــەوە بژیــن و بــە ئاســودەتر ئــەم قســانە
بکەیــن ،ئێســتە مــن دیســان ماندوبــوم ،بــا بچینــەوە بــۆ شــوێنەکەی دوێنێ،
دابنیشــن ،ئەمجــارە مــن کۆفــی بــۆ تــۆ دەهێنــم ،دەزانــم تــۆ نایــەت بــۆ مــاڵ
و بــۆ پــارك! یــان بۆچونەکــەت گــۆڕاوە چ دەڵێــی ئەمجــارە بــا بڕۆیــن بــۆ
مــاڵ ،بــە دەســتی خــۆم ئــەو قــژە تۆزاویــەت بــۆ دەشــۆم و کرێمــی جــوان
پێــدا دەهێنــم ،تــا بۆنــی مــن بگریــت!
ڕۆبــن :دەزانیــت مــاری مــن بۆنــی ئــەم تــۆزەم پــێ خۆشــترە لــە بۆنێــك کــە
لــە خشــتەم بەرێــت!
مــاری :بــۆ تــۆ مــن بەچــی دەزانیــت! ســوێند دەخــۆم بــە  Jesusمــن بــە
ڕاســتی تــۆم دەوێــت...
ڕۆبــن Jesus :ســوێندی پــێ مەخــۆ ،چــون ئــەوە بــۆ ســوێند خــواردن نییــە،
دیــارە تــۆ ڕاســتگۆیت لــە ویســتنی منــدا ،بــەاڵم ئەگــەر مــن درۆم کــرد
ئەوســا تــۆ چ دەڵێــی؟
ماری :تۆ لە کەسێکی درۆزن ناچیت ،من متمانەت پێ دەکەم.
ڕۆبــن :مــن پرســیارێکت لــێ دەکــەم ،ئەوانــەی پێشــوش متمانــەت پێیــان
نەبــو؟
مــاری :بەڵــێ بــۆ نــا ،بــەاڵم نازانــم بڵێــم چــی ،تــۆ بــۆ خــۆت دەدزیتــەوە،
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وەرە بــا بچیــن دانیشــن.
دوای دانیشتن
مــاری :دوێنــێ تــۆ  Cappuccinoت خــواردەوە ،منیــش ،Americano
ئەمــڕۆش هــەروەك دوێنــێ بێــت؟
ڕۆبــن :نــا ئەمــڕۆ بــا جیــاواز بێــت ،جیــاوازی لــەم شــتانەدا ئاســاییە ،لــە
شــتکەلێکدا ئاســایی نییــە کــە بەهــای مــرۆڤ دادەبەزێنێــت ،ئەمــڕۆ بــا بــە
دڵــی تــۆ بێــت ،هەرچــی دەهێنیــت بیهێنــە.
دوای گەڕانەوە
ماری :فەرمو  Espressoیە بە دڵتە ،لەگەڵ ئەوەی خۆشم هەمان شتە.
ڕۆبن :بەڵێ مادام تۆ بە دڵتە دڵی منیش هەمان شێوەیە!
ماری :هههه کەواتە دەتوانین بچین بۆ ماڵ!
ڕۆبــن :مــاری تــکا دەکــەم بــە دڵ گوێبگــرە ،واز لــەو بەزمــە بهێنــە لــە
ئێســتەدا!
مــاری :لــە ئێســتەدا هههــه ،دەی باشــە بــەاڵم داوایەکــم هەیــە؟ دەڕۆیــن بــۆ
ئــەو پارکــە لــە پێچێکــدا تــۆ دەرپــێ کورتەکــەی ژێــرەوەی خــۆت وە منیــش
ئــەوەی خۆمــت دەدەمــێ ،تــا هــەردەم بــە یــادی تــۆوە رۆژی لەگەڵــدا
بکەمــەوە!
رۆبــن :مــاری مــن دەزانــم ئــەوە عادەتێکــە لەنێــو ئێــوەدا کــە دەرپــێ کورتــە
دەگۆڕنــەوە ،بــەاڵم الی ئێمــە ئافرەتــەکان ئەوەنــدە بــە حورمەتــن ،دەرپــێ
کــورت و جلەکانــی ژێــرەوە کــە دەشــی شــۆرن ناهێڵــن خەڵــك بیبینێــت،
مــن دەمەوێــت بۆنــی وشــەکانم بکەیــت ،نــەك دەرپــێ کورتەکــەم!
ماری :تۆ ئەوەی منت ناوێت ئاساییە ،بەاڵم من ئەوەی تۆم دەوێت!
ڕۆبن :تۆ حەزت لە دیاریەکی منە یان هەر تەنها دەرپێ کورتەکە!
ماری :دەمەوێت یادگاری تۆم لەگەڵدا بێت.
پهيامى وريايى
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ڕۆبــن :ســبەی مــن چەنــد دیاریەکــت بــۆ دەهێنــم کــە هەرگیــز بۆنــی لــێ
نەبڕێــت!
مــاری :هەرچیــم بــۆ دەهێنێــت سوپاســت دەکــەم ،بــەاڵم بــا دەرپــێ
کورتەیەکــی خۆشــتی لەگــەڵ بێــت ،ئــەوەی کــە لــە پێتــە ئێســتە! بــەاڵم
تــکا دەکــەم نەیشــۆیت!
ڕۆبــن :بهێڵــە بــە ئــارەزوی خــۆم هەڵبــژاردەت بــۆ بکــەم ،شــتێك کــە بەنــرخ
بێــت بۆتــی دەهێنــم ،دەرپــێ کورتــە هیــچ نرخێکــی نــی یــە!
مــاری :تــۆ پێــت نەوتــم بــە دروســتی خەڵکــی کوێیــت ،مــن لێــم شــێوا
چەنــد واڵتێــك لــە قســەکاندا باســت کــرد ،تــۆ خەڵکــی ئەلبانیایــت؟
ڕۆبــن :زۆرکــەس پێــم دەڵێــن تــۆ لــە ئەلبانــی ،بۆســنە ،ســڕبی ،لــە خەڵکــی
ئــەو واڵتانــە دەچیــت ،بــەس مــن خەڵکــی هیــچ لەوانــە نیــم ،مــن خەڵكــی
عێراقــم ،ئەڵبــەت ناچــارم بڵێــم عێــراق! گەرنــا مــن کــوردم و خەڵکــی
کوردســتانم ،بــەاڵم بەداخــەوە واڵتەکەمــان پارچــە پارچــە کــراوەو ئێســتە
واڵتمــان نییــە!
مــاری :بوەســتە ،وانــەی مێــژوو جوغرافیــا بــۆ مــن بــاس مەکــە ،مــن لــە
قوتابخانــەش رقــم لێــی بــو بۆیــە درێــژەم بــە خوێنــدن نــەدا!
ڕۆبــن :مــن کەســێکی ڕەگەزپەرســتن نیــم ،لــە دینەکــەی ئێمــەدا
ڕەگەزپەرســتی نییــە ،دونیــاش هەمــوی یــەك پارچەیــە ،بــەاڵم مرۆڤــەکان
ســنورەکانیان دانــاوە ،لەگــەڵ ئەوەشــدا بەداخــەوە ســنوری ئێمــە هــەردەم
تەســك تــر دەکەنــەوە ،باشــە تــۆ لــە میــژوو جوغرافیــا حــەز ناکەیــت،
دەکرێــت شــتێکی تــر بخوێنیــت ،بــۆ دەســتناکەیتەوە بــە خوێنــدن!
مــاری :کــەس نییــە لــە ماڵــەوە ســەگەکەم بــۆ بگرێــت ،گــەر بخوێنــم ،وە
حەزیشــم لــە خوێنــدن نییــە!
ڕۆبــن :ئەزیزەکــەم ماریــا ،دەبینــی ســەگەکە ڕێگــرە لەبــەردەم پرۆســەیەکی
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گــەورەی وەك خوێنــدن ،وە بــۆ حــەزت لێــی نییــە؟ دەکرێــت بیرکردنــەوەت
بگۆڕیــت و دواتــر حەزیشــی لــێ بکەیــت ،یەعنــی مەعقولــە تــۆ حــەزت لــە
دەرپــێ کورتەیەکــی قوتابیــەك بێــت ،بــەاڵم حــەزت لــە خوێندنەکــە نەبێــت!
ماری :دەرپێ کورتەی قوتابی کێیە!
ڕۆبــن :مەگــەر تــۆ نەتگــوت دەرپــێ کورتەکــەی خۆمــت پــێ بــدەم ،ئــەی
مــن قوتابیــم ،بــەاڵم ســبەی کتێبێــك یــان چەنــد دیاریەکــت بــۆ دەهێنــم کــە
حــەزت بــۆ خوێندنیــش بجوڵێنێــت ،دەزانــی مــاری ،مامۆســتایەکم هەیــە
لــە کۆلێــژ ئەویــش نــاوی مــاری یــە! زۆر خۆشــم دەوێــت و زیرەکــەو ســودم
لێــی بینیــوە.
مــاری :ئەهــا دەی ئەمەیــە تــۆ ئافرەتێکــی تــرت خــۆش دەویــت! بۆیــە
دڵــت الی مــن نییــە ،ئــەو ئافرەتــە جوانــە؟ چــۆن خۆشەویســتی کەوتــە
نیوانتــان؟
ڕۆبن :دوبارە ساڵو ،ماری خانم.
مــاری :ســاو ڕۆبــن چەنــد تامەزۆربــوم ،دەمزانــی کاتژمێــر چەنــد
دەگەڕێیــەوە لــە ئیــش ،بــەاڵم ئــەوە زیاتــر لــە یــەك کاتژمێــرە زوتــر هاتــوم.
ڕۆبن :نا بۆ وا خۆت ئەزیەت داوە ،منیش تۆم لەبیر بو.
مــاری :ترســی مامۆســتاکەت هــەر لــە خەیاڵمــدا دێــت و دەڕوات ،وتــت
خۆشــم دەوێــت ،باســی بکــە بــۆم! مــن ناتوانــم ئۆقــرە بگــرم لەســەر ئەمــە،
دەبێــت وردەکاری بزانــم ،چــون خــۆت وتــت خۆشــم دەوێــت!
ڕۆبــن :ئــارام بگــرە ،وەرە لەوێــدا دادەنیشــین وەك هەمیشــە ،لەبیرتــە
وەاڵمــی خۆشەویســتیەکەی هاوڕێکەشــم هــەر بــۆ بــاس نەکــردی ،کــە وتــم
خۆشــم دەوێــت و تــۆ پێــت وتــم هاوڕەگەزبــاز! ئــەوەش و ئەمەشــت بــۆ
ڕون دەکەمــەوە.
پهيامى وريايى
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مــاری :ئەســڵەن نامەویــت کۆفــی بخــۆم دەمەوێــت بــە جــدی و بــە وردی
باســی هەردوکیانــم بــۆ بکەیــت!
ڕۆبــن :لــە دینــی ئێمــەدا هاوڕەگەزبــازی نییــە! ئــەو خۆشەویســتیە هیــچ
پەیوەنــدی بــە جەســتەوە نییــە ،تەنهــاو تەنهــا ڕۆحیــە ،هاوڕەگەزبــازی
جگــە لــەوەی ڕێگــە پێنــەدراوە الی ئێمــە ،شــتێکی زۆر نــا لۆژیکــی و زۆر
ببــورە کــە دەڵێــم ســوکە ،مــن ناتوانــم لــە جێگــەی گشــتیدا ئــەو وشــە بــەکار
بهێنــم ،چــون دەڵێــن مافــی ئازادیــت پێشــێلکردوە ،بــەاڵم بەتــۆ دەڵێــم ئــەوە
ئازادیــە؟ نێــر لــە گــەڵ نێــر ،یــان بــە پێچەوانەشــەوە مــێ لەگــەڵ مــێ ،خــۆ
ئەگــەر دونیــا وابێــت ژیــان بــەردەوام نابێــت ،مــن چــاك چــاك دەزانــم ئــەوە
ئەنجامــی ڕوخــان وتێكشــکان و نەمانــی متمانــەو هــەزاران خیانەتــەوە
دروســت بــوە ،کــە بــۆ نمونــە پیــاو ڕوبــەڕوی خیانــەت بوەتــەوە لەالیــەن
ئافرەتــەوەو ئافرەتیــش لەالیــەن ئافرەتــەوە ،بۆیــە پەنــا بــۆ چینــی خۆیــان
دەبــەن ،هەتــا پەنــا بــردن بــۆ ســەگەکانیش جۆرێکــە لــەم شــێوەیە ،دواتــر
یاســاش لەبــری ڕێگــری لــەم ســەخافەتە ناتوانێــت ئــەوان ڕێــك بکاتــەوە
یاســایان بــۆ الر دەکاتــەوە ،لەگــەڵ ئەوەشــدا خۆشــت بــاش دەزانیــت
ئــەم چینانــەش قێزەونتریــن چینــی کۆمەڵگــەن ،مــن پرســیار لــە ئینگلیــزە
خوێنــدەوارو هەتــا مامۆســتاکانی خــۆم دەکــەم ،ڕویــان گــرژ دەکــەن
ئەســڵەن کــە باســی دەبیســتن!
مــاری :بوەســتە پێویســت نــاکات زیاتــر بڵێــی ،لــە هاوڕەگەزبــازی تێگەشــتم،
کــە تــۆ نــەك لەوانــە نیــت بەڵکــو بــە بێزیشــەوە باســیان دەکەیــت ،باســی
مامۆســتاکەتم بــۆ بکــە ،پرســیارم کــرد وتیــان بەڵــێ مامۆســتایەکی وا لــە
 Uxbridge Collegeدا هەیــە ،هەتــا باســی جوانــی و خانومانیشــیان کــرد
بــۆم.
ڕۆبــن :دەزانــی مــاری مــن حــەز لــەم ســیفەتانە ناکــەم ،تــۆ بــۆ بەدواداچونت
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کــردوە بــۆ ئــەو مامۆســتا ،دەزانــی ئــەو مامۆســتا بزانێــت مــن چەنــد
شــەرمەزار دەبــم ،چــون مــن زۆر زۆر ئــەوم خــۆش دەوێــت!
مــاری :ئەهــا وتــم دیــارە خۆشەویستیەکەشــتان قوڵــە ،دەی بڵــێ بزانــم تــۆ
لەگــەڵ ئــەودا دەژیــت بۆیــە نەهاتــی بــۆالی مــن.
ڕۆبــن :مــاری تــۆ چــون الیەنــە ڕۆحیەکــەت الوازە تەنهــا خۆشەویســتی
لــە جەســتەدا دەبینــی ،خۆشەویســتی الی ئێمــە جــۆری زۆرە ،دەیــان
خۆشەویســتیمان هەیــە ،لەوانەیــە الوازترینیــان خۆشەویســتی نیــوان
نێــرو مــێ بێــت ،چــون ئــەم خۆشەویســتیە بەرژەوەنــدی جنســی تێدایــە،
بۆیــە دەڵێــم الواز ،بــەاڵم لــە خۆشەویســتیەکانی تــردا تێکەڵــی جنســی
نییــە ،دەبێــت تێکەڵیــان نەکەیــت ،خــۆ مــن ناحەقــت ناگــرم هەیــە الی
ئێمــەش تێکەڵــی دەکات!
ماری :نەمگوت تێکەڵە مەڵی تێکەڵ نییە!
ڕۆبــن :بــوار بــدە باســی تێکەڵیەکــە بکــەم ،ئەســڵەن ئــەو تێکەڵیــەی کــە مــن
مەبەســتمە لــە نیــوان ئافرەتەکاندایــە نــەك پیــاوەکان!
مــاری :تــۆ بــۆ وا لــە مــن دەکەیــت ،ڕونتــرو خێراتــر باســی ئــەو تێکەڵیــە
بکــە لەگــەڵ باســی خــۆت و مامۆســتاکەت (مــاری)ە خانومانەکــە!
ڕۆبــن :الی ئێمــە بــۆ نمونــە بــوك لەگــەڵ خەســودا زۆرجــار تێدەگیرێــت،
بوکەکــە کێچــەڵ بــە مێردەکــەی دەکات کــە دایکــی خــۆش دەوێــت ،وا
دەزانێــت کــە دایکــی خــۆش ویســت ئیتــر خۆشەویســتی ئــەو کــەم دەکات،
کێشــەی هەیــە ناتوانێــت ئــەو دوو خۆشەویســتیە جیــا بکاتــەوە ،بۆیــە
زۆرجــار بــە جیابونــەوە کۆتایــی دێــت ،تــۆ ســەیر! بۆ ئــەوەی خۆشەویســتی
پیاوەکــە بــە تــەواوی بەدەســت بهێنێــت ،لــە ئەنجامــدا هەمــوی لەدەســت
دەچێــت!
مــن و مــاری مامۆســتام تەنهــا و تەنهــا مامۆســتامە ،مامۆســتا پیــاو بێت الی
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مــن وەك باوکــە ،ئافــرەت بێــت وەك دایکــە خۆشەویســتیەکە ،ئــەو جــۆرە
خۆشەویســتیەیە ،مــاری یــش منــی خــۆش دەوێــت ،ئــەو تەمەنی  ٣٨ســاڵە،
زۆر لەمــن گەورەتــرە ،وای لەمــن کــرد بــە نــەرم و نیانــی و خۆشەویســتی
ســاڵی پــار یەکەمــی کۆلێژەکــە بــوم لــە ئاســتی بەشــەکەی خۆمــدا ،لــە
ســەری ســاڵدا دیــاری زیرەکیــان پێــدام ،کــە ناویــان خوێندمــەوەو رۆشــتمە
ســەر ســتەیجەکە بــۆ وەرگرتنــی دیاریەکــە ،لــەو کاتــەوە چەندیــن ئافرەتــی
تــر بــە دوامــەوەن ،هــەرکات دەچمــە کافتریاکــە چەندیــن کــچ دێــن لەگەڵــم
دادەنیشــن و ،هەریەکــەو بــە جۆرێــك داوای پەیوەنــدی دەکات!
ماری( :سەری داخست و گریا) تۆ بۆ وا لەمن دەکەیت!
ڕۆبــن :ئــەوە دیاریەکەیــە بــۆم هێناویــت بیگــرە ،لــە مــاڵ بیکــەرەوەو
ســەیری بکــە ،مــاری تــۆ زۆر خــۆت ئــازار دەدەیــت بــە بــەالش ،خــۆ مــن و
تــۆ هیــچ لــە نیوانمانــدا نییــە ،نابێــت بــەم شــێوەیە بیــر بکەیتــەوە ،ئیــوەی
ئافــرەت زۆر ســەیرن! مــن چیتــر قســەت لەگــەڵ ناکــەم خــوات لەگــەڵ.
مــاری :بوەســت بوەســت ،دەڕۆی بــڕۆ هــەر دەتبینمــەوە ،سوپرایزیشــت
دەکــەم.
ڕۆژی دواتر
خــوا گیــان ئــەو بوکــە چ دەکات لەســەر ئــەو ڕێــگا ،کــە نزیــك بومــەوە ســەیر
دەکــەم مــاری یە.
مــاری :دەبێــت لەگەڵــم بێیــت بــۆ مــاڵ ،ماڵــم ڕازاندوەتــەوەو مۆمــم
داگیرســاندوە ،مــن ئیتــر هــی تــۆم!
ڕۆبن :ماری تۆ هەدیەکەی منت سەیرکرد!
مــاری :نــا لــە دوێنێــوە هــەر بیــرم الی ئــەم ســوپرایزە بــو ،ماڵــم پــاك
کــردەوەو حــازرم کــرد ،ئــەم جالنــەم بــە کــرێ لــە  Hounslowهێنــا٢٢٥ ،
پاوەنــدم پێــداوە!
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ڕۆبــن :دەزانــی مــاری ئەگــەر ســەیری دیاریەکــەی منــت بکردایــە ئەمــەت
نەدەکــرد! وە دەبــو سەیریشــت بکردایــە! وە زۆریشــم رق لــەو زیــادە
مەســرەفانەیە ،دەکرێــت تــۆ جلێکــی جوانــی خــۆت لەبــەر بکەیــت و ئــەو
پارەیــەت بدایــە بــە هــەژار!
ماری :تۆ بۆ قسە دەدەیتە بەر قسە ،وەرە با بڕۆین!
ڕۆبــن :تــۆ دیاریەکــەی منــت قبــوڵ نەکــردوە ،دەزانیــت ،منیــش زۆر
ئەزیەتــم پێــوەی کێشــاوە ،هەندێکــی بــۆم پەیداکردیــت و نامەیەکیــش بــە
دەســتی خــۆم بــۆم نوســیوت ،ئەحساســی خــۆم بــە دروســتی ،تــا چاکتــر
لەیــەك تێبگەیــەن!
ماری :یانی بەڕاست تۆ دەتەوێت لەمن تێبگەیەت و پێکەوە بژین؟
ڕۆبن :بەشێکی بەڵێ ،بەاڵم ئەو بەشەکەی پێم وا نییە!
مــاری :تــۆ بــۆ هــەردەم بــە مەعنــاوە قســە دەکەیــت ،بــۆ ناتەوێــت ڕون
بیــت ،هــا دەبینــی مــن چیــم کــردوە بــۆ تــۆ!
ڕۆبــن :مــن دەبێــت بــڕۆم چــون تاقیکردنــەوەم هەیــە ،دەبێــت خۆمــی بــۆ
ئامــادە بکــەم.
ماری :من سەگەکەشم لەناودا ،ئیتر تۆ چیت دەوێت؟
ڕۆبن :من زۆر شتم لە تۆ دەوێت ،تەنها ئەوەم ناوێت کە تۆ دەتەوێت!
ماری :دەزانیت تۆ بە تەواوی منت ڕوخاند.
ڕۆبــن :بــە پێچەوانــەوە مــن دەمەوێــت تــۆ دروســت ببیتــەوە ،مــن چیتــر
ناتوانــم بوەســتم دەڕۆم ،ســبەی دیاریەکــەم بکــەرەوەو بــە وردی ســەیری
بکــە ،دواتــر ڕێدەکەویــن!
ماری :بەڕاست لە دڵەوە ئەو قسە دەکەیت!
ڕۆبن :بەڵێ سەفەرێکیش پێکەوە دەکەین؟
ماری :بۆ کوێ؟
پهيامى وريايى
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ڕۆبــن :ســبەی یــەك دەبینینــەوەو پێــت دەڵێــم ،دەســتت خــۆش بیــت
ســەگەکەت لەنــاوداوە ،مانــای وایــە دەتوانیــن لەیــەك تێبگەیــن!
مــاری :دڵخۆشــم وا قســە دەکەیــت ،هەرچەنــد نەهاتیــت لەگەڵــم ،بــەاڵم بــە
قەناعەتــەوە خۆشــترە!
ڕۆبن:حەتمــەن بەبــێ قەناعــەت کارەکان بنەمــای دروســتی نابێــت ،ســبەی
وردەکاری گەشــتەکەت پــێ دەڵێــم.
ماری :ناتوانم چاوەڕوان بم تا سبەی ،هەر ئێستە پێم بڵێ؟!
ڕۆبــن :ئــەم شــەو ســەیری دیاریەکانــم بکــەو ســبەی گەشتەکەشــت بــۆ ڕون
دەکەمــەوە ،ســبەی دەت بینمــەوە!
مــاری :بــاش تــۆ بــڕۆ مــن لێــرە ســەیرت دەکــەم تــا لــە چــاوم ون دەبیــت،
ئــاگات لــە خــۆت بێــت.
ڕۆژی دواتر
ماری بە گوڵێکەوە لەسەر ڕێگاکە وەستابو،
مــاری :ســاو ڕۆبــن ،فەرمــو ئــەم گوڵــە بــۆ تۆیــە ،ئــەم شــەو تــا بەیانــی
زیاتــر لــە  ٥٠جــار نامەکەتــم خوێندوەتــەوە! ئــەم نامــە هــەردەم دەبێــت لــە
باخەڵکــم بێــت و زوو زوو بیخوێنمــەوە.
ڕۆبن :باشە ،پێم خۆشە ببیستم کە چۆن دەیخوێنێتەوە.
ڕۆبــن :باشــە ،ســوپاس بــۆ گوڵەکــەت ،ئێــوە خۆتــان گوڵــن ،پێویســتی بەمــە
نەدەکــرد ،پێــم خۆشــە ببیســتم کــە چــۆن دەیخوێنیتــەوە ،بــەاڵم دێــڕ بــە
دێــڕ لەســەری بوەســتەو پرســیارم هەیــە ،بزانــم چــاك لێــی تێگەشــتویت،
چــون مــن نامەوێــت هاوڕێکانــم تێگەشــتنیان الواز بێــت ،لــەم مرۆڤــەدا
کــە چەندیــن بەهــای جوانــی تێدایــە تەنهــا بەشــێکی ببینرێــت ئەویــش بــە
پیســی و بــە مەبەســتی گاڵوی!
دەقــی نامەکــەی عومــەر عەلــی (ڕۆبــن) بــۆ مــاری ،بــە تێگەشــتنی مــاری
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و شــیکاری زیاتــری عومــەر عەلــی (ڕۆبــن) مــاری دەســتی کــرد بــە
خوێندنــەوەی نامەکــە بــەم شــێوەیە.
مــاری :بــۆ خانمــی بەڕێــز ماری ،مــن تــۆم زۆر خۆشــەوێت ،خۆشەویســتنێك
کــە تــا ئێســتە کــەس بــەم شــێوەیە پێشکەشــی نەکردویت!
ڕۆبــن :بوەســتە ،چــۆن لــەو خۆشەویســتیەی مــن تێگەشــتن بەرانبــەر بــە
خــۆت؟
مــاری :ئەڵبــەت زۆرم بیــر لــێ دەکــردەوە ،بیــری منداڵــی دایکــم کــە چــۆن لــە
ئامێــزی دەگرتــم ،بــەاڵم دواتــر جێــی هێشــتم و لەمــاڵ دەری کــردم ،ئێســتە
لــە ئەمریکایــە لەگــەڵ پیاوێــك ڕۆشــت ،باوکــم نەدیــوە بیــرم دەکــردەوە
باوکــم هەبایــە لەوەیــە ئــەو خۆشەویســتیەی تێــدا بوبێــت ،بیــرم لــە زۆر
شــت دەکــردەوە ،دواتــر بیــرم کــردەوە وتــم دیــارە ڕۆبــن کەوتوەتــە داوی
خۆشەویســتی منــەوە ،خۆشەویســتیەکم پێشــکەش دەکات نمونــەی بێــت
و کۆتــا خۆشەویستیشــم بێــت.
ڕۆبــن :وەك خــۆی تێنەگەشــتیت هەرچەنــد  ٥٠جاریــش خوێندبێتتــەوە،
ئــەم خۆشەویســتیەی مــن کۆتایــی نییــە ،وە پەیوەنــدی بــە خــودی
خۆشــمەوە نییــە ،فێــری خۆشەویســتیەکت دەکــەم گــەر ســەرقاڵ بیــت
پێــوەی دەرفەتــی خۆشەویســتی سێکســیت نەمێنێــت! بەردەوامبــە..
مــاری :مــاری خــان ،مــرۆڤ پێکهاتــوە لــە پێنــج پێــدراوی خوایــی ،جەســتە،
رۆح ،نەفــس ،عەقــڵ ،دڵ ،جەســتە کــە گرنگترینیانــە بــەالی مرۆڤــە
دونیایەکانــەوە پێــش هەمــو بەشــەکانی تــر لەنــاو دەچێــت.
ڕۆبن :چۆن لەم دەقە تێگەشتیت؟
مــاری :ڕۆبــن ئەوەنــدە بەســە بــۆ مــن کــە ئــەم وشــانە تــۆ بــۆ منــت نوســیوە،
تــا دەیخوێنمــەوە زیاتــر دڵخــۆش دەبــم ،چــون خەتــی خۆتــەو بــۆ منــت
پهيامى وريايى
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نوســیوە!
ڕۆبــن :ڕاســتە بــۆ تــۆم نوســیوە ،بــەاڵم ئــەم دەقانــە دەکرێــت هــەزاران
کچــی تریــش پێــی کاریگەربــن ،ئەوســا دەکرێــت نامەکــەی من بــۆ ئەوانیش
بێــت ،لــە کاتێکیــدا هیچێــك لــەو ئافرەتانــەو وە تــۆش بــۆ مــن نەبێــت،
بەجۆرێکــی تریــش هەموتــان بــۆ مــن دەبــن ،کــە هەڵگــری پەیامەکانــی
پشــت دەســتوخەتەکەم بــن ،بــوار بــدە ئــەو دەقــەت بــۆ ڕون بکەمــەوە،
جەســتە ڕونــە ئــەو جەســتەیە کــە هەمانــەو هەریەکــەو بەشــێوەیەك خوای
گــەورە نەخشــاندویەتی ،پێویســتە لەسەریشــمان پارێــزگاری لــێ بکەیــن،
ئەمانەتــی خواییــە ،پارێــزگاری لێکردنــی بــە مەیکاپیــش نابێــت ،یــان بــە
 ،Plastic Surgeryتــۆ دەتوانیــت بــە وشــەکانت لێوەکانــت گــەورە بکەیــت
نــەك بــە نەشــتەرگەری ،دەتوانیــت بــە بیرکردنەوەکانــت ســەرت جــوان
بکەیــت نــەك بــە ڕەنــگ و قرتێلــە ،ئێمــە ئافرەتمان هەیە ســەری داپۆشــراوە،
ئەســڵەن نازانرێــت چــی لەژێــر سەرپۆشــەکەیدایە ،نازانیــن کەچەڵــە ،قــژی
کورتــە یــان درێــژ ،خــاوە یــان لــول ،بــەاڵم بــە بینینــی ئــەو سەرپۆشــە
یەکســەر بــە بەرانبــەر دەڵــێ پەیامێــك لــە پشــت ئــەو سەرپۆشــەوە هەیــە،
پەیامێــك گەورەتــر لــە قومــاش ،گەورەتــر لــە جوانــکاری و ڕەنگــەکان.
رۆحیــش نهێنیەکــە کــەس نازانێــت چۆنــە ،بــەاڵم هەمــوی دەبێــت
باوەڕیشــی پــێ بــکات ،نابینــی هەیــە ئینــکاری خــوای گــەورە دەکات
لــەوەی کــە نابینرێــت بــەاڵم هــەر لــە داخلــی خۆیــدا نەبینێراوێــك هەیــە،
نەبینراوێــك کــە ســات بــە ســات هەناســەی پــێ دەدات ،ئەقــڵ ئەویــش
ئــەو پێــدراوە گرنگــە خواییــە کــە دەتوانیــن هەڵســەنگاندی پــێ بکەیــن بــۆ
ئــەم شــتانە ،بــەراوردکاری گرنگــی پــێ بکەیــن ،ســەرچاوەی بیرکردنــەوەو
دەقــی گرنگــی ئاراســتە بکەیــن ،بــە تایبــەت ئــەو پەیامانــەی کــە پێمــدان
دەکرێــت باشــترین ســەرچاوەکانی بیرکردنەوەبــن ،ئەوەنــدە گرنگــە ئــەم
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بەشــە هەرچتێــك زیانــی پــێ بگەیەنێــت لــە دینــی ئێمــەدا ڕێگــری لێکــراوە،
بــۆ نمونــە کحــول ،موخــەدەرات هــۆکاری حەرامــی ئەوەیــە زیانــی بــۆ
ئــەم بەشــە هەیــە ،نابینــی لێــرە شــەوانی شــەممان و یــەك شــەممان چەنــد
کارەســات ڕودەدات ،لەوانەیــە ئاســانترینیان خیانــەت و جیابونــەوە بێــت
بەهــۆی سەرخۆشــیەوە ،بــەاڵم ســەدان پێکدادانــی فیزکیــش دەبێــت ،مــن
حەفتەیــەك پێــش ئێســتە بینیــم یەکێــك لــەو سەرخۆشــانە پۆلیســێك کــە
بــۆ هــاوکاری ئــەو رۆشــتبو برینــداری کــرد ،بەزەیــم بــە پۆلیســەکەو ئەقڵــی
سەرۆخۆشەکەشــدا دەهاتــەوە ،کــە هەردوکیــان موزەحــی بــون ،دڵ ،نەفس
ئەویــش ،دونیایەکــی گــەورەو فــراوان و ئاڵــۆزە ،ســێ جــۆر لــەم نەفســەمان
هەیــە ،هەیــە زۆر زۆر چاکــەکارە ،چاکــە نەبێــت هەڵــی نابژێرێــت ،هەشــە
زۆر زۆر خراپــەکارە ،ئەســڵەن دەڵێــی نازانێــت چاکــە چییــە ،هەشــە لــەو
نێوەنــدەدا مــام ناوەنــدە ،چاکــەو خراپــەش دەکات بــەاڵم لۆمــەی خــۆی
دەکات لەســەر خراپــەکاری ،دڵ ،دڵ زۆر گرنگــەو دەبێــت گەورەتــر لــە
دڵــداری ســەیری بکەیــن ،گــەر دڵمانــدا بــە دەســتی نەفســی خراپــەکارەوە
پێکــەوە هەماهەنگــی زۆر خــراپ دەکــەن ،ئەوەنــدە خراپــە دەکــەن بــە
مرۆڤــەکان دواتــر مرۆڤــی بەدەســتەوە نەمێنێــت و پەنــا بــۆ ســەگ بەرێــت،
گــەر دڵ بەباشــی پــەروەردە بکرێــت دەتوانێــت تەحەکــوم بــەم مرۆڤــەوە
بــکات ،باقــی پێدراوەکانــی تــر بــکات بــە کۆیلــەی خــۆی ،وە خۆشــی
بــکات بــە بەردەیەکــی سوپاســگوزار ،بەردەیــەك نــاوی بەردەیــە ،بــەاڵم
پاشــاکانیش ئاواتــی بــۆ بخــوازن.
مــاری :بوەســت تــۆ بــۆ ئــەم شیکاریەشــت نەنوســیوە ،مــن بــەو شــێوەیە
لێــی تێنەدەگەشــتم ،زیاتــر لەبــەر ئــەوەی نوســراوی تۆیــە بــۆ مــن ،منیــش
عاشــقی تــۆ بــوم! لەزەتــی لــێ وەردەگــرم کــە دەیخوێنمــەوە.
ڕۆبــن :مــاری مــن هەســت دەکــەم تــۆ ئیســتە لــە شــیکاریەکەش تێناگەیــت،
پهيامى وريايى
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بــەاڵم بــەردەوام بــە منیــش شــیکاریەکانم کــورت دەکەمــەوە تــا درەنــگ
نەکەویــن ،بــەاڵم پەلــە مەکــە بــا بچــم دو ئایســکرێم بهێنــم ئەمــڕۆ گەرمــە،
پرســت پــێ ناکــەم ئەمجــارە بــە دڵــی خــۆم بۆتــی دەهێنــم ،دەمەوێــت
بیــرت الی دەقــەکان بێــت نــەك ئایســکرێمەکە.
مــاری :هــەرکام لــەو پێدراوانــە بەخێــو بکەیــت ئەویــش داوای زیاتــرت لــێ
دەکات ،بــەاڵم هیــچ تێنەگەشــتم ،مەبەســتت چــی یــە لەمــە؟
ڕۆبــن :ئــەو پێنــج بەشــەی کــە نوســیومە پێــش ئەمــە ،جەســتە ،رۆح،
نەفــس ،ئەقــڵ ،دڵ ،تــۆ هەرکامیــان بایــەخ زیاتــر پــێ بدەیــت داوای زیاتــرت
لــێ دەکات ،بــۆ نمونــە تــۆ جەســتەت بایــەخ پــێ دەدەیــن ،هــەر رۆژەو قــژت
رەنگێــك دەکەیــت! هەیــە رۆژێــك لچــی گــەورە دەکات رۆژێــك بچــوك،
هههــه دەترســم ئێســتە کــە هەندێکتــان لوتتــان بچــوك دەکەنــەوە دواتــر
مۆدیلــی لوتــی گەورەتــر بێــت ئەوســا چ دەکــەن ههههــه ،فیلــم کارتۆنێکــی
منداڵیــم کەوتــە یــاد بۆیــە پێکەنینــم ،نــاوی ماجــد بــو ،بــە دار لوتیــان بــۆ
کردبــو ههــه .جــا دەبێــت ئــەو بەشــانە هەمــوی پەروەردەبکرێــت ،بــەاڵم
جەســتە کەمترینــی بەرکەوێــت ،چــون جەســتە رۆژانــە بــە خــۆ شــتن و
بەکارهێنانــی هەتــا بۆنێکــی یــەك پاوەندیــش دەتوانیــت بیپارێزیــت،
بــەاڵم باقــی بەشــەکانی تــر پــەروەردەی زۆر پێویســتە،ئیتر خــۆت بیــری
لــێ بکــەرەوە ،بۆیــە تەنهــا جەســتەکەم بــۆ شــیکردیتەوە چــون تــۆ تەنهــا
گرنگــی بــە جەســتەکە دەدەیــت ،نمونەیەکــی تــرت بــۆ دەهێنمــەوە نابینــی
لێــرە چــون گرنگــی تەنهــا بــە جەســتە دەدرێــت ،هەرکــەس جەســتەیەکی
جوانتــری بینــی ئەڵبــەت جوانتــر لــە زهنــی ئــەودا دەچێــت بــۆالی ئــەو،
ئەوانــەی پێشــتر بەجێیــان هێشــتویت مەســەلە چییــە ئەوەیــە ،بــەاڵم
بــەردەوام بــە.
مــاری :نــا ئیتــر نایخوێنمــەوە لــەوە زیاتــر ،ئێســتە کەمێکــی تــر لــە پــڕ
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دەڵێیــت دەڕۆم ،تــۆ وتــت پێکــەوە گەشــت دەکەیــن بــۆ کــوێ گەشــت
دەکەیــن ،مــن ویســتم پێــت بڵێــم گەشــتێك پێکــەوە بکەیــن بــۆ فەرەنســا،
پالنــم بــۆی دانابــو ،کــە بکەوێتــە کاتــی یاریەکــی گرنگــەوە ،تــا هــەم چیــژ
لــە یاریەکــە وەرگریــن و ،دواتــر ڕۆژانــە بچێــن بــۆالی ئیڤــل بــۆ پیاســە.
ڕۆبــن :ئــەو گەشــتە خــۆش نیــە بــە نســبەت منــەوە ،دەزانیــت مــاری ئێســتە
زۆرکــەس ئــەوە ببیســتێت کــە کچێکــی ئینگلیــز ئــەم ئۆفەرانــە دەدات بــە
مــن و منیــش ڕەدی دەکەمــەوە پێــم دەڵێــن تــۆ شــێتیت!
مــاری :ئــەی ڕاســتە ،تــۆ هــەم شــێتیت هەمیــش منیشــت شــێت کــردوە!
نازانــم بــۆ ناتوانــم خــۆم کۆنتــرۆڵ بکــەم ،مــن ئەوەنــدە گــەرم و تــۆش
ئەوەنــدە ســارد ،لەگــەڵ ئەوەشــدا هــەر دەترســم خۆتــم لــێ بشــاریتەوە،
بــەاڵم حســابی ئەوەشــم کــردوە ،ئێســتە ماڵتــان دەزانــم لــە کوێیــە!
ڕۆبــن :دەزانیــت مــاری ئێــوەی ئافــرەت خۆتــان بــە شــتگەلێکەوە ســەرقاڵ
دەکــەن کــە ئیشــی ئێــوە نییــە ،بــەکاری دزێــو متمانــە بــە دەســت نایــەت،
مــن چەندیــن خێزانــم دیــوە هەڵوەشــاوەتەوە بەهــۆی ئــەم کارە دزێوانــەوە،
ئافرەتەکــە بــەدوای مێردەکــەی دەکەوێــت بزانێــت چ دەکات و چ نــاکات،
یــان کچــەو کەوتوتــە خۆشەویســتی لەگــەڵ کەســێکی تــردا ئیتــر ئەوەنــدە
پەیوەندیەکــە شــۆڕ دەبێتــەوە بــۆ خــوارەوە تامــی تێــدا نامێنێــت و
دواتــر لێــك بێــزار دەبــن ،ئــەم کارانــە ئافــرەت نــاوی دەنێــت غیــرە ،یــان
خۆشەویســتی ،بــەاڵم پیــاو حــەزی پێنــاکات ،بــەاڵم مــن هیچــی تــۆ نیــم،
مــن دڵــم بــۆت ســوتاوە هەمــو رۆژێــك کــە دەگەڕێمــەوە لێــرە بــەم شــێوە
قســە دەکەیــن ،مــن زۆر بــە کەمــی کاری ئیزافــە دەکــەم ،چــون خوێندنــم
هەیــە ،بــەاڵم تــۆ لێــرە هەمــو رۆژ کاتــم لــێ دەگریــت ،ئەگــەر ژمارەکەشــمت
ال بێــت تەئکیــدم شــەوان ناهێڵیــت بخــەوم!
مــاری :ئێســتە کــەی گونجــاوە بــۆ تــۆ کــە بچیــن بــۆ فەرەنســا ،حــەزت لــە
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یــاری نییــە ئاســاییە دەچیــن بــۆ ســینەما ،هەرچــی تــۆ حــەزی لــێ بکەیــت،
گرنــگ الی مــن ئەوەیــە لەگــەڵ تۆبــم.
ڕۆبــن :کەســێك دەناســم لــە ناوچــەی  Kentگەشــتێکیان پێکــەوە کــرد
بــۆ ئیســپانیا لەگــەڵ دڵدارەکەیــدا ،لــەوێ نەگەڕانــەوە پێکــەوە! کەســێکی
تــر دەزانــم لــە  Hastingsبــو مــن زۆر قســەم بــۆ دەکــرد کــە ئــاگای لــە
خــۆی بێــت و بەنــاوی خۆشەویســتیەوە ئامانجەکانــی نەشــێوێت ،کەچــی
منــی بانگکــرد بــۆ شــاهیدی لــە مەحکەمــە کــە توشــی شــەڕ ببــو ،منیــش
شــاهیدیم بــۆ نــەدا ،چــون دەیوســت شــتێك نەمدیبــو بڵێــم دیومــە! لــە
 West Thames Collegeدەمخوێنــد کۆمەڵێــك هــاوڕێ بویــن کــە لەیــەك
واڵتــەوە هاتبویــن هەمومــان ،کەوتنــە داوی خۆشەویســتیەوە ئێســتە یــەك
کەســیان لــە خوێنــدن نەمــاوە ،چەنــد رۆژێــك پێــش ئێســتە لــە Hounslow
 Westبینیــم یەکێــك لەوانــە ســەرخۆش بــو پێشــتر هاوڕێــم بــو ،زۆر کــوڕی
بــاش بــو ،کەچــی لــەو بــازاڕەدا پــڕ جوێنــی کــردم!
مــاری :بوەســت بوەســت ،ئــەی تــۆ چیــت کــرد کــە جوێنــی پێدایــت،
لەوێبایــەم لێــم قبــوڵ نەدەکــرد!
ڕۆبــن :نــا مــاری نابێــت یەکێــك جوێنــی پێدایــت یەکســەر پێیــدا
هەڵشــاخێیت ،مــن زۆرکــەس جوێنــی پێــداوم و قسەشــم نەکــردوە ،ئــەو
کەســەش زۆر دڵــم پێــی ســوتا ،چــون مــن کێشــەم لەگەڵــی نەبــو ،ئیتــر
تێكیــان دابــو ،ئــەم خۆشەویســتیەی لێــرە هەیــە بــەم شــێوازە تەنهــا
روکەشــی دەرەوەی جــوان دیــارە ،گەرنــا لــە نــاوەوە پــڕە لــە کێشــە،
هەموشــی بــۆ ئــەوە دەگەڕێتــەوە بــە ئالیەتــی دروســت ناکرێــت ،وەك لــە
نامەکــەدا بــۆم نوســیبون ،بــەاڵم تــەواوت نەکــرد نامەکــە!
مــاری :دەزانــی ڕۆبــن مــن تــا ئێســتە ئــەو مســتەڵەحانەی کــە نوســیبوت لــە
نامەکــەدا هەندێکــی هــەر نەمبیســتو ،بەتایبــەت تــۆ نوســیبوت Adultery
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زینــاو خیانــەت مــن نەمزانیــوە لــە دینــی مەســیحیدا ئــەو شــتانە هەیــە،
خــۆ تــۆ مەســیحی نیــت چــۆن ئەوانــە دەزانیــت؟
ڕۆبــن :مــاری دینــەکان بنەمایــان یەکــە ،بۆیــە ئەوانــەی پەیوەســتە بــە
عەقیــدەو ئەخالقــەوە هەریەکــە ،تەنهــا هەندێــك شــتیان لــە شــەریعەدا
جیــاوازە ،بــەاڵم بەداخــەوە لەنــاو مەســیحی نشــینەکاندا ئــەو دو
چەمکەشــیان تێكــداوە ،عەقیــدە کــە یــەك خواناســیە ،ئــەوان گۆڕیویانــە،
وە ئەخالقیشــیان تێــك داوە ،دەزانیــت ئەمــە بەرنامــە بــۆ داڕێــژراوە مــاری؟
مــاری :چــۆن بەرنامــە بــۆ داڕێــژراوە ،مــن ئێســتە تــۆم خــۆش دەوێــت چ
ئەشــکالێك هەیــە!
ڕۆبــن :مــن نمونەیەکــت بــۆ دەهێنمــەوە مــاری ،بــەردەوام دەیــان بەرنامــە
دەکرێــت و کاری خراپــە جــوان دەکــەن الی بینــەران ،یەکێــك لــەو بەرنامانــە
ناوەکــەی ناهێنــم بــا نەبێتــە ڕێــکالم بۆشــی ،بــەردەوام موقابەلــەی ئــەو
کــچ و کوڕانــە دەکات کــە بــە ناشــەرعی پێکــەوەن ،لەگــەڵ ئەوانــەش کــە
بــە شــەرعی پێکــەوەن ،ئەوانــەی کــە بــە ناشــەرعی پێکــەوەن بــەردەوام
کــچ و کــوڕی جــوان دەهێنــن و لێــو بــە خەنــدەو نوکتــەی خــۆش دەکــەن
لــە بەرنامەکــەدا ،بــۆ ئــەوەی الی بینــەر بچەســپێت کــە ئەمانــە ژیانیــان
هــەردەم وایــە ،ئەوانــەش کــە بــە شــەرعی پێکــەوەن دەڕۆن ژن و پیــاوی
پیــر دەهێنــن هــەر لــە بەرنامەکــەدا بەبەرچــاو کامێــراوە دەیکــەن بــە
دەمەقاڵــە ،تەئکیــدم پێشــتر پرۆڤەشــیان پێکــراوە! بــۆ ئــەوەی بڵێــن بــە
بینــەر ســەیر بکــەن ژیانــی شــەرعی بــەم شــێوەیەیە ،وە هەتــا حکومەتیــش
کار ئاســانی بــۆ کاری بەدڕەوشــتی دەکات و ئاســتەنگ لەبــەردەم زەواج
دروســت دەکات!
مــاری :تــۆ زۆر وردیــت ،ئــەم وردبینیــە کێشــەت بــۆ دروســت دەکات،
حکومــەت کاری چییــە بــە زەواجــی شــەرعی و ناشــەرعیەوە.
پهيامى وريايى
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ڕۆبــن :وردبینــی و دوربینــی مــاری ســودی خۆیــە هەیــە ،مەســەلەی
حکومەتیــش تــۆ ســەیرکە ،زۆر کــچ و کــوڕ لــەم واڵتــەدا بــە نــا شــەرعی و
نــا قانونــی پێکــەوەن بــەردەوام لــە تــرس و لــەرزا دەژیــن ،بیریــان لــە زۆر
کایــەی گرنگــی ژیــان دەچێتــەوە ،تەنهــا ئەمــەش بــۆ دەســتکەوتی مــادی،
دەبــو حکومــەت کار ئاســانی بــۆ زەواج بــکات و ئیمتیازیــان زیاتــر بداتــێ،
نــەك بــە پێچەوانــەوە ،نابینــی هەندێــك کــەس کــە زەواجیشــیان کــردوە بــە
درۆ هەڵــی دەوەشــێننەوە لەبــەر ئیمتیــازی مــادی!
مــاری :ئــەوەی تــۆ لــە نامەکــەدا نوســیبوت لەســەر بنەمــای زەواج و
زەواجکــردن ،قورســە ،هەرچەنــد مــن ئــەوەم پــێ هــەزم ناکرێــت بــۆ
وابێــت ،بــەاڵم چــون تــۆ نوســیوتە هــەر دەیخوێنمــەوە ،کــە دەیخوێنمــەوە
ڕۆبــن ڕێــك دەڵێــی خــۆت قســەم بــۆ دەکەیــت ،چێــژی لــێ وەردەگــرم.
ڕۆبــن :دەزانیــت مــاری ئەمــڕۆ خەڵــك زۆربــەی بــەدوای چێــژدا دەگەڕێــت،
بــەاڵم بــۆ وەرگرتنــی چێژیــش دەبێــت بیرکردنەوەمــان بگۆڕیــن ،تــا چێــژ
لــە شــتگەلێك وەرگریــن کــە لــە ســودمانە وە ڕێگەکەشــی دروســت بێــت.
ماری :تێنەگەشتم مەبەستت چی یە؟
ڕۆبــن :بــا نمونەیەکــت بــۆ بهێنمــەوە ،تــۆ ئێســتە چێــژ لــەوە وەرەگریــت مــن
لەگەڵــت بــم بــە بەبــێ ئــەوەی عەقدێــك لــە نیوانمانــدا هەبێــت ،وە ســەفەر
بکەیــن پێکــەوە ،بچیــن بــۆ ســینەما وە....وە...
بەاڵم من چێژ لەوە وەردەگرم کە ئەوانە نەکەم بەو شێوە!
مــاری :ڕۆبــن مــن ئەوەنــدە عاشــقی تــۆم حەزناکــەم وشــەیەك بەکاربهێنــم
پێــت ناخــۆش بێــت ،بــەاڵم تــۆ ڕەق لەگــەڵ مــن قســە دەکەیــت ،لەگــەڵ
ئــەوەش هەرناتوانــم هۆگــرت نەبــم ،هەندێــك جــار بیرلــەوە دەکەمــەوە
ئەگــەر لــە کۆتایــدا تــۆ هــەر مــن ڕەد بکەیتــەوە ،خــۆم دەکــوژم.
ڕۆبن :دەزانیت ماری ئەوانەی کە خۆیان دەکوژن خەتای خۆیانە!
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مــاری :ڕۆبــن تــۆ وردە وردە مــن دەکوژیــت ،ئێســتە بــۆ خۆشەویســتی تــۆ
دەژیــم ،دەترســم رۆژێــك بــۆ خۆشەویســتی تــۆش بمــرم ،ئەمــە تاوانباریــە!
ڕۆبــن :بەڵــێ زۆریــش تاوانباریــە ،مــرۆڤ دەبێــت ئەوەنــدە بەهیــز بێــت
ژیانــی پەیوەســت نــەکات بــە کەســانی تــرەوە ،تــۆ خــۆت بکوژیــت ....ببــورە
ئــەم تەلەفۆنــە گرنگــە دەبێــت هەڵیگــرم( ،بەڵــێ فەرمــو :ســاو کاك عومــەر،
ســەرهەنگم ،گیــراوم لــە پۆلیســم ،ماڵمــان ژمــارەی تۆیــان الیــە تەلەفۆنیــان
کــرد بــە هەرشــێوەیەك بێــت قەناعەتیــان پــێ بکــە کــە مــن نەگیــراوم ،تــا
بزانــم حوکمــم دەدەن یــان نــە ،باشــە کاك ســەرهەنگ گیــان لەســەر چــی
گیــراون ،واەلل مــن هیــچ لەتــۆ ناشــارمەوە ،ســارە ی هاوڕێــم شــکاتی لێکــرد،
دەڵــێ دەســدرێژی کردوەتــە ســەرم  Rapeلــە کاتێکــدا خــۆت دەزانیــت
مــن لەبــەر ئــەو وازم لــە کۆلێــژ هێنــاو ئــەوە  ٢ساڵیشــە پێکەوەیــن ,کاك
ســەرهەنگ مــن ناڵێــم نەگیــراوە لــە ماڵــەوە ،بــەاڵم دەڵێــم قســەم لەگەڵــی
کــردوە ســەالمەتەو خەمتــان نەبیــت کاك عو...طططــط تەلەفــۆن بــڕا)
ماری :ئەوە کێ بو چ زمانێك قسەت دەکرد ،بۆ روت گرژ بو!
ڕۆبــن :پرســیارێك مــاری هــەم وەاڵمەکــەی تۆشــە ،بــۆ نمونــە مــن و تــۆ
ئێســتە ڕێــك دەکەویــن و دەســت دەکەیــن بــە ژیــان پێکــەوە ،مــن حــەز
بکــەم ســێکس پێکــەوە بکەیــن و تــۆ ڕازی نەبیــت ،گــەر مــن نەتوانــم
ئــارەزوم کۆنتــرۆڵ بکــەم لــە کاتێکــدا پێکــەوە دەژیــن و لەســەر یــەك
پێخەفیــن و دەکرێــت ئەمــە دەچێتــە قاڵبــی دەســدرێژیەوە ،یــان ئافرەتــی
ئێــرە بــۆ ئــەم جــۆرە کارە تەلەفــۆن دەکــەن بــۆ پۆلیــس و ئەوکەســەی بــە
دڵ و گیــان یەكیــان ویســتوە کارەکان بگەیەننــە پۆلیــس!؟
مــاری :تــۆ گەشــتەکەی فەرەنســات ڕەفزکــردەوەو باســی گەشــتەکەی
خۆشــت نەکــرد ،وەاڵمــی ئەمــەت نادەمــەوە تــا ئــەوە یــەکالی نەکەینــەوە!
ڕۆبــن :مــاری مــن ناتوانــم بــۆ هیــچ جێگەیــەك لەگەڵــت ســەفەر بکــەم بــە
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تەنهــا ،لــە دینــی ئێمــەدا ئــەوە ڕێگــە پێــدراو نییــە ،تــۆ خــۆت دەبێــت بیــر
لــەوە بکەیتــەوە کــە ئــەو کارانــە نەکەیــت ،نــە بــەزۆر خــۆت بــە کەســدا
هەڵســپێریت ،نــە بــە ئاســانیش خــۆت بدەیــت بــە دەســتەوە ،گــەر
کەســێك تــۆی بوێــت دەبێــت پێــش گەشــتن پێــت ئامــادەی تێــدا بێــت
بەرپرســیاریەتی تــۆ هەڵگرێــت ،دەزانێــت لێــرە بەرپرســیاریەتیەکان
بــە تــەواوی هەڵناگیرێــت ،ئافــرەت و پیــاو بەنــاوی یەکســانیەوە ئەرکــی
ژیانیــان کەوتــوە ئەســتۆ ،مــن کــە لــە کارگەکانــدا کار دەکــەم و ئافرەتــی
تێدایــە زۆر بەزەییــم پێیانــدا دێتــەوە ،چون وەك پیــاو ناتوانــن کار بکەن ،لە
هەمــو ئــەو جێگانــەی کارم کــردوەو ئافرەتــی تێــدا بــوە زۆرینەیــان توشــی
بەدڕەوشــتی بــون بەهــۆی لەدەســتنەدانی کارەکەیــان ،یــان بەهــۆی ئــەوەی
یارمەتیــان بدرێــت لــە قورســی کارەکــە ،بەچــاوی خــۆم دیــم لــە (نــاوی
کارگەکــەی  ٣ )......کچــی ئیســپانیمان تێــدا بــو هــەر حەفتــەو کەســێك
ئیســتغاللی دەکــرد ،رۆژێکیــان یەکێــك لــەو ئافرەتانــە کەوتــە الی منــەوە
حامیلــەش بــو ،ویســتی دەســتم لــێ بــدات بــۆ ئــەوەی لــە ڕوی جنســیەوە
ســۆزم بــۆی بجوڵێــت و کارەکــەی بــۆ بکــەم ،منیــش وتــم دەســتت نزیــك
نەکەیتــەوە ئــەوە الی ئێمــە ڕێگــە پێنــەدراوە ،بــەاڵم هەرچــی کارت هەیــە
ئەمــڕۆ مــن بۆتــی دەکــەم ،تــۆ هــەر خــۆت ســەرقاڵ کــە بــا نەڵێــن کارنــاکات،
گەرنــا بــە نســبەت منــەوە بڕۆیتــەوە بــۆ ماڵیــش هــەر کارەکــەی ئەمــڕۆت
بــۆ دەکــەم ،فرمێســکەکەی ئێســتەش لەپێــش چاومــە کــە دوای قســەکانی
مــن هاتــە خــوارەوە .جــا مــاری خانــم بــا هەتــا بەرپرســیاریەتیە مادیەکــەش
نەگرێتــە ئەســتۆ بــە تــەواوی بەالنــی کەمــەوە تــۆ بــەدور دەبێــت لــە زۆر
کێشــە ،منداڵــت ببێــت دیــارە منداڵەکــە هــی کێیــە ،ناتوانــن بــە ئــارەزوی
خۆیــان یاریــت پــێ بکــەن ،لــە قســەکانتا پێشــتر وابزانــم هەرنازانیــت
باوکتــان کێیــە ،دایکیشــتان وتــان رۆشــتوە ،ببــورە ئەمــە شەخســیە مــن
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نامەوێــت بپرســم ،بــەاڵم خــۆت ئامــاژەت پێکــرد.
مــاری :تــۆ خــۆت وتــت ســەفەر دەکەیــن پێکــەوە ،کــە هــەر دەڵێــی الی
ئێمــەو دینەکــەی ئێمــە ،الی ئێــوە بەڵێــن بــە درۆەوە ئاســاییە! چــون مــن
زۆر دڵــم بــەو ســەفەرە خۆشــە!
ڕۆبــن :نــا بەڵێــن دان الی ئێمــە زۆر گرنگــی پێــدراوە ،دەبێــت یــان بەڵێــن
نەدەیــت یــان کــە بەڵێنتــدا بیبەینەســەر ،نــەك هەرلەگــەڵ مرۆڤــدا بەڵکــو
لەگــەڵ خواشــدا ،بــۆ نمونــە مــن جــاری وا هەیــە لــە شــتێك بترســم
بەشــێوەیەك بەڵێــن دەدەم بەخــوا تــا بەڵێنەکــەم لەبیــر بێــت و نەکەومــە
کاری خراپــەوە.
ماری :لەمە تێنەگەشتم دەتوانیت نمونەیەکم بۆ بهێنیتەوە؟
ڕۆبن :بەڵێ نمونەیەکت بۆ دەهێنمەوە بەاڵم زویر نەبیت!
مــاری :خۆزگــە بمتوانایــە لــە تــۆ زویــر بــم ،مــن هەمــو بیرکردنەوەیەکــم
بۆتــە تــۆ!
ڕۆبــن :مــن هــەر یەکــەم رۆژ کــە تــۆم دی و بەڵێنــم دا کــە بتــان بینمــەوە،
شــەوەکەی لەمــاڵ هەســتام و نوێــژم کــرد ،بەڵێــم بەخــوا دا کە هیــچ زیانێك
بەتــۆ نەگەیەنــم وە ســنورەکانی خــواش نەبەزێنــم ،وە بــۆ ئــەوەی پابەند بم
بــە بەڵێنەکەشــەوە عقوبــەم بــۆ خــۆم دانا،وتــم خوایــە گیــان گــەر مــن تەنهــا
ماچێــك یــان بەرکەوتنێــك بــە شــەهوەتەوە بــەر مــاری بکــەوم بــۆ ئــەوە ٣٠
رۆژ لەســەر یــەك بەڕۆژوبــم ،وە بــڕی  ١٥٠٠پاوەندیــت پــارە ببەخشــم ،ئیتــر
مــن هــەم بیــرم الی بەڵێنەکــەو هەمیــش ترســم لــە عقوبەکــە هەیــە ،چــون
خــۆم بــۆ خــۆم بڕیــارم داوە وە بــۆ منیــش زۆر دەکەوێــت ،هــەم رۆژوەکــە
قورســە مانگێــك لەســەر یــەك و هەمیــش پارەکــە زۆر زۆرە بــۆم.
مــاری :مــن لەمــە تێناگــەم بــەاڵم تــۆ ئەگــەر لــە پارەکــە دەترســیت مــن
دەتوانــم ئــەو پارەیــەت بــۆ دابیــن بکــەم ،هەندێــك پــارەم هەیــە.
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ڕۆبــن :نــا مــاری شــکاندنی بەڵێنەکــە لــە پارەکــە قورســترە ،وە پیــاو ئەگــەر
پیــاو بێــت الی ئێمــە نابێــت تەماحــی لــە پــارەی ئافرەتــدا بێــت ،لــە دینــی
ئێمــەدا ئەگــەر بەڵێنتــدا لــە یــەك کاتــدا دەتوانیــت بیشــکێنیت ،ئەگــەر
بێــت و بەڵێنەکــە لەســەر شــتێکی نــا مەشــروع بــو بێــت ،بــۆ نمونــە مــن
بەڵێــن بــدەم بڵێــم ئیتــر نوێژناکــەم ،یــان قورئــان ناخوێنــم ،یــان قســە
لەگــەڵ خزمێــك کەســێكم ناکــەم ،یــان هــەر ئیشــێك کــە حــەرام بێــت ،ئــەو
جــۆرە بەڵێنانــە لــە دینــی ئێمــەدا دەڵــێ دەبێــت بیشــکێنیت ،وە دەشــبێت
کەفارەتەکەشــی بدەیــت ،چــون نابێــت مــرۆڤ ئەوەنــدە گەمــژە بێــت
بەڵێنــی بــێ بنەمــا بــدات ،ئــەو کەفارەیــەش کەفارەتــی کەمژەییــە ،چــون
مســوڵمان نابێــت کەمــژە بێــت.
ماری :تێگەشتم دەی گەشتەکەمان پێکەوە چ!
ڕۆبــن :ئێمــە لــەم نزیکانــەدا لــە کۆلێــژ گەشــتێکی زانیســتیمان هەیــە بــۆ
 British Museumمامۆســتاکەمان مــاری پالنەکــەی پــێ وتویــن کــە چۆنە،
لــە محەطــەی  Hayes & Harlingtonیــەك دەگیــرن هەمــو قوتابیــەکان
دواتــر دەچیــن بــۆ  Westminsterبــۆالی ســەعاتەکەی لەنــدەن Big Ben
لــە ڕوی مێــژوی و زانســتیەوە باســی دەکــەن بۆمــان ،لــە کاتێکــدا خۆمــان
ســودیش لــە دیمــەکان وەرەگــرن ،دواتــر دەچیــن بــۆ مۆزەخانەکــە ،ئــەو
مــاوە کــە زۆریــش دەخایەنێــت تــۆش دەتوانیــت لەگەڵمــان بیــت و هــەم
سودیشــی هەیــە بــۆت و هەمیــش بــۆ خۆمــان دەتوانیــن قســە بکەیــن.
مــاری :ناکرێــت هەندێــك لەگــەڵ ئــەوان بیــت و دواتــر خۆمــان بڕۆیــن
بــۆ  London Eyeو لــە قــەراخ ئــاوەکان دوبــەدو پێکــەوە بیــن ،ئاســاییە
باوەڕناکــەم مامۆســتاکە قســە بــکات ،حەزدەکەیــت مــن پێــی دەڵێــم!
ڕۆبــن :نــا مــاری مەســەلە مامۆســتاکە نییــە ،مــن بۆیــە دەچــم تــا ســود
لــەو گەشــتە ببینــم ،خــۆ خــۆم ســەدجار زیاتــر رۆشــتومەتە ئــەو جێگانــە،
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بــەاڵم ئەمەیــان جیــاوازی هەیــە ،ئــەو جیابونــەوە لــە کۆمــەڵ نابێــت ،لــە
واڵتــی ئێمــە هەندێــك قوتابــی ئــەوە دەکــەن! بــەاڵم لــە بنەڕەتــدا ئــەوان
گەشــتەکەیان مەبەســت نەبــوە! جگــە لــەوەی ئــەو جێگانــەش بەنــاوی
زانســتیەوە بــۆی دەڕۆن زانســتی نییــە!
مــاری :دەی تــۆ بــەردەوام دەڵێــی الی ئێمــە،الی ئێمــە ،ئەوەتــا الی ئێــوەش
ئــەوە دەکرێــت بۆچــی بــۆ ئێــرە نــا!
ڕۆبــن :مــاری شــتی خــراپ هــەر خراپــە ،الی ئێمــە بێــت یــان الی ئێــوە ،مــن
بــۆ شــتە باشــەکانی الی ئێمــە دەڵێــم الی ئێمــە ،بــەاڵم بــۆ شــتە خراپەکانــی
الی ئێمــە دەڵێــم الی ئێــوە واتــە ئێــرە.
ئــەوە نییــە ئــەم گەشــتەم پــێ خۆشــە ،چــون ئــەم گەشــتە فعلــەن زانســتیە،
پێشــتریش ڕۆشــتوم بــۆ گەشــتی تــر سروشــتەکەی دەزانــم چۆنــە!
مــاری :بــاش هــەرکات ڕێکەوتــن بــۆ ئــەو ســەفەرە چەنــد رۆژێــك پێشــتر
پێــم بڵێــی باشــترە تــا خۆمــی بــۆ ئامــادە بکــەم.
ڕۆبــن :هیــچ خــۆ ئامادەکردنــی ناوێــت خــۆ ئێمــە بــۆ دیســکۆو دانــس
ناڕۆیــن ،مــن هــەروا بــە ئاســایی تیشــرێتێك و پانتۆڵێکــەوە دێــم ،تــۆش
مــادام پۆلەکــەم دەزانــن لەگــەڵ مــن دێیــت ،نەڕۆیــت جلــی نیمچــە ڕوت
لەبــەر بکەیــت ،گــەر ئــەوە بکەیــت مــن لەگەڵــت قســە ناکــەم ئــەو ڕۆژە.
مــاری :جــا جلــی ڕوت الی منیــش مەرغــوب نــی یــە ،ناخۆشــە لەبــری ئەوەی
ســەیری ســەرەوەت بکــەن ســەیری خــوارەوەت بکــەن! بــەاڵم الی ئافــرەت
ئــەو گەشــتانە گرنگــە دەبێــت بەجۆرێــك ســەرنج ڕاکێــش بێــت!
ڕۆبــن :تــۆ ئێســتە بۆمــن ســەرنج ڕاکێشــیت ،ئیتــر پێویســت نــاکات هەتــا
مەیکاپیــش بکەیــت!
مــاری :بەڕاســت وا دەڵێــی ،لــە دڵــەوە ئــەو قســە دەکەیــت! سوپاســت
دەکــەم چەنــد خۆشــە ئــەم وشــانە بــۆ مــن!
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ڕۆبــن :بەڵــێ مــن هــەم تــۆ ،هــەم هەرئافرەتێــك مــادام گــوێ بگرێــت ســەرنج
راکێشــە الم ،کێشــە ئــەو ئافرەتانەیــە کــە گــوێ ناگــرن ،ئێمــە ئەگــەر گــوێ لــە
یــەك نەگریــن ،ناتوانیــن لەیــەك تێبگەیــن ،وە مــن دەمەویــت تــۆ بــە تــەواوی
دڵخــۆش بیــت ،نــەك تەنهــا بــۆ ســاتێك.
ماری :ئم هههه ،ئاواتەخوازم!
ڕۆبــن :مــاری تــۆ وەاڵمــی پرســیارێکی پێشــوت نەدامــەوە لەســەر کەپــڵ و
دەســدرێژی! لەبیرتــە هــا ،یــان پرســیارەکە دوبــارە بکەمــەوە؟
مــاری :بەڵــێ لەبیرمــە ،بەڵــێ ڕۆبــن زۆر کەپــڵ کــە یەکتریشــیان زۆر خــۆش
ویســتوەو بــۆ مــاوەی زۆریــش پێکــەوە بــون ،بــەاڵم لەبــەر یــەك جــار کــە
پیاوەکــە زەوقــی هەبــوەو ئافرەتەکــە نەیوســتوەو پیاوەکــە پێداگــری
کــردوە ئافــرەت تەلەفۆنــی کــردوە بــۆ پۆلیــس و کێشــەکە کەوتوەتــە دادگا،
چــون ئــەوە بــە دەســدرێژی ئەژمــار دەکرێــت؟
ڕۆبــن :نمونــەی واقعیــت الیــە چەنــد دانەیەکــم بــۆ بــاس بکەیــت ،بــەاڵم
نــاوی کــەس مەهێنــە ،گرنــگ ڕوداوەکەیــە نــەك نــاوەکان.
مــاری :بەڵــێ کچێکــی هاوڕێــم لەگــەڵ کوڕێکــی پورتوگالــی بــو ،شــەوێك
تەلەفۆنــی بــۆ کــردم وتــی پیاوەکــەم پۆلیــس بردویەتــی ،وەرە لەگەڵــم
بخــەوە ئەمشــەو چــون هەســت بەترســێکی زۆر دەکــەم ،کــە ڕۆشــتم وتــی:
پیاوەکــەم حەبــی ڤیاگــرای خواردبــو نەیدەتوانــی خــۆی کۆنتــرۆڵ بــکات و
بــەزۆر هاتــە ......منیــش تەلەفۆنــم کــرد بــۆ پۆلیــس و هاتــن و بردیــان!
ڕۆبــن :باشــە مــاری کــە ئــەو هاوڕێیــەت ئــەوەی دەزانــی نەیدەتوانــی بــە
هەرشــێوەیەك بێــت ڕازی بــکات و کار نەگاتــە پۆلیس ،چون ئــەو پەیوەندیە
دواتــر زەحمەتــە دروســتبکرێتەوە ،یانــی پیاوێــك لــە زینــدان بێتــە دەر کــە
بەهــۆی گێــڵ فرێندەکەیــەوە بوبێــت دەکرێــت خۆشەویســتیەکەی نەمرێت
و بــەردەوام بێــت.
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مــاری :تــۆ چ دەڵێــی ڕۆبــن ئەســڵەن جووانــە عینوانەکــەی گۆڕیــوە ئێســتەو
نابێــت پیاوەکــەی بزانێــت لــە کــوێ دەژی!
ڕۆبــن :وتــم نــاوی مەهێنــە ،وریابــە لــەو شــتانەدا هەرگیــز نــاوی کــەس
مەدرکێنــە ،گــەر چیرۆکــی کەســێکت زانــی ئاســاییە باســی بکەیــت بــۆ
خەڵکــی بــۆ ئــەوەی پەنــدی لــێ وەرگرێــت ،بــەاڵم نابێــت نــاوی بزڕێنیــت،
مەگــەر ئیجابــی بێــت ،وە ئایــا ئــەوە چ خۆشەویســتیەکە بەیەكجــار بــگات
بــەو ئاســتەی ببــن بــە دوژمنــی یەکتــری.
مــاری :ڕۆبــن تــۆ فێــرت کــردم قســە بکــەم ،ئێمــە چــون کــەس بــە قوڵــی
نامادوێنێــت هــەر تەنهــا لەســەر روکــەش قســە دەکەیــن ،دونیــای ئێمــە
شــپرزەو شــێواو بــوە ،تەنهــا بــە ڕواڵــەت دەژیــن ،وەك چــۆن برســیمان بێــت
پەالمــاری خــواردن دەدەیــن ،بــۆ جنســیش بــە هەمــان شــێوە ،نابینیــت
هەتــا رێــژەی قەڵــەوی چەنــد زۆرە لــە ئەوروپــاو ئەمەریــکا ،هەمــوی هــی
ئەوەیــە ،کوشــتن و ئازاردانیــش ئێجــگار زۆرە ،مــن ئومێــد دەکــەم کەســێك
بــم رۆژێــك لــە ڕۆژان ئــازاری تــۆ نــەدەم!
ڕۆبــن :دەزانــی مــاری فێربونــی قســەکردن هــەروەك فێربونــی ژیانیــش
گرنگــە ،ئیتــر مەرجیــش نییــە لەگــەڵ منــدا بیــت ،چــون تــۆ کــە فێــری
قســەکردن ببیــت ،دەتوانیــت چــۆن لۆژکیانــە دیفــاع لــە خــۆت بکەیــت و
ڕوبــەڕوی کێشــەو گرفتەکانیــش ببیتــەوە ،ژیانیــش لــە بەســتنەوەی بــە
شەخســێکەوە گرنگتــرە چــون دەکرێــت ئــەو کەســە لــە هــەر لەحزەیەکــەدا
بمرێــت.
ماری :تکا دەکەم ڕۆبن باسی مردن مەکە!
ڕۆبــن :بــۆ؟ جــا خــۆ ئــەوە حەقیقەتێکــەو کــەس ناتوانیــت لێــی قوتــار
بێــت ،تــۆ چــۆن بیرلــە مــردن دەکەیتــەوە ،یــان بــا بڵێــم لــە دوای مــردن!
مــاری :نازانــم ،مــن ئەســڵەن پێــم خــۆش نییــە ئــەو باســە نــە بکرێتــەوە نــە
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قســەی لەســەر بکەیــن!
ڕۆبــن :چیرۆکێکــت بــۆ بــاس دەکــەم مــاری ،هــی دو خۆشەویســتە ،پێــت
خۆشــە گوێبیســتی بیــت؟
مــاری :زۆر سوپاســت دەکــەم ئێجــگار حــەزم لــەو باســانەیە ،بــە هەمــو
ئەحساســێکمەوە گوێــت بــۆ دەگــرم.
ڕۆبــن :ســوپاس بــۆ تــۆی بەڕێــز ،لــە زەمەنــی شــای ئێرانــدا خراپــە زۆر
بەربــاو بــو ،ڕوتــی و گۆرانــی و ئیتــر ئــەو شــتانە ،کــە خومەینــی رۆشــتە
ســەر حوکــم زۆرێــك لــەو گۆرانــی بێژانــە ڕایانکــرد بــۆ ئەمەریــکا ،دو دڵــدار
کــە هەمــو رۆژێــك پێکــەوە ببــون ئــەو هەرایــە دایبڕیــن لەیــەك ،یەکێکیــان
کەوتــە ئەمەریــکاو ئــەوی تــر لــە ئێــران مایــەوە ،ئــەوەی ئەمەریــکا
نەیدەتوانــی بگەڕیتــەوە بــۆ ئێــران و ئــەوەی ئێرانیــش قــورس بــو بــۆی،
ئەنجــام چاوەڕێــی کــرد تــا فیــزەی بــۆ دەرچــو ،کــە گەشــتە ئەمەریــکا
عینوانــی مــاڵ دڵدارەکــەی پــێ ببــو ،تەکســی گرتبــو بچێــت بــۆ ماڵیــان لــە
رێگــە تەکســیەکەی دەعامــی کــردو مــرد! هــا دەبینــی مــردن چۆنــە.
مــاری :چیرۆکێکــی ســەرنج راکێــش بــو ،خــۆش دەبــو گــەر مردنەکــەی
تێنەکەوتایــە ،کاتــی گەشــتەکەت نەزانــی؟
ڕۆبــن :بــۆ نــا ئیســتە دەزانــم ،بــەس نامەویــت پێــت بڵێــم تــا نزیــك
دەبێتــەوەو رۆژێــك پێــش ســەفەر پێتــی دەڵێــم.
مــاری :بــۆ حەزناکەیــت مــن زۆر ســەرنجڕاکێش دەرکــەوم ،مــن دەمەوێــت
ئێرەیــی بەتــۆ ببــەن کــە منــت لەگــەڵ دەبێــت.
ڕۆبــن :دەزانــی مــاری الی ئێمــە کــە باســی ئەوروپــا دەکرێــت دەڵێــن ئەوانــە
ناخیــان زۆر پاکــە ئەســڵەن ئێــرەی هــەر نابــەن!
مــاری :چــون پەیوەنــدی کۆمەاڵیەتــی الی ئێمــە زۆر الواز بــوەو تەنهــا
رۆتینــە ،وەك کاتەکانــی کرســمس و ســەری ســاڵ و ئیســتەرو ئەوانــە
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نەبێــت ،لەبــەر ئەوەیــە شــتە دەرونیــەکان بەدیــار ناکــەون ،بــەاڵم ئێجــگار
زۆرە ،بــۆ نمونــە تــۆ بــڕۆ بــۆ باڕێــك و دانیشــەو بخــۆرەوە ،بکــەوەرە قســە
لەگــەڵ خەڵکەکــەدا بــزان ئــەوەی دەیناســێت باســی نــاکات ،هەتــا باســی
پەیوەندیــە سێکســیەکانیش دەکــەن.
ڕۆبــن :مــن چــون نەڕۆشــتوم بــۆ ئــەو جێگانــە ئەوانــەم بــۆ دەرنەکەوتــوە،
بــەاڵم لــە کۆلێــژو جێگــەی کار زۆر لــەو راســتیانە دەزانــم!
ماری :کە دەزانیت بۆ پرسیارت کرد!
ڕۆبن :پێم خۆش بو لە زمانی تۆشەوە ببیستم!
ماری :متمانەت بە قسەکانم هەیە؟
ڕۆبــن :بەڵــێ تــۆ ئافرەتێکــی زۆر چاکیــت ،چــون دەتوانیــت بیربکەیتــەوەو
هەڵســەنگاندن بکەیــت ،دواتریــش راســتیەکان بڵێیــت.
مــاری :ســەربخە سەرکۆشــم ،بــا ڕوت بــەرەوە ســەرەوە بێــت و هەندێــك
بــەو شــێوەیە قســە بکەیــن!
ڕۆبــن :دەزانیــت مــاری گــەر کەســێك پەلــە بــکات بــۆ بەدەســتهێنانی شــتێك
کــە وەختــی نەهاتبێــت ئــەوە خــوای گــەورە تۆڵــەی لــێ دەســەنێتەوە بــە
دەســت نەکەوتنــی ،یــان گرفــت هاتنــە پێشــی!
ماری :ئەوە وەاڵمی سەرخستنە سەر کۆشەکە بو!
ڕۆبــن :هەندێــك شــت مــن خــۆم وای لێــك دەدەمــەوە لەوەیــە هەڵەشــبم،
کــە دەبینــم ئەوانــەی عەشــقبازی دەکــەن و ڕەفتــاری ڕۆمانســیانە لەپێــش
چــاوی خەڵکــی دەکــەن ئەنجامــی کارەکەیــان خــراپ دەشــکێتەوە ،ئەویــش
وەك عقوبەیەکــی خوایــی ،کــە مافیــان نییــە بــۆ ئــارەزوی خۆیــان ئــارەزوی
پیســی خەڵکــی بجوڵێنــن ،چــون مــرۆڤ نابێــت تەنهــا خــۆ ویســت بێــت.
ماری :ئەم بیرۆکانەی تۆ لە کوێوە سەرچاوە دەگرێت؟
ڕۆبــن :ببیــن مــاری ،لــە دینەکــەی ئێمــەدا ئەگەر کەســێك بــۆ نمونــە باوکێکی
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دەوڵەمەنــدی هەبێــت ،پێــی خۆشــە زو بمرێــت ،بــەاڵم ئــەو تەمەنــی درێــژ
دەبێــت ،منداڵێکــی الساریشــی هەیــەو خــوا خوایەتــی زو باوکــی لــە
کۆڵیــان ببێتــەوە بــۆ ئــەوەی میراتیەکــەی ببــات ،بــەاڵم ئــەو کــە نامرێــت
کوڕێــك یــان کچێکــی بەهەرهۆکارێــك باوکەکــەی خۆیــان دەکــوژن ،ئــەم
کوشــتنە لەبــەر چــی بــوە ،لەبــەر پارەکــە ،بــەاڵم شــەرعی ئێمــە ئــەو کەســە
مەحــروم دەکات لــە میراتەکــە ،ئێمــە قاعیــدەی ئوســوڵیمان هەیــە دەڵــێ:
(مــن اســتعجل الشــيء قبــل أوانــه عوقــب بحرمانــه) واتــە هەرکــەس پەلــە
بــکات لــە بەدەســتهێنانی شــتێك پێــش وەختــی خــۆی ئــەوا ســزا دەدرێــت
بــە پێنەدانــی ،ئــەو کــوڕە یــان ئــەو کچــەی باوکــی خــۆی کوشــتوە گــەر
چاوەڕێــی بکردایــە باوکەکــەی خــۆی بمرێــت دواتــر خــۆ میراتەکــەی هــەر
دەبــرد ،بــەاڵم چــون پەلــەی کــردو ڕێگــەی نــا مەشــروعی بــۆ گرتــە بــەر
شــەرع ســزای دەدات بــە پێنەدانــی ،جگــە لــە عقوبــەی قەتڵەکــەش لــە
ماڵەکــەش بــێ بــەش دەبێــت.
دەبینــم ئەوانــەش کــە ڕێگــەی ناشــەرعی دەگرنــە بــەر بەنــاو خۆشەویســتی
و عەشــقبازیەوە دواتــر کێشــەیەك خــوای گــەورە خــۆی بۆیــان دەخوڵقێنێت
و دواتــر مەحــروم دەبــن لــە خۆشەویســتەکەیان ،زۆرجــار کوشتاریشــی
تێدەکەوێــت ،یــان زۆرکــەس لەوانــە دواتــر متمانەیــان ال الواز دەبێــت و
کەســانێکی فاشــل دەردەچــن لــە پرۆســەی هاوســەرگیریدا.
لــە کاتێکــدا چاوەڕوانیەکــی کەمــی دەویســت تــا پرۆســەکە بــە شــێوەیەکی
شــەرعی بچێتــە قاڵبــی خــۆی ،الی ئێمــە شــتێك هەبــوە لــە پێشــدا کــە
کــچ لــەدوای کــوڕ دەڕۆشــت و بەبــێ پرســی دایــك و بــاوك دەبــون بــە
خۆشەویســتی یەکتــری ،کەچــی ئــەوە الی ئێمــە نەمــاوە بــەاڵم الی ئێــوە
ئێجــگار زۆرە.
مــاری :ڕۆبــن ئێمــەی ئافــرەت وەك پیــاو ناتوانیــن هەرچــی شــت هەیــە بــە
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وشــە دەری ببڕیــن ،بۆیــە دەبێــت جەســتەمان بەشــداربێت لــە دەربڕینــی
ناخمانــدا ،نابینــی ئافــرەت زو دەگــری ،ئــەوە وشــەیە بــە فرمێســك دێتــە
خــوارەوە ،نابینــی وەك خۆشــت وتــت بــۆ قەناعــەت بــە بەرانبــەر جەســتەی
پێشــکەش دەکەیــن.
ڕۆبــن :مــن لەمــە تێناگــەم مــاری ،زۆر ســەیرن ،جەســتەتان پێشــکەش
بەرانبــەر دەکــەن بــۆ دەســتکەوتێکی کــەم یــان یارمەتــی دانێــك ،بــەاڵم
هاوڕێکــەت شــکات لــە کەپڵەکــەی دەکات و دەیخاتــە زینــدان!
مــاری :ژیانــی ئێمــە دژوارە ،الیەنــی کۆمەاڵتیمــان داڕوخــاوە ،تەنهــا
حکومــەت بــۆ هەندێــك شــت پشــتگیرمانە ئەویــش لــە ئەنجامــدا بــە
زیانمــان دەشــكێتەوە ،بــۆ نمونــە ئێســتە ئــەو هاوڕێمــە ڕاســتە شــکاتی کــرد
لــە بــۆی فرێندەکــەی ،بــەاڵم دەکــرا بەبــێ گرتــن و مەحکەمــە چارەســەریش
بکرایــە!
ڕۆبن :دەزانیت ماری شتێکت خستە یادم هاها.
ماری :بەچ پێدەکەنیت دڵەکەم.
ڕۆبــن :ئــەو وشــانە بــەکار مەهێنــە ،دەزانیــت الی ئێمــە زۆرجــار کــە کێشــە
دەبێــت لــە دەرەوە دادگا بــە شــەرعی یــان هەندێــك جــار بــە عەشــائیری
چارەســەری دەکەیــن ،واتــای قســەکەی تــۆ ئــەوە دەهێنێــت ،بــەاڵم لــە
واڵتــی ئێمــە زۆرکــەس دژی ئــەو چارەســەرانەیە ،دەڵێــن ئــەوە غیابــی
قانونــە ،گەرنــا نابێــت پەنــا بــۆ ئــەو ڕێکەوتنانــە ببرێــت.
مــاری :ئــەو شــتانەی کــە حەقــی عامــی تێدایــە حــەق وایــە بخرێتــە دادگا،
بــەاڵم شــتی تــری بچــوك و بــۆ پێکهێنانــی کۆمەاڵیەتــی باشــترە ئــەوە
هەبێــت.
ڕۆبــن :دەزانیــت مــاری زۆرم پــێ خۆشــە ئێســتە وا قســە دەکەیــت ،گەشــتم
بــە قۆناغێــك هەســت دەکــەم زانیاریــم پــێ دەدەیــت زیاتــر.
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مــاری :دەبینــم تــۆ ســەیرم ناکەیــت ناچــارت کــردم ئیتــر بــە بیرکردنــەوە
خۆمــت نیشــان بــدەم.
ڕۆبــن :دەزانیــت منیــش بــەم شــێوە باشــتر دەتبینــم ،ئەوســا لەبــری ڕواڵــەت
و روکاری دەرەوە نــاوەوەش دەبینم.
مــاری :دەزانیــت منیــش زۆر هەســت بــە ئاســودەی دەکــەم لەگــەڵ تــۆ ،چون
بــە هێمنــی گوێــم بــۆ دەگیــرت ،ناتەوێــت بەســەر یــەك پرســیاردا تێپەڕیــت،
گــەر لەبیریشــت بچێــت دواتــر کەوتــەوە یــادت وەاڵمەکــەی دەڵێیــت.
ڕۆبــن :مــاری هەرگیــز تــۆ ڕۆشــتوین بــۆ  Speakers› Cornerلــە Hyde
 Parkلەنــدەن؟ جێگەیەکــە ڕۆژانــی یــەك شــەممان هەرکەســەو باســی
دینــی خــۆی بــۆ خەڵکــی دەکات؟
مــاری :نــا نەڕۆشــتوم بەس مەبەســتت چــی بو! هەســت دەکەم باســەکەمان
گۆڕا!
ڕۆبــن :نــا شــتێکم کەوتــەوە یــاد لــەوەی کــە تــۆ بــە منــن وت بەســەر
پرســیارەکاندا ناڕۆیــت و وەاڵمــی دەدەیتــەوە ،ئافرەتێــك لــەو هــای پارکــە
مســوڵمان بــو ،کــە پرســیاریان لێکــرد بــۆ مســوڵمان بویــت؟ ئەویــش وتــی
ئیســام وەاڵمــی هەمــوو پرســیارەکانی دامــەوە!
ماری :یانی لە ئیسالمدا وەاڵمی هەمو پرسیارێك هەیە؟
ڕۆبــن :بەڵــێ هەیــە بــۆ کەســێك کــە ژیــر بێــت ،وە نییــە بــۆ کەســێك کــە
موعەقــەد بێــت!
مــاری :ئێســتە هەیــە یــان نییــە؟ مــن چــۆن بتوانــم کەســی ژیــرو موعەقــەد
لەیــەك جیابکەمــەوە ،گــەر هەردوکیــان پرســیاریان هەبێــت؟
ڕۆبــن :نمونــەت بــۆ دەهێنمــەوە ،ئــەم ڕۆژانــە لەگــەڵ کەســێکی بــێ
بــاوەڕدا حیوارمــان دەکــرد ،ئــەو دەیگــوت بۆچــی ئێــوە کــە نوێــژ دەکــەن
لــە رۆژێکــدا  ٥جــار دەیکــەن ،منیــش گوتــم لــە شــەرعی ئێمــەدا  ٥جــار
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دیــاری کــراوە ،ئەڵبــەت خــوای گــەورە شــارەزایە بــە دەرونــی ئــەم مرۆڤــەو
بــۆ ئــەوەی توشــی غەفڵــەت نەبێــت تــا لــە رۆژێکــدا  ٥جــار بــە ناچــاری
خــوای بخاتــە بیــر ،بــەاڵم لــە دەرەوەی ئــەو  ٥جارەشــدا هەردەبێــت لــە
یــادی بێــت ،ئــەو هــەر دەیگــوت نــا  ٥جــار زۆرە ،منیــش وتــم باشــە بەبــڕوای
تــۆ چەنــد بێــت باشــە ،ئەویــش گوتــی  ٣جــار باشــە ،منیــش وتــم دەی
ئێســتەش هــەر جێگــەی پرســیارە یەکــێ تــر دەڵــێ باشــە بۆچــی  ٣جــارو
ژمارەیەکــی تــر دەڵێــت ،یەکــێ تــر دەڵــێ بــۆ وەکــو جیمکــردن نەبێــت
مــادام جوڵەکانــی هەمــو لــەش دەگرێتــەوە بــا هــەر جارێــك نیــو کاتژمێــر
بێــت ،ئیتــر هەرکەســەو بــە ئــارەزوی خــۆی ژمارەیــەك و وەختێکــی بــۆ
دادەنێــت ،بــەاڵم شــەرع  ٥جــاری دانــاوەو بەپێــی توانــای کەســەکە ،ئــەو
کەســەی کــە حیوارمــان دەکــرد هەردەیگــوت نــا  ٣جــار باشــە ،منیــش وتــم
دەی لــە شەرعیشــدا  ٣جاریــش هــەر دروســتەو ئــەوەش هاتــوە! وتــی
چــۆن وتــم کاتــی ســەفەر ،نوێــژەکان نیــوەڕۆو عەســر پێکــەوە مەغریــب
و عیشــا پێکــەوە! دواتــر هــەم وتــی نــا ٣یــش هەندێــك جــار گونجــاوە
نییــە ،ئیتــر ئەمــە دەکرێتــە پرســیار بــەاڵم پرســیار نییــە خــۆ خەڵەتاندنــە،
ئەمــە موعەقەدیــە ،پرســیارێك دەکات وەاڵمەکــەی دەکرێــت هــەم دیســان
پرســیار بێــت.
ماری :باش تێنەگەشتم ،نمونەیەکی کورتم بدەرێ.
ڕۆبــن :ســەرچاو ،لــە قورئانــدا ئــەوەی گرنــگ بێــت باســی کــردوە ،هەیــە
پرســیار لــە شــتێك دەکات کــە هیــچ ســودی نییــە ،بــۆ نمونــە لــە قورئانــدا
چیرۆکــی زۆر تێدایــە هەندێکــی نــاوی کەســەکان بــراوە هەندێکــی
نــاوی نەبــراوە ،عیبــرەت لــە ناوەرۆکــی چیرۆکەکەدایــە کەچــی هەیــە
بــەدوای نــاوی کەســەکان و شــوێنەکانیدا دەگەڕێــت ،ناوەکــەی هەرچــی
بێــت کاریگــەری لەســەر پەنــدو عیبرەتــی چیرۆکەکــە نــاکات ،بــۆ نمونــە
پهيامى وريايى

49

جووانــە لەگــەڵ کەپڵەکەیــدا پرتوگالیەکــە ئــەوان کێشــەیەکان بــۆ دروســت
بــوە ،ناویــان هەرچــی بێــت تــۆ کــە بــۆ منــی دەگێڕیتــەوە مــن ســود لــە
کێشــەکەیان وەردەگــرم نــەك ناوەکەیــان ،ئێســتە مــن و تــۆ ئــەم قســانە
دەکەیــن هەمــوی دەنوســمەوە کــە ڕۆشــتمەوە بــۆ ئــەوەی لەبیــرم نەچێــت
و ڕۆژێــك لــە ڕۆژان کەســانێك ســود لــەم ئەزمونــە وەرگرێــت.
ماری :یانی تۆ ئەوەندە منت خۆش دەوێت قسەکانم دەنوسیتەوە؟!
ڕۆبــن :مــاری مــن تــۆم زۆر خۆشــەوێت ،چــون هەســت دەکــەم ڕۆژ بــەڕۆژ
بیــرت فراوانتــر دەبێــت ،نابینــم ئەســڵەن باســی ســەگەکە بکەیتــەوە ،پێــم
خۆشــە بیــرت بجوڵێــت و پرســیاری هەمــە چەشــنت لــەال بجوڵێــت ،لێــرە
مــن دەبینــم زۆر باســی ئــازادی دەکرێــت ،بەتایبــەت بــۆ ئافــرەت ،بــەاڵم لــە
زەمینــەی واقعیــدا ئازادیەکــە لــە ڕوت و قوتــی و بــواری بەدڕەوشــتیدایە!
مــاری :حــەز دەکــەم لــە تــۆی ببیســتم لەســەر ئــازادی ئافــرەت لــە ســعودیەو
ئێــران ،چــون الی ئێمــە ئــەم دوو واڵتــە زۆر زەق دەکرێتــەوەو بــە
ناشــرینترین شــێوە دێتــە بەرچاومــان ،تــۆ چــۆن ئەمــە هەڵدەســەنگێنیت؟
ڕۆبــن :پێــم خۆشــە ئــەو پرســیارە دەکەیــت مــاری ،پێــش وەاڵمەکــەی
مــن ئایــا ئەگــەر هەرچــی لێــرە بگوزەرێــت دەتوانیــت بیخەینــە ســەر
مەســیحیەت؟ لەبــەر ئــەوەی واڵتەکــە بــە واڵتێکــی مەســیحی ناســراوە؟
مــاری :نــا مەســیحیەت لێــرە حوکــم نــاکات ،بــا خەڵکەکــەش ناسنامەشــیان
مەســیحی بێــت.
ڕۆبــن :لــە ئێــران و ســعودیەو وە لــە هەمــو واڵتانــی مســوڵمان نشینیشــدا
ئیســام حوکــم نــاکات ئێســتە ،بــا بــە جوزئیــش حوکــم پەیــڕەو بکرێــت
وەك نــاو ،ئــەو زەقکردنــەوەی ڕاگەیاندنــی ئێــرەش لەســەر ئافــرەت و
مافەکانیــان پێــم وا نییــە پەیوەنــدی بــە ئازادیــەوە هەبێــت!
ماری :ڕۆبن بمبورە کە دەڵێم چۆن پەیوەندی بە ئازادیەوە نی یە؟
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ڕۆبــن :سوپاســت دەکــەم کــە ئەوەنــدە بــە ئەدەبەوە قســە دەکەیــت ،لەبیرتە
ســەرەتای یەکتــر بینینمــان وتــت ســەگەکەم لــە تــۆ جوانتــرە! نمونەیەکــت
بــۆ دەهێنمــەوە لەســەر پەیوەنــدی نەبونــی ئــەو بەرگریــەی ڕۆژئــاوا لەســەر
ئــازادی ،لــە ســعودیەو ئێرانــدا ســەدان زانــای نــاودارو هەتــا ئیســامی لــە
زیندانــدان ،کەچــی ڕۆژئــاوا دیفــاع لەوانــە نــاکات و دیفــاع لــە ئافرەتێــك
دەکات کــە ناهێڵــن خــۆی ڕوتبکاتــەوە بــە ئــارەزوی خــۆی ،ئەگــەر ئازادیــان
مەبەســتە ئــەو زانایانــە لــە ســەر ئــازادی بیــروڕا گیــراون ،وە کاتێــك ئیســام
حوکمــی کــردوە ،کەســی وا هەبــوە شــاعیر بــوەو ســەدان شــیعری هەجــو
وە تەشــهیری کــردوەو نەشــیان گرتــوە ،یــان کاتێــك ســزایان داوە کــە بــە
تــەواوی ســەلماوە مافــی خەڵکــی پێشــێل کــردوە!
مــاری :ڕۆبــن هەســت دەکــەم ڕۆژ بــەڕۆژ زیاتــر تێکەڵــی تــۆ دەبــم ،تــۆ
جوانتریــن کەســێکی تــا ئێســتە دیبێتــم ،ڕابــردوم مەخــە بیــر ،دەمەوێــت
الپــەڕەی تــازە هــەڵ بدەمــەوە ،یــان ڕونتــر بڵێــم هەســت دەکــەم ژیانــم
بــەرەو گۆڕانکاریەکــی تــازە دەڕوات.
ڕۆبــن :قەناعەتــم هەیــە مــاری ئێســتە تــۆ ئەگــەر مســوڵمان بیت بە ئــارەزوی
خۆشــت ،وە حیجــاب بکەیــت ،ســەدان کــەس دژت دەوەســتێتەوە ،لــە
کاتێکــدا ئەگــەر بــۆ ڕوتــی ئــازادی بێــت بــۆ پۆشــتەی بــۆ ئــازادی نەبێــت،
هەســت دەکــەم بەنــاوی ئازادیــەوە شــەڕی تــر لــە پشــتەوە دەکرێــت.
مــاری :مــن لەبیرمــە دایکــم وێنــەی کۆنــی البــو نیشــانی دەدام هیچــی وەك
ئێســتە نەبــو ،ئەگــەر ڕوتیــش هەبوبێــت زۆر کــەم بــوە ،ئێســتە الی ئێمــە
چــون الیەنــی کۆمەاڵیەتــی الواز بــوەو کــەس کــەس ناناســێت و شــیرازەی
کۆمەاڵیەتــی شــێواوە عەیــب و عــار گــوێ پێنادرێــت ،گەرنــا الی کەســە
خوێنــدەوارو پرۆفیشــناڵەکان هێشــتا جۆرێکــە لــە عەیبــە.
ڕۆبــن :خــۆی ئــەم قســەی ئێــوە زۆر ڕاســتە ،منیــش دەبینــم کەســانێکی
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واڵتانــی ڕۆژهــەاڵت کــە دێنــە ئێــرەو کــەس ناناســن جــۆرە ڕەفتارێــك
دەکــەن خۆشــیان قەناعتیــان پێــی نییــە ،نازانــم بــۆ ئــازادی لــە جــل و
بەرگــدا بچــوك کراوەتــەوە.
مــاری :دەزانــم ڕۆبــن تــۆ خــۆت لــەوە دەپارێزیــت بــە تەنهــا لەگــەڵ مــن
بیــت ،بــەاڵم پێــم خۆشــە لەگەڵــم بیــت بــۆ یــادی لەدایــك بونــی جەنێتــی
هاوڕێــم ،لــەوێ قەرەباڵغــە ،خــۆت دەزانیــت الیەنــی کۆمەاڵیەتــی ئێــرە
تەنهــا لــە بێرزدەیــدا کۆکراوەتــەوە ،پێــم خۆشــە تــۆم لەگــەڵ بێــت ،تــکا
دەکــەم دڵــم مەشــکێنە.
ڕۆبــن :بــڕوا دەکەیــت مــاری مــن تــا ئێســتە ئــەو یــادەم بــۆ خــۆم نەکــردوە،
لــە دینــی ئێمــەدا لــە کاتــی لەدایــك بونــدا دوای  ٧رۆژ یــادی لــە دایــك بــون
دەکەیــن وەك دیــن ،ئیتــر تــەواو هــەر ئەوەیــە ،ئەمــەی ئێــرە زۆر نەشــیاوە،
مەشــروبی تێــدا هەڵدەپچــڕن و زۆر شــتی نەشــیاو کــە لەگــەڵ کەســایەتی
منــدا ناگونجێــت بــۆ بەشــداری.
ماری :باشە گەر بۆنەی تربێت لەگەڵم دێیت؟
ڕۆبــن :مــن هێشــتا نازانــم سروشــتی ئــەو بۆنانــە چۆنــە ،دەبێــت بزانــم
چۆنــە ،ئەوســا دەکرێــت مــادام دوبــەدو نەبێــت ،بــەاڵم حــەز دەکــەم ئێســتە
پێــت بڵێــم دو ســبەی گەشــتە زانســتیەکەمانە ،ســەعات  ١٠لــە هەمــان ئــەو
مەحەطــەی پێــم گوتیــت لــە یادتــە خــۆ؟
ماری :وەو ،ناتوانم چاوەڕێ بم تا دو سبەی ڕۆژێكی تەواو پێکەوە!
ڕۆبــن :ســبەی پێناچێــت بتوانــم یــەك ببینیــن دو ســبەی لــە ستەیشــن یــەك
دەبینیــن.
مــاری :تــکا دەکــەم ئــەوەم لەگــەڵ مەکــە ،مــن دێمــە ڕێگەکــەت  ٥دەقــەش
بێــت ئاســودەیم پــێ دەبەخشــێت ،نازانــم بــۆ ،بــەس ئیتــر وام لێهاتــوە،
منیــش دەســتم کــردوە بــە نوســینەوەی قســەکانی تــۆ وەك تــۆ چــۆن
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ئــەوەی مــن دەنوســیت.
ڕۆبــن :مــن بیــر لــە داهاتــو دەکەمــەوە بــۆ نوســینەوەی ئــەم گفوگۆیانــە،
ئێمــە زانامــان هەبــوە رۆشــتوە بــۆ ئەمەریــکا ماوەیەکــی کــەم لــەوێ بــوە
ئەزمونەکــەی کــردوە بــە کتێبێــك ،دەکرێــت ئێمــەش ئەزمونەکانمــان بــۆ
دوای خۆمــان بگوازینــەوە تــا ســودی هەبێــت.
مــاری :مــن بــەو مەبەســتەوە ناینوســم ،هــەرکات بێتاقــەت دەبــم
دەیخوێنمــەوە ،لەگــەڵ خوێندنەوەیــدا دەنگــی تــۆ دەبیســتم ،چیــژ لــەم
یادگاریانــە وەرەگــرم.
ڕۆبــن :پێــم خۆشــە گفتوگــۆی ڕۆژێکمــان بــۆ بهێنیــت تــا ســود لــە ئەزمونــی
تــۆش بــۆ نوســینەوە وەرگــرم.
مــاری :کەواتــە بــۆ خۆشەویســتیت بــۆ مــن دەشــاریتەوە ئەمــە مانــای
خۆشەویســتی نییــە؟
ڕۆبــن :بەڵــێ مانــای خۆشەویســتی یــە ،خۆشەویســتی بــۆ کەســانێك کــە
دەکرێــت هــەر ئەســڵەن نەشــیان ناســم ،مــن ســەدان کتێبــم خوێندوەتــەوە
نوســەرەکانیان ســەدان ســاڵە مــردون ،ئــەوە خۆشەویســتی ئــەوان بــوە
بــۆ ئێمــە کــە بەرهەمەکانیــان بــەو شــێوەیە پاراســتوە ،دەبێــت منیــش
نەوەکانــی دوای خۆشــم خــۆش بوێــت و ئەزمونیــان بــۆ بگوزمــەوە.
مــاری :ئــەو دیاریانــەی کــە پێتــدام جــار بەجــار دەیــان خوێنمــەوە ،بــە
تایبــەت کتێبــە گەورەکەیــان ،ئــەوەی موجەلــەدە لەســەری نوســراوە
قورئانــی پیــرۆز ،مــن وەك ئینجیــل دەهاتــە پێشــچاوم ،بــەاڵم جــار بەجــار
ســەیری دەکــەم شــتی زۆر ســەیری تێــدا دەبینــم ،هەتــا باســی چۆنیەتــی
جوتبونیشــی تێدایــە ،ســەیرە زۆریــش ســەیرە ،ســەیر نییــە ڕۆبــن؟!
ڕۆبــن :بەڵــێ زۆریــش ســەیرە ،بــەاڵم بــە پێچەوانــەی ئــەوەی تــۆ بیــری لــێ
دەکەیتــەوە ،ســەیرە ئەگــەر باســی تێــدا نەبێــت ،چــون مــاری قورئــان هــەم
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باســی مافــی ئافــرەت و منــداڵ و مرۆڤیــش دەکات بــە گشــتی ،ئــەوەش
دەچێتــە ئــەو چوارچێوانــەوە.
مــاری :دەقێکــم بەرچاوکــەوت زۆر ســەرنجڕاکێش بــوالم ،کــە دەڵــێ :تەنهــا
لــە پێشــەوە دەبێــت بچنــە الی ئافرەتــەکان ،بیــرم لــێ دەکــردەوە ئــەم
دەقــە کێشــەی زۆری چارەســەر دەکات گــەر پەیــڕەو بکرێــت ،ئێمــە لێــرە
دکتــۆرەکان ڕێنومایمــان دەکات لــەوەی لــە کاتــی حەیــزدا کاری ســەرجێی
نەکەیــن ،وە لــە دواشــەوە مەترســیدارە ،هەرچەنــد ئافــرەت گــەر ناچــار
نەکرێــت حەزیشــی پێنــاکات ،بــەاڵم الی ئێمــە زۆر شــایعەو دەکرێــت و
زۆرجــار ناچاریشــە.
ڕۆبــن :جێگــەی منــداڵ بــون پێشــەوەیە ،بۆیــە تۆویــش دەبێــت لەوێــدا
بچێنرێــت ،لــە قورئانــدا ڕێــك وا دەڵێــت ،ئــەوەش بیروبــاوەڕە الی ئێمــە،
لەبیرتــە مــاری مــن پێــم وتــی پەلــە لــەم کارانــەدا نابێــت بکرێــت ،پێویســتی
بــە یاســاو ڕێســاو ڕێنومانــی تــەواوە ،بــۆ نمونــە ئافــرەت دەبێــت مــاوەی
پــاك بونــەوە تێپەڕێنێــت گــەر مێــرد مــردو بــو یــان تاڵقــدراو بــو ،دواتــر
بــە ڕەزامەنــدی و عەقــد ئــەو کارە بکرێــت ،لــە نامەکەشــدا ئەمانــەم بــۆ
ڕونکردویتەتــەوە ،بــەاڵم ئەمــەم تێــدا نەوتبــو ،کــە ئافــرەت لــە دواوە وە لــە
کاتــی حەیــزو زەســیتاندا نابێــت پیــاو کاری جوتبونــی لەگەڵــدا بــکات ،هەتــا
ئافرەتــەکان الی ئێمــە کــە دەیــدەن بــە شــو ،دایکــەکان ئەمــەی پــێ دەڵێــن
وەك ڕێنومایــی و ئــاگاداری.
مــاری :وەو ،الی ئێمــە هیــچ لــەم ڕێنوماییانــە پەیــڕەو ناکرێــت ،هەمــوی
دەکەوێتــە ســەر زەمیــری پیاوەکــە ،زۆر ئافــرەت دەچەوســێنرێتەوەو
ناچــاری ئــەم کارانــە دەکرێــت ،ئافرەتیــش زۆرجــار بــۆ ئــەوەی شــیرازەی
نەپچڕێــت و چیتــر ئەوەنــدە لەســەرگەردانیدا نەبێــت هەمــوی قبــوڵ
دەکات.
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ڕۆبــن :باشــە لەبیرتــە وتــت هاوڕێکــەم ئــەوەی بــۆی فرێنــدە پرتوگالیەکــەی
هەیــە شــکاتی لــە مێردەکــەی کــردوە لەبــەر ئــەم کارە بــوە!
مــاری :نــا لەبــەر ئەمــە نەبــو ،نازانــم مــن پرســیارم نەکــرد لەوانەشــە ،بــەاڵم
ئەمانــە ئێجــگار زۆر دەکرێــت!
ڕۆبــن :بۆیــە پرســیم دەکرێــت ئافرەت شــکات بکات گــەر پیاوەکــەی ناچاری
کــرد بــۆ ئــەم کارە ،چــون گرێبەســتی زەواج بــۆ پێشــەوەیە نــەك پاشــەوە،
هەتــا پیاوانــی ئاینــی ئێمــە لــە جێگــە دینیەکانــدا ئەمانــە بــە ئاشــکرا دەڵێــن،
هەتــا هەیــە وتویەتــی ئەگــەر پیــاو ئــەوکارەی لەگــەڵ خێزانــی کــرد ئــەوە
تەاڵقــی دەکەوێــت ،واتــە دەبێــت جیــا ببنــەوە.
ماری :یانی بە کردنی ئەوکارە دەبێتە هۆی جیابونەوە؟
ڕۆبــن :مــن گــەڕام بــۆ دۆزینــەوەی ســەرچاوەی ئــەو قســەیە ،زانایەکمــان
هەیــە دەڵــێ ،گــەر ئــەو کارە کــرا ئــەوە پێچەوانــەی عەقدەکەیــە ،کــە
پێچەوانــەی عەقدەکــە بــو کەواتــە عەقدەکــە هەڵدەوەشــێتەوە ،کــە
هەڵیشوەشــایەوە کەواتــە تــەاڵق دەکەوێــت.
ماری :زانایانی ئێوە ئەوەندە بە وردی لەسەر ئەم باسە دەڕۆن؟
ڕۆبــن :زانایانــی ئێمــە زۆر وردەکارتریشــن لــەوە ،پێداگــری زۆر دەکــەن لــە
ڕونکردنــەوەی ئەحکامــەکان بــۆ خەڵکــی.
مــاری :جــا زانایانــی ئێــوە کــەس گوێیــان لــێ دەگرێــت؟ چــون هــی ئێمــە
تەنهــا وەك نــاو مــاون ،ئەوەتــا هەتــا خۆشــیان لــەکاری گــەورەو قێزەونــەوە
گالون )pedofile (،واتــە لەگــەڵ منداڵــدا زۆرجــار لــە ئاســتی بااڵشــدا
قســەی لەســەر دەکــەن.
ڕۆبــن :گەرچــی هێــزی تەنفیــزی لــە پشــت زانایــان نییــە ،بــەاڵم خەڵکــی
خــۆی پابەنــد دەبێــت ،بــۆ نمونــە هــەر لــەم واڵتــەدا ســەدان کــەس وازی لــە
ئیشــێکی خــراپ هێنــاوە بەهــۆی ڕێنومایــی زانایانــەوە ،چــون الی ئێمە وەك
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عەقیــدە ئەمانــە دەچەســپێت و عەقیدەکــەش پەیوەســتە بــە قیامەتــەوە،
خەڵکــی خــۆی نایەوێــت دەســتبەرداری ببێــت.
مــاری :چەنــد خۆشــە کەســێك پیــاوت بێــت ئــەم ڕێنوماییانــە لەبەرچــاو
بگرێــت.
ڕۆبــن :بەڵــێ الی ئێمــە ئەرکــی پیــاو تەنهــا لەبەرچاوگرتنــی ئــەو ڕینوماییانە
نییــە ،بەڵکــو دەبێــت بژێــوی ئافرەتەکــەش دابیــن بکات!
مــاری :تــۆ بەڕاســت وا دەڵێــی ڕۆبــن یــان خۆتــم ال خۆشەویســت دەکەیــت،
مــن تــۆم زۆر خــۆش دەوێــت و ئامــادەم داواکاریشــت قبــوڵ بکــەم.
ڕۆبــن :دەزانــی مــاری الی ئێمــە پیــاو ئیــش دەکات و پارەکــەی وەك بانــک
الی ژنەکەیــەو ئــەو خاوەنــی بڕیــارە! ئەڵبــەت وەك دیــن لەمــە تێمەگــە وەك
کەلتــورە ،هەتــا هەیــە بــە گوێــرەی پێویســت پــارەش نــادات بــە پیاوەکــە
لــە کاتێکــدا پیاوەکــە پەیــدای کــردوەو ژنەکــە لــە ماڵدایــە!
ماری :لە ئێران و سعودیەش وایە؟
ڕۆبــن :زۆر ئــاگاداری وردەکاری ئــەوێ نیــم ،بــەاڵم وا هەســت دەکــەم ئــەوان
هێشــتا باشــتریش بن.
مــاری :ڕۆبــن ئێمــە پیــاو لێمــان قبــوڵ نــاکات بەشــداری بژێــوی لەگەڵــدا
نەکەیــن ،ئەســڵەن دەبێــت نیــوە بــە نیــوە بێــت.
ڕۆبــن :دینــی ئێمــە بەرانبــەر بــە ئافــرەت بــە کورتــی دەبێــت ،پێــش هێنانــی
دیــاری بــۆ بکرێــت ،بــە عەقــدو شــاهیدو ڕەزامەنــدی بێــت ،نابێــت ســتەمی
جنســی لــێ بکرێــت وەك پێشــتر باســمکرد ،وە دەبێــت بەخێویــش بکرێــت.
ماری :گاڵتەم لەگەڵ دەکەیت! دەتەوێت بە تەواوی شێتم بکەیت!
ڕۆبــن :نــا مــاری مــن بەچــاوی تــر ســەیری تــۆ دەکــەم ،ئــەوەش کــە وتــم
هەمــوی حەقیقەتــە الدان لێــی ســەرپێچیەو ســزای دونیایــی و قیامەتیشــی
هەیــە!
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ماری :یانی ئێوەی پیاو دەچنە ژێرباری ئەو بەرپرسیاریەتیانە هەموی؟!
ڕۆبــن :مــن ناڵێــم ئێمــە هەمومــان دەچیــن ،بــەاڵم ئەوانــە هەمــوی یاســاو
ڕیســای دینــە بەرانبــەر ئافــرەت ،ئــەوەی پابەنــد بێــت بــە دینــەوە دەبێــت
بچێتــە ژێــری.
مــاری :باســی ئــەم شــتانەی دینیــان بــۆ ئێمــە نەکــردوە ،هــەردەم
دەمانترســێنن و تەنهــا باســی مەترســی حیجابمــان بــۆ دەکــەن!
ڕۆبــن :وردەکاری دیــن زۆر لــەوە زیاتــرەو حیجابیــش جێگــەی مەترســی
نییــە.
مــاری :ببــورە دڵەکــەم ،دەبینــم هــەر ســەیری ســەعات دەکەیــت و دیــارە بــە
پەلەیــت ،ســبەی لــە ستەیشــن یــەك دەبینیــن.
ڕۆبــن :مــاری نەکەیــت ســبەی شــەرمەزاری الی مامۆســتاو هاوڕێکانــم
بکەیــت ،چــون تــا ئێســتە چەنــد کچێــك هــەم لــە پۆلەکەمــان و هەمیــش لــە
کۆلێــژ داوای پەیوەندیــان لێکــردوم مــن زۆر بــە تونــدی ڕەدم کردوەتــەوە،
تــا وا نەزانــن پەیوەنــدی مــن و تــۆ پەیوەندیەکــی تێکەڵیــەو الی ئەوانیــش
شــەرمەزار ببــم.
مــاری :لەگــەڵ مــن شــەرمەزاریە! مــن هەوڵــی زۆرم داوە کەســێکی شــیاوبم
بــۆ تــۆ ،بــەاڵم تــۆ دەڵێــی شــەرمەزاری!
ڕۆبــن :شــەرمەزاری لــە درۆکردندایــە ،مــن بەوانــم وتــوە مــن مســوڵمانم لــە
دەرەوە زەواجــی شــەرعی هیــچ شــتێك الی مــن مەقبــول نییــە ،وە پێشــم
وتــون ئێــوەش شــیاونین بــۆ ئــەوەی زەواجتــان لەگــەڵ بکــەم.
مــاری :ئەهــا یانــی مەســەلەکە درۆیــە ،بــۆ درۆ الی ئێــوە ئەوەنــدە شــتێکی
گەورەیــە!
ڕۆبــن :بەڵــێ مــاری درۆ زۆر کێشــەیە ناڵێــم الی ئێمــە درۆکــردن نییــە ،بــەاڵم
لــە ئیســامدا درۆکــردن مایەی شــەرمەزاریە.
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ماری :ئای ئێمە چەند درۆمان لەگەڵ دەکرێت!
ڕۆبــن :الی ئێمــە دەڵێــن ئەوروپیــەکان درۆ ناکــەن! تــۆش وا دەڵێــی!
بەهەرحــاڵ ســبەی یــەك دەبینینــەوە .ســوپاس بــۆ دەستنوسەکەشــت.
مــاری :وتــت الی ئێمــە درۆ ناکرێــت! دە بــا پێــت بڵێــم ،الی ئێمــە لــە
کەســێکی ئاســاییەوە تــا ســەرەك وەزیــران درۆ دەکات ،ژیانــی ئێمــە
بەهــۆی درۆو فێڵــەوە فەوتــاوە ،درۆ لەگــەڵ یەکتــر ،لەگــەڵ حکومــەت،
ئــەوان لەگــەڵ ئێمــە ،کۆمپانیــاکان لەگــەڵ هەمــوی ،تەنهــا لــە هەندێــك
جێگــە کــە هیــچ ســودێکی نییــە بــۆی درۆ بۆیــە نایــکات ،بــۆ نمونــە تــۆ
دەچیــت لــە کۆمپانیایــەك شــت دەکڕیــت ،زۆرجــار کارمەنــدەکان درۆت
لەگــەڵ نــاکات چــون قازانجەکــەی بــۆ خــۆی ناگەڕێتــەوە ،بــەاڵم ئێســتە
ئەوانیشــیان فێــری درۆ کــردوە بەهــۆی ئــەوەی قازانجــی زیادیــان دەدەنــێ
تــا مشــتەری ڕابکێشــێت ،ئەوانیــش دەســت دەکــەن بــە درۆ بــۆ ڕاکێشــانی
مشــتەری ،بــڕۆ خــوات لەگــەڵ ســبەی دەتبینمــەوە.
ڕۆژی دواتر
لــە دورەوە مــاری م دی ،کۆفیەکــی ســەفەری بــە دەســتەوە بــو ســەیری
ئەمــاو الی دەکــرد.
ڕۆبن :بەیانت باش ماری.
ماری :لەمە باشتر نابێت هەر لە بەیانیەوە لەگەڵ تۆدابم.
ڕۆبــن :لەگــەڵ منــدا نیــت بــە تەنهــا ،وەرە بــا هەندێــك لــە هاوڕێکانمــت پــێ
بناسێمم:
-١ئەوە ماری مامۆستامە دەبینی بانگیان دەکات بۆ ئەوەی کۆببنەوە.
-٢ئــەو ئافرەتــە دەبینــی لــە ســوچەکەدا جامتــا پەمەییەکــە ،ئــەوە
ســڤیتالنایە خەڵکــی ڕوســیایە ،ئافرەتێکــی زۆر چاکــە ،مێردەکــەی هاوڕێمــە
شــەو قســەم لەگــەڵ کــردن و باســی تــۆم بــۆ کــردن ،ســڤیتالنا پێــی خۆشــە
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بتناســێت ،هەرکــە نــاوی خــۆت پــێ وت ئیتــر هەمــو شــت دەزانێت ،شــەوی
ڕابــردو باســی تــۆم بــۆ کــردن.
وەرە جارێــك بــا تکــت بــۆ هەردوکمــان ببــڕم ،تــۆ کارتــی قوتابیــت نییــە،
وایــە؟
مــاری :وازم لــە خوێنــدن هێنــاوە هێشــتا کارتــی تەلەبایەتیەکــەم دەخــوات
بــۆ کارت بڕیــن ،فەرمــو.
ڕۆبــن :بــەڕێ دەکەویــن ،لــە قتارەکــەدا لــە تەنیشــت مــن دامەنیشــە،
بەرانبــەرم بــە ،یــان خــۆت بکــە بــە هاوڕێــی یەکێــك لــەوان ،بــە تایبــەت
ســڤیتالنا.
ماری :ئێستە بۆ کوێ دەڕۆین؟
ڕۆبــن :بگــرە ئــەوە پالنەکەیــە ،دەچینــە Downing Street 10 ،الی مــاڵ
ســەرەك وەزیــران ،دواتــر  Beckingham palaceالی مــاڵ مەلیکەکــە،
دواتــر دەچیــن بــۆالی  Big Benســەعاتەکی لەنــدەن و ســەیری London
 Eyeچــاوی لەنــدەن دەکەیــن و لــە کۆتایــدا دەچێــن بــۆ Museum
مۆزەخانــە ،دەمەوێــت گوێــم لــە مامۆســتاو ڕێبەرەکــە بێــت تــا ســود لــەم
گەشــتە ببینــم.
مــاری :خەمــت نەبێــت ڕۆبــن ،مــن چەندجــار هاتــوم پێشــترو خــۆم دەبمــە
ڕێبــەرت هەرچــی پرســیارت هەبــو لــە خۆمــی بکــە ،ئــەوان بــە کورتــی
شــەرحی دەکــەن ،مــن بــە درێــژی شــەرحی دەکــەم بــۆت.
ڕۆبــن :تــەواو دادەبەزیــن و بــە پێــی دەچیــن بــۆ الی مــاڵ ســەرەك وەزیــران،
دەزانــی مــاری الی ئێمــە ماڵــە ســەرۆك و هەتــا بەرپرســە ئاســاییەکانیش
ناهێڵــن بــەم شــێوەیە نزیــك ببینــەوە.
مــاری :ڕۆبــن ئەمــە ڕوکەشــە دەرەوە تــۆ ئــاوا دەیبینــی ســادە ،بــەاڵم
لەنــاوەوە ســەرت ســوڕ دەمێنێــت.
پهيامى وريايى
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ڕۆبــن :دەزانــی کاردانــەوەی زۆر لەســەر تۆنــی بلــەر دروســت بــوەو خەڵکــی
لێــی ناڕازیــە ،نەدەبــو شــەڕی عێــراق بــکات ،گوێــی بەکــەس نــەداو هــەر
کــردی.
مــاری :ڕۆبــن ئەمانــە هەمــان خوێنــی هیتلــەرو زاڵمــە کۆنەکانیــان هــەر
تێدایــە ،دونیایــەك بانگەشــەی درۆ دەکــەن و دواتــر خوێنــی دونیــا دەڕێــژن
و باجیــش لەســەر ئێمــە زۆر دەکــەن و دوای ســااڵنێکی زۆر ئەوســا دەڵێــن
هەڵەبویــن ببــورن! ئــەوکات ببــورە چ ســودی هەیــە.
ڕۆبــن :لەبیــرم ناچێــت مــاری ،کۆمەڵێــك ئافــرەت داوای چاوپێکەوتیــان کرد
لەگــەڵ تۆنــی بلــەر پێــش ئــەوەی بــدات لــە عێــراق ،چاوپێکەوتنەکــەم دی
یەکێــك لــە ئافرەتــەکان وتــی :مــن کوڕێکــم لــە ١١ی ســێپتەمبەر کــوژراوە،
دەردی کــوڕ کوشــتن دەزانــم چۆنــە ،داوات لــێ دەکــەم ســەرۆك وەزیــران
ئــەم شــەڕە مەکــە ،چــون ســەدان دایــك وەك منــی لــێ دێــت!
مــاری :ئــەو قســانە بــۆ کەســێك دەبێــت بکرێــت کــە ســاحێب بەزەیــی بێــت،
لــە شــەڕو کوشــتاری زۆری مێــژو تێرمــان نەخــوارد ئێســتەش هــەر شــەڕو
هــەر شــەڕ ،ئێمــە ئێســتەش رق و قینمــان لەگــەڵ ناوخــۆی خۆمانــداو
ئەوروپیەکانــدا تــەواو نەبــوە رقــی شــەرقیش بێتــە ســەری.
ڕۆبــن :ســڤیتالنا بانگــت دەکات ،بــڕۆ بــۆالی ،حــەز دەکــەم پێکــەوە بــن ،تــا
لــە مۆزەخانەکــە دیســان پێکــەوە قســە دەکەیــن ،منیــش دەڕۆم لەگــەڵ
هەندێــك لــە برادەرەکانمــدا دەدوێــم.
مــاری :ناکرێــت نەچێــن بــۆ مۆزەخانەکــە ،چــون ئــەوێ کاتــی زۆری دەوێــت،
لەبــری ئــەوە بــۆ خۆمــان دوبــەدو پیاســە دەکەیــن و دواتــر دەگەڕێینــەوە.
ڕۆبــن :ئەوەتــە ســڤیتالنا دەســت ڕادەوەشــێنێت ،بــڕۆ بــۆالی ،ســەالم لــە
مامۆستاکەشــم بکــە ،سوپاســی بکــە کــە ڕێگــەی دا ،چــون منــی خــۆش
دەوێــت گەرنــا نەیدەهێشــت.
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ماری :ئم ،دەی باش ،دواتر بەیەك دەگەینەوە.
ڕۆبــن :ســڤیتالنا چــۆن بــو لەگەڵــت ئافرەتێکــی زۆر چاکە ٢ ،ســاڵە دەیناســم،
چەندجــار ڕۆشــتوم بــۆ ماڵیــان ،تەبیعەتــی ڕوســیەکان زیاتــر لــە ئێمــەوە
نزیکتــرە ،زۆرتــر کۆمەاڵیەتیــن و تێکەڵیــش دەبــن.
ماری :زۆر ئاسودەبوم لەگەڵی ،ستایلی جلەکەشمی زۆر بە دڵ بو!
ڕۆبــن :ئــەوە چییــە مــاری ،ئافــرەت هــەر گەشــتن بەیەك باســی جــل دەکەن!
الی ئێمــەش هەروایــە ،ئافرەتــەکان دەڵێــی هەمــوی یــەك مارکــەن ،مــن کــە
دەبینــم قســە دەکــەن وا دەزانــم پالنــی درێــژو قــوڵ دادەنێــن ،کەچــی
باســی جــل و بــەرگ و مەیــکاپ دەکــەن!
مــاری :ڕۆبــن دونیــای ئافــرەت تــەواو جیــاوازە لــە پیــاو ،دەبێــت ئــەوە
قبــوڵ بکەیــت ،الی ئێمــە جــل و بــەرگ و ڕواڵــەت زۆر جێگــەی بایەخــە.
ڕۆبــن :دەزانیــت مــاری مــن تێبینــی ئــەوەم کــردوە لــەم بەریتانیایــە جــل
و بــەرگ و شــتومەکی ئافــرەت بــە گشــتی گرانتــرە لــە هــی پیــاو ،تــۆ بڵێــی
ئەقڵیەتــی ئافرەتیــان نەخوێندبێتــەوەو بەپێــی ئــەوە ســعریان دانابێــت ،وە
دەشــبینم بــەردەوام بەشــی ئافرەتــان قەرەباڵغــە هههــه.
مــاری :ئێمــە ئــەو هەمــو کارە قورســە دەکەیــن و پارەکــەش هەمــوی بەکــرێ
و پــارەی ئــاو و کارەبــاو غــازو ،زەریبــەو ،بیمــەو شــتێكیش بمێنێتــەوە
ئەوەنــدە مۆدیــات دێــت ئەگــەر بــە ئیزافــە ئیشــکردن پاشــەکەوتێك
بکەیــن لەوەشــدا ئەویــش دادەنێیــن.
ڕۆبــن :بــەاڵم دەشــزانیت مــاری هێشــتا لەگــەڵ ئەوەشــدا موچــەی ئافــرەت
کەمتــرە لــە هــی پیــاو!
ماری :ئیتر ئێمە کەس نییە دیفاعمان لێ بکات!
ڕۆبــن :بــۆ خــۆ الی ئێمــە دەڵێــن ئافرەتــی ئەوروپــی زۆر زیرەکــن و خۆیــان
دیفــاع لــە خۆیــان دەکــەن.
پهيامى وريايى
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ماری :ئەم قیتارە کە ئێستە پێی هاتین قتاری ژێر زەوی خۆ دەزانیت؟
ڕۆبــن :بەڵــێ ئێجــگار زۆر هاتوچــۆی پــێ دەکــەم ،بەشــێوەیەك ئێســتە
نەخشــەم پێویســت نییــە ،هەمــو خەتەکانــم لەبــەر کــردوە ،هــەر ئەوەنــدە
بڵــێ فــان محەطــە یەکســەر دەزانــم چ خەتێــك بــۆی دەچێــت!
مــاری :ســەدان دەســدرێژی سێکســی و گێچەڵــی سێکســی تێــدا دەکرێــت،
زۆری شــکات دەکات و تــازە رۆشــتوە فایــدەی نییــەو ،زۆریشــی هــەر قســە
نــاکات چــون ئەوەنــدە زۆرە چارناکرێــت ،ئافرەتەکانیــش دەترســن زۆری.
ڕۆبــن :دەزانیــت مــاری لــە ئێــران بەشــی ئافــرەت و پیــاو جیایــە لــە
قطارەکانــی ژێــر زەویــدا ،هەتــا لــە پاسەکانیشــدا ،خــۆ مــن پشــتگیری
سســتمەکەیان ناکــەم بــەاڵم پــاس و قطاری گشــتی بــەو شــێوەیان لێکردوە.
مــاری :کەواتــە لــە ڕوی ئیداریــەوە ئێــران بــە هێــزە کــە توانیویەتــی ئــەوە
بــکات.
ڕۆبــن :دەزانیــت مــاری شــتێکی تــرم کەوتــە یــاد ،هەتــا ســعودیەش کــە
ڕێگــە نــادەن ئافــرەت ســیاقە بــکات یــان بــە تەنهــا بڕواتــە دەرەوە لەبــەر
ئەوەیــە ئافرەتــەکان پارێــزراو بــن ،نــەوەك کــەس دەســدرێژیان بکاتــە ســەر.
مــاری :ئــەی چــۆن دەکرێــت هــەر ئافرەتێــك و کەســێکی لەگــەڵ بێــت؟ ئــەم
هەمــو بــۆدی گاردە لــە کــوێ دەهێنــن؟!
ڕۆبــن :مــاری واڵتانــی شــەرقی وەك ئێــرە نییــە ،ئافــرەت لــە  ١٦ســاڵ
دەربکــەن ئافــرەت چاودێــری لــێ دەکرێــت و ناهێڵــن بکەونــە ســەر جــادەو
بــە تەنهــا بژیــن ،کەســوکار بــەو ئەرکــە هەڵدەســتن ،دەبــن بــە بــۆدی کاردو
پاســەوانیان ،پاســەوانی راســتی.
مــاری :ڕۆبــن گاڵتــەم لەگــەڵ مەکــە ،لــە بەیانیــەوە لەگــەڵ ســڤیتالنا قســە
دەکەیــن ئەوانیــش وەك ئێمــە وان!
ڕۆبن :ڕاست دەکەیت من باسی ڕوسیام بۆ نەکردیت.
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مــاری :ســەیرە ،خۆزگــە ئێمــەش بــەو شــێوەیە پارێزگاریمــان لــێ بکرایــە،
کەســی خۆمــان هەبوایــە ،نــەك هــەر شــکات و پۆلیــس ،وەك وتــم هەمــو
کــەس شــکات نــاکات ،وە شــکات چــاری هەموشــی نــاکات.
ڕۆبن :سوپاسی مامۆستاکەمت کرد؟
ماری :بەڵێ کردم ،ئەویش وتی تۆ زۆر جوانی بەم جل و بەرگەوە.
ڕۆبن :ئەها مامۆستاش هەر باسی جل و بەرگ دەکات!
مــاری :پیاوانــی الی ئێمــە ئەوانیــش باســی جــل و بــەرگ دەکــەن ،بــەس
کەمتــر لــە ئێمــە.
ڕۆبن :ژنانیەکان ،ئەوانەی کە خۆیان دەکەن بە ئافرەت.
مــاری :نــا ڕۆبــن ئەوانــە زۆر کەمــن ،ئەســڵەن مەرغــوب نیــن ،بــا پێــت بڵێــم
لەنــاو ئێمــەدا زۆجــار الســبین و گــەی وەك جوێــن بــەکار دێــت ئەوەنــدە
عەیبەیــە.
ڕۆبــن :ئــەی بــۆ دیفاعیــان لــێ دەکــەن و یاســایان بــۆ دەردەکــەن کــە لەیــەك
مــارە ببڕێــن!
مــاری :سیاســیەکانی ئێمــە گوێیــان لــەوە نییــە کەســێك چ بەخــۆی دەکات،
کەســەکان دەبێــت خۆیــان ڕەحــم بەخۆیــان بکــەن ،نابێــت هــەر چاویــان لــە
ســەرەوە بێــت.
ڕۆبن :زۆر شیکاریت بۆ نەکردم لە مۆزەخانەکە بۆ؟
مــاری :مامۆســتاکە قســەی دەکــردو قەرەباڵــغ بــو ،پێــم خۆشــە جارێکــی تــر
دوبەدوبیــن بــە ئیســراحەت و چاکتــر لێــك تێدەگەیــەن.
ڕۆبــن :دەزانیــت مــاری تــۆ دەڵێــی لەمــن تێناگەیــت! کــە وتــم ئێمــە ناتوانیــن
دوبەدوبیــن ئــەوە مانــای چییە؟
مــاری :الی ئێمــە زیاتــر کاتێــك ئــەو دەســتەواژانە بەکاردێنیــن کــە دایــك
و بــاوك رێگەمــان پــێ نــەدەن ،ئەویــش زیاتــر لــە منداڵیدایــەو لــە ترســی
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ســزا ،یــان یاســا ڕێگــەی نــەدات!
ڕۆبــن :نــا مــاری ئــەوەی ئێمــە زۆر قوڵتــرە ،ئێمــە باوەڕمــان بــە خوایــەك
هەیــە بــەردەوام کارەکانمــان ڕیکــۆرد دەکات ،دواتــر ئەنجامەکــەی
وەردەگرینــەوە ،وتــت ســزا! بــۆ منــداڵ ،الم ســەیر بــو! منــداڵ ســزا دەدرێــت
لێــرە!
مــاری :ڕۆبــن دونیــای یاســا شــتێکە ،دونیــای حەقیقیــش شــتێکی تــرە،
زۆرشــت یاســا ڕێگــەی پێنەداوە ،بــەاڵم لە زەمینــەی واقعیــدا پێچەوانەکەی
دەبینرێــت ،جگــە لــەوە یاســا هەرگیــز ناتوانێــت کۆنترۆڵــی هەمــو شــتەکان
بــکات ،منــداڵ لــە ماڵــەوە لەگــەڵ دایــك ،یــان بــاوك ،یــان هەردوکیــان بێــت،
خــۆ حکومــەت پۆلیســی بــۆ تەعیــن نەکــردون و چاودێریــان بــکات!
ڕۆبــن :دەزانــی مــاری گرنگــی دیــن و رەقابەتــی خوایــی لێــرەدا زۆر گرنگــە،
کــە ســتەم لــە منــداڵ نەکەیــت بەبیانــوی دەستپێنەگەشــتن و الوازی
چاودێــری دونیایــی.
مــاری :ڕۆبــن تــۆ کەســێکی هۆشــیار دیاریــت ،هەندێــك لــە پرســیارەکان
گومانــم ال دروســت دەکات ،چــون لــە پرســیاری تــۆ ناچێــت!
ڕۆبــن :تێدەگــەم چ دەڵێــی ،پێــم خۆشــە مــاری بەم شــێوەیە لێــم تێدەگەیت،
بــەاڵم پێــم خۆشــە لــە زمانــی ئێــوەوە تەئکیدبــم لــەو پرســیارانەش کــە
خــۆم ئــاگام لێــی هەیــە ،مــن دەزانــم چ دەگوزەرێــت لــە ژیانــی واقعیــدا،
ئــاگام لــە هــەواڵ و رۆژنامــەکان هەیــە ،حاڵەتــی وا نەخــوازراوم بەرچــاو
کەوتــوە شــەرم دەکــەم باســی بکــەم ،لــە پەیوەنــدی نیــوان بــاوان و مندااڵن
هــەر لــە توندوتیــژی سێکســی تــا دەگاتــە جەســتەیی زۆر تونــد.
مــاری :هەرباشــە حکومــەت جەخــت لــەم الیەنــە دەکاتــەوەو یارمەتــی
منــداڵ دەدات گەرنــا جگــە لــەوەی دامــودەزگا چاودێریــەکان بــۆ منــداڵ
پــڕن لــە منداڵــی بــێ دایــك و بــاوك ،لەگــەڵ ئەوەشــدا زۆر لــە دایــك و بــاوك
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منداڵەکانیــان هــەر بەخێــو نەدەکــرد.
ڕۆبــن :دەزانیــت مــاری ڕێــژەی مــردن لەنــاو مندااڵنــی بــێ دایــك و باوکــدا
زۆرتــرە وەك لــەوەی کەســێك دایــك و باوکــی هەبێــت ،ئــەم پەیوەندیانــەی
کــە لێــرە هــەروا بــە ئاســانی دروســت دەبیــت دواتــر چەنــد مافــی منــداڵ
پێشــل دەبێــت تێیــدا ،نابینــی تــۆ ئێســتە ئافرەتێکــی کامڵیشــی هەســتی
نەقســت هەیــە ،نەقســی دایــك و بــاوك ،هەســتی خۆشەویســتیەکی
دروســت.
مــاری :هیــوادارم ڕۆبــن تــۆ ئــەو نەقســانەم بــۆ پــڕ بکەیتــەوە ،تــۆ دەڵێــی
ســاحیریت! منــت بەشــێوەیەك هۆگــری خــۆت کــردوە چــاوم هیــچ نابینێــت
تــۆ نەبێــت!
ڕۆبــن :مــن ئــەو نەقســانەت بــۆ پــڕ دەکەمــەوە ،دەمەوێــت پەیوەنــدی مــن و
تــۆ لــەوە بەهێزتــر بێــت کــە لــە زهنــی تۆدایــە ،ســیحریش مــاری الی ئێمــە
شــتێکی زۆر خراپــە ،مســوڵمانیەتی کــە چەنــد گرنگــە الی ئێمــە ،هەرکــەس
هەتــا بچێتــە الی ســاحیر ئەگــەر باوەڕیشــی پێــی نەبێــت دەبێتــە هــۆکاری
دوعــا قبــوڵ نەبونــی ،وە گــەر بــاوەڕی پێــی هەبێــت لــە ئیســام پێــی
دەچێتــە دەرەوە.
مــاری :دەنــا ئێمــە زۆرمــان باوەڕیشــمان پێــی هەیــەو دەشــچین بۆالیــان ،وە
پارەشــیان دەدەینێ!
ڕۆبــن :ئەمجــارە بەشــێوەیەك پرســیار ناکــەم تــا بــە هەڵــە تێنەگــەن لێــم ،من
دەزانــم ئــەوەی ئێــوە چۆنــە ،لەگــەڵ ئــەوەی ئێمــەدا جیــاوازی هەیــە ،بــەاڵم
هەردوکــی یــەك ئامانــج دەپکێــن ،بۆشــتی ڕون دەکەمــەوە :ســاحیرەکانی
الی ئێمــەو ئەوانــەی الی ئێــوە هەردوکیــان ئامانجیــان پــارە پەیداکردنــەو
خەڵــك لــە ڕێگــە الدانــە ،کــە ئامانجەکــەی خۆشــیان لــە هەمــو کۆمەڵگەکاندا
دەپێکــن ،الی ئێمــە ســودیان لــە دیــن وەرگرتــوە بــۆ خەڵەتاندنــی خەڵــك،
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الی ئێــوەش لــە تەکنەلۆژیــا ،بــەاڵم کۆمەڵگــەی ئێمــەو هــی ئێــوەش ئــەوەی
دەکەوێتــە داوی ئــەو ســاحیرانەوە ببــورە کــە دەڵێــم کەمــژەن!
مــاری :تــۆ بڵێــی کەمــژەن منیــش دەڵێــم گەمــژەن ،چــون متمانــەی تــەواوم
بــە قســەکانت هەیــە.
ڕۆبــن :پێــم خۆشــە مــاری ئــەوە بزانــم متمانەکــەت لــە خۆشەویســتیەوە
ســەرچاوە دەگرێــت یــان هــەر بــاوەڕت بــە قســەکانم هەیــە!
مــاری :ئەڵبــەت هەردوکــی گرنگــە ،مــن تــۆم زۆر خــۆش دەوێــت ،بــەاڵم
هــۆکاری خۆشەویســتیەکەش وردی زۆر لــە قســەکانتا دەبینــم ،مــن
یەکەمجــار تــۆم دی تەپوتــۆزت لــێ نیشــتبو بــە پاســکیلێکی کۆنــەوە
بیرکردنەوەیەکــی تــرم بــۆت هەبــو.
ڕۆبــن :شــتێکت خســتە بیــرم ،الی ئێمــە بەداخــەوە دەڵێــم هەندێــك کــەس
بەچــاوی کــەم ســەیری هــەژار دەکــەن ،تەنهــا بــە مەنــزەری دەرەوە بڕیــار
دەدەن ،دەڵێــی ئێــوەش وان!
مــاری :ڕۆبــن هەســت دەکــەم تــۆ زۆر قــوڵ بیردەکەیتــەوە ،پرســیارگەلێك
دەکەیــت وەاڵمەکەشــی دەزانیــت ،بــەاڵم مــادام پێــت خۆشــە منیــش هــەر
وەاڵمــت دەدەمــەوە ،دونیــای ســەرمایەداری ئێمەشــی والێکــردوە ،ژیــان
دەبینــی زۆر ســەختە ،بۆیــە ئافرەتــەکان هــەردەم چاویــان لەوانەوەیــە کــە
دەوڵەمەنــدن.
ڕۆبن :باشە تۆ دڵت لە چی من چوە؟ خۆ من هەژارم!
مــاری :یەکــەم رۆژ کــە ســەالمت لێکــردم پێــم خــۆش بــو زو بڕۆیــت و
کاتەکــەم لەگــەڵ ســەگەکەدا بەســەربەرم ،دوای هەســتم دەکــرد هێزێــك بــۆ
تــۆ رامدەکێشــێت ،وەك وتــم لەوانەیــە ســاحیریش بیــت!
ڕۆبــن :پێــم وایــە ئــەو مەودایــە کــە خراوەتــە نیــوان هــەژارو باقــی
کۆمەڵگــەوە دەبێــت بچــوك بکرێتــەوە ،هــەژاری دۆخێکــی ئابــوری کاتیــە،
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دەکرێــت مــرۆڤ لــە ژیانیــدا چەندیــن جــار دەوڵەمەنــد بێــت و هەژاریــش
بێــت ،بــەاڵم خەســڵەتە پیســەکان دەبیــت تــەرك بکرێــت ،ئــەوەی نــە
دەوڵەمەنــدی نــە هــەژاری ناتوانێــت الیبەرێــت.
مــاری :ڕۆبــن مــن ئافرەتــم لــە ئەوروپــا دەژیــم ،پەروەردەکارێکــم نەبــوە
وەك تــۆ بــە وردی بمدوێنێــت ،ئیســتە ڕون بــە لەگەڵــم ،بــە مانــاوە قســە
مەکــە ،ســادەتر بڵــێ ئــەو خەســڵەتانە مەبەســتت چییــە ،الی مــن ڕون نییــە!
ڕۆبــن :لەبیرتــە مــاری وتــم لــە گەشــتەکەدا وا خــۆت نیشــان مــەدە کــە تــۆ
گێــڵ فرێنــدی مــن بیــت ،تــا شــەرمەزار نەبــم و تــۆش پێــت ناخــۆش بــو،
دواتــر بــۆم ڕونکردیتــەوە مەســەلە درۆیــە!
مــاری :مــن قســەکانی تــۆ دەنوســمەوە ئەوانــەم هیچــی لەبیــر ناچێــت کــە
باســمان کــردوە!
ڕۆبــن :سوپاســت دەکــەم گرنگــە مــرۆڤ بــە ئاگایــەوە هەنــگاو بنێــت،
خەســڵەت مەبەســتم بــۆ نمونــە درۆیــە ،دزیــە ،خیانەتــە ،بــێ وەفاییــە،
لــوت بەرزیــە ،ئێرەیــی بردنــە ،زیــان گەیاندنــە بــە بەرانبــەر ،چــون ئــەم
خەســڵەتانە دەکریــت لــە دەوڵەمەنــدو لــە هەژاریشــدا هەبێــت ،یانــی خودی
دەوڵەمەنــدی یــان هــەژاری هیچکامیــان نەنگــی نییــە گــەر خەســڵەتی
خراپــی تێکــەڵ نەکرێــت.
ماری :تۆ وتت من هەژارم! بەاڵم دەبینم زۆر دەوڵەمەندیت!
ڕۆبــن :ئافەریــن چەنــدم پــێ خۆشــە ئــەوە دەڵێیــت ،ئێمــە دەتوانیــت
هــەردەم بــە بیرکردنــەوەکان دەوڵەمەنــد ببیــن ،هەیــە دەوڵەمەنــدە وەك
مــادە ،بــەاڵم هەژاریــش بەزەیــی پێــدا دێتــەوە ،چــون تەنهــا مــادەی زۆرە!
بیرکردنــەوە مــرۆڤ دەگۆڕێــت ،گــۆڕان مەبەســتم بــۆ چاکتــرو کامــڵ بــون،
هەیــە دەوڵەمەنــدە بــۆ ئاســتێکی زۆر نــزم دادەبەزێــت ،ئەڵبــەت بیــری بــاش
و دەوڵەمەندیــش پێکــەوە یــەك بگرێــت ئــەوە نیعمەتێکــە زۆر گــەورە،
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نابینــی هەیــە دەوڵەمەنــدەو یارمەتــی هــەژار زۆر دەدات نــەك فیزیــان
بەســەردا بــکات.
مــاری :تــۆ زۆر لــە خەمــی خەڵکدایــت ،خەمــی هەموکــەس دەخۆیــت هــی
خــۆت نەبێــت! تــۆ بــۆ ناتوانیــت منــت خــۆش بوێــت؟
ڕۆبــن :خەمــی تــۆ دەخــۆم وە تۆشــم زۆر خۆشــەدەوێت ،هــەروەك چــۆن
خەمــی گشــت ئافرەتــان دەخــۆم و خۆشــم دەوێــن ،زۆرم پــێ خۆشــە
خاوەنــی کەســایەتی بەهێــزی خۆتــان بــن.
مــاری :یانــی کەســێكیش پیربێــت هــەر خۆشــت دەویــت ،هــەر لەبــەر
ئــەوەی ئافرەتــە؟
ڕۆبــن :خســتەوە یــادم ،دەزانــی مــاری مــن زیاتــر لەگــەڵ پیــرەکان قســە
دەکــەم تــا گەنجــەکان ،هــەر لــەو ڕێگــەی کــە بــە تــۆ گەشــتم یەکەمجــار،
لەگــەڵ زۆر لــە پیــرەکان قســەم دەکــرد کــە ســەگیان پــێ بــو ،دانەیەکیــان
ماوەیەكــە نابینــم لەوەیــە مردبێــت!
مــاری :ســەیرە ،ئێمــە بێزمــان نایــەت ڕویــان بدەینــێ ،ئــەوەش کــە دیــار
نەبێــت دیــارە مــردوە یــان لــە نەخۆشــخانەیە.
ڕۆبــن :ئافرەتێکــی زۆربــاش بــو ،خۆزگــە پەیوەندیــەکان بــە جۆرێــك بوایــە
بمتوانایــە ســەردانی بکــەم لــە نەخۆشــخانە ،یــان ئەگــەر مردبێــت ئامــادەی
ناشــتنی تەرمەکــەی ببوایــەم.
مــاری :تــۆ بەڕاســت ئــەم قســانە دەکەیــت؟ ئــەوە کــەی ئیشــی تۆیــە!
کۆمپانــی هەیــە بــەوە هەڵدەســتێت!
ڕۆبــن :مــاری چۆن ئیشــی مــن نییــە ،الی ئێمە ســەردانی نەخۆش و ڕۆشــتن
بــۆ ســەر قەبــران ئیشــی هەموکەســە ،ئەیچــۆن ئەوانــە لەوکاتــەدا زیاتــر
پێویســتیان بــە ئێمەیــە خــۆ نابێــت ئێمــەش خۆمانیــان لــێ ببورینیــن!
مــاری :ئــەم قســانە لــە کتێبــدا دەری دەهێنیــت یــان لــە زەمینــەی واقعیــدا
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بونــی هەیــە ،باســی چ ســەردەمێك دەکەیــت؟
ڕۆبــن :لــە کتێبــە پیرۆزەکانــی ئێمــەدا وەك دەق هاتــوە ،وە لــە زەمینــەی
واقعشــیدا ئێمــە هــەر ئێســتە پەیــڕەوی دەکەیــن.
مــاری :ببــورە کــە دەڵێــم تــۆ چــی وایلێکردویــت ئێســتە لــەم واڵتــەدا بژیــت،
کــە الی خۆتــان ئــەو بەهایانــە ئەوەنــدە بــەرزن.
ڕۆبــن :مــن وەك خــۆم ئامانجــم هەبــوە کــە هاتــوم بــۆ ئیــرە ،بــۆ ئــەوە هاتــوم
کــە بەهاگەلێکیــش لێــرە دەســت دەکەوێــت و الی ئێمــە نیــە ســودمەندیان
بــم ،ئەڵبــەت هەشــە بــۆ ئــەوە هاتــوە تــا واز لــەو بەهــا جوانانــە بهێنێــت و
لێــرە دوای ئافــرەت و کاری بەدڕەوشــتی بکەوێــت!
مــاری :حەزدەکــەم بزانــم چ لێــرە هەیــەو الی خۆتــان نییــە؟ وە بــۆ کوڕانــی
ئێــوە دێــن بــۆ ئێــرە بــۆ ئافــرەت؟ الی خۆتــان ئافــرەت نییــە!
ڕۆبــن :بــۆ نمونــە ئــەو خوێندنــەی لێــرە هەیــە الی خۆمــان نییــە ،نابینــی
مــن چەنــد بــە گرنگیــەوە دەخوێنــم ،ئــەو کوڕانــەش کــە دێــن بــۆ ئێــرە
بــۆ ئافــرەت ژیریــان بــەکار ناهێنــن ،گەرنــا الی خۆمــان ئافــرەت زۆرەو
ئافرەتەکانــی ئیمــە زۆر زۆر لــە ئێــوە باشــترو پاکتــرە!
مــاری :ڕۆبــن مــن ڕێــك دەمــرم بــۆ تــۆ تــۆش دەڵێــی پیــس! ئەمەیــە بۆیــە
تــۆ منــت ناوێــت!
ڕۆبــن :ببــورە مــن بــە گشــتی قســە دەکــەم ،تــۆ نمونەیەکــی جوانیــت تــا
ئێســتە دیبێتــم ،مــادام تــۆ گــوێ دەگریــت بــۆ قســەو ئامــادەی گۆڕانکاریــت
تێدایــە ئەوە باشــترین ســیفەتە ،جــا کە خەســڵەتە جوانــەکان ڕەنگدەداتەوە
لــە تــۆداو لەگــەڵ ئــەو جوانەیشــتدا ئیتــر وەســف ناکرێــت ،ئافرەتانــی ئێمــە
نــە جگــەرە دەکێشــن ،نــە كحــول دەخۆنــەوە ،وە بــە کچــی دەمێننــەوە تــا
شــو دەکــەن ،دەزانــی ئــەوە مانــای چییــە؟
مــاری :چ هەســتێکم پــێ دەدەیــت ،خــۆم لــە خۆمــدا دەتوێمــەوە ،ئێســتە
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هەســت دەکــەم خــۆم خــۆم نابینــم تەنهــا تــۆ دەبینــم.
ڕۆبــن :دەزانــی مــاری منیــش هەمــان هەســتم هەیــە بــۆ قورئــان ،کــە
ســەیری دەقەکانــی دەکــەم زۆر خۆمــم ال بچــوك دەبێتــەوە.
مــاری :ئــەی خوایــە گیــان ،نەمزانــی ئــەو کتێبــە بــەو شــێوەیە ،خــۆ مــن
بەرگێکــم تێگرتــوەو لەســەر تەلەفزیۆنەکــە دامنــاوە ،بــۆ ئــەوەی هــەردەم
چــاوم لێــی بێــت و تــۆم لەبیــر بێــت ،چــون دیــاری تــۆ بــو!
ڕۆبــن :نــا مــاری کارێکــی چاکــت نەکــردوە ،قورئــان بــۆ ئــەوە نییــە بەرگــی
تێبگریــت و لــە دورەوە ســەیری بکەیــت ،هــی ئەوەیــە ڕۆژانــە بیدڕیتــەوەو
ســەیری بکەیــت.
مــاری :ســەرەتا ســەیرم دەکــرد ،دواتــر وتــم ڕۆبــن هەیــە جوانتــر بــۆم شــی
دەکاتــەوە ،چــون هەندێكــی لێــی تێنەدەگەشــم ،لەبیرتــە باســی هەندێــك
دەقــم بــۆ کردیــت ،خــۆ جوانیــش بــون.
ڕۆبــن :ڕاســت دەکەیــت ،قورئــان زۆر دەقــی پێویســتی بــە وردەکاریــە،
ئەویــش بــە زانــا دەکرێــت ،پەیوەندیــت لەگــەڵ ســڤیتالنا چۆنــە ،دەکرێــت
پێکــەوە دیارەســەی قورئــان بکــەن ،ئــەو زیرەکــەو لــە مزگەوتیــش
حەلقەیــان هەیــە.
مــاری :بــەردەوام قســەی لەگــەڵ دەکــەم ،هــەم مــن هەواڵــی تــۆش لــەو
دەپرســم و هەمیــش ئــەو هەواڵــی تــۆ لەمــن دەپرســێت! وتــی خۆشــم
دەوێــت!
ڕۆبــن :ئێــوە دەڵێــی ئیشــی ترتــان نــی یــە ،راســتە مــن ســڤیتالنام زۆر
خــۆش دەوێــت ،ئافرەتێــی زۆر باشــە ،زیــرەك دەخوێنێــت و ئــاگای لــە مــاڵ
و منداڵیــش دەبێــت و پەیوەنــدی کۆمەاڵیەتیــش بــەرز ڕادەگرێــت.
مــاری :هههــه تــۆ هــەزار جــۆری خۆشەویســتی دەناســیت ،بــەس
خۆشەویســتی مــن نەبێــت!
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ڕۆبــن :خۆشەویســتی مــن بــۆ تــۆ قوڵتــرە لــەوەی تــۆ ،لەوەیــە ئەمــە بــۆ تــۆ
قورســبێت تێگەشــتنی ،ژیــان لــە ژێــر سســتمی ســەرمایەداری و تێکەڵبونــی
خۆشەویســتی بــە دونیــای مادەگەریــەوە کەمتــر لــە الیەنــە رۆحیــەکان
تێــدەگات ،هەتــا الی ئێمــەش ســەرەتایەك بــۆ ئــەم نــا تێگەشــتنە دروســت
بــوە ،هیــوادارم هەڵەبــم ئــەوە ئێســتە تــازە موبایــل ڕۆشــتوەتە واڵتــی
ئێمــەوە خەڵکــی لەبــری ســود هەمــوی یەکتــری پــێ بێــزار دەکات!
مــاری :خۆزگــە بــە دروســتی لــە تــۆ تێدەگەشــتم ،مــن هــەر رۆژەو بەجۆرێك
خۆمــت بــۆ دەگــۆڕم تــۆ هەتــا ســەیری ناوچاوانیشــم ناکەیت!
ڕۆبــن :ئەوەیــە کێشــەکە مــاری ،مــن هەمــورۆژ بــە جلــی نەجاڕیــەوە
دەگەڕێمــەوەو ئەســڵەن جــل و بــەرگ زۆر بــە کەمــی گرنگــی پێــدەدەم،
تــۆش دەتەویــت بــە جــل و بــەرگ ســەرنجم راکێشــیت! ئاســانترین گۆڕیــن
گۆڕینــی جــل و بەرگــە ،گۆڕینــی هــزرو بــاوەڕ گرنگــە!
ماری :بۆ الی ئێوە گرنگی بە جل و بەرگ نادرێت؟!
ڕۆبــن :بــۆ نــا زۆریــش گرنگــی پێدەدرێــت ،ئەڵبــەت زیاتریــش ئەوانــە
گرنگــی پــێ دەدەن کــە فەراغــی هــزری و زانســتیان هەیــە ،گەرنــا هــەردەم
ســادەکان خۆشەویســتن!
مــاری :دەکرێــت ڕونتربیــت ،فەراغــی هــزری و زانســتی چییــە؟ مەبەســت
لــە ســادەکان کێــن؟
ڕۆبــن :وای دەبینــم تــا هــزر بەتــاڵ بێــت لەگــەڵ زانســتدا گرنگــی بــە
ڕوکــەش دەدرێــت ،چــون شــتێکی تــری نییــە تــا خــۆی پــێ دەرخــات ،بــە
لــەش و الرو جــل و بــەرگ خــۆی دەنوێنێــت ،ســادەیش ئەوەیــە ئاســایی
خــۆت لــە چینــی هــەژار جیانەکەیتــەوە ،چــون گرنگــی جــل ئەوەیــە پــاك و
خاوێــن بێــت و داپۆشــراوبێت نــەك کوالەتــی و مارکەکــەی!
مــاری :خۆزگــە چەنــد نمونەیەکــی ئافرەتانــی ئێــوەم دەدی تــا بمزانایــە
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چۆنــن؟
ڕۆبــن :الی ئێمــەش وەك ئێرەیــە ،تەنهــا نســبەتەکان جیــاوازی هەیــە،
پۆشــتەی تــەواو هەیــە ،وەك ئــەو هەمــو حیجابــەی لــە لەندەنــدا دەیبینیــت،
هەشــە نیمچــە ڕوت وەك زۆرێــك لێرە کە دیــارن ،تەنهــا زۆر موبالەغەکردنی
تێــدا نییــە ،ئەویــش هەســت دەکــەم ئافرەتــەکان ئەوەیــان دەوێــت ،بــەاڵم
کەلتــور رێگــرە نــەك دیــن ،چــون داپۆشــراوێك کــە بــۆ خــوا بێــت دەبێــت
تــەواو بێــت نــەك نیــوە بێــت!
مــاری :چــۆن دەزانیــت ئافرەتــەکان ئەوەیــان دەوێــت؟ خــۆ تــۆ لــەوێ
ناژیــت!
ڕۆبــن :خوێندنــەوەم بــۆ ئــەوێ وای دەبینــم ،هەســت دەکــەم ئافرەتەکانــی
ئێمــەش فەراغیــان زۆرە ،لێــرە بــە ســەگ زۆرجــار ئــەو فەراغە پــڕ دەکەنەوە
الی ئێمــەش بــەو خــۆ نواندنــە!
مــاری :ڕۆبــن دڵەکــەم تــۆ ئــەوە قبــوڵ بکــە سروشــتی ئافــرەت حــەزی بــە
دەرخســتنی جوانیەکانیەتــی.
ڕۆبــن :باشــە مــاری بــۆ تــۆ جوانــی تەنهــا لــە لــەش و الرو دەرخســتنیدا
دەبینیــت ،زۆر ئافــرەت هەیــە مــن هــەر جەستەشــیم نەدیــوەو
جوانیەکانیشــم دیــوە!
ماری :ئەوە چ دەڵێی ڕۆبن! شتی وا چۆن دەبێت؟
ڕۆبــن :بــۆ نابێــت ،چەندیــن کتێبــی ئافرەتــم خوێندوەتــەوە ئەســڵەن هــەر
لــە ژیانیشــدا نەمــاون و جوانیەکانــی لــە هــزرو بیرۆکەکانیانــدا دەرکەوتــوە
لــە کتێبەکــەدا!
مــاری :ڕۆبــن چەنــد تــۆم خۆشــدەوێت زۆرجــار واملێدەکەیــت بەقــەدەر
ئــەوە رقــم لــە خــۆم بێــت!
ڕۆبــن :نــا دەبێــت ئەســڵەن تــۆ زۆر خــۆت خــۆش بوێــت ،خــۆت خــۆت
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خۆشــنەوێت و پارێــزگاری لــە خــۆت نەکەیــت کەســیش خۆشــی ناوێیــت
لــە کۆتایــدا!
ماری :ناکرێت ڕونتر قسە بکەیت؟
ڕۆبــن :دەبێــت هــزرو زانســتت دەوڵەمەنــد بکەیــت ،لــەش و الر هــەم
ناشــرین و هەمیــش پیــر دەبێــت ،جگــە لــەوەی پیــاو زو تێــری لــێ
دەخــوات و جوانتــر دەبینێــت ئــەم جێدەهڵێــت ،بــەاڵم هــزرو زانســت
هــەردەم بــە گەنجــی دەمێنێتــەوە ،مــن ئافرەتــی وا دەناســم پیــرەو لــە ڕوی
جەســتەییەوە داڕوخــاوە ،بــەاڵم وشــەکانی بــە پــارە دەکڕدرێــت!
مــاری :هەســت دەکــەم خەریکــە خــۆم دەدۆزمــەوە ،کــە لــەالی تــۆ دەبــم بــۆ
ئاســمان دەفــڕم!
ڕۆبن :ئەوەم چەند پێخۆشە ،کە فێری فڕین بیت!
ماری :کە پێم خۆشە ،وشەکانم دڵخۆشت بکەن!
ڕۆبــن :ئافــرەت پێویســتە فێــری فڕێــن بێــت ،تــا کــە دەســتی پیــس درێــژ بــو
بــۆی بفڕێــت ،بفڕێــت کــەس نەتوانێــت دەســتی بگاتــێ!
مــاری :بەڵێــن دەدەم ڕۆبــن ،بەڵێــن بەڵێــن نەهێڵــم دەســتی کەســم بگاتــێ
دەســتی تــۆ نەبێــت ،بــۆ خەڵکــی بــدەم لــە شــەقەی بــاڵ و بــۆ تــۆ باڵــم
ڕابخــەم و بیکــەم بــە ســەرین بــۆت!
ڕۆبــن :دەبێــت بــۆ منیــش بدەیــت لــە شــەقەی بــاڵ ،چــون مــن و تــۆ هیــچ
گرێبەســتێك لــە نیوانمانــدا نییــە ،کاتێــك ئــەو باڵــە ڕابخــە بــۆ یەکێــك
بەرپرســیاریەتیت بگرێتــە ئەســتۆ!
مــاری :لــە ژیانمــدا کــەس وەك تــۆ بــەم شــێوە نەیدوانــدوم ،هەمــو
قســەکانی ئێمــە تەنهــا لــە ســنورێکی دیــاری کراودایــە ،بــەاڵم تــۆ زۆر ســنور
تێدەپەڕێنیــت.
ڕۆبــن :مــرۆڤ زۆر کائینکــی گەورەیــە ،بــەاڵم بەداخــەوە خۆمــان خۆمــان
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بچــوك دەکەینــەوە ،لەبــری توانــا مرۆییــەکان توانــا ئاژەڵیــەکان بــرەو
پێدەدەیــن!
مــاری( :گریــا) تەزیــن بــە لەشــمدا دێــت ،مــن لــە چ ژیانێکــم و تــۆ چیــم بــۆ
بــاس دەکەیــت ،هەرچــی پیــاو دەبینــم ســەیری ســمت و مەمکــم دەکــەن!
وامدەزانــی تــۆش لەوانەیــت! هەســتم بــۆ تــۆ جیــاواز دەبێــت.
ڕۆبــن :مــن درۆت لەگــەڵ ناکــەم مــاری ،ســوێند دەخــۆم بەخــوای خــۆم مــن
تــۆم خــۆش دەوێــت ،خۆشویســتنێك هیــچ غەریزەیەکــی جنســی تێکــەڵ
نەبێــت ،لەگــەڵ ئەوەشــدا تــۆ هــەر دەبێــت فڕیــن بزانیــن ،گــەر ویســتم
شــتێك بکــەم تــۆ بدەیــت لــە شــەقەی بــاڵ.
ماری :من چۆن سوپاسی تۆ بکەم؟
ڕۆبــن :هیــچ سوپاســی مــن مەکــە ،سوپاســی خواکــەی مــن بکــە ،گــەر ئــەو
ویســتی لەســەر نەبوایــە هــەردوای ســەالمی یەکــەم رۆژ ،ئیتــر یەکترمــان
نەدەدیــەوە ،ئێســتە تــۆ هــەر لەگــەڵ ســەگەکەت بویــت و منیــش لەبــری تــۆ
لەگــەڵ پیرەکانــدا قســەم دەکــرد.
ماری :ئێستە ئەم خۆشەویستیە دەتوانین چ ناوێکی لێ بنێین!
ڕۆبن :خۆشەویستی راستی و پڕ وەفایی.
ماری :ناتوانم باوەڕت پێ نەکەم ،بەڵێنیش دەدەم بە وەفابم.
ڕۆبــن :مــن بــە بــرای خــۆت قبــوڵ بکــە ،لــەم ماوەیــەدا ســەفەر دەکــەم
 ٢مانگــم پــێ دەچێــت ،هیــوادارم فەراغەکانــت لەگــەڵ ســڤیتالنا پــڕ
بکەیتــەوە.
مــاری :وای چەنــد هۆگــری تــۆم ،دوریــت ســەخت دەبێــت بــۆم ،مــن کــە
خوشــکت بــم ناکرێــت لەگــەڵ خۆتــم بەریــت.
ڕۆبــن :ناکرێــت ســەفەرکەی مــن بــۆ کوردســتانە ،مەتــار نییــە بۆ کوردســتان
راســتەوخۆو ،بــۆ تــۆ گونجــاو نابێــت ،جگــە لــەوەی ســەفەری تــۆ لەگــەڵ
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مــن نەگونجــاوە خەڵــك لەمــە تێنــاگات.
مــاری :جلێکــی خۆتــم بــە دیــاری بــدەرێ ،نامەوێــت بۆنــی براکــەم لــێ
ببڕێــت.
ڕۆبــن :بگــرە ئــەم قەڵەمــەت بــە دیــاری دەدەمێ،لەبیــرت بێــت قورئانەکــە
زیاتــر بخوێنــەرەوە چیتــر مــن نامێنــم زیاتــر قســەت بــۆ بکــەم!
مــاری :لــەو رۆژەوەی کــە داوات کــرد بیخوێنمــەوە هــەر رۆژ شــتێکی لــێ
دەخوێنمــەوە!
ڕۆبــن :ئیتــر مــن بەجێــت دەهێڵــم تــا دو مانگــی تــر یــەك نابینینــەوە ،بــە
نیــازی دیــدار.
مــاری :خــۆ ئێســتە دەتوانــم بــە تونــدی باوەشــت پێــدا بکــەم ،چــون تــۆ
بــرای منیــت و غەریــزەی تێکــەڵ نییــە وایــە!
ڕۆبــن :نــا ئــەوە هــەر ڕێگــە پێنــەدراوە ،مــن زۆر خوشــکم هەیــەو ناتوانیــن
ئــەو کارەش بکەیــن ،دەربڕینەکــەو بــە وەفــای بــۆ وەتــەکان لــە بەرکەوتنــە
فیزیکیــەکان بەهێزتــرە.
ماری :بوەست با وێنەیەکت بگرم و بیخەمە سەر شاشەکە!
ڕۆبــن :نــا ئــەوەش مەکــە نــەوەك کەســێك بێتــە ژیانتــەوەو دواتــر ئــەوەی
قبــوڵ نەبێــت ،مــن وێنــەی تــۆم نەگرتــوە تــۆش هــی مــن مەگــرە ،تەنهــا لــە
زهنتــدا بمپارێــزە ،مەبەســتم وشــەکانم بپارێــزە.
ماری :بۆ ئەسڵەن دەتوانم ئەو دڵسۆزیانەت لەیاد بکەم! دەتبینمەوە!
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دوای  ٢مانگ و گەڕانەوە لە سەفەر
تەلەفۆنــە :جڕجڕجــڕ ،بەڵــێ فەرمــو؟ دەتوانــم لەگــەڵ عومــەر عەلــی قســە
بکــەم ،بەڵــێ بــۆ خــۆم عومــەر عەلــی م کێــم لەگەڵــە؟
کارمەنــد :مــن لــە نەخۆشــخانەی  Hillingdon Hospitalقســەت لەگــەڵ
دەکــەم ،خوشــکی ئێــوە لــە خەســتەخانەیە لــە فۆڕمەکەیــدا ئێوەی نوســیوە
بــە  Next of Kinدۆخــی خراپــەو داوای بینینــی تــۆ دەکات.
عومــەر عەلــی :هــەر ئێســتە دێــم پاســی  U4دێــت بۆ ئــەوێ نیــو کاتژمێرێكم
دەوێت ،سوپاس Bye Bye for now
ڕۆشــتنە ژورەوە بــۆ پێشــوازی ،مــن عومــەر عەلــی م هاتــوم خوشــکم ببینــم
پێــش نیــو کاتژمیــر تەلەفۆنــم بــۆ هــات.
مارمەنــد :لــە شــوێنم وەرە ،ئەوەتــا دەبینــی لەســەر ئــەو قەرەوێلــە لــەو
ســوچەدا فەرمــو!
مــاری :وەی خوایــە ئــەوە منــم تــۆ دەبینمــەوە ،تــۆ باشــیت براکــەم ،بــۆ وا
بــۆر بویــت؟
ڕۆبــن :مــن زۆر باشــم ،کوردســتان گــەرم بــو ،منیــش تامــەزرۆی خــۆر بــوم،
هەرچــی دەیانگــوت مــەڕۆ بەرخــۆر ،بــەس مــن هــەر حــەزم پێدەکــرد.
مــاری :هەســت بــە جیــاوازی ناکەیــت لــە منــدا؟ یــان باشــترە بڵیــم لــە
خوشــکەکەتدا؟
ڕۆبــن :جــارێ مــن پرســیاری تــرم ال گەاڵڵــە بــوە ،تۆ چــۆن ژمارەو ئەدرەســت
و نــاوی منــت زانیــوە ،تــا لە خەســتەخانە من بــە  Next of Kinبنوســیت؟
ماری :کە کتێبەکانت پێدام لەبیرتە؟
ڕۆبن :بەڵێ قورئانەکەو چەند کتێبێك بو.
مــاری :لــە نێــوان یەکێــك لــە کتێبەکانــدا فاتورەیەکــی تەلەفۆنــی تێدابــو،
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هــەم عینوانەکــەو هەمیــش نــاوی تــەواوی لەســەر بــو ،واو ئــەو هەمــو
ژمــارە چــی بــو تەلەفۆنــت بــۆ کردبــون ٨٥ ،پاوەنــد پــارەی مانگێکــت بــۆ
هاتبویــەوە هههــه.
ڕۆبــن :بــۆ ئێســتەش مەحکەمــەم پێناکەیــت لەســەر ژمــارەکان ،هەمــوی
دۆســت و ئەحبابــەو خۆشەویســتی منــن هەمویــان ٨٥ ،پاوەنــد چــی یــە؟
بــۆ دۆســتان نەبێــت!.
مــاری :لــە ســنگمدا لویــەك دەرچــوە پێدەچێــت نەشــتەرگەریم بــۆ بکــەن،
وتیــان دەبێــت کەســێك ئیمــزای بــکات ،منیــش لەتــۆ نزیکتــرم نییــە.
ڕۆبــن :چاکــت کــرد ،الی ئێمــە ســەردانی نەخــۆش واجبــە ،وە بــۆ تــۆ کــە
خوشــکمیت ئــەوە ئیتــر ئەرکیشــە.
مــاری :ئــەوە دکتۆرەکەیــە دەبینیــت ئــەو کەمێکــی تــر دەمبەنــەوە بــۆ
فەحســی کۆتــای پێــش نەشــتەرگەری.
ڕۆبــن :ئــەو دکتــۆرە پیــاوە ،مــاری کــە بردیتیــان بــۆ فەحســی ســنگت ،داوا
بکــە بــا دکتۆرێکــی ئافــرەت بێــت بــۆ ئــەوەی پیــاو ســنگت نەبینێــت!
مــاری :براکــەم چەنــد وردەو لــە خەمــی خوشــکەکەیدایە ،ئــەی ئەگــەر
ئافــرەت نەبــو ئەوســا چــی؟
ڕۆبــن :ئەگــەر نەبــو ئــەوە ناچاریــەو ئاســاییە ،بــەاڵم دەبێــت بــە پێــی
پێویســت ســنگت دەربخرێــت زیــادە ڕەوی تێــدا نەبێــت ،چــون لــە
شــەریعەدا بــەو شــێوەیە هاتــوە.
مــاری :تــۆ هەســت بــە هیــچ جیــاوازی ناکەیــت لــە منــدا؟ جــوان ســەیرم
بکــە خــۆ مــن ئیتــر خوشــكی تــۆم!
ڕۆبــن :ههههــه ئــەم سەرپۆشــە چــی یــە؟ بەســەرتەوە! خۆمــن هــەر تێبینــم
نەکــرد ،چــون لــە کوردســتان بــوم و لەنــاو کەســوکارم بــوم هەمــوی
ســەرپۆش بەســەربون الم ئاســایی بــو!
پهيامى وريايى
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مــاری :ئــەم سەرپۆشــە دیــاری ســڤیتالنایە ،مــن ئێســتە مســوڵمانم و لــە
مزگەوتــی  Central Mosqueمســوڵمان بــوم ،تــۆ بــۆ پێشــتر پێــت نەدەوتــم
دەتوانــم ســوڵمانبم ،مــن وامدەزانــی ناتوانــم مســوڵمان بــم و دینەکەتــان
تایبەتــە!
ڕۆبــن :مــن نەمدەویســت زەخــت بێــت لەســەرت ،دەمویســت بــە
قەناعەتــەوە بیــت ،دینــی ئیســامیش گشــتی یــە بــۆ هەموکەســە.
مــاری :ســڤیتالنا کەســێکی چاکیشــی بــۆ دۆزیومەتــەوە وتــم دەبێــت رەئــی
براکــەم بزانــم!
ڕۆبــن :زۆرم پێخۆشــە ،مــادام هەڵبــژاردەی ســڤیتالنا بێــت منیــش بــە دڵــم
دەبێــت.
ماری :خەڵکی ئەندەنوسیایە دکتۆریشە.
ڕۆبن :ئەندەنوسیەکان چاکن و دکتۆریش بێت حەتمەن تێگەشتوە.
مــاری :بــاش گــەر گەشــتینە ئەنجــام دەبێــت تــۆ وەلــی ئەمــرم بیــت ،چــون
مــن جگــە لــە تــۆ کەســم نییــە.
ڕۆبــن :تــۆ ئێســتە بــرات مســۆگەر کــردو مێردیــش مســۆگەرە ،مــن نــاوم
گەڕاوەتــەوە بــۆ زانکــۆو بــەم نزیکانــە دەســتپێدەکەم و لــە لەنــدەن نامێنــم.
ماری :ئەوە دکتۆرەکە هات تۆش لەگەڵم وەرە.
ڕۆبن :منیش لەگەڵت دێمە ژورەوە ،بەاڵم نابێت منیش سنگت ببینم.
ماری :بەڕاست براش هەر نابێت سنگی خوشکەکەی ببینێت؟
ڕۆبــن :نەخێــر نابێــت بــراو خوشــك لــە تەمەنــی  ١٠ســاڵیەوە دەبیــت
جێگەیــان جیــا بکەنــەوەو ئەندامــە هەســتیارەکانی یەکتریــش نەبینــن.
ماری :من ئیتر مسوڵمانم ،هەرچی شەرع بێت قبوڵمە.
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--مــاری لــە خســتەخانە دەرچــو ،بەبــی نەشــتەرگەری ،ئینتیهاباتــی زۆری
ســنگ بــو بــە  Antibioticsچارەســەربو.
--دوای مانگێك ،ڕۆشتمە زانکۆو دەستم بە خوێندن کرد.
--دوای مانگێــك لــە خوێنــدن مــاری لــە ماڵــی ســڤیتالناوە تەلەفۆنیــان کــرد
لەگــەڵ کــوڕە ئەندەنوســیەکەو ڕێکەوتــن لەســەر زەواجەکــە ،بەداخــەوە
بەهــۆی ســەفەری حەجــەوە نەمتوانــی بەشــداری مارەبڕینەکــە ببــم.
--مــاری دەســتی بەخوێنــدن کــردو ئێســتە دکتۆرەیــە ،ئیختصاصــی Breast
 cancerیــە ســەرەتانی مەمــك ،بیرۆکەکەشــی لــەوەوە بۆهــات کــە مــن
وتــم نابێــت پیــاو ســنگت ببینێــت ،وتــی بۆیــە ئــەو بەشــەم هەڵبــژاردوە تــا
یارمەتــی ئافرەتــەکان بــدەم.
--کچ و کوڕێكی هەیە ئێستە بەناوی عومەر و سومەییە.
--لە پایتەختی ئەندەنوسیایە ئێستە لە جاکارتا .Jakarta
--بەینــاو بەیــن ئاگامــان لەیــەك دەبێــت ،کۆتــا نامــەی کاتــی حادیســەکەی
نیوزیلەنــدا بــو.
(ڕۆبن و ناتاشا تا مسوڵمانبوونی)
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دەروازە
ژیانــی دونیــا پێدراوێکــی خواییــە بــۆ تاقیکردنــەوە ،لــە گشــت دۆخەکانــدا
نابێــت ئــەوە لەبیــر بکەیــت کــە تــۆ لــە هۆڵــی تاقیکردنەوەدایــت،
پێچەوانــەی تاقیکردنــەوە دونیاییــەکان ،لــە دونیــادا تاقیکردنــەوە
کاتەکــەی دیــاری کــراوە ،بــەاڵم تاقیکردنــەوەی خوایــی دیــاری کــراو نییــە،
نازانیــت کــەی کۆتایــی پێدێــت ،هەیــە ئاســایی کاتــەکان تێدەپەڕێنێــت و
دەڵــێ :کــە پیربــوم دەگەڕێمــەوە! هــەروەك تەلەبــە تەمەبەڵــەکان کە ســەعی
ناکــەن تــا ئــەو کاتــەی دەڵێــن ســبەی تاقیکردنەوەیــە ،هەشــە لەنــاو هۆڵــی
تاقیکردنەوەکەشــدا جموجــوڵ و فیشــقیاتی زۆر دەکات ،ئەوانــەش ئــەو
قوتابیانــەن کــە نــەك مامۆســتاکان بەڵکــو قوتابیەکانیــش لێیــان بێــزارن،
ناوبانگــی باشــیان نییــە ،جگــە لــەوەی ئاینــدەی باشیشــیان نییــە.
بیهێنــەرە بەرچــاوی خــۆت کــە تــۆ لــە هۆڵــی تاقیکردنەوەدایــت! مامۆســتا
بڵــێ :بــە زویــی وەاڵم بدەنــەوە! چــون هــەرکات بمەوێــت کۆتایــی بــە
تاقیکردنەوەکــە دەهێنــم ،ئــەوکات ئەگــەر قوتابــی ژیــر بێــت ،چرکــەش
بــە فیــڕۆ نــادات ،هــەوڵ دەدات بــە خێرایــی هەرچــی پرســیارە وەاڵمــی
بداتــەوە ،چــون کات کوشــتن و فیشــقیات و جموجــوڵ لــە بەرژەوەنــدی
ئــەودا نییــە.
تاقیکردنــەوەی قیامەتیــش هەروایــە! نــا بــەو شــێوەیەش نییــە ،بەڵکــو
جیاوازیەکــی هەیــە! خۆشــبەختانە جیاوازیەکــەی لــە بەرژەوەنــدی
ئێمەدایــە!
حــەز دەکــەم لێــرەدا بوەســتیت! بەڵــێ بوەســتە! یــەك خولــەك بیربکــەرەوە
بــزان جیــاوازی تاقیکردنــەوەی دونیــای و تاقیکردنــەوەی خوایــی چــی
یــە؟ ...ســەیری خــوارەوە مەکــە ،وەاڵمەکــەی خــۆت لەگــەڵ خــوارەوەدا
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بــەراورد بکــە!
ئەمەش وەاڵمەکەیەتی:
تاقیکردنەوەی دونیای پرسیارەکان نەزانراوە.
تاقیکردنەوەی خوایی پرسیارەکانی زانراوە.
کەواتــە لــە بەرژەوەندیدایــە ،ئــەوەی ئــەم چیرۆکانــە دەخوێنێتــەوە ڕۆژێــك
لــە ڕۆژان بەشــداری تاقیکردنــەوەی دونیــای کــردوە ،چەنــد دڵخــۆش بــوە
ڕۆژێــك لــە ڕۆژان مامۆســتا لــە کاتــی وانــەدا یــان پێــش تاقیکردنــەوە
ئەگــەر بــە ئامــاژەش بێــت ئامــاژەی بــە پرســیارێك کردبێــت کــە گرنگــە بــۆ
تاقیکردنــەوە.
لەبیرمــە لــە پۆلــدا مامۆســتا کــە ئاماژەیەکــی لــەو شــێوەی بکردایــە
لــە ســوچێکی کتێبەکــەدا دەمنوســی گرنگــە بــۆ تاقیکردنــەوە ،زۆرجــار
ســوچێکی کتێبەکەشــم دەنوقانــد بەنــاو کتێبەکــەدا بــۆ ئــەوەی لەبیــرم
بێــت.
ئەگــەر قوتابــی هەمــو پرســیارەکان بزانێــت و دواتــر دەرنەچێــت ،دەبێــت
خوێندنــەوەی خەڵکــی بــۆ ئــەو قوتابیــە یــان هەتــا بیانــوی خۆشــی چــی
بێــت! باوەڕناکــەم لۆژکیــەن کــەس پشــتگیری بــکات ،هەموی دەڵێــت :ئەگەر
تۆزێــك مێشــکت هەبوایــە دەردەچویــت! حەتمــەن کەمتەرخەمبویــت!
تــۆ چ جــۆرە قوتابیەکیــت پرسیارەکانیشــان پێداویــت کەچــی هێشــتا
کەوتیــت! بەڕاســتی تــۆ شــایەنی هیــچ نیــت!
لــە گوندەکانــدا بــۆ قوتابــی تەمبــەڵ دەڵێــن :بەخــوا هــەر بــۆ شــوانی
باشــیت! باوکــم زۆرجــار بــە هەندێــك لــە سیاســیەکان دەڵــێ :بەخــوا مــن
بــە شــوانیش نایانگــرم.
لەوەیــە بڵێــی ئــەم باســە چ پەیوەنــدی بــەم باســەوە هەیــە؟ بــەاڵم هەیەتی،
زۆریــش هەیەتی...
پهيامى وريايى
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زۆرجــار ئێمــە بــۆ ڕاکــردن لــە دەســت ژیــان بــەدوای ســەرابدا دەگەڕێیــن،
خــوای گــەورەش دەیخاتــە پێــش چاومــان کــە ئێمــە بــە ناڕەحەتــی لــە
دایــك بویــن و بەردەوامیشــی دەبێــت ،چــون جێگــەی ژیانــی حەقیقــی
دونیــا نــی یــە.
نس َن ِفي ك َ َب ٍد)  -البلد ()4
لَ َق ۡد َخلَ ۡقنَا ۡ ِإ
ٱل ٰ َ

بەڕاســتیی ئێمــە ئادەمیزادمــان بــە شــێوەیەك خوڵقانــدووە ،کــە بــەردەوام
لــە هەوڵــدان و زەحمــەت و مەینەتــدا بێــت.
َ
ۡٓ
ـو ۚ
انُ لَـ ۡـو
َو َمــا ٰ َهـ ِ
ـي ۡٱل َح َيـ َ
ـذ ِه ۡٱل َح َيـ ٰـو ُة ٱلدُّ ۡن َيـ ٓا َّ�إل لَ ۡهـ ٞ
ـو َولَ ِعـ ۚ ٞ
ـب َو�إ َّن ٱلــدَّ ا َر ٱل ِخـ َـر َة ل ِهـ َ
كَانا ُنـ ْ
ـون) (العنكبــوت )64
ـوا يَ ۡعلَ ُمـ َ
ژیانــی ئــهم دنیایــه جگــه لــه گهمــه و گاڵتــه و یــاری شــتێکی تــر نیــه...
(واتــه بــێ نرخــه و ئــهو ه نــاژی خهڵکــی ئــاوا پهالمــاری دهدهن و ســتهم لــه
پێناویــدا دهکــهن) بهڕاســتی ماڵــی قیامهتیــش و ژیانــی نــاو بهههشــت،
هــهر ئــهوه ژیانــه (شایســتهی ئهوهیــه کــه ئادهمیــزاد هــهوڵ و کۆششــی
بــۆ بــدات) ،ئهگــهر بیانزانیایــه و تێبگهیشــتنایه.
بــۆ ئــەوەی لــە تاقیکردنــەوە دونیاییــەکان ســەرکەوتن بــە دەســت بهێنیــت،
دەبێــت هەوڵــی زۆر بدەیــت ،بــۆ ئــەوەی لــە تاقیکردنــەوە قیامەتیەکانیــش
ســەربکەویت دەبێــت هــەوڵ بدەیــت ،ســەرکەوتنی حەقیقیــش ئــەو
ســەرکەوتنەیە کــە هەمیشــەیی بێــت ،ئەویــش بــە گوێڕایەڵــی خــوای
گــەورەو پێغەمبەرەکــەی محمــد درودی خــوای لەســەر بێــت دەبێــت.
(و َمن يُ ِط ِع َّ َ
يما) (األحزاب )71
الل َو َر ُسولَ ُه َف َقدْ َفا َز َف ْو ًزا عَ ِظ ً
َ
گوێڕایەڵــی و هەســتکردن بــەو چاودێریــە ژیانــی تێدایــە ،ژیانێکــی
حەقیقــی ،وات لــێ دەکات وەك مــرۆڤ مامەڵــە بکەیــت ،نابینــی لــە
جێگەیەكــدا کامیــرا دەبینیــن چــۆن خۆمــان ڕێــك و پێــك دەکەیــن ،زۆرجــار
بــە خێرایــی شــێتانە ســەیارە لێدەخوڕێــن! کــە کامیراکەمــان بینــی دەبیــن
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بــە مــرۆڤ ،هێواشــی دەکەینــەوە بــە جۆرێــك گــەر توشــی ڕوداوێکیــش
ببیــن زیانەکــەی زۆر کــەم بێــت ،گــەر پێــش کامێراکــە پێکدادانێــك ببێــت
کارەســاتی گــەورە دەخولقێنێــت ،کەناڵــەکان ژورێکیــان هەیــە بــۆ چاککردن
و ڕێکوپێــك کردنــی کارمەنــدەکان ،بــۆ ئــەوەی کــە ڕۆشــتنە بــەردەم کامێــرا
بــە جوانــی دەرکــەون ،بــۆ؟ چــون خەڵکــی دەیــان بینێــت! ژیــان چەنــد
جــوان دەبێــت گــەر هەســتی ئــەو چاودێریــە بــەردەوام هەبێــت!
لــە ژورە تاریکــەکان و لــە پشــت کامێــراوە زۆر شــت بــۆ مرۆڤــەکان
ڕێدەکەوێــت ،گــەر هەســتی ئــەو چاودێریــە نەبێــت مــرۆڤ لــە مــرۆڤ
بونــەوە دادەبەزێــت بــۆ ئاســتێکی زۆر نــزم ،بەڵــێ زۆر نــزم ،نزمتــر لــە
مرۆڤیــش؟ نەخێــر نزمتــر لــە ئاژەڵیــش!
(� ٰ
أ
ولَ ِئ َك ك َ ْ َأ
ام ب َْل ُه ْم أ� َض ُّل) (األعراف )179
ال ْنعَ ِ
نابینــی کەســانێك بــە دزیــەو کارگەلێــك کــە دەکــەن و دواتــر ئاشــکرا دەبێت
چــۆن توشــی شــۆك دەبیــن ،دیومــە زۆر بــە بەزەیــی و رۆح ســوك ،بــەاڵم بــۆ
ئــەو کارە داوای ســزایەکی کــردوە بــۆ بکەرەکانــی زۆر ســەختتر لــە ســزا
یاســایی و شــەرعیەکانیش.
مرۆڤبــون جێگــەی ڕێــزە الی خــوای گــەورە ،یاســا قورئانیەکانیــش داوای
مومارەســەی ئــەو مرۆڤبونــەی کــردوە لێمــان ،کــە لــە یاســاکان المانــدا بــۆ
ئاســتی خــوار ئــاژەڵ دادەبەزیــن.
کەواتــە ئــەوە خۆمانیــن خۆمــان دادەبەزێنیــن ،خــوای گــەورە کەرەســتەی
بەرزبونــەوەی هــەم پێداویــن و هەمیــش ڕینومــی کردویــن بــۆ ســەری ،وە
زۆرجــار بــە لۆژیکــی بەراوردکارانــە دەشــیخاتە پێــش چاومــان کــە ئایــا
ئــەوەو ئــەوە وەك یــەك وایــە؟ تــا بیــر بکەینــەوە!
ون) (الزمر )9
ين َل يَ عْ لَ ُم َ
ين يَ عْ لَ ُم َ
ون َو َّال ِذ َ
(ه َْل يَ ْستَ ِوي َّال ِذ َ
بێگومانیــش کــە یەکســان نیــن ،جــا زانســتیش ئەوەنــدەی بــە خوێنــدن
پهيامى وريايى
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بەرهــەم دێــت زیاتــر لــەوە بــە بیرکردنــەوە ،نابینــی لــە واڵتانــی خەوتــو وەك
دەق دەقــەکان لەبــەر دەکــەن! بــەاڵم تێگەشــتنیان نییــە لەگــەڵ دەقەکانــدا،
بۆیــە زۆرجــار لــە تێگەشــتنی دەقەکانــدا کێشــە دروســت دەبێــت ،یــان لــە
ئامانجــی دەقەکانــدا.
لــە قورئانــدا دەقێــك نییــە نــاوی هیــچ جــۆرە موخەدەراتێکــی تێــدا بێــت و
باســی حەرامــی بــکات ،بــەاڵم لــە حەرامێتــی مەشــروباتی سەرخۆشــکەرو
ئامانــج تێیــدا ئــەوە ڕون بوەتــەوە هەرچــی زیــان بــە ژیــری مرۆڤــەکان
بگەیەنێــت نــەك حەرامــە ڕوخاندنــی پایەیەکــی گــەورەی قورئانیــە ،چــون
قورئــان  ٥پایــەی ســەرەکی بــۆ ژیــان و ڕێکخســتنی مرۆڤــەکان کێشــاوە ،کە
ئەوانیــش پاراســتنی :دیــن ،جەســتە ،ژیــری ،وەچــە ،مــاڵ ،کــە بەناوبانگــن
بــە (المقاصــد الخمــس) وەیــان (کلیــات الخمــس)((( .
بۆیــە لــە دینــی ڕاســتی ئیســامدا بیرکردنــەوەو ئەقــڵ جــواڵن و
بــەراوردکاری ڕۆحــی شــەریعەتە ،ئەمــڕۆ کەســانێك ئــەو هێزانــە لەنــاو
تەیــارە دینیەکانــدا لــە کاریــان خســتوە ،هــەروەك چــۆن کەســانێکی تریــش
کردویانــە بــە بیانــوی بــۆ خــۆالدان لــە تاقیکردنەوەکــە.
مــرۆڤ پێویســتە بیربکاتــەوەو داهێنــان بــکات ،نــەك بیربکاتــەوە تــا خــۆی
لــە بازنەیەکــدا هــەردەم بخولێنێتــەوەو پرســیار بــەدوای پرســیاردا هــەر
نــەگات بــە نــاوەرۆك و حەقیقــەت ،ئــەوەی کێشــەی منــە لەگــەڵ ئەوانــەی
بەنــاوی تازەگەریــەوە یــان فەلســەوە قســە دەکــەن ئەوەیــە هــەردەم
گومــان بــاو دەکەنــەوە ،هــەروەك چــۆن خۆشــیان لــە گومانــدا دەژیــن،
دینیــش ئــەوەی گرنگــە بــۆ کایــەی ژیــان لــە شــێوەی یەقیــن ،دڵنیایــی
چەســپاندویەتی ،هەتــا شــتێك کــە گومانێکــی چکۆلەشــی لەســەر بێــت
ڕەدی کردوەتــەوە هەتــا ئەگــەر کارەکــەش بــۆ خــۆی چــاك بێــت ،بــۆ نمونــە
(((
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تــۆ نەزانیــت ســبەی ڕەمەزانــە یــان نــە ،ئەگــەر بــە ڕۆژوش بیــت هــەروەك
ڕەمــەزان خــوای گــەورە ئــەو کارەی ناوێــت ،چــون دڵنیایــی بــە نســبەت
دینــەوە گرنگتــرە تــا خــودی کارەکــە ،ئەڵبــەت بــۆ ژیانیــش و ژیــان بــە
دڵنیاییــەوە ئێجــگار خۆشــە ،ڕۆحــی دینیــش دەیەوێــت ئــەو خۆشــبەختیە
ببەخشــێت بــە مرۆڤــەکان ،دڵــی پــڕ بێــت لــە دڵنیایــی نــەك لــە گومــان و
ســەدان ئەگــەر ،داننــان بــە دروســتکەری ئــەرزو ئاســمان و بونــی حەقــی
خــوا لــە پێــش پەرســتنەوەیە ١٣ ،ســاڵ لــە مەککــەدا پێغەمبــەر درودی
خــوای لەســەر بێــت لەســەر ئــەم حەقیقەتــە کاری کــرد ،تــۆ کــە نەیناســی
چــی دەپەرســتیت؟
ئەمــڕۆ کەســانێك هــەروا بــە ئاســانی لــە دیــن پەشــیمان دەبنــەوە ،یــان
بەالیــەوە ئاســاییە کــە پابەنــد نەبێــت پێــوەی ،هۆکارەکــەی ئەوەیــە بــە
چاکــی نەیناســیەوە.
ئێمــە چــون لــە چوارچێــوەی واڵتــدا نەژیاویــن و هــەروا هەمەجــی
هێناومانــە ،لەبــری واڵت حیزبمــان هەبــوە ،لەبــری حیزبیــش باڵمــان
هەبــوە ،لەبــری باڵیــش مەزاجمــان هەبــوە ،لەگــەڵ پەروەردەیەکــی زۆر نــا
تەندروســت و شــێواو ،شــتگەلێکی جــوان کــە بــوە بــە کەلتــوری تێماندایــە
لــە ئیســامەوە وەرمانگرتــوە ،کــە دەگەینــە ئەوروپــا زۆر کاری نــا یاســایی
دەکەیــن ،چــون لــە حەقیقەتــی کاری نایاســایی تێنەگەشــتبوین ،کــورد
هەیــە هــەر لــە یەکــەم ســاڵی گەشــتنی بــە ئەوروپــا  ١٠ســاڵ و  ٢٠ســاڵ
و هەتــا زیندانــی هەتــا هەتایــی بــۆ بڕاوەتــەوە ،لــە ئەنجامــی کارێــك کــە
زۆریــش بەالیــەوە ســادە بــوە ،گەنــج هەیــە دەســتی بــۆ ئافرەتــی منــداڵ
بــردوە ،وتویەتــی کــورە دەی خــۆ ئازادیــە ،یــان گــەر پێشــی ناخــۆش بێــت
دواتــر لەبــەر خــۆی لــە ڕوی نایــەت هیــچ بڵــێ! نەیزانیــوە ئــەوەی ئــەو
کردویەتــی دەســتدرێژیە ،نــەك تەنهــا دەســتدرێژی سێکیســیش ،بەڵکــو
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شــکاندنی شــکۆی مرۆڤــە ،تــۆ کــە پابەنــد نیــت بــە دینــەوە یاســا ســزای بــۆ
دانــاوە ،هەربۆیــە ســزا دینیەکانیــش هەیە بۆ پاراســتنی شــکۆی مرۆڤەکانە،
خــۆ ئەگــەر ڕۆحــی دینەکــەش لەنــاو هــەر کۆمەڵگەیەکــدا نەمــا ئەوســا
زانینــی یاســاش ســودی نابێــت و دەســدرێژیەکان هــەردەم نــەك بونیــان
دەبێــت فراوانیــش دەبــن ،ئەوروپــا ئــەو ڕۆحەیــان کوشــت بۆیــە ئێســتە
لــە ســەرگەردانیدان ،ســەرگەردانی الی ئێمــەی کــورد پەیوەســتکراوە بــە
کەرەســتە مادیەکانــەوە ،بۆیــە کــە ئەوروپیــەك خــۆی دەکوژێــت دەڵێــن
باشــە بــۆ خــۆی کوشــت! لــە چــی کــەم بــو؟ ئــەوە خاڵــی جەوهەریــەو
تێگەشــتنی دەوێــت.
لــە دەیــان مەجلیســی کوردەواریــدا دانیشــتوم و باســی ئەوروپایــان کــردوە
کــە الی ئــەوان هەمــو شــتێك ئاســاییە چــون دینیــان نییــە! ئەوانــە هەمــوی
بــە شــێوەیەکی نســبی ڕاســتە ،مــرۆڤ بــە شــێوەیەکی سروســتی خراپــە
ڕەد دەکاتــەوە ،هیــچ شــتێك نییــە لەوانــەی دیــن ســزای بــۆ دانابێــت و لــە
زەمینــەی واقعیــدا کارێکــی ئاســای بێــت.
ئیســام بــە شــێوەیەکی زۆر جــوان ئــەوەی کــە گرنگــە بــۆ ژیان و پاراســتنی
پەیوەندیــەکان بنەمــای بــۆ کێشــاوە ،پەیوەندیــە کۆمەاڵیەتیــەکان زۆر
وردەکاری باســکراوە ،سیاســیەکان بنەمــای ســەرەکی بــۆ دانــاوەو داینــاوە
کەســانی ئاقــڵ ،چاوکــراوەو بــە حیکمــەت هەســتن بــەو کارەو لــە ژێــر
ڕۆشــنایی ئــەو پایانــەدا کــە بــە  ٥پایــە ناومــان بــرد باقیەکــەی تــەواو بکــەن.
تێگەشــتن لــەو پایانــە زۆر گرنگــە ،هەرگیــز لەیــادم ناچێــت لــە نفوســی
دەربەندیخــان بــوم ،پیاوێــك مەعمەالتێکی هەبــو ،کارمەندەکــەش دەیگوت
کاکــە گیــان ئــەم ئیشــەی تــۆ نــا تــەواوی تێدایــەو دەبێــت تەواویــان بکەیت،
ئەویــش تــوڕە بــو! وتــی :ان شــاء اەلل ئێــوە لــەم هەڵبژاردنــەی داهاتــودا
دەدۆڕێــن و دواتــر منیــش کارەکــەم ســەر دەگرێــت ،منیــش وتــم :مامــە
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گیــان ئــەو کارە پەیوەســت نییــە بــە یەکیەتیــەوە ،خــۆ هەرحیزبێکــی تــر
بێــت نفــوس ناســوتێنێت و لــە ســفرەوە دەســتپێبکاتەوە.
ئەقڵیەتــی ســفرکردنەوە لەنــاو کــورددا ئاســتەکەی لــە ئاســتێکی بااڵشــدایە
ئەڵبــەت ئەفســوس.
بەرپرســیاریەتی تەنهــا ئــەوە نییــە کارەکــەت بەباشــی ئەنجــام بدەیــت،
بەڵکــو دەبێــت پارێــزگاری لــە بەهــا مەعنەویەکانیشــی بکەیــت.
هەیــە کارەکانــی بــە باشــی ئەنجــام دەدات ،زیاتــر لــە کاتــی خۆشــی
ئیــش دەکات ،بــەاڵم هــەر کــە ویســترا یــان وتیــان تــەواو هــەوڵ دەدات
فەرمانگەکــەش لــە بنــەوە بهێنێــت ،هەرچــی کــردوە بەالیــەوە ئاســاییە
تێکــی بداتــەوە ،ســتەم لــە خــۆی ،لــە مــاڵ و منداڵــی ،دەوروبــەری ،تــا
دەگاتــە واڵتەکــە بگەیەنێــت.
دینیــش بەرپرســیاریەتی خســتوەتە ئەســتۆمان ،وە خــودی خۆمــان
گەورەتریــن بەرپرســیاریەتیمان لەســەرە ،بەرپــرس بــون واتــە ئیــش کــردن،
تەکلیفــە نــەك تەشــریف.
گــەر یاســا نەبێــت بــۆ پاراســتنی تەکیفەکــە دەکرێــت بــە تەشــریف،
دینیــش یاســای دانــاوە ،داواشــمان لێکــراوە کــە پابەنــدی بیــن ،ئــەوەی کــە
زۆر گرنگــە بــۆ پاراســتنی تەکلیفــەکان کــراوە بــە ئامانــج و و مەقاصــد،
نەگــۆڕە تــا بــە ئــارەزو گۆڕانــکاری تێــدا نەکرێــت ،بەرژەوەنــدی گشــتی
لــە نەگۆڕەکانــی شــەریعەیە ،ئەمــڕۆ نــاوی گۆڕانیــان کــردوە بــە چەکێکــی
جــوان بــە دەســتەوە دژی دیــن کــە دیــن دژی گۆڕانکاریــە ،لــە بنەڕەتیشــدا
وا نییــە ،دیــن داوای گۆڕانــکاری دەکات ،هــەردەم لــە چاکــەوە بــۆ چاکتــر،
ئــەوەی نەگــۆڕە بــواری عەقیــدەو ئەخالقــە ،کــە بــە گۆڕینــی عەقیــدە
شــتگەلێکی تــر دەبێتــە جێگــرەوە کــە هیــچ بەهایەکــی نییــە ،گۆڕانیــش لــە
ئەخالقــدا بــێ ئەخالقیــە!
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گەرنــا ئــەوەی دەبێتــە مایــەی پێشــکەوتن زۆرینــەی هــەرە زۆری لە ســاحەی
موباحدایــە لە شــەرعدا.
کەســانێك بــۆ ئــەوەی وا نیشــانی بــدەن کــە ژیریــان لــە ئاســتێکی بااڵدایــەو
پابەنــد نابــن بــە دەقــە کۆنەکانــەوە ئەڵبــەت وەك ئــەوان دەڵێــن! دێــن
یەکــەم شــتێك کــە دەیگــۆڕن ئەخالقیانــە! نازانێــت خــۆی بــکات بــە چ
تەیرێــك تــا بــاوەڕی پــێ بکــەن ئــەم کەســێکی کراوەیــەو ئەقڵــی تازەیــە،
هەیــە ئیتــر بەردەبێتــە جەســتەی خــۆی بــە دەفتــەر تێیــدا ســەرف دەکات،
لوتــی دەبڕێــت ،کورتــی دەکاتــەوە ،قنجــی دەکاتــەوە ،پانــی دەکاتــەوە،
الری دەکاتــەوە ،ســلیکۆن دەکاتــە جەســتەی ،دواتــر دەری دەهێنێــت ،لێــی
دەبڕێــت ،زیــادی دەکات ،ئیتــر فیلمێکــە بــۆ خــۆی.
ئەوانــەی گۆڕانــکاری دەکــەن و ســەرقاڵن بــە کارگەلێکــی گرنگــی بــواری
گۆڕانــکاری و پێشــکەوتنەوە زۆرینەیــان خۆیــان لــە یــاد چــوە ،زۆر کەســی
زانــا دەناســم ڕیــش و قژێکــی درێــژی هەیــە نــەك وەك عەقیــدەو دیــن
بەڵکــو دەرفەتــی نییــە چاکیــان بــکات ،ئەمــڕۆ لەنــاو کــوردی خۆمانــدا
هەمــان مۆدێلــی قــژ و ڕیــش هەیــەو پێشــکەوتنە ،بــەاڵم موجــەڕەد ئەگــەر
کەســەکە نوێــژ بــکات ئــەوە دواکەوتنــە!
ڕۆحــی حەقیقــی لەنــاو زۆرینــەی چینەکانــدا بەنــاوی جیــاوازەوە دەکــوژن!
لــەو نێوەنــدەدا کەســانێك بــە ســالمی دەردەچــن کــە پابەندبــن بــە دەقــە
پیرۆزەکانــەوە ،تــا زیاتــر هەســت بــە کامیــرا خواییەکــە بکەیــت زیاتــر
ســەالمەتیت ،ئەگــەر هەســتت کــرد ناوچەکــە بــێ کامیرایــەو چاودێــری
لەســەر نییــە ئەوســا کۆمەڵێــك کەســیش بــە خۆیــەوە دەکوژێــت ،دەبێــت
خۆشــحاڵ بیــن بــەوەی کــە تەنهــا خــۆی بکوژێــت.
کــوردی خۆمــان هەیــە تەمەنێکــی تــەواو کاملیشــی هەیــە هــەر چاوەڕێــی
موعجیزەیــە ،دەیەوێــت لــە پــڕ ببێتــە کوڕێــك ،کــە لــە کوردەواریشــدا
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بیســتومانە لــە پــڕ نابیــت بــە کوڕێــك! ســەردەمی موعجیــزەش کۆتایــی
پێهاتــوە ،خــوای گــەورە کــە قورئانــی دابەزانــد خــودی قورئانەکــە
موعجیزەیــە ،پابەندبــون پێــوەی موعجیــزە دەخولقێنێــت! ســەیرە وایــە؟
نــا هیــچ ســەیر نییــە ،کــە پراکتیــزەی دەکەیــت لــە ژیانــدا موعجیزەکــە لــە
خــودی خۆتــدا ڕۆژانــە دەیبینــی.
قوتابــی زانکــۆ بــوم لــە دوکانێکــی لەفــەو پیــدزە کارم دەکــرد ،نزیــك بــو
لــە چەنــد دیســکۆو بــاڕەوە ،ئیتــر هەمــو شــەممان و یــەك شــەممانێك
بــە کۆمــەڵ و بەتــاك دەمــدی ئــەو خەڵکــە چیــان بەســەر دێــت بەهــۆی
سەرخۆشــیەوە ،الی خۆمــان دەڵێــن ئەوروپیــەکان ئاقڵــن کــە دەخۆنــەوە،
بــەاڵم کێشــەی خواردنــەوە کحولیــەکان ئەوەیــە ئەقــڵ ناهێڵێــت ،شــەڕو
پێکدادانــەکان بەهــۆی خواردنــەوەی کحولــەوە لــە ئاســتێکی بااڵدایــە،
زیانــە مادیــەکان بــێ شــومارە ،گیانیــەکان بــە تــەواوی تێبینــی کــراوە،
بەهەمــو شــێوەیەك و خراپــی دەســەلمێنن و بــە دەق خۆیــان ئاماژەیــان
پێکــردوە ،کــە نەخواردنــی مەشــروباتە سەرخۆشــکەرەکان پارێزراوترینــە.
)Not drinking alcohol is the safest approach (2
ئــەوە موعجیــزە نییــە تــۆ لــەو هەمــو کێشــە بەدوربیــت تەنهــا بــە
نەخوارنــەوەی ،لــە بەرانبــەر ئەوەشــدا دیــن بــە دیلــی بــۆ داناویــت ،هەرچی
مەشــروباتی تــر هەیــە حەاڵڵــە ،تەنهــا سەرخۆشــکەر حەرامــە!
ئەمــە نمونەیەکــی فیزکیــە بــۆ ئــەوەی ژیریــت ســەالمەت بێــت دوربکــەوە
لــە مــادەی سەرخۆشــکەردەبینی :جەســتەت ســەالمەت دەبێــت ،پــارەو
مــاڵ و شــتومەکت ســەالمەت دەبێــت ،توشــی زیانەکانــی نابێــت ،ئــەی
)(2
 h ttp s : / / w w w. d r i n k aw a r e . c o. u k / a l c o h o l - f a c t s / h e a l t h - e ff e c t s - of__alcohol/fertility-and-pregnancy/alcohol-and-pregnancy/?gclid=CjwKCAjw
fnBRANEiwAuFxET6tc9X7suL1u-ET6AMQ5h4vneJ9kcKpZڕۆژی ســەردانیکردن 9zVKT3crmR2ogzAXmvnHRoCy-oQAvD_BwE ٢٠١٩/٠٦/١٠
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ئــەوە موعجیــزە نییــە؟!.
هەیــە ســەدان مــادەی مەعنــەوی دەخــوات و لــە ســەرخۆش خراپتــری
بەســەر دێــت ،دونیایەکــی جەنجاڵــی لــە زهنــی خۆیــدا دروســتکردوە،
بوەتــە کێشــە بــۆ خــۆی و مــاڵ و منــداڵ و کەســوکارو دەوروبــەری ،بــۆ
نمونــە کاریگــەرە بــە فەیلەســوفێکەوە کــە بــە چەندیــن ســەدە لــە پێــش
ئیســامەوەیە ،کەچــی دژی قورئانــە بەنــاوی ئــەوەی قورئــان کۆنــەوە
پێــش  ١٤٠٠ســاڵ دابەزیــوە!
لــە کاتێکــدا دەقــە قورئانیــەکان پارێــزراوە ،بــەاڵم ئــەوان پارێزراویــش نیــن،
هــەروا یــەك دو پۆســتکرا کــە گاڵتــە ئامێــزو خــۆش بــو بەنــاوی تەاڵقــی
بــارام بەگــەوە ،ئیتــر فەیســبوك پــڕ بــو لــە تەاڵقــی بــارام بــەگ و تاڵقــی
وایــان بــاو دەکــردەوە گریســەکەی پێــوە بــو کــورد دەڵــێ هەڵمــی لــێ
هەڵدەســتا ،بــارام بەگیــش بــە ڕەحمــەت بێــت بــاوای هاوڕێیەکمــەو وتــی
مــردوە ،تــا ئــەو کاتــە وامزانــی مــاوە!.
زۆرێــك هەولێــری دەرێ لــە خــۆڕا دونیایەکــی خەیاڵــی بــۆ خــۆی دروســت
کــردوە ،دونیایەکــی ســەراب! بەشــێوەیەك ناتوانێــت پلــە بەنــدی کاری
بــۆ بــکات ،زۆر لــەم جیلــەی تــازە دەترســم ،دەیەوێــت بــە دوعــا لــە کونــی
ســۆبەکەوە  ١٠٠لیــرەی بــۆ بخرێتــە خــوارەوە ئەمــە لەنــاو دیندارەکانــدا،
ئەوانــی تریــش دەیانەوێــت لــە ئەوروپــا ئافرەتێکــی دەوڵەمەنــد دڵــی
لــەم گەنجــە موفلیســە بچێــت و دواتــر ســەروەتەکەی بــۆ بەجــێ بهێڵێــت،
عەجــەب دیــن داینــاوە پیــاو ژن بهێنێــت شــتێکی بــۆ دیــاری بــکات ،ئێســتە
گەنجانێــك پەیدابــون چاویــان لەوەیــە ژنێــك بهێنــن و دەوڵەمەندیــان
بــکات!
هەشــە دەڵێــن مــادام لــە ئەوروپــا ئافــرەت دەســت دەدات ،یــان لــە
کوردستانیشــدا دۆخێــك دروســت بــوە کــە دەتوانیــت حــەزی خۆتــی
90

تێــدا کــپ بکەیتــەوە دەیــکات بــە جێگرەوەیــەك بــۆ ژیانــە حەقیقیەکــە،
کەســم نەدیــوە لــە کاری بەدڕەوشــتیدا ڕۆچوبێــت و ســودی وەرگرتبێــت،
ئیــا باجەکــەی داوە ،گــەر لــە دیــن و یاســاش دەربــاز بوبێــت هــەر لــە
ژیانیــدا بــە شــێوەیەکی تــر باجەکــەی داوە ،هەیــە گەڕاوەتــەوە ئەمــە لــە
باشــترینەکانیانە کــە هەرگیــز ژیانێکــی پــڕ ئارامی تــەواوی لەگــەڵ خێزانیدا
نییــە ،چــون بــەراوردی دەکات بەوانــەی کــە ڕایبــواردوە لەگەڵیان وە ترســی
لــەوەی خۆشــی هەیــەو بــە گومانــە ،وەك وتــم دینیــش کار لەســەر یەقیــن
دەکات نــەك گومــان ،هەشــە چــون ئــەو کارەی کــردوە ناتوانێــت بچێتــە
چوارچێــوەی ئــەو پرۆســەوە یــان کاتێــك دەچێــت زۆرینــەی خۆشــیەکانی
ژیانــی لەدەســت چــوە ،بــەاڵم گــەر بــە ڕێگــە دینیەکــەی بێــت گریمــان
خیانــەت و ترازانیــش لــە الیەنێکیانــدا بەدەرکــەوت ،بــەاڵم بەرانبەرەکــە
دەتوانێــت درێــژە بــە ژیانــی خــۆی لەگــەڵ کەســێکی تــردا بــدات ،ئــەو
دەبێــت باجــی خیانەتەکــەی بــە بیرکردنــەوە لــە خیانەتەکــەوە بداتــەوە.
تەنهــا دەقانێــك بــە پارێزگارکــراوی مابێتــەوە قورئانــە ،پابەنــد بــون پێــوەی
موعجیــزە دەخولقێنێــت ،دوری لێــوەی خــۆ دزینەوەیــە لــە پرســیارەکان و
دواتــر خــودی خــۆت لــە تاقیکردنەوەکــەدا دەکەوێــت ،بەڵــێ خــودی خــۆت.
بەرپرســی بەشــی پەیوەندیــەکان بــوم لــە زانکــۆی لەنــدەن بــۆ زانســتە
مرۆییــەکان ،ســەفەرێکی زۆرم بــۆ دەهاتــە پێــش بــۆ شــارو واڵتــەکان ،زانکۆ
گرنگیەکــی ئێجــگاری بــە بــواری پەیوەندیــەکان دەدا ،بــۆ نمونــە گرێبەســتی
دەکــرد لەگــەڵ زۆر ناوەنــدی زانســتی و زانکــۆدا بــۆ فراوانکردنی بەشــەکان،
دەســتکەوتنی مــادە زانســتیەکان ،گۆڕینــەوەی قوتابــی ،گۆڕینــەوەی
بڕوانامــە ،سەرپەرشــتیاری توێژینــەوە لــە ڕێگــەی زانکۆکانــی تــرەوە ،وە
هەروەهــا...
بــۆ ئــەو مەبەســتانە تکتــی ئــەم واڵتانــەم بــۆ بــڕاوە کــە ســەردانیان بکــەم
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و زۆری پەیوەندیەکانیــش پێشــتر ڕێكخــراوە لەگــەڵ زانکــۆو ناوەنــدە
ئەکادیمیەکانــدا ،لــەو واڵتانــە لــە ســلێمانەوە بــۆ:
تورکیــا ،فینلەنــدا ،ســوید ،دانیمــارك ،نەرویــج ،ئیتالیــا ،ئەڵمانیــا ،ئیســپانیا،
بەریتانیــا ،ڕوســیا ،التیڤیــا ،ئیســتۆنیا ،پۆڵەنــدا ،ئۆکرانیــا.
لــە هەندێــك لــە واڵتەکانــدا خــۆم بــە تەنهــا بــوم ،بــەاڵم لــە ڕوســیاوە بــۆ
واڵتەکانــی دەوروبــەری هــەردەم هــاوکارو هاوڕێــم هەبــوە بــۆ گریبەســت
و ســەردانە ســەرەکیەکان.
یەکــەم بــە یــەك گەشــتن و وەك هــاوکارو هاوپیشــە لــە ڕوســا لەگــەڵ
دکتــۆرە ناتاشــا دا ،هەروەهــا کەســێکی تــر وەك ڕێکخــەری گواســتنەوەکان
و هوتێــل و ئــەو شــتانە.
کات دیــاری کــراوە لــە فڕۆکەخانــەی مۆســکۆ یــەك بگریــن و  ٣قۆڵــی
ســەردانی واڵتەکانــی دەوروبــەری ڕوســیا بکەیــن بــۆ گفتوگــۆو دانیشــن
لەگــەڵ زانکۆکانــداو دواتــر ئەنجامدانــی گرێبەســتەکان.
عومــەر عەلــی :مۆســکۆ ،لــە فڕۆکەخانــە بــە تەلەفۆنــە ،ســاو ناتاشــا،
عومــەر عەلــی م.
ناتاشا :ساڵو ئوما ئەلی کێیە!
عومەر عەلی :لە الیەن زانکۆوە.
ناتاشا :ئۆو بەڵێ بەڵێ ،ئوما ئەلی ئێستە تێگەشتم.
عومــەر عەلــی :دەزانــم لەســەر زوبانتــان قورســە ،بۆیــە بانگــم بکــە بــە
ڕۆبــن.
ناتاشــا :ڕۆبــن ،ئــێ باشــە ،ئەمەیــان ئاســانە ،مــن ڕۆبنــم خــۆش دەوێــت،
بــە گشــتی گیانــداران بــە تایبــەت ســەگ هەرچەنــد ئێســتە لــە کێشــەدام
بەهــۆی ســەگەکەمەوە.
ڕۆبن :کێشەکەتان چی یە؟
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ناتاشــا :ڕاســتی یەکەمجارمــە لــە ژیانمــدا ســەفەر بکەم بــۆ دەرەوەی ڕوســا،
ســەگەکەم لەگــەڵ خۆمــدا هێنــاوە چــون کــەس نییــە لــە مــاڵ ئــاگاداری
بێــت ،ئێســتە دەڵێــن :یەکــەم دەبێــت جــەوازی هەبێــت ،دوهەمیــش ناهێڵــن
لەگــەڵ خۆمــدا بێــت ،دەڵێــن جەوازیشــی هەبێــت دەبێــت لــە جێگــەی
جیــاوازدا لــە خــوارەوە دایدەنێــن.
ڕۆبــن :بەڵــێ ،حەتمــەن وایــە ،هەندێــك هێڵــی ئاســمانی ڕێگــە دەدات
ســەگەکە لەگــەڵ خــۆت ببەیتــە ژورەوە مەگــەر کەســەکە لــەو کەســانە بێت
کــە بــە یاســایی ســەگی لەگەڵــە بــۆ ڕاکێشــان ،بــەاڵم ئەگــەر ســەگەکە بچــوك
بێــت هەندێــك هەیــە ڕێگــە دەدات وە دەبێــت لەنــاو قەفــەزدا بێــت ،چــون
کورســی بــە ســەگ نافرۆشــن ،دەبێــت بیخەیتــە بەرپێــت ئەویــش دەبێــت
پێشــتر ئــاگادارت کردبــن((( .
ناتاشا :خۆزگە پێشتر ئەمەم دەزانی ،تۆش سەگت پێیە.
ڕۆبن :نا من باوەڕم بەم جۆرە کارە ئەسڵەن نییە ،سەگیشم پێ نییە.
ناتاشا :ئەی چۆن دەزانیت؟
ڕۆبــن :چیرۆکــم زۆرە لەگــەڵ ســەگدا ،ئەڵبــەت لەگــەڵ ئەوانەی کە ســەگیان
پێیــە ،بــە تایبــەت ماری.
ناتاشا :ماری یشت لەگەڵ؟
ڕۆبــن :نــا وتــم چیرۆکــم لەگــەڵ مــاری هەیــە ،کەســێکی تــرم لەگەڵــە کــە
هاوکارمــان دەبێــت لــەم ســەفەرەدا ،ئێســتە ئێمــە چاوەڕێین بێیتــە ژورەوە،
گــەر لــە کاتــی خۆیــدا نەیەیــت ناچــار ئێمــە دەڕۆیــن ،تــۆش تکتەکــەت
دەفەوێــت ،گــەر نەشــتان توانــی هــەر بێــن ،مــن زانکــۆ ئــاگادار دەکــەم.
ناتاشــا :حەتمــەن دێــم ئەمــە یەکــەم گەشــتمە لــە ژیانمــداو دەســتبەرداری
نابــم ،چارەیــەك بــۆ ســەگەکەم دەدۆزمــەوە.
(((
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ڕۆبــن :پێویســتە چــارەی بــۆ بدۆزیتــەوە ،نابێــت بــە هیــچ شــێوەیەك
ســەگ لەگــەڵ خــۆت بهێنیــت ،هاوکارەکەمــان بــۆ یارمەتــی ئێمــە هاتــوە
نــەك بــۆ ســەگگرتن ،جگــە لــەوەش هۆتێلەکانیــش ڕێگــە نــادەن بــە ســەگ،
کێشــە دروســت دەکات ،دوای ئــەوەش دونیایــەك ئیشــمان دەبێــت لــە
پێداچونــەوەی پرۆپۆزەڵــی ڕێکەوتنــەکان و چاککردنیــان ،چــون پێشــتر
ئــەم ســەفەرانەم زۆر کــردوە ،زۆرجــار زانکــۆکان نەقــد دەگــرن لــە پــرۆژەی
ڕێکەوتنەکانــی ئێمــەو داوای زیــادو کەمــی دەکــەن ،ئــێ دەبێــت قابیلیەتــی
ئەوەمــان تێــدا بێــت بەجۆرێــك دایبڕێژینــەوە کــە ئامانجــەکان بپێکێــت.
ناتاشا :چاوەڕێ بکە لە دەرگای ژمارە ( )..بێگومان دێم.
ڕۆبن :چاوەڕوانم بە نیازی دیدار.
ناتاشا :هەلەو ڕۆبن ،خۆتیت؟ خۆشحاڵ بوم ،تۆ باشیت؟
ڕۆبــن :ســاو ناتاشــا ،سوپاســتان دەکــەم ،منیــش خۆشــحاڵ بــوم ،ئــەی
ســەگەکەت چــی لێکــرد؟
ناتاشــا :هیــچ چارێکــم نەمــا ،کەســێکم دۆزیــەوە لــەوێ  ١٥٠٠ڕۆبڵــم پێــدا کــە
بــۆم بگرێــت تــا دەگەڕێمــەوەو شــتومەکی بــۆ بکڕێــت ،ژمــارەی پێــداوم،
زۆریــش دەترســم درۆم لەگــەڵ بــکات و دواتــر پێــم نەداتــەوە.
ڕۆبــن :هیــوادارم ڕاســتگۆو ئەمانــەت پارێزبێــت ئــەو کەســە ،وە تــۆش
ڕزگارت ببێــت لــە ســەگەکە!
ناتاشــا :ســەیرە ،جــا ئــەو ڕاســتگۆو ئەمانــەت پارێــز بێــت ســەگەکەم
پێدەداتــەوە ،ئیتــر ڕزگاربونــی چــی؟
ڕۆبــن :ڕاســتگۆی و ئەمانــەت پارێــزی لــە دینــی ئێمــەدا زۆر گرنگــە بۆیــە
خوازیــار نیــم کــەس پێــوەی پابەنــد نەبێــت ،وە هیــوادارم تــۆش واز لــە
ســەگەکەت بهێنیــت و هەوڵــت لــە پێنــاو مرۆڤایەتیــدا بێــت نــەك خــۆت
خەریکــی ســەگ بکەیــت.
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ناتاشــا :بەناوەکــەی یەکەمجــاردا زانیــم مســوڵمانیت ،ئۆمــا ئەلــی ،بۆیــە
دەستیشــم نەهێنــا تەوقــەت لەگــەڵ بکــەم ،چــون دەزانــم مســوڵمانەکان
تەوقــە ناکــەن لەگــەڵ ئافرەتــدا ،وتــم بــا ئیحــراج نەبیــت ،ڕۆبــن ســەگەکەم
ئێجــگار خــۆش دەوێــت تــۆ بــڕوا ناکەیــت!
ڕۆبــن :سوپاســت دەکــەم ئەوەنــدە تێگەشــتنت هەیــە کــە دەســتت
نەهێنــا بــۆ تەوقــە ،بــڕوا دەکەیــت ناتاشــا الی ئێمــە هەشــە مســوڵمانە
لەنــاو ئافرەتەکانــدا هێشــتا ئەوەنــدە فەهمیــان نییــە دەســت ئەبــەن
بــۆ تەوقەکــردن ،وە دەزانــم خۆشــت دەوێــت ســەگەکە بــەاڵم فەراغــی
خۆشەویســتی مــرۆڤ نابێــت بــە ســەگ پڕبکرێتــەوە ،یانــی ئەوەنــدە
بەســە بــۆ خۆشەویســتی ئــاژەڵ بەینــاو بەیــن بیبینیــت ،نــەك بــەو شــێوەیە
تەزحیــەی بــۆ بدەیــت ،ئەوەتــا ئێســتە  ١٥٠٠ڕۆبڵــت داوە تەنهــا بــۆ ئــەوەی
بــۆت بگــرن!
ناتاشــا :بــۆ الی ئێــوە ســەگ نییــە؟ یــان بەجۆرێکــی تــر بڵێــم ئێــوە ســەگتان
خــۆش ناوێت؟
ڕۆبــن :الی ئێمــە ســەگ زۆرە ،ڕقیشــمان لێــی نییــە ،بــەاڵم ڕاگرتنــی ســەگ
ئالیەتــی خــۆی هەیــە ،نــەك بــەم شــێوەی ئەوروپــاو ئەمەریــکاو روســا کــە
قەدرێکــی زۆر گەورەیــان پێــداوەو تەزحیــەی زۆری بــۆ دەدەن.
ناتاشــا :ئالیەتــی ڕاگرتنــی ســەگ الی ئێــوە چۆنــە؟ پێــم خۆشــە گوێبســتی
بــم ،هــەروەك چــۆن پێــم خۆشــە باســی ئەوروپاشــم بــۆ بکەیــت.
ڕۆبــن :لــە فیقهــی ئیســامیدا باســی ســەگ و چۆنیەتــی ڕاگرتنــی کــراوە ،بــە
تایبــەت بــۆ پاســەوانی و ڕاوکــردن ،لــە دینــی ئێمــەدا ســەگەکان ڕادەهێنیــن
بــۆ ئــەوەی خزمەتمــان بــکات ،وەك پاســەوانی و ڕاوکــردن ،لــە قورئانیشــدا
لــە  ٣جێگــەدا باســی ســەگی کــردوە(((  ،نــەك بــەم شــێوەی ئێــوە ،بیهێننــە
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کونــی ژورەوەو لەگــەڵ مــاڵ و منداڵــدا بەخێــوی بکــەن وەك ئەوروپــاش.
ناتاشــا :یانــی لــە دەقــی قورئانــدا باســی ســەگیش کــراوە؟ ســەیرە! حــەز
دەکــەم بــۆم بــاس بکەیــت پێــش باســی ئەوروپــا؟
ڕۆبــن :بەڵــێ تەنهــا لــە قورئانــدا لــە  ٣جێگــە باســی ســەگی تێــدا هاتــوە،
ئەڵبــەت وەك نــاوی ســەگ زیاتــر لــە  ٣جــار هاتــوە ،بــۆ نمونــە لــە چیرۆکــی
خەوتــوە نەمــرەکان ،اصحــاب الکهــف(((  ،ئــەو ســێ جێگــەش جارێــك
نمونــە بــە کەســانێ دەهێنێتــەوەو دەیــان شــوبهێنێت بــە ســەگەوە ،لــە
ســورەتی األعــراف ئایەتــی  ،١٧٦جارێکیــش باســی ڕاهێنانــی ســەگ دەکات
لــە ســورەتی المائــدة ئایەتــی  ،٤جارێکــی تریــش ئــەو ســەگەی کــە لەگــەڵ
ئــەو کۆمەڵــە گەنجــەدا بــون وەك وتــم ،کەواتــە ســەگ دەتوانرێــت وەك
ئالــە بــەکار بهێنرێــت لــە دینــی ئێمــەدا ،ئالەتــی خزمەتگــوزاری ،بــۆت نییــە
بیهێنیتــە ماڵــەوەو بــەم شــێوەی ئێــوە خزمەتــی بکــەن و ببــن بــە قوربــان
و ســاقەی ،هەرکــەس بــەو شــێوەیە بــکات ،تاوانبــارەو دەبێتــە هــۆکاری
ســڕینەوەی چاکەکانــی الی خــوای گــەورە.
ناتاشا :دیارە زۆری لێ دەزانیت ،ئەی ئەوروپا چۆنە؟
ڕۆبــن :ئەڵبــەت لــە ئەوروپــا الیەنــی باشــی هەیــە بــۆ ڕاگرتنــی ســەگ،
وەك لــە قورئانیشــدا ئامــاژەی پێکــراوە کــە دەکرێــت ســەگ ڕابهێنرێــت بــۆ
کاری خزمەتگــوزاری وەك ڕاو بــۆ نمونــە ،ئەوروپــاش ســەگیان وەك ئالــە
بەکارهێنــاوە بــۆ نمونــە بــۆ دۆزینــەوەی موخــەدەرات ،پــارە ،ڕاکێشــانی
کەســانی نابینــا ،ئەمانــە هەمــوی چاکــە ،بــەاڵم نابێــت بهێنرێتــە ڕێــزی
مرۆڤــەوە لــە ماڵــەوە بێــت ،ئەوانەشــی کــە دەیبەنــە ماڵــەوە کارەســاتی
یەکجــار گــەورە لــەم بــوارەدا خولقــاوە ،جگــە لــەوەی ئــەو مااڵنــەی کــە
ســەگی تێدایــە بێــزراوە ،پیســن ،هەتــا ماڵێــك ســەگی تێــدا بێــت وەیــان
%83%D9%92%D9%84%D9%https://www.almaany.com/quran-b/%D8%A7%D9
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جگــەرەی تێــدا بکێشــرێت مەرغــوب نــی یــەو جێگــەی تێبینیــە ،تەنهــا یــەك
نمونــە کاتێــك دەتەوێــت شــتێك بکڕیــت چ ســەیارە بێــت چ شــتومەکی
مــاڵ لــە دەســتە دوەکانــدا وەك ئیمتیــاز دەنوســن ماڵەکــە ســەگی نەبــوە،
یــان جگــەرە کێــش نەبــوە ،چــون هــەر ســەیارەو ماڵێــك ســەگی تێــدا
بێــت یــان جگــەرەی تێــدا بکێشــرێت کاریگــەری دەکاتــە ســەر بەهــاو
نرخەکەشــی ،جگــە لــەوەی چەندیــن کەســی خــواردوە ،بــە تایبــەت منــداڵ،
ســەگەکان مەترســیدارن لــە ماڵــدا ،چــون ســەگ لــە بنــەڕەدا هــی مــاڵ نییــە،
لــە بەریتانیــا  ٥جۆریــان زۆر تێبینــی لەســەرە ،لەســەروی هەمویانــەوە
ســەگێکە پێــی دەوترێــت جــاك رۆســل((( .
ناتاشــا :چاکیــان لــێ دەزانیــت ڕۆبــن ،ئیتــر پێویســتم بــە زانیــاری هەبــو
پەیوەنــدی بــە تــۆەوە دەکــەم ههــه.
ڕۆبــن :ئــەو کات و پــارەی تــۆ بــۆ ســەگ ســەرفی دەکەیــت بــۆ کڕینــی کتێــب
و خوێنــدوە ســەرفی بکــە زۆر جیاوازتــر دەبیت.
ناتاشــا :ڕۆبــن مــن زۆر دەخوێنمــەوە ،ئەوەتــا دەبینــی دکتــۆرەم و
سەرکەوتوشــم لــە بوارەکــەی خۆمــدا ،ئێســتە هاوشــانی تــۆ پێکــەوە کار
دەکەیــن ،دەزانــم تــۆ بــااڵ تــری لەمــن ،دەتەوێــت بــەم شــێوەیە ئــەوە
بســەلمێنیت!
ڕۆبــن :نــا ناتاشــا لێکدانــەوەی هەڵــەی بــۆ مەکــە ،بــۆ نمونــە ئەوەتــا ئێســتە
تــۆ لــە فڕۆکەخانــەدا گیرتخــوارد بەدەســت ســەگەکەوە لــە کاتێکــدا کــە تــۆ
سەگیشــت هەیــە بەقــەدەر مــن زانیاریــت لەســەری نەبــو ،مــن سەگیشــم
نییــە ،ئێــوە زیاتــر تەنهــا لــە یــەك بــواردا دەخوێننــەوە ،دکتۆرەیــت بــەاڵم
مەعریفــەی عامــت کەمترێکــە ،ئێمــە دەڵێیــن لــە هەمــو شــتێك شــتێك
بزانــە ،لــە شــتێکیش هەمــو شــتێك بزانــە ،واتــە زانیــاری گشــتیمان هەبێــت
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و لــە تایبەتمەنــدی خۆشــماندا پســپۆڕی تەواومــان هەبێــت.
ناتاشــا :ئەمــەم بــە دڵــە ،سوپاســت دەکــەم بــەم شــێوەیە ڕونکردنــەوەم
بــۆ دەدەیــت ،دەشترســام لــەوەی توشــی کەســێکی موعەقــەد ببــم لــەم
ســەفەرەدا ،حەتمــەن ســەفەر بــەم ڕۆحیەتــەوە پــڕ زانیــاری و بــە چێــژ
دەبێــت.
ڕۆبــن :ئەگــەر غەریــزە خاڵــی بێــت لەســەفەرەکەدا حەتمــەن پــڕ زانیــاری و
بــە چێــژ دەبێــت.
ناتاشــا :ئەڵبــەت بــۆ غەریزەکــە دەزانــم ئێــوەی مســوڵمان چــۆن بیــر
دەکەنــەوەو تــۆش هــەر لــە یەکــەم هەنــگاودا نــاوت هێنــاو دیــارە ئیلتزامــت
هەیــە ،بــەاڵم خــۆ دەکرێــت شــتی تــر لــە زهنــدا دروســت ببێــت ،لەپــاڵ
زانیاریەکەشــدا ،جگــە لــەوەی زانیــاری پاڵنــەڕە بــۆ ئــەوەش!
ڕۆبــن :بەڵــێ بــە دروســتی دەکرێــت ،لــە دینــی ئێمــەدا تــا  ٤ئافــرەت ڕێگــەی
پێــدراوە بــە یاســاو ڕێســای خــۆی ،بــا ئێمــە تەرکیزمــان هــەر لەســەر
زانیاریەکــە بێــت ،وەك پیشــەی غەریــزە تێکــەڵ ببێــت ڕۆحــی زانســتیەکەی
دەکوژێــت.
ناتاشــا :بــاش وازی لــێ بهێنــە بــۆ ئیســتە ،منیــش حــەزم لــە پەلەکــردن نییــە
تێیــدا ،ئــەم ســەفەرە دەرفەتێكــە لــە پــاڵ ئیشەکەشــدا ،بۆیــەش دەڵێــم،
الی ئێمــە زۆر کــەس لەگــەڵ مســوڵماندا زەواج دەکات و لــە مۆســکۆدا
ڕێژەیەکــی زۆر مســوڵمان هەیــە ،بینیومــن کــە نوێــژ دەکــەن ئەوەنــدە زۆرن
لــە مزگەوتەکانــدا جێگەیــان نابێتــەوە دێنــە دەرەوە لەســەر جادەکــە نوێــژ
دەکــەن ،لەگــەڵ ئــەوەدا کەنیســەکان چۆڵــەو چەنــد کورســیەکی پێشــیش
پــڕ نابێــت لــە هیــچ موناســەبەتێکدا لــە دەرەوە نەمدیــون.
ڕۆبــن :ئەڵبــەت منیــش پێــم خۆشــە زانیــاری زۆر لــە تــۆوە وەرگــرم لەســەر
ڕوســیاو مســوڵمان لــە ڕوســیا ،وەرە ڕێدەکەویــن لەســەر ئــەوەی مــن
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هەرچــی پرســیارم هەبــو راســتگۆیانە وەاڵمــم بــدەرەوە لەســەر ڕوســیاو
مســوڵمان لــە ڕوســیا ،تــۆش هەرچــی پرســیارت هەبــو لەســەر ئیســام و
لەســەر ئەوروپــا منیــش وەاڵمــت دەدەمــەوە.
ناتاشــا :بەڕاســتی زانکــۆ کەســێکی شــیاویان دانــاوە بــۆ گفتوگــۆ پێــش
ئــەوەی لەگــەڵ زانکۆکانــدا ڕێبکەویــن خۆمــان ڕێکەوتیــن.
ڕۆبــن :بنەمــای ڕێکەوتــن دەبێــت دوالیەنــە بێــت تــا لەســەر بنەمــای
دادگــەری بێــت ،ڕێکەوتنەکانــی ئەمــڕۆ زۆری فــرت و فێڵــی تێدایــەو
یــەك الیەنەیــە بۆیــە یــان فەشــەل دەهێنێــت ،وەیــان الیەنێــك تێــدا زۆر
زەرەرمەنــد دەبێــت و تیادەچێــت ،لەگــەڵ ئەوەشــدا دەبێــت زۆر زۆر
وریابیــن چــون ئێمــە نازانیــن بەرانبەرەکــە چۆنــە ،تەنهــا بــە ڕواڵــەت فریــو
نەخۆیــن و دەقەکانمــان لــە پێــش چــاو بێــت.
ناتاشــا :تــۆ ئەزمونــت هەیــە ســود لــە ئەزمونەکانــت وەردەگــرم ،زانکــۆ
کــە لەگــەڵ منــدا قســەیان کــرد ،وتیــان ئــەوەی کــە دەینێریــن ئەزمونــی
ســەرکەوتوی زۆرە ،مــن زیاتــر بــۆ دەقــە ڕوســیەکان لەگەڵتــدام و هەندێــك
جــار یارمەتــی دەری تەرجومــەش زیاتــر ،چــون ئــەم واڵتانــەی ســۆڤیەت
لــە زمانــی ئینگلیــزدا زۆر الوازن ،وە ڕوکەشــیش زۆر گرنگــی پێــدەدەن کــە
ببینیــن تــۆ منیشــت لەگەڵــە کاریگــەری دەبێــت.
ڕۆبــن :ئــەوە دەزانــم ،جارێــك ڕۆشــتین بــۆ ڕێکەوتــن لەگــەڵ زانکۆیــەك لــە
ئۆکرانیــا ،وتیــان دەبێــت بڕۆیــن باشــترین قــات و ڕیبــات بکڕێــت و جامتــای
دیبلۆماســیت پــێ بێــت ،وە کەسێکیشــت لەگــەڵ بێــت جامتــات بــۆ
هەڵبگرێــت ،هەربۆیــە ئێســتە ئــەم کەسەشــیان نــاردوە ،ئەڵبــەت مــن حــەزم
بــەم شــتانە نییــە ،زۆریــش رقــم لــە قــات و ڕیبــات دەبێتــەوە ،هــەردەم پێــم
خۆشــە تیشــێرت و پانتۆڵێکــی ئاســایم لەبــەردا بێــت ،هەتــا قەمیســیش
حــەز لــێ ناکــەم ،ئەوەنــدە قاتیــان بــۆ کڕیــوم بــۆ ئــەم ســەفەرانە قاتــی چــاك
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چــاك و مارکــە لــە ماڵــەوە پــڕی کارتۆنەکەمــەو لەبەریــان ناکــەم ،مەگــەر بــۆ
ئیشــێکی لــەم شــێوانەو بــە ناچــاری.
ناتاشــا :حەزدەکــەم بزانــم بــۆ بــەو شــێوەیە الت؟ کاریگــەری ئیســامە
لەســەرت یــان ئەوروپــا؟
ڕۆبــن :لــە ئیســامدا گرنگــی بــە پــاك و تەمیــزی دراوە ،هەتــا بــۆ وەرگرتنــی
عیبادەتەکانیــش هــەم خــۆ شــتن و هەمیــش دەســتنوێژی تێدایــە بــۆ
ڕاهێنانمــان لەســەر پــاك و خاوێنــی(((  ،لەگــەڵ داپۆشــینی عــەورەت کــە
پیــاو دەبێــت داپۆشــراوبێت ،نابێــت جلێکــی دڕاوی وەك ئەوروپیــەکان لــە
پــێ یــان لەبــەر بــکات و عەورەتــی بکەوێتــە دەر ،بــەاڵم جۆریەتــی جــل
لــە ئیســامدا جێگــەی بایــەخ نییــە ،ئــەوەی ئەمــڕۆ کــراون بــە مارکــەو
لەژێــر ناویــدا خەڵــك دەخەڵەتێنرێــت ،هەتــا لــە ئیســامدا حەریــر بــۆ پیــاو
حەرامــە ،مــن وای لــێ تێدەگــەم ئاماژەیــە بــۆ ئــەوەی شــتی گرانبەهــاش
نەکڕیــن ،لــە ئەوروپــاش بــە گشــتی جــل لــە قوتابخانــەو دائیــرەکان کــە
زۆرجــار یــەك پۆشــی و مەرجــی جــل و بــەرگ هەیــە گەرنــا زۆر جێگــەی
تێبینــی نییــە ،بــەاڵم لــە واڵتانــی خۆمانــدا هــەر بــە جــل و بــەرگ حوکمــت
لەســەر دەدەن!
ناتاشــا :زۆرم حــەز لــە ئەوروپایــە ،ژیانــی ئێمــە لێــرە زۆر ســەختە ،گــەر
دەرفەتێکــم بــۆ بڕەخســێت ،یــان ڕونتــر بڵێــم یارمەتیــم بدەیــت پێم خۆشــە
لــە لەنــدەن بژیــم ،لەگــەڵ خۆشــت بێــت هههــه ئیتــر ئــەوە خــۆت دەزانیــت!
ڕۆبــن :دەزانیــت ناتاشــا زۆرکــەس ئــەو ئاواتەیــان هەیــەو تێگەشــتنی
تەواویــان لەگەڵیــدا نییــە ،تــۆ دەبێــت جیاوازبیــت ،واقعــی بیــر بکەیتــەوە،
چیــت لــە ڕوســیا نوقســانەو لــەوێ چــۆن دەتوانیــت پــڕی بکەیتــەوە ،بــە
ئامانجــەوە ئــەو ســەفەر یــان کۆچــە بکەیــت.
https://binbaz.org.sa/categories/fiqhi/341
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ناتاشــا :ببــورە تــۆ هــەر دەڵێــی ناتاشــا دکتــۆر بــەکار ناهێنێــت تێبینــی بــو
الم ،الی تــۆش ئاســاییە گــەر نەڵێــم دکتــۆر؟
ڕۆبــن :بەڵــێ زۆر ئاســاییە ،ئیتــر زیاتریــش وا ڕاهاتویــن ،هەرچەنــد مــن
دەزانــم واڵتانــی ئێــوەو واڵتانــی ئێمــەش شــەرق بــە گشــتی نــاو گرنگــی
زۆری پــێ دەدرێــت ،بــەاڵم بــە بــڕوای مــن هەڵەیــە ،چــون مــن ئێســتە
دکتــۆری تــۆ نیــم ،تــۆش دکتــۆری مــن نیــت ،پێــم وایــە ئــەم ناوانــە دەبێــت
لــە کاتــی مومارەســەری دکتۆریــدا بــەکار بهێنێرێــت ،بــۆ نمونــە قوتابیەکانــم
بڵــێ دکتــۆر ئاســاییە ،یــان لــە پۆلــدا ،یان لــە کاتــی مومارەســەی پیشــەکەدا،
بــەاڵم لــە دەرەوەی ئــەوە پێــم وایــە هەمومــان یەکســانین.
ناتاشا :بەڵێ تایتڵ شتێکی فەرمیشە خۆ مەگەر وا نییە؟
ڕۆبــن :بەڵــێ مــن لــەوە تێدەگــەم ،ئێســتە مــن لــە بەریتانیــا لــە هەمــو
دامــودەزگاکان تایتڵەکــەم بــوە بــە دکتــۆر ،لەســەر پێنــاس و بانــك ئەوانــە
بــەاڵم لــە دەرەوەی ژیانــی فەرمــی دکتــۆرو مامۆســتاو الی ئێمــە نــاوی
تریــش هــەن مــەالو شــێخ ئەوانــە ،ئــەم ناوانــە خوێندنــەوە هەڵدەگرێــت.
ناتاشــا :واز لــەوە بهێنــە مــادام الت ئاســاییە هــەر بــە ڕۆبــن بانگــت دەکــەم،
ڕوبــن ناوێکــی خۆشیشــە ،چــۆن ئــەو نــاوەت کــردوە بــە نازنــاوی خــۆت؟
ڕۆبــن :یەکەمجــار پێــم خــۆش بــو نازناوەکــەم ئــادەم بێــت ،چــون هــەم
بەناوبانگــە لــە ئینگلیزیــداو هەمیــش دینیشــە بــە نســبەت منــەوە ،بــەاڵم
خۆشــت دەزانیــت جیــاکاری دینــی زۆرە لــە ئەوروپــادا حــەزم نەکــرد
تێبینــی دینــی هــەر لــە یەکــەم هەنــگاوەوە دروســت ببێــت ،چــون ئەوروپــا
لەســەر نــاو زۆرجــار بڕیــاری خراپــت بەســەردا دەســەپێنن!
ناتاشــا :مــن وا دەزانــم لــە ئەوروپــا یەکســانیەکی تــەواو یەکســانیە ،بۆیــە
زیاتــر حەزیشــم لەوێیــە!
ڕۆبــن :نــا بــەو شــێوەیە نییــە بــۆ نمونــە لــە فەرەنســا زۆر مســوڵمان
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هەیــە نــاوی خــۆی دەگۆڕێــت ،چــون زۆرجــار کــە داوای ئیــش دەکــەن و
دەبینــن ناوەکــەی ئیســامیە فۆڕمــەکان فــڕێ دەدەن ،لــە بــی بــی ســی
تاقیکردنــەوە کــراوە بــۆ نــاوی ئــادەم و محمــد ،ئــەوەی ئــادەم چەندیــن جــار
زیاتــر وەاڵمدراوەتــەوە تــا محمــد ،ئەمــە بەڵگــەو داتایــە نــەك قســەکردن(((!
وەك مەعمەالتــی واڵتــی ئێمــە ،یەکســانیش وەك حکومــەت تــا ڕادەیەکــی
زۆر یەکســانی هەیــە ،بــەاڵم وەكــو خەڵــك نــا ،هــەم جیــاکاری هەمیــش
بۆشــاییەکی زۆر لــە نێــوان ئەوروپــی و بێگانەکانــدا هەیــە.
ناتاشــا :تــۆ وتــت حکومــەت تــا ڕادەیەکــی زۆر یانــی ئەویــش بــە تــەوای
نییــە! جگــە لــە خەڵکیــش دیــارە بــە قســەکانتدا زۆر زیاتــرە! دەکرێــت
ڕونکردنــەوەی زیاتــرم پــێ بدەیــت؟
ڕۆبــن :لــە مافــە ســەرەتاییەکاندا حکومــەت یەکســانی دەپارێزێــت ،بــەاڵم
کــە ڕۆشــت بــەرەو ســەرەوە زۆر زەحمــەت دەبێــت ،نابینــی کــە مســوڵمانێك
پۆســتێك وەردەگرێــت چــۆن لــە جیهانــەوە دەنگدەداتــەوە! ئــەوە مانــای
ئەوەیــە زۆر دەگمەنــە بگــەن بــەو پۆســتانە ،هەتــا پۆســتی ئیشــیش وەك
پێشــتر وتــم ،وە نــەك مســوڵمان یــان بێگانــەکان بــا بڵێــم بگــەن پێــی،
ئەویــش لــە ڕوی توانــاوە نییــە بــە بــڕوای مــن لــە ڕوی لەمپەرەکانــە!
ئەوانــەش کــە دەگــەن بــە پەرلەمــان بــۆ نمونــە دەنگــی خۆیــان دەهێنــن .لــە
ڕوی خەڵکیشــەوە ڕاســتی ژیانێکــی ڕۆتینــی و ڕوکەشــیە!
ناتاشــا :مــن وام دەبینــی پێکــەوە ژیــان لــە ئەوروپــا لــە ئاســتێکی یەکجــار
بااڵدایــە.
ڕۆبن :پێکەوە ژیان پێناسەی چییە الی تۆ؟
ناتاشــا :مەبەســتت چییــە ڕۆبــن؟ تاقیــم دەکەیتــەوە! پێکــەوە ژیــان
پێکــەوە ژیانــە ،تێکەڵــی ،هــاوکاری یەکتــری ،خەمخــۆری ،ســۆزو عاتیفــە،
https://www.bbc.co.uk/news/uk-england-london-38751307
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زۆر شــتی تــر!
ڕۆبــن :سوپاســت دەکــەم بەبــێ ئــەوەی وەك پێناســە پێناســەی بکەیــت زۆر
الیەنیــت دەرخســت ،تێکەڵــی ،هــاوکاری ،خەمخــۆری ،ســۆزو عاتیفــە ،زۆر
شــتی تریــش! ئەوانــە ناڵێــم بــە تــەواوی نییــە ،بــەاڵم نســبەتێکی ئێجــگار
ئێجــگار کەمــە ،هەتــا زۆرجــار کــە هەشــبێت حکومەتیــش ڕێگــرە لــە
گەیاندنیــدا ،پێکــەوە ژیــان لــە ئەوروپــا بــەو مانــا حەقیقیــە بونــی نییــە،
بــەاڵم بــە مانــا مەجازیەکــەی هەیــە!
ناتاشا :ڕۆبن ناکرێت ڕونتر قسە بکەیت!
ڕۆبــن :وا هەســت دەکــەم پێویســت بــەوە نــەکات زۆر شــی بکەمــەوە بــۆ
تــۆ ،چــون تــۆ دکتۆرەیــت و ئاســتت بــەرزە ،مانــا حەقیقــی پێکــەوە ژیــان
نییــە ،دۆخێــك دروســت بــوە کــەس کاری بــە کەســەوە نەبێــت ،هەتــا
حکومەتیــش تــا ڕادەیەکــی زۆر ئــەوەی دەوێــت ،چــون لــە هــەر جێگەیــەك
خەڵکــی کاری بــە یەکــەوە نەبێــت و لەیــەك هەڵوەشــاوە بێــت لــە ســودی
دەســتەاڵت و بازرگانــە سیاســیەکاندایە ،مەجازیەکــەش ئەوەیــە بــەڕوی
یەکــدا پێدەکەنــن و ڕوکەشــێکی جوانــی هەیــە ،مامەڵەکان لــە چوارچێوەی
بەرژەوەنــدی مــادی یــان جنســیدایە!
ناتاشا :یانی چۆن مادی و جنسی؟
ڕۆبــن :لــە دەیــان جێگــەی جیــاواز ئیشــم کــردوەو هاوڕێــی هەمــە چەشــنم
هەبــوە ،هــەر ئەوەنــدە هاوڕێتــە کــە پێکــەوەن و ئیشــتان پێکەوەیــە ،کــە
لــە جێگەکــە نامایــت تــەواو ئیتــر ئەویــش نامێنێــت و دەبێــت بــە خــەو،
جنســیش بــۆ نمونــە کچێــك لــە گــەڵ کوڕێــك یــان بــە پێچەوانــەوە ،یانــی
مامەڵــەی بــێ بەرژەوەنــدی ناڵێــم ســفرە ،بــەاڵم دوریــش نییــە لــە ســفرەوە،
وەك تــۆ وتــت منیــش دەڵێــم :عاتفیــەو ســۆز ،هــاوکاری و خەمخــۆری وە
زۆر شــتری تریــش.
پهيامى وريايى
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ناتاشــا :دەزانــی ڕۆبــن الی ئێمــەش تــا ڕادەیەکــی زۆر وایــە ،هەرچەنــد
خەڵکــی ئێمــە لــە بنەڕەتــدا خەڵکانێکــی ڕەســەنن ،بــەاڵم سیســتمە یــەك لــە
دوای یەکــەکان تــەواو مانــدو وە بێــزاری کردویــن ،بــە تایبــەت لــە ژێــر نــاوی
مارکســی و لینینــی هــەم ســتەمی دینــی و فکریــان لێکردویــن هەمیــش
بــێ بەشــبون لــە ئاســودەیی ژیــان ،واتــە ئــازادی بیــروڕاو ژیانیشــیان لــێ
زەوتکردیــن .نازانــم تــۆ هیــچ لەبارەیانــەوە دەزانیــت یــان نــە ،بەناوبانگــە
واڵتانــی ســۆڤیەت هەرچەنــد کۆتــای پێهــات ئــەوەی مــن دەێڵێــم((( .
ڕۆبــن :دان بــەوەدا دەنێــم کەســێکی زیــرەك نیــم لــە بــواری مێــژودا ،چــون
تایبەتمەندیەکانــی مــن لــە بــواری شــەریعەو قانــون زمانــی ئینگلیزیدایــە ،
بــە حوکمــی ئــەوەی لــە بــواری ڕۆژنامەوانیــدا کارم کــردوە خیبــرەی زۆرم
تێیــدا هەیــەو ،ئیــدارەش هــەر بــە حوکمــی ئیــش و وتنــەوەی وانەکانــی
ئیــدارە هــەر شــارەزایم هەیــە ،مێــژو تەنهــا مەعریفــەی عامــم لەســەری
هەیــە نــەك ورد.
ناتاشــا :نابینــی ڕۆبــن هەرچــی واڵتەکانــی ئیتحــادی ســۆڤیەت هەیــە بــە
هەمــو شــێوەیەك دەیانەوێــت دوربکەونــەوە ،تــا ئاهێــك بەبەریانــدا بێــت
و هەســت بــە ئــازادی بکــەن ،چــون ئێمــە بەڕاســتی بــە کۆیلــە کراویــن،
ئێســتە پۆڵەنــدا ،التیڤیــا ،لیتوانیــا ڕۆشــتونەتە نــاو ئیتحــادی ئەوروپیــەوە،
ئۆکرانیــاش دەیەوێــت بــڕوات نابینــی ڕوســیا لەبــەر بەرژەوەنــدی خــۆی چ
بــە میللەتــی ئۆکرانــی دەکات ،ئێســتەش ئــەم سیســتمە بــەزەی بــە کەســدا
نایەتــەوە.
ڕۆبــن :شــتێکت خســتەوە یــادم ،چەنــد جــار ڕۆشــتوم بــۆ ئۆکرانــا دەمبینــی
خۆنیشــاندان دەکــەن ،دوای ماوەیــەك توڕەبونیــان گەشــتە ئــەو ئاســتە
پەیکەرەکانــی مارکــس و لینینــان بــە پیــك و چەکــوش و داس دەشــکاند،
https://en.wikipedia.org/wiki/Republics_of_the_Soviet_Union
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ئێســتەش کــە ڕۆشــتینە ئۆکرانیــا دەبینــی پەیکــەرەکان داپۆشــراون هەتــا
زۆرێکــی پاسەوانیشــی بــۆ دانــراوە.
ناتاشــا :ئێســتە ڕۆبــن ڕێــز بــۆ ئــەو شــتانە نەمــاوە ،ڕونتــر بڵێــم شــایەنی
ڕێــز نیــن ،ئێمــە ماندوبویــن ،بەڵــێ بەڕاســتی ماندویــن.
ڕۆبــن :باســی مســوڵمانی ڕوســیات نەکــرد! ئــەوان دۆخیــان چۆنــە؟
هەڵســەنگادن و خوێندنــەوەی تــۆ بۆیــان چــی یــە؟
ناتاشــا :تەنهــا لــە ڕوســا وەك ڕێــژە نزیکــی  ١٠ملیــۆن مســوڵمان هەیــە،
جگــە لــە واڵتەکانــی کازاکســتان ،کرگیســیا ،تاجیکســتان ،تورکمەنســتان،
ئەزەربایجــان کــە ئەمانــە لــە حســابدا نایــەت ،وە جگــە لــەو ڕێگریــە زۆرەش
کــە لــە مســوڵمان دەکرێــت هێشــتا دیومــە لــە هەواڵەکانــدا بــۆ نوێژێــك
 ٢٥٠هــەزار خەڵــك لەیــەك جێگــەدا کۆبوەتــەوە ،بــۆ نمونــە لــە مزگەوتــی
کاســەدریال لــە مۆســکۆدا(. ((1
ڕۆبــن :تــۆ ئــەم شــتانە دەزانیــت چــۆن لــە مســوڵمانەکان تێدەگەیــت،
خوێندنــەوەت بۆیــان چییــە؟
ناتاشــا :ببــورە ئــەم پرســیارە دوهــەم جــارە بیکەیــت لەیــادم چــو وەاڵمــت
بدەمــەوە ،ئەڵبــەت ڕاگەیانــدن هــەردەم وەك مەترســی نیشــانی دەدات
بــەاڵم مــن وای نابینــم ،چــون ئەگــەر مەترســی بــن تەنهــا ئــەو ڕێــژەی کــە لــە
مزگەوتــی کاســەدریاڵ کۆبویــەوە دەتوانــن واڵتەکــە وێــران بکــەن! بــەاڵم
ئێمــە گرفتــار کراویــن بــە ڕاکــە ڕاکــەی دوای ئیــش و ژیــان ،کــەم دەرفەتــی
بیرکردنەوەمــان هەیــە ،ژیــان ئێجــگار ســەختە لــە ڕوســیادا.
ڕۆبــن :دەزانیــت سیســتمی ســەرمایەداری ئێســتەش بــەو شــێوە خەڵكــی
ســەرقاڵ دەکات بــۆ ئــەوەی هــەم دەرفەتــی بیرکردنــەوە نەبێــت ،هەمیــش
جۆرێکــی تــرە لــە کۆیالیەتــی ،نــاوەکان دەگۆڕێــن بــەاڵم بارەکــە هــەر
https://www.rt.com/news/394009-russia-celebrates-eid-festival/
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قورســە!
ناتاشا :یانی لە ئەوروپاش هەروایە؟
ڕۆبــن :واڵتــە ئەوروپیــەکان جیــاوازی هەیــە ،هەیــە ئێســتەش لــە ڕوی
فکریــەوە جۆرێکــە لــە ســۆڤیەتی کــۆن ،بــەاڵم لــە ڕوی پراکتیــزەوە هەمــوی
یــەك سیســتمە ،تەنهــا ڕوە فکریەکــەی جیاوازیــان هەیــە!
ناتاشــا :چــۆن دەکرێــت لــە ڕوی فکریــەوە جیاوازبــن و لــە ڕوی پراکتیــزەوە
نــا جیاوازبــن! لۆژیکیــەن یــەك ناگرێتــەوە!
ڕۆبــن :یــەك دەگرێتــەوە ناتاشــا ،بەرژەوەنــدی کۆیــان دەکاتــەوە،
ئەوروپیــەکان هەتــا لەنــاو خۆشــیاندا فکریــەن جیــاوازن نــەك تەنهــا
بەرانبــەر مســوڵمان یــان باشــترە گشــتگیر تــر بڵێــم بێگانــە ،ئەڵبــەت بێگانــە
بــە نســبەت ئەوانــەوە ،بــۆ نمونــە منێکــی مســوڵمان و شــەرقی و تۆیەکــی
ڕوســی و نــا مســوڵمان بــە نســبەت ئەوانــەوە جیاوازیەکمــان نییــە ،هەتــا
زۆرجــار لەیەکیشــمان ناکەنــەوە ،بــۆ نمونــە ســەر ڕەش و ڕەش پێســت
هەمــوی بــە یــەك چــاو ســەیر دەکرێــت .تــا نمونەیەکــت بــۆ بهێنمــەوە خــۆ
ئێســتە واڵتانــی ناتــۆ چــی کــۆی کردونەتــەوە ،ئەوەتــا واڵتــی ئیســامی وەك
تورکیاشــی تێدایــە ،بــەاڵم بەرژەوەنــدی کــۆی کردونەتــەوە ،بەرژەوەنــدی
پاراســتنی واڵتەکانــی خۆیــان .لــە ئەوروپــاش بــۆ نمونــە لــە فەرەنســاو
بەلجیــکا کــە ڕێژەیەکــی یەکجــار زۆر مســوڵمانی تێدایــە ،ڕەگەزپەرســتی و
بڕیــارە سیاســیەکانی حکومەتیــش دژیــان یەکجــار زۆرە ،بــەاڵم بــۆ نمونــە
لــە بەریتانیــا زۆر باشــە.
ناتاشــا :بــا لــە سیاســەت بگەڕێیــن لــە ڕوی خوێندنــەوە چۆنــە؟ بــۆ نمونــە
مــن بمەوێــت بێــم بــۆ ئــەوێ دکتۆرایەکــی تــر بخوێنــم ،چــون دەمەوێــت
دکتۆرایــەك لــە بــواری کۆمەڵناســیدا بخوێنــم.
ڕۆبــن :ئەمــڕۆ هەمــو شــتەکان پەیوەســتە بــە سیاســەتەوە ،هەتــا لــە ڕوی
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خوێندنیەشــەوە جیــاوازی زۆر دەکــەن ،بــۆ نمونــە لــە خوێندنــدا بــۆ تۆیــەك
کــە ئەوروپــی نیــت جیــاوازە لــەوەی گــەر ئەوروپــی بیــت ،پارەیەکــی
یەکجــار زیاتــرە.
ناتاشــا :بــاش تەنهــا ڕێکارەکانیــم پــێ بڵــێ نرخەکــەی واز لــێ بهێنــە ،خــۆم
لــە ســایتەکانیانەوە ســەیری دەکــەم.
ڕۆبــن :هەرکەســێك بیەوێــت شــەهادە یــان دوکومێنتــی تــر لــە واڵتــی
غەیــرە خــۆی بــەکار بهێنێــت ئــەم کارانــەی پێویســتە ،پشتڕاســتکردنەوەی
شــەهادە یــان دوکومێنتــەکان لــە وەزارەتــی دەرەوەی واڵتەکــەی خــۆی،
دواتــر ســەفارەتی ئــەو واڵتــەی کــە بــۆی دەڕوات ،ئەوســا دەتوانیــت
شــەهادەکەت بــەکار بهێنێــت ،بــۆ بەریتانیــا پێویســتە وەریگێڕیتــە ســەر
ئینگلیزیــش ،دوای ئــەوە بەشــێوەی ئۆنالیــن دەتوانیــت تەقدیــم بکەیــت،
دواتــر لــە ڕێگــەی ئیمەیڵــەوە ئــاگادارت دەکــەن کــە چ بکەیــت ،هەندێــك
لــە زانکــۆکان داوای بڕێــك لــە نرخــی خوێندنەکــە دەکــەن ،لەگــەڵ پــارەی
ئەپلیکەیشــنەکەدا ،جگــە لــە پــارەی تەقدیــم و ئــەو شــتانە کــە پەیوەســتە
بــە وەزارەتــی ناوخــۆوە ،ئەڵبــەت جــاران ئاســان بــو ،تەنهــا زانکۆکــە
دەعــوات نامەیەکــی پــێ دەدایــت و فیــزەت وەردەگــرت مــادام قبوڵــی
زانکــۆت هەبوایــە ،بــەاڵم ئەوەنــدە بەنــاو قوتابــی ڕۆشــتنە بەریتانیــاو
دواتــر نەیانخوێنــد و نەشــگەڕانەوە! بــەم شــێوەی ئێســتە گرانیــان کــرد،
هەتــا هەیــە هەمــو شتەکانیشــی تــەواوە کەچــی ڕەفــزی پــێ دەدەن ،گــەر
گومانــی لــێ بکــەن کــە نەیەتــەوەو مولحەقاتــی نەبێــت لــە واڵتــی خــۆی،
بــۆ تــۆ ئــەو کێشــەت نابێــت بــەاڵم واڵتانــی تــر وەك ســوریا ،عێــراق ،لیبیــا،
یەمــەن ئــەو واڵتانــەی کــە شــەڕی تێدایــە ،چــون دەزانــن ئامانجیــان
گەشــتنە بــە واڵتەکــە نــەك خوێنــدن ،ئــەو واڵتانــەش کــە بــاری داراییــان
زۆر الوازە بــەو شــێوەیە ســەیریان دەکــەن کــە ئامانجیــان گەشــتن و ئیــش
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بێــت نــەك گەشــتن و خوێنــدن.
هەتــا جــاران زیاتــر ڕێگەیــان دەدا بــە ئیشــکردن بــۆ قوتابــی ،ئێســتە ئــەو
بوارەشــیان تەســك کردوەتــەوە ،دەڵێــن کەســێك بیەوێــت بخوێنێــت
دەبێــت پالنــی هەبێــت و پێــش ئــەوە توانــای دارایــی تــەواوی هەبێــت
نــەك لەســەر ئیــش دارایەکــەی پەیــدا بــکات ،ئــەوەش سیاســەتێکە بــۆ
بەرزبونــەوەی داهاتــی واڵت ،چــون خوێنــدن جگــە لــەوەی ناوەندێکــی
زانســتیە گەورەتریــن بازرگانیشــە.
ناتاشا :هیوادارم یارمەتیم بدەیت چون ئێوە زیاتر وردەکاری دەزانن.
ڕۆبــن :بەڵــێ ڕێکخراوێکــم هەیــە بــۆ یارمەتــی قوتابــی بــۆ ئــەم کارانــە،
تــا ئێســتە یارمەتــی ســەدان کەســمان داوە ،لــە وەرگرتنیــان لــە زانکــۆکان،
بــەاڵم ئێســتە بەهــۆی ئــەم شــەڕەی کە پێــی دەوترێت شــەڕی داعــش نازانم
ئاگاداربیــت یــان نــە کارەکان گرانتــر بــوە ،ئێمــەش تۆزێــك ســاردبوینەتەوە
چــون زۆر لــە زانکــۆکان هــەروا بــە ئاســانی ڕەفــز دەدەن ،ئەڵبــەت حەقــی
خۆشــیانە چــون زۆرکــەس بەنــاوی فیــزەوە دەگەنــە ئەوروپــاو دواتــر دیــار
نامێنــن ،هەتــا واڵتانــی شــەرق و ئاســیاوە ئێســتە زیاتــر خەڵــك ڕو لــە
ڕوســیاو ئۆکرانیــا دەکــەن بەهــۆی هەرزانــی نرخــی خوێندنــەوە ،هەرچەنــد
لــە ڕوی زانســتیەوە تێبینــی لەســەر ڕوســیاو ئۆکرانیــا هەیــە ،ئەویــش بــۆ
ئــەوە دەگەڕێتــەوە دیــارە کەســانێك لەگــەڵ مامۆســتاکانی زانکۆکانــدا
ڕێکەوتبــن و بــە پــارە یارمەتیــان دابــن.
ناتاشــا :مــن ئەزمونەکــەم لــە شــەهادەکە ال گرنگتــرە ،لــە ڕوســیاو ئۆکرانیــاو
ئــەم واڵتانــەی ســۆڤیەتی کــۆن بــا بڵێیــن چــون زۆر چەوســاوینەتەوەو
نەهڵــراوە ببیــن بــە ســەرمایەدارو ژیانیــش تــا ئێســتە هــەر گرانــە بەداخەوە
هەوڵــی دەســتکەوتنی پــارە لــە زۆر ڕێگــەی ناشــەرعیەوە دەدرێــت ،هەتــا
بەداخــەوە زانکۆکانیشــی گرتوەتــەوە.
108

ڕۆبــن :سیاســەتی ئــەم واڵتانــە چــون لــە بنەڕەتــدا هــەر زۆر بــە چەوتــی
هاتــوە یــەکالی کردنــەوەی ئــەو شــتانە قورســە ،چــون دەبێــت کارەکان
لەســەر بنەمــای زانســتی بێــت نــەك تەنهــا شــەهادە ،بــۆ نمونــە لــە شــەرقدا
هــەر ئەوەنــدەی کــە شــەهادەت هەبێــت پلــەو پۆســتی هەتــا حکومیشــت
پــێ دەدەن بەبــێ ئــەوەی پلــەو پۆســتەکە زانســتی شــەهادەکەی تێــدا
بــەکار بێــت ،یــان هەتــا لــە زانکۆکانیشــدا تەنهــا بەهــۆی شــەهادەوە خەڵــك
دادەمەزرێنــن نــەك توانــا ،هەیــە بــۆ نمونــە مامۆســتای مادەیەکــە ناتوانێــت
بەچاکــی بیڵێتــەوە ،جگــە لــەوەی چاودێــری الوازە ،ئەوروپــا ئــەوەی باشــە
تواناکــەی ال گرنگتــرە تــا بڕوانامەکــە ،هەزارەهــا خەڵــك هەیــە شــەهادەی
هەیــەو ئیشــی نییــە ،هەزارەهــاش هەیــە بەبــێ شــەهادە ئیشــی باشــی
هەیــە ،جگــە لــەوەی گــەر ئیشیشــت پــێ بــدەن بــە شــەهادەو دواتــر
ببینــن الوازیــت و توانــات نییــە دەرت دەکــەن هەتــا بــا شەهادەکەشــت لــە
ئۆکســفۆرد هێنابێــت ،هــەر واڵتێــك بــەم شــێوەیە بێــت بەبــڕوای مــن پێــش
دەکەوێــت.
ناتاشــا :یارمەتــی زیاتــری تــۆم دەوێــت بــۆ دانیشــتنەکانیش ،پێــم خۆشــە
ئەتەکێــت و چۆنیەتــی ڕوبەڕوبونــەوەو موناقەشــەکانم بــۆ باســبکەیت
پێــش وەخــت ،وە چ لەســەر منــە بیکــەم گوێڕایــەڵ دەبــم و مەمنــون دەبــم.
ڕۆبــن :دەزانــی ناتاشــا مــن زۆر ڕقــم لــەو کەســانەیە کــە لــە جێگەیــەك
کاردەکــەن و یارمەتــی یەکتــر نــادەن ،ســیفەتێکی زۆر قێزەونــە الی
مــن ،شــاردنەوەی زانســت لــە دینــی ئێمــەدا عقوبــەی لەســەرە لــە کتێبــە
پیرۆزەکــەی ئێمــەدا هاتــوە:
ـون َمـ ٓا أ� َ
ـد َمــا ب ََّي ٰ َّنـ ُ
ـاس
ـت َو ۡٱلهُ ــدَ ٰى ِمـ ۢ
ـن ب َۡعـ ِ
ـن ۡٱل َب ِّي ٰ َنـ ِ
ـن يَ ۡكتُ ُمـ َ
ـه ِلل َّنـ ِ
نز ۡل َنــا ِمـ َ
(�إ َّن َّٱل ِذيـ َ
ٓ
ـم ٰ َّ
ـم َّ ُ
ُون)(البقــره )159
ـب أ� ْو ٰلَ ِئـ َ
ـك يَ ۡلعَ نُهُ ـ ُ
ٱلل َويَ ۡلعَ نُهُ ـ ُ
ٱلل ِعن َ
ِفــي ۡٱل ِك ٰ َتـ ِ
هەروەهــا لــە حەدیسیشــدا هاتــوە ،واتــە پێغەمبەرەکەمــان درودی خــوای
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لەســەر بێــت فەرمویەتــی:
ــه ُ
ــه أ� ْل َج َم ُ
ــم َفكَتَ َم ُ
ــة)
ــو َم ِ
ــار يَ ْ
ام ِ
اهلل ب ِل َج ٍ
الق َي َ
َ
ــام ِم ْ
ــن ُســ ِئ َل عَ ْ
(م ْ
ــن ِع ْل ٍ
ــن َن ٍ

(أخرجــه أبــو داود والترمــذي)
ناتاشا :سەیرە ،زۆریش سەیرە! (بێدەنگ بو وەستا)
ڕۆبن :بۆ وەستایت ناتاشا ،چ سەیرە؟ خراپم وت!
ناتاشــا :نــا بەڕاســتی وەســتاندمی ،یانــی ئــەم جــۆرە یارمەتیــە پەیوەســتە
بــە دینەکەشــتانەوە؟ وە تــۆ دەقەکانیشــت لەبــەرە! چەنــد بــە ڕێــزەوە نــاوی
کتێبەکەتــان و پێغەمبەرەکەتــان دەبەیــت!
ڕۆبــن :بەڵــێ ناتاشــا فعلــەن وایــە ،وە مــن دینەکــەم زۆر خــۆش دەوێــت و تا
خۆشــت نەوێــت کاریگەریت لەســەر دروســت نــاکات بــۆ جێبەجێکردنی.
ناتاشــا :مــن کــە ناتوانــم خۆشــم بوێــت ،بــەاڵم بەڕاســتی جێگــەی ڕێــزە،
دینێــك ئــەم جــۆرە پــەروەردەی بــۆ زانســت تێــدا بێــت!
ڕۆبــن :یەکــەم ئایــەت ناتاشــا بــە بخوێنــە دەســتی پێکــردوە ،بۆیــە منیــش
ڕێکخراوەکــەم بــەو نــاوەوە ناونــا بخوێنــە.
ناتاشــا :بەڕاســتی ســەیرە! دیســان دەموەســتێنێت! دەزانی بۆ لەبەر ئەوەی
لــە دینەکانــی تــردا خوێنــدن ئەوەنــدە بایەخــی نییــە ،مــن وا تێگەشــتوم
دیــن تەنهــا هەســتێکی ڕۆحیــە نــەك زانســتی!
ڕۆبــن :ئەڵبــەت ڕۆح و هەســتی ڕۆحیــش گرنگــی خــۆی هەیــە لە ئیســامدا،
بــەاڵم ئــەوەش هــەر بــە دەق و زانســتیانە ڕێــك خــراوە ،چــون گــەر وانەبێت
هەســتە ڕۆحیەکــە شــتی پێچەوانــەی تێــدا دروســت دەبێــت ،گرنگــە ڕۆح
بایەخــی پــێ بدرێــت ،پەیوەســتی لەگــەڵ خــوای گــەورەدا پتــەو بێــت،
بــەاڵم ئەگــەر بــە دەق و زانســتیانە ئەویــش ڕێــك نەخرێــت سروشــتی
ڕۆحەکــە لــە جێگەیەکــی تــرەوە ســەر دەردەکات.
ناتاشــا :ونــت کــردم ڕۆبــن ،قســەکانت ســەرنج ڕاکێشــە ،بــەاڵم نەمتوانــی
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لەگەڵیــدا بەردەوابــم ،بــە پوختــی بڵێــم ڕونتــرو ســادە تــر بڵــێ!
ڕۆبــن :دیــن ،ڕونتــر بڵێــم دینــی ئیســام ،جۆریەتــی پەیوەندیەکانــی
ڕێكخســتوە بــە دەق ،ئــەوەی پەیوەســتە بــە پەیوەنــدی مرۆڤــەکان لەگــەڵ
خــوای گــەورەدا ئالیەتــی بــۆ دانــاوە ،کــە چــۆن ئــەو ڕۆحــە بــە پاکــی
پەیوەســت بکرێــت پێــوەی ،وە بــۆ پەیوەندیــە مرۆییەکانیــش دیســان
ئالیەتــی تــری دانــاوە ،بــۆ نمونــە ئێســتە قســەکەمان لەســەر پەیوەنــدی
مرۆڤــە بەخــواوەو الیەنــی ڕۆحیــە ،لــە یــەك ئایەتــی قورئانــدا بەجوانــی
دەستنیشــانی کــردوە:
ُ
ين) األنعام 162
اي َو َم َما ِتي ِ َّ ِ
ل َر ِّب ۡٱل ٰ َعلَ ِم َ
(ق ۡل �إ َّن َص َل ِتي َو ُن ُس ِكي َو َم ۡح َي َ

(ئــهی پێغهمبــهر (صلــى اهلل عليــه وســلم) ،ئــهی ئیمانــدار) بڵــێ :بهڕاســتی
نوێــژو حــهج و دروشــمهکانی و (ســهرجهم چاکــه و بهندایهتیــم)
ههروههــا ژیــان و مردنــم تایبهتــه بــۆ خــوای پــهروهردگاری جیهانیانــهوه.
دەبینــی هەتــا لــە جۆریەتــی ئــەو پەیوەســتی ڕۆحیــە لەگــەڵ خــوای
گــەوردا لینــك کــراوە بــە خەڵکێشــەوە ،بــۆ نمونــە لــە قوربانیەکــەدا ،بــە
کورتــی بــۆ ئــەوەی کەســێکی تەندروســتی ڕۆحانیــش بیــت دەبێــت لەگــەڵ
چواردەوریشــدا بــاش بیــت ،بــەاڵم لەمــڕۆدا سروشــتی ئــەم پەیوەندیانــە
تێکــدراوە ،ئەڵبــەت لــە پێشــدا لەنــاو دینەکانــی تــردا ،ئێســتەش لەنــاو
ئیسالمیشــدا بونــی هەیــە ،بــەاڵم خۆشــبەختانە دەقەکانــی ئێمــە هــەردەم
وەك خــۆی لەبــەر دەســتە ،تەنهــا هەوڵــی تێگەشــتنی دەوێــت ،ئەویــش
بــە کەســی خوێنــدەوار بــە ئاســانی دەکرێــت ،بۆیــە دەگەڕێمــەوە بــۆ ئــەو
خاڵــەی خوێنــدن هــەردەم گرنگــی هەیــە لــە دینــی ئێمــەدا.
ناتاشــا :چ وردو جوانــە ،مــن وام دەزانــی بــۆ ئــەوەی کەســێكی دینداربــم
دەبێــت هــەردەم لەبیرکردنــەوەی ڕۆحیدابــم و واز لــە پیشــەو پەیوەندیــە
مرۆییەکانیــش بهێنــم.
پهيامى وريايى
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ڕۆبــن :ئەڵبــەت ئــەوەی تــۆ دەیڵێــی بونــی هەیــە ،ڕونتــر بڵێــم لەنــاو
مەســیحیەتدا ئــەوە بایەخــی پــێ دەدرێــت ،هەربۆیــە ســەرکەوتوش نەبــون
لــەوەداو ناتوانــن خەڵكــی ببەنــە ئــەو جیهانــەوە ،چــون دواتــر کاریگــەری
تــرو دۆخــی ژیــان ڕێگە بــەوەش نــادات ،لــە ئیســامدا تایبەتمەندیــەك هەیە
کــە پێــی دەوترێــت هاوســەنگی ،التــوازن ،دەبێــت لــە نێــوان ژیانــی دونیــاو
ژیانــی دواڕۆژ ،خــوای گــەورەو خەڵکــدا هاوســەنگیەك هەبێــت ،ژیانــی
خــۆت دەکەیــت و چیــژ لــە نیعمەتەکانــی خــوای گــەورە وەردەگریــت ،بــەاڵم
بەپێــی ئــەو دەقــەی کــە بــۆت دانــراوە ،بــە مومارەســەی ئــەو دەقانــە هــەم
ژیانــی دونیــا بــە ڕێكــی دەکەیــت هەمیــش قیامەتیــش بەدەســت دەهێنیت،
پەیوەندیــە ڕۆحیەکــەش لــەو نێوەنــدەدا بــەم بەرنامــەو ڕێنوماییــە بەهێــز
دەبێــت ،هــەروەك چــۆن لــە دونیــادا پابەنــد دەبیــت بــە یاســاوە بــەدور
دەبیــت لــە کێشــەکان و ژیانیشــت باشــتر دەڕواتــە پێشــەوە ،ئیســامیش
یاســایە ،یاســایەك نــەك وەك یاســا دونیاییــەکان تەنهــا بەشــداری فیزکــی
داوا بــکات ،بەڵکــو یاســایەك دەبێــت ڕۆحیشــت لەگەڵــی تێکــەڵ ببێــت.
ناتاشــا :ســەیرە ،ئێمــە لــە منداڵیــەوە کــە پــەروەردەی دینیــش کراویــن
تــا ڕادەیــەك وردەکاریمــان پــێ نــادەن ،بۆیــە کــە گەورەدەبیــن و ئەقڵمــان
گەورەدەبێــت پێــوەی پابەنــد نابیــن ،چــون لۆژکیــەن ئــاو نەدراویــن.
ڕۆبــن :ئەڵبــەت مەبەســتم نییــە بــێ ڕێــزی بکــەم ،بــەاڵم لــە دینەکانــی
تــردا لۆژیــك یەکجــار غائیبــە ،بۆیــە هــەر تەرکیــز لەســەر ڕۆح دەکــەن و
ڕۆحەکــەش بــە ڕێگەیەکــی هەڵــەدا دەبــەن ،بــە کورتــی ســەرگەرم کردنــە
وەك ئــەوەی لۆژیــك بێــت.
ناتاشــا :مــن ناتوانــم لەگــەڵ تــۆدا وەك کەســێکی شــارەزا لەبــواری دینــدا
قســە بکــەم بــەاڵم ئەزمونــی ژیــان و ئــەوەی دیومــە لــە دەورو بــەرم ڕێــك
بــەو شــێوەم پــێ دەڵێــت.
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ڕۆبــن :بڕوابکــە ناتاشــا شارەزایشــت هەبێــت لۆژکیــەن ناتوانیــت بــەردوام
بیــت ،چــون مــن لەگــەڵ چەندیــش زانــای دینەکانــی تریشــدا قســەم کــردوە،
شــتەکانیان یەکجــار ســنوردارە ،لەگــەڵ ئەوەشــدا کــە گەشــتە جۆرێــك لــە
بنبەســت هێــرش دەکەنــە ســەر ئیســام ،وەك وابێــت ئامانجەکــە بــۆ دژی
ئیســام دانرابێــت نــەك وەك خــودی دینەکــە ئامانــج بێــت و بــە بەرنامــە
بێــت ،ئەڵبــەت وەك دونیــای بەنــاو تازەگــەری ئەمــڕۆ زیاتــر مەبەســتم.
ناتاشــا :مــن پێــم وا نییــە بــەو شــێوەیە بێــت ڕۆبــن ،چــون گــەر وابوایــە
ئیســام بــەم شــێوەی ئێســتە گەشــەی نەدەکــرد ،لــە یــەك مزگەوتــی
مۆســکۆدا بــە تەنهــا ڕوبعــە ملیۆنێــك نوێــژ خوێــن تێیــدا کۆببێتــەوە! وەك
دەشــبینم هەمــو ڕۆژێــك هــەواڵ لــە ســەر ئیســام و مســوڵمانان هەیــە لــە
جیهانــدا!
ڕۆبــن :بــاش ،نمونەیەکــی جوانــت وروژانــد ،ئــەو هەوااڵنــە لەســەر ئیســام
و مســوڵمانان هەیــە خــودی هەواڵەکــە چیــن؟
ناتاشا :مەبەستت چی یە؟
ڕۆبــن :تــۆ دەڵێــی هەمــو ڕۆژ هــەواڵ لەســەر ئیســام هەیــە ،ئایــا ئــەو
هەوااڵنــە پیــا هەڵدانــە ،یــان باســکردنیەتی وەك خــۆی ،وە یــان دژایەتــی و
ناشــرین کردنــە ،تەنهــا بیربکــەرەوە!
ناتاشا :ئم ،ئە ،زۆری باسی پشێوی دەکات!
ڕۆبــن :کەواتــە چــارت نییــە دەبێــت قەناعــەت بــە قســەی مــن بکەیــت کــە
ئیســام بــە ئامانــج گیــراوە ،زۆرتریــن هــەواڵ ســیفەی ئیســامی دەخەنــە
پــاڵ و زەقــی دەکەنــەوە بــۆ ناشــرین کــردن.
ناتاشــا :دەی حەتمــەن ئــەوەش واقعــە بۆیــە بــەو شــێوەیە گرنگــی پــێ
دەدرێــت.
ڕۆبــن :واقعــی تــاوان و تاوانــکاری و سروشــتی مــرۆڤ و تاوانکــردن و دینی
پهيامى وريايى
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ئیســامیش وەك خــۆی دەبێــت ســەیربکرێت ،مــن تێکەڵــی زۆر دەبینــم و
تێکەڵیەکەشــی بــۆ ئــەوەی دەگێڕمــەوە کــە بــە ئامانــج گرتنەکەیــە.
ناتاشا :وەك چی بۆ نمونە ،نمونەم بدەرێ.
ڕۆبــن :بــۆ نمونــە هــەر ئێســتە لــەم گەشــتەدا مــن کێشــەیەك بکــەم و
کێشــەکە بکەوێتــە دەســت ڕاگەیانــدن ،ناڵێــن ڕۆبــن تاوانێکــی کــرد،
یەکســەر ســیفەتی دینەکــەش دەدەنــە پاڵــی ،ڕۆبــن کەســێکی مســوڵمان
لــە واڵتــی ڕوســا واو وای کــردن ،نــاوی ئیســامی لەگەڵــدا زەق دەکەنــەوە!
بــەاڵم ئەگــەر تــۆ تاوانێــك بکەیــت ئەگــەر پاساویشــی بــۆ نەهێننــەوە بــە
هیــچ شــێوەیەك ناڵێــن کەســێکی مەســیحی یــان هــەر ئاینێکــی تــر ئــەو
کارەی کــرد ،مــن ڕۆژانــە لــەم هەوااڵنــەم بەرچــاو دەکەوێــت ،لــە کاتێکــدا
تــاوان بــە دەق لــە دینــی ئێمــەدا نــەك حــەرام کــراوە بەڵکــو عقوبەشــی بــۆ
دانــراوە ،ئــەوە لۆژیکــە ،چــون مــرۆڤ دەکرێــت بکەوێتــە تاوانــەوە دواتــر
عقوبــەی بــدات وەك خــودی کەســەکە نــەك دینەکــە ،دیــن بڵــێ چــی تاوانــی
بــە تــاوان ناســیوە ،کەچــی دواتــر خــۆی پــێ تاوانبــار ببێــت.
ناتاشــا :دیــارە ئێــوە قوڵتــر لــەم بــوارەدا ڕۆچــون ،مــن چــون ئیشــم پێــی
نەبــوە هــەروا بەســادەی تێمڕوانیــوە ،ئەڵبــەت ســەختی ژیانــی ئێمــەش،
شــەڕکردن لەگــەڵ ژیانــدا دەرفەتــی پــێ نــەداوم.
ڕۆبــن :ژیــان هەمــوی بەربەرەکانــێ و شــەڕە ،شــەڕ بەمانــا فیزکیەکــەی نــە
ئەڵبــەت ،بــەاڵم لەنێــو ئــەو شــەڕانەدا دەبێــت بەشــی ڕۆحــی خۆتــی لــێ
وەرگریــت ،وات لــێ نــەکات ڕۆحتــی لــێ بــێ بــەش بکەیــت.
ناتاشــا :کــە سروشــتی بەربەرەکانــێ دروســتبو ڕۆح زەحمەتــە پارێــزگاری
لــێ بکرێــت ،ڕۆح پێویســتی بــە دۆخــی ئارامــە!
ڕۆبــن :ئەڵبــەت بۆچونەکــەت زۆر جوانــە ،بەربەرەکانــێ و پشــێوی زیانــی
گــەورەی بــۆ ڕۆح هەیــە ،بۆیــە ئەمــڕۆ گرنگــی زۆر بــەو پشــێویانەش
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دەدرێــت ،واڵتانــی مســوڵمان نشــین هــەردەم شــەڕی تێدایــەو ،ئەوروپــاو
ئەمەریکایــش ئیســام فۆبیــای بــۆ دروســت دەکــەن ،تــا ڕۆح ئــارام
نەبێــت و بــە ئارامــی بیرنەکاتــەوە ،بــەاڵم مرۆڤــەکان خۆیــان بەرپرســن
لــە خولقاندنــی ئــەو دۆخــە ئارامــە بــۆ خۆیــان ،چــون ژیانــی حەقیقــی لــە
ئارامیدایــە ،گــەر بــە گشــتی نەبــو دەبێــت جوزئیــەن خــۆت بیخولقێنیــت!
ئیســامیش وێســتگەو فێرگــەی بــۆ داناویــن ،لەگــەڵ هەمــو مەژغەڵــەت و
پشێویەکانیشــدا دەبێــت ســاتانێكت هەبێــت بــۆ بیرکردنــەوە ،بــۆ پەیوەندی
خــودی خــۆت لەگــەڵ خــوای گــەورەدا ،هەتــا ئەگــەر سکااڵیەکیشــت هەبــو
بــۆی باســبکەیت.
ناتاشــا :گێژاوێکــی ســەیریت بــۆ دروســتکردم ،واتــە چــۆن ســکااڵ الی خــوا
بــاس بکــەم.
ڕۆبــن :ئێمــە فێربویــن کــە ســکااڵ بکەیــن دەبێــت فیزکــی بێــت ،بــەاڵم
ڕۆحیەنیــش دەتوانیــت بیکەیــن ،وە جوابیــش دەدرێینــەوە ،بەتایبــەت
ئەگــەر ســتەممان لێکرابێــت! گرێدانــی ڕۆح بەخــوای گــەورە بــەم شــێوەیە
ئارامیەکــی ئێجــگار زۆرت پــێ دەبەخشــێت.
دەبینــم کەســانێك لەبــەری خۆیانــەوە قســە دەکــەن لــەم ئەوروپــاو هەتــا
لــە زۆر جێگــەی تریــش ،جۆرێکــە لــە خــۆ خاڵــی کردنــەوەو هەندێــك
جــار نەخۆشیشــە ،بــەاڵم قســەکردن لەگــەڵ خــوای گــەورەو ئامادەبونــی
هەســت لەگەڵیــداو تێڕوانینــی بــە ئاگاییــەوە مرۆڤــەکان بــۆ پلەیەکــی زۆر
گــەورە بــەرز دەکاتــەوە ،بەرزکردنەوەیــەك خــودی مرۆڤــە دەزانێــت لــە چ
ئاســتێکدایە ،هەرچەنــد زۆرجــار کەســەکانیش هەســتی پــێ دەکــەن.
ناتاشــا :دەزانــی ڕۆبــن مــن هەرگیــز بیــرم نەدەکــردەوە تــۆ کەســێکی لــەم
جــۆرە بیــت.
ڕۆبــن :پێــم خۆشــە لــە تــۆوە ببیســتم بیرکردنــەوەت چــۆن بــو دەربــاری
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مــن.
ناتاشــا :ئێمــەی ڕوســی جوانیمــان ناوبانگــی هەیــە ،زۆرکــەس بــە ئاواتــە
بــگات پێمــان ،بــەاڵم ئەوەنــدە درۆمــان لەگەڵــدا کــراوەو خەڵەتێنراویــن
کەســێکی وەك مــن زۆر ترســم لــە پەیوەندیــەکان هەیــە ،وا بیــرم دەکــردەوە
لــەم ســەفەرەداو بەهــۆی پیشەکەشــەوە جۆرێــك لــە ئیســتغاللم بکەیــت،
بیــرم دەکــردەوە چــۆن پارێــزگاری لــە خــۆم بکــەم و ئیشــەکەش بــە
تەندروســت بکــەم.
ڕۆبــن :ئەڵبــەت ئــەوەی وەك پارێــزگاری لــە خــۆت و ئیشــەکە گرنگــە
هــەردەم ئــاگات لێــی بێــت ،ئــەوەش چــاك دەزانــم ئافرەتانــی ئــەم واڵتانــە
باجــی زۆر قورســیان داوە ،چەندیــن ڕێکخــراو لــە ئەمەریــکا بــە تایبــەت
دێنــە ڕوســیاو واڵتانــی دەوروبــەری و ئافرەتــەکان دەخەڵەتێنــن و دەیــان
بــەن بــۆ ئەمەریــکاو بازرگانیــان پێــوە دەکــەن ،بەنــاوی خۆشەویســتی و
ژیانێکــی خۆشــترەوە دەیانکــەن بــە قوربانــی ،هەتــا لــە ئاســتی تاکیشــدا
زۆر قوربانــی هەیــە ،ئەڵبــەت لــەو نیوەندەشــدا کەســانی پــاك بونــی هەیــە.
ناتاشا :ئەوەندە باسی ڕۆحت بۆ کردم جەستەییم لەیاد نەما.
ڕۆبــن :دەزانــی ناتاشــا ئــەوەش چێــژی تایبەتــی تێدایــە گــەر بــە دروســتی
بێــت.
ناتاشــا :چــۆن؟ وەك وتــم حــەزم زۆر لــە نمونەیــە ،ئێمــە چــون ئاســتی
ڕۆشــنبیری و کەلتوریمــان جیــاوازە هەندێــك جــار بــە نمونــە نەبێــت
ناتوانــم لێــت تێبگــەم.
ڕۆبــن :ڕاســتە ،چەنــد نمونەیەکــت بــۆ دەهێنمــەوە ،لەســەر دروســتی ئــەو
چێــژە ،بــۆ نمونــە ئێمــە خــواردن کــە دەخۆیــن چێــژی تێدایــە جگــە لــەوەی
پێویستیشــە ،هەروەهــا ئــاو دەخۆینــەوە چیــژی تێدایــە جگــە لــەوەی
پێویستیشــە ،پەیوەندیشــمان هەیــە لەگــەڵ دەوروبــەرداو چیژیشــە جگــە
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لــەوەی پێویستیشــە ،ئەگــەر خواردنەکــە مادەیەکــی خراپــی تێــدا بێــت یان
خــودی خواردنەکــە پیــس بێت چێژەکە دەڕوات و دەردو نەخۆشــی جێگەی
دەگرێتــەوە ،بــۆ خواردنەوەکــەش بەهەمــان شــێوە ،پەیوەندیەکانیــش گــەر
نــا تەندروســت بــو هەمــوی چێــژەکان کۆتایــی پــێ دێــت و نەرێنیــەکان
جێگــەی دەگرێتــەوە ،کورتەکــەی ئەوەیــە ژیانــی ڕۆحانیــش گــەر بــە
دروســتی بێــت چێــژی تایبەتــی تێدایــە ،چیژێــك جیــاواز لــەو چیژانــەی
کــە بــۆ خــواردن یــان خواردنــەوە یــان ببــورە کــە دەڵێــم بــۆ ســێکس ،چیــژی
ڕۆحــی خاڵیــە لــە دونیــای مــادە ،مــادە مەبەســتی بەرکەوتنــی فیزکــی،
ئیتــر دەگات بــە ئاســتێك ئامــادەی قوربانــی فیزکیشــی بــۆ بدەیــت ،لــەو
قوربانیدانەشــدا هــەر چێــژ هەیــە کــە پێچەوانــەی لۆژیکــە.
ناتاشــا :حــەز دەکــەم یــەك نمونەشــم لەســەر خاڵــی کۆتــای بــۆ بهێنیتــەوە،
چــۆن قوربانــی فیزکــی چێــژ دروســت دەکات.
ڕۆبــن :نمونەیەکــی قورئانیــت بــۆ دەهێنمــەوە ،یوســف پێغەمبەرێکــە
ســەالمی خــوای لــێ بێــت ،داوای زینــای لــێ دەکــەن و ئەویــش نایــکات،
دواتــر ســجنی دەکــەن و عەزابیشــی دەدەن ،ئامــادە نەبــو بــۆ چێــژە
سێکســیەکە چێــژە ئیمانیەکــە لــە دەســت بــدات ،وە گەورەترین قوربانیشــی
دا ،واقعــی تــر قســە بکــەم بــۆ نمونــە مــن و تــۆ لــەم گەشــتەدا بەشــێوەیەکی
نــا تەندروســت بەرکەوتــەی جەســتەیمان هەبێــت فیزکیــەن چێــژە بــەاڵم
مــن دواتــر عەزابــی ڕۆحــی لەســەر دەدەم ،بۆیــە ئامادەنیــم هەرگیــز ئــەو
کارە بکــەم.
ناتاشــا :تێکەڵیــەك الی مــن دروســت دەبێــت لێــرەدا ،گــەر مــن تــۆ بــە
ڕەزامەنــدی ئــەو کارە بکەیــن بــۆ عەزابــی ڕۆحــی دەچێژیــت دواتــر ،واتــە
ئــەم بیرکردنــەوە بــۆ؟
ڕۆبــن :لــە دەقەکانــی ئێمــەدا وەك چــۆن پەیوەندیــە ڕۆحیــەکان ڕێکخــراوە
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پەیوەندیــە سێکســیەکانیش ڕێکخــراوە ،ڕێکخــراوە بــە شــێوەیەك لــە
بەرژەوەنــدی هەردوالدابێــت بــە تایبەتتریــش ئافرەتەکــە ،خــۆت مەگــەر
هــەر ئێســتە نەتــوت ئافرەتانــی ڕوســیا چەنــد قوربانیــان داوە ،مەگــەر
نمونــەی ڕێخــراوەکان و کەســە چەپەڵەکانم بــۆ باســنەکردیت ،ئەگەر ئەمانە
بــە عەقــدو زەواج و شــەفافانە بێــت ئــەو قوربانیانــە دروســت نابێــت یــان
گــەر دروســتیش ببــن یەکجــار زۆر نســبی دەبێــت ،ناشــبینی چەنــد منــداڵ
دەبێتــە قوربانــی ئــەم پەیوەندیــە نــا دروســتانە ،تەنهــا لــە ئەمەریــکا ئــەو
مندااڵنــەی کــە لــە دەرەوەی زەواج مــن ناڵێــم ناشــەرعی بەڵکــو نــا قانونیــش
لــە ســەدا چلــە ،واتــە لــە ســەدا چلــی منــداڵ بــە ناقانونــی دێتــە دونیــاوە
( ،((1دواتــر گەورەتریــن قوربانیــن ئــەو مندااڵنــە تــا مــردن ،چــون زۆرینــەی
هــەرە زۆری الی دایــك یــان سۆســیال دەبێــت ،ئــەو فەڕاغــی بــێ باوکیــە
هــەردەم لەگەڵیــدا دەمێنێتــەوە ،کەچــی باســی مافــی منداڵیــش دەکــەن،
هەتــا مــن خوێندومەتــەوە لەســەر ســەربازەکانی ئەمەریــکا بــۆ ئەوەنــدە بێ
ڕەحمــن هــی ئەوەیــە بــێ بەشــکراون لــە ڕەحــم و ســۆزی حەقیقــی هــەر لــە
منداڵیــەوە! لــە ئیســامدا بــۆ پاراســتنی پەیوەنــدی منداڵیــش داواکــراوە لــە
دەرەوەی زەواجــی شــەرعی و بــە عەقــدو شــاهید بێــت ،نــەك بــۆ چێژێکــی
کاتــی ئــازاری ڕۆحــی نــەك خــۆت بەرانبــەرو لــە ئاینــدەدا منداڵیــش بدەیــت.
ناتاشــا :لــە گرنگــی ئەمــە چــاك تێدەگــەم ،بــەاڵم الی ئێمــە دۆخێــك دروســت
بــوە بــۆ ئــەم پەیوەندیانــە هەمــو شــتێکی تێدەکەوێــت بــۆ ئــەوەی
پەیوەندیەکــە بــگات بــە مەبەســت ،واتــە قانونیــش بێــت.
ڕۆبــن :منیــش لــەوە تێدەگــەم لــە بەریتایــاو ئەوروپــاش بــە گشــتی
هەروایــە ،بــەاڵم قوربانیــەکان لــەو نێوەنــدەدا بێشــومارن بۆیــە لــە دینــی
ئیســامدا دەبێــت پەیوەندیــەکان بــە دروســتی بێــت بــۆ ئــەوەی بــگات بــە
)(11
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مەبەســت.
ناتاشا :خۆزگە الی ئێمەش وا دەبو.
ڕۆبــن :ئــەوە بــە خۆزگــە نابێــت ،دەبێــت ئافــرەت خــۆی خــۆ گربێــت و
بەهێــز بێــت ،لــە دەرەوەی ئــەو بازنــە ئامادەگــی تێــدا نەبێــت.
ناتاشــا :ئافــرەت بــە تایبــەت منــداڵ زوو دەکەوێتــە ژێــر کاریگەریــەوە،
پیاوەکانیــش زۆریــان ویژدانیــان نییــە.
ڕۆبــن :وایــە ڕاســتە ،بۆیــە لــە دینــی ئێمــەدا دروســت نییــە ئافرەتــی
مســوڵمان هەتــا شــوش بــە نــا مســوڵمان بــکات ،لەبــەر ئــەو کاریگەریەیــە،
چــون پاراســتنی خــودی دیــن و نەکردنەوەی گــرێ ڕۆحیەکان لەگــەڵ خوای
گــەورەدا لــە پرۆســەی زەواجیــش گرنگتــرە ،بۆیــە لــە دەرەوەی عەقــدی
شــەرعی پەیوەنــدی حەرامــە ،عەقــدی شــەرعیش دەبێــت لەگــەڵ کەســی
دروســتدا بێــت ،هەتــا لەگــەڵ ئەوەشــدا نــا تەندروســتیش هــەر دروســت
دەبێــت ،بــەاڵم نســبەتەکە یەکجــار یەکجــار کەمتــرە ،منــداڵ دایــك و باوکــی
خــۆی بەالنــی کەمــەوە دەناســێت ،مافــە مادیەکانیــش پارێــزراو دەبێــت ،لــە
هەمــوی گرنگتــر ناتوانرێــت بازرگانــی بــە ئافرەتەکــەوە بکرێــت ،بــۆ نمونــە
تــۆ تەنهــا ســەیری فیلمــی بازرگانــی بــە ئافرەتــەوە بکــە ،چ دەگوزەرێــت
لــە ڕوســیاو ئۆکرانیــاو ئافرەتەکانیــان چــۆن دەبرێــن بــۆ ئەمەریــکاو دواتــر
چیــان بەســەر دەهێنــن.
ناتاشا :یانی لە ئەوروپا وایان لێ ناکرێت؟
ڕۆبــن :لــە ئەوروپــاش ئافرەتــەکان هــەر قوربانیــن ،تەنهــا نســبەتەکان
جیــاوازە ،بەهــۆی هەندێــك پاداشــت ،یــان ئیمتیــازی مادیــەوە ،گەرنــا
هیچــی کەمتــر نییــە لــە ڕوســا ،ئــەوەی مــن زیاتــر جەختــم لــێ دەکــردەوە
بازنــە ئیســامیەکەیە نــەك ئەوروپیەکــە.
ناتاشــا :بەشــێوەیەك قوڵــت کردمــەوە لــە بیرکردنــەوەدا پێویســتم بــە کات
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دەبێــت دواتــر لێکدانــەوەی بــۆ بکــەم.
ڕۆبــن :بیرکردنــەوە مــرۆڤ کامــڵ دەکات ،زۆرێــك کارەکانــی لەســەر بنەمــای
هەڵەشــەی و چێــژە کاتیەکانــی دەکات ،بۆیــە ســەرەنجامی باشــی نابێــت،
هــەردەم ئارامگرتــن چێــژی حەقیقــی بــەدوادا دێــت ،بــۆ نمونــە ئافــرەت و
پیاویــش حــەزی جنســیان هەیــە ،ئارامگرتــن لەســەر نەکردنــی ئــەو جنســە
بەشــێوەی نــا تەندروســت نــا ڕەحەتــی تێدایــە ،بــەاڵم دواتــر خۆشــی
بــەدوادا دێــت ،واتــە ئــەو ئارامگرتنــە وەك خواردنــی دەرمانــی تــاڵ ســەیر
بــکات و دواتــر شــیفای بــۆ دێــت.
ناتاشــا :ئێمــە لێــك هەڵوەشــاوین ڕۆبــن ،بــێ کەســکراوین و پێویســتمان
بــە کەســانێکە ڕاوێــژی پــێ بکەیــن ،ئــەوەش تەنهــا لــە نەخۆشــخانەکان
بەدەســتمان دەکەوێــت و زیاتــر بــۆ بــوارە فیزکیەکەیــە ،بۆیــە وامــان
بەســەر دێــت.
ڕۆبــن :لــە ئیســامدا ئافــرەت هەرگیــز وا بــێ کــەس ناکرێــت ،نــەك هــەر
ئــەوە بەڵکــو دانــراوە هەتــا لــە سەفەریشــدا دەبێــت کەســێکی لەگەڵــدا
بێــت ،بــۆ ئــەوەی هەرگیــز هەســتی تەنهــای بــۆ دروســت نەبێــت ،متمانــەی
هەبێــت هــەردەم کەســێك لــە پشــتیەتی و پارێــزگاری لــێ دەکات ،هەتــا بــۆ
کاری قــورس و مەحکەمــەو شــاهیدیش داوایــان لێکــراوە بــە تەنهــا نەیکەن
بەڵکــو بــە دوانــەوە ئیشــی یــەك کــەس بکــەن تــا لەســەریان ســوك بێــت.
ناتاشــا :خۆزگــە ئێمــەش بــەو شــێوە کەســدار دەبویــن ،ئێمــە زۆرمــان هــەر
بــە منداڵــی دەرمــان دەکــەن!
ڕۆبــن :ئەڵبــەت ئێــوە لــە ئەوروپیــەکان باشــترن هێشــتا ،بــەاڵم ئــەوەی
جێگــەی ئەســەفە الی مــن ،ئێمــەش ئافرەتمــان هەیــە حــەزی بــەو جــۆرە
ژیانەیــە ،چــون لــە سروشــتەکەی تێنەگەشــتوە ،واقعیــەن بــێ کەســی
نەدیــوەو ڕەخنــە لــە کەســداری و پارێزگاریەکانــی دەکات.
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ناتاشا :بۆ نەیگۆڕینەوە ،خۆزگە من بەو شێوەیە لە پشتم دەبون!
ڕۆبــن :خۆزگــە دەگونجــاو دەمبردیــت بــۆ کوردســتان و لــە زانکۆکانــدا
کۆمەڵێــك کــۆڕو ســیمینارم بــۆ ڕێــك دەخســتی تــا باســی موعاناتــی
ئافرەتــت بکردایــە لــە ڕوســا ،یــان ڕونتــر بڵێــم لەژێــر ئــەو سســتمەدا ،تــا
ئافرەتەکانــی ئێمــەش هۆشــێك بەبەریانــدا بهاتایــە.
ناتاشــا :ئێمــە هەمــو هەوڵێــك دەدەیــن تــا تەنهــا کەســێك بــە هەمیشــەیی
بەدەســت بهێنیــن ،ئــەوان ئــەو هەمــو کەســەیان هەیــە دەبێــت زۆر
خۆشــحاڵبن.
ڕۆبــن :لــە ئیســامدا ئافــرەت هــەردەم دەبێــت پارێــزگاری لــێ بکرێــت و
بژێــوی و پێداویســتیەکانی لــە بەرپرســیاریەتی پیاودایــە.
ناتاشــا :دەســا ئێمــە هــەر تۆزێــك گــەورە بویــن زۆرمــان ئەگــەر لــە مــاڵ
دایــك و باوکیشــدا بمێنینــەوە کرێمــان لــێ وەردەگــرن!
ڕۆبــن :لــە ئەوروپــاش هەروایــە ،جگــە لــەوەی هەڵــەی سیستمەکەشــی
تێدایــە کــە ژیانیــان بەجۆرێــك لێکــردوەو قورســیان کــردوە شــیرازەی
پەیوەندیــەکان پەیوەســت بێــت بــە مــادەوە ،بــەاڵم لــە ئیســامدا دەبینــی
کەســێك ئیــش دەکات و بــە خۆشحاڵیشــەوە ســەرفی دەکات ،الی ئێمــە
پیــاوەکان ئیــش دەکــەن و زۆریشــی پارەکــەی بــە تــەواوی دەدات بــە
دەســتی ژنەکــەوە لــە کاتێکــدا ژنەکــە ئیشــیش نــاکات کەچــی هێشــتا
ژنەکــە نــا ڕازایــە!
ناتاشــا :ســەیرە ،جــا بۆچــی ناڕازیــن ئیتــر ،ئــەی ئافرەتەکــە خــۆی چــی
دەکات؟
ڕۆبــن :هەیــە ئیــش دەکات ئەوانــە کەمینــەن ،بــە گشــتی تەنهــا هــەر لــە
ماڵــدان و ئیشــی ماڵــەوە دەکــەن.
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ناتاشــا :باشــە ئیشــی مــاڵ خــۆ ئەوەنــدە نییــە ،دوای ئــەوە چــی دەکــەن،
چــون ئەگــەر ئیــش نەکەیــت فەراغــت زۆر دەبێــت.
ڕۆبــن :وایــە ئیشــی ماڵــەوە وەك ئیشــی دەرەوە نییــە بــە ســەعات و
کەســێك بــە ســەرتەوە بێــت ،بــەاڵم بــە گشــتی کــە تــەواوی دەکــەن ،ئەگــەر
ئافرەتەکــە ڕۆشــنبیر بێــت زیاتــر بــە خوێندنــەوە یــان لــە مەشــروعی کاری
خــۆ بەخشــیدان.
ناتاشــا :ئێمــە فەوتــاوی دەســتی ئیشــکردنین ،بەتایبــەت ئەوانــەی کــە لــە
بــواری خوێندنــدا فەشــەلیان هێنــاوە یەکجــار گرفتــارن ،چــون ناچــارن
ئیشــی قــورس بکــەن و خــراپ گرفتــارن ،بۆیــە دەکەونــە ژێــر کاریگەریــەوە
بەحســاب بــۆ ژیانێکــی باشــتر.
ڕۆبــن :لــە ئیسالمیشــدا ئیــش گرنگــی زۆری پێــدراوە ،بــەاڵم شــتێکی
ئیختیاریــە بــۆ ئافــرەت و وە دەبێــت زیاتــر ئــەو کارانــە بکــەن کــە لەگــەڵ
سروشــتی خۆیانــدا گونجــاوە نــەك ئیشــی ناڕەحــەت ،وە بــە گشــتیش
سەرپشــکیە نــەك ئیجبــاری ،لە ئەوروپا قورســی ژیان و ئیشــکردن شــیرازەی
کۆمەاڵیەتیشــی بــە تــەواوی پچڕانــدوە ،چــون سیســتمی ســەرمایەداری
تەنهــا بیــری الی ســەرمایەی مادیــە ،بۆیــە ســەرمایە مرۆییــەکان هــەردەم
قوربانیــن تێیــدا ،گەرچــی بــە شــکڵیش جیــاواز دەردەکەوێــت.
ناتاشا :بە تایبەت ئەوروپاش گرانە حەتمەن هەوڵی زۆری دەوێت.
ڕۆبــن :بەڵــێ وایــە ،ئافرەتــەکان لــە بەریتانیــا وە بــە گشــتیش لــە جیهانــدا
زیاتــر دەچنــە زانکــۆکان( ((1بــۆ ئــەوەی ئیشــێکیان دەســت بکەوێــت لەگــەڵ
بونیەیانــدا گونجــاو بێــت ،مــن خــۆم لەگــەڵ ئافرەتــدا زۆر ئیشــم کــردوە
بەڕاســتی جێگــەی بەزەیــن ،بــۆ نمونــە لــە کارگەیەکــی شــیری قوتــو ئیشــم
دەکــرد شــەو تــا بەیانــی ،ئافرەتــەکان زۆر جێگــەی بــەزەی بــون ،هەبــو
)(12
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منداڵــی هەبــو لــە ماڵــەوە ،لەگــەڵ ئــەوەی واڵتانــی ئیســامی شــێوێنراوەو
واڵتەکانیــش یارمەتــی خانــەوادەکان نــادەن ،بــەاڵم هــەر بەهــۆی پابەنــدی
بــە دینــەوە کــەم ئافــرەت ناچاری ئــەم جۆرە کارانــە دەبێت ،مەگەر کەســێك
هــەر کەســی نەبێــت ،بــەاڵم لــە ئەوروپــا ئافرەتــەکان هەمویان ناچــارن ئیش
بکــەن ،هەتــا کــە مێردیــش دەکــەن مەســرەفی مــاڵ دوالیەنەیــە ،دەبێــت لــە
ڕوی مادیــەوە بــە شــەریکی بێــت ،کــەم هەیــە گوێنــەدات یــان هــەر نییــە
یــان نســبیە ،بــەاڵم مســوڵمانەکان وانیــن ،یــان لــە ئیســامدا ڕونتــر بڵێــم
بــەو شــێوەیە نییــە.
ناتاشــا :باشــە مــن پرســیارێکی جدیــم ال دروســت دەبێــت ،ئایــا پیــاوەکان
ئامــادەن ئــەو بەرپرســیاریەتیە هەڵگــرن؟ ئامــادەن بژێــوی ژنــەکان دابیــن
بکــەن ئەگــەر ئــەوان ئیــش نەکــەن؟
ڕۆبــن :نــەك هــەر ئامــادەن بەڵکــو هــەر پێــش هێنانیــان دەبێــت ئامادەگــی
ئەوەشــیان تێــدا بێــت بــە دیــاری و پاداشــتی مــادی پێشــوازیان لــێ بکــەن،
واتــە لــە دینــی ئێمــەدا کــە ژنــت هێنــا دەبێــت بەپێــی ڕێکەوتــن شــتێك
بدەیــت بــە ئافرەتەکــە بەبــێ ئــەوە عەقدەکــە دانامەزرێــت ،ئیتــر بڕەکــەش
بەپێــی ڕێکەوتــن دەبێــت هەیــە هەتــا پارەیەکــی خەیاڵــی یــان ئاڵــون و
ســەروەتێکی زۆر دەدات.
ناتاشــا :دەبێــت ئافرەتانــی ئێــوە لــە چ نــازو نیعمەتێکدابــن ،ئێمــە
حەلقەکەشــمان هــەر موشــتەرەکە ،ئــەو حەلقەیــەك بــۆ ئێمــە بــکات ئێمــەش
دەبێــت حەلقەیــەك بــۆ ئــەو بکەیــن!
ڕۆبــن :دەســا ئافرەتەکانــی الی ئێمــەش چــون لــە سروشــتی ئــەو بــێ کــەس
و بــێ دەرەتانیــەی ئێــوەی نازانێــت وا دەزانێــت ئێــوە لــە نــاز و نیعمەتــدان.
ناتاشا :هۆکارەکەی چی یە؟
ڕۆبــن :بەقەناعەتــی مــن نەخوێندەواریــە ،نــە خوێندنــەوەو تێگەشــتنی
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واقعیــە ،بۆیــە لــە ئیسالمیشــدا ئەوەنــدە گرنگــی بــە خوێنــدەواری و
خوێندنــەوەو واقعیــەت دراوە ،هەتــا یەکێــك لــە تایبەتمەندیەکانــی ئیســام
ئەوەیــە دینێکــی واقعیــە.
ناتاشــا :مــن داوای هاوکاریــت لــێ دەکــەم لــە بــواری خوێندنــدا وەك لــە
سەرەتاشــەوە وتــم ،هاوکاریــم بکــەو وەك کەســێكی نزیــك لــە خۆتــەوە
حســابم بــۆ بکــە ،بەرپرســیاریەتیم هەڵدەگریــت؟ ڕونتــر بڵێــم حــەز دەکــەم
ببیــت بــە بەرپرســیارم؟
ڕۆبــن :دەنگــت مەگــۆڕە ،دەزانیــت ناتاشــا لــە دینــی ئێمــەدا هەتــا باســی
ئــەوەی کــردوە ئافــرەت ئــاگای لــە خــۆی بێــت لــە قســەکردن لەگــەڵ
پیــاوداو دەنگــی نەگۆڕێــت ،نــەوەك پیاوەکــە خــراپ بێــت و بــەو دەنــگ
گۆڕینــە هەســتی بجوڵێــت و دواتــر بــەرەو ئاقارێکــی خراپــدا بــڕوات هەتــا
لــە قورئانــدا بــە دەق هاتــوە:
َ
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قســهبهناســكی و شــێوهیهك مهکــهن ،نهوهکــو ئــهوهی دڵــی نهخۆشــه
بووروژێــت و نیــازی خــراپ بــکات.
ناتاشا :چ کتێبێکە ئەوەندە وردە باسی ئەو شتە الوەکیانەش بکات؟
ڕۆبــن :پێــی دەوترێــت قورئــان ،ئــەوە الوەکیــش نییــە ،دەتوانیــت نــاوی
وردی لــێ بنێیــن نــەك الوەکــی ،چــون لەبیرتــە باســی پەیوەندیەکانمــان کرد،
پەیوەنــدی ڕۆحــی ،ئەمــەش جۆرێکــە لــە ئاگابــون لــەو پەیوەندیــە ڕۆحیــە،
چــون پەیوەنــدی فیزکــی نــا تەندروســت کاریگــەری لەســەر پەیوەندیــە
ڕۆحیەکانیــش دەبێــت ،جگــە لــەوەی پەیوەندیــە حەقیقیەکانیــش
دەشــێوێنێت.
ناتاشــا :باشــە چــۆن لێــك تێگەشــتنێك لــە نێــوان و مــن و کەســێکی تــردا
دروســت ببێــت گــەر بمەوێــت زەواجــی لەگەڵــدا بکــەم ،ئــەوەی کــە تــۆ پێــی
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دەڵێــی دروســت و شــەرعی ،ســێکس نەبێــت ،هەتــا قســەیەکی ئاســایش
نەبێــت ئایــە ئــەوە موســتەحیل نییــە ،مــن ئێســتە هەســتم بــۆ تــۆ ال
دروســت بــوە ،تــۆ ئــەوەت زانــی!
ڕۆبــن :ســەیربکە لــە ئەوروپــاو ئەمەریــکا بــەو شــێوەیە پەیوەنــدی
دروســت دەبێــت و زۆرینــەی هــەرە زۆری نــاگات بــە حاڵەتــی زەواجــی
شــەرعی یــان قانونــی و جیابونــەوە دروســت دەبێــت ،زۆریــش هەیــە دوای
تێپەڕبونــی ماوەیەکــی زۆریــش لــە پەیوەنــدی و دواتــر زەواجکــردن هــەر
جیابونــەوە ڕودەدات ،هەرچەنــد جیابونــەوە شــتێکی سروشــتیەو دەکرێت
ببێــت ،بــەاڵم ئەگــەر نســبەتەکان وەرگریــن بەرانبــەر مســوڵمان کــە هیــچ
حاڵەتێکــی ناشــەرعیش ڕونــادات نســبەتی جیابونــەوەکان نێوانیــان ئــەرزو
ئاســمانە ،ئێســتە ئــەم کەلتــوری بــا بڵێــم ئێــوە لــە واڵتانــی ئیسالمیشــدا
پــەرەی پێــدراوەو بەداخــەوە خەڵکانێــك بەهۆیــەوە خەڵەتــاون بــە تایبــەت
ئافرەتــان ،دەبینیــن نســبەتی تاڵقەکــە زیــادی کــردوە ،کەواتــە ئــەو
پەیوەندیــە نەبوەتــە مایــەی لێــك تێگەشــتن و پتــەوی پەیوەنــدی ،بەڵکــو
بــە پێچەوانــەوە یەکتریــان ال ســوك دەبێــت و گومانیــش دروســت دەکات
لــەوەی ئــەم کەســە هــەروا بــە ئاســانی خــۆی داوەتــە دەســتی کەســانی
تــرەوە ،بــە پێچەوانــەی شــەرعیەکە کــە متمانــە لــە پاکــی نامێنێــت ،بــۆ تــۆ
ئێســتە هەســتت هەیــە بــۆ مــن ئێمــە لێــرەدا ئیشــێك کــۆی کردوینەتــەوەو
کەســێکیش لەگەڵمانــە ،دروســتە کــچ و کــوڕ بــە ئامادەبونــی کەســێکی تــر
قســەی نێوانیــان بکــەن ،بــەاڵم بــا مــن بپرســم لــە تــۆ ،تــۆ چ دینێكــت هەیــە؟
تــا چەنــد پابەندیــت بــە مەســیحیەتی خۆتــەوە؟
ناتاشــا :ســەرنجڕاکێش بــو ئــەو زانیاریانــە ،الی مــن تــازە بــو ،لێــرە هــەر
دوای یەکتــر بینینــی ئاســایی ســێکس ڕودەدات ،ئەڵبــەت ناشــی شــارمەوە
زۆر جــار هــەر ئــەو سێکســەیەو ئیتــر تــەواو ،زۆرجاریــش پەیوەندیــەکان
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هــەر لەســەرەتاوە دەپچڕێــت ،بۆیــە متمانــە زۆر کــەم بــوە ،الی ئێمــە لــە
ڕوســیادا پیــاوەکان زۆری ئالــۆدەن و بەرپرســیاریەتی هەڵناگــرن ،بۆیــە
ئێمــە زۆر باجــی ئەوەمــان داوە ،پرســیاری دینیشــت کــرد ئەڵبــەت مــن
بەنــاو مەســیحیم ،بــەاڵم لــە ڕاســتیدا دەتوانــم خــۆم بــە کەســێکی بــێ دیــن
نــاو ببــەم ،چــون بــاوەڕم بــە مەســیحیەتەکە نییــە! ئیتــر ئەگــەر بشپرســی
بــۆ؟ هــۆکاری زۆرە بــە کورتــی ناتوانــم خــۆم بــە مەســیحیەکی پابەنــدەوە
بناســێنم.
ڕۆبــن :ئەڵبــەت لــە تــۆ تێدەگــەم و ناحەقیشــت نییــە ،هۆکارەکانیــش
بەبــێ وتــن دەزانــم ،بــەاڵم بــە گشــتی لــە دینــی ئێمــەدا دروســت نییــە
پیاوێــك ئافرەتێكــی بــێ ناســنامەی دینــی ئاســمانی بهێنێــت ،واتــە بــۆ
ئێســتە دەبێــت ئافرەتەکــە یــان جولەکــە بێــت یــان مەســیحی بێــت یــان
دەبێــت مســوڵمان بێــت ،چــون ژن هێنــان الی ئێمــە عیبادەتــە ،پەیوەســتە
بــە دینەکــەوە ،تەنهــا هــەواو ئــارەزوو نییــە ،هەڵگرتنــی بەرپرســیاریەتیە،
بۆیــە یاســاو ڕێســای هەیــەو دواتریــش پابەندیــە ،ئەڵبــەت گــەر پابەندیەکــە
نەپارێــزرا ،ســزاو هەتــا جیابونــەوە هەیــە ،چــۆن بۆتــی شــی بکەمــەوە
زیاتــر ،وەك مۆڵەتــی ئوتومبێــڵ وایــە ،کەســێك مۆڵەتــی نەبێــت بــۆی
نییــە ئوتومبێــل لێبخوڕێــت تــا مۆڵــەت وەردەگرێــت ،کــە مۆڵەتەکەشــی
وەرگــرت دواتــر بەپرســیاریەتیە تــۆ خــۆت مۆڵەتــی ئوتومبێلــت هەیــەو
ئــەوە دەزانیــت ،بــەاڵم مانــای ئــەوەش نییــە کەســێك مۆڵەتــی هەبــو ئیتــر
هیــچ حادیســەیەك نــاکات ،بــەاڵم ســزاش هەیــە بــۆ ئــەو ســەرپێچیانە ،تــا
دەگاتــە لێوەرگرتنــەوەی مۆڵەتیــش ،بــەاڵم زۆر کــەم ڕێدەکەوێــت کەســێکی
خــاوەن مۆڵــەت مۆڵەتــی لــێ وەرگرنــەوە ،بــەاڵم ئەوانــەی مۆڵەتیــان نییــەو
ئوتومبێــل لــێ دەخــوڕن زۆری هــەر یەکســەر توشــی ڕوداو دەبێــت،
ئەوروپــاش چــون ئــەم یاســا توندەیــان هەیــە بــۆ ئوتومبێــڵ کــە ئامێرێکــی
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بێگیانــە ڕوداوی ئوتومبێــل کەمــە ،بــەاڵم بــۆ ئافرەتەکــە نیانــە دەبینیــن
قوربانیەکانــی ئافــرەت یەکجــار زۆرن.
ناتاشــا :ئــم ،ئــە ،ڕاســتی نازانــم چ بڵێــم! تــۆ منــت خســتە نــاو
بیرکردنەوەیەکــی زۆر قوڵــەوە ،بەراوردکاریەکــەش زۆر جوانــە ،واتــە لــە
دینــی ئێــوەدا ئافــرەت ئەوەنــدە گرنگــە ،عەقــدە شــەرعیەکە وەك مۆڵەتــی
ئوتومبێــل وایــە؟ گــەر نەیبێــت بــۆی نییــە بــەکاری بهێنێــت وایــە؟
ڕۆبــن :بەڵــێ ،چــون ئافــرەت زۆر بــە قــەدرە لــە شــەرعی ئێمــەدا ،بــە
شــێوەیەکی دروســت و شــەفاف و هەڵگرتنــی بەرپرســیاریەتی نەبێــت
مافــی نییــە یــاری پــێ بــکات.
ناتاشــا :دەســا الی ئێمــەش قانــون زۆر تونــدە بــۆ لێخوڕینــی ئوتومبێــل
و چەندیــن ســزای دانــاوە بــۆ ســەرپێچی ،بــەاڵم بــۆ ئافــرەت مەگــەر بــە
زۆر کەســێك دەســتدرێژی بکاتــە ســەری و دواتــر بگیرێــت ئەوســا ســزای
وەرگرێــت ،گەرنــا زۆرکــەس بــۆ نمونــە بــە ڕەزامەنــدی کارەکــە دەکــەن
بــەاڵم هــەر زوو پیاوەکــە دەســت دەکات بــە یــاری کــردن بــە ئافرەتەکــە
بــۆ ئــەوەی ناچــاری بــکات و بــڕوات ،هــەروا پیاوەکــە بەبــێ ســزا ڕزگاری
دەبێــت ،بــڕوا دەکەیــت ئێمــە هــەر لــە منداڵیــەوە باجــی ئەمــە دەدەیــن ،مــن
ئێســتە تەمەنێــك و ســەقافەتێکم هەیــە بــەم شــێوەیە قســەت بــۆ دەکــەم
گەرنــا کەســێکی تــر ئــەم ڕاســتیانە بــەم شــێوەی مــن ناڵێــت!
ڕۆبــن :ڕاســتە مــن لــە تــۆ تێدەگــەم لــەم ڕوانگــەوە ئەوروپــاو ئەمەریــکاو
ڕوســیا دەتوانــم بڵێــم هەمــوی یــەك ڕوی هەیــە ،ڕۆڵــی دیــن الوازکــراوە یــان
هــەر نەهێڵــراوە ،لــەو نێوەنــدەدا بۆ دەســتکەوتە مادیــەکان یاســای توندیان
هەیــە بــۆ خۆیــان و دونیــای ســەرمایەداری ،ئافرەتیــش بــوە بــە ئالەیــەك
لــەو نیوەنــدەدا ،عەجــەب واش نیشــان دەدەن ئــەوان پارێــزەری ئافرەتانــن،
لــەوەش عەجــەب تــر ئافرەتەکانیــش کەوتونەتــە ژێــر کاریگەریــەوە.
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ناتاشــا :تــۆ هیــچ هەســتێکی خۆتــت بــۆ مــن نیشــان نــەدا ،تــا بکەوینــە
گفتوگــۆی تایبەتــی خۆمــان ،عاجــز نابــم گــەر قســەی ناخــی خــۆت بکەیــت،
بــڕوام وایــە کەســێك بــەم شــێوەیە بتوانــم قســەی لەگــەڵ بکــەم و ناخــی
خۆمــی بــۆ بکەمــەوە شــیاو بێــت بــۆ پێکــەوە ژیــان.
ڕۆبــن :تــۆ لــەوە تێنەگەشــتی کــە وتــم ئێمــە ناتوانیــن کەســێك بهێنیــت کــە
خاوەنــی ناســنامەی حەقیقــی ئاســمانی نەبێــت؟
ناتاشــا :ئەهــا بەڵــێ ،کەواتــە ئەمەیــە هــۆکاری بــێ هەســتیەکە ،کەوابێــت
مــن ئەگــەر یەکێــك لــەو  ٣دینــە هەڵبژێــرم ئەوســا دەتوانــم وایــە؟
ڕۆبــن :بــۆ ئــەوەی بتوانیــت زەواج لەگــەڵ مســوڵماندا بکەیــت بەڵــێ،
ئەڵبــەت ئەگــەر بەرانبەرەکــەش پابەنــد بێــت بــە شــەرعەوە ،هەیــە بەنــاو
مســوڵمانەو ئێســتە تــۆی دەســتکەوێت هــەر حســاب بــۆ شــەرع نــاکات و
لــە ڕوســیەکان خراپتــرت پــێ دەکات.
ناتاشــا :کەواتــە مســوڵمانەکانیش هەمــوی وەك یــەك بیرناکاتــەوە ،ئەتەوێت
ئــەوە بڵێی؟
ڕۆبــن :وەك یــەك بیرکردنــەوە شــتێكەو وەك شــەرع بیرکردنــەوە شــتێکی
تــر ،دەکرێــت مســوڵمانەکان ڕوئیــای جیاوازیــان هەبێــت بــۆ هەرکارێکــی
دونیــای ،ئەوانــەی کــە شــەرع دەقــی لەســەر نەناردوەتــە خــوارەوە ،بــەاڵم
شــتێك شــەرع بڕاندبێتیــەوە ناچێتــە چوارچێــوەی بیرکردنــەوەوە ،وەك
ئــەوە وایــە یاســا مەوزوعێکــی بڕاندبێتــەوەو کەســەکان ســەرپێچی بکــەن،
یانــی بــۆ کەســێك کــە بــە مۆڵــەت ســەیارە لێبخوڕێــت و کەســێكیش بەبــێ
مۆڵــەت نابێــت بڵێیــن ئــەم دوکەســە وەك یــەك بیرناکەنــەوە ،دەبێــت بەبــێ
مۆڵەتەکــە بڵێیــن ســەرپێچیکار ،بــێ مــوڕاڵ و بــێ ئــەدەب ،حســاب نەکــەر
بــۆ بەرژەوەنــدی گشــتی ،نــەك بڵێیــن وەك ئــەو بیرناکاتــەوە ،بــە کورتــی وەك
چــۆن لەنــاو مەســیحیەکاندا یەکجــار زۆر هەیــە لــەوەی پابەنــد نییــە بــە
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مەســیحیەتەکەوە لەنــاو ئێمەشــدا هەیــە ،هەرچەنــد نســبەتەکە زۆر کەمترە
لــە مەســیحی ،بــەاڵم هەیــە گوێنــادات ،کــە گوێنــادات ســەرپێچیکارە نــەك
بیــری ئــازاد بێــت!
ناتاشــا :چەنــد بــە چێــژە ،ئــەم نمونــەو ئــەم بەراوردکاریانــە ،دەرفەتــی
بیرکردنــەوە نــادات بەمــن و بنبەســتانە دەمگەیەنێــت بــە باوەڕبــون پێــی.
ڕۆبن :باوەڕبون بە ئیسالم؟
ناتاشــا :نــا بــاوەڕ بــون بــە ئیســام نــە ،چــون مــن هێشــتا شــتێکی وا لــە
ئیســام نازانــم ،باوەڕبــون بــەو نمونانــەی کــە تــۆ دەیهێنیتــەوە.
ڕۆبــن :بەڵــێ ،خوێندنــەوە بــۆ دەقــە دینیەکانیــش ئەگــەر بــە دروســتی
و خاڵــی لــە ئایدۆلــۆژی ســەیری بکەیــت هەمــوی هەروایــە ،چــون دەقــە
دینیــەکان کەســێكی بــازرگان ،یــان سیاســی ،یــان بەرژەوەندخــواز ،یــان
ئەســڵەن کەســێك دای نەنــاوە کــە نیازێکــی هەبێــت و خــۆی بــۆی جێبەجــێ
نەکرێــت و پێویســتی بــە ئێمــە بێــت بــۆی جێبەجــێ بکەیــن ،بۆیــە لــە
بەرژەوەنــدی خۆماندایــە لەســەری بڕۆیــن ،هــەروەك مۆڵەتــی شــۆفێریەکە.
ناتاشــا :وا دەردەکەویــت ڕۆبــن تــۆ بــوار بەمــن نادەیــت بــۆ بیرکردنــەوە،
دەڵێــی دەتەوێــت زوو مســوڵمان ببــم و دواتــر زەواج بکەیــن ،ئــەوەی
دوهەمــم پــێ خۆشــە ،بــەاڵم بــۆ یەکــەم هێشــتا ئامادەنیــم ،ڕونتــر بڵێــم
مۆڵەتیــش وەك تــۆ هــەردەم بــە نمونــە دەیهێنیتــەوە پێویســتی بــە
مومارەســەیە.
ڕۆبــن :ئەڵبــەت منیــش بــۆ ئــەوەی یەکــەم پێــم خۆشــە ،ناتاشــا زۆرجــار
دەبینیــم کەســانێك بەنــاوی بــوارو کات و بیرکردنــەوەوە خۆیــان
دەخەڵەتێنــن ،شــتی بــاش پێویســتی بــە بیرکردنــەوەی زۆر نییــە ،دەبێــت
هانــی یەکتــری لەســەر بدەیــن هەتــا هــەر لــە منداڵیشــەوە.
ناتاشــا :نــا ڕۆبــن شــتی وا چــۆن دەبێــت بــە تایبــەت منــداڵ دەبێــت وازی لێ
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بهێنیــت تــا گــەورە دەبێــت و خــۆی بیربکاتــەوە ،گــەورەش هــەر پێویســتە
دەرفەتــی هەبێــت.
ڕۆبــن :باشــە منــداڵ بــۆ هــەر بــە منداڵــی دەیخەنــە ڕەوزەو قوتابخانــە؟ خــۆ
حــەزی لێــی نییــە ،زۆرجــار دەگــری و هــاوار دەکات کــە نایەوێــت بــڕوات،
بــەاڵم هەمــوی پێداگــرە لــەوەی بینێرێــت چــون لــە بەرژەوەندیدایــە ،هەتــا
منداڵێــك بیانەوێــت یاریچیەکــی باشــی لــێ دەربچێــت هــەر لــە منداڵیــەوە
پرۆڤــەو یــاری پــێ دەکــەت ،بــۆ زۆر شــتە دونیایەکانیــش ،کەچــی کــەس
ناڵێــت وازی لــێ بهێنــە بــا ببێتــە هــەژدە ســاڵ و خــۆی بڕیــار بــدات! زۆرجــار
بــواری زۆر دەرفەتــەکان لــە کیــس دەدات ،بیرکردنــەوە پێویســتە ببێــت
بــەڕای مــن تەنهــا بــۆ ئــەوە هەبێــت بــۆ ئــەوەی بــە تێگەشــتن و متمانــەوە
کارەکــە بکرێــت ،نــەك وەك بیانــو بێــت ،هــەروەك مۆڵەتــی شــوفێریەکە
دەبێــت کاتــی بێــت بــۆ فێربــون و دواتــر وەرگرتنــی مۆڵەتەکــە نــەك
یارکــردن بێــت بــە ئوتومبێلەکــەو خــۆ بورانــدن بێــت لــە مۆڵەتەکــە ،لــە
بەریتانیــا حەرفێكــی ئێــڵ دەدەن لــە ئوتومبێــڵ بــۆ کەســێك کــە بیەوێــت
فێــری ئوتومبێــل ببێــت دەبێــت کەسێکیشــی لەگــەڵ بێــت ،حەرفــی ئێــڵ
هێمایــە بــۆ فێربــون:
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وە کــە بــە شــێوەی نەزەریــش تاقیکردنەوەکــەت بــڕی تەنهــا  ٢ســاڵت هەیــە
بــۆ ئــەوەی عەمەلیەکــەش ببڕیــت گەنــا شــەهادەی نەزەریەکــەش پوچــەڵ
دەبێتــەوە.

هەتــا کەســەکە کــە تــازەش مۆڵــەت وەردەگرێــت تواتــر حەرفــی پــی لــە
ئوتومبێلەکــە دەدەن هێمایــە بــۆ دەرچــون واتــە تــازە دەرچــوە ،دواتــر
دەبێــت بــە کەســێکی بــە ئەزمــون ،ئیســام بونیــش ئــەو مەرحەالنــەی
دەبێــت هەبێــت ،هەرچەنــد هەیــە مۆڵەتیشــی نییــەو خــۆی بــە باشــترین
شــوفێریش دەزانێــت ،بــەاڵم لــە ڕاســتیدا وا نییــە.
ناتاشــا :نمونــەکان جوانــن بــەس مەبەســتت چــی بو لــە کەســانێك مۆڵەتیان
نییــەو خۆشــیان بە باشــترین شــۆفێر دەزانن.
ڕۆبــن :هەیــە هــەر مســوڵمانیش نییــە بەنــاوی ئیســام و شــارەزای لــە
ئیســام قســە بــۆ خەڵکــی دەکات و خــۆی بــە پرۆفیســۆرو رۆشــنبیر نیشــان
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دەدات لــە کاتێکــدا ئــاگاداری ناوەرۆکــی کرۆکــی شــەریعە نییــە.
ناتاشــا :ئێســتە خەمەکــەی مــن گەورەتــر بــو ،لــە ســەرەتاوە زیاتــر بیــرم
لــە ئەوروپــا دەکــردەوە ،ئێســتە تــۆ منــت خســتە نــاو گێــژاوی بیرکردنــەوە
لــە ئیســامیش ،ئەڵبــەت چــارم نییــە دەبێــت قەناعــەت بــەوەش بکــەم
شــایەنی بیرلێکردنەوەشــە.
ڕۆبــن :بێگومــان شــایەنیەتی ناتاشــا ،مــن پرســیارێك لــە تــۆ دەکــەم بۆچــی
دەتەوێــت ســەفەری بەریتانیــا بکەیــت و لــەوێ نیشــتەجێ ببیــت؟
ناتاشــا :ڕونــە ڕۆبــن بــۆ ژیانێکــی باشــتر ،لێــرە زۆر ماندویــن ســا بەڵکــو
ژیانمــان بگۆڕێــت!
ڕۆبــن :ئەڵبــەت مــن دژی ئــەوە نیــم ئێــوە ئــەو ســەفەرە نەکــەن ،بــەاڵم
هەوڵــدان بــۆ ژیانێکــی کاتــی دونیــای شــایەنی بیرلێکردنــەوەو هەوڵــی زۆر
بێــت حەتمــەن ئیســامەکە زۆر لــە پێشــترە ،چــون ئیســام جگــە لــەوەی
ڕێنیشــاندەرت دەبێــت بــۆ ژیانــی دونیــا جائیــزەی ژیانــی کۆتایشــت پــێ
دەدات.
ناتاشا :یان چۆن دەقی ئاینی ئێوە هەیە ئەوە بسەلمێنێت!
ڕۆبــن :بێگومــان هەیــە ،قورئــان هەمــوی ڕینێشــاندەری ژیانــەو بەڵێنــە بــە
ژیانــی خۆشــی هەتــا هەتایــی ،ئەڵبــەت ئەگــەر پەیــڕەو بکرێــت.
ناتاشــا :لەســەر زەواج نمونــەی زۆرت بــۆ باســکرد ،دیــارە یاســاو ڕێســای
خــۆی هەیــە ،حەتمــەن بــۆ ئەوەکانــی تریــش وردەکاری هەیــە.
ڕۆبــن :ئــەوەی لەســەر زەواج باســمکرد بــۆت تەنهــا جەوهەرێکــی زۆر
ســەرەتای بــو ،گەرنــا ئیســام بــە وردی ڕێســاکانی داڕشــتوە ،ئەگــەر
کەســێك کــچ بــو شــوی کــرد چــۆن بێــت ،کەســەکە کێیــە کــە شــوی پــێ
دەکات ،ئەگــەر بێــوەژن بــو جۆرێکــە ،گــەر مێــرد مــردوو بــو جۆرێکــی تــرە،
ئافرەتەکــە مســوڵمان نەبــو چــۆن بێــت ،ئەگــەر فێــڵ و درۆی تێــدا بێــت
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چۆنــە ،ئەگــەر یاســاکان پەیــڕەو نەکــراو نــاوی شەرعیشــی لــێ نــرا چۆنــە
وەك موتعــەی شــیعە بــۆ نمونــە.
ناتاشــا :مــادام ئــەو هەمــو وردەکاریــە لــە زەواجــدا هەبێــت حەتمــەن
جێگــەی تێڕامانــە.
ڕۆبــن :بێگومــان لــەو خاڵــەوە دەتوانیــت قیاســی بکەیــت ،لــە ســەروی
هەمویــەوە پەیوەنــدی ڕۆحــی مــرۆڤ لەگــەڵ خــوای گــەورەدا بــەو هۆیەوە
بتــەو دەبێــت ،هــەروەك چــۆن لــە پابەنــدی قانــودا پەیوەنــدی مــرۆڤ بــە
یاســاوە پتــەو دەبێــت و کەســەکە دور دەبێــت لــە کێشــەی دونیایــی ،بــۆ
شــەریعەش نــەك بــە هەمــان شــێوە بەڵکــو زیاتریــش ،چــون کــەس لــە
دەســت شــەرع قوتــاری نابێــت ،گــەر لــە دونیــا قوتــار بێــت لــە قیامــەت
باجەکــەی دەبرێــت بدرێــت.
ناتاشــا :گرنگــە ئــەو هەســتە لەناخــدا بــەو شــێوەیە بچێنرێــت تــا لــە
بەرپرســیاریەتی هــەڵ نەیــەت ،هەرچەنــد بەڕاســتی قورســە ڕۆبــن ئــەوە
ئاگاییــە بــە هەمیشــەیی!
ڕۆبــن :ئیســام ئەوەنــدە ئــەو ئاگاییــەی بەالوە گرنگــە هەربۆیە مەشــروباتی
سەرخۆشکەریشــی حەرامکــردوە تــا هەرگیــز بــێ ئــاگا نەبێــت ،چــون کــە
کەســێك ســەرخۆش بــو غیابــی ئەقڵــی بــۆ دروســت دەبێــت ،ئــەوکات زۆر
زیاتــر موعــەرەزە بــۆ تــاوان.
ناتاشــا :دەزانیــت ڕۆبــن هــەر بــەم قســە مەشــروبت لــە پێــش چــاوم
خســت ،ئەگــەر بتوتایــە نابێــت بیخۆیــت مــن حــەزم پێــش دەخســت،
بــەاڵم کــە پشــتی حەرامیەتەکــەت وت ناتوانــم قەناعــەت نەکــەم ،چــون
هیــوادارم بەخــراپ لەســەرمی حســێب نەکەیــت دەســدرێژم کــراوە ســەر
لــە تەمەنــی  ١٧ســاڵیدا بەهــۆی سەرخۆشــیەوە لەگــەڵ کوڕێکــدا ڕۆشــتم
مــن ئــاگام لەخــۆم نەبــو ئــەو بردمــی ،کــە بــە ئــاگا هاتــم ئەوســا هەســتم بــە
پهيامى وريايى

133

دەســدرێژیەکە کــرد ،چــون مــن گــەر بــە ئــاگا بوایــەم هەرگیــز ئــەو کارەم
نەدەکــرد لەگــەڵ ئــەو کەســەدا کــە شــایەن نەبــو.
ڕۆبــن :تاوانــەکان بەهــۆی کحولــەوە لــە ژمــارەدا نایــەن لــە جیهانــدا ،هەتــا
خواردنــەوەی ئەلحکــول پەیوەســتکراوە بــە تاوانــەوە( ، ((1تــۆ هــەر لــە
گــۆگڵ بنوســە:
Alcohol violence
یان بنوسە
Risks of alcohol
ئیتــر بــەو شــیوەیە دەتوانیــت ســەرچ بکەیــت ،دەبینیــت لــە ئەوروپــاو
ئەمەریــکا چەنــد تــاوان و دەســدرێژی بەهــۆی ئــەم حەرامکراوانــە
ڕودەدات ،حەرامکــراو مەبەســتم لــە شــەریعەی ئێمــەدا ،بــەاڵم دیــن ڕێگــری
لەوانــە کــردوە ،لەگــەڵ ئــەوەدا بەدیلــی بــۆ دانــاوە ،ئەویــش خواردنــە نــا
سەرخۆشــکەرەکانە ،ئەوانــەی زیانــی نییــە ،هەتــا لــە ڕوی تەندروستیشــەوە
ســەیری بکەیــن ،پەرداخێــك شــەربەتی فرێــش لــە کــوێ و ئەلکحــول لــە
کــوێ ،ســودو ڤیتامینەکانــی بــەراورد بکــە ،جگــە لــەوەی کەســانێکی زۆر
بەهــۆی هەتــا قەڵەویــەوە دەناڵێــن ئەڵکحــول هۆکارێکــە ،ڕێنوماییــە
تەندروســتیەکان هــەردەم داوای دورکەوتنــەوەی دەکات.
ناتاشــا :ئەڵبــەت ئــەوەی کــە دەیخوێنیتــەوەو لەگــەڵ ئــەوەی لــە زەمینــەی
واقعیــدا دەگوزەرێــت دو شــتی لێــك جیــاوازن ،بۆیــە مــن پێــم خۆشــە
لــە دەمــی تــۆوە ببیســتم ژیــان لــە ئەوروپــاو ئێســتا بــا بڵیــم ژیــان لــە
ئیسالمیشــدا چــی یــە.
ڕۆبــن :ئیســام پرۆگرامێکــە دەبێــت لــە خــودی خۆتــدا داونلــۆدی بکەیــت،
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3170096/
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دەوڵەتێکــە لــە دڵتــدا دەتوانیــت دای بمەزرێنیــت ،وژدانــت دادوەرەکــەی
بێــت ،دادوەرێــك بــە ئــارەزوو کار نــەکات ،هەمــو پێوەرەکانــی دادوەری تێدا
ڕەچــاو بــکات ،چــون گــەر بڕیارێکــی نــا تەندروســتی دا دواتــر ئــەوە خــودی
خۆتــی باجەکــەی دەدەیــت ،هەندێــك جــار باجەکــە ســوکەو هــەر دونیاییــە،
هەندێــك جــار زۆر قورســەو هــەر دونیاییــە ،هەندێــك جــار هــەم دونیــاو
هەمیــش قیامەتیــە ،ژیانیــش لــە ئەوروپــا ئەگــەر بــەم دامەزراوەییــەوە
بڕۆیتــە نــاوی لەوەیــە زۆر ســودی لــێ وەرگریــت ،گــەر بــە پێچەوانــەوە
بــو ئەوســا دور نیویــە لەبــری ژیانێکــی خۆشــتر توشــی نەهامەتــی زیاتــر
ببیــت.
ناتاشا :بۆ نمونە وەكو چی؟ زۆرم حەز لە نمونەکانتە.
ڕۆبــن :بــۆ نمونــە ئەگــەر ڕینومــای و یاســا شــەرعیەکان تــۆ بــۆ خــۆت
پەیــڕەوی بکەیــت بــەدور دەبیــت لــە کێشــە ،ســەدان نمونــەم الیــە،
هەیــە بــە حوکمــی ئــەوەی واڵتەکــە غەریبــەو کــەس کــەس ناناســێت بــە
فرســەتی دەزانێــت بــۆ کاری خراپــە ،وە لــەو نێوەنــدەدا تێکەوتــوە ،چــون
ئــەوەی لــە شــەرعی ئێمــەدا بــە خراپــە هاتــووە نەکردنــی ســودی دونیایــی
هەیــە ،گەرچــی ئێســتە کردنــی هەندێکــی سزاشــی نەبێــت ،بــەاڵم هــەر
دورکەوتنــەوە لێــی ســودی تێدایــە.
ناتاشــا :چــۆن بزانــم لــە شــەرعدا شــتێك بەخراپــە هاتــوە تــا نەیکــەم ،بــا
مســوڵمانیش نەبــم مــادام ســودی تێــدا بێــت مــن ئامــادەم پابەنــدی بــم.
ڕۆبن :یانی ئامادەی مسوڵمانیش نەبیت و پابەند بیت بە شەریعەشەوە؟
ناتاشا :مادام سودی تێدا بێت بۆ نا!
ڕۆبــن :بــۆ ئــەوەی بتوانیــت بــە تــەواوی کۆنترۆڵــی خــۆت بکەیــت لــە
پارێــزگاری لــەو ســودانەدا بەبــێ ئیمــان قورســە ،زۆریــش قورســە ،ئیمانەکە
دافعێکــی گــەورەو بەهێــزە بــۆ پابەنــدی بــەو ســودانەوە!
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ناتاشــا :وەك دەزانیــت زۆرم پــێ خۆشــە هــەردەم بــە نمونــە فکرەکــەم پــێ
بڵێیــت.
ڕۆبــن :بــۆ نمونــە کەســێك نەخــۆش دەکەوێــت دەچێتــە الی دکتــۆرو
دەرمانــی بــۆ دەنوســێت ،خــۆ دەرمانەکــە ناخۆشــە ،نەفســی حــەزی لــێ
نــاکات ،نایەوێــت پارێــز بــکات و خــۆی لــە خــواردن و خواردنەوەو شــیرینی
بگرێتــەوە ،بــەاڵم چــون بــاوەڕی بــە قســەی دکتۆرەکــە هەیــەو ئومێــد بــە
چــاك بونــەوە هەیــە ئامادەیــە بەردەوامــی هەبێــت لەســەر دەرمانەکــەو
پارەشــی لــە پێنــاودا ســەرف دەکات ،هەتــا نمونەیەکــی ئاســای تریــش
کەســێك تەنهــا بــۆ ئــەوەی جەســتەی خــۆی ڕێــك بــکات و بیەوێــت خــۆی
الواز بــکات خــۆی زۆر لــە حەزەکانــی دەگرێتــەوە لــە پێنــاوی جەســتەیەکی
ڕێکتــردا ،لــە کاتێکــدا ئەزیەتــی زۆری دەوێــت ،ڕاکــردن شــتی قــورس
هەڵگرتــن نــە خواردنــی زۆر شــت ،بــەاڵم لــە کۆتایــدا ئــەو نەخۆشــەی پابەند
نابێــت بــە ڕێنوماییەکــەو ئــەو کەســەی ڕجیمەکــە دەشــکێنێت ئامانجەکــە
ناپێکێــت ،ئەویــش بــە ئیمــان دەکــرد ،ئیمــان نــەك لــە ڕوی دینیــەوە بەڵکــو
لــەو قەناعەتــە ناخیــەوە کــە توانــای بــە زەویدانــی ئارەزوەکانــی هەبێــت.
ناتاشــا :حــەز دەکــەم بــەردەوام بیــت ،نمونــەی تــرم بــۆ بهێنــەرەوە ،چێــژی
لــێ وەردەگــرم.
ڕۆبــن :هــەر بــۆ نمونــە مــن وەك پیــاو ئــارەزوی جنســیم هەیــە ،ئەگــەر ئــەو
ئیمانــە ڕێگــر نەبوایــە ،هیــچ ڕێگریەکــی تــر نەبــو لــەوەی مــن خــۆم لــە تــۆ
بــەدور بگــرم ،بــەاڵم بەجیــا لــە باوەڕەکانــی تــر ئــەم ئیمانــە چێــژی تایبەتــی
خۆشــی تێدایــە ،چێژێــك کەســێك هەســتی پــێ دەکات لــە دونیــای مــادی
تێپەڕاندبێــت.
ناتاشا :مەوەستە هەم بڵێ...
ڕۆبــن :بــۆ نمونــە بازرگانەکانــی ئەوروپــا چــون پێــوەری حــەاڵڵ و حەرامیان
136

نییــە مرۆڤەکانیــان کــردوە بــە ئالــە وەك کۆیلــە دەبێــت نەوەســتێت لەگــەڵ
ئامێرەکــەدا ڕێکیــان خســتوە دەبێــت ئەویــش نەوەســتێك ،وەك ئامێرێــك
بەکاریــان دەهێنــن بــۆ دەســتکەوتی زیاتــر ،بــەاڵم بازرگانێــك کــە حــەاڵڵ و
حــەرام بزانێــت ،چێــژی کەمــی حەاڵڵەکــە ناگۆڕێتــەوە بــۆ زۆری حەرامەکــە،
هــەردەم چێــژەکان لــە دروســتی کارەکاندایــە.
ناتاشا :من هێشتا هەر گوێ دەگرم...
ڕۆبــن :بــۆ نمونــە قوتابیــەك بــە هەوڵــی خــۆی گــەر نمرەیەکــی کەمتریــش
بهێنێــت لــە زۆر پێــی باشــترە ،چــون مافــی تــەواو لــە حەقەکــەی
خۆیدایــە ،کەســێك بــە توانــای خــۆی دەســتکەوتی هەبێــت پێــی باشــترە
لــەوەی بەهــۆی شــتێکی تــرەوە پێــی بــدەن ،چێــژی حەقیقــی لــە مافــە
دروســتەکاندایە گەرچــی بەهــۆکاری الوەکــی زۆرتریــش بەدەســت بێــت.
ناتاشا :ئەم بیرۆکانە تۆ لە کوێی کتێبەکەتان نوسراوە؟
ڕۆبــن :ئــەم بیرۆکانــە لــە تێگەشــتن لــە دەقەکانــی کتێبەکەمانــدا نوســراوە،
ژیــری بەکارهێنــان لەگــەڵ دەقەکانــدا مرۆڤــەکان هــەردەم بــەرەو کامڵتــر
دەبــات ،دەکرێــت تــۆش دیراســەی بکەیــت و تێگەشــتنت باشــتر بێــت
لەمــن.
ناتاشــا :بەبــێ مامۆســتا ئــەوە دەکرێــت؟ چــون دەقــەکان بــە دیراســەی ورد
دەکرێــت ،زۆرجــار ئــەوەش پێویســتی بــە خوێندنــە.
ڕۆبــن :ئەڵبــەت پێویســتی بــە مامۆســتایە بــۆ ئــەوەی بــە جوانــی لێــی
تێبگەیــت ،دەکرێــت وەك کلیــل و نمونــە لــە هــەر زانســتێکدا شــتێك
وەرگریــت تــا توانــای خــۆت دەگات بــەو ئاســتەی تێیــدا قــوڵ ببنــەوە،
لەگــەڵ هەمــو ئەوانەشــدا بیکردنــەوەو تێڕامــان زۆر گرنگــە کــە هیچکامیان
بــە خوێنــدن بەرهــەم نایــەت.
ناتاشــا :باشــە خــۆ کەســانێکیش هەتــا ڕەخنــە لــە دیــن دەگــرن بــاس لــە
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بیرکردنــەوەو تێڕامــان دەکــەن ،چــۆن ئــەو دیــوە لێــك جیابکرێتــەوە.
ڕۆبــن :پرســیارێکی زۆر جوانــە ،بــە غەریــزە ،حــەزی ئــەو غەریزانــەی کــە
بیرکردنــەوەو تێڕامــان دەکــەن بــە هــۆکاری ،بــۆ نمونــە کەســێك بــە حســاب
بیردەکاتــەوەو دەڵــێ بــۆ مەشــروب حەرامــە ،من کــەم دەخۆم و ســەرخۆش
نابــم ،یــان ئیتــر هــەر بیانویەکــی تــر ،ئەنجامــی ئــەم بیرکردنــەوە تێرکردنــی
ئــەو غەریزەیــە کــە داوای مەشــروبی لــێ دەکات لــە کاتێکــدا ســور دەزانێــت
زیانــی زۆر زۆر لــە ســودەکانی زۆرتــرە ،وەك خــۆت وتــت تــۆ قوربانــی ئــەو
بوارەشــیت! یــان کەســانێك دەڵێــن بــۆ پەیوەنــدی ئافــرەت و پیــاو حــەرام
بێــت مــادام خۆیــان ڕازیــن ،بــۆ نمونــە ئێســتە مــن و تــۆ بــا وازحتــر بــم،
بــەاڵم ئایــا ئــەو تێرامــان و بیکردنەوەیــە ئــارەزوی جنســیە یــان شــتێکی
واقعیــە ،چــون لــە پەیوەندیــە تــا تەندروســتیەکاندا پێشــتر باســمکرد.
ناتاشــا :تێدەگــەم ،بــەاڵم چــۆن مــرۆڤ بتوانێــت بــەردەوام بــەم شــێوەیە
حــەزو ئارەزویەکانــی کۆنتــرۆڵ بــکات.
ڕۆبــن :پرســیارێکی زۆر جوانــە ،بــە ئیمــان دەتوانێــت ،ئەڵبــەت کــە دەڵێــم
بــە ئیمــان دەتوانێــت مانــای وا نییــە ســەد لــە ســەد بتوانێــت ،بــەاڵم لــە هــەر
جێگەیەکــدا نەیتوانــی و زیــادە ڕۆی کــرد ئــەوە بێگومــان زیانــی لەخــۆی
داوە ،دەبێــت لــە زوتریــن دەرفەتــدا بگەڕێتــەوە.
ناتاشا :وەك چی؟ لە زوترین دەرفەتدا بگەڕێتەوە ،نمونە...
ڕۆبــن :بــۆ نمونــە ئوتومبێلێــك بــە شــێوەی پێچەوانــە دەکەوێتــە ســەر
شــەقام ،دەبینێــت هەمــو ئوتومبێلــەکان بــەڕوی ئــەم دێــن و ئــەم هەڵــە
ڕێگاکــەی گرتــوە ،نابێــت پێداگربێــت لەبەردەوامــی و دەبێــت هەتــا زوە
بگەڕێتــەوە ،چــون ڕێگەکــە پــڕ مەترســیەو توشــی چەندیــن هەڵدێــری
دەکــەن ،حــەزی تاوانەکانیــش وایــە کــە کــردت دەبێــت پەشــیمان ببیتــەوە،
جــا هەیــە لەوانــە تەنهــا پەیوەســتە بــە نێوانــی خــۆت و خــواوە تەوبەیەکی
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لــێ دەکەیــت ،هەشــە پەیوەســتە بــە کەســی تریشــەوە مافەکــەی بــۆ
دەگەڕێنێتــەوە.
ناتاشا :وەك چی مافەکەی بۆ دەگەڕێنیتەوە.
ڕۆبــن :بــۆ نمونــە دزی لــە دینــی ئێمــەدا حەرامــە ،مــن ئــەوە دەزانــم و
ئێســتە ئێمــە پێکەوەیــن و مــن جزدانەکــەی تــۆ دەبــەم ،یــان لــەم تێکەڵیــەدا
حســابی بانــک و کــۆدی پشــتی کارتەکــەت دەبــەم ،دواتــر بــەکاری دەهێنــم،
ئەمــە حەرامــە ،کــە پەشــیمان بومــەوە لــەم کارە هەڵــە تەنهــا بــەوە نابێــت
لــە نیوانــی خــۆم و خــوای گــەورەدا تەوبــە بکــەم ،بەڵکــو دەبێــت مافەکــەی
تــۆش بگەڕێنمــەوە هەتــا بــا تــۆ لــە مۆســکۆو منیــش لــە لەنــدەن بــم.
ناتاشــا :ســەیرە یانــی شــتی وا دەبێــت کــە ئارەزومەندانــە کەســێك خــۆی
مافەکــە بگەڕێنێتــەوە بەبــێ ئــەوەی شکاتیشــی لــێ بــکات ،لــە کاتێکــدا
خۆشــی ئــەو کارەی کردبێــت.
ڕۆبــن :بەڵــێ زۆریــش دەبێــت ،هەتــا لــە مێــژوی ئیســامیدا نــەك هــەر بــۆ
ئــەوە کەســانێك کــە ســەرپێچی جنســیان کــردوە خۆیــان ڕۆشــتونەتە
بــەردەم حاکــم و دانیــان بــە تاوانەکــەدا نــاوەو پشــتیان هەڵکــردوە بــۆ
عقوبــەی تاوانەکــە.
ناتاشــا :ئــەو خاڵــە زۆر قورســە بــۆ مــن لێــی تێبگــەم ،چ وا دەکات ئینســان
دواتــر بــەو شــێوەیە خــۆی ڕســوا بــکات وە بــۆ؟
ڕۆبــن :ئــەوە ڕیســوای نییــە ،ئــەوە هەســتێکی دروســتی ناخــە کــە ئــازاری
دەدات لــەوەی بــە ڕێگەیەکــی دروســتدا نەڕۆشــتوە ،بــۆ گەڕانــەوەو
کەوتنــەو ســەر ڕێگــە دروســتەکە بــاج بــە خــۆی دەدات ،هەمــو ئەوانــە
ئیمانــە ،ئیمانیــش ئالــە نییــە تــا دەســتی لــێ بدەیــت ،ئیمــان هەســت و
شــعورە دەبێــت تێکەڵــت بێــت.
ناتاشــا :دەزانــی ڕۆبــن ،ڕۆژانــە کــە دەچیــن بــۆ دانیشــتنەکان مــن زیاتــر
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بیــرم الی گفتوگۆکانــی تۆیــە وەك ئــەوەی ئــاگام لــە دەقــی ڕێکەوتنــەکان
بێــت ،بــەاڵم متمانــەم بــە تــۆ هەیــە ئــاگادار دەبیــت لــەوەی ڕێکەوتنــەکان
بــە قازانجمــان بشــکێتەوە ،چــون بــۆ منیــش دەبێتــە دەســتکەوت الی
زانکــۆ.
ڕۆبــن :مــن پێــم خۆشــە کــە جێگــەی متمانــەی ئێــوە بــم بــۆ ڕیکەوتنــەکان،
مــادام وایــە بــا جێگــەی متمانەشــت بــم بــۆ ڕێکەوتنێکــی تــر.
ناتاشا :چ ڕێکەوتنێك بە ڕونی قسە بکە ،پێم خۆشە گوێم لێ بێت!
ڕۆبــن :ڕێکەوتنــی تــۆ لەگــەڵ ئیســامدا ،وەك چۆن ئێمــە ڕۆژانە دادەنیشــین
لەگــەڵ زانکــۆداو موناقەشــەیان لەگــەڵ دەکەیــن و دواتــر دەگەیــن بــە
ڕێکەوتــن ،حــەز دەکــەم بــە جــدی و بــە مەبەســتی ڕێکەوتــن نــەك هــەر
زانیــاری مــن نێوەندگیربــم و هــاوکارت بــم.
ناتاشــا :ئەڵبــەت لەگــەڵ گفتوگۆکانــدا هەســت دەکــەم بــەرەو ئــەو قەناعەتە
دەڕۆم  ،بــەاڵم نەبوەتــە بڕیــاری تــەواو ،یــان بــە جۆرێکــی تــر بڵێــم تــەواو
شــارەزا نەبــوم تــا بتوانــم بڕیــاری لەســەر بــدەم.
ڕۆبــن :باشــە ئێمــە کــە لەگــەڵ زانکۆکانــدا ڕێدەکەویــن خــۆ ئــەو ڕێکەوتنــە
مەبدەئــی ســەرەتاییە ،نــە ئــەوان شــارەزای ئێمــەن بــە تــەواوی وە نــە
ئێمــەش هــی ئــەوان ،دواتــر کــرداری بــەدوادا دێــت ،پەیوەندیــەکان پتــەو
دەکرێــت ،مــەرج نییــە بــۆ کەســێك مســوڵمان بێــت ئیتــر هەرچــی شــت
هەیــە هەمــوی بزانێــت ،گــەر وابوایــە دەبوایــە هەرچــی مســوڵمان هەیــە
مــەال بوایــە ،کــە ئــەوە ناکرێــت ،تــۆ پایــەی بنەڕەتیــت هەیــە ،ســەیری
هەرکــوێ دەکەیــت بونــی خــواو شــەریعەتێك لــە پشــتیەوە دەســەلمێنێت،
بــۆ ئاســمان مــل بەرزکەیتــەوە بــۆ زەوی ســەر دانەوێنیــت هەموی شــاهیدی
خالقــت بــۆ دەدات ،تەنهــا کتێبێکــی ئــەو خالقــەش بــە دروســت و کۆتــا
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کتێــب بێــت هــەر قورئانــە ،ئــەوە چەندیــن نمونەشــمان تێــدا هێنایــەوە،
ئەوانــەش نموزەجــە بــۆ ئەوانــی تــر ،ئەمــە دەڵێــم بــۆ ئــەوەی یارمەتــی
دەرت بــم زیاتــر خــۆت لــە گێــژاودا نەهێنیــت و ببەیــت ،گەرنــا ئەمــە کۆتــا
داوای مــن دەبێــت.
ناتاشــا :هەســتی تــەواو بــە دڵســۆزیەکەت دەکــەم ،تەنهــا یــەك پرســیارت
لــێ دەکــەم ،ئەگــەر بــە ڕاســت وەاڵمــم بدەیتــەوە ،وە زۆر بــە ڕاشــکاو
بەڵێنــت پــێ دەدەم کــە لــە مانــای دڵســۆزیەکەت تێدەگــەم و دەمگەیەنێــت
بــە قەناعــەت.
ڕۆبــن :نــەك هــەر بەڵێــن ســوێند دەخــۆم بەخــوای خــۆم لــە قــواڵی دڵمــەوە
ڕاســتیەکەی بڵێــم.
ناتاشــا :بۆچــی بــە ڕاشــکاوی داوات کــرد مســوڵمان بــم بــۆ ئــەوەی ببــم بــە
خێزانیشــت؟ پەلەکــە بــۆ ئــەوە بــو؟
ڕۆبــن :نەخێــر بــە هیــچ شــێوەیەك مــن و تــۆ بــۆ یــەك نابیــن ،هیــچ ئــەو
نیەتەشــم نییــە ،تــۆ نــاوی دەنێیــت پەلــە مــن بــە پەلــەی نازانــم ،ئێمــە
عیبارەیەکمــان هەیــە لــە عەرەبیــدا دەڵــێ :خيــر البــر عاجلــه ،چاکــە دەبێــت
پەلــەی لــێ بکرێــت ،چ لــەوە چاکتــر هەیــە مســوڵمان بیــت ،وە مــن هــەر
چەنــد ڕۆژێکــم مــاوە لەگــەڵ تــۆ ،دوای ئــەوە ســەفەری واڵتــی تــرم هەیــە.
ناتاشــا :پێشــتر زۆر باســی غەریــزەت کــردو تێکــەڵ نەکردنی لەگــەڵ ڕۆحدا،
چــاك ئەوانــە لــە مێشــکمدا چەســپی ،ئەمەشــم کــرد بــە تاقیکردنــەوە بــۆ
تــۆ ،بــۆ ڕاســتێتی قســەکانت ،مــادام داواکردنــی مســوڵمانیەتی مــن ئــەو
نیەتــەی تێــدا نەبــو ،ئــەوا لــە ژێــر دەســتی تــۆدا مــن مســوڵمان دەبــم ،چ
داواکاریــەك پێویســتە بــە متمانــەی تــەواوەوە جێبەجێــی دەکــەم ،وەك
کەســێکی دڵســۆز کــە تــا ئێــرە هــاوکارم بویــت دەســتم لــێ بەرمــەدە.
ڕۆبــن :لــە ناخــی دڵمــەوە پیرۆزبایــت لــێ دەکــەم ،باشــترین بڕیــات داوە لــە
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ژیانتــدا ،ئــەوەی گرنگــە بــۆ ئێســتە شــەهادە بهێنیــت کــە جگــە لــە خــوای
گــەورە خوایەکــی کــە نییــە ،وە پێغەمبــەر محمــد درودی خــوای لەســەر
بێــت کۆتــا پێغەمبــەرە ،دوای ئــەوە ئــەم  ٢رۆژە زۆر شــتی ســەرەتایی و
بنەڕەتیــت فێــر دەکــەم و دواتــر خۆشــت دەتوانیــت زانیاریەکانــت فــراوان
بکەیــت و الی خۆتــان مزگــەوت هەیــە لــە ڕێگەیــەوە پەیوەندیــت لەگــەڵ
مســوڵمان و خــوای گــەورەدا پتــەو بکــە .ئــەم وێــب ســایتانەش ســەیر بکــە.
ناتاشــا :وا دەکــەم ،هیــوادارم ســەردانی تایبەتیــم بکەیــت بــۆ ڕوســیا ،لــە
دوای ئــەم ســەفەرە دەســتبەردارم نەبیــت.
ڕۆبن :هێشتا بیرت الی سەگەکەت هەیە؟
ناتاشــا :گــەر پێشــتر تــۆم بناســیایە ،یــان بەجۆرێکــی تــر ســەرگەرمی ئــەم
جــۆرە گفتوگۆیانــە بوایــەم  ١٥٠٠ڕۆبڵــم نــەدەدا بــۆ ئــەوەی پاســەوانی
لــە ســەگەکەم بکــەن تــا دەگەڕێمــەوە ،هــەر لەوێــدا بەدیــاری دەمــدا بــە
کەســێك ،پێــم وا نییــە ئیتــر کاتــم هەبێــت بــۆ ســەگ.
ڕۆبــن :ئێمــە زانایەکمــان هەیــە بەنــاوی ابــن حــزم ،نوســراوێکی هەیــە
(رســالة) لەســەر ســەگی پــاك (الكلــب طاهــر)( ((1بــە جوانــی باســی دەکات،
لــە شەرعیشــدا وردەکاری زۆر هەیــە لەســەر ســەگ.
ناتاشــا :متمانــەت پــێ دەکــەم دینێــك بــۆ پەیوەنــدی نێــوان ژن و پیــاو
بــە دروســتی و مــرۆڤ لەگــەڵ ســەگدا بــە دروســتی ئەوەنــدە وردەکاری
هەبێــت ،حەتمــەن بــۆ پەیوەنــدی لەگــەڵ خۆیــدا وردەکاری زۆر زیاتــرە.
ڕۆبــن :حەتمــەن ڕێــك وایــە ،مــن بــاوەڕی تەواویشــم هەیــە بــەوەی کــە
خەڵکانێــك ئــەو پەیوەندیــە بۆشــای تێدایــە هەربۆیــە ســااڵنە لــە خــەم
و خەفەتــدا زیاتــر لــە ( )٦٠٠٠شــەش هــەزار کــەس خۆیــان دەکــوژن لــە
http://www.feqhup.com/uploads/13291918281.pdf
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بەریتانیــا( !((1واتــە لەبــری ئــەوەی مۆمێکــی تــازە داگیرســێنن ،مۆمەکــە
دەکوژێننــەوە ،بــە حەفتانــە وەریگریــن هەمــو حەفتەیــەك  ٨٤نەفــەر خــۆی
دەکوژێــت!.
ناتاشــا :واو ،ئــەو ڕۆژە زۆرە! خــۆ الی ئێمــە زۆر زیاتــرە ،بــەاڵم هەرگیــز
بەبیرمــدا نەدەهــات بەریتانیــا بــە تایبەتــی بــەو شــێوەیە بێــت.
ڕۆبــن :ناتاشــا بــا ئەمەشــت پــێ بڵێــم ،مــن دەزانــم ڕوســیا ســێهەم واڵتــە لــە
جیهانــدا بــۆ ڕێــژەی خۆکــوژی ،بەریتانیــا لــە پلــەی  ١٠٩هەمینە هێشــتا ،یانی
بەجۆرێکــی تــر تێــی بڕوانیــت لــە پلــەی یەکــەوە تــا  ١٠٩کــە بەریتانیایــە
هێشــتا واڵتێکــی ئیســامی تێــدا نییــە ،لەگــەڵ ئەوەشــدا واڵتــە مســوڵمان
نشــینەکان ژیانیــان بــە گشــتی ناخۆشــە لــە ڕوی مــادی و پێداویســتیەکانی
ژیانــەوە ،بــۆ نمونــە عێــراق بــە نمونــە وەرگریــن کــە مــن لــە بنەڕەتــدا
خەڵکــی ئەوێــم لــەو ڕێزبەنــدەدا بــە پلــەی ١٥٤هەمیــن واڵتــە( ،((1بەڕاســی
غیابــی ئیمانــە خــۆ کوشــتن ،چــون گــەر ئیمــان لــە ناخــدا هەبــو هــەردەم
ئەوەنــدە گەشــبینی بــە مرۆڤــەکان دەدات ڕۆژانــە هەوڵــی کارێکــی چاکــە
بــدات بــۆ پتەوکردنــی پەیوەندیەکانــی لەگــەڵ خــوای گــەورەدا.
ناتاشا :باشە یانی ئەوروپا ڕێگری نییە بۆ ئەوە؟
ڕۆبــن :لــە دونیــای ئەوروپــادا بــۆت نییــە ســەگی پــەروەردە نەکــراو بــەرەاڵ
بکەیــت لــە شــوێنی گشــتیدا! چــون جێگــەی مەترســیە بــۆ ســەالمەتی
گشــتی ،بــەاڵم سیســتمی ســەرمایەداریەکە خــۆی لــە ســەگ خراپتــر
بەربونەتــە خەڵکــی ،ئەســڵەن وایــان لــە خەڵــك کــردوە وەك ســەگ هــەر
ڕاکــە ڕاکەیــان بێــت و پیشــەی ســەگیان پێچەوانــە کــردوە کــە ســەگ لــە
ماڵــەو مرۆڤــەکان لــە دەرەوەن ؟!
)(15
https://www.thesun.co.uk/news/5911685/male-suicide-rates-uk-awareness-thesamaritans-2018/
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_suicide_rate
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ناتاشــا :هەســتێکی گۆڕانــکاری لەنــاوەوە دەمجوڵێنێــت ،دەمەوێــت بگریــم
و ناشــتوانم ،یەکەمجارمــە لــە ژیانمــدا ئــاوا هەســتێکم بــۆ دروســت بوبێــت،
پێویســتم بــە ئیســراحەتە.
ڕۆبــن :ئــەوە هەســتی ســەوزبونی ئیمانــە لــە ناختــدا ،پێویســتە ئــاوی
بدەیــت ،لــە پێشــدا فیزکیــەن ئــاوی بــدە ،هەســتە بــڕۆ خــۆت بشــۆ ،دواتــر
لەگــەڵ خــوای گــەورەدا قســە بکــە ،فێــری نوێــژت دەکــەم ،بــەاڵم بــۆ ئێســتە
هەرچــۆن دەتەوێــت قســەی لەگــەڵ بکەیــت بیکــە ،ناخــی خۆتــی بــۆ
هەڵڕێــژە ،سوپاسیشــی بکــە.
ناتاشــا :ئــەوەی تــۆ دەیڵێــی ڕێــك ئــەوە دەکــەم ،هەســت دەکــەم پەلەکەشــم
بــۆ ئــەوە بێــت ،ســا بەڵکــو ئیســراحەتم بداتــێ.
ڕۆبن :دوێنێ چۆن گوزەراندت؟ ئێستە هەستت چۆنە؟
ناتاشــا :خــۆم شــت ،داوام لــە خــوای گــەورە کــرد ،وتــم نازانــم چــی بــۆ مــن
چاکــە ،داوای ئــەوەت لــێ دەکــەم هەرچــی بــۆم بــاش بێــت خــۆت ســاحێبم
بیــت ،زۆر شــتی تــر ،هەســتێکی تایبەتیــم بــۆ دروســت بــو ،شــەویش
خەوێکــی خۆشــم دی ،لــە خەومــا لەنــاو بــاخ و گوڵزارێکــی زۆر خۆشــدا
بــوم ،پەپولــە بــە چواردەورمــدا دەســوڕانەوە ،ژن و پیاوێــك لــە دورەوە
هاواریــان دەکــردو دەگریــان و داوای یارمەتیــان لــێ دەکــردم ،پیاوێکیشــم
لــە دورەوە دەدی زۆر الم جــوان بــو منیــش ئــەوم بانــگ دەکــرد جوابــی
نەدەدایــەوە ،خــۆم بــۆ خــۆم زۆر ئاســودەبوم ،بــەاڵم دڵــم بــۆ ئــەو ژن و
پیــاوە تەنــگ دەبــو ،دڵــم بــۆ ئــەو پیــاوەش لێــی دەدا کــە بــۆ بانگــی دەکــەم
و جــواب ناداتــەوە.
ڕۆبــن :ئــەوەی گرنگــە تــۆ بــۆ خــۆت ئاســودەبویت ،ئــەوە خاڵێکــی گــەورەی
وەرچەرخانــە ،ئەگــەر پێشــت خــۆش بێــت تەفســیری خەوەکــەت بــۆ
دەکــەم ،ڕێــك پێــت دەڵێــم مەبەســت لــەو خــەوە چــی بــوە ،بــەاڵم بەڵێنــم
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پێــی دەدەیــت کــە ئاســایی وەریگریــت؟
ناتاشــا :بــۆ خــەو دەکرێــت مانــای تایبەتــی هەبێــت ،ڕاســتی پێــم خۆشــە
لێکدانــەوەی ئــەو خــەوە بزانــم ،ههههه خۆشــە یەکەمجــارە ئەمە دەبیســتم.
ڕۆبــن :خەوەکــەت دەکــەم بــە  ٣بەشــەوە ،بەشــی یەکــەم ئاســودەبویت و لە
گــوڵ و گوڵزاردابویــت و پەپولــە بــە دەوردا دەســوڕایەوە ئــەوە نیشــانەی
ژیانێکــی تازەیــە بــۆ تــۆ کــە مســوڵمانت قبــوڵ کــردوە ،دڵــت پێــی خــۆش
بێــت ،بەشــی دوهــەم :ژن و پیاوەکــە کــە بانگیــان کردویــت ئــەوە لەوەیــە
دایــك و باوکــت یــان دوکەســی نزیکــت بــن و پێویســتیان بــە هــاوکاری تــۆ
بێــت دەکرێــت بیاندۆزیتــەوەو یارمەتیــان بدەیــت بــە تایبــەت کــە پیــرن
و ســا بەڵکــو بــە ڕۆشــنیای ئیمــان ژیانیــان بگۆڕیــت ،بەشــی ســێهەم ئــەو
پیــاوەی کــە بانگــت دەکــردو جوابــی نەدەدایــەوە ئــەوە منــم و ئەگــەر ئــەو
نیەتــە لــە دڵتــدا مابێــت بــۆ زەواج ئــەوە ســەرناگرێت.
ناتاشــا :تــۆ چــۆن ئەمــە دەزانیــت! ئەڵبــەت ئــەو دوکەســەی کــە بانگیــان
دەکــردم شێوەشــیانم دەکــرد ،هەتــا ئــەو پیــاوەش کــە بانگــم دەکــرد هــەر
تــۆ بویــت بــەاڵم نەمویســت بڵێــم تۆیــت ،وە دەکرێــت ئەنجامــی ئــەم
خــەوە ببێــت بــە بڕیــار ،مەبەســتم بــۆ تــۆ کــە نەتەوێــت مــن بهێنیــت ،چــون
لەبیرتــە لەســەرەتای یەکتــر بینینەکــەوە ئــەم ئاماژەمــان هــەر هەبــو.
ڕۆبــن :مــادام کەســەکان دەناســیت بەدوایانــدا بــڕۆ ،نــا مەبەســت بڕیــار
نییــە ،دیــارە بــۆ مــن ناگونجێــت و دۆخــی تایبەتــی خــۆم هەیــە.
ناتاشــا :ئەڵبــەت چەنــد پێــم ناخۆشــە تــۆ لــە دەســت بــدەم ئەوەنــدەش
دڵخۆشــم لــەوەی پەیامەکــەت هیــچ غەریزەیەکــی تێکــەڵ نەبــو وە
دڵخــۆش دەبــم لەگەڵــی.
ڕۆبــن :دوعاکــەی خــۆت لەبیــر بێــت جوانتریــن دوعــات کــردوە لەبیرتــە
هــەر ئێســتە چیــت وت!
پهيامى وريايى

145

ناتاشا :چی؟
ڕۆبــن :هەرکەمێــك پێــش ئێســتە مەگــەر نەتــوت :وتــم نازانــم چــی بــۆ مــن
چاکــە ،داوای ئــەوەت لــێ دەکــەم هەرچــی بــۆم بــاش بێــت خــۆت ســاحێبم
بیــت ،دیــارە ئەمــە باشــترینە بــۆ تــۆ پێــی ڕازی بــە.
ناتاشا :چ زو دوعاکەمت لەبەرکرد!
ڕۆبــن :ناتاشــا تەســلیم بــون بــە قــەدەری خــوای گــەورە زۆر گرنگــە ،چــون
لەوانەیــە مــن بــۆ تــۆ هاوپیشــەیەکی بــاش بــم ،بــەاڵم مێردێکــی بــاش نەبم،
ئافــرەت هەیــە الی ئێمــە دەڵــێ خــۆم دەکــوژم گــەر نەمــدەن بــە فــان کــوڕ
دواتــر ســەیر دەکەیــت دوو مانگیــش پێکــەوە هەڵناکــەن.
ناتاشــا :هەســت دەکــەم مــن کەوتومەتــە نــاو بەختەوەریەکــەوە ،بــەاڵم
هێشــتا پێویســتم بــە ڕینمونــی و هاوکاریــە.
ڕۆبــن :لــە یادتــە وتــم بــۆ فێربونــی ئوتومبێــڵ مۆڵــەت پێویســتە واتــە
ئیجــازە؟
ناتاشا :بەڵێ چاکیشم لە یادە.
ڕۆبــن :ئــەوە تــۆ مۆڵەتەکــەت وەرگرتــوە ،ئێســتە ئیجــازەت هەیــە ،بــەاڵم
ئــەم گرنگتــرە ،ئێســتە تــۆ خاوەنــی بڕوانامــەی مســوڵمانێتیت ،بــەاڵم لــە
یادتــە وتــم دوای مۆڵــەت چــی تــر پێویســتە؟
ناتاشا :بەڵێ هەتا وتت لە بەریتانیا وشەی دەرچوە:
Passed
لە ئوتومبێلەکانیان دەدەن.
ڕۆبــن :ئافەریــن ڕێــك وایــە چــون کەســێك کــە مۆڵەتەکــە وەردەگرێــت
دوای ئــەوەش پێویســتی بــە ئەزمونــە ،بــە ئیســراحەت و ژیرانــە دیراســەی
ئیســام بکــە ،بەختەوەربــە بــە ئیســام ،وریابــە زۆر خێــرا لێنەخوڕیــت بــا
مســوڵمانیش بیــت پێکــدادان دروســت دەبێــت ،ســەیری هێمــاکان نەکەیــت
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دور نییــە پاســکیل ســوارێك بکەیــت بــە ژێــرەوە ،زۆریــش ســوك لێخوڕیــت
دوات قەرەباڵــغ دەبێــت.
ناتاشــا :هیــوادارم هــەم شــۆفێرێکی بــاش بــم و هەمیــش مســوڵمانێکی
دروســت.
ڕۆبــن :ئــەوەش کارتــی تایبەتــی خۆمــەو ئیمەیــڵ و تەلەفۆنــی تێدایــە،
دەتوانیــت بــە ئیمەیــڵ پەیوەندیمــان هەبێــت ،وە ئاگاشــمان لەیــەك دەبێــت.
ناتاشــا :زۆر سوپاســت دەکــەم ،هیــوادارم پشــتگوێم نەخەیــت ،زۆر ســودم
لێــت وەرگــرت.
ڕۆبــن :هیــوادارم تــۆش ئــەو دوکەســەی لــە خەوەکــەدا دیتــت پشــتگوێ
نەخەیــت.
دوای شەش مانگ
ناتاشــا :هــەردو کەســەکەی نــاو خەوەکــە ئێســتە پێکەوەیــن و مســوڵمان
بــون ،ســاویان بــۆت هەیــە.
لــە ڕێگــەی مســوڵمانەکانی مۆســکۆوە ئێســتە مێردێکــی چیچانیــم هەیــەو
بەختەوەریــن.
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(ڕۆبن و ناتاشا دوای مسوڵمانبوونی)

ڕۆبن و ناتاشا دوای موسڵمانبوونی
ڕۆبــن :خۆشــحاڵم جارێکــی تــر ،ئیشــمان کەوتــەوە گــەڵ یــەك ،هەرکــە
پێشــنیاریان کــرد ،یەکســەر قبووڵــم کــرد.
ناتاشــا :بێگومــان ،منیــش هەروەهــا ،هەرکــە زانیــم ئێــوەن ،گشــت
ســەرقاڵییەکانم پشــتگوێ خســت؛ چونکــە هەرچەنــدە ئەمــەش هــەر ئیشــە،
بــەاڵم گرنگتــرە لــە ئیــش ،لەپــاڵ ئــەوەدا وەك جــاری پێشــوو ،ســوود لەیــەك
وەردەگریــن ،بەتایبــەت مــن ســوودت لــێ وەردەگــرم.
ڕۆبــن :زانســت و زانیــاری و ئەزموونێــك کــە پێمــان دراوە ،قــەرزەو
پێویســتە بیدەینــەوە ،لــە قیامەتــدا ،پرســیارمان لەســەری لــێ دەکرێــت،
جیــاوازی هەیــە لــە زانســتە دونیاییــەکان ،کــە بــە پــارە نەبێــت نایفرۆشــن،
دەبێــت ئێمــە ،پــارەش بدەیــن بــۆ باڵوکردنــەوەی.
ناتاشــا :ئەڵبــەت بــۆ مــن کــە لــەو دونیایــەدا نەژیابــووم ،زۆر قــورس بــوو
لەمــە تــێ بگــەم ،ئێســتە دەزانــم مەبەســتت چییــە ،دوای ئــەوەی کــە
تێکەڵــی زۆرم لەگــەڵ موســڵمانەکاندا کــردو بەتــەواوی تێکەڵیــان بــووم.
ڕۆبــن :مامۆســتایەکی زانکــۆ و ئافرەتێکــی ڕووســیی ســفوور ،ئێســتە
موســڵمانێك و بــە حیجابێکــی توندوتۆڵــەوە ،چــۆن پێناســەی خــۆت
دەکەیــت؟
ناتاشــا :زۆر ئاســوودەم ،هەســت دەکــەم ،بەتەواوەتــی خۆمــم ،دونیایەکــی
جیاوازتــر لــە ناخمدایــە ،گەورەتــر لــەوەی بــە چــاو دەبینرێــت.
ڕۆبــن :هەســت ناکەیــت ،بــەم حیجابــەوە ،خــۆت کــۆت و بەنــد کــردووە،
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چــۆن بــەم شــێوەیە ،ئیشــت بــۆ دەکرێــت؟
ناتاشــا :بــە پێچەوانــەوە ،هەســت دەکــەم پێشــتر کــۆت بــووم ،کۆتــی
خۆڕازاندنــەوە بــۆ ئەوانــی تــر .ڕۆژانــە ،ماوەیەکــی زۆر خەریکــی ئاراییشــی
خــۆم دەبــووم؛ بۆئــەوەی لــە چــاوی ئەوانــدا جــوان دەربکــەوم ،بــەاڵم
ئێســتە ،چیتــر بــۆ کــەس خــۆم جــوان ناکــەم؛ چونکــە حیجابەکــەم خــۆی
جوانییــە .جوانییەکــەی خــوای گــەورە ئارایشــی کــردووە ،مــن چیتــر نابمــە
کۆتــی ڕاگەیانــدن و چــاوی خەڵکــی ،لــە قوواڵیــی دڵمــەوە ،هەســت بــە
ئازادیــی تــەواو دەکــەم.
ڕۆبــن :زۆر تێبینیــم کــردووە ،ئەوانــەی کــە موســڵمان دەبــن ،ڕۆحیەتــی
دیندارییــان زۆر قووڵتــرە لــە ئێمــەی موســڵمان ،کــە فەراغــی بێدینیشــمان
نەدیــوە ،حــەز دەکــەم ،تــۆ وەاڵمــی ئــەو پرســیارەم بدەیتــەوە.
ناتاشــا :ئەگــەر ئێــوە وا بــن! ســتەم لــە خۆتــان دەکــەن ،یــان ئەوەتــا چێــژی
ئــەو حەقیقەتــان نەکــردووە ..کــە ئیمــــــان لە دڵــدا جێگیر دەبێــت ،چێژێکی
هەیــە ،هەرگیــز حــەز ناکەیــت لێــت دوور بکەوێتــەوە ،ئێمــە تــااڵوی دووری
لــەو چیژەمــان چەشــتووە ،بــەدڵ هەســتمان بــە شــیددەتی تاڵییەکــەی
کــردووە ،گەرچــی لــە ڕواڵەتــدا شــیرینیش دەرکەوتبێــت ،ئێســتەش کــە
چێــژە شــیرینەکە گەشــتووە بــە دڵ ..دڵ نــەك نایەوێــت دەســتبەرداری
بێــت ،بەڵکــو ناشــیەوێت لێــی دوور بکەوێتــەوە.
بۆیــە تــا توندوتــۆڵ بــم ،ئــەو هەســتەم تێــدا بەهێزتــر دەکات ،بەهێزیــی
ئــەو ئیمانــە ،واتــە :بەهێــزو ســەرکەوتنی خــودی خــۆم.
ڕۆبــن :باشــە بــۆ تۆیــەك ،کــە پێشــتر وەك وتــت« :خــۆت ئاراییــش دەکــرد؛
بۆئــەوەی لــە چــاوی خەڵکیــدا جــوان بیــت» ،ئیســتە بــەم شــێوەیە لــە چاوی
خەڵکیــدا چۆنیــت؟!
ناتاشــا :ئێســتە هــەم جوانــم ،هــەم بــە قیمەتیشــم ،پێشــتر تەنهــا لــە چــاوی
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ئەوانــەوە جــوان بــووم ،کــە بــە شــەهوەتەوە ســەیریان دەکــردم ،ئێســتە
ئــەوە منــم ،بڕیــار لەســەر چــاوی خەڵکیــش دەدەم ،نــەك ئــەوان!
ڕۆبــن :جــا لــە ڕاســتیدا ،کەســانێکی زۆر ،ڕقیانــە لــەم جــۆرە موحەجەبانــەو
ناووناتــۆرەی جۆربەجۆریشــی بــۆ هەڵدەواســن ،دەتوانــم بڵێــم :بەچــاوی
ســووکەوە ســەیری دەکــەن ،ئــەی بــۆ ئــەوە چ دەڵێــی؟
ناتاشــا :ئــەوە نیشــانەی بۆشــایی ژیرییــە لــەو کەســانەدا ،مــن بــۆ خۆشــم
پێشــتر ئەمــەم تێــدا بــوو ،بــەاڵم ئێســتە دەزانــم ،کــە هەڵــە بــووم ..ئــەوە
نیشــانەی ئەوەیــە ،ژیرییان داوە بە دەســتی ڕاگەیانــدن و ڕای نەیارەکانەوە.
کەواتــە :ڕقەکــە ،بــۆ خــودی خۆیــان دەگەڕێتــەوە ،ڕقــە لــەو نەزانییــەی کــە
پێویســتە بیزانــن ،نــەك منێکــی موحەجەبــە ،مــن پراکتیــزەی بــاوەڕی خــۆم
دەکــەم ،ئــەو پراکتیــزەی ئاڕاســتەی ئیعالمێکــی چەواشــەکاری دەکات.
ڕۆبــن :بۆچــی ئــەوا لەســەر ڕاگەیانــدن قســە دەکەیــت ،پێشــتر بۆچوونــت
بــەم شــێوەیە نەبــووە؟!
ناتاشــا :یەکــێ کــە بــە نــاوی ئازادییــەوە خەڵەتێنــرا ،دواتــر کــە بــۆی
دەرکــەوت ،فیعلــەن خەڵەتێنــراو بــووە ،ئەوســا بێگومــان ڕقئەســتوور
دەبێــت بەرانبەریــان ..منیــش هەســت دەکــەم ،پێشــتر نێچیــری ئــەوان
بــووم ،زۆرتریــن کااڵی ئاراییشــتکردنم دەکــڕی ،زۆرتریــن کاتــم پێــوەی
ســەرف دەکــرد؛ بۆئــەوەی دواتــر ،بــە چــاوی شــەهوەتەوە ســەیرم بکــەن!
جــا لەبەرئــەوەی مــن ئافرەتــم و خــۆم بیرکردنــەوەی خــۆم دەزانــم ،لەوەیــە
ئێــوەی پیــاو ،بەتەواوەتــی لەمــە نەگــەن ،بــەاڵم ئــەوە ڕاســت و درووســتیی
باســەکەیە.
ڕۆبــن :واتــە :بــەم شــێوەیە ،گرفتــت بــۆ نایەتــە پێــش؛ چونکــە تــۆ هــەر
هەمــان ئەوکەســەی کــە پێشــتر جیــاواز بوویــت؟
ناتاشــا:لە بیروبــاوەڕی منــدا ،زیاتــر چێــژ لــە قورســییەکان وەردەگــرم؛
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چونکــە پاداشــتی زیاتــرە ،بەتایبــەت ئــەو قورســییەی کــە ڕاســتەوخۆ
بــۆ جانبــە دینییەکــە بگەڕێتــەوە ،مــن هەمــان کەســەکەی جــاران نیــم؛
بــا خەڵکیــش بــە هەمــان کــەس لێــم تــێ بگــەن ..نەخێــر ،مــن ئێســتە
مرۆڤێکــی تــرم ،مومارەســەی باوەڕەکــەی خــۆم دەکــەم ،نــەك نمایشــیی
بــاوەڕی چەواشــەکاریی خەڵکــی.
بــا ئــەوەش بڵێــم ،پێشــتر چەندیــن جــار ،هەتــا قوتابیــی خــۆم ،بــە چــاوی
شــەهوەتەوە ســەیری دەکــردم ،ئەڵبــەت ناحەقیشــیان ناگــرم؛ چونکــە
زۆرجــار ،زۆر ناتەبیعــی ،خــۆم جــوان دەکــرد ،تەنانــەت کاریگــەری لەســەر
وانەکانیــش دەکــرد لــە زانکــۆ؛ چونکــە ئافــرەت ،هێــزی ئــەو چاوانــە
دەخوێنێتــەوە ،کــە ســەیری دەکــەن .ئێســتە ئــەو هێــزە شــەهوانییە نابینــم..
قوتابیــش ناچــارە ،بیــری الی بیروهــزری زانســتەکە بێــت ،نــەك جوانیــی
جەســتەی مــن.
ڕۆبن :کەواتە :سوودی زانستیشی هەیە بۆ قوتابییەکانت؟
ناتاشــا :جگــە لــە ســوودی زانســتی ،ســوودی هزریشــی هەیــە ،کــە پێویســتە
هزریشــیان بگــۆڕن ،پەیامێکیشــی تێدایــە بۆیــان ،ئەگــەر تــێ بگــەن ،لــە
ڕاســتیدا زۆریشــی تــێ دەگات.
ڕۆبن :یەعنی چۆن؟ حەز دەکەم ،ئەوە بزانم.
ناتاشــا :زۆر کــەس ،پرســیاری حیجابەکــەم دەکات ،ئــەو گۆڕانکارییــەی
تێمــدا درووســت بــووە ،منیــش بۆیــان شــی دەکەمــەوە ،زۆرجــار لــەدوای
وانــە ،چەندیــن کــەس ڕای گرتــووم ،منیــش بــۆم شــی کردوونەتــەوە ،هەتــا
قوتابــی وا هەیــە ،خــۆی پــێ ناگیرێــت ،لەنــاو وانەشــدا پرســیاری لــەو
شــێوەیە دەکات ،منیــش هەرجــارە و بــە پوختەیــەك ،یــان بــە ئاماژەیــەك
وەاڵمــم داوەتــەوە ،بووەتــە هــۆکاری گۆڕینــی هــزری ئەوانیــش ،پێشــتر
بــە چاوێکــی غەریبیــەوە ســەیریان دەکــرد ،ئێســتە هەتــا زۆر قوتابــی پێــی
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خۆشــە ،وەك مــن بــکات ،بــەاڵم ناتوانــن بەتەواوەتــی بیکــەن ،بــۆ نموونــە:
سەرپۆشــێك دەدەن بەســەریاندا ،زۆرجــار الیەکــی دیــارە ..ســەیرم دەکــەن،
وەك بڵێــی لەبــەر تۆیــە ،ترســیان لــە قســەی خەڵکیــش هەیــە ،منیــش
جارێکیــان بــە قوتابیەکــم وت :تــا ترســت لــە قســەی خەڵکــی هەبێــت؛
نابیــت بــە خــۆت ..تــا حیجابەکەشــت نەبێــت بــە ئیمــان؛ نابێتــە حیجابێکــی
کامــل .زۆریــان دیراســەی ئیســامیان کــردووە و ئێســتە موحاجەبــە و
نیمچەموحاجەبــە ،لــە دەورم زۆر بــوون.
ڕۆبن :کەواتە :وانەکانت گەرموگوڕن؟
ناتاشا :بێگومان تامێکی تایبەتیی هەیە.
ڕۆبن :هەرگیز کەس هەوڵی داوە ،حیجابەکەت لەبەر دابکەنن؟
ناتاشــا :ئــەو هەواڵنــە ،زۆر کەمتــرن لــەو دەســتدرێژییانەی کــە بەهــۆی
ڕووتییــەوە ،دەســت دەبــەن بــۆ ئافــرەت.
ڕۆبن :کەواتە :تۆ ئەزموونی هەردووکیانت هەیە؟
ناتاشــا :بەڵــێ ،زۆربــەی کات ،کــە شــەوانە دەگەڕامــەوە بــۆ مــاڵ ،کۆاڵنێکــی
تەنــگ ،نزیكــی ماڵمانــە ،کــە پێیــدا تــێ دەپەڕیــم ،هەراســانیان دەکــردم!
ئیتــر خــۆ تــێ دەگەیــت؟!
ڕۆبــن :بەڵــێ ،پێویســت بــە ڕوونکردنــەوە نــاکات ،بەگشــتی لــە ئەوروپــاش،
ئــەوە زۆر هەیــە ،بەتایبــەت لــە شــەمەندەفەرەکانی ژێــر زەویــدا.
ناتاشــا :بەجــددی لەوێــش هەیــە؟! الم ســەیرە! دەڵێــن :ئەوروپییــەکان،
زیاتــر هۆشــیارن و مــاف لــەوێ زیاتــرە ..بۆیــە پێشــتر حــەزم لــەوێ دەکــرد.
ڕۆبــن :چەمکــی «تێگەشــتن لــە هۆشــیاری» شــێوێنراوە ..ئیعــام ،ئــەم وشــە
ئەوەنــدە دووبــارە دەکاتــەوە ،وەك درۆکان و زۆریــی دووبارەبوونەوەیــان،
الی خەڵكــی دەیانــکات بــە ڕاســت ..کــە دەوترێــت هۆشــیاری ،هــەردەم
لەگەڵیــدا وێنــەی ئافرەتێکــی نیمچــە ڕووتیــان نیشــان داوە ،وەك بــە
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شــێوەیەکی تــر بوترێــت ،هۆشــیاری لەوەدایــە؛ چونکــە وێنــەکان ،زیاتــر مانا
بــە وشــەکان دەبەخشــن ،دواتــر هۆشــیارییەکەش ئەوەیــە ،دەســتدرێژییان
دەکرێتــە ســەر و هەراســان دەکرێــن.
ناتاشــا :بــەاڵم الی ئێمــە ،کێشــەکانی ئــەم بــوارە زۆر قووڵتــرە ،ئەوانــە لــە
چاویــدا ،هەمــووی الوەکیــن ،بــەاڵم هێشــتا کچانــی زۆر ،دەبنــە نێچیــری
باندگەلێکــی زۆرخــراپ؛ بــە نــاوی دەرفەتــی کارەوە ،کچــان دەکــەن بــە
لەشفرۆشــی یاســایی ،ئەســڵەن بــە شــێوەیەكە ،کچــان خۆیــان کێبڕكێــی
بــۆ دەکــەن.
ڕۆبــن :ڕوون نەبــوو الم ،ئــەی ئــەوە کــە دەزانــن ،تــۆ دەورت چ بــووە لــە
هۆشــیارییان ،هۆشــیاریی ڕاســتی ،نــەك ئــەوەی ئیعــام.
ناتاشــا :خــۆت دەزانــی کچانــی ڕوســیا ،ناوبانگــی جیهانییــان هەیــە
بــۆ جوانــی ،کۆمپانیــای زۆر دێنــە واڵتــەوە ،هەریەکــە و بــە ناوێــك ،بــە
نــاوی سەرنجڕاکێشــی جوانــەوە ،لەژێــر نــاوی دەرفەتــی کارەوە ،کچــە
هەرەجوانــەکان هەڵدەبژێــرن و دەیانبــەن ،بــە زۆری بــۆ ئەمریــکا ،جگــە لــە
ئەمریــکاش ،فەرەنســا بــە پلــەی دووەم.
ڕۆبــن :چ جــۆرە کۆمپانیایەکــن ،جــا کــچ بــۆ لەگەڵیــان دەڕوات ،ناکرێــت
ئاســتی هۆشــیارییان بــەرز بکرێتــەوە؟
ناتاشــا :زوو هەســت بــە مەترســیی ئــەم جــۆرە کۆمپانیایانــە کــراوە ،بــەاڵم
هــەردەم ناوەکانیــان دەگــۆڕن و فۆڕمــی ئیشــەکانیان دەگــۆڕن ،بــەاڵم
هەموویــان ،هــەر یــەك ئامانــج دەپێکــن ،ئەویــش بەالڕێدابردنــی کچانــە ،بــە
نــاوی دەرفەتــی کارەوە.
لێــرە خەڵکــی بەگشــتی و کچانیــش زۆر بەتایبەتــی ،خەونــی ســەفەری
دەرەوەیــان هەیــە ،بەتایبــەت ئەمریــکا ،ئەوانیــش کــە ئۆفــەری ئەوەیــان
پــێ دەدەن ،کێبەرکــێ دەکــەن بــۆ وەرگرتنیــان ،بــۆ نموونــە :زۆرینەیــان
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بــە نــاوی دەرفەتــی کاری ڕێکالمــی ،واتــە :کچەکانیــان دەوێــت بــۆ ئــەوەی
ڕیکالمیــان پــێ بکــەن بــۆ کااڵکان ..بــە چەندیــن شــێواز ،کچــان لەخشــتە
دەبــەن ،لــە فاشــیۆن شــۆکاندا ،لێیــان هەلدەبژێــرن ،ئەوانــە ئاســانترینیانن
بۆیــان؛ چونکــە کچێــك کــە خــۆی عــەرز کــرد لــە واڵتــدا ،ئــەوە ئیتــر بــۆ
دەرەوە هــەر زۆر ئاســانتر دەبێــت بــۆ ئــەوان ،جــا کــە دەشــیانبەن ،ئیشــی
ڕیــکالم ،دەبێتــە کاری الوەکییــان ،لەشفرۆشــیش دەبێتە کاری ســەرەکییان،
هەتــا بەداخــەوە منداڵــی زۆر زۆریشــی تێدایــە.
ڕۆبــن :جــا ئەمــە دەچێتــە قاڵبــی بازرگانیکــردن بــە مرۆڤــەوە ..کچــان ،یــان
بەرپرســەکانیان ،چــۆن ڕازی دەبــن؟
ناتاشــا :دۆخێــك دەخوڵقێنــن؛ نــەك ڕازیبــوون ،بەڵکــو کێبەرکــێ دەکــەن
بــۆ بردنیــان ،وە نەبێــت بەنهێنــی ئــەم کارە بکــەن ،هەتــا دێنــە نــاو
زانکۆکانیشــەوە ،ۆركشــۆپی جــۆراو جــۆر درووســت دەکــەن ،بەشــێوەیەك
هەتــا مامۆســتای زانکۆکانیــش ،کاریــان لەگەڵــدا دەکــەن ،ئەنجامــی
هەمــووی ،بردنــی کچانــە بــۆ ئەمریــکا بــۆ لەشفرۆشــی ،بــۆ فەرەنســا بــۆ
ڕیکالمــی عەتــرو هــەم دیســان لەشفرۆشــی ،هــەژاری و خەونــی گــەورەش،
کەوتنــە نــاو داوی ئــەو باندانەیــە.
ڕۆبــن :وا دەزانــم ،لــە واڵتــی ئێمــەش ،ئــەم شــتانە درووســت بــووە؛
چونکــە هەرگیــز فاشــیۆن شــۆم نەدیبــوو؛ چونکــە بەهــۆی بەرزیــی حەیــاو
حورمەتــی ئافــرەت و باگگراونــدە ئیســامییەکە ،خەڵکــی ئــەم شــتانەی
قبــووڵ نەبــووە ،بــەاڵم وا هەســت دەکــەن ،ئێســتە بــەرەو ئاســایی دەڕوات،
جــاران هەتــا ئافرەتــان بەشــداریی شــانۆ و دراماشــیان نەدەکــرد ،پیــاو ئــەو
دەورانــەی دەگێــڕا ،بــەاڵم ئێســتە زۆر ئاســایی بووەتــەوە.
ناتاشــا :ئــەوان ئامانجیــان تێکدانــی شــیرازەی ئەخالقییــە ،ئەخالقیــش بــە
مانــا کامڵەکــەی لــە ئیســامدا هەیــە ،هــەر لەبەرئەوەیــە ،بــۆ ئــەو تێکدانــە،
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پــارەی زۆر لــە واڵتــە موسڵماننشــینەکاندا ســەرف دەکــەن ،بــەاڵم الی ئێمــە
بەپێچەوانــەوە ،هــەردەم پارەیــان لێمــان دەســت دەکەوێــت ،چەندین کچی
زۆر زۆر جوانیــان بــردووە ،ئیتــر تــەواو ،هیــچ دوای ڕۆشــتن ،هەواڵێکــی
نەمــاوە ،ئەمــە تەنهــا دەنگــۆ نییــە ڕۆبــن ،خزمــی خۆمیشــی زۆر تێدایــە!
ڕۆبن :کەوایە ،تۆ بۆ پێیان ناڵێی ،یان دەوری تۆ چییە؟!
ناتاشــا :ڕۆبــن ،گــەر بنەمایەکــت نەبێــت بــۆ خۆپارێــزی -وەك عەقیــدە -زۆر
بەئاســانی دەکەویتــە نــاو ئــەم جــۆرە باندانــەوە ،مــن هەوڵــی زۆرم داوە،
ئەنجامــی زۆریشــی هەبــووە ،بــەاڵم زۆربەیــان ،نەبوونــی دەرفەتــی کار،
بیانــووی دەســتیانە ،دەڵێــن :کار دەکەیــن ،مەگــەر ئــەوە نییــە تــۆش کار
دەکەیــت ،بــەاڵم لــەوە تــێ ناگــەن ،کــە جۆرێتیــی کارەکان جیــاوازی هەیــە،
لــە ئیســامدا زۆر بــەوردی دیراســەیم کــردووە ،ئیســام دژی ئیشــکردنی
ئافرەتــان نییــە ،بەڵکــو زۆر کار هــەن ،هــەر دەبێــت ئافــرەت بیانــکات ،مەگەر
لــە ناچاریــدا ..شــەرع ،پیــاو لــەو بــوارەدا قبــوڵ بــکات ،بــەاڵم جۆرێتیــی
کارەکان جیاوازیــی هەیــە.
بــە نــاوی یەکســانی و ئــازادی و بازرگانــی و زۆر نــاوی جیــاوازەوە،
شــتەکانیان بــە شــێوەیەك تێکــەڵ کــردووە ،کەچــی لــە کــۆی هەموویــدا،
ئافرەتــان کەوتوونەتــە نــاو داوی ئــەو باندانــەوە.
ڕۆبــن :ئەمانــە هەمــووی زیاتــر باســی گشــتی بــوون ،نموونــەت هەیــە وەك
خــودی خــۆت ،چ لــەم بــوارەدا کــرا بێــت؟
ناتاشــا :زۆریــش ،قوتابــی خــۆم هەبــووە ،بردوویانــە بــۆ ئەمریــکا بــە نــاوی
خوێنــدن ،یــان بردوویانــە بــۆ فەرەنســا بــە نــاوی ڕیکالمێکــی کاتــی بــۆ
جلێــك ،یــان عەترێکــی تایبــەت ،پێشــتر باســی مووچەیــان بــۆ کــردووە
و ئیمزایــان پــێ کــردووە و ئەویــش ئیمزاکــەی کــردووە ،داڕشــتن و
ســیغەی عەقدەکانیــان فێڵبازانەیــە؛ بــۆ نموونــە :قوتابییەکــی زانکــۆ لەنــاو
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فێــڵ و دونیــای بازرگانیــدا نەژیــاوە ،دەخوێنێــت؛ تــا دەرفەتــی ئیشــی
زیاتــر هەبێــت ،کــە ئەوانیــش ئــەم ئۆفەرانەیــان دەکــەن ،پێخۆشــحاڵن
لــەوەی ئەســڵەن پێــش وەخــت دەرفەتــی باشــتریان دەســت کەوتــووە،
لەوانــەی کــە بردوویانــە ،لــەوێ یەکجــار لــە ســتۆدیۆ چەنــد وێنەیەکــی
نیمچەڕووتیــان گرتــووە ،دواتــر وردە وردە ڕووتیــان کردووەتــەوە،
هەیانــە سەرخۆشــیان کــردووە و دەســتدرێژییان کردووەتــە ســەری ،ئــەوە
گــەر نــاڕازی بووبێــت ،ئیتــر هەریەکــە و بــە جۆرێــك ملکەچــی هەمــوو
ئیشــەکانیان کــردوون ،بــە وێنــە و ڤیدیــۆ و دۆکومێنتــی زۆریــان لەســەریان
کردووەتــەوە ،ئیتــر بەتــەواوی کراونەتــە کۆیلــەی خۆیــان ،هەیانــە بــە نــاوی
خۆشەویســتییەوە ،لــە ســەرەتاوە لەگــەڵ کوڕێکــدا تێوەیــان گالنــدووە،
دواتریــش دەربازبوونیــان نییــە ،هەیــە دەیناســم عەقــدی لەگــەڵ کۆمپانیای
(عەتــری فەرەنســی) ،یــان کۆمپانیایەکــی (ئەمریکــی) کــردووە ،دواتــر هەتــا
وێنەکانــی لــە کۆمپانیــای جیــاواز دەبینــم ،بەڕوونــی ئــەم ئافرەتانــە ،بــە
جێگــەی زۆر جیــاواز دەفرۆشــن ،ئەمــە تەنهــا بــە وێنــە و ڕێکالمەکانیــان
کــە ئاشــکرایە ،لــە ژێریشــەوە لەشفرۆشــییان پــێ دەکرێــت؛ چونکــە کــە
لــە میدیاکانــەوە دەردەکــەون و ســەرنجی خەڵکییــان بــۆ ڕادەکێشــرێت
و بەناوبانــگ دەکرێــن ،کەســانی بازرگانــی و سیاســی دەوڵەمەنــد هــەن،
دەیانکــڕن بــۆ شــەوانەی خۆیــان ،ئــەوان هەتــا لــە ڕووی ماددییــەوە؛ بــۆ
نموونــە :کــە ڕۆشــتووە بــۆ فەرەنســا ،مانگانــەی  ١٠٠٠ئیرۆیــان بــۆ دیــاری
کــردووە ،ئــەو لــە ڕوســیا دەڵــێ :هــەزار ئیــرۆ باشــە و جێگــەی مانەوەشــم
هەبێــت ،بــەاڵم شــەوانە بــە چەندین هــەزار دەیانفرۆشــن ،ڕۆژانەش لەســەر
الپــەڕە ڕیکالمییــەکان ،بۆیــە بەگشــتی بەشــێوەیەك تێکیــان دەشــکێنن،
جارێکــی تــر بــۆ نــاو کۆمەڵگــە نابنــەوە ،تەنهــا کۆیلــەی ئــەو کارانــە دەبــن.
ڕۆبن :ئەمە کێشەیەکی جددییە!
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ناتاشــا :قوتابییەکــی خــۆم ،ڤیدیــۆی خــۆی بــۆ نــاردووم ،کــە بــە کۆمــەڵ
دەســدرێژی دەکەنــە ســەری ،هەتــا پێدەکەنێــت و زۆر خۆشــحاڵیش دیــارە،
دواتــر وتــم :تــۆ بۆچــی دەگریــت کــە باســی ئەمــە دەکەیــت ،لــە کاتێکــدا لــە
ڤیدیۆکــەدا خۆشــحاڵ دیاریــت؟! وتــی :تــۆ نازانیــت ،لێــرە چ دەگوزەرێــت؟
بــە چەندیــن مــادەی جیــاواز ،بــەو شــێوەیەمان لــێ دەکــەن.
ڕۆبــن :ئــەی تــۆ چیــت بــۆ کــرد؟ یــان ڕوونتــر بڵێــم؛ هیــچ بــۆ ئــەم جــۆرە
کەســانە دەکرێــت؟
ناتاشــا :ڕۆبــن زۆر قورســە ،مــن لــە دوای چەنــد کەیســێك ڕۆشــتم ،ئەســڵەن
پۆلیــس وەریــان ناگرێــت؛ چونکــە لەشفرۆشــی و بازرگانییــە جۆربەجــۆرە
قێزەونــەکان بەیاســایی کــراون ،دەزانیــت یاســا واتــای چــی!
ڕۆبن:یاســا دەبێــت پارێــزگاری لــە کەرامەتــی مرۆڤــەکان بــکات و
پارێزگاریــان بێــت ،ئەگــەر لــە مــن بپرســیت؛ یاســا ئەوەیــە!
ناتاشــا :ئــەوە نــاوە جوانەکەیەتــی ،تەنهــا و تەنهــا بــۆ ئیعــام ،گەرنــا لەژێــر
گرێبەســتەکاندا ،ئــەوەی کەرامــەت و پارێــزگاری بێــت ،نــە نــاوی هەیــە،
نــە نــاوەرۆک ،مەگــەر بــۆ شــتێك خۆیــان مەبەســتیان بێــت و لــە پشــتی
ئــەو کەرامــەت و پارێزگارییــەوە ،شــتی تــر هەبێــت ،بــۆ نموونــە :هــەر ئــەو
ڤیدیۆیانــە ،گــەر ئــەو واڵتــەی ئــەو کچانــەی تێــدا بــەو شــێوەیە لــێ دەکــەن،
ناکۆکییــان هەبێــت؛ ئــەوا دوور نییــە مەوزوعــی ڤیدیــۆکان زۆر گــەورە
بکــەن ،بەڕواڵــەت ئەوســا لــە ئیعالمــەوە خەڵــك دەڵێــت :ســەیر ئــەو واڵتــە
چەنــد گرنگــی بــە هاواڵتیانــی دەدات ،بــەاڵم لــە پشــتی ئــەوەوە ،ناکۆکیــی
سیاســی هەیــە و دیفاعکردنەکــە لەبــەر خــودی کەرامــەت و ئافرەتــەکان
نییــە ،گەرنــا ئــەو ئافرەتانــەی بــەم شــێوەیە بازرگانییــان پێــوە دەکرێــت؛ لــە
ژمــارە نایــەن ،ئەوەنــدە زۆرن.
ڕۆبــن :ســەیرە ،ئــەی بەالنــی کەمــەوە ئــەو ڕێکخراوانــەی لــە بــواری مافــی
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ئافرەتــان و فیمەنیســتیدا کار دەکــەن ،ئــەوان چــی؟
ناتاشــا :زۆرێــك لــەو ڕێکخراوانــە ،بەڕاســتی بــۆ یارمەتیــی ئــەو باندانــە
ڕێــک خــراون! بەالتــەوە ســەیر نەبێــت ،ڕێکخــراو بــەو ناوانــەوە درووســت
کــراوە ،ئیشــی تەنهــا ئەوەیــە ،ئافــرەت بــۆ ئــەو کۆمپانیایانــە ڕێــك بخــات.
ڕۆبــن :دەکرێــت هەمــووی وا بێــت ،مەبەســتم ئەوەیــە ،شــتێك کــە بــە
یاســا ڕێــک خرابێــت و گرنگیــی نەبێــت ،دەکرێــت لــە دەرەوەی ئــەوەوە
مــرۆڤ گەلێــك هەبــن ،لــە دۆخــی درووســتی هــەم یاســای چەواشــەکاری
و هەمیــش ئــەو ڕێکخراوانــە تــێ بگــەن؛ تــا بەالنــی کەمــەوە ،خەڵکــی لــێ
بەئــاگا بهێننــەوە.
ناتاشــا :بێگومــان هــەن ،بــەاڵم لــە ئاســتی پێویســتدا نیــن ،یــان هەیــە لــەو
ڕێکخراوانــە ،کەســانی زۆر باشــی تێدایــە ،بــەاڵم بەگشــتی پوخــت و کامــڵ
نیــن ،زۆرێکیــان ،هەڵســووڕاندنیان دەســتیان لــە پشــتە.
ڕۆبــن :ســەیرە ،هــەر ئافــرەت دەکرێتــە هــۆکاری ڕاوکردنــی ئافــرەت؛ بــە
خۆیــان ،خۆیــان لەنــاو دەبــەن!
ناتاشــا :شــتێکت پــێ دەڵێــم ،لەوانەیــە بەالتــەوە زۆر ســەیر بێــت،
دەیــان وێبســایت ،کــە هــەر ئــەو ڕێکخراوانــە دایــان مەزرانــدووە بــۆ
بەیەكگەیاندنــی کــچ و کــوڕ ،زەواج ..بەهــۆی ســایتەکەوە هــەزاران کەیســی
کچیــان دەچێتــە ال ،وێنــەی جۆربەجــۆر ،هــەر کچــەکان خۆیــان دەینێــرن
بۆیــان ،لــە وێبســایتەکەوە عــەرز دەکرێــت بــۆ زەواج ،کچەکــە هەرچــی
بیرکردنــەوە و ئــاوات و ئامانــج و شــتی خــۆی هەیــە ،تێیــدا دەیاننووســێت.
هەمــان ڕێکخــراو ،لــە ئەمریکایــش بنکــەی هەیــە ،کچــەکان بــە نــاوی
خۆشەویســتییەوە هەڵدەخەڵەتێنــن ،کــە ئاســانە هەڵخەڵەتاندیــان؛ چونکــە
ئــەو بــەدوای زەواجــدا دەگەڕێــت و تایبەتمەنــدی و حــەزو ئــارەزووی
خــۆی ،هەمــووی نووســیوە ،هــەر لــەوێ کەســێك پەیوەنــدی پێــوە دەکات و
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بەپێــی حــەزو ئــارەزووی کچەکــە ،بــۆی دەهۆنێتــەوە ،ئەویــش لــە خۆشــیدا
شاگەشــکە دەبێــت ،بلیتــی بــۆ دەکڕێــت و لــە مەتــار پێشــوازیی لــێ دەکات،
کچیــش خۆشــی خۆشــی ئیتــر گەشــت بــە ئاواتەکــەی خــۆی ،کــە دەچنــە
بــەردەم بیناکــە ،کــچ لــە خۆشــیدا خەریکــە بــاڵ دەگرێتــەوە ،کــە کــوڕ
چەنــد دەوڵەمەندیشــە ،هەرکــە ڕۆشــتنە ژوورەوە؛ تەســلیمی باندەکــەی
دەکات و پــارەی خــۆی وەردەگرێــت ،کــە کچێکــی جوانــی کەمەرباریکــی
شۆخوشــەنگی گەیانــد بــە دەســتیان.
ڕۆبن :کەواتە :پیاویش ،لەم باندانەدا بەشدارە!
ناتاشــا:مرۆڤ ،کــە مرۆڤبوونــی خــۆی لەدەســت دا؛ ئیتــر نێــر و مــێ
جیاوازیــی نامێنێــت.
ڕۆبــن :بــۆ ئەوەنــدە بێتاقەتیــت؟ زۆرجــار لــەم گێڕاوانــەدا ،فرمێســك
بەچاوتــدا دێتــە خــوارەوە! ببــوورە ،ئیتــر ئــەم پرســیارانە ناکــەم ،تــۆ لــە
ســەرەتاوە ،وتــت ئاســوودەم ،ئێســتە وا دەرناکەویــت.
ناتاشــا :نــا ڕۆبــن ،شــتەکان تێکــەڵ مەکــە ،یەکجــار زۆریــش ئاســوودەم ،گەر
منیــش ئــەم دینــەم وەرنەگرتایــە ،دوور نەبــوو ،منیــش یەکێــك بوایــەم لــەو
نێچیرانــە ،لەبیرتــە؟ پێــش موســڵمانبوون ،چەنــد ئاواتــم هەبــوو ،لەگــەڵ
تــۆدا بێمــە لەنــدەن؟ ئــەی ئەگــەر تــۆ کەســێك بوایەیــت لــەو باندانــە و منــت
بفرۆشــتایە ،مــن لــە کــوێ دەمزانــی ،یــان گــەر ئــەوەش نــا ،هەرکەســێكی
تــر مــن متمانــەی خــۆم پــێ بدایــە ،دوور نەبــوو ،ئــەو حاڵەتــە ڕووی
بدایــە ،نیگەرانییەکــەش بــۆ ئــەو کچانەیــە ،کــە بەڕاســتی وەزعەکەیــان
بەدرووســتی دەزانــم ،زۆرێــك لەوانــە ،کــە لــە کۆمپیانیایــەك وەردەگیرێــن
و دەڕۆن بــۆ ئەمریــکا ،یــان فەرەنســا ،لــە ماڵــەوە ئاهەنگــی بــۆ دەگێــڕن،
کەچــی زۆربەیــان ،ئــەوە کۆتــا ســەفەریان دەبێــت!
ڕۆبــن :ئــەم نیگەرانییانــە ،الی منیــش درووســت دەبێــت؛ چونکە وا هەســت
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دەکــەم ،لــە واڵتــی منیــش ،ســەرەتای ئــەم هەڵخەڵەتانــدن و چەواشــەکاری
و بازرگانییــە دەســتی پــێ کــردووە! خــوا ڕەحمــی کــردووە ،کچەکانــی
ئێمــە ،زۆر جــوان نیــن وەك ئێــوە.
ناتاشــا :هــەر جێگەیــەك ،بەجۆرێــك دەکرێــت بــە ئامانــج ،ئەوەنــدەی مــن
تێبینیــم کــردووە ،ئەوانــەی کچــە ڕووســییەکان دەکــەن بــە ئامانــج ،تەنهــا
بــوارە بازرگانییەکەیــە ،ئــەم کچانــە دەکــەن بــە نێچیــری هەمیشــەیی
خۆیــان و زۆرتریــن پارەیــان پــێ پەیــدا دەکــەن ،باشــترینیان ئەوانــەن ،کــە
تەنهــا لــە بــواری فۆتۆگرافیــدان ،تەنهــا بــە وێنــە و مووچــەی مانگانەیــە،
یــان بەپێــی ئیشــەکەی پێیــان دەدەن ،لــەدوای ئەوانــە ،ئەوانــەن کــە
بەتــەواوی دەســتیان بەســەردا دەگــرن و هەمــوو ڕۆژنامەکانیــان پــێ پــڕ
دەکــەن و بــەو شــێوەیە ســەرنجی خەڵکــی بــۆ ئــەم کارانــە ڕادەکێشــن؛ تــا
لەبەرچــاوی خەڵکــی ئاســایی بێتــەوە .بــۆ واڵتانــی تریــش ،ڕێکخــراوی تــر
لــە پشــت کارەکانەوەیــە ،بەبەرنامــە خۆیــان دەزانــن چــی دەکــەن ،بــەاڵم
خەڵکەکــە نازانێــت چــی دەکات ،بەئاســانی بــەدەم بانگەشــەکانیانەوە
دەڕۆن.
ڕۆبن :با واز لەو باسە بهێنین ،بیرەوەریی تاڵتان لەگەڵیدا هەیە.
ناتاشــا :توخــوا قســەیەکی لەســەر بکــە ،حــەز دەکــەم ڕەئــی تــۆ لەســەری
بزانــم ،یــان مــن چــی بکــەم؛ تــا ئاســوودە بــم و هەســت بکــەم ،ئەرکــی خــۆم
بەجــێ گەیانــدووە ،بەالنــی کەمــەوە ئازارەکانــم کــەم ببێتــەوە.
ڕۆبن:مــرۆڤ بەرپرســیاریەتی لەســەرە ،هەرکــەس بەپێــی خــۆی،
ئەوەنــدەی ئێــوە کــە درکتــان بــە ترســناکیی ئــەم کارە کــردووە ،بەپێــی ئــەو
زانیارییانــە ،پێویســتە کاری لەســەر بکەیــت.
 -١لەنــاو موســڵمانەکاندا؛ چونکــە هەمووتــان هەڵگــری ئیســامن ،پێــوەری
حــەاڵڵ و حــەرام و حورمــەت ،الی هەمووتــان یەکــە؛ تــا زۆرتریــن
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خاووخێزانــی لــێ ئــاگادار بکرێتــەوە.
 -٢لەنــاو چینــی زانکــۆدا ،کــە تــۆ مامۆســتایەکیت و لەنــاو ئــەو چینــەدا،
قســەت دەڕوات؛ جــا هــەر لــە ســەرۆکایەتیی زانکــۆوە دەســت پــێ بکــە،
هەتــا دەگاتــە مامۆســتاکان ..کــۆڕو سیمیناریشــی لەســەر بگــرن ،لــە پۆلــدا
گــەر لــە کۆتایــی وانەکانیشــدا بــووە؛ کاتێکــی بــۆ تەرخــان بکرێــت.
 -٣لــە ڕۆژنامــە و گۆڤارەکانــدا لەســەری بنووســن ،هەتــا دەگاتــە ســایتەکانی
ئەنتەرنێــت و تــۆڕە کۆمەاڵیەتییــەکان.
 -٤ڕێکخــراوی بــۆ درووســت بکــەن و هــەوڵ بــدەن ،ڕێکخراوەکــە هەمــوو
چینەکانــی تێــدا بێــت ،بەتایبــەت پارێــزەر.
 -٥بــە نووســراوی فەرمــی و بە نــاوی ڕێکخراوەکــەوە ،بەردەوام هۆشــیاری،
ئاڕاســتەی الیەنــە فەرمییەکانــی حکومــەت بکــەن ،بەتایبــەت پەرلەمــان و
دەزگا کۆمەاڵیەتییــەکان .هەرجــارە و ئامــاژە بــە کەیســێکیش بکــەن ،چاکتر
دەبێت.
مرۆڤــی ســەرکەوتوو لــە ژیانــدا ،ئــەو کەســەیە کــە بەبەردەوامــی دوو
ئیشــی هەبێــت؛ یــەک بــۆ بژێــوی و یــەک خۆبەخشــی .جــا هەیــە ئــەو کارە
خۆبەخشــییەی ،تەنهــا یارمەتیدانــی هــەژارە ..هەیــە لــە ئەوروپــا یارمەتیــی
ســەگ ،یــان پشــیلە دەدات ..بــا ئــەوەی تــۆش ،یارمەتیــی مــرۆڤ بێــت؛
چونکــە مــرۆڤ لــە هــەر هەموویــان گرنگتــرە.
ناتاشــا :سوپاســتان دەکــەم ،ئــەم خااڵنە ،یارمەتیــی من دەدەن و ئاســوودەم
دەکەن.
ڕۆبــن :هــەردەم ئاســوودە بــن ناتاشــا خــان ،یەکجــار ڕەنگــت گــۆڕاوە و
دیــارە زۆر تەئســیری لــێ کردوویــت!
ناتاشــا :گــەر یــەك دیمــەن لەوانــەی مــن دیومــە ،ببینــی؛ ئەوســا باشــتر
لــە مــن تــێ دەگــەن ،بــا چەنــد دیمەنێكــت نیشــان بــدەم؛ تــا هەســت بــە
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گەورەیــی و مەترســیی ئــەم کارە بکــەن.
ڕۆبــن :نــا ناتاشــا ،درووســت نییە ،من ســەیری ئــەو دیمەنانە بکــەم ،ئاگاداری
ئــەوە بــن ،نیشــانی کەسیشــی مــەدەن ،مەگــەر الیەنێکــی پەیوەندیــدار بــۆ
چارەســەر ،ئەویــش دەبێــت کەســەکە ڕەزامەندیــی لەســەری هەبێــت؛
چونکــە ئــەو ڤیدیۆیانــە ،بەتایبــەت بــۆ تــۆ نێــردراوە.
ناتاشا :مۆڵەتی ئەوەی پێ داوم ،بۆیە دەڵێم.
ڕۆبــن :دەی باشــە ،لەگــەڵ ئــەوەی کــە مۆڵەتیشــی دابێــت ،دەبێــت ئێــوە
بەگوێــرەی پێویســت پیشــانی بــدەن ،خــۆ ناکرێــت پیشــانی هەرکەســێکی
بــدەن ،بەتایبــەت گــەر پیــاو بــوو.
ناتاشا :دەی تۆ هەرکەسێك نیت.
ڕۆبن :بۆ ئەو کەیسە من بێگانەم ،باسکردنەکە بەسە.
ناتاشا :سوپاس تێگەشتم.
ڕۆبــن :وریایــی لــەم کارانــەدا ،زۆر گرنگــە؛ حســابی ئــەوە بکــە ،ئــەو کەســە
ڕۆژێــك ڕزگاری دەبێــت ،نابێــت وێنــەی خراپــی ،لــە زەینــی خەڵکیــدا
درووســت بــوو بێــت .هەتــا بکرێــت بــە کەمتریــن پیشــاندان ،بــۆ الیەنــە
پەیوەندیدارەکانیــش پیشــان بدرێــت ،ناتاشــا ئــەوەش بزانــە ،زۆرکــەس
هــەن ،لــە جێگــەی حەساســی حکومیشــدا ئیــش دەکــەن ،کــە ئــەم شــتانە
دەزانــن ،دواتــر لــە ژێــرەوە و بــە جۆرێکــی تــر ،بازرگانــی پێــوە دەکات ،هەتــا
بەداخــەوە ئەوانیــش بەتــەواوی جێگــەی متمانــە نیــن.
ناتاشــا :موعاناتێکــی زۆر گەورەیــە ،هێشــتا وا هەســت ناکــەم ،وەك ئــەوەی
لــە زەینــی مندایــە ،لــە زەینــی تــۆدا بێــت.
ڕۆبــن :ئێســتە زەینــی تــۆ زیاتــر بــۆ ئــەو کارە گرنگــە ،تــا هــی مــن ،هەتــا
ئــەم دۆخانــە ،وا باشــترە ئافرەتــان ،داکۆکــی لەســەر بکــەن ،نــەك پیــاوەکان؛
چونکــە ئافرەتــەکان ،زیاتــر گــوێ لەیەکتــری دەگــرن.
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ناتاشــا :بــە جــددی وایــە؟ خــۆ مــن پێــم وایــە ،قســەی پیــاو زیاتــر کاریگــەری
لەســەر ئافــرەت هەبێت.
ڕۆبــن :هەردووکیــان هــەر کاریگەرییــان هەیــە ،بــەاڵم ئافرەتــەکان بــۆ
خۆیــان ،زۆرتــر کاریگەرییــان هەیــە ،الی ئێمــە زۆر ئافــرەت داوای دەکــەن
بــۆ کەســێك ،چەندیــن پیــاوی بــاش قســەی تێــدا دەکات ،کچــەش ڕازی
دەبێــت ،دواتــر یــەك توانجــی هاوڕێیەکــی کچەکــە ،فەشــەل بــە زەواجەکــە
دەهێنێــت ،لــە کاتێکــدا کارەکــەش شــەرعییە ،جــا ئێــوە بۆچــی ناتوانــن،
ســەدان توانــج لــەم جــۆرە کارانــە بــدەن ،بــە دەقگەلێــك لــە زەینــی خەڵکــدا
بچەســپێت و ئافرەتــان لێــی بســڵەمێنەوە؛ تــا هەســت بــە کاریگەریــی
گــەورە و ســلبیی ئــەو کارە بکــەن؟!
ناتاشا :وەك چی ،زۆر ڕوون نەبوو الم؟!
ڕۆبن:پێویســتە کاری خــراپ ،هــەم ناشــرین بکرێــت ،هەمیــش قــورس؛ تــا
خەڵکــی نەیــکات.
لــە مەدینــەدا و لــە ســەردەمی پێغەمبــەر دروودی خــوای لــێ بێــت ،کاری
چاکــە ئاســان دەکــرا و جــوان دەکــرا ،خراپــەش بەپێچەوانــەوە ،بۆیــە
ئەهلــی مەدینــە ،هەریــەك وەك جۆرێــك لــە پێغەمبــەری لــێ هاتبــوو ،بۆیــە
وتــراوە :مەدینــە دەڵێــی پێغەمبەرســتانە ،تەنانــەت ئــەو کاریگەرییــەی،
هەتــا ئێســتەش بەردەوامــە ،ئەهلــی مەدینــە ،لــە ئەهلــی مەکــە باشــترن.
ناتاشــا :ئەڵبــەت مــن ســیرەی ژیانــی پێغەمبــەری مەزنــم خوێندووەتــەوە،
زۆریــش بــەوردی ،درکــم بەمــە نەکردبــوو ،یــان بــا بڵێــم ،ئــەم باســەی تێــدا
نییــە.
ڕۆبــن :بــۆ تێگەشــتن لــە ژیانــی پێغەمبــەر دروودی خــوای لــێ بێــت ،بەتەنهــا
لــە ســیرەوە فێــر نابیــت ،زۆر کتێبگەلــی تــر هــەن ،هەریــەك بــە جۆرێــك
چمــک و الیەکــی دەردەخــات ،لەگــەڵ ئەوەشــدا بیــری مــرۆڤ خــۆی ،بــۆ
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هەڵســەنگاندنی کارەکان زۆر گرنگە ،تێگەشــتن لە خوێندنــەوە زۆر گرنگترە،
کــە دەڵێــم تێگەشــتن ،دەکرێــت ئــەو تێگەشــتنە هەتــا زۆرتریــن ئاســت
فــروان بکرێــت ،ئەمــڕۆ خەڵکــی دەقــەکان لەبــەر دەکات ،مەفهوومەکــەی
وەردەگرێــت ،بــەاڵم هەڵســەنگاندن و ڕۆچــوون لەناویــدا بەگشــتگیری ،بــە
کــەم کــەس دەکرێــت ،ئــەوە مەبەســتم تەنهــا ســیرە نەبــوو ،بــۆ قورئــان و
دەقەکانــی تریــش ڕاســتە ،نابینــی زانایــان لەنــاو ئیســامدا ،بــە ســێیەم
ســەرچاوەی شــەریعە حســابیان بــۆ دەکرێــت؟ نەتپرســیوە بۆچــی؟
ناتاشا :حەز دەکەم ،خۆت وەاڵمی ئەو پرسیارە بدەیتەوە.
ڕۆبــن :چونکــە زانایــان ئەقڵیــان بــە لێکدانــەوەی دەقــەکان دەشــکێت،
کــە دەبــن بــە دەســتەجەمعی ،ئەوســا بــە ئەقڵــی هەموویانــەوە ،زیاتــر
لــە دەقــەکان دەردەهێنــن ،چەمکــی ئــەم تێگەشــتنانە ،بــە شــارەزایی لــە
دەقەکان ،حســابی ســەرچاوەی بۆ دەکرێت ،لە ڕووی ژیری و دونیاییشــەوە
هــەر وایــە ،بــەاڵم بــۆ بــوارە ئیســامییەکە ،ئــەو دەســتەجەمعییە دەبێــت
زانــاکان بــن ،بــەاڵم لــە دونیــادا ،ئێســتە هەمــان دەســتەجەمعی هەیــە بــۆ
هەڵســووڕانی کارەکان ،بــەاڵم زانــا نیــن ..بــە هەڵبــژاردن و زۆرینــەی دەنــگ،
کەســێك دەخەنــە جێگــەی زانــا و هیچیــش زانــا نییــە ،نابینــی لــە دونیــادا،
زۆرینــەی سیاســییەکان ،بــازرگان و کەســە جۆربەجۆرەکانــی کۆمەڵــگان ،کە
بەهــۆی شــتگەلێکەوە ناویــان دەرکــردووە و دەنگیــان بەدەســت هێنــاوە؟!
نابینــی لــە زۆر واڵت ،کچێکــی جــوان ،خــۆی هەڵدەبژێرێــت بــۆ پەرلەمــان
دەنگــی زۆر دەهێنێــت؟! هەمــوو مواســەفاتەکانی ،تەنهــا جوانــی بــووە!
جوانیــش مواســەفاتی شــووکردنە ،نــەك پەڕلەمــان ،کەچــی دەبینــی
دەچێتــە پەڕلەمــان و زۆریشــی ،هــەر مێردیــش نــاکات؛ چونکــە خەڵــك ئــەو
کەســە ســەقەت دەکات ،ئەویــش کاری خەڵکــی ســەقەت دەکات.
ناتاشــا :ڕاســتە ،بەداخــەوە کاربەدەســتی لــەم جــۆرە زۆرە ،بۆیــە بەگشــتی،
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دۆخــەکان تێكچــووە.
ڕۆبــن :لەگــەڵ مێردەکەتــدا ژیانتــان چۆنــە؟ خۆشــحاڵم بــەم شــێوەیە
پێکــەوە دەتانبینــم ،هــەر باشــە هەندێــك عەرەبــی دەزانێــت و دەتوانیــن
لەیــەك تێبگەیــن.
ناتاشــا :مێردەکــەم یەکجــار چاکــە ،هاوکارێکــی تەواومــە ،پاڵپشــتمە بــۆ
گشــت کارەکان ..ڕۆژ بــە ڕۆژ ،زیاتــری لێــوە فێــر دەبــم ،زۆر سوپاســگوزارم،
هەســت دەکــەم ،ئەمــەش پاداشــتێکی گــەورەی خواییــە ،هەرگیــز لــە
دەرەوەی ئــەم ئیســامە ،بــاوەڕ ناکــەم ،خانــەوادەی وەك ئێمــە دڵخــۆش
هەبێــت!
خێزانــی ئیســامی ،پڕبەرەکەتــە ..بەهیــچ شــێوەیەك بــەراورد ناکرێــت..
لــە ئیســامدا ،بەرنامــە خێزانییــەکان یەکجــار چــڕە ..ســەیری قورئــان
و ســەرچاوە شــەرعییەکان بکــە ،دەبینــی کەلێنەکانــی بــە عەقیــدە و
ڕەوشــت پــڕ کردووەتــەوە ،زۆر شــت هەیــە ..ناکرێــت ،یــان ڕوونتــر بڵێــم:
شــەرم دەکــەم بیڵێــم ،ســەبارەت بــە بــواری خێزانــی ،کــە لــە دەرەوەی
ئیســام چۆنــە و لەنــاو ئیسالمیشــدا چۆنــە؛ چونکــە هــەروەك چــۆن بەبــێ
زەواجــی شــەرعی ،کــچ و کــوڕ نابێــت پێکــەوە بــن ،هەروەهــا چۆنێتیــی
پەیوەندییەکانیــش ،لــە دەقەکانــی تریشــدا ڕێــك خــراون ،هەتــا لــە
دەقەکانــدا قــووڵ ببیتــەوە ،ژیانەکــە زیاتــر بەختــەوەر دەبێــت ..هەتــا
لێیانــەوە دوور بیــت ،ژیانەکــە بــەرەو ژیانێکــی ئاژەڵــی دەچێــت.
بۆیــە حــەزو ئارەزوواتــی ئاژەڵیــش ،تێربوونــی نییــە؛ چونکــە مــرۆڤ بــە
حــەزی جەســتەیی ،تێــری تــەواو ناخــوات ،دەبێــت حــەزی تێگەشــتن و
فیکــر و ڕۆحییەکانیشــی تێکــەڵ بێــت ،لــە ســەرووی هەموویــەوە ئیمــان.
مــن موعاناتــی پێــش ئیســامم چەشــتووە ،نامەوێــت باســیان بکــەم؛
شــەرعی نییــە ،بــەاڵم بــۆ خــۆم لــە یادمدایــەو بەراوردەکــەی دەزانــم،
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165

زەواجــی ئیســامی ،بەڕاســتی مانــای هەیــە ،دەقــەکان زۆر جوانتــر ،ئــەو
مانایانەیــان ڕێــک خســتووە.
ڕۆبــن :یەکجــار دڵخۆشــم بــە ژیــان و تێگەشــتن و زانیاریــی شەرعیشــتان،
دەزانــی ناتاشــا ،الی ئێمــە ئافرەتــان کەمیــان نەبێــت ،زۆربــەی زۆریــان،
بێئــاگان لــە دەقــە شــەرعییەکان و تەنانــەت ئادابــە قورئانییەکانیــش
نازانــن ،هــەر بۆیــە زۆرتریــن کێشــە ،لــە بــواری زەواج و خێزانیــدا هەیــە.
ناتاشــا :تێگەشــتن لــە چەمکــە دینییــەکان ،پێویســتی بــە هاوکاریــی ژن و
پیــاوە پێکــەوە ،وەك مــن و مێردەکــەم ،کــە بــەردەوام هاوکاریــی یەکتــر
دەکەیــن ،لــە جوانتــر تێگەشــتن ،واتــە :پەیوەســت نییــە بــە ئافرەتــەوە ،مــن
مێردەکــەم ،زیاتــر هاوکارمــە.
ڕۆبــن :مەبەســتم نەبــوو بڵێــم :پیــاو گرنگــی نییــە ،بــەاڵم کە ڕووی قســەکەم
لەگــەڵ تۆدایــە ،بۆیــە وتــم :ئافــرەت ،ئافرەتیــش کۆڵەکــەی ماڵــە لــە دیندا.
ناتاشــا :دەتەوێــت شــتێك بڵێی؟ بیڵــێ ،منیش لــە ئەزمــوون و بیرکردنەوەی
ئافرەتانــی واڵتانــی ئێــوە ســوود وەردەگــرم ،زۆر قوتابیــی شەرقیشــمان
الیــە ،هــاوکاری منیــش دەکات ،لــە تێگەشــتنی قووڵتــر لێیــان.
ڕۆبــن :لــە یادتــە ،زۆرت حــەز دەکــرد ،شــوو بــە مــن بکەیــت؟ بــەاڵم نەکــرا،
ئێســتەش ئەمــە ئەنجامەکەیەتــی ،تــۆ ئێســتە هاوســەرێکی زۆر باشــت
هەیــە ..الحمــد ەلل ،لــە هیــچ کەمتــان نییــە.
ناتاشــا :بەڵــێ ،بــۆ ئــەوەش دەبێــت سوپاســی تــۆ بکــەم ،هــەم بــۆ زانیارییــە
ئایینییــەکان ،هەمیــش بــۆ پێشنەخســتنی حــەزی جنســیی خــۆت ،زۆرجــار
بیــرم لــەوە دەکــردەوە ،گــەر مــن شــووم بــە تــۆ بکردایــە ،ژیانــم هەرگیــز
وەك ئێســتە نەدەبــوو؛ ئێســتە لــە واڵتــی خۆمــدا و لەگــەڵ هاوزوبانێکــی
خۆمــدام ..کــە دیراســەی قورئانیشــم کــرد و هــەرکات دەگــەم بــە ئایەتــی
ــم) البقــرة  ٢١٦ئــەوەم دەکەوێتــەوە
ــو َش ٌّ
ــي ًئا َو ُه َ
ــر َّلكُ ْ
ــى أ�ن ُت ِح ُّبــوا َش ْ
(عَ َس ٰ
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بیــر.
ڕۆبــن :خۆزگــە ناتاشــا ،هەرچــی کچانــی واڵتانــی منیشــە ،ئــەو ئایەتەیــان
لەبــەر بوایــە و بیانزایبــا ،کــە دەکرێــت شــتگەلێكت پــێ خــۆش بێــت،
بــەاڵم خەیــری تێــدا نەبێــت ،ئەوســا ئەوەنــدە پێداگــر نەدەبــوون لەســەر
حەزێــك ،کــە زۆرینــەی زۆری ،حــەزی شــەهوانی و جەســتەییە ..الی ئێمــە،
زۆرجــار هەیــە ،خۆشەویســتیی ناشــەرعی درووســت دەکرێــت و ئەنجــام
بــە کوشــتن و خۆســووتاندن کۆتایــی پــێ دێــت؛ چونکــە ئیتــر هەرچــی
ئــاوات و ئــارەزووی هەیــە ،لــەو کــوڕەدا دەیبینێــت ،زۆرجاریــش کوڕەکــە
یــاری پــێ دەکات.
ناتاشا :کەواتە :وەك پێشتریش وتم ،دوو سەرەیە ،نەك تەنها ئافرەت.
ڕۆبــن :بەڵــێ ،تــۆ ڕاســت دەکەیــت ،بــەاڵم لــەم کارەدا ،دەبێــت ئافرەتــان،
زیاتــر خۆڕاگربــن و خۆیــان بەناشــەرعی بەدەســتەوە نــەدەن.
ناتاشــا :جــا لــە واڵتانــی ئیســامیدا ،بۆچــی دەبێــت ،ئەوەنــدە هۆشــیاری
الواز بێــت ،هــەم ئافــرەت و هەمیــش پیــاو ،لــە دەرەوەی خێــزان ،ســەرقاڵی
ئــەم کارانــە بــن؟!
ڕۆبــن :هــەردەم متمانــە ،نابێــت بکرێــت بــە ئیســامیبوون؛ چونکــە لــە
دینــدا ،عقوبــە بــۆ ســەرپێچیکار دانــراوە ،عقوبــەکان بــۆ موســڵمانە.
کەواتــە :دەکرێــت موســڵمان ئــەو کارانــە بــکات ،بــەاڵم ســەرپێچییە و
عقوبــەی هەیــە .ئەمــەش تەنهــا پەیوەســت نییــە بــە هۆشــیارییەوە ،زیاتــر
پەیوەســتە بــە ئیمانــەوە.
ناتاشــا :یانــی چــۆن پەیوەســت نییــە بــە هۆشــیارییەوە؟! گــەر کەســێك
هۆشــیار بێــت؛ چــۆن خــۆی دەخاتــە وەهــا دۆخێکــەوە؟!
ڕۆبــن :الیەنــی هۆشــیاری ،خەڵــك دەزانێــت کــە خراپــە ،لــە ڕووی
شەرعیشــەوە دەزانیــت حەرامــە ،واتــە :ئەوەنــدە هۆشــیاری هەیــە،
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هەمــوو کــەس خراپــی و حەرامێتییەکەشــی بزانێــت ،بــەاڵم پەیوەســتە
بــە ئیمانــەوە ..ئــەوە ئیمانــە ،ڕێگــری لــە کارە ناشــەرعییەکان دەکات ،نــەك
هۆشــیاری.
ناتاشــا :ڕاســتە ،بەگشــتی الی ئێمــە ،هــەم هۆشــیارییەکەش نییــە ،هــەم
ئیمانەکــەش ،بــۆ نموونــە :ئــەو ئافرەتانــەی گــەر هۆشیاریشــیان هەبێــت،
دوای هەمــوو کۆمپانیــا و ڕێکخراوێــك ناکــەون؛ تــا دواتــر مامەڵەیــان پێــوە
بکــەن ،خــۆ ئەگــەر ئیمانەکــەش ال ببــەن و پێــوەری حــەاڵڵ و حەرامیــش
لێــك نەدەنــەوە؛ هــەر دەبێــت نەیکــەن.
ڕۆبــن :ئــەوە زۆر درووســتە ،تەنانــەت بــۆ واڵتانــی ئیســامیش بــە هەمــان
شــێوە؛ چونکــە لــە ئەنجامــدا ئافرەتــەکان خۆیــان زیاتــر دەبــن بــە قوربانــی،
هــەروەك چــۆن کچــە ڕوســییەکان ،دەبــن بــە کۆتــی کۆمپانیــا ئەمریکــی
و فەرەنســییەکان ،ئەوانیــش دەبــن بــە کۆتــی کۆمپانیــا جیــاوازەکان و
ڕێکخــراوەکان ..لــە پێنــاو مادەیەکــی کەمیشــدا ،بــە نــاوی ئازادییــەوە،
خۆیــان دەفرۆشــن ..ئێســتە ئیعالمــەکان ،پڕیەتــی لــەم جــۆرە ئافرەتانــە.
ناتاشــا :درووســتە ،بــڕوا دەکەیــت ،لــە ڕوســیادا ،ئــەو کۆمپانیایانــە،
کچــی خــوار تەمەنــی هــەژدە ســاڵیش دەبــەن و بازرگانیــی پێــوە دەکــەن،
زۆرێکــی هــەر نازانــم چــۆن بردوویانــە بــۆ ئەمریــکا ،بەبــێ دایــك و بــاوك
و ڕەزامەنــدی؟! هــەزاران کــچ هــەن ،مامەڵــەی فرۆشــتنی کچێنییــان پێــوە
دەکرێــت و بــە پارەیەکــی زۆر دەفرۆشــرێن!
ڕۆبــن :ڕاســتە ،ئەوانــە لەژێــر نــاوی جیــاوازدا ،لــە پێشــدا کــراون ،بــەاڵم لــە
ئەنجامــدا هەمــووی دەگەڕێتــەوە ســەر بازرگانییــە جەســتەییەکان ،ئیتــر چ
بــە نماییــش و ڕووتــی بێــت ،چ بــە لەشفرۆشــی بێــت ،ئێســتە گەورەکانیش،
زیاتــر لــە منداڵــەکان دەخەڵەتێنرێــن.
ناتاشــا :کەواتــە :پێویســتە ڕێکخــراوی درووســتیش ،بــۆ ئــەم بــوارە زۆر
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هەبێــت ،وەك چــۆن بــۆ ڕێگــری و هۆشــیاریی بــوارە بازرگانییەکــە باســمان
کــرد ،پێویســتە ڕێکخــراو بــۆ هۆشــیاریی ئایینــی و ئیمانیــش هەبــن.
ڕۆبــن :ئاماژەیەکــی جوانــە ،بێگومــان زۆر لــە جێــی خۆیدایــە ،گــەر بــەراورد
بکەیــن ،ئــەو ڕێکخراوانــەی کــە بــە نــاوی ئافرەتــان و مافــی ئافرەتانــەوە
کراونەتــەوە و مافەکانیــان لەژێــر نــاوی مافــدا پێشــێل دەکــەن ،ژمارەیــان
یەکجــار زۆرتــرن لەوانــی تــر ،ئەســڵەن ڕێکخــراوی ئافرەتانــی ئیســامی،
ژمارەیــان زۆر کەمــە.
ناتاشــا :مــن بەڵێنــت پــێ دەدەم ،دوای ئــەم ســەفەرە ،یەکــەم کار کــە
بیکــەم ،درووســتکردنی ئــەو ڕێکخــراوە دەبێــت ،کــە باســم کــرد ،لەپــاڵ
ئەوەشــدا بــوو بــە فکــرە بــۆم ئێســتە ،بەشــی هۆشــیاریی ئایینــی و الیەنــە
ئیمانییەکەشــی بــۆ دەکەمــەوە؛ چونکــە ئافرەتمــان زۆرە بــۆ ئــەو بــوارە و
دەتوانــم تەوزیفیــان بکــەم.
ڕۆبن :ئەم هیمەتبەرزییەم زۆر پێ خۆشە.
ناتاشــا :قوربانییەکانــی بــواری ئافرەتــان ،وام لــێ دەکــەن کەمتەرخــەم
نەبــم ،هەتــا بەداخــەوە زۆر توێــژی کۆمەڵگەشــی گرتووەتــەوە ،لەنــاو
زانکۆکانــدا ،زیاتریــش کاری لەســەر دەکــەن؛ بۆئــەوەی بــە کۆمەڵگــە بڵێــن:
ئــەم توێــژە پێشــوازی لــەو کارانــە بــکات ،دەبێــت توێژەکانــی تــر بەالیانــەوە
ئاســایی بێــت.
خەڵکــی دەرەوەی زانکــۆش ،خــۆ زۆر ئــاگاداری وردەکاریــی نــاو زانکــۆ
نییــە ،زانکــۆ خــۆ چییــە؟ هەندێــك مادەیــە و دەیخوێنــن ،پەیوەســت نییــە
بــە ئەخــاق و عەقیــدەوە ،بــۆ ڕێگــری و نەبــوون بــە بەشــێك لــە قوربانــی و
خراپــەکاری ،پێویســتی بــەو الیەنانەیــە ،ئەخــاق و عەقیــدە ،هۆشــیاریش
زۆر پێویســتە ،هێشــتا لەگــەڵ ئەوانــەدا؛ چونکــە ئــەوان بــە نــاوی
جیــاوازەوە ،ئافرەتــان کەمەندکێشــی بێئەخالقــی دەکــەن ،ناوەکانیشــیان
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سەرنجڕاکێشــە ،هەڵخەڵەتێنــەرە ،چینــی ئافرەتیــش بەڕاســتی زوو
دەخەڵەتێــت ،لەوەیــە واڵتانــی الی ئێــوە بەپێــی دیــن و عورفەکــە بــاش
بێــت و چــاوی ماڵــەوە لەســەر کچەکانیــان بێــت ،بــەاڵم لێــرەش هێشــتا
شــیرازەی خیزانــی لــە ئەوروپــا باشــترە ،بــەاڵم بەگشــتی پابەندییــەکان
کەمــە ،کــە شــیرازەی خێزانیــی بەهێــز نەبێــت بــە ئەخــاق و عەقیــدە و
هۆشــیارییان نەبێــت؛ دەبــن بــە قوربانــی.
ڕۆبــن :باشــە لەنــاو خۆتانــدا موســڵمانەکان ،تــا چەنــد کار لەســەر ئــەم
شــتانە دەکــەن ،موســڵمانەکان تێنەکــەون ،بــەدەر لــە کاری ڕێکخراوەیــی؛
چونکــە خــۆ بــە تەنهــا ڕێکخــراو هەمــوو شــتێك نییــە.
ناتاشــا :ئێمــە زیاتــر پەیوەســتین بــە مزگــەوت و دامــەزراوە ئایینییــەکان،
ڕاســتی بەرنامــەکان زۆر چــڕ و گشــتگیرن ،وانەکانــی بــواری عەقیــدە،
ئەخــاق ،زانســتەکان ،بنەمــا ســەرەکییەکانی ئیســام زۆر زۆر گرنگــی
پــێ دەدرێــت ،الیەنــی کۆمەاڵیەتــی ،بەگشــتی فەراغمــان نییــە ،ئەوەنــدە
ســەرقاڵیمان زۆرە ،دەرفەتمــان هــەر زۆر کەمــە ،مــن کــە لــە زانکــۆدام و زۆر
کەیســم هاتووەتــە بەردەمــم و کەســەکان کــە خــۆم دەیانناســم ،زیاتــر بــەم
شــێوەیە شــۆکی کــردووم.
ڕۆبن :واتە :موسڵمانەکان بەئاگان لەم کارە قێزەونانە؟
ناتاشــا :بەڵــێ ،ئێمــە لیجانمــان هەیــە لەنــاو دامەزراوەکانــدا ،بــەش بەشــە،
گشــتگیرانە هەمــوو شــتێك لەبەرچــاو دەگریــن ،یەکێــك لــەو بەشــانە،
هۆشــیاری گشــتییە ،کــە چاومــان لــە ئیعــام هەیــە ،لــە وردەکاریــی
کۆمەڵــگا ،هەمــووی بــۆ پارێزگاریــی زیاتــری خۆمــان ،بۆیــە نابینــی و زۆر
دەگمەنــە موســڵمانێك بکەوێتــە داوی ئەوانــەوە؛ چونکــە لەنــاو خۆمانــدا
بەبــێ ڕێکخــراو ،ئێمــە هــەر ڕێکخــەری کارەکانــی خۆمانیــن ،قســەی مــن
زیاتــر لەســەر فراوانکردنیەتــی ،واتــە :کچێــك بــا موســڵمانیش نەبێــت،
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گوناحــە بکەوێتــە داوی ئــەو گورگانــەوە ،کــچ کــە دێتــە زانکــۆ ،خەونــی
هەیــە دواتــر کاری باشــتری دەســت بکەوێــت ،هەڵیــان دەبژێــرن و بــە نــاوی
بەدیهێنانــی خەونەکانیــان لەخشــتەیان دەبــەن.
ڕۆبــن :زۆر کاریگــەری لەســەر درووســت کردوویــت ،دەڵێــی ناتەوێــت هیــچ
قسەوباســێکی تــرت هەبێــت جگــە لــەو باســە.
ناتاشــا :جگــە لــە مامۆســتایی لــە زانکــۆدا ،ماوەیــەك ئیشــی کاروبــاری
خۆشــگوزەرانیی قوتابییــەکان الی مــن بــوو ،بــەو پێیــە ئاشــنایەتییەکی
فراوانــم لەگــەڵ قوتابییەکانــدا هەیــە ،هەتــا لــە دەرەوەی زانکــۆش لەگــەڵ
زۆر لــە دایــکان و باوکانیشــیاندا ئاشــنایەتم هەیــە ،بەتایبــەت ئەوانــەی کــە
لــە چوارچێــوەی خێزانــدان ،زۆرێکــی دواتــر لــە ڕێگــەی خێزانەکانیانــەوە،
زانیومــە کــە کەوتوونەتــە نــاو ئــەو داوانــەوە!
ڕۆبن :چۆن لەوێوە زانیوتە؟
ناتاشــا :بــۆ نموونــە :قوتابییەکــە کــە چەنــد ڕۆژێــك نەهاتــووە بــۆ دەوام،
دواتــر پەیوەندیمــان پێــوە کــردوون ،کــە بــۆ نایــەن ،زۆرێکــی ســەیر
دەکەیــن لــە بەرنامــەی ئامادەســازیدان بــۆ بەشــداری لــە پێشــبڕکێی ئــەو
کۆمپانیایانــە!
ڕۆبن :چ جۆرە پێشبڕکێیەك؟
ناتاشــا :بــۆ نموونــە :ئــەوان دەڵێــن پێنــج ئافرەتمــان دەوێــت بــۆ ئــەم
بــوارەی کارکــردن ،وەزن و بــااڵ و هەتــا بــە نــاوی ڕۆشــنبیرییەوە ســەرقاڵیان
دەکــەن؛ تــا فکریــان بــۆ الی شــتی تــر نــەڕوات ،ئەوانیــش ڕێجیــم دەکــەن و
ئــەوەی ئــەوان وەك بــواری ڕۆشــنبیری دایــان نــاوە ،پێــوەی ســەرقاڵ دەبــن؛
تــا بەڵکــو لــە پێشــبڕکێکەدا ســەرکەوتوو بــن.
ڕۆبــن :ببــوورە ،منیشــت بــردە نــاو قوواڵیــی باســەکەوە ،ســەرچاوەی بــوارە
ڕۆشــنبیرییەکەیان چییــە ،وا ســەرقاڵیان دەکــەن پێــوەی؟
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ناتاشــا :کۆمەڵێــك گۆڤــارە کــە خۆیــان دەری دەکــەن ،لەنــاو گۆڤارەکانــدا،
زیاتــر گرنگیدانــە بــە مۆدیــات و شــێوازی خۆگۆڕیــن و خۆڕازاندنــەوە و
تاتۆکــردن و زۆر شــت لەوانــە؛ تــا دەگاتــە چۆنێتــی و جۆرێتیــی گەشــت و
ئەتەکێتــی کەســێتی لــە گەشــت و پێشــوازیدا ،بەکورتییەکــەی ڕۆشــنبیریی
خزمەتگوزارییــە ،واتــە :بــوون بــە کۆیلــە و خزمەتــکاری ئەوانــی تــر ،جــا
کچــی داماویــش ،ئەمــە نازانێــت!
ڕۆبــن :جــا چییــان لــێ دەکــەن ئەوانــە ،وا بــەو شــێوەیە فێــری ئەتەکێــت و
ڕۆشــنبیرییان دەکــەن؟
ناتاشــا :جۆرەکانیــان زۆر زۆرن ،هەیانــە دەیانبــەن بــۆ هۆتێــل ،ئیترلــە
پێشــوازییەوە ،هەتــا پشــتی پــەردەکان و مەســاجکردن و زۆر شــتی تریــش،
ئەوانــەی کــە بــەو مواســەفاتانە وەریــان دەگــرن ،تــا ڕادەیەكیــش کارەکەیان
ال قــورس دەکــەن ،کــە گــەر دەســتت کــەوت؛ ئیتــر دەبێــت زۆر مەمنــوون
بیــت ،وا نیشــان دەدەن ،کــە دەســتکەوتنی زۆر گرانــە ،بــەاڵم پێوەرەکانیــش
زیاتــر جوانــی و گوێڕایەڵییــە بۆیــان ،لــە پێشــبڕکێیەکدا بــە قۆنــاغ دەیــان
بــەن ،لــە هــەر قۆناغێکــدا نەفســیەتیان دەخوێننــەوە ،فێــری گوێڕایەڵــی و
ژیرباریــان دەکــەن ،کەســێك الســار بێــت بــە نســبەت ئەوانــەوە ،واتــە :پێــی
نەنگــی بێــت و قبووڵــی نــەکات؛ ئەوانــە نابــەن ،تــا دواتــر کێشــەیان بــۆ
درووســت نــەکات ،بەکورتــی زیاتــر کچــی جــوان و گەمژەیــان دەوێــت.
ڕۆبــن :جــا خــۆ زۆر لــەو ئافرەتانــە ،زۆر زیتەڵــە دەردەکــەون ،تــۆ دەڵێــی
گەمژەیــان دەوێــت!
ناتاشــا :گەمــژە جــۆری زۆر زۆرە ،زیتەڵەبــوون ،واتــای ناگەمژەیــی
ناگەیەنێــت ،زۆر کــەس گەمژەییەکــەی ،لــە زیتەڵیەکەیدایــە!
ڕۆبن :ههه زانیارییەکی سەیر بوو.
ناتاشــا :پێدەکەنیــت ،بــا نموونەیەکــت بــۆ بــاس بکــەم ،ماڵێــك لەوانــە،
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کچێکیــان هەبــوو ئەوەنــدە دەمهــار بــوو ،دایــك و باوکیشــی بە دەســتییەوە
گیریــان خواردبــوو ،ئەوەنــدە ڕەق بــوو ،کەچــی کەوتــە دەســتی ئەوانــە
و ئێســتە کــەس نازانێــت لــە کوێیــە ،تــۆ نازانیــت چــۆن کچــەکان
هەلدەخەڵەتێنــن ،زۆرجــار هــەر بــە نــاوی زیتەڵەیــی و وریاییەکــەوە ،هەڵــی
دەخەڵەتێنــن و پێیــدا هەڵــدەدەن ..دەڵێــن :تۆ زۆر زۆر شــیاوی ئــەو کارەیت،
بەنــاو پســپۆڕەوە ،چەنــد کەســێك دێــن بــە وەســفیدا ،خەاڵتیشــی دەکــەن،
دواتــر خۆشــی بــە خۆشــی نازانێــت ،چــۆن کەوتووەتــە نــاو داوێکــەوە ،کــە
دەرهێنانــی نییــە ،هەتــا مــردن دەبێــت پێــوەی بناڵێنێــت ،ســەدان کــەس
تووشــی نەخۆشــیی دەروونــی بــوون ،کــە دەربازیشــیان بــووە بــە هــەر
جۆرێــك.
ڕۆبــن :کەواتــە :ئــەوەی تــۆ پێــت دەکرێــت بیکــە؛ تــا ئاســوودەبیت،
هەرکــەس گرنگیــی کارێــك الی خــۆی گەاڵڵــە دەبێــت ،لــە ئەنجامــدا مــن
زۆر زۆر خۆشــحاڵم ،ناتاشــایەك کــە ماوەیەکــی کــەم بووەتــە ئــەم شــێرە،
مــن زۆر دڵخۆشــم بەمــە ،جــاری پێشــوو ،تــۆ خــۆت هەوڵــت بــۆ ئــەو کارانــە
دەدا ،بــەاڵم ئێســتە ئەوەنــدە سەرســەختانە خــۆت بەرگــری دەکەیــت،
نازانــم چــۆن وەســفت بکــەم ،خۆشــحاڵم پێــت زۆریــش ناتاشــا ،خۆشــحاڵم
خوشــکێکی وەك تــۆم هەیــە.
ناتاشــا :زۆر خۆشــم دەوێیــت ڕۆبــن ،بــرای گــەورەی منیــت ،هــەردەم باســت
دەکــەم الی مێردەکــەم ،پێــم وتــووە :زانکــۆ منــی نەکــرد بــە ناتاشــا ،تەنهــا
یــەك ســەفەر منــی پێگەیانــد ،لــە ســەفەرێکدا بەقــەدەر چەندیــن ســاڵ
خوێنــدن زیاتــر فێربــووم ،ئەســڵەن بــووم بــە مــرۆڤ ..ئێســتە هەســت بــە
بوونــی خــۆم دەکــەم ،ئەوســا هەوڵــم دەدا خــۆم ون بکــەم ،ئێســتە هــەوڵ
دەدەم کــەس خــۆی ون نــەکات؛ چونکــە خــۆ دۆزینــەوە زۆر گرنگــە.
ڕۆبن:مــرۆڤ کــە بــوو بــە خــاوەن ئامانــج ،ئیــدی زۆر جیــاواز دەبێــت..
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ئیســامیش جــوان ئامانجەکانــی دیــاری کــردووە ،زۆر بەپوختــی قورئــان
زانــاکان پێنــج ئامانجــی ســەرەکییان لــێ دەرهێنــاوە و دەڵێــن :ئــەم قورئانــە
هاتــووە؛ بۆئــەوەی ئــەم پێنــج ئامانجــە بپێکێــت :دیــن ،جەســتە ،ژیــری،
وەچــە ،مــاڵ.
بۆ پاراستنی دین ،عیبادەتی داناوە.
بــۆ پاراســتنی جەســتە ،خــۆ پارێــزی لــە حەرامکــراوەکان و یاســای عقوباتی
داناوە.
بۆ پاراستنی ژیری ،سەرخۆشکەرەکانی حەرام کردووە.
بــۆ پاراســتنی وەچــە ،مەشــروعیەتی بــە زەواج داوە و بــۆ خراپــەی
دەرەوەی زەواج ،عقبــوی بــۆ دانــاوە.
بــۆ پاراســتنی مــاڵ ،یاســای مامەڵــەی دانــاوە و دزی و ڕیبــای حــەرام
کــردووە.
ئینســان ئــەو پێنــج ئامانجــەی لــە پێــش چــاو بێــت ،هەرچــی هاتــە
بەردەســتی ،بــەو ئامانجانــە لــە قاڵبــی بــدات ،ئەوســا ئاســتی بــەرزی
مرۆڤبوونــی تێــدا پیــادە دەبێــت.
ناتاشــا :زۆرم پێویســت بــە تێگەشــتنی قووڵتــرە ،لــەو چەمکانــە ،ئــاوا
بەئاســانی پێوەرەکانــم بــۆ دیــاری بــکات.
ڕۆبــن :زانایــان هەمــوو ئەوانەیــان کــردووە لــە گشــت بوارەکانــدا ،بــە
تێگەشــتنی قــووڵ لــە قورئــان و حەدیــس ،زانســتەکانیان پۆلێــن کــردووە،
بەســەر چەندیــن مــادەی ســەربەخۆدا؛ چونکــە خوێندنــەوەی ســەرچاوەکان
هەڕەمەکییانــە و بەتایبــەت بــۆ ئــەم ســەردەمە ،مــرۆڤ ناتوانێــت بەڕوونــی
لێــی تــێ بــگات ،مەگــەر کەســەکە خــۆی بــۆ خــۆی بووبێتــە زانایــەك و
ئاســتێکی زۆر بــااڵی هەبێــت.
ناتاشــا :ئەڵبــەت ئێمــە ،گرنگییەکــی زۆر دەدەیــن بــە زانســتییە
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ئیســامییەکان ،هــەر لــەم مــاوە کەمــەدا ،مــن ســێ جــار تەفســیری
قورئانــی پیــرۆزم خوێندووەتــەوە ،ســەحیحی بوخــاری و موســلیم
هەموویــم خوێندووەتــەوە ،هەمــوو مانگــێ بەالنــی کەمــەوە ،پێنــج کتێــب
دەخوێنمــەوە ،زانیاریــی زۆر زۆرم ال گەاڵڵــە بــووە ،بــەس ئــەو پێنــج
ئامانجــە کــە تــۆ وتــت ،بــەو شــێوەیە لــە زەینمــدا جێگیــر نەبــووە.
ڕۆبــن :پێویســتە قورئــان و حەدیــس ،گرنگیــی یەکــەم و دووەمــی پــێ
بدرێــت ،خوێندنەوەکانــی تریــش لــەو پێنــج کتێبــەی مانگانــە ،بــۆ نموونــە:
دوو دانــەی بچێتــە چوارچێــوەی تێگەشــتنی قــووڵ لــە قورئــان و حەدیــس
و ســێ کتێبەکــەی تــر دوو دانــەی بــۆ بــواری ئیختساســەی خــۆت ،لــەو
بــوارەی کــە دکتــۆرات تێــدا هێنــاوە ،یــەک کتێبیشــی بــۆ مەعریفــەی
تــری گشــتی ،لەگــەڵ هەمــوو ئەوانەشــدا زۆر گرنگــە ،ئــاگاداری ئیعــام و
ئاڕاســتەیدا بــن.
ناتاشــا :بــۆ بــواری ئیختساســی خــۆم و مەعریفــە عامەکــە ،ئــەوە ڕوونــە،
بــەاڵم ئــەو دوو کتێبــەی کــە بچێتــە چوارچێــوەی قورئــان و حەدیســەوە،
وەك :چــی؟ هەندێــك نموونــەم بــدەرێ؛ تــا زیاتــر بەرچــاوم ڕوون بێــت.
ڕۆبــن :بــۆ نموونــە :کتێبێــك لــە بــواری علومــی قورئــان ،ئایەتەکانــی
ئەحــکام ،اعجــاز ،جــا ئەوانــە یەکەمجــار وەك کتێبێکــی گشــتی ،دوای ئــەوە
هــەر لــە چوارچێــوەی علومــی قورئانــدا ،وردەکارییەکانــی نــاوی بەوردتــر،
بــۆ حەدیــس جگــە لــە علومــی حەدیــس و تەخریــج و دوای ئــەوەی ئــەو
حەدیســانەی کــە حوکمــی تێدایــە ،جــا بــۆ تێگەشــتن لــەوەش ســیرەی
ژیانــی پێغەمبەریــش دروودی خــوای لــێ بێــت لەگەڵیــدا ،بــۆ نموونــە:
مانگێــك ســیرەیەك کــە گشــتی بێــت ،دوای ئــەوەی یەکێــك لەوانــەی کــە
گرنگــی بــە جانبێکــی تایبــەت دابێــت ،ئیتــر بــەو شــێوانە ،کتێبــی تریــش
زۆرە ،بەگشــتی و هەمــوو چەمکەکانــی لەبەرچــاو گرتــووە و تەرکیــزی
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لەســەر یــەك الیــەن بــووە ،بــۆ قووڵبوونــەوە ،دوای ئەوانــەش قاعیــدە
ئوســوڵییەکان زۆر گرنگــە ،بــۆ تێگەشــتن لــە بنەمــاکان ،ئیتــر بــەم شــێوەیە،
بنچینەکــە زۆر بەهێــز دەبێــت ،جــا دەکرێــت ئەوانــە بــۆ خوێندنــەوەی تــاك،
زۆرجــار قــورس بێــت ،بخرێنــە نــاو مەنهەجــی دیراســەکانەوە لــە ڕێگــەی
ئــەو دەرســانەی کــە دەیخوێنــن ،هەتــا گــەر مامۆســتاش نەبێــت ،دەکرێــت
بــە هەمووتانــەوە ،لــە دانیشــتنێکدا بــۆ نموونــە :حەفتانەیــە ،یــان هەرچۆنە،
هەریەکــە و چەمکێکــی بــاس بــکات ،بــە تێگەشــتنی هەمووتــان جوانتــر لــە
دەقەکــە تــێ دەگــەن.
ناتاشــا :زۆرجــار کێشــەی مامۆســتامان هەیــە ،نموونەیەکــم بــۆ بهێنــەرەوە؛
تــا جوانتــر لــە کۆتایــی ئــەوەی باســت کــرد تــێ بگــەم.
ڕۆبــن :تــا نموونەیەکــی واقعیــت بــۆ بــاس بکــەم ،ئێمــە کۆمەڵێكیــن،
هەموومــان کولیــەی شەریعەشــمان تــەواو کــردووە ،دەتوانیــن مــادە
شــەرعییەکان هەرهەمــووی بــە وانــەش بڵێینــەوە ،بــەاڵم لــە نێوانــی
خۆمانــدا بــۆ خۆمــان ،وانەیەکــی حەفتانەمــان هەیــە لەســەر قورئــان،
هــەر حەفتەیــەك چەنــد ئایەتێــك دیــاری دەکەیــن بــۆ حەفتــەی داهاتــووە،
یــەک ســەعات پێکەوەیــن ،بــە هەموومانــەوە هەرچــی زانســت و زانیــاری و
پەیوەســت بێــت بــەو ئایەتانــەوە ،هەریەکە و بــە تێگەشــتن و خوێندنەوەی
خــۆی باســی دەکات ،بەگشــتی دواتــر زۆر جــوان لــەو ئایەتانــەدا قــووڵ
دەبینــەوە ،کەســێك گرنگــی بــە بــواری زمانەوانییەکــەی دەدات ،یەکــێ
قووڵتــر و هەتــا ئیعرابەکەشــی بــاس دەکات ،یەکــێ مانــا گشــتی و هــۆکاری
دابەزینــی ،یەکــێ نموونەیــەك لەســەری ،بــە هەموومانــەوە دواتــر ئــەو
ئایەتانــە زۆر ڕوونتــر دەبینیــن.
ناتاشا :بیرۆکەیەکی چاکە ،هەر ئەوەندە؟
ڕۆبــن :نــا زیاتریــش ،دواتــر چەســپاندنی لــە زەمینــەی واقعیــدا ،نموونــەی
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واقعــی و واڵتــان لەگەڵیــدا ،لــە کوێــدا ئــەوە زیاتــر جێبەجــێ کــراوە و لــە
کوێــدا نەکــراوە و دەرهاویشــتەکانی.
ناتاشا :چۆن زانیت ئەوەم مەبەست بوو ههه.
ڕۆبن:فیقهــی واقعیــش ،یەکێکــە لــەو زانســتانەی زانایــان قســەیان لەســەر
کــردووە ،ناکرێــت دەقــەکان تەنهــا لــە دونیایەکــی تایبەتــدا عــەرز بکرێــن و
خــۆت لــە واقــع دابڕنیــت ..بــەراوردی چاکترینــەکان هــەردەم دەبێــت بــە
وردەکاریــی جــوان بخریتــە بەردەســت و بــە مەشــروعە ئیســامییەکە،
بەدیــل بخرێتــە بــەردەم.
ناتاشا :ببوورە چ جۆرە بەدیلێك ،حەزم لە نموونەیە هەردەم.
ڕۆبــن :بــۆ نموونــە :بــاس لــە مافــی منــداڵ و ئافــرەت و مــرۆڤ بەگشــتی
دەکرێــت ،لــەوالوە منداڵــی زۆر ،بێدەرەتانــە و ئافرەتــی زۆریــش ســتەمی
لــێ دەکرێــت ،مرۆڤگەلێکــی زۆر دوچــاری کێشــەکانی دەبێــت ،بــۆ
دەربازبــوون لێــی ،پێویســتە بگەڕێینــەوە بــۆ دەقــە شــەرعییەکان ،منــداڵ
مافــی هەبوونــی دایــك و باوکــی هەیــە ،ئافــرەت مافــی بــوون بــە دایــك و
ژیانــی هەیــە لــە کەشــێکی ئارامــدا ،ئەمــە بــە عەقــدی شــەرعی دەکرێــت،
نابینــی لــە ئەوروپــا و ئەمریــکا ڕێــژەی لەباربــردن چەنــد زۆرە ،چەنــد
منــداڵ لــە خانــەی بێسەرپەرشــتاندان ،ئاخــر کــەی مەعقولــە ،هــەم خانــەی
پیرانیــش پــڕ بێــت ،هــەم خانــەی مندااڵنیــش ،هەمــووی پشــتکردنە ئــەو
پابەندییانەیــە.
ناتاشــا :تێگەشــتم زۆر ڕوونــە ،ڕوســیا یەکــەم واڵتــە لــە جیهانــدا ،کــە
ڕێگــەی بــە لەباربــردن داوە ،مێژووەکەشــی دەگەڕێتــەوە بــۆ ســاڵی ،١٩٢٠
کــە ئــەوەش دەرهاویشــتەی ئیتحــادی ســۆڤیەتە ،ســااڵنە  ١.٣ملیــۆن
منــداڵ لــە ڕوســیا لەبــار دەبرێــت ،گــەر بــەوردی ســەیری داتــاکان بکەیــت؛
شــۆك دەبیــت ،جــا ئــەوە تەنهــا وەك ڕێــژە ئەوەنــدە زۆرە ،گــەر بێیتــە نــاو
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وردەکاریــی چۆنێتیــی لەباربردنــەکان و دەرهاویشــتەکانی بــە هــەزاران
کارەســاتی زۆر گــەورەی تێدایــە ،مافــەکان چەنــد لــەو نێوەنــدەدا پێشــێل
دەکرێــن ،نــەك تەنهــا مافــی منداڵەکــە ،بەڵکــو هــی کەســەکانی تریــش،
جــا واڵتــە شــوعییەکانیش بەگشــتی ،ئــەم لەباربردنەیــان یەکجــار زۆرە،
بــۆ نموونــە :لــە یــەك ســاڵدا لــە ســین  ١٣ملیــۆن منــداڵ لەبــار بــراوە ،لــە
ڕوســیادا هەتــا یاســای لەباربــردن درێژکــراوە ،لەبــەر ئەوانــەی کــە بــە
دەســدرێژیی سێکســی ،ســکیان پــڕ دەبێــت؛ چونکــە زۆر زۆرن ئەوانــەی
کــە دەســتدرێژییان دەکرێتــە ســەر بــەزۆر ،دواتــر لــە ئەنجامــی ئــەو
دەســتدرێژییە زگیــان دەبێــت.
ســااڵنە بەهــۆی ئــەم کارانــەوە ،نزیکــی  ١٤هــەزار ژن دەمــرن ،ڕۆژانــە نزیکــی
 ٣٨حاڵــەت ڕوو دەدات ،کــۆی هەمــووی  ٣٦هــەزار ئافــرەت و  ٢٦هــەزار
منــداڵ ،زۆریشــی جگــە لــە دەســتدرێژی ،دەگەڕێتــەوە بــۆ بنچینەیەکــی
تــر ،کــە ئەویــش مەشــروبخواردنەوە و سەرخۆشــبوونە ،کــە ڕوســیا بــە
خراپتریــن مەشــروبخۆر ئەژمــار دەکــرێ ،کــە داتــاکان نیشــانی دەدەن بــۆ
کەســێکی نێرینــە ،ســااڵنە  ٥٠بۆتڵــی ڤــۆدگا دەخواتــەوە.
ڕۆبــن :دەبینــی ،ئــەو وەعیــە و عەدەدانــەم زۆر پــێ خۆشــە ،کاتێــك تــۆ
ئــەوەت لــە پێــش چــاوە ،بــە داتــا و زانیــاری و بەڵگــە لەبەردەســتت دەبێــت،
ئەوســا گرنگیــی بەدیلــە ئیســامییەکە چەنــد جــوان دەبێــت ،کــە هــەم زینــا
و دەســتدرێژی حــەرام کــردووە ،هــەم مەشــروبات و هەمیــش گرنگــی بــە
منــداڵ داوە ،نــەك هــەر لــە زگــی دایکــدا ،بەڵکــو پێــش کەوتنــە ناو زگــەوەوە
لــە ڕێگــەی مەشــروع و بــە درووســت و عەقــدو شــەفافی.
ناتاشــا :زۆرینــەی قوتابییەکانــی خــۆم ،ئەوکاتــەی کــە بەرپرســی بەشــی
قوتابیــان بــووم ،ئــەم کەیســانەم زۆریــش بەواقعــی دەهاتــە بەردەســت بــۆ
نموونــە :کچێــك هــات بەهــۆی هەڵــەی یــەك شــەوەوە ،کــە ڕۆشــتبوو بــۆ
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بــاڕ و ســەرخۆش بووبــوو ،کچێنیــی لەدەســت دابــوو ،نەیدەزانــی ئەســڵەن
کێیــە ،هەرچەنــد خــۆ زۆرینــەی کچــەکان لــە خێزانیشــەوە هاتــوون ،بــەاڵم
ناتوانــن چاودێرییــان بکــەن ،هــەر زوو دەکەونــە ژێــر کاریگەریــی هاوڕێــی
خراپــەوە.
زۆرێکــی هــەر لــە ســاڵی یەکەمــدا تێــك دەشــکێت ،زۆر بەتایبەتیــش
دەکەونــە ژێــر کاریگەریــی ئــەو کۆمپانیایانــەوە دوای ئــەو تێكشــکانانە،
هەیانــە لــە مــاڵ دەردەکرێــت.
ڕۆبن :کەواتە :پەروەردە و وەعیە ئیسالمییەکە زۆر گرنگە.
ناتاشــا :بــۆ موســڵمان وایــە ،ئــەوە زۆر ئاســانترە؛ چونکــە پێوەرێکــی
حــەاڵڵ و حەرامــی هەیــە ،دەقگەلێکــی درووســتە کــە دەتوانیــت هــەردەم
وەك مەرجــەع بگەڕێیتــەوە ســەری ،بــەاڵم بــۆ ناموســڵمانەکان زۆر
قورســترە؛ چونکــە ئــەوەی الی ئێمــە حەرامــە ،ئــەو لێکدانــەوەی تــری
بــۆی هەیــە ،بۆیــە ناموســڵمانەکان هــەر زوو دەبنــە نێچیــری ئــەو گورگانــە،
بــەاڵم موســڵمانەکان ئــەو کێشــەیان نییــە ،هەشــبێت زۆر دەگمەنــە ،مــن
حاڵەتێکــی موســڵمانم نەدیــوە لــە ژیانــی خۆمــدا ،بــەاڵم ناموســڵمانەکان
زۆر زۆرن ،هــەر ئەوەنــدەش جارێــك تێکــەوت ،ئیتــر دوای ئــەوە بەزوویــی
وەك نیمچەلەشفرۆشــێکی لــێ دێــت ،تــا وای لــێ دێــت بەخــۆی نازانێــت،
کــە بەتــەواوی لــە دەســت ڕۆشــتووە ،لەوانەیــە تــۆ بڵێــی بۆچــی ئەوەنــدە
خەمــی ناموســڵمانەکانیش دەخــۆم؟! بــەاڵم ڕاســتە ئــەوان موســڵمانیش
نیــن و حــەاڵڵ و حەرامیــان وەك ئێمــە ال نەچەســپیوە ،بەاڵم هــەر قوربانین،
کەلتــووری ئێمــە تــا ڕادەیــەك لــە واڵتــە ئیســامییەکانەوە نزیکــە ،وەك
ئەوروپــا نیــن ،کــە خێــزان بەتــەواوی هەڵوەشــاوە بێــت ،ئــەو کارانــە مایــەی
نیگەرانــی زۆرە الی خۆشــیان و خانەوادەکانیــان ،زۆر ســەختە ئەوەنــدە
وەعــی نەبێــت ،کــە کچــی دامــاو دێتــە زانکــۆ بــۆ پاشــەڕۆژێکی باشــتر،
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کەچــی زۆرێکــی بەهــۆی کارێکــی لــەو شــێوەیانەوە؛ هەتــا مــردن قوربانــی
دەبێــت!
ڕۆبــن :بەالمــەوە ســەیر نییــە ،هــەوڵ بــۆ پاراســتنی ناموســڵمانەکان
بدەیــت ،بەپێچەوانــەوە بەالمــەوە ســەیرە ،گــەر شــتێکت پــێ بکرێــت و
نەیکەیــت ،خراپــە هەرکــەس بیــکات؛ دەرهاویشــتەی خراپــی هەیــە ،مــن
ناموســڵمانێکی بەڕەوشــتم خــۆش دەوێــت ،تــا بێڕەوشــت ..بەپێچەوانــەوە
موســڵمانیش بێــت و ڕەوشــتی خــراپ بێــت؛ ڕقــم لێیەتــی ..دیــن ڕەوشــتە.
ناتاشــا :ئــەو ڕێکخــراوە درووســت دەکــەم و زۆریــش فراوانــی دەکــەم،
پێویســتم بــە تــۆ دەبێــت هاوکاریــم بکەیــت.
ڕۆبن :هەرچی بە من بکرێت؛ بێگومان دەیکەم.
ناتاشــا :دەمەوێــت تــۆ دەســتوورەکەی بنووســیت ،خــۆم وەری دەگێڕمــە
ســەر زمانــی ڕووســی.
ڕۆبــن :دەســتوورەکەیت بــۆ دەنووســم ،بەالنــی کەمــەوە ئیدارەکــەی ،بــا لــە
پێنــج ئافــرەت کەمتــر نەبێــت ،پارێزەریــش بگــرە و هەنــگاو بــە هەنــگاو،
تــا یاســاییەن جێگیــر دەبێــت ،دوای ئــەوە زیاتریــش ڕێکخراوەکــە فــراوان
بکــەن ،بەشــێوەیەك دەســتوورەکەی دەنووســم ،دەتوانــن ناموســڵمانیش
لەگەڵتانــدا ئەنــدام بێــت و ئەوانیــش ببــن بــە پارێــزگاری ڕەوشــتی
هاوڕەگەزەکانیــان.
ناتاشا :پێم خۆشە تێکەڵەیەکی لەو شێوەیە بێت.
ڕۆبــن :نــەك تێکەڵــە ،بەڵکــو ئەســڵەن نابێــت ئــەو جیاکارییــەی تێــدا بێــت،
لەنێــوان موســڵمان و ناموســڵماندا ،دەســتوورەکەی دەبێتــە ئامانجێــك بــۆ
هەمووتــان ،هەرکــەس هــەر هەوڵێــك لــەو چوارچێوەیــەدا بــدات ،جێگــەی
ڕێــزە.
ناتاشا :کێشەی مادەشمان ،بۆ دێتە پێش ئەوکات چی؟
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ڕۆبــن :کەمتــر گــوێ بــە شــکڵیات بــدەن ،پــارەی زیــادە ســەرف مەکــەن،
دەتوانــن لــە نێــوان خۆتانــدا ،ئەوەنــدە پــارە کــۆ بکەنــەوە ،بەشــی
چاالکییــەکان بــکات ،دوای ئــەوە بــە تەنســیق کــە لەگــەڵ جێگەکانــدا کار
بکــەن ،ئەوانیــش هــاوکار دەبــن ،پێــم وایــە زۆر تەکنیــك هەیــە ،دەتوانــن
بیگرنــە بــەر و کێشــەی پارەتــان بــۆ بگەڕێنێتــەوە.
ناتاشــا :وەك چــی؟ هەندێــك نموونــەم بــۆ بــاس بکــە ،زۆرم حــەز لــە
نموونەکانتــە و جوانتــر ڕێگەکــەم دێتــە پێــش چــاو.
ڕۆبــن :بــۆ نموونــە :لــە چەندیــن ڕێکخــراودا ئیشــم کــردووە لــە بەریتانیــا،
ڕێکخــراوی کــوردی و ئینگلیزیــش ،زۆرینــەی چاالکییەکانــم بــردە نــاو
مزگــەوت ،ئیــدارەی مزگەوتــەکان مــن دەمتوانــی قەناعەتیــان پــێ
بکــەم ،کــە کارەکــە شــەرعییە ،کــە شــەرعی بــوو ئیتــر دەبێــت مزگــەوت
پشــتگیری بــکات ،نــەك ڕێگــری ،ئەوســا بــە خەڵکەکەشــم دەگــوت :مزگــەوت
حورمەتــی تایبەتــی خــۆی هەیــە و دەبێــت پارێــزگاری لــێ بکــەن ،ئێمــە
پێویســتمان بەوانــە و یارمەتیمــان دەدەن و ئێــوەش بــەوە بزانــن ،دواتــر
چاالکییەکانمــان لــەوێ دەکــرد ،هەتــا ئیــدارەی مزگەوتــەکان زۆرجــار
خــواردن و چــا و پێداویستیشــیان بــۆ دابیــن دەکردیــن ،هەبــوو لەوەتــەی
لــە بەریتانیــا بــوو ،نەڕۆشــتبووە مزگــەوت ،دوای ئــەوە ئاشــنا بــوو بــە
مزگــەوت ،جگــە لــەوەش ڕۆحیەتێکــی تایبــەت دەهــات بــە بەریانــدا ،هەتــا
هەندێــك هۆنــراوە لــە قاعەکانــدا دەخوێنرایــەوە پێشــتر ،کــە ڕۆشــتینە
مزگــەوت ،ئۆتۆماتیکــی هیــچ شــتێکی ناشــەرعی نەمــا ،مامۆســتاکانیش
کــە بــە چــاوی خۆیــان دەیانبینــی ،بەالیانــەوە زۆر چــاك بــوو ،جگــە لــەوە
دەتوانیــت لــە زۆر جێگــە ،بــۆ هەندێــك چاالکــی ،سپۆنســەر پەیــدا بکەیــت،
لەنــاو زانکۆکانیشــدا دەتوانیــت قاعــە وەربگریــت و پــارە نەدەیــت ،کــە تــۆ
مەشــروعت هەبــوو وەك موئەسەســە ،ئەوســا خۆشــت نازانیــت ،چــۆن
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ڕێکخراوەکــە گــەورە دەبێــت.
ناتاشــا :زۆر باشــە ئــەم نموونانــە یارمەتیــم دەدەن؛ بەرچــاوم زیاتــر فــراوان
و ڕوونتــر بێــت.
ڕۆبــن :جگــە لەوانــەش ،ســەیر بکــە ،بزانــە چ ڕێکخراوێــك ئامانجەکانــی لــە
ئێــوەوە نزیكــە ،کاری هاوبــەش بکــەن ،بێگومــان هەر پێویســتان بــە پارەش
دەبێــت ،دەتوانــن لــە ڕێگــەی ســەفارەتی واڵتــە ئیسالمییەکانیشــەوە ،داوای
هــاوکاری بکــەن ،نامەیــان ئاڕاســتە بکــەن و بــە وەفــد بــڕۆن بــۆ ســەفارەت
و مەشــروعەکەیان بخەنــە بەردەســت ،بەپێــی مەشــروعەکان ،یارمەتیتــان
دەدەن ،لەنــاو ســەفارەتەکاندا قســمی (الملحــق الثقافــي) هەیــە لەگــەڵ
(الملحــق الدینــي) لــە هــەردوو ئــەو مولحەقانــەوە ،دەتوانــن یارمەتــی
دەســت بخــەن ،مەشروعەکانیشــتان بکــەن بــە دۆکومێنــت و دەتوانــن
بــڕۆن بــۆ واڵتــی تریــش هــاوکاری بــۆ وەرگــرن ،بــەاڵم ئیتــر دەبێــت کارەکان
بەتــەواوی بەیاســایی کرابــن ،حســابی بانکــی هەبێــت و کارەکان ســەد
لــە ســەد بەدرووســتی بێــت ،ئەوســا بــۆ نموونــە :لەگــەڵ ئــەو بەڵگانــەدا
دەڕۆن بــۆ واڵتێــك و بەپێــی ئــەو جێگــەی بــۆی دەڕۆن ،تەزکیــەی چەنــد
کەســێتییەکی گەورەتــان بــا پــێ بێــت ،دەوڵەمەنــد زۆر زۆرە و هــاوکاری
مەشــروع دەکــەن.
ئێــوە نیەتتــان پــاك بێــت ،بەپاکــی دەســت پــێ بکــەن ،بەپاکــی کارەکان
بکــەن ،کەســی پــاك زۆر دێتــە ڕێگەتــان.
ئەوە چییە بۆ دەگریت ،خراپم وت؟!
ناتاشــا :ئــەو دێــڕەی کۆتایــی یــەك تــەزووی بــە گیانمــدا هێنــا؛ (نیەتتــان
پــاك بێــت ،بەپاکــی دەســت پــێ بکــەن ،بەپاکــی کارەکان بکــەن ،کەســی پــاك
زۆر دێتــە ڕێگەتــان).
ئەم دێڕە لەسەر دڵم دەنووسم.
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ڕۆبن :ساڵو لەو دڵەی کە شتی پاكی لەسەر دەنەخشێت.
ناتاشــا :خــووم پێتــەوە گرتــووە ،ئەمــڕۆ لەیــەك جیــا دەبینــەوە ،نیگــەران
دەبــم.
ڕۆبــن :خــوو بــە کارە پاکەکانــەوە بگــرە ،جیابوونــەوە نییــە ،لەگەڵتــان دەبــم
و ڕۆحمــان هــەردەم پێکــەوە دەبێــت ،ئەمــڕۆ دەبێــت بــڕۆم بــۆ پۆڵەنــدا
ســبەی مەوعیــدم لــە (زانکــۆ وارســاو) هەیــە.
بــا ســەفەرەکەم تــەواو بکــەم ،دەســتوورەکەتان بــۆ دەنووســم ،تــا ئــەو
کاتــەش تــۆ هەوڵــی چەنــد کەســێکی پــاك و بەهێــز بــدە کــە بــۆ ئــەو کارە
شــیاو بــن.
ناتاشــا:پاك و بەهێــز! دوو وشــەی زۆر گــەورە و گرنــگ ،ئەمــەش لەســەر دڵــم
دەنووسم.
ڕۆبــن :قورئــان ئــەو پێــوەرەی فێرکردوویــن ،بــۆ کاری قــورس ،دوو مەرجــی
ْ
ـو ُّي ْ َأ
ـن) ســەیر ناتاشــا ،تەفســیری ســورەتی قصــص
ال ِميـ ُ
هەیــە ئەویــش( :ال َقـ ِ
بــەوردی بخوێنــەرەوە ،زۆر پێویســتت پێــی دەبێــت ،ســەیر خــوای گــەورە،
چــۆن باســی ئــەو دوو ئافرەتــە دەکات ،کــە دەیانویســت مەڕەکانیــان ئــاو
ـن َو َجــدَ عَ لَ ْيـ ِـه أ� َّمـ ً
ون َو َو َجــدَ
ـاس يَ ْسـ ُـق َ
بــدەن َ
ـن ال َّنـ ِ
ـة مِّ ـ َ
ـاء َمدْ يَ ـ َ
(ولَ َّمــا َو َردَ َمـ َ
ــذودَ ان ۖ َق َ
ــم ْ أ
ــن َت ُ
ــى
ِمــن دُ و ِن ِه ُ
ــال َمــا َخ ْط ُبكُ َمــا ۖ َقالَتَ ــا َل َن ْس ِ
ــقي َحتَّ ٰ
ِ
ام َر� َت ْي ِ
ـاء ۖ َو أ�بُو َنــا َشـ ْـي ٌخ ك َ ِبيـ ٌـر) چەنــد بەحورمەتــەوە وەاڵمــی موســا
يُ ْصـ ِ
ـد َر الرِّ عَ ـ ُ
دەدەنــەوە ،وردبــەرەوە ناتاشــا لــە وشــەکان ،موســا دەپرســێت :ئێــوە چــی
(قـ َ
دەکــەن لێــرە َ
ـال َم َ
اخ ْط ُبكُ َمــا) ســەیری وەاڵمــی کچــەکان کــە چــۆن وەاڵم
دەدەنــەوە َ َ َ
ـاء ۖ َو أ�بُو َنــا َشـ ْـي ٌخ ك َ ِبيــر) ئێمــە
ـى يُ ْصـ ِ
ـد َر الرِّ عَ ـ ُ
(قالتَ ــا ل َن ْسـ ِـقي َحتَّ ـ ٰ
ئــاو نادەیــن؛ هەتــا خەڵکەکــە تــەواو دەبێــت ،باوکیشــمان پیــرە! خــۆ موســا
پرســیاری باوکیانــی نەکــردووە ،بــەاڵم کچــەکان دەڵێــن :باوکمــان پیــرە،
تــا موســا پرســیاری تــر نــەکات و بڵــێ :ئــەی باشــە ئێــوە کەســتان نییــە؟
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تــا یەکســەر بــە یــەك وەاڵم پرســیاری موســا ببڕێــت ،لــە کاتێکــدا ئــەوەی
کــە بەرانبەریــان بــووە ،خــۆ کێیــە؟ پێغەمبەرێکــە و ڕای کــردووە ،دواتــر
موســا ســەالمی خــوای لــێ بێــت یارمەتــی دان ،دوای ئــەوە باســەکەیان بــۆ
باوکیــان گێڕایــەوە.
یەکێــك لــە کچــەکان چــی وت ،ســەیر قورئــان چەنــد جــوان دەیگڕێتــەوە
اســتَ أ� َج ْر َ ْ
َ
ـت ْ أ
ـو ُّي ْ َأ
ـت �إ ْحدَ ُ
(قالَـ ْ
ـن)
اه َمــا يَ ــا أ� َبـ ِ
ال ِميـ ُ
ـن ْ
ت ال َقـ ِ
اســتَ � ِج ْر ُه ۖ �إ َّن َخ ْيـ َـر َمـ ِ

بــە کرێــی بگــرە ،ئــەم کەســە بۆچــی؟ چونکــە دوو ســیفەتی زۆر گرنگــی
ْ
ـو ُّي ْ َأ
ـن) پــاك و بەهێزییەکــەی منیــش ،لــەو دوو
ال ِميـ ُ
تێدایــە ،ئەویــش (ال َقـ ِ
وشــەوە ،ســەرچاوەی گرتــووە.
جــا ســەرنجی ئــەو ئایەتانــە بــدە ،کــە چــۆن باســی ئافرەتــی بەحەیــاو
حورمــەت و گەورەیــی ئاســتی ڕەوشــتیان ،لــە قورئانەکــدا کــە باســی
دەکات ڕەنگــی داوەتــەوە.
ســەرنج بــدە ،ئــەو ئایەتــە َ
ـه �إ ْحدَ ُ
اء ْتـ ُ
اء َقالَـ ْ
ـت
اسـ ِـت ْح َي ٍ
اه َمــا َت ْم ِشــي عَ لَــى ْ
(ف َج َ
ــر َمــا َس َ
ــق ْي َ
ت لَنَــا) لەســەر حەیــا دەڕۆشــت
�إ َّن أ� ِبــي يَ دْ عُ ــوكَ ِل َي ْج ِزيَ َ
ــك أ� ْج َ
اء) هــەر ئــەوە چەنــد ئایەتــەی ســورەتی
اس ِ
ــت ْح َي ٍ
بەڕێــوەَ ( ،ت ْم ِشــي عَ لَــى ْ
قصــص بەســە؛ بۆئــەوەی ئافــرەت ئاســتی خــۆی پــێ بــەرز بکاتــەوە ،باســی
ناکــەم بــۆت زیاتــر؛ تــا خــۆت بــە هێمنــی بیخوێنیتــەوە.
بۆ ناڕەحەت دەبیت ناتاشا!
ناتاشــا :ســێ جــار تەفســیری قورئانــم خوێندووەتــەوە ،کــە ئێســتە تــۆ
ئەمــەم بــۆ بــاس دەکەیــت ،دەڵێــی نەمدیــوە ،ئــەی تــۆش ئــاگات لــە خــۆت
نییــە ،نابینــی خۆشــت ناڕەحەتیــت؟!
ڕۆبــن :ناتاشــا تەفســیرەکان تەرکیــزی بخــەرە ســەر ،دەتباتــە دونیایەکــی
تــر ،ســەیر تەعامولــی ئــەم کچانــە لەگــەڵ کێــدا؟ لەگــەڵ پێغەمبەرێکــدا،
کــە پاكترینــی کەســەکانە ،دەڵــێ کــە ڕۆشــت موســا بانــگ بــکات ،دەســتی
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خســتە ســەر دەموچــاوی؛ بۆئــەوەی نەیبینــێ ،نەیهێشــتووە بکەوێتــە
دواشــی ،خــۆ ئــەو پێغەمبــەرە بــە چــاوی خیانەتــەوە ســەیری نــاکات ،بــەاڵم
خــۆ ئــەو ئــەوە چوزانێــت ،دەیخاتــە پێشــی خــۆی و بــە شــێوەی جیــاواز،
ئاڕاســتەی ماڵــی نیشــان دەدات.
ئەو چیرۆکانە بەسەریدا دەڕۆم لە قورئاندا ڕام دەوەستێنێت.
ناتاشــا :تەئکیــد بــە ئەم جــارە ،جیــاواز دەیخوێنمەوە ،لەســەری ڕادەوەســتم
و تەدەبــوری تێــدا دەکەم.
ڕۆبن :ئیتر من بە خوای گەورەتان دەسپێرم.
ناتاشا :خوای گەورە ئاگادارتان بێت.
--ناتاشاش ئێستە ڕێکخراوەکەی هەیە و کارەکانیان زۆر فراوانە.
هیوادارم خوشکەکانی ناتاشاش چاو لە ناتاشا بکەن.
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(ڕۆبن و سۆفیا و ئیملی)

ڕۆبن و سۆفیا و ئیملی
هــەردەم بــۆ هــەوا هەڵمژیــن ،دەڕۆشــتم بــۆ پارکێــك؛ بۆئــەوەی دوای
ئیــش ،پشــوویەك بــە خــۆم بــدەم ،ســەیری ئاســمان بکــەم ،ســەیری گژوگیــا
و گەشــە و زیندوویــی زەوی بکــەم ،چــواردەوری خــۆم ببینــم ،هەســت و
چێــژی نیعمەتەکانــی خــوای گــەورە ،زیاتــر هەســت پــێ بکــەم.
پێچەوانــەی خەڵکــی ،کــە دەڕۆم بــۆ پــارك ،هیــچ نابــەم؛ تــا لــەوێ بیخــۆم،
نامەوێــت بــە زگمــەوە ســەرقاڵ بــم ،دەمەوێــت ببینــم ،خــوای گــەورە چــی
خوڵقانــدووە.
ڕۆمی دەڵێ :تاوێك خەمی خۆتت بێ ،خەمی نان هەتا کەی؟!
زۆرجــار کــە دەڕۆیــن بــۆ پــارك و ســەیرانگاکان؛ چونکــە هــەر خەمــی
نانمانــە ،دواتــر هــەر بەبرســێتیش دەگەڕێینــەوە ،لــە ڕێگــە دەڵێیــن :خێــرا؛
بــا بگەینــەوە مــاڵ ،شــتێك بخۆیــن!
تــا ئێــوارەش هــەر خواردوومانــە ،نەڕۆشــتووین تۆزێــك لــە قەرەباڵغــی
دوور بکەوینــەوە ،بەتەنهــا خۆمــان بدۆزینــەوە.
بچەمێــرەوە ،تەنهــا گیایــەك ،ســەرپەلەکەی بگــرە ،بــە پەنجــە بیگــرە و
بەهێواشــی پێیــدا بــڕۆرە خــوارەوە ،هەتــا دەگاتــە بنجەکــەی ،زەینــت
بخــەرە ســەر پێکهاتەکــەی و بوونــی بــەو بنجــە ،دواتــر چــاو هەڵبــڕە و
ســەیری گشــت گژوگیــاکان بکــە ،ســەیر بکــە ،بزانــە چ هەســتێکت بــۆ
دروســت دەبێــت ،دەبێــت بەتــەواوی ،هۆشــت الی خــۆت بێــت ،دوای ئــەوە،
ســەر بــۆ ئاســمان بــەرز بکــەرەوە ،چــاوت لەســەر ئاســمان ڕاگــرە ،تێرتێــر و
پــڕ بــە چــاوی خــۆت ،ســەیری ئاســمان بکە ،پاشــان ســەر بخــەرە ســەر زەوی
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و ســوژدەیەکی بەحــەق ببــە ،گــەر نەتتوانــی لــە دڵــەوە ئــەوە بکەیــت؛ ئــەوا
تــۆ کەســێکی ونبوویــت ،هەرگیــز تێــر ناخۆیــت و بەبرســێتیش دەمریــت.
.................................
دوو ئافــرەت ،ســەگەکانیان دەهێنــا بــۆ گــەڕان لــە پارکــدا ،وەك عادەتێکــی
ئینگلیــز ،الم جێگــەی تێبینــی بــوون ،ســەگەکان بــۆ الی یەکتــر پەتەکەیــان
لــە دەســتی ئافرەتــەکان تونــد دەکــرد ،ئەوانیــش بەهێــزو قوەتــەوە ڕایــان
دەکێشــا ،بەبــێ ئــەوەی ســەالمێكیش لەیــەك بکــەن ،ئــەوان دواتــر ،خۆیــان
بــە ســۆفیا و ئیملــی ناســاند ،منیــش وەك هەمیشــە الی ئینگلیــزەکان نــاوم
ڕۆبنــە ،گفتوگــۆ بــەم شــێوەیە دەســتی پــێ کــرد:
ڕۆبــن :ســەگەکانتان دەچــن بــۆالی یــەك ،کەچــی ئێــوە ،ئەوانیــش لێــک دوور
دەخەنەوە!
هەمــوان دەڵێــن :وەفــا لــە ســەگەکانەوە فێــر بــن ،ئــەی بۆچــی پێکــەوە،
ژیانیشــیان لێــوە فێــر نابــن؟! ئێــوە ئەوانتــان بەســتووەتەوە ،سیســتمێکی
چەپەڵیــش ،ئێــوەی بەســتووەتەوە!
سۆفیا :ئەم سەگانە ترسناکن ،پێکەوە بن.
ڕۆبن :مرۆڤەکان لە  JakeRussellترسناكترن.
ئیملی :بۆچی ئەوەندە تووڕەیت ،کوڕە منداڵەکە؟!
ڕۆبن :دەردەدڵە!
سۆفیا :ئــــــــۆی ،چ دەردێك؟
ڕۆبــن :ڕۆمــی دەڵــێ :دەرد دڵ الی کەســێك بکــە ،هــەم دەردی هەبــێ ،هــەم
دڵ.
ئیملی :دەتەوێت زۆر بڵێی!
سۆفیا :کێ وا ئازاری داویت!
ڕۆبن :ئێوە ،تۆ و ئیملی!
پهيامى وريايى
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سۆفیا  +ئیملی :ئـــــــۆی ،چی بووە؟
ڕۆبــن :ئێــوە خۆتــان نابینــن ،مــن دەتانبینــم ،موراعاتــی ســەگەکان دەکــەن،
کەچــی موراعاتــی خۆتــان ناکــەن.
ئیملی :تۆ دەڵێی چی؟
ڕۆبــن :گــەر ســۆفیاش هەمــان پرســیارم لــێ بــکات ،وەاڵمێکــی درێژتــان
دەدەمــەوە ،دەبێــت ئەوســا لەســەر ئــەو کورســییە ،هــەر ســێکمان
پێکــەوە دابنیشــن ،مــن لــە ناوەڕاســتدا ،ئێــوە لــە چــەپ و ڕاســت ،ئەوســا
قســەگەلێکتان بــۆ دەکــەم ،هەرگیــز نەتانبیســتبێت!
ســۆفیا :حــەزم لــە شــتی نوێیــە ،هەمــان پرســیاریش ،بــا پرســیاری منیــش
بێــت!
ڕۆبــن :تاکــە کەســێك ،کە بتوانێــت بەتەواوەتی خۆشــبەختت بــکات ،خودی
خۆتیــت ،خۆشــبەختی ســەروەت و ســەرمایەی دونیایــی نییــە ..ســەرمایە
لــەو نێوەنــدەدا ،هۆکارێکــی زۆر بچووکــە ،زۆرن ئەوانــەی ئەوەنــدە پارەیان
لەبەردەســتدایە ،نازانــن چــۆن بــەکاری بهێنــن ،مادەکەشــیان کردووەتــە
هــۆکاری ســزادانی خۆیــان.
ئەوانــەی دوچــاری مــادە بێهۆشــکەرەکان بــوون ،پارەیەکــی زۆر دەدەن
بــەو مادانــە ،زۆربەشــیان بەقاچــاخ و تــرس و لەرزێکــی زۆرەوە پەیــدای
دەکــەن ،مــرۆڤ کــە خــودی خــۆی ون کــرد ،ناتوانێــت بــە پــارە بیدۆزێتــەوە،
ســەرچاوەی خۆشــبەختییەکان ،لــە جێگەیەکــی دوور نییــە ،هەتــا پــارە و
فیــزە ببێتــە ڕێگــر ،لــە ناخــی خــودی خۆتدایــە.
ڕۆمی دەڵێ:
These pains you feel are messengers. Listen to them
ئازارەکانت پەیامبەرن ،گوێیان لێ بگرە.
کاتێــك ئازارێكــت هەیــە ،خــودی ئــەو ئــازارە ،پەیامێکــی گــەورەی بــۆ
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هێناویــت ،ئازارەکــە خــۆی ڕەحمەتــە ،بــە جۆرێــك دەیەوێــت بێــدارت
بکاتــەوە ..ئەمــڕۆ خەڵکــی بێــدار نابنــەوە و لــە کاتــی ئــازاردا ،دیســان پەنــا
بــۆ ئازارێکــی تــر دەبــەن ،مەشــروبخواردنەوەو موخەدەراتکێشــان ،ڕاکردنــە
لــە ئــازار بــە ئازارێکــی قورســتر ،ئازارەکــەی یەکــەم پەیامێکــی جوانــت پــێ
دەدات ..مرۆڤــی ژیــر ،ئــازار بــە ئــازار چارەســەر نــاکات ،بەالنــی کەمــەوە
هێورکەرەوەیــەك دەخــوات؛ تــا زەینــی بەتەواوەتــی بێتــەوە ســەرخۆی و
بــەدوای عیالجــی هەمیشــەیدا بگەڕێــت.
یــەك لەحــزەی بچووکــە ،گــەر لــە کاتــی ئــەو ئــازارەدا ،ئــازاری تــرت
بــە چارەســەر دانــا ،ئیتــر تــەواو لەنێــو دەچیــت ،زۆرن ئەوانــەی لــە
نەخۆشــخانەکاندان و تاوێــك نەیانتوانیــوە خۆیــان ڕاگــرن ،ئێســتە
دکتۆرەکانیــش ،دوچــاری ئازارەکانیــان بــوون.
لیژنــە پزیشــکییەکانم دەکەوێتــەوە یــاد ،کــە لەســەر کەســێك دەبەســترا،
بەهــۆی مــادەی موخــەدەرەوە ،گەنجێكــی ئــاوارەی هەنــدەران ،زۆرجــار
لەنــاو حەســرەتی دابــڕان و دوورەواڵتــی و دووری لــە دایــك و بــاوك،
بۆشــایی بــۆ دروســت بــووە ،کــە گوشــاری زۆر بــۆ دروســت بــووە ،پەنــای
بــۆ شــتی خــراپ بــردووە ،پســپۆڕەکان کــە ئەوروپیــن ،خۆیــان لــە بنەڕەتــدا،
هــەر لــەو فەراغــەدا ژیــاون ،بۆیــە ئیحساســی ئــەو خۆشەویســتییەی نــاو
ناخمــان ناکــەن ،کــە هەمانــە بــۆ کەســوکارمان ،بــۆ واڵتمــان ،بــۆ خاكمــان،
هەرچەنــد بتەوێــت تەرجومەشــی بکەیــت؛ تەرجومــە ناکرێــت ،لــە گشــت
ئــەو حاڵەتانــەدا ،خــۆم پــێ نەگیــراوە و گریــاوم ،کــە وەك موتەرجیــم و
پســپۆڕی ئایینــی لــە نەخۆشــخانەکاندا کارم کــردووە ،زۆرجار لە دانیشــتنی
لیژنەکانــدا و لەگــەڵ نەخۆشــەکاندا دەگریــام ،هەموویــان ڕوویــان تــێ
دەکــردم و دەیانگــوت :تێمــان بگەیەنــە ،بزانیــن مەســەلە چییــە؟!
منیــش دەمگــوت :ئێــوە هەرگیــز لــە ئێمــە تــێ ناگــەن ،مــن وشــەکانتان
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بــۆ وەردەگێــڕم ،بــەاڵم ئیحساســی فەراغــی داخلــی ،ئــەوە چــۆن
وەردەگێڕدرێــت؟!
کەســێك خــۆی لــە دۆخێکــدا نەژیــا بێــت ،بــا لــە ڕووی زمانەوانیشــەوە؛
بۆشــی تەرجومــە بکرێــت ،هەرگیــز وەك خــۆی لێــی تــێ نــاگات.
مــن کــە باپیــرم دەکەوێتــەوە بیــر ،دونیایــەك یــادگاری و ئــەدەب دام
دەپۆشــێت ،نازانــم چــۆن تەفســیری ئــەو دۆخــەش بــە وتــن بکــەن،
ئەوروپییەکــە هــەزار جوێــن بــە دایــك و باوکیشــی دەدات.
ئــەو ئیحساســە گــەر بــۆ ئەوروپییــەك شــی بکەیتــەوە ،ڕێــك دەڵــێ :تــۆ
شــێتیت؟!
AreYouCrazy
چــۆن بتوانــم تێتــان بگەیەنــم ،کــە نەخێــر مــن شــێت نیــم ،زۆرجــار بــەو
وێســتگانەدا تێپەڕیــم و ویســتوومە لــە دۆخێکــی هاوچەشــن تێتــان
بگەیەنــم ،بــەاڵم تێنەگەشــتوون ،لــە کۆتاییــدا دەڵــێ :لەبیــری بکــە!
Forgetit
جا بۆچی دەکرێت لەبیر بکرێت؟!
بۆیە لە ئەنجامدا ،زۆرینەی خەڵکی ،خۆیان لەناو ونیدا ،ون کردووە.
ئەنجامــی تێربوونــی گــەدە ،هەرگیــز نــان نییــە ،بەڵکــو ئــەو ئیحساســەیە کە
خــوای گــەورە پێــی بەخشــیوین و بــە ئەندازەیــەك هەســتی تێربوونەکەمان
ال دروســت دەبێــت ،گــەر کەســێك شــوکری نەکــرد ،دوای ئــەو هەســتە ،ئیتــر
ئــەو نیعمەتــەی لەدەســت دەچێت.
یەك لەحزەی زۆر کەمە ،کە دەستت گرتەوە بڵێ :شوکر خودایە.
ئــەو نیعمەتــە کــە هاتووەتــە بــوون ،بــە یــەك کۆمــەڵ مەرحەلــەدا تێپەڕیــوە،
شایەنی شــوکرە.
قورئــان ،زۆر جــوان دەیخاتــە پێــش چاومــان أ
ـم َت ْز َرعُ و َنـ ُ
ـه) ئایــە ئێــوە
(� أ�نتُ ـ ْ
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ڕواندووتانــە؟ أ
ـن َّ
ـون) یــان ئێمــە؟!
ارعُ ـ َ
(� ْم َن ْحـ ُ
الز ِ
نێــوان دۆزینــەوە و ونبــوون ،یــەك لەحــزەی زۆر بچووکــە ،گــەر ئــەو لەحــزە
بەهەنــد وەرنەگیــرا ،ئیتــر مــرۆڤ ســەرگەردان دەبێــت.
ئیتــر بــە هیــچ تێــر ناخــوات؛ چونکــە ئیحساســەکە نامێنێــت ،خــوای
گــەورە ،ئــەو نیعمەتــە نــادات بــە کەســی ناشــوکر ،بۆیــە خــودی شــوکرەکە
نیعمەتــە ،لەگــەڵ ملیۆنــەری ئەوروپــی و ئەمریکیــدا ،ڕۆشــتووینەتە
قاوەخانەیەکــەوە ،کــە پارەکــەم پێــش وەخــت داوە ،تــێ نەگەشــتووە!
دەیگــوت :بۆچــی پارەکــەی منــت واســڵ کــرد؟! یــان کــە خــۆی ڕۆشــتووە
بــۆالی کاشــێرەکە ،تەنهــا پارەکــەی خــۆی واســڵ کــردووە!
خــۆ پــارەی قاوەیــەك چییــە؟! بــەاڵم زۆریشــە لــە ڕاســتیدا ،گــەر لــەو
نێوەنــدەدا ،چەمکــی تێگەشــتن لــە خــودی مــادە و شــوکری ئیالهــی لەبیــر
بکرێــت.
بۆیە زۆرن ئەوانەی زۆریان هەیە ،کەمن ئەوانەی تێر دەخۆن.
جــاری وا هەیــە ،ئیحساســێکی تێرنەخواردنــی ژەمێــك ،المــان دروســت
دەبێــت ،زگمــان پــڕە ،بــەاڵم هــەر دەڵــێ :بــا بــێ! ئیتــر لــەو کاتــەدا ئــازار
دەچێژیــت ،زۆر ناخۆشــە ،زگ پــڕە و برسیشــتە!
زۆرن ئەوانــەی هــەردەم پــڕن ،پــڕن لــە بۆشــایی ،پــڕن لــە ونبــوون ،نــە بــە
نــان تێــر دەخــۆن ،نــە بــە دراو و مــادە سەرخۆشــکەرەکان.
کەمــن ئەوانــەی لــە غەریبــی واڵتانــدا دەژیــن ،زۆرتــرن ئەوانــەی لــە واڵتــی
خۆشــیاندا هــەر غەریبــن ،بۆشــاییە ڕۆحییــەکان ،نــە بــە گەڕانەوە بــۆ واڵت،
بەتــەواوی دروســت دەبێــت ،نــە بــە زۆر خــواردن.
زەینــت دەبێــت کــۆ بکەیتــەوە ،لــە پەرشــوباڵوبوون ،خــۆت کــۆ بکەیتــەوە،
زۆرمــان زۆر پەرتەوازەیــن ،ماڵەکانمــان ڕێكوپێکــە ،بــەاڵم خۆمــان ،زۆر
ناڕێكوپێکیــن ،هــەر بەشــێکمان بەدەســت بۆشــاییەکەوەیە.
پهيامى وريايى
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ڕۆمــی دەڵــێ :کــە دەرگا لەسەرپشــت کراوەیــە ،بۆچــی لــە زیندانــدا
دەمێنێتــەوە؟
?Why do you stay in prison when the door so wide open
دەرگاکان کــراوەن ،خۆمــان لــە خۆمانــی دادەخەیــن ،تــەواوی ئــەم هەســارە،
یــەك دەرگایــە و خــوای گــەورە بۆمانــی کردووەتــەوە.
ڕۆمی دەڵی:
.Everything in the universe is within you. Ask all from yourself
فــەراغ ،بــە گەڕانــەوە بــۆ واڵت ،بەتــەواوی پڕنابێتــەوە ..ئەوانــەی لــە
واڵتــدان ،فەراغیــان زۆرتــرە بــۆ ڕۆشــتن.
کابرایەك پێی دەگوتم :بۆچی ناگەڕێیتەوە بۆ واڵتی خۆت؟
گەڕامــەوە ،پێنــج ســاڵ لــەوێ بــووم ،هەمــان کــەس پێــی وتــم :بــە خــوا
کەریــت! بۆچــی ناڕۆیتــەوە؟ فــەراغ ،ڕێــك ئــەو کەرێتییــە ،کــە ئێمــە ناومان
لێنــاوە :کــەر.
بــە ئینگلیــزەکان دەڵێــم :باشــە ،ئێمــە گــەر بێتاقەتیــش بیــن حەقمانــە ،بــەاڵم
ئێــوە بۆچــی بێتاقەتــن؟!
دوای ئــەو پرســیارە ،بۆشــاییەکان هەمــووی دەردەکەوێــت! وەاڵمەکــەی
پڕیەتــی لــە ونبــوون ،دەبێــت بگەڕێیتــەوە بــۆ خــودی خــۆت.
منــداڵ کــە ون دەبێــت ،بانگــەوازی بــۆ دەکەیــن و دەیدۆزینــەوە! وەی بــە
حاڵــی گــەورە ،کــە ون دەبێــت!
زۆرجــار بــە شــەقامەکاندا تێدەپــەڕم ،لەســەر عامودێــك وێنــەی کەســێك
داکوتــراوە و لەســەری نووســراوە Missing :ون بــوو ،بــەاڵم کەمــن
ئەوانــەی لەســەر عامــودەکان ناوەکانیــان نووســراوە بــە ون بــوو،
ونبــووەکان زۆربەیــان لــە ماڵــدان ،شــانی لەســەر شــانی کەســوکارەکەیەتی
و پێکــەوەش ســەیری تەلەفزیــۆن دەکــەن ،بــەاڵم ون بــووە ،وەك خەوێــك
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وایــە ،کــە خەبــەری بوویــەوە ،ئەوســا دەزانێــت پێشــتر خەوتــوو بــووە ،جــا
بۆیــە ..هەتــا خــۆت نەدۆزیتــەوە ،هــەر ونبوویــت.
کەمــن ئەوانــەی لــە ئیجــەدا خنــکان و ون بــوون ،زۆرن ئەوانــەی لــە دونیــای
ئەوروپــادا ،بەتــەواوی ون بــوون.
ئەوانــەی لــە ئیجــەدا خنــکان ،زۆربەیــان جەســتەکانیان گەشــتنەوە
کوردســتان ،باوانیشــیان لەگــەڵ ڕۆحەکانیانــدا دەژیــن ،قەبریشــیان هەیــە،
دایکــەکان زۆرجــار دەچنــە پەنــای قەبرەکانیانــەوە ،دەردەدڵــی خۆیانیــان
لەگەڵــدا دەکــەن ،زۆرن ئەوانــەی کــە زینــدوون ،بــە کەڵکــی دەردەدڵێکیــش
نەمــاون؛ چونکــە بەتەواوەتــی لــە ونبوونــدا تواونەتــەوە ،ڕۆمــی دەڵــی:
دەردەدڵ الی کەســێك بکــە ،هــەم دەردی هەبــێ ،هــەم دڵ.
ئــەو تیرێکــی داوە لــە دڵەکــە ،دڵ نابێــت تیــری لــێ بدەیــت ،دڵ بــە کەمترین
ڕووشــاندن ،ئیحساســی خۆشــیت لێ دەسەنێت.
مرۆڤــەکان ،لــە ونبوونەکانــدا هەموویــان لەیــەك دەچــن ،بۆیــە بــەدوای
یەکتــردا ناگەڕێــن ،دەڵــێ ئەوەتــا لــە پاڵمایــە؛ چونکــە ئــەو ،خۆیشــی هــەر
ونــە ،چــۆن بتوانێــت کەســێکی تــر بدۆزێتــەوە.
پیاوێــك ،پرســیاری لــە پێغەمبــەر (دروودی خــوای لــێ بێــت) کــرد :چــی لــە
ئیســامدا خەیــرە و چاکــە؟
ـم َّ
ــرأ
پێغەمبــەر درودی خــوای لەســەر بێــت فەرمــوویُ ( :ت ْط ِعـ ُ
الطعَ ـ َ
ـامَ ،و َت ْق َ
ــن عَ َر ْف َ
ــر ْف) متفــق عليــه .خەیــر ئەوەیــە
الس َ
ــن لَ ْ
ــت َو َم ْ
ــام عَ لَــى َم ْ
َّ
ــم َتعْ ِ
خــواردن بدەیــت بــە هــەژار ،ســەالم بکەیــت لــەوەی کــە دەیناســت و
لــەوەش کــە نایناســیت!
ئێســتە مرۆڤایەتــی بەتەواوەتــی ون بــووە ،ســەالم لــە ناســیاوەکانیش
ناکــەن ،چجــای نەنــاس ،زۆرجــار خراپتریــش ،مــۆڕەش لەیــەك دەکــەن!
ئــەی ئــەوە ئەگــەر ونبــوون نەبێــت ،چییــە؟!
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کە لە خەسڵەتە مرۆییەکان داشۆرایت ،ئەوە خراپترین ونبوونە.
قەشــەیەکی بەریتانــی لــە ســەفەرێکیدا بــۆ میســر ،منداڵێكــی بۆیاخچــی
ســەالمی لــێ کــردووە ،کــە دەیگێڕێتــەوە ،گەورەیــی ئــەو ســەالمەت بــۆ
دەردەکەوێــت!
دەڵــێ :کــە پێــی وتــم« :الســام علیکــم» :ســەالم و ئاشــتی خــوای گــەورەت
لــێ بێــت ،ڕاچڵەکیــم ،ئەمــە کێیــە و چــۆن ئــاوا ســەالم دەکات؟!
دواتــر کــە موســڵمان دەبێــت لــە هەمــوو موقابەلەکانیــدا باســی ئــەو
ســەالمە دەکات ..دەڵــێ :مــن هــەر ئەوەنــدەم لەســەر ئیســام دەزانــی ،کــە
ڕاگەیانــدن باســی کردبــوو ،دەڵــێ :هیــچ پالنێکــم نەبــوو؛ بۆئــەوەی واز لــە
دینــی خــۆم بهێنــم ،دواتــر کــە خــۆم دۆزییــەوە ،ئەوســا زانیــم ،پێشــتر مــن
کەســێکی ونبــوو بــووم.
لــە ئیســامدا ،ســەالمێکی ئاســایی ،خەیــری تێدایــە ،تەنانــەت البردنــی دڕك
و شیشــە و شــتێکی پیــس و بریندارکــەر لەســەر ڕێگــە ،هەتــا لەتەخورمایەك
پاداشــتی لەســەر هەیــە ،الی ئێمــە ئیتــر لــەوە بچووکتــر نییــە ،بــەاڵم الی
خــوای گــەورە ،مســقاڵە زەڕەش حســابی بــۆ کــراوە.
ئیملــی :تــۆ کێیــت؟ ئــەم هەمــوو شــتەت ،چــۆن بــەم شــێوازە بۆهــات،
باســیان بکەیــت؟ باســی ونبوونــت کــرد ،ئێســتە تــۆ منــت ون کــرد! ئــەو
هەمــوو زانیارییــە ،دەبێــت لەســەریان بوەســتیت و شــییان بکەیتــەوە بــۆم!
ســۆفیا :وشــەکانت مایــەی تێڕامانــە ،بــەاڵم چــی لــە پشــتی ئــەم قســانەوە
هەیــە؟
ڕۆبــن :دۆزینــەوەی ئێــوە ،غەیــری ئێــوە هیچــی تــر ،زۆر زۆر بەڕاشــکاوی،
حەقیقەتێــك لەوانەیــە مــن درکــم پــێ کردبێــت و ئێــوە نــا ،مــن خێزانــدارم
و منداڵــم هەیــە ،ئێــوەش لــە تەمەنــی منــدا نیــن ،بۆیــە پێم خۆشــە ،شــتێکم
پــێ بکرێــت ،بۆتانــی بکــەم ،ئێمــە هــەردەم لــەم پارکــە یــەك دەبینیــن ،بــەاڵم
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بــا ئــەم جــارە ،یەکتربینینەکــە جیــاواز بێــت.
من ناوم عومەرە ،دەتوانن پێم بڵێن ڕۆبن ،ئێوە ناوتان چییە.
ئیملی :من ناوم ئیملیە ،خۆشحاڵم بە ناسینت ڕۆبن.
سۆفیا :منیش ناوم سۆفیایە ،زۆر خۆشحاڵم ڕۆبن.
ڕۆبــن :ئــەی ئێــوە بەناســینی یەکتــری ،خۆشــحاڵ نەبــوون؟! تەوقەیــەك
بکــەن و خۆشــحاڵیتان بۆیەکتــر دەربــڕن ،منیــش بــەوە خۆشــحاڵ دەبــم،
بــەم شــێوە تــا هەرســێکمان بەرانبــەر یەکتــر خۆشــحاڵ بیــن ،ئەوســا
گفتوگۆکانمــان چێــژی زیاتــر دەبێــت.
(تەوقەیان کرد و خۆشحاڵیان بەرانبەر یەك نیشان دا)
سوپاستان دەکەم ،کەواتە :دەتوانین دڵسۆزبین بەرانبەر یەك.
مــن ئێــوە بــە تەنهــا جــێ دەهێڵــم؛ تــا خۆتــان یەکتــر باشــتر بناســن و ســبەی
لــە هەمــان کاتــدا ،لێــرە دەتانبینمــەوە.
ئیملی :کەس بەم شێوەیەی تۆ قسە ناکات ،لەگەڵمان بمێنەرەوە.
سۆفیا :تۆ زۆر شتت بە ئێمە وت ،ئێستە هەروا بەجێمان دەهێڵیت!
ڕۆبن :قەرار نییە ،یەكتر بەجێ بهێڵین ،سبەی دەتانبینمەوە.
...............................
ڕۆبــن :ســاوتان لــێ بێــت ،دیــارە لــە زووەوە لێــرەن ،وا دەمەتەقەتــان
گەرمــە؟
سۆفیا :ساڵو لە تۆش ،بەخێر بێیت.
ئیملی :گەرمت کردین ،نازانم ،چۆن وا زوو بووین بە هاوڕێ؟!
ڕۆبــن :مــرۆڤ کائینێکــی ســەیرە ،بــە خەندەیەكــی ڕاســتی ،کــە لــە دڵــەوە
بۆیــەك دەربچێــت ،دەبێتــە هــاوڕێ ،بــە نیگایەکــی خراپیــش ،دیســان
دەشــێوێت!
سۆفیا :سەیرە ،خەندە و نیگا؟!
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ئیملی :چ هێزێك لە پشتی ئەوانەوە هەیە؟
ڕۆبــن :هێــزی ڕاســتگۆیی و عیشــقی ئیالهــی ،لــە پشــت خەندەوەیــە،
نەفســی خراپەکاریــش ،لــە پشــت نیگاکەوەیــە.
ســۆفیا :ئەوانــە ڕەچــاو نەکــراوە ،بۆیــە پەیوەندییــەکان بەتــەواوی
شــێواوە ،دەزانــی ماڵــی مــن و ئیملــی ،یــەك کۆاڵنــی بەینــە ،دوێنــێ تــۆ بــە
منــت ناســاند ،هەردووکمــان یــەك ئم.....ببــوورە.
ئیملی :بڵێ سۆفیا ،هەردووکمان وەك ئم ...ببوورە.
ڕۆبــن :پێویســت نــاکات ،لــە گوتنــی شــەرم بکــەن ،بێگومــان هەردووکتــان
دەردەدارن ،یــەك دەردتــان هەیــە ،کەواتــە :بــا دڵیشــتان یــەك بێــت ،لەبیرتــە
وتــم :ڕۆمــی دەڵــێ :دەردەدڵ الی کەســێك بکــە ،هــەم دەردی هەبــێ ،هــەم
دڵ.
ســۆفیا :قســەکانی ئەمــڕۆت پێچەوانــەی دوێنێیــە! دوێنــێ ،هێزێکــی
گــەورە ،لەنــاو وشــەکاندا بــەدەر دەکــەوت ،ئەمــڕۆ الم ســەیرە!
ئیملــی :الی منیــش ســەیرە ،قســەکانی دوێنــێ دینــی بــوون ،زۆر
مووناقەشەشــمان کــرد ،دوای ڕۆشــتنی تــۆ ،ڕۆشــتینە دونیایەکــی تــر،
ئێســتە دەتەوێــت بــەو شــێوەیە ،بــە یەکمــان بگەیەنیــت!
ڕۆبــن :ڕوونتــر قســە بکــەن ،نامەوێــت خــۆم لێکدانــەوە بــۆ قســەکانتان
بکــەم ،بەڕوونــی بیڵێــن :چــۆن لــە مــن تــێ دەگــەن ،دژایەتــی لــە قســەکانی
دوێنــێ و ئەمڕۆمــدا نییــە.
سۆفیا :ئاخر ئێمە ،هیچکاممان هاوڕەگەزباز نین.
ئیملی :ڕاست دەکات ،ئێمە ئەسڵەن ڕقمانە لەو کارانەش.
ڕۆبــن :دەبینــی ،چــۆن شــیرازەکان ،گۆڕانــکاری بــە چەمکــی تێگەشتنیشــدا
هێنــاوە؟! ئێســتە لێتــان تــێ دەگــەم.
ســەیرە ،کــچ و کوڕێــك ،بەبــێ هیــچ گرێبەســت و ڕێکەوتنێکــی دادگا و
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کەنیســەش ،پێکــەوە بــن ئاســاییە ،بــەاڵم دوو ئافــرەت ،یــان دوو پیــاو
پێکــەوە بــن ،نائاســاییە؛ چونکــە زەینــی خەڵکــی بــۆ هاوڕەگەزبــاز دەڕوات،
هاوڕەگەزبازەکانیــش زۆر بــوون ،ناحەقتــان نییــە ،هەرچەنــد بێــزراون
لەنــاو خەڵکــدا ،بــەاڵم وا تــێ دەگــەن ،گــەر دوو کــچ ،یــان دوو کــوڕ پێکــەوە
بژیــن ،یــان زۆر پێکــەوە بــن ،وا دەزانــن ،هاوڕەگەزبــازن.
ئەو دونیای سێکسە ،لە مێشکی خۆتاندا دەربکەن.
سۆفیا :جا بۆچی دەکرێت ،لەبیری بکەین؟!
ئیملــی :تــۆ ئێمــە بــە پیــر دەزانیــت؟! نــا ،وا نییــە ڕۆبــن ،ئێمــە هێشــتا
گەنجیــن.
ڕۆبــن :هێشــتا دڵتــان زۆر تــەڕە ههــه ،بۆچــی تێرتــان نەخــواردووە لــە
ســێکس! لــەم واڵتــەدا کــە هیــچ بەربەســت نەبــووە و بــە ئــارەزووی خۆتــان،
ڕاتــان بــواردووە ..هێشــتا تینــووی سێکســن؟!
سۆفیا :ئەگەر وتمان :بەڵێ تینووین ،دەڵێی چی؟
ئیملی :پرسیارەکەی سۆفیا ،پرسیاری منیشە!
ڕۆبــن :بــەم شــێوەیە ،لــە وتارەکــەی دوێنــێ تێگەشــتن و مووناقەشــەتان
کــردووە؟!
ســۆفیا :نــا ،دوێنــێ دونیایەکــی زۆر تایبــەت بــوو ،ئەســڵەن لــە ژیانمــدا،
گوێــم لــە وشــەی بــەو شــێوەیە نەبــووە.
ئیملــی :نازانــم بۆچــی ئاڕاســتەکەی گــۆڕا ،دەی کێشــە نییــە ،وەاڵمــی
پرســیارەکانت نەدایــەوە!
ڕۆبن :دەتانەوێت گەلەکۆمەکێم لێ بکەن! کەواتە :ئێوە تینوون ،وایە؟
سۆفیا :بەڵێ ،دەی بڵێ ،هاوڕەگەزبازیش نین.
ئیملی :ڕاست دەکات ،دەی بڵێ.
ڕۆبن :لە وتارەکەی دوێنێمدا ،وەاڵمی ئەمەی تێدا بوو!
پهيامى وريايى
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سۆفیا :چ دەڵێی ڕۆبن؟ وتارەکەی دوێنێ ،ئەسڵەن دونیایەکی تر بوو.
ئیملــی :تــۆ ئێمــەت ون کــرد ،وەاڵمــی ئــەم تینوێتییــە ،لــە وتارەکــەی
دوێنێــدا ،لــە کوێــدا بــوو؟
ڕۆبــن :دوێنــێ وتــم( :ئەنجامــی تێربوونــی گــەدە ،هەرگیــز نــان نییــە ،بەڵکــو
ئــەو ئیحساســەیە ،کــە خــوای گــەورە پێــی بەخشــیوین و بــە ئەندازەیــەك
هەســتی تێربوونەکەمــان ال دروســت دەبێــت ،گــەر کەســێك شــوکری
نەکــرد ،دوای ئــەو هەســتە ،ئیتــر ئــەو نیعمەتــەی لەدەســت دەچێــت).
سۆفیا :جا ئەمە چ پەیوەندییەکی هەیە!
ئیملی :زیاتر ونمان دەکەیت! وایە؟ خۆشت لە پرسیارەکە دەدزیتەوە!
ڕۆبــن :بــوار بــدەن؛ شــیکاریتان بــۆ دەکــەم ،مرۆڤــی دز هەرگیــز تێــر
ناخــوات ،خــۆ زۆری هەیــە ،بــەاڵم بەناشــوکری دەســتی پــێ کــردووە ،نابینی
دزەکان هــەر دەدزن و هــەر هەڵپــەش دەکــەن؟! سیاســی و بازرگانەکانــی
ئێســتە ،زۆریــان ئەمــە حاڵیانــە ..بەدڕەوشــتیش بــە هەمــان شــێوەیە ،کــە
بەناشــوکری دەســتی پــێ کــرد ،هەرگیــز تێــری لــێ ناخۆیــت ..خــوای گــەورە
نیعمەتــی تێربوونەکــە ،وەك عەزابێــک ،بــۆ ناشــوکریکردنەکە ،لەســەر
کەســەکان هەڵدەگرێــت.
خــوای گــەورە لــە قورئانــدا دەفەرموێــت( :لَ ِئــن َشــك َ ْر ُت ْم َ َأ
ــم)
ل ِزيدَ َّنكُ ْ
ئەگــەر شــوکر بکەیــت ،ئەوســا زیــاد دەکرێــت ،شــوکرەکە تەنهــا بــۆ شــتە
فیزیکییــەکان نییــە ،خەڵکــی هــەر بیــری الی پــارەو جانبــە فیزیکییەکانــە،
بۆیــە هەمــووی ســەرگەردانە ،یانــی گــەر کەســێك پــارووە نانێکــی دەســت
بکەوێــت و شــوکری خــوای گــەورە بــکات ،خــوای گــەورە قەناعەتــی بــۆ
زیــاد دەکات ،نەفــس و ڕۆحــی بــەو پــارووە زیاتــر تێــر دەکات وەك لەوانــەی
بــە تەنەکــە خواردنیــش دەڕێژێــت ،بــۆ سێکســیش گــەر شــوکر بیــت ،هەتــا
لەســەر نەبوونیشــی ،خــوای گــەورە ئارامگــری و هێــزی خۆڕاگریــت پــێ
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دەبەخشــێت؛ چونکــە لــە بەرامبــەری شــوکردا ،ئیلــا دەبێــت پاداشــت
هەبێــت؛ بــا شــوکرەکە ئەگــەر لەســەر نەبوونیــش بێــت.
بــەاڵم شــوکر مەقامێکــی بەرزە ،دەبێت کەســەکان ،ئاســتیان بــەرز بکەنەوە؛
تــا بتوانــن شــوکر بکــەن ،لــە پێــش شــوکرەوە صەبــر هەیــە ،ئارامگرتــن
مەرحەلــەی خــوارە ،شــتێکی ســەرەتاییە؛ چونکــە پێچەوانــەی ئارامگرتــن،
نائارامییــە ،نائارامیــش کــە ســنوورەکەیت بەزانــد ،دەبێــت بــە کوفــر،
کوفریــش شــاردنەوەی شــتێکە بــە شــتێکی تــر ..بۆیــە هــەر دوا بــەدوای ئەو
ـم �إ َّن
(ولَ ِئــن ك َ َف ْر ُتـ ْ
دەقــەی کەلەســەر شــوکر هاتــووە ،یەکســەر دەفەرموێــتَ :
ـديدٌ ) دەبینــی ئەنجامــی کوفــر ،هــەردەم عــەزاب و ســزایە ،ئەمــە
عَ َذ ِابــي لَ َشـ ِ

لــە دونیــادا ،ئــەوە حســاباتی قیامەتیــش ،بــا لــەوالوە بوەســتێت!
سۆفیا :هەرگیز شیکاری لەم شێوەیەم نەبیستووە! شوکر ..سەیرە الم.
ئیملی :کوفر ..ئەوەش هەر سەیرە!
ڕۆبــن :بیگومــان هەردووکــی زۆر ســەیرە ،نــەك هــەر ســەیرە ،بەڵکــو
موعجیــزە دەخوڵقێنێــت ،ئەنجامــی شــوکر زۆر گــەورە و فراوانــە ،عەزابــی
کوفریــش زۆر ســەخت و گشــتگیرە.
ســۆفیا :ئێســتە هەڵەکــەی ئێمــە لەکوێدایــە؟ کەســی تینــوو ،هــەردەم بیــری
الی ئــاوە!
ئیملی :باسی ئەوەش بکە هههه.
ڕۆبــن :بەجۆرێکــی تــر تێتــان دەگەیەنــم ،کاری ناشــەرعی ،ئــاوی ســوێرە!
هەتــا بیخوێتــەوە هــەر تینووتــر دەبیــت .زگــت دەتەقێــت و تینوێتیــش ال
نابــات!
سۆفیا :بە فەلسەفە ،کەس تێری نەخواردووە ،با تۆش تاقی بکەینەوە.
ئیملــی :گــەر هەموومــان پێکــەوە بیــن ،لەوەیــە جەوێکــی تایبەتیــش
دروســت ببێــت! گــرووپ خۆشــە! وەرزشــکار دیاریــت ،پێــت دەکرێــت!
پهيامى وريايى
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ڕۆبــن :الی ئێمــە ..کــوڕ ،کــچ هەڵدەخەڵەتێنێــت! ســەیرە لێــرە پیرێــژن،
گەنــج هەڵدەخەڵەتێنێــت!
ســۆفیا :هەرگیــز کــەس پێــی نەوتــووم پیرێــژن ،نەفرەتــت لــێ بێــت ،ئیملــی
بــا بڕۆین.
ئیملــی :منیــش هەرگیــز چاوەڕێــی ئــەوەم نەدەکــرد ..نــا ،ســۆفیا دانیشــە،
مــن حــەز ناکــەم بڕۆیــن.
ڕۆبــن :ئافەریــن ئیملــی ،هــاوڕێ دەبێــت وا بێــت ،هاوکاریــی هاوڕێــی بــکات
و ویســتی کارێکــی خــراپ بــکات ،دای بنیشــێنێت ،نەهڵێــت بــڕوات ،هــا
نابینــی ،کچــەکان هاوڕێــی خــراپ دەیانبــەن بــۆ جێگــەی خراپــە ،کەســێك
نەبــووە ،بڵــێ :دانیشــە!
ســۆفیا :زۆر خــراپ ئێمــەت شــکاند ،پیرێــژن! پیرێــژن! خــۆ گوێــت لــێ بــوو
ئیملــی ،چــۆن نەڕۆیــن؟!
ئیملــی :ڕاســت دەکات ڕۆبــن ،هەرگیــز ئــەوەم لەیــاد ناچێــت! خــراپ ئێمــەت
شــکاند! ئێمــە چاوەڕێــی چــی بوویــن؟! کەچــی تــۆ بــەو وشــەیە ،وێرانــت
کردیــن؛ ئــەو وشــەیە ،دڵــی ئافــرەت تێــك دەشــکێنێت.
ڕۆبن :ڕۆمی دەڵێ:
“”.You have to keep breaking your heart until it opens
بەردەوام دڵت بشکێنە ،تا دەکرێتەوە.
سۆفیا :دەقێکی جوانە ،بەاڵم زۆر ڕوون نییە؟
ئیملی :پەیوەندی هەیە لەگەڵ ئەوەی کە ئێمەت شکاند؟
ڕۆبن:گوێــز هەیــە ،بەئاســانی و بەبێ شــکان دەکرێتەوە ،ئەوســا کاکڵەکەیت
دەســت دەکەوێــت ..گوێزیــش هەیــە ،دەبێــت چەکوشــێکی پێــدا بکێشــیت؛
تــا بیشــکێنیت و کاکڵەکــەی دەربهێنیــت ،هەشــە زۆر ســەختە ،دەبێــت
چەندیــن جــار لێــی بدەیــت؛ تــا بشــکێت و کاكڵەکەیــت دەســت بکەوێــت،
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هەیــە خــراپ لێــی دەدا ،دواتــر کاکڵەکــەی خــراپ دەکات ،هەشــە پووچــە!
هــی ئێــوە پــووچ نییــە؛ چونکــە ئــەو وشــە ڕایچڵەکانــدن ،کەواتــە :دەبێــت
کاکڵەکــەی دەربهێنــن ،منیــش جــوان لێمــدا ،وا نازانــم خــراپ بێــت ،دەزانــی
خــراپ چییــە؟
سۆفیا :هەرچی بچێتە بواری شکاندنی ئێمەوە ،خراپە!
ئیملی :ئا بڵێ چی لە پیرێژن ،خراپتر بوو؟!
ڕۆبــن :گــەر بموتایــە قەحبــەکان ،هــەی لەشفرۆشــینە! ئەوســا زۆر خراپتــر
نەدەبــوو؟
سۆفیا :دەی ئەوەتا ،خۆ ئەوەشت پێ وتین!
ئیملــی :نـــــا ســۆفیا ،بهێڵــە شــی بکاتــەوە ،ئەمەیــان شــیکارییە ،گــەر
یەکەمجــار ،لەبــری پیــر ،بیگوتبــا قەحبــە ،خــۆ شــێت دەبوویــن!
ڕۆبــن :ســۆفیا ،ئیملــی هاوڕێیەکــی چاکــە ،قــەدری بگــرە ،هاوڕێــی
چــاك ئەوەیــە بــەردەوام هاوڕێکــەی هێــور بکاتــەوە ،دەزانــی الی ئێمــە،
خەڵکەکــەی زۆر خراپــن؛ چونکــە یەکتــری تــووڕە و پــڕ دەکــەن ،ئافرەتێــك
کێشــەیەکی دەبێــت و دەچێتــە الی هاوڕێیەکــی و بــۆی بــاس دەکات،
ئەویــش ئەوەنــدەی تــر پــڕی دەکات ،ئــەو یەکــەم جــار بــۆ دەردەدڵێــك
ڕۆشــتووە ،کەچــی ئــەو تــەواو دڵــی پــڕ کــردووە!
دوو ئافرەتــی جوانــی وەك ئێــوە ،چــۆن خــۆی دەخاتــە بــەردەم گەنجێــك!
بەبــێ گرێبەســت ،هــەروا بەهەوانتەیــی! لەشــی ئێــوە موڵکــی خۆتانــە،
بــە ڕێوشــوێن و ئالیەتــی خــۆی نەبێــت ،کــەس بــۆی نییــە دەســتی بــەری
بکەوێــت.
سۆفیا :بەڕاســــت ،ئێمە جوانین؟!
ئیملی :سۆفیا حەزی لەم وشانەیە ههه.
ڕۆبــن :هەردووکتــان زۆر زۆر جوانــن ،بەتایبــەت کــە بــەم شــێوەیە پێکــەوە
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بن .
سۆفیا :دەڵێی پەشیمان بوویتەوە هههه.
ئیملی :سۆفیا واز لەو قسانە بهێنە ،بهێڵە خۆی قسە بکات.
ڕۆبــن :هــەرکات و هەرکــەس ئامادەیــی گۆڕانــکاری تێــدا دروســت بــوو؛
ئــەوا جوانــە؛ چونکــە ئــەوە ســیفەتە ناشــرینەکانن ،دەبێــت بگۆڕرێــن بــە
ســیفەتی جــوان ،ئەوســا زۆرتریــن جوانــی تێــدا کــۆ دەبێتــەوە ،دواتــر
دەبــن بــە یــەك چەپکەگــوڵ ،جــا گــوڵ بێــت و ســیفەتی گوڵیــش لــە خــۆی
بگرێــت ،ئەوســا دەبێتــە باخچەیەکــی جــوان و بۆنــدار.
سۆفیا :بۆنیشمان خۆشە ئێستە ،وایە؟
ئیملی :ڕۆبن ،سۆفیا لە ماڵەوە ،سەر مێزەکەی پڕە لە بۆنی (.)......
ڕۆبن :ئافرەت بەو بۆنانە ،بۆنی خۆش نابێت.
سۆفیا :واتە :بۆنمان ناخۆشە؟
ئیملــی :بۆنــی هەردووکمــان بکــە ،بزانــە هــی کاممــان خۆشــترە ،ئــەوەی مــن
بۆنــی ( ،)......بزانــە مارکــەی کاممــان چاکتــرە؟
ڕۆبــن :بۆنــی دەســتکرد ،دەبێــت لێــی نزیــك ببیتــەوە ،ئەوســا هەســتی پــێ
بکەیــت ،بــەاڵم بۆنــی سروشــتی ،لــە دووریشــەوە هەســتی پــێ دەکەیــت!
سۆفیا :مەبەستت چییە؟
ئیملــی :نایەوێــت بمانشــکێنێت ،بڵــێ هــی کاممــان ،لــە کاممــان بۆنــی
خۆشــترە ،وایــە؟
ڕۆبن:مــرۆڤ بــە ســیفەتە جوانــەکان ،خۆشــترین بۆنــی دەبێــت؛ بــۆن
شــتێکی ڕووکەشــی و ئاســانە ،هەمــوو کــەس دەتوانێــت بەدەســتی
بهێنێــت ،بــەاڵم بۆنــی ســیفەتەکان دەبێــت لەنــاوەوە بێتــە دەرە ،نــەك تەنهــا
لــە پێســت و جــل و بــەرگ بدرێــت ،لــە ڕەمەزانــدا ئێمــە بــەڕۆژوو دەبیــن،
بۆنــی دەممــان ناخــۆش دەبێــت ،بــەاڵم ئــەو بۆنــە ،الی خــوای گــەورە زۆر
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خۆشــە.
سۆفیا :دەمانگەڕێنیتەوە بۆ ڕۆژی یەکەم ،دەی قسە بکە ،گوێ دەگرین.
ئیملی :چ شتێك لەناوەوە بۆ دەرەوە ،کاریگەریی دەبێت؟
ڕۆبــن :قورئــان ئــەو ســیفەتە جوانانەمــان بــۆ بــاس دەکات ،کــە بۆنــی دەر
و ماڵــی پــێ خــۆش دەبێــت ،یەکــی نوســخەیەك قورئانتــان پــێ دەدەم،
بــەوردی ســەیری کۆتایــی ســورەتی الفرقــان بکــەن ،لەگەڵیــدا بیــر بکەنــەوە،
ئەوســا دەر و ماڵتــان هەمــووی بۆنخــۆش دەبێــت.
سۆفیا :ئێستە هەندێکیشی باس بکە بۆمان.
ئیملــی :مــادام دەستنیشــانی کــردووە لێگــەڕێ ســۆفیا ،وەك ڕۆژی یەکــەم،
پێکــەوە مووناقەشــەی دەکەیــن.
ڕۆبــن :ئافەریــن ئیملــی ،ســۆفیا بەتونــدی ئیملــی بگــرە؛ هاوڕێیەکــی زۆر
بــاش دەبێــت بــۆت!
سۆفیا :چییە هەر دەڵێی :ئیملی ،ئیملی!
ئیملــی :ژن وایــە ڕۆبــن ،غیــرەی هەیــە ههــه ،ســۆفیا مەبەســتی خراپــی
نییــە.
ڕۆبــن :کەواتــە :ئیملــی دڵــت بــە ســۆفیا زۆر خــۆش بێــت ،مــادام
غیــرەی هەیــە ،غیــرە زۆر چاکــە لــە ئافرەتــدا هەبێــت ،غیــرە جۆرێکــی
خۆشەویســتییە ،بــەاڵم گــەر ســنوورەکەی بزانرێــت.
سۆفیا :چ جۆرە سنوورێك؟
ئیملی :ڕۆبن ،هەر خۆت بڵێ!
ڕۆبــن :زۆر ئافــرەت هەیــە ،مێردەکــەی خــۆش دەوێــت ،ئەوەنــدە غیــرەی
لــێ دەکات ،ئیتــر غیرەکــە ،لــە غیــرەدا نامێنێــت و ســنووری ئازادییەکانــی
مێردەکــەی پێشــێل دەکات ،لــە بنەڕەتــدا ،هــۆکاری ئافرەتەکــە ،هــەر
خۆشەویســتییە بــۆ مێردەکــەی ،دەیەوێــت لــە دەســتی نــەدات ،بــەاڵم
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ئەوەنــدە موبالەغــەی تێــدا دەکات ،دواتــر پیاوەکــە ،لــە داخــدا تەاڵقــی
دەدات؛ چونکــە ناتوانێــت تەحامولــی بــکات!
ســۆفیا :ژنێــك ئەوەنــدە پیاوەکــەی خــۆش بوێــت ،بــۆ دەبێــت تەاڵقــی
بــدات!
ئیملی :دیارە بە ناوی خۆشەویستییەوە ،بێزاری دەکات!
ڕۆبــن :هــەر شــتێك ســنووری خــۆی تێپەڕانــد ،دوای ئــەوە عەزابــی خوایــی
د ێت !
ســنووری خۆشەویســتی بــۆ مرۆڤــەکان ،ســنوورێکی دیــاری کــراوە ،کــە
زۆر موبالەغــەی تێــدا کــرا ،لــە ســنووری مرۆڤایەتییــەوە ،بــۆ ســنوورێکی
ترســناك پــەل دەکێشــیت ،ئیتــر لەوێــدا ،بەهــۆی موبالەغــەی زیــاد لــە
حــەدی خــۆی ،لــە هەمــووی مەحــروم دەبێــت.
ســۆفیا :دەی ڕۆبــن ئافــرەت وایــە ،کــە کەوتــە نــاو خۆشەویســتییەوە خێــرا
دەڕوات و خــۆی لەیــاد نامێنێــت و لــە بەرانبــەردا دەتوێتــەوە زۆرجــار.
ئیملــی :چەندیــن جــار وام لــێ هاتــووە ،دواتــر خیانەتیشــم لــێ کــراوە!
ئەنجــام ئەوەتــا ،ئێســتە مــن و ســۆفیا ،هەردووکمــان نــە مێردمــان هەیــە،
نــە منــداڵ ..ڕۆبــن ،تــۆ ئــەوە دەزانیــت؟
ڕۆبــن :هەرکــە ئێــوەم ،بــە ســەگەکانەوە بینــی ،زانیــم؛ چونکــە چەندیــن
جــار ئێــوە هــەر بەســەگەوە دەمبینیــن ،جــا چ ســەگێکیش JakeRussell
ئــەم ســەگانە زۆر خەتــەر و پیســن ،لــە بەریتانیــا ناوبانگــی خراپیــان هەیــە،
خــۆ ئــەوە دەزانــن؟
سۆفیا :وا مەڵێ؛ زۆرم خۆش دەوێ!
ئیملی :منیش زۆرم خۆش دەوێ!
ڕۆبــن :دەزانــن ،ئێســتە ئەســڵەن یاســاغە هەندێــك لــە جــۆری ســەگەکانت
هەبێــت؟!
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سۆفیا :چ جۆرێك یاساغە ،نازانم.
ڕۆبــن :ئــەم جۆرانــە یاســاغە PitBullTerrier،JapaneseTosa،DogoArg
 ،entino،FilaBrasileiroئــەوەی ئێــوەش  JakeRussellلــە ترســناکەکانن،
کــە چەندیــن جــار منداڵــی ماڵەکانیــان خــواردووە!
ئیملی :ئێمە منداڵمان نییە.
ڕۆبــن :مــن دەزانــم فەراغتــان هەیــە ،بۆیــە ســەگتان پێیــە ،هیــوادارم بــۆ
شــتی خراپیــش بــەکاری نەهێنــن!
سۆفیا :من بەکاری دەهێنم بۆخۆ....
ئیملــی :بوەســتە ســۆفیا ،تــەواوی مەکــە ،ڕۆبــن ..ســەگ ئیتــر ســەگە،
هاوڕێیەتــی خۆشــە ،ئــەوەی مــن هەتــا هەندێــك ئیشیشــم بــۆ دەکات ،تــۆ
بڵــێ بــۆ ڕقــت لەســەگە؟!
ڕۆبن :ڕقم لە سەگ نییە ،ئێوەم خۆش دەوێت.
ســۆفیا :ئیملــی پێــم وتیــت ،گەنــج هەرچەنــد بیهێنێــت و بیبــات ،ناتوانێــت
لــە خۆشەویســتیی ئافــرەت دەربــازی ببیــت ،خــۆ گوێــت لــێ بــوو ،چــی
وت؟!
ئیملــی :ســۆفیا ،تــۆ یەکســەر پێــش دەکەویــت ،پێــم وتیــت دوێنــێ کــە
ســەیری ســورەتی (الفرقان)مــان کــرد ،وتــم بــەو شــێوەیە ســەیری ئــەو
مەکــە ،گــەر ڕۆبــن ئــەو شــتانەی مەبەســت بوایــە؛ ڕێنموونــی نەدەکردیــن
بــۆ خوێندنــەوەی ئــەو دەقانــە!
ڕۆبن :سۆفیا ببیستە ،ئیملیم زۆر زۆر خۆش دەوێت!
ســۆفیا :کەواتــە :مــن بەجێتــان دەهێڵــم ،بــۆ خۆتــان خۆشەویســتیی خۆتان
بکــەن ،ســەگەکەم لەماڵــەوە بەتەنهــا جێ هێشــتووە ،مــن دەڕۆم.
ئیملــی :پێــم وتیــت ســۆفیا ،ئارامــت هەبێــت ،ســوێند دەخــۆم بــە (،)Jesus
ئــەم گەنجــە بــەو جــۆرە نییــە ،کــە تــۆ بیــری لــێ دەکەیتــەوە.
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ڕۆبن :گەر تۆ بڕۆیت سۆفیا ،منیش دەڕۆم!
ســۆفیا :مەگــەر تــۆ حــەزت لــە خۆشەویســتی نییــە لەگــەڵ ئیملیــدا ،ئــێ
منیــش بەتەنهــا بەجێتــان دەهێڵــم ،بــۆ خۆتــان خۆشەویســتیی خۆتــان
بکــەن.
ئیملی :بەڕاست ڕۆبن ،گەر سۆفیا بڕوات؛ تۆش دەڕۆیت؟
ڕۆبــن :لــە شــەرعی ئێمــەدا ،دروســت نییــە ،ئافرەتێــك و پیاوێــك بەتەنهــا
پێکــەوە بــن ،ئەگــەر ســۆفیا بــڕوات و مــن بەتەنهــا بمێنمــەوە ،ئــەوە چــاك
نییــە.
ئیملــی بۆچــی ســوێندت خــوارد بــە ( ،)Jesusمەگــەر تــۆ کۆتایــی ســورەتی
(الفرقــان)ت نەخوێندووەتــەوە ،وەك پێشــتر ئاماژەشــت پــێ کــرد ،لەیــەك
دەقــدا ،هــەم وەاڵمــی تــۆش و هەمیــش وەاڵمــی ســۆفیای تێدایــە!
سۆفیا :چ جۆرە وەاڵمێك؟
ئیملــی :ڕۆبــن ،بۆچــی خــۆت شــی ناکەیتــەوە؟ ئێمــە وەك خــۆی لێــی تــێ
ناگەیــن ،تکایــە شــتێکی لەســەر بڵــێ ،دوێنێــش نەتــوت ،ئەوەتــا ئیســتە
خۆشــمان خوێندوومانەتــەوە ،شــتێكی لەســەر بڵــێ!
ڕۆبــن :لــە ســورەتی (الفرقــان)دا ئایەتــی  ٦٨وەاڵمەکانــی هەمــووی تێدایــە،
الل �إ ٰلَهً ــا َ
ـس
ـون َمــعَ َّ ِ
آخـ َـر َو َل يَ ْقتُ ُلـ َ
ـن َل يَ دْ عُ ـ َ
کــە دەفەرمــوێَ :
(و َّال ِذيـ َ
ـون الن َّْفـ َ
الل َّ�إل ِب ْال َحـ ِّ
ـك يَ ْلـ َ
َّال ِتــي َحـ َّـر َم َّ ُ
امــا)
ـون ۚ َو َمــن يَ ْفعَ ـ ْـل ٰ َذ ِلـ َ
ـق َو َل يَ ْز ُنـ َ
ـق أ� َث ً
خەسڵەتی مرۆڤی ئیماندار ،هەموو ئەوانەی دەبێت تێدا بێت:
 -١هاوار ناکەنە غەیری خوای گەورە (اەلل).
 -٢دەستیان ناچێتە خوێنی خەڵك و کوشتار ناکەن.
 -٣زینــا ناکــەن ،واتــە :زیناکــەر نیــن و بەناشــەرعی لەگــەڵ کەســدا ناخــەون
(.)adulterers
ســۆفیا :ئــەو وشــەت لەکــوێ هێنــاوە ( )adulterersئــەوەم لــە پیــرەکان
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بیســتووە؟!
ئیملی :ڕۆبن ،ئەو وشە ئینگلیزییە؟ یان التین و زمانی ترە؟
ڕۆبــن :ئــەو وشــە هــەم ئینگلیزییــە و هەمیــش لــە ()Bibleدا هاتــووە ،ئێــوە
لەبەرئــەوەی لــە ڕۆحیەتــی دینەکــەی خۆشــتان دوور کەوتوونەتــەوە،
بەالتانــەوە ئاســاییە ،لەگــەڵ سەگیشــدا ئم...ببــوورە.
ســۆفیا :نــە پیــاو پێمــان ڕازییــە ،نــە سەگیشــمان پــێ ڕەوا دەبینــن!
سەرڕەشــێکی نابووتــی وەك تــۆش ،خــۆی کــردووە بــە مامۆســتامان! یەڵــا
ئیملــی ،بــا بڕۆیــن.
ئیملــی :ســۆفیا ،تــۆ دانیشــە ،قســە مەکــە ،مــن دەمەوێــت لەگــەڵ ڕۆبــن
قســە بکــەم.
ڕۆبــن :ســۆفیا ،بــا یــەك شــتت پــێ بڵێــم ،مــن لــەم واڵتــەدا خوشــکم
نییــە ،فەراغــی بێخوشــکیم هەیــە ،دوو خوشــکم هەیــە لــە کوردســتانن،
خوشکێکیشــم مــردووە ،زۆرجــار بیــری ئــەو خوشــکەم دەکەمــەوە دەگریــم،
نــاوی لەیــا بــوو ،حــەز دەکــەم تــۆ ببیــت بــە خوشــکم؛ چونکــە فەراغــی
خوشــك لــە ناخمــدا هەیــە ،زۆر خۆشــە کاتێــك خوشــك و بــرا پێکــەوە قســە
دەکــەن و لەیــەك تــێ بگــەن.
ســۆفیا :ئم...نازانــم چــی بڵێــم! داوایەکــی ســەیرە ،ئــەوە وەاڵمەکــەی مــن
بــوو ،یــان ئیحراجــم دەکەیــت؟
ئیملی :سۆفیا یەکسەر قبووڵی بکە ،برای وا ،دەستی کێ دەکەوێت؟!
ڕۆبــن :کەواتــە :پێــش ســۆفیا ،تــۆ برایەتیــی منــت قبــووڵ کــرد ئیملــی ،زۆر
سوپاســت دەکــەم ،خۆشــحاڵم ئێســتە لــە پــاڵ دوو خوشــكی خۆمــدام.
سۆفیا :من برای وەك تۆم ناوێت ،قەڵەوی ناشرین!
ئیملی :بوەست سۆفیا ،ئازاری مەدە!
ڕۆبــن :قەینــا قبووڵمــە ،مــن قــەرزاری ســۆفیام ،پێــم وت پیرێــژن،
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ئــەوە حەقەکــەی خــۆی کــردەوە ،مــن ڕێجیــم دەکــەم و هەندێــك خــۆم
دادەبەزێنــم ،تــۆش خــۆت گەنــج بکــەرەوە.
ســۆفیا :کەواتــە)CosmeticSurgery( :ی بکــەم ،جــا کــێ پارەکــەی بــدات؟
دەزانیــت چەنــد گرانــە!
ئیملــی :ســۆفیا ،وتــم ئەوەنــدە پێــش مەکــەوە ،حەتمــەن ڕۆبــن مەبەســتی
تــری هەیــە.
ڕۆبــن :ســۆفیا بــا هەردووکمــان ،بەسروشــتی خۆمــان جــوان بکەیــن ،خــۆ
هەیــە بــۆ نەمانــی قەڵەوییەکــەی ،بــە عەمەلیــات خــۆی الواز دەکات ،مــن
پــارە نــادەم بــۆ ئــەوە ،بەسروشــتی و پارێــز ،خــۆم دادەبەزێنــم ،تــۆش
بەسروشــتی ،خــۆت جــوان بکــە!
ســۆفیا :جــا ئــەوە چــۆن دەبێــت ،تــۆ خــۆت وتــت پیرێــژن ،پیرێــژن ،ئــەم
چرچولۆچییــە ،بەچــی ال دەچێــت؟!
ئیملــی :ســۆفیا ،ناتوانیــت هەندێــك ئــارام بگریــت؛ تــا ڕۆبــن قســەکانی
تــەواو بــکات؟!
ڕۆبــن :ســۆفیا گــوێ لــەم خوشــکەی خــۆت بگــرە ،بــا هەردووکمــان فێــری
ئارامیــی بیــن لێــوەی ،عەمەلیــات و ( )CosmeticSurgeryڕووکــەش
دەگۆڕێــت ،نــاخ ناگۆڕێــت ،جوانــی دەبێــت لەنــاوەوە بێــت ،نــەك دەرەوە..
جوانیــی دەرەوە ،هەرچەنــد گرنگــی پــێ بدەیــت ،هــەر ڕۆژێــك دێــت و
بەســەر دەچێــت ،بــەاڵم جوانیــی نــاوەوە ،هــەزاران ســاڵ تەمەنــی دەبێــت،
ســەدان ئافــرەت مــن نەمدیــون بەچــاو ،بــەاڵم دەزانــم جوانییەکەشــیان
چــۆن بــووە ،نــەك جوانیــی جەســتەیی ،ئــەو جوانییــەی کــە لەناخیــدا
بــووە ،جەستەشــی ژێربــار کــردووە بەکردنــی چاکــە ،کاری چاکــە ،هەرگیــز
پیــر نابێــت ،تەمەنــی چاکــە زۆر درێــژە ،بــا تەمەنــی چاکەکانمــان درێــژ
بکەیــن ،تەمەنــی خۆمــان کەمــە ،کۆتایــی پــێ دێــت ،زوو یــان درەنــگ،
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ببــوورن ئــەوەش دەڵێــم لەوەیــە زۆریشــمان نەمابێــت.
بۆ دەگریت سۆفیا ،ببوورە نامەوێت ئازارت بدەم.
ســۆفیا :مــن شــێتم ،شــێواوم ،دەزانــم ئــەم قســانەی تــۆ ڕاســتە ،بــەاڵم دڵــم
نایەوێــت قبووڵــی بــکات ،هێزێــك پاڵــم پێــوە دەنێــت؛ بڕۆمــەوە بــۆالی
ســەگەکەم.
ئیملــی :ســۆفیا گیــان ،ناڕەحــەت مەبــە ،مــن ناهێڵــم بڕۆیــت؛ چونکــە تــۆ
بڕۆیــت ،ڕۆبنیــش دەڕوات ،ئیتــر ئــەم گفتوگۆیەمــان لەدەســت دەچێــت،
یەکــەم جــارە لەژیانمــدا بەگەرمــی و بــەم شــێوەیە ،لەگــەڵ کەســانی تــردا،
گفتوگــۆم کردبێــت.
ڕۆبــن :ســۆفیا ئــەوە بزانــە ،ئیتــر ئیملــی خوشــکی گــەورەی منــە ،ماڵیشــتان
دەزانیــن ،بەئاســانی وازت لــێ ناهێنیــن؛ چونکــە هــەردەم دەکرێــت
خوشــکێکی الســاریش هەبێــت ،خــۆ نابێــت خوشــك و براکانــی پشــتی تــێ
بکــەن ،دەبێــت گــەر ڕۆشــتیش؛ بیهێننــەوە ،الی ئێمــە خــۆ وا نییــە ،کچێــك
بــڕوات دەیکــوژن! ناچــن بەهێمنــی دەســت بخەنــە سەرشــانی و بیهێننــەوە؛
چونکــە لەوانەیــە خەتــای ئــەوان بووبێــت ،کــە کــچ لــە مــاڵ بــڕوات!
ئەگــەر تــۆ بڕۆیــت ،مــن دواتــر لۆمــەی خــۆم دەکــەم ،دەڵێــم حەتمــەن
هەڵەیــەك لەمنــدا هەیــە ،گەرنــا ســۆفیای خوشــکم ،چــۆن دەڕوات؟!
ســۆفیا :تــۆ هــەر بەڕاســت ،بــە مــن دەڵێــی خوشــك؟! مــن چــۆن بــاوەڕ بــەم
قســەیە بکــەم؟!
ئیملی :من باوەڕم کردووە ،سۆفیا تۆش باوەڕ بکە.
ڕۆبــن :ســۆفیا ،لەوانەیــە تــۆ لــە خانەوادەیەکــی زۆر شــێواوەوە هاتبێتیتــە
دونیــا ،هەســتی برایەتیــت نەدیبێــت ،بۆیــە تــێ ناگەیــت ،بــەاڵم درەنــگ
نەبــووە ،دەتوانیــن ئــەو خانــەوادە چــاك بکەینــەوە!
ســۆفیا :مــن هــەر نازانــم دایــك و باوکــم کێیــە ،چــاوم بــە دونیــا هەڵهێنــا ،لــە
پهيامى وريايى
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الی (سۆشــیاڵ) بــووم ،کــەس پێــی نەوتــووم خوشــك؛ تــا بزانــم بــرا واتــای
چــی؟ مــن نازانــم بــاوك و دایــك چییــە ،چجــای بــرا!
ئیملــی :ســۆفیا منیــش یــەك برام هەیــە لــە ئەمریکایــە ،هەرئەوەنــدە دەزانم
لــە ئەمریکایــە ،قــەت تەلەفۆنیشــم بــۆ نــاکات ،ئەمــە برایــە بــەم شــێوەیە
گوێمــان لــێ دەگرێــت ،بــەاڵم ببــوورە ڕۆبــن ،تــۆ وتــت چاکــی دەکەینــەوە،
ئــەو کــە نییەتــی ،چــۆن چاکــی دەکەیــت؟!
ڕۆبــن :دەی ئەوەتــا ،خــۆی هــەر ئێســتە چــاك بــووە ،مەگــەر خۆمــان
تێکــی بدەیــن ،هــەر ئێســتە خــۆی چاکــە ،ئەوەتــا دوو خوشــك و برایــەك
پێکــەوە قســە دەکــەن ،لــەوە چاکتــر هههــه ،ســۆفیا شــەوانە هەندێــك
گــوێ لــە ( )MuftiMenkبگــرە ،زانایەکــی ئیســامییە خەڵکــی زیمبابۆیــە،
هاوکاریــت دەکات لــەوەی دواتــر چاکتــر لەیــەك تــێ بگەیــن و دەبیــن بــە
خانەوادەیەکــی بەهێزیــش.
سۆفیا :واتە :دێیت بۆ ماڵمان؟!
ئیملــی :ئــەی بۆچــی نایــەت دێــت ،بــەاڵم حەتمــەن دەبێــت پێکــەوە بیــن؛
چونکــە بەتەنهــا نایــەت ههــه.
ڕۆبن :دەبینی سۆفیا ،ئیملی چەند هەردووکمانی خۆش دەوێت.
ســۆفیا :مــن هــەر لەســەرەتاوە تــۆم خــۆش ویســت ،بــەاڵم تــۆ خــۆت
ئاڕاســتەکەت دەگــۆڕی!
ئیملی :سۆفیا ،وەزعەکە خراپ مەکەرەوە.
ڕۆبن:ئــەو خەســڵەتانەی کەســێك تێیــدا ڕۆچــوو بێــت؛ بەئاســانی ناگۆڕێــن،
ســۆفیا گــوێ زۆر بگــرە لــە ( )MuftiMenkئــەوە بــرای منــە ،جوانتــر لــە مــن
تێــت دەگەیەنێــت.
سۆفیا :یانی تۆ ئەسڵ خەڵکی ()Zimbabweیت؟
ئیملی :مەگەر پێشتر نەتوت :خەڵکی کوردستانم؟!
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ڕۆبــن :ئێســتە مــن دوو خوشــکی خــۆم لەپاڵمدایــەو خەڵکــی بەریتانیــان،
مــن خەڵکــی بەریتانیــام؟!
سۆفیا :ئێستە تێگەشتم.
ئیملی :زۆر باش بوو سۆفیا ،ئەم جارە تێ گەشتیت ههه.
ڕۆبن :بهێڵە ئیملی دڵی کرایەوە.
سۆفیا :لەبەرچاوم گۆڕایت ڕۆبن.
ئیملــی :هەریەکــەم ڕۆژ دوای وتارەکــە ،الی مــن جیــاواز دیــار بــوو ،هەرگیــز
ئــەوەم لەبیــر ناچێــت کــە وتــت( :مرۆڤــی ژیــر ،ئــازار بــە ئــازار چارەســەر
نــاکات ،بەالنــی کەمــەوە هێورکەرەوەیــەك دەخوات؛ تــا زەینــی بەتەواوەتی
بێتــەوە ســەرخۆی و بــەدوای عیالجــی هەمیشــەییدا بگــەڕێ).
ڕۆبــن :کەواتــە :ئێســتە هێوریــن و پێویســتە عیالجــی هەمیشــەیی
وەرگریــن؟ تــۆ چــی دەڵێــی ســۆفیا؟
ســۆفیا :بــا ئەمشــەو گــوێ بگــرم لــەو کابرایــە؛ چونکــە بەشــێوەیەك خســتنە
زەینمــەوە ،لەیــادم نەچێــت!
ئیملی :منیش دێم و پێکەوە گوێی لێ دەگرین.
ڕۆبن :کەواتە :بەیانی یەك دەبینینەوە.
..............
دوای ئــەوەی گوێیــان لــە کۆمەڵێــك وتــاری موفتــی مینــك گــرت و بەیــەک
گەشــتینەوە..
ڕۆبــن :ڕووتــان گەشــە ئەمــڕۆ ،دیــارە ســوودی باشــتان لــە موفتــی
وەرگرتــووە ،وتارەکانــی بەهێــزن وایــە؟ ئینگلیزییەکەشــی زۆر ڕوون و
تێگەیەنــەرە.
سۆفیا :ئیملی بیهێشتایە ،دوای یەکەم وتار ،ئیتر گوێم لێ نەدەگرتەوە!
ئیملــی :بــەاڵم ســۆفیا ،چیــژت لەگوێگرتنــی وەردەگــرت ،هەرگیــز بــەو
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شــێوەیە بەبــێ دەنگــی نەمدیویــت! مــن سوپاســی تــۆ دەکــەم ڕۆبــن،
کــە موفتیــت پــێ ناســاندین ،پێــم وایــە دەبێــت زیاتــر گوێــی لــێ بگریــن،
بەشــێوەیەکی جیــاواز فێــری ژیانمــان دەکات.
ڕۆبــن :هــەر ئەوەنــدەی ئێســتە وتــت ،زۆر چاکــە؛ چونکــە گــەر ڕقــت لــە
کەســێك ببێتــەوە؛ ئــەو ڕقــە دەبێتــە ڕێگــر و حەقەکانــی لــێ وەرناگریــت،
نــەك ئــەوەی کــە دەیڵــێ حــەق نەبێــت ..نــا ،بەڵکــو ڕقەکــە وات لــێ دەکات،
بێبــەش بیــت لــە باشــەکانی.
سۆفیا :کەسی ناشرین ،دەبێت ڕقت لێی بێتەوە.
ئیملی :سۆفیا وا مەڵێ ،ڕۆبن پێی ناخۆشە!
ڕۆبن:زۆرجــار ناشــرینی ،تێگەشــتنێکە خۆمــان لــە زەینــی خۆمانــدا
دروســتی دەکەیــن ،ئەوســا هەرکەســمان بــە دڵ نەبــوو ،ئــەو بەرگــەی بــە
بــەردا دەکەیــن ،کەواتــە :ئــەوە بەرانبــەر نییــە ،کــە ناشــرین بێــت ،بەڵکــو
ناشــرینییەکە لــە زەینــی خۆماندایــە ،وا دەکات جوانییــەکان نەبینیــن ،بــۆ
نموونــە :ئێســتە چــاوت بنووقێنــە ،بەرچــاوت تاریــك دەبێــت ،کــە کردتــەوە
ڕوونــاك دەبێتــەوە ،ئەویــش هەروایــە ،ئــەوە تــۆ خۆتیــت ،بەرچــاوی خــۆت
تاریــك دەکەیــت ،نــەك لــەوەی کــە تاریــك بێــت.
سۆفیا :تۆ بەم شێوەیە بەرگری لە موفتی دەکەیت!
ئیملی :سۆفیا ،ئەوە ڕوونکردنەوەیەکی جوان بوو.
ڕۆبــن :بەرگــری لــە موفتــی نییــە ،نیشــاندانی پەیامەکانــی موفتییــە،
بەرگریشــە لــە تــۆ بەشــێوەیەکی تــر؛ تــا وا نەکەیــت لــە خــۆت ،حەقەکانــت
پــێ نــەگات و خۆتــی لــێ مەحــروم بکەیــت ،موفتــی مینــك پێویســتی
بــە بەرگریــی مــن نییــە ،مــن ئێســتە بەرامبــەری ئێــوەم ،بەرگــری لــە ئێــوە
دەکــەم.
سۆفیا :من کەمێك دوور دەکەمەوە و پیاسەیەك بە سەگەکەم دەکەم.
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ئیملــی :بمێنــەرەوە ســۆفیا ،کــە ڕۆبــن ڕۆشــت ،ئەوســا پیاســەش دەکەیــن،
ئــەو لەبــەر ئێمــە لێرەیــە.
ڕۆبن :ئیملی ،ئەی تۆ چۆن سەگەکەت نەهێناوە؟
ئیملــی :ڕاســتی لەوەیــە بەالتــەوە ســەیر بێــت ،هــەر دوێنــێ خســتمە
ئەنتەرنێتــەوە و فرۆشــتم!
ســۆفیا :دەبینــی ،ڕۆبــن مێشــکی تێــك داویــت ،ئــەو ســەگە جوانــەت
هەرزانفــرۆش کــرد!
ڕۆبــن :ســەگەکەی بەهــەرزان فرۆشــتووە ،بــەاڵم خــۆی پــێ گــران بــووە،
مــرۆڤ چــۆن دەبێــت ببێتــە هاوڕێــی ســەگ ،ئەگــەر کوێــر و نوقســان
بێــت و کەســی نەبێــت؛ ئەوســا دەڵێــم :ئاســاییە لــەو ســەگانەی هەبێــت،
کــە مــرۆڤ ڕادەکێشــێت ،بــەاڵم هیــچ لۆژیــك نییــە ،گەماڵێــك بهێنیتــە
ماڵــەوە و پــارەی دونیــای بــۆ ســەرف بکەیــت و ماڵەکــەش پیــس بــکات،
لــە کۆتاییشــدا ئــەو هــەر ســەگە ،خــۆ بــەم مەســروف و ئەزیەتــە ،نابێتــە
مــرۆڤ ،ســەگەکە پلــەی بــەرز بووەتــەوە ،بــەاڵم بــەم ڕاگرتنــە ،مرۆڤەکــە
پلــەی نــزم دەبێتــەوە!
ســۆفیا :ئەمــە ســووکایەتییە بــە منــی دەکەیــت ،لەبــەر ئــەوەی وتــم :ســوود
لــە ســەگەکەم وەردەگــرم بــۆ .....
ئیملــی :ڕاســتی ڕۆبــن ،موفتــی منــی خســتە نــاو کۆمەڵێــك بیرکردنــەوەی
جیــاوازەوە ،ئەوەنــدە پێــوەی ســەرقاڵم ئێســتە ،زۆر ئــاگام لــە تــۆش نییــە.
ڕۆبــن :ئــەوە شــتێکی باشــە ،مــرۆڤ دەبێــت بــەردەوام بــە بیرۆکــە و باســی
گرنگــەوە ســەرقاڵ بێــت ،نــەك بــە ســەگەوە.
سۆفیا :هەم دیسان لەسەر منە!
ئیملی :سۆفیا تۆ بۆ هەردەم دەیبەیتەوە سەر خۆت.
ڕۆبــن :مــن ئیتــر بەجێتــان دەهێڵــم ،ئەمــە کۆتــا دیــدارە ،تــا ســێ مانگــی
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تریــش؛ چونکــە ســەفەری کوردســتان دەکــەم و بەئاســانی ناگەڕێمــەوە.
ســۆفیا :ســێ مـــــــانگ! جــا زۆری تــێ ناچێــت؟! چــۆن دەتوانیــت ســێ
مانــگ لــە ســەفەردا بمێنیتــەوە؟! خــۆ ئێمــە بەهەزارحــاڵ ســەفەرێکی یــەک
حەفتەیمــان پــێ دەکرێــت.
ئیملــی :ســۆفیا تــۆ کــە نازانیــت ڕۆبــن چــی دەکات و چــی هەیــە؟ عەیبــە
ئــەو پرســیارانە ،ئــەوە شەخســییە.
ڕۆبــن :خۆزگــە هەمــوو کــەس وەك تــۆ بیــری دەکــردەوە ئیملــی ،ئــەو
پرســیارە زۆر کەســی تریــش لێــم دەپرســێت ،زۆرجــار کــە ســەفەر دەکــەم
دەڵێــن :پــارەت لەکــوێ بــوو ،بــۆ ئــەم ســەفەرانە ،کەچــی خەڵکــی بێئاگایــە
لــەوەی زۆرێــك لــە ســەفەرەکان ،نــەك پــارەی تێــدا ســەرف ناکــەم ،بەڵکــو
پــارەی زۆریشــم لێــوەی دەســت دەکەوێــت ،لــە جێگەیــەك کارم دەکــرد،
بەرپرســی بەشــی پەیوەندییــەکان بــووم ،جــاری وا هەبــوو لــە مانگێکــدا
دەڕۆشــتمە  ١٠واڵت ،هەمــوو ڕۆژێــك پــارەم بــۆ حســێب دەکــرا ،لەگــەڵ
مەســرەفیش ،بــۆ ئــەو گرێبەســتانەش کــە دەمکــرد ،لــە زانکۆکانــدا ،پــارەم
وەردەگــرت.
بــۆ کوردســتانیش ماڵــی کەســوکارم لەوێیــە و ماڵــی خۆشــم هەیــە لــەوێ،
خــۆ پــارەی هوتێــل و شــت نادەیــن.
سۆفیا :ئم ...دەی بمبە لەگەڵ خۆت؛ با بزانم کوردستان چۆنە هههه.
ئیملی :حەزی لە سەفەرە سۆفیا هههه.
ڕۆبــن :جــا خــۆ بــەم گەماڵــەوە بیبــەم بــۆ کوردســتان ،حەیــا و شــەرەفم
نامێنــێ هههــه ،ســەگەکەی پــێ نەبێــت ،دەکرێــت پاســاوی بــۆ بهێنرێتــەوە،
بڵێــم ئەمــە خەبیــری نەوتــە و دوو مەسولیشــی پــێ هەڵخەڵەتێنــم هههــه.
ســۆفیا :بمبــە ســەگەکە ناهێنــم ،عەینەکێکــی ڕەش دەکەمــە چــاوم و،
هەرچــی بڵێــی وا دەکــەم ههــه.
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ئیملــی :عادەتــی ئــەوان جیــاوازە ســۆفیا ،دەبێــت دەموچاویشــت دیــار
نەبێــت هههــه.
ڕۆبــن :نــا ،عادەتــی ئێمــە وا نییــە ،کــە دەموچــاو داپۆشــرێت ،وەك ئێــرە
هەمــوو جــۆرە هەیــە ،بگــرە لێــرە خراپتریــش هەیــە ،ئــەوەی هەندێــك
ئافــرەت الی ئێمــە دەیــکات ،لێــرەش ناکرێــت ،تەنهــا ســەگ بەخێــو نەدەکــرا،
ئێســتە ئــەوەش پەیــدا بــووە!
سۆفیا :کەواتە :دەکرێت ،بەم شێوەیە بێم و سەگەکەشم لەگەڵدا بێت.
ئیملی :پێم وا نییە ڕۆبن ڕێگە بدات ،سەگ بڕواتە ناو ماڵیان.
ڕۆبن :ئێمە لە کوردستان ،سەگیشمان هەیە هههه.
سۆفیا :دەی ئیتر بۆ ئەوەندە ڕقت لە سەگە؟
ئیملی :بەڕاستە ڕۆبن ،یان گاڵتە دەکەیت؟
ڕۆبــن :بەڵــێ ،ئێمــە ســەگمان هەیــە ،باوکــم مەزرەعــەی ئاژەڵــی هەیــە ،چەند
ســەگێکمان هەیــە ،بــەاڵم لــە دەرەوەیــە ،بــۆ پاســەوانیکردن لــە ئاژەڵــەکان،
نــەك وەك ئێــوە خۆتــان پاســەوانی ســەگەکان بکــەن ،مــرۆڤ دەبێــت
ئاژەڵــەکان بخاتــە خزمەتــی خــۆی ،نــەك ببێتــە خزمەتــکاری ســەگەکان.
ســۆفیا :گــەر ئیملــی وازم لــێ بهێنێــت ،هەرگیــز ئامادەنیــم گــوێ لــە تــۆ
بگــرم ،ســەگەکەم زۆر لــە تــۆ خۆشــتر دەوێــت ،خزمەتــی دەکــەم و لــە
ســەدی وەك ئێــوەش پێــم باشــترە.
ئیملــی :ســۆفیا ،ئەمانــە چ قســەیەکە دەیکەیــت ،هــەر بــەم قســانە شــکاتت
لــێ بــکات تووشــی ســزای گــەورە دەبیــت ،ئەوەتــا منیــش گوێــم لێیــە،
ناتوانــم شــاهیدی نــەدەم دواتــر!
ڕۆبــن :مــن شــکات ناکــەم؛ تــا ســزای بــدەن؛ چونکــە ئــەو بیرکردنەوەیــە،
بۆخــۆی ســزایە ،هیــوادارم ســۆفیا ،خــۆت لــەو کۆتانــە دابماڵیــت؛ تــا
زیاتــر ئــازاری خــۆت نەدەیــت ،لەوەیــە حەقیشــت بێــت ،لــە حەنانــی
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دایــك و بــاوك بــەدوور بوویــت ،دواتــر خــوا دەزانێــت چەنــد پیــاو هەڵیــان
خەڵەتاندبێتــی ،ئەوەتــا ســەگێکت لــە ســەدی وەك مــن پــێ باشــتر بێــت،
لەوەیــە ناحەقیشــت نەبێــت؛ چونکــە کــەس جێگــەی ســەگەکەی بــۆ
نەگرتوویــت ،بــەاڵم لــەوەدا حەقیشــت پــێ نــادەم ،کــە لەوەیــە تــۆش
جێگــەی ســەگێکت بــۆ کــەس نەگرتبێــت! مــرۆڤ گــەر خــۆی هاوکاریــی
خــۆی نــەکات ،نابێــت چاوەڕوانــی هــاوکاری لــە بەرامبــەر بــکات ،هــەردەم
دوو مــرۆڤ کــە پێکــەوە بــن ،دەبێــت بەالنــی کەمــەوە دانەکیــان مــرۆڤ
بێــت و ســیفەتە ئاژەڵییەکانــی تێــدا نەبێــت؛ تــا پێکــەوە بژیــن ،زۆرینــەی
ئــەو ژن و پیاوانــەی پێکــەوەن ،نیشــانەی ئــەوە نییــە ،کــە هەردووکیــان
چاکــن نــا ،زۆر کەمــن ئەوانــەی هەردووکیــان چــاك بــن ،هــەردەم یەکێکیــان
چاکــە و یەکێکیــان بزێــو و خراپــە ،پیاوەکــە خراپــە و ژنەکــە تەوازونــی
ڕادەگرێــت ،یــا ژنەکــە خراپــە ،پیاوەکــە تەوازونــی ڕادەگرێــت ،بــەو
شــێوەیە ژیــان بەســەر دەبــەن و منداڵێش دەخەنــەوە و قوربانیــی نێوانیان
کەمتــرە ،بــەاڵم گــەر هەردووکیــان ســیفەتە ئاژەڵییــەکان لــە خۆیانــدا زەق
بکەنــەوە ،دواتــر دەبێــت ببــن بــە هاودەمــی ســەگێك ،یــان بــە تەنهــا بژیــن،
یــان توانــای هاودەمــی سەگیشــیان نەبێــت ،نابینــی ئەوانــەی کــە دەمــرن
و دوای ماوەیەکــی زۆر پێیــان دەزانــن ،ئــەوە زۆرینــەی هــەرە زۆری ئــەوە
ئەنجامەکەیەتــی ،بــەاڵم ئەگــەر تــۆ بــەم شــێوەیە بمریــت ،دوای چەنــد
ڕۆژێــك ســەگەکەت دەتخــوات!
سۆفیا :ڕۆبن تۆ هەر شێوەشت لە سەگ دەچێت ،ئیملی با بڕۆین!
ڕۆبــن :دەی باشــە ،شــێوەم لــە ســەگ دەچێــت ،بۆچــی ڕقــت لێمــە؟ خــۆ تــۆ
ســەگت خــۆش دەوێ؟! ههــه.
سۆفیا :بەس پێم بڵێ :تۆ چیت لە ئێمە دەوێ؟!
ڕۆبــن :ســۆفیا خانــم ،حــەق وایــە ئــەو پرســیارە ،لــە خــۆت بپرســیت،
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هاوکاریشــت دەکــەم ،دەمەوێــت خــۆت پــاك بکەیتــەوە ،لــەو هەمــوو حیقــد
و قینــەی لــە ناختــدا پــەروەردەت کــردووە!
ســەیری قورئــان بکــە ،چەند جــوان پەروەردەمــان دەکات و دەفەرموێَ :
(قدْ
ـح َمــن َزكَّا َهــا) لــە زمانــی عەرەبیــدا (قــد) ئەداتــی تەوکیــدە ،جــا کاتێــك
أ� ْفلَـ َ

کــە داخلــی ســەر فعلێکــی ماضــی دەبێــت ،ئیتــر موعجیــزە دەخوڵقێنێــت،
موعجیزەکــەش ئــەو پاکییەیــە کــە هەرکــەس پێــی هەســتێت ،تــۆ کــە
خــۆت ،لــە پۆخڵەواتــە دەروونییــەکان پــاك دەکەیتــەوە ،ئەوســا عەزەمەتــی
ئیســامت بــۆ دەردەکەوێــت ،کــە بــە چ دەقێــك هاوکاریــت دەکات ،تــا
کەســێکی پــاك بیــت.
سۆفیا :قورئان و هاوکاری!
ڕۆبــن :ســۆفیا ســورەتی المٶمنــون بــە َ
ـون) دەســت پــێ
(قــدْ أ� ْفلَـ َ
ـح ْال ُم ْؤ ِم ُنـ َ
دەکات ،واتــە :ئیمانــدارەکان ســەرکەوتوون! بەهەمــان ئــەدات و هەمــان
فعــل ،کــە پێشــتر باســم کــرد ،ئــەم متمانەییــە هــەر لــە ئیســامدا هەیــە؛
چونکــە شــتێك بــوو بــە ڕابــوردوو ،هیــچ گومانــی تێــدا نامێنێــت ،کــە أ
(� ْفلَ َح)
خــۆی فعلــی ماضییــە ،کەچــی (قد)یشــی داخــل بــووە ،ڕابردووەکــەش
تەئکیــد دەکاتــەوە ،بــۆ ئیمانــدار کــە هیشــتا لــە ژیاندایــە و نەمــردووە،
بــە زمانــە عەرەبییەکــە موضارعــە ،واتــە :ئیمانــدارە هیشــتا زینــدووە و
دەژی ،ئەنجامەکــەی بــەو متمانەیــە پــێ وتــراوە ،تەنهــا لــە قورئانیشــدا
ئــەم متمانــە و دڵنیاییــە بەرچــاو دەکەوێــت ،هــا لــە جێگەیەکــی تریشــدا
دەفەرمــوێَ :
ـى) دەبینــی خــوای گــەورە چەنــد بــە تەنــگ
(قــدْ أ� ْفلَـ َ
ـح َمـ ْ
ـن َت َزكَّـ ٰ
ئێمەوەیــە ،کــە خۆمــان پــاك بکەینــەوە و بــە پاکــی بژیــن.
ڕۆمیش دەڵێ :لە مەزهەبی ئێمەدا ،ڕق لە دڵگرتن کوفرە.
ئیملــی :ســۆفیا ،ســەیری ناوچــاوی ڕۆبــن بکــە ،چەنــد دڵســۆزی تێدایــە
بۆمــان ،ناچــار نییــە بــەم شــێوەیە قســەمان بــۆ بــکات ،ڕۆبــن خۆزگــە وەك
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تەلەبەیــەك الت وانــەم بخوێندایــە! زۆر چێــژم لــەو شــیکارییە وەرگــرت! تــۆ
پێــم بڵــێ چــی بکــەم؟ بەدروســتی ئــەوە دەکــەم!
ڕۆبــن :کەواتــە :ئێســتە ،ئیملــی مــن و تــۆ هاوڕایــن ،لەســەر ئــەو
خۆپاكکردنــەوە ،دەبێــت ســۆفیا بەتەنهــا بەجــێ نەهێڵیــن ،گــەر ســۆفیا
لەگــەڵ ئێمــە نەبێــت ،کەواتــە :خەلــەل لــە مــن و تۆشــدا هەیــە.
ســۆفیا :چــۆن خــۆم پــاك بکەمــەوە ،لەناخــەوە دەلــەرزم ،ئێســتە ئێــوە وا
قســە دەکــەن!
ڕۆبــن :ســۆفیا خانــم ،ئــەوە پرســیارێکی زۆر قورســە ،نازانــم چــۆن
بەدروســتی وەاڵمــی بدەمــەوە؛ چونکــە دەکرێــت لــە کەســێکەوە بــۆ
کەســێکی تــر جیــاواز بێــت ،پاكکردنــەوە بــەو شــێوەیە دەبێــت کــە خــۆت
لــە تێگەشــتنە هەڵــەکان ڕاســت بکەیتــەوە ،بــۆ نموونــە :تــۆ لــە زەیــن و
ناخــی خۆتــدا ،تێگەشــتنێکت دروســت کــردووە ،کــە ڕقــت لــە مــن بێــت،
ئــەم چەمکــە خــۆی ناتێگەشــتنە و الی تــۆ بووەتــە تێگەشــتن ،دواتــر
ئازارێکــی زۆرت دەدات ،ئــەم کێشــەیەش زۆر بەربــاوە و لەنــاو گشــت
کۆمەڵگاکانــدا هەیــە ،بەنــاوی قەومــی و دینــی و حیزبــی و ناوچەگــەری
و زۆر زۆر شــتی تــر ،هەمــوو ئەوانــەش ئــازاری زۆر دەچێــژن ،ئازارێــك کــە
بنەمایەکــی دروســتی نییــە ،بــۆ نموونــە :تــۆ ڕقــت لەمنــە؛ لەبەرئــەوەی کــە
مــن ئینگلیــز نیــم و خەڵکــی ئــەم واڵتــە نیــم ،خــۆ منیــش دەتوانــم ڕقــم
لــە تــۆ بێــت؛ چونکــە تــۆش کــورد نیــت و خەڵکــی واڵکــەی مــن نیــت،
هەمــوو مرۆڤایەتــی لــەو شــتانەدا هاوبەشــە و کەســیش دەســتەاڵتی
خــۆی تێــدا نەبــوە ،یەعنــی ئەگــەر تــۆ لــە ئەڤغانســتان لەدایــك بوویتایــە ،چ
دەســتەاڵتێکت هەبــوو؟
سۆفیا :ئای کە ڕقم لە ئەڤغانییە! باسی ئەوانە هەر مەکە!
ڕۆبــن :دەی خــۆ ئەڤغانــی ،وەك چــۆن بــۆ تــۆ بێگانەیــە ،بــۆ منیــش بەهەمــان
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شــێوە ،بــەاڵم بەپێچەوانــەوە مــن ئەڤغانییەکانــم زۆر خــۆش دەوێــت،
گەلێکــی مەزڵومــن ،دەبینــی تــۆ چەنــد ئــازار دەچێژیــت ،شــەعبێکی مەزڵــوم
ڕقــت لێــی بێتــەوە ،هــەر لەبــەر ئــەوەی ئەڤغانییــە!
ئینگلیــز زۆر ڕقــی لــە فەرەنســییەکانە ،لەبــەر کێشــەی مێژوویــی ،ئــەوەش
هــەر هەڵەیــە ،مــرۆڤ نابێــت بــە مەکینــەی سیاســی و ئیعالمییــەکان ئیــش
بــکات ،ئــەوکات تــۆ دەبیــت بــە کەرەســتەیەک بــۆ ئامانجەکانــی ئــەوان،
هەرگیــز ڕق لــە دڵتــدا پــەروەردە مەکــە ،یەکــەم کــەس کــە زەرەری لــێ
دەکات ،خــودی خۆتیــت!
ئیملــی :ئــەم بیرکردنــەوە زۆر لەناخــەوە دەمجووڵێنێــت ،مــن زۆر ڕقــم لــە
ئەڵمانەکانــە ،وا دەکــەم ئیتــر ڕقــم لێیــان نەبێــت ،مــادام زیانــی بــۆ خــۆم
هەبێــت ئــەو ڕقــە!
سۆفیا :ئیملی ،لێم ڕوونە ،تۆ دەبیتە کەپڵی ڕۆبن!
ڕۆبــن :مەگــەر ئێمــە نەبوویــن بــە خوشــك و بــرا ســۆفیا ،ئیتــر دەبێــت واز
لــەو خەیااڵتــە بهێنێــت!
ســۆفیا :جــا خوشــك و بــرا چییــە ،بــۆ مەگــەر ناکرێــت خوشــك و بــراش ببــن
بــە کەپڵــی یەکتــری ،لــەم واڵتــەدا بــاوك لەگــەڵ کچــدا  ،...هــەزار هەواڵــی
وام بەرچــاو و گــوێ کەوتــووە ،چجــای خوشــك و بــرا ،ئیتــر ئــارەزووات
وایــە! ئیملــی مەیلــی بــۆ تۆیــە ،تەســدیقی قسەکانیشــی ئــەوە دەگەیەنێــت!
ئیملــی :ڕاســتە ســۆفیا ،ئــەو شــتانە هەیــە و دەکــرێ! بــەاڵم ئــەو مرۆڤانــە
مرۆڤــی چەپــەڵ و تێكشــکاون ،دەبێــت پەیوەندیــی نێــوان بــاوك و کــچ
و خوشــك و بــرا ،زۆر لــە ســێکس گەورەتــر بێــت ،ســۆفیا بــاوەڕ دەکەیــت
یــان نــە ،ڕۆبنیــش بیەوێــت مــن چیتــر ناتوانــم بــەو چــاوەوە ســەیری
بکــەم ،ئیحساســم لــە بــرا زیاتــرە بــۆی ،مــن ئیحساســی برایەتیــم دروســت
نەکــردووە ،بــەاڵم ڕۆبــن ،چەمکــی بــرای لــە زەینمــدا دروســت کــردووە.
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ڕۆبــن :ئیتــر ئێــوە پێکــەوە قســە بکــەن ،دەبێــت بــڕۆم ،ئەوەتــا تەلەفونێکــی
زۆریشــم بۆهــات ،لــە ســەفەرەکەم گەڕامــەوە ،یــەك دەبینینــەوە ،ئــەوەش
کاردی خۆمــە ،بــا یەکــی کاردێکــی منتــان پــێ بێــت ،ژمــارە و ئیمەیــڵ و
هەمــوو شــتێکی لەســەرە ،دیوێکــی کوردییــە و دیوێکــی ئینگلیزییــە.
.........................
یەکەم دیداری دوای  ٣مانگ
ڕۆبــن :ســاوتان لــێ بێــت ،ئەڵبــەت لــە دوورەوە ئێــوەم بینــی ،تووشــی
شــۆك بــووم ،ســۆفیا حیجابــە و ئیملــی ســەری ڕووتــە! ئەمــە چ واتایەکــی
هەیــە.
ســۆفیا :چونکــە ئــەو نــەرم بــوو لەگەڵــت و مــن ڕەق بــووم ،ئێســتەش هــەر
وایــە ،بــە حیجابەکــەم دڵــت خــۆش نەبێــت ،مــن هەرگیز نابــم بە موســڵمان،
بــەاڵم ئــەم حیجابــەم هەرگیــز النابــەم و بــە موحاجەبەیــی دەمێنمــەوە.
ئیملــی :ڕۆبــن زۆر بــاش بــوو هاتیتــەوە ،زۆرم ال مەبەســت بــوو ،ڕاســتە
ســۆفیا حیجابــی کــردووە ،بــەاڵم مــن ئێســتە موســڵمانم ،پیرۆزباییــم لــێ
ناکەیــت؟ زیاتــر لــە مانگێكیــش دەبێــت نوێژیــش دەکــەم و دەڕۆم بــۆ
وانەکانــی مزگەوتیــش ،لەگــەڵ ســۆفیادا.
ڕۆبــن :ئەڵبــەت زۆریــش خۆشــحاڵم و لــە ناخــی دڵمــەوە پیرۆزباییــت لــێ
دەکــەم ،بــەاڵم بەالمــەوە ســەیرە ،ســۆفیا حیجابــی کــردووە و هاتوچــۆی
مزگەوتیــش دەکات و موســڵمانیش نەبــووە ،بــەاڵم تــۆ موســڵمانیت و
حیجابیشــت نەپۆشــیوە؟
ســۆفیا :ڕۆژێــك بەتەنهــا ڕۆشــتم بــۆ وانــەی گشــتی ،مامۆســتاکە باســی
حیجابــی دەکــرد ،قەناعەتــم کــرد ،کــە حیجــاب زۆر چــاك و بەســوودە ،چیتر
ئامــادە نیــم ،جەســتەم بــۆ کــەس دەربخــەم ،بەهــۆی ڕووتــی جەســتەمەوە،
ســەد جــار زیاتــر هەراســان کــراوم ،بــەاڵم لــەو کاتــەوە کــە ئەزموونــم
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کــردووە ،یــەك کــەس پەنجــەی بــۆ درێــژ نەکــردووم.
ڕۆبــن تــۆ ئافــرەت نیــت؛ تــا لــەوە تــێ بگەیــت ،کــە کەســێك ،بەشــەهوەتەوە
و بەبــێ ویســتی خــۆم پەنجەیەکــم لــێ بــدات ،زۆرم پــێ ناخۆشــە ،کــە ئەوە
زۆر زۆر لــەم واڵتــەدا ڕوو دەدات ،نەمدەزانــی چــۆن خۆمــی لــێ بپارێــزم،
بەتایبــەت کــە شــەوان دەردەچــم ،یــان کــە بــڕۆم بــۆ قیتارەکانــی ژێــر زەوی
لــە لەنــدەن.
ئیملــی :دەی ســۆفیا ،کــوا ئێســتە ئێمــە ئەوەنــدە جێگــەی تەماحیــن؛ تــا
دەســتمان بــۆ ببــەن.
ڕۆبن:زۆرجــار نەفســیەتی پیــس ،گــوێ بــە تەمــەن نــادات ،هەیــە تەمــاح
دەکاتــە ئاژەڵیــش ،بۆیــە خۆپارێــزی بــە ڕێــکارە شــەرعییەکان ،هــەردەم
گرنگیــی خــۆی هەیــە.
ســۆفیا :دەبینــی ئیملــی ،ڕۆبــن چ دەڵــێ؟ مــن پێــم گوتیــت ،کەچــی تــۆ
بــاوەڕت نەدەکــرد!
ئیملــی :باشــە ،بۆچــی ئیمامەکــە پێــی نەگوتــم ،دەبێــت حیجــاب بکەیــت،
هاوڕێیەکیشــم لــە مزگــەوت وتــی :کەســێك تەمەنــی هەبێــت؛ دەتوانێــت
حیجــاب نــەکات ،هەشــە کــە دەڕۆیــن بــۆ مزگــەوت ،تەنهــا بــۆ مزگــەوت
حیجــاب دەپۆشــێت!
ڕۆبــن :کەســێك کــە موســڵمان دەبێــت ،زەحمەتــە هەرچــی شــت هەیــە،
بەیــەك جــار وەری بگرێــت ،لەوەیــە ئیمامەکــە کــە پێــی نەگوتبیــت ،گونجــاو
نەبــوو بێــت بــۆ ئەوکاتــە ،بــەاڵم نەوتنــی ئیمــام ،مانــای نەبوونــی نییــە ،خــۆ
دیــن تەنهــا لــە ئیمامەکانــەوە وەرناگیرێــت ،لەیــەك دانیشــتندا هەندێــك
شــتی بــۆ ڕوون کردبێتیتــەوە ،مانــای نەبوونــی شــتی تــر نییــە ،ئیتــر تــۆ
وردە وردە زیاتــر و جوانتــر فێــر دەبیــت.
ئەوەشــی کــە وتوویەتــی :کەســی بەتەمــەن دەتوانێــت حیجــاب نــەکات،
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بــەو شــێوە ڕەهاییــە نییــە ،ئــەو دەقــە پێویســتی بــە تێگەشــتنی وردتــرە،
کــە کەســی پیــر دەتوانێــت وەك گەنجەکــە زۆر ئیلتیــزام نــەکات بــە
پۆشــاکەوە ،بــۆ نموونــە :گەنجەکــە دوو ســەرپۆش دەدات بەســەریدا،
دانەیەکــی بچــووك بــۆ ئــەوەی پێــش ســەری دیــار نەبێــت ،دانەیەکــی تــر
بــۆ هەمــوو ســەری ،پیرەکــە دەکرێــت ئــەوەی پێــش ســەر ،بــەکار نەهێنێــت
و هەندێــك لــە قژیشــی دیــار بێــت کێشــەی نییــە ،نــەك حیجــاب نــەکات و
ســەر و پــێ و باڵــی لــێ ڕووت بــکات وەك ئێســتەی تــۆ! ئــەوەش بــۆ کێیــە؟
بــۆ کەســانی پیــر ،کــە ئیتــر کــەس تەماحــی بۆیــان نەبێــت ،ئەوانــەی کــە
چرچولــۆچ بــوون و ئیتــر کــەس زەوقــی لێیــان هەڵنەســێت ،ئیملــی خانم تۆ
دەڵێــی بووکیــت ئێســتە ،پیــاو حەیرانــت دەبێــت ،نابێــت وا بیــر بکەیتــەوە،
کەســێكیش کــە ئیلتیــزام نــەکات و الی بــات و دواتــر بیپۆشــێتەوە
ئــەوە بــۆ تــۆ دەلیــل نییــە ،ســەیری ئایەتەکــە بکــە ،چەنــد جــوان باســی
ــاء َّ
الل ِتــي َل
(و ْال َق َو ِ
هەتــا پیرەکانیــش دەکات و دەفەرمــوێَ :
اعــدُ ِم َ
ــن ال ِّن َس ِ
ــات
ــن ُجن ٌ
يَ ْر ُج َ
ــر ُمتَ َبرِّ َج ٍ
ــن َغ ْي َ
ــون ِنك َ ً
ــن ِث َيا َبهُ َّ
ــس عَ لَ ْي ِه َّ
َــاح أ�ن يَ َضعْ َ
احــا َفلَ ْي َ
ــن ۗ َو َّ ُ
يــم) دەبینــی هەتــا بــۆ
َــة ۖ َو أ�ن يَ ْســتَ عْ ِف ْف َن َخ ْي ٌ
ــميعٌ عَ ِل ٌ
الل َس ِ
ِب ِزين ٍ
ــر َّلهُ َّ
ـن) هەتــا بــۆ پیرەکانیــش
پیرەکانیــش دەفەرمــوێَ :
(و أ�ن يَ ْســتَ عْ ِف ْف َن َخ ْيـ ٌـر َّلهُ ـ َّ
هــەر پابەندییەکــە خەیــری زیاتــری تێدایــە ،بــا کەســیش تەماحیشــیان تــێ
نــەکات.
ســۆفیا :ڕێــك ئەمــەم مەبەســت بــوو ئیملــی ،مامۆســتاکەش باســی ئــەم
شــتانەی کــرد ،ئــەو ڕۆژەی کــە مــن لــەوێ بــووم ،بــەاڵم نەمدەزانــی وەك
ڕۆبــن بۆتــی بــاس بکــەم ،ئــەو ئایەتــە ،مــن لەبــەرم نییــە.
ئیملــی :مــن وا تــێ نەگەشــتم ،وتیــان ئەگــەر عــادەی مانگانــەت ڕاوەســتا،
ئیتــر ئەتوانیــت حیجــاب نەپۆشــیت؟
ڕۆبــن :نەخێــر وا نییــە ،بەگشــتی بڕانــەوەی عــادەی مانگانــەی ئافــرەت،
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لــە  ٤٥ســاڵی دەوەســتێت و ئیتــر منداڵــی نابێــت ،ئــەوە نیشــانەی پیرییــە،
بــەاڵم نیشــانەی پیــری پێــش ئــەوەش هــەر هەیــە ،لــە  ٣٠ســاڵییەوە مــرۆڤ
بــەرەو الوازی دەڕوات و نیشــانەی پیرییــە ،بــەاڵم ئــەو پیرییــە ،ئــەو پیــرە
مەئویســییە نییــە ،هەیــە لــە  ٦٠ســاڵیدا شــوو دەکاتــەوە هههــه.
ســۆفیا :مــن کارم بــەو هەمــوو شــیکارییەوە نییــە ،بــە ئەزمــوون بــۆم
دەرکەوتــووە ،ئەمــە کارێکــی زۆر باشــە و ئاســوودەم بــەم حیجابــە ،تەنهــا
ئــەوەم ال ناخۆشــە ،کــە شــەممان و یەكشــەممان دەڕۆم بــۆ خواردنــەوە لــە
باڕەکانــدا ،زۆر خــراپ ســەیرم دەکــەن و دەترســن ،بەالیانــەوە زۆر ســەیرە
مــن دەخۆمــەوە ،هەتــا هەیــە دەشمناســیت و دێــت دەڵــێ :چییــە؟! بوویــت
بــە تیرۆریســت؟! منیــش دەڵێــم :نــا ،هــەروەك جارانــم ،بــەاڵم حــەزی پــێ
دەکــەم پۆشــتە بــم!
ئیملــی :مــن کــە دەڕۆم دەخۆمــەوە ،کــەس هیــچ پرســیارم لــێ نــاکات،
هــەروەك جارانــە.
ڕۆبــن :ئیملــی کەســێك کــە دیــن وەردەگرێــت ،ئــەوە ئیتــر موســڵمانە،
بــەاڵم ئــەوە پلەیەکــی ســەرەتاییە ،دوای ئــەوە دەبێــت ببێتــە ئیمانــدار،
ئیماندارێتیــش بەتــەواوی دونیــا و قیامەتــت خــۆش دەکات ،دیــارە لــە
دونیــادا ،ڕەنگدانــەوەی دەقــەکان لــە خۆتــدا ،ژیانــت جیــاواز دەکات ،بــۆ
قیامەتیــش ئــەوە وەرگیراوتــر و پەســەندترە ،نــەك تەنهــا بەشــێکی کەمــی
دینەکــە وەربگریــت و لەوانــی تــری واز بهێنیــت ،ئیملــی تــۆ دەڕۆیــت بــۆ
بــاڕ و حیجابیشــت نەکــردووە و نوێژیــش دەکەیــت ،ئــەم ئەخالقیاتانــە،
لەگــەڵ ئیســامدا یــەك ناگرنــەوە ،تــۆ چــی جیاوازییەکــت هەیــە لەگــەڵ
پێشــتر ،هــەر قومارەکــە مــاوە ،ئەویــش بکەیــت ،تەنهــا نوێژەکــەت زیــادی
کــردووە.
ســۆفیا :هههــه قوماریــش دەکات! مــن قوماریــش ناکــەم ،موفتــی مینــك
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گوێــم لــێ گــرت ،جــوان شــی کــردەوە کــە بــۆ حەرامــە ،وازم لــێ هێنــا،
کەچــی ئیمڵــی دەڵــێ :مــن لــە منداڵییــەوە هەمــوو حەفتەیــەك (لۆتــەری،
قومــار) دەبــڕم ،هەتــا ئێســتە بــۆم دەرنەچــووە ،کــێ دەڵــێ بــۆم دەرناچێــت!
چــۆن وازی لــێ بهێنــم؟! هههــه.
ئیملــی :دەی بۆچــی پێدەکەنیــت ســۆفیا؟ زۆرکــەس هەبــووە بــە پیــری
بــۆی دەرچــووە ،مــن گــەر وازی لــێ بهێنــم؛ هەرچــی پــارەم داوە ،هەمــووی
بــە فیــڕۆ دەڕوات.
ڕۆبــن :ئیملــی ،قەرەبــووی حــەرام ،بــە حــەرام ناکرێتــەوە ..هەرچیــت
کــردووە ،هەمــووی ڕۆشــتووە ،ئیســتە موســڵمانیت ،دەبێــت واز لەوانــە
بهێنیــت ،قەرەبــووت لــە خــوای گــەورە بوێــت و لەبــەر خــوای گــەورە واز
لــەو کارە بهێنــە ،خــۆ گــەر بەردەوامیــش بیــت ،کــێ دەڵــی تــا مــردن هــەر
بۆشــت دەردەچێــت ،لــە ئیســامدا مامەڵــە دەبێــت وازح بێــت ،شــتێك
بدەیــت بــە شــتێك ،نــەك شــتێك بدەیــت بــە وەهــم و ئەگەرێــك ..کــە تێیــدا
پــارە بەفیــڕۆ دەڕوات.
لــە ڕۆژی قیامەتــدا پــارە دوو جــار پرســیاری لێــوە دەکرێــت ،جارێــك کــە
چــۆن بەدەســتت هێنــاوە ،جارێکیــش کــە چــۆن ســەرفت کــردووە ،ئــەوە
بــۆ مەشــروبەکەش هــەر ڕاســتە ،جگــە لــە حەرامیــی کحوولەکــە بــۆ
ســەرفکردنی پارەکــەش کــە بــۆ شــتێکی حــەرام بووە ،هەمدیســان کێشــەی
تێدایــە.
ســۆفیا :ڕاســتی شــتەکانی ئیســام ،هەمــوو لۆژیکــی و جوانــە ،مــن تــا
بتوانــم جێبەجێــی دەکــەم ،بــەاڵم موســڵمان نابــم ،نامەوێــت خەڵكــی بــە
موســڵمان بمناســێت.
ئیملــی :وایــە ســۆفیا ،بــەاڵم ســەختە دەســتبەرداری گشــت خواســت و
ئاواتەکانــت ببیــت ،مــن لەوەتــەی گــەورە بــووم ،هەمــوو حەفتەیــەك
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(لۆتــەری ،قومــار) دەبــڕم و هەمــوو ئاواتــم ئەوەیــە و چــاوم لــەو ڕۆژەیــە،
کــە ملیۆنێــك پاوەنــدم بــۆ دەربچێــت و ژیانــی خۆمــی بەتــەواوی پــێ
بگــۆڕم ،ئێســتە دەســتبەرداربوونی ئەمــە زەحمەتــە ،دەی وا نییــە ڕۆبــن؟
ڕۆبــن :بــۆ کۆنترۆڵکردنــی ئەقڵــی مرۆڤــەکان ،دەیــان فرتوفێــڵ هەیــە ،لــە
ئەنجامــدا هــەم پارەکەشــیان دەبــەن و هەمیــش ئەقڵیشــیان ،دۆڕانی ئەقڵ،
لــە دۆڕانــی پــارە خراپتــرە ..هەیــە ملیۆنەکەشــی بــۆ دەرچــووە؛ چونکــە
ئەقڵەکــەی دۆڕانــدووە ،دواتــر ئەویشــی لــە فێڵێکــی تــردا داناوەتــەوە،
ســەرمایەی مــرۆڤ ،ئــەو ژیرییەیــە کــە خــوای گــەورە پێــی داوە ،کــە ئەوەی
دۆڕانــد ئیتــر بــە ملیۆنــان پاوەنــد نایەتــەوە جێگــەی خــۆی ،ملیۆنەرەکانــی
جیهــان زۆرن ،هــەم ژیانــی خۆشــیان و هەمیــش هــی خەڵکیــان تێــك داوە،
هــەر ئــەو جێگەیــەی کــە پارەکــەی تــۆ دەڕواتــە گیرفانیــان ،بــەو شــێوەیەیە.
مــرۆڤ بــە بەشــی خــوای گــەورە و حەاڵڵــی ،قەناعــەت بــۆ خــۆی دروســت
نــەکات و چــاوی لــە حــەرام بێــت بــۆ تێربوونــی ،ئەوســا بــە حــەرام تێــر
نابێــت ،نابینــی حەرامخــۆرەکان هــەردەم هەڵپەیــان زیاتــرە؛ چونکــە
نیعمەتــی قەناعەتیــان لــێ وەردەگیرێتــەوە ،ئیتــر هــەردەم ئــەوەی کــە بــۆی
ڕادەکات ،هەرگیــز پێــی نــاگات.
ســۆفیا :تێگەشــتنێکی جوانــە ،مــن ئیــش بــەم ڕێنوماییانــەی تــۆ دەکــەم،
ئەگــەر ئیملیــش هــاوکارم بێــت چیتــر شــەممان و یەكشــەممان ناڕۆینــە
دەرەوە؛ چونکــە مــن زیاتــر لەبــەر بێتاقەتــی دەرۆم.
ئیملــی :زۆر ناخۆشــە هەمــوو شــەممە و یەكشــەممەیەك هــەر لــە ماڵــەوە
بیــت و نەڕۆیتــە دەرەوە ،دەرەوە مەبەســتم بــاڕ و دیســکۆیە.
ڕۆبــن :ئەویــش وەك چەمکــی قەناعــەت بــۆ مادەکــە ..چێــژی حــەرام،
مــرۆڤ تێــر نــاکات ..بۆیــە هــەردەم هەڵپــەی بــۆی تــەواو نابێــت ،دەبێــت بــە
تێگەشــتن و ژیــری و بکرێــت بــە قەناعــەت ،ئەڵبــەت بــە پاڵپشــتی ئیمــان،
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ئەوســا دڵەکــە بــە نەکردنەکــە زیاتــر ئۆقــرە دەگرێــت ،وەك لــە کردنەکــە،
واتــە :هــەروەك چیــژ و خۆشــیش ،نەکردنــی چێــژی لــە کردنــی زیاتــرە.
ســۆفیا :ســەیرە ،شــتێك کــە نەیکــەت ،چــۆن چێــژی لــە کردنەکــەی زیاتــرە،
بــۆ نموونــە :مــن نەڕۆمــە دەرەوە ،خۆشــیم نەدیوە ،چــۆن ئــەم چێژنەبینینە،
چێــژی الم زیاتــر بێــت؟!
ئیملی :پرسیارەکەی سۆفیا ڕاستە ،تۆ چی دەڵێی ڕۆبن؟
ڕۆبــن :چێــژ لــە قەناعەتدایــە ،ئــەو قەناعەتــە ئیمانییــەی کــە لــە دڵــدا جێگیر
دەبێــت ،بەشــێوەیەکی لــێ دێــت ،تەنهــا چیــژ لــە کاری چاکــە وەربگرێــت،
بەپێچەوانــەوە ،ئــەوەی کــە پێــی دەوترێــت :چێــژ ،هەمــووی جەســتەییە،
ئــەو دڵ و ڕۆحــە ،بــەو قەناعەتــەوە ڕەدی دەکاتــەوە ،گــەر بیشــیکات؛ دواتــر
پەشــیمان دەبێتــەوە ..چێــژی حــەرام کاتییــە ،چێــژی حــەاڵڵ بەردەوامــە.
کەســێك تاوانێــك دەکات بــۆ چێژێــك ،هــەر لــە دوای تاوانەکــە ،ئیتــر کۆتایی
بــەو چێــژە دێــت ،زۆریــش بەپێچەوانــەوە ،دواتــر تووشــی خەفــەت و
ناڕەحەتــی دەبێــت ،واتــە :بــە چەنــد بــارە ،چێژەکــەی لــێ وەردەگیرێتــەوە،
هەتــا ئەگــەر موســڵمانیش نەبێــت ،ســۆفیا ،هــەر بــۆ نموونــە :تــۆ تــا
ئێســتە ئــەوەی کــە چێــژت لــێ وەرگرتــووە و موســڵمانیش نیــت ،بیــرت
دەکەوێتــەوە ،ئــازار ناچێژیــت؟
ســۆفیا :لــەو ڕووەوە کــە لــە دەســتم چــووە ،ئــازار دەچێــژم ،واتــە :هــەوڵ
دەدەم ،دیســان دەســتم بکەوێتــەوە.
ئیملــی :ســۆفیا ،کەواتــە :گــەر بیرمــان ببەینــە الی خاڵــی چێژەکە ،قســەکانی
ڕۆبــن تــەواوە ،تــۆ ئێســتە ئــازار دەچێژیــت!
ڕۆبــن :بــەاڵم حــەاڵڵ وا نییــە ،حــەاڵڵ هــەر دەقەیــەك بکەوێتــەوە بیــرت،
چیــژی لــێ وەردەگریــت ..بــۆ نموونــە :کارێکــی چاکــەت کــردووە ،یــان خۆت
لــە خراپەیــەك پاراســتووە ،هــەرکات چاکەکــەی خــۆت بکەوێتــەوە بیــر،
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ئاســوودە دەبیــت ،هــەرکات بێتــەوە یــادت ،کــە چــۆن کارێکــی حەرامــت
بــۆ هەڵکەوتــووە و نەتکــردووە ،شاگەشــکە دەبیــت لــە خۆشــیدا؛ چونکــە
گــەر بتکردایــە ،ئێســتە ئــەم چیــژەت دەســت نەدەکــەوت ،بۆیــە نیعمەتــی
حــەاڵڵ بەردەوامــە ،حــەرام کاتییــە.
ســۆفیا :بــەم وردییــە بیــرم نەکردووەتــەوە ،ڕەنگدانــەوەی ئــەم تێگەشــتن
و مانایانــە ،تێگەشــتنی بــۆ مــن قورســە.
ئیملی :بۆ منیش هەر قورسە.
ڕۆبــن :زۆر شــت کاتــی دەوێــت ،ئێــوە بــە بــاوەڕ ،بێبــاوەڕ و کــرداری و
پێچەوانەییەکانیــش ،هــەر بــەم شــێوەیە بــڕۆن ،وردە وردە تــێ دەگــەن.
ســۆفیا :ڕۆبــن ،بــاش بــوو کەوتــەوە یــادم ،لــە مزگــەوت گەشــتێکیان هەیــە،
بــۆ باشــووری وەیڵــز ،دەعوەتیــان کــردووم کــە بــڕۆم ،ئیملیــش دەتوانیــت
لەگەڵمــان بێــت ،وتیــان بەویــش بڵــێ ،جــا لەوانەیــە چەنــد حەفتەیــەك
نەتوانیــن یــەك ببینیــن.
ئیملی :ئەوە خۆ باش دەبێت ،بۆ پێت نەوتم سۆفیا؟
ســۆفیا :لەبیــرم نەبــوو ،ئێســتە پێــش ئــەوەی ڕۆبــن بــڕوات ،کەوتــەوە
یــادم ،وتــم نــەوەك چــاوەڕێ بــکات و دواتــر نیگــەران بێــت.
ڕۆبــن :ئــەوە زۆر باشــە ،ئێــوەی ئافــرەت بەشــداری ئــەو موخەیەمانــە بکەن،
هــەم زیاتــر موســڵمانەکان دەناســن ،هەمیــش زانیاریــی زۆر وەردەگــرن،
هەمیــش پڕیەتــی لــە چێــژی حــەاڵڵ.
ئیملــی :ئەزموونــی لــەو شــێوەیەم نییــە ،جگــە لــە دەرودەشــت و مزگــەوت،
لەگــەڵ موســڵماندا ســەفەرم نەکــردووە.
ڕۆبــن :یەکجــار تایبەتــە ئیملــی ،زۆر خۆشــە ئــەو موخەیەمانــە ،ژیانــی
ڕاســتی موســڵمانان بەکــرداری دەبینیــت ،پڕیەتــی لــە موســابەقات و
زانیاریــی مێنتڵــی و فیزکیــش.
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ســۆفیا :ئەوانیــش وایــان وت( :موخەیــەم) بــەس مــن ئــەوەم بــۆ لەبــەر
نەکــرا ،کــە ئێســتە تــۆ وتــت ،ئەوســا ئــەوەی ئەوانیشــم کەوتــەوە بیــر.
ئیملی :موخەیەم چییە؟
ڕۆبن :موخەیەم واتە :چادرهەڵدان ،کەمپەین.
سۆفیا :فێری عەرەبیش دەبین ههه.
ئیملی :بە ڕۆبن بڵێی ،دەڵێ :ئێوە پیرن و فێر نابن ههه.
ڕۆبــن :بەزمەکەیــە هههــه ،ئــەوە بۆچــی ئافــرەت شــتی لەبیــر ناچێــت،
حەقتــان کــردەوە و منیــش تەوبــەم کــرد ،هــەر قبووڵــی ناکــەن هههــه.
ســۆفیا :هــەم زانیاریمــان پــێ دەدەیــت ،هــەم خەفەتمــان پــێ دەدەیــت و
هەمیــش دەمانخەیتــە پێکەنیــن ههــه.
ئیملــی :شــتی حــەرام کــە نەمانکردبێــت ،دەبێــت ئاســوودەیمان پــێ
بــدات ،نــەك خەفــەت ،ئــاوا لــە ڕۆبــن تێگەشــتم ..بەهەرحــاڵ ،بــڕۆ ڕۆبــن،
دەتبینینــەوە.
پاش سێ حەفتە.
ڕۆبــن :ســاوتان لــێ بێــت ،ئــەوە چییــە؟ یــەك مۆدێلــن ،جــل و حیجــاب،
وەك یــەك هەردووکــی؟!.
سۆفیا :لەناوەوە وەك یەکین ،وتمان با لە دەرەوەش ،وەك یەك بین!
ئیملی :نەتگوت چۆن حیجابم پۆشیوە ،بیرت الی مۆدیلەکەیەتی!
ڕۆبــن :خــۆ ئــەوەش جێگــەی پرســیارە و حەتمــەن دەمپرســی ،دەی مــادام
وایــە ،ئێســتە ئــەو وەاڵمــەم بــدەرەوە.
ســۆفیا :ڕۆبــن ،پێــش ئیملــی دەکــەوم ،ئــەم موخەیەمــە ،موخەیــەم نەبــوو،
دونیایەکــی جیــاواز بــوو ،زانکۆیــەك بــوو بــۆ خــۆی ،مــن پێشــتر کەمپەینــم
کــردووە ،زیاتــر ســەرقاڵی شــاخەوانی و ماســیگرتن و ئاگرکردنــەوە
دەبویــن بــە شــەو و سێکســکردن لــە پێچەکانــدا بوویــن ،بــەاڵم ئەمــە زۆر
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زۆر جیــاواز بــوو.
ئیملــی :هــەر یەکــەم ڕۆژ کــە گەشــتین بــەوێ ،لەگــەڵ ئافرەتێکــی مالیزیــدا،
ســێ قۆڵــی کەوتینــە پیاســە ،دوای گفتوگۆیەکــی کــورت ،یەکســەر
مالیزییەکــە وتــی :ئێــوە پێکــەوە دەتوانــن خۆتــان تەکمیلــە بکــەن ،ببــن
بــە کەســی تــەواو؛ چونکــە هاوڕێیەتــی بــۆ پڕکردنــەوەی نوقســانیەکانی
یەکــە ،بەمنــی وت :حەقــە حیجــاب لــە ســۆفیاوە فێــر بیــت و خــۆت جــوان
داپۆشــیت ،بــە سۆفیاشــی وت :تــۆش باوەڕەکــەت تــەواو بکەیــت و لــە
ئیملییــەوە فێــر بیــت ،ئــەو قســەیە ڕای وەشــاندم.
ڕۆبن :ئەی سۆفیا تۆ چیت وت!
ســۆفیا :ئەڵبــەت مــن بــاوەڕم هەبــوو وەك ئیملــی ،بــەاڵم دەمشــاردەوە ،کــە
ئــەو وای وت ،یەکســەر وتــم مــن قبووڵمــە.
ئیملــی :زۆر خــۆش بــوو ڕۆبــن ،شــەوان کــە کــۆ دەبوینــەوە و قســەمان
دەکــرد ،دونیایەکــی تــەواو جیــاواز بــوو ،پێشــتر کەمپەینەکانــی ئێمــە لــە
دوو خــاڵ بــەدەر نەبــوو ،یــان بــاس و خواســتی ســێکس ،یــان کــرداری
غەریــب ،وەك کرمخــواردن و شــتی زۆر عەجایــب ،بــەاڵم ئــەم موخەیەمانــە
بــەدوور بــوو لــە شــتی بێمانــا و جانبــی ســێکیش ،بەڕاســتی موســڵمانم
بەبــێ بەرنامــە دەزانــی ،هەتــا بەرنامەکانیانــم بەچــاوی خــۆم دی ،هەمــووی
بەشــداری دەکــرد ،زۆر خــۆش بــوو ،ڕۆبــن ،نزیکــی  ٧٠٠نەفــەر بوویــن،
کەچــی دەتگــوت هەمــووی یــەك خێزانــە ،هەتــا پێکــەوە نانمــان دەخــوارد،
هاوکاریــی زۆر ،بەڕاســتی بەتــەواوی دروســتی کردیــن.
ڕۆبــن :جالیــەی ئیســامی نیعمەتــە ،هەتــا بەتــەواوی تێکەڵــی نەبیــت ،لــە
دەرەوە و لــە دوورەوە ،زۆرجــار ناشــرین دیتــە پێــش چــاو.
ســۆفیا :ڕۆبــن ،دیــاری زۆریشــیان بــە مــن بەخشــی ،ئێســتە هاوڕێــم زۆرە،
تەلەفۆنــم بــۆ دەکــەن و پالنــی ترمــان هەیــە.
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ئیملی :هههه باسی سەگەکەت بکە سۆفیا؟
ســۆفیا :ســەگەکەم ون بــوو ههــه ،بــەاڵم ئەوەنــدە جەوەکەمــان خــۆش
بــوو ،هــەر بەدواشــیدا نەگــەڕام ههــه ،کــورە بــا بــڕوات.
ڕۆبن:سەگ هی بێکەسییە ،ئێوە ئێستە کەستان زۆرە.
ئیملی :بزانە دەستی کێ دەکەوێت و بۆخۆی دەیفرۆشێت.
ســۆفیا :ئەمــە یەکــەم جــارم نییــە ،ســەگم ون بێــت ،یــان بدزرێــت ،هەتــا
ئیســتە ،چەندیــن جــار ســەگیان دزیــوم.
ڕۆبــن :هههــه دەوەرە دز بێــت و چــش بدزێــت ،ســەگ هههــه ،جێگــەی
پێکەنینــە.
ئیملــی :دەی پــارە دەکات ،بــە ڕەش دەیفرۆشــن ،هەشــە بــۆ خــۆی هەڵــی
دەگرێــت.
ســۆفیا :ســەگەکەم لــە کــۆڵ بوویــەوە ،دەبێــت ماڵەکــە هەمــووی بشــۆم و
هەندێــك شــت بگــۆڕم ،هەمــوو جێگەیەكــی ماڵەوەمــان ،تووکی ســەگەکەی
پێوەیــە.
ڕۆبــن :ئیتــر هاوڕێــی خۆتــان دەســت کــەوت و منیــش ئیتــر نایەمــەوە بــۆ
ئێــرە ،بمبــوورن ئەگــەر ڕۆژێــك ئەزیەتــم دابــن ،ئێــوە ئێســتە بەڕاســتی
جوانــن.
ســۆفیا :سوپاســی خــوای گــەورە دەکــەم ،کــە ئێــوەی هێنایە ســەر ڕێگەمان،
لەبیــرت نەچێــت تــۆ برامانــی ،بــراش نابێت خوشــکی خــۆی لەبیــر بکات.
ئیملــی :دەبینــی ســۆفیا چــۆن قســە دەکات! ئێســتە مــن غیــرەی لــێ دەکــەم
ههه .
ڕۆبــن :هیدایەتــی خوایــی زۆر موهیمــە ،بەجــدی هەنــگاوی بــۆ بنێیــت،
دەرگای سەرســوڕهێنەرت بــۆ دەکرێتــەوە ،دەرگای فەهــم و تێگەشــتنی
جوانتــر ،ژیانێکــی پڕئاســوودەییتان بــۆ دەخــوازم.
230

سۆفیا :هەر ئێستە لەوپەڕی ئاسوودەییداین.
ئیملی :سۆفیا بووە بە سۆفی ههه.
ڕۆبــن :ئــەو وشــە لــە کوێــوە فێربوویــت ،ســۆفی! الم ســەیرە ،حــەز دەکــەم
بزانــم!
ســۆفیا :ڕۆژێــك لــە موخەیەمــەکان تایبــەت بــوو بــە باســی ڕۆح و
قوڵبوونــەوە تێیــدا ،ئــەو وشــەیان زۆر دووبــارە دەکــردەوە ،الم بــوو بــە
جێگــەی تێبینــی ،پاكکرکردنــەوەی دڵ و دەروون و بژارکردنــی.
ئیملــی :ئێمــە لــە فەراغــی ڕۆحــی زۆردا ژیاویــن ،بۆیــە پێویســتە گرنگــی
زیاتــر بدەیــن؛ تــا قەرەبــووی خۆمــان بکەینــەوە.
ڕۆبــن :ئــەوە ڕاســتە ،بۆیــە زۆرینەی هــەرە زۆری ئەوروپــی و ئەمریکییەکان
کــە موســڵمان دەبــن ،زیاتــر جانبــە ڕۆحییەکەیــان قووڵتــرو ئیمانیتــرە ،هەتــا
لــە ئێمــە زۆر زیاتــر ،مــن سەرســامی ئەوەتانــم ،زۆرجــار بــۆ بەهێزکردنــەوەی
ئیمــان و جانبــە ڕۆحییەکــەی خــۆم ،گــوێ لــە ئێوەمانــان دەگــرم.
ئیتر بەخوای گەورەتان دەسپێرم.
تەواو بوو.
-----هەردووکیــان ئێســتە شــوویان کــردووە ،ســۆفیا خێزانــی پیاوێکــی تورکــە،
لــە (بەیرامپاشــا) دەژی لــە ئەســتەنبوڵ ،ئیملیــش خێزانــی پیاوێکــی
مالیزییــە و لــە کواالالمپــور دەژی.
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کۆتایی:
ڕزگارکردنــی کەســێك لــە گێژاوێــك دڵخۆشــت دەکات ،هــەروەك چــۆن
ڕزگارکردنــی کۆیلەیــەك مایــەی دڵخۆشــییە ،کۆیالیەتــی ناوەکانــی گــۆڕاوە،
بــەاڵم هەمــووی یــەك ئامانــج دەپێکێــت.
محمــد علــی کالی دەڵــێ :چاکــە کــردن پــارەی ئــەو جێگەیــە کــە لەســەر ئــەم
زەویــە پێــت دراوە.
هەرکــەس بــە گوێــرەی خــۆی قــەرزاری کات و کردارەکانیەتــی ،بچــوك
پێکــەوە گــەورە دەبێــت ،گــەورە پێکــەوە شۆڕشــێک هەڵدەگیرســێت،
شۆڕشــێک مرۆڤایەتــی ڕزگار دەکات.
نیەتــت بــۆ خــوای گــەورە با هــەردەم یەکالیــی بێــت ،بەپێــی ڕێنوماییەکانی
هەنــگاو هەڵگــرە ،تــۆ هــەوڵ بــدەو باقــی بەخــوای گــەورە بســپێرە،
ســەرکەوتن ئەوەیــە لەبــەرەی حەقــدا بمێنیتــەوە تــا مــردن.
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