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 ..قسەی خۆت كوا؟ ئەو زانستو قسەو حەدیسانەی تۆ
قسەی خەڵكن،من گوێیەكانم توند دەگرم ،نامەوێ ببیستم،
هی تۆ كوا؟
شەمسی تەورێزی
زمانت لە مەدحو ستایش بپارێزە ..وەك لەزەم
دەیپارێزیت  ..معروف كرخی
ئادەم ،خودای خۆی بەپاروویەك فرۆشت...
بەهەشتی تۆ بووكەشووشەی مندااڵنە
بایەزیدی بستامی
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بەشێك لە كتێبێكی
رەسوڵی بچوك
 دەتوانم تا زەمەنێكی تر مەرگی خۆم دوابخەم.. دەتوانم بژییم تا مەرگی دوا زیندەوەری سەر زەویببینم...
 دەتوانم گاڵتە بە مردن بكەمو نەوێرێت بێت بە الیرۆحمدا...
(رەسوڵی بچوك) بەم جۆرە بۆ یەكێك لە خوێنەری
رۆمانەكانی دوابوو ...لە بردنە سەری خەونەكەی خۆی
تا ئەم كاتانە پەشیمان نەببووەوەو كەسیش نەی دەتوانی
لەم خواستەی خۆی بەو تەمەنە پیرەیەوە جارێكی تر
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رێگای پەشیمانبوونەوە بخاتە بەردەمی ،تاواز لەو
كارەبهێنێت كە لە بیریدابوو.
رەنگە (رەسوڵی بچوك) جارێكی تر سەردەمی
موعجیزات بگەڕێنیتەوە ناوشارەكانی ئەم سەردەمەو
هەموو ئەو خورافیات و نووسراوانەی تریش كە
دەربارەی خورافیات نووسراون و بۆ دەیان ساڵ دەچێت
خەڵكی لێی دەدوێن و لێرە بوونیان هەیە بخاتەوە ژێر
پرسیارو جارێكی تر زیندوویان بكاتەوە ،رەنگە
جەنگێكی خوێناوی بە پرسیارەكانی خۆی لە نێوان
كۆمەاڵنی خەڵكیدا بەرپابكات ،چونكە ئەو جارێك لە
بەردەم دەیان موریدو سۆفییدا لە گۆڕەپانێكی گەورەدا لە
دوای نوێژی هەینی وتبوی( :ئێوە بەشوێن چیدا دەگەڕێن؟
نەزانیینە دەبێ پێتان بڵێم بەهەشتی خودا بووكەشووشەی
مندااڵنە ،دەبێ ئێوە ئەوە بزانن ئەوەندەی من بەشوێن
خراپەو كوفردا دەگەڕێم ،ناتوانم بەشوێن شتی تردا
بگەڕێم ،من لەگەڕانەكانمدا بە شوێن گوناهدا
بەختەوەردەبم .وتبوی من لە شارێكدام ،پڕە لە كەسانی
كوفركەرو درۆزن و گوناهكار ،من لە ناو ئەم خەڵكە
سەیرانەدا دەژیم كە شاریان كردۆتە شوێنی بەرپاكردنی
خوێنڕشتنو یەكتر كوشتن .ئەم شارە شارێكە پڕبووە لە
كەسانی گوناهكار ،كەسێك لەناو ئەمانەدا بژی دەبێت
هەر گوناهكار بێت)
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خەڵكی دەیانوت رەسوڵی بچوك بەشوێن نانوئاوو
ژیانێكی خۆشگوزەراندا نەدەگەڕا ،دەیانوت ئەو بە
كوفرەكانی خۆی ،بە گوناهەكانی خۆی دەژی ،ئاوایان
پێ دەوتم .ئەم دێڕانەی لەناو كتێبەكەی خۆیدا بۆ
رزگاركردنی رۆحی خۆی نووسیبووە ،بەدەستووخەتی
خۆی لەسەر پ ەڕەیەك بۆ پیاوێكی مەزنی ئیمانداری
نووسی بوو( :لە كوێ كۆڕی كوفرو خراپە هەبوو من
روودەكەمە ئەوێ  ،ئەو شوێنانە شوێنی منن ،ئەو شوێنانە
باشترین شوێنی ئەمڕۆی ئەم شارانەن .من دەزانم لەوێ
شتێكم لە راستی دەست دەكەوێت نەك لە كۆڕی پیاوە
بێگوناهەكانی الی تۆدا ،دەبێ بزانیت ئەگەر جەستە
گوناهی تێدا نەبوو ،بۆ گەنین باشە نەك بۆ ژیان)
هەموو وشەكانی ناو ئەم كتێبە ،بەووێنە رەشو
سپیانەیشەوە كە بۆ منداڵیو بۆ عەشقو بۆ زیندووبوونی
دایكی كێشابوونی هەر هی قەڵەمەكەی خۆی بوون،
بەرهەمی بەر لە مردن و سەفەری هەتا هەتای خۆی
بوون ،ر ەسوڵی بچوك ،ئەو پیاوەی كە هاوڕێكانی بە
زۆر نووسینەكانیان دەبرد بۆ خوێندنەوە  ،ئەو كەسانەی
كتێبەكانیان دەبردە دەرەوەی ماڵەكەی ،لە نێوانی خۆیاندا
بە ترسەوە دەیانخوێندنەوەو زۆریشیان بە خوێندنەوەی
ئەو نووسراوە چاپنەكراوانە توشی شێتیو بێئاگایی
دەبوون ،ئەوانە كەسانێك بوون ئیتر لەدوای خوێندنەوەی
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نووسینەكانی رەسوڵی بچوك بڕیاری خوێندنەوەی هیچ
نووسراوو رۆمانێكی تریان نەدەدا لە ترساندا.
تەنیا دووكەس نەبێت كە تاكو ئێستا بە شوێن رەسوڵی
بچوكدا دەگەڕێن تا رۆمانێكی نوێی لێوەربگرنو
بیخوێننەوە .ئەو دوانە دەیانوت رەسوڵی بچوك
ئیماندارێكی ڕێ ونكەرە ،یان دەیانوت رۆماننووسێكی
گەورەیە ،دەیانوت رەسوڵی بچوك ئاوا وەكو
رۆماننووسێكی پیر دەیویست جارێ نەمرێ ،تا مەرگی
هەموو زیندەوەرانی سەر زەمین دەبینێت .ئەو دووكەسە
كە یەكێكیان ناوی خۆی نابوو (مەولودی شاری) هەموو
نووسینەكانی رەسوڵی ب چوكی دەنووسییەوەو الی خۆی
دەیهێاڵیەوە ،زۆركات لە شوێنی نهێنیدا دەیشاردنەوە ،ئەو
دەستووخەتانە لەبەرهەتاو لەبەر باران و لەهەموو
وەرزەكاندا وەكوخۆیان دەمانەوە ،مەولودی شاری
بەدەستووخەتی خۆی لە پێشەكیی رۆمانێكی رەسوڵی
بچوكدا كە ناوی نابوو رۆمانی (پیربوون) ئەو رۆمانەی
كەس نەیبینی بوو ،تەنیا مەولود خۆی نەبێت ،ئەو لە
پێشەكیی ئەو رۆمانەدا نووسیبووی :رەسوڵی بچوك لەم
رۆمانەیدا كە بۆ خۆی وەكو ژیاننامە ،یانوەكو رۆمانێكی
نوێ ،یان وەكو نووسراوێكی ئاسایی دەستیكردبوو بە
نووسینەوەی الپەڕەكانی یەكەم تا بیستەم الپەڕەی ،لە
دوای دوو رۆژ نووسینەوە ،پاڵەوانی ناو رۆمانەكەی
البردوو ناوی خۆی خستە شوێنی ئەو پاڵەوانە الوازو
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ڕەنگزەردەی كە هیچی پێ نەدەكرا بۆ جەنگی نێوان
ژیان و مردن ،بۆ رۆژی نۆیەم جارێكی تر لەمەش
پەشیمان بووە وەو ناوی خۆی البردو كەسی یەكەمی
البراوی خستەوە شوێنی خۆی لەناو رۆمانەكەیدا.
ئەو دووكەسەی بەردەوام بوون لەسەر خوێندنەوەی
هەموو نووسراوەكانی رەسوڵی بچوك ،دەیانوت :لەم
رۆمانەیدا كاری لەسەر چوار پاڵەوان كردووە ،دەیانوت
ئەو چوار كەسەی رۆژانێك وەكو شێت هەریەكەیان لەم
شارەدا دەبیندرانو دەگریان و نانی دەستی كەسیان
نەدەخوارد ،ماڵی میریان بە گۆڕستان دەزانیو نەفرەتیان
لە رەفتارەكانی رۆژانەی دەكرد (فاتمەی خۆر و عابیدی
پیرو جەمالەدینو مەوالنا شەمسەددین) ئەوانە ئەوكەسانە
بوون كە رەسوڵی بچوك خستبوونییە ناومەرگەساتێكی
كوشندەوە ،وەكو میرێكی جەالد كاری قورسو گرانی پێ
دەسپاردن لە پێناو رزگاربوونی رۆحی خۆیدا ،رەسوڵی
بچوك بە درێژایی حەفتاو نۆ ساڵ گەرچی ژنو منداڵی
نەبوو ،یان دەیانوت لە كەالوەو شوێنە چۆڵەكاندا
زۆربەی ژیانی دەبردە سەر ،دوور لە خزمو كەسەكانی
دەژیا ،دەیانوت ئەوكاتانەی دەگەڕایەوە ناو ماڵەكەی بە
درێژایی ئەو ساڵە ناخۆشانە كەچی هەمیشە ناو ماڵەكەی
پڕدەبوو لە ئینسانی سەیر سەیر ،ئەو ئینسانانە
ئەوانەبوون كە هەر جارێك ئەو رۆمانێكی بنووسیبایە
پاڵەوانەكانی دەبوونە راستەقینەو لە حەرفەكانی ئەوەوە
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دروست دەبوون و تا كاتێكی زۆر لەگەڵیدا لەو ماڵە كۆنو
رووخاوەدا دەمانەوە ،ئەوانە میوانی رۆژە خۆشو
ناخۆشەكانی ئەو بوون ،سەیر زۆركات جەالدێكی پیروو
پیاوێكی ئیماندار ،یان مرۆڤەكان و شەیتانی بە یەكەوە لە
ماڵێكدا كۆدەكردەوە .ئەو كەسانە ئەوانەبوون كە بۆ خۆی
بە خەیاڵ دەیكردنە پاڵەوانی رۆمانەكانی ،كەچی ئەوانە
لە دێڕەكانەوە ،لە حەرفە بچوكەكانەوە ،وەكو ئەووەسفەی
لە رۆمانەكانیدا دەیكردن ،ئەوان دەبوونە كەسانی
راستەقینەو دەهاتنە ناو ماڵەكەیەوە ،دەبوایە لەو ماڵەدا
جەالدێك گوێی لە وتەكانی ئیماندارێك یان كوژراوەكەی
ژێردەستی بگرتایە ،یان شەیتانێك گوێی لە قوربانییەكانی
دەستی خۆی بگرتایە ،ئەوە یاساكانی ناو ماڵەكەی
رەسوڵی بچوك بوو ،ئەو ئینسانانەی كە لە كۆتایی
تەوابوونی هەر رۆمانێكیدا لە بەرەبەیانیدا یان لە كاتێكی
درەنگتردا بەو جلوبەرگانەی كە بۆ خۆی لە ناو
رۆمانەكانیدا بۆی هەڵبژاردبوون ،دەردەكەوتنو دەهاتنە
ناو ماڵەكەیەوە.
بەاڵم بۆ ئێستای رەسوڵی بچوك ئەم چوار پاڵەوانە
لەوانی تر ناچن ،مەرگی رەسوڵی بچوك بەدەست ئەمانە
نەك (ئیزرائیل)ی فریشتەی مەرگ ،كە كەس نازانێت لە
كوێوەدێت بۆ رۆحكێشانی ئینسانەكانی سەر زەوی ،ئەمە
ئەو سەردەمەیە كە رەسوڵی بچوك جارێكی تر دونیای
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ئەم شارە و شارەكانی تریشی خستە سەرگومانو
بیرچوونەوەی مەرگی خۆیان.
***
(فاتمەی خۆر) بەر لەوەی بە جلوبەرگە تۆزاویو
ناشیرینەكانیەوە كە رۆژگاری ناخۆش یان هەڵەكانی
رەسوڵ خۆی نەیهێشت بگاتە بەردەمی رەسوڵی بچوك،
بەم جۆرە ئاوا دوابوو لەم چەند دێڕەدا :بەر لە هەموو
شتێك دەبێ بڵێم من و مێردەكەم لەم شارەدا بوونمان وەكو
هەموو كەسەكانی تر هەبووە ،گیرۆدەی ناكۆكییەكانی
ناوخێزانە گەورەو ترسناكەكەی خۆمان بووین،
ئێمەشوەكو هەمووكەسێك لەدایكو باوكێك لەدایك
بووین ،من دووجار ژیاوم و گەڕاومەتەوە سەر زەویی
خوێناوی ،من جارێك لە شەهوەتی دایكو باوكێك
دروستبووم و جارێكیش لە حەرفی نووسینەكانی رەسوڵی
ب چوك .ماڵی ئێمە لە باپیرە گەورەمەوە تووشی كێشەو
ناكۆكی و سەرگەردانی هاتبوون ،هەمیشە بۆ گوناهەكانی
خۆیان دەگریان ،ئەمە ئەو دێڕانەیە كە باپیرە گەورەم
بچوك
رەسوڵی
نووسیبوونیو
بۆخۆی
ناوخێزانە
هەموووشەكانی
لەویوەرگرتوون و
گەورەكەی ئێمەی بە منیشەوە خستۆتە ناو ئەم
رۆمانەیەوە و جارێكی تر منی گەیاندۆتەوە سەر
زەوییەكانی خوێنو مەرگ و ناخۆشی .باپیرە گەورەم
دەیوت دەمەو نیوەڕۆی رۆژی  1784/5/20كەسانێك
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بەدەم گریانەوە بۆ ناونیشان و پاشماوەی شارێك دەگەڕان
كە لێیانونببوو ،ئەو كەسانەوەكو لە سەرمادا بلەرزن ئاوا
دەگەڕانو د ەیانوت لە هەقیقەتدا شارەكان ئەوكاتانە
وندەبن كە كەسە زاناو ئیماندارەكان بە غەموگریانەوە لە
تاو ئازارو زۆرداری كەسانی تر شار جێدەهێڵنو
هەڵدێن ،ئیتر شار بە سەفەری ئەوانە بۆ هەتا هەتایە
وندەبێ ،كەسانێك هەن هیچ لەم راستییە ناگەن ،كە گەورە
پیاوێك سەفەردەكات لە تاو غەدرو غەم ،ئیتر رووی
راستیی شاریش لەگەڵیدا سەفەر دەكات ،ئەوەیە ون
بوونی شارەكان الی ئێمەو ،ونبوونیان لە بەرچاوی
كەسە ئیماندارەكاندا ،ئەوانەی رۆحیان نییە نازانن
ونبوونی رووە جوانەكانی شار چۆن چۆنیوندەبن.
بۆونبوونی ئەو شارە ،ئەو كەسە لەرز لێهاتووانە ،ئەو
كەسە خوێنخۆرو شەرمنانە دەیانوویست لە شوێنی ئەو
شارە ونبووە شارێكی تر دروستبكەنەوە ،ئەمڕۆش بۆ من
ئاواهایە ،ئەمڕۆ ئیتر من بۆ شارێك دەگەڕێم كە
مامۆستاكەم بەرەبەیانی ئەمڕۆ رووی راستیی شاری
لەگەڵ خۆیدا برد و ئێمەی بەجێهێشت ،ئەو بۆ هەمیشە بە
دونیایەك غەمو ئازارەوە سەفەری كرد ،ئیتر ئەم شارەش
بۆ هەمیشە ون دەبێت الی منو خێزانەكەمو ناتوانین
بگەڕێینەوە ناوی ،چەند كەسێك لە ناو ژووری
مامۆستاكەمدا لە ماڵە تۆزگرتووەكەیدا ئەو نامانەیان
دۆزیبووەوە كە بۆ ئێمەی بەجێهێشت بوو ،ئەو نامانەی
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پڕبوون لە حەرفی ئازارو گریاناوی ،هەر نامەیەك تەنیا
چوار دێڕی لێ نووسی بوو (بەهەق شادیە كە ئەمڕۆ
لەدەست نەزانان دەڕۆم) ئەوە سەرەتای ئەو چوار
دێڕەبوو كە لەو نامەیەدا بۆ خەڵكی شاری بەجێهێشتبوو.
باپیرەی من ئاوا ئیتر وەكو شێت لە دوای رۆیشتنی
مامۆستاكەی بە شوێن شارە ونبووەكەیدا دەگەڕا،
لەویشەوە ئەو خووەی بۆ بنەماڵەكەمان بەجێهێشت ،ناوی
ئێمە لەو رۆژەوە ونبوو كەس ئێمەی نەدەناسی ،خێزانی
باپیرەمو خانوو باغەكانی كەس نەیدەزانی چۆن چۆنی
پووكانەوە و داڕمان ،بۆچی ئێمە بەم دەردەچووینو
شارەكەمان بۆ هەتا هەتایە لێ ونبوو؟ یانوێران بوو؟ تا
رەسوڵی بچوك هات و ئێمەی لە رۆمانەكانیدا بە خەڵكی
ناساندەوە ،ئەو خەڵكەی كە بە زیندووێتی بۆ ئێمە
نەدەگریان ،بۆ ئازارو غەمگینییەكانمان هیچیان نەدەوت،
كەچی ئەو گەمژانە بەخوێندنەوەی ژیانو بەسەرهاتی
ئێمە لەو رۆمانانەدا بۆمان دەگریان و داوای لێبووردنیان
لە تاوانەكا نیان دەكرد لە بەرامبەر خێزانی ئێمەدا ،ئێوە
دەبێ ئیتر لەم رۆمانەی رەسوڵی بچوكدا بە شوێن ژیانو
بوونی مندا بگەڕێن ،تا مەرگ و ژیانی ئەو كەسانەیشی
كە لەگەڵمدا ناویان دێت ،ئێمە ئێستا جیا لە كاتەكانی تر
دەردەكەوینەوەو سەفەری شارە ون بووەكان دەكەین،
ئەمە ئەو كاتانەیە كە دەبێ ئێمە لەخۆمان بپرسین؟ ئێمە
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بەشوێن رۆحی رەسوڵی بچوكدا دەگەڕێین یان بەشوێن
ئارەزوەونبووەكانی خۆماندا؟
رەسوڵی بچوك لەكتێبێكدا ئاوا نووسیبووی :دەبێ تەمەنی
من جیاوازبێت لە كەسانی تر ،من دەبێ وەكو كەسانی تر
نەمرمودەبێ بۆ چەند رۆژێكیش بووبێ شتێك بكەم ،ئەو
شتەی كە باپیرەم لە منداڵیدا جارێك لەبن دار بەڕوویەكی
پەلوپۆ شكاودا لەناو چەمی گوندەكەماندا پێی وتم :تۆ
دەزانی ئینسان دەتوانێت بۆ ماوەیەكی كەمیش بێ كاتی
مردنی خۆی دوابخات؟ ئەو پێی نەوتم چۆن چۆنی
ئەوكارە دەكرێت ،چۆن چۆنی لە كاتی سەرەی مردندا
دەكرێ مردن بۆ ماوەیەك لە خۆت دووربخەیتەوە؟ من
تا گەورەبوونیشم هەر بەشوێن ئەو وەاڵمەدا دەگەڕام كە
چۆن چۆنی مردن دوا دەخرێت؟ ئێستا دەزانم من دەمرم،
بەزوویی بیر لەو خەونە دەكەمەوە كە باپیرەم لە دوای
مردنی هاتە خەونمو پێی وتم :رەسوڵی بچوك كەی زانیت
سەرەی مردنت هاتووە ،ئەوا داوای شتێك لە فریشتەی
مەرگ بكە .ئێستا ئەو رۆژە هاتووە كە من دەبێ ئەو
پرسیارە لە فریشتەی مەرگ بكەم ،دەبێ سەردەمی
موعجیزات سەرهەڵبداتەوە ،دەبێ من تا دواڕۆژەكانی
سەر زەوی نەمرم ،ئەمە گەیشتنە بە جەنگێكی كوشندە
بۆ من ،من دەبێ بمێنم تا دوا رۆژەكانی ژیانی سەر
زەوی ،پێویستیم بەو رۆژە هەیە ،گران نییە بۆ كەسێ كە
بیەوێت تا دواڕۆژەكانی ژیان لێرە بمێنێتەوە ،من
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دەمزانی كە دەتوانم ئەو داوایە لە (ئیزرائیل) بكەم تا
رۆحی من لە دواڕۆژەكانی سەر زەوی دا بكێشێت ،بەاڵم
نەمدەزانی چۆن چۆنی بەو خواستەی خۆم دەگەم ،من لە
نووسینی یەكەم رۆمانمەوە (مار) زانیم جۆرێك لە
بەرەنگاریو قسەكردنم هەیە لەگەڵ پاڵەوانی ناو
رۆمانەكانمدا ،ئاخر زۆركات دەگریامو پرسەم بۆ مەرگی
ئەو كەسانە دادەنا كە لەناو دێڕەكاندا دەمكوشتنو هەر
لەوێشدا لە گۆڕم دەنان ،شەوێك كە بیرم لە خواردنی
گۆشت ی ئەو قازو قوڵناگانە دەكردەوە كە بە بەرزایی
ئاسماندا دوور دوور دەفڕین ودەنگیان دەهات ،بیرم لەوە
دەكردەوە بە زەاڵتەو رۆنی زەیتوونەوە گۆشتەكەیان
بخۆم و بە مەرگ پێبكەنم ،ئەوە شەوێك بوو كە من یەكەم
رۆمانم تەواوكردبوو ،برسیم بوو ،لەوە خۆشترنییە
لەكاتی برسێتیدا دابنیشیت بیر لە خواردنی گرانبەهاو
خۆش و بەتام بكەیتەوە ،ئەو شەوە من بیرم لەوە دەكردەوە
كە گۆشتی مراوی بخۆم و چەند كەوچكێك سركەی
سێویشی بكەم بەسەرداو بەدیاریەوە بیر لە مردنی خۆم
بكەمەوە ،چونكە لە دوای تەواوكردنی یەكەم رۆمانم
سەیر هەستم بە هیچیو پووچیی دونیاكرد ،هەر لەو
كاتانەدا بوو هەستم كرد دەبێ بژیم تا هەموو هیچو
پووچییەكانی ژیان ببینم ،هێشتاكە گەدەم لە برساندا
ئازاری هەبوو لە دەرگای جامخانەی هەیوانە گەورەكەم
درا (شەیتان) ئەو كەسەی كە من لەناو رۆمانی (مار)دا
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بە جلوبەرگێكی جوانو پاكو تەمیزەوە ،بەجوتێك پێاڵوی
چەرمی بۆرەوە ،كردبوومە پاڵەوانێكی شپرزەووێنەیم
لەو رۆمانەدا دروستكردبوو ،ئەو كە هاتبووە ناو
ماڵەكەمەوە بە دوای ئەویشدا كەسەكانی تری ناو
رۆمانەكەم هاتن ،وامدەزانی خەون دەبینم ،كەچی تا نۆ
رۆژ ئەوانە لەالم مانەوە (شەیتان) لەگەڵمدا كەوتە
گفتوگۆو پێی دەوتم( :تۆ رۆحی یەكێكی نورانیت
هەڵگرتووە بۆیە ئەو كەسانەی تۆ بەحەرف ناویان
دێنیت ،دەبنە كەسانی راستەقینەو دێنەوە الت ،تۆ
كەسێكیت دەتوانی مەرگ وەكو خۆی بگێڕیتەوە ،ئەو
شتانەی دەینووسیت هەموویان حەرفی پیرۆزو جوانن،
نووسراوەكانی تۆ بەشێكن لە گێڕانەوە پیرۆزەكان،
مەرگ شتێكە هەمووكەس ناتوانێت وەكو خۆی
بیگڕێتەوە ،بەاڵم تۆ دەتوانی لە جێگەی خۆی بۆ زەمەنێك
رایبگریت) .لەو شەوەوە زانیم كە دەتوانم شتێك بكەم بۆ
مەرگی خۆم ،ئێستا من كە تەمەنم حەفتاو نۆ ساڵە دەبێ
ئیتر بمرم ،ئەوكاتانە بیری ئەوەم كەوتەوە كە دەبێ لە
فریشتە ی مەرگ بپرسم :ئایا دەتوانم تادوا رۆژەكانی
سەر زەوی بژیم؟ دەبێ ئیتر ئینسانەكان فێری ئەوەبكەم
كە لە كاتی نزیكبوونەوەی مردنیاندا فێرببن لە فریشتەی
مەرگ بپرسن كە بۆچی ئێمە كە هێشتا بە هەموو خەونو
خۆشییەكانی خۆمان نەگەیشتووین ،دەبێ بمرین؟ من ئەم
شتانە فێری ئ ینسانەكانی ئێرە دەكەم ،خۆم دەبمە یەكەم
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كەس كە دەوێرم رووبەڕوو بە فریشتەی مەرگ بڵێم:
كەمێك بووەستەو گوێم لێبگرە ئەی پیاوی خودا .ئەو
رۆژەی مردنم نزیك بووەوە بەدەركەوتنی فریشتەی
مەرگ ،هەوایەكی سارد سارد هەڵیكرد ،زانیم كاتی
مردنمە ،هەموو باڵندەكان لە خوێندن كەوتن ،هەموو
رۆژانی منداڵیی خۆمم دەهاتەوە بەرچاو ،ریزێك لە
خزم و كەسوكاری خۆمم دەبینی كە دەیان ساڵ بوو
مردبوون ،ئێستا دەمبینین دوور دوور لە من راوەستاونو
چاوەڕوانی مەرگی من دەكەن ،لەناویاندا هەموو پاڵەوانی
ناو رۆمانەكانی خۆمم دەبینی ،ئەوانەی رۆژگارێك بوونە
هۆی ئازاردانم ،ئەوانیش وەكو ترسنۆك راوەستابوون،
ئەوانیش غەمگین چاوەڕوانی مەرگی منیان دەكرد،
سەیر سەدان كەسم دەبینی بە ریزوەستابوون تا مەرگی
من ببینن ،لەناویاندا ئەو ژنە سۆزانییەی كە هەمیشە
جلوبەرگو خواردن و ماستی ترشی بۆ دەهێنام ،ئەویشم
دەبینی ،ئەو ژنەی كە بۆ یەك جاریش نەمتوانی بیخەمە
ناو حەرفی رۆمانەكانمەوە ،ژنێك بوو كە من بە بینینی
هەستم دەكرد پیردەبم ،ئەو بە تەنیا لەگەڵ مندا دەیویست
بنوێ  ،ئەو ژنە هەمیشە پیری دەكردم نەك گەنجم
بكاتەوە ،ئەو هەمیشە لەمن ئازاتربوو ،شەوان دەیویست
بۆ پێنج جار لەگەڵیدا رەحەت ببم ،من پێم دەوت :تۆ چۆن
ژنێكیت كە ئاوا بەزەیت بە پیاواندا نایەتەوەو دەتەوێت
بەم گوناهانەوە بە زوویی بیانكوژیت ،زۆركات بەیەكەوە
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دەچوونە سەفەری ئەو شارانەی كە پڕبوو لە تیشكی
هەتاوی بەهاران ،بۆ یەك جاریش نەمتوانی لەگەڵ ئەو
ژنەدا لە سەفەرو لەناو ماڵەكەیشمدا بنوومو گیانە
گۆشتن و جوانەكەی بەڕووتی ببینم ،ئەو ژنە لە ناو
راوەستاوەكاندا دەبینمو غەمگین دیارە ،ئەو بەر لە من بە
نۆ ساڵ مردبوو ،دەیبینم سەرەڕای غەمگینییەكەی
زەردەخەنە دەیگرێتو هەست دەكەم دەیەوێت بگاتە المو
گلەیی رۆژانی زووم لێبكات ،هەموو سروشتم بە رەشی
دەبینی ،درەختەكانم بە بێ گەاڵو لە ناو تۆزو خۆڵدا
دەبینی ،دونیایەك هەڵۆی سپی سپیم دەبینی ،سەدان ئەسپم
دەبینی كە بە دەشتێكی سوتاودا فڕكان فڕكانیانە ،دەیانبینم
حیلەیان دەگاتە ئەوپەڕی سەر زەوییە دوورەكان،
پیاوێكی پیر بەدوایاندا سەری خۆی هەڵگرتووەو دەگری.
كا تژمێر چواری عەسربوو كە فریشەی مەرگ گەیشتە
الم ،دەستی بۆ پشتی سەرم درێژكرد ،بەر لەوەی دەستی
بگاتە پشتی سەرم پێم وت :كەمێك بوەستەو گوێم لێبگرە
ئەی خراپترین كەس الی ئێمە ،ژیان ئەوە دێنێت
بەرلەمەرگم كە بتوانم قسەیەكی لەبارەوەبكەم ،مردن
ئەوندە الی تۆ خۆشە وا ئاوا ئەم هەموو سەر زەویانەی
بۆ دەگەڕێیت؟ ئەمە چ ئارەزوویەكی سەیرە كە بەردەوام
بە شوێن رۆحی ئینسانەكانداوێڵیت؟ من یەكەم قسەم ئاوا
لەگەڵ فریشتەی مەرگدا كرد( ،ئیزرایل) ئەو رۆژە لە
بەرگی پیاوێكی برسی و نەبوودا ،لەبەرگی پیاوێكی
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بەرگ دڕاو وسەرو قژ تێكچوودا هاتبوو بۆ بردنی
رۆحی من ،كە زانیی من یەكەم ئینسانم دەیدوێنمو
پرسیاری لێدەكەم ،فریشتەی مەرگ پێی وتم:
دەتەوێت چی بڵێیت؟
دەمەوێت دواكەسبم كە لەم سەر زەویەدا بمرم ،تا مەرگی
هەموو زیندەوەرەكانی سەرزەوی ببینم!
ئێمە دەمانزانی تۆ دەتوانی لەگەڵ هەموو ئینسانەكاندا چ
ئینسانی ناوحیكایەتو نووسراوەكان بێت یان ئینسانە
راستەقینەكان قسەبكەیت ،بۆ ئەوەی بتوانیت بەدوا
خواستی خۆت بگەیت ،من تەنیا دەتوانم ئەوەت
لەگەڵدابكەم كە (رۆحت بە زیندوویی) دەبەمە شارێكی
شاراوەوە و جەستەیشت لەم ماڵەدا دەبێ ،پەیوەندیت بە
هەموو كەسێكەوە لەم شارەدا دەپچڕێتو كەس هەست
بەم خواستەی تۆ ناكات لەالی ئێمە ،تۆ الی ئێمە
بەزیندوویی دەمێنیتەوە نەك الی خەڵكی شار ،مۆڵەتت
پێدەدەین بۆ ئەوەی بتوانیت ئەو رۆحە بەزیندوویی
بگەڕێنیتەوە ناو جەستەی خۆت ،ئەگەر رۆحی خۆت لەو
شارە شاراوانەدا دۆزییەو توانیت بە جەستەی خۆت
ش ادی بكەیتەوە ئەوا دەتوانی تا دواڕۆژەكانی ژیان لەم
سەر زەویانەدا بژیت ،ئەگەرنا دوای ئەو مۆڵەتە تۆ وەكو
هەموو ئینسانەكانی تر دەمریتو گرەوەكە بە ئێمە
دەدۆڕێنیت ،لە رۆژێكەوە تا چل رۆژ مۆڵەتت هەیە بۆ
دۆزینەوەی رۆحی شاراوەت الی ئێمە..
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من زۆر زوو بەومەرجەی (ئیزرایل) رازی بوومو ئیتر
ئەویش وەكو هەڵمێكی سپی لەبەرچاومداونبوو ،بە
خۆم وت رەسوڵی بچوك ژیانیش ئەم جۆرە معجیزاتانەی
جار جار تێدەكەوێت ،تەنیا یەك شەوم بەسبوو بۆ
بیركردنەوە تابیر لەوەبكەمەوە بە چ رێگایەك دەتوانم
رۆحی خۆم لەو شارە ونبووانەدا بگەڕێنمەوە بۆ ناو
جەستەی پیربووم ،رۆحم رۆیشت ،نەیشم زانی ئەو
مۆڵەتە بەشی ئەوەندە دەكات تا رۆحم بدۆزمەوە كە بە
منیان داوە یان نا بۆ رزگاركردنی رۆحمو بردنەوەی
گرەوەكە ،ئەو گرەوەی كە من لەسەر رۆحی خۆم
كردبووم .لە شەوی دووەمدا بەمجۆرە بڕیارم دا كە
دەستبكەم بە تەواوكردنی رۆمانی (مردن بە پێی
گێڕانەوەكانی سۆفییەك) ئەو رۆمانەی كە بڕیارم دابوو
تەواوی نەكەمو لە پاش مەرگی خۆم بە ناتەواوی بە جێی
بهێڵم یان بیستووتێنم ،بەاڵم كاتێك بیرمكردەوە دەبێ هەر
چوار پاڵەوانی ناو ئەو رۆمانە بۆ رزگاركردنی رۆحم
بەكاربهێنم ،ئەوە تاكە رێگابوو كە بیگرمە بەر بۆ
رزگاربوونی خۆم لە مردن ،لەو چوار كەسەم باشتر
دەست نەدەكەوت ،ئەوانە بۆجاری دووەم لە حەرفەكانی
خۆم دروست ببوون و پەروەردەی ناو دێڕی ئەم كتێبە
تەواونەكراوەم بوون ،دەمزانی كە نیوەی ئەو رۆمانە
ماوە تا تەواوی بكەم ،ئەوە الی من قورس بوو كە
نەمدەتوانی بە تەواونەكردنی ئەم كتێبە پاڵەوانەكان بهێنمە
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الی خۆم و رێگای رزگاربوونی خۆمیان پێ بڵێم ،تاكە
حەرفێكی ئەم رۆمانە بە ناتەواوی بمایایەتەوە هەموو
خواستی خۆم بە مەرگ دەدۆڕاند ،تەواوكردنی ئەو
كتێبەو قسەكردنم لەگەڵ ئەو چواركەسەی كە تەوای
رۆمانەكەیان دەگەیاند بە د وا بەشی ،ئەوە تاكە رێگابوو
بۆ زیندووبوونی خۆم تا دوا رۆژەكانی سەر زەوی،
بەمجۆرە لە شەوی سێیەمەوە كە دەیكردە شەوێكی فێنكو
دەیشیكردە رۆژی لەدایكبوونم ،لەناو ماڵەكەمدا كەوتمە
گەڕان بە شوێن ئەو رۆمانە ناتەواوەداو دواجار لە ناو
سەدان كتێبو نووسراوی تردا دۆزیمەوە ،ئەو ماڵەی لەم
سااڵنەی دواییدا خەریكبوو دەبوو بە كەالوە ،بەمجۆرە
من دوا رۆژەكانی خۆمم بەم كەسانە سپارد ،زۆر
بەخێرایی دەستم كرد بەنووسینەوەی بەشە
تەواونەكراوەكانی رۆمانەكەم ،دەبوایە بە تەواوبوونیشی
بە هەر چوار كەسەكەم بوتایە كە من چیم لە ئێوە دەوێت.

شاری كتێبفرۆشان
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گەشتی یەكەمی مرۆڤە سەرگەردانەكان
لەگەڵ هەڵكردنی بایەكی فێنكدا كە دەیكردە رۆژی
یەكشەممە ،ئەم شوێنەی ئێمە بۆنی قۆخو گوڵە كێویلەكان
داگیری كردبوو ،رومان لە هەچ الیەك بكردایە بۆنی
خۆش مەستی دەكردین ،تا ئەوكاتانە من بەڵێنم نەدابوو
هیچ بۆ مەرگی ئەو پیاوە بكەم كە ئێمەی بۆ دۆزینەوەی
شارێكیونبوو خستبووە گەڕ ،دەبوایە بەمجۆرە خۆم
بناساندایە چونكە بەبێ خۆناساندن نەماندەتوانی بچینە
هیچ شارێكەوە ،من كە دواتر بە (عابیدی پیر) خەڵكی
ناوم دێننو بە تەواوكەری نووسینەوەی چەند كتێبێك
ناودەردەكەمو مامۆستاكەمان (مەوالنا شەمسەددین)و
(جەمالەدین)ی هاوڕێم كە ئەویش هەر قوتابی بوو
لەالمان ،قوتابییەكی چڵێسو نەوسن و سەركز بوو،
هەمیشە عاشقی بەرزاییەكان بوو ،لەگەڵیشماندا (فاتمەی
خۆر) كە من بە قەدەر هەموو دونیا لەم دوانە
بەگومانبووم ،پێم خۆشبوو هەردووكیان لەناو ریزی
قوتابییەكاندا بەناشیرنترین شێوە دەربكەمە دەرەوە،
چیبكەم نەم دەتوانیوەكو مامۆستاكەمان رەفتاربكەم؟
دوای چەند رۆژێك رۆیشتن بە حەزو ئارەزوویەكی
سەیرەوە خۆمان بۆ گەیشتن بەم شارە ئامادە دەكرد،
دەبێت ئەوە بە هەموو كە سێك بڵێم :بۆ ئەوەی بەهەڵەدا

21

نەچن خەونی خۆش بە هیچ شارێكەوە مەبینن تا دەگەیتە
ناویو خەڵكەكانی دەناسیت..
مامۆستاكەمان لەناو ئەو چل قوتابییەی كە الی ئەم
وانەیان دەخوێند ،شەوێك من و جەمالەدینو فاتمەی
خۆری بانگكردە ژێر دارهەرمێكان و پێی وتین دوو
رۆژی تر بەر لەوەی خۆربكەوێت دەكەوینە رێ بۆ
شاری كتێبفرۆشان ،دەچین تا نرخی كتێبو
دەستنووسەكان بزانین ،دەچین تا زۆر لەعاشقانو
موریدانی هاوڕێمان بەسەربكەینەوە ،دەچین ئێمەش بۆ
چەند رۆژێك لەناو بۆنی كتێبی كۆنو دوكانەكانی ئەو
شارەدا دەگەڕێین .دەیوت من دەمەوێت بەشوێن كتێبێكی
دزراودا بگەڕێم كە سااڵنێك بەر لە ئێستا فەرمانبەرێكمان
لەناو هەموو كتێبەكانی ناو كتێبخانەكەمدا ئەو كتێبەی
دزی و هەڵهات .دەیوت لەناو هەموو دوكانی
كتێبفرۆشەكاندا من ئەو كتێبە دەناسمەوە ،ئەگەر هەزاران
جار بەرگەكەیان گۆڕیبێت هەر دەیناسمەوە ،دەیان جار
ناوەكەیان گۆڕیبێت دەیناسمەوە ،ناوی ئەو كتێبە
(الجواهر الخمسە)یە ،رەنگە خودا تا دۆزینەوەی ئەو
كتێبە من لەم سەر زەوییەدا بهێڵێتەوە..
ئەو شەوە منو جەمالەدینو فاتمەی خۆر لە خۆشیدا
خەریك بوو بگرین ،من و جەمالەدین تا بەیانی
نەنووستینو لەخۆشیی بینینی ئەو شارە لەكتێبو
زانست و عیرفان دواین .مامۆستاكەمان پێی وتین
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سەفەرێك دەكەین تا لە خەڵكی ئەو شارەوە شتێك
فێرببینو ئەوانیش لە ئێمەوە یەك دوووشە فێرببن ،نان
لەگەڵ خۆتاندا بهێنن ،ئەوەندە شت مەهێنن كە لەڕێگا
ماندووتان بكات .هێشتا ژووری مامۆستاكەمان جێ
نەهێشت بوو جەمالەدین دەستی منی گرتو پێی وتم :لەم
چوارەمان دووانمان لەو شارەدا ناگەڕێینەوە ،من نازانم
بۆچی ئەم قسەیەی كرد ،ئەوەم بە یەكەم فێڵی ئەم قوتابییە
زانی ،چونكە لە ناكۆكیو دوودڵیو نانەوەی ئاژاوە لە
نێوان قوتابییەكاندا كەس وەكو ئەم زیرەك نەبوو .من
ناوی ئەو شارەم لە منداڵییەوە بیستبوو ،باوكم كە بۆ
چەندین جار هاتبووە ناو بازاڕەكانی ئەو شارەوە ،شەوان
بۆ میوانەكان باسی لە قەرەباڵخیو خانووە خۆشەكانی
ئەوشارەی دەكرد .دەڵێن باوكم بۆ ماوەی ساڵێك لەم
شارەدا ماوەتەوە ،تا كچێكی كتێبفرۆش مارەبكات .دەڵێن
ئەو كچە لەماوەی ئەو ساڵەدا هەوڵی زۆری داوە تا باوكم
بەمانەوەی لەم شارەدا رازیبكات .ئەو كچە نەیدەویست
شاری كتێب فرۆشان بەجێبهێڵێت .دەڵێن كچانی ئەو شارە
بەومەرجە شویان دەكرد كە لە شارەكەی خۆیان
دوورنەكەونە .دەڵێن ئیتر هەردووكیان شەوێك مااڵوایی
لە یەكتر دەكەنو ئەو كچەش كتێبێكی شیعرەكانی
باباتاهیر دەدات بەباوكم .من ئەو كتێبەم دەبینی تاكو
زەمەنێكی زۆر لەناو پەڕۆیەكی سەوزی ئەستوردا لە
ژووری نووستنەكەی باوكمدا هەڵگیرابوو .حەزم دەكرد
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هەر ئەوشەوە بەڕێبكەوین ،ئەو رۆژەی بۆ گەیشتن بەم
شارە لەگەڵ مامۆستاكەماندا بەڕێكەوتین ئەو ڕێگایانەمان
هەڵدەبژارد كە نزیك تری دەكردینەوە بۆ گەیشتن بەم
شارە .مامۆستاكەمان (مەوالنا شەمسەددین) لە ڕێگا پێی
وت ین (كەسی ئازا ئەو كەسانەن كە سەدان میل بە تاریكی
دەبڕن بۆ گەیشتن بە رووناكیی مۆمێك) من لەم
سەفەرەماندا هیچم بە مامۆستاكەمان نەبینی ،نە نانی
پێبوو ،نە پارچە قوماشێك بۆ نوێژكردن .ئەو هەڵگری
نهێنییەك بوو بەكەسمانی نەوتبوو ..من دواجار ئەو
شتانەم زانی كە ئەو بۆچی شاران دەگەڕێت ،گەرچی ئەو
لە ئێمە گەورەتربوو من تاكو ئێستا نازانم تەمەنی چەندە،
لە ئێمە خێراترو باشتر رێگاكانی دەبڕی ..ئەوەی پێی
بوو بۆ خواردن چەند هەرمێیەك بوو ،ئێواران لە دوای
پشوو یەكێكانی دەخوارد .ئێمە نانمان دەدایە ،كەچی ئەو
تەنیا هەرمێكانی خۆی دەخوارد .شەوێك پێی وتین (من
بە نورێك دەژیم ،بۆ گەیشتن بەو نوورە زۆركات بیری
هیچ خواردنێكم النامێنێت) زۆركات ئەو قسانەی بۆ
فاتمەی خۆر دەكرد و شەوانیش هەر چەند هەنگاوێك
دوور لە خۆی دەیخەواند .فاتمەی خۆر بەدرێژایی ئەو
رێگایانە وەكو نەخۆشێك دەجواڵیەوە .من سەرم لەم ژنە
دەرنەدەركرد .مامۆستاكەمان بەدەم رێگاوە پێی دەوتین
(ئێوە دەزانن دڵی من هەمیشە بە شوێن ئەو رووناكییەدا
دەگەڕێت كە ئارەزوومە پێی بگەم؟ جەستەش كە دڵی
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تێدانەبوو برسیی نابێت) شەش رۆژ وەكو ئەوەی
مامۆستاكەمان پێی وتین لە كاتی خۆیدا گەیشتینە
بەرزاییەكانی نزیك شاری كتێبفرۆشان (مەوالنا
شەمسەددین) دانیشتو هەناسەیەكی قوڵی ئارامی
هەڵكێشا ،وتی( لەوە خۆشتر نییە لەگەڵ خۆشیی
هاوڕێكانتدا بگەیتە ئەو شوێنەی كە روناكی دڵتی
تێدابێت) من زۆر نزیك لەالیەوە دانیشتم ،چاوی بەهەموو
الیەكی شارەكەدا دەگێڕاو دەیوت (گرانە بتوانین رۆحت
بدۆزینەوە ئەی كڵۆڵ) من ویستم لەو قسانەی
تێمبگەیەنێت ،كەچی هیچی وەاڵم نەدامەوە .ئەوكاتانە
تازە خەریكبوو خۆر دەكەوت ،پارچەیەك نانی ڕەقم بۆ
دەرهێناو بۆم ڕاگرت تا بیخوات ،لە ماوەی ئەو شەش
رۆژەدا ئەوە یەكەم جاربوو ئەو پارچە نانە ڕەقە بخوات،
ئەو تەماشای نا وەڕاستی شاری دەركرد ،ویستم پێی بڵێم
هیچ كەس دەناسی لە ناوەڕاستی ماڵەكانی ئەم شارەدا،
ئاوا تەماشای دەكەیت؟ كە پێموت دەستی بۆ بەشێكی
ناوماڵەكان ڕاكێشا وتی (سااڵنێكە لە یەك لەو مااڵنەدا
تاریكایی دەروونی چوار كەسی لەخێزانێك
داگیركردووە ،ئەو خێزانە هەمیشە بە ئومێدی ئەوەوە
بوون من لە دەرگایان بدەمو رزگاریان بكەم لەو رۆژە
تاریكانە ،سەفەر ئەوەی جوانە كە بتوانیت لەگەڵ خۆتدا
رووناكی بۆ دەرونی ئەو كەسانە بگەڕێنیتەوە كە
تاریكایی دایپۆشیون ،یان رۆحی ئەو كەسانە بگەڕێنێتەوە
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كە لە جەستەیان یاخی بوون) نازانم بۆچی دوای ئەوە
پرسیاری ئەوەم لێكرد كە مامۆستاكەمان خەڵكی چ
شارێكە؟ نەمتوانی تاكو ئێستا وەاڵمی ئەو پرسیارە
وەربگرمەوە .شارەكە لە بەردەمماندا لە شارێكی كۆنو
خۆاڵویی دەكرد .كۆاڵنەكانی ،شەقامەكانی باریك و
ناڕێك ،شەقامێك راست ئەمسەری شارەكەی بۆ
ئەوسەری شار دەكرد بە دوو كەرتەوەو لە زۆرالوە
دوكانی كتێبفرۆشەكان ئەم شەقامەیان جوانتردەكرد،
ئەمبەرو ئەوبەری ئەو شەقامە بە درەختی جۆراو جۆر
داپۆشرابوو ،شارێك بوو مرۆڤ بەزەحمەت دەیتوانی
مێژووی دروستبوونی بزانێت .چەند مێژوویەكیان بۆ
دروستبوونی شاری كتێبفرۆشان دەوت .بە
مامۆستاكەموت (تۆ چەند بڕوا بەم مێژووانە دەكەیت كە
بۆ دروستبوونی ئەم شارە نووسراون یان دەوترێن؟) پێی
وتم (بۆ ئەو مێژووە مەگەڕێ كە خەڵكانێك خۆیان خەڵكی
ئەم شارەنو نایزانن ،تۆ لەوە بپرسە شارێك هەموویان
كتێبفرۆشن ،كەچی تاكو ئێستا بەزانست نەگەیشتوونو
مێژووی شارەكەیان نازانن)
ئەو بەیانییە هەر چوارمان لەم شارە دواین،
مامۆستاكەمان بەمجۆرە تا ئەوكاتانەی خۆر بەباشی
هەڵهات دەربارەی ئەم شارە بۆمان دوا (جارێك بڕوا
بەوە بهێنن كە مێژووی هەموو شارەكانی دونیا بۆ
دروستكردنیان درۆن .بۆ ئەم شارە ،شاری كتێبفرۆشان
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لە سەر زەوییەك دروستكراوە كە رۆژگارێك شوێنی ئەو
ڕاوچییانە بوو كە بۆ ڕاو دەیان رۆژ بەیەكەوە دەمانەوە،
ڕاوی ئەو ئاسكانەیان دەكرد كە گۆشتەكەیان تەنانەت
ئێسكەكانیشیان بەكاڵی دەخورا ،ڕاوی ئەو بەرانە كێویو
گیاندارانەیان دەكرد كە بە بەرچاوی بەچكەكانیانەوە
خوێن لە شوێن تیرو برینەكانیانەوە دەهات ..ئەم شارە
سەرەتای دروستبوونی بەخوێنی ئەو گیاندارانە
نەخشێندرا ،شارێكە وەكو زۆر شاری تر سەرەتا خوێن
بناغەكەی داناوە ،یەكێك لەو ڕاوچییانە بەناوی (ئیبراهیم
خان) بەیانییەك زوو لەناو سەوزایی گیاو گوڵەكاندا لە
نزیك گۆمە ئاوێكی روون كچێك دەبینێت ،هەموو گیانی
تەڕ تەڕ وەكو گوڵێكی سپی سپی بەر ئاو ،راوەستاوە.
ئەم چەند لێی نزیك دەبێتەوە ئەو كچە هیچ جوڵە ناكات،
كچێك وەكو لەتنۆكە ئاوی ئەو كانییە دروستكرابێتو
دواتر خودا بەرگێكی لە پەڕەی گوڵە سپییەكان بە تەڕی
پێ دەبەخشێ .تاكو ئێستاش خەڵكی ئەم شارە زۆریان
بن ەماڵەو ڕەچەڵەكیان دەبەنەوە سەر ئەم كچە .ئێمە
دەتوانن سەردانی گۆڕەكەی بكەن كە ئێستا گومەزێكی
گەورەی سپییان بۆ دروستكردووە ،خەڵكی دەڵێن ئەم ژنە
لەدوای ئەوەی شازدە منداڵ دەخاتەوە ،رۆژێك تیرێك
دێتو بەر سەرسنگی دەكەوێتو دەیكوژێت ..سەرەتا ئەم
راوچییە لەگیانە ت ەڕو سپییەكەی دەترسێت ،نەیدەزانی
ئەم كچە بە تەنیا چی دەكات لەناو ئەم ئاو،وسەوزاییەدا،

27

چی گەیاندوویەتیە ئەم دەشتە چۆڵە .كە دەگاتە الی دەست
لە گیانە تەڕەكەی دەدات لە سەمادا دەلەرزیو دەبینێت
چاوی پڕ لەفرمێسكە ،كە ئیبراهیم خان ئەم كچە دەباتەوە
الی هاوڕێكانی ،هەموویان دەترسن ..ترسێك كە
وادەزانن ئیبراهیم پیاوێكی نورانییەو خودا ئەم كچەی لەم
چۆلەوانییەدا بەدیاری بۆ ناردووە .ئەو ڕاوچییانە هەشت
كەس دەبن ،بۆ حەوت رۆژ ئاوا دەمێننەوە ،لە رۆژی
هەشتەمدا لەسەر ئەم كچە دەبێت بە شەڕیان تا ئێوارە
ئیبراهیم هەر حەوت راوچییەكەی هاوڕێی دەكوژێت،
ئازاییەكی بێوێنە بۆ كوشتنی هاوڕێكانی دەگرێتەبەر.
دواتر تەرمەكانیان لە چاڵ وچۆڵی ئەو دەشتەدا
دەشارێتەوە ،ئیتر ئەو كچە لە خۆی مارەدەكاتو یەكەم
خانوو بۆ خۆی لە نزیك كانییەكە دروستدەكاتو بە
خەڵكیو خزمی كوژراوەكان دەڵێت تا راوچییەكانی
هاوڕ ێم نەدۆزمەوە ناگەڕێمەوە ناوتان .ئەم شارە سەرەتا
ئاوا بە خوێن بناغەكەی دانرا .ئەو شارانەی كە ئێستا
جێگای خۆشیو رابواردنی كەسانی ترن ،رۆژگارێك
كەسانێكی تر بە ناهەق تێیدا دەكوژران ،كەس بیر لەو
كوژراوانە ناكاتەوە كە ئێستا لە ژێرپێی ئەم خەڵكەدا
پێویستیان بە در وودێك هەیە .ئەمەیە كە شار هەمیشە
ناهەقیی تێدا كۆتایی نایەت ،ئەم شارە شاری كتێبفرۆشان،
حیكایەتی دروستبوون و كتێبفرۆشتن تێیدا ئەوەندە كۆنە،
رۆژگارێكی زۆری دەوێت بۆ گێڕانەوەی مێژووەكەی)
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ئەوكاتانەی ئێمە گەیشتینە ناو شارەكە ،تازە
دوكاندارەكانی شار دوكانەكانیان دەكردەوە ،بە
كردنەوەی ئەم هەموو دوكانە پڕ لە كتێبانە ،بۆنێكی سەیر
هەموو شاری دادەگرت ،بۆنی كتێبی كۆنو نوێ  ،بۆنی
ئەو پارچە پێستانەی كە نووسراوەكانیان لەسەر
نووسرابوو گەرچی وشك بوون ،بەاڵم هێشتا بۆنیان لێوە
دەهات .ئەو شارەی بۆ زەمەنێكی زۆر دەچوو تەنیا ماڵی
كتێبفرۆشانی تێدابوو ،ماڵێك نەبوو لەم شارەدا بەهەزاران
كتێبو دەستنووسو بەردی هەڵكۆڵدراوو پارچە گڵ و
پێستەی لەسەر نووسراوی تێدانەبێت .ریزە دوكانێكت
دەبینی بە تەنیشت یەكەوە ،كە رەنگە لە دووسەد دوكان
زیاتر بوونایە ،ئەم دوكانانە خەریكی چاككردنی كێبە
كۆنەكان و بەرگتێگرتنی كتێب بوون ،بەدەم تێگرتنی
كتێبەكانەوە گۆرانییان بۆ عەشقو شارەكەیان دەوت،
لەناو كۆاڵن و بازاڕە زۆرەكانیدا دەیان دوكانی ترت
دەبینی خەریكی نووسینەوەی كتێب بوون بە خەتی
جۆراو جۆر .رێبوارەكان یان میرو سوڵتانەكان زۆركات
بۆ بینینو جوانیی ئەم شارە و كڕێنی كتێب لە زۆر الوە
دەهاتنە بازاڕەكانییەوە ،شارێك خەڵكەكەی تەنیا فرۆشتنی
كتێبیان دەزانی ،ئەوانەی لە مێژووی ئەم شارە دەدوێن
دەڵێن كەسێك لەم شارەدا نەبوو كتێبی لەماڵدا نەبووبێت.
شارێك كە دەگەیتە نزیكی بەر لەوەی پێ بخەیتە سەر
یەكەم شەقامەكانی هەست بە ئارامییەكی سەیردەكەیت،
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هەستدەكەیت هەموو شار بەخەڵكەكەیشیەوە لە حەرف
دروستكراون و رۆحیان كراوە بەبەردا .لە
هەمووالیەكییەوە سەرت بەرلقی دارەكانی دەكەوێت،
گوێت لە دەنگی ئەو باخەوانە پیرو الوانە دەبێت كە لەناو
باخەكاندا هەمیشە گۆرانی بۆ عەشقو سنگی كچانو
ماچێكی روومەتیان دەڵێن ،ئەوانە سەدان غەزەلیان
كردۆتە گۆرانی ،لە چاوی زۆر كەسەوە ئەم شارە
شارێكی سیحرییەو سیحربازەكان دروستیان كردووە.
دەڵێن هەر ساحیرەكانیش دەتوانن ئەم شارە لەناوبەرن.
زۆركەسیش دەڵێن ئەم شارە شاری خۆحەشاردانی رۆحە
پیرۆزەكانە ،دەیان كەسمان دەبینی ئەو بەیانییە بەبار
كتێبیان دەگەیاندە ناو بازاڕەكانی شار ،پیرە مێردێك
جارێك بە مەوالنای وتبوو :ئەم كتێبانەی لەم شارەدان
رۆحی ئەو كەسانەن كە دەمرن ..ئێمە برسیو
تینووبووین بە گەیشتنمان المان دایە الی گەنجێك كە
دوكانی (نۆكی كواڵوی) هەبوو .ئێمە یەكەم كەس بووین
ئەم بەیانییە گەیشتینە ناو دوكانەكەی ،بۆنی پیازی
پاككراو و بۆنی بیبەری توونو بەهراتو بۆنی نۆكاوەكە
تێكەڵ بەیەك دەبوون .ئێمەی برسی خێرا خێرا دەنكە
نۆكە گەرمەكانمان قوت دەدا ،كە لەناو قاپە فافۆنە
قوڵەكاندا بۆی دانابووین .مامۆستاكەمان وەستابوو
تانۆكاوەكەی ساردببێتەوە ،تا ئەوكاتانە خەریكی
خوێندنەوەی ئەو پەندو نووسراوانە بوو كە گەنجەكە بە
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دیواری دوكانەكەیەوە هەڵیواسی بوو .مامۆستاكەمان بە
جەمالەدینیوت :ئەو دێڕە بخوێنەرەوە (زمانت لە مەدحو
ستایش بپارێزە ..وەك لەزەم دەیپارێزیت ..معروف
كرخی) من بزانم جەمالەدین ل ەبرساندا ئەو نووسراوەی
نەخوێندەوە .مامۆستاكەمان دواتر تەماشای ئێمەی كرد
كە خێرا خێرا نۆكاوەكەمان دەخوارد.
كە ئێمە هەستاین ویستمان پارەی قاپە نۆكاوەكان بدەین،
كوڕە گەنجەكە ،بەتەنیا پارەی لە منوجەمالەدینو فاتمەی
خۆر وەرگرت ،ئەگەر ئەو كوڕە چاو ڕەشە بااڵ كورتە
داوای پارەی زیادەیشی لێ بكردینایە دەماندایە .من جگە
لەوەی حەزم بەدوا دەنكی نۆكاوەكەی دەكرد ،حەزم
دەكر د ئەو دووچاوە رەشەی هی من بوونایە .ئەو گەنجە
پارەی لە مامۆستاكەمان وەرنەگرت ،بەئێمەیوت (كەم
كەس بۆ فێربوون دێنە ئەم شارەی ئێمەوە ،ئەم بەیانییەش
لە ئێوەی رێبوار لە هەرچوارتان بە تەنیا یەكێتان بۆ
فێربوون هاتوونەتە شاری كتێبفرۆشانەوە ،ئەو
كەسەیشتان دەبێتە میوانی من ،ئەو كەسانەی شوێن
دۆزینەوەی رووناكیو چاكەكاریو فێربوون كەوتوون
میوانداریی ئێمە رەت ناكەنەوە) مامۆستاكەمان ئەو تەنیا
هەرمێیەی كە پێی مابوو خستییە دەستی كوڕە
گەنجەكەوەو پێی وت (من نانی كەسانێك ناخۆم كە بیكەن
بە شانازی بۆ ژیانیان ،بەاڵم دەبینم تۆ ئەمە ناكەیت بە
شانازی بۆ خۆت ،كە ڕێبوارێك تێردەكەیت ،بۆیە
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بە
گەنجەكە
قبوڵدەكەم)
میوانداریەكەت
مامۆستاكەمانی وت (ئەوانی بۆ فێربوون دێنە ئەم شارەوە
ئێمە ،دەبێت بچوكییان بكەین ،ئەوە بڕیاری گەورەی
كتێبفرۆشانی ئەم شارەیە) گەنجەكە تا چەند مەترێك لە
دووریی دوكانە كەیەوە لەگەڵ ئێمە هات بۆ بەڕێكردنمان،
تا ئەو كاتانە بینیم خەریكی خواردنی هەرمێكە بوو.
ئێمە شوێن مامۆستاكەمان كەوتبووینو ئەو سەری لەسەر
خاك بەرز نەدەكردەوە ،دەمزانی بیر لە شتێك دەكاتەوە،
تا ئێمەی گەیاندە ناو دوكانێكی گەورەی كتێبفرۆشتن،
دوكانێك دەتوت هەموو حەرفەكانی دونیای تێڕژاوە،
خاوەنی ئەو دوكانە بەرگێكی سپیی جوانی لەبەركردبوو،
لە رووناكیی چرایەكی تازە داگیرساوی دەكرد .پیاوێكی
قۆزو پاكوتەمیزبوو ،وێنەی پیاوێكی ریش سپیو
چاوبچوكی بە بەرزایی دوكانەكەیەوە هەڵواسی بوو ،لە
هەموو شتەكانی دوكانەكە پاكترو باشتر دەبیندرا .لە
ناوەڕاستی دوكانەكەدا مێزێكی ڕەنگ قاوەیی درێژ
دانرابوو ،كە لە دارمازوو دروستكرابوو ،لەوە دەچوو
دەمێكبێت لەم دوكانەدا دانرابێتو جێگۆڕكییەی
پێنەكرابێت .مامۆستاكەمان (مەوالنا شەمسەددین) كۆتە
تۆزاوییەكەی دانایە سەر ئەو مێزەو پشتی كردە خاوەن
دوكانەك ە .من خاوەن دوكانەكەم دەبینیی تەنیا تەماشای
مامۆستاكەمانی دەكرد و ئارەق بە هەموو دەموچاویدا
دەهاتە خوارەوە ،شەرمی دەكرد ،دەیویست بچێتە
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بەردەمی مامۆستاكەمان ،ئێمەش نەمان دەتوانی ڕێگریی
لێبكەین ،چونكە لە ڕێگا مامۆستاكەمان پێی وتین (لەم
شارەدا چەند جنێویان پێ دام ،چەند خەاڵتیان كردم ،چەند
ئازاریان دام ،ئێوە هەقتان بەسەرەوە نەبێتو تەنیا
تەماشامبكەن) خاوەنی ئەو دوكانە نەیدەتوانی رووی
مامۆستاكەمان ببینێت ،لە هەر چوونە پێشەوەیەكدا
مامۆستاكەمان پشتی تێدەكرد ،ئەو پیاوە سەیر لە
دوكانەكەیدا دەگریاو دەپاڕایەوە تا بۆ یەك ساتی كەم
رووی مامۆستاكەمان ببینێت ،بە هەردوو دەستی دەیكێشا
بەسەری خۆیدا و لەخۆی دەدا ،رووی ببووە پارچە
مسێكی داخكراو ،شینی دەكردو دەپاڕایەوە تا
مامۆستاكەمان رووی خۆی پێنیشان بدات .سااڵنێك دواتر
من لە جەمالەدینم بیست ئەو كتێبفرۆشە بۆ چوار ساڵ
قوتابیی (مە والنا شەمسەدین) بووە ،شەوێك لەدوای
فێربوون و تەواوكردنی قوتابخانەكەی لەو كاتانەی
دەیویست بگەڕێتەوە بۆ شارەكەی خۆی ،چرای بەر
هەیوانەكەی مامۆستا دەدزێت ،بۆ رووناكیی ڕێگا
بەكاری دەهێنێت ،چونكە ئەم قوتابییە زۆر لەتاریكی
دەترسا .من بۆ یەكەمجاربوو ببینم كەسێكی گەورەو
دوكاندارێك ئاوا بگری و بپاڕێتەوە .بینیم مامۆستاكەمان
بەدەنگی نزم بەوپیاوە دوكاندارەی دەوت (ئەووێنەی من
داگرە خوارەوە ،چۆن لە رووت دێ دزی لەماڵێك
بكەیتووێنەی خاوەن ماڵیش بەدوكانەكەتەوە
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هەڵبواسیت؟ ئیتر چۆن دەگریی بگری؟) من بینیم ئەو
دوكاندارە بەنا و ئەو هەموو كتێبەدا خێرا گەیشتە وێنەكەو
دایگرتە خوارەوە و ماچی دەكرد .مامۆستاكەمان بە
ئێمەی وت (ئەمە كەسانی ئەم رۆژگارەن ،دزیت
لێدەكەنو وێنەكەت هەڵدەواسن .ئەوانەی كە نایانەوێت
رووناكی بناسن هەردەبێت ئاوا درۆزن دەربچن.
ئەمەیەوادەكات خەڵكی بەردەوام فریوی دەستی ئەم جۆرە
كەسانە بخۆن) تا لەم دوكانە دوور كەوتینەوە ،من گوێم
لە گریان و پاڕانەوەی ئەو پیاوە بوو .بەرلەوەی بڕۆین
چەند جارێك جەمالەدین نرخی كتێبەكانی لێ پرسی .ئەو
پیاوە لەبەر گریان وەاڵمی بۆ نەدەدرایەوە .من تێگەیشتم
مامۆستاكەمان لەم شارەدا قوتابیو موریدو ناسیاوی
زۆرە ،دەموچاوی زۆركەسی دەناسییەوە ،لەو كەسانەشی
كە سااڵنێك بوو نەیبینی بوون ،لەشەقامێكدا كە
دەمانوویست بچینە نوێژی عەسر ،مامۆستا كۆتەكەی
داكەندو لە پیرە پیاوێكی ماندوو نزیككەوتەوە ،ئەو پیاوە
لەوە دەچوو چەند رۆژێك بووبێت نانی نەخواردبێت.
مامۆس تاكەمان دەستی خستە سەر سەریو پاش كەمێك
ئەو پیاوە پیرە فرمێسك بە چاویدا هاتە خوارەوە .دەنگی
هەڵبڕی و مەستانە بەو پیریەتییەوە گۆرانییەكی
دەروێشانەی بۆ هاتنی مامۆستاكەمانوت .ئێمە بۆ
غەمگینیی ئەو دەنگەو بۆ پیربوونی ئەو پیاوە گریاین.
ئەو پیاوە پیرە ناوی (دارای مەست) بوو ،تا توانیی ئاوا
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بۆ مامۆستاكەمان گۆرانیی دەوت (خودا تۆ نەتكوشتم تا
لەناو لیتاوی ئەم عومرەدا من گەوهەرێكم دۆزییەوە،
خودا تۆ منت ژیاند تا لە تاریكیی ئەم شارەدا ،رۆحم
بەدیار رووناكیی ئەم جوانەوە دەردەچێت ..بایەك دڵۆپێك
ئاوی هێنا هەموو ئاگری ناخی منی كوژراندەوە) دارای
مەست دەستی مامۆستای گرت و بەری نەدا تا گەیاندییە
بەر ماڵێكی بچوك و خۆی بەبێ ئەوەی لە دەرگابدات
پێشمان كەوت .لەوماڵەدا مامۆستاو ئەو پیاوە پیرە
باوەشیان بە یەكدا كرد .ماڵێك كە بۆنی رێحانەیوشكبوو،
بۆنی كاڵەكی گەیوی لێوەدەهات .ئێمە تا چووینە ناو
ماڵەكەی ئەم پیاوە بەتەنیا هەر خۆی بوو ،كەسی ترمان
نەبینی ،جارێكی تر ئەو پیاوە پیرە چەند دێڕە شیعرێكی
جوانتری بۆ هاتنی مامۆستاكەمانوت .منو جەمالەدین
گوێمان لە هەردووكیان گرتبوو ئەوان وەكو دوو پیری
عاشق ،وەكو دوو عارفی نورانی ،زۆر نزیك لەیەكتر
دا نیشتبوون .سەرەتا مامۆستاكەمان ئاوا بە زەردەخەنەوە
بە دارای مەستیوت:
دەبینم هێشتا نەگەڕاویتەتەوە سەر ماڵو حالی خۆت .چ
گەڕێدەیەكت لێ دەرچووە؟
ئاخر چی بڵێم؟ ماڵێك كە دڵ نەتوانێت تێیدا بژی،
هەردەبێت چۆڵەوانی بۆ خۆم هەڵبژێرم.
كتێب نافرۆشیتو دەبینم لە هەموو كەس باشتر دەزانیت؟
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مەوالنا من ئێستا دەسەاڵتدارو میرو فەرمانكارەكەی
جاران نیم ،ئیتر من نە بەشوێن بە هەشتی خودادا
دەگەڕێمو نە بەشوێن دەسەاڵتی ئەم دونیایەدا .ئەوانە الی
من یاریی دەستی مندااڵنن ،تۆ دەزانیت من ئیتر وەكو
تۆووەكو كەسانی تر نیم لەم سەر زەوییەدا .هەموو
جوانیی دونیا ناگۆڕمەوە بەو شوێنەی كە هەمووی
تۆزوخۆڵەو شەوێك بە ئاسوودەییەو دەتوانم تێیدا بنووم.
ئێستا زیندان و پیاوی جەالدم نیە تا خەڵكی ئەشكەنجە
بدەن ،ئێستا بەردەوام گوناهەكانی ناو رۆحی خۆم ئازار
دەدەم تا زوو لە رۆحم دەرچن .ئێستا من باشترین كەسی
ناو ئێوەم .دەزانم دەتەوێت بمخەیتەوە سەر یادی
كارەكانی جارانم ،رۆژگارێك تۆ فێرتكردم تا لە ناو
بەرگەكەم بێمە دەرەوە و بەشوێن خۆمدا بگەڕێم ،تۆ
فێرتكردم بە گەیشتن بە رووناكیو فێربوون ئێمە خۆمان
لە ناو كۆشك و پیاوە گێلەكان رزگاربكەین .تۆ فێرتكردم
كەسێك بە شاعیری بمرێت و لە رۆژانی هەینیدا
شیعرەكانی بۆ نەسیحەتی خەڵكی بخوێندرێتەوە ،زۆر لەو
میرە باشترە كە تا سەر خەڵكی نەفرەتی گۆڕەكەی
دەكەن .من ئێستا مەستم بە شوێن ئەو رووناكییەدا كە تۆ
دووراو دوور لە بیرمدا نەخشاندووتە ،بە شوێن ئەو
شارەدا دەگەڕێم كە تۆ بەشوێنیدا دەگەڕێیت .دەگەڕێم بۆ
ئەو رووناكییەی كە دڵم دەیەوێتو بڕواناكەم بەهەق پێی
بگەم .چی لە سەروەتو سامانو سەر زەویی خوێناوی
بكەم؟ باڵندە ناو هێالنە بچوكەكەی خۆی پێخۆشە نەك ناو
قەفەسێكی گەرمو رازاوە .تۆ ئەمەت پێی وتم ،مەوالنا
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ئەوكاتانەی من بە هەموو توانای خۆمەوە بە عەشقێكی
سەیرەوە دەمویست بە بەرچاوی هەموو پاسەوانەكانمەوە
ئەو بازەی لەسەر تەپۆڵكە خۆڵێك نیشتۆتەوە بە تیرێك
بپێكم ،كە سەرم هەڵبڕیو تۆم لەناو تۆزو خۆڵی ئەو
دەشتەدا بینی كە تازە لەخەو هەڵدەستایتو دووراو دوور
پێت وتم :وەكو ئازاری هەموو خەڵكی ئەم شارە دەدەیت،
لە كوشتنی ئەو بازە دەست هەڵگرە تا گوناهێكت
كەمتربێت .لەو رۆژەوە كە گەیشتمە التو تۆ دەستت لە
سەر سەرم دانا ،سەیر دەروونم فێنك بووە و هەستم بە
ئارامییەكی باشدەكرد .ئیتر من بۆ جارێكی تر
نەگەڕامەوە ناو كۆشكی میرایەتیەكەم ،سەرەتا تۆ
ڕێگایەكت پیشاندامو پێت وتم :هەق ئەو بەردەیە كە
بەزۆر كەس هەڵناگیرێت ،كە هەڵیشی گرت دەبێت
خۆشی و ئارامی بەخەڵكی بسپێرێت .من زانیم ناتوانم
هەق لەكاتی دەسەاڵتمدا بەرقەراربكەم ،بۆیە گەڕام تا
بتوانم ببم بە پیاوێكی زاناو غەزەلخوێن ،هەقیش تەنیا الی
ئەمجۆرە پیاوانە دەست دەكەوێت كە بۆ خۆشیی خەڵكی
غەزەلی جوان جوان دەڵێنو كەمێ لە ئازاریان كەم
دەكەنەوە..
تۆ ئێستا بوویتەتە پیاوێكی زاناو بیرتیژ ،ئیتر بۆ
ناگەڕێیتەوە بۆ بەرقەراركردنی هەق لەناو خەڵكیدا؟
مەوالنا تۆ دەزانی تا خەڵكیش زۆریان نەبن بە كەسانی
ژیر ،كەس ناتوانێت هەقییان لە نێواندا بەرقەرار بكات.
پێیانوتم دارای مەست سااڵنێك لەمەوبەر عاشقانە بۆ
دولبەرێك خۆیی دەگۆڕی و مەستانە شەرابی دەنۆشی؟
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چۆنت زانی؟ كێ ئەم هەواڵەی منی لە دووری دەیان
رۆژ رێگاوە بە تۆ وت؟ راوەستە بەو جۆرە نەبووە كە
بۆ تۆیان گێڕاوەتەوە .جارێك رێگەم كەوتەوە
نا وكەسوكارەكەی خۆم ،براكەم كە منی بینی ئاوا بەرگ
دڕاو و چڵكنو تۆزاوی و النەوازم ،فەرمانی دا بمگۆڕنو
خواردنو شەراب و هەموو پێداویستییەكم بۆ ئامادەبكەن.
براكەم ببووە مێرێكی دڕەندەو بەشی ئەو رۆژانە
ئازاردان و رژانی خوێنی خەڵكی بوو ..كە بردمیە ناو
كۆشكەكەیەوە ،من بۆنی هەناری گەنیووو بۆنی خوێنم
دەكرد ،بۆنێك دونیای منی پڕكرد لە پەشیمانیو گریان،
هەستم دەكرد بە زیندوویی لەگۆڕیان ناوم ،ئەو شەوە
كچە پورێكم هەبوو كە زۆركات دڵم بۆی لێدەدا وەكو
عاشقێك ،وەكو بەچكە تەوارێك خۆشم دەویست ،براكەم
ئەو كچەی بۆ كردمە ناو ژوورێكی رازاوەوە ،كچە
پوورەكەمم سەرەتا هیچ پاڕانەوەیەكی منی نەبیست تا لێم
نزیك نەبێتەوە (من ئاگرێكم ئەوەی بیەوێت لێم نزیك
ببێتەوە دەسووتێت ،من كەسێكم ئێستا هەر كەسێك
بیەوێت دەستم بۆ بەرێت وردورد دەبم) ئاوا ئەو شەوە تا
درەنگ لێی پاڕامەوە كە ناتوانم ببمە مێردو بیكەمە ژنی
خۆم ،ئاخر براكەم وا بڕیاری دابوو كە دەبێت ئەم كچە
بكەم بە ژن و تا ئەوكاتانەی منداڵێكم لەم ژنە نەبێت لەم
كۆشكە نامكاتە دەرەوە .ئەمە كرداری میرە نەزانەكانی
واڵتی ئێمەیە ،ئەو شەوە بە كچە پوورەكەمم وت:
لێمگەڕێ تا ئەوكاتانەی دەبمەوە بەمیر ،ئەوسا زەماوەند
دەكەین .ئەو كچە هیچی نەبیست ،بەرگەكانی لەبەری
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خۆیدا داكەندو وتی :من دەبێت فەرمانی میری گەورەمان
جێ بەجێ بكەم و ئێستا ژنی تۆم .چەند ساتێكی تر لەگەڵیدا
دوامم ،لێم نزیك دەبووەو دەیوت دەبێ فەرمانی میری
گەورەم بەجێ بهێنم .كە ئەوەی وت ،منویستم ژوورەكە
پڕبكەم لەتاریكی ،لە ساتێكی كەمدا ژوورەكەمان تاریك
تاریك بوو ،لەوەتی هەم تاریكایی ئاوا ترسناكو ناخۆشم
نەبینیووە .كچە پوورەكەم لەترساندا تا بەیانی لەشوێنی
خۆی نەجواڵو دەگریا و دەپاڕایەوە .بەیانی بەخێرایی
بەرگەكانی لەبەركردەوەو لەژوورەكە بەگریانەوە
هەڵهات ،ئاخر براكەم وای دەزانی لەگەڵ ئەو كچەدا ئیتر
بووینە تە ژن ومێرد ،رۆژی دواتر براكەم منی
بەجلوبەرگی تازەوە دەبردە ناوخەڵكیو بە زۆر شەرابی
دەرخوارد دەدام ..ئێواران لە ناو باغەكەیدا لەنێوانی
دەیان كەنیزەو كچی جواندا منی دادەنا تا گوێ لە
گۆرانیو دەن گی تارو مۆسیقا بگرم ،ئەو هەرچیی دەوت
من نەمدەسەلماند ..ئەو گاڵتەی بە كارەكانی من دەهاتو
بە شێتو سەرلێشێوای دەزانیم ،بە فریوخواردووی
دەستی شەیتانی دەزانیم ..شەوێك دەیان پیاوی
دەربارەكەی بانگكردو لەگەڵمدا كەوتە پرسیاری ئەو
رووناكییەی من بەشوێنیدا دەگەڕێم .براكەم دەیوت ئەمە
گەیشتنە بە رووناكی كە من لەنێوان دەیان چرادا
دانیشتووم و خەڵكی خزمەتم دەكەن ،پێم بڵێ رووناكیی تۆ
كامەیە؟ بەبراكەمم وت ئەو رووناكییەی من بۆی
دەگەڕێم ئەگەر پێیگەیشتم ئیتر كەس لەم سەرخاكەدا لە
نیوەشەویشدا پێویستی بە رووناكیی چراكانی تۆ نابێت.
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ئەو رۆژانەی براكەم منی لەالی خۆی هێاڵیەوە لەتە
نانێك چییە من لەسەر سفرەی ئەو نەمخوارد ،دڵۆپێك ئاو
چییە من لەبەردەمی ئەودا نەمخواردەوە ،بەردەوام
دەیویست شەرابو نان و ئاوم بە زۆر دەرخواردبدات،
من زانیم براكەم لە رەفتارو لە قسەكانی من لەناو خەڵكیدا
ترسا بوو ،هەڕەشەی ئەوەی لێدەكردم تاسەر لە الی خۆی
بەندم دەكات ،ئەو دەترسا ،پێم وت ئەم باخو شوێنی
میرایەتییە لە زۆر كەسەوە بۆ ئێمە ماوەتەوەو
هەریەكەیان بە جۆرێك ئێرەیان بەجێهێاڵوە ،لە من
مەترسە كارەكانت لێ تێكنادەم ،لە رەفتارو فەرمانەكانی
خۆت بترسە كە لەناوت دەبات ،هیچ میرێك لەم دونیایەدا
كەس نەیتوانیوە الی بەرێت جگە لە رەفتار و كرداری
خۆی نەبێت .پێم وت منێكی بەرگ دڕاوو برسی بۆ
دەبێت الی تۆ ببمە هۆی روخانی دەسەاڵتەكەت؟
ئەوانەی دانیشتبوون سەیر تەماشایان دەكردم .براكەم
نەیدەزانی ژیان بریتییە لە گەڕان بۆ دۆزینەوەی بەشە
ونبووەكەی خۆت ،كە پێم وت هەموومان بەشێك لە
خۆمان لەم دونیایەدا ونكردووەو دەبێ تامردن بەشوێن
ئەو بەشی خۆماندا بگەڕێینو بەبێ ئەو بەشەمان
بەردەوام لەناتەواویدا دەژین ،بەبێ ئەو بەشەمان نیوەی
جەستەمان مردووە ..پێموت (تۆ دەزانی ئێستا كردارو
فەرمانە خراپو خوێناوییەكانت هی كێن؟ نەیدەزانی پێم
وت هی خۆتن ،هی ئەو بەشەنییە كە ونتكردووە ،مرۆڤ
بەردەوام بەشە باشەكەی خۆی وندەكاتو بە بەشە
خراپەكەی جەستەیەوە رەفتاردەكات .ئەو توڕەبوو،
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وایدەزانی گاڵتەی پێدەكەم ..پێم وت ئەوانەی كە خۆیان
دەناسن و خاوەنی بەشە باشەكەی جەستەیانن ئەوانە
فەرمانی هەق بەسەر خەڵكیدا جێبەجێ دەكەن كە ئەمە
خواستی چاكەكارانە ..ئەوانەیشی كرداری خراپو
ناعەدالەتی لە كاتی دەسەاڵتیاندا لەناو خەڵكیدا جێبەجێ
دەكەن ،كرداری بەدبەختیو نەفامیی خۆیانە .تۆ
وامەزانە خوداو شەیتان كرداری چاكەو خراپەیان
لەنێوان خۆیاندا دابەشكردووە ،نا ئەوەی بیەوێت سوودی
لەم جەنگەی نێوان شەیتانو خودا دەستبكەوێت ژیانی
خۆی دەدۆڕێنێت) من هەرچیم وت ئەو بەدرۆ
تێدەگەیشت ،ئیتر چی بەتۆ بڵێم مەوالنا؟ عەشقی من
هێشتا بۆ ئەو كچە پوورەم ماوەو هەمیشە كە دەچمە سەر
رێگاكەیو دەمبینێت من بەخوڵقاندنی تاریكی دەزانێتو
لێم دەترسێت .ئەوەیە عەشقی من مەوالنا ،ئەوەیە كە
هێشتا نیوەكەی تری خۆم بۆ نەدۆزراوەتەوەو ناتوانم
وەكو خەڵكی بژیم ،رێگاكانم پێنشانبدە تا ئەو نیوە
ونبووەی خۆم دەدۆزمەوە..
دارای مەست من بۆ شارێكی ناو ئەم شارە دەگەڕێم ،نەك
بۆ نیوە ونبوەكەی تۆ ..شارێك كە لەناو ئەم
شارەداونبووە و دەمەوێت بیدۆزمەوە ،رۆحی كەسێكی
تێدا شاردراوەتەوە دەبێ بەزوویی بیدۆزینەوە .ئەگەر
تەمەن رێگەی پێدام لەگەڵ تۆیشدا بەشوێن نیوە
ونبووەكەی تۆدا دەگەڕێم ..شتێكم پێبڵێ دەربارەی شارە
ونبووەكەی ناو ئەم شارە .ئێمە هاتووین تا رۆحی
شاردراوەی كەسێك بدۆزینەوە لەو شارە ونبووەدا،
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كەوتووینەتە دوای گەمەیەك كە رەنگە ئێمە لەناو دێڕی
كتێبەكاندا بۆ هەمیشە بەسەرگەردانی بمێنینەوە یان
بەبەدبەختی بمرین..
مەوالنا كەس لە تۆ زاناتر نییە لەناوماندا ..بۆ شارێك
مەگەڕێ لێرە كە كەسێك دەیەوێت بە تۆ بیدۆزێتەوەو
رێگاكانی مردن بگۆڕێت ،گۆڕینی فەرمانەكان بۆ
رێگەگرتن لەمردن دەبێتە هەڵوەشاندنەوەی نەخشەكانی
بوون ..من رێگای شارە ونبووەكەی ناو ئەم شارەتان پێ
نیشان دەدەم ،ئەو شارەی زۆر جیاوازترە لە رووە
راستەقینەی ئەم شارە ،ئێوە دەبێ لەو شارەدا بەشوێن
رۆحی پیسو شەڕانی و نەخۆشدا بگەڕێن ،نەك رۆحی
كەسێك كە گەردی نەگرتووە ،بۆ ئەوە نازانن كە رۆحە
بێگەردەكان هەمیشە زۆر زوو دەمرنو لەدوایان رۆحە
نەخۆشو پیسەكان رووی زەوی دادەپۆشن .رووی
دووەمی ئەم شارە زۆر جیاوازترە لە رووی ئێستای ،كە
هەمووی حەرفی كتێبو نووسین و جوانییە ،ئێوە
ئەوەنازانن لێرە لەناو خەڵكی ئەم شارەدا ئەوئەفسانەیە
بوونی هەیە كە ئەوانەی دەمرن ئیتر رۆحیان دەبێت
بەكتێبێك و خۆی دەخزێنێتە ناو ئەم هەزاران كتێبەوە لەم
شارەدا ،من دەتوانم بتانخەمە سەر رێگای شارە
ونبووەكەی ناو ئەم شارە ،بەاڵم دەبێ خۆتان لێرە
بڕیاربدەن بۆ شێتبوون و مردنتان بۆ نەهاتنەوەتان لەناو
ئەو شارەی پڕە لە رۆحی سەرگەردانو پیس .مەوالنا تۆ
بڕیاربدە تا بۆ یەكەم جار من رێگای ئەو شارە
شاراوەیەتان پێ پێشانبدەم.
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دارای مەست لە تۆ دەپرسم ئێمە دەتوانین رۆحێكی پاك
لەناو ئەو رۆحانەدا بدۆزینەوە یان نا؟
مەوالنا نەچوونتان باشترە ،چونكە هیچ رۆحێكی پاك بەو
شارە رازی نابێت و پێیدا گوزەرناكات ..بگەڕێن تا شاری
رۆحە پاكەكان دەدۆزنەوە ،نەك ئەو شارانەی پڕبووە لە
رۆحی یاخیو پیس و كوفركەر .پڕبووە لە رۆحی
كەسانێك كە لە درۆ زیاتر هیچی تریان نییە بۆ وتن.
من بینیم مامۆستاكەمان ئیتر بێدەنگ بوو ،دووكەسەكەی
ترمان وەكو دوو رێبواری ماندوو نووستبوونو من تا
درەنگ گوێگری قسەی مامۆستاكەمانو دارای مەست
بووم .ئەوان لەزۆر شتی تر دەدوان نەك شارێكی ونبوو،
مامۆستاكەمان بۆ دڵنەوایی ئەو پیاوە پیرە جارێكی تر
دەستی خستەوە سەر سەری و بۆ ماوەیەك دەستی
ڕاگرت ..من بینیم ئەو پیاوە پیرە فرمێسك بەچاویدا
دەهاتە خوارەوە .مامۆستاكەمان پێی وت (عاشق بوون
بۆ ئێمە ئاوایە ،لەبەرامبەر هەموو كەسێكدا لە
هەژارێكەوە تا سوڵتانێك دەبێ هەق بڵێین ..دارا تۆ
عاشقێكی هێشتا خودا دڵێكی زیندووی پێداویت ،دەتوانیت
بەردەوام بیت لە ژیان) ئەوان هەردووكیان لەیەك تەمەندا
بوون ،لە عەشق و خوداو كرداری خەڵكی دەدوان.
مامۆستاكەمان باسی شارو دوكانی كتێبفرۆشانی لەو
پیاوە پیرە دەپرسی ،هەواڵی گەورەی كتێبفرۆشانی
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نەدەزانیو دەیوویست ماڵەكەیان بدۆزێتەوە .من دەمزانی
هەردووكیان دوو ڕێبواری بیرتیژو زانانن ،بەاڵم
لەبەرگی هەژاران و دەروێشانەدا لە ناوخەڵكیدا دەگەڕان.
دووكەسن جیا لە هەموو كەس ،ئەوان بەچاوی رۆح
شارە ونبووەكانیان دەبینیو ناخی خەڵكیان دەخوێندەوە،
ئەمان هەموو شارەكانیان ،هەموو جوانیی بەرگو
خواردنە خۆشەكانیان بە رووناكیی چرایەك
نەدەگۆڕییەوە .ئەمان دووكەس بوون كەوتبوونە سەر
ڕێگایەك كە دەیگەیاندنە نزیك پەیامبەرەكانی خودا.
ئەوان بۆ شارێك ڕێگایەكیان گرتبووەبەر كە بەخەونیش
كەس نەیدەگەیشتێ .ئەوانو زۆر لە موریدو
سۆفییەكانیش بە هیوابوون بگەنە شاری رووناكیو
شاری رۆحە پاكەكان و دەیانوویست نیوە ونبووەكەی
خۆیان بدۆزنەوە تا ئیتر ببنە مرۆڤێكی كامڵترو باشتر،
ئەو شارەی كە الی مامۆستاكەمان هەمووی نوورو
حەرفی زانین بوو ،ئەو شارەی كە سێبەری درەختەكانی
مرۆڤیان دەتەزاندو شەقامەكانی پڕبوون لە كەسانی زاناو
لەئێمە پاكتر .من نازانم ئەوان دەگەنە ئەو شارە یان نا،
ئەگەر گەیشتن چی دەبێت؟ ئەی ئەگەر نەگەیشتن چی
دەبێت؟ ئەوە دەزانم ئەو كەسانەی بەهیوای شتێك یان
گەیشتن بە شوێنێكبن هەموو جەستەی خۆیان بە ماندووی
دەبەخشن ،دواجار رۆحیان تاسەر لە سەرزەمینی ئێمەدا
دەمێنێتەوە ،تا ئە و شارانە دەدۆزنەوە ،لەوانەكاندا مەوالنا
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بەئێمەی دەوت لەهەموو شتێكدا دوو شت بوونی هەیە،
لە جەستەدا گوناه و پاكێتی ،لە چاوماندا جوانیو
ناشیرینی ،لەدەستماندا خوێنو بەخشندەیی ،لە شارەكاندا
شارانێكی تر ،لە گوندەكاندا گوندە شاراوەكانی تر ،لە
رێگاكاندا رێگاونب ووەكانی تر ،لەودونیایش رێگای
دۆزەخ و رێگای مەلەكوت .لەئەزەلەوە شەڕو ئاشتی
پێكەوە لەدایك بوون .خودا مەخلوقێكی خوڵقاند تا لە نزیك
ئەوەیش دوو شت هەبێ خۆی و شەیتان ،بەبێ خوداو
شەیتان زەوی بوونی نەدەبوو .من سااڵنێك دواتر ژیانی
مامۆستەكەمانو دارای مەستم لەناو كتێبێكی بچوكدا
نووسییەوە ،لەو پیاوە یاخی بووم كە منی خستبووە ناو
كتێبێكی ناتەواوەوەو دەیوویست ژیانم بە ناتەواوی بەجێ
بهێڵێت  ..دەموویست هەموو شتێك بكەم تا ئەم كتێبە
بگەیەنمە بەردەرگای سوڵتان و هەموو خەڵكی ،بەاڵم
شتەكان بەویستی من نەبوون..
پێكەوە ئێمە هەر پێنجمان لەسەر زەوییە رووتەكەی ناو
ژوورەكەی دارای مەست ،نوێژی ئێوارەمان كرد .خۆڵی
ئەو ژوورە دەنووسا بە نێوچەوانی ئێمەوە ،لەوە نەدەچوو
چەند ساڵێك بێت كەس لەناو ئەم ژوورەدا نووستبێت،
ئێمە لە دوای مامۆستاكەمانەوە نوێژمان دەكرد ،تا
ئەوكاتانەی لێبووینەوە ،دارای مەست توند هەردوو پێی
مامۆستاكەمانی گرت و پێی وت :بەو پێیانەت بكێشە
بەسەرمدا تا هەموو كردارە خراپەكان لە بیركردنەوەمدا
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دەردەچن .مامۆستاكەمان سەری ئەو پیاوە پیرەی
بەرزكردەوەو تاتوانیی بە هەردوو دەستی نێوچەوانو
پشتی سەری گرت ،تا ئەوكاتانەی وەكو ئەوەی كە
هەموو دەمارەكانی سەری رابكێشنە دەرەوە ،ئەو پیاوە
هاوارێكی توندی كرد و كەفێكی سپی لە دەمییەوە دەهاتە
دەرەوە ،دواتر من بینیم رووی ئەو پیاوە پیرە سوور
سوور ببوو ،زەردەخەنە دەیگرتو پێستی دەموچاوی
رەنگی سپیی گرتبووی .مامۆستاكەمان وەكو ئەوەی بۆ
ئێمە بدوێت وت ی (تا یەكێك دەخەینە سەر ڕێگای راست،
هەزاران كەس ئەو ڕێگایانە ون دەكەن ،بۆیە دەتوانم بڵێم
كە گرانە زۆربەی زۆری خەڵكی ئێرە بتوانن
بەڕووناكیی دەروونی خۆیان بژین .كەم كەس دەتوانێت
لەبری نان ،لەبری ئاو ،لەبری تاریكی بەڕووناكیی ناو
رۆحی خۆی درێژە بەژیانبدات)
من لە پەنجەرە بچوكەكەوە تەماشای ئەو شارەم دەكرد
كە تێیدا مابووینەوە ،شارێك لەوێنەی كتێبێكی گەورەی
دڕاودا دەهاتە بەرچاوم  ،وەكو پەڕەی دڕاو ماڵەكانی
بەهەموو الیەكدا باڵوكرابوونەوە ،باڵندەكانم دەبینی
بەسەر ئەو رووبارەی كە رەنگی خۆڵی گرتبوو دەفڕین،
بەژمارە زۆربوون و دەنگیان دەگەیشتە الی ئێمە ،شارێك
بوو راستە پڕبوو لە دوكانی كتێبفرۆشتنو كەسانی
كتێبفرۆش ،بەاڵم هەستم نەدەكرد پاكێتی لەناخی
هەموویاندا هەبێت .هەستم دەكرد گوناه باڵی بەسەر
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زۆربەی زۆری خەڵكەكەیدا كێشابێت .شارێك بوو پڕبوو
لە دوكانی بچوك بچوك ،جوانترین شت كە من تەماشام
دەكرد ئەو رێگا پێچاوپێچەبوو كە لە بەرزاییەكانەوە
وەكو مارێكی پیر خۆی دەكرد بە شارەكەدا ،رێگایەكبوو
من هەمیشە لە سااڵنێكی دواتردا نەمدەتوانی لەبیری
بەرمەوە .ئەو كاتانەی كاتی نانخواردنی ئێوارە هات ،
دووكچ هەر یەكەیان یەكی سینییەكی پڕ لە گۆشتو
میوەو سەوزەیان گەیاندە بەردەرگای ژوورەكەی ئێمە،
ئەو كچانە ئەوەندە جوان بوون ،جەمالەدین نەیتوانی
بێدەنگ بێت ،بە دارای مەستی وت (هەموو شتێك لە
دونیادا بەم كچانەوە جوانە) ئێمە تا لە نانخواردن
بووینەوە ،ئەو كچانە بۆ چەند جارێكی تر هاتن و چوون،
ئ اوی ساردیان دەهێنا ،نانی زیادەو دوو قاپی بچوك ئاوی
گۆشتیان هێنا ،بەبێ ئەوەی قسە لەگەڵ كەسدا بكەن ،هەر
بەچاو سەیری دارای پیریان دەكردو ئەویش هەر بەچاو
وەاڵمی دەدانەوە .ئەو كچانە دوای نانخواردن دوو قۆری
چایی و كترییەك ئاوی گەرم و شەكردانێكی تەختە كە
هەمووالیەكی بە وێنەی ئەسپ هەڵكەندرابوو شەكری
كوڵۆیان هێنا ،چا و نانەكەیشیان لەسەر ئەو سینیانە هێنا
كە ناوەڕاستی سینیەكان بەوێنەی باڵندە نەخشێنرابوون،
چایەكەیان لەسەر سینییەكی مسی سوور گەیاندە بەردەم
دەرگاكە ،من هەستم دەكرد ئێمە لە شوێنێكی ترینو
لەالیەن كەسانێ كەوە خزمەت دەكرێین كە تەنیا بۆ
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خزمەتی ئێمە هاتوون و لەشارێكی ترداین ،نەك شاری
كتێبفرۆشان .ئەو كچانە دەیانزانی كەی نانەكەمان
تەواوكردووە ،كەی چایەكەمان تەواوكردووە ،ئەوان
هیچ تەماشایی بەرگە تۆزاوی و ناشیرینەكانی ئێمەیان
نەدەكرد ،وەكو میرو میرزادەكان خزمەتی ئێمەیان
دەكرد ،نە مامۆستاكەمان و نە ئێمەش نەمان پرسی ئەم
كچانە كێن و چیی ئەم پیاوە پیرەن؟ لەكاتی نانخوارندا
لەسەر سینییە گەورەكە نەخشەی شارە كە كێشرابوو .من
بینیم مامۆستاكەمان بە دارای مەستی وت كوا نەخشەی
شارەكەی تر كە لێم پرسیت؟ هەردووكیان سەیر
تەماشای یەكتریان دەكردو هیچیان نەوت.
ئەو شەوە تا درەنگ جارێكی تر لەنێوان مامۆستاكەمانو
دارای مەستدا گفتوگۆكان دەستی پێكردەوە .ئەوان
هەردووكیان بەڵێیان بۆ قسەكانی یەكتر دەكرد .دارای
مەست كە زیاتر لە چل ساڵ دەبوووازی لە میرایەتیو
كۆشك و سەروەتو سامانی خۆی هێنابوو ،چل ساڵ بوو
ئەو پیاوە دەگەڕا و سەفەری دەكرد ،رێبوارێكی
ماندووبوو ،هەمیشە بۆ نیوەونبووەكەی خۆی دەگریاو
دەیوت (دەبێ بەچ دەردێكەوە ئێستا گیرۆدەبێت بۆ
دۆزینەوەی من؟) دارای مەست بەشوێن فێربوونو
ناسینی خەڵكیدا دەگەڕا ،هەموو ئەو سااڵنەی بە رۆژێك
دەزانیو دەیوت (من ئێستا خاوەنی یەك رۆژم لە گەڕان،
هیچم نەبینیووە و هیچ فێرنەبووم ،ئەوەی فێری دەبم لە
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نەزانینی كەسانی تردا لەبیرم دەچێتەوە .من هەمیشە كە
دەچمە شاران دوو شوێن بۆ حەوانەم هەڵدەبژێرم یان
نزیك ماڵی میرو سوڵتانەكان یان ناو گۆڕستانەكان .الی
من ئەم دوو شوێنە زۆر لەیەك دەچنو كەس ناتوانێت
جیاوازیی ئەم دوو شوێنەم البگۆڕێت .لە هەردوو
شوێنەكەدا هیچ شتێك بۆ جوانی نابینیتەوە .یەكێك لەو
سەفەرە دوورو درێژانەمدا كە چوار ساڵی خایاند ،چوار
ساڵ لە گەشتی ئومێدو فێربوون ،چوار ساڵ دووربوون
لە بۆنی خاكی نیشتمانو بۆنی فەقیانەكانی دایكم ،ئێمەی
ڕێبوارانی ڕێگەی رووناكی ،ئێمەی سۆفیو ئێمەی
دەروێشانی سەرهەڵگرتوو لە هەركوێیەك بین دەبێت
بۆنی عاشقانی واڵتی خۆمان فەرامۆش نەكەین ،لەو
سەفەرەمدا بۆنی سەدان گوڵو درەختو بۆنی سەدان
ئینسانم كرد .دەگەڕام ،بەبێ ترس دەچوومە الی گۆڕی
سوڵتانەكانو الی گۆڕی پیاوە دڕندەو خراپەكاران ،من
هیچم لەوان نەدەویستو لێیان نەدەترسام ،بەاڵم ئەوان
پێویستیان بە دروودەكانی من دەبوو ،منیش بێمنەت الی
گۆڕەكانیاندا دەنووستم ،شەوێك لە ئەستەمبوڵ الی گۆڕی
سوڵتانێكی عوسمانییەوە لەناو مزگەوتێكدا نووستم،
وەرزێكی سارد و سەرمابوو ،هەزاران باڵندە ئەو شەوە
لەسەرماندا بەسەر درەختو منارە و گومەزی ئەو
مزگەوتەوە جریوەیان دەهات ،ئەوشەوە خۆم خزاندە ژێر
ئەو پارچە پەڕۆو قوماشە جوانانەوە كە درابوون بەسەر
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گۆڕەكەیدا .بۆنی گوڵ و و بۆنی عەترێك دەهات كە ئەوە
یەكەم جاربوو بۆنی ئاوا خۆشبكەم ،نووستم ،شەو ئەو
سوڵتانە هاتە خەونم ،پێی وتم :شوێنی هەزاران سكەی
ئاڵتوونت پێ پیشان دەدەم ،تا تۆ بۆ یەك جار درودم بۆ
بخوێنی ئەی سەرگەردانی ڕێگەی خودا .ئەو پیاوەم وەكو
شێت دەبینی لەناو تاریكاییەكەوە دەنگی دەهات .كە
دەریشكەوت بۆنی سوتانی لێوە دەهات ،ئەو پێی وتم ناوی
(سوڵتان ئیبراهیم)ە دەیوت :بۆ یەكەمجارە بتوانم بچمە
خەونی كەسێك كە هاتووەتە الی گۆڕەكەمەوەو
نووستووە ،دەیوت :ئەوكاتانەی بووم بە سوڵتان ،لەناو
زینداندا دەریانهێنامو لەجیاتی برا كوژراوەكەم منیان
كردە سوڵتان .ئاخر گرانبوو من تازە بڕوا بە ژیان
بكەمەوە .براكەم هەموومانی لە ترساندا لە زیندان توند
كردبوو ،نۆ برا و ئامۆزا ،زیاتر لە چواردە ساڵ زیندانی
كراین لەناو زیندانی براكەمدا ،چەند گرانبوو من بەو
گەنجییەوە براكەم دەبینی لەگەڵ ژنەكانیدا شەوان بۆ توڕە
بوونی ئێمە لەگەڵیاندا رایدەبوارد ،مەمكی دەگرتنو
شێتانە نیشانی ئێمەی دەدا .ئاخر لە نۆزدە كەس تاكاتی
بەربوونمان تەنیا چوار كەسمان ماینەوەو ئەوانی ترمان
كوژران یان خۆیان بەخەفەتو ئازارەوە مردن .مردنی
ئەوانە لەو زیندانەدا بە بەرچاوی ئێمەوە بەشێكە
لەحیكایەتی مەرگی ئەو كەسانەی كە من دەبێ بۆ
هەمووكەسێكی ان بگێڕمەوە .ئەوانە لە زینداندا ،لەترسی

50

مردن و كوشتن ،شێت بوون یان بەدەست دەیان
نەخۆشییەوە مردن ،دووانیان بەشێتێتی تامردن لە
شەقامەكاندا دەگەڕان .ئەوە رۆژانی من بوو ،من ئێستا
پێوویستیم بە درودەكانی تۆیە ،گوندێك لە سكەی زیوو و
زێڕ دەزانم نیشانتی دەدەمم تا تۆ بتوانی درودم بۆ
بخوێنیو لەم مەینەتیەیی تێیدام رزگارم كەیت.
ئەو شەوە من تەنیا تەماشای ئەو سوڵتانەم دەكرد،
دەموویست بزانم سەربردەی ژیانی ئەو سوڵتانە لە
كتێبێكدا نەنووسراوەتەوە ،تا بچم بیخوێنمەوە .من ئەو
شەوە نەمتوانی بە سكەی زیوو و زێڕ تاكە درودێك چییە
بۆ ئەو پیاوەی بخوێنم .بەیانی لەسەر كێلی گۆڕەكەی ناو
و تەمەن و كاتی مردنەكەیم خوێندەوە .سااڵنێك دواتر كە
گەیشتم بە كتێبخانەیەكی گەورەی ناو شاری ئەستەمبوڵ،
گەڕام بەشوێن ژیان و بەسەرهاتی ئەو پیاوەدا)
ئێمە سەیر گوێمان لە حیكایەتی سەفەری چل ساڵەی ئەو
پیاوە گرتبوو ،مامۆستاكەمان وەكو ئەوەی بەئێمە بڵێ
باش گوێ لەم پیاوە بگرن تایەك وشەی درود چییە
نەیگۆڕنەوە بە هەموو سامانی دونیا .دارای مەست لە
نیوە شەودا بۆ چەند ساتێكونبوو ،تاگەڕایەوە المان
مامۆستاكەمان پێی وتین (گوێگرتن لەم پیاوە ئەو
شتانەتان فێردەكات كە ئێمە رێگایەك هەیە لە هەردوو
دونیا دەتوانین پێیدا بڕۆین ،لەو رێگایانەدا دەبێ رێز لە
گوناهبارو بێ گوناه بگرین ،بەاڵم رێگای سوڵتانو
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میرەكان لەم سەر زەمینەدا كۆتایی دێتو ئیتر رێگایەك
بۆ رۆیشتنیان نامێنێتەوە) كاتێك دارای مەست گەڕایەوە
ژوورەكە ،باوەشێك كتێبی لەگەڵ خۆی هێنابوو ،لەسەر
خۆڵەكە دانیشتو كتێبەكانی خستە بەردەستی
مامۆستاكەمان و پێی وت (نرخی ئەم كتێبانە نرخی
شارێكە ،من دەیانبەخشم بە تۆ ،ئیتر من ناتوانم كار
بەوشەی ئەم كتێبانە بكەم ،تۆ لەم كتێبانەدا بگەڕێ تا
نەخشەی ئەو شارەی بەشوێنیدا دەگەڕێت بیدۆزیتەوە بۆ
رزگاربوونی رۆحی ئەو پیاوەی كە رۆحی خۆی دۆڕاند.
ئێستا من دەگەڕێم لەپشت شتە شاراوەكانی ئەم وشانەوە
خۆم بدۆزمەوە و تۆیش بەشوێن شارە شاراوەكەی ناو ئەم
شارەدا بگەڕێ مەوالنا .من دەگەڕێم تاخولقێنەری
خاوەنی ئەم وشانە بدۆزمەوە ،كتێبفرۆشانی ئەم شارە
نرخێكی ئەوتۆ بەم كتێبانە دەدەن ،كە من دەتوانم تا كاتی
مردنم بە پارەكانیان بژیم ،هەموویان بۆ تۆ)...
كتێبەكان نۆ دانە بوون ،مامۆستاكەمان پەڕە پەڕە كتێبی
یەكەمیانی سەیركرد ،ئەوكاتانە شەو گەیشتبووە نیوەی.
دارای مەست ئەو ئایەتەی لەسەر بەرگی ئەو كتێبە
خوێندەوە ،كە مامۆس تاكەمان دابووی بە جەمالەدین إذا
أتوا علىءا ِد النمل قالت نمل ُة یأیُها النَم ُل آدخلوا مسكن ُكم ال
یحطمنكم سُلیمنء ُجنُودةءهم الیشعرون) مامۆستاكەمان
تەماشای جەمالەدینی كردو وتی (چەند گەورەو لێزانبیت
پێویستە ئاگات لە بچوكترین گیانلەبەرانی بەر پێتبێت)
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مامۆستاكەمان ئەو كتێبەی دەربارەی ژیانو مەرگی
سوڵتانەكان بوو بەمنی بەخشی و پێی وتم (ئەم كتێبە لە
هەموو گوندەكاندا بخوێنەرەوە كە ڕێگەت تێیان
دەكەوێت)
ئەوە شەوی دابڕانو پەرتبوونی ئێمەبوو یان بێ
ئومێدبوونمان بوو لە دۆزینەوەی رۆحی رەسوڵی بچوك
لەو شارەدا.
***
ش اری كتێبفرۆشان بۆ ئێمە شارێكی گەورەو جوان بوو،
دوكانی كتێبفرۆشەكان ئەوەندە زۆربوون كەس
نەیدەتوانی بە دووساڵ پێیاندا بگەڕێت .دارای مەست
شان بەشانی مامۆستاكەمان وەكو دوو رەشو رووتی
چەند ساڵە بەیەكەوە دەڕۆیشتن .من قەت ئەو دیمەنەم بیر
ناچێتەوە كە دەمبینی با تۆزو خۆڵی سەركۆتەكانی بەری
مامۆستاكەمان و دارای مەستی باڵودەكردەوەو تێكەڵ
بەیەكی دەكردن ،ئەوە بۆ من دیمەنێك بوو ،بۆ هەمیشە
فێربووم كە با و تۆزو خۆڵم خۆش بووێت ،بەرگی دڕاوو
خۆڵ لێنیشتووم الپیرۆزبێت .منو جەمالەدین تەماشای
خانووە بەرزو خۆشەكانمان دەكرد ،ئەو خانووانەی
زۆریان دەرگاو پەنجەرەكانیان بە تەختە نەخشیان
بۆكرابوو ،بەڕەنگی هەمەجۆر رەنگكرابوون ،وێنەی
كۆترو ئەسپ و باڵندەی تریان لەسەر دروستكرابوو¬،
پ ەنجەرەكانیان بەسەر حەوشە پڕ لە درەختەكاندا
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كرابوونەوە .ئێمە گوێمان لەو بانگەوازە بوو كە پیاوێك
بە شاردا دە گەڕاو دەیوت :ئەی كتێبفرۆشانی شار ،ئەی
ئەوانەی وشەتان كردۆتە ڕێگای رووناكیی خۆتان ،ئەی
ئەوانەی ناوی شارەكەمانتان گەیاندۆتە سەر تاسەری
جیهان لە كتێبفرۆشتندا ..ئاگاداربن ئەمڕۆ كتێبخانەیەكی
گەورەی پاشایەك لە شاكانی (ئێران) لەگۆڕەپانی
گەورەی شاردا ئامادە دەكرێت بۆ فرۆشتن.
دارای مەست بە ئێمەی وت :دەچینە الی ئەو گۆڕەپانە
بۆ بینی فرۆشتنی ئەو كتێبانە .گۆڕەپانەكە جێگەی
سەدان و هەزاران كتێبفرۆشی تێدا دەبووە ،هەموو الیەكی
بەدرەختی چنارو دارهەنارو دار چوالە گیرابوو،
ئەوكاتانەی كتێبەكانی پاشایان هێنا بۆ گۆڕەپانەكە سەدان
كتێبفرۆش كۆبوونەوە بۆ كڕێنی ئەو كتێبانە .لەناو
كتێبەكاندا دە قورئان و چل كتێبی فەرموودەكانی
پێغەمبەریان جیاكردەوە ،وتیان ئەمانە نافرۆشینو
دەبرێنە خانەقای گەورەی شار .مامۆستاكەمان خۆی
گەیاندە ئەو قورئان و كتێبی فەرموودانە ،من لەگەڵیدا
تەماشام دەكرد ،هەموویان بە دەستوخەت
نووسرابوونەوە ،لەناو جۆرێك قوماشی ڕەنگاوڕەنگدا
هەڵگیرابوون تا ئەو كاتانە من نەمبینی بوون ،كە بینیمن
بڕوام بەوە هێنا كە پاشا بۆ جارێك ئەم قورئانو
فەرموودانەی نەخوێندۆتەوە .دەنگی كتێبفرۆشەكان
بەیەكدا چووبوون ،كتێبەكان ژمارەیان دەگەیشتە
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هە زاران كتێب .ئەو پیاوانەی كتێبەكانیان هێنابوو بۆ
فرۆشتن حیكایەتی ئەم كتێبانەیان لە كۆشكەكانی پاشادا
بۆ خەڵكی دەگێڕایەوە .یەكێكیان كە الوێكی بااڵبەرزبوو،
مێزەرێكی سپیی بەسەرەوە بووو پارچەیەك قوماشی
خۆڵەمێشیی لەملیەوە پێچابوو ،كتێبێكی بەرزكردەوە كە
بەرگێكی چ ەرمی لە چەرمی سمۆرە پێوەبوو ،ئەوالوە
هاواری دەكرد :رۆژگار هەموو نهێنییەكانی گەورە
پیاوان دەخاتە ڕوو ،بۆیە قەت كاری خراپەكاران ون
نابێت ،كەس ناتوانێت تاسەر ئازاری كەس بدات ،ئێوەی
كڕیاری كتێبەكان ،تەماشاكەن ئەم كتێبە بە خوێن
نووسراوەتەوە ،وشەیەكی نییە خوێن نەینووسیبێتەوە،
ئەمە كتێبێكە لەناو كتێبەكانی شادا تاكو ئێستا هەڵگیراوە،
ئێوە دەتوانن وشە بە وشەی بخوێننەوە ،ئەمە یادەوەریی
كەسێكە كە لە زیندانەكانی پاشادا نووسیوویەتییەوە .ئەم
كتێبە تەمەنی پیاوێك دەگێڕێتەوە كە زۆربەی كاتی خۆی
لە خزمەتی پاشادا بەسەر بردووە ،ئەوانەی دەیخوێننەوە
دەبێ بگرین و شیین بۆ كەرامەتی مرۆڤ بكەن ،شیین بۆ
غەمگینیو ئازارەكانی كەسانی تر بگێڕن ،چەند گرانە
ئاوا مرۆڤ بەرگەی ئەم هەموو ئەشكەنجەو ئازارانەی
تەمەن بگرێت .ناوی نووسەری ئەم كتێبە (رەحمان)ە
بەخوێن وێنەیەكی شێوای خۆی كێشاوە ،دێڕ بە دێڕی
ئەم یادەوەریانە جیهانێك بیر ئێوە دەخەنەوە كە زۆرتان
بیرتان چۆتەوە ،ئەم پیاوە وەكو خۆی دەیگڕێتەوە،
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رۆژێكیان وەكو كەسێكی ئازادو خۆشبەخت بە شەقامێكی
جوانی شاردا ،بە شەقامێكی پڕ لە گەاڵی وەریودا لە
ژوانی كچێك بەناوی (لەیال) دەگەڕێتەوە ،پێمان دەڵێت
تازە خۆم لە ژوانێكی لێاڵویدا دەدۆزییەوە ،دواتر ویستم
بچمەوە الی ئەو دایكەی لەناو خانوویەكی كۆندا
چاوەڕوانی مردنی خۆی دەكرد ،ئاخر ئێوە ئەوەدەبێ
بزانن هەموو ئەوانەی كتێب بەراستی دەخوێننەوە
شوێنیان خانوویان وەكو كەالوە وایە ،ئاخر ئەم دونیایە
پڕ لە تێكشكانی كەرامەتی مرۆڤ ،پڕ لە تاریكیو پڕ لە
كەسانی نەزانن .گرانە كەسانێك كە دەیانەوێت بژین
بتوانن وا بەئاسانی بەناو ئەم مرۆڤانەدا گوزەربكەن ،لەو
شەقامەدا چەند سەربازێكی شا منیان گرتو ئیتر لێرەوە
ژیان دەستیكرد بە هەڵدانەوەی پەڕە پڕ لە ئازارەكانی
خۆی لە رووی مندا ،من بەم جۆرە تێكشكام ،ئەوەی كەر
نەبێت لەم دونیایەدا دەبێت دان بە شكستی خۆیدابنێت،
تێكشكام لەبەرامبەر دایكمدا كە مردو نەمتوانی لەگەڵیدا
بچمە گۆڕستان ،تێكشكام لەبەرامبەر كچێكدا كە بەڵێنم
پێدابوو بۆ عەشق تاسەر لەگەڵیدا بژیم ،تێكشكام كە بۆ
ماوەی ەكی زۆر خزمەتی كتێبخانەكەی شام كرد،
بەمجۆرە تێكشكان رووی لە هەموو الیەكی من دەكردو
نەمدەتوانی حەرفێك بۆ ئازادبوونی خۆم بڵێم .ئەو
سەربازانەی منیان بردە دیوانی شاو پێیان وتم تۆ دەبیتە
نووسەری شا و هەموو یادەوەرییەكانی رۆژانی
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دەنووسیتەوە ،كتێبخانە گەورەكەی شا دەبێت تۆ بەڕێوەی
بەریت ،ئاخر من بۆ خۆم فەرمانبەرێكی بچوكی
كتێبخانەی پایتەختی واڵت بووم ،كاتێك منیان گەیاندە
ئێرە هەموو شتەكانی ڕۆژانی تەمەنم ونكرد ،گرانە
كەسێك بە بچوكیی خۆی رازیبێتو خێرا بیگەیەننە ناو
كۆشكەكانی شا ،ئەمە الی من گەورەیی نییە ،ئەمە
داڕز انی خواستی ئێمەی بچوكە بۆ ئایندەمان ،ئەوانە
كەرن كە خێرا بەم گۆڕانكارییانە ڕازی دەبن .من بە
بچوكی و بە فەرمانبەریی خۆم رازیبووم نەك بەونبوونم
لەناو كتێبخانەیەكدا كە شا و پیاوەكانی یەك حەرف چییە
لەو هەزاران كتێبە نەیاندەخوێندەوە .جارێك شا لە نیوە
شەودا خەونی زرابوو هاتە الم بۆ ناو كتێبخانەكەی،
سەیری لەم هەموو كتێبە زۆرەهات كە من ئاوا بەجوانی
رێكم خستبوون ،وەكو خانوویەكی گەورە كتێبەكانم
پێكەوە دانابوو ،سوێندم بۆ خوارد كە بەدڵسۆزی كارەكانم
بەڕێوەدەبەم .بەمنی وت بۆ نەنووستووم بەم شەوە
درەنگە؟ كە ئەوە شەو نیوەی تەواوبووە .پێم وت گەورەم
من ئەم كتێبە دەخوێنمەوە .كتێبێك بوو لە سەفەری
(جنۆكەیەك) دەدوا كە یاخی بوو لە مەملەكەتەكەی
خۆی و دەیوویست بچێتە ناو بەرگی شای واڵتێكەوە و تا
حوكمی واڵتێك بكات .ئەوكتێبە كەس نەیزانی بوو كێ
گەیاندوویەتییە ناو كتێبخانەكەی پاشا ،ئەو جنۆكەیە
بەشوێن دەسەاڵتدا دەستی كردبوو بەگەڕان .كە چەند
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پەڕەیەكم بۆ شا خوێندەوە ،بینیم ڕەنگی دەموچاوی شا
گۆڕدراوە .شا ئەو شەوە پێی وتم دەبوایە تۆ شا بوویتایە
نەك منێكی نەزان ،ئاخر ئاوا شاكانی دونیا كەرامەتمان
دەشكێنن .كە شا رۆیشت ئەو شەوە من دەمەوبەیانی
نووستم ،بەاڵم چی؟ سەربازەكان بەفەرمانی شا منیان
لەناو هەزاران كتێبەوە گواستەوە بۆ سەردابە ساردو
تاریكەكانی زیندانە گەورەكەی شا ،زیندانێك پڕبوو لە
مرۆڤی ریشهاتوو و چڵكن و نینۆك درێژ ،شوێنێك بوو
لەشارێكی ونبووی دەكرد لە ژێر زەویدا .ئەم زیندانە
كرابووە سەد ان بەش ،هەربەشەی گەورەیەكی هەبوو،
ئەم زیندانە پیاوێك كرابووە گەورەی كە پیر پیربوو،
یەكەم شەو پێیان وتم ئەم پیاوە لە تەمەنی نۆزدە ساڵییەوە
لێرەدا زیندانییە ،پیاوێك بوو هەموو گیانی دەچووە سەر
حەرفی میمێكی خواروخێچ ،چاوەكانی لە دەنكە نۆكی
بچوكیان دەكرد ..لێرە هەموو شتێكی گەورە هەبوو،
زیندان ،كتیبخانە ،كۆشكەكان ،باخو درەختەكان ،تەنیا
ئەوەی بچوكبوو لێرە شاو پیاوەكانی بوون ،ئاوا منیان
بەتاریكایی سپارد ،پێیان وتم شا لە ئازاییو زیرەكیی من
ترساوە ،رەنگە من بتوانم لەسەر كارەكەی الیبەرمو خۆم
بچمە شوێنەكەی ،وتبووی ئەم پیاوە ئەو جنۆكەیەیە كە
لەو كتێبەدا باسكراوە ،ئەوە رۆژی دادگایی كردنەكەم
پێیان وتم ،بۆ ئەوەی دەسەاڵتی شا عادیالنە پیشانی من
بدەن ،هاتن لە بەرامبەردا چەند پیاوێك كە وەكو داری
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رزیوو دانرابوون ،بە ناو ئەمانە حاكمو پارێزەرەكانی
دادگای شاربوون ،منیان دادگایی دەكرد ،من لەبەردەم
ئەوانەدا حەرفێك چییە نەم وت ،ئاخر زۆركات ئێمە
وەكو پێغەمبەرەكانیش بدوێین ئەوا هەر قسەمان نابیستن،
خۆم كەر نەكردو بێدەنگ هەموو بڕیارەكانی دادگام قبوڵ
كرد ،ئەگەر تا ئێوارە هاوارم بكردایە لەبەردەم ئەم جۆرە
پیاوانەدا چی دەبوو؟
ئەو كوڕەی كتێبەكەی بەرزكردبووە دەگریاو هاواری
دەكرد ،مامۆستاكەمان خۆی گەیاندە ئەو كوڕەو داوای
كتێبەكەی لێكرد ،ئێمە هەرتەماشامان دەكرد.
مامۆستاكەمان چەند قسەیەكی لەگەڵ ئەو كوڕە
كتێبفرۆشەدا كردو كتێبەكەی لێوەرگرت .ئەوە یەكەم
كتێب بوو مامۆستاكەمان لەم شارەدا لە كەسێكی بێگانەی
وەربگرێت ،لەماوەیەكی كەمدا هەموو كتێبەكانی شا
فرۆشران و برانە ناو دوكانەكانەوە .ئەو دوكانانەی ئێمە
بە تەماشاكردنیان سەرمان سووڕمابوو ،ئێمە چەند
دەگەڕاین ،دارای مەست باسی مێژووی ئەم شارەی بۆ
دەكردین .باسی دوكانو خەڵكەكەی دەكرد.
ئەوكاتانەی ئێمە لە دوای نوێژی هەینی لەبندارە
گەورەكانی نزیك مزگەوتێكدا پشوومان دەدا ،من لە پایەو
دیوارە ئەستوورەكانی مزگەوتەكەم دەڕوانی ،ئەو
دیوارانەی بە حەرفەكانی قورئان داپۆشرابوون ،لە
خواری خواری ئەو حەرفانەوە ساڵی 1738
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نووسرابوو ،دارای مەست پێی وتم ئەم مزگەوتە دەیان
جار كاولكراوە و دەیان جاریتریش لەسەر دەستی دەیان
سوڵتان و میرو پاشادا نوێكراوەتەوە .دارا دەیوت :بۆ
یەكەم جار پیاوێك لەم شارەوە لە شوێنی ئەو مزگەوتەوە
بە بەرگێكی سپیی چڵكنەوە دەركەوتووەو داوای لە
سوڵتانی شاركردووە باشتر و عەدالەتانە كارەكانی
رۆژانەی بۆ خەڵكی واڵت ڕاپەرێنێت .ئاوا بۆ یەكەمجار
لەم شارەوە سۆفییەك دەركەوێت ،سۆفییەك كە خەڵكی
دەڵێن تاكو ئێستا لەم شارەدا دەبیندرێت ،هەر لەم شوێنەدا
سوڵتان بۆ خاتری رۆحی ئەو پیاوە بۆ یەكەم جار ئەو
مزگەوتەی دروستكرد .گۆڕی ئەو پیاوە ئێستاش لەو
مزگەوتەدایە .مامۆستاكەما ن حەرف بە حەرفی سەر
گۆڕی ئەو پیاوەی بۆ خوێندینەوە ،من نەمزانی چۆن
چۆنی ئاوا لەدوورەوە دەزانێت ئەو حەرفانە لەسەر
گۆڕەكەی ئەو سۆفییە نووسراوە .ئەوكاتانەی پێكەوە
چووینە سەر گوڕەكەی بە جاجمێكی سەوزو قوماشی
ئەستوور گۆڕەكەی داپۆشرابوو ،دەتوت پیاوێكی
نووستوو و ماندوو لەوێدا راكشاوە ،من حەرفەكانی سەر
گۆڕەكەم دەخوێندەوە كە مامۆستاكەمان لە دەوورەوە
هەمووی لەبەربوو ،بە بچوكی لەالیەكی ئەو گۆڕە
نووسرابوو (خوداكەم ،ماندووبووم ئەوەندە بە شوێنتا
گەڕام ،رووناكیی تۆم نەبینی ،دەبێ گوناهم چی بێت،
ئیتر پەكم كەوت لە دۆزینەوەت ،بۆ خاتر ئەو هەموو
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ماندووبوونەم ،ئیتر تۆ بەشوێن مندا بگەڕێ) ئێمە لە
مامۆستاكەمان دەڕوانی كە سەری كردبوو بە ژێر
قوماشە ڕەنگاو ڕەنگەكانداو سەری بردبووە الی رووی
ئەو سۆفییە مردووە ،سەیر ئەوكاتانە ئێمە گوێمان
لەورتە ورتی دووكەس بوو لەگەڵ یەكتریدا دەدوان.
دارای مەست بە بیستنی ئەو ورتە ورتانە لەژێر ئەو
پەڕۆ رەنگاو رەنگانەوە ،گریا چۆن گریانێك ،دارای
مەست دەگریا ،سەیر فرمێسك بەچاویدا دەهاتە خوارەوەو
خەریكبوو لەهۆش خۆی دەچوو ،خۆڵی ناو ئەو ژوورەی
قووت دەداو سەیر رووی سوور هەڵدەگەڕا ،من دەترسام
لە هاتوهاوارەكەی .لە ماوەیەكی كەمدا تەنیشت ئەو گۆڕە
بوو بە رۆژی شینو ترس و تۆقاندن ،جەمالەدین
لەترساندا لە سوچێكی ژوورەكەوە دەگریاو لە
مامۆستاكەمانی دەڕوانی ،فاتمەی خۆر لەترساندا ناو
ژوورەكەی بەجێهێشت ،ئێمە كەوتبووینە ناو ژوورێكی
سیحراویی سەیرەوە ،تێگەیشتم ئێمە لەسەفەرێكی
كوشندەداین ،سەفەرێك كە پێشتر نەمانكردبوو .من
ئاگرێكم دەبینی لە رووی دارای مەست بەرببوو،
دەموچاوە پیرەكەی دەسوتاند ،بۆنی پێستو ئێسكی
دەموچاوی دەهات ،خۆڵی ناو ژوورەكەی دەكرد بە
سەری خۆیدا ،بانگی كەسانێكی دەكرد من تاكو ئێستا
ناویانم نەبیستوون ،تا ئەو كاتانە مامۆستاكەمان سەری لە
ژێر ئەو پەڕۆ ڕەنگاو ڕەنگانەی سەر گۆڕی سۆفییەكە
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دەرهێنا ،دارای مەست لە هۆش خۆی چووبوو،
جەمالەدین دەگریاو منیش سەرسامانە لە هەموویانم
دەڕوانی ،تا ئەوكاتانە هەستمدەكرد بەناو تاریكاییەكدا بۆ
نزیك رووناكییەك دەڕۆم ،لەو رێگایەدا گریانی درەختو
گریانی باڵندەو گریانی پیاوان و گریانی سەدان ژنم دەبینی
تێكەڵ بەیەك ببوون .دەرۆیشتم سوارێك لە پێشمەوە
بەڕوتی لەسەر پشتی ئەسپێكی ماندوو دەگریاو ئاوڕی بۆ
من دایەوەووتی :بگەڕێرەوە تاسەر ناتوانی بەو نورە
بگەت ،من هەموو تەمەنی خۆم بۆ گەیشتن بەو
رووناكییە بە زەوی سپارد تاكو ئێستا پێی نەگەیشتووم.
دەرۆیشتمو گوێم لەورتەورتی مامۆستاكەمان و خاوەنی
ئەو گۆڕە دەبوو ،بەردم دەبینی دەگریا ،ئەوە یەكەم
جاربوو بەرد ببینم بگری ،لەناو فرمێسكی خۆیدا نقووم
ببێ .دەموویست بزانم بۆچی دەگری ،گەیشتبووم بە
كەسانێك دەگریانو بەردەوام لە رۆیشتن نەدەوەستان،
شوێنی لێدانو برسێتیی زۆریانی پەكخست بوو،
مامۆستاكەمان قۆڵی گرتمو هاتمەوە سەرخۆمو تا
بەردەرگای مزگەوتەكە قۆڵی بەرنەدام.
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گەشتی شارە وێرانەكان
(ئێوە دەتوانن دواجار تێبگەن بۆچی رەسوڵی بچوك
نەیتوانی ژیان بۆ ناو جەستەی خۆی بگەڕێنێتەوەو ئەم
كتێبەی ئاوا بەتێكەڵو پێكەڵی بەجێهێشت)
ئەوانەی ئەم حیكایەتە لەم كتێبەدا دەگێڕنەوە ،تەنیا
یەكێكیان ماوە و ئەوانی تر لەسەفەری دۆزینەوەی شارە
شاراوەكاندا مردن ،نەیانتوانی ژیان بدەنەوە دەست
كەسێك كە دەیوویست تا دوا رۆژەكانی سەر زەوی بژی.
ئەوەی ئێستا دەژیو لە سەفەری شارەوێرانەكاندا نەمرد،
پیر پیر لەناو جێگەو لەناو ژووری مزگەوتێكدا و جار
جار لە چەند ژوورێكی دەروێشەكاندا دەژیا ،ئەوانەی
لەگەڵ ئەمدا دەژیان ،خۆیان ئەم شوێنانەیان
هەڵبژاردبوو ،دەیانوویست لەم شوێنانەدا بەدەروێشیو
بەهەژاری بمرن ،دەیانوویست گوێ لەم بگرن كە بۆچی
نەیانتوانی ئەو شارانە بدۆزنەوە كە رۆحی رەسوڵی
بچوكی تێدا شاردرابووەوە .بەمجۆرە دەروێشەكان
دەیانوویست وانەیەكی نوێ لە مەوالنا شەمسەددینەوە
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فێرببن ،بەاڵم كەس لەوانە نەیانتوانی شتێكی ئەوتۆی
لێوەفێربن ،چونكە هەموویان لە سێبەری خانووەكانیاندا
بۆ خۆیان دەژیان نەك بۆ خەڵكیو فێربوون (ئەو
كەسانەی تەنیا بۆ خۆیان بژین ناتوانن هیچ لەكەسانی
ترەوە فێرببن) ئەمە دوا قسەی مەوالنا شەمسەددین بوو
بۆیان .پێی دەوتن (ئێوە ناتوانن هیچ فێرببن ،لەو مێروولە
باڵدارانە دەچن كە تەنیا بۆ چەند ساتێكی كەم لەزەت لە
فڕین دەبینن ،ئاوا ئێوە چەند گوێتان لە پەندو قسەی باشبێ
لە هەڵسانتاندا لەبیری دەكەن ،سۆفیو دەروێشانی
راستەقینە ڕقیان لە دیاری و نانی دەستی سوڵتانو
میرەكان دەبێتەوە .ژیان الی ئەم پیرە نورانیانە نانێكە كە
خودا بە سوتاوی بەمانی بەخشیوەو بەهەموو چێژی
دونیای ناگۆڕنەوە .دەگێڕنەوە كە ئێواران برسییان دەبێت
لەیەك كاتدا لە هەركوێیەك بن دێنە دەرەوەی
ژوورەكانیان و بەیەك دەنگ بە خوداو بەخەڵكی دەڵێن:
نان لە پیرە سوڵتانێك وەرناگرین كە ئەو هیچ لە عەشقو
ڕێگای راستی نازانێت .ئێمە لەبرسی بووندا ئەو
ڕێگا یەمان بۆ دەدۆزرێتەوە كە پێیدادەگەین بە عەشقو
سێبەری خالقەكەمان .ئەم دەنگانە دەگەیشتنە ناو هەموو
ماڵەكانی خەڵكیو زۆركات بە گریانەوە خەڵكی نانیان بۆ
الی ئەم دەنگانە دەهێنا ،بەبێ ئەوەی ئەمان ببینن ،چونكە
ئەوان لەناو نوری خۆیاندا ونبوون .ئەم پیرانە ئێستا
ب ەسەری پەنجەكانیان رووناكی پیشانی ئەوخەڵكانە دەدەن

64

كە سەردانیان دەكەن ،ئەمان بۆ خۆیان رووناكییەكی
زەرد لە پێستە سپیو پاكەكەیانەوە دەردەچێت ،ئەو
خەڵكانەی دەچنە ئەوێ بۆ ئەوە ناچن تا رووناكیی خۆرو
مانگ و ئەستێرەكان بینن ،بۆ ئەوە دەچن تا رووناكیی
روی ئەم پیرانە ببینن ،الی ئەم خەڵكە وایە تەنیا خودا
رووناكیی خۆی بە رووی ئەم پیرانە داوە) مەوالنا
دەیوت (كەسانێك هەن خۆیان رووناكیی بۆ رووی خۆیان
بەدەست دەخەن ،بەاڵم ئێوە نەتانتوانی بەو رۆژانە بگەن،
چەند لەالی ئێوەم تكادەكەم ئیتر بەڕابوردووتاندا بچنەوە
ئەوساوەرن لە من بپرسن بۆچی شارەونبووەكانمان
نەدۆزییەوە) مەوالنا شەمسەددین ئاوا بۆیان دەدواو
ئەوانیش جگە لەگریان هیچی تریان پێ نەبوو بۆوتن...
دەڵێن ژمارەی ئەوانەی بەدوای یەكتریدا بوونەتە
تەواوكەری نووسینی ناو ئەم كتێبە ،قسەكانی عابدی پیر
خۆی و بەشێك لە قسەكانی مەوالنا شەمسەددینی بۆ
تەواوكردنی ئەم كتێبە بەكارهێنابوو ،دەیان وت
كەسانێكی تر هەبوون دێڕە ناتەواوەكانی ناو ئەم كتێبەیان
تەواوكردوە ،دەڵێن هەیانبوو یەك دێڕی نووسیوەتەوە،
هەیانبوو چەند وشەیەك ،هەیانبوو بیست الپەڕەیەك،
هەیانبوو چەند الپەڕەی لێ دەنووسییەوە ،پەرتووكی
(مردن بەپێی گێڕانەوەكانی سۆفییەك) سەرەتا رەسوڵی
بچوك دەستی بە نووسینەوەی كرد ،بۆ بردنەوەی ژیان
لە مردن سااڵنێكی دواتر كەسانێكی تر پەیدابوون
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دەیانویست نەمرن و بگەنە دوا رۆژەكانی سەر زەوی.
هەریەكەیان دەیوویست بە تەواوكردنی ئەم كتێبە ژیان لە
جەستەی خۆیدا بۆ هەمیشە بهێڵێتەوە ،بەاڵم كەسیان
نەیانتوانی هەڵەكانی رەسوڵی بچوك لەم كتێبەدا
راستبكەنەوە و كۆتایی بە دوا بەشەكانی بهێنن .زۆركەس
دەڵێن ئەم كتێبە میرو سوڵتانەكان بۆ دەیان جار
خستوویانەتە ناو ئاگرەوە ،كەچی نەسووتاوەو وەكو خۆی
ماوەتەوە ،دەڵێن لەناو زەویە تەڕەكاندا بۆ چەندین ساڵ لە
چاڵیان ناوە كەچی كە دەریان هێناوەتەوە وەكو خۆی
وابووە ،تاكە حەرفێك چییە لێی نەفەوتاوە .دەڵێن یەكێك
لە كوڕی میرەكان بۆ ساڵێك ئەم پەرتووكە الی خۆی
دەهێڵێتەوەو دواتر بەڵێن بە سوڵتانێك لە بەغداد دەدات كە
بەدیاری بۆی بەرێت .ئەوانەی باس لەم ڕووداوە دەكەن
دەڵێن ئەو شەوەی دەیوویست ئەم پەرتووكە لە سنوری
دەسەاڵتی ئەم میرایەتیە دەربكات ،بەگەیشتنی بۆ نزیك
ئەسپەكەی دەمرێت ،خەڵكی باس لە مردنی چەند
كەسێكی تریش دەكەن كە ویستوویانە ئەم كتێبە لەم شارە
بەرنە دەرەوە .دەڵێن شەو رەسوڵی بچوك هاتۆتە
خەویانو پێیووتوون مردن لە رێگەتاندایە ئەگەر
كتێبەكەم بەرنە دەرەوەی شار ،پێی وتوون من رەسوڵی
بچوك لە رۆژانی داهاتوودا دەگەڕێمەوەو هەموو
ناتەواویی كتێبەكەم تەواودەكەمو تاسەر مەرگی
هەمووتان دەبینم .بۆتان نییە شتەكانی من لەماڵەكەم بەرنە
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دەرەوە .بەمجۆرە لە دوای پرسەی ئەم كوڕە میرە،
پیاوانی میر كۆدەبنەوەو بەدەم درودو پاڕانەوەوە،
بەگیانی نوێژییەوە ،بەپێ بۆ چەند رۆژێك رۆیشتن ،ئەم
پەرتووكە دەگەڕێننەوە بۆ تەكیەكەی (عابیدی پیر)
لەشوێنێك كە خەڵكی پێیان دەوت (دەرگا شێخان) دەڵێن
بەگەڕانەوەی ئەم پەرتووكە عابیدی پیر لەگەڵ دەیان
موریدو سۆفییەكانیدا ئەو رۆژە دەیكەنە رۆژێكی خۆشو
خەاڵتی ئەو پیاوانەش دەكەن كە پەرتوكەكەیان
گەڕاندۆتەوە ،عابیدی پیریش بەر لەونبوونی ئەو
پەرتووكە بۆ هەمیشە ،لە دوای چەند ساڵێك
دەیگەڕێنێتەوە بۆ ناو ماڵەكەی رەسوڵی بچوك .دەڵێن
زۆركات بازرگانیی كتێبو دەستنووسەكان ،قاچاخچیو
تادەگات بە سوڵتانو میر و تا دزەكانی واڵتیش هەوڵی
بەدەستخستنی ئەم كتێبەیان داوە تا رۆحی خۆیانی پێ لە
مردن رزگاربكەن .ئاخر جاریوا هەبووە لەشكری
سوڵتانەكان بەرامبەر بەیەك راوەستاون بۆ بەدەستهێنانی
ئەم كتێبە ،بۆ دەیان رۆژ لەگەڵ یەكتریدا خوێنیان
رشتووە .دەڵێن ئەم پەرتووكە لە سەر هەر زەوییەكدا
بوایە برسێتیو نەبوونی و گرانی تێدا رووی نەدەدا ،
كەچی بە هەموویان نەیاندەزانی ئەم كتێبە پڕە لە
ناتەواوی و كەسیش ناتوانێت كەموكوڕییەكانی
تەواوبكات .ئەمە قسەی مەوالنا شەمسەددین بوو بۆ ئەو
كۆمەڵە دەروێشەی كە بەگریانەوە گوێیان بۆی راگرتبوو
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پێوتبوون(سەرەتای پەڕەكانی یەكەم تا دەیەم پەڕەی ئەم
كتێبە وێنەی دەیان مێروولە و دەموچاوی ژنێكی نورانیی
تێدا كێشراوە)
ئەو پیرانەی ماون هەموویان بڕوایان بەوە هەیە كە
رۆژگارێكی زوو ،دوو پیاو ،دوو كەسی هەژارو كڵۆڵ
بۆ یەك ەم جار ئەم كتێبەیان لەگەڵ خۆیاندا هێناوەتە سەر
ئەم خاكەو رووناكییان گەیاندۆتە ناو دەروونی تاریكی
ئەم خەڵكەوە .دەڵێن ئەم دوانە لە دەست زوڵمو زۆری
سوڵتان و پیاوخراپانی شارەكانی تەورێزو هەمەدان
خۆیان گەیاندۆتە ئێرە و بۆ یەكەمجار دەگەنە گوندێكی
چەند ماڵەی ناو چیایەكی ڕەق و تەق ،گوندێك كە تەنیا
دوو ڕەزی بچوكیان هەبووە لەوەرزی هاویندا ترێیان
بەكەمی لێدەڕنی ،لەم كتێبەدا ئاوا نووسراوە (كەس بۆ
چەند رۆژێك میوانداریی ئەم دوو الوە ناكات ،تا
ئێوارەیەكی چوارشەمە بێوەژنێكی گەنج دەرگایان
لێدەكاتەوەو پێیان دەڵێت ئایا عەشق ئێوەی سەرگەردان
كردووە یان بەشوێن شارێكی ونبوودا دەگەڕێن؟ یان ئێوە
خودا لەسەر گوناه دەربەدەری كردوون؟) ئەوان لەبەر
ماندووبوون ناتوانن ئەو شەوە وەاڵمی ئەو بێوەژنە
بدەنەوە .لە بەشێكی ئەم كتێبەدا كەسێك بەناوی (عابید)
كە رەنگە زۆرترین هەڵەكانی ناو ئەم كتێبە ئەم راستی
كردبێتنەوە دەڵێت( :بۆ بەیانی ئەم دوو الوە هەموو
پیاوەكانی ئەم گوندە كۆدەكەنەوە كە ژمارەیان هەژدە
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پیاودەبوو ،تەنیا نۆ كەسیان ژنیان هێنابوو ،بەم پیاوانە
دەڵێن بۆچی دەرگاتان لێ نەكردینەوە كە هاتینە
بەردەرگاتان؟ كە دەزانن هەمووتان رێبوارن لەم سەر
زەمینەداو دەبێ هەمووتان رێگای سەفەر بگرنە بەر.
سەرئەنجام دوو دەرگا بەڕووتاندا دەكرێتەوە ،دەرگای
بەهەشت یان دەرگای دۆزەخ  ،ئیتر ئێوە چۆن چۆنی
دەرگا لە كەسانی رێبوار دادەخەن؟ ژیان دیوێكی تری
مردنە ،بەاڵم بەجۆرێكی رووناكتر ،ئایا ئێوە خودا عەقڵی
پێ نەداون لە كاتێكدا ئەوانەی دێنە بەردەرگاتان ئەگەر
كفركەربن كفرتان بەش دەدەن و ئەگەر ئیمانداریشبن
رێگای رووناكتان پێ نیشاندەدەن ،چۆن دەبێت دەرگا
بەڕووی رێبواراندا داخەن ئەی نەزانینە؟)
ئەو رۆژە ئەو پیاوانە پەشیمانی دایگرتبوونو لەو كوپە
شەرابە ترێیانەی هەیانبوو بەشی ئەو دووپیاوەیان دابوو،
داوای بەخشینو لێبووردەییان كردبوو ،لەدوای
خواردنەوەی شەرابی ترێ ئەوان كوپە بەتاڵەكانیان بە
بەتاڵی بەخشیبوو بە بێوەژنەكە .ئەم دوو الوە ،كە
یەكێكیان بااڵ كورت و مووەكانی دەموچاوو سەری
زەردو لەالی راستی دەموچاوییەوە خەتێكی باریك كە لە
شوێنی برینێكی سەردەمی منداڵیی دەركرد پێوە دیار بوو.
ئەوی تریان بااڵی بەرزو مووەكانی ڕەشو چاوێكی
گەورەو سنگێكی پانی هەبوو ،ئاوا لەم پەرتووكەدا
هاتووە كە ئەم دووانە ناویان (عسیاو موسا)بووە،
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ئەوانەی ئەم چیرۆكەیان لەم پەرتووكەدا گێڕاوەتەوە بڕوا
بەوەدێنن ئەم دوانە عیساو موسا دواتر دەبنە دوو گەورە
سۆفیی سەر ئەم خاكەوێرانەیە ،ئەوەی دیارنییەو نازانن
ئەم دووانە چۆن چۆنی تێكەڵ بەزەمەنی یەكتر بوونو
چۆن چۆنی بەیەكەوە گەیشتوونەتە سەر ئەم خاكە ،هیچ
كام لە نووسەرەكانی ناو ئەم كتێبە باسیان لەم حاڵەتە
نەكردووەو نەیانزانیووە ئایا ئەمانیش دوو پاڵەوانبوون
رەسوڵی بچوك بۆ رزگاربوونی رۆحی خۆی جارێكی
تر گەڕاندوونیەتەوە ناو ئەم كتێبە یان نا .تەنیا لەچەند
دێڕێكدا كەسێك بەناوی (بابا خالید) نووسیویەتی مادام
ئەمان بەشوێن رێگای رووناكیدا گەڕاون خودا بۆخۆی
تا رۆژی قیامەت ئەمان لەسەر زەوی دەهێڵێتەوەو دەیان
كاتە هاوڕێی یەكترو لە یەكتریشیان جودا دەكاتەوە.
كارەكانی خودا ئاوایە ،لەیەكتریمان دادەبڕێتو
بەیەكتریشمان ئاشنادەكاتەوە ،لە دەریای ناخۆشیدا
نوقوممان دەكات و جارێكی تر لە دەریای خۆشیدا
رۆحمان بەبەردا دەكاتەوە .خودا سۆفییەكان بە زۆر
شێوە نیشانی ئێمە دەدات ،لەبەرگی رێبوارێكدا یان
لەبەرگی هەژارێكی برسیدا ،ئەمان لەوانەبوون كە
نەیانتوانی رۆحی مامۆستا پیرەكەی خۆیان رەسوڵی
بچوك لە مردن رزگاربكەن ،هەر ئەم پیاوە وتبووی
بەشی كۆتایی كتێبەكەی رەسوڵی بچوك شێوێندراوەو
كەسانێك بۆ نەمریی خۆیان دەستكارییان كردووەو وێنەو
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حەرفەكانیان بۆ زیادكردووە .ئەو پیاوە وتبووی
نووسخەی یەكەمی ئەوكتێبە بە تەواوی وەكو خۆی بە
هەڵەكانی رەسوڵی بچوكەوە تا زەمەنێكی زۆر الی
ئیمامی گەورە (حەسەنی گڵەزەردە) بووەو لەتەكیە
بچوكەكەیدا دەیپاراست..
لەناو ئەم كتێبەدا كە دوای رۆژگارێكی زۆر ،دوای
چەندین جار شاردنەوە ،دوای دەیان ساڵ كەوتۆتە الی
سۆفییەكی گەورەی وەكو (مەوالنا شەمسەددین)و لەدوای
مەرگی ئەمیش دەگاتە الی زۆر كەسی تر ،تا دەگاتە
رۆژگارێكی تاریك ،كە بە رۆژگاری سووتانی
دەستنووسەكان بەناوبانگە .ئەم كتێبە كە هێشتا پێوویستی
بە تەواوكردنە ،لەناو ئەم پەرتووكەدا باس لەوەدەكرێت
بەر لەوەی (رەسوڵی بچوك) بمرێ دوو الوی رێبوار بە
بەرگی جوان و بۆنی خۆشەوە دێنە الی شەوێك ،ئەوەی
پێدەڵێن خودا نیشانەی زیرەكیو تەمەندرێژیی پێداویت،
بەاڵم دەبێ سەفەری رێگای رووناكی بكەیتو لەو
رێگایانەدا حیكمەتو قسەی خۆت بۆ خەڵكی بكەیت ،بە
گەیشتنت بۆ سەرخاكی ئەو كەسانەی كە هیچ
لەڕاستیوتن نازانن ،تۆ بۆ دەیان ساڵ لەناویاندا دەژیتو
نەمر دەبیت ،ئەوشوێنانە جێگەی تۆیە نەك ناو ئەم
خانووە بە كەالوەبووە.
پیاوێكی وەكو (جەمالەدین) كە كەسێكی تر لەزمانی
ئەوەوە دەیگێڕێتەوە دەڵێت :من بۆ ئەوەی بە دوا كەسی
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دۆزەرەوەی شارە شاراوەكان ناوم بهێنرێت لە شاری
كتێبفرۆشان و شارەكانی تردا رێگای هەڵەم نیشانی
هاوڕێكانم دەدا ،ئەمەش من لە خۆمەوە نەمدەكرد ئەگەر
رەسوڵی بچوك نەبوایە ،ئەو لە ترسی رۆحی خۆی منی
لەناو ئەم كتێبەدا ئاوا نەخستایەتە سەر ڕێگای بە
هەڵەبردنی هاوڕێكانم بۆچی دەمتوانی هیچ بكەم؟
ئەوانەی لە مردن دەترسن هەمیشە ئاوا وەكو رەسوڵی
بچوك بەردەوام ژیان پڕدەكەن لە هەڵەو ناتەواوی ،من
دەبێ بڵێم چیرۆكی دوو الوەكە ،چیرۆكێكە ئا بەمجۆرەیە:
ئەوكاتانەی ئەم دوو الوە (عسیاو موسا) گەیشتنە سەر
ئەم خاكە چییان بینی؟ چۆن چۆنی بۆ هەموو
دەردەسەرییەكانی لەناوچوونو داماویی خەڵكی
گریابوون؟ ئەوان سەیریان لەم ناوچە فراوانە كاولەیە
هاتبوو ،شوێنەواری سەدان پەرستگاو ،مزگەوتی سوتاو،
شوێنەواری سەدان تەكیەو خانەقای كاولكراویان بینی
بوو ،گەڕابوون لەو شوێنە سووتاو و كاولكراونەدا تا
توانیبوویان گریابوون ،سەدان گۆڕو سەدان تەرمو الكی
ئاژەڵیان بەیەكەوە بینی بوو .ئەم دووانە دەیان پیاوی
چڵكن و ریش هاتوو و روتوقوتیان بینی بوو .سەدان ژنی
نیمچە روتیان بینی بوو ،بەترسەوە لەبەردەم ئەم
دووالوەدا كۆببوونەوە ،ئەم خەڵكە وتبوویان ئاخر هەر
ساڵێك جارێك لە شكرێك لێرەوە بەناوی لە شكری ئیمانو
رووناكییەوە دێتو وەكو بێئیمان رەفتار لەگەڵ ئێمەدا
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دەكەن ،نازانین كەی خودا ئێمەیش دەكاتە خاوەن لەشكر،
تاهەقی خۆمان لەمانە وەربگرینەوە .چیرۆكی ئەم دوو
الوە لەم كتێبەدا دەكاتە زیاتر لە حەوتسەد الپەڕەو
رەسوڵی بچوك بە ناتەواوی بەشەكانی تری لە ئێمە
شاردۆتەوەو تەنیا چەند الپەڕەیەكی كەمی بۆ ئێمە
بەجێهێشتووە .ژیانی ئەم دووانە پڕە لەقوربانیدانو
برسێتیو عەشق و رۆژگاری تاریك  .ئەم دووانە بۆ
زەمەنێك كە ساڵ و مانگی دیارنییە لەم سەرخاكەدا
دەمێننەوە .ژوورێك و هەیوانێك لەناو رەزێكی بچوكدا
دروستدەكەن .دەڵێن چرایەك بە بەر هەیوانەكەیاندا بۆ
رووناكیی هەموو گوندەكە هەڵدەواسن ،لە
هەموووەرزەكاندا لەبەر كڕێوەو تۆفان و بای وەرزەكاندا
ئەم چرایە نەكوژاوەتەوە ،لەناو الپەڕەی سەدو هەشتای
نوسخەی یەكەمی ئەم كتێبەدا هاتووە ،ئەم دووانە دوو
سۆفیی نورانی بوون ،لەسەر دەستی ئەمانیشدا كەسانێكی
زۆر بوونە سۆفی و شەوان لەبەر هەیوانەكەیاندا لە
رۆح و خوداو ئیمان و رووناكی دەدوان ،رۆژیش زانستی
ئەستێرەناسیو بیركاریو فێربوونی رۆیشتنو
ناسینەوەی دەریاو رووبارەكانیان لە سەر نەخشە
كۆنەكاندا فێری قوتابییەكانیان دەكرد .زۆربەی شەوانیش
لەو شارانە دەدوان كە رۆحی رەسوڵی بچوكی تێدا
نەگەڕایەوە الی جەستەی ،ئەو دەروێشانە كەناوی
رەسوڵی بچوك دەهات ئەوەندە بەتووندی دەگریان
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دەشتودەر هەموو گوێی لە گریانیان دەبوو ،ئەو پیرە
سۆفییەی بەدەم هەموو خواستەكانییەوە بۆ رزگاربوونی
رۆحی لەناو واڵتێكی پڕ لە زێڕو زیودا بۆ نانێك برسی
بوو ،كەچی لەدەرگای كەسی نەدەدا ،تا بە سەر
دەستنووسی كتێبێكی تەواونەكراوە مرد .ئەو دەروێشانە
بۆ رۆحی رەسوڵی بچوك سەیر دەگریانو لەخۆیان دەداو
هاواریان لە رۆحی پاكی دەكرد .ئەم دوو الوە دەچوونە
ناو خەڵكی و دەستی خێریان بەسەر نەخۆشو برسیو
پیرەكاندا دەهێنا ،ئەوان دەچوونە بەردەرگای هەموو
خەڵكی ،تەنیا پێوستیان بە بەردەرگای سوڵتانەكان نەبوو،
ئەوانەی ئەم پەرتووكەیان بینووە تێیدا نەهاتووەو
نەیانخوێندۆتەوە كە تاكو ئێستا ئەم خەڵكە بووبێتن بە
خاوەن لەشكرو هەقی خۆیان وەربگرنەوە لەوانەی كە
هەمیشە بەناوی كوفرەوە شارو گوندیان كاولكردوونو
خۆشیانیان كوشتوون .ئەم بەشەی كتێبەكەی رەسوڵی
بچوك لێرەدا بەناتەواوی جێهێڵدراوەو مەوالنا دەیوت
كەس ناتوانێت تەواوی بكات ..كەس.

فاتمەی خۆر
ئاوا پیاوێكی پیر كە تاسەر بۆنی زەمەنێكی خنكاو و
بێزراوی لێوە دەهات ،لەناو جێگاكەیدا كە رۆژانە
لەالیەن كچەكەیەوە (فاتمەی خۆر) بە بۆنی رێحانەو
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نەعنا تەڕدەكراو هەمیشە بۆنی لێ نەدەبڕدرا ،تا ئەو
كاتانەشی جارێكی تر كەوتەوە سەر پێی خۆیو
بەوتەمەنە زۆرەوە كەوتەوە گەڕان و تەواوكردنی
قسەكانی خۆی ،ئەو كچەی خەڵكی بۆ نەخۆشیو ژانی
منداڵ بوون و چاوئێشەو بۆ پێكگەیشتنی عاشقانو
هێنانەدیی خەونەكانیان هەمیشە دەهاتنە الی ،خەڵكی
ناویان نابوو (فاتمەی خۆر) دەیانزانی ئەم ژنە سەدان
سەفەرەی لەگەڵ مامۆستاكەیدا بۆ دۆزینەوەی شارە
شاراوەكان كردووە و لەو شارانەی سەفەری بۆكردوون
سەدان كتێب و نووسراوی لەگەڵ خۆیدا هێناوەتەوە،
خەڵكی دەیانزانی لەیەكێك لەو سەفەرانەیدا پیاوێكی
ئەندازیار دەناسێتو عاشقی دەبێت .مەوالنا شەمسەددینی
باوكی بەبێ دوودڵی لە یەكیان مارەدەكات ،دەڵێن فاتمەی
خۆر تاكو ئێ ستایش بەشوێن دۆزینەوەی ئەو پیاوەدا
هەموو ساڵێك شارەكان دەگەڕێتو بۆی نادۆزرێتەوە،
خەڵكی و حیكایەتخوانەكانی ئەمڕۆ دەڵێن ئەو پیاوە بۆتە
هۆی كوشتنی فاتمەی خۆر .فاتمەی خۆر
بەخەڵكیوتبوو :ئەو پیاوە بەشوێن رزگاربوونی رۆحی
خۆیدا هەموو خۆشییەكانی ژیانی لە من تێكدا ،ئەو
بەشوێن رووناكیدا دەگەڕێت و منی بیرچۆتەوە ،منیش
دەگەڕێم تا دەیدۆزمەوە و پێی دەڵێم ئەو رووناكییەی تۆ بە
شوێنیدا دەگەڕێیت ئەوەتا لەناو جەستەی مندا گەمژە ،ئیتر
هیچ شوێنێك مەگەڕێ  ،چونكە هەموو الیەك پڕ لە
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تاریكی ،تەنیا ناوجەستەی من نەبێت كە رووناكی بە
ئەندازیارێكی وەكو تۆ دەبەخشێت .من ئەم شتانە لە
سەفەرە دوورەكانمدا فێربووم ،ئەگەر دۆزیمەوە ئاوای
پێدەڵێم ،دڵنیام هەر دەیدۆزمەوە ،چونكە ناكرێت كەس
عاشقی خۆی لەم سەر زەویەداونبكات ،ونبوونی عەشق
لەالی یەكتری گوناهێكە لە گوناهەكانی تر زۆر
گەورەترە ،من كە ئەم شتانە بەئێوە دەڵێم ئایا ئێوە دەتوانن
حەرفێكم فێركەن ئەی خەڵكینە؟.
خەڵكی لە شارە دوورەكانەوە ،لە گوندو لە ناو رەزو لە
ناو چیاوشك و تاریكەكانەوە ،بەردەوام درێژایی
ڕێگاكانیان دەبڕی و دەگەیشتنە ئەم گوندە ،دەهاتنە الی
فاتمەی خۆر .ئەو كچەی كە لە باوكیەوە فێری دەیان
حیكمەت و چارەسەری گرفتی خەڵكی ببوو ،ئەوانەی
دەهاتنە الی بێدەنگ وەكو گوناهبارێك لەبەردەستیدا
ڕادەكشان ،نێرو مێ وەكو یەك لە بەردەمیدا سەیری
رووناكیی چاویان دەكرد ،زۆركەم دیاریی لەوخەڵكە
وەردەگرت ،ئەودیاریەشی كە وەریدەگرت تەنیا گەنم
بوو ،زۆركات بەخەڵكی و بە نەخۆشەكانی دەوت لە بری
دیارییەكانتان بۆ من بچن لە دەوری ماڵەكانتان یەك دوو
نەمامی بەردار بڕوێنن یان یەك دوو مشت گەنم بچێنن.
شەوان دەیان كەس لە دەوری ماڵەكەی دەمانەوەو بەچرپە
لە رووناكیی رووی فاتمە دەدوان ،خەڵكی بە باوكی ئەم
كچەیان دەوت (مەوالنا شەمسەددین) پیاوێك تا
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ئەوكاتانەی لەناو جێگەكەیدا نەكەوتبوو ،تا ئەوكاتانەی
پیربوون ژیانی بەناو ئەم جێگەیە نەبەخشی بوو ،بەیانیان
زوو كەس پێش ئەم بەخەبەر نەدەهات ،كەس نەیدەتوانی
پێش ئەم یەكەم تیشكی خۆری بەیانی ببینێت ،پیاوێك بوو
زۆر كات بەیانیان بۆ نانخواردن دەچووە الی ئەو
پیرێژنەی كە كەسی نەمابوو ،ئەم كە دەچووە الی
بۆخۆشی ئەم ژنە پیرە یەك دوو پارچە نانی ڕەقی لەگەڵدا
دەخوارد .ماڵی ئەم پیرێژنە هەمیشە بۆنی گەاڵی تەڕی
لێوەدەهات ،بۆنێك كە دواجار جەمالەدین ویستی هەموو
بۆنەكان لەم گوندەدا بدزێتو بیگەیەنێتە ناو ژوورەكانی
(میر خەلیل) ،ئەو بەشەی كە رەسوڵی بچوك لە چەند
دێڕێك زیاتر بۆ پەیوەندیی نهێنیی نێوان جەمالەدینو میر
خەلیل هیچی تری نەنووسیوە ،لە ژێر ئەو چەند
دێڕانەداوێنەی مرۆڤێكی بەدو دەموچاوی شێواوی
كێشاوە ،ئەم بەشەی كتێبەكەشی وەك زۆر بەشی تر بە
ناتەواوی بەجێهێاڵوە  ،ئاخر جەمالەدین هەموو شتێكی
دەكرد تەنیا كاری چاكە نەبێت ،ئەو پیاوەی دواجار
شەوێك بە كراسەكەی بەری خۆی لەناو گوندێكی تاریكدا
دەیخنكێنن ،كە رەنگە ئەمە هەڵەیەكی كوشندەی ناو
كتێبەكەی رەسوڵی بچوكبێت كە مەرگی گەیاندە رۆحی
جەمالەدین لێرەدا ،چونكە زۆركەس دەڵێن ئەو كتێبەی
بینیوویانە كە بە كتێبە تەواوكراوەكەی رەسوڵی بچوكی
دەزانن دەڵێن ،جەمالەدین نەمردووەو نەكوژراوە ،بۆ
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خۆیشی رەسوڵی بچوك تەنیا ئەوەندە لەسەر مەرگی
جەمالەدین دەڵێتو هیچی تر بۆ مەرگی ئەو پیاوە
فێاڵوییە ناڵێت.
مەوالنا شەمسەدین ،ئەم پیاوە بەیانیان زوو لەناو
جێگەكەی دەهاتە دەرەوە ،لە هەموووەرزەكاندا دەچووە
بەرزایی پشتی گوندەكەو زۆركات نوێژی بەیانیی لەوێدا
دەكرد .دەڵێن سەرەتای هاتنی ئەم پیاوە ئاوابووە :شەوێك
وەكو تۆپەڵێك رووناكی دێتە ناو ئەم گوندەوەو لەناو
مزگەوتە بچوكەكەدا بۆ چەند رۆژێك دەمێنێتەوە ،تا
پشوودەداتو دەچێتە الی ئاغای ئەم گوندەو خۆی
پێدەناسێنێتو پێی دەڵێت :تاكو ئێستا زۆر زوڵمت لەم
خەڵكە كردووە ،دەیان شوێنی خەڵكی ترت بەناهەق
كردووەتە موڵكی خۆت ،تۆ نازانیت ئینسان لەم دونیایەدا
پێویستی تەنیا بە شوێنی خەوتنەكەی خۆیەتی نەك ئەم
هەموو زەوییە زۆرا نە ،بۆیە دەكرێت ئەم شتانە بدەیتەوە
بە خاوەنەكانیانو لەبری ئەو هەموو گوناهانە بچۆ بۆ
ماوەی بیست ساڵ ،سواڵبكەو كۆی ئەو شتانەی بەسواڵی
دەستت دەكەوێت بیدە بە مندااڵنی ئەم گونەدەو گوندەكانی
تر لەبری گوناهەكانت ،منیش دوعای خێرت بۆدەكەم
ئەگەر ئەمەتكرد.
عابیدی پ یر ئەم شتانە دەگێڕێتەوەو دەڵێت :هەر ئەو رۆژە
ئەو ئاغایە كە ناوی (تەیمور) بووە ،لە ترسی ئەو
رووناكییەی لە چاوی ئەم پیاوەدا بینیبووی،
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دەستبەرداری هەموو شتەكانی خۆی دەبێتو دەكەوێتە
گەڕان بە شارو گوندەكانداو سااڵنە بەرهەمی ئەو
سواڵكردنە دێنێتەوەو لە بەرماڵی مەوالنا شەمسەددیندا
دایدەنێت تا ئەم بیدات بەمندااڵنی ئەم گوندەو گوندەكانی
تر..
تاپیرێتی لەناوجێگەكەیدا ئاوا جەستەی بەم دەردە
نەبردوبوو ،مەوالنا شەمسەددین سەراپای ئەم ناوەی
كردبوو بە رووناكی و خێروخۆشی بۆ خەڵكی ،جەستەی
سپی سپیو الواز وەكو توڵە نەمامێكی پاككراو لەناو
بۆنی خۆشدا چاوەڕوانی مەرگی دەكرد .ئەو گەرچی
زۆركات لەناو جێگەكەیدا لەبەر پیرێتی دەكەوت ،بەاڵم
زۆركات كە ئازاری نەدەماو دوای پشوودان ،دەستی
دەكردەوە بە گەڕانو قسەكردن بۆ خەڵكی .ئاوا تاكو ئێستا
زۆرشتی ئەم ناوەی بۆ دەگێڕامەوە ،حیكایەتی ئەو دەردو
نەخۆشیانەی زۆربەی زۆری خەڵكی ئێرەی لەناوبرد،
ئەوكاتانەی دەهاتە سەر باسی زوڵمو تاوانەكان بەرامبەر
بە خەڵكی ،دەمبینی فرمێسك بەچاویدا دەهاتە خوارەوە،
دەگریا ،دەستی بۆ باخێك رادەكێشا كە پڕبوو لە
دارهەنارو سێو و هەرمێ  ،لە الی خواری ئەم باخەوە
ریزێك دارچ ناری بەرز باخەكەی بە سێبەر دادەپۆشی.
من شەوێك لەناو شەپۆلێكی بارانبارینو تۆفاندا شەوێك
كە چاو هیچی نەدەبینی ،من لە ناو ژوورەكەی خۆمەوە
رووناكییەكی وەكو خۆرم بینی لەناو ئەو دارانەدا ،ئەو
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رووناكییە تادەهات نزیكدەبووە لە من ،كاتێك یەكێك
لەدەرگاكەی دامو كرد مەوە (مەوالنا شەمسەددین) بوو،
بینیم هەموو گیانیوشك وشكە وەكو خۆڵی ناو قوواڵیی
زەوی ،بەپێكەنینەوە پێی وتم :تەنیا ماڵی تۆ ئەم
روناكیەیی تێدایە ،دەستم لە جلوبەرگەكەیەوەدا تا دڵنیابم
وشكە ،هەستی پێكردمو پێی وتم :فێربە كەسێك بتوانێت؟
بەم شەوەببێت بەنوور چۆن چۆنی تەڕدەبێت ،ئەو شەوە
الی من مایەوە ،عاشقانە دەدواو پێی وتم :ئەم خاكە
ئەوەندە كۆنە هەر بستێكی شوێن پێ و دڵۆپە عارەقەی
ئەو عاشقانەیە كە نەیانتوانی بگەن بە عاشقەكانیان ،من
چونكە عاشقم شوێن پێو هەناسەی هەموو ئەوانە دەبینمو
دەبیستم ،ئەم ڕێگایە ئەوەندە ترسناكە كەم كەس دەتوانێت
بەرگەی پێدا رۆشتنی بگرێت ،تۆیش عاشقبە ،تاوەكو من
زۆرشت ببینیت و ببیستیت .ئەو شەوە من لە ترساندا
نەخەوتم ،لە سەر جێگەكەی خۆم مەوالنا شەمسەددینم
خەواند ،خۆیشم لەسەر خۆڵی ژوورەكە تەنیا تەماشای
نووستنەكەیم دەكرد .بەیانی كە بەخەبەرهاتو بینیی لە
جێگەكەی مندا نووستووەو منیش لە سەر خۆڵی
ژوورەكەمم ،چونكە هەر ئەو جێگەیەم هەبوو بۆ
نووستن ،پێی وتم :خودا ئەمشەو منی بۆ تاقیكردنەوەی
تۆ نارد ،كە دەبینم لەسەر ئەو خۆڵە ساردە نووستوویتو
منیش لەسەر جێگەكەت تابەیانی نووستوم ،ئیتر دەزانم
هێشتا خودا زەویی خۆشدەوێتو نایدا بەدەست
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كەسانێكەوە كە پڕیدەكەن لە رق و خۆپەرستی .ئەوشەوە
زۆر شتی بۆ گێڕامەوە و پێی وتم :شەوێك ئاوا گەیشتمە
بەردەرگای كچێكی ئەم گوندە ،كە لەدەرگاكەیم دا
نەیكردەوەو پێی وتم :من هیچ لە نوری خودا نازانم ،تەنیا
عەشق نەبێ ،لێمگەڕێ ئەمشەو عاشقەكەم بەدزییەوە الم
میوانە ،خودای خۆت بۆخۆت ،ئەمشەویش بۆ من ،تۆ
لەالی خودا نورت دەستدەكەوێت ،منیش ئەمشەو الی ئەم
كوڕە عەشق.
بەڵێنم پێدا تابەیانی لە سەربانی ماڵی ئەو كچە مامەوە تا
پاسەوانییان بكەم .نەمهێاڵ كەس ئەو شەوە جوانەیان لێ
تێكبدات ،هەمیشە پاسەوانی عاشقانو پاراستنیان بەشێكە
لە رۆحی زیندووی مرۆڤ .تۆ دەزانی زۆركات خودا
ئێمە بۆ ئەم جۆرە كارانەیش هاندەدات ،ئەوانەی رێز
لەعاشق ان دەگرن ،رێز لە چاوی خۆیان دەگرن .ئەی
عابیدی پیر ،ئەم شتانە لەمنەوە فێربە تا گوناه دەرهەق بە
عاشقان نەكەیت ئەگەر لە ژواندا بینیتن .بۆ بەیانی كە
بینیم عاشقی ئەوكچە رۆیی ،چوومەوە خوارەوە بۆ الیو
لەدەرگاكەیم دا ،كەچی جارێكی تریش بانگی كردمو پێی
وتم :بڕۆ من هێشتا لەبۆنی عاشقێكدا دەژیم چاوم كەسی
تر نابینێت ،سبەینێوەرەوە تا من تۆ ببینم نەك تۆ من
ببینیت.
لەژێر سەرینەكەی مەوالنا شەمسەددیندا دەفتەرێكی
گەورەت دەبینی ،تاكو ئێستاش رۆژانە ئەو یاداشتەكانی
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لە دوا پەڕەكانیدا تۆماردەكات ،زۆركات فاتمەی خۆر
حەرفەكانی بۆ تۆختر دەكاتەوەو لەالی دادەنیشێتو
تەماشای دەستوخەتە جوانو رێكەكەی دەكات .فاتمەی
خۆر جارێك بۆی گێڕامەوە وپێی وتم :جارێك باوكم بۆ
چوار رۆژ چاوەكانی داخران و گیانی ببوو بە بەردێكی
رەق ،زۆركەس لە خەڵكی گوندەكەمان وتیان مەوالنا
شەمسەددین مردووە .تەنیا كچە عاشقەكە نەبێ كە هەموو
ئەو قسانەی بەدرۆ دەخستەوەو دەیوت :لێیگەڕێن چۆتە
سەفەرێكی چەند رۆژە ،ئەو ئێستا ناتوانێت بەجەستە
سەفەر بكات ،بۆیە رۆحی خۆی بۆ ئەم سەفەرە ناردووە
تا رۆحی كەسێك بدۆزێتەوە كە دەیەوێت مردن بخاتە دوا
رۆژەكانی سەر زەوی .من بڕیارم دا تائەوكاتەی بەهۆش
خۆی دێتەوە بەجێی نەهێڵم ،دوای چوار رۆژ ئەم پیاوە
چاوەكانی كردەوە ،من یەكەم كەس بووم كردنەوەی
چاوەكانیم بینی ،دەستی گرتم و پێی وتم :هێشتا لێرەی
كچم ،بڕیاربێت منیش خزمەتێك بە تۆ بكەم ،بەاڵم پەلەم
لێمەكە ،خۆزگە لەگەڵمدا بوویتایە لەم سەفەرانەمدا تا
لەناو دارچنارە تەڕەكاندا لەگەڵ دەیان دەروێشدا پێكەوە
لە پێشوازیی رەسوڵی بچوكدا بووینایە ،كە كەمێك لێمان
توڕەیە ،چونكە ئەو هێشتا دەیەوێت بژیو مەرگ بخاتە
دوا دوای تەمەنی هەموو كەسێكەوە ،بۆخۆیشی بەشوێن
ئەو شارەدا دەگەڕێت كە رۆحی تێداونبووە .من دەبێت
هەموو ساڵێك لەیەكەم رۆژی مانگی ڕەمەزاندا ئاوا
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سەفەرێكی چوار رۆژە بكەم ،دەبێت لەگەڵ دەیان پیاوی
تردا بچینە سەر رێگەی سەفەری پیاوچاكانو یاوەریان
بین تا دەگەنە شوێنی پشوودانیان ،ئەو چوار رۆژە
سەفەرێكە من بە درێژایی هەشتاساڵە لەمانگی رەمەزاندا
ئاوا سەفەر دەكەم ،سەفەرێكە هیچمان تاكە نوێژێك چییە
نایكەین ،پارویەك نان چییە نایخۆین ،دڵۆپێك ئاو ناچێتە
گەرومانەوە ،سەفەرێكە من تاكو ئێستا تەنیا خۆمو
پیاوێكی تر لەالی خۆمان دەبینم هاتبێتە ئەم سەفەرە ،ئەو
پیاوە كە هەمیشە لەم سەفەردا دەیبینم تەنیا چەند مشتە
خۆلێك لەپیاوچاكان وەردەگرێت و هیچی تر ،ئەو خۆڵە
دەكاتە ناو تورەكەكەی سەر شانیەوەو كە دەگەینەوە سەر
ئەم خاكە ،ئەو خۆڵە دەباتە ناو مزگەوتەكەیەوە ،ئیتر
كەس هیچ لەبارەی ئەو خۆڵەوە نازانێت ،منیش هەمیشە
بۆ ئەم سەفەرە تەنیا گۆچانێكی دارهەنار دەگرم
بەدەستمەوەو لە ڕێگا ،ل ە شەوی چوارەمدا بە شەرمەوە
دەیبەخشمە یاوەرانی پێغەمبەر ،ئەوانیش دەستی
ماندوویان دەهێنێت بە دەستمداو تێر بۆنی توێكڵە
تەڕەكەی گۆچانەكە دەكەن و هیچ قسەیەك ناكەن ،چوار
رۆژ ئەوان لەناوماندا دەبن ،زۆرشت ماوە من دەربارەی
ئەم سەفەرە بیگێڕمەوە ،ناتوانم ئاخر رەسوڵی بچوك
رێبوارێكی ماندووی ئەم سەر زەویانەیە ،ئەو هیچ
دەربارەی هەڵەو كەموكوڕییەكانی جەمالەدین نازانێت،
كە خەڵكی بەناوی ئەوەوە فریوودەدات .ئەو پیاوێكە
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گیرۆدەی دەستی ئەم كەسانەیە كە لەماڵەكەی خۆیدا فێڵی
لێدەكەن ،هەموو سامان و شتەكانیان برد ،ژنێك لە بوونی
رەسوڵ ی بچوكدا هەبوو ئەو ژنەی دواجار فەرمانی دا
بەپیاوە وەحشییەكانی ناو كاروانەكەی تا ماڵ و ژیانی
رەسوڵی بچوك لە هەموو شتێك تااڵنبكەنو لە ماڵەكەی
دووری بخەنەوە ،بە فەرمانی ئەو ژنە هەموو جەستەی
رەسوڵی بچوكیان سوتاند كەچی نەسوتا ،وەكو خۆی
تەماشای دەكردنو بۆیان پێدەكەنی ،ئەوان ویستیان
هەموو گیانی بشكێنن و بەدەستی بەتاڵ لە بیابانێكدا
جەستەی پاكیان بە شەو سپارد ،بەاڵم ئەو نەمردو
گەڕایەوە ناو كەالوەكەی خۆی .ئەو سااڵنێك گەڕا تا ئەو
ژنە بدۆزێتەوە ،تا داوای هەقی خۆی لێبكاتەوە ،رەسوڵی
بچوك وەكو كەس نەبوو ،كە كەسێكی لە چیرۆكەكانیدا
دەكردە پاڵەوانو بەزیندوویی لەنێوان دێڕەكاندا
دەیهێاڵنەوە ،سەیر ئەو كەسانە رۆژگارێك دواتر
بەزیندوویی دەچوونە ناو ماڵەكەیەوە ،ئەو ژنەیش یەكێك
بوو لە پاڵەوانی ناوچیرۆكەكانیو ژیانی لێ تاڵكرد ،بەاڵم
سەیرتر لە هەمووشتێك دەڵێن رەسوڵی بچوك ئەو ژنەی
لە چەند چیرۆكێكدا كردە پاڵەوان ،كەچی ئەو ژنە بۆ یەك
رۆژیش نەهاتە ناوماڵەكەیەوە .رەسوڵی بچوك دەیان
شار و گوند گەڕا ،لەگەڵ كاروانچییەكاندا ئەوەندە گەڕا تا
ماندوو بوو ،كە دەچووە هەر شارێك زۆر زوو شتەكان
فێردەبوو ،دەیان شیعرو هەزاران پەندو سەدانوانەو
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زانس تی تر لەم شارانەدا فێردەبوو .كاتێك گەڕایەوە
شارەكەی خۆی شەوێك پیاوێك ،پیاوێكی بەرگ دڕاو
هاتبووە الی پێی وتبوو :گوێ بە ڕابووردوو مەدە،
ئەوەی فێری بووی لەم سەفەرانەدا بەم خەڵكە نەزانەی
ئێرەی بڵێرەوە ،ئیتر ئەو پیاوەی وەكو تارمایی لێ ون
دەبێت و نایبینێتەوە ،تا كاتی مردنیشی لە ساڵێكدا چوار
رۆژ بە یاوەریی دەیان پیاوی ئیماندار بەشوێن ئەو پیاوەدا
دەگەڕا ،شارو گوند و بیابانەكان ،ناو ئەشكەوتو
مزگەوتەكان دەگەڕا بۆی تا پاداشتی بداتەوە .نازانم
خەڵكی بۆچی تێناگەن ئاوا رەسوڵی بچوك خەڵكی
فێركرد ،نەگەڕا بە شوێن رابووردوویەكدا كە ژنێك
بەغەدر زۆرشتی لێ دزی بووی ،ژنێك كە رەسوڵی
بچوك لەوەسفیدا هەزاران حەرفی بە خەساردابوو ،دەیان
شەو بۆ وێنەی ئەو ژنە لە ناو كتێبەكەیدا گریابوو،
حەرف بە حەرفی لەوەسفی جوانیدا ،داڕشتبوو تا
كردبووی بە ژنێكی جوان و لە چیرۆكەكانیدا جێگەی
كردبووەوە ،بەاڵم ژنێكی یاخی دەرچوو ،سەرەڕای
هەموو خراپەكانی هێشتا نەیوویست جارێكی تر لەناو
دێڕی چیرۆكەكانیدا بیكوژێت ،هێشتا لەبەرامبەر هەموو
خراپەكانی ئەو ژنەدا ئەم خۆشەویستیی هەبوو ،دەبێت
ئێمەش ئاواواز لە رابووردوو بهێنینو شتی تازە فێری
خەڵكی ئێرە بكەین .لەگەڵ ئەو پیاوەی ناو ئەم گوندەدا
لەو سەفەرانە دەگەڕاینەوە ئێرە ،لە ڕێگا نەدەنووستین،
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هەموو جارێك ئەو پیاوە كە برسیی دەبوو ،من دەمبینی
لە ڕێگای گەڕانەوەماندا كەمێك لەو خۆڵەی ناو
تورەكەكەی سەرشانی دەخوارد .ئەمە یەكەم جارە كە ئەم
شتانە بۆ تۆ باسدەكەم ،ئەمە یەكەمجارە كە باسی ئەم
سەفەرانە دەكەم ئەی فاتمەی خۆر ئاوای پێ دەوتم .منیش
بۆ ئێوەی دەگێڕمەوە ،پێی دەوتم :دەزانم تۆ دەبیتە
گەورەی عارفانو پەند لەم گێڕانەوانەی منوەردەگریت،
من تاكو ئێستا نەم توانیوە بۆ كەس لەم سەفەرانە بدوێم.
تەنیا تۆ نەبێت ،ئەوانەشی بەناوی منەوە شتەكان
دەگێڕنەوە درۆدەكەن ،من دەزانم تۆ رۆژگارێك ئاوا بۆ
خەڵكی دەدوێیت (خودا نە پێوستی بەمنەو نە منیش ئیتر
پێویستیم بە خودایە) پێت دەڵێم نازانم خودا تۆ بە بێئیمان
دەكوژێت یان وەكو ژنێكی ئیماندار .ئاوای بەكچەكەی
وتبوو.
منی عابیدی پیر زۆرشت دەزانمو هێشتاوێنەی پیربوونی
مەوالنام لەبەرچاو النەچووە ،ئەو نامرێتو مەرگی
هەموومان دەگێڕێتەوە .من زۆركات الی دەمامەوە،
دەمزانی ئێواران دەبوایە مەوالنا شەمسەددینیان ببردایەتە
نزیك ئەو چەند دار هەنارەی كە كەوتبووە پشتی
باخەكەیەوە ،ماڵەكەی كەوتبووە ناوەڕاستی ئەم باخە
گەورەیەوە  .من نەمبینی بوو تاكو ئێستا یەك میوە لەم
باخە بفرۆشێت ،هەمیشە هەموو بەرهەمی باخەكەی
دەبەخشی بە خەڵكی گوندەكە و ئەو رێبوارانەی دەهاتنە
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الی .ئێوارەیەك داوای دوو قاپ هەناری لەكچەكەی كرد
بۆ هەردووكمان ،ئیتر بەمنی وت :عابیدی پیر تۆ بەختت
هەیە كە ئاوا گەورە بووی ،من دەزانم ژیانمان بەدەست
دەیان دەردو كەسانی نەخۆشەوە هەمیشە گیرۆدەیە،
سەیرت لێ نەیەت من بڕوا دەكەم تۆ دەبیتە پیاوێكی
گەورە ،بەاڵم دوژمن بە من و رەسوڵی بچوك ،دەبیتە
گەورەی هەموو سۆفییەكانی ئەم ناوە ،من دەزانم تۆ
زۆرشت دەگێڕیتەوەو زۆر لە سوڵتانو میرو
سەرۆكەكان دێنە الت ،بەاڵم بۆ دۆزینەوەی شارەكان
تەماحی ژیان رووناكیت لێ وندەكات ،من تەنیا دەتوانم
خزمەتێكی بچوكت پێبكەم ،بەاڵم نازانم خودا بە بێئیمان
تۆ دەمرێنێ یان وەكو سۆفییەكی ئیماندار .دەبێ
بەهەمووتان ئاوا بڵێم ،ئەوە من بڕیاری لێنادەم ،ئەوە
رۆژگارێك بڕیاری لێدەدات كە تۆ بەناو هەزاران
تاقیكردنەوەی گراندا تێدەپەڕیت .دەزانم تۆ بۆ زەمەنێكی
زۆر دەژیت .تادەمرم ناهێڵم لەالی من بڕۆیت ،چونكە
شەوێك تۆ جێگەكەی خۆتت بە من بەخشی ،خۆ دەبێت
منیش شتێك بە تۆ ببەخشم .پیاوی نامەرد ئەوكەسانەن كە
وە اڵمیان نییە بۆ چاكەكاران ،ئەگەر كەسانێك شەوێكی
زستان جێگەیان كردیتەوەو گەرمت بووەوە ،یان
هاوێنێكی گەرم شوێنكی سێبەرو فێنكیان پێدایت ،تۆ
نەتتوانی چاكەیان بدەیتەوە ،دەبێ نەفرەت لەخۆتبكەیت،
لەبری هەموو كردارێك بۆ چاكە دەبێت لێرە تۆ شتێكی
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باشتر ببەخشی ،لەبری هەموو كردارێكی خراپەش
دەبێت تۆ چاكەیەكی باشتر ببەخشی .سەیری ئەم باخە
جارێك باسی كچە عاشقكەم بۆ كردیت ،تۆ دەزانیت هەر
جارێك لە ژیاندا چاكەیەك بكە لەبری ئەو چاكەیە شتێكی
باشترت پێ دەبەخشرێت .تۆ دەزانی من ئەو شەوەی
بوومە پاسەوانی ئەو كچە عاشقە كە بۆم باسكردیت،
سااڵنێكی دواتردا كە ئەو شەوەمم بیر چوو بوەوە،
سااڵنێك دواتر لەناو ژوورێكی مزگەوتەكەمدا لەناو بۆنی
خۆڵ و دارە رزیوەكاندا دەژیام ،لەو شوێنەوە زۆر دوور
كەوتبوومەوە ،شەوێك كە ناوەڕاستی وەرزی پایزبوو ،با
وەك منداڵ گەاڵی درەختەكانی لەبەردەم ژوورەكەمدا
یاریی پێدەكردو منیش بەدەم بیركردنەوەوە غەزەلم بۆ
سەمای گەاڵكان دەوت .كوڕ و كچێك كە لە دوایانەوە
چەند پاسەوانێك دەهاتن ،لەدەرگاكەمیان دا ،كچەكەم
ناسییەوە ،هەردووكیان هاتنە ناو ژوورە بچوكەكەمەوە،
من رووناكییەكم نەبوو بۆ بینینیان لەو ژوورەدا ،ئەوان
یەكی چرایەكیان بە داگیرساوی بە من بەخشیو كچەكە
پێی وتم :تۆ شەوێك بۆ عەشقی ئێمە پاسەوانیت كردو ئەو
عەشقەت بۆ كەس باسنەكرد ،سااڵنێكە دەگەڕێم تا
بتدۆزمەوە ،دەبوایە منیش بهاتمایەتە الت تا هەر لە
شەویشدا چاكەت بدەمەوە ،ئیتر ئاوایە چاكەی
چاكەكاران ،ئەوە مێردەكەم ،میری ناوچەیەكی فراوانی
سەر ئەم خاكەیە ،ئێمە تاكو ئێستا عاشقانە دەژینو سەر
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ئەو خاكانەشی دەسەاڵتی ئێمەی دەگاتێ كەس لەسەر
عەشق ناكوژرێت و هەموو خۆشەویستیمان بەخشیوە
بەخواستی خەڵكی .هاتووم باخە گەورەكەمت پێ
ببەخشم ،ئەو باخەی پڕە لە جێگە ژوانی ئێمە ،دەبێت تۆ
بگەڕێیتەوە ن او ئەو گوندەو خەڵكی بۆ عەشقو
خوداپەرستی هانبدەیت ،خەڵكی فێربكە تا ئەونهێنیانەی
دەربارەی ژیان و زانست دەیزانن با تەنیا بۆخۆیان
نەبێت ،باوەكو تۆ بەشی هەموو خەڵكی لێبدەن .تۆ
ئاوێنەی ئێمەیت كەی شكایت ئێمەیش دەشكێین .خەڵكی
فێربكە ژیان هی هەموو كەسێكە نەك هی یەك كەس،
ئێمە دوورین لە تۆوە و ئیتر یەكتر نابینینەوە دەبێ
بگەڕێیتەوە ناو گوندەكەی خۆمان ،من دەزانم تۆ موڵكی
هەموو دونیا بە حەرفێك ناكڕی ،بەاڵم ناكرێت عاشقێك
شتێكت پێ ببەخشێت ،تۆ ڕەتی بكەیتەوە.
ئەوە یەكەم جاربوو تا ئەم تەمەنە شتێك وەكو دیاری لە
كەسێك وەر بگرم ،ئەویش دیاریی ئەو كچە عاشقە بوو،
ئەو شەوە باخەكەیم وەكو دیاری وەرگرت ،گەڕامەوە ناو
ئەو باخە ،باخێك كە ئیتر دەمتوانی تێیدا میوانداریی زۆر
كەس بكەم ،ئەو رۆژانە بەتەنیا بیرم لەونبوونی ئەو
رۆحانە دەكردەوە كە جەستەی یەكە بەیەكەمان
بەجێدەهێڵنو ئیتر دەچنە سەر رێگاكانی شارە
ونبووەكان ،دەبوایە هەمیشە لەخۆم بپرسیبایە رۆحەكان
دەچنە كوێ ؟ دەمپرسی مردن بۆ جەستە دەكوژێت و بە
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رۆح ناوێرێت؟ سەدان رۆژ بەردەوام منو بیركردنەوەم
بەیەكماندا دەدا ،من ماندوو دەبوومو بیركردنەوەم هەر
بەشوێن وەاڵمی پرسیارەكانی مندا دەگەڕا .جارێك
درەختێكی هەنار لەگەڵمدا دواو پێی وتم( :ئەی كە ئێمە
وشكدەبین رۆحمان دەچێتە كوێ؟ ئایا ئێمەی درەختیش
دوای وشكبوونمان رۆحمان دەبێتەوە بە نەمامێكی
بچوك و جارێكی تر دەڕوێتەوە؟) ئەوە بەیانییەكی ساردو
بێدەنگ بوو كە ئەو درەختە پرسیاری مردنی خۆی
لێكردم ،چونكە هیچم نەدەزانی دەربارەی مەرگی
درەختەكان بۆ مەرگی گەاڵو گوڵەگان ،لەشەرمدا دەستم
گرت بە چاوی خۆمەوەو الی ئەو دارهەنارەم
بەجێهێشت .بیرم دێت ئەو رۆژانە بوو كە كچەكەم دوای
سااڵنێك لە سەفەر گەیشتەوە الم ،تا خزمەتم بكات،
فاتمەی خۆر كە مێردە سەرگەردانەكەی هەموو
خۆشییەكی لێ دزی ،تاكو ئێستا بەشوێنیدا دەگەڕێت بۆی
نادۆزرێتەوە ،ئەو سەرزەمینی لەدایكبوونی خۆی
بەجێهێشت ،من دەمزانی ئەو عاشقەو بەشوێن عەشقدا
سااڵنێك گەڕا ،بەاڵم فریویان دا ،تۆ دەزانی كەسێك
بەناوی عەشقەوە كەسێكی تر فریوبدا ئیتر هەمیشە
رۆحی وەكو شمشاڵێك گوناه فوی پێدادەكات و لەتاریكیدا
سەرگەردان دەبێت ،تاسەر جارێكی تر لە رووناكی نزیك
نابێتەوە؟ تۆ نازانیت ئەگەر جارێك رووناكی لە رۆحێك
توڕەبوو ئیتر بۆ هەمیشە لەگەڵیدا توڕەیەو ئاشتنابێتەوە.
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سەیر دەدوا ،زۆركات هەمیشە خەمی كچەكەی بوو ،پێی
دەوتم :كچەكەم ،ئەو كچەی دەتوانێت هەموو جیهان
بەساڵێك بگەڕێت .ئێوە دەزانن كچەكەم دەیان شارو
شوێن گەڕاوە ،لە هەر شارێكدا سەدان حیكمەتو حەرف
فێربووە .ئەو ئێستا دەیەوێت تۆڵەی خۆی لەو مێردە
گەمژەیەی بكاتەوە كە بەشوێن رزگاربوونی رۆحی
خۆیدا توشی سەرگەردانی بووە ،نازانم مێردەكەی
جارێك لەجاران دەگاتە الی سۆفییەكی نەزان ،پێی وتووە
رۆحت لێت یاخی بووە لەتاو گوناهەكانت ،پێیی وتبوو
پێویستە بیدۆزیتەوە ،ئەگینا بە كافری دەمریت .لەو
رۆژەوە بە شوێن رۆحی خۆیدا زۆربەی شارو دەشتەكان
دەگەڕێت ،ئەو سۆفییە پێی وتبوو رۆحت لەناو قوواڵیی
سكی مارێكدا شین بۆ بەدبەختیی خۆی دەكات ،وەكو
شێتی لێهاتووە ،بەردەوام دەگریو لە خەڵكی هەواڵی
رۆحی خۆی دەپرسێت .كچەكەم دەڵێت هەر
دەیدۆزمەوەو پێی دەڵێم كە رۆحت ئەوەتا لەناو جەستەی
مندا نەك لەناو سكی مارێكدا .ئەوە سااڵنێكە هەردووكیان
دەگەڕێنو بەیەكتری ناگەن .ئەو پیاوێكی بیر تیژوخاوەن
ئەزموون بوو ،زۆركات ئینسان بەهۆی بیستنی
حەرفێكەوە شێت دەبێت ،ئەو پیاوەیش بە حەرفێكی ئەو
سۆفییە ماڵ كاولە شێت بووە و شێتانە بەشوێن رۆحی
خۆیدا دەگەڕێت .لەم سەر زەوییەدا گەڵێك لە ئینسانەكان
هەریەكە بەشێوەیەك لە شێوەكان سەرگەردانن،

91

بەشێوەیەك لە ش ێوەكان شێتن .ئەو پیاوە سەرگەردانی
رۆحی خۆیەتیو من دڵنیام نایدۆزێتەوە .كچەكەم سااڵنە
بۆ دەیان رۆژ الی من بەجێدەهێڵێتو بەشوێن پیاوەكەیدا
دەگەڕێت ،تا عەشق و خۆشەویستیی خۆی بخاتەوە ناو
دڵی مردووی .چەند گوناهە ئەو ژنەی كە تا دەمرێت لە
چاوەڕوانیی مێردەكەیدا بژێت .كچەكەم جارێك بۆی
گێڕامەوە دەیوت :لە سەفەرێكی شاری (بەصرە)دا،
كاروان چییەكان پێیان وتم :پیاوێك هەیە بە شوێن رۆحی
ونبووی خۆیدا دەگەڕێ و لەهەموو كەس هەواڵی ئەو
رۆحە ونبووەی خۆی دەپرسێت .كاتێك گەیشتمە شاری
بەصرە باران دەباری ،هەموو الیەكی لە لیتاو و لێاڵودا
نوقم كردبوو ،لە دەمەو ئێوارەدا لەو شارە نغرۆیەدا
پیاوێكم بینی لەناو ئاو و قورا ِِوێكی زۆردا دەستی بۆ
من هەڵدەبڕی ،پێی وتم :من پیاوێكم لە قوڕاو
دروستكراوم ،وەرە شووبكە بە من تا بەیەكەوە لە دونیای
لێاڵودا بژین ،نەك لەناو كەسانی فریودەرو بازرگانو
درۆزنا ندا ،ئێوە بەقەدەر ئێمەی لێاڵو هەست بە درۆو
خراپەی مرۆڤ ناكەن .من پێموت تۆ كێیت؟ ئەو پێی
وتم :من شای قوڕاوەكانم .سەیرم لە بااڵی دەهات ،درێژ
دێژ لەسەر الی راست راكشابوو ،نە ئێسكی دیاربوو نە
دەمارو نە گۆشتی گیانی ،نازانم بۆچی ئەو ئێوارەیە لەو
سەفەرەمدا توشی ئەو پیاوەبووم ،لەگەڵمدا دەدوا ،پێم وت:
من بە شوێن پیاوێكدا دەگەڕێم كە سااڵنێكە لێمونبووەو
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دەبێ بیدۆزمەوە تا نەمردووم ،من دەزانم ناتوانم جارێكی
تر بگەڕێمەوە ناو دونیای ئینسانەكان ،چونكە كەسێك من
دەكوژێت و ئیتر ناتوانم بگەڕێمەوە ناویان .ئێمە رەسوڵی
بچوك تووشی گەڕانێكی كوشندەی كردووین ،ماندوومان
دەكات بەشوێن دۆزینەوەی شارێكی شاراوەدا ،ئەو
شارەی پڕە لە رۆحی ونبووی ئەوكەسانەی كە هەموو
شتێكیان بە سەفەرو برسێتیو نائومێدی سپارد .دەكرێ
بزانم ئیتر چۆن چۆنی كە من خاوەنی خۆم نەبم ،چۆن
دەتوانم بریاڕی شوكردن بە تۆ بدەم؟ ئەو پیاوە پێی وتم:
ژیان بۆ خۆی جۆرێكە لە هەڵهاتن لە خوڵقێنەرەكانمان،
بۆ تۆ گوناه نییە لە حەرفەكانی رەسوڵی بچوك هەڵبێیت.
ئاخر ئێمە هەموومان لە بەهەشتەكەی خودا هەڵهاتوینو
جارێكی تر ناتوانین بگەڕێینەوە ناوی .ئێمە دەركراوینو
ناتوانین بگەڕێینەوە الی خالقەكەمان ،بۆیە دەبێ هەمیشە
تا هەین درێژە بە دووبارەو سێبارەی بوونی خۆمان
بدەینەوە ،ئەمەش جۆرێكی ترە لە مردن ،كە خودا پێی
بەخشیووین .تۆ دەزانیت رەسوڵی بچوك لە (سولەیمان
پێغەمبەر) زیرەكترە بووە ،سولەیمان دەیتوانی لەگەڵ
باقیی گیانداراندا بدوێتو رێگاكانی هەڵكردنی (با)
بەویستی خۆی بگۆڕێت .بەاڵم رەسوڵی بچوك دەیتوانی
ئەو ناوانەی كە لەناو كتێبەكانیدا دەینووسیو
نەیدەمراندن ،بە زیندووییو بەڕاستی بباتە الی خۆی،
دەیتوانی هەمیشە میواندارییان بكات .ئەو پیاوێكە تاكو
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ئێستا كەس نایناسێت ،رۆژگارێك دێت هەموو خەڵكی
بەشوێن ناسینی ئەو پیاوەدا دەگەڕێن .من رەسوڵی بچوك
دەناسم ئێستا ئەویش تووشی سەرگەردانی بووە ،ترسی
مردن هەموو ساتەكانی لێ تێكداوە ،دەزانم ئێوەی لە ناو
سەرگەردانیەكانی خۆیدا تووشی ماندوبوون كردووە.
سولەیمان و رەسولی بچوك لەیەك ناچن ،ئەوان دوو
ئینسانی جیان .موعجیزەكانی خودا زۆرن ،سولەیمانی
فێری زمانی گیانداران كرد ،كەچی رەسوڵی بچوكی
فێری میوانداریی ئەو كەسانە كرد كە ناویان دێنێت لە
كتێبەكانیدا .هەموو ئەم شتانە جۆرێكە لە
دووبارەبوونەوەی سەفەری پێغەمبەرەكان .رەسوڵی
بچوك ئەگەر كتێبەكانی بخەیتە ناو ئاگرەوە یان ناو
شەپۆلی دەری اكانەوە ،حەرفێك چییە لە كتێبەكانی
نافەوتێن ،ئێوە لەو حەرفانە دروستبوونەوە دەبێ بڕوا
بەوە بهێنیت كە ئیتر نامرن و ناسوتێن .ئەو الپەڕانەی ئەو
جارێك لە جاران حەرفێكی لە سەر بنووسێت ئیتر بۆ
هەمیشە ئەو پەڕانە وەكو خۆیان تا قیامەت دەمێننەوە.
هیچ كتێبێك لە فەوتان لەم سەرزەوییەدا رزگاری نابێت،
تەنیا كتێبەكانی رەسوڵی بچوك نەبێت .من دڵنیام هەموو
حەرفی پێغەمبەرەكانی تر لەبیری خەڵكی دەچنەوە ،بەاڵم
حەرفەكانی رەسوڵی بچوك لەبیری كەس ناچێتەوە .منی
لێاڵو دەبێ بۆ تۆ بدوێم :ئێوە ناوی ژنە قەموورەكەتان
نەبیستووە كە رەسوڵی بچوك جارێك دەیكاتە پاڵەوانی ناو
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لە یەكێك چیرۆكەكانی ،ئەو ژنەی بۆ یەكەمجار دەبێتە
میوانی ناوماڵەكەی ،ئەوە یەكەم كەسبوو وەكو ژن كە لە
حەرفەكانی ناو چیرۆكەكانییەوە وەكو مرۆڤێكی
راستەقینە بچێتە میوانی رەسوڵی بچوك ،ئەو رۆژەی
رەسوڵی بچوك ئەو ژنە قەموورە دەبینێت خەریكە شێت
ببێت ،چونكە زانیبووی بۆ خۆی كەسێكی ئاوای لە یەكێك
لە چیرۆكەكانیدا ناوبردووە .خێرا دەگەڕێتەوە سەر ئەو
چیرۆكەی كە حەوت رۆژ پێش ئەوەی ئەو ژنە بێت لە
تەواوبوونی ببووە .چۆنی وەسفكردبوو بە جلوبەرگو بە
روخسارو بە بااڵو بە رۆیشتنیەوە ،ئاوا وەكو خۆی
ها تبووە ناو ماڵەكەیەوە .ئەو رۆژە رەسوڵی بچوك
ویستبووی لەو ماڵە هەڵبێت ،ئەو ژنە قەموورە پێی وت
بوو :بووەستە بۆچی دەتەوێت هەڵبێیت؟ خودا بەهرەیەكی
بە تۆ داوە كە تاكو ئێستا هیچ كەسێك نەیبووە .ئیتر ئەو
ژنە پێی دەڵێت :من پێت رادەگەیەنم هەموو ئەو ناوانەی
تۆ بە حەر ف لەناو نووسینەكانتدا دەیاننووسیو
بەزیندوویی دەیانهێڵیتەوە ،دەتوانی بەویستی خۆت
كاریان پێبكەیت و فەرمانیان بە سەردا بدەیت! من ئەمەت
پێ ڕادەگەیەنم ،ئەو ژنە قەموورە ئاوای پێ وتبوو .ئێوە
هەموو شتەكانی رەسوڵی بچوك نازانن ،ئەو وەكو
سۆفییەكی سەرگەردان لە دونیادا دەژیاو جار جار
خەونی بە نەمرییەوە دەبینی .تا ئارەزووی نووسینی
چیرۆكی كەوتە سەر ،تۆدەزانیت رۆماننوسەكان
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هەریەكەیان بەجۆرێك لەجۆرەكان سۆفیین و لەناو
دونیای حەرف و دێڕەكاندا بەشوێن نورێكی شاراوەدا
دەگەڕێن ،یەكەم چیرۆكی رەسوڵی بچوك كە تەنیا
پاڵەوانەكەی ئەو ژنە قەموورە بوو ،رێگەی دەكەوێتە
شاری جنۆكەكان لە نزیك دەریایەكیوشكبوو ،لەوێ شوو
بە جنۆكەیەك دەكات ،دواتر جنۆكەكە ژنی دووەم دێنێت،
ئیتر ئەم ژنە رووەو چیایەكی سەخت هەڵدێت ،چیایەك
جگە لە تاشەبەردی شین نەبێت ئیتر هیچی تری پێوە
نەبوو ،تا لەوێ بژی ،بە پشتیوانیی دوژمنی شاری
جنۆكەكان ئەو ژنە دەگەڕێتەوە ئەو شارەو مێردەكەی
كوت كوت دەكات .ئەوە ئەو چیرۆكەبوو كە بۆ یەكەمجار
نووسیبووی .رەسوڵی بچوك دەیوت من دەتوانم ناوی كێم
بوێت لەسەر الپەڕەیەك بینووسمو دوای یەك رۆژ بیكەمە
میوانی خۆم .دەیوت من دەتوانم ناوی هەموو پیاوچاكان
بنووسم و میواندارییان بكەم ،دەتوانم میوانداریی
سولەیمان پێغەمبەر بكەم ،بەاڵم لە نوری روخساری
دەترسم و دەترسم بەونورە كوێرببم .ئێوە زۆر كەمتان لە
كارەكانی رەسوڵی بچوك بینیووە .تۆ فاتمەی خۆر
جوانترین پاڵەوانی ناو رۆمانەكانی رەسوڵی بچوكیت،
منیش پیاوێكی ل ە لێاڵو دروستكراوی ناو چیرۆكێكی ئەوم
كە رەنگە خراپترین كەسی ناو ناوەكانی ئەوبم .تۆ وەرە
شوو بە من بكە تا بەیەكەوە لەناو حەرفەكانی ئەو
هەڵبێین ،هەروەك چۆن ئادەمو حەوا لە ناو كتێبەكانی

96

خودا هەڵهاتن .ئاخر تۆ وا مەزانە كە خودا ئادەمو حەوای
یەكەمجار كردە مرۆڤ و ناردنیە ناو بەهەشتەكەی خۆی،
نا خودا ئەوانی یەكەمجار لەناو حەرفەكانی خۆیدا وەكو
ناو نووسییەوەو دواتر بۆ فریشتەكانی خۆی خوێندەوە،
سااڵنێك دواتر ئەوانەی ناردە بەهەشت ،ئیتر ئەوانیش لە
خۆشیی ئەو هەموو شتە جوانو نایابە خودای خۆیان
لەبیرچووەوەو رێگای وێرانە خاكیان گرتەبەر ،كە
لەسەر ئەم خاكەبوو .لە ویستی خودا هەڵهاتن .من دەزانم
هەڵهاتن هەمیشە پیشەی ئەو كەسانە بووە كە دەیانەوێت
رزگاربوون بە رۆحیان بدەن نەك كۆیلەبوون .من ناتوانم
وەكو پیاوێكی لە لێاڵو دروستكراو ببمە میوانی رەسوڵی
بچوك ،چونكە ئەو هێشتا منی لەناو ئەو چیرۆكەدا
تەواونەكردووە و لە شاری بەصرەدا سااڵنێكە بە تەنیا بە
جێی هێشتووم .ئەمەیە رۆژگارەكانی ئێمە لەناو
حەرفەكانی رەسوڵی بچوكدا..
كچەكەم بۆ خۆی زۆركات لەسەفەرەكانیدا كەسانی ئاوای
دەبینیو لەگەڵیاندا دەدوا .تۆ دەزانیت ئەم سەر زەوییە پڕ
لەو موعجیز اتانەی كە هێشتا خەڵكی دركیان بەبینینی
نەكردووە .كچەكەم هێشتا دەگەڕێتو پیاوە
سەرگەردانەكەی نادۆزێتەوە .ئەو پیاوە ئەندازیارێكی
لێهاتوو بوو ،هەمیشە كاری لەو شوێنانەدا دەكرد كە
تونێلەكان ناخی چیاكانیان پڕ دەكرد لە رووناكی .پیاویك
بوو هەموو بەردەكانی دەناسیو سەیر خۆشی دەویستن،
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تۆ بینیووتە كەس بەردی خۆشبوێت .ئەو ماڵەكەی خۆی
پڕكردبوو لە بەردی سەیر سەیر .ئەو بەردەكانی
دەدواند ،وەكو مرۆڤ قسەی لەگەڵدا دەكردن ،ئەو
پیاوێكبوو تا كاتی ناسینی ئەو سۆفییە نەزانە
ماندووبوونی نەدەزانی .كە ئەوی ناسی ئیتر لە زمانی
بەردو لە عەشقی ژنەكەی هەڵهات .كچەكەم دەیوت ئەو
لە یەكێك لە ناخی چیاكاندا ئەو پیاوەی ئێوارەیەك
بینییەوە و پێكەوە دوواون تا سەرئەنجام ئەو سۆفییە
نەزانە فریوی داو توشی سەفەرێكی سەختی كردووە لەم
شارانەدا.
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جەمالەدین
فریودەری ناو شارەكان
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لەو ڕێ تاریكانە نەترسی كە بۆ دۆزینەوەی رووناكی
پێیاندا هەنگاودەنێیت...
نازانم مەوالنا شەمسەددین گەیشتە كام شارو كام گوند،
ئەو فێری كردم لە هیچ رێگایەكدا نەترسم كە پێیدا دەڕۆم.
بەاڵم منی سەرگەردان لەناو هەڵەو سوتانی دێڕەكاندا
لەناو شارو گوندەكاندا لەناو هاوڕێیانی سەفەرەكانمدا
خۆم ونكرد .گەیشتبوومە گوندێك بە ناوی گوندی
(گۆڕستانی سەربازەكان) ،ئەو گوندەی پڕبوو لە
تارماییو بۆنی میزو ریقنەیوشكی ئەو باڵندە گەورانەی
كە زەمەنێك لەم گوندەدا بوونیان هەبووە ،لێرەدا پیرە
پیاوێك دەژیا .زۆر شتم دەبینی ،سەرم لەو سەدان
ملوانكانە سوڕمابوو كە بە بەشێكی نزیك دەرگای
دوكانەكەوە هەڵواسرابوون .دەموویست بەر گیانم
نەكەون ،نازانم بۆچی قێزم لێیان دەبووە .بەبینینیان
ترسێك رۆحمی داگرت و ناخم پڕبوو لە ئازارێكی توند،
خۆم چەند دوورخستەوە كەچی زۆریان بەر الی راستم
دەكەوتن .ئەو ملوانكانە هی ملی ئەو سەربازانە بوون كە
رۆژگاری زوو هاتبوون بۆ جەنگەكانی ئێرە ،ئەو
سەربازانەی هەموو شتەكانی ئێرەیان فەوتاندو رۆحی
خۆیشیان بەئازار سپارد .ئەو سەربازانە بە تەنیا
جەنگیان لەگەڵ مرۆڤدا نەدەكرد ،ئەوان كەی مرۆڤیان
دەست نەكەوتایە جەنگیان لەگەڵ درەختەكاندا دەكردو
یەكە بە یەكەیان دەسووتاندن ،ئەوە ناشیرینترین جۆری
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شەڕە كە مرۆڤ دەیكات .كە درەخت نەما شەڕی
لەگەڵدابكەن ،شەڕی باڵندەو گیانلەبەرەكانی تریان دەكرد،
شتێك نەما ئەو سەربازانە لێرە رەفتاری خراپی
لەگەڵدانەكەن ،لەوەیش دەچوو ئەو ملوانكانە كۆكراوەی
ملی ئەو سەربازە كوژراوانە بووبێت كە لە هەموو
جەنگەكانی ئەم سەدەیەدا لەم ناوەدا تەرمەكانیان
بەجێدەما .ئەو ملوانكانە بۆنی ملی سەربازەكانی لێوە
دەهات ،ناو و ناونیشانەكانی سەریان دونیایەك شاری بیر
دەخستیتەوە ،حیكایەتی رۆژگارێكیان دەگێڕایەوە كە ئێستا
خەڵكی خەریكە لەیادی دەكەن .مامۆستاكەم بیركەوتەوە
كە مامۆستای مێژوومان بوو لە دوای ئەوەی چەند
رۆژیك بوو جەنگ سنورەكانی گرتبووە ،بە ئێمەیوت
ئێوەی منداڵ ئێستا هەواڵی ئەم جەنگە دەبیستن ،تا كاتی
مردنتان هەواڵی بەر پابوونی دەیان جەنگی تر دەگاتە
گوێتان ،تكا دەكەم هیچیان بە پیرۆز مەزانن ،چونكە
ئەوانەی جەنگ بە پیرۆز دەزانن رەفتاری جادووگەرو
شەیتانەكانیان هەیە .خەڵكی حەز بە بیستنی ئازارو
گێڕانەوە خوێناوییەكانی ئەو رۆژگارانە ناكەن ،ناچنە
ئەو شوێنانەی جاران خوێنی سەربازەكانی تێدا دەڕژا،
ئەو ملوانكانە بریتیبوون لە پارچە مسێكی سوورو
بریسكەدار ،ناوو تەمەن و شوێنی سەربازەكانی لەسەر
هەڵكۆڵدرابوو .من نەمدەزانی ئەو ملوانكانە بۆچی ئاوا
بە كۆمەڵ بەو دیوارانەوە هەڵواسراون ،ئەی تەرمی
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سەربازەكان لە كوێن؟ ئەو ملوانكانە ئەوەندە زۆربوون،
جەنگێكی خوێناویی دوورو درێژیان لەم ناوەدا
دەگێڕایەوە .ئەو بینینانە بۆ من جێگەی ترسو گومان
بوو ،سەردەمی جەنگێكی بێهودەو دۆڕاویان دەگێڕایەوە،
ئەو جەنگانەی لە سەردەستی ئەو میرانەدا بەرپاكرانو
گیانی هەزاران پیاوی ئەم واڵتەی بە خۆڕایی تێدا كرایە
خۆڵەمێش ،ئەو میرانەی لێرە خۆیان بە هەڵبژاردەی
خودا دەزانیو خەڵكیان فریودەداو دۆزەخیان بۆ خەڵكی
دادەخست ،لەو جەنگانەدا نە كوڕی میرەكان و نە
خوشكەزاو نە براو نە خزمە نزیكەكانی خۆیان
نەدەكوژران .من بەبینینی ملوانكەی ملی سەربازە
كوژراوەكان جەنگێكی ترسناكم دەهاتە بەرچاو،
هەزاران كوڕی ئەم واڵتەم دەهاتە بەرچاو كە لە
سەنگەرو مەیدانی جەنگەكاندا بە بەرگی سەربازییەوە بە
دەم ئازاری برین و زامەكانیانەوە دەتالنەوە .دیمەنی
كوڕی سەرۆكەكانیشم دەبینی لەسەر جێگەی بۆنخۆشو
لەناو ژوورە رازاوەكانیاندا خەریكی رابواردن بوون
لەگەڵ كچە دۆستە كانیاندا .چاوێكم دیمەنی ئەو كوڕە
سەربازەی دەبینی كە تەماشای برینەكەی سەر سكی
خۆی دەكردو بیری لەوە دەكردەوە چۆن چۆنی ئەو گوەلل
نەفرەتییە دەربهێنێت كە گەیشتبووە ناو ریخۆڵەكانی ،تا
ئەم جارەیش نەمرێ ،چاوەكەی ترم دیمەنی كوڕی میری
دەبینی كە بەدەم یاریی بە گۆی مەمكەكانی كچێكی
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چواردە ساڵە دەكرد و لەناو دەمدا دەیهێناو دەیبرد .هیچ
بیری لە جەنگو ئازاری سەربازەكانی باوكی
نەدەكردەوە .چاوم زۆر دیمەنی دەبینی لەو كاتانەی لەالی
ئەو هەموو ملوانكانەوە وەستابووم .هەمیشە هەموو
واڵتێك ئەم دوو دیمەنەی تێدایە ،خەڵكی هەمیشە لەبەردەم
سەرۆك و میرەكاندا خەوتوونووەكو مێگەڵ بەرێ
دەكرێن بۆ جەنگەكان و شوێنی دۆزەخیان .سااڵنێكە
خەڵكی ئێرە بەشوێن هەنگاوە پیسەكانی میردا بۆ هەموو
الیەك هەنگاودەنێن .لە بری كارو خۆشگوزەرانی بۆ
پیاوانی ئێرە بەردەوام میرەكان دەیانكوژن و شینیش بۆ
تەرمەكا نیان دەكەن .لە بری ژیانێكی رووناك بۆ ئێمە
بەردەوام بەرەو تاریكی دەبرێین .بیرمدێت ئەم قسەیە
زۆركەس بۆیان دەكردم ،لەبری ئەوەی ماڵەكانی ئەم
واڵتە پڕبكرێت لە بۆنی رێحانەو گوڵ ،كەچی ئەوە بۆ
دەیان ساڵ دەچێت ناو ماڵەكانی ئەم واڵتە پڕ دەكرێت لە
گریانو بۆنی خوێن .ئای لەم گەمە سەیرانە كە میرەكان
بەردەوام بەگیانی مندااڵنی ئەم واڵتەی دەكەن .رەسوڵی
بچوك لە تەنیشت ئەم گێڕانەوانەدا كە بەمنی سپاردبوو تا
هەموو شتەكانی بۆ خەڵكی بگێڕمەوە ،ئەمەی بۆ خۆی
نووسیبوو :مامۆستاكەم لە پۆلەكانی سەرەتاییدا رۆژێك
رووی كردە وێنەكەی میری واڵت كە بەپشتی تەختە
رەشەكەی پۆلەكەوە هەڵواسرابوو بەتوندیوتی :خودا
زۆرجار تەنیا خۆشگوزەرانیی بۆ میرەكان خوڵقاندوەو
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ئێمەش دەبێت وەكو نەخۆش تاماوین لێیان بڕوانین.
مامۆستاكەمان رۆژێك دەستنووسێكی كۆنی پێبوو نیشانی
ئێمەی داو پێی وتین ئێوە لە هەچ شوێنێك كتێبی كۆن،
یان نووسراوی كۆنتان بینی بیهێنن بۆم ،منیش زۆر
شتتان فێردەكەم .ئەو مامۆستایەمان رۆژانە لەوانەكاندا
تەنیا چەند دەقەیەكی بۆ فێربوونی ئێمە تەرخاندەكرد،
ئیتر هەرخەریكی پەڕەهەڵدانەوەی كتێبە كۆنەكان بوو.
بەگەیشتنم بۆ ئێرە زۆرشتم بیردەكەوتەوە ،لێرە گریانم بۆ
بینینی ئەو هەموو ملوانەكەیە دەهات ،من چاوێكم ئەوە
دەبینێت ،كوڕێكی كوێر گێژ گێژ لە شەقامە غەمگینەكاندا
دەسوڕێتەوە ،ناو دڵی پڕە لە عەشقو ئاسوودەیی ،كەچی
ئێستا كارێكی نییە ،هەمیشە رۆژانە خەڵكی بانگی دەكەن
تا سەر رێگای رێبواران نەگرێت .ئای كە بەم قسانە
پەست و ماندوودەبێت ،ئەم تەنیا شەقامە هەیە كە كەمێك
پێیدا بڕوات ،كەچی خەریكن ئێرەیشی پێ تەرك دەكەن.
چاوەكەی ترم ئەوە دەبینێت كوڕەكەی میر بەشی ژیانی
چوار مانگی مرۆڤێك پارە دەدات بەنانو پەنیر بۆ دۆستە
كچەكەی ،كە رۆژانە بۆ یاریكردن دەیباتە ناو باخی
گشتییەوە .چاوم زۆر دیمەن دەبینێتو جارێك دەمەوێت
بگریم و ئەو دیمەنانە بەیەكجاری لەگەڵ فرمێسكەكانمدا
بڕژێنمە ناو زبڵدانێكەوە تا ئیتر لە دەست ئەم دیمەنە
دژبەیەكانە رزگارم ببێت .جەنگو بەرگی سەربازیو
دروشمە رازاوەكانی میر رۆژگارێك ئەم واڵتەیان
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داگیركردبوو .میر بەیانیان بۆخۆشی دەهاتە ناو
ئاسكەكانیو بۆ گەمەی ئەو ئاسكانە زەردەخەنە دەیگرت،
بە هەموو گوناهەكانی خۆی پێدەكەنی .سەربازەكانیش
لەناو سەنگەرە تەڕەكانیاندا خەونیان بە كۆتایی هێنانی
جەنگەوە دەبینی .من بەبینینی ئەو ملوانكانە هەموو
رەفتاری میرەكان و رەفتاری سەربازەكانم دەبینی .چەند
دەترسام كە ملوانكەكان لەخۆیانەوە دەجواڵنەوە ،كەمێك
هاتمەوە دواوە ،دەمبینی پیاوە پیرەكە هەر تەماشام
دەكات .ئەو پێی دەوتم ئەو خەیاڵو قسانەی تۆ هی
خەڵكن ،ئەی قسەی خۆت كوا بۆ ئەو میرو سەرۆكانە؟
هێشتا لە دەرگای دوكانە گەورەكەوە لە دەرەوەم
دەڕوان ی ،چاوێكم پیاوە پیرە دوكاندارەكەی دەبینیو
چاوی چەپم دیمەنی پیاوێكی دەبینی كە دوور هەنگاوی
بۆ الی ئێمە دەنا ،لە سێبەرێكی رەشی دەكرد تا پیاوێك،
جارجار لە بەرچاوم دەبوو بە باڵندەیەكی رەشی قەترانیو
بەخێرایی بۆ الی ئێمە دەفڕی ،نازانم بۆچی رەسوڵی
بچوك منی گەیا ندبووە ئێرە ،نازانم من لە نێوان دوو
دونیادا سەرگەردان ببووم ،هەمیشە خەریكی
خوێندنەوەی نووسینە ئەفسانەییو خەیاڵییەكانی رەسوڵ
بووم ،بەبێ ترس چیرۆكە بكوژەكانی ئەوم تادەمەوبەیان
دەخوێندەوەو هەموو دێڕەكانیم لەبەردەكردو بۆ خەڵكیم
دەگێڕانەوە ،ئەو منی بۆ گێڕان ەوەی ئەفسانەكانی خۆی
ناردبوو بۆ ئێرە یان نا؟ ئەوەم لەخۆم دەپرسی .من بەڵێنم
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دابوو كە لەبەر خاتری پیرێتیی ئەو نەهێڵم نووسینەكانی
لەالیەن ئەو كەسانەی كە دەیانوویست لەم شارەدا هەموو
ئەو نووسینانەی بدزن و دواتر بیسوتێنن ،بۆ خۆم
هەڵهاتبووم و خۆم گەیاندبووە ئێرە یان مامۆستاكەم هانی
منی دابوو تا بگەمە ئەم گوندە ئەفسانەییە ،من رەسوڵی
بچوكم بە یەكەم مامۆستاو دوا مامۆستای خۆم دەزانی،
دەمزانی كەس ناتوانێت وەكو رەسوڵی بچوك ئەفسانە
بخوڵقێنێتو كەس وەكو ئەو نەیدەتوانی پاڵەوانو
حەرفەكان بكاتە زمانزان و لەگەڵ ئەوانەی كە
ئەفسانەكانی دەیخوێننەوە پاڵەوانەكانی بدوێنن ،ئەوە
ترسناكترین شتێكبوو كە یەكەمجار بینیم ،ترسێك
رۆچووە ناو ناخمەوە كە تاكو ئێستاش لەیەكەم خوێندنەوە
دەترسم ،حەرفەكان و پاڵەوانی چیرۆكی (گەڕێدە بێ
قۆڵەكە) لەگەڵمدا كەوتنە دوان و منیان دەبردەوە بۆ سەر
رێگای ئەو كەسەی كە ژنەكەی شەوێك دەستێكی
دەپەڕێنێت ،هەزاران سەفەرم لەگەڵ حەرفەكانی
رەسوڵی بچوكدا بۆ ناو دەشتە ئەفسانەییەكان كردووە.
دەترسام لە ئەو پیاوەی كە لە دوورەوە تەقەی پێی دەهات،
كەڵەگەتو گەورە دیاربوو ،من وەكو بریندارێك دەمبینی
كە ئازار زۆری بۆ هێنابێتو خوێنی لەبەر بڕوات .سەیر
دەمبینی دەوەستاو جار جار ئاوڕی بۆ دوای خۆی
دەدایەوە ،لە پیاوێكی ترسنۆكی دەكرد ،كە ترس هەموو
شتێكی لێ داگیركردبێت ،دەهاتو تەقەی پێی زیادی
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دەكرد .ملوانكەكان زیاتر دەجواڵنەوە .من لەو كاتانەدا
دەنگێكم بیست لە دەنگی پیاوە پیرەكەی دەكردو دەیوت:
سەرۆك ئێستا هەرخۆیەتی و دەتوانی بچیت تۆڵەی خۆتی
لێ بكەیتەوە .ئاخر من نەمزانی كام سەرۆك دەڵێت ،لە
زەمەنی مندا دەیان سەرۆك حوكمیان كردبوو ،ئەم
واڵتەی ئێمە بەردەوام دەیان مەلیكو میرو سەرۆكی
هەبووە ،ئەوەی بۆ الی ئێمە دەهات كامەیانە .دەترسام
خۆم لە پشتی دەرگاكەوە نزیك كردەوە تا من نەبینێت.
گوێم گرتبوو دەیان سەگ بە هاتنی ئەو پیاوە دەوەڕین،
ئەو سەگانە بۆ من لەم گوندەدا نەمبینی بوون .وتم
رەنگبێ ئەو سەگانە خواردبێتیان ،یان كوت كوتیان
كردبێت ،پاش كەمێك پیاوێك هەموو بەرگەكانی بەری
تۆزاویو لە چەند الیەكەوە دڕابوون هاتبووە بەردەرگای
دوكانەكە ،نزیك لەو پیاوە پیرەكە راوەستا ،بیرم لەوە
دەكردەوە كە شەڕێكی توند پاش كەمێكی تر لەنێوان ئەو
پیاوە ماندووەو پیاوە پیرەدا روودەدات ،بەپێچەوانەوە ئەو
پیاوە بەرگ تۆزاوییە دەستی كرد بە گیرفانێكی الی
چەپیداو چەند ملوانكەیەكی خۆاڵویی دەرهێناو دای
بەپیاوە پیرەكە ،تا ئەویش لەناو ملوانكەكانی تردا هەڵیان
بواسێت .نازانم بۆچی ئەم پیاوە دوكاندارە ئەم هەموو
ملوانكەیەی ئاوا لێرەدا كۆكردبووە ،بەردەوام بەشوێن
ئەو پرسیارەوە بووم ئەمە چ شوێنێكە منی تێهاتووم .ئەو
پیاوە پیرە ملوانكەی ملی سەربازە كوژراوەكانی هێناو
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هەڵیواسی بە ناو ملوانكەكانی ترداو بەمنیوت :وەرە
دەرەوە تا ئەو پیاوە حیكایەتی خۆیو دەیان چیرۆكی
كوشندەت بۆ بگێڕێتەوە.

دوو گێڕانەوەی تر
بەر لەوەی بێمە دەرەوەو بگەمە الی ئەو پیاوە ترسناكە
كە لە گیانلەبەرێكی برسیو پیسی دەكرد ،ئەوەم
بیركەوتەوە من بۆ خۆم سااڵنێكی زۆربوو لەناو
كتێبخانەكانی شارو ئەو كتێبخانانەی لە ماڵی
ناسیاوەكانمدا هەبوون ،بەشوێن ناو و ناو بانگو
كارەكانی باپیرانمدا دەگەڕام ،دەمویست شەجەرەی
بنەماڵەكەمان بدۆزمەوە و بیدەم بە رەسوڵی تا بیانكاتە
بنەماڵەیەكی ئەفسانە .دەمزانی باپیرەی دایكم لە
ناوەڕاستی ساڵی بیستەكاندا دەكەوێتە شوێن دەیان
دەروێشی ترو ئیتر تا سااڵنێكی زۆر ناگەڕێتەوە ناو
كەسوكارەكەی .من تەنیا لەوێنەیەكی كۆنی رەشو سپیدا
ئەوم بینی بوو ،كە دەگەڕێتەوە وەكو شێێتك دەگەڕێتەوە
نەكوەكو مرۆڤێكی زیرەك و خاوەن كەرامەت.
دەموویست بەر لەوەی بە یەكجاری هەموو كتێبەكانی
ناوماڵەكان بڕزێن و فڕێ بدرێنە دەرەوە ،یادەوەرییەكانو
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وێنەی باپیرانم بدۆزمەوە .لەو بیركردنانەوەدا بووم،
پیاوەی پیسكەكە پێی وتم كە بێمە دەرەوە ،پیاوە پیرەكەش
بێدەنگ لێمان دەڕوانێت .ئەم پیاوە ئێستا لەووێنە كۆنەی
باپیرەی دایكم دەچێت كە من پێی دەڵێم (مەوالنا) یان
مامۆستا ،بەاڵم نەمدەزانی چۆن چۆنی دوای ئەو ساڵە
زۆرانە ئێمە ئاوا لەم گوندە ناخۆشو غەمگینەدا
پێكگەیشتووینەتەوە .هێڵنجم دەهات كە لەو پیاوە نزیك
ببوومەوە دەموچاوی رەش دەچووەوە ،بۆنێكی ناخۆش لە
دەمیەوە دەهات ،خەریكبوو لێی بپرسم ئایا گۆشت بەكاڵی
دەخوات وا بۆنی دەمی ناخۆشە؟ ئەو پیاوە بەبێ هیچ
خۆناساندنێك ،دەستی كرد بە قسەكردنو پێی وتم:
گوێت لەم دەنگە بووە ووووو ووو وووو وووووو ،هەر
بەڕاستی ئەو دەنگە لە دەنگی گورگی دەكرد ،گورگێك
كە لە گەڕانەوەیدا بۆ النەكەی هەموو بەچكەكانی
خنكێندرابنو غەمگینانە بلورێنێت .ئەودەنگە لەدەنگی
ئەو گورگە جەرگسوتاوەی دەكرد ،من بیرم بێت جارێك
دایكم بۆی گێڕامەوە كە لە كێوە شینداگەڕاوەكەی خواری
گوندەكەیانەوە ،ئەو كێوەی من بەردەوام باڵندەكانم دەبینی
بەسەریەوە دەفڕینو دەنگیان دەهات ،خەڵكی پێیان دەوت
(كێوی ئەفسانە) یان كێوی (گورگە شین) .جار جار
دەنگی ئەو بەردانەم دەبیست كە شەوان یان رۆژ لێوەی
خل دەبوونەوە ،ئەو كێوە ببووە جێگەی سەدان حیكایەتی
سەیر سەیر الی خەڵكی .دایكم بۆ هێنانەوەی چەند لقێك

109

دار رێگەی دەكەوێتە بەردەم كونە گورگێكو دەبینێت
پێنج بەچكە گورگ لەبەردەم ئەو كونەدان ،ئەویش بۆ
ئەوەی ئەو بەچكانە گەورەنەبنو نەبن بە گورگی گەورە،
هەر پێنجیان دەخنكێنێت .سەیر بۆ خنكاندنی ئەو بەچكە
گورگانە دواجار گریاو خۆی بە گوناهبار دەزانی .بۆ
ئێوارە كاتێك دێڵە گورگە دەگەڕێتەوە الی بەچكەكانی و
بە خنكاوی دەیانبینێت ،ئیتر ئەو چیا شینباوە تا چەند
رۆژێك كەس نەیدەوێرا لە ترسی لوورەی ئەو دێڵە
گورگە رووی تێبكات .دایكم تا چەند ساڵێك ئەمەی لە
باوكی و خوشكە گەورەكەی شاردببووەوەو نەیوێرابوو
الی كەس باسی بكات ،ووووو وووووو ووووو ئەو پیاوە
بۆ چەند جارێك ئاوا لوورانی و هەستم دەكرد ئەو پیاوە
تەنیا بە جەستە مرۆڤە ،ئیتر بیركردنەوەو رەفتاری لە
گورگی دەشت و چیاكانی دەكرد ،بەشی سەرەوەی گیانی
هەمووی توك و چڵك بوو ،بەمنیوت :شێوەی هەر
مرۆڤێك لەم دونیایەدا دەچێتەوە سەر یەكێك لە
گیانلەبەرەكان ،ئەگەر هەوڵبدەین شێوەی خۆمان لەناو
گیاندارەكاندا بدۆزینەوە ،ئەوا دەتوانین دەنگمان وەكو ئەو
گیاندارە لێبكەین .ئەو بۆ چەند جارێك بۆ ئەوەی من
بخاتە پێكەنین لەوێدا السایی زۆربەی زۆری
گیانلەبەرەكانی بۆ دەكردمەوە .وەكو قەڵەڕەش دەیقیخاند،
وەكو گورگ دەیلووراند وووو ووو جارێكی تر ئەو پیاوە
لووراندییەوەو پێی وتم :قەڵەمو كاغەزێك بێنە یان لە
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بیری خۆتدا ئەم شتانە تۆماربكە كە من بۆتی دەگێڕمەوە،
چونكە بۆ یەكجار تۆ دەتوانی لێرە من ببینیت ،ئەگەر بوو
بە دووجار یەكێكمان یەكێكمان لەناو دەبەین ،ئەمە یاسای
ژیانە لە كوێ دوو گەورە پەیدابوون ،دەبێ یەكێكیان
لەناوببرێت .تۆ دەبێ ئەوە بزانیت من وەكو ئەوەی
مرۆڤێكی زیندووم و بە هەموو ناخۆشییەكانی ژیاندا
هەڵزناوم ،لەگەڵ ئەوەیشدا ناوێكی ناو رۆمانێكی رەسوڵی
بچوكم ،نازانم ئەو لەكوێ منی بەم هەموو ناونیشانو
تەمەنە پڕ لە گوناهەمەوە دۆزیبووەوە لەناو رۆمانەكانیدا،
لەناو چیرۆكە ئەفسانەییەكانیدا سەدان جار بەكاری
هێناوم ،بۆم هەیە هەر یەكجار قسەكانم بڵێمەوە .ئێرە
خاكێكە پڕ لە شوێنی كوشتنو ئەتككردن و سەربڕنی
مرۆڤ و ناشتنی تەرمی ئەو بێگانانەی لێرە دوای
ئەتككردنیان دەیانكوشتن .سەر ئەم خاكە زوو زوو
مرۆڤی تێداوندەبێتو زۆركەس بەشوێنیاندا دێنە ئێرە بۆ
دۆزینەوەیان ،بەاڵم گرانە كەسیان بتوانن جارێكی تر
رێگەی گەڕانەوەیان بدۆزنەوە .ئێرە ئەو خاكەیە
بەردەوام رێگاكانی گۆڕانی بەسەردادێتو كەس نازانێت
بۆچی بەردەوام ئێرە پڕدەبێ لە رێگای خواروخێچو
زۆركاتیش تەنیا یەك رێگای دوورو درێژ ئێرە
دەبەستێتەوە بە رۆژئاواوە ،كەس نازانێت لەكوێدا كۆتایی
دێت ،ئەم خاكە پڕە لە رۆحی مرۆڤی ئەتككراو ،ئێرە
زۆركات هیچ رێگایەكی نییە بۆ پێداڕۆیشتنو چوونە
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دەرەوە .رێبوارەكان لەگەڕانیاندا بە سەر قاچە ماندووەو
بریندارەكانیانەوە دەمرن و گورگ الشەكانیان دەخوات،
ئەمە ئەو خاكە ئەفسانەییانەیە كە ئێمەی لەسەرین.
رەسوڵی بچوك باسیان دەكات .هەر ئەوەندە لێرە
ونبوویت ئیتر زۆر زوو لەبیر خەڵكی دەچیتەوە ،ئەمە
یاساكانی ئێرەیە .لەوە خۆشتر نییە مرۆڤی ئەم واڵتە
بتوانێت زمانی و قسەكردنی خۆی لەبیر بەرێتەوەو فێری
لوورەی گورگ و گیانلەبەرانی ترببێت .تاكە شتێك بۆ
ئەوەی لێرە غەمگینیی خۆتی پێدەربكەیتو نەمریت،
ئەوەیە فێری رەوشتی گیانلەبەرانی دڕەندەو دەنگیان
ببیت ،بەم رێگایە ئێمە دەتوانین بگەینە دوا لوتكەی
بەختەوەری .ئێمە زمان و قسەكردنمان بۆچییە كە پێی
نەدوێینو نەتوانین خۆمانی پێ فێرە عەشق بكەین؟.
زمانمان بۆ چییە كە نەوێرین قسەی پێبكەین؟ تۆ چیرۆكە
دوورو درێژەكەی رەسوڵی بچوكت خوێندۆتەوە بەناوی
(گریانی منداڵێك)؟ ئەو چیرۆكەی من پاڵەوانەكەیم و
میری شارێكی ئەفسانەییم بەناوی (شاری سەوز) ،لەسەر
وڕگگرتنی منداڵێك فەرمانی كوشتنی ئەو منداڵە دەدەم،
بۆ رۆژی دوایی ئیتر ئەو شارەو هەموو نەوەكانیان الڵ
دەبنو نەوە بەنەوە خەڵكی منداڵی الڵیان دەبێت .ئەو
شارەی دەبێتە جێگە سەرنجی هەموو گەڕیدەو
رێبوارەكان .من دەزانم بۆ چەند ساڵێكی تر ئەم واڵتەی
ئێمەش ئاوا منداڵی الڵیان دەبێت ،چونكە كەس بەویستی
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خۆی ناتوانێت زمانی بەكاربهێنێت .ئەو چیرۆكەی
رەسوڵی بچوك دەبێتە چیرۆكی هەموو زەمەنەكانو لە
سااڵنی داهاتوودا دەیان واڵتی تر پەیدادەبن كە
خەڵكەكەی زمانیان نییە بۆ قسەكردن ،تەنیا میرەكان
نەبێت دەتوانن بدوێن .لێرە ئێمە هەمیشە تاك بە تاكی
خەڵكی ئەم واڵتە بەكوشت دەدەینو نەمانتوانیوە كاری
چاكە بۆ خەڵكی بە زمانو رەفتارمان بكەین .ئیتر من
نەفرەت لەو زمانە دەكەم كە پێی دەدوێمو هیچ بە پیرۆزی
نازانم ،نایگۆڕمەوە بە بەردێكی ژێر پێم .باش بزانە
لەبیربردنەوەی زمانی خۆمانو فێربوونی زمانی
گیانلەبەران ئاسودەی دەبەخشێت بە رۆحمان ،دەمانباتە
سەر رێگای ئەو گیانلەبەرانەی كە دەچنە واڵتی
ئەفسانەكانو لەوێ تا ماون دەمێنن .سولەیمان پێغەمبەر
بۆیە تاكو ئێستا ئێمە ناوی دەزانین ،چونكە خۆی فێری
زمانی گیاندارانكردبوو ،ئەو دەیزانی زمانی مرۆڤ
بێكەڵكترین شتە بۆ دواندن ،بۆیە پەنای بۆ فێربوونی
زمان ی گیانداران برد ،سولەیمان پێغەمبەر دەیزانی ژیان
لەگەڵ ئاژەاڵندا خۆشترە تا لەگەڵ مرۆڤی بێكەڵك و
فێاڵویدا.
بەیەكەوە بەمجۆرە دواین ،من هەموو قسەكانی ئەو پیاوە
دەم بۆگەنەم لەبیری خۆمدا هەڵگرت:
باپێت بڵێم خراپترین كار كە مرۆڤ بیكات لەم سەر
زەمینەدا ئەوەیە كە بەشوێن رابووردوی میرو
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سوڵتانەكاندا بگەڕێت ،ئەوە كارێكە جگە لە ئازاردانی
دەستوپێت هیچی ترت دەست ناكەوێت.
من نەهاتووم بەشوێن هیچی ئەوانەدا بگەڕێمو نایشزانم
چۆن چۆنی گەیشتوومەتە ئێرە.
تازە تۆ دەتوانی تا ماوەیەكی تریش لێرە لەناو سەدان
الشەی مردووو سەدان الكی تۆپیوی گیانلەبەراندا
بمێنیتەوە ،كاتێك دەتوانی بگەڕێیتەوە كە رێگای هاتنت
بدۆزیتەوە .دەزانی دەڵێم چیو چیت بۆ باسدەكەم ،ژیانی
خۆم ،ژیانێكی خراپو دزێو ،من بەر لەوەی خەڵكی بە
دوو رۆژ بگەنە ناو كۆشكەكەم هەڵهاتم ،دەزانی من
سەرۆكی ئەركانی سوپابووم ،كۆشكێم هەبوو بە
دیوارەكانییەوە وێنەی جەنگاوەرو شمشێرو سەری كەڵە
كێویو گای رەشو وێنەی ئەو كەسانەی پێوەبوو كە پێش
من سەرۆكی سوپابوون ،سەرۆكی ئەو سوپایەی هەموو
سەربازەكانی الڵ بوون و لە كیسەڵی دێمیان دەكرد،
هەموو مێژوونووسانی دونیا ناتوانن یەك رۆژ لە ژیانی
من بنووسنەوە ،ناتوانن یەك الپەڕە لە تەمەنی ئەو
كۆشكانەدا بدۆزنەوە كە من تێیدا دەنووستم .من ئەوە بە
تۆ دەڵێم كە چۆن چۆنی هەڵهاتم ،شەوان خەوم دەزڕا بۆ
بەیانی زوو دەچوومە ناو رووبارە قوڵەكەوە تا خۆم بدەم
بەدەم ژیان و گۆرانیی رووبارەكەوە ،دەموت رووبار
بمكوژێت باشترە لەوەی میری واڵتەكەم دوای ئەتككردن
لەناوم بەرێت .دەزانیت جارێك من یەكێك لەو بەیانیانەدا،
لەناو ئاوە ساردەكەدا ،بیرم لەوە دەكردەوە كە پێویستە
رێگایەك بۆ هەڵهاتن لەم واڵتەدا بدۆزمەوە ،چونكە میری
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واڵت نەیدەویست كەس لە خۆی پیاوتربێتو نەیدەویست
كەس زمانی وتنی هەبێت جگە لە خۆی .من بیرم چوو
پێتبڵێم ئەمە لە ناوەڕاستی پەڕەیەكدا بنووسەرەوە كە
سەروخواری پەڕەكە سپی بێت تا خوێنەر باش لەم چەند
دێڕە تێبگەن ،ئەمە یەكێكە لەوكارە سەیرانەی میر بەمنی
سپارد :جارێك میر ناردی بە شوێنمداو فەرمانی گرتنی
پیاوێكی پێ ڕاگە یاندم ،ئەو پیاوە لە یەكێك لە كۆاڵنە
باریك و بۆن ناخۆشەكانی پایتەخدا دەژیا ،كۆاڵنێك بوو
زۆری خەڵكەكەی لەو بێوەژنانە بوون كە مێردەكانیان
لەجەنگەكاندا كوژرابوون یان میر كوشتبوونی ،زۆری
ئەو ژنانە ئەوەندە جوانبوون هەر لە دوورەوە پیاو حەزی
دەكرد لەگەڵیاندا بچێتە ناوجێگاوەودەست بخاتە ناو
سنگو مەمكیانەوە .ناوماڵەكەی ئەو پیاوەی من هاتبووم
بۆ گرتنی پڕبوو لە مەمكدانی ژنانو كچان ،ماڵێك بوو
پڕ پڕ بوو لە مەمكدانی رەنگاوڕەنگو بۆنخۆش ،ئای
لەو ماڵەی من دەتوانم بە ماڵە رەنگاوڕەنگە ناوی بەرم،
ئەو ماڵەی بۆ هەتا هەتایە جارێكی تر دروستنابێتەوە.
تەنیا ئەو مەمكدانانەم دەبینی كە هەموو شتێكی ناو ئەو
ماڵەیان داپۆشی بوو ،ئەو مەمكدانە ڕەنگاوڕەنگانە الی
من حیكایەتی هارونە ڕەشیدیان دەهێنایەوە بیرم ،كەسم
نەبینی بوو لە كۆاڵنێكی ئاوا بۆگەندا ماڵێكی پڕ لە
مەمكدانی رەنگاوڕە نگی هەبێت ،دەمزانی هارونە ڕەشید
هەمیشە عاشقی سنگ و مەمكی ژنان بووە ،ئەگەر ئەو
لە رۆژگاری زوودا لە بەغدای رەنگپەڕیودا یەكەم كەس
بووبێ مەمكی ژنانی خۆشویستبێت ،ئەوا ئەم پیاوە لە
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هەمان پایتەختدا ،بەاڵم بە رەنگێكی خۆڵەمێشییەوە كە
پایتەختی داگیركردووە دووەم كەسە عاشقی مەمكی ژنان
بووە .كە پێم خستە ناوماڵەكەیەوە هەستمكرد توشم بووە
بە توشی پیاوێكی خۆشبەختو قسە خۆشەوە ،بینیم لەناو
دوو سێ مەمكدانی گەورەدا ئەو پیاوە چڵ چڵ گوڵی
ڕواندبوو ،ناو مەمكدانەكانی پڕكردبوو لەخۆڵو چەند
جوان گوڵەكان تێیدا گەشابوونەوە .سەرەتا هەستمدەكرد
ئەو پیاوە لەم ماڵەدا شێت بووبێت ،بەاڵم هەر زوو لەم
بۆچوونەی خۆم پەشیمان بوومەوە .چەند ژوور لەم
ماڵەدابوو هەموویان پڕبوون لە مەمكدانی گەورەو
بچوك ،بۆنی ئەو مەمكدانانە ناو ئەو ماڵەیان بۆنخۆش
كردبوو ،پڕیانكردبوو لەو بۆنانەی كە ژنەكان لە سنگو
مەمكی خۆیان دابوو ،سەر چرپای نووستنەكەی ئەو
پیاوە تەنیا یەك مەمكدانی لێبوو ،سەرەتا تەنیا چاوم
دەگێڕاو بیرم لە هیچ نەدەكردەوە ،تەنانەت فەرمانەكەی
میریشم بیر چووبووە ،بەخۆموت ئەمەیە ژیان ،ئافەرم
پیاو ،ئەمەیە مرۆڤی خۆشبەختو ئازاد ،بەخۆموت گوو
بە هەموو تەمەنی ئێمە كە لەناو پاسەوانو ترسو
فەرماندا بردمانە سەر .چەند دڵم بە بینینی ناوماڵی ئەم
پیاوە خۆشبوو ،ئەمەیە ژیان كە تاماویت لێی پەشیمان
نەبیتەوە .دەستم بە گەڕانی ناو ژوورەكان كرد ،خۆم لە
بیربردەوە كە سەرۆكی ئەركانی سوپای واڵتەكەمم.
فەرمانم دا كەس نەیەتە ناو ئەم ژوورانەوە .ئەو پیاوە
بەبێدەنگی بەدوامدا دەگەڕاو هیچی نەدەوت .ئەوكاتانەی
دەستم دایە مەمكدانێكی سپی كە لە ئاورێشمی ساخ

116

دروستكرابوو ،لەوە دەچوو تازە لە مەمكی كچێكی شازدە
ساڵە كرابێتەوەو لە شووشەیەك عەتری گوڵەباخ
هەڵكێشرابێت ،لە دواوە دەنگێكم بیست ،كە دەنگی پیاوی
خاوەن ماڵەكە بوو ،پێی وتم( :گەورەم دەزانم ئێوە بەدوای
راپۆرتی رۆژنامەنووسێكی عەرەبدا هاتوون كە دوێنێ
لە رۆژنامەكەیاندا باڵوی كردۆتەوە لەسەر ناوماڵەكەی
من) من هیچ دەنگم نەكرد .ئەگەر جادووگەربوومایە خۆم
دەخستە شوێنی ئەم پیاوە ،ئەویشم دەخستە شوێنی خۆم.
ئ ای كە دڵم بەناو ژوورەكانی دەكرایەوە .لە هەر بستێك
لەم ژوورانەدا چەند مەمكدانێكت دەبینی .لە گوێ ئەو
پەنجەرەیەداوەستام كە زۆربەی زۆری كۆاڵنەكەی لێوە
دیاربوو .پیاوەكە لە پشتمەوە وەستابوو پێم وت( :نهێنیی
ئەم ماڵەم بۆ باسبكە ئەی خۆشبەختترین كەس) ئەویش
بەبێ درۆكردن هەموو شتەكانی خۆی بۆ باسكردمو پێی
وتم( :هەموو كەسێك دونیایەكی تایبەت بەخۆی هەیە،
خەڵك هەیە بە درێژایی تەمەنی دەیەوێت ببێت بە
قومارچییەكی باش و لەم پێناوەدا زۆرشت دەدۆڕێنێت،
رۆژانی خۆی بەسەر دەباتو لەگەڵ ناوبانگیدا هەمیشە
لەجەنگدان ،خەڵك هەیە بەردەوام بۆ چاكە كاردەكات
بەبێ ئەوەی بتوانێت خۆی چاكبكات .خەڵك هەیە بە
ژنەكەی دەزانێت كە سۆزانییە ،كەچی حەزناكات لێی
جودا ببێتەوە ،خەڵك هەیە لەو رۆژەوەی فام دەكاتەوە
حەزی بەگاندانە ،خەڵك هەیە بەردەوام حەزی بە
ئەتككردن و كوشتنە .ئەمانە ئارەزووی مرۆڤەكانە بۆ
ژی ان شتەكانی دەورووبەریان .منیش لەدونیادا یەك
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ئارەزووم هەبوو ئەویش رابواردن بوو لەگەڵ كچانو
ژناندا ،دەبێ ئەوەش بڵێم ژنان و كچان منیان فێری ئەم
خووەكردووە ،ئەمە شتێكی سەیرنییە الی تۆ نابێ بە
خیانەتو درۆ بۆ من لێكی بدەیتەوە .زۆری پیاوانی دونیا
ئەمە خویانە ،بەاڵم ئەوە سەیرە الت بیر لەوە دەكەیتەوە
ئەی بۆچی ئەم هەموو مەمكدانانە لەم ماڵەدان؟ من تەنیا
یەك جار لەگەڵ ژناندا دەنووم ،ئەمەش لە خوێندنەوەی
كتێبی هەزارو یەك شەوەوە فێربووم ،خۆم كردۆتە میر،
بەاڵم میرێك كە دڵسۆزو بەوەفا بۆ ئەو ژنانەی لەگەڵیدا
رادەبوێرێت نەك میرێكی جەالد ،من كەسم لەو ژنانە
نەدەكوشت كە لەگەڵیاندا رامدەبوارد ،تەنیا یەك شتم لێ
داوادەكردن  ،ئەویش مەمكدانەكانیانبوو ،من بە بۆنی ئەو
مەمكدانانەدا ژنەكانم دەناسینەوە و ئەگەر بهاتنایەتەوە الم
دەرمدەكردن ،دەبێ ئەوەش بڵێم ئەو كچو ژنانەی دەهاتنە
الم ئەگەر مەمكدانیان لەمەمكدا نەبوایە لەگەڵیاندا
نەدەنووستم .زۆركات ئەو كچ و ژنانەی مەمكدانیان لە
مەمكدا نەبوایە دەگریان و شینیان دەكرد تا لەگەڵیاندا
رابوێرم ،من نەمدەتوانی لە یاساكانی ناو ماڵەكەی خۆم
بچمە دەرەوەو پێشێلیان بكەم .ئەمەیە نهێنیی ناوماڵەكەم،
لەگەڵ ژن و كچێكدا نەنووستووم كە مەمكدانی لە مەمكدا
نەبووبێ .نازانم تۆ بۆچی هاتوویت .ئەگەر یاسای واڵت
ئەم شتانەی قەدەغە كردووە ئەوا ئەم واڵتە بەجێدەهێڵێم،
چونكە ناتوانم بەبێ ناو ماڵێكی ئاوا بژیم .ئەگەر ویستتان
لێرە بڕۆم ،یان ئەگەر دەتانەوێت ماڵەكەم بكەنە شوێنی
دەزگایەكی سخوڕی لەم كۆاڵنەدا ،ئەوا دەبێ هەموو
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مەمكدانەكانی ناو ماڵەكەم لەگەڵ خۆمدا بەرم .بیرم چوو
پێت بڵێم ناوبانگی من لەم پایتەختەدا وا رۆیشتووە كە
یەكەم پیاوم بتوانم رۆژانە لەگەڵ چەند ژنێكدا راببوێرم،
من هیچ پارە نادەم بەو ژنانەی دێنەالم ،چونكە هیچم نییە
بۆیان ،تەنیا هێزی باوەشپیاكردنو رەحەتبوونیان لە من
دەوێت .من ناتوانم دڵی ئەو ژن و كچانە بشكێنم كە دێنە
الم ،گەورەم ،گەورەی سوپای ئەم واڵتە ،من هیچ لە تۆ
ناشارمەوە و دەبێت تۆیش بەڵێنم پێبدەیت ئەگەر
دەرتانكردم لەم خانووە با هەموو مەمكدانەكان لەگەڵ
خۆمدابەرم ،چونكە دەبێ لەناو مەمكدانەكاندا رۆحم
دەربچێت نەك لەناو شتی تردا ،من هیچت لێ ناشارمەوە،
چۆن چۆنی میرەكان نهێنیی خۆیان هەیە ،منیش لەگەڵ
ئەو ژنانەی دێنەالم خاوەنی دەیان نهێنیم .هێشتا منداڵ
بووم كچێكی قەیرەی دراوسێمان بەچەند رۆژێك جارێك
دەیبردمە ناو حەمامەكەی خۆیانەوەو لەوێدا بەبێ ئەوەی
هەست بەهیچ خۆشییەك بكەم ،هەموو گیانمی
دەلێسایەوە ،سەرە بچوكەكەمی دەخستە نێوان
مەمكەكانییەوە ،من وامدەزانی ئەو كچە شێت بووە،
هەفتەی دووسێ جار ئەمە رەفتاری بوو لەگەڵ مندا .ئەوە
رۆژانی منداڵیی من بوو لەو كۆاڵنە خۆشەدا ،دەبێ پێتی
بڵێم ئەو كچە دواتر بوو بەشاعیرو سەدان شیعری بۆ
رۆژانی من و خۆی نووسی و دواتر بە تیراژی سێ
هەزار دانە لەبەرگێكی جواندا كە وێنەی دڵۆپە ئاوی تێدا
بوو ،بۆیان چاپكردو دانایەكی بە دیاری بۆ من نارد .الت
سەیر نەبێت ژنێك سۆزانیش بێتو شاعیریش ،بڕوابكە
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هەموو ئەووێنانەی ناو حەمامەكەی لەگەڵ مندا كردبووە
وێنەی شیعرییو جوان جوان بەحەرف وێنەی كێشابوو،
كە هیچ وێنەكێشێك ناتوانێت وێنەی ئاوا جوان جوان
بكێشێت ،هەر وەك چۆن الی ئێمە میر جەالدی بۆ
ئازاردان و ئەشكەنجە و كوشتنی هەزاران كەس هەیەو
حەز بە تێبەردانی سەگ دەكات لەبەرچاوی خۆیدا بۆ
لەتلەتكردنی گیراوەكان ،كەچی میربۆخۆیشی
رۆماننووسە ،ئەو كچە شاعیرە ئاوا فێری رابواردنی
كردم .نهێنییەكانی من زۆرن گەورەم ،من سااڵنێك دواتر
هەواڵی ئەو میرە دەپرسم بزانم بۆتە جەالدێكی باش یان
رۆماننووسێكی خراپ ،گەورەم دونیای من پڕ ە لە شتی
سەیر ،با پێت بڵێم بۆچی ژنانو كچان بە زۆری دێنە الی
من بۆ رابواردن ،جاری وا هەبووە بۆ حەوت رۆژ بە
دیار ژنێكەوە ماومەتەوە تا رەحەتبووە ،ئەوە خوویەكی
پیاوانەی منە و هەتا هەم شانازیی پێوە دەكەم .بۆ ئەم
پایتەختە گەوهەرێكی بەنرخم ،لێمگەڕێن با ببمە پیاوێكی
باشتر بۆ ئەو ژنانە كە قەت منیان لەبیر ناچێتەوە ،دەبێت
ئێوە واتا دەوڵەت هاوكاریی باشم بكەن نەك لە خانووەكەم
دەرمبكەن و مەمكدانەكان بسووتێنن ،ئەوە پیشەی كەسانی
گەمژەیە نەك پیشەی ئێوەی زاناو حەكیم .ئەم شتانە
بەشێكن لە ژیانی خۆم ،تۆ دەزانیت ئەم پایتەختی واڵتەی
ئێمە هەمیشە بەگەلێك شت ناوبانگی دەركردووە ،با
ژیان و ئەم ناوماڵەی منیش بەشێك بێت لەو شتانەی ئێستاو
رابووردوو تا خەڵكی دەماو دەم بیگێڕنەوە ،تكادەكەم
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گەورەم هەوڵی لەناوبردنی مەمكدانەكان مەدەن .ئەوە
كارێكی قێزەونە ئەگەر ویستت ئەو كارەبكەیت).
ئەو پی اوە ئاوا بۆ چەند كاتژمێرێك بۆ من دەدوا ،حەزم
دەكرد هەموو شتەكانی ژیانی ئەو پیاوەم بنووسیایەتەوەو
لە كتێبێكدا بەهەزاران دانەم لێ چاپبكردایە .دەبوایە ئەو
پیاوەم ببردایەتە الی میر ،بەناچاری ئێوارە درەنگ ئەو
پیاوەم گەیاندە ناو كۆشكەكەی میر ،ئەو كۆشكەی لەبەر
ر ووناكیی گلۆپەكان چاوت ئازاری پەیدا دەكرد،
هەوایەكی فێنك لەناو درەختە زۆرەكانەوە كە هەموو
الیەكی كۆشكەكەی داگیركردبوو هەڵی كردبوو.
بێدەنگیی ناو ئەو كۆشكە مرۆڤی دەترساند .ئەگەر چاوت
شووشە رەنگاوڕەنگە پێنج ملیم و ئەستوورەكانی دەبڕی
دەتزانی ئێستا میر لەگەڵ كچێكی الودا روت روت لەناو
حەوزێكی مەڕمەڕی سەوز باودا رادەبوێرێت ،ئەو
پیاوەم لە هۆڵێكدا دانا كە نۆ تابلۆی گەورەی بیكاسۆو
داڤینشیو دالیو چەند وێنەكێشێكی تر بە دیوارەكانییەوە
هەڵواسرابوون .چوار مێزی گەورە سەریان بە میوەی
جۆراوجۆر داپۆشرابوو ،سێ تاقم كە لەداری گوێز
دروستكرابوون ،تەواوی ناو هۆڵەكەیان پڕكردبووەوە،
ئەو پیاوە لەناو ئەو شتانەدا ببووە مێروولەیەكی رەشی
بچوك و بە هەموو الیەكی خۆیدا دەیڕوانی .چوار
كاتژمێرو پێنج دەقیقەی رێك ئەو پیاوەو من لەو هۆڵەدا
چاوەڕوانی میرمان دەكرد ،من نەمدەزانی میر ئەو
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پیاوەی بۆچییەو چیی لێدەوێت .ئێمە بەبینی میر كە خۆی
ئەم ناوەی لە خۆی نابوو هەمیشە دەیووست بەمیر ناوی
بەرین نەك بە سەرۆك ،خێرا هەستاینە سەرپێ .ئیتر تۆ
بەشوێن حیكایەتی مەرگ و دواڕۆژەكانی ئەو پیاوەدا
مەگەڕێ  .تۆ دەتوانی لەمن ئەوەندە وەربگریت كە بۆچی
میر ئەو پیاوەی بانگكردە ناوكۆشكەكەی خۆیەوە .ئەوەندە
دەزانم و رۆژانێك دواتر لە بەرپرسی نووسینگەی میر،
كە پیاوێكی پێست سووربوو خەڵكی یەكێك لە گوندە
دوورەدەستەكانی سەرووی واڵت بوو ،ئەو پیاوە پێی وتم
میر خوشكەكەی خۆی لەوپیاوە مارە كردووەو بۆ
هەمیشە لەناو كۆشكەكەی خۆیدا دەستبەسەری كردووە،
ئەوە داواكاریی خوشكە گەورەكەی میربوو تا لەو پیاوە
بەهێزەی مارەبكات .دەیانوت ئەو خوشكەی میر تەنیا
بەوپیاوە ڕەحەت دەبوو .هەموو ئەم شتانەی من بۆتی
دەگێڕمەوە لەشتە جوانەكانی رۆژانی ناو كۆاڵنەكانو
كۆشكەكانی میرن لە پایتەختدا ،دەبێ تۆ بۆ هەمیشە
تاكاتی مردن لە یادتدابن .من ناتوانم رۆژانی جوانیی
ناوماڵەكەی ئەو پیاوە لەیادبكەم ،ئەو ماڵەی كە ئەو پیاوە
بۆ هەمیشە جارێكی تر نەیتوانی سەری پێدابكاتەوە،
ئەگەر ئێمە بمانەوێت لە رۆژانی میری واڵت بدوێین
دەبێ تاقیامەت پێكەوە قسەبكەینو ناگەینە هیچ شتێك .بەم
ج ۆرە خودا بەختی رەشی كرد بەبەری تەمەنی ئەو پیاوە
بەهێزەداو لەالی خوشكی گەورەی میر دیلێتیی پێ
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بەخشی .من دەزانم ئەمە خراپترین دیلێتییە لە دونیادا.
كەس نەبوو بتوانێت ئەم پیاوە لەناو كۆشكەكاندا بۆ
جارێكی تر رزگاربكاتەوە ،من دەموویست بۆ جارێكی
تر هەواڵی بپرسم ،كەچی خودا هەموو شتەكانی تەمەنی
ئەو پیاوەی بۆ هەمیشە لەگەڵ نهێنییەكانی میردا ونكرد.
ئەو پیاوەی ئێستا قسەی بۆ دەكردم ،قژی و مووەكانی
گیانی درێژ ببوون ،نینۆكی قاچو دەستی درێژ لە نینۆكی
پشیلە كێویی د ەكرد ،بەدەنگێك كە لەدەنگی پیاوێكی
دەكرد لەسەرەمەرگدابێت .لە گێڕانەوەكانی خۆی
بەردەوام بوو بۆ منو پیاوە پیرەكە..
دەیوت :من هەمووتان دەناسم ،خاوەنی ئەو ملوانكانەی
بەو دیوارەوە هەڵواسراون هەموویان دەناسم ،لە ناویاندا
ملوانكەی كەسێك هەیە كە ئێمە پێمان دەوت (رەزای
(ئەفسانەی رەنگەكان)
رەنگڕێژ) یان پێمان دەوت
جارێك ئەو كوڕە هاتە الم ،ترسابوو تا گەیشتبووە الم،
رۆژێكی گەرم و ناخۆشبوو ،هەموو گیانیان پشكنی بوو،
بۆ ماوەی چوار كاتژمێر لە ژوورێكدا گلیاندابووەوەو
دەیان پرسیاری بێ مەعنایان لێكردبوو ،بۆچی دەچی بۆ
الی سەرۆكی سوپا؟ لەكوێوە هاتوویت؟ چۆن دەیناسیت؟
ئاوا ترساندبوویان ،كە گەیشتە الم هێشتا ترس بەڕوویەوە
دیاربوو ،ئەو لە هەموو شتێكی ئەم واڵتە دەترسا،
لەڕووی (رەزای رەنگڕێژ)ەوە من ترسەكانی منداڵیی
خۆمم بیر دەكەوتەوە (مامۆستای بیركاریمان لە پۆلی
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چوارەمی سەرەتایی مدا رۆژێك سەتڵێك رەنگی ڕەشی
لەگەڵ خۆیدا هێنابووە ناو پۆلەكەمانەوە  ..لە ژمارە
یەكەوە تا ژمارە چل كە ئەو ژمارەیە دەیكردە هەموو
قوتابیانی ناو پۆلەكەمان ،ژمارەكانی بەو ڕەنگە رەشە،
ڕەنگكردو هەریەكەمانی بانگكرد تا یەكی ژمارەیەكی
ڕەش وەربگرین و هەردوو دەستیشی بەو ڕەنگە ڕەشە
ڕەنگ دەكردین .ئێمەی منداڵ ئەو رۆژە گیانمان لەزۆر
الوە رەش رەش ببوو .بەو ژمارە رەشانەوە بەو دەستە
رەشانەوە ئێمەیان برد بۆ بەڕێوەبەرایەتیی پەروەردە،
لەوێ ئێمەیان لەناو دەیان ژنی بەرگ ڕەشو پیاوی
بەرگ ڕەشدا بردە بەردەم وێنەی پیاوێك كە لەناو سەدان
چەپكە گوڵدا وێنەكەی دانرابوو ،مۆمەكان كە هێمن همێن
دەسووتان دەتوت بۆ مەرگی ئەو دەسووتێن ،لە خواری
ئەو گواڵنەوە ئێمە یەك یەك لەسەر كاشیی ناو هۆڵەكە
ژمارە ڕەشەكانمان داناو گەڕاینە دواوە .سااڵنێكی دواتر
من لە ناو كتێبێكداكە چاپكرابوو وێنەی خۆمو ئەو
قوتا بیانەم بینییەوە .لەنووسینەكانی ناو ئەو كتێبەوە زانیم
كە ئێمە بۆ چلەی بەڕێوەبەری گشتیی پەروەردە بەو
ژمارە رەشانەوە برابووینە ناو هۆڵی ئامادەبووانی ئەو
چلەیەوە .لە كۆتایی ئەو كتێبەدا ژیاننامەی ئەو پیاوەم
خوێندەوە كە كەسانێك لەناو كۆمەڵەیەكی بچوكدا بەناوی
كۆمەڵەی ماركسی ئەو بەڕێوەبەرە گشتییەیان كوشت
بوو .ئەو چەند كەسەی كە دەیانوویست بەكوشتنی
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بەڕێوەبەرێك دەوڵەتێك بڕوخێنن ،ئەوان نەیاندەزانی
ژیان لەوەتی هەیە خەڵكی فریودەدا .ئەوان خۆیان بە
پیاوی ساحرو جادووباز دەزانیو پێیانوابوو دەتوانن
سەرۆك بكوژنو خۆیان بژین .ئەمە خەونی زۆربەی
زۆری خەڵكانی ئێرەیە كە دەیانەوێت هەمیشە مەرگی
میرو سەرۆكەكان ببینن و خۆیان زیندووبن ،كەچی
هەمیشە بەپێچەوانەوە سەرۆكو میرەكان زیندوونو
خەڵكیش مردوون .لە گەورەبوونمدا ئەو نووسراوانەم
دەخوێندەوە كە ئەو گروپە بچوكە هەریەكەیان بەجیا
گیرانو لە نیوەڕۆیەكی مانگی نیساندا هەریەكەیان لە
ژوورێكی گەرم گەرمدا لەسێدارەدران .من تاكۆتایی
ژیانم لەو دەستە بۆیەكراوانەی ئەو رۆژەی خۆم دەترسم.
هەمیشە رقم لە رەنگی رەشو دەستی خۆم دەبووەوە) من
بە بینینی رەزا زۆر شتی خۆمم بیردەكەوتەوە (رەزای
رەنگڕێژ ) كە گەیشتە الم پێی وتم :گەورەم،
دەمناسیتەوە ،دەزانیت من كێم؟ دواتر پێی وتم (سوڵتان
ئەحمەد) من و تۆ باش یەكتر دەناسین ،هاتووم تا پێت بڵێم
كە كارێك بكە تا نەچمە سەربازی ،نەچمە ناو بۆگەنی
جەنگو شكست و خوێنەوە ،من و جەنگیان نەوتووە ،منو
تفەنگو كوشتنی كەسانی تریان نەوتووە ،منێك كە
بەردەوام لە منداڵییەوە لەو رۆژەوەی مامۆستاكەمان
دەستی هەموو قوتابییەكانی ناو پۆلەكەمانی بە ڕەنگی
رەش رەشكرد ،ئەو مامۆستایەی كە دەستی تۆیشی
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رەشكرد لە سااڵنێك لە پێشتردا ،من لەو رۆژەوە حەزم
لە ڕەنگكردنی هەموو ماڵەكانی شاركردووە ،حەزدەكەم
هەموو دیوارەكانی واڵت ڕەنگبكەم .ئاخر سااڵنێكە تا
پەیمانگەی هونەرەجوانەكان (بەشی شێوەكاریم)
تەواوكرد ،لە پشووەكاندا زۆركات لە دوای دەوام
خەریكی ڕەنگكردنی ناوماڵ و دیواری بینا بەرزەكان
بووم ،خەریكی رەنگكردنی بەرگی رەشی ژنە
رەشپۆشەكانی ئەم واڵتەبوومو هەمیشە بەدزیشەوە بوایە
بە رەنگێكی تر كراسەكانیانم رەنگ دەكردن ،خۆیان
دەهاتن و دەیانوت دەبێ دەرپێكورتەكانمان بەرەنگی مۆر
بۆ رەنگبكەیت ،ئاخر سەرم لەم رفتارانەیان سوڕمابوو،
دەیانوت :دەمانەوێت لەڕەنگەكانی تۆوە سكمان پڕببێت،
تانەوەیەك لە منداڵی رەنگاو رەنگ لەم واڵتەدا بخەینەوە،
دەبێ ئەومندااڵنە ئیتر بەتەنیا رەنگ بناسن نەك تفەنگ و
جەنگ و داڕزان ،ئەو ژنانە زۆركات بەبێ شەرم
لەبەرچاوی مندا بەڕەنگەكانم مەمكو سەرسنگ و
ئەندامی مێینەی خۆیان رەنگ دەكردن ،چەند بەم
كارانەیان پێدەكەنیم .كەس لەم واڵتەداوەكو من ناوبانگی
دەرنەكردووە بە ڕەنگكردنی ماڵو دیوارەكان ،كەس
وەكو من نازانێت ماڵی ئەو كیژانە رەنگ بكات كە تازە
شوودەكەن .تۆ نازانیت من ناو ژووری ئەو كیژانە
دەكەمە ژوورێكی تر بە رەنگەكانم ،بەبێ ئەوەی هەست
بە خۆیان بكەن من تك تك خوێنی بەژنبوونو شەوی
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زاواییان دەكەمە وێنەی سەر دیواری ژوورەكانیان.
ئەوان دواتر پێم دەڵێن (ئەم دڵۆپە خوێنانە چەند جوانن،
لە خوێنی چۆلەكە پاساری دەكەن) یان پێم دەڵێن ( لە
خوێنی پەنجە ناسكەكانی خۆت دەچن) ئەگەر بمەوێت
دەتوانم كتێبێكی گەورە بۆ قسەی ئەو كیژانە لەسەر خوێن
بنووسمەوە ،تكا دەكەم هەوڵبدە بمبەخشن لە سەربازی،
من ناتوانم بەبێ بۆنی ئەو ڕەنگانە بژیم كە دیواری
مااڵن و شەقامی شارەكانی پێ رەنگ دەكەم ،شەوان لەناو
ڕەنگەكاندا نەبێ ناتوانم بنووم ،تۆ بەهەشتم پێ ببەخشە
ئەگەر ڕەنگەكانم لەگەڵ خۆمدا نەبەم ناچمە ناوی ،من بە
رەنگ پشتییەك بۆ خۆم دەكەمو شەوان سەردەكەمە
سەری تابنووم ،من وا راهاتووم فڵچەی ڕەنگەكان بخەمە
ژێر هەردوو دەستمەوەو دواتر دەنووم ،من لە كەسی ئەم
واڵتە ناچم ،دەكرێ دەوڵەت پیاوێكی وەكو من لە ئەركی
سەربازی ببەخشێت ،وابزانن شێتم ،وابزانن گەمژەم،
وابزانن سیخوڕم ،وابزانن هەتیوبازم ،وابزانن من زۆڵ
و گاندەرم و بەكەڵگی سەربازی نایەم .ئاخر كەسێكی تر
نییە لەم واڵتەداوەكو من رۆحی رەنگی گرتبێت .من
رۆحم لە ناو رەنگەكاندا دەژی ،بەبێ ئەو ڕەنگانە دەمرم.
ئێوەش دواتر پەشیمانی دادتان نادات ،من دەزانم سەدان
پیاوی بەهرەمەندی ئەم واڵتە جەنگ بەهرەكانی
لەناوبردنو كەس حەرفێكی بۆ مەرگیان نەوت .ئەم واڵتە
پڕبووە لە كەسانی گەمژە و خۆشییان بە جەنگ دێت،
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من وانیم تكا دەكەم من لە بۆنی ناو سەنگەرەكان ،لە بۆنی
سەربازەكان دووربخەنەوە .تۆ بگەڕێ بزانە شاعیرێكی
باش دەدۆزیتەوە ،بگەڕێ بزانە گۆرانیبێژیكی دەنگخۆش
دەدۆزیتەوە .جەنگ هەموو شتێكی لەم سەدەیەدا الی ئێمە
كاولكرد ،ئەم واڵتە لەبری هونەرو شیعرو جوانی پڕبووە
لە دەنگی كەسانی گەمژە ،دەنگی هەموومانیان ئاخنیوەتە
ناو دەنگی لوەللی تفەنگەكانەوە ،هەموو ماڵەكانی ئەم
واڵتە چاوەڕێم دەكەن تا ماڵەكانیان بۆ ڕەنگ بكەم.
سەرەی چەندین سا ڵم بۆ داناون تا سەرەیان بێت بۆ
رەنگكردن .گەورەم من و تۆ منداڵی یەك پۆلی خوێندن
بووین ،لەالی یەكەوە دادەنیشتین ،بیرت دەخەمەوە من
هەموو جارێك كە پسكیتێكم دەكڕی لەگەڵ تۆدا دەمكرد
بە دووكەرتەوە ،لەكاتی شەڕەكاندا من لەسەر تۆم
دەكردەوە ،بیرت دەخەمەوە من زۆركات پارەم لە
گیرفانی باوكم دەدزی لەبەر تۆ ،تا بیدەم بە شت بۆ تۆ،
یان كە شتێكت نەدەزانی من خێرا بەدزیی
مامۆستاكەمانەوە پێم دەوتیتەوە .تۆ دەزانی من بۆ تۆ چەند
باشبووم .بیرت دێ جارێك باوكە چۆرەكفرۆشەكەت
نەیتوانی لەوەرزی زستاندا پاڵتۆت بۆ بكڕێت ،من
پاڵتۆكەی بەری خۆمم پێدای ،چی بكەم ئێستا تۆ بوویتەتە
سەرۆكی سوپاو منیش بە سەرباز؟ من رەنگم خۆش
دەویستو تۆ جەنگ .ژیان زۆرشتی فێركردووم تەنیا
ئەوە نازانم بۆچی گەورە پیاوان رقیان لەچاكەدانەوەیە بۆ
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بەرامبەرەكانیان؟ من ناتوانم بەبێ ڕەنگ بژیم ،گرانە
شەوێك منو ڕەنگێك پێكەوە نەدوێین ،من دەبێت شەوان
لەناو ڕەنگەكاندا لەگەڵ یەكێكیاندا بدوێم .ئیتر چۆن
دەتوانم بچمە ناو سەنگەرەكانی جەنگەوە؟ رەنگ بۆ من
ژیانێكە بەبێ ئەو ڕەنگانە دەمرم ،بەڵێنم بەڕەنگی
(سوور)داوە لە ئایندەدا كە جەنگ كۆتایی هات بیخوازم،
الت سەیر نەبێت من و رەنگی سوور دەمێكە عەشقی
یەكتری بووین و لەالی پیاوێكی ئاینی بە دزیی
رەنگەكانی ترەوە رەنگی سووریان لەمن مارەكردوە،
رەنگە هەردووكمان بتوانین نەوەیەك لە رەنگ لەم
واڵتەدا بخەینەوە .من دەزانم شارێك لەنەوەی ئێمە
پڕدەبێت لە رەنگ ،ئەو شارەی كە لەهیچ الیەكی دونیادا
بوونی نابێت .دەمێكە لەگەڵ رەنگی سووردا دەزگیرانی
یەكترین ،دەیان ئازارو ناخۆشیمان پێكەوە بینیوە ،ئێوە
ئەوە نازانن ،التان سەیرە كەسێك كە مرۆڤبێتو رەنگ
بكاتە دەزگیرانی خۆی ،تۆ من بەشێت بزانە لەپای ئەم
قسانەم ،چاوەڕێبكە تا لە سااڵنی دواتردا منو رەنگ
سەدان منداڵی رەنگاوڕە نگ دەخەینەوە ،تۆ مەهێڵە لە
یەكتریمان دوور بخەنەوە ،دڵنیام رەنگی سوور لە
دووریی مندا بۆ هەمیشە دەمرێ  .ئیتر ناو رەنگەكان بۆ
هەمیشە رەنگی سوور لە دەست دەدەن ،بەمەش رەنگ
بوونی نامێنێت لەم دونیایەدا .ئاخر رێگە بدەن با من
یەكەم كەسبم كە لەم سەر زەوییەدا رەنگ بكەمە ژنی
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خۆم .ئێوە بزانن چەند ئاهەنگێكی مەزن بۆ گواستنەوەی
رەنگی سوور سازدەكەم .تۆ پەنجەكانی من ببینە بزانە
هەریەكەیان رەنگێكن ،كەس پەنجەی وەكو منی نییە ،من
هیچ فڵچەیەك بۆ رەنگكردن بەكارناهێنم تەنیا سەری
پەنجەكانم نەبێ ،فڵچەكان تەنیا میوانن لەالی منن .كێ
هەیە لەم واڵتەدا وەكو من ڕەنگ بناسێتو ئاشنای
ڕەنگەكان بێت؟ زمانی من و رەنگ لە یەكتری تێدەگەن،
ئاخر كەس لە زمانی رەنگ ناگات تەنیا من نەبێت،
شەوان بەدیار حیكایەتی رەنگەكانەوە تابەیانی دەگرێم،
رەنگەكان لە ئێمە زیاتر ئازارو خەمیان هەیە .تۆ یەكجار
هاتوویتە ناو دوكانەكەی منەوە ،من دەزانم جەنگ چی
بە رۆحی ژنانی ئەم واڵتە نەكردووەو دەیانەوێت
بەڕەنگ خۆیان لە دەست خەمی جەنگ بەدووربگرن،
ژنی ئەفسەرە گەورەكان پێم دەڵێن(:مێردەكانمان گانیان
لەبیرچۆتەوە ئەوەندە گوێیان لە دەنگی تۆپو گوەلل بووە،
كێریان تەنیا بۆ میزكردن بەكاردەهێنن ،هەموو
ئارەزووەكانیان بۆتە تەماشاكردنی تەرمو شەهوەتیان
بۆتە باروتی رەش و رۆی دەكەنە گۆڕی جەنگو
خیانەتەوە ،ئێمەیان بیرچۆتەوە كە ژنیانین) دەڵێن:
مێردەكانمان كە دێنەوە ماڵەوە بۆ حەوت رۆژ دەنوونو
ئیتر بەبێ ئەوەی لە رۆحی ئێمە بپرسن دەگەڕێنەوە بۆ
ناو سەنگەرەكان .بە من دەڵێن رەنگەكان زمانیان هەیە
پێیان بڵێ با رەنگی پێستی ئێمە بگۆڕن تا لەبیر مێردە
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نەفرەتییەكانمان بچینەوە .مێردەكانمان بەرەو تاریكی
هەنگاو دەنێنو لەوێ دەمرن نەك لەناو باوەشی ئێمەدا.
من سەدان حیكایەتی ئەو ژنانەم لەالیە ،تكادەكەم منو
ڕەنگەكان لە چوون بۆ بەرەكانی جەنگ ببەخشن .من
بمرم ،هەموو ڕەنگەكان لەم واڵتەدا دەمرن ،تۆ دەتوانی
من لەم جەنگە دووربخەیتەوە گەورەم ،منو رەنگ
دەتوانین ئایندەیەكی جوان بەم واڵتە ببەخشین .من
ڕەنگەكانم فێركردوون چۆن چۆنی خۆیان جوان پیشانی
خەڵكی بدەن بە دیواری مااڵنەوە ،تۆ نازانیت ئەگەر
ڕەنگ نەیەوێت بەهیچ جۆرێك خەڵكی ناتوانن بەجوانی
بیانبینن ،كە رەنگەكان غەمگین بوون ئیتر كەس ناتوانێت
وەكو خۆیان بیانبینن ،من رۆحم بۆتە رەنگو بەبێ
ڕەنگ ناتوانم بژیم ،بیرم چوو پێت بڵێم من (دایكم
بەڕەنگ سكی پڕبوو نەك بەشەهوەتی پیسی باوكم) من
یەكەم كەسم كە ئاوا لەدایك دەبم .دایكم بەڕەنگ سكی
پڕبووە ،من ئاوا لەدایك بووم ،بۆیە منیش رەنگم
خۆشدەوێت ،ئەوە سەیرترین دایكە كە لەم واڵتەدا لەبری
شەهوەت بە رەنگ سكی پڕبووبێت .لەبەر خاتری ئەو
دایكە بە رەنگ سكپڕبووە من لە چوون بۆ جەنگ
ببەخشن.
ئاوا بۆ ماوەیەكی زۆر (ڕەزای ڕەنگڕێژ) لێم پاڕایەوە،
باسی رۆحی خۆیو باسی رۆحی رەنگەكانو ئەو هەموو
ماڵەی بۆ دەكردم كە سەرەیان گرتووە بۆ ئەوەی ئەم
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ڕەنگی ناو ماڵەكانیان بۆ بكات ،باسی خۆیو خەونی
داهێنانی گەورەی بۆ دەكردم كە لەڕەنگەكاندا بەكاریان
دەهێنێت .چەند گەمژەبوو نەیدەزانی لەوەتی ئەم واڵتە
هەیە پێویستی بەكەسانی داهێنەرو زانا نەبووە جگە لە
كەسانی شەڕانیو دزو پیاوكوژو گەمژە نەبێت .راستی
دەكرد ئەم كوڕە (ڕەزای ڕەنگڕێژ) لە هەچ واڵتێكی تردا
بووایە قەدری زۆریان دەگرت و نەیاندەناردە بەرەكانی
جەنگو لەناو ئەفس انەكانی رەنگدا بەجێیان دەهێشت تا
مردن .من چی بكەم پێشنیاری ئەوەم بۆ كرد تا لەگەڵ
خۆیدا چەند ڕەنگێك بباتە ناو سەنگەرەكانەوەو بۆنیان
بكات تا رۆحی ئارامبێت ،چەند گەمژانە من پێشنیارم بۆ
كرد .نەمتوانی بڕیاری نەچوونە جەنگی بۆ دەربكەم،
ئای كە منیش پیاوێكی گەمژەو هیچو پووچ بووم .دەبوایە
(ڕەزای ڕەنگڕێژ) بڕۆیشتایەتە بەرەكانی جەنگ .چونكە
لێرە جەنگ لە هونەرو رەنگكردنو هەموو شتێكی تر
پیرۆز تربوو ،ئێستا لەناو ئەو ملوانكانەدا من ملوانكەكەی
ئەو دەناسمەوە ،ئەو كاتێك چووە بەرەكانی جەنگ بۆ
ماوەیەكوەكو شێت گەڕابوو ،ئێواران بەدەنگی بەرز بۆ
ڕەنگەكان گریابوو ،گۆرانیی بۆ رەنگی سوور وتبوو،
سەدان هۆنراوەی بۆ رەنگی سوورو رەنگەكانی تر دا
نابوو ،حیكایەتی خۆی و رەنگەكانی بۆ هەموو
سەربازەكان گێڕابووەوە ،سەربازەكان وتبوویان ئەم
كوڕە شێت بووە شێت ،چۆن چۆنی مرۆڤ دەتوانێت
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دەزگیرانی رەنگی سووربێتو مارەی بكات؟ ئەمە
كفرێكە لە كفرە قورسەكان .وەكو پیاوێكی ئالودە بە
ڕەنگبوو هەمیشە غەمگین دەگەڕا بەناو سەربازەكاندا،
جار جارەش بەزمانێكی تر گۆرانیی بۆ كچێك وتبوو كە
لە پەیمانگە زۆركات خواردنی بۆ ڕەزای ڕەنگڕێژ
كڕیبوو ،من دەمزانی ڕەزا زۆربەی بەیانیان كە دەچوو
بۆ پەیمانگە یەك فلسی پێ نەبووەو درۆی دەكرد هیچی
بۆ من نەكڕیوە ،حیكایەتەكانی رەزاو رەنگەكانی دوورو
درێژترین حیكایەتن ،كە من دەیزانم .دواتر پێیانوتم لە
دوای چل رۆژ ،لێرە لەناو سەنگەرەكاندا شەوێك ،شەوی
جەژنی قوربان (ڕەزای رەنگڕێژ) دەبێتە چەند رەنگێكو
(با) ئەو ڕەنگانە تێكەڵ بە تەپوتۆزو باروتی ناو
سەنگەرەكان دەكاتو ئیتر بۆ هەمیشە ون دەبێت .كەس
نە بەشێك لە الشەیان دۆزییەوە نە بەرگەكانیان ،تەنیا ئەو
ملوانكەیە نەبێت كە بە ڕەنگێكی سوور بۆخۆی ڕەنگی
كردبوو لە سەنگەرەكەیدا دۆزرایەوە..
ئەو پیاوە كە ل ە باسی دواڕۆژەكانی ڕەزای ڕەنگڕێژ
بووەوە ،دەستە چڵكن و گەورەكانی بۆ درێژكردم تا
تەوقەم لەگەڵدابكات ،ئەوەندە شل دەستی گرتم وامدەزانی
دەستی مردوویەكم گرتووە ،ئەمجارە بۆ خۆی پێی وتم:
منیش لە دوای مەرگی (ڕەزای ڕەنگڕێژ) بڕیارم دا ئیتر
ببمە پیاوێكی گەڕۆك و بەشوێن دۆزینەوەی رەنگەكانیدا
بگەڕێم ،تۆ دەزانیت ئەوەتی ئەو بووە بە رەنگو ونبوو
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كەس
مردنو
رەنگەكانیش
واڵتەدا،
لەم
ناتوانێتوەكوجاران جوانییان ببینێت .نازانم كەس لەم
دونیایەدا توانیویەتی جەستەیەكی بەڕەگبوو بدۆزێتەوە
یان نا؟ تا ئەو كاتانەی ڕەزا لە ناو سەنگەرەكاندا بۆ
رەنگ و بۆ هەموو بڕیارە سەقەتەكانی ئێمە دەگریا،
رۆژانە من داوای ئەو راپۆرتانەم دەكرد كە لە بارەی
ژیان و هەڵسوكەوتی ڕەزاوە دەگەیشتنە بارەگای گشتیی
هێزەكانمان لە نزیك پایتەخت .من خۆم ئەو فەرمانەم
دەكرد تا رۆژانە ئاگادارم بكەنەوە لە بارەی رەفتارەكانی
ر ەزاوە .دەترسام ئەو ئیتر شەوێك بۆ هەمیشە لە
بەرەكانی جەنگداونببێت .هەمیشە راپۆرتەكان
وادەگەیشتن كە رەزا دەمرێ  ،ئیتر واڵت پیاوێكی مەزن
كە لە زمانی رەنگ دەزانێت لەدەستدەدات .من دەمزانی
لەوەتی ئەم واڵتە هەیە خوێن بە كۆاڵنو بە شەقامو
كێڵگەو جۆگەكانیدا گوزەردەكات نەك رەنگو هونەر.
زۆركات بەیانیان زوو بە دیار ئەو راپۆرتانەوە كە
دەربارەی رۆژەكانی (رەزای رەنگڕێژ) دەگەیشتنە الم
دەگریام ،جارێك بۆیان نووسیبووم دوژمن لە هێرشێكدا
رەزایان بەدیل گرتووە ،لەگەڵ سەدان دیلی تردا ،كەچی
بۆ ئێوارە دوژمن رەزایان ئازاد كردووەو دەیان فڵچەو
رەنگیان پێدابوو .ئەو ئەفسەرەی رەزایان بردبووە الی
ناسیبوویەوەو پێی وتبوو :من لە رۆژنامەكاندا دەیان
چاوپێكەوتنی تۆم خوێندۆتەوە كە رەنگ دەدوێنیتو
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عاشق بەڕەنگبووی .دەبێ هەموو كەس قەدری تۆ
بزانێت ،ناكرێ لە ناو دیلو گرتوخانەكاندا ژیان
بەسەربەریو بڕزێیت ،دەبێ بگەڕێیتەوە بۆ ناو
شەقامەكانی واڵتەكەت بۆالی رەنگەكان ،تۆ تاكە كەسی
كە ناتوانیت بەبێ رەنگ بژیت .ئەو ئەفسەرە رەزای
رەنگڕێژی ئازاد كردبوو و پێی وتبوو بڕۆ بەڕەنگەكانت
رووی ناشیرینی جەنگ دابپۆشە .ئێستا من بۆ هەموو
تەمەنی رەزا دەگریم ،دەمزانی ئەو دەسەاڵتەی قەدری
ڕەنگو گۆرانیو ئەدەبی واڵتەكەی خۆی نەگرێت
ناتوانێت بە نەمری لەناو خەڵكدا بژی .بۆ ئەوەی بتوانم
بە شوێن رەزای رەنگڕێژدا بگەڕێمو بیدۆزمەوە ،بۆ
ئەوەی لە دەست شارە سەخیفەكانو جەنگ رزگارم
ببێت ،شەوێك چوومە الی ئەو پیاوە سواڵكەرەی
زۆركا ت رێنومایی منی دەكرد ،سەدان پەندو
ئامۆژگاریی بۆ من دەگێڕایەوە ،تا كاری خراپە بەرامبەر
كەس نەكەم ،لە ناو خانویەكی بچوكو پەڕپوتدا شەو
گەیشتمە الی ،داوام لێكرد كە چۆن چۆنی لەم كارەی
خۆم دووربكەومەوە و ببمە پیاوێكی ترو بەشوێن
ڕەنگەكانی (ڕەزای ڕەنگڕێژ) بگەڕێم .ئەو شەوە ئەو
پیاوە سواڵكەرە لەگەڵمدا هاتە دەرەوەی پایتەختو دەستێك
بەرگی سواڵكردنی خۆی پێدامو پێی وتم كە خۆم
بگەیەنمە گوندە دوورەدەستەكانو ناو چیاكان ،تا وەكو
گیانلەبەرەكان یان وەكو گورگ بژیم ،ئەو پیرە سواڵكەرە
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پێی وتم :تف لەو رۆژانە بكە ،كە بەمەرگی خەڵكی
سەركەوتنەكان تۆماردەكەن ،ئەو رۆژانە لەبیرخۆت
بەرەوە ئیتر وەكو گورگ بژی .منیش ئەوەتا سااڵنێكە
وەكو گورگ لەم كێوانەدا لەم گوندو دەووروبەری
شارانەدا دەژیمو شوێنێك نەماوە نەگەڕێم بۆ دۆزینەوەی
(ڕەزای ڕەنگڕێژ) هەموو ئەم شتانەی من الی خۆت
هەڵگرە .لێرە ئیتر گوێبیستی دەیان حیكایەتو گێڕانەوەی
تر دەبیت و دوای ئەو گێڕانەوانە دەزانم تۆیش دواجار
وەكو رەزا دەبیت بە رەنگو تێكەڵ بە دونیای ئەم گوندە
غەمگینانە دەبیت..
پاش چەند ساتێكی كەم ئەو پیاوە بەخێرایی وەكو گورگو
بە چوارچنۆڵە لێم ونبوو ،لە دوورەوە دەنگێك وەكو
دەنگی گورگێكی برسی دەهات ووووو وووو وووو وو
ووو.
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گوێ لەم دێڕە شیعرانە بگرە نەزان
بەمجۆرە بەردەوام بۆ ماوەی جل رۆژ ،رۆژانە پێنچ
سەعات من گوێم لە دێڕە شیعرو گێڕانەوەكانی پیاوێكی
دوكاندار دەگرت ،پیاوێك وەكو عارفێكی زانا دەدوا،
گەرچی ئەو زۆركات پیاوێكی برسی بوو ،بەاڵم وەكو
پیاوێكی تێرودەوڵەمەند رەفتاری دەكرد ،دوای ئەو پێنج
كاتژمێرەی كە من بەردەوام گوێگربووم ،كاتەكانی تر
دەبوایە لەگەڵ ئەو پیاوە پیرەدا لە گەڕاندا بوومایە ،ئەو
پیاوە پیرە دەیوت :ئێمە بەشێكین لە گێڕانەوەكانی كتێبێكی
رەسوڵی بچوك ،ئەو لەم كتێبەدا زۆرشتی تێكەاڵو
بەیەكتر كردووە ،ونبوونی رەزای رەنگڕێژو
رەنگەكانی ،گیرانی ئەو پیاوەی ماڵەكەی پڕبوو لە
مەمكدان بەشێكە لە چیرۆكێكی تر ،كەچی رەسوڵی بچوك
بەدەم بیركردنەوە لەمەرگەوە شەوێك ئەو بەشانەی لە
كتێبێكی تر هەڵگرت و بەدەم ئازارێكی زۆرەوە خستیە
ناو ئەو كتێبەی كە ئێمەی تێدا بەندكراوین .مەرگی
رەزای رەنگڕێژ بەشێكە لە چیرۆكێكی دوورودرێژ،
بەاڵم رەسوڵی بچوك تەواوی نەكردووە.
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دوكانەكەی ئەو پیاوە پیرە پڕبوو لە گیانداری مۆمیاكراو،
لە مێشولەیەكەوە تا بەرانە كێوی لەو دوكانەدا دەبیندرا،
هەموو ئەو شتانەی ناو ئەو دوكانە پەیوەندییان بە
رۆژگارێكی دێرین و پڕ لە كارەساتەوە هەبوو ،خەڵكی
دەیان توانی سااڵنێكی ئازاراویو پڕ لە نەهامەتی لە
زمانی ئەم پیاوەوە ببیستن .لە ناوەڕاستی ئەو گیاندارە
مۆمیاكراوانەدا ،لە سەر لەتە دارێكی قەزوان باڵندەیەكی
شین شینت دەبینی ،بینینی ئەو باڵندە شینە بۆ من جێگەی
ترسبوو ،هەستم دەكرد ئەو شینە شاهۆ مۆمیاكراوە هێشتا
دەیەوێت بفڕێت .هەستم دەكرد داوام لێدەكات لە دوكانەكە
بێمە دەرەوە .كە سەرم كرد بەناو دوكانەكەدا بۆنی
تەویلەیەكی پاكنەكراوەی لێوە دەهات ،لە بەشێكی ئەو
دوكانەدا بە ژمارە سەدو یازدە كتێبت دەبینی .ئەو پیاوە
تەنیا خۆی بە خاوەنی ئەو كتێبانە دەزانی نەك شتەكانی
تر ،ئەو پیاوە كە زانیی دەترسمو سەرسامم بەناو
دوكانەكەی ،لە پشتەوە بانگی كردم :بۆ بینینی هەموو
شتێك هەوڵبدە فێری ناسینیان ببی نەك ترس لێیان .خۆی
هاتە المەوە بە ناو گیانلەبەرە مۆمیاكراوەكاندا گەڕاندمی،
یەك یەك ناونیشانی ئەو شتانەی پێدەوتم .من نەمزانی
بۆچی بەرگێكی كۆنی سەربازیی كردبوو بەری یەكێك
لەورچە مۆمیاكراوەكاندا ،هەر بەڕاستی لە سەربازێكی
دڕندە دەچوو .بۆ چەند ساتێك بە دیار ئەو دیمەنەوە
مامەوە .لە ناو جوتێك پۆستاڵی كۆندا كە چەند الیەكی
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دڕابوو مارێك سەری هێنابووە دەرەوە ،لە ناو كاڵوێكی
سەربازیدا سیساركە كەچەڵەیەك هێاڵنەی كردبوو،
هەموو ئەو دیمەنانە بۆ من ترسو ناڕەحەتی بوو،
كەوتبوومە ناو ژیانی مۆمیا كراوەكانەوە ،كاتێك ئەوەم
بیركەوتەوە كە ئەو پیاوە لە ساتەكانی گەیشتنمدا پێی وتم:
تۆ لە شارێكی مۆمیاكراوەوە هاتوویت ،ئەو شارەی تۆ
جادووگەرێكی لێزان هەمووتانی مۆمیای كردووە ،قەت
ژیان بۆ ئەو شارە ناگەڕێتەوە! بە هێواشی وەكو
تاوانبارێك بەوپیاوە پیرەموت :ئایا خۆت ئەم شتانەت ئاوا
رێكخستووە؟ ئەو پیاوە بە نەخێر وەاڵمی دامەوە .لەناو
گیرفانی پاڵتۆیەكی سەربازیدا كە دوو ئەستێرەی لە مس
دروستكراو بە سەرشانەكانییەوە بوو ،سەری چەند
باڵندەیەك هاتبووە دەرەوە ،مارێك لە خوارەوە دەمی بۆ
كردبوونەوە .گەڕان بەناو ئەم دوكانەدا بۆ من ئازارێكی
گەورەبوو .لەپشت ئەم گیانلەبەرە مۆمیاكراوانەدا رێك
لەسەر پێستی ورچێكی بۆر ئێسكو پروسكی مرۆڤێكت
دەبینی ،دەفتەر و قەڵەمێكی الوە دانرابوو ،لەو كاتانەدا
پیاوە پیرەكە چەند دێڕە شیعرێكی غەمناكی دەوت .من
لێم پرسی :دەتوانی ناوی ئەو پیاوە مردووەم پێ بڵێت؟
پێی وتم بەڵێ دەتوانم :ئەو پیاوە ناوی خۆی نابوو
(عومەر) خەڵكی بە (سۆفی عومەر) ناوی دەبەن،
هەموو تەمەنی لە دەشتودەرو كێو و چۆڵەوانیو ناو
گیانلەبەران و چیاو چۆڵەكاندا بەسەر بردووە .لە
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دوریشەوە لە خەڵكی دەترسا ،من نازانم ئەو لەالی كێ
فێری نووسینو خوێند نەوە ببوو ،لە ناو ئەو دەفتەرەی
لەالیەوەیەتی نووسراوێكی تەواونەكراو هەیە ،زەمەنێكی
تر كەسێك پەیدادەبێت ئەو دەفتەرو قەڵەمە دەباو ئەو
نووسینە تەواودەكات ،نازانم كەی ئەو پیاوە دێت ،ئەو
دەفتەرە دەبێ تا زەمەنێكی زۆرتر بەم جۆرە لێرەدا
بمێنێتەوە .ئەوەی ئەو نووسینە تەواودەكات دەبێ باش
شارەزای زەینی ئەو مرۆڤانەبێت كە تەنیا بە شوێن
دەنگی خودادا دەگەڕێن ،دێڕەكانی سەرەتای ناو ئەم
دەفتەرە لەپیاوێك دەدوێ كە بۆ ماوەی بیست ساڵ لە ناو
چیا سەختەكاندا بەشوێن دەنگێكدا دەگەڕێتو توشی
سەدان دەردەسەری و ئازار دەبێت ،ئەو دەنگە دەنگێكە
سۆفی عومەر بەدەنگی خودا ناوی دەبات لەو دەفتەرەداو
لە دێڕێكدا نووسیویەتی (كە بەودەنگە گەیشتم پێی دەڵێم
هیچ شتێك قەرەبووی ئەو ماندووبوونەم ناكاتەوە كە
بەشوێن دۆزینەوەی تۆدا چەشتم ،ئەگەر بەهەشتی
پێبەخشیم رەتی دەكەمەوە ،چونكە زۆركەس بەبێ
ماندووبوون دەچنە ئەو بەهەشتەوە).
من نەمتوانی ئیتر پرسیاری ئەوەبكەم بۆچی ئێسكو
پروسكی سۆفی عومەریان نەناشتووە؟ بۆچی ئاوا لەسەر
ئەو پێستەیە دایان ناوە؟ ئەوە یەكەمجاربوو دیمەنی
گیاندارو باڵندەی وشكراو و تەرم بەیەكەوە ببینم  .شتە
سەیرەكانی ناو ئەم دوكانە ئایندەی منیان دەخستە
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مەترسییەوە  .دەیان سەری باڵندە بە سوچەكانییەوە
هەڵواسرابوون ،لەسەر پارچە چەرمێك كە لە چەرمی
كەمتیاری دەكرد بە خەتێكی ناڕێك نووسرابوو
(بۆخاتری خودا نهێنیی ناو ئەم دوكانە مەبەرە دەرەوە)
ئەو نووسینە لە ئاستی پەنجەرەیەكدا هەڵواسرابوو كە
زۆركات رووناكی دەیدا لە ناوەڕاستی نووسینەكە .لەو
سەری دوكانەكەوە دەنگێك بانگی كردم كە بچمە دەرەوە،
منیش لەالی راستی دوكانەكەوە بە خێرایی خۆم گەیاندە
دەرەوە ،پیاوە پیرەكە پێی وتم چیت لەناو دوكانەكەدا
بینی؟ من پێم وت :هیچ؟ چونكە نووسراوی سەر
چەرمەكەم بیركەتەوە.
بەرلەوەی بگەمە ئەم گوندە ئەو پیاوە دوكاندارە شەوێك
هاتە خەونمو هەر لەوخەونەدا رێگاو ناونیشانی ئەو
گوندەی پێ نیشاندام كە ماڵەكەیو دوكانەكەی تێدابوو،
بە منیان وتبوو (مەوالناشەمسەددین) زۆركات دەچێتە
خەونی خەڵكیو بۆالی خۆی بانگیان دەكات .ئەوە قسەی
پیاوە ئیماندارو نوێژكەرەكانی ناو شارەكەم بوو كە بە
هیوابوون جارێك ئەو پیاوە نورانییە بێتە خەونیان .من
بەو ناونیشانەدا بەیانییەك ئەو ڕێگایەم گرتەبەر كە لە
خەونەكەمدا پێموترابوو ،لە تەموخوڕەی ئاو و رێگا
بەردەاڵنەكان نەدەترسام ،لەو پیاوانە ،نەدەترسام كە
دە هاتنە سەر ڕێگەم ،چونكە ئەو پیاوە پیرە لەخەونەكەدا
هەموو ئەو ترسانەی ال ڕەواند بوومەوە .رووناكیی
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رووی ئەو پیاوە پیرە زیاتر وای لێكردم تا بەرەو ئەو
گوندە ساردو دوورە بكەومە ڕێ  .لە ناو ئەو گوندەدا
شەوان چرایەك تابەیانی دەسووتا ،ئەویش چرای سەر
گۆڕێك بوو كە ه ەموو ساڵێك جارێك سەدان كەس لە
دوورەوە دەهاتنە سەر ئەو گۆڕەو دەپاڕانەوە بۆ
پاكبوونەوەی گوناه و چاكبوونەوەی ئازارەكانیان .ئەو
پیاوە پیرە پێی وتم :ئەو گۆڕە ،گۆڕی شاعیرێكە عاشقانە
ژیاو دڕندانە كوشتیان .نزای كەس وەرناگرێت ،لە
هەموو مرۆڤەكان توڕەیە ،گوێ لەم دێڕە شیعرانەی
(جەاللەدینی رۆمی) بگرە كە بۆتی دەخوێنمەوە..
(مەی بە ئێمە مەستە نەك ئێمە بە ئەو
تەن بە ئێمە دروستە نەك ئێمە بە ئەو)
گشت كەسێ بە ئاو تێر دەبێ ماسی نەبێ
رۆژی بێڕۆژی بەسەر چوو ،الدەچێ)
(گەر تۆ زەریا رۆكەیە ناو گۆزەیەك
گۆزە چەند دەگرێ؟ بەشی یەك رۆژە ..یەك)
ئەو رۆژانە ئاوا تووشم ببوو بە تووشی دەیان پرسیارەوە
نەمدەتوانی خۆم ڕزگاربكەم ،كە لە بەیانی زوودا
گەیشتمە ناو ئەو گوندە و لە بەردەمی دوكانێكدا پیرە
پیاوێك كە بەرگێكی سپیی كەمێك چڵكنی لەبەردابوو
گەیشتە الم ،وتی :ناوم (مەوالنا شەمسەددین)ە ،خەڵكی
پێ م دەڵێن (مەوالنای نور) هەندێك كەس من بە بێدین
دەزاننو هەندێك كەسی تر بە پیاوێكی نوارانیو
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شوێنكەوتوانی نەوەكانی ئیبراهیمم دەزانن .من
ئەوكەسانە دەناسمەوە كە دەچمە خەونیان ،با پێت بڵێم:
(ڕێگایەك بگرە بەر كە دوور دوور رووناكیی تێدا
شكبەریت ،چونكە گەمژەن ئەو كەسانەی كە بەبێ هیچ
خواستێك ڕێگاكان دەگرنەبەر ،ئەوە رەفتاری كەسانی
شێتە نەك كەسانی زاناو ژیر) تا رۆژ بووەوە ئەوە
قسەكانی ئەو پیاوەبوو.
كە خۆرهەڵهات تیشكەكانی دەچەقینە ناو چاوە
بێخەوەكانمەوە ،ئازارێكی توندیان دەگەیاندە چاوم ،بە
ڕووناكبوونەوەی دەوروبەرم دیمەنی ناو گوندەكەم بینی،
ترسانێك ترسام تاكو زەمەنێكی زۆر ئەو ترسە لەگیانمدا
دەهات و دەچوو ،ئیتر بەیانیان لەگەڵ هەڵهاتنی خۆردا
هەمیشە دەترسام ،بەپێی ئەم گێڕانەوانە لەم كتێبەدا من
تەنیا گوێگرم و ئەو پیاوە پیرە سەرجەموشەو حیكایەتو
وێنەكانی ناو ئەم كتێبەو ش تەكانی ناویم بۆ دەگێڕێتەوە.
ئەو دەیوت ئێمە بەشوێن هەموو ئەو رێگایانەدا دەگەڕێین
كە رۆحی رەسوڵی بچوكی تێداونبوو ،ئەو رۆحەی دەڵێن
لەگەڵ دەیان غەزەلی حەرامكراودا بە فەتوای حاكمێكی
زۆر بڵێ لە رۆژی یەكەمی مانگی رەمەزاندا لە
سەرسنوور بەیەكەوە سوتێندرانو خۆڵەمێشەكەیان
رۆكرایە ناو قوڕو قوڕاوی بارانەوە ،جار جارە ئێوە
دەتوانن منیش بە بەشێك لە گێڕانەوەكان دابنێن تا فێری
ئەوەتان بكەم كە قەت چێژ لەوحەرفانە نابینن كە بۆتان
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دەخوێننەوە .حەرفەكان كاتێك چێژ دەبەخشنە ئێمە كە
خۆمان بیانخوێنینەوە .ناكرێت هەموو شتەكان بدەینە پەنا
پیاوێك كە زیاتر لە سەد ساڵ دەبێت ئەو ژیاوەو هێشتاش
دەژی .دەترسم ئەو حەرفەكان بەم تەمەنە زۆرەوە باش
بە ئێمە نەگەیەنێت .زمانێك كە سەد ساڵبێت لە گڕوگاڵەوە
تا پیربوون حەرفی پێ بووترێت ماندووەو ناتوانێت
راستییەكان بە ئێمە بگەیەنێت  .ئێوە ئەمە فێرببن تا قەت
بە حەرفی خراپ ئاشنانەبن ،ئەو كەسانە خراپ فێردەبن
كە پێیانوابێت هێشتا مامۆستا پیرەكانیان وەكو تەمەنی
الوێتی حەرفەكانیان پێدەڵێنو فێریان دەكەن.
لەسەر یەكێك لە تاشەبەردەكانی سەر كانییەكی پڕ لە
ئاوی دەرەوەی ئەو گوندەدا ،لە ژێر وێنەی پیاوێكی پیر
كە باڵن دەیەكی گەورەی مردارەوەبووی بەكۆڵەوەبوو،
نووسرابوو(:ئەگەر جارێك بە (مەوالنا شەمسەددین)
گەیشتی لەم ناوەدا پرسیاری تەمەنی مەكە ،ئەو
بەدرێژایی دەیان ساڵ لەم ناوەدا خەڵكی لە بەرگی سەدان
كەسی تردا بینیوویانەو هێشتا بڕواناكەن ئەوبێت) .من
ئەوكاتانەی ئەو شتانەم دەبینی ترس دایدەگرتمو
نەمدەتوانی هەڵبێم ،ئێوە چۆن چۆنی لەم گێڕانەوانە
تێدەگەن بگەنو بزانن ئێمە كەوتووینەتە چ ئازارێكەوە.
ئێمە لەم گێڕانەوانەی رەسوڵی بچوكدا توشی تۆفانێكی
كوشندەبووین و ناتوانین بگەڕێینەوە بۆ ناو حەزو
ئارەزووەكانی خۆمان .بەاڵم هەرچۆنێك بێت دەبێ لەو

144

گێڕانەوانەی ئەو هەڵبێمو هەر وەكو چۆن ئێستا لە
گێڕانەوەكانی هەڵهاتووم ،ئیتر ناتوانم بەویستی ئەو بە
شوێن شارە شاراوەكانی ئەودا بگەڕێمو رۆحی
بدۆزمەوە ،چونكە مەوالنا پێی وتم رۆحی ئەو لەگەڵ
سەدان غەزەلی حەرامكراودا سوتێندرا ،مەگەر خودا لە
زەمەنێكی پا كتردا ئەو رۆحە سوتێندراوە زیندووبكاتەوە.
ئێستا ئەم پیاوە كە دەزانم مەوالنا شەمسەددینە پێم دەڵێت:
ئێوە وێنەكان لەم كتێبەدا بەتێكەاڵوی ببینن كە رەسوڵی
بچوك زۆركات بەغەمگینی كێشاوێتی ،بۆنموونە شارێك
دەبینی سوتاوەو سەدان كتێبی سوتاوی تێدایە( ،شێتێك)
كە سااڵنێك لە وەوبەر نووسەرێكی باش بووە ،سااڵنێكی
زوو بەر لە ئێستا یەكەم نووسینی خۆی باڵوكردووە،
دوای شێتبوونی لە دەست هەزاران كەسی گەمژەی
شارەكەی ئیتر شێت دەبێتو هەمیشە بۆ كتێب دەگری
نەك شتی تر .ئێوە بیبینن كە بەدیار سووتانی هەموو
كتێبەكانەوە دەگری ،بۆ حەرفەكان دەگری ،نەك بۆ
سووتانی شارەكەی ،لە ناو هەموو حەرفەكانیشدا بۆ چەند
حەرفێك دەگری نەك بۆ هەموویان ،بەدەنگێكی بەرز
وتوویەتی ئەو حەرفانەی من بۆیان دەگریم چوار
حەرفەكەی (ژیان)ە .ئەو حەرفە ژەنگاوییە فڕێدراوانەی
رژاونەتە ناو رۆحمانەوە ،ئەو ژیانەی من الم هیچەو
الی ئ ێوە زێڕێكی درەوشاوەیە .ئاخر زۆركات شێتەكان
باشتر لە میرێك یان لە زانایەك دەدوێن .لەوێنەیەكی تردا
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ئێوە دەبینن (عابیدی پیر) لە سۆفییەكی نورانیو عارفێكی
گەورە دەدوێت لە سەدەكانی ناوەڕاستدا  ،ئەو سەدانەی
بە سەدەی سۆفییە یاخیو برسیو راكردووەكان لە
خەڵكانی تر ناسراون ،گێڕانەوەكانی عابیدی پیر
دەربارەی ئەو سۆفییە دەڵێ :دواتر ئەو سۆفییە گەورەیە
هەموو نوێژەكانی و جل حەجی خۆی لە كێوی عەرەفەدا
دەفرۆشێت بە نانێكو فڕێی دەداتە بەردەم سەگێكەوە ،ئێوە
ئەم وێنانە چۆن چۆنی دەبینن بیان بینن ،من الی خۆم ئەم
وێنانە ناگۆڕمەوە بە سەدان شتی بەنرخو گرانبەها ،ئاوا
گێڕانەوەكان لەم كتێبەدا دەردەكەون ،بۆیە دەتوانن ئەم
گێڕانەوانە بەتەواوكەری یەكتر دابنێن تا دواتر دەتوانن
وێنەیەكی تەواوكراوی لێ دروستبكەن ،چونكە هیچ
نووسراو و وێنەیەك ناكاتە شتێكی تەواوكراو الی من،
چەند تەواوكراوبێت هێشتا الی من زۆری ناتەواوە .هەر
ئەمەیشە الی من كە وێنەی مرۆڤ تا ئەوپەڕی ناتەواوی
لە ڕووی بیركردنەوەو جەستەو قسەكردنیانەوە ناتەواوە.
كام مرۆڤ دەڵێت :من تا ئەوپەڕی كامڵی كامڵ و بێ
كەمووكوڕیم ئەوە الی من خراپترین كەسیانە .من دەبینم
وێنەو زاتی خودا لەوێن ەو زاتی هەموو كەسێك كامڵترە،
كەچی كاتێك (شەیتان) لەم رووە رووناكە رووبەڕوو
یاخی دەبێتو دژایەتیی كارەكانی خودا دەكات ،سەیر
دەكەومە گومانەوە و دەڵێم چۆن چۆنی لەبەردەم ئەم زاتە
كامڵە بێ كەموكوڕییەدا شەیتان بڕیاری یاخیبوون دەدا،
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وێنەی شەیتان لەیاخیبوونیدا دەبێتە وێنەی مرۆڤەكان
لەسەر زەوی الی من ،بۆیە هەمیشە وێنەی مرۆڤ الی
من زۆر نا تەواو و شێواوە ،ئەوە بینینی منە بۆ وێنەی
هەموو شتەكان لەسەر زەوی.
رێگاكانی ئەم گوندە بەتەواونەكراوی بەجێ هێڵرابوون.
لەو سەرەوە كە خۆر لە زۆركاتدا لێی ئاوا دەبوو ،لە ژێر
تیشكی خۆرەكەدا لە بناری كێوێكدا كە كەمتر لە دوو
هەزار مەتر لە ناوەڕاستی گوندەكەوە دووربوو،
بەردەكانی شینی دەكردەوەو تەڕایی ئاویان پێوە دیاربوو،
ئەو بەردانە وەكو پارچە ئاوێنەی وردبوو لە دوورەوە
دەبریسكانەوە .لە بناری ئەو كێوەدا تونێلێكی
تەواونەكراوم دەبینی ،دواتر مەوالنا شەمسەددین بۆی
گێڕامەوە كە ئەو تونێلە تەواونەكراوە ،ئەو تونێلەیە كە
مێردەكەی (فاتمەی خۆر) هەموو نەخشەكانی بردو بە
ناتەواوی بەجێیهێشت ،لەسەر دەستی سۆفییەكی نەزاندا
شوێن رۆحی ونبووی خۆی كەوتووە ،كە تاكو ئێستا
فاتمەی خۆر بۆ دۆزینەوەی ئەو پیاوە شاران دەگەڕێتو
ئازار بۆ دۆزینەوەی دەنۆشێ .ئێوە دەبێ بزانن فاتمەی
خۆر لەم گەڕانانەی ئێمە لە هەموو شتەكانی رەسوڵی
بچوك هەڵدەهات و بەشوێن دۆزینەوەی مێردەكەی خۆیدا
دەگەڕا نەك دۆزینەوەی رۆحی ونبووی رەسوڵی بچوك.
من هەموو سەفەرەكانی فاتمەی خۆرم ئاوا دەبینی ،ئەو
ناز انێت ئێستا مێردەكەی چۆتە كام شار ،زۆركات لەو
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ژنانەی كە دێنە الی پێیان دەڵێت ئێوە كە هەواڵی
پیاوێكیان پێدان وەكو ئەندازیارێكی سەرگەردان زوو
بەمن بڵێن ،تا بێمە الی ،پیاوێك كە خودا لە دۆزەخەكەی
خۆشیدا جێگەی ناكاتەوە.
ئێستا لەم گوندەدا جارجار دەنگێك دەبیستم كە بانگ
لەدایكی دەكات ،نەمدەزانی دەنگی كێیە ،گوندێك كە تاكو
ئێستا نە شوێنەوارو نە ناونیشانی رێگاو شتەكانی نازانم،
ناوێرم كەس تێبگەیەنم بۆ دۆزینەوەی ،ئەموشانە
گێڕانەوەی منن بۆ بینینی ئەو گوندە سیحراوییە .گوندێك
هەموو ماڵەكانی وەكو خۆی مابوون ،درەختەكانیان
سەوزو گەورە ببوون ،ئەو هەموو میوە گەنیوەت دەبینی
لەبن درەختەكاندا بۆنیان ئەوناوەی پڕكردبوو .ئەوەی
نەتدەبینی مرۆڤ بوو لەم گوندەدا .بە تەنیا ئەم پیاوە پیرە
نەبێت ،خەڵكەكەی لەناو ژوورەكاندا ،لەناو باخو
ناوەڕاستی رێگاكاندا مردبوون .تەنیا ئێسكو پروسكت
دەبینی .پۆلە باڵندەكان بەرز بەرز بەسەر ئەم گوندەدا
دەفڕین  ،لە دوورەوە لەالی ئەو تونێلە تەواونەكراوەوە
جار جار دەنگی گورگ و گیانلەبەرانی كێویت دەبیست.
ئەمە گێڕانەوەكانی ناو ئەم كتێبەیەو سەرەتای
بەیەكگەیشتنی من و مەوالنا شەمسەددینە لەم گوندە
ترسناكەدا .نازانم نەخشەی ئەم گوندە لە چ بەشێكی ئەم
نیشتمانەدایە  .بە تەنیا دەزانم ئەم گوندە لەسەر خاكی ئەو
كەسانەیە كە سەدان ساڵە رێگاكان دەبڕنو نازانن بۆچی
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بە رووناكی ناگەن ،چواركەس رەنگە لەالیەكی تریشەوە
كەسانی تر هەبن لەسەر ئەم خاكە ترسناكە بە شوێن
دۆزینەوەی رۆحی شاراوەی رەسوڵی بچوكدا
سەرگەردانبنو ناتوانن بیدۆزنەوە .ئەمە خاكی ئەو
كەسانەیە كە عابیدی پیر بەردەوام دەڵێت ئەم كوردانە لە
هەموو تەمەنێكدا پیرن و نە زانایەكیان تێدایەو نە
پێشەوایەك تابگەن بە دۆزینەوەی خاكە ونبووەكەیان.
عابیدی پیر وادەڵێت و مەوالنا شەمسەددینیش زۆركات
بڕوا بە قسەكانی دەكات ،منیش دەڵێم ئەم كوردانە
ئەوكاتانەی رووناكی دەبینن گاڵتەی پێدەكەن و قەدری
نازانن ،كە بەتاریكیش دەگەن بۆ ئەو رووناكییە دەگرین
كە بینیوویانە .جاران لەناو ئەم گوندەدا عابیدی پیر لە
ماڵێكدا دەژیا تا لەگەڵ مەوالنا شەمسەددیندا بەشەڕهاتنو
ئێرەی بەجێ هێشت .ئەو بەر لە رۆیشتنی بە چاوی
گریانەوە وتبووی :ئێستا دەزانم ئەوانەی لەگڵو
شەهوەت و حەرفی ناو نووسینەكانەوە دروست دەبن
هەموویان دەچنەوە سەر ڕێگاكانی درۆكردنو
خیانەتكردن بە یەكتری .دەڵێن بەسەفەری عابیدی پیر
ئێرە ئیتر بەرەو وێرانبوون چوو.
مەوالنا شەمسەددین لەسەر سفرەیەك كە لە پێستی مەڕی
كێوی دروستكرا بوو ،هێشتا بۆنی رۆحی ئەو مەڕە
كێوییەی لێوە دەهات كە مەوالنا خۆی سەری بڕی بوو.
لەسەر ئەو سفرەیە نانی بۆ من و خۆی دانا .لەتە نانێكی
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بۆری پێچا لە دوو تەڵ پیازەوەو بۆی راگرتم ،وتی:
سەرەتا ئەمە بخۆ تا لە ترسو ماندووبوون رزگارت
ببێت ،شتی توون رۆحی مرۆڤ لە ترس رزگاردەكات.
ئەو پارووە بۆنی دەستی مردوو شۆرێكی لێوەدەهات،
سارد سارد بۆنی ماسیی لێوە دەهات .هێڵنجم دەهات كە
قوتم دا ،سەر سفرەكە كەمێك گۆشتو برنجی
ساردەوەبوو ،جامێك ئاوی رەنگگرتووی بەڕەنگی سەوز
لە سەردانرا بوو ،چوار جۆر میوەی لەسەر بوو ،دەبوایە
تێرم بخواردایە ،چونكە زیاتر لە چل كاتژمێر دەبوو هیچم
نەخواردبوو .لەناو ژوورەكەدا بۆنی هەنگوینی تازەش
دەهات ،چەند چاوم گێڕا هیچم نەبینی .ژوورێك لە دوو
الوە رووناكی دەهاتە ناوەوە ،بەسەر هەموو ماڵەكانی
گوندە كەدا دەیڕوانی ،دیوارەكانی بە بەردی ناڕێك
دروستكرابوون و لە دوورەوە بۆنی قەوزەی وشكبوو
دەهات ،ناو ژوورەكە بە فەرشێكی دەستكردی ئەستوور
كە هەموو الكانی بەگوڵی مۆر رازابووەوە ،راخرابوو،
پاك وەكو ئەوەی رۆژانە خانمێك ئەم ژوورە پاكبكاتەوە.
هێشتا چاوم دەگێڕا بەناو ژوورەكەدا كە مەوالنا پێی وتم:
(كەسی ژیر ئەو كەسەیە كە بتوانێت نهێنیی ناو
ژوورەكان بدۆزێتەوە ،نەك شتە دیارەكانی ناوی).
نەمزانی ئەم قسەیەی بۆچی كرد ،تا بەردەرگای
حەوشەكەی بە درێژایی چوار مەتر بە داری لەتكراو
داپۆشی بوو .لەناو ئەو لەتە دارانەدا گیای سەوز
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روابوون .گەیشتن بە ئێرە منی دەترساندو بیرم لە مردن
دەكردەوە .ئەوكاتانەی لە نانخواردن لێبووینەوە ئەو پیاوە
پێی وتم كە خۆم بگۆڕم  .دەستێك جلی سپی پێنیشاندامو
وتی لەبەریانبكە (جەمالەدین) ژیان لەم بەرگانەدا شتێكی
ترە .ئیتر زمانت دەبێ حەرفی جوانی لێ دروستببێ،
منو تۆو چەند كەسێكی تر دەبێ رۆحی كەسێك
بدۆزینەوە كە لێیان شاردۆتەوە ،هەرچەندە دەزانم
دۆزینەوەی ئەو رۆحە بۆ ئێمە بەشێكە لە گرەوێكی
دۆڕاو ،ئەوەش دەزانم خودا شارێكی بۆ ئەو رۆحانە
دروستكردووە كە لەدوای مەرگ دێنە ناوی ،ئایا ئەگەر
ئێمە گەیشتین بەو شارە دەتوانین بەجێی بهێڵین؟ ئەو شارە
سەیر وسەمەرانەی ئێمە بۆی دەگەڕێین سەد ئەوەندەی تر
تەمەنمان هەبێت دۆزینەوایان كارێكی گرانە جەمالەدین.
مەوالنا بۆخۆی چووە دەرەوەووتی :كە بەرگەكانت
لەبەركرد وەرە بۆ بەردەم دوكانەكە.
لەگەڵ لەبەركردنی بەرگەكاندا هەستم دەكرد چەند ئەم
ناوە بێدەنگە  ،دەنگی مرۆڤەكان لێرە بۆ كوێ چوون؟
جار جار لەدوورەوە دەنگی باڵندەو گیانلەبەرانت
دەبیست .من كەوتبوومە كوێوە؟ خاكێكی تەڕو سەوزایم
دەبینی ،با بەردەوام بۆنی دەشتو چیاو درەختو
سەوزایی دەهێنا .بیرم لە دۆزینەوەی شارە رووناكەكان
دەكردەوە ،نەمدەزانی ئەو شارە رووناكانە چیان تێدایە
بۆچی دەبێ من خۆم بمرم و رۆحی كەسانی تر
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رزگاربكەم؟ ئەوە پرسیارێك بوو هەمیشە لەخۆمم دەكرد.
لەبەر دوكانەكەدا مەوالنا شەمسەددین دانیشتبوو تا
تەماشات بكردایە پیرتر دەهاتە بەرچاوت .بە بەرگە
سپییەكانییەوە لە مردووی دەكرد تا لە مرۆڤێكی زیندوو.
بەمجۆرە دەستی كرد بە گێڕانەوەی شتەكان بۆم :ئەم
مەملەكەتە كە تۆ پێت ناوەتە سەرخاكەكەی،
مەملەكەتێكیوێران و داڕزاوە .من تۆم بۆیە بانگكردۆتە
ئێرە تا بەشێك لە تاریكیت پێ نیشانبدەم .تۆ هیچ لە
عەشقی تاریكیو رووناكی نازانیت ،تۆ نازانیت چۆن
چۆنی باوەش بە یەكدا دەكەنو بۆ یەكتری دەدوێن ،دەبێ
ئەوانەت پێ بناسێنم كە بۆ هەمیشە لەناو تاریكاییدا
مردن و هیچیان بۆ ئایندە جێ نەهێشت .سەیری ئەم
ناوەبكە ،ئێرە شارێك بوو خەڵكەكەی بەردەوام خەریكی
كوژانەوەی رووناكییەكان بوون ،ئەو كەسانەشی ئاوا
رەفتاربكەن تاریكیی خۆیان و نەوەكانی دوای خۆیشیان
دەكوژێ  .تۆ لە شارێكەوە هاتوویت كە خەریكە وەكو ئەم
شارە دەبێتە گوندێكی بچوك و ئەوسا ئیتر كاول دەبێت.
خەڵكەكەی بە براو باوك و خزمەكانی تۆوە خەریكی
كوژانەوەی رووناكین ،ئەو مرۆڤە مۆمیاكراوانەی
شارەكەت بەردەوام رووناكی دەكوژێننەوە .من دەبینم
تەنیا تۆ كار بۆ گەیشتن بە رووناكی دەكەیت .ناخت
دەخوێنمەوە ،نامەوێت لەگەڵ ئەو كەسانەدا بمریت كە
بەڕێگاكانی تاریكدا رۆحیان گوزەردەكات ،بەاڵم شتێكی
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تریش لەناخی تۆدا دەبینم كە بەردەوام دەتخاتە سەر
رێگاكانی فێڵ و خۆحەشاردان .دەبێت من لەگەڵ تۆدا
بدوێمو حیكایەتی زەمەنێكی تێكەڵو پێكەڵت بۆ بگێڕمەوە.
دەبێ بەشوێن شارە رووناكە شاردراوەكاندا بگەڕێین تا
رۆحی رەسوڵی بچوك رزگاربكەین ،ئەو مرۆڤانەی لە
حەرفەكان دروستكران نابێ فێرە گوناهببن ،نازانم ئەوە
بە ئێمە دەكرێ یان نا ،بەاڵم نابێ لەگەڕان وازبهێنین.
شارەكەت لەسەر دەستی ئەو جەنگاوەرە دێرینانەی كە
هەمیشە بەدرۆ بەشوێن رووناكیدا دەگەڕان ،خەریكە
كۆتایی دێت ،ئەمە خراپترین وێرانبوونە كە شارەكان
لەسەر دەستی جەنگاوەرەكانی خۆیدا وێرانببێت .تۆ
ئێرەت نەبینیوە .ئێرە سەرزەمینێكە تەنیا ئەو كەسانە
دەیبینن كە خۆیان بۆ گەیشتن بە رووناكی ئامادەكەنو
هی چ كەسێكی تر ناتوانێت بگاتە سەر ئەم جۆرە خاكانە،
لەتۆیش دوودڵم هێشتا هەستدەكەم باش دەبیت .تۆ من
ناناسیت ،بەاڵم لەو كتێبەی دەتدەمێو رەسوڵی بچوك لە
كۆتایی نووسینەوەی دوا دێڕەكانیدایە ،ئەو كتێبەی
عابیدی پیر دەیوویست بۆ هەمیشە بیشارێتەوەوە تا
رۆحی رەسوڵی بچوك بەمردن بگات .لەو كتێبەدا ژیانی
هەریەكەمان بە مەرگو ناخۆشیو خیانەتكردن كۆتایی
دێت ،ئەوە چارەنووسێكە ئێمە ناتوانین لێی دەربازببین.
ئەوانە راستدەكەن ئەو كەسانەیشی كە لە حەرفی ناو
كتێبەكان دروستدەبن وەكو ئێمە هەمان خوی نەوەكانی
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ئادەم دەگرن لە درۆو دزیو فێڵكردن لە یەكتری بەردەوام
دەبن ،چارەنووسمان لەم كتێبەدا چارەنووسێكی ترسناكەو
دەبێ قبوڵی بكەین ،كتێبێكە بۆ خۆم لەسەر رەفەی
كتێبەكانی رەسوڵی بچوك چەند جارێك دەستم داوەتێ،
ئەو كتێبەی كە تا سەر لەم سەرزەمینەدا دەمێنێتەوەو هیچ
الفاو و ئاگرێ ناتوانێت لەناوی بەرێت ،كەسیش نازانێت
ئایا ئەمە كتێبێكی تەواوكراوە یان نا ،ئەو كتێبە بیخەرە
ناو قوو اڵیی زەوییەوە بۆ دەیان ساڵ بەجێی بهێڵە
حەرفەكانیوەكو خۆیان دەمێننەوە .ئەو كتێبە لە دوای
هەموو كتێبەكانی سەر زەوی دەفەوتێتو حەرفەكانی
دەبنە رۆحی ئەو ئینسانانەی كە لە دوای مەرگی
هەموومان لەم سەرزەوییەدا دەردەكەونەوە ،پێشموابێ
دوا كتێبە كە خەڵكی دەیخوێننەوە .من ناتوانم بڵێم چۆن
چۆنی ئەو كتێبەم لەسەر رەفەكانی ماڵی رەسوڵی
بچوكەوە گەیاندە بەردەستی خۆم .جارێك عابیدی پیر
دەیویست دەیان حەرف لەم كتێبە بگۆڕێت ،بۆ یەك ساڵ
لە گۆڕینی حەرفەكان بەردەوام بوو كە كۆتایی بە
گۆڕینی حەرفەكان هێنا .شەوێك هەموو ئەو حەرفانەی
عابیدی پیر گۆڕی بوونی رژابوونە بەردەمییەوەو وەكو
كرمی سپی بەقاچ و دەستیدا هەڵگەڕابوون .لەو شەوەدا
عابیدی پیر ترساو وابزانم هەر ئەو ترسەش بۆی بووە
مەرگ .ئەو لەو شەوەوە لەبیری چووەوە بۆچی لەگەڵ
ئێمەدا شاران دەگەڕێت و بیری لە فەرمانەكانی رەسوڵی
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بچوك نەدەكردەوەو زۆركات تاریكیی خۆشدەویستو
زۆركاتیش رووناكی .تۆ دەزانیت ئەو مرۆڤانەی لەم
سەرزەمینەدا كار بۆ كاولبوون و تاریكستان دەكەن ،ئەو
كەسانەن كە نەیانتوانی لەناخی خۆیاندا رووناكی
بدۆزنەوە ،ئەوانە كەسانێكن دەبێت تۆ خۆتیان لێ
النەدەیت ،دەبێ بیاندوێنیت تا رووناكی دەناسن .تا
رووناكیی ناخی تۆ بۆخۆیانی دەبەن .لەو كتێبەی دەتدەمێ
لە دوا الپەڕەكانیدا من دەناسیت ،ئەگەر كارت بۆ گۆڕینی
حەرفەكانی كرد ئەوا تۆیش وەكو عابیدی پیر
گەڕانەكانی خۆتت لەگەڵ مندا بیر دەچێتەوە .دەزانم
رۆژگارێك دێت تۆ عابیدی پیر تاوانباردەكەیتو ئەویش
تۆ ،من كاولبوونو وێرانەی زۆر شارو گوندم بینیووە،
تێكشكانو غوربەتی زۆر سوڵتانو كەسانی ترم بینیووە.
هاوڕێیەتیی زۆر لە شاعیرو سۆفییەكانو موریدو
خواناسو جەالدەكانم كرد ووە .مەترسە من كە ئەم
شتانەت بۆ دەگێڕمەوە شەوان لەگەڵ دەیان دزو
پیاوخراپدا خەوتوومو رێگەم بڕیوە ،لەگەڵ دەیان عاشقدا
رۆژانە گریاومو شوێن نوری خوداو نوری كچان
كەوتووم ،من لە دونیادا ئەوەی مەبەستم بووە هاوڕێیەتی
هەموو كەسەكانی سەر زەوی تاقیبكەمەوە .لەگەڵ
ئ ەوانەشدا هەر خودی خۆم بووم نەك كەسێكی تر ،تۆ
نازانیت شەوێك ژنێك لەوپەڕی جوانیدا رووت رووت لە
خانووەكەی خۆیدا جێگەی كردمەوەو دەیویست رەحەتی
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بكەم .ئەو شەوە ئەو ژنە رووتە لە بەرچاوم ببوو بە
باڵندەیەكی بچوك و بەدەورمدا دەهاتودەچوو ،كاتێك
بەیانی رووناكی لەو ژن ەی دا پێی وتم :دەزانیت ئەمشەو
هەستم دەكرد بوومەتە باڵندەیەكی بچوكو تۆیش ببوویتە
هێالنەكەم .من ئەوە ئیرادەم بوو كە ئەو ژنە ئەو شەوە
وەكو باڵندە ببینم نەك وەكو جەستەیەكی جوان بۆ
رابواردن .تێبگە من هەر ئەوكەسە بووم كە خۆم
هەبووم و لەبیری رەسوڵی بچوكدا دۆزر امەوەو ئەو منی
خستەوە سەر ڕێگانی گەڕان و سەفەر ،ئەو منی لە
حەرفەكانی خۆیەوە گەڕاندەوە ناو ئەم سەر زەوییانە .من
خۆم هەبووم و حەرفەكان منیان دروست نەكردووە .وەكو
ئێوە ..بەاڵم نەدەكرا لە فەرمانی سۆفییەكی وەكو رەسوڵی
بچوك دەربچمو مردن وەكو ئەو نەگێڕمەوە بۆ خەڵكی.
رەسوڵی بچوك نەیدەزانی بدوێت ،ئەو تەنیا دەیزانی
حەرفەكان لە ئێمە باشترو لە هەموو كەسانی سەرزەمین
باشتر لە كتێبەكاندا بنووسێتەوە .نە نانی دەستی دزەكانم
خواردووە لەو سەفەرانەدا ،نە بەقسەو نە بە جوانیی ناو
كۆشكەكانی سوڵتان و میرەكان رێگای خۆم گۆڕیوە .بە
هیچ كام لەمانە نەگۆڕدراوم .شارێك كە ناتوانم پێی
تێبخەم شارەكەی تۆیە .گەر جارێك هاتم پێویستە لەالی
گۆڕی ئەو چەند كەسەوە بمێنمەوە كە جاران لەو شارەدا
خەڵكیان فێری سۆزو خۆشەویستی دەكرد ،ئەوانە شایانی
سەردانكردنن ،نەك خەڵكە زیندووەكەی شارەكەت ،نەك
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مۆمیاكراوەك ان ،ماڵەكانی ئەو شارە پڕە لە درۆو
تاریكی و گریانی درۆزنانە .من كەسێكم تەمەنێكی سەیرم
لە سەفەری پیاوە جۆراو جۆرەكاندا بردە سەر ،كەسێك
فێریكردم كە بەرووناكیی ناخی خۆم بگەم ،ئەوسا
بەشوێن رووناكیی خودادا بگەڕێم .ئەو هێشتا بۆ من هەر
مامۆستاكەی جارانە .چەند حیكایەتێكت بۆ دەگێڕمەوە
یان چەند وانەیەكت فێردەكەم ،تۆ دەتوانی ئەو حیكایەتانە
قەت لەیاد نەكەیت ،پێت دەڵێم :ئەو كەسانەی شتێكت بۆ
دەگێڕنەوە هەوڵبدە بیرت نەچێتەوە.
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یەكەم
بەدەستخستنی رووناكی
بە چاوی دڵت ئەو گوندە دوورە ببینە ،كەسێك بە چاوی
دڵ شتەكان نەبینێت ناتوانێت وێنە راستەقینەكان
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تەماشابكات ،ئەو گوندەی كە بەهەموومان ناتوانین
جارێكی تر بیگەینێ ،تا لێی نزیك ببینەوە ئەو گوندە
دوورتر دەكەوێتەوە .دەبینیت هەموو تاریكایی دونیا
ناتوانێت رووناكیی سەر ئەو گوندە دابپۆشێت .من
رۆژانێك لەناو باخ و خەڵكێكی رووناكیپەرستدا لەو
گوندەدا دەژیام ،گوندێك بوو ئاو و رووناكی سەرچاوەی
جوانیی هەموو شوێنێكی بوون .دەزانیت چی بەسەر
ئەوگوندەدا هات ،ئەو كاتانەی مرۆڤ بیر لە كوشتنی
رووناكی دەكاتەوە ،دەبێ ئەم گوندە بهێنێتەوە یادی خۆی،
زۆركات پەالماردانێكی بچوك دەبێتە سڕینەوەی
گەورەترین شت لە دونیادا ،خەڵكی گوندەكانی ئەو
دەووروبەرە .ساڵێك لەوەرزی پایزدا كۆببوونەوە
بەقسەی میرە گەمژەكەیان كردبوو ،بڕیاریان دابوو
رووناكیی ناو ئەو گوندە بۆ خۆیان بەدەستبخەن .تا ناو
ماڵە تاریكەكانی خۆیانی پێ رووناك بكەنەوە .لە شەوێكدا
ئەوان بەگەورەو بچوكەوە پەالماری سەر ئەوگوندە
دەدەن ،ئەو شەوە پڕبوو لە خوێنو گریان و سوتانی شتە
جوانەكانی ناو ئەو گوندە ،لە پەالماری ئەو شەوەدا ،لە
پەالماری رووناكی دزاندا كەسیان بە زیندوویی
لەوگوندەدا نەهێشت ،هەموویان كوشتن ،ناو هەموو
ماڵەكان گەڕان بۆ رووناكی ،نە چرایەكیان لەو مااڵنەدا
دۆزیەوە نە مۆمێك بۆ رووناكی ،نە ئاگرێك بۆ
رووناككردنەوەی شەویان ،ئەو پیاوكوژانە گەمژەبوون
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نەیاندەزانی روناكی ناو ئەو گوندە رووناكیی رۆحو
ناخی خەڵكی ئەو گوندە خۆی بوو ،نەك رووناكیی چراو
ئاگر و شتی تر ،كاتێكیش هەموو خەڵكەكەیان كوشت،
ئیتر رووناكی لەو گوندەدا نەما .پیاوكوژەكانیش و
ر وناكی دزەكانیش نەیانتوانی رووناكیی مۆمێك بەرنەوە
بۆ گوندەكانی خۆیان وەكو دیاریەك بدەن بە میرە
گەمژەكەیان .من ئەو كاتانە لە سەفەری مامۆستاكەمدا
بووم كە ئەو رووداوە رویدابوو .من و مامۆستاكەم كە
گەڕاینەوە بۆ حەوت رۆژ لە ناو تەرمو درەختەكانی ئەو
گوندەدا گریاین ،شەوان ئێمە بەیەكەوە تەرمەكانمان لە
گۆڕ دەنا ،باشتر وایە بڵێم رووناكیی رۆحی
ئەوكەسانەمان لە گۆڕدەنا ،ویستمان ژیان بۆ ناو ئەو
گوندە بگەڕێنینەوە .سەیر هەموو ماڵەكانیان تێكدابووو
هەموو درەختەكانیان شكاندبوو .ئێمە لەگەڵ ناشتنی هەر
تەرمێكدا دەگریاین ،ئیتر بۆ چەند رۆژێك لە ماندووبووندا
خەومان لێكەوت .كە هەستاین بەویستی مامۆستاكەم
چرایەك بۆ هەمیشە لەو گوندەدا دەسووتا ،ئەوكاتانەی
رووناكیی ئەو چرایە شەوان دەگەیشتەوە ئەو گوندانەی
تر .ئیتر خەڵكی ئەو گوندانە بەبینینی رووناكیی ئەو
چرایە وەكو شێتیان لێدێت ،تا بەیانی ناخەون لە ترساندا.
لە ماوەیەكی كەمدا هەموویان شێت دەبنو بەردەبنە گیانی
یەكتری ،لە نۆزدە گونددا یەك كەس بە زیندوویی
نامێنێتەوە و هەموویان دەبنە قوربانیی رەفتارە
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قێزەونەكانی خۆیان .پیاوكوژەكانی ئەو گوندانە ،ئەوانەی
مابوونەوە لە شێتبووندا ئەوەندە گریابوون چاویان
كوێرببوو ،تا بەو كوێرییەوە هەموویان لە هەڵدێرو
دەشتەكاندا مردن .ئەم سەر زەمینەی ئێمە سەر زەمینی
پیاوكوژان و تاریكپەرستانە .لە هەموو رۆژگارەكاندا
خەڵكی لە كوێ رووناكییان شكبردبێت هاتوون بەخوێن
كوژاندوویانەتەوەو پەالماریان داوە .مامۆستاكەم لە
رەفتاری ئەو پیاوانە ئێرەی بەجێهێشتو سەری خۆی
هەڵگرت .من دەگەڕام تا جارێكی تر لێرە ژیان
زیندووبكەمەوە .تا ئەو كاتانەی رەسوڵی بچوك منی
گەیاندەوە الی خۆیو رایسپاردم كە رۆحی لە شارە
شاراوەكاندا بۆ بدۆزمەوە ،تا ئەو كاتانە من ئەو گوندەم
پڕكردبوو لە رووناكی و شەوان دەیان چرام بە
درەختەكاندا هەڵدەواسیو ئەو رێبوارانەی شوێنیان نەبوو
بۆ مانەوە لێرە ماڵە كاولبووەكانم پێ بەخشین ،ئێرە پڕبوو
لە ماڵی تازە ،بەرزاییەك نەما لێرە چرایەكی لێ نەبێت.
ئەو شارانەی ئێمە بۆیان دەگەڕاین ئەو شارانە بوو كە
پڕبوون لە نهێنی ،تۆ نازانیت ئەو شارانە چەند گەورەو
چەند دوورو چەند پێدا رۆیشتنیان ناخۆش بوو .ئێمە دەبێ
بە شوێن ئەو شارانەدا بگەڕێین ،چەندمان پێدەچێت بۆ
دۆزینەوەیان ئەوە دەبێ دواتر پێتی بڵێم .یەكەم هەنگاو
پێویستیمان بە رەفتاری چاكو قسەی باشە .تا لەو شارانە
نزیك ببینەوە.
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دووەم
كوێربوون بە خوێندنەوەی حەرفەكان
رۆژگاری ئێوە رۆژگاری چەند هەژدیهایەكە ،من دەزانم
هەموو رۆژێك دەیان كەستان لەالیەن ئەمجۆرە
هەژدیهایانەوە رۆحی دەهاڕدرێت ،شارەكەتان بۆنی
میزو شەهوەتی ئەو پیاوە هەژدیهایانەی لێدێت ،ئێوە
هێشتا سەیر ئەو هەژدیهایانەتان خۆشدەوێت .سەیر بۆ
مەرگو برینداربوون و ڕابووردوویان دەگرین ،ئەمەیە
گرەوی دۆڕاندنی هەموو شتەكانی ئێوە ،ئەمەیە
دۆڕاندنی رووناكیی ناخی خۆتان .كەس لەالی ئێوە
ناتوانێت بەبێ ئەم هەژدیهایانە بژی ،ئەمە ئەو حیكایەتە
سەیرو سەمەرانەیە كە لە الی ئێوە بوونی هەیە،
هەژدیهاكان بەخێودەكەنو خوێنی خۆتانیان دەدەنێ.
ژیانێكی سەیر بەسەر دەبەن ،چۆن چۆنی ئێوە بەردەوام
ئەمجۆرە پیاوانە دەكەنە هەژدیهای رۆحی خۆتان؟ سەیرە
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چەند ئەوان ئازارتان بدەن ئێوە تەمەننای گەورەبوونیان
دەكەن ،كەس لەم دونیایەدا نییە وەكو ئێوە دڕەندە
بەخێوبكات و گۆشتی خۆی پێبدات .كەس وەكو ئێوە
پیاوی دڕندەو شەهوەتبازی خۆشناوێت .سەیر لە جەژنی
لەدایكبوون و لە مارەبڕینی ژن بۆ كوڕەكانیانو لە
بەشودانی كچەكانی ئەو دڕندانانەدا هەڵدەپەڕن .ئەمەیە
شاری ئێوە ،ئەمەیە ئەوحیكایەتانەی بۆ كۆاڵن و باخو
شەقامەكان من دەیبیستم ،ئەمەیە مەرگی خەڵكە
مۆمیاكراوەكانی الی ئێوە .ئێوە خۆتان رۆح دەكەن بە
بەری ئەم هەژدیهایانەداو خۆتان بۆ مانەوەیان دەكوژن.
شارێك نابینم لە هیچ سەر زەمینێكدا وەكو شارەكەی تۆ
پڕبێت لە حیكایەتی ئەو كەسانەی خۆیان هەژدیها
پەروەردە بكەنو رۆحی خۆیانیان دەدەنێ .شارێكت هەیە
هەموو خەڵكەكەی رابووردووی خۆیان بەخشیوەتە
رۆحی ئەو هەژدیهایانە .ئەمەیە حیكایەتی شارەكەی تۆ،
بۆیە نامەوێت ئیتر لەوشارەدا بژیت ،هەڵبێ لە هەموو
گۆرانیو خوڕەوشتو تاوانو بۆنی باخو كۆاڵنەكانیا
هەڵبێ  ،لە بۆنی شەهوەتی رۆژانەی هەژدیهاكان دەبێ
هەڵبێیت ،ئەو هەژدیهایانە ناو مزگەوتو كەنیسەو
ماڵەكانتانیان پڕكردووە لە شەهوەتی نێرنەی خۆیان،
ئێوەش پاش سااڵنێكی تر دێن رەفتاری ئەمانە دەكەنە
حیكایەتی جوان جوان و بۆ نەوەكانتانی دەگێڕنەوە،
هەموو شتێكی ئێوە بۆنی شەهوەتی ئەمجۆرە
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هەژدیهایانەیان لێدێت ،ئێوە شەوان تا بۆنی شەهوەتی
ئەمانە بەسەرتاندا نەیەت ناتوانن بخەون ،دەزانیت
دەتوانیت جارێكی تر لە سااڵنێكی تردا بگەڕێیتەوە بۆ
ئەو شارەو لەسەر كورسییەك لە ناوەڕاستی باخی
ماڵەكەی خۆتاندا بە تەنیایی بڕیاری سوتانی هەموو
یادەوەریی پیاوە هەژدیهاكان بدەیت ،لەوە ناخۆشتر نییە
كتێبخانەكانی شار یادەوەریی ئەو پیاوانەی تێدابێت ،كە
حەرفەكانیان بە گریانی ئێوە نووسیوەتەوەو بەشەهوەت
ئێوەیان بەخێوكردووە و بەهەشتی خودایشیان بۆخۆیان
كڕیوە ،چ ی لەو هەموو كتێبە پڕ لە درۆیانە دەكەیت ،تۆ
دەتوانیت هەموویان بسوتێنیتو حەرف بە حەرفیان
بدەیت بەدەم ئاوی ناو زێرابەكانەوە ،پێش هەموو شتێك
شوێن بە شوێن ،كتێبخانە بە كتێبخانە بگەڕێ
یادەوەرییەكانی ئەو پیاوە بسووتێنە كە حەزی بە
كونكردنی كچە چواردە سااڵنەكان دەكردو بە گریانەوە
دەیناردنەوە بۆ ماڵەوە ،بۆنی شەهوەتی ئەو پیاوە
شارەكەت كاول دەكات تا تۆ دەڕۆیتەوە ،ئەوە پیاوێكە
رۆحی هەژدیهای لە گیاندایە ،دەبێ یەكەم كاری تۆ
سوتانی یادەوەرییە درۆزنەكانی ئەوبێت ،هەموو
حەرفێكی ئەو یادەوەریانە كرمێكن رۆدەچنە ناوچاوی
خوێنەر ەوە ئەگەر نەیانسوتێنیت ،هەمووتان كوێردەبن
ئەگەر واز لە حەرفی ئەو یادەوەریانە نەهێنن ،شارەكەی
تۆ پڕە لەم جۆرە پیاوانە ،هێشتا ئێوە بۆیان دەگرین.
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كتێبخانەكانی شار بۆگەنیان كردووە ،چۆن چۆنی ئێوە
سەریان پێدادەكەن .ڕەنگە باشتر لە تۆ خاوەنی ئەو
كتێبانە بناسم ،تۆ پیاوكوژت بینیوە یادەوەرییەكانی
خۆی وەكو فریشتە بنووسێتەوە؟ .كەسێكت بینیوە گوەلل
بنێت بە رۆحی عاشقێكەوە و دواتر لە یادەوەرییەكانیدا
باسی گۆرانیوتن بۆ عاشقان بكات؟ كەسێكت بینیوە
جەستەی كچانی برسی پڕبكات لە شەهوەتو دواتر
لەیادەوەرییەكانیدا بۆ كڵۆڵییان بگری؟ من هێڵنجم دێت كە
لێرەوە بەخەونیش بە بەردەم ئەو كتێبخانانەدا تێدەپەڕم.
حەرفی ئەو كتێبانە حەرفی مردن بۆ ئەوكەسانەی
دەیخوێننەوە ،حەرفی كوێربوون و داڕزانە.
دەبێ وانەكانت بۆ تەوابكەم تا تۆیش نەبیتە هەژدیهایەكی
تر ،لە ساڵی یەكەمی سەفەرێكمدا لە رێگاكان بۆ
هندستان و دۆزینەوەی رۆحی رەسوڵی بچوك ،دەڵێن لە
ناخی هەر شارێكی ئەو واڵتەدا شارێكی جوانترو
رووناكتر هەیە ،ئێوارەیەك دەیان كەسم بینی شوێن
منداڵێك كەوتبوون ،منیش شوێنیان كەوتم ،من دەمویست
دەرسو پەند لە رەفتاری خەڵكی ئەو ناوە وەربگرم .بۆیە
زۆركات دەڵێم ئەگەر شێتێك گریا ،تۆیش لەگەڵیدا بگری،
ئەگەر منداڵێك بەردی گرتە باڵندەیەك ،تۆیشوەكو ئەو
بەرد بگرە باڵندەیەكی تر ،چونكە لە هەرشتێكوانەیەك
فێردەبیت .شەوێكی تەواو رێگەیان بڕیو منیش لە
دوایانەوە دەڕۆیشتم .ئەوان بۆ بەیانی گەیشتنە نزیك
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كارێزێكی پڕ لە ئاو ،منداڵەكە بە پیاوەكانی وت :مارە
گەورەكە لەم كارێزەدایە كە ئێوە شەوان باسی دەكەن و
هەریەكەتانوا نیشان دەدات ئەگەر بیگەنێ دەیكوژنو
خەڵكی لە دەستی رزگاردەكەن .ئێستا دەتوانن هێزو
پیاوەتیی خۆتان لێرەدا تاقی بكەنەوە تا بە پیاوی درۆزن
دەرنەچن لەالی ئێمەی منداڵەكانتان ،وەرن بیكوژن .من
بینیم پیاوەكان تەماشای یەكتریان دەكرد .منداڵەكە هەندێك
بەردو لەتە داری فڕێدایە ناو كارێزەكەوە ،مارەكە بۆ
بەرەنگاربوونەوەی پیاوەكان هاتە دەرەوە .بینیم هەموو
پیاوەكان هەڵهاتن و هاواریان لە خەودا دەكرد .ئەو منداڵە
قاقا بە ڕاكردنی پیاوەكان پێدەكەنی ،لەناویاندا زیاتر بە
راكردنی باوكی خۆی پێدەكەنی ،ئەمەیە ئەو شتانەی
هەمیشە لە سەفەرەكاندا نابێت لە بیریان بەرینەوە ..ئەم
دیمەنانە ئەووێنە تەواونەكراوانەنن كە دەبێ لەسەر
دەستی كەسانی تردا رۆژگارێك تەواوبكرێن.
ئەوكاتانەی مەوالنا شەمسەددین بۆ من دەدوا لە شەرە
قۆچی دوو بەرانە كێویی لەو بەرمانەوە كە بەشەر
هاتبوون ،بێدەنگ بوو ،ئەو دوو بەرانە كێوییە،
خورییەكانی ژێر سكیان لەزەوییەكەی دەدا ،لە قەڵەویدا
هیچ كەس دەرەقەتی گرتنیانی نەبوو ،ئەوەندە تووند
سەریان بەیەكدا دەكێشا من لە تەقەی سەریان دەترسام.
دووراو دوور گوژمیان بۆ یەكتری دەخواردەوە ،تا چەند
ساتێك بەو جۆرە هەردووكمان لە شەڕە قۆچی ئەو دوو
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بەرانە كێویەمان دەڕوانی .دواتر مەوالنا پێی وتم:
زۆربەی ئێواران ئەو دوو بەرانە كێوییە ئا لەویادا بەیەك
دەگەن ،بەو جۆرە شەڕە قۆچ دەكەن .من لە خەڵكیم
بیستووەو لە كتێبێكدا كە حیكایەتە ئەفسانەییەكانی تێدا
نووسراوەتەوە خوێندوومەتەوە ،ئەو دوو بەرانە كێوییە،
دوو سوڵتانی شەڕانیو خوێنڕێژبوون .لەسەر دەستی ئەم
دووانەدا سەر زەمینێك كاول دەبێت ،تا بە رێكەوت
رۆژێك سۆفییەكی گەورە كاری خوێناویی ئەم دوو
سوڵتانە دەبینێت ،لە خودای خۆی دەپاڕێتەوە بیانكاتە
بەرانە كێوی تا بۆ خۆیان لەو كێوانەدا شەرە قۆچ بكەنو
ئازاری یەكتری بدەن ،نەك ئازاری خەڵكی .دەڵێن ئیتر
دوای چل رۆژ ئەو دووانە دەبنە بەرانە كێوی ،ئەوە
زەمەنێكی زۆرە ئاوا خەریكی شەرە قۆچنو كەسیان
كەسیانی بۆ نابەزێت .من لە سەفەرەكانمدا زۆرشت
فێردەبوومو كەسم نەدەبینی وەكو من بەشوێن
رۆحی ونبووی كەسێكی تردا بگەڕێت .ئەمەیش بەشێكە
لە رۆژانی ژیانی من ،بەشێكە لەو رۆژانەی كە لەسەر
دەستی كەسێكی پیردا زیندووكراونەتەوە .زۆر جار
رۆژانی تەمەنی خەڵكیوندەبنو دواتر كەسێك ئەو
رۆژانە وەكو خۆی دەگەڕێنێتەوە ناو بیری خەڵكانی تر،
ئاوا رۆژانی من و گێڕانەوەكانم جارێكی تر پیرە
سۆفییەك ،پیرە نووسەرێك كە نایەوێت بمرێت و ئەم
زەوییە پڕ لە فرمێسكانە بەجێبهێڵێت ،ئەو رۆژانی من بۆ
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خەڵكی دەگێڕێتەوە ،الی من رۆژانێكی جوانەو ئەو پیرە
جوانتر دەیانگێڕێتەوە.

سێیەم
شەوی چەتەكان
لە رێگاكانی سەفەرمدا تووشی دەیان شتی سەیرو
سەمەرە بووم ،لە یەكێك لە شەوانی ئەو سەفەرانەمدا،
شەوێك رێگەم كەوتە سەر ڕێگای ئەو چەتانەی كە شتیان
لە سەر سنوورەكانەوە دەدزیو دەیانبردە شارە
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گەورەكان و دەیان فرۆشتنەوە .ئەو شەوە من گەیشتمە
سەر سنور ،لە ناو بێشەو چەمێكی دوورو درێژدا توشم
بوو بە توشی ئەو چەتانەوە ،ژمارەیان دەگەیشتە نەوەد
كەس ،بە قسەكانیاندا لە ناویاندا كەسێكم ناسییەوە كە
جاران هەمیشە خاوەنی كتێب و نووسراو بوو ،پیاوێك بوو
تابڵێی قۆزو بااڵبەرزو چاوگەورە ،كەسێك بوو هەمیشە
من دەموت ئە م پیاوە دەبێت بە زانایەكی گەورە ،لە ناو
هەموویاندا ئەو كەسەم ناسییەوە ،شەوێكی سەیربوو
چەتەكان ئەو شەوە تەنیا منیان دەستكەوتو هیچی تر،
كەسێكیان دەستكەوت نەك گیرفانەكانی ،نەك كۆلەكەی،
بەڵكو ئەو شەوە ناو سكیشی بەشی پاروییەك خواردنی
تێدانەبوو ،چەتەكان ئەو شەوە كەسێكیان گرت كە
برسێتی هێزو توانای لێ بڕیبوو ،لەوەتی كاری چەتەییان
دەكرد بڕواناكەم كەسێكی الت و پووتی وەكو منیان
دەستگیركردبێت .نەیاندەزانی چیم لێبكەنو چۆن چۆنی
بەم هەموو هەژارییەی خۆمەوە كەوتوومەتە ئەم
سەرسنوورەوە .ئەو پیاوەی كە من ناسیمەوە ،المەوە
دانیشت ،پێم وت  :باشتر وایە نەمكوژنو یەكێكتان بمبەنە
ناو شارێكەوە بە چەند فلسێك بمفرۆشن ،ئەو فلسانە
شتێكتان بۆ دەكات ،نەك كوشتنی من .ئەوپیاوە هێشتا منی
نەناسی بووەوە ،زۆر بەم قسەیەم توڕەبوو ،پێی وتم :خۆ
ئێمە سواڵكەرنین تا دەست بۆ یەك دوو فلس بگرینەوە.
كوش تنی تۆ ئەوەی باشە كەس بە جێگەو رێگەی

169

شەوانمان نازانێت .پێم وت :چەند جار ئەو حیكایەتەت
خوێندۆتەوە كە باسی ماری ناوناخی دەروێشەكە دەكات
بەزیندوویی؟
ئەو پیاوە سەیر هاواری كرد ،سەیر راپەڕیو سەیر
چاوی لە دەموچاوم نزیككردەوە ،گیانی كەوتە لەرزینو
جارێكی تر هاواری كردەوە ،بەردەوام ناوی منی دەهێنا،
هەموو چەتەكان لێم خڕبوونەوە .ئەو پیاوە هێشتا دەستی
دەلەرزی و زمانی گۆی نەدەكرد بۆ قسەكردن لەگەڵ
مندا ،چەتەكان منیان بردە بەردەم رووناكیی چراكانیان،
ئەو پیاوە كە جاران خاوەنی كتێبو نووسراوبوو ،ناوی
(مەزهەری شین) بوو ،ئیتر لەبەر رووناكیی چراكاندا
توند باوەشی كرد بە ملمداو دەگریاو دەیوت :لە هەموو
سەروەت و سامانی دونیا گرنگتری بۆ من ،خودا جارێكی
تر رێگای رووناكی پێ نیشاندامەوە .چەتەكانی هاوڕێی
هەموویان سەریان سوڕمابوو لە گریان و قسەكانی
مەزهەری شین .پێم وت :هێشتا مارەكەی ناخت فەرمانی
نابەجێ بەسەر تۆدا دەداتو گیرۆدەی فەرمانەكانی
ئەویت .ئەو حیكایەتەی جارانم بۆم دەگێڕایتەوە ،تۆیش
زیاتر لە شوێنێكدا نووسیووتەتەوەو بۆ خەڵكیت
دەگێڕایەوە ،ئەو مارەی من بۆم باس دەكردیت مارەكەی
ناخی خۆت بوو نەك هی كەسانی تر .من یەكەم جار
بەبینی تۆ زانیم ناتوانی لەناو كتێبو نووسراو و
قوتابییەكاندا ببیتە كەسێكی باشو دادپەروەر ،گەرچی
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سەرەتا هەستم بەزیرەكیت دەكرد .من زانیم مارەكەی
ناخی تۆ مارێكە دەبێ بۆ رۆژگارێكی زۆر بە سەدان
خەڵكەوە بدات و ئازاریان پێ بگەیەنێت .كوشتنی ئەو
مارەی ناو ناخی تۆ هەروا ئاسان نەبوو ،تا كەسانی وەكو
ئێمەی مامۆستا بتوانن بە حەرفو حیكایەتو حیكمەتو
فێربوون بیكوژن .ئێمەی مامۆستا هەمیشە ئەو مارە
بچوكانە لە ناخی قوتابیەكانماندا دەكوژین كە دەسەاڵتمان
بەسەریاندا دەشكێت .قوتابیەكان كە دێنە المان خۆیان
هەست بەو تولە مارە نووستوو بچوكانەی ناخی خۆیان
ناكەن .ئێمەی مامۆستاوردە وردە بە فێربوونو
ئاشنابوون بە دونیای رووناكیو ناساندنی رێگای
فێربوون ئەو تولە مارانە لە ناخی قوتابییەكاماندا
دەكوژین .ئەوە تەنیا ئامانجێكە كە ئێمەی مامۆستا
ئەنجامی دەدەین .ئەوانەی فێردەبنو رێگای رووناكی
دەگرنە بەر ،ئیتر تولە مارەكانی ناخیان زۆر زوو
دەتۆپن .بەاڵم من لەیەكەم رۆژی بینینی تۆوە هەستم كرد
چەند منداڵیت ،كەچی مارێكی گەورە لەناختدا بوونی
هەیە ،بۆیە نەتدەتوانی حەرفەكان وەكو خۆیان باش
فێرببی .هەمیشە وات دەزانی تەنیا لەناخی یەك كەسدا
تولەمار هەیەو نەتدەزانی ئەو تولەمارانە لەگەڵ
گەورەبوونی منداڵەكاندا ئەوانیش گەورە دەبن ،تەنیا
رێگایەك بۆ تۆپاندنیان فێربوونە ،بۆیە ئەو كەسانی
فێرنابن و رووناكی نا ناسن مار حوكمی بیركردنەوەیان
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دەكات و دەیانخاتە سەر رێگای تاوانو خوێنڕشتن .كەس
نەیتوانی مارەكەی ناخی تۆ بتۆپێنێت ،زۆر رێگام گرتە
بەر تا لەناختی دەركەم هیچ حەرفێك كاری لە بوونی ئەو
مارەی ناخی تۆ نەدەكرد .ئەو مارەی ناخت خەریكە
پیردەبێت و تۆیش هێشتا چەتەیی دەكەیت .ئەو پیاوە لەناو
هەموو چەتەكاندا دەگریاو شتێكی نەبوو بۆ وتن .ئیتر
كەوتە گێڕانەوەی رۆژگاری تەمەنی خۆی بۆ چەتەكانو
من ،تا بەیانی گریاو شتەكانی خۆی دەگێڕایەوە .بۆ
بەیانی گەورەی چەتەكان كە خۆی بوو بە منیوت:
كەسانێك هەن بە درۆ خەریكی كتێبو فێربوونن .منیشو
ئەم چەتانە ئاوابووین .ماری ناخی هەریەكەمان خراپ
بە سەدان كەسیانەوە داوە .ئێستا ئیتر تۆی مامۆستامان،
دەتوان ی مارە پیرەكانی ناو ناخی هەر یەكەمان بتۆپێنیت
 .لەهەچ كاتێكدا مرۆڤ بتوانێت فێرببێت هێشتا پێویستی
بە مامۆستایە  .لە ئەمڕۆوە تۆ مامۆستای گەورەو ئێمەش
كۆمەڵێك قوتابیی پیرو گەمژەین و دزین لەبەردەستی
تۆدا ،بەزۆر تا دەتوانی لەناو حەرفی روناكیدا رۆح
بكەرەوە بەبەرماندا.
ئیتر بۆ ماوەی ساڵێك لەناو بێشەو گوندێكی سەختو
دوورە دەستدا ،گوندێك كە هەموو شتێكی بە حەرام
دەژمێردرا ،لەو گوندەدا نەوەد قوتابیی پیرم فێردەكرد.
هەوڵم دەدا ماری ناخی هەریەكەیان زۆر زوو بكوژم.
لەو ساڵەدا سەیر خەریكی فێركردنی چەتەكانبووم .ئەو
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ناوە ئاوەدانیی تێكەوت .چەتەكان الی من خەریكی
فێربوون بوون و خەڵكیش بەردەوام خەریكی ئاوەدانیو
ژیانی خۆیان بوون .ئەو خەڵكە جار جار لەمنیان
دەپرسی ئەی چەتەكان رویان كردۆتە كوێ ؟ منیش
دەموت رویان كردۆتە سەر ڕێگاكانی دۆزینەوەی
رووناكی و خودا لە كارەكانی پێشوویان ببورێت .پاش
ئەو ساڵە كە من بەجێم هێشتن خەڵكی لەو ناوەدا زۆرباش
بە رووناكی ئاشناببوون و گوندو باخەكانیان ئاوەدان
دەكردەوە .من ئەو كاتانەی بۆ نوێژو پشوودان دەچوومە
بن درەختێكی گەورەی داربەڕوو ،تەماشای كارو
ماندووبوونی ئەو خەڵكەم دەكرد لە كێڵگەكانیاندا ،ئەو
كەسانە ی كە ساڵێك پێشتر لەم ناوەدا بەترسەوە
دەڕۆیشتن ،لەسەر ئەو رێگایانەی جاران چەتەكان
خەڵكیان ڕوت دەكردەوە ،دەمبینی مندااڵن چاوشاركێ
دەكەن و بەشوێن باڵندەكاندا راكە راكە دەكەن ،ئەو
رۆژانەی چەتەكان الی من خەریكی فێربوونو
پاكبوونەوەی گوناهەكانیان بوون ،ئەوان رۆژانە ئەگەر
هەرمێیەكیان دەست بكەوتایە دەیانخوارد ،ئەگەرنا ئەوا
لە لەتە كولێرەیەك زیاتر كە بە پیاڵەیەك شەكراوەوە
دەیانخوارد هیچی تریان نەدەخوارد ،ئەمەیان بە تۆڵە
كردنەوە لە نەفسی خۆیان دەزانیو دەیانوت هەتا هەین
ئاوا دەژین .ئەو رۆژەیویستم بەجێیان بهێڵم (مەزهەری
شین) و قوتابیە پیرەكان تا دەیان میل لەسەر سنوور

173

لەگەڵم هاتن و هەر هەنگاوێك لە رۆیشتنم و دوور
كەوتنەوەم لێیان ئەوان وەكو منداڵ دەگریان .دوای
سااڵنێك نامەیەكم بە ئیمزای هەموویان بۆ هات كە
هەریەكەیان قوتابخانەیەكی هەیەو خەریكی كوشتنی
تولەماری ناو ناخی مندااڵنی گوندەكانی ئەو ناوەنو
دەیان قوتابخانەیان بۆ فێربوون كردۆتەوە.
تۆ ئەمە فێرببە كەسانێك ئەگەر ناخیان پڕببێ لە
رووناكیی راستەقینە ،دەتوانن سەدان كەسی خراپ بۆ
سەر رێگای راست رێنوومایی بكەن.
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گەیشتن بە دوا نهێنیی
رۆژەكانی رەسوڵی بچوك
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ئەگەر خودا بۆ هەموو كێوەكان و بەرزاییەكان پێپلیكانەی
دروستبكردایە ئەوا مرۆڤ قەدری ماندووبوونی
نەدەزانی...
ئەمە ئەو دێڕانەبوو كە فاتمەی خۆر لە سەر پەڕە
كاغەزێك دەینووسی و دەیدا بەو كەسانەی كە دەهاتنە الی
بۆ چارەسەری نەخۆشیو ئازارو هەواڵپرسینی.
ئەو رۆژانە ئێمە لە سەفەری شارە دوورەكاندا بووین ،لە
شارێكەوە دەچووینە شارێكی تر ،بێماناترین سەفەرو
ناخۆشترین گەشتمان لەم ماوەیەدا دەكردو ناچاریش
بووین هەموو ناخۆشییەكان لە ئێستادا قبووڵبكەین.
مامۆستاكەم دەیوت زۆر لەو شارانەی ئێمەی بۆ دەچین
ناتوانین خەڵكەكەی ببینین ،ئێمە دەتوانین شارەكان وەكو
خۆمان ببینین نەك وەكو كەسانی ئاسایی ،بەشێك لەو
شارانە كە ئێمەی بۆی دەچین ئێستا تەنیا ناو و وێنەكانیان
لە كتێبەكاندا بوونی هەیە .بۆ ئێمە گران نییە كە بتوانین
سەفەری ناو ئەو شارانە بكەین كە تەنیا لە كتێبەكاندا
ناویان ماوە ،ئەمە خۆشترین سەفەرەكانی ئێمەیە كە
دەیكەین .ئەگەر هەموو كەس بیان توانیایە گەشتی ناو
ئەوشارانە بكەن كە تەنیا بە حەرفو دێڕەكان كەسانی
تر هەست بەبوونیان دەكەن ،ئەوا ئەو شارانەش كاول
دەبوون و زۆر زوو حەرفەكانی ناو ئەو كتێبانەش
هەڵدەوەرینو لە كتێبەكانیش دا بوونیان نەدەما ،كەسانی
ئێستا دەردێكن ،بچنە هەر شوێنێك وێرانی دەكەن .ئێمە
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زۆركات گەشتی ئەو شارانە دەكەین كە لەبیری كەسدا
نییە كە رۆژێك لە رۆژان بتوانن سەفەری بۆ بكەن .ئەو
شارانەی كە هەموو الیەكیان بە دێڕە خوارو خێچەكانو
بە حەرفە ماندووەكان گیراوە ،ئەو شارانەی كە خەڵكی
تر تەنیا لە كتێبەكاندا وێنەو ناویان دەبینن ،ئەو شارانە
زۆركات رۆحی مرۆڤە پاكەكانی تێدا جێدەكرێتەوە .من
هەستم دەكرد رۆحی رەسوڵی بچوكیش لە یەكێك لەو
شارانەی كە ناویان لە كتێبەكانی بەردەمی خۆیدا هاتووە
شاردرابێتەوە .ئەگەر هەموو كەس وەكو من رۆحی ناو
ئەو شارانەی دەبینی شێت دەبوون ،هەموو وێنەی ئەو
شارانەیان بۆ دەستبەسەراگرتنی ئەو رۆحانە دەسووتاند،
خەڵكی ئێستا تەنیا شارە زیندوو و زەبەالح و بۆگەن و پڕ
لەخراپەكارییەكان دەبینن ،نەك شاری ناو وێنەو
كتێبەكان ،نەك شاری راستە قینەی رۆحەكان.
ئەو رۆژ انە ئێمە لە شارێك دەگەڕاینەوە ،كە میری
ئەوشارە بۆ ماوەی نۆ رۆژ لە زیندانێكی تاریكو تنۆكدا
زیندانیی كرد .ئەو شارە پێیان دەوت شاری (هەنگی
ڕەش) ،شارێك بوو هەموو خەڵكەكەی لەیەك دەچوون.
پیاوەكانیان بچوكو ژنەكانیان بااڵبەرز .ئاووهەوای ئەو
شارە بۆنی كاڵەكی پاككراوی لێوەدەهات .من هەستم
دەكرد هەموویان دەتوانن بفڕن ،لە بەرچاوی من
هەموویان باڵیان هەبوو .ئەوە ناخۆشترین شاربوو كە
ئێمە لە ماوەی ئەو سەفەرانەماندا بگەین پێی .شەوانی
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ئەو شارە تاریكو رۆژیشی تابڵێی تەماویو لێڵ بوو،
رووبارو كانیاوەكانی سەیربوون ،دەبوایە بۆ زۆریان بە
دەیان پێپلیكانەدا بڕۆیشتیتایەتە خوارەوە ،كەس لە ئێمە
ئاوی ئاوا رونیان نەبینیبوو لە ژیانیاندا .بەدەیان پۆل
باڵندەت دەبینی ،باڵندەی سپیو رەشو ڕەنگاو ڕەنگ لە
قەراغی ئەو ئاوانەدا مەلەیان دەكردو باڵەكانیان
رادەوەشاند .كەس لە ئێمە حەزی نەدەكرد چاو لە بینینیان
هەڵبگرێت .لە بری قسەكردن هەموو خەڵكەكەی
بەدەستو ئیشارەت یەكتریان تێدەگەیاند ،ئێمە ویستمان
بۆ نزیك ماڵێك بچین كە مەوالنا پێی وتبووین ئەو ماڵە
ماڵی دۆستێكی دێرینی خۆمە .من پێم وت :خۆ هەموو
كاتێك دۆست تاسەر وەكو خۆی نامێنێتەوە) بە گەیشتنمان
ئێمە لەالیەن چەند كەسێكی ناشیرینو كورتەبااڵوە
دەورەدراین .تەنیا یەكێكیان كە لەوە دەچوو خەڵكی ئەو
شارە نەبێت ،بە قسە هات و پێی وتین :چۆن چۆنی
رێگای ئەم ماڵەتان دۆزییەوە؟ مەوالنا پێی وت(:ماڵی
برادەرێكمە كە جاران پێكەوە دەمانخوێندو بەشوێن
زانستو دۆزینەوەی ئەو رێگایانەدا دەگەڕاین كە
خزمەت بەخەڵكیان پێبكەین) .لە دوای ئەو قسانەی
مەوالنا یەكێكیان رۆیشت بۆ ناو ماڵەكەو ئەوەندەی نەبرد
بە توڕەییەوە گەڕایەوەو ئێمەیان بردو فڕێیان داینە ناو
زیندانێكی گەورە و تاریكەوە كە زۆر نزیك ئێمە گوێمان
لە دەنگی خوڕەی ئاودەبوو .لە رۆژی نۆیەمدا كەسێك
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كە هەموو گیانی بە پارچە زیو و زێڕ رازابووە ئێمەیان
بردە بەردەمی .مەوالنا توڕەو بێ ئارام سەری خۆی لە
سەرسنگی هەڵنەدەبڕی .ئەو پیاوەی كە خۆی وەكو
میری ئەو شارە نیشان دەدا ،دەستی كرد بە قسەكردن
بەزمانێك كە ئێمە هیچمان لێی تێنەدەگەیشتین ،ئەو شارە
هەموویان الڵبوون تەنیا میرەكەیان نەبێت ،من دواتر
زانیم مەوالنا باش لە قسەكانی دەگەیشتو باشیش
دەیناسی  .ئەو پیاوە لەسەر كورسییەك دانیشتبوو كە
قاچەكانی بە گوڵی گوڵەباغی سوور داپۆشرابوو.
بەرگەكانی بەری لە ئاورێشمو لۆكە دروستكرابوون .من
ئەوەندە تێگەیشتم كە مەوالنا لە بردنەوەماندا بۆ زیندان
باسی ئەوەی بۆ كردین كە ئەو میرە لەكاتی خۆیدا كوڕی
بازرگانێك بووەو بۆ ماوەی ساڵو نیوێك پێكەوە لە
ژوورێكدا وانە یانخوێندووە ،پێكیشەوە نووستون،
بەردەوام هاوكاریی مەوالنای كردووە لە هەژاریدا .لە
ئێستایشدا ئەو میرە بە ئێمەی وتبوو بەتایبەت بە مەوالنای
وتبوو( :دونیا گەمەیەكە دەبێ بەردەوام كار بۆ بردنەوەی
ئەو گەمەیە بكەیت تا نەدۆڕێیت .ئێوە هاتوونەتە
شارەكەمەوە بۆ ئەوەی نەخشەو وردەكارییەكانی بدزنو
بچن لە دروستكردنی شارەكەی خۆتاندا بەكاری بهێنن.
هاتوون زانستو هونەرو چیرۆكەكانی بدزن و بیبەنەوە
فێری نەوەكانی خۆتانی بكەن .ئێوە نازانن كە بردنی
شتەكانی ئەم شارە سزای مەرگی لە دوایە) ئاوای بە ئێمە
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وتبوو ،تا مەوالنا پێی وت( :جاران من بە تۆم دەوت
(باڵندەی رووناكی) كەچی ئێستا دەبینم میرێكی
لەخۆباییو توڕە بەبێ رێزگرتنی یادی جاران بەندت
كردوین ،فەرموو ئەوەندە بدوێ تا حەرفێك لە حەرفە
خراپەكان لە قسەكردنتا نامێنێت) مەوالنا ئەو قسانەی بە
سەرداخستنەوە دەكرد ،دەیوت( :شارەكەت بە هەموو
شتەكانییەوە بۆ خۆت ،تەنیا یەك شت بۆ ئێمە ئەویش
زیندانەكەتە كە باشترین شوێنی ئەم شارەیە) من بینیم ئەو
میر ە لە دوای قسەكانی مەوالنا بێدەنگ بوو ،وەكو
رەنگی رەش رەنگی رەش بوو .لەوە دەچوو تاكو ئەو
كاتانە مەوالنای نەناسیبێتەوەو دواتر بەقسەكانیدا
مەوالنای ناسییەوە .هەموو الیەك بێدەنگی دایگرتبوو.
هەموو جارێك مەوالنا بە ئێمەی دەوت :باشترین شوێنی
میرە خراپەكارەكان ناو ماڵ و شوێنە رازاوەكانیان نییە،
بەڵكو تەنیا ناو زیندانەكانیانە .لەوە دەچوو كاتی خۆیشی
هەمان قسەی ئاوای بەم میرەی ئێستا وتبێت ،بەو قسەیەدا
ئەو پیاوە مەوالنای ناسییەوە .لە نیوەشەودا ئەو میرە
بەدەیان چراوە كە الی ئێمەی كردە رۆژی رووناك ،هاتە
بەردەم ژووری ز یندانەكەمان ،بە زمانی مەوالنا كەوتە
قسەكردن و ئێمەش باش لێی تێدەگەیشتین .بە مەوالنا
شەمسەددینی دەوت (دەزانم تۆ لە میرو شاو و پیاوە
گەورەكان نابوریت لەپای هەڵەكانیان .من هەرچییەك
بڵێم تازە تۆ قسەی خۆت كردو منیش قسەكانی خۆمم كرد
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لە روتاندا .تەنیا دەڵێم ئەگەر لێم نەبوریت ئەوا ئەمشەو
هەموو پاسەوان و ئەو كەسانەی تۆیان بە هەڵە بە من
ناساند ،بۆ هاتن بۆ ماڵەكەم ،ئەوا لەسێدارەیان دەدەم
لەبەردەم ئەم ژووری زیندانەی ئێوەدا .ئەو پاسەوانانە
وتیان ساحیرو ئەسێرەناسەكان بۆ ماڵەكەی تۆ دەگەڕێن.
نەیانوت مەوالناو هاورێكانی دێن .ئێستا من لەبەردەمی
تۆدام ،دەزانم حەرفی لێبووردنو پاڕانەوە هیچ ناكات
لەالی تۆ ..لەبەرامبەر ئەم كارانەی مندا)
لە دوای قسەكانی ئەو میرە ئێمەیان بردە ناو باخێكی
رازاوەو تا سەر جوان و بۆنخۆشەوە .دە كەسی الڵ
خزمەتیان دەكردین ،ئەو میرە هەموو رۆژێك بۆ ماوەی
حەوت رۆژ دەهاتە بەردەم باخچەكەو لە مەوالنا
دەپاڕایەوە تا نانێكی بخوات تا حەرفێكی لەگەڵدا بڵێ،
هیچ ،مەوالنا شەمسەددین ئەو سەرەی لەسەر سنگی
داینابوو هەڵی نەدەبڕیو بەردەوام لە زكرو وتنی
دروودەكانی خۆیدابوو .من نەمبینی تا ئەو حەڤدە رۆژە
لەتە نانێك لە ماڵی ئ ەو میرەدا بخوات ،تەنیا ئەو دەنكە
بادەمانەی كە لە گیرفانیدابوون شەوان یەك دوانێكی
لێدەخواردو هیچی تر ،ئەو میرە هەموو توانای خۆی
بەكارهێنا تا مەوالنا لێی ببورێت ،میر لە رۆژی
حەڤدەیەمدا تا دوورترین رێگاكانی شار لەگەڵماندا هاتو
لە مەوالنا دەپاڕایەوە .ئەو كاتانەی ئێمە گەیشتینە
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دەرەوەی شارەكە هەموومان لە ماندووبووندا خەومان
لێكەوت.
ئێمە زۆركات نەماندەزانی چۆن چۆنی دەگەینە سەر
رێگاكانی ئەو شارانە و چۆن چۆنیش لێی دەردەچین ،تەنیا
مەوالنا نەبێ كە ناو و ناونیشانو شوێنی ئەو شارانەی
دەزانی ،كەس نەبوو بتوانێت وەكو مەوالنا نەخشەی
شارە شاراوەكان بزانێت .لە دوای ئەو شارە تەنیا یەك
رۆژ بوو ئێمە دەڕۆیشتین ،نزیك شارێك ببووینەوە كە
بەرز بەرز كەوتبووە سەر بەرزایی چیایەك كە تەنیا لە
دوورەوە لەوێنەیەكی تەڵخ و شێواوی دەكرد ،بەتەم
هەموو الیەكی داپۆشرابوو ،جار جار ئەو تەمە
دەڕەوییەوەو دواتر وەكو خۆی هەموو الیەكی شارەكەی
دادەگرتەوە .ئەوە سەختترین شاربوو كە ئێمە بۆی
سەركەوین .من هەستم دەكرد بەناو دەمە چەقۆو شتی
تیژدا دەڕۆین ،بەرزاییەكانی سەر رێگامان ئەو
بەرزاییانەبوون كە من تاكو ئێستا نەمدیبوون .فاتمەی
خۆرو عابیدی پیر دەیانوت لەم شارەدا بە زیندوویی
ناگەڕێینەوە .ئەمە شاری جنۆكەو ساحیرو فاڵچییەكانە،
یان دەیانوت ئەمە شاری چەتەو دزە بەناو بانگەكانە،
گەیشتن بە ئەم شارە مردنێك بوو بۆخۆی .شارێك بوو تا
بۆی سەربكەوتیتایە بەرزتر دەبووەوەو زیاتر لێت
دووردەكەوتەوە .من نەمدەزانی بۆچی ئەم شارەیان بە
سەر ئەم بەرزاییە نەحلەتییەوە دروستكردووە .زۆركات
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وام هەست دەكرد كە كەس جگە لە ئێمە بۆ دەیانو سەدان
ساڵ دەچێ رێگەی نەكەوتووەتە سەر رێگای ئەم شارە
شاراوانە ،رێگاكان جگە لە شوێن پێی ئێمە ،شوێن پێی
كەسی ترت بەسەرەوە نەدەبینی ،ئەمە بوو منی لەم
رێگ ایەدا دەبردەوە سەر رێگاكانی مردن .لە
ماندووبووندا توشی لەرزوتاو رشانەوەو هێڵنجدان
ببووین .دەیان باڵندەمان دەبینی لە نزیك رێگاكان
مرداربووبوونەوە و زۆریان تەنیا پەڕەكانیان دەبیندراو
گۆشتەكەیان چەقەڵو گیانلەبەرانی گۆشتخۆری تر
خواردبوویان .ئەو رێگایانەی ئێمەی دەگەیاندە ناو
شارەكە ئەوەندە بەرزونزمیی تێدەكەوت سەری لێ
تێكدابووین ،كەسمان بیرمان لەوە نەدەكردەوە بۆچی تەنیا
ئێمە بەم رێگایانەدا دەڕۆین و كەسانی تر نابینین؟ ئەو
رێگایانەی درەختەكان هەموو الیەكیان داپۆشیو لە زۆر
شوێن رەگی ئەو درەختە گەورانە سەر رێگاكانیان
دەگرت ،رەگی ئەستور ئەستور كە مێژووی ئەم ناوەیان
بۆ كۆنی دەگێڕایەوە .ئێمە هیچ كاتێك درەختی ئاوا
گەورەو رەگی هێندە درێژو ئەستورمان نەبینی بوو،
بەڕۆیشتنمان بەناو ئەم درەختانەدا هەناسەمان توند
دەبوو ،رەگی ئەستوری ئەو درەختانە لەماری تۆپیویان
دەكرد لەسەر ئ ەو رێگایانە .رێگاكان هەموو الیەكیان بە
درەخت و گیای تەڕ داپۆشرابوو .ئەم شارانە تەنیا ئێمە
دركمان بە دۆزینەوەیان دەكرد و دەمانتوانی بچینە
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ناویانەوە .ئەمە شتێك بوو كە من باش دەمزانی كەسی تر
ناتوانێت بگاتە ناو ئەم شارانەوە .ئەوە كێ بوو كە
نەخشەو رێگاكانی ئەم شارانەی دەخستە بەردەمی ئێمەو
دەیگەیاندینە سەرزەمینی بەدبەختیو ناخۆشیو پێكەوە
بەستنەوەی سەردەمە جیاجیاكان بەیەكەوە؟ ئەوە كێ بوو
برین و ناخۆشییەكانی ئێمەی تێكەڵ بە برینو ئازارەكانی
ئەم شارانە دەكرد؟ ئەم شارانە بۆچی تاكو ئێستا ناویان
لە هیچ هەگبەی گەڕیدەو جوگرافیاناسێكدا نەهاتبوو؟
بۆچی ئێمە بەردەوام دەگەڕاینو حەرفەكانی ناو ئەو
شارا نەمان كۆدەكردەوەو دەمانگەیاندەوە ناو كتێبی
سەردەمی رەسوڵی بچوك؟ ئێمە تەنیا بەشوێن رۆحی
شاراوەی رەسوڵی بچوكدا نەدەگەڕاین  ،نەخشەی شارە
وێرانو ونبووەكانمان یان زەمەنە ونبووەكانمان
دەدۆزییەوەو بە زۆری زۆرداری سەرەڕای هەموو شتە
جیا جیاكانی ئەو نەخشەو زەمەنانە كارمان بۆ بەیەكەوە
بەستنیان دەكردەوە .خوێنی زەمەنێكی تاریكو شەڕانیمان
بە ئاو و رووناكیی زەمەنێكی خۆشو جوان دەشۆردەوە.
ئەمە یەكێك بوو لەو كارانەی كە ئێمە بەناو زۆر زەمەنی
ونبوودا گوزەرمان دەكرد .هەموو ئەو زەمەنانەمان
بەیەكتری دەناساندو تاریكیمان بە رووناكی
ئاشتدەكردەوە .حەرفی گۆرانیو غەزەلو شیعرو
حیكایەتەكانمان دەبرد بۆ ناو گۆرانیو غەزەلو شیعرو
حیكایەتی زەمەنێكی دوور دوور .ئێمە ئاوا دەگەڕاین،
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ئەم شارەی بۆی سەردەكەوتین یەكێك بوو لەو شارانەی
لە زەمەنێكی دووردا جێگەی سەدان هێالنە هەڵۆو
شەهێنو باڵندە بووە و تا خودا مرۆڤێكی لە حەرف
دروستكراوی ناردۆتە ناو ئەم جەنگەڵە بەرزەوەو ئیتر
مرۆڤ لێرەدا بۆ یەكەم جار دەركەوتو شاری
دروستكرد .دەڵێن ئەوەی یەكەمجار گەیشتە ناو ئەم
جەنگەڵو دارستانە (ئادەم) بوو .هەندێكی تر دەڵێن
سۆفییەكی پیربووە ،گۆڕی ئەو پیاوە ئێستا لە دەوازەی
ئەم شارەدا بە موورووی شینو رەنگی سەوز
رازاوەتەوە .ئەوەی مووروویەك لەو موورووانە ببات
دەبێ چوار موورووی شین لەشوێنی دابنێت .مەوالنا لە
دوای بڕینی رێگا ناخۆش و سەختەكانی ئەم شارە ،كە
ئێمە بە دوو رۆژو شەوێك بڕیمان ،وەكو كەسێكی
شارەزاو لێهاتوو ئێمەی بردە سەر گۆڕی ئەو پیاوە.
بێدەنگ الی سەری گۆڕەكەوە دانیشتو فاتمەی خۆری
خستە الی خۆیەوەو بەئێمەی وت :كە دابنیشین .مەوالنا
شەمسەددین بە سوكی دەستیكرد بەقسەكردن :من ئێستا
قسەی خۆم دەكەمو قسەی كەسی تر ناڵێم ،ئەوەی
رۆژانێك هەواڵێكی تۆی بۆ بهێنامایە چی باشبوایە لەالم
پێم دەبەخشی .مەتحی خراپەی كەسم نەكردووە ،تا بتوانم
مەتحی باشەی تۆ بكەم .ئەوەش دەزانم ئەگەر خودا بۆ
هەموو كێوەكان و بەرزاییەكان پێپلیكانەی دروستبكردایە،
ئەوا مرۆڤ قەدری ماندووبوونی نەدەزانی ،تۆ هەمیشە
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دەتویست مرۆڤ لە گوناهەوە هەنگاو بنێت بۆ باشەو
كرداری چاكە .ئەوە لە تۆوە فێربووم كە ئێستا لە
نێوانماندا دوو سێ زەمەنی خراپو ناخۆشی بەسەرچوو
هەیە ،ئەو زەمەنانەی گوناه دایڕزاندوونو تەنیا بەكەمی
مرۆڤی چاكەكاری تێدا ماوە .بەاڵم كەسانێك هەیە كە
ناتوانن هیچ لە زەمەنە ونبووەكان تێبگەنو نایشیانەوێت
بەشوێنیدا بگەڕێن.ئەم زەمەنەی ئێستا پڕبووە لە كەسانی
خراپەكار چۆن خراپەكارێك كەدەبێ هەمیشە
دروودبخوێنم تا خودا لە رفتارەكانیان المانبدات ..ئەوەی
بتوانێت ئەو زەمەنە ونبووانە بخوێنێتەوە سەدان مرۆڤی
نەمری وەكو تۆ بە زیندوویی دەدۆزێتەوە .تەنیا كەسانی
نەمری وەكو تۆ دەتوانن لە هەموو زەمەنە ونبووەكاندا
بە زیندوویی بمێننەوە .ئەمانە قسەی خۆمن هی كەسی تر
نین.
مەوالنا لە دوای قسەكانی بۆ خۆی یەكی مووروویەكی
شینی لەسەر گۆڕەكە هەڵگرت و بەخشیی بە ئێمە .لە
كۆڵەكەی فاتمەی خۆردا مشتێك موورووی شینی
دەرهێناو حەرفێكی لەسەر گڵی سەر گۆڕەكە نووسی
(ئە) موورووەكان تەنیا بەشی نووسینی ئەو حەرفەیان
كرد .من بینیم موورویەكی شینی كونكراوی هەڵگرت و
كردیە پەنچە تووتەی خۆی .بۆ چوونە ناو شارەكەوە ئێمە
بە دوای هەنگاوەكانی مەوالنا شەمسەددیندا هەنگاومان
دەنا .شارێك پڕبوو لە پەڕی باڵندەو و پێستەی گیاندارانو

186

دوكانی بچوك بچوك ،كە زۆربەیان گۆشتی باڵندەیان بە
پاككراوەی دەفرۆشت .ئەوە سەرەتای چوونە ناو ئەم
شارەبوو ،بە ئاسمانی ئەم شارەوە سەدان هەڵوو باڵندە
دەنگیان دەهات .كەس نەبوو بە تەماشاكردنی خوارەوە
لە هەڵدێرو رێگا خوار وخێچەكانی نەترسێت .فاتمەی
خۆر راستی دەكرد ئێمە بەزیندوویی لەم شارەدا
دەرناچین .شارێك بوو عابیدی پیر دەیوت :بەخەون من
زۆر شار گەڕاوم ،بەاڵم هێشتا رێگەم نەكەوتووەتە
شارێكی ئاوا دوورو ترسناكەوە ،شارێك كە مرۆڤ تێیدا
دەبێت بە پارچەیەك ئاسنی ساردو هیچی تر .دەیوت ژیان
لێرە جگە لە خەون هیچی تر نییەو هەموو شتەكانی ناوی
درۆن ،ئەم شارە لە هیچ كات و ساتێكدا بوونی نەبووە،
ئەمەی ئێمەش بۆی دەچین شارێكە تەنیا گەمژەیەك لە
گەمژەیی خۆیەوە وێنەی كێشاوەو هیچی تر .درۆیە ئێمە
بۆ دۆزینەوەی رۆحی رەسوڵی بچوك نەهاتووین ،بۆ
ئەوە هاتووین تا مەرگی خۆمان ببینینو هیچی تر ،لێرەوە
رۆحمان دەگات بە دوا شوێنی خۆیو دابەش دەبێت
بەسەر گوناه و چاكەماندا ،یان بەدەنگی بەرز دەیوت:
ئێرە ئەو شارەیە كە هەموو رۆحەكان لە دوای مردن
لێرەدا فڕێدەدرێن تا رۆژی حەشر ،بڕوام پێبكەن ئێرە
شوێنی فڕێدانی رۆحی هەموو ئینسانەكانە ،ئێمە لەم شارە
زەبەالحەدا چۆن چۆنی رۆحی شاراوەی رەسوڵی
بچوكمان بۆ دەدۆزرێتەوە؟ خۆمان ئەوەندە سەرگەردانین
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هیچمان فریای رۆیشتن لەم شارە ناكەون ،ئیتر چۆن
چۆنی رۆحی ئەو بە ئێمە دەدۆزرێتەوە؟ ئەمە درۆیەكە
ئێمە خۆمانی پێ فریودەدەین .رۆحێك رۆحی رەسوڵی
بچوك كە تەنیا یەك كەسمان رۆحی ئەو دەناسێتەوە ،ئەو
رۆحەی كە من دڵنیام لەناو جەستەی یەكێكماندا دانراوەو
گەیشتە ئێرە ،ئەو كەسانەشی لێرە بوونیان هەیە بۆ
جیاكردنەوەی رۆحە پاكو گوناهكارەكان لێرەنو كار بۆ
ئەوە دەكەن ،رێگای باش نیشانی رۆحە پاكەكان دەدەنو
رێگای دۆزەخیش نیشانی رۆح ە خراپەكارەكان دەدەن.
ئەمانەی لێرەن ئەو كەسانەن كە رۆحی هەریەكەمان
بەچاكەو خراپەیانەوە دەناسنەوە .ئیتر عابیدی پیر وەكو
بۆ ژیان و رۆحی خۆی بگری دوور لە ئێمە دەوەستاو
ترس هەموو گیانی داگرتبوو.
ئەم شارە شارێك بوو كەس نەیدەتوانی لە كۆاڵنو شەقامو
زۆری ماڵە كانی نەترسێت .كۆاڵنەكانی زۆركات بە تەم
دادەپۆشراو چاو چاوی نەدەبینی .ئەو كۆاڵنانەی بۆنی
گەاڵو پێی رێبوارە ترسنۆكەكانی لێوەدەهات .ماڵەكانی
ناو ئەم كۆاڵنانە لە بێدەنگیدا لە گۆڕدەچوون تا ماڵێكی
ئاوەدان .ئەو كەسانەی بۆ بازرگانی هاتبوونە ئەم شارەوە
لەوە دەترسان نەتوانن رێگاكانی رۆیشتنەوە بدۆزنەوە،
ئەم شارە پڕبوو لە ئینسانی جۆراو جۆر ،ژنەكانیان بە
قژە درێژەكانیاندا لە ژنانی دەرەوەی ئەم شارە
جیادەكرانەوەو تا سەرسنگیان روت و زۆریان چاویان
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گەورەو برۆیان پان بوو ،لەجیاتی ئەوەی تەماشات بكەن
كەچی زۆر نزیك لێتەوە تەماشای ئاسمانیان دەكرد .من
لە هەموو كۆاڵنەكاندا بە ترسەوە لەو ژنانەم دەڕوانی،
لەو سەر زەوییانەی كە ئێمە تێیدا دەگەڕاین قەت ژنانی
ئاوام نەبینی بوو .لە زۆربەی ئەو شارانەی ئێمە بۆی
دەچووین ،بە شوێن ماڵی پیرەكاندا ،پیرە نورانییەكان ئەو
پیرانەی خەڵكی بە نورانی ناویان دەهێنان دەگەڕاین،
بەتایبەت ماڵی ئەو پیرانەی كە بە میوانی هاتبوونە ئەو
شارانەوە .ئێستایش لەم شارە بە تەم داپۆشراوەدا ئێمە بە
شوێن ناونیشانی پیرێكدا دەگەڕاین كە مەوالنا
شەمسەددین بەر لەوەی بگەینە ناو شارەكەوە لە
كاروانچییەكی فارسی وەرگرتبوو .ئەو پیاوە فارسە بە
مەوالنای وتبوو :تەنیا پیرێك كە بۆ ماوەی چەند
هەفتەیەكە هاتۆتە ناو ئەم شارەوە ،هەموو خەڵكی ناویان
بیستووەو دەڵێن هەموو شتێك كە ئەو دەیڵێت خەڵكی
دەگرێنێت .ئەو پیرە لە ماڵێكدایە كە كەوتۆتە سەروی
مزگەوتێكی كۆنی داڕوخاوەوە .ئێمە بۆ ئەو ماڵە
دەگەڕاین ،ك ە گەیشتینە بەردەرگای ئەو ماڵە نە دەرگای
هەبوو نە دیواری حەوشە ،یەك دوو باڵندە بەسەر
درەختی بەردەم ماڵەكەیەوە بەبینینی ئێمە هەڵفڕین ،ماڵێك
بوو لەبەر كۆنی مرۆڤ هێڵنجی دەهات .مەوالنا بەر لە
ئێمە بەناو حەوشە تەڕاوییەكەدا هەنگاوی دەناو بانگی لە
كەسێك دەكرد كە ئ ەوە یەكەم جاربوو ناوی بیستم.
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دەنگێك لە ناوەوە دەهاتو فەرمووی لە ئێمە دەكرد،
ژوورێك كە چرایەكی بچووكی تێدا دەسووتا ،رووناكیی
ئەو چرایە ئێمەی لەوە بەئاگا هێنا كە ئێوارەیەكی تاریكە.
ئێمە لە بەیانییەوە دەگەڕاین تا ئەم ماڵەمان دۆزییەوە.
ژوورەكە جێگەی ئێمەو چەند كەسێكی تریشی تێدا
دەبووەوە .ئەو پیرە پیاوەی بە پێوە لەالی دەرگاكەوە
راوەستابوو تەماشای ئێمەی دەكرد ،تا ئەو كاتانە لە
كەسمان نزیك نەبووە تەنیا تەماشای گیانە تەڕو
شەكەتەكەی ئێمەی دەكرد ،وەكو ئەوەی پێی سەیربێت
چۆن چۆنی گەیشتووینەتە ئەم شارەو ناوماڵەكەی ئەم .تا
بەزەردەخەنەوە لە مەوالنا نزیك بووە و لەالیەوە دانیشت.
مەوالنا بەسوكی كەوتە دواندنیو ئێمە هیچمان لە
قسەكانی تێنەدەگەیشتین .تا ماوەیەك ئەو دووانە ئاوا
بەسوكی یەكتریان دەدوانو جار جارە هەردووكیان
ماتو بێدەنگ دەبوون و ترس بەڕویانەوە دەردەكەوت.
بۆ هەر شتێك مەوالنا دەستی بۆ سەرسنگی خۆی
رادەكێشا و توڕەیی دەكەوتە سەر رووی .چراكە بەكزی
لە سەرووی ئێمەوە دەسوتاو رووناكییەكەی دەیدا لە
رووی پیرە پیاوەكەو الیەكی رووی مەوالنایشی
دەگرتەوە ،تا ئەو كاتانە رووی مەوالنا لە مانگێكی
نیوەگیراوی دەكرد .وێنەیەكی هەبوو من بەوێنەی
فریشتەیەكم دەهاتە بەرچاو .ئەوان دەدوانو ئێمە ماتو
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ماندوو تەماشای رووی هەردووكیانمان دەكرد ،تا ئەو
پیرە پیاوە رووی كردە ئێمەو پێی وتین:
( چەند گەورەن ئەو رێبوارانەی كە دێنە ئەم شارەوە،
لەبری سەردانی ماڵی میر و گەورەكان دێنە ماڵی
هەژارانیوەكو منە وە .ئێوە بۆنی زۆر لە رۆژگارە
تۆزگرتوو و سەختو ناخۆشەكانتان لێدێت ،ئێوە
یادەوەریی زۆركات و شوێنی ترتان بۆ الی من
گەڕاندۆتەوە .بەناو چەند رۆژگاری درۆزنو خۆشو
كامەرانیدا تێپەڕیوون ،ئێوە سەرگەردانی ناو شارو
گوندەكان و حەرفەكانی كەسێكن كە ئێمە دەمێكە ناویمان
بیستووە .ئێوە هەموو هەناسەیەكتان رۆژگارێك لە
نائومێدی سەرزەمینە جیاجیاكان دەگێڕێتەوە ،بیری
هەریەكەتان پڕ لەخواستی ئەو رۆژگارانەی كە ئێوە پێیدا
گوزەرتان كردووە و ناتانەوێت وا بە ئاسانی بۆ خەڵكی
تری بگێڕنەوە ،چونكە كەس بڕوا بەوە ناكات كە ئێوە
توانیبێتتان مرۆڤی ناو ئەو هەموو رۆژگارە تاڵو
خۆشانەبن ،كەسانی ئێستا هیچ لە موعجیزەو خاوەن
كەرامەت نازانن .مرۆڤی ئێستا تەنیا بۆ تەمەنێكی كەم
دەژین نەك بۆ هەموو رۆژگارەكان ،خەڵكانی ئێستا بڕوا
بە گێڕانەوەكانی ئێوە ناكەن ،بڕوا بەو شارانە ناكەن كە
ئێوە پێیدا گوزەرتان كرد ووە ،ئێوە بەخەڵكی دەڵێن رۆحی
رەسوڵی بچوك لە شارێكدا حەشاردراوەو هاوكاریمان
بكەن بۆ دۆزینەوەی تا ئەو بۆ رۆژگارێكی زۆرتر
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نەمرێ  .دەزانم گێڕانەوەكانی ئێوە بۆ هەموو شتێكی
رەسوڵی بچوك راستە ،ئەو دەیتوانی ئێوارە الی من بێتو
بۆ بەیانی بگاتە سەرزەمینی دوورترین شارەكانی تر.
دەزانم حەرفی كتێبەكانی ئەو لە قوواڵیی دەریاو لە ناو
قوواڵیی خاك و دەریایەك خوێندا هیچیان لێنایەت .ئەو
خۆی مامۆستای هەموو رۆژگارە ونبووەكانە ،تەنها ئەو
دەیتوانی لەم شتانە بدوێو سەفەری ئەو رۆژگارە
ونبووانە بكات ،هەرخۆی دەتوانێت لە رۆژگارێكی تردا
هەموو حەرفی كتێبەكانی خۆی لەناوبەرێت .من و چەند
سەد كەسێك لەم رۆژگارەدا بڕوا بە گەورەیی رەسوڵی
بچوك دەهێنین و ئەو كەسێك بوو هەمووگیانی پڕبوو لە
جوانیو وتەی باش و كرداری مەزن ،رەسوڵی بچوك ئەو
مامۆستایە بوو دەیتوانی لەجەستەكاندا رۆحی پیسو
رۆحی جوان لە یەك جودابكاتەوە .رۆحەكان ئەو
دەیناسینەوە لە جەستەی مرۆڤەكاندا .ئەو یەكەم كەس بوو
پرسی رۆحی مرۆڤەكانی خستە بەردەم لێكۆڵینەوەوەو
بەخەڵكی وت كەسێك رۆحی خۆی نەناسێت هەمیشە
رێگای خراپەو ناڕاست دەگرێتە بەر .دەبێ بڵێم دەبێ
پێكەوە بگرین ،دەبێ بە ئێوە بڵێم ئێوە ناتوانن رۆحی ئەو
بدۆزنەوە ،چونكە درەنگ بە ئێرە گەیشتن ،ئەمەش بۆ
ئێوە غەمێكی گەورەیە .ئیوە نازانن كە ئەو ئێوەی درەنگ
خستە سەر ڕیگای دۆزینەوەی رۆحی خۆی ،چونكە
ئەوكاتانەی ئەو دەیویست كتێبەكەی تەواوبكات ،بۆ
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ماوەیەك ئازاری چاوەكانی نەیهێشت حەرفەكان ببینێت،
ئەمەشوایكرد گرەویی رۆحی خۆی بە ئیزرائیل
بدۆرێنێت .ئێوە لە دوا دوای دێڕەكانی كتێبەكەی ئەودا
ئەوە دەزانن كە بۆچی رەسوڵی بچوك مرد .من دەزانم
لەگەڵ خۆتاندا سەربووردەی ژیانی پیاوێكتان هێناوە كە
پێوستی بەوەیە تا هەموو خەڵكی لە هەموو رۆژگارەكاندا
لە خەونو خواستە كانی بگەن .ئەو پیاوە مەبەستی نییە
نەمرێ  ،بەڵكو مەبەستی ئەوەیە لە هەموو رۆژگارەكاندا
ناوی بمێنێتەوە و ببێتە ئەو كەسەی كە مردنی لە جەستەی
خۆی بۆ چەند رۆژێك دوورخستەوە ،گەرچی رۆژی
مردنیشی هاتبوو ،دەبوایە لەو رۆژەدا بمردایە ،بەاڵم
ئیرادەیەك هەبوو كە ویستی ئە وی بۆ مردن تا ماوەیەك
راگرت ،ئەو ئیرادەیە هێزی حەرفەكانی ناخی خۆیبوون.
ئەوە تەنیا شتێكە كە ئەو توانیی مردنی خۆی پێ
دوابخات ،تا هەموو كەس لە هەموو زەمەنەكاندا وەكو
نووسەرو
كەسێكی نەمر بیناسن ،نەك وەكو
حیكایەتخوانێك .ئەو پیاوەی كە ئێوەی گەیاندووەتە سەر
خ اكی ئێرە ،لەو كتێبانەی كە بازرگانەكان هێناویانەتە ناو
ئەم شارەوە لەو كتێبانەدا ئێمەی پیرو گەنج ناوی ئەومان
بیستووە .ئەو چەند لە رۆژگاری ئێمە دووربووە ،بەاڵم
هێشتا یەكەم كەسە كە توانیی مەرگی خۆی دوابخات لە
كاتی دیاری كراوی خۆیدا .دەڵێن ئەو پیاوە رەسوڵی
بچوك هێشتا وەكو سۆفییەكی پیر جار جار دێتەوە ناو
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خەڵكی ،هەر جارەی بە بەرگێكەوە دێت .كتێبەكانو
نووسراوەكانی ئەو زۆریان الی ئێمە دەستدەكەون .پێتان
دەڵێم كەسانێك هەن ئێستا لە بەرگی ئەودا ،بەناوی
ئەوەوە ،لە شێوەی ئەودا دەركەوتوون و وەكو ئەویش
دەنووسنو دەخۆنو دەخەون و قسەدەكەن .زۆرن ئەو
كەسانەی كە ئێستا بە ناوی زاناو سۆفیو موریدەكانی
زووەوە خۆیان نیشانی خەڵكی دەدەنو السایی ژیانی
ئەوان دەكەنەوە ،بەاڵم ناتوانن بگەن بە تاكە رۆژێكی
ژیانی ئەوان .ئەم رۆژگارە پڕبووە لەو كەسانی درۆزنو
نەخۆشو مەلعوون .رۆژگاری ئێستا ئەم نەزانانە
بەڕێوەی دەبەن نەك حیكمەتی زاناو سۆفییەكان .ئێوەش
ئیتر ئەمشەو لێرە پشووبدەن تا بەیانی شارێك دەبینن كە
پڕە لەو بازرگانانەی كە تەمە سپییەكانی ئێرە بەخوێن
دەكڕن و لەبری پارە خوێن بۆ ئێرە دێنن .ئەم شارەی
خەریكە لەسەر دەستی بازرگانە چەتەكاندا وێران دەبێو
رۆحی سپیی تێدا نامێنێت ،ماڵێكی تێدا نامێنێت بۆ درود
خوێندن ،رۆحێكی تێدا نامێنێت بۆ پاكێتی ،شارێكیش كە
ئەم مااڵنەی تێدا نەما دەبێتە وێرانە .ئێوە چی لەو خانووە
زەبەالحانە دەكەن كە هیچ هەستو سۆزێكیان تێدانییە
جگە لە نەخشی ناشیرینو درۆ نەبێ؟ دونیای شارەكانی
ئێستا پڕن لە ماڵی مردوو ،پڕن لە رۆحی مردوو ،ئەم
شارەیش یەك دوو ماڵی رۆحانیی تێداماوە ،هەروەك
چۆن شارەكەی رەسوڵی بچوكیش تەنیا ماڵە
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رۆحانییەكەی خۆی تێدا مابوو ،ئەوا ئەو ماڵەش
نغرۆبوو ،بەمردنی ئەو ،ئێوە تەنیا یەكێكتان دەگەڕێنەوە
ناو پرسەی ئەو پیاوەی كە ماڵە پڕ لەنوورەكەی
نغرۆدەبێت ،ئیتر شارێك دەمێنێتەوە كە تەنیا پڕدەبێ لە
جەستەی مردوو و بۆگەن ،پڕدەبێت لەماڵی مردووان.
من دەزانم ئێوە رۆحی رەسولی بچوكن ،كە بۆتە چەند
جەستەیەكی ماندوو ،بۆتە چەند رۆحێكی بەئازار ،ئێوە
لە بەرگی ئەودا ،ناوی ئەوتان گەیاندە دوا شار ،ئەو
شارەی كە لە دوای خۆیەوە شارێكی تری شاراوە نییە.
ئێوە لە شارێكی بۆگەنو مردووەوە هەڵهاتوونو رۆحی
كەسێكتان تێدا رزگاركرد كە خەریكبوو لە بۆگەنی
جەستەی مرۆڤە نەزانەكانیدا دەخنكا .ئێوە رۆحی ئەوتان
گەیاندە دوا ماڵی خۆی كە الی منە ،ئەم ماڵەش دەبێتە
ماڵی ئێوە .ماڵی رۆحە رووناك و پاكەكان .بەخێربێن بۆ
ماڵی من ،سبەی رۆحی هەریەكەتان جیا دەكرێتەوەو
هەق و حسابی خۆی لەگەڵدا دەكرێت .ئێوە چەند ماندوون
كە بەبێ ئەوەی بەخۆتان بزانن لەگەڵ خۆتاندا رۆحی
رەسوڵی بچوكتان بەبێ ئازاردان گەیاندە ئێرە رۆحی
ئەوتان گەیاندە دوا مەنزڵی خۆی ،ئێرە ئیتر ماڵی
هەمووتانە)
***
لە دوا دێڕەكانی مەوالنا شەمسەددیندا كە دەگەیشتە سەر
تەوابوونی ئەم بەشەی ژیانی رەسوڵی بچوك ،من هەستم
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دەكرد ماندووم و لە هەڵدێرێكەوە فڕێ دەدرێمە خوارەوە.
تاكو ئێستاش بەشوێن ئەو پیاوەدا دەگەڕێم ،كە پێی دەوتم:
(گەورەی عارفان (جەمالەدین) تۆ قوتابیی زۆر لە گەورە
مامۆستایانو گەورە سۆفییان و گەورەی دروستكەری
وشە جوانەكانی ژیانی (مەوالنا شەمسەددین) بوویت،
خەڵكی بەدرێژایی تەمەنت رێزێكی زۆریان لێ دەنای،
دەتوانم بەم تەمەنە زۆرەوە ژیانت بگێڕمەوە بۆ
سەرەتاكانی منداڵیو بتخەمەوە بەردەم وێنەكانی
الوێتیت .من كە مەوالنا شەمسەددین ئەم قسانەت بۆ
دەكەم لێتوندەبمو ئیتر بۆ هەمیشە نامدۆزیتەوە .بۆ
یەكەمجار كەسێكت ناسی ناوی خۆی ناوبوو (عابیدی
پیر) ئەو پیاوەی كە دەیووست ئەو كتێبانە تەواوبكات كە
مامۆستاكانی بۆیان تەواو نەكرابوو ،دەیوست ئایەتەكان
تێكەڵ بەو كتێبانە بكاتو خۆی وەك سۆفییەكی زانا
دەربخات .ئێوە لەسەفەری شارێكدا یەكتریتان ناسی كە
نەتاندەزانی دەرگانی چوونە ژوورەوەی بدۆزنەوە .تۆ
سەرەڕای هەموو ئەو وانانەی الی ئەو گەورە پیاوانە
خوێندبووتن ،نەتتوانی لە نهێنیی چوونە ژوورەوەی ئەو
شارانە هیچ فێرببیت كە سەفەرت بۆیان دەكرد .گەیشتن
بە بەرزاییەكان و نهێنیی ناخی شارەكان فێربوونی دەوێت
نەك تێپەڕبوون بەناویاندا .دەزانم لەم گوندە دوورەدا
دەتەوێت بەو بەرزاییانە بگەیت كە خواستەكانتی تێدا
شاردراوەتەوە .تۆ دەزانیت ئەگەر عابیدی پیرت ون
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نەكردایەو لە رێگای شارە شاراوەكاندا لە خشتەت
نەبردایە ،دەتتوانی لەگەڵ ئەو پیاوەدا بگەیتە ئەو
بەرزاییانەی كە خۆت ئارەزووت دەكرد .كەسانێك هەن
كە لەگەڵ رێبوارێكدا پێكەوە سەفەردەكەن هەر زوو
هەموو ویستیان دەچێتە سەر ئەوەی كە چۆن چۆنی
رێگاكان لەو رێبوارەی هاوسەفەریان ونبكەن .تۆ ئەو
كەسەیت كە هەمیشە ئەوە پیشەت بووە).
مەوالنا شەمسەددین ئاوا دەدواو شار بە شار گەڕانەكانی
بیر دەخستمەوە ،ئێستا دەبینم لێم دووردەكەوتەوەو بەمنی
دەوت :ئەمە گەشتی دووەمی ژیانی من بوو لەم سەر
زەوییانەدا ،دەبێ لە گەشتی دووەمی ژیانی من تێبگەیت.
دواتر زانیم كە بۆچی منی بۆ ئێرە بانگهێشت كردووە.
بۆ ئەوەی تا هەموو هەڵەو فێڵ و كارە ناپاكییەكانم
بەڕوودا بداتەوە .ئەو دەیزانی كە دەگەیشتینە نزیك ئەو
شارانەی كە هەستمان دەكرد لە چوونە ناوەوەیان نزیك
كەوتووینەتەوە ،من هەوڵم دەدا گرفتیان بۆ دروستبكەمو
رێگاكانیان لێونبكەم ،ئەو شارانەی دەمانوویست بیان
دۆزینەوە ،دەگەڕاین تا كاتی نزیك كەوتنەوەی دوا
رۆژەكانی مەرگی رەسوڵی بچوك ،ئێمە لەگەڕانو
دۆزینەوەی ئەو شارەی رۆحی ئەوی تێدا حەشاردرابوو
بەردەوام دەبووین لە رۆیشستنو هەوڵەكانمان.
جارێك لە شارێك نزیك كەوتبووینەوە ،پڕبوو لە جەستەی
مرۆڤی گەورە گەورە ،تاكە تاكە خەڵكیت دەبینی
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زیندووبن( .فاتمەی خۆر) لە یەكەم هەنگاویدا بۆ ناو ئەو
شارە كە بەشاری بابل ناسرابوو گریا ،ئەو شارەی
دەبوایە رووە راستەقینەكەی بدۆزینەوە .ئاخر ئێمە
وافێركرابوون كە هەموو شارێك دوو رووی هەیە ،ئەو
رووەی كە خەڵكی دەیبینن رووە درۆزنەكەی شارەكانە،
كەسانی تر كە بۆ فێربوون و دۆزینەوەی شتە شاراوەكان
دەگەڕێن دەبێ بەشوێن رووە راستەقینەكەی ئەو شارانەدا
بگەڕێین .فاتمەی خۆر بە ئێمەی وت :لە قوواڵیی ناخی
ئەم شارەدا ،شارە راستەقینەكە دەدۆزینەوە .مێردەكەم
ئەوەتا لەو شارەداو دەبێ هەموومان دەرگای چوونە ناو
ئەو شارە بدۆزینەوە .من بیرم لەوە دەكردەوە دەبێ رووی
راستەقینەی ئەم شارە چۆنبێت؟ ئەی كەسەكانی ناوی
كێن؟ ئەو كەسانە كێن لەو شارەی تردا كە رووی
دووەمی ئەم شارەیە؟ دەترسام ،هەرچەندم دەكرد
نەمدەتوانی بڕوابكەم كە شارەكان دوو روویان هەیە.
فاتمەی خۆر دەگریاو لە باوكی دەپاڕایەوە تا زووبكات
دەرگاكانی بدۆزینەوە .من لە ترسی الشەی مردووەكان
هەموو شتەكانی خۆمم بیرچووبووەوە ،ئەو الشانەی
هەستت دەكرد ئێستا رۆحیان دەرچووە .مەوالنا پێی وتین
ئەو جەستانەی لەم شارەدان رووناكییان بەربكەوێت
نامێنن .پێم وت ئەی كەی رووناكی لەم شارە هەڵدێت؟
پێی وتم هەرگیز ئەم شارە رووناكیی تێدا هەڵنایەت .ئەو
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رووناكییانەشی ئێوە دەیبینن جگە لە رووناكییەكی
درۆزنانە هیچی ترنین.
ئەوكاتانەی ئێمە بەشوێن دەرگای رووی دووەمی
شارەكەدا دەگەڕاین ،من بە مەوالنام وت :دەكرێ پێم
بڵێیت ئیتر دەتوانین رۆحی رەسوڵی بچوك لەو شارەدا
بدۆزینەوە؟ مەوالنا پێی وتم :ئەوە حەفتاو سێ شار
گەڕاوین هیچ شتێكمان بۆ رۆحی ئەو سۆفییە گەورەیە
نەدۆزیوەتەوە .ئەم شارە پڕە لە نهێنیو شتی شاراوە .تۆ
دەزانیت لە ناو شارێكدا شارێكی تر بوونی هەیە ،لەوە
دەچێ بۆ هەتا هەتایە كەس بەو شارانەی تر نەگات كە
دەكەونە ناو قوواڵیی شارەكانەوە .لەم شارەدا رۆحی
رەسوڵی بچوك بدۆزینەوە دەتوانین تاسەر وەكو ئەو
زیندووبین .رۆحی ئەو لە شێوەی مرۆڤێكی پیری
نورانیدا الی ئێمە دەردەكەوێت ،تۆ بەوەدا بیناسەرەوە كە
سەر شانی راس تی رووتەو خۆر سوتاندوویەتی .بەاڵم
پیرێك كە لە هەموومان بەهێزترو زاناترە ،لە هەموومان
زیاتر درك بەوەدەكات كە ئێمە پێویستیمان بەوە نییە ئاوا
شارەكان بگەڕێین .ئەو دەزانێت كە ئێمە لەم رێگای
شارانەدا سەرگەردان دەبینو لەیەك دادەبڕێین .ئەو
دەزانێت كاممان نەخشەی شارە شاراوەكان لەوانی تر
ون دەكەین! ئەو كاتانە فاتمەی خۆر لە ناوەڕاستی
شارەكەوە بانگی هەموومانی كردو عابیدی پیر یەكەم
كەس گەیشتە الی ،دەیان كلیلی بەبەردبوومان بەرچاو
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دەكەوت ،ئەو كلیالنەی لەسەر بەردەكان وەكو وێنەی
كۆنیان لێهاتبوو .فاتمەی خۆر دەیوت :ئەو كلیلە
بەبەردبووانە كلیلی دەرگاكانی شارە ونبووەكەی ئێرەیە.
فاتمە بە دیار ئەو كلیلە بەبەردبووانەوە دەگریاو دەیوت:
خودا دەبێ بەردەوام ئێمە توشی سەرگەردانی بكات.
ئەگەر جارێك بە خودا دەگەم پێی دەڵێم :ئێمە چ
خراپەیەكمان بۆ عەرش و مەملەكەتەی تۆ هەبوووا
ئێمەت ت ووشی سەرگەردانی كردووە؟! با پێی بگەم
ئەوسا ئێوە دەزانن چۆن چۆنی لەگەڵیدا دەدوێم .فاتمەی
خۆر بە هەموو الیەكدا دەگەڕاو فرمێسكی دەڕشت.
مەوالنا شەمسەددین دەستە تۆزاوییەكانی گرتبوو،
دەیویست هەموومان لەم شارە ناخۆش و بە تەرم
داپۆشراوەدا زوو دەربچین .من لە ناو دەستی كراوەی
یەكێك لە تەرمە زەبەالحەكاندا كلیلێكم بینی ،ئەوە تەنیا
ئەو كلیلە بوو كە نەببوو بە بەردو خستمە ناو گیرفانمەوە،
كلیلێك كە پازدە سانتیم دەبوو ،بە شاردنەوەی ئەو كلیلە
رەنگە ئەوە یەكەم فێڵی من بووبێت لە مامۆستاكەمو
هاوڕێكانم .كلیلێك بوو كونێكی چوارگۆشەی تێدابوو،
دەچوو بە پەنجە تووتەمدا .دواتر كە ویستمان شارەكە
بەجێ بهێڵین ،مەوالنا شەمسەددین پێی وتم( :گرنگ نییە
كێ كلیلەكەی دۆزیوەتەوە ،گرنگ دۆزینەوەی
دەرگاكەیە ،هەزاران كلیل ناكاتە دۆزینەوەی دەرگایەكی
بچووكی شارە ونبووەكان) .ئێمە ئەو رۆژە تا درەنگ لە
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ناو ئەو شارەدا دەگەڕاین ،ئەو كەسانەشی كە بەزیندوویی
بۆ شارەكە دەگەڕانەوە ،وەكو شێت دەهاتنو دەچوونو
وەاڵمی كەسیان نەدەدایەوە .لەوە دەچوو بەر لە هاتنی
ئێمە لەشكرێكی گەورە پەالماری ئەم شارەیان دابێتو
بەم دەردەیان بردبێت .ئەوە یەكەمجار نەبوو كە ئێمە
توشی ئەم جۆرە شارانە ببین .من نەمدەزانی بۆچی
زۆركات كە دەكەوتینە سەر رێگاكانی شارە ونبووەكان،
هەمیشە ئەو كاتانە دەكەوتینە ناو جەنگو وێرانبوونی
رووە درۆزنەكانی شارەكانەوە .ئەم شارە پڕبوو لە
بەردی نەخشێنراو و پەیكەری زەبەالحو درەختی گەورە
گەورە .شارێك بوو فات مەی خۆر دەیوت :شارێكی
مەزنتر لەپشتی ئەم شارەوە هەیەو دەبێ نەڕۆینو
بیدۆزینەوە .منیش وام هەستدەكرد ئەو شارەی ئێمە بۆ
دۆزینەوەی رۆحی رەسوڵی بچوك تێیدا دەگەڕێن
كەوتۆتە پشت ئەم شارە وێرانەیەوە .بۆ چەند جارێك
ویستم ئەو كلیلە دۆزراوەیە پیشانی مەوالنا بدەم ،كەچی
هەر زوو لە پیشاندانی دەترسام .شارەكە بۆ ئێمە شارێك
بوو كە لە زۆر الوە نائومێدیی پێدەبەخشین .بە ناو كۆاڵنە
تەسك و تاریكەكانیدا وەكو دز تێدەپەڕین .ناو ماڵەكان
پڕببوو لە شتی سوتاو ،بۆنی ماڵە گڕگرتووەكان و داری
سوتاو و بۆگەنی ئەو الشانەی بەبێ كەس بەجێمابوون
ئێمەیان بێزاردەكرد.
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لە رێگاكانی دەرچوونماندا (عابیدی پیر) كەوتە
خوێندنەوەی ئەو غەزەالنەی كە هەر لە منداڵییەوە لە
بەری كردبوونو وەكو گۆرانیبێژێكی دەنگخۆش هەموو
غەزەلەكانی دەوت ،ئەو كەسانەی كە گوێیان لە
حەرفەكانی ئەو غەزەالنە دەبوو نەیاندەتوانی نەگرین:
(نووزەیی ئەم نایە هی زاری ئەوە
های و هووی گیان لە ئازاری ئەوە)
(رازگری ئەم رازە هەر بێهۆشە بەس
زار لە گوێ زیاتر نییە كڕیاری..كەس )
ئەو زۆركات بۆ غەمگینیی ئێمە لە رێگاكاندا ئاوا
غەزەلی دەخوێند .ئەو غەزەالنە فاتمەی خۆری
دەپەشۆكان و برینەكانی دەكوالندەوە .سەیر لە عابیدی
پیر نزیك دەبووەوەو شان بەشانی دەڕۆیشتو پێی دەوت:
دەنگت زۆر هەڵمەبڕە با لە حەرفی غەزەلەكان باشتر
تێبگەم .خۆزگە من دەبوومە غەزەلێكو تۆ بەردەوام
تامردن دەتووتمەوە لەم رێگاونبووانەدا .زۆربەمان خودا
وەكو غەزەلێكی تەواونەكراو لەم سەر زەوییە بۆگەنەدا
بەجێی هێشتووین ،دەزانم منیش غەزەلێكم ،بەاڵم
تەواونەكراو  ،تا مێردە فریودەرەكەم نەدۆزمەوە نابمە
غەزەلێكی تەوكراو و هیچ مانایەك نابەخشم .دەزانم
هەموو ژنانی ئەم سەر زەوییە غەزەلێكی تەواونەكراون،
كەی پڕدەبن لە ماناو حەرفەكانی خۆیان تەواودەكەن،
نازانم  ،ئێمە چین؟ ئێمەی ژنان غەزەلێكین هەمیشە پیاوان

202

بۆ رابواردنی خۆیان بەكارمان دەهێنن .من ئەگەر
غەزەلێكی تەواونەكراو نەبوومایە مێردەكەم رۆحی خۆی
لەالم وننەدەكردو منی ئاوا سەرگەردان نەدەكرد ،
نەدەبوومە ژنێكی درۆزن لەالی رەسوڵی بچوك .ئێمە
درۆدەكەین كە بە شوێن رزگاربوونی رۆحی ئەو
داماوەدا دەگەڕێین ،درۆدەكەین درۆ ،ئێمە بەشوێن ژیانو
هەڵهاتن و خۆشگوزەرانیی خۆماندا دەگەڕێین .نەمانتوانی
جارێكی تر بگەڕێینەوە سەر دێڕەكانی ژیانی رەسوڵی
بچوك .ئەو ئێمەی لە رۆحی حەرفەكانی خۆیەوە
گەڕاندەوە ناو ژیان ،ویستی وەكو چەند پاڵەوانێك تاقیمان
بكاتەوە .دەیزانی درۆزنینو ناتوانین رۆحی ئەو لە شارە
ونبووەكاندا بدۆزینەوە .ئەگەر رەسوڵی بچوك نەبوایە
ئێمە لە بیری خەڵكی چووبووینەوەو لە ژێر تەپوتۆزی
رۆژگارە رەشەكاندا شەیتان میزی پێدا دەكردینو ببووینە
پاشماوەی ئەو رۆژگارە سەخیفانە .ئەو ئێمەی حەرف بە
حەرف دروستكردەوە ،خۆشبەختیی گەڕاندەوە بۆ ناو
رۆحی ئێمە ،بەاڵم ئێمە بەدبەختیمان دا بە دواڕۆژەكانی
ژیانی ئەو .ئێمە ئیتر تاسەر دەبێ ئاوا ترسنۆكو فێاڵویو
درۆزنبین لە ئاست هەموو شتێكی ئەودا .ئەو هێشتا
بەتەمایە ئێمە بگەڕێینەوە ناو ماڵەكەیو رۆحێكی ماندوو
و جوانی بخەینەوە بەردەست .ئێستا ئێمە دەنووسێتەوەو
خەریكە دەگاتە دوا دێڕەكانی كتێبەكەی تا گرەوەكە لە
(ئیزرائیل) بباتەوە .تۆ عابیدی پیر تكادەكەم لە غەزەلوتن
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بەردەوام بە تا من لەم سەرە رێگا خۆاڵویانەدا دەبم بە
تۆز و بۆ هەمیشە لە ژێر پێی رێبواراندا دەناڵێنم لەپای
ناپاكیم لەگەڵ رەسوڵی بچوكدا .تۆ پێم بڵێ ئەم غەزەالنە
لەكێوە فێربوویت ماڵوێران؟ ماڵوێران غەزەلوتن مرۆڤ
فێردەكات هەمیشە بە دونیایەك خۆزگە رۆحی پڕببێت
نەك مردن ..دە پێم بڵێ لە كێوە ئەم غەزەالنە فێربوویت
ماڵوێران؟.
(فاتمەی خۆر) خەریك بوو خۆی بیردەچووەوەو بە
خۆشیی وتنی غەزەلەكانەوە ببوەوە عاشقی عابیدی پیر،
كە فاتمی خۆر بێدەنگ بوو با دەنگی (عابیدی پیر)ی
دەبرد بۆ سەر رێگا دوورەكان و لەدوای سەدان هەنگاو
دووركەوتنەوە ئەو هێشتا هەر بە دەنگە خۆشەكەی
غەزەلی تازەی دەوت .ئەو رێگایەی كە ئێمەی لە شارەكە
دووردەخستەوە هەموو الیەكی بە درەختی پرتەقاڵو
دارخورما داپۆشرابوو .رێگایەك بوو لەوە دەچوو بۆ
پیاسەی ئێوارانی میری ئەم شارە دروستكرابێ .نازانم
چۆن چۆنی ئەم رێگایە بە پەیكەرەكانییەوە ئاوا
مابووەوەو بەر وێرانبوون نەكەوتبوون .لە نێوان هەر
چەند هەنگاوێكدا پەیكەری بچووك بچووكمان دەبینی،
كە ڕەنگی خۆڵیان گرتبوو ،ئەو پەیكەرانە پەیكەری
باڵندەو كچ و مەیموون بوون ،نازانم بۆچی مەوالنا
تەماشای ئەو پەیكەرانەی نەدەكرد ،تا فاتمەی كچی پێی
وت (مەوالنا بۆچی چاوت لەئاست بینینی ئەو
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پەیكەرانەدا دادەخەیت ،لە كاتێكدا ئەو پەیكەرانە بۆ ئێمە
گرنگن ،بۆچی پەیكەری مەیممون و كچ بەیەكەوە نزیك
لەیەك دانراون و پەیكەری باڵندەكان دوور لە ئەمان
دانراون؟ تۆ دەتوانیت بە حیكمەتی خۆت لە دانانی
پەیكەرەكان تێمان بگەیەنیت؟) مەوالنا بەبێ ئەوەی
تەماشای ئەو پەیكەرانە بكات ،پێی وت( :هەندێك كەس
لە بینی خۆیان تێناگەنو هەموو بینینەكانیان بە فێڕۆدەدەن
لەم ژیانەدا .ئەگەر وەكو ئێوە خۆم بەم بینینانەوە خەریك
بكەم ،هیچ لە حیكمەتەكان فێرنابم .هەموو تەماشاكردنێك
جوانییەكی تێدا نییە بۆ چاوی ئێمە ،هەرچەندە ئەو
شتانەیشی كە زۆر جوانبن لەبەر چاوماندا هێشتا بینینیان
بەشێ كە لە كاتبەفیڕدانی ژیانمان .زۆر بینین كارێكە دەبێ
چاوی خۆمانی پێوە ئازارنەدەین .ئێوە بە تەماشاكردنی
ئەو پەیكەرانە سەرسام بوونو زۆر زوو ئازارو الشەی
ئەو كەسانەتان بیرچووە كە لەم شارە وێرانەیەدا بینیتان،
ئەمەیە قەدری بینین كە ئێوە تاكو ئێستا فێری نەبوون.
نامەوێت بەبینینی ئەم پەیكەرانە وێرانە شارەكەم
بیربچێتەوە ،هەندێك سوڵتان كە دەچنە شارە گەورەو
جوانەكان مەستدەبن لە بینینی جوانیی شتەكانیاندا .بەبێ
ئەوەی مەستببن بە بیری ئەوانەی كە نەخشەو جوانیی
ئەم شارانەیان داڕشتووە تا ئەو ئاستە بەرزانەی
شارستانییەت .فێربوون ئەوە نییە تەنیا جوانیی شتەكان
ببینین .جوانی وەهمێكە ئێمە خۆمانی پێ دەخەڵەتێنین.
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ئەوە گرنگە كە خەڵكی بتوانین بە بیركردنەوە شتە
خراپەكانی خۆیان بگۆڕن بە جوانی ،ئەوانەی هێرشیان
هێناوەتە سەر ئەم شارە ،چاویان نەبووە بۆ بینین ،تەنیا
كوێرانە پەالماری هەموو شتێكیانداوەو ئەم شارەیان
نغرۆكردووە .ئەوانە لە بیری خۆیاندا هەموو شتێكی ئەم
شارەیان خراپ نەخشاندووە تا كە گەیشتن ئاوا هەموو
شتێكیانوێرانكرد لێرەدا .ئەوانە ئەگەر بە بیركردنەوەی
خۆیان شتەكانیان لە دەوروبەریاندا ببینیایە ،ئەوا
نەیاندەتوانی هەموو شتێكی ئەم شارە وێرانبكەن .بینین
ناكاتە ئەو كاتانەی ئێمە تەنیا بەچاو شتەكان ببینینن ،كێ
لە ئێوە خودای بینیوە بەچاو؟ كەس ،ئەی چۆن چۆنی
دەزانن خودا جوانو لێزانو بەخشندەیە؟ ئەمە وێنەی ئەو
خودایەیە كە ئێمە بۆ خۆمان لە بەرچاوی خۆمان
بەجوانی وێنەمان كێشاوە .ئەی ئەگەر جارێك خوداتان لە
خەوندا بینی بەو وێنەیە نەچوو كە هەمیشە بۆتان كێشاوە،
ئایا پەشیمان دەبنەوە لەو بینینانەی ناخی خۆتان بۆ وێنەی
خودا؟ ئێوە ناو و جوانیی ئەو كچەتان نەبیستووە كە
بەردەوام سۆفییەكی پیری لە شاری (هەمەدان)دا بە
جوانیی خۆی ،ئەو پیرەی خستبووە سەروتنی غەزەلو
شیعروتن و عەشق .ئەو كچەی لە كاتی هەموو بانگێكدا
سەیر خۆی دەگۆڕی و بۆنی خۆشی لە خۆی دەداو دەهاتە
سەر رێگای ئەو پیرە سۆفییە .زۆركات پیرە نوێژەكانی
لە دەست دەچوو ،بۆ بینینی ئەو كچە دەمایەوە لە سەرە
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رێگاكاندا .جارێك بەو پیرە سۆفییەیان وتبوو :تۆ كە لە
الویدا عاشق نەبووی ،ئیتر بەم پیریەتییەوە عەشق چی
بە تۆ دەبەخشێت؟ سەیر بەو خەڵكەی وتبوو لە الویدا
هەموو الیەكم بە حەرام دەورە درابوو ،وام دەزانی خودا
چاوی بۆ بینینی ناخی خۆمان پێ بەخشیووینو لەوە
زیاتر هەموو بینینێك حەرامە المان .وام دەزانی دەبێ
ژن لە توخمی حەرام دروستكرابێتو بەشێكبێت لە
حەرام ،بۆیە هەموو بینینەكانم بە كوێری سپارد لە ئاست
تەماشاكردنی ژناندا .لە دوای ئەو هەموو تەمەنە،
بەبینینی ئەو كچە تێدەگەم كە حەرام شتێكە بینین دروستی
ناكات ،بەڵكو حەرام ئەو شتەیە بینینەكانمان كوێردەكات.
مامۆستا كانمان خراپ حەرامبوونیان بە ئێمە گەیاندووە،
بۆیە دەڵێم تەماشاكردنی رووی جوان الی من حەرام
نییە .ئێستا ئەوەندە عاشقی ئەو كچە بووم ،نوێژو رۆژوو
هەڵدەگرم بۆ دوای ئەو عەشقە .ئەگەر خودا سەد جار
بینینی ئەو كچەی بە حەرام دانابێت ،بۆیە حەزدەكەم لە
بری پێنج جار بانگدان لە رۆژێكدا ،هەزار جار بانگدان
خودا فەرزی بكردایە لەسەرمان ،بۆ ئەوەی بانگ
بدرایەو هەر نوێژێكیش سەد ركات بوایە تا هەموو ئەو
نوێژانەم لەبەر خاتری عەشقی ئەو كچە بفەوتاندایە.
ئیتر خەڵكی سەیر لەم سۆفییەوە فێری عەشق بوونو
زۆریان نوێژو رۆژوویان بیرچووەوە ،دەیان
قوتابخانەیان بۆ فێربوونی عەشق كردەوە .دەڵێن كاتێكیش
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ئەو سۆفییە پیرە ئەو كچە مارەدەكات تا تەمەنی نەوەدو
هەشت ساڵی ژیا لە شاری هەمەدانداو لەو كچە جوانو
شۆخە هەشت منداڵی خستەوە ،كە ئێستا دەڵێن ئێمە لە
نەوەی منداڵەكانی ئەوین .بۆیە هەموو بینینێك الی خۆتان
بەدەیان شێوە وەربگێڕن تا چاوتان دەگات بە بینینە
ڕاستەقینەكان .نازانن تەماشاكردنی ئەم پەیكەرانە چەند
ئازارم دەدات ،كەچی الی ئێوە خۆشی بەخشەو ئارامیتان
پێ دەبەخشێت .ئێوە قەت هیچ نابینن لە پشت ئەم
پەیكەرانەوە ،ئەمەیە كێشەی بینی ئێوە بۆ شتەكان .لە
ئازارو دەردەسەریی ئەو پەیكەرسازانە تێناگەن كە
بەویستی میری ئەم شارە بە زۆر لە شارەكانی ترەوە
هێنراونەتە ئێرەو بە دیاریانەوە دەیان پاسەوان دانراوە تا
بە ویستی میر لەم رێگایانەدا ئەم پەیكەرانە دروستبكەن،
نەك بەویستی خۆیان .ئێوە نازانن شتێك كە بەزۆر بە
خەڵكی دروستكرا ،چەند جوانیش بێ هیچ جوانییەكی
نابێ لەالی ئەو كەسانەی بەڕاستی شتەكان دەبینن .ئێوە
بە درێژایی ئەو رێگایە بەبینینی جوانی ئەو پەیكەرانە
سەرمەست بوون ،نەتانتوانی بە بینینی راستەقینەی
خۆتان بگەن ،بۆیە تاكو ئێستا هیچ لە سەفەری شارەكاندا
فێرنەبوون .كەسانێك نەت وانن بە راستی شتەكان ببینن،
هەمیشە بە نەزانی دەمێننەوە).
ئەو كاتانەی بۆ پشوو الماندابووە الی سەوزاییو كانیو
ئاوێكی رونەوە ،بەدەم گوێلێگرتنی حەرفی غەزەلەكانی
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عابیدی پیرەوە لەسەر بەردێكی گەورە خەریك بوو خەوم
لێدەكەوتو لە هەموو بینینەكانی رابووردووی خۆم
د ەكەوتمە گومانەوە.

تونێلە تەواونەكراوەكە
(خودا هەموومانی بە ناتەواوی لەم سەرزەمینانەدا بەجێ
هێشتووە)
نازانم بۆچی مەوالنا ئەم قسەیەی كرد ،كە فاتمەی خۆری
بینی دەهات بۆ المان .من هێشتا لە بینینی ملوانكەو
شتەكانی ناو دوكانە گەورەكە دەترسام ،دەمویست لەم
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گوندەدا شتێك بۆ ژیان بدۆزمەوە ،بیرم لە دار سێوێك یان
دار قەزوانێك دەكردەوە تا بۆنی گەاڵو بەرەكانیان بكەم،
حەزم دەكرد بەر لە ئاوابوونی خۆر ،لەبن درەختێكدا
بنووم یان بمرم .كەچی ئەوە ویستی من نەبوو ،چونكە
هێشتا بەدەم گێڕانەوەكانی مەوالنا شەمسەددینەوە
دەترسامو رۆژگارەكانی بیر دەخستمەوە .ئەوكاتانەم
بیردەكەوتەوە كە عابیدی پیر لە نزیك گوندێكی پڕ لە
گۆڕستاندا بەدەم خوێندنەوەی سەدان غەزەلەوە لە ئێمە
ونبوو .مەوالنا ئەو كاتانە پێی وتم(:ئەو رۆیشت تا لە
رۆژگارێكی تردا غەزەلەكان لەكتێبێكدا بنووسێتەوە) .من
بڕوام نەدەكرد ئێمە هیچمان بەسەربێت ،چونكە
رۆژگاری مردن و بیرچوونەوەمان تێپەڕاندبوو،
سەفەری ئەو شارانەمان دەكرد كە لە سەرزەوی بوونیان
نەبوو ،یان تەنیاوەكو وێنەیەكی كۆن لە ناو كتێبەكاندا
مابوونەوە .بەناو دێڕی كتێبەكانی رەسوڵی بچوكدا
دەگەڕاین ،بە ناو ئەو شارانەی كە رەسوڵی بچوك لەبیری
خۆیدا نەخشەی دەكێشان و هەر خۆیشی زۆركات بە
ئێمەوە ئەو نەخشانەی لە تووڕەییدا دەسڕیەوە .ئێمە لەو
شارانەدا دەگەڕاین نەك لە سەر خاكو خۆڵی شارە
زیندووەكاندا .ئەو كەسانەی لە ناو دێڕەكانی ئەودا بژینو
بگەڕێن نامرن .ئەی بۆچی ئێستا لەناو دێڕەكانی ئەودا
(عابیدی پیر) ونبوو؟ لەوە دەچێ وێرانبوونو پەتای
دزی و قاتوقڕی شارەكانی رەسوڵی بچوكیشی گرتبێتەوە.
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من لەنێوانی دوودێڕدا كە خەریكی كۆكردنەوەی دەنكە
قەزوانە رژاوەكان بووم ،كە دەنگی فاتمەی خۆر بەئاگای
هێنام و بانگی عابیدی پیری دەكرد ،بەدەم گریانەوە
هاواری لێدەكرد كە زوو لێمان ون نەبێت .بینیم عابیدی
پیر كەوتبووە سەر سەرەتای دێڕێك كە بە مردن دەستی
پێدەكرد .وەكو تەمێكی سپی تا گەیشتە كۆتایی دێڕەی
دووەم ،كە هەموو حەرفەكانی درێژكراوەی مااڵوایی
بوو لە ئێمە ،ئیتر ئەو ونبوو .لەو رۆژەوە تێگەیشتم كە
مردنو نەهامەتیو بەدبەختیو كۆتایی ژیان گەیشتۆتە
سەر رێگای ئێمەیشو دەبێ وەكو ئەو ئینسانانەی تر كە
لە شەهوەتو خۆڵ دروستكراون بمرین.
فاتمەی خۆر تادەهات لە ئێمە نزیك دەبووەوە باوەشێك
قەزوانی تەڕی پێ بوو ،بەاڵم نەمدەزانی لە كوێ
هێناویەتی ،چونكە وەرزی قەزوان بەسەرچووبوو.
بەگەیشتنی هیچ حەرفێكی لەگەڵ مندا نەوتو بەتوڕەیی
تەماشای دەكردم .بە مەوالنای وت :ئەم قەزوانە تەڕانە
لەگەڵ خۆتدا بەرە ،لە كوێ نەتتوانی بخەویت،
ماندووبووی ،لەالی سەری خۆتەوە دایبنێووردە وردە
بۆنەكەی هەڵمژە تا خەو دەتباتەوە .ئەمە باشترین شتە بۆ
ئەو كەسانەی كە شەو ناتوانن لە تاو غەم بنوون .ئێمە
ئێستا لەسەر دوا دێڕەكانی مردنینو كەس ناتوانێت
رزگارمان بكات ،تەنیا تۆ دەتوانی بە راستیو بێ
كەموكوڕی دوا حەرفی كتێبەكەی رەسوڵی بچووك بۆ

211

خەڵكی بگێڕ یتەوە .تەنیا تۆ دەتوانی بگەڕێیتەوە الی
رەسوڵی بچوك و مەرگی ئەو ببینیت .هەموو ئەو
كەسانەی تر كە حەرفی كتێبەكانی ئەو دواتر دەیگێڕنەوە
ناتوانن وەكو تۆ بەڕاستیو بەتەواوی لە مەرگو
نووسینەكانی بگەن .تۆ دەتوانی لە ماڵەكەی رەسوڵی
بچوكدا تەنیا كەس بی كە دوای مەرگی ئەو لەناو سەدان
حیكایەتو حەرفی رژاودا بنوویت.
دەمبینی مەوالنا شەمسەددین گریان گەروی گرتبوو.
كاتێك فاتمەی خۆر دەستی بۆ الی تونێلە تەواونەكراوەكە
راكێشا ،هەستم بە ترسێكی زۆركرد ،چونكە فاتمەی خۆر
بەمنی وت :تۆ درۆزنترین پیاوی ناو دێڕەكانیت ،دەبێ
ئەو پیا وەی كە بەشوێن دۆزینەوەی (رەزای رەنگڕێژ)دا
دەگەڕێت ،تۆ لە سێدارە بدات ،چونكە لە هەموو شارێكدا
فێڵو خیانەتیت لێكردینو دەرگای هەموو شارەكانت
لێونكردین.
دوای ئەو قسانە دەبوایە ئێمە لە دوای فاتمەی خۆرەوە
بۆ نزیك تونێلە تەواونەكراوەكە بڕۆین .هەر وەكو
مەوالنا وتی فاتمەی خۆر هەواڵی زانیوە كە مێردەكەی
شێت بووە و دەیگەڕێننەوە نزیك تونێلە تەواونەكراوەكەو
زۆركات لەوێدا لەناو پێخەفێكی گەاڵی تەڕدا دەنوێت.
هەواڵەكە ئەو ژنانە بۆیان هێناوە كە هەمیشە ئەم تیماری
برین و ئازارەكانی دەكردن .بۆ گەیشتن بە بەردەم
تونێلەكە بەناو چۆڵەوانیو درەختو بەردی گەورە
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گەورەدا تێدەپەڕینن ،ئەو باڵندانەمان دەبینی بەرز بەرز
بەسەر چیا زەبەالحەكەدا دەفڕین .تونێلەكە لە ناوەوە
تاریك دیاربوو وەكو خاڵێكی رەش بەدامێنی چیا
زەبەالحەكەوە دەبیندرا .بایەكی سارد لە ناوییەوە دەهاتو
بۆنی قەوزەو درەختی قڵیشاوی دەهێنا .ئێمە ئێستا لە
فاتمەی خۆرمان دەڕوانی كە بە تەنیا لە ناوەڕاستی
دەرگای تونێلەكەدا بەپێوە راوەستابوو ،بچوك بچوك
دەهاتە بەرچاومان .لە باڵندەی (كاڵوكوڕە)ی دەكرد لە
بچوكیدا .هەستم دەكرد دڵۆپێك ئاوی رژاوەو ئێستا
رۆدەچێتە ناو زیخو لمی بەردەم تونێلەكەوە ،لە پشتییەوە
تاریكی دەبیندراو لە بەردەمیشیدا رووناكی .لە تابلۆی
ژنێكی سەرگەردانی دەكرد .مەوالنا بێدەنگ تەماشای
چیا زەبەالحەكەی دەكردو چاوی بە دارو بەردو ئەو
تەڕاییانەدا دەگێڕا كە چیاكەیان دادەپۆشی.
دەنگێك كە لە دەنگی پیاوێكی برسیی دەكرد بەرگوێی
ئێمە د ەكەوت .تادەهات ئەو دەنگە لە دەرگای تونێلەكە
نزیك دەبووەوە .جارێك بە هەموو توانای خۆی بانگی لە
چەند ناوێك دەكرد كە ئێمە نەماندەناسین .كە دەركەوت
ئەوە یەكەمجاربوو مێردەكەی فاتمەی خۆر ئاوا بەرگ
دڕاو و قژهاتوو و الوازببینم ،ئەو ئێستا لەو كەسەی
دەكرد لە پەڕۆكۆن و چڵك و پیسی دروستكرابێت .لە
مرۆڤێكی سووتاوی دەكرد .دارێكی ئەستوری بەدەستەوە
بوو كە زوو زوو بەمالوالدا بای دەدا .بینیم كە فاتمەی

213

خۆر لێی نزیك دەبووە وەو ترس جارێكی تر گەڕایەوە
ناو رۆحم ،ئیتر جەنگی نێوان فاتمەی خۆرو مێردەكەی
لەوێدا گەیشتە ترسناكترین كاتی خۆی .فاتمەی خۆر
بانگی دەكرد و بەدەم گریانەوە پێی دەوت(:رۆحی تۆ لە
ناو مندایە نەزانن ،بۆچی ئەوە سااڵنێكە ئاوا عەشقو
ژیانت لێ تێكدام؟ بۆچی بە قسەی نەزانێك هەموو ژیانی
خۆتت بەوێرانبوون سپارد؟ بۆچی نەتهێاڵ وەكو ژنێك لەم
دونیایەدا بژیم؟ چەند گەمژەو سەرلێشێواو بوویت كە
شوێن رۆحی ونبووی خۆت كەوتیت ،نەتدەزانی ئەو
پیاوانەی كە ژن دێنن ئیتر رۆحیان دەچێتە ناو جەستەی
ژنەكانیانەوە ،چیت دەكرد ئەو رۆژانەی كە لە
منونبوویت)؟
دەمبینی فاتمەی خۆر سەیر پەالماری ئەو پیاوە
سەرگەردانەی دابوو ،دەیوویست بە هەموو هێزی
خۆیەوە دای بنیشێنێتە سەر زەوییەكە .بینیم هەردووكیان
وەكو دوو پشیلەی كێوی بەرببوونە گیانی یەكتری ،ئەوە
شەڕی نێوان دوو رۆحی یاخی بوو ،كە من دەمبینین.
مێردەكەی وەكو پشیلە بەچنگ هەموو پێستی دەموچاوی
فاتمەی دەهێنایە خوارەوە ،خێرا خێرا دەیكێشا بە
دەموچاویدا ،دوو رۆحی ماندوو دەیانوویست یەكتری
لەناوبەرن .خوێن لە جەستەی هەردووكیانەوە وەكو
دڵۆپە باران دەڕژایە بەردەمی تونێلە تەواو نەكراوەكە.
لە ترساندا خۆم دابووە پەنا درەختێكی قەد ئەستوور ،بۆ
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ماوەیەكی زۆر بینیم ئەو دوانە بێ پشوودان لەیەكتریان
دەدا ،بەبەرد ،بە دار ،بە چنگ ،بە دەم هاتوهاوارەوە
لەیەكتریان دەدا .فاتمە هەرچیی دەكرد نەیدەتوانی
مێردەكەی بە خۆی بناسێنێتەوەو ئارامی بكاتەوە،
مێردەكەی وەكو دڕندە پەالماری دەدا ،دەنگی ئەو دووانە
دەگەیشتە الی هەموو كەسێك .نەمبینی مەوالنا بچێت
كچەكەی لەم جەنگە دووربخاتەوە ،فاتمەی خۆرو مێردە
شێتەكەی هەردووكیان بەرگیان بە بەری یەكترییەوە
نەهێاڵبوو .مەوالنا كە لە من دوور كەوتبووەوە هیچی بۆ
ژیان و دوا رۆژەكانی فاتمەی خۆرو مێردەكەی نەوت.
بینیم فاتمەی خۆر لە دەرگای تونێلە تەواونەكراوەكەدا
خوێن لە سەرو ملیەوە دەڕژێتە بەرپێو بەرگەی ئەو
لێدانانەی نەدەگرت كە مێردەكەی خێرا خێرا لە سەرو
ملی دەداو خستبوویە ناو خوێنو بەردەكانەوە .بینیم
مێردەكەی بەرەو قوواڵیی تونێلەكە بەڕوتیو گیانی
خوێناوییەوە هەنگاوی دەنا .ئەوە ئەو وێنانە بوو كە من
بینیم بۆ مەرگی فاتمەی خۆر ،كاتێك لێی نزیكبوومەوە،
فاتمەی خۆر لەناو خوێن و ئازارەكانی تەمەنیدا گیانی
دەرچووبوو .ئەو دێڕانەم دەبیست بەر لەونبوونی مەوالنا
شەمسەددین كە بۆ مەرگی كچەكەی دوور لە من
دركاندی و بە چیا زەبەالحەكەدا سەردەكەوت .بەمنی
وت :مەرگی تۆیش لە دوای ونبوونی منەوەیە .ئیتر
لەناوەڕاستی چیاكەدا مەوالناوەكو تیشكی رووناكی لە
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من ونبوو .نەمدەزانی تەرمی فاتمەی خۆر چی لێبكەمو
بۆ كوێی بەرم .ئەی مێردەكەی لە قوواڵیی تونێلەكەدا
چیی لێهات؟ .سەدان باڵندەی گۆشتخۆر بە ئاسمانی
چیاكەوە دەركەوتنو دەنگیان دەهات.

دوا دێڕەكانی
كتێبەكەی رەسوڵی بچوك
ئەو رۆژەی فریشتەی مەرگ بۆ دووەم جار گەیشتەوە
ناو ماڵەكەم ،با بۆنی تووتنی شێداری دەهێناو خەریكبوو
دایدەكردە باران ،هەرچەندە وەرزی بارانبارینیش نەبوو.
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ئەم دێڕانە بەدەستوخەتی (رەسوڵی بچوك) لە كۆتایی
كتێبێكدا نووسرا ،بەاڵم هەموویان حەرفی خواروخێچو
ناتەواوبوون .پڕبوون لەو حەرفانەی كە مانای هیچو
پووچی بە دونیا دەبەخشن .كەس ناتوانێت لەو حەرفانە
تێبگات كە من ناوم ناون حەرفە سیحراوییەكان .ئەو
حەرفانە بە دە حەرفیان مانایەك نابەخشن ،كەچی
زۆركەس بە پڕماناترین دێڕەكانی رەسوڵی بچوكی
دەزانن .دوا ح ەرفەكان كە خوێندنەوەیان الی من
گرانترین شتەو دەبێ ببرێنە الی شارەزاترین كەسانێك
كە لە زمانی رەسوڵی بچوك و حەرفەكانی ئەو دەزانن.
دەبێ ئاوا بە دوا دێڕەكانی ناو كتێبەكەی رەسوڵی بچوك
بگەین ،كە خۆی نووسیوویەتییەوەو زۆركات خەڵكی
دەڵێن چەند دێڕێكی كۆتایی ئەو كتێبە دەستوخەتی مەوالنا
شەمسەددینە كە بۆ مەرگی مامۆستا گەورەكەی خۆی
نووسیوویەتی ،ئەو دێڕانەش ئەمانەن:
رەسوڵی بچوك بەر لەوەی لە بەرەبەیانی رۆژی (جەژنی
كتێب)دا لەناو كەالوەیەكی كۆندا كە زەمەنێكی پڕ لە
گریان و بەدبەختی بە دیوارو خشتەكانییەوە دیاربوو،
خۆی بۆ مردن ئامادە دەكات ،ئەوە لە باوكییەوە فێربوو
كە بەر لە مردن دوا دێڕەكانی خۆی بنووسێتو بچێتە
ناو كەالوەیەكەوە بۆ پێشوازیی مردن .دەڵێن ئەوە
سااڵنێكی زۆرە رەسوڵی بچوك لەو خانووە
بەكەالوەبووەدا دەژیو هەموو نووسراوەكانی خۆشی
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هەر لەوێدا دەنووسی .دەڵێن ئەو دەیتوانی لەگەڵ هەموو
ئەو كەسانەی كە خۆی ناوی دەنان لە ناو نووسراوەكانیدا
دەكەوتە گفتوگۆو بە تەوابوونی هەر كتێبێكیش ئەو
كەسانە دەبوونە میوانی بۆ چەند رۆژێك .هەر خۆیشی
دەیتوانی رێگای سەفەرەی ئەو شارانە بگرێتە بەر كە لە
كتێبەكاندا ناویان هاتبوو ،یان وێنەیان كێشرابوو .بەو
شارانەیشەوە كە كاولببوون و شوێنەواریشیان نەمابوو.
یان ئەو شارانەی كەس نەیدەزانی چۆن چۆنی
لەناوچوون و شوێنەواریان سڕدرابووەوە.
رەسوڵی بچوك ئەمڕۆ دەیزانی دوا رۆژی هاتنەوەی
(ئیزاریل)ە بۆ بردنی رۆحی بۆ هەتا هەتایە ،ئەوەشی
دەزانی كە بە تەواوبوونی كتێبەكەی كە هەموو هەوڵێكی
دا تا لە كاتی خۆیدا تەواوی بكات ،بەڵكو بتوانێت بە
تەواوبوونی ئەو كتێبە مردنی خۆی بخاتە دوای مردنی
هەموو كەسێكی ترەوە لەسەر زەوی .دەیزانی ئەمڕۆ
هەر دەبێ بمرێ ،ئەو چوار كەسەی كە ویستی رۆحی
خۆی پێیان رزگاربكات ،تەنیا یەكێكیان گەیشتەوە الی،
كە (مەوالنا شەمسەددین)ی قوتابیی خۆی بوو سااڵنێك
لەمەوبەر ،ئەویش بەدەم گریانەوە لەالیەوە تا كاتی
گیانكێشانی دانیشت بوو ،لە پێناوی رزگاربوونی رۆحی
مامۆستاكەیدا دەیان شارو گوند گەڕا تا مردن لە جەستەی
دووربخاتەوە .هەموو نووسراو و كتێبەكان لەو
كەالوەیەدا رەنگی مردنیان گرتبوو .مەوالنا تاقەتی
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تەماشاكردنیشیانی نەبوو ،تەنیا ئەو كتێبەی گرتبووە
باوەش كە رەسوڵی بچوك بەدیاری پێی بەخشی بوو.
ئێستا رەسوڵی بچوك پیر پیر ببوو ،دەستی بە دوا
حەرفەكانی مردنەوە گرتبوو ،نەیدەتوانی ئەمڕۆ
بەشداری لەو جەژنەدا بكات كە پێیان دەوت (جەژنی
كتێب) .با بۆنی تووتنی شێداری دەهێناو خەریك بوو
دایدەكردە باران ،كە هەرچەندە وەرزی بارانبارینیش
نەبوو.
رەسوڵی بچوك ئاوا گوێی لە (ئیزرایل) فریشتەی مەرگ
گرتبوو:
 من لە كاتی خۆمدا بۆ بردنی رۆحت هاتمەوە،بەاڵم تۆ نەتتوانی ببیتە ئەو كەسەی كە دوا
كەسبێ لەم سەرزەوییەدا بمرێ ئەی رەسوڵی
بچوك ،گەرچی تۆ نەتتوانی گرەوەكە لە من
بەریتەوە ،دواجار رۆحی خۆتو گرەوەكەیشت
دۆڕاند .لە دونیادا زۆرشت فێربوویت و سەدان
كەست فێری زانستو نووسینو گێڕانەوەی
حیكایەتە سەیرو سەمەرەكان كرد ،سەدان
كەست فێری غەزەلوتنو حیكمەت كرد .تەنیا
ئەوە فێر نەبوویت كە بۆچی بیرت لەوە
نەكردۆتەوە جەستەیەك كە رۆحی تێدا نەبوو
هەر كارێك بكات هەموو كارەكانی بەتاڵ
دەبێتەوەو مایەپووچ دەبێ ،بۆ ئەمە فێرنەبوویت
بۆ؟ تۆیش دەبوایە یەكەم جار رۆحی خۆتت بە
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من نەدایە تا بمبردایتایە ناو شارە ونبووەكانەوە،
دەبوایە شتێكی ترت بدایە پێم لەبری رۆحت .تۆ
نەتدەزانی كەس ناتوانێت بەبێ رۆح بنووسێت،
كەس ناتوانێت بەبێ رۆح حەرفی جوان و باش
بنووسێت ،دەبینم زۆربەی زۆری ئەم كتێبەت
پڕ لەحەرفی خوارو خێچو بێ مانایە .ئەوەندە بە
پەلە دەتویست دوا دێڕی كتێبەكەت تەواوبكەیت
تا نەمریت و بگەیت بەدوا خەونی خۆت .بۆ
رزگاربوونی رۆحی خۆت كتێبێكی بەتاڵت
نووسی و هەموو پاڵەوانەكانی ئەو كتێبەت لە ناو
دێڕو حەرفەكاندا بە مردن سپارد .زۆر شتت
لەترسی مردن بیرچۆتەوە .ئەوەت لە بیرچووە
كە ئەو كەسانەی لەناو كتێبەكانی تۆدا كە
بەمردنت دەسپاردن نەیاندەتوانی لەگەڵتدا
بكەونە گفتوگۆو بێنەوە ناو ماڵەكەت .لەم كتێبەدا
ئەوەندە بە شپرزەیی دەتنووسی ئەو راسییەت
ونكرد كە تەنیا كەسە زیندووەكانی ناو
كتێبەكانت دەتوانن بێنەوە ناوماڵی تۆ نەك
مردووەكان ،تەنیا پیرە قوتابییەكی خۆت
گەڕایەوە الت كە ئەویش دڵگرانە لە دۆڕاندنی
گرەوەكەت .لەم كتێبەدا تەنیا یەكێكیان بە
ماندووبوونەوە بەدەستی بەتاڵ لە سەفەری شارە
شاراوەكانەوە گەڕایەوە الت .تۆ ئەوەت
لەبیركرد كە فاتمەی خۆرو عابیدی پیرو
جەمالەدینت لە سەدەكانی رابووردووە
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هەڵگرتو گەڕاندتنەوە ناو كتێبەكەتو لێرەیشدا
جارێكی تر ئەوانت بەبێ بیركردنەوە بە مەرگ
سپاردەوە .ئەمە هەڵەكانی ئەو كەسانەن كە بەبێ
رۆح دەنووسن ،ئەو جەستانەی ئەمە
پیشەیانبێتو بەبێ رۆح درێژە بەژیان بدەن،
هیچ شتێكی جوان بەرهەم ناهێنن .سەر ئەم
خاكەی ئێوە ئێستا پڕبووە لە جەستەی بێ رۆح،
بۆیە بەردەوام خەڵكی لێرە گوناهو رقو
توڕەیی و ناشیرینی بەم سەر زەویدا
باڵودەكەنەوە .ئێستا زۆرن ئەو كەسانەی كە لەم
سەر زەویەدا رۆحی خۆیان ونكردووەو وەكو
گیاندارێكی دڕەندە دەژین .رەسوڵی بچوك تۆیش
نەتتوانی گرەوەكە لە من بەریتەوە .ئێستا
فێربوویت كە كاركردن بەبێ رۆح مرۆڤ
تووشی چەند هەڵە گەورە گەورە دەكات؟
تێدەگەم ئیزرایلی مەزن كە من چ هەڵەیەكم
كردووە ،ئێستا تێدەگەم بۆ سەر زەوی پڕبووە لە
گوناهووێرانكاری .لە كۆتایی دێڕەكانی ئەم
كتێبەدا جار جار ئەو حەرفانەی دەمنووسین لێم
ون دەبوون و بۆم نەدەدۆزرانەوە ،بەمەیش
وێنەیەكی ناتەواوم بە بەشەكانی كتێبەكەم
دەبەخشی ،بەمەدا تێگەیشتم كە من هەڵەیەكم
كردووە و نەمدەزانی چییە ،ئێستا دەزانم لەو
رۆژەوەی كە رۆحی خۆمم بە تۆدا من بە
مردووی دەمنووسی ،گرنگ نییە گرەوەكەم

221

دۆڕاندووە ،گرنگ ئەوەیە كە من بوومە یەكەم
كەس كە بتوانم بۆ یەك دوو رۆژ مردن لە خۆم
دووربخەمەوەو كتێبێك بە ناتەواوی بەجێی
بهێڵمو تەواوی نەكەم ،بەخەڵكی بڵێم ،هەموو
كارێك بەبێ رۆحێكی پاك ،جەنگو ناخۆشی
باڵودەكاتەوە .دەبێ قوتابییە پیرەكەم ئەم دێڕانەم
لە هەموو شارەكاندا بۆ باڵوبكاتەوە .كەواتە
شتێك لە نەمریم بە خۆم بەخشی .فەرموو رۆحی
من بۆ تۆو جەستەیشم با قوتابییە پیرەكەم لەم
كەالوەیەدا لە گۆڕی بنێت ،بە خۆڵەمێشی
كتێبەكانم دامبپۆشن.

كتێبە چاپكراوەكانی نوسەر:
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