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پیرەهێرز ّ زەریا

پیرەهێرزێک بّْ کە بە تەًیا لە بەلەهێک لە " گۆڵف ضترین"
هاضی زەگرت ّ ئێطتاش ُەغتاّ چْار ڕۆژ بەضەر چبّْ کە ُیچ
هاضییەکی ًەگرتبّْ .لە چل ڕۆژی ُەّەڵ کْڕێکی هٌساڵ کارەی
لەگەڵ بّْ .بەاڵم چْى چل ڕۆژ تێپەڕ بّْ ّ هاضییاى ًەگرت،
باّک ّ زایکی کْڕەکە ّتیاى ئیسی ڕًّّەّ ضەلوێٌسراّە کە
پیرەهێرز " ضاالئۆ" یە .کە ذراپتریي غێْەی ڕەظ بەذتییە ّ کْڕ
بە ئەهری ئەّاى ڕۆیػتە بەلەهێکی زیکەّە کە ُەر حەّتەی
ُەّەڵ ضێ هاضی چاکی ڕاّ کرز .کْڕەکە ذەفەتی زەذْارز بەّ
ُۆیەی زەیسی پیرەهێرز ُەهّْ ڕۆژ بە بەلەهی بەتاڵ
زەگەڕێتەّەُ .ەهّْکات زەڕۆیػت لْفڵەی گْریص یاى گۆچاًە
ضەر ًّْغتاّەکە ّ ًێسە ّ چارۆگە 1ئااڵّ بە کۆڵەکەی
بەلەهەکەیەّە بۆ پێرەهێرزەکە بە کۆڵ زەیکێػا .چارۆگەکە بە
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لەت ّ پەتی تەلیطی ئارز پیٌە کرابّْ ،ئااڵّ ،زەڵێی کە ئااڵی
زۆڕاًێکی ُەتایی بّْ.
پیرەهێرزێکی کس ّ الّاز بّْ ّ پػتە هلی بڕگەگەلێکی لّْڵی تێسا
بّْ .پەڵەگەلێکی لاّەیی غێرپەًجەی ذۆظ کەری پێطت کە لە
تیػکساًەّەی تیڕۆژ لە زەریای گەرهیي بەزی زێت لەضەر
گۆًاکاًی بّْ .پەڵەکاى ُەر زّّ الیەًی ضیوای تا ذْارەّە
زاپۆغابّْ .لە کێػاًی گْریطی هاضییە لْرضەکاى لەضەر بەری
زەضتی لەڵەغگەلێکی لّْڵ ّەزەر کْتبّْى .بەاڵم ُیچ کام لەم
ُێاڵًە ًْێ ًەبّْى .بە چەغٌی بڕگە گەلی بیاباًە بێ هاضییە
کۆًەکاى بّْ.
ُەهّْ غتێکی پیرەهێرز کۆى بّْ .جگە لە چاّەکاًی ،چاّەکاًی بە
چەغٌی زەریا بّْ ّ بەکەیف ّ پیرۆزهەًس زیار بّْ.
کاتێک بەّ کەًارەی کە بەلەهەکەیاى لەّێْە بۆ ّغکی کێػابّْ،
ُەڵسەگەڕاى .کْڕەکە گْتی ":ضاًتییاگۆ ،هي زیطاى زەتْاًن
لەگەڵ تۆ بێن ،ئێطتا بڕێکواى پارە ُەیە".
پیرەهێرز هاضیگرتٌی فێری کْڕەکە کرزبّْ ّ کْڕەکە ذۆغی
زەّیطت.
پیرەهێرز گْتیً ":ا ،بەلەهەکەت لە ضەر بەذتەُ ،ەر لەگەڵ
ئەّاى بە".
" هەگەر لە بیرت ًایات ُەغتاّ ّ حەّت ڕۆژ ُیچ هاضییەکواى
ًەگرت ،زّاتر ضێ حەّتە ُەهّْ ڕۆژێک هاضی گەلێکی گەّرە
گەّرەهاى گرت".
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پیرەهێرز گْتی" :لە بیرم زێ .زەزاًن ڕۆیػتٌت لەضەر بێ
بڕّایی ًەبّْ".
" باّکن زۆری لێ کرزم .هٌیع هٌساڵن زەبێ بە گْێی لطەی
باّکن بکەم".
پیرەهێرز گْتی ":زەزاًن ،زۆریع ئاضاییە".
" باّکن بڕّای زۆر ًییە".
پیرەهێرز گۆتی " :ئەرێ ،بەاڵم ئێوە کە ُەهاًە ،جگە لەّەیە؟"
کْڕەکە گْتیً ":ا ،زەتِەّیت لە کافە ئاّیجۆیەکت بۆ زەضت
ذەم ،زّاتر ئەهاًە ببوەّە بۆ هاڵێ؟"
پیرەهێرز گْتی ":باغە ،هاضی گرەکاى لەڕّّی یەک زاًاهێٌي".
بە یەکەّە لە کافە " تراش" ز اًیػتي ،زۆرێک لە هاضی گرەکاى
گەهەیاى لەگەڵ پیرەهێرز کرز ّ پیرەهێرز زیس ًەبّْ .چەًێک لە
هاضیگرە بەضااڵچّْەکاى ضەیریاى زەکرز ّ زڵیاى بۆی زەضّْتا ّ
بەزەییاى پێیسا زەُات بەاڵم ًەیاًسەزرکاًس .بە ڕێسەّە ضەبارەت
بە ذرۆغی ئاّ ّ لْاڵییەک کە لْالپیاى تێ ُاّیػتبّْ لطەیاى
زەکرز ،ضەبارەت بە کەغی ذۆظ ّ ئەّاًەی کە زیتبّْیاى.
هاضیگرە ضەرکەّتّْەکاًی ئەّ ڕۆژە ضەرجەم لە زەریا
ُاتبًّْەّە ّ زگی هارلیٌەکاًیاى ُەڵسڕیبّْ ئەّاًیاى بە تەّاّەتی
لەضەر زّّ لەتە تەذتە باڵّ کرزبّْە ّ زّّ پیاّ ،زّّ ضەری
لەتەکاًیاى بە کۆڵ گرتبْ ّ هاضییەکەیاى برزبّْ بۆ کۆگە .بۆ
ئەّەی هاغێٌە ضەُۆڵ ُەڵگرەکاى بێي ّ ئەّاًە بۆ بازاڕی ُاّاًا
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بگەیەًي .ئەّاًەی کە ضەهاضی گرتبّْ ،ضەهاضییەکاًیاى بۆ
کارگەی ئەّ زەضرۆرە برزبّْ یاى بۆ ئەّەی لەضەر بەرز ّ بە
لْالپەکاًیاًەّە کەى .جەرگییاى زەربێٌي ّ باڵەکاًیاى ببڕى ّ
پیطتییاى لێ کەًەّە ّ گۆغتەکەیاى بۆ ذْێ کرزى زڕێژ زرێژ
ببڕى.
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کاتێک با لە رۆژاّاّە ُەڵی زەکرز بۆًی کارگەی ضەهاضیەکاى
زەگەیػتە ئەضکەلەکە .بەاڵم ئەهڕۆ تەًیا ُەضتێکی کەم لە بۆًەکە
لە ُەّاکەزا زەکرا چًْکە با بەرەّ باکّْر گەڕابّْە ّ زّای ئەّ
ًیػتبّْە .لە تراش کەظ ّ ُەّا ذۆرەتاّ بّْ.
کْڕ گْتی ":ضاًتییاگۆ"
پیرەهێرز گْتی ":بەڵێ" ،پەرزاذەکەی بە زەضتەّە بّْ لە بیری
ضااڵًی ڕابرزّّزای بّْ.
" زەتِەّێت بڕۆم ّ بۆ ضبێٌێت ضارزیي بێٌن؟"
" ًا .بڕۆ یاری بەیص باڵەکەت بکە .هي ئێطتاظ زەتْاًن ضەّڵ
لێسەم .ڕۆلیگۆظ تۆڕەکە زەُاّێژێت".
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" زڵن پ یْەیەتی بیگرم .ئێطتا کە ًاتْاًن لەگەڵت بێن زەهِەّێت
کارێکت بۆ بکەم".
پیرەهێرز گْتی ":ئاّجۆّەکەت کە بۆم کڕی ،تازە بّْی بە پیاّ"
" ُەّەڵ جار کە هٌت بە بەلەهەکە برز ،چەى ضاڵن بّْ؟"
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" پێٌج ضاڵُ ،ێٌسەی ًەهابّْ کە تێسا بچیت ،هاضییەکەم کێػا
ضەرەّە ئێطتاظ گیاًی تێ سا بّْ .ذەریک بّْ بەلەهەکەی تفر ّ
تًّْا زەکرز ،لە بیرت زێ؟"
" کلکین لە بیر زێت کە زەیکْتی بەم الّ الزا ،جێی ضەّڵلێساًەکە
غکا ،زەًگی زرهاّ کْتی کلکین لەبیر زێت .لە بیرم زێت هٌت
ذطتە ژێر کەّاًەکە کە گْریطە تەڕەکاى لە ّێ کەّتبّْى
بەضەر یەکسا .تەّاّی بەلەهەکە لە ژێر پام زەلەرزاّە .بە زەًگی
تۆ کە زەتکێػا بە ضەری زا بە چەغٌی زەًگی کەّتٌی زار بّْ،
ُەضتن بە بۆًی ذْێي زەکرز کە بە لەغن زا پڕژا بّْ" .
" بەڕاضتی لە بیرت زێ یاى هي ذۆم بۆتن ّتّْە؟"
"هي لە ُەّەڵ کەڕەتەّە کە بە یەکەّە ڕۆیػتیي ُەهّْ غتێکن
لە بیر زێت".
"پی رەهێرز بە چاّگەلی ُەتاگازی پڕلە ئەرذەیاى ّ ضۆز ضەیری
کرز".
گْتی" :گەر هٌساڵی هي زەبّْی بێ گْێساى بە هەترضی تۆم
لەگەڵ ذۆم زەبرز ّ ذۆهاى زەزا زەضت چارەًّْش .بەاڵم تۆ
هٌساڵی زایک ّ باّکتی ،بەلەهەکەغت بە بەذتە".
" بڕۆم ضارزیي بێٌن؟ چْار چەغتەم پێ غک زێت".
"ئێطتاظ ضارزیٌەکاًی ئەهڕۆم ُەیە .ذْێ کراّ لە ًێْ
ضٌّْلەکەزایە".
" بڕۆم چْارزاًەی تازەت بۆ بێٌن"
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پیرەهێرز گْتی" :یەکساًەُ ".یْاّ بڕّا بەذۆی لە ًاّ ًەچبّْ،
بەاڵم ئێطتا ُیْاّ ّ هتواًەیەکەی گیاًێکی زّّبارەیی گرتبّْ .بە
ّێٌەی کاتێک کە غەهاڵ ُەڵسەکات.
کْڕ گْتی ":زّّ زاًە"
پیرەهێرز گْتی" :زّّ زاًەً ،ەتسزیبێتي؟"
کْڕ گْتی" :زەهِەّێت ،بەاڵم ئەهاًەم کڕیْە".
پیرەهێرز گْتی" :زۆر ضپاش ".پیاّێکی زۆر ضازە بّْ ّ لە ذۆی
ًەزەپرضی چۆى ئەم ُەهّْ لەذۆبرزّّیە گْێڕایەڵییە فێر بّْە
بەاڵم زەیساًی ئەم لەذۆ برزّّەیە غتێکی ًاغریي ًییە ّ لە
گەّرەیی غکۆی پیاّ کەم ًاکاتەّە.
گْتی ":بەم تەّژهی ئاّە بەیاًی رۆژێکی تایبەت زەبێت".
کْڕ پرضی ":زەتِەّێت بچیتە کْێ؟"
" زّّر زەڕۆم ،لەگەڵ گەڕاًەّەی با هٌیع زەگەڕێوەّە،
زەهِەّێت پێع ڕًّّاکی زەرکەّم".
کْڕ گْتی ":هٌیع ُەّڵ زەزەم ذاّەى کارەکەم بێتە ئەّ
زّّراًە  .گەر غتێکی گەّرەّ بەکار ُاتّْت گرت بێیٌە
یاریسەت".
" ئەّ حەز ًاکات زۆر زّّر بڕّات".
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کْر گْتیً ":ا ،بەاڵم هي زەڵێن غتێکن زیْە کە چاّەکاًی ًەبیٌێت،
بۆ چەغي زەڵێن باڵٌسەیەک بەضەر ڕاّەکە زەضّْڕێتەّەً .اچاری
زەکەم بۆ گرزتٌی زۆلفیٌێک بێت".
" یاًی چاّەک اًی ُێٌسە کس ّ الّاز بّْى؟"
" کْێرەهّْغەیە".
پیرەهێرز گْتی ":غتێکی ضەیرە .ئەّ کە ُیچکات بۆ ڕاّی کیطەڵ
ًەڕۆیػتّْە .کیطەڵ چاّەکاى لە ًاّ زەبات".
" بەاڵم تۆ چەى ضاڵێک زەڕۆیػتی بۆ ڕاّی کیطەڵ لە کەًارەکاًی
هۆضکیتۆ ،چاّەکاًت ُیچ کێػەیەکیاى ًییە".
" هي پیرەهێرزێکی ضەیر ّ ضەهەرم".
" ئێطتا گەر لەّ هاضییە گەّرە بەکارُاتّْاًە ڕاّکەی ُێست
ُەیە؟"
" لە ذۆم ڕازەبیٌن ُەرچەى کار فێڵی زۆری زەّێت".
کْڕ گْتیّ ":ەرە ئەهاًە ببەیٌەّە بۆ هاڵەّە ،با هي تۆڕەکە بێٌن،
زّاتر بڕۆم بۆ ضارزیٌەکاى".
کەل ّ پەلە پێْیطتەکاًیاى لە بەلەهەکە ُەڵگرت .پیرەهێرز
کۆڵەکەکەی بە غاى ُەڵگرت ّ کْڕەکەظ ضٌسّّلە زاریٌەکەی
کە کاڵفی گْریطە لاّەییەکە کە بە تًّْسی لە یەک ئااڵ بًّْی
پێ بُّْ ،ەرّەُا گۆچاًە لْالپ زارەکەّ ًێسەکاى ّ زەضکەکاًی.
ضٌسّّلی چێػتەکاى لە ژێر تەذتەی پػتەّەی بەلەهەکە بّْ لە
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تەًیػت تێاڵیەک کە پیرەهێرز هاضییە گەّرەکاًی زّای کێػاًە
ًێْ بەلەهەکە ضەریاًی پێ زەکْتا .کەش ُیچ غتێکی لەم پیاّە
ًەزەززی .بەاڵم باغتر بّْ کە چارۆگەّ ّ گْریطە ئەضتّْرەکاى
ببەًەّە بۆ هاڵەّە چًْکە غەًّەم زەیاًڕزێٌێتُ .ەرچەى
پیرەهێرز زەیساًی کە لە ذەڵکی ئەّێ کەش غتی لێ ًاززێت،
بەاڵ م بە ذۆی زەگْت ًابێت بە زاًاًی ًێسەکاى ّ گۆچاًە
لْالپییەکە لە بەلەهەکەزا لەذۆّە زڵێک بۆ ززیي ُاى بسەم.
بە یەکەّە لە ڕێگاکە ضەرکەّتي ّ گەیػتٌە کْذتی پیرەهێرز ،لە
زرگا کراّەکەیەّە چًّْە ژّّرەّە .پیرەهێرز کۆڵەکەکەی بە
چارۆگە پێچراّەکەیەّە بە زیْارەکەّە ُەڵیپەضارز ّ کْڕەکەظ
ضٌسّّق ّ غتەکاًی زیکەی لە کەًارێکەیەّە زاًا .زرێژی
کٶڵەکەکە کەم تا زۆرێک بە ئاضتی زرێژی کْذتەکە بّْ.
هاڵەکەیاى بە گەاڵ لایوەکاًی ًەذڵی غا ُاًە کە "گْاًۆێ" پێ زەڵێي
ضازیاى کرزبّْ ّ لە ًێْیسا غْێٌێکی ذەّتي هێسێک کْرضییەک ّ
لەضەر زەّییە ذۆڵییەکەی لّْڵکێک بۆ ذْارزى ضازکرزى بە
زّذاڵ  .لە ضەر زیْارگەلی لاّەیی ڕەًگی گەاڵ لاین ّ پتەّ ّ
بەضەر یەک کەّتّْی گْاًۆ ،لاپێکی ّیٌەی ڕەًگی حەزرەتی
هەضیح ّ یەکێکی حەزرەتی هرین بّْ .ئەهاًە یازەّەری
ّئاضەّاری بە جێ هاّی ژًە هرزّّەکەی بّْ .ضەرزەهێک
ّێٌەیەکی ڕەًگی لە ژًەکەغی بە زیْارەکەّە بّْ بەاڵم پیرەهێرز
ئەّی ُەڵ گرتبّْ چًْکە زڵی زەگیرا کاتێ ضەیری زەکرز ّ
ئێطتاظ ئەّ ّێٌەیە لە تالی الی ڕاضتی ژّّرەکە لە ژێر کراضە
ذاّێٌەکەی زا بّْ.
کْڕەکە پرضی  ":غتێکت ُەیە بیرۆی؟"
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پیرەهێرز ّ زەریا
" هەًجەڵێک بریٌجن بە هاضییەّە ُەیە ،زەتِەّێ تۆظ بڕێکی لێ
برۆی؟"
"ًە ،زەڕۆم لە هاڵەّە غێْ زەذۆم .زەتِەّێت ،ئاگرەکەت بۆ
ُەڵکەم؟"
"ًا ،زّاتر ذۆم ُەڵی زەکەم ،رەًگە بریٌجەکە بە ضارزی برۆم".
" ڕێگا زەزەی تۆڕەکە ببەم؟"
" بە زڵٌیایی"
تۆڕێک لە گۆڕزا ًەبّْ کْڕەکە بیری کەّتەّە کە فرۆغتّْیاًە،
بەاڵم ُەهّْ رۆژێک ئەم یارییەیاى زەکرز .هەًجەڵی بریٌج ّ
هاضییەکیع لە ئارازا ًەبّْ کْڕەکە ئەهەغی زەزاًی.
پیرەهێرز گْتیُ ":ەغتاّ پێٌج ژهارەی بەذتە ،زەتِەّێت بەیاًی
هاضییەک لەگەڵ ذۆم بێٌوەّە کەغێکی زۆری بێت؟"
" هي تۆڕەکە ُەڵسەگرم ّ زەڕۆم بۆ ضارزیي .تۆ زەتِەّێت لە
ُەیْاًەکەّ لەبەر تاّ زاًیػی؟"
" ئەرێ ڕۆژًاهەی زّێکەم ُەیەّ ُەّاڵی بەیص بۆڵەکەی
زەذْێٌوەّە".
کْڕەکە ًەیسەزاًی ڕۆژًاهەی زّێٌێ یارییە یاى ًا .بەاڵهن
پیرەهێرز لە غْێٌی ذەّەکی زەری ُێٌاّ لێسّاًی لەضەر کرز":
" پریکۆ زّێٌێ لە کافە پێوی زا"
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زاًا غەریفیاى
" ضارزیٌەکاًن کە زەضکەّت زەگەڕێوەّە .ئەّەی تۆ ّ ذۆم
بەیەکەّە لەضەر ضەُۆڵ زازەًێن .بەیاًی ُەڵیاًسەبژێرم کاتێک
گەڕاهەّە باضی بەیص بۆڵەکەم بۆ بکە".
" یاًکییەکاى زۆڕاًیاى ًییە"
" بەاڵم هي لە ضّْر پێطتەکاًی کلیْلەًس زەترضن".
" ئیواًن بە یاًکییەکاى ُەیە کْڕەی گیاى ،زیواجۆی گەّرەت لە
بیر بێت".
" ئاگازار بە  ،زەًا لە ضّْرەکاًی ضیي ّییاًتی یا ضاکص ضپی
غیکاگۆظ زەترضی".
" ُەّاڵەکاى برْێٌەّە کە گەڕاهەّە بۆم بڵێ".
چۆًە بلیتێکی بەذت کە ژهارەکەی ُەغتاّ پێٌجە بکڕیي؟ ئاذر
ضبەیٌێ ڕۆژی ُەغتاّ پێٌجْهە".
کْڕەکە گْتی ":بیرێکی ذراپ ًییە ،بەاڵم ُەغتاّ حەّتت پێ
چۆًە؟ زۆرترى پێْاًەی تۆ ُەغتاّ حەّتە".
" پێػِات یەک جارە بڵێی زاًەیەک ُەغتاّ پێٌج زەضت ذەی؟"
'" زەتْاًن زاّایەک بکەم"
" بلیتێک زەبێتە زّّ زّالر ّ ًیْ .لە کێ زەتْاًیي لەرز بکەیي؟"
" کارێکی ًییە  .هي ُەهّْکات زەتْاًن زّّ زالر ّ ًیْ لەرز
کەم".
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پیرەهێرز ّ زەریا
" بیر زەکەهەّە هٌیع بتْاًن .بەاڵم تا زەتْاًن لەرز ًاکەم،
ُەّەڵ لەرز کرزًە زّایی ضْاڵکەری".
کْڕ گْتی ":جل ّ بەرگی گەرم بپۆغە باّکە .کۆتاییەکاًی پاییسە".
پیرەهێرز گْتیّ ":ەرزی هاضی گەّرەیە .بەُار ُەرکەضێک
ببیٌی زەتْاًێت هاضی گر بێت".
کْڕەکە گْتی ":هي ڕۆیػتن بەزّای ضارزیٌەکاًسا".
کاتێک کە کْڕەکە گەڕایەّە ،پیرەهێرز لەضەر کْرضییەکەی
ذەّی لێ کەّتبّْ تاّ ًیػتبّْە .کْرەکە پەتّْە ضەربازییە
کۆًەکەی لەضەر جێ ذەّەکەی ُەڵ گرت ّ ئەّی بەضەر
پػتەّەی کْرضییەکەّ غاًەکاًی پیرەهێرز کێػا .غاًەگەلێکی
غەریبی بّْ .ئێطتاش ُێسیاى بُّْ .ەرچەى کە زۆر پیر ببْى.
هلیػی پڕ زۆر بّْ ،کاتێک پیرەهێرز لە ذەّزا بّْ ضەری
کەّتبّْ بە ذْارێسا ّ بڕگەکاًی ُێٌسە ئاغکرا ًەبّْى.
کراضەکەی ُێٌسە پیٌەیاى ذْارزبّْ بە چەغٌی چارۆگەی
بەلەهەکە بّْى ّ .پیٌەکاًی لە بەرتاّزا کاڵ ببًّْەّەّ ّ بە
ڕەًگی جۆراّ جۆر زەرُاتبّْى .بەاڵم ضەری پیرەهێرز زۆر پیر
بّْ ّ بەچاّە بەضتراّەکاًی ئاضەّارێک لە ژیاى لە ضیوایسا ًەبّْ.
ڕۆژًاهەکە لەضەر ئەژًۆکاًی بّْى ّ .لْرضایی زەضتی ئەّی لە
کسەی غەّ زّّر کرزبّْ ،بێ ذْضت ُێػتبّْیەّە .پێرْاش
بّْ.
کْڕەکە ُەر ّا لێیگەڕاّ لێیسا ڕۆیػت ،کاتێ گرایەّە پیرەهێرز
بەرزەّام لە ذەّزا بّْ.
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زاًا غەریفیاى
کْڕەکە گْتیُ":ەضتە باّکە" ّ ،زەضتی ذطتە ضەر یەکێک لە
ئەژًۆکاًی پیرەهێرز.
پیرەهێرز چاّەکاًی کرزەّە ّ ضاتێک ّای زەًْاًس کە لە ضەر
ذۆ چّْەّ ُاتّْەتەّە بەذۆیسا .زّاتر بسەیەکی پیػاى زا.
پرضی ":ئەهە چییە بەزەضتەّە؟"
کْڕەکە گْتی ":غێْ ،بەیەکەّە غێْ زەذۆیي".
" هي برضین ًییە".
" بێ برۆً ،اکرێ ُەم بچی بۆ ڕاّ ّ ُەم ُیچ ًەذۆی".
پرەپیاّ گْتی ":غتن ذْارزّّەُ ".ەضتاّ ڕۆژًاهەکەی ُەڵگرت ّ
ًّْغتاًسییەّەّ زّاتر زەضتی کرز بە لەز کرزًی پەتّْەکە.
کْڕەکە گْتی ":پەتّْەکە برە ضەر غاًەت ،تا هي زیٌسّّم بێ
غێْ ًاچی بۆ هاضی گری".
پیرەهێرز گْتی ":گەر ّایە تەهەى زرێژ بی ،بە ذۆت بگە ،چیواى
ُەیە بیرۆیي؟"
" هاظ ّ بریٌج لەگەڵ هۆزی ضّْر کراّ ،بڕێکیع ذۆرغت".
کْڕەکە ئەهاًەی لە هەًجەڵە زّّ بەغی لە کافە تراش ُێٌابّْ.
زّّ زەضت چەلۆ ّ چەًگاڵ ّ کەّچکُ ،ەرکام ئااڵّ لە
زەضتواڵێکی کاغەزی ،لە گیرفاًیسا بّْ.
" کێ ئەهاًەی پێساّی؟"
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پیرەهێرز ّ زەریا
" هارتیي ،ذاّەى کافە".
" زەبێ زەضت ذۆغی لێکەم".
کْڕەکە گْتی ":هي زەضت ذۆغین لێ کرز ،تۆ پێْیطت ًاکات".
پیرەهێرز گْتی ":گۆغتی زگی هاضییەکی گەّرەی پێ زەزەم،
ئێطتا چەى جارە ذْارزًواى پێ زەزات ّایە؟"
" ّایە"
"گەر ّایە زەب ێت غتێک زۆرتر لە گۆغتی زگی هاضی پێ بسەم،
زۆر ئاگای لێواًە".
" زّّ ئاّجۆی بۆ ًارزّّیي"
" بە ڕای هي ئاّجۆی لْتی باغتریي ئاّجۆیە".
" ئەرێ زەزاًن ،بەاڵم ئەهاًە غیػەى .ئابجۆی ُاتۆیی ،غیػەکاًی
زەگەڕێٌوەّە".
پیرەهێرز گْتی ":زۆرت ئەرک کێػاّە .برۆیي؟"
کْڕەکە بە ئار اهی گْتی ":هي کە گْتن برۆیي ،گْتن زرگای
هەًجەڵەکە ال ًەزەم تا ئاهازە زەبی".
پیرەهێرز گْتی ":هي ئاهازەم ،تەًیا ّیطتن زەضت ّ زەهْچاّم
بػۆم".
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زاًا غەریفیاى
کْڕەکە بە ذۆی گْت ":لە کْێ غۆرزت؟" غێری ئاّی ئاّایی
زّّ کۆاڵى ذْارترە .کْڕەکە بە ذۆی ّت زەبێ ئاّی بۆ بێٌن
لەگەڵ ضابّْ ى ّ ذاّلییەکی ذاّێي ،بۆ ُێٌسە هي گێژم؟ زەبێت
کراضێک ّ کۆتێکیع بۆ زضتاًی زەضت ذەم .جّْتێ پێاڵّی بۆ
جێبەجێ کەم ،لەگەڵ پەتّْیەکی زیکە.
پیرەهێرز گْتی  ":ذۆرغتەکەتاى زۆر تایبەتە".
کْڕەکە گْتی ":چیرۆکی بەیطبۆڵەکەت بۆ ًەگێڕاهەّە".
پیرەهێرز بە ذْغحاڵییەّە گْتی ":ل ە بەغی ئاهریکایەکاًسا یاًکی
برزییەّە ُەر ئەّەی کە هي گْتن".
کْڕەکە گْت ":ئەهڕۆ زۆڕاًسیاى".
" ُیچ کێػە ًییە ،زی هاجۆی گەّرە لەضەر جێی ذۆیەتی".
" لە یاًەکەی کەضاًی زیکەظ ُەى".
" بەزڵٌیاییەّە ،بەاڵم کارەکە ئەّ زەضت پێسەکات .لە ڕیسەکاًی
زیکەً،ێْاى برّّکلیي ّ فیالزلفی ،هي ُاًسەری برّّکلیٌن ،بەاڵم
زیک ضیطلەر بە لێساًە گەّراًەی لە یاریگا کۆًەکە"
کەش ًاگاتەّە بەّ لێساًاًەی.
بەرزتر لەّ بێت.

هي ًەهسیْە کەش لێساًەکاًی

" لەبیرت زێ زەُات بۆ کافە؟هي زەهْیطت لەگەڵ ذۆم بیبەم
بۆ ڕاّە هاضی .بەاڵم غەرهن زەکرز پێی بڵێن .زّات ر بە تۆم ّت
پێی بڵێی ،تۆظ ڕّّت ًەبّْ" .
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پیرەهێرز ّ زەریا
" لەبیرهە زۆرهاى ُەڵە کرز .ڕەًگە کە بِاتایە .گەر لەگەڵواى
بِاتایە تەّاّی تەهەى بیرەّەریواى لێی زەبّْ".
پیرەهێرز گْتی ":بە ئاّاتەّە بّْم زی هاجۆی گەّرەم زەبرز بۆ
ڕاّە هاضی.زەڵێي باّکی هاضی گر بّْە .ڕەًگە کاتێک ّەکّْ
ئ ێوە ًەزار بّْە .لە لطەی ئێوە تێسەگەیػت".
" باّکی ضیطلەری گەّرە ُیچکات ًەزار ًەبّْە .باّکەی کاتێ
ُاّتەهەًی هي بّْ لە یاًە گەّرەکاى یاری کرزّّە".
" هي کاتێ ُاّتەهەًی تۆ بّْم لە بەلەهێکی چارۆگەیی کارم
زەکرز .بەرەّ ئافریما زەڕۆیػت .ئێْارە لە کەًارەکاى چەى
غێرم بیٌی".
" ئەرێ بیرهە کە ّت بّْت".
" ضەبارەت بە ئافریما لطە کەیي یاى بەیص باڵ؟"
کْڕەکە گْتی  ":بەڕای هي بەیص باڵ باغترە.لە جاى جەی هەک
گڕای گەّرە بۆم بڵێ .کْڕەکە بەجێگای جەی بە ئیطپاًیایی
زەیْت ذۆتا".
" پێػتر جارّ بار ئەّیع زەُات بۆ کافە بەاڵم کەضێک ڕّّ تاڵ ّ
زەم پیص بّْ.کاتێ عارەلی زەذْارزەّە تێک زەچّْ.ئاگای ُەم
لە پێػبڕکەی ئەضپ بّْ ُەم بەیص باڵُ .ەهّْکات ڕیسی ًاّی
ئەضپەکاى لە گیرفاًیا بّْ .بەرزەّاهیع بە تەلەفًّْەکەی ًاّی
ئەضپەکاًی زەُێٌا".
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زاًا غەریفیاى
کْڕەکە گْتی ":لەّ کاپیتاًە گەّراًە بّْ ،باّکن زەڵێ ّەک ئەّ
ُیچکات ًەبّْە".
پیرەهێرز گْتی ":لەبەر ئەّەی زۆر زەُات بۆ ئێرە .ئەگەر زۆ
ڕۆغێریع بِاتایە باّکت زەیْت ئەّ گەّرەتریي کاپیتاًە".
" بەڕاضتی گەّرەتریي کاپیتاى کێیە؟ لۆک یاى هایکڵ گۆًسالۆ؟"
" بەڕای هي ُەر زّّکیاى ُاّتاییەکي".
" تۆظ باغتریي هاضی گری".
" ًا باغتر لە هٌیع ُەیە".
کْڕەکە گْتی  ":هاضی گری باظ زۆرە بڕێکیػاى گەّرەى ،بەاڵم
تۆ تەًیا ذۆتی".
" زۆر ضپاش زڵوت ذۆظ کرزُ.یْازارم کاتێک هاضییەکواى
تّْظ ًەبێت کە ُێٌسە گەّرە بێت ًەتْاًیي زەرەلەتیبێیي ّ
لطەکەهاى ضەر ئاّ کەّێت".
" گەر ئەّ غێْەی زەڵێی ُێست ُەیە چۆى هاضییەک پەیسا
ًابێت".
پیرەهێرز گْتی ":ڕەًگە ئەّیع ُێٌسە کە ذەیاڵ زەکەم ُێسی
ًەبێت .بەاڵم لێِاتّْیین ُەیە ،گێچەڵیع لەکارها ُەیە".
" ئێطتا زەبێت برەّی بۆ ئەّەی هاًسّّییەکەت بە تەّاّەتی
زەرچێ".
16

پیرەهێرز ّ زەریا
" هي ئەهاًە زەبەهەّە بۆ تڕاش ّ زەیسەهەّە".
" گەرّایە غەّذۆظ  ،بەیاًی ُەڵت زەضتێٌن".
کْڕ گْتی ":تۆ کاتژهێری چاڵوەی هٌی".
پیرەهێرز گْتی ":کاتژهێری چاڵوەی هي پیرییە ،پیرەهێرزەکاى
بۆچی ُێٌسە زّّ ُەڵسەضتي؟ بۆ ئەّەی ڕۆژەکەیاى زرێژتر
بێت؟"
کْڕ گْتی ":چۆى بساًن.هي زەزاًن کە هٌسااڵى زرەًگ
ُەڵسەضتي ّ ذەّیاى لْرضە".
پیرەهێرز گْتی ":ئەرێ لەبیرهە لەضەر کات ُەڵت زەضتێٌن".
" زڵن ًایات ئەّ ُەڵن ضتێٌێ .گەر ئەّ ُەڵن ضتێٌێ ّەک ئەّەیە
ئەهرم بەضەر زەکات".
" زەزاًن".
" ئاضّْزە برەّە باّکە".
کْڕەکە ڕۆیػتبّْە زەرەّە .بێ چرا غێْیاى ذْارزبّْ .پیرەهێرز
پاًتۆڵەکەی زەرُێٌاّ لە تاریکیسا چّْە پێرەفەکەیەّە .پاًتۆڵەکەی
گڕهۆڵە کرز ّ کرزیە باڵٌج ،.ڕۆژًاهەکەغی ذطتە ًێْاًی .ذۆی لە
پەتّْەکەی ئااڵًس ّ لەضەر ڕۆژًاهەکاًی زیکە کە لەضەر فەًەری
تەذتەکە بّْ ڕاکػا.
ُێٌسەی ًەبرز کە چّْە ذەّ ،ذەًّی ئافریمای زەزی .کاتێک کە
هٌساڵ بّْ کەًارە زرێژ ّ زێڕیي ّ کەًارە ضپییەکاىُ ،ێٌسە ضپی
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کە زەیسا لە چاّ .زۆڵە گەّرەکاى کێْە لاّەییەکاى ُەهّْ ئەّ
زیوەًاًە زەُاتٌە ذەًّیەّە .ئێطتا ُەهّْ غەّێک لە کٌارەکاى
زەژیا .لە ذەًّەکاًی زا ذرۆغی غەپۆلەکاًی زەبیطت ّ .بەلەهە
ذۆییەکاًی زەزی کە لە ًێْ غەپۆلەکاى زێٌە پێع .بۆًی لیر ّ
زار بەڕۆی تەذتی کەغتییەکەی لّْتی زەگرتەّە ّ .بۆًی ئافریما
کە لەگەڵ غەهاڵی زەهەّبەیاًی لە ّغکییەّە زێتُ .ەهّْکات
کە ُەضتی بە بۆًی ًەضیوی بەیاًی زەکرز ُەڵسەضتا ّ .جل ّ
بەرگی لەبەر زەکرز ّ زەڕۆیػت کْڕەکەی ُەڵسەضتاى ،بەاڵم
ئەهػەّ بۆًی ًەضیوی کەًارەکاى زۆر زّّ ُات ّ ئەّیع لە
ذەّی زا ز ەیساًی ئێطتا زّّە .بەرزەّام ذەّی زەبیٌی .لّْتکەی
ضپی زّّرگەکاًی زەبیٌی کە لە ًێْاى زەریاُ .اتبًّْە ضەر .زّای
ئەّ ذەًّی بەًسرگەّ لەًگەرگەکاًی زّّرگەی لەًاری زەزی.
ئیسی ًەذەًّی فەرتەًەکاًی زەزی ًە ذەًّی ژى ّ ڕّّزاّە
گەّرەکاىً .ە هاضی گەّرەّ ّ پاڵەّاًەتی ّ ًەذەّی
ُاّژیٌەکەی.ئێطتا تەًیا ذەًّی غْێٌەکاًی زەزی ّ .ذەّی
غێرەکاى لە کەًارەکاًسا .غێرەکاى لەبەر تریفەی غەّاًەّ،ەک
پػیلە یارییاى زەکرز .ئەّ ذۆغیاًی زەّیطت .بەّ غێْەی کە
کْڕەکەی ذۆظ زەّیطت .کْڕەکەی ُیچکات لە ذەّزا ًەزەزی.
جارێک کە لە ذەُّەضتاّ لە زرکا کراّەکەّە چاّی لە هاًگ کرز
ّ پاًتۆڵەکەی کرزەّەّ لەبەری کرز .لەزەرەّەی کۆذتەکە هیسی
کرز ّ ڕێگاکەی گرتە بەر بۆ ئەّەی کْڕەکە ُەضتێٌێت .لەغی
لەضەرهای ضەرلەبەیاًی ُەڵسەلەرزا .بەاڵم زەیساًی ُێٌسە
زەلەرزێت کە گەرم بێت ّ ضەّڵە لێسات.
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زرگای هاڵی کْڕەکە زاًەذرابّْ .زرگاکەی کرزەّەّ بە پێ
ذْاضی ُێْاظ چّْە ژّّرەّە .کْڕەکە لە ژّّرە ُەّەڵەکەی
لەضەر تەذتەکەی ذەّتبّْ ّ .پیرەهێرز لەبەر هاًگەغەّێکی
ًیْەگیاًسا کە لە پەًجەرەکەّە ذۆی زەکێػا ژّّرەّەُ .ێْاظ
اللێکی گرت ّ ُێٌسە ڕایگرت تا کْڕەکە ُەضتا ّ تلی ذْارز ّ
چاّی لێکرز .پیرەهێرز ضەر ی تەکاى زا ّ کْڕەکەظ پاًتۆڵەکەی
لەضەر کْرضی تەًیػت غْێٌی ذەّەکەی ُەڵگرت.
لەضەر غْێٌی ذەّەکەی زاًیػت ّ لەبەری کرز.
پیرەهێرز لە زرگا چّْە زەرەّە .کْڕەکەظ بەزّایە چّْە
زەرێ .کْڕەکە ذەّاڵّْ بّْ ّ ،پیرەهێرز زەضتی لەضەر
غاًەکاًی زاًا ّ گْتی ،ببّْرە.
کْڕەکە گْتی ":کێػە ًییە ،کاری پیاّ ُەر ئەهەیە".
لە کۆاڵًەّە ضەرەّ ذْار بّْى ّ چًّْە هاڵی پیرەهێرز ّ لە
تەّاّی ڕێگا ،لەتاریکی ،پیاّاى بە پێرْاضی ڕێگا زەڕۆیػتي ّ
کۆڵەکەی بەلەهەکاًیاى زەبرز.
کاتێ گەیػتٌە هاڵی پیاّەکە ،کْڕەکە جێی گْریطەکاى ّ گۆچاًە
ضەر ًّْغتاّەکەّ ًێسەکاًی ُەڵگرت ّ .پیرەهێرز کۆڵەکەّ ّ
چارۆگەی ئااڵّ پێیەّە بە کۆڵ ُەڵگرت.
کْڕەکە پرضی ":لاّە زەذۆی؟"
ُەّەڵ کەرەضەکاى ّ غت ّ هەکەکاى برەیٌە ًێْ بەلەهەکە
زّاتر زەذۆیٌەّە.
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غْێٌێک کە زەهەّ بەیاًی بۆ هاضیگرەکاى زەیکرزەّە ،لە ًێْ
لْتّْی غیر ُەًگْیي لاّەیاى ذْارزەّە.
ک ْڕەکە پرضی  ":چۆى ذەّتی باّکە؟ ئیسی ذەریک بّْ
ُەڵسەضتا ُەرچەى بۆی زژّار بّْ کە لەذەّەکەی جّْزا
بێتەّە.
پیرەهێرز گْتی ":زۆرباظ هاًۆلیي ،ئەهڕۆ ئەرذەیاًن".
کْڕەکە گْتی ":زڵی هٌیع ،ئێطتا زەبێ بڕۆم ضارزیٌەکاًی تۆ ّ
ذۆم ّ چێػتە ًْێکاًی تۆ بێٌن ".ئەّ ُەهّْکات ذۆی کەرەضەکاى
زێٌێتُ ،یچکات ًاُێڵێ کەش بیِێٌێت.
پیرەهێرز گْتیً ":ێْاًی ئێوە جیایە ،کاتێ تۆ پێٌج ضااڵى بّْی
زەهِێػت بیاىُێٌی".
کْڕەکە گْتی ":بۆ ذۆم زەزاًن ،ئێطتا زێوەّە .تۆ لێرە لاّەیەک
برۆ ،ئێرە غْێٌێ بیٌیٌەّەهاًە".
بە پێرْاضی بەضەر بەرزە هەرجاًییەکاى بەرەّ ضەُۆڵساًەکە کە
چێػتەکاًی لەّێ زاًا بّْ ڕۆیػت .پیرەهێرز بە ُێْاغی لاّەکەی
ذْارزەّە .ئەهە ذْارزًی تەّاّی ڕۆژی بّْ ّ زەیساًی زەبێ
تەّاّی برْاتەّە .هاّەیەکی زرێژ بّْ کە تالەتی ًاى ذْارزًی
ًەبّْ .تْێػەیەکی لەگەڵ ذۆی ًەزەبرز.گۆزەیەکی ئاّ لەژێر پێی
بەلەهەکەی بّْ کە بۆ تەّاّی ڕۆژی تەّاّ بّْ.
لەم کاتەزا کْڕەکە گەڕابّْە .بە ضارزیي ّ زّّ چێػتە کە لە ًێْ
ڕۆژًاهە ئااڵًسبّْ .ڕێگایاى گرتە بەر ّ ڕۆیػتي.
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پیرەهێرز گْتی ":بەضاڵهەت ".تەًافی ڕاگری ضەّڵەکاًی بە
بسهارە زارییەکاًەّە گرێ زا ّ بەضەر ضەّڵەکاى ًّْغتایەّەّ
بڕیاری بە ضەّڵە لێساى ّ چّْى بۆ پێػەّە ّ لە تاریکی لە
بەًسەرگاکە زّّر کەّتٌەّە زا .بەلەهەکاًی زیکەظ لە
کەًارەکەّە زەڕۆیػتە زەریاّە ّ زەًگی ضەّڵە لێساًەکاًیاى ّ
کەّتي ّ لرچەی ضەّڵەکاًیاًی لە ئاّ زەبیطتراُ .ەرچەى ئێطتاکە
هاًگ کەّتبّْە پػتەّەی بەرزاییەکاى ًەیاًسەتْاًی ذۆیاى ببیٌي.
جارّبار کەضێک لە بەلەهێکسا لطەی زەکرز .بەاڵم لە زۆریٌەی
بەلەهەکاى زەًگ ّ ُەرایەک ًەزەُات .تەًیا ڕۆ کرزًی
ضەّڵەکاى لە ئاّزا ًەبێت .زّای ئەّەیکە لە زەهەی بەًسەرگاّە
چًّْە زەرەّە ،باڵّە بّْىُ .ەرکاهیاى ڕۆیػتي بۆ غْێٌێکی
زەریا بەّ ُیْایە کە لەّێ هاضی لێبێت .پیرەهێرز زاًی کە
زّّرکەّتۆتەّەّ بۆًی ّغکی بەجێ ُێػت .بۆ ًێْ بۆًی
بێگەرزی کازیْەی زەریا ضەّڵەی لێسەزا .ڕًّّاکی زرەّغاّەی
گیاکاًی کەًساّی زەزی ّ بە ضەّڵە لێساى لەّبەغەی زەریاّە
تێپەڕ زەبّْ کە هاضیگرەکاى ًاّیاى ًابّْ " چاڵەی گەّرە" ،چْى
لە ًاکاّ لّْاڵیی ئاّکە زەگەیػتە حەّتطەز بااڵ ّ لە ئاکاهی
ضّْڕاًەّەی تەّژهی ئەّ لەضەر لێژایی گەّرەی بٌەّەی زەریا
ُەهّْ جۆرە هاضییەک لەّێ کۆ زەبًّْەّە .ئێرە ًاّەًسی
ئەًگْظ ّ 4هاضی چێػتەکاًە ،جاری ّایە لە لّْاڵیی تریي
چاڵەکاى پۆلی هاضییە پاًەکاى زەزۆزرێتەّە ،کە غەّاًە زێٌە
ضەرەّە لە ئاّەکە ّ تەّاّی هاضییە ڕێبْارەکاى لێیاى زەذۆى.
لە تاریکی زا پیرەهێرز ُەضتی بە ُەاڵتٌی ڕۆژ زەکرز ّ زەًگی
لەراًەّەی هاضییە باڵسارەکاًی کە لە ئاّەکە زەرزەپەڕیٌە
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زەرەّە زەًگی ذیطکە ذیطکی باڵەکاًیاًی زەبیطت باڵە چڕەکاًیاًی
زەبیطت کە لە تاریکسا زّّر زەبّْ .زۆر ذۆغی لە هاضییە
ُەڵفڕەکاى زەُات چًْکە لە زەریازا لە باغتریي ُاّڕێکاًی بّْى.
بۆ باڵٌسەکاى زڵی زەضّْتا ،بەتایبەت بۆ باڵٌسە چکۆلەّ ًاضکە
ڕەًگ هاتەکاى کە بەرزەّام لە فڕیي ّ گەڕاًسا بّْى ّ غتێکیاى
ًەزەزۆزییەّە ،پیرەهێرز بیری زەکرزەّە ژیاًی هریػکەکاى لە
ئێوە زژّارترە ،جگە لە هریػکە چەتەکاى ّ بەُێسەکاى .هریػکی
بەم ًاضکیییە ّ جْاًییە بەچەغٌی پەرەضێلکە زەریاییەکاى بۆ
زرّّضت کرزّّە کاتێک زەریا ُێٌسە بێ بەزەییە زەبێت؟ زەریا
هیِرباى ّ زۆر جْاًە ،بەاڵم زۆریع بێ بەزەییە ّ ،ئەّیع لە
ًاکاّ ئەم هریػکاًە کە زەفڕى ّ ذۆیاى لە ئاّەکە زەزەى ّ ڕاّ
زەکەى بەّ زەًگە چکۆلەّ بە پەژارەیاى ،جەضتەی کس ّ الّازیاى
لەبەراًبەر زەریا ذۆڕاگر ًییە.
ُەهّْکات لە ئەًسێػەیا زەریای "الهار" ًاّزەًا ّ ئەهەظ ًاّێکە
کە لە زهاًی ئیطپاًیایی کەضاًێک کە زەریایاى ذۆظ زەّێت بە
زەریای زەبەذػي .جاری ّایە ذۆغەّیطتاًی زەریا ،بە زەریا
لطەی ًاغریي زەڵێي ،بەاڵم جْێٌەکە ّا زەزەى کە زەڵێی زەریا
ژًە .چەًێک لە هاضیگرە الّەکاى ئەّاًەی کە گْریطەکاًیاى ذڕەی
ضەر ئاّی ُەیە لە پارە زۆرەکەی ڕۆژە ذۆغەکاًی بازاڕی
جەرگی ضەهاضی بەلەهی هاتۆڕییاى کڕیْە زەریا " ئێلهار" ًاّ
زەًێي کە ًێریٌییە .لە زەریا ّەک بەراًبەرێک یاى غْێٌێک یاى
تەًاًەت زّژهٌێک ًاّ زەبەى بەاڵم پیرەهێرز ُەهّْکات لە
ذەیاڵی زا زەریای بە چەغٌی ژى زێٌێتە ئەژهار یاى ّەک غتێک
کە ُەم زڵطۆزەّ ُەم زڵ پڕُ .ەرکات کارێکی ًاغریي یاى
زڕەًساًەی لێ زەرزەکەّێت بەّ ُۆ یەیە کە زەضەاڵتی ًییەّ .ا
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بیری زەکرزەّە هاًگە غەّ زەریا زەگرێتەّە ،بەّ غێْەی کە
ژًاى زەگرێت.
بەرزەّام ضەّڵی لێسەزاّ ئەم کارە ُێسی زۆری ًەزەّیطت.
چًْکە ضەّڵەکەی لەگەڵ ذێرایی بەلەهەکە زەکێػا ،زەریا هەًس
بّْ هەگەر جاری ّا ڕەّەتی ئاّ زەضّْڕایەّە .لێی زەگەڕا زّ ّ
بەغی کارەکە زەریا بەڕێیەّە ببات .کە گسًگی ذۆر ڕّّی ًْاًس،
لەّ ئاضتەی کە بیری زەکرزەّە زۆرتر ڕۆیػتبّْ .لەگەڵ ذۆیسا
گْتی ":هي لەم چاڵە لّْاڵًە حەّتەیەک گەڕام ّ ُیچێکن زەضت
ًەکەّت ئەهڕۆ زەڕۆم بۆ غْێٌێک کە پۆلی هاضی بًّْیتا ّ
ئالباکرۆی لێ بێت ،ڕەًگە بەذتن لە گەڵ یەکێک لەّ گەّراًەی
بێت".
بەر لەّەیکە ّاڵت تەّاّ ڕًّّاک بێت ،پیرەهێرز چێػتەکاًی
ذطتبّْە ًێْ ئاّ ّ لەگەڵ تەّژهی ئاّەکە زەڕۆیػت .یەک لە
چێػتەکاى چل بااڵ چبّْە ئاّکەّە زّّەهی حەفتاّ پێٌج ضێیەهی ّ
چْارەهی لە ئاّی غیٌسا ضەّز ّ ضەزّ بیطتّْ بێٌج چبًّْە
ئاّەکەّ ە .چێػتەکاًی ضەرەّ بي ُەڵْاضابّْ ،الضمەی لْالپەکاى
لە ًێْ هاضییە چێػتەکە تًّْس گیر زرابّْ ّ زّّرابّْە ّ ،تەّاّی
بەغەکاًی لەزەرەّەی لْالپًّْ ،غتاّ ّ ًّْکی تیژی لە ژێر
ضارزیٌەکە زاغارزرابّْ .لْالپەکە لە ُەرزّّ چاّی ضاریٌەکاًەّە
تێپەڕ زەبّْ بە غێْەیەک کە لە زەّری ئاضٌی لْالپەکە ذڕێکیاى
ضاز کرزبّْ .بەاڵم ُیچ غْێٌێکی لْالپەکە ًەبّْ هاضییە گەّرەکە
زەهی لێٌەزابێت ّ،تام ّ چێژێکی ذۆغی ًەبێت.
کْڕەکە زّّ ئاڵباکۆی چکۆلەی پێسابّْ کە بەچەغٌی غاذْڵێک بە
زّّ گْریطەّە گرێی زابّْ .بە گْریطەکاًی زیکە ڕاًێرێکی
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گەّرەی غیي ّ ها ضییەکی ئازازی زەرزی لێسابّْ ،کە پێػتریع
بەکار ُێٌرابّْ .بەاڵم ئێطتاظ ذراپ ًەببّْ ّ ضارزیٌە زۆر
چاکەکاى ئەّاًیاى بۆى ذۆظ ّ ززاًگر زەکرزُ .ەرکام لە
گْریطەکاى بە ئەضتّْری پێٌّْضێکی گەّرە بەزەّری الضمێکی
ًەرم پێچرابّْى ُەر ئەّەیکە چێػتەکە زەکێػرا یاى
زەجّْاڵیە ّە الضمەکە ضەرەکەی زەکەّتە ًێْ ئاّەکەُ .ەر
گْریطێک زّّ ئاڵمەی بّْ ُەرکاهیاى بااڵیاى چل بّْ ،کە زەکرا
بە ئاڵمەکاًی زیکەّە گرێ بسرێي بەغێْەێەک کە ُەرکات
پێْیطت ببْایە پیرەهێرز زەیتْاًی پتر لە ضێطەز بااڵ گْریص
بسات بە هاضییەکاى.
پیرەهێرز ضەر برزًە ًێْ ئاّی الضمەکاًی ضەیر زەکرزّ ُێْاظ
ضەّڵی لێسەزا ،بۆ ئەّەی گْریطەکاى ڕێک ّ ضەرەًّْذْى
ڕاّەضتي ّ ،لە لّْاڵیی گًْجاّی ذۆیاًسا بي .ئاضواى ڕًّّاک
ببّْەّ ،تت کە کاتی ئەّە ُاتّْە تاّ ُەڵبێت.
ُێڵێک لە تیػکی تاّ لە ڕّّی ئاّ ذۆی ًْاًس ّ پیرەهێرز
بەلەهەکاًی زەزی کە ڕاکػاّ بەضەر ئاّزا ،لە زّّرەّە لە
تەًیػت کەًارەکاى ،لەضەر تەّژهی ئاّ باڵّە ببّْى .تاّ ڕًّّاکتر
بّْ زرەّغاًەّەکەی کەّتە ضەر ئاّ ئەّکات بە لێبًّْەّەی لە
ئاّ زەریای هەًگ تیػکی بۆ چاّی پیاّەکە زەزایەّە .بەغێْەیەک
کە چاّی زەکْتا ،پیرەهێرز بێ ئەّەیکە ضەیری ذۆر بکات ضە ّڵی
لێ زەزا .ضەیرێکی ئاّی ژێراللەکاًی کرز ّ چاّێکی بە
گْریطەکاًسا گێڕا کە ضەرەًّْذّْى کەّتبًّْە بەغە تارهایی
ئاّەکەّە .ئەّ گْریطەکاًی لە کەضاًی زیکە لیت تر زەگرت،
بەغێْەیەک کە لەُەر لّْاڵیی لە بەغە تارهایی ئاّەکە ُەر
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چێػتەیەک چاّەڕێی هاضییەک بّْ کە لەّێْە تێپەڕ زەبّْ.
کەضاًی زیکە گْریطەکاًیاى بە ڕەّەتی ئاّەکە زەضپارز ّ جاری
ّا کۆتایی گْریطەکاى لە لّْاڵیی غەضت بااڵ بّْ هاضیگر ّا
ُەضتی زەکرز کە لە لّْاڵیی ضەز بااڵزایە.
بەاڵم پیرەهێرز بەذۆی زەگْت هي گْریطەکەم ڕێک کرزّّە،
ئەّەی ُەیە بەذتن لەگەڵسا ًییە ،بەاڵم ک ێ چی زەزاًێ؟ ڕەًگە
ئەهڕۆ لەگەڵوسا ڕێ ُاتُ .ەر ڕۆژ ،ڕۆژێکی ًْێیە .باغتر ّایە
کە بەذت لەگەڵتا بێت ،بەاڵم تۆ کارەکەت جێبەجێ کە .ئەّکات
کە بەذت ڕّّی تێ کرزی ،تۆ ئاهازەی.
زّّ کاتژهێرێک زەبّْ کە تاّ ُەضتابًّْ ّ ،یگا لە ڕۆژُەاڵت
ُێػتٌەّە ُێٌسەی چاّی پیرەهێرز ئازا ر ًەزەزا .تەًیا ضێ بەلەم
لە زیوەًەکەی پێع چاّی زا بّْى ّ .بەلەهەکاى لە زّّرەّە
لەالی کەًارەکە ،بێ ُەرا لەضەر ئاّەکە ًسم ڕاکػابّْى.
پیرەهێرز بەذۆی گْت لە تەّاّی تەهەًوسا تاّی بەیاًی لەچاّهی
زاّە ،بەاڵم چاّەکاًن ئەهێطتاظ تیژبیٌي ،ذۆرًػیي زەتْاًن
ڕاضتەّذۆ ضەی ری ذۆر بکەم ّ چاّم ڕێػکەّپرێػکە ًەکات.
ئێْاراى ُێسی ذۆر زۆرترە بەاڵم بەیاًیاى لە چاّ زەزات ّ کسەی
لێ زێٌێت.
ُەر لەم کاتەزا بّْ کە پیرەهێرز بازێکی زەریایی بیٌی کە بە باڵە
زرێژ ّ ڕەغەکاًی لە ئاضواًی ضەریەّە زەضّْڕاّە ،باڵٌسەکە
تًّْس ذۆی لە ئاّەکە زا ّ بە باڵە کێػرا بۆ زّاّەی الر ًیػتەّە
زّاتر زیطاًەّە زەضتی کرز بەضّْڕاى .
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پیرەهێرز بەزەًگی بەرز گْتی ":ئەهە غتێکی زیْە لەذۆّە ضەیر
ًاکات ّ ًاضّْڕێتەّە".
ُێْاظ ّ ُاّئاُەًگ بەّ غْێٌەی کە باڵٌسەکە زەضّْڕایەّە
ذۆی کێػا پەلەی ًەزەکرز ّ گْریطەکاًی لیت ّ ضەرەّ ذْار
ڕازە گرت .بەاڵم بڕێک ذێراتر لە تەّژهی ئاّەکە ڕۆیػت ،لە
ئاضتێکی زیاریکراّزا زەڕۆیػت بڕێک ذێراتر گەر باڵٌسەکە
ڕێٌْێٌی ًەکرزایی زەڕۆیػت.
باڵٌسەکە لە ئاضواى بەرزتر فڕی ّ زیطاى ضّْڕێکی ذْارز .بێ
ئەّەی باڵەکاًی ببسّێٌێت ،زّاتر لە ًاکاّ ذۆی تێِاّیػت ّ
پیرەهێرز چەى ها ضییەکی باڵٌسەی زی کە لە ئاّ زەرپەڕیي ّ
زابڕاّ لە ئاّەکە زەفڕیي.
پیرەهێرز بە زەًگێکی بەرز گْتی ":زۆلفیي ،زۆلفیٌی گەّرە".
ضەّڵەکاًی لە ًێْ بەلەهەکە زاًا ّ ئاڵمەیەکی گْریطی چکۆلەی لە
بي تەذتەکەی ژێری زەرُێٌا .گْریطەکە ضەر ئاڵمەی ضیوی
ُەبّْ ّ لْالپێکی هاهٌاّەًسیی پێْە بّْ .پیرەهێرز یەکێک لە
ضارزیٌەکاًی بەضەری لْالپەکەّە کرز .گْریطەکەی لە تەًیػت
بەلەهەکەّە زا لە ئاّەکە زّاتر کلکەکەی بە ئاڵمەی ضەر تەذتەکە
گرێ زا ،زّای ئەّ چێػتەیەکی زیکەی بە گْریطێکەّە کرز ّ
ئەّی لە ضێبەری ژێر تەذتەکە زاًا .زیطاًەّە زەضتی کرز بە
ضەّڵە لێساى ّ ُەرّەُا ئاگازاری بازە ڕەغە زرێژباڵەکە بّْ کە
ئێطتا لە ًسیک ئاّەکە ذەریکی جن ّ جۆڵ بّْ.
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لەگەڵ ئەّەیکە پیرەهێرز ضەرًجی بازە زەریاییەکەی زەزا،
بازەکە زّّبارە ذۆی کێػایە ذْارەّە ّ باڵەکاًی بۆ ذۆ ُاّیػتي
لە ًێْ ئاّەکە بۆزّاّە ذەّاًس .زّاتر بە پەلە ّ لە بێ زەرئەًجام
باڵی لێساّ کەّتە زّای هاضییە باڵٌسەکاى ،پیرەهێرز بەرزایی
ئاّەکەی زەزی کە زۆلفیٌە گەّرەکاى بەزّا کەّتٌی هاضییە
ُەاڵتّْەکاى ضازیاى کرزبّْ .زۆلفیٌەکاى لە ژێر فڕیٌی هاضییە
باڵٌسەکاى ئاّەکەیاى ُەڵسەزڕی ّ تا کاتێک هاضییەکاى زیطاى
ذۆیاى لە ئاّەکە زەُاّیػتەّە گْرج پێیاى بگەى ،پیرەهێرز بە
ذۆی گْت ،ئەم پۆلە زۆلفیٌە پۆلێکی گەّرەى باغیع باڵّە بّْى
ّ هاضییە باڵٌسەکاى ڕێگایەکیاى ًییە .بەم هریػکەظ ُیچ ًاگات.
هاضییە باڵٌسەکاى زۆر گەّرەى ّ ذێراظ زەفڕى.
باززاییٌی بەرزەّاهی هاضییە باڵٌسەکاى ّ ُەّڵە بێطّْزەکاًی
بازەکەی ضەیر زەکرز ،لەگەڵ ذۆی گْتی پۆلی زۆلفیٌەکاى لە
زەضتن ُەاڵتي .ذەریکي زۆر تًّْس ّ زۆر زّّر زەڕۆى .بەاڵم
ڕەًگە یەکێک لە بەجێواّەکاًی بکەّێتە چٌگن ،ڕەًگە هاضییە
گەّرەکەی هٌیع لەگەڵیاى بّْ ،هاضییە گەّرەکەی هٌیع زەبێت
لە غْێٌێکسا ُەبێت.
ُەّرەکاًی ضەر ّ غکی ئێطتا ّەک کێْ بەرزببًّْەّە ّ
کەًارەکاى بە چەغٌی ُێڵێکی ضەّز زیار بّْى ،کە تەپۆڵکە
ڕەغباّەکاى لە پػتیاًەّە کەّتبّْى .ئاّەکە غیٌێکی تۆخ بّْ،
ُێٌسە تۆخ کە بەًەّغی زەًْاًس .کاتێک پیرەهێرز ضەیری
زەریای ژێر اللەکاًی زەکرز پالًکتۆًەکاى ّ ڕًّّاکییەکی ًاهۆی
کە لە تاّ ضاڕێژ زەبّْ ،لە ئاّە ڕەغەکەزا زەیسی.
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گْریطەکاًی زی کە لە ئاّە ڕەغەکەزا ّى زەبّْى ّ لە بیٌیٌی
پالًتۆًەکاى بەکەیف زەُات .چًْکە ئەهە ُەّاڵی لە بًّْی هاضی
زەزا .ڕًّّاکییەکی ًاهۆ کە ئێطتا ذۆر لە بەرزاییەّە زۆرتر لە
ئاّەکەی زەزا ،زەیٌْاًس کە کەظ ذۆظ زەبێتُ .ەّرەکاًی
ضەر ّغکیع ُەر ئەهەیاى زەّت .بەاڵم بازەکە لە چاّ زّّر
کەّتبّْە لەضەر ئاّ غتێک بەزیارەّە ًەبّْ .هەگەر پەڵە زەرزی
گیا زەریاییەکاًی ضاراگۆضْی ڕەًگ بسرکاّ ّ فّْزاًە ڕّّ
ئەرذەّاًی زرەّغێٌەری بّْکێکی زەریا کە لە ًیسیک
بەلەهەکەّە زەڕۆیػت .بّْکی زەریا بە جْاًی ّ بەچەغٌی
تۆللەیەک بەضەر ئاّەکەّە زەڕۆیػت ّ پەلە ئەرذەّاًی ّ
کْغەًسەکاًی هیترێک لە ئاّەکە بەزّای ذۆی زەیکێػا.
پیرەهێرز گْتی ":ئاگْاهاالی ضۆزاًی".
لەّ غْێٌەّە کە ُێْاظ زەضتی زێٌا بە ضاّڵەکاًیسا ،ضەیری
ئاّی ژێر اللی زەکرز ّ هاضییە ّرزەکاًی زی کە بە ڕەًگی ئەّ
پەلە زرێژاًە کە لە ًێْاًیاى ّ لە ضێبەرێکی چکۆلەزا کە تۆللەکە
لەگەڵ ذۆی زەیکێػا هەلەیاى زەکرز .ژاری بّْکی زەریا لەم
هاضییاًەزا کاریگەری ًییە ،بەاڵم کاریگەری لەضەر هرۆڤەکاى
ُەیەُ .ەرکات لەتێک لەم پەلە ئەرذەّاًیە ذلیطک ّ لیٌجاًە بە
گْریطێکەّە گیری ز ەکرز کە پیرەهێرز لەگەڵی ذەریک بّْ،
زەضت ّ باضکی لەّ بلۆلاًەی زەزا کە لە کاریگەری بەڕّّە
ژەُراّییەکاى لەضەر لەظ زرّّضت زەبي .بەاڵم ضاز بًّْی
بلۆلە ژەُراّییەکاًی ئاگْاهاال بە چەغٌی ڕاکێػاًی لاهچییەکی لە
ًاکاّزایە.
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تۆللەی ڕًّّاکی بّْکی زەریاییەکاى جْاًە ،بەاڵم ئەهە فێلباز ّ
کەڵەکەبازتریي بًّْەّەری زەریایە .پیرەهێرز پێی ذۆظ بّْ کە
کیطەڵە گەّرەکاًی زەریا ئەّاًی زەذْارز .کیطەل بّْکی
زەریایی زەزی ،لە ڕّّبەڕّّیەّە زەُات ّئەّکات چاّی
زەبەضت زەبّْە لاّغ ّ بّْکەکەی بە پەلەّ کلکەکەیەّە
زەذْارز .پیرەهێرز پێی ذۆظ بّْ ب بیٌێت کیطەڵەکاى ئەّاى
زەذۆى ،پێی ذۆظ بّْ زّای فەرتەًە لە کەًارەکاى الق براتە
ّ
ضەریاى زەًگی تەلیٌیاى لە بي پێ ًالەبارە ّ ڕغاڵ
ڕّّغاڵەکاًی ببیطتێت.
پیرەهێرز کیطەڵە ضەّزەکاى ّ کیطەڵە ُەڵۆ ضەرەکاًی کە ُەم
ًاضک ّ تیژتر بّْى ّ ُەم گراًتر ،ذۆظ زەّیطت .بە
ضّْکیی ەکەّە ضەیری کیطەڵە ضەرکەرە گەّرەّ گەهژەکاًی
زەکرز .کە لاّغەکاًیاى زەرزە ّ بەغێْەیەکی ضەرضّْڕ ُێٌەر
ًیسیکی زەکەى ّ بە ذۆغیەّە چاّەکاًیاى زەبەضتي ّ بّْکە
زەریاییەکاى ُەڵسەلّْغي.
لەگەڵ ئەّەی ضااڵًێک لە بەلەهی ڕاّی کیطەڵ ئیػی کرزبّْ ،بە
ُیچ ذْرافەیەک ضەبارەت بە کیطەڵەکاى بڕّای ًەبّْ ،زڵی بۆ
ُەهّْیاى زەضّْتا ،تەًاًەت بۆ ذْرتّْهە ضەّزەکاى کە
بەزرێژی بەلەهێک بّْى ّ .تۆًێک کێػیاى بّْ .زۆریٌەی ذەڵک
زڵیاى بۆ کیطەڵ ًاضّْتێت .چْى زڵی کیطەڵەکاى چەى کاتژهێر
زّای ئەّەیکە زگیاى ُەڵسڕی ّ گۆغتەکەیاى لەت ّ کْت کرز
ُەر لێسەزا .بەاڵم پیرەهێرز لەگەڵ ذۆی گْتی ،کە هي چۆى
زڵێکن ُەیە ّ زەضت ّ اللەکاًن بەچەغٌی کیطەڵە .پیرەهێرز
ُێلکەی ضپی کیطەڵەکاًی زەذْارز ،بۆ ئەّەی ُێسی ُەبێت .لە
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بەُار ُێلکەی کیطەڵی زەذْارز بۆ ئەّەی لە پاییس کە ّەرزی
هاضییە گەّرە گەّرەکاًە ُێسی زۆرتری بۆ ڕاّ کرزى ُەبێت.
ُەرّەُا ُەهّْ ڕۆژێک لە بۆغکە گەّرەی کْذتەکە کە
هاضیگرەکاى کەرەضەکاًی ذۆیاى لەّێ زازەًا ،ئیطتکاًێک ضێل،
ڕۆًی جەرگی ضەهاضیی زەذْارزەّەُ .ەر هاضیگرێک کە
بیْیطتایە زەیتْاًی لێی برْاتەّە .زۆریٌەی هاضیگرەکاى بە تاهی
جاڕز بّْى ،بەاڵم ذْارزًی ئەم ڕۆًە لە ُەضتاى لەّ کاتژهێری
ڕۆژە زژّارتر ًەبّْ ّ .بۆ ُەاڵهەت ّ ًەذۆغی ُەرّەُا بۆ
تیژی چاّیع چاک بّْ.
ئێطتا پیرەهێرز ضەیری ضەرەّەی ذۆی کرز ّ باڵٌسەکەی زی
کە ذەریک بّْ زیطاى زەّری لێسەزا.
بەزەًگی بەرز گْتی ":هاضی بیٌیْەُ ".یچ هاضییە باڵٌسەیەک لە
ئاّەکەّە ًەُاتە زەرەّە ّ پۆلی چێػتە هاضییەکاًیع باڵّ
ًەبًّْەّە ،بەاڵم لەگەڵ ئەّەی پیرەهێرز ضەیری زەریای زەکرز،
زۆلفیٌێکی چکۆلە لە ئاّ ُاتە زەرەّەّ ضّْڕێکی ذْارز ّ
بەضەرەّە لە ئاّەکە چّْە ذْارەّە ،زۆلفیي لەبەر تاّەکەزا
ّەک زێْ زەزرەّغاّە ّ زّای ئەّەیکە کەّتە ئاّەکە چەى
زۆلفیٌی زیکەظ یەک بەزّای یەک لە ئاّەکە زەرپەڕیٌە زەرەّە
ّ بەُەر الیەکە ُەڵبەز زابەزیاى زەکرز ّ ئاّەکەیاى غڵەژاًس ّ
بۆ ڕاّ بازی گەّرەیاى زەزا .بەزەّری ڕاّەکەزا زەضّْڕاًەّەّ
بەرەّ پێع زەیاًبرز.
پیرەهێرز گْتی گەر ئەهاًە زۆر بە ذێرایی ًەڕۆى هي زەڕۆهە
ًێْاًیاى ّ ،پۆلی هاضییەکاًی ضەیر کرز کە ئاّەکەیاى بە جۆرێک
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غڵەژاًسبّْ کە ضپی زەًْاًس ّ .بازەکە ئێطتا زەًیػتەّە ،لە ًێْاى
ڕاّەکاى کە لە ترضا لە ئاّ ُاتبًّْە زەرێ ذۆی لە ئاّەکە زەزا.
پیرەهێرز گْتی ":هریػکەکاى یاریسەرێکی گەّرەی هاضیگرەکاًي".
لەّ کاتەزا گْریطی پێػەّە ،کە ئاڵمەکەی لەژێر اللی ئەّ زا بّْ،
کێػرا ّ ئەّ ضەّڵەکاًی بەرزا ّ بەّ غێْەی کە گْریطەکاًی
تًّْستۆڵ گرتبّْ زەضتی کرز بە کێػاى ،لْرضایی ڕاکێػاًی
جّْڵەی زۆلفیٌە چکۆلەکەی ُەضت زەکرز .لەرزاًەّەکاى زۆرتر
بّْ .گْریطەکەی کێػا ّ ژێر هلی غیي ّ الغاًە زێڕیٌەکەی
هاضییەکەی بیٌی .ئەّکات بە جّْاڵًەّەی زەضت بەرزی
کرزەّەّ لە تەًیػتی بەلەهەکە ڕایکێػا ًێْ بەلەهەکە ،هاضی بە
جەضتەیەکی ڕێک ّ پێک ّ غێْە زّگی بە چاّە ذڕ
ّزەرتۆلیْەکاًی ،کەّتە پێػەّەی بەلەهە کە ،بە جّْاڵًەّەی
ذێرای کلکە ًاضک ّ چاالکەکەی گیاًی زا .پیرەهێرز لەضەر
بەزەیی یەکی بەضەریسا کێػا ّ الغەکەی ذطتە بەر ضێبەری ژێر
تەذتەکە.
بەزەًگی بەرز گْتی ":ئاڵباکّْرێ ،چ ڕاّێکی گەّرە .چْار کیلۆ
زەبێت".
لەبیری ًایات لەکەیەّە بڕیاری زاّە بەزەًگی بەرز ّ لە تەًیای
لطە بکات .لە ڕابرزّّ گۆراًی بۆ ذۆی زەذْێٌس ّ جاری ّا کە لە
تالوی ڕاّی کیطەڵ یاى لە کەغتییە هاضیگرەکاى غەّاًە کە
ئێػکچی بّْ یاى تەًیا ضۆکاًی پێ بّْ گۆراًی زەذْێٌس ،ڕەًگە لە
کاتێکەّە کە کْڕەکە لەالی ڕۆیػتبّْ ذّْی گرتبّْ کە بەزەًگی
بەرز لطە بکات .بەاڵم لەبیری ًەزەُاتەّە .ڕۆژگەلێک کە ئەّ
لەگەڵ کْڕەکە زەُاتي بۆ ڕاّی هاضی ،زۆرتر کاتێک بەیەکەّە
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لطەیاى زەکرز کە پێْیطت بّْ ،غەّاى ّ کاتژهێرگەلێک کە
تّْغی فەرتەًە زەبّْى بەیەکەّە لطەیاى زەکرز .لە زەریا بێ
ُۆ لطە ًەکرزى لە چاکییەکاى بّْ ّ پیرەهێرز ُەهّْکات چۆى
باّ ەڕێکی بّْ ئەم زاب ّ ًەریتەی بەجێ زێٌا .بەاڵم ئێطتا
بیرۆکەکاًی بە زەًگی بەرز زەگْت چْى کەضێک ًەبّْ کە
لەبیطتٌیاى جاڕز بێت.
بەزەًگی بەرز گْتی ":گەر ذەڵک ببیطتي کە هي بەزەًگی بەرز
لطە زەکەم ّا ڕەًگە ذەیاڵ کەى کە غێت بّْم ،بەاڵم کێػە ًییە،
چْى غێت ًین ،زەّڵەهەًسەکاى ڕازیۆیاى ُەیە کە لەبەلەهەکە
لطەیاى بۆزەکات ُەّاڵی بەیطباڵیاًی بۆ زەڵێ".
لەگەڵ ذۆی گْتی ئێطتا کاتی بیر کرزًەّە لە بەیطباڵ ًییە .ئێطتا
کاتی بیری غتێکەّ بەش ،ئەّەی کە هي بۆی لەزایک بّْم،
زەّرّبەری ئەم پۆلە زەبێت یەکێک لەّ گەّراًە ُەبێت ،هي لەّ
ئاڵباکْ رەییاًەی کەذەریکی ڕاّ بّْى زاًەیەک بەڕەاڵیاًن گرت.
بەاڵم ئەهاًە ذەریک بّْ بەرەّ ئەّ زّّراًە زەڕۆیػتي ّ ذێراظ
زەڕۆیػتي .ئەهڕۆ ُەرچی لەضەر زەریا زەبیٌن ذێرا زەڕّات،
بەرەّ باکّْریع زەڕۆى ،ئایا ئەم کاتە لە ڕۆژ بەم غێْەیە؟ یاى
یەکێک لە ًیػاًەکاًی ُەّایە کە هي ًایاًٌاضن؟
ئێطتا ئیسی ضەّزی کەًارەکاًی ًەزەزی ،بەڵکّْ تەًیا لّْتکەی
تەپۆڵکە غیٌکییەکاًی زەزی ،کە ضپییاى زەًْاًس .زەڵێی بەفر
لەضەریاى بّْ ّ ُەّرەکاى ،بە چەغٌی کێْە بەرزە بەفرگرەکاى
لەضەرەّەی تەپۆڵکەکاًەّە بّْى ،زەریا زۆر ڕەظ بّْ ،ڕًّّاکی
لە ئاّزا ڕەًگەلی جیا ّازی زرّّضت کرزبّْ ُەزاراى ُەزار
پالًکتۆى لە ڕًّّاکی تاّی ضّْر ُەڵگەڕاّ ّى ببّْى ،لە ئاّێکسا
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کە ئێطتا ُەزار لّْاڵیی بّْ پیرەهێرز ڕەًگساًەّە گەّرەکاًی لە
لّْڵی ّ غیٌی زەیسی.
تۆًەکاى_ هاضیگرەکاى تەّاّی هاضییەکاًی ئەم ڕیسەیاى تۆى
ئەژهار زەکرز ّ ،تەًیا ًاّی زرّّضتیاًیاى کاتێک بەکار زێٌا کە
ذەریک بّْى زەیاًیاًفرۆغت یاى لەگەڵ چێػتە هاهلەیاى پێ
زەکرزى .هاضییە تۆًەکاى زیطاى چبًّْە لّْاڵیی ئاّ ،تاّ ضّْر
ُەڵگەڕابّْ پیرەهێرز لە پػت هلی ُەضتی پێ زەکرز ّ ُەضتی
زەکرز کە لەگەڵ ئەّەی ضەّڵی لێسەزا ئارەق لە پػتییەّە غۆڕە
زەکات ّ پێیسا زێتە ذْارەّە.
لەگەڵ ذۆی گْتی زەتْاًن بەلەهەکە بە تەّژهی ئاّەکە بطپێرم
ّ بۆذۆم برەّم ،گْریطێک بە ئەًگْضتێکی اللوەّە گرێ بسەم
کە ّە ئاگام بێٌێتەّە .بەاڵم ئەهڕۆ ُەغتاّ پێٌج ڕۆژە .ئەهڕۆ
زەبێت ڕاّێکی چاک بکەم.
لەّ ضاتەزاُ ،ەرئەّەیکە بە چاّ بە گْریطەکاًسا ُاتەّە ،بیٌی کە
یەکێک لەّ لماًە ضەری ذێرا بۆ ًێْ ئاّەکە غۆڕ کرزەّە.
گْتی ":ئەُا ّ "،ضەّڵەکاًی بە لێِاتّْییەکەّە لە بەلەهەکە
ُاّیػت کە ُیچ جّْڵەیەک بە بەلەهەکە ًەزرا .زەضتی برز ّ
گْریطەکەی گرت ّ ُێْاظ لە ًێْاى لاهکی زۆغاّهژەّ ّ
کەڵەهْضتی زەضتە ڕاضت ەکەی ڕایگرتُ .ەضتی بە ڕاکێػاى یاى
لْرضاییەک ًەکرز .ئەّکات بّْ کە تەکاًێکی زیکە ُات .ئەهجار
ڕاکێػاًێک بّْ زّّ غکەً ،ە تًّْس ّ تۆڵ ًە بە ُێس ،پیرەهێرز بە
باغی زەیساًی کە چییە ،ضەز بااڵ ذْارتر ،هاضییەکی هارلیي
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ذەریک بّْ ضارزیٌەکاًی ضەرلْالپ ّ الضمی لْالپەکەی
کەلەضەری هاضییە تۆًە چکۆلە ُاتبًّْە زەرەّە زەذْارز.
پیرەهێرز گْریطەکەی بە ُێْەری ڕاگرتبّْ ّ ،بەزەضتی چەپ بە
ُێْاغی ئەّی لە جێ بەًسی لمکە کرزەّە ،ئێطتا زەیتْاًی
گْریطەکە لە ًێْاى لاهکەکاًی جێبەجێ کات بێ ئەّەی هاضییەکە
ُەضتی پێ بکات.
لەگەڵ ذۆی گْتی لەغْێٌێ ک بەم زّّرییە لەم کاتەی ضاڵسا
زەبێت هاضییەکی گەّرە بێت .برۆ ،هاضی برۆ ،تْذْزا برۆ ،زۆر
تازەیە ،تۆظ لەّ ئاّە ضارزە تاریکە غەغطەز بااڵ لە ژێر اللەکاًی
هٌی ،ضّْڕێکی زیکە لە ًێْ تاریکی بسەّەّ بگەڕێْەّ برۆ.
ڕاکێػاًی ُێْاظ ّ ًاضکی ُەضت پێ کرز ،زّای ئەّ ڕاکێػاًێکی
تًّْستر کە زەکرێ ًیػاًەی ئەّە بێت کە لێکرزًەّەی ضەری
ضارزیي لە لْالپەکە ئاضتەهە ،زّای ئەّ ُیچ ُەّاڵێک ًەبّْ.
پیرەهێرز بەرز گْتی ":زەی ،ضّْڕێکی زیکە بسە ّ بێ بۆًی کە،
بساًە چ بۆًێکی ذۆغی لێسێت ،باغی برۆ ،زّای ئەّیع هاضی
تۆى ُەیە ،پتەّ ضارز ّ بەتام ،غەرم هەکە هاضی ،بیرۆ".
بە گْریطی ًێْاى لاهکەکاًی چاّەڕّاى بُّْ ،ەم ئەم گْریطە
ُەم ئەّی زیکەی لەژێر چاّ بّْ ،چًْکە ئەگەری بّْ هاضی بەم
الّ الزا بڕّات ،ئەّکات ڕاکێػاًێکی کسی ُەضت کرز.
پیرەهێرز بەرز گْتی ":ذەریکە زەیرْاتُ ،یْازارم کە بیرْات".
بەاڵم ًەیرْارز ،هاضی ڕۆیػت ّ پیرەهێرز ُەضتی ًەکرز.
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گْتیً ":ەڕۆیػتّْە ،ذْزا زەزاًێ ًەڕۆیػتّْە ،ذەریکە
زەضّْڕێتەّە .ڕەًگە جارێکی زیکەظ بەر لْالپ کەّتّْە ،ئێطتا
غتێکی ّەبیر زەێتەّە".
ئەّکات جّْاڵًەّەیەکی ُێْاغی گْریطەکەی ُەضت کرز ّ
غاگەغە بّْە.
گْتی ":تەًیا زەیْیطت ضّْڕێک بسات ،ئێطتا زەیرْات".
ڕاکێػاًێکی ُێْاغی ُەضت زەکرز ّ کەیف ذۆظ بّْ .ئەّکات
ُەضتی بە غتێکی ڕەق ّ زژّار کرز .کە لْرضاییەکەی جێ باّەڕ
ًەبّْ .ئەهە کێػی هاضی بّْ .پیرەهێرز گْریطی پێسەزا ّ پێی
زاّ ئاڵمەی ُەّەڵ لە زّّ ئاڵمە زیازییەکەی کرزەّەُ .ەرّەُا
کە گْریطەکە لە ًێْاى لاهکەکاًی پیرەهێرز زەچّْە ذْارەّە
پیرەهێرز ُەضتی بە لْرضایی هاضییەکە زەکرز ُەرچەى
گْغاری لاهکەکاًی ُێٌسە زۆر ًەبّْ.
گْتی ":لەّ هاضییە چاکاًەیە ،ئێطتا لە باری پاًی لەًێْ زەهیسایە،
ذەریکە زەیبڕێ".
لەگەڵ ذۆی گْتی زەضّْڕێت ّ زەیرْات ،ئەهەی بەرز ًەگْت
چًْکە زەیساًی کە هرۆڤ بیری باظ بەزەًگی بەرز بیڵێت ئەّ
غتە ڕەًگە ڕّّ ًەزات .زەیساًی کە ئەم هاضییە چەًسە گەّرەیە.
لەگەڵ ذۆی گْتی لە تاریکی هاضی تۆًەکەی لەباری پاًی لە
زەهی گرتّْە ،ذەریکە زّّر زەبێتەّە .لەّ ضاتەزا ُەضتی کرز
کە هاضییەکە لە جّْڵە کەّتّْە .بەاڵم ئێطتاظ لْرضاییەکەی
ُەیە ،ئەّکات کێػەکەی زۆرتر بّْ .پیرەهێرز گْریطی زۆرتری
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بۆ غل کرز ،گْغاری لاهکەکاًی ضاتێک زۆر کرزُ ،طتی کرز کە
لْرضاییەکە زۆرتر زەبێت ّ ڕاضت بەرەّ ذْارێ زەڕّات.
گْتی ":ذْارزی ذْاری ،ڕێگا زەزەم باغتر بیرْات".
گْریطی ًێْاى لاهکەکاًی غل کرز ّ لەّ کاتەغسا زەضتی چەپی
بۆ ذْارەّە زرێژ کرز ّ کۆتایی ّێڵی زّّ ئاڵمە زیازییەکەی بە
بازًەی زّّ ئاڵمەکەی زیکەّە گرێ زا .ئێطتا حازر بّْ ضێ
ئاڵمەی چل بااڵیی گْریص ُەبّْ کە زەیتْاًی بە ذێرایی بەکاری
بێٌێت جگە لە گْریطێک کە بەزەضتییەّە بّْ.
گْتی ":کەهێک زۆرتر برۆ ،باظ برۆ".
لەگەڵ ذۆی گْتی جۆرێک بیرۆ کە زەهی لْالپەکە بچێتە
زڵتەّەّ گیاًت بکێػێتُ .ێْاظ ّەرە ضەرەّە با ًێسەکە بکەم بە
جەضتەتا ،ئاهازەی؟ باغت ذْارزّّە؟
بەرز گْتی ":ئێطتا "ّ بە ُەر زّّ زەضتی گْریطەکەی تًّْس
کێػا ،هیترێک لە گ ْریطەکەی ُێٌاّە بۆ الی ذۆی .زیطاى چەى
جاری زیکە بەزّای یەکا کێػای ُەر جاریع بە تەّاّی ُێسی
باضکەکاًی ّ ئەًساهی کە ئێطتا بەضەر بەلەهەکەّە لیت
ڕاّەضتابّْ ،بەم زەضت ّ ئەّ زەضتەی زەیکێػا.
ُەّاڵێک ًەبّْ .تەًیا هاضی ُێْاظ زّّر کەّتەّەّ پیرەهێرز
ًەیتْاًی تەًاًەت بەغە لاهکێک ُەڵیکێػێ .گْریطە تًّْس ّ
تۆڵەکەی بۆ هاضییە لْرضەکاى گرتبّْە ،پیرەهێرز ئەّی بە پػتی
ذۆیەّە گرت ّ ُێٌسە کێػا کە ئەّەی ئەّ پێیەّە بّْ لێی چۆڕا.
ئەّکات زەًگی ذطە ذطێکی ضّْک ّ کس لە ئاّەکە بەرزەّە
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بّْ ،پیرەهێرز اللی بە تەذتەی ضٌگەکەّەًا ّ گْریطەکە ی کێػا،
ّ بە پێچەّاًەی کێػاًی گْریطەکە ًّْغتایەّە .بەلەهەکە ُێْاظ
بەرەّ باکّْری ڕۆژئاّا ّەڕێ کەّت.
هاضی بەرزەّام بەرەّ پێػێ زەچّْ ئەّاًیع ُێْاظ بەضەر ئاّە
هەًسەکە زەڕۆیػتي .چێػتەکاًی زیکە ُەرّا لە ًێْ ئاّەکە بّْى
بەاڵم کارێک ًەزەکرا.
پیرەهێرز بەرز گْتی ":بریا کْڕەکەم لەگەڵ زەبّْ ،هاضییەکە
ذەریکە هي زەکێػێت ّ زەبات ،هٌیع بّْهەتە گْڵ هێری ئەم
گْریطە ،زەتْاًن گْریطەکە ببەضتوەّە ،بەاڵم زەترضن بپچڕێ،
زەبێت تا ُێسم ُەیە ڕایگرمُ ،ەرکات پێْیطت بّْ بۆی غل
کەم ،ذْزا غّْکر ذەریکە بەرەّ پێع زەچێت ّ بەرەّ ذْارێ
ڕۆ ًاچ ێت"..
گەر زای لە ضەری بەجێگای بەرەّ پێع چّْى بچێتە ذْارێ
ًازاًن زەبێ چی بکەم .گەر چّْە ذْارێ ّ هرز ًازاًن زەبێ چی
بکەم .بەاڵم کارێکی پێ زەکەم ،زۆر کار ُەیە زەتْاًن لەگەڵی
بکەم.
گْریطەکەی بە پػتییەّە گرتبّْ ّ ذْار ڕۆیػتي ّ بەزەّام پێع
چًّْی بەلەهەکەی بەرەّ باکّْری ڕۆژئاّا ضەیر زەکرز.
لەگەڵ ذۆی گْتی ئەهە زەکْژی ،تا ُەتایە ًاتْاًێ ئەم کارە
بکات.
بەاڵم چْار کاتژهێر زّاتر هاضی بەرزەّام یەک ُەًاضە بەرەّ
زەریا زەڕۆیػت ّ بەلەهەکەی بەزّای ذۆی زەکێػا،
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پیرەهێرزیع بەرزەّام تًّْس لەضەر جێگاکەی ڕاّەضتا بّْ
گْریطەکەی بە کۆڵەّە بّْ.
گْتیً ":یْەڕۆ بّْ گرتن .ئێطتاظ ًەهتْاًیْە کە بیبیٌن"
پێع لەگرتٌی هاضییەکە کاڵّە لاهیػییەکەی تًّْس لەضەری
زاًابّْ ،ئێطتاکە کاڵّەکە ًاّچاّاًی لرًجازبّْ ،بۆیە ُەضتی بە
جاڕزی زەکرز .تًّْی بّْ ّ ُێْاظ بەغێْەیەک کە گْریطەکە
ًەجّْڵێتەّە ئەژًۆی زازا ّ تا ئەّ غْێٌەی کە زەیتْاًی بەرەّ
پێػێی بەلەهەکە ذۆی ذساًس ّ زەضتێکی بەرەّ گۆزەی ئاّەکە
کێػا ،زرگاکەی کرزەّەّ بڕێکی ذْارزەّە ،زّای ئەّ پاڵی بە
تەًیػت بەلەهەکە زایەّە ،لەضەر کۆڵەک ّ بچارۆگە
ُەڵٌەکراّەکەی زاًیػت ّ ُەّڵی زا بیر ًەکاتەّە تەًیا ذۆڕاگر
بێت.
زّاتر ضەیرێکی پػت ضەری کرز ّ بیٌی ّغکی ّى بّْە .لەگەڵ
ذۆی گْتی ئەهە جیاّازی ًییە ،بە ڕًّّاکی ُاّاًا زەتْاًن
بگەڕێوەّەُ ،ێطتا زّّ کاتژهێری زیکە هاّە بۆ ئەّەی تاّ
بکەّێت ،ڕەًگە تا ئەّکات هاضییەکە بێتە ضەرەّە ،گەر ًەُات
لەگەڵ هاًگ زێتە ضەرەّە ،گەر ُەر ًەُات ڕەًگە لەگەڵ تاّ
بێتە ضەرەّەُ .یچ غْێٌێک لەلەغن ضڕ ًەبّْە ّ ئێطتاظ ُێسم
تێسا هاّە .ئەّە کە لْالپەکەی بەزەهەّەیە .بەاڵم بەم
ڕاکێػاًەیەّە لەّ هاضییە بەذۆیاًەیە .ڕەًگە زەهی تًّْس لەضەر
ضیوی لْالپەکە بەضتّْە ،بریا زەهسی .بریا یکجار زەهسی کە
براًن لەگەڵ چی ُاتّْ هەتە هەیساى.
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تا ئەّ ڕازەیەی کە پیرەهێرز زەیتْاًی لە ئەضتێرەکاى تێبگات،
هاضی ئەّغەّە ڕێگاکەی ذْار ًەکرزەّە .زّای کەّتٌی ذۆر
کەظ ضارز بّْ ّ ،ئارەق لەضەر پػت ّ زەضت ّ اللەکاًی
پیرەهێرز بە ّرزی ّغکەّە بّْ کڕێػی ُەڵسا .لە کاتی ڕۆژ ئەّ
تەلیطەی کە لەضەر زەرفی چێػ تەکاى زایسەًا لەبەر تاّ باڵّی
کرزبّْە کە ّغک بێتەّە .زّای کەّتٌی تاّ ئەّی بەزەّری هلی
ذۆیەّە بەضت .بە غێْەیەک کە تەلیطەکە بە پػتییەّە
ُەڵْاضرابّْ .بە ئاگازاریی ّ زۆر بە ّرزی ئەّی بۆ ژێر
گْریطەکە برز کە بە کۆڵیەّە بّْ .تەلیطەکەی کرزە باڵٌجی
گْریطەکە ّ ڕێگایەکی زۆزییەّە کە ذۆی بە تەذتەکە پاڵ
زازەتەّەّ بەرەّ پێػێ بٌّْغتێتەّە .بەغێْەیەک ئاضّْزە بێت.
ئەم زۆذە تەًیا بڕێک ًاذۆظ بّْ ،بەاڵم پیرەهێرز بە ئاضّْزەی
زەزاًی زەتْاًێ لەّ زۆذەزا بوێٌێتەّە.
لەگەڵ ذۆی گْتیً ":ە هي زەرەلەتی ئەّ زێن ّ ًە ئەّیع ئی
هي ،تا ئەّ بەم غێْەیە زەڕّات ُەر ئەهەیە کە ُەیە".
جارێک ڕاّەضتا ّ لە تەًیػتی بەلەهەکەّە بەرەّ زەریا هیسی کرز
ّ ضەیری ئەضتێرەکاًی زەکرز .تێر ضەیری ذۆی کرز ،گْریص
لە غاًەکاًیەّە بەرەّذْار یەکڕاضت بە غێْەی غەًّوایەک
ڕًّّاک لە ئاّ زەزرا .ئێطتا ُێْاغتر زەڕۆیػت .ڕًّّاکی ُاّاًا
ُێٌسە بەُێس ًەبّْ  .ئەّ زەیساًی تەّژهی ئاّ ذەریکە ئەّاى
بەرەّ ڕۆژُەاڵت زەبات .لەگەڵ ذۆی گْتی گەر ڕًّّاکی ُاّاًا
تەّاّ بێت زەبێ بەرەّ ڕۆژەُاڵتێکی لّْڵ ڕۆیػتبێتیي .چًْکە
گەر ُێڵی ڕۆیػتٌی هاضی ُەر ئەهە بێت زەبێ تا چەى کاتژهێری
زیکە ڕًّّاکی ببیٌیيً .ەهساًی ئ ەهڕۆ زەرئەًجاهی کێبەرکێی
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گەّرەی بەیطباڵ چی بّْ .چ باظ زەبێت هرۆڤ کاتی کار
ڕازیۆی ُەبێت .زّاتر لەگەڵ ذۆی گْتی ُەهّْکات ذەریکی بیر
کرزًەّەبەُ .ەهّْکات هێػکت بە بیر کرزًەّە ذەریک کە.
ًەچی کەرێتی بکەی.
ئەّکات بەرز گْتی ":بریا کْڕکە لەگەڵن زەبُّْ .ەم یاریسەر
بّْ ُەم ئەهەی زەزی".
لەگەڵ ذۆی گْتی ُیچکەش ًابێت لە ضەرزەهی پیری تەًیا بێت.
بەاڵم ڕێ چارە ًییە ،بیرم بێت هاضییە تۆًەکاى پێع ئەّەی ذراپ
بي برۆم .تا ُێسم ُەبێت.لەبیرت بێ بەیاًی بەُەر غێْەیەک
هاضیەکە برۆی ،لەبیرت بێ.
لە ًیْەغەّزا زّّ زۆلفیي ُاتٌە تەًیػت بەلەهەکە ّ پیرەهێرز
زەًگی ضّْڕ ذْارزى ّ جّْاڵًی زەهیاًی زەبیطت ،زەتْاًی
زەًگی ًێرییەکە لە زەًگی هێکە لێک کاتەّە.
گْتی ":بًّْەّەرێکی چاکي ،بەیەکەّە گەهەّ گاڵتە زەکەى.
یەکترییاى ذۆظ زەّێت ،ئەهاًەظ ّەک هاضییە باڵٌسەکاى
ُاّڕێواًي".
ئەّکات بەزەیی بەّ هاضییەزا ُات ّا ڕاّی کرزبّْ .لەگەڵ ذۆیا
گْتی کە ئەهە هاضییەکی چاک ّ ضەیرە ّ زەزاًێ هي چەًسە
پیرم ،تا ئێطتا هاضی بەم بەُێسییەم ًەگرتّْە .هاضی بەم
ضەیرّضەهەرییە ًەگرتّْە ،ڕەًگە زەزاًێ کە ًابێ لە ئاّەکە
زەرپەڕێتە زەرەّە ،گەر پەڕی یاى ذۆی لێ ُار بّْ ،هاڵْێراًن
زەکات .بەاڵم ڕەًگە پێع ئەهە چەى باری زیکە بە لْالپەّە بّْە،
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زەزاًێ کە ڕێگای غەڕ کرزًی ُەر ئەهەیە .لە کْێ زەزاًێ کە
تەًیا ڕّّبەڕّّی کەضێک بّْەتەّە ،یاى ئەّەیکە پیرەهێرزە؟
بەاڵم هاضییەکی ضەیر گەّرەیە ،گەر گۆغتەکەی چاک بێت لە
بازاڕ پارەییەکی زۆر زەکات .چێػتەکەی ّەک هاضی ًێر ذْارز
ڕاکێػاًەکەغی غێْەی هاضی ًێر زەزات .لەغەڕ کرزًەکػیا
ُێوایەک لە ترش ًابیٌنً ،ازاًن پالًێکی ُەیە یاى ئەّیع ّەک
هي هاّەتەّە؟
بیری کاتێک کەّتەّە کە یەکێک لە جّْتێک هارلیٌی ڕاّ کرزبّْ.
هاضییە ًێرەکە ُەهّْکات ڕێی زەزا کە هاضییە هێْەکە برْات.
هاضییە بەًس کراّەکە ،هاضییە هێْەکەُ ،ەّڵێکی زژّار ّ ترش
ُێٌەری زا ّ لە ُەًاضە کەّت .لە تەّاّی ئەّکاتەزا هاضییە
ًێرەکە لەگەڵی بّْ ،لەضەر گْریطەکەّە تێپەڕ زەبّْ ،لەضەر ئاّ
بەزەّری هاضییە هێْەکە زەضّْڕاّەُ ،ێٌسە ًیسیکی هاضییە
هێْەکە هەلەی زەکرز کە پیرەهێرز ترضا ًەکا بە کلکە غێْە
زاضەکەی کە لە ئاضت ّ بەچەغٌی زاش تیژ بّْ ،گْریطەکە
ببڕێت .پیرەهێرز بە گۆچاى ّ تێاڵەکەی لە هێْەکەی زا لێْارە
ُەضاى ئاضای لوۆزی گرتُ .ێٌسەی بە تەپڵی ضەری زا ڕاکێػا،
کە ڕەًگی گەڕاّ بە غێْەی جیْەی پػت ئاّێٌە زەرُات .ئەّکات
بە ُاّکاری کْڕەکە هاضییەکەی ُەڵکێػا ،هاضییە ًێرەکە ُەرّا
لە تەًیػت بەلەهەکە بّْ .کاتێک پیرەهێرز ذەریک بّْ
گْریطەکەی کۆ زەکرزەّە ّ ًێسەکەی حازر زەکرز هاضییە
ًێرەکە لە پەًای بەلەهەکە ُەڵبەزییەّە بۆ ئەّەی ببیٌێ هێْەکەی
لە کْێیە ،زّاتر کەّتەّە ًێْ ئاّەکَ .باڵگەلی بەًەّغی کە ُەر
ئەّ باڵە چکۆالًەی پێػەّەی بّْى کرزییەّە ّ تەّاّی ُێڵە
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بەًەّغەکاًی زەرکەّتي .پیرەهێرز بیری کەّتەّە هاضییەکی
جْاى بّْ ُەاڵی ًەکرز.
پیرەهێرز بە ذۆی گْت ،ئەهە تاڵتریي غتێکە کە لەّاى لەبیرم
زێت .کْڕەکەظ تێک چبّْ ّ لە هاضییەکە زاّای لێبّْرزًی کرز
ّ ذێرا زگی ُەڵسڕی.
پیرە هێرز بەرز گْتی ":بریا کْڕێژەکە لێرە زەبّْ" پاڵی بە
تەذتەی پێػّْی بەلەهەکە زاّەُ ،ێسی هاضییەکەی لە ڕێگای
گْریطێک کە بەغاًیەّە بّْ ُەضت کرز ،کە ڕاضت بەرەّ ئەّ
ئاهاًەجەی ّا ُەڵی بژارزبّْ زەڕۆیػت.
پیرەهێرز بەذۆی گْت  ،بە ُۆی ُەّڵە ًەغیاّەکەی هٌەّە ًاچار
بّْ ئە م ئاهاًجە ُەڵبژێرێ .ئاهاًجی هاضییەکە ئەّە بّْ کە
بەزّّر لە زاّ بەًس ّ ذراپییەکاى ّ پیطییەکاى لە لّْاڵیی ئاّی
تاریک بوێٌێتەّە .ئاهاًجی هي ئەّە بّْ کە بڕۆهە غْێٌێک کە
ُیچ کەضێک ًەڕّات ّ بیسۆزهەّە .ئێطتا بەیەک گەیػتّْیي لە
ًیْەڕۆ تا ئێطتا بەیەکەّە بّْیيُ ّ ،یچ کەش ًییە کە بە ُاًای
ُیچ کاهواًەّە بێت.
بەذۆی گْت ڕەًگە هي ًەزەبّْ ببن بە هاضی گر .بەاڵم هي ُەر
بۆ ئەم کارە لەزایک بّْمُ ،ەر ئەّەیکە ئاضواى ڕًّّاکی بە ذۆی
زی هاضییَ تۆًەکە برۆم.
ُێٌسەی ًەهابّْ تاّ لە لْژبٌەکاى ضەر بکێػێتە زەرەّە کە
غتێک یەکێ لە چێػتەکاًی پػتەضەری پیرەهێرزی ڕفاًس.
پیرەهێرز زەًگی غکاًی لمەکەی بیطت ّ .گْریص لەضەر لێْاری
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بەلەهەکە بەذێرایی ڕۆیػت .لە تاریکی چەلۆی غەاڵفسارەکەی
کێػا ،تەّاّی گْغاری هاضییەکی بە غاًی چەپی زا ّ بۆ زّاّە
ًّْغتاّە ،گْریطی لەضەر لێْاری بەلەهەکە بڕی .زّایی ئەّ
گْریطەی کە ًیسیکتر بّْ بڕی ّ ،لە تاریکی ضەر ئاڵمە
زیازییەکاًی بەیەکەّە گرێ زا .یەکسەضتی ،غارەزایاًە کاری
زەکرز اللی لەضەر ئاڵمەکاى زاًاّ کێػای ّ تًّْسی کرز ،ئێطتا
غەظ ئاڵمەی زیازەی بّْ ،زّّ ئ اڵمە لە ُەرکام لەّ زّّ
چێػتەی کە زرێژەکەیاى بڕی بّْ زّّ زاًە لەّاًەی ّا
هاضیەکەی گرتبّْ ،تەّاّی ئەّاًە بەیەکەّە گرێ زرابّْى.
بەرز گْتی ":بریا کْڕەکَ لەگەڵن زەبّْ".
بەاڵم لەگەڵ ذۆی گْتی ،کْڕەکەت لەگەڵ ًییە .بۆ ذۆت تەًیای،
چ تاریک بێت ،چ ًەبێت ،باغترە ئەّ گْ ریطە کۆتاییە چاک کەی،
بیبڕە ،ئەّ زّّ ئاڵمە زیازییەظ بەیەکەّە گرێ بسە.
ئەم کارەی کرز ،لە تاریکسا کارێکی ئاضتەم بّْ ّ .جارێک
هاضییەکە جّْڵەیەکی کرز کە بە ئێجگاری پیرەهێرز کەّت ّ ژێر
چاّی ُەڵسڕا .ذْێي لەضەر گۆًای بڕێک ُاتە ذْارەّە بەاڵم
ًەگەیػتّْ بە چەًاکەی ڕاّەضتا ّ ّغک بّْ .پیرەهێرز ذۆی بۆ
پێػەّەی بەلەهەکە گەیاًس ّ پاڵی زاّە .غْێٌی تەلیطەکەی ڕێک
کرز ّ گْریطەکەی بە ّرزی جێبەجێ کرز ،بەغێْەیەک کە
چّْە غْێٌێکی زیکەی غاًیُ ،ەر ّاکە بە غاًەکاًی لەًگەری
گرتبّْ ڕاکێػاًی هاضییەکەی بە ّرزی ُەضت پێ زەکرز .زّاتر
بە زەضت بەرەّ پێع چًّْی بەلەهەکەی تالیکرزەّە.
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لەگەڵ ذۆی گْتی ًازاًن ئەم جّْڵەیەی لە چی بّْ .ڕەًگە
گْریص لە بەڕزاییەکەی گەّرەی پػتی زەرچّْە .پػتی ئەّ
ڕەًگە بە ئاضتی پػتی هي ًەیەغێ ،بەاڵم ًاتْاًێ ئەم بەلەهە تا
ُەتایە بکێػێت ُەرچەًسەظ گەّرە بێت .ئێطتا ُەر غتێک کە
ڕە ًگە کێػە بٌێتەّە لەضەر ڕێگام ال برزّّە ،گْریطی زیازەغن
ُەیە ،ئیسی چی زیکەم زەّێ؟
بەزەًگێکی بەرز ّ ُێْەر گْتی ":هاضی تا گیاًن ُەیە لەضەرت
ڕاّەضتاّم".
پیرەهێرز لەگەڵ ذۆی گْتی ،ڕەًگە ئەّیع لەضەر هي
ڕاّەضتاّە ،چاّەڕێی ڕًّّاکی بّْ .ئێطتا کەغی پێع لە کازیْە
ضارز بّْ ّ پیرەهێرز ذۆی بە تەذتەکەّە ًّْضاًس کە گەرم زا
بێت .لەگەڵ ذۆی گْتی تا کاتێک ئەّ زەتْاًێ هٌیع زەتْاًن.
لەُەّڵ تیػکسا گْریطەکەی زی کە لە ئاّەکە ڕۆ زەچّْ.
بەلەهەکە بەرزەّام پێع زەچّْ ،لێْاری ذۆر لە غاًی ڕاضتی
پیرەهێرزّە ُەاڵت.
گْتی بەرەّ باکّْر زەڕّات .بەذۆی گْت ڕەًگە تەّژهی ئاّ
زۆر ئێوەی بەرەّ ڕۆژُەاڵت برزبێت .بریا لەگەڵ تەّژهی ئاّ
زەگەڕایەّە .گەر زەگەڕایەّە زەرزەکەّت ُیالک بّْە.
تاّ کە ُاتە ضەرەّە پیرەهێرز تێگەیػت هاضییەکە ُیالک ًەبّْە.
تەًیا ُێوایەکی چاکی زی .ذْاری گْریطەکە پیػاًی زەزا کە
هاضییەکە لە لّْاڵییەکی کەهتر هەلە زەکات .ئەهە بەّ هاًا ًەبّْ
کە لە ئاّەکە زەپەڕێتە زەرەّە بەاڵم ئەگەری ُەبّْ .زەیتْاًی
ئەّەظ ڕّّ بسات.
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پیرەهێرز گْتی ":با
زەرەلەتی بێن".

ُەڵبەزێتُ ،ێٌسەم گْریص ُەیە کە

لەگەڵ ذۆی گْتی گەر گْغاری گْریطەکە زۆرتر بکەم ئازاری
بۆ بگات ّ بپە ڕێتە زەرەّە .ئێطتا کە ُەّا ڕًّّاک بّْە ڕێگا بسە
بپەڕێت ّ پػتی پڕ لە ُەّا بکات بۆ ئەّەی ًەتْاًێ بڕّات ّ لە
بي ئاّ بورێت.
ُەّڵی زا گْغارەکە زۆرتر بکات ،بەاڵم گْریطەکە لەّ ضاتەیەّە
کە هاضییەکەی بە لّْالپەّە کرزبّْ ُێٌسە کێػرابّْە کە غتێک
ًەهابّْ بپچڕێت ّ پیر ەهێرز چْى بۆ پػتەّە ذۆی گرتبّْە کە
گْریطەکە بکێػێت ،تًّْس بًّْەکەی ُەضت کرز زاًی کە
ًاتْاًێ لەهَ زۆرتر گْغار براتە ضەری .بە ذۆی گْت ُیچکات
ًابێ بیجّْڵێٌوەّەُ .ەر جّْڵەیەک بڕگەیەک کە لْالپەک ضازی
کرزبّْ باڵّتری زەکرز ،کاتێ کە هاضی لە ئاّەکە بپەڕێتە
زەرەّە ئ ەگەری ُەیە لْالپەکە بەجێبێڵێت .لەُەر حاڵسا ذۆر
زەرُاتّْە ّ هٌیع باغترم ،ئەهجارەظ ًاچار ًین ضەیری ذۆر
بکەم.
لەتە گیایەکی زەرز بە گْریطەکەّە ًّْضابّْ ،بەاڵم پیرەهێرز
زەیساًی کە ئەم گیایە تەًیا گْریطەکە لْرضتر زەکات غاگەغە
بّْە .ئەهە ُەر ئەّ گیای زەرزی کەًساّ بّْ کە غەّ
زەزرەّغایەّە.
گْتی ":ئەی هاضی زۆر لە الم ئازیسی زۆریع ڕێسزاری بەاڵم تا
ئەّڕۆ تەّاّ ًەبّْە کارت ئێجگاری زەکەم ّ زەتکْژم".
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لەگەڵ ذۆی گْتی ُیْازارم.
باڵٌسەیەکی چکۆلە لە باکّْرەّە بەرەّ بەلەهەکە زەُات .زۆر لە
ذْارەّە زەفڕی ،پیرەهێرز زی کە باڵٌسەکە زۆر ُیالکە.
باڵٌسەکە بە لێْاری بەلەهەکە گەیػت ّ ًیػت ،زّایی لەزەّر
ضەری پیرەهێرز ڕۆیػت ّ لەضەر گْریطەکە ًیػتەّە کە
ئاضّْزەتر بّْ.
پیرەهێرز لە باڵٌسەکەی پرضی ":تۆ چەى ضاڵتە؟ جاری ُەّەڵتە؟"
پیرەهێرز کە لطەی کرز ،باڵٌسەکە ضەیری کرزُ .ێٌسە ُیالک
بّْ کە ًیگای بۆ الی گْریطەکە ّەرًەگێڕاُ ،ەر بەّ غێْەی کە
پەًجە ًاضکەکاًی گْریطەکەی گرتبّْ لەضەری زەًّْغتایەّە ّ
ڕاضت زەبّْ.
پیرەهێرز پێی گْتی ":گْریطەکەی تًّْس ّ تۆڵە .زۆریع.
زّێػەّ کە با ًەُات ،تۆ بۆ ُێٌسە ُیالکی؟ هریػکەکاًیع،
هریػکی ڕابرزّّ ًیي"
بیری لە ُەڵۆکاى کر زەّە کە زێٌە زەریا بۆ زۆزیٌەّەیاى .بەاڵم
ضەبارەت بەهە ُیچی بە باڵٌسەکە ًەگْت .چْى بەُەر غێْە لە
زهاًی تێٌاگات .ذۆی بەزّّیی تێسەگات ُەڵۆ چۆى باڵٌسەیەکە.
گْتی ":باڵٌسەُ ،یالییەکەت زەرکەّ زّاتر ّەک بالی هرۆڤ ّ
هریػک ّ هاضییەکاى بچۆ بەالی ژیاًتەّە".
لطە کرزى بْێری زەکرز ،چًْکە زّێػەّ پػتی بریٌسار ببّْ ّ
ئێطتاظ ئازاری ُەبّْ.
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گْتی ":باڵٌسە ،گەر زەتِەّێ لە هاڵی هي بوێٌی ،بوێٌە ،ببّْرە
ًاتْاًن چارۆگەکە بکێػن ،بەم کسە بایە کە ذەریکە زێت بتبەهە
کەًار ،هیْاًن ُەیە".
لەّ ضاتەزا لەًاکاّزا هاضی جّْڵەیەکی کرز کە پیرەهێرزی کێػاّ
بەضەر تەذتەکەیسا ضەرەّ ًْذٌی کرز ،بەغێْەیەک گەر
پیرەهێرز ذۆی ًەگرتبّْ بڕێک لە گْریطەکەی بۆ غل ًەکرزبّْ
زەکەّتە ًێْ زەریا.
کاتێک گْریص جّْاڵبّْە ،باڵٌسەکە فڕی بّْ پیرەهێرز تەًاًەت
ڕۆیػتٌەکەی ًەزیبْ ّ .بە زەضتی ڕاضتی بە ئاگاّە گْریطەکەی
ُەڵطەًگاًس ،زی کە لە زەضتیەّە ذْێي زێت.
بەرز گْتی ":گەّایە غتێک ئەزیەتی کرزّّە ".گْریطەکەی ڕاکێػا
بەڵکّْ هاضییەکە بگەڕێٌێتەّە .کە زی ُێٌسەی ًەهاّە گْریطەکە
بپچڕێت ،زەضتی ڕاگرت .ذۆی بە گْغاری گْریطەکەّە گرتەّە.
گْتی ":هاضی ئێطتا زەزاًی چی زەکێػی .هٌیع ُەرّەُا،
ذْزاظ زەزاێ " .ضەیری زەّر ّ بەری کرز بۆ ئەّەی
چۆلەکەکە ببیٌێت ،چْى زەیْیطت لەگەڵی لطە کات ،باڵٌسەکە
ڕۆیػتبّْ.
پیرەهێرز بیری کرزەّە هاّەیەکی زۆر ًەیتْاًی ئۆلرە بگرێ،
بەاڵم ئەّ غْێٌە کە زەڕۆی ُەّا ذراپترە ،تا زەگاتەّە بە
کەًارەکاى .چْى ڕێگام زا هاضی ُەر بەّ جّْڵەیە زەضتن
ببڕێت.؟ ّازیارە ذەریکن ضّْک ّ چرّّک زەبن .ڕەًگە ضەیری
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ئەّ باڵٌسەیەم زەکرز ،ئاگام الی ئەّ بّْ ،ئێطتا ئاگازارتر زەبن،
زّاتریع زەبێت هاضییە تۆًەکە برۆم کە ُێسم بێت.
بەرز گْتی ":بریا کْڕەکە لێرە زەبّْ ،بریا بڕێکن ذْێ زەبّْ".
لْرضایی گْریطەکەی ذطتە ضەر غاًی چەپی ّ بە ّرزی چۆکی
زا ّ زەضتی لە ًێْ ئاّەکە غۆرز پتر لە ذْلەکێک لە ئاّەکە
ُێػتیەّەًّ .یگای لە ذْێٌێک کە بە زەضتیسا زەُاتە ذْارەّە ّ
لە بساڤی ئاّەکە بەضەر زەضتیەّە ّ لە پێع چًّْی بەلەهەکە،
بڕیبّْ.
گْت ی ":ذێراییەکەی زۆر کەهەّە بّْە".
پیرەهێرز حەزی زەکرز زەضتی زۆرتر لە ئاّە ضْێرەکە
بِێڵێتەّە .بەاڵم لە جّْاڵًەّەی لە ًاکاّی بەلەهەکە زەترضا،
ُەضتاّ لیتەّە بّْ .زەضتی بەرزەّە کرز ّ بەرەّ ذۆر گرتی.
تەًیا ذػاًسًی گْریطەکە پێطتەکەی لرچاًسبّْ .بەاڵم بڕاّەکە لە
غْ ێٌێکی ئەّتۆی زەضتی ًەبّْ .تا کارەکە کۆتایی پێ ًەُاتّْە
پێْیطتی بە زەضتەکاًیەتی پێی ذۆظ ًەبّْ ئێطتا کارەکە زەضتی
پێ ًەکرزّّە زەضتی بریٌسار بێت.
کاتێ زەضتی ّغکەّە بّْ گْتی ":ئێطتا زەبێت ئەم هاضییە تۆًە
چکۆلە برۆم ،زەتْاًن بە گۆچاًەکە بیکێػوە پێػەّە ُەر لێرە
ئاضّْزە بیرۆم".
ئەژًۆی زا ّ هاضییە تۆًەکەی بە گۆچاًە ضەر ًێسەیەکەی لە بي
تەذتەکە زەرُێٌا ،بە غێْەیەک لە ئاڵمەکاى گیر ًەکات .زیطاى
گْریطەکەی زا بە غاًەی چەپی ّ غاًەّ زەضتی چەپی ڕاضت
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گرت ّ هاضییە تۆًەکەی لەضەرە ًێسەکْە ُەڵگرت ّ گۆچاًەکەی
لە غْێٌی ذۆی زاًا .ئەژًۆیەکی لەضەر هاضییەکە زاًا ،چەى بڕگە
گۆغتی لە لە زرێژایی پػتی تا ژێر زگی هاضییەکە بڕی .کاتێ
غەظ بڕگەی بڕی ،ئەّاًی لەضەر تەذتەکە پاى کرزەّە
چەلۆکەی بە پاًتۆڵەکەیسا کێػا ّ کلکی الغە هاضییەکەی گرت ّ
فڕی زا ًێْ زەریا.
گْتی ":گْهاى ًاکەم بتْاًن هاضییەک بە تەّاّی برۆم ".یەکێک لە
بڕگەکاًی بە چەلۆ زّّ کْت کرز .ڕاکێػاًی ضفت ّ بەرزەّاهی
گْریطەکەی ُەضت زەکرز ّ زەضتی چەپی ضڕ ببّْ ،زەضتی
گْریطەکەی تًّْس زەکێػا ّ ،پیاّ بە ئاڵۆزیی ّ تێک چًّْێکەّە
ضەیری زەکرز.
گْتی ":ئەهە چ جۆر زەضتێکە ،گەر زەتِەّێت فەلەج بی ،ببە،
ُیچ ضّْزێکی بۆت ًییە".
بەذۆی گْت زەی ،ضەیری ئاّە تاریکەکە ّ ذْاری گْریطەکەی
کرز .هاضییەکە برۆ ،زەضتت ُێسی زەبێت .زەضت تاّاًی ًییە،
تۆ ئێطتا چەى کاتژهێرە لەگەڵ ئەم هاضییە زێی ّ زەچی ّ
تێِەڵچّْیی ،بەاڵم تا کۆتایی زًّیا ًاتْاًی لەگەڵی کایەکەی ،بیرۆ.
لەتێکی ُەڵگرت ّ ذطتییە زەهیەّەّ ُێْاظ جاّی .تام ّ چێژێکی
ذراپی ًەبّْ.
بەذۆی گْت هاضییەکەی باظ بجّْ ،غیلەکەی زەربێٌە ،گەر
لەگەڵ بڕێک ئاّلیوۆ یاى ذْێ زەترْارز ُێٌسەظ ذراپ ًەبّْ.
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زەضتە بریٌسارەکەی ّەک جەضتەی بًّْەّەرێک کە ذەریکە
گیاى زەزات ضفتەّە ببّْ ،پیاّ لە زەضتی پرضی ":چۆًی زەضت؟
تەًیا لەبەر تۆ زیطاى زەذۆم".
لەتێکی زیکەی ئەّ بڕگەی ّا زّّ کْتی کرزبّْ ذْارز .ئەّی
باظ جاّی ّ پێطتەکەی تف کرزەّە.
" باغتر بّْی ،زەضت؟ یاى ئێطتاظ زّّەُ ،یچت حاڵی ًەبّْە؟"
لەتێکی تەّاّی ُەڵگرت ّ جاّی .بە ذۆی گْت ":لەّ هاضییە ّزە
بەذػاًەیە ،ب اظ بّْ ئەهەم گرت ،زۆلفیٌن ًەگرت .گۆغتی
زۆلفیي غیریٌچمە ،ئەم هاضییە ُیچ غیریي ًییەّ ،زەغی ُەیە".
بە ذۆی گْت ":زەبێ لەگەڵ ژیاى بطازی ،ڕێگایەکی زیکە ًییە،
بریا بڕێکن ذْێ زەبًّْ .ازاًن پاظ هاّەی هاضییە تۆًەکە لە
بەرتاّ بۆگەى زەبێت ،یاى ّغکەّە زەبێت .گەر ّایە باغترە
ُەهّْی برۆمُ ،ەرچەى برضین ًییە ،هاضی ذەریکە ُیْاظ ّ
بەرزەّام زەڕّاتُ ،ەهّْی زەذۆم بۆ ئەّەی ئاهازەی کار بن".
گْتی ":ذۆڕاگرتر بە ،زەضت ،هي ئەم کارە لەبۆ تۆ زەکەم".
بە ذۆی گْت بریا زەهتْاًی ذْارزًیع بە هاضییەکە بسەم ،ئەم
هاضییە برای هٌە .بەاڵم زەبێ بیکْژم ،زەبێ ُێسی ئەم کارەم
ُەبێت .ئارام ّ لەضەرەذۆ تەّاّی جٌکە گۆغتەکاًی ذْارز.
ُەضتایەّەّ زەضتی بە پاًتۆڵەکەیسا ُێٌاّ ذاّێٌی کرزەّە.
گْتی ":زەضت ،ئێطتا زەتْاًی گْریطەکە بەربسەی .هي بە
زەضتی ڕاضت زەیگرم بۆ ئەّەی تۆ لەم یارییە بیتەّە ".اللی
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چەپی لەضەر گْریطە ئەضتّْرەکەی کە بە زەضتی چەپیەّە بّْ
ًا ّ ،بە گْغارێک کە گْریطەکە بۆ پػتی زێٌە پاڵی زاّە.
گْتی ":بریا ئەم ضڕی زەضتەم تەّاّ بێت چْى ًازاًن هاضی چ
ذەیاڵ ّ پالًێکی لە هێػکسا ُەیە".
بەاڵم بە ذۆی گْت ّا زەچێت هاضی ُێْەرەّ پالًەکەی زرێژە
زەزا .بەاڵم پالًی چیی ە؟ پالًی هي چییە؟ هي زەبێ پالًەکەم بە پێی
پالًی ئەّ زاًێن .چًْکە ئەم هاضییە زۆر گەّرەیە ،گەر لە ًێْ
ئاّەکە زەرپەڕێتە زەرەّە زەتْاًن بیکْژم ،بەاڵم بەرزەّام لەژێر
ئاّە ّ هٌیع بەرزەّام لەگەڵین.
زەضتی ضڕ بّْەکەی بە پاًتۆڵەکەیسا کێػا ّ ُەّڵی زا لاهکەکاًی
بکاتە ّە .بە ذۆی گْت ڕەًگە تاّ بیکاتەّە .ڕەًگە کاتێک گۆغتە
ّزە بەذػی هاضییە تۆًەکە چّْە ذْارەّە بکرێتەّە .گەر
پێْیطت بێت بیکەهەّە ،زەیکەهەّە .بە ُەر غێْەیەک بێت .بەاڵم
ئێطتا ًاتْاًن بەزۆری بیکەهەّە ،ڕێگا بسە ذۆی بیکاتەّە .بە ُەّای
ذۆی بکرێتەّە .زّێػەّ کە زەبّْ گْریطەکاى بکەهەّە ّ
بەیەکەّە گرێ بسەم لەم زەضتە زاهاّە زۆرم کار کێػاّەتەّە.
ضەیری پاًتایی زەریای کرز ّ زاًی کە چەًسە تەًیایە ،بەاڵم یاری
ڕًّّاکی لە ئاّی لّْڵ ّ تاریک ّ گْریطە کێػراّەکاًی لەپێع
چاّی زەزی ّ غەپۆڵ زاًی زەریای هەًسی لە هێػکیسا
زەکێػایەّە .ئێطتا ُەّرەکاى ذەریک بّْى بۆ کسە بایەک
کۆزەبًّْەّە ّ پیاّضەیری پێػەّەی کرز ،پۆلێک هراّی کێْی
بیٌی کە لە ئاضواًسا زەبیٌراى ّ ّى زەبّْى ّ زیطاًەّە
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زەرزەکەّتي ّ پیاّ زاًی کە ُیچ کەش لە زەریازا تەًیای تەًیا
ًەبّْە.
لەگەڵ ذۆی گْتی ،بەغێک لە ذەڵک زەترضي کە بە بەلەهێکی
چکۆلە لە زیوەًی ّغکییەکاى زّّر کەًّەّە .زەیساًی ئەم ذەڵکە
لە ّەرزگەلی گێژەًە ًاکاّەکاى زەتْاًي ئەّ بڕیارە بسەى .بەاڵم
ئێطتا ّەرزی فەرتەًەیە کاتێک کە تۆفاى ًەبێت باغتریي کەغی
ضاڵە.
گەر فەرتەًەیەک بیِەّێت ُەڵکات ،چەى ڕۆژ پێػتر ُێواکاًی لە
ئاضواى زەکرێ ببیٌرێ .پیرەهێرز بە ذۆی گْت کە لە ّغکی
ًابیٌي ،چْى ًازاًي کە زەبێ چی ببیٌي .لە ّغکی ڕەًگە غێْەی
ُەّرەکاى جیاّازى .بەاڵم ئێطتا فەرتەًەیەک لە پێػسا ًییە.
ضەیری ئاضواًی کرز ّ ُەّرە ضپی کۆهۆلۆضی بیٌی کە
بەچەغٌی تۆ پەڵەگەلێکی جْاًی بەضتەًی کە بەضەریەکسا
کەّتبّْى ّ .لەّ ضەرەّە ُێلگەلێکی ًاضکی ُەّری ضیرّّش لە
ئاضواًی بەرزی پاییس زەبیٌرا.
گْتی " :بریطای ُێْەر ،هاضی ،ئەم بایە بۆ هي باغترە تا تۆ" .
زەضتی چەپی ُێػتاظ ضڕبّْ پەًجەکاًی ًّْغتابًّْەّە ،بەاڵم
ذەریک بّْ ّرزە ّرزە زەیکرزەّە.
بە ذۆی گْت ڕلن لە ضڕبًّْە .ضڕ بّْى یاًی ذەیاًەت کرزى
بە جەضتەی ذۆت .گەر کەضێک بە ُۆی ذْارزًێکەّە زڵی تێک
ُەڵبێت یاى ُەڵی بێٌێتەّە الی کەضاًی زی ضّْک زەبێت .بەاڵم
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ضڕ بّْى کە پیرەهێرز ئەّی بە ضپاًیایی کاالهبەرە ًاّ ًابّْ،
هرۆڤ الی ذۆی تەرێك زەکاتەّە.
لەگەڵ ذۆی گْتی گەر کْڕەکە لێرە زەبّْ زەضتوی لە ُەًێػک
بۆ ذْارەّە زەغێال ّ لەم گرژییە ئاراهی زەکرزەّە .بەاڵم
ذۆغی ُەر ًەرم زەبێت.
ئەّکات بە زەضتی ڕاضتی تێک چًّْی کێػاًی گْریطەکەی
ُەضت پێ کرز .زّاتر زی کە ذْاری گْریطەکە لە ئاّەکەزا
گۆڕاّە .زّایی پاڵ ی بە گْریطەکە زاّە ّ زەضتی بە تًّْسی بە
ڕاًیسا کێػا ّ بیٌی ذْاری گْریطەکە ذەریکە کەم زەبێتەّە.
گْتی ":ذەریکە زێتە ضەرەّە ،زەی زەضت ،تۆ غەرەفت".
گْریطەکە ُێْاظ ّ لەضەرەذۆ ُاتە ضەرەّە ّ ئەّکات ئاّی
پێع لە بەلەهەکە بەرزەّە بّْ ّەک تەپۆڵکەیەک هاضییەکە
زەرکەّت  .هاضی هاّەیەکی زرێژذایەى زەُاتە زەرەّە ّ ئاّ لە
ُەر زّّالیەّە زەڕژا ذْارەّە  .ڕەًگی لە تاّزا زەبرّّضکاّە.
ضەر ّ هلی ئەرذەّاًییەکی تۆخ بّْ ّ ُێڵەکاًی پػتی لە بەر
تاّزا زەبّْە ڕەًگی بەًەّغێکی کاڵً .ێسەکەی بە لەز زارێکی
بیص باڵ زرێژی بّْ ّ ّەک غوػێرێکی باریک ی زرێژابّّْ .
هاضی بە ئێجگاری لە ئاّ ُاتە زەرەّە زیطاى ُێْاظ ذۆی
ذطتەّە ًێْ ئاّەکە ،پیرەهێرز تیغەی گەّرەی زاش غێْەی کلکی
زی کە چّْە ًێْ ئاّەکە گْریطەکە زیطاى زەضتی کرز بە
ُەاڵتي ّەزّای هاضییەکە.
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پیرەهێرز گْتی ":بااڵی زّّ پا لە بەلەهەکە زرێژترە ".گْریطەکە
ب ە ذێرایی ذەریک بّْ زەڕۆیػت بەاڵم ذێراییەکەی ُاّئاُەًگ
بّْ .هاضی پەغۆکاّ زیار ًەبّْ .پیرەهێرز ُەّڵی زەزا بە زّّ
زەضت گْریطەکە بکێػێتُ .ەر ئەّەًسەی کە ًەپچڕێ .زەیساًی
گەر ًەتْاًێ بە گْغارێکی بەرزەّام ذێرایی هاضییەکە بگرێ،
هاضی تەّاّی گْریطەکە زەبات ّ زّایی زەیپچڕێٌێت.
بە ذۆی گْت ئەم هاضییە ،هاضییەکی گەّرەیە .زەبێ لە
لطەکەهی بگەیەًنً ،ابێ بێڵن بە ُێسی ذۆی بچێتە پێع .یاى
بساًێ کە ذۆی ڕزگار کرز ،زەزاًێ کە چ کار گەلێک لە زژی هي
بکات .گەر هي بەجێگای ئەّ بایەم ئێطتا تەّاّی ُێسم بەکار زێٌا
ُێٌسە زەڕۆیػتن بۆ ئەّەی غتێک بپچڕێ .بەاڵم ذْزا غّْکر
ئەهاًە ُێٌسەی ئێوە کە زەیاًکْژیي ئەلڵیاى ًییەُ .ەرچەى لە
ئێوە بە غاى ّ غکۆ ّ تْاًاترى.
پیرەهێرز هاضیگەلی گەّرەی زۆری زیبّْ ،زۆری هاضی زیبّْ کە
پتر لە پێٌطەز کیلۆ کێػیاى بّْ .ذۆغی لە ژیاًیسا زّّزاًە لەّ
هاضییاًەی ڕاّ کرزبّْ .بەاڵ م ًە زەضتی بەتاڵ .ئێطتا زّّر لە
زیوەًی ّغکی تّْغی هاضییەک ببّْ کە بەّ گەّرەییە ُیچکات
ًەیسیبّْ ،گەّرەتر لەّەی کە ًاّباًگی بیطتبّْ .زەضتی چەپی
ئێطتاظ بە غێْەی چٌگی ُەڵۆ بەضتراّ بّْ.
بە ذۆی گْت ،ئاذری زەکرێتەّە ،هتواًەم ُەیە زەکرێتەّە کە
ُاّکاری زەضتی ڕاضتن بکات .ضێ غت کە بەیەکەّە براى ،ئەّ
هاضییە ّ ئەم زّّ زەضتەی هي .زەبێ بکرێتەّەً ،الۆاڵ بًّْی لێ
جْاى ًییە .ذێرایی هاضی کەم ببّْ ّ ئێطتا بە ذێرایی ئاضایی
زەڕۆیػت.
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پیرەهێرز بە ذۆی ّت ًازاًن بۆچی لە ئاّ ُاتە زەرەّە .زەڵێی
زەیْیطت بااڵ ّ بە ذۆیی ذۆی پیػاى بسات .باغە ،زین .بریا
هٌیع زەهتْاًی پیػاًی بسەم کە چ جۆر هرۆڤێکن .بەاڵم گەر
پیػاًن زەزا ،زەضتە گۆجەکەهی زەزی .بێڵە بیرکاتەّە زۆرتر
لەهەم .هي زۆرتر لەهەم کە ُەم ّ ،زەتْاًن ببن .بریا هي ئەّ
هاضییە زەبّْم لەگەڵ ُەر غتێک کە ئەّ ُەیەتی ،لە بەراًبەر
ئیرازە ّ زیرەکی هي ،تەًیا.
ئاضّْزە پاڵی بە زارەکە زابّْە ئازارەکاى بەّ غێْەی کە ڕّّیاى
لە لەغی زەکرز ،لە ذۆ زەگرت ّ .هاضی بەرزەّام لە ًێْ
ئاّەکەزا زەذسی ّ بەلەم لە ئاّە تاریکەکە ُێْاظ بەرەّ پێع
زە چّْ .بَ بایەک کە ڕۆژُەاڵتەّە زەُات ،غەپۆلێکی ًسهی
زەریای گرتبّْەّ کاتی ًیْەڕۆ زەضتی چەپی پیرەهێرز کرابّْە.
گْتی ":هاضی ُەّاڵێکی ًاذۆغن بۆت ُەیە ّ" .گْریطەکەی
لەضەر تەلیطەکاى کە غاًیاى زاپۆغا بّْ جێبەجێ کرز.
ئاضّْزە بّْ بەاڵم ئێػی ُەبُّْ .ەرچەى ئازارەکەی پیػاى
ًەزەزا.
گْتی ":هي ضەر بە ئاییي ًین .بەاڵم ًەزر زەکەم گەر ئەم
هاضییەم گرت زەجار زۆعای ئەی باّکی ئێوە ّ زەجار زۆعای
حەزرەتی هریەم برْێٌن .گەر ئەم هاضییەم گرت بۆ ضەرزاًی
هەزاری هریەهی پاکیسە بڕۆم .بەڵێي زەزەم".
لەپڕتاّ زەضتی کرز بە زۆعا ذْێٌسى .جار ّا ُێٌسە ُیالک بّْ
کە لەبیری زەچّْە .زّاتر ذێرا ذێرا زەیرْێٌس کە لەبیری
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بێتەّە .بە ذۆی گْت ذْێٌسًی زۆعای حەزرەتی هریەم ئاضاًتر
لە زۆعای ئەی باّکی ئێوەیە.
" ضاڵّ لە هریەهی پیرۆز ،ذْزا لەگەڵت ُاّزەًگتە .پیرۆزی تۆ لە
ًێْ ژًاى ّ .پیرۆزە عیطا لە ًاذی تۆ .ئەی هریەهی پیرۆز زایکی
هەضیح ئێوەی تاّاًبار زۆعا کە .لەم کاتژهێری هەرگەزا .ئاهیي".
زّاتر زیازی کرز .ئەی کچی پیرۆز بۆ هرزًی ئەم هاضییەظ
زۆعاکە ُەرچەى کە هاضییەکی بەغکۆیە.
کە زۆعاکەی ذْێٌس حاڵی باغتر بّْ .بەاڵم ئازارەکەی ُەرّا
هایەّە .ڕەًگە زۆرتریع .ئەّکات بە تەذتەی پێع بەلەهەکە پاڵی
زایەّەّ بێ تالەت زەضتی کرز بە جّْاڵًسًەّەی لاهکی زەضتی
چەپی.
ئێطتا تاّ ضّْر بّْ با ّرزە ّرزە ُاژەی زۆرتر زەبّْ.
پیرەهێرز گْتی :بڕۆم ئەّ گْریطە چکۆلە لەضەر ضٌگی بەلەهەکە
ُەڵگرم ّ چێػتەیەکی پێْە بکەم .گەر هاضییەکە بیِەّێت
غەّێکی زیکە بەرزەّام بێت،لەم گەهەی ضەرە هەرگەی ،زەبێ
غتێک برۆم .ئاّی گۆزەکەم ذەریکە تەّاّ زەبێت .لێرە بڕّا
ًاکەم غتێک جگە لە زۆلفیي زەش کەّێت .بەاڵم گەر تازەکەی
برۆم ،ذراپ ًییە .بریا ئەهػەّ هاضییەکی باڵٌسە زەکەّتە
بەلەهەکەّە .بەاڵم هي چرام ًییە کە بە بۆًەی چراکەّە بێي بۆ
ئێرە .هاضی باڵٌسە ذاّەکەی زۆر بە چێژە .پێسا ُاتٌیػی ًاّێ
زەبێ ُەرچی ُێسم ُەیە ڕایگرم .ذْزاُ ،یچ ًەهسەزاًی بەم
گەّرەییەیە ".
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گْتی ":زەیکْژم بەّ ُەهّْ گەّرەیی ّ بەغکۆییەّە".
بەذۆی گْت ُەڵبەت زّڵوە ،بەاڵم پیػاًی زەزەم هرۆڤ چ
کارگەلێک زەتْاًێ بکات ّ تاکەی زەتْاًێ ذۆبگرێت.
گْتی  ":بە کْڕەکەم گْت چ پیرەهێرزێکی ًاهۆم ،ئێطتا زەبێت
بیطەلوێٌن".
ُەزار جارێک کە پێػتر ضەلواًسبّْم بەکار ًەزەُات ،ئێطتا
ذەریک بّْ جارێکی زیکە زەیطەلواًس ّ ،ئەّ لە جەًگەی کار زا
ُیچکات بیری لە ڕابرزّّ ًەزەکرزەّە.
بە ذۆی گْت بریا زەذەّت بۆ ئەّەی هٌیع زەذەّتن .ذەّی
غێرەکاًن زەزی ،بۆچی ئیسی تەًیا غێرەکاى لە ذەًّسا زەبیٌن؟
بەذۆی گْت ،بیر هەکەّە پیرەهێرز ئێطتا ُێوي لەضەر ئەم زارە
زاًیػە ّ بیر لە ُیچ هەکەّە .ئەّ ذەریکە ُەّڵ زەزات .تۆ
ُەرچی زەتْاًی کەهتر ُەّڵ بسە.
ًیسیکە کاًی ًیْەڕۆ بّْ ،بەلەهەکە ُێْاظ ّ بەرزەّام ّ بە
غێٌەیی بەرەّ پێع زەڕۆیػت .بەاڵم ئێطتا بای ڕۆژئاّا لەگەڵ
راکێػاًی بەلەهەکە زۆری کرز بّْ ّ پیرەهێرز لەگەڵ
غەپۆلگەلێکی کەم زەڕۆیػت ّ ئێػی گْریص ،ئارام ّ کس بە
پػتی زەًیػتەّە.
ًیْەڕۆ ،جارێکی زیکە گْریص زیطاى بڕیاری ُاتٌە ضەرەّەی زا.
بەاڵم هاضی بە ڕێگاکەی زرێژەی زا ُەرچەى بڕێک ضەرتر .تاّ
بەضەر باضک ّ غاًەی چەپ ّ پػتی پیرەهێرز ذۆی زەضّْ.
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زیار بّْ کە هاضی ڕێگاکەی لە باکّْرەّە بۆ ڕۆژئاّا ذْار
کرزۆتەّە.
ئێطتاکە جارێک هاضییەکەی زیتبّْ زەیتْاًی ّێٌای بکات کە باڵە
چکۆلە ژێرّّە ئەرذەّاًییەکاًی ّەک زّّ باڵ کرزۆتەّە ّ کلکە
گەّرە غەکاّەکەی ئاّی تاریک ُەڵسەزڕێ .بە ذۆی گْتً ،ازاًن
لەّ لّْاڵییە چاّی چەًسە زەبیٌێت چاّەکاًی زۆر گەّرەى،
ئەضپ کە چاّەکاًی ّرزترى لە تاریکی زەبیٌي ضەرزەهێک هٌیع
لە تاریکی باغن زەزیً .ە لە تاریکییەکی چڕُ ،ێٌسەی کە پػیلە
زەبیٌێت.
تاّ ّ بساڤی بەرزەّاهی لاهکەکاى ،ضڕبًّْی زەضتی چەپی بە
ئێجگاری ال برزبّْ ،پیرەهێرز ّرزە ّرزە گْغارێکی زۆرتری
زەذطتە ضەر زەضتی چەپی ّ .هاضۆڵکەکاًی پػتی تەکاى زەزا ّ
زەیػێال بۆ ئەّەی ئێػی گْریطەکە بڕێک جێبەجێ کات.
بەرز گْتی ":ئەی هاضی گەر تا ئێطتا ُیالک ًەبّْی بساًە زۆر
ًائاضاییت".
ئیسی زۆر ُیالک بّْ زەیساًی بەهسّّاًە زەبێتە غەُّ ،ەّڵی زا
بیر لە غتی زیکە بکاتەّە .بە یاًە گەّرە کاى ،کە ئەّاًی" گراى
لیگاش" ًاّ زەًاّ زەیساًی کە "یاًکیەکاًی ًیۆیۆرک لەگەڵ
"پڵٌگەکاًی زێترۆیت" کێبەرکێیاى ُەیە.
بە ذۆی گْت ئەهە ڕۆژی زُّّەهە کە ُەّاڵی ئاکاهی
کێبەرکێکاًن ًییە .بەاڵم زەبێ هتواًەم ُەبێت ّ .بڕّام بە زی
هاجۆی گەّرە بێت .کاری بێ ًْلطاًەُ .ەرچەى پاغٌەی پێی
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هێرەکەی ئێطکی زەرکرزّّەّ زێػێ .لە ذۆی پرضی هێرەکەی
ئێطکی چییە؟ ئێوەی هرۆڤ چۆى غتێکواى ًییە،ی اًی ئازاری ّەک
ئەّە ّایە ًیٌۆکی لْالپەی کەڵەغێری غەڕ کرزى لە پاغٌەی پێی
هرۆڤ تێِەڵچّْبێت؟ بیر ًاکەم ،هي تْاًاین ًییە ،یاى ئەّەیکە
چاّێکن یاى ُەر زّّچاّم کْێر بّْبێت ّ ّەک کەڵەغێر غەڕ
کەم .هرۆڤ لەتەک هریػک ّ بًّْەّەرە گەّرەکاى ُێٌسەی
جیاّازی ًییە ،بەاڵم هي زیطاى حەز زەکەم بەجێی ئەّ بًّْەّەرە
لە ًێْ تاریکی زەریازا بن.
بەرز گْتی ":هەگەر ضەهاضییەکاى بۆم بێي ،گەر ضەهاضییەکاى
بێي ،ذْزا بە ُاًای هي ّ ئەّ بێت".
بە ذۆی گْت بیر زەکەیەّە زی هاجۆ ُێٌسە لەضەر هاضییەک
ڕاّەضتێ کە هي ڕاّەضتاّم؟ هتواًەم ُەیە ڕازەّەضتێ
زۆرتر یع ڕازەّەضتێ .چًْکە ئەّ الّ ّ بەُێسە .جگە لەهەظ،
باّکی هاضیگر بّْە ،بەاڵم ئەّ هێرەکە ئێطماًییە ئازاری ًازات؟
بەرز گْتیً ":ازاًن ،هي تا ئێطتا غتی ّام بۆ پێع ًەُاتّْە".
کاتێک کە تاّ ًیػتەّە بۆ ئەّەیکە ّرەی ذۆی بەرز کرزبێتەّە،
ّەبیری ُاتەّە کە لە هێراًەیەک ل ە کازابالًکا لەگەڵ ئەّ ڕەظ
پێطتە گەّرەی ذەڵکی ضێي فۆئێگیص کە بەُێستریي پیاّی
کەًساّ بّْ زۆراًی زەضتػکاًسًەّەیاى کرزبّْ .ڕۆژ ّ غەّێک
ُەًیػکەکاًی لەضەر ُێڵێکی گەچی لەضەر هێسەکە زاًابّْ،
هەچەکەکاًیاى لیت ڕاّەضتا بّْ ّ زەضتەکاى لەیەک تًّْس
ببّْىُ .ەرکام ُەّڵی زەزا هەچەکی ئەّی زی بػکێٌێت
ّزەضتی برەّێٌێت .گرەّی زۆرتر زەکرا ّ لە ڕًّّاکی چرا
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ًەّتییەکاى هرۆڤ گەلێکی زۆر زەُاتٌە ژّّرەّەّ زەڕۆیػتي.
ئەّ ضەیری باضک ّ ضیوای پیاّە ڕەظ پێطتەکەی زەکرز .زّای
ُەغت کاتژهێری ُەّەڵ ُەر چْار کاتژهێر ًاّبژیْاًەکاًیاى
زەگۆڕزرا بۆ ئەّەی ًاّبژیْاًەکاى بتْاًي برەّى .لە ژێر
ًیٌۆکەکاًی ُەرکاهیاًەّە ذْێي زەُاتە زەرەّەُ ،ەر زّّ
ضەیری چاّ زەضتی یەکیاى زەکرز .هەرجبەًسەکاى زەُاتٌە
ژّّرەکەّە ضەیریاى زەکرز .زیْارەکاى زاری بّْى ّ بە غیٌێکی
کاڵ ڕەًگ کرابّْى .چراکاى ضێبەری زّّ یاریساًەکەیاى لەضە ر
زیْارەکاى ذطتبّْ .ضێبەری پیاّە ڕەظ پێطتەکە زۆر پاى بّْ بە
جّْاڵًەّەی چراکاى بە ُاتٌی با تەکاًی زەذْارز.
تەّاّی غەّ ڕێژەی هەرجبەًسییەکاى ضەرەّ ذْاری زەکرزّ .
بە پیاّە ڕەظ پێطتەکە ذْارزًەّەیاى زەزا ّ ضیگاریاى بۆ
ُەڵسەکرز .ڕەظ پێطتەکە زّای ذْارزًی ئارەق ُێسی زۆر
زەبّْ ّ جارێک زەضتی پیرەهێرز ،ئەّکات پیر ًەبّْ ًاّی
پاڵەّاى ضاًتیاگۆ بّْ ،چْار لاهک ذەّاًسی .بەاڵم پیرەهێرز
زیطاى زەضتی ڕاضت کرزەّە .ئەّکات زاًی ڕەظ پێطت کە
پیاّێکی ذۆظ ًاّ ّ یاریساى بّْ زەباتەّە .کەظ کە ذەریک بّْ
ڕًّّاک زەبّْ هەرجبەًسەکاى ّتیاى زەرئەًجاهی کێبەرکێکە
زەبێت بەراًبەر بێتەّەً .اّبژیْاًەکە ذەریک بّْ ضەری تەکاى
زەزا .کە ُێسی ذۆی کۆ کرز ّ زەضتی ڕەظ پێطتەکەی ُێٌا
ذْارەّە تا ئەّەیکە لەضەر هێسەکە ذەّاًسی .کێبەرکێ بەیاًی
یەکػەًبە زەضتی پێ کرز ّ بەیاًی زّّغەًبە تەّاّ بّْ.
زۆریٌەی لْهاربازەکاى زەیاًْیطت زەرئەًجاهەکەی ُاّغاى
بێتەّە چًْکە زەیاًْیطت بچٌە ضەرکاری ذۆیاى لە غرکەتی
زّذاڵی ُاّاًا یاى لە بەًسەرگە تەلیطە غەکرەکاى بار بکەى .زەًا
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ُەهّْ زەیاًْیطت کە کێبەرکێکە ئاکاهی بێت .بەاڵم ئەّ
کێبەرکێکەی بە ئاکام گەیاًس .پێع ئەّەی کە کەضێک بچێتە ضەر
کاری ذۆی.
لەّە بەزّا تا هاّەیەک پاڵەّاى باًگیاى زەکرزُ .ەر لەّێ بۆ
بەُاری زی کێبەرکێکەی زّّبارە کرزەّە .بەاڵم پارەیەکی زۆر
زاًەًرا ّ کەضی کەم ذۆی لێسا .ئەّ بە ضاکاری برزییەّە .چْى
کە لە کێبەرکێی ُەّەڵسا ّرەّ بڕّا بە ذۆیی پیاّە ڕەظ
پێطتەکەی ذەڵکی ضیي فْئگۆضی لە ًاّبرزبّْ .زّای ئەّ لە چەى
کێبەرکێی زیکە بەغساری کرز ّ ئیسی پاغەکػەی کرز .بەم
ئاکاهە گەیػت کە بەڕاضتی ُەرکەضی بیِەّێت زەتْاًێ بیباتەّە
بەم ئاکاهە گەیػت کە ئەم کارە بۆ زەضتی ڕاضتی ّ هاضیگری
زیاًی ُەیە .،چەى کێبەرکێی لەگەڵ زەضتی چەپی کرز بەاڵم
زەضتی چەپی ُەهْ ّکات زەکەّتە زّاّە ّ ئەّ کارەی ئەم
زەیْیطت ًەیسەتْاًی جێبەجێی کات ّ بڕّای بەّ زەضتەی ًەبّْ.
بە ذۆی گْت ئێطتا تاّ بە باغی گەرهی زەکات .ئیسی ًاذەّێت.
هەگەر ئەّەی غەّ زۆر ضارز بێتً .ازاًن ئەهػەّ چین لە پێػە.
فڕۆکەیەک بەرەّ هەیاهەی لە ئاضواًی ضەریەّە تێپەڕ بّْ
پیرەهێرز بیٌی کە ضێبەری فڕۆکەکە باڵّەی بە پۆلی هاضییە
باڵٌسەکاًی کرز.
گْتی ":لە ًێْ ئەم ُەهّْە هاضییە باڵٌسە ،زۆلفیٌیع زەبێ ببێت".
پاڵی بە گْریطەکە زاّە بۆ ئەّەی بساًێت زەتْاًێ ذۆی بە
هاضییەکە ًیسیک کات یاى ًا .بەاڵم ًەیتْاًی ّ گْریطەکە ُێٌسە
تًّْس بْ ّ ئاّی لێ چۆڕایەّە کە ُێٌسەی ًەهابّْ بپچڕێ.
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بەلەهەکە ُێْاظ زەچّْە پێع ئەّ ُێٌسەی ضەیری فڕۆکەکە
کرز تا ئەّەیکە لە ًێْ چاّاًی ّى بّْ.
بە ذۆی گْت زاًیػتي لە ًێْ فڕۆکە زەبێ زۆر ضەیر ّ ضەهەر
بێتً .ازاًن زەریا لەّ ضەرەّە بە چ غێْەیەکە .گەر زۆر لە
بەرزایی زا ًەفڕى زەتْاًي هاضییەکاى ببیٌي .حەزم زەکرز
ُێْاظ لە زّّضەز بااڵ بەرزایی بفڕم ّ هاضییەکە لەّێْە ببیٌن.
لە بەلەهی ڕاّە کیطەڵ هي لە جێ ڕّاًیٌی کۆڵەکەکاى زازەًیػتن
ّ تەًاًەت لەّ بەرزاییەّە زۆر غتن زەبیٌی .زۆلفیٌەکاى لەّێ
ضەّزتر زەُاتٌە بەرچاّ ُێڵ ّ ذاڵە ئەرذەّاًییەکاًیاى زیار بّْ،
ّ ُەهّْ پۆلەکاى کە هەلە زەکەى زەبیٌرێ ،بۆچی تەّاّی
هاضییە ذێراڕۆکاى پػتیاى ئەرذەّاًییە ّ یاى ئەّەیکە ذاڵ ّ ُێڵی
ئەرذەّاًییاى ُەیە؟ ُەڵبەت زۆلفیي ضەّز زەرزەکەّێت چْى
زێڕیي ڕەًگە .بەاڵم کاتێک کە زۆر برضییە ّ بۆ ذْارزى زێت
لەضەر الچەًگەکاًی ّەک هارڵیي ُێڵگەلی ئەرذەّاًی
زەرزەکەّێت .ئایا لە تّْڕەییە یاى ذێرایی زۆر کە ئەم ُێاڵًە
زەرزەکەّى؟
پێع لە تاریکی لە پەًای زّرگەیەکی گەّرە لە گیای ضاراگۆضا
تێپەڕبّْى کە بە غەپۆلێکی کْرت ضەرەّ بي زەبّْى .بەچەغٌی
ئەّەیکە زەریا لە ژێر لێفەیەکی ضەّزباّ ذەریکە زەش لە هالًێ
زەکات .زۆلفیٌێک گازی لە گْریطە چکۆلەی پیرەهێرز گرت.
پیرەهێرز ُەّەڵ زۆلفیٌەکەی زی کە بازیسا ّ لە کۆتا ڕًّّاکی
تاّ ،غێْەی زێڕیٌی کەّتە بەرچاًّّْ .غتابّْە ّ باڵە چکۆلەکاًی
زەجّْاڵًسەّە .زۆلفیي لە ترضاًا ُەڵسەبەزاّ ّ ضەرهْ لْالًجی
زەزا ،پیرەهێرز ذ ۆی بە پػتەّەی بەلەهەکە گەیاًس ّ ًّْغتایەّە
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ّ گْریطە گەّرەکەی بە باضک ّ زەضتی ڕاضتی گرت ّ بە
زەضتی چەپی زۆلفیٌەکەی ُەڵکێػا ضەرەّە ُ .ەر جار اللی چەپە
ڕّّتەکەی لەضەر گْریطە ُەڵکێػاّەکە زازەًا .کاتێک کە
هاضیییەکە کەّتە پػتەّەی بەلەهەکە ّ بەُەّڵێکی زۆر ذۆی بە
تەذتەکەزا زەزا .ذەریکی گیاى زاى بّْ ،پیرەهێرز بەضەر
پػتەّەی بەلەهەکە ًّْغتایەّە ّ هاضی زێڕیي بە ذاڵگەلی
ئەرذەّاًییەّە لەضەر تەذتەکە ُەڵگرت ّ ذطتییە ضەر تەذتی
بەلەهەکە .کەڵپەکاًی ذێرا ّ بەرزەّام گازی لە لْالپەکە زەگرت
ّ بە جەضتەی زرێژ ّ پاًی بە کلک ّ ضەری بە تەذتی
بەلەهەکەزا زەکْتا ،تا ئەّەیکە پیرەهێرز بەتێاڵ ُێٌسەی بە تەپڵە
ضەرە زێڕیٌەکەیا کێػا کە زۆلفیي لەرزاّ لە جّْڵە کەّت.
پیرەهێرز لْالپەکەی لە زەهی زەرُێٌا ضەرزیٌێکی زیکەی پێْە
کرز ّ ذطتییەّە زەریا .زّاتر ُێْاظ ُێْاظ ذۆی بە پێػەّەی
بەلەهەکە گەیاًس زەضتی چەپی غۆرز ّ بە پاًتۆڵەکەی ّغکی
کرزەّە .زّایی گْریطە لْرضەکەی لە زەضتی ڕاضتی زای بە
زەضتی چەپی ّ زەضتی ڕاضتی لە زەریازا غۆرز .لە ذۆر کە
ذەریک بّْ زەچّْە زەریاّە ّ لە ذْاری گْریطەکە چاّی
بڕیبّْ.
گْتیُ ":یچ گۆڕاًێکی تێسا پێع ًەُاتّْە" بەاڵم گەڕاًی ئاّی
بەضەر زەضتیا زی ّ زاًی ُێْاغترە ّ ُێْەرتر بّْە.
گْتی ضەّڵەکاى لەضەر تەذتەکە زەبەضتوەّە .ئەم کارە ذێرایی
لە غەّزا زەگرێ .هاضی ئەهػەّ زیٌسّّە ،هٌیع زیٌسّّم.
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بە ذۆی گْت ًابێ لە ُەڵسڕیٌی زگی هاضییەکە پەلە کەم ،کە
ذْێٌەکەی بە فیڕۆ ًەچێت .کاتژهێرێکی زیکە ئەم کارە زەکەم
ُەر ئەّکات ضەّڵەکاى زەبەضتوەّە کە ذێرایی بەلەهەکە
بگرێت .ئێطتا باغترە هاضییەکە ُێْەر ڕاگرم ّ لەم ذۆرًػیٌەزا
زۆر ضەرّە ضەری ًەذەم .ڕۆژئاّا بّْى بۆ هاضییەکاى کاتێکی
زژّارە.
زەضتی لەبەر با ڕاگرت بۆ ئەّەی ّغکەّە بێت ّ زّاتر ُەر بەّ
زەضتە گْریطەکەی گرت تا ئەّ غْێٌە کە زەیتْاًی ذۆی غل
کرز ّ ڕێگای زا کەلەضەر زارەکە بکێػرێتەّە بەغێْەیەک کە بە
بەلەهەکە بەلەز ذۆی یاى زیازتر گْغار بێت.
بەذۆی گْت ذەریکن ڕێگاکەی فێر زەبن ،یاى ڕێگای ئەم بەغەی.
لەبیرت بێ لەّ کاتەّە چێػتەکەی گرتّْە ُیچی ًەذْارزّّە
جەضتەی زۆر گەّرەیە ّ پێْیطتی بە ذْارزًی زۆرە .هي ُەهّْ
هاضییە تۆًەکاًن ذْارز .ضبەیٌێ زۆلفیٌەکە زەذۆم .زۆلفیٌەکە ی "
زّرازۆ " زێڕیي ًاًّاّە .ڕەًگە کاتێک ذاّێٌن کرز پێطتەکەین
زاهاڵی بەغێکی برۆم .ذْارزًی لە هاضی تۆى ًاذۆغترە بەاڵم
ُیچ کارێک ئاضاى ًییە.
بەرز پرضی ":هاضی حاڵت چۆًە؟ هي کە باغن ،زەضتی چەپن
باغترە ذْارزًی غەّڕۆژێکن ُەیە ،ئێطتا ڕایکێػە بەلەهەکە".
حاڵی بەڕاضتی باظ ًەبّْ چًْکە ئێػی گْریطەکە بە پػتییەّە لە
ئێع تێپەڕ ببّْ ّ گەیػتبّْە ئاضتی بریٌێک کە جاڕزی زەکرز.
بەاڵم بیری کرزەّە هي ذراپتر لەهاًەغن زیْە زەضتن تەًیا بڕێک
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بڕاّە ضڕ بًّْی زەضتەکەی زیکەغن ڕۆیػتّْە اللەکاًن کێػەیاى
ًییە لە ذْارزًیع لە پێػی ئەّم.
ئێطتا ئاضواى تەهێکی ڕەغی پێسا کێػرابّْ چًْکە لە پاییسزا زّای
کەّتٌی تاّ ُەّا زّّ تاریک زەبێت .لەضەر تەذتە ڕّّغاّەکەی
پێػەّەی بەلەهەکە ذەّتبُّْ .ەرچی زەیتْاًی پػّْی زەزا.
ُەّەڵ ئەضتێرەکاى زەرکەّتبّْىً ،اّی ڕجل ّ الجباری
ًەزەزاًی بەاڵم ئەّی زی ّ زاًی کە بەزّّیی تەّاّی
ئەضتێرەکاى زەرزەکەّى ّ تەّاّی ُاّڕێ زّّرەکاًی لەگەڵی
زەبي ّ چاّی لێ زەترّّکێٌي.
بەرز گْتی ":هاضییەکەظ ُاّڕێی هٌە ،تا ئێطتا هاضیی ّام ًەزیْە
ًاّباًگین بیطتّْە بەاڵم زەبێ بیکْژم ُەر باغە پێْیطت ًییە
ئەضتێرەکاى بکْژم".
بەذۆی گْت گەر هرۆڤ ًاچار بێت هاًگ بکْژێ چی زەبێت،
هاًگ ُەڵسێت بەاڵم گەر هرۆڤ ًاچار ببْایە ذۆر بکْژێ چی،
بەذۆی گْت زۆر باغە کە بەم غێْە ًییە.
ئەّکات زڵی بۆ ئەّ هاضییە ضّْتا ّبەزەیی پێیسا ُات کە ُیچی
ًەذْارزّّە ّ زاذێک کە بۆ ئەّ بّْی لە بڕیاری بۆ کْغتٌی ئەّ
کەهتریي کێػەی ضاز ًەکرز ،لە ذۆی پرضی ئەم هاضییە زەبێتە
ذْارزًی چەى کەش؟ ئایا هرۆڤەکاى الیەلی ذْارزًی ُەى؟ ًە
ُیچکات ًییاًە .ئەّغێْەی کە لە ُەڵطْکەّت ّ ئاکاری زیارە
ُیچ کەش الیەلی ذْارزًی ًییە.
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بە ذۆی گْت هي لەم غتاًە ضەر زەرًاُێٌن بەاڵم باغە کە
پێْیطت ًییە هاًگ ّ ذۆر ّ ئەضتێرە بکْژیيُ .ەر ئەّەًسەی
تەّاّە ذْارزًەکاًواى لە زەریا بگریي ّ براکاًی ذۆهاى بکْژیي.
بەذۆی گْت زەبێ ئێطتا بیرێک بۆ بەضتٌەّەی ضەّڵەکاى بکەم.
هەترضی لەگەڵە ،ضّْزیکیػی ُەیە .گەر هاضییەکە زەضت
بەُەّڵ زاى بکات هي ضەّڵەکام بۆ کەم کرزًەّەی ذێراییە
بەضتبێتوەّە ّ بەلەهەکە ضّْکییەکەی بە تەّاّەتی لێ ڕۆیی
بێت ،ئەگەری ُەیە ُێٌسە گْریص بەفیڕۆ بسەم لە ئیسی ًەتْاًن
بیگرم .بەلەم کە ضّْک بێت زەبێ ُەرزّّ الیەى ئەرکێکی
زۆرتر بکێػي ،زرێژتر زەبێت ،بەاڵ م بۆ هي هتواًەی زۆرترە چْى
کە ئەم هاضییە ذێرایی زۆرەّ کە ئێطتا پیػاًی ًەزاّەُ .ەرچی
زەبێت باببێت ،،زەبێت زگی زۆلفیٌەکە ُەڵبسڕم تا ئەّەیکە ذراپ
ًەبّْە ،کەهێ لە گۆغتەکەی برۆم با ّزەم بچێتە ضەرەّە.
کاتژهێرێکی زیکە پػّْ زەزەم ّ گەر بیٌین کە ئەرذەیاى ّ
بەرزەّام زەڕّات زەچوە پػتەّەی بەلەهەکە بڕیاری ذۆم
زەزەم.
ُەرّەُا زەبیٌن کە ئەّ چی زەکات ،ڕەًگە ُەڵص ّ کەّتی
بگۆڕی .بەضتٌەّەی ضەّڵەکاى بیرێکی چاکە بەاڵم ئێطتا کاتێکە کە
زەبێت ئاگازارتر بن .ئەم هاضییە ئێطتاظ ُێسی زۆری ُەیە ،هي
زین کە لْالپەکە بە اللێْیەّەتی ّ ئەّ زەهی بەتەّاّی بەضتراّە.
ئێػی لْالپ غتێک ًییە .ئازاری برضێتی ّ ئێػی ئەّەیکە لەگەڵ
غتێک ڕّّبەڕّّ زەبێتەّە کە ًازاًێ چییە لەضەرەّەی
ُەهّْیەتی .ئێطتا پػّْ بسە ،پیرەهێرز ڕێگا بسە ئەّ کاری ذۆی
بکات تا کاتی کاری زیکەت زەگات.
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هاّەیەک کە پێسەچّْ زّّ کاتژهێرێک بێت پػّْی زا .هاًگ تا
کاتێکی زرەًگ زەرًەکەّت ،ئەّ ڕێگایەکی بۆ تێگەیػتي لە کات
ًەبُّْ .یالکییەکەی بە تەّاّەتی زەرًەزەچّْ ،تەًیا تۆیەک لە
ُەزار تۆی الزەچّْ .گْغاری لْرضی هاضی ُەرّەُا لەضەر
غاًەکاًی بّْ .بەاڵم زەضتی چەپی لەضەر لێْاری بەلەهەکە زاًا ّ
گْغاری هاضییەکەی ّرزە ّرزە ذطتە ضەر بەلەهەکە.
گْتی گەر زەهتْاًی گْریطەکە ببەضتوەّە چەًسە کارم ئاضاًتر
زەبّْ .بەاڵم هاضی بەتەکاًێک گْریطەکە زەپچڕێ .زەبێت
جەضتەم بۆ ڕاکێػاًی گْریطەکە بکەهە کۆڵەکەی بۆ ئەّەی
بەرزەّام ئاهازە بن کە بە ُەر زّّ زەضت گْریطەکە غل کەم.
بەرز گْتی ":بەاڵم پیرەهێرز ،تۆ ئێطتاظ ًەذەّتّْیی ،غەّێک ّ
ًیْە ڕۆژێک ّ ئێطتاظ ڕۆژێکی زیکە کە ًەذەّتّْیی .زەبێت
کارێک بکەی کاتێک هاضییەکە ُێْەر بّْ بڕێک برەّی ،گەر
ًەذەّی هێػکت لەکار زەکەّێ".
بەذۆی گْت هێػکن گەغاّەیە .زۆریع ،بە ڕًّّاکی ئەم
ئەضتێراًە کە برای هٌي .بەاڵ م زەبێ برەّم .ئەضتێرەکاًیع
زەذەّى .هاًگ ّ ذۆریع زەذەّى .تەًاًەت زەریاظ چەًێک لە
ڕۆژەکاى زەذەّێ ڕۆژگەلێک کە تەّژهێک ًییە ّ ئاّ هەًسە.
بەذۆی گْت بەاڵم لەبیرت بێ کە برەّی .ذۆت ًاچار بکە
برەّی .بۆ گْریطەکەظ چارەیەک بسۆزەّە .ئێطتا بڕۆ ئەّ ضەر،
زۆلفیٌەکە حازر ب کە .گەر بتِەّێ برەّی بەضتٌەّەی ضەّڵەکاى
کارێکی هەترضی زارە.
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بە ذۆی گْت بێ ذەّیع زەتْاًن ضەرکەم .بەاڵم هەترضییەکی
زۆری بەزّاّەیە.
بە گاّڵکێ بەرەّ پػتەّەی بەڵەهەکە ڕۆیػت .ئاگازار بّْ کە
هاضییەکە ًەجّْڵێٌێتەّە .بە ذۆی گْت ڕەًگە هاضییەکەظ ًیْە
ذەّ بێت .بەاڵم هي ًاهِەّێت کە پػّْ بسات ّ بحەضێتەّە
زەبێت ئەّ گْریطە ُێٌسە بکێػن کە بورێت.
کە گەیػتە زّاّەی بەلەهەکە ،ضّْڕا ،بە غێْەیەک کە زەضتی
چەپی گْغاری گْریطەکەی گرتبّْ ّ ،چەلۆکەی بە زەضتی
ڕاضت زەرُێٌا .ئێطتا ئەضتێرەکاى زەزرۆغاًەّە ئەّ زۆلفیٌەکەی
بە جْاًی زەزی .تیژ ی چەلۆکەی لە زۆلفیٌەکە ڕۆ کرز .ئەّی لە
ژێر تەذتەکە زەر ُێٌا .یکێک لە اللەکاًی لەضەر هاضییەکە زاًا ،بە
ذێرایی لە ذْارەّە تا لوۆزی ُەڵیسڕی .ئەّکات چەلۆکەی زاًاّ
بە زەضتی ڕاضتی ًاّزگی زۆلفیٌەکەی زەرُێٌا ّ .ضییەکاًی
زەرُێٌا .گەزەی هاضییەکە ذلیطک ّ لْرش لە ًێْ زەضتیسا بّْ
لێی ڕاًەّەضتا ئەّیػی ُەڵ زڕی .زّّ هاضی باڵٌسەی لە ًێْزا
بّْ .هاضییەکاى تازەّ ضفت بّْى ّ پیرەهێرز ئەّاًی لە تەًیػت
یەکتری ڕاکػاًس ّ ڕیرۆڵەّ ّ ضییەکاًی فڕێسا ًێْ زەریا .کە
ًْلن بّْى ُێڵێکی ڕًّّاکیاى لە ًێْ ئاّ زرّّضت کرز .جەضتەی
زۆلفیٌەکە ضارز بْ ّ ئێطتا لە ژێر ڕًّّاکی ئەضتێرەکاى ضپییەکی
ڕًّّاکی پەڵەزار زەیٌْاًس .پیرەهێرز اللی ڕاضتی لە ضەر
هاضییەکە زاًا ّ پێطتی الیەکی لێ کرزەّە .زّاتر ّەری گەڕاًس
پێطتی الکەی زیکەی لێکرزەّە ّ گۆغتی ُەر زّّ الکەی لە
کلکەییەّە تا ضەری لێ کرزەّە ّ .بەتەّاّی کەّڵی زاهاڵی.
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کەالکەکەی فڕێ زا ًێْ ئاّەکەّەً ،یگای لەگەڵی برز بۆ ئەّەی
جّْاڵًەّەیەک لە ئاّزا ببیٌێت .بەاڵم تەًیا ڕًّّاکی ڕۆچًّْی
ُێْاغی کەالکەکەی زەزی .زّاتر گەڕاّە ئەّ زّّ هاضییە
باڵٌسەکەی لە ًێْاى ئەّ زّّ لەتە گۆغتە هاضییە زاًاّ چەلۆکەی
ال برز .بەرەّ پێػەّەی بەلەهە کە ڕۆیػت .پػتی لە لْرضایی
گْریطەکە ًّْغتابّْە ّ گۆغتی هاضییەکەی لە زەضتی ڕاضتی زا
بّْ.
کە گەیػتە پێػەّەی بەلەهەکە زّّ لەتە هاضییەکەی لەضەر
تەذتەکە زاًاّ هاضییە باڵٌسەکاًی لە تەًیػتیاًەّە جێ کرزەّە.
زّاتر گْریطەکەی لەضەر غاًی جێ بەجێ کرز .زیطاى پاڵی بە
لەرا غی بەلەهەکە زاّە ّ گْریطەکەی بە زەضتی چەپی گرت.
زّاتر ًّْغتایەّە ّ هاضییە باڵٌسەکاًی لە ًێْ ئاّ غۆرزەّە.
ذێرایی تەّژهی ئاّەکەی لەضەر پػتی زەضتی پێْا .زەضتی لە
لێکرزًەّەی پێطتی هاضییەکە زەزرەّغایەّە ئەّ تەّژهی
ئاّەکەی بەضەر زەضتیەّە بیٌی .تەّژهەکە ئاّەکە بڕێک
ًیػتبّْە .کاتێک زەضتی بە بەلەهەکەزا زەُێٌا ّ زەیػۆرز پەڵە
زرەّغاًەّەکاى لێ زەبًّْەّە ّ ُێْاظ لەگەڵ ئاّەکە
زەڕۆیػتي.
پیرەهێرز گْتی ":یاى ُیالک بّْە یاى ذەریکە پػّْ زەزات .ئێطتا
ئەم زۆلفیٌە برۆم ،زّاتر بڕێک برەّم ّ بحەضێوەّە".
لە ژێر ترّّضکەی ئەضتێرەکاى ،کەظ ذەریک بّْ بەرەّ ضارزی
زەڕۆیػت ّ پیرەهێرز ًیْەیەک لە لەتە گۆغتەکاى ّ یەکێک لە
هاضییە باڵٌسەکاى کە ذاّێٌی کرزبّْە ،ذْارز.
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گْتی ":زۆلفیي کْاڵّەەی چەى بەتام ّ چێژە ،بەاڵم کاڵی چەًسە
ًاذۆغە .ئیسی بێ ذْێ ّ ئاّی لیوۆ ًایەهە زەریاّە".
بە ذۆی گْت گەر ئالڵ بایەم ڕۆژاًە ئاّم زەکرز بەضەر
تەذتەکەزا ّغک کە زەبّْە ذْێن زەبّْ .بەاڵم ئەم زۆلفیٌەم الی
ئێْارە گرتّْە .لەگەڵ ئەّەی کارەکەم پالًی ًەبّْ ،بەاڵم
ُەهّْین چاک جاّی ،زڵن تێک ُەڵٌەُات.
ُەّر ئاضواًی الی ڕۆژُەاڵتی تەًیبّْەّ ئەّ ئەضتێراًەی ّا
پیرەهێرز زەیاًی ًاضی ذەری ک بّْى لە ًێْیسا ّى زەبّْى .ئێطتا
بە چەغٌی ئەّەی بّْ کە ذەریکە زەچێتە زۆڵێک لە ُەّرەّە ّ
با کس ًیػتبّْە.
گْتی ":ضێ چْار ڕۆژی زیکە کەظ زەگۆڕزرێ بەاڵم ئەهػەّ ًا
ضبەیٌێع ًا ،پیرەهێرز ئێطتا پاڵ بسەّە کە هاضییەکە بە غێٌەییی
زەڕّات ّ تۆظ ضەر ذەّێک بػکێٌە".
گْریط ەکەی تًّْس بە زەضتی ڕاضتییەّە گرت ّ زّاتر ڕاًی لە
ژێر زەضتی ڕاضتی زاًا ّ تەّاّی کێػی لەضەر زاری پێػەّەی
بەلەهەکە زاًا .زّاتر گْریطەکەی کەهێک غل کرزەّە ّ زەضتی
چەپی لە پػتەّەی لْالپ کرز.
بە ذۆی گْت تا کاتێک کە بەم غێْەیە لْالپ بّْ بێت زەضتی
ڕاضتن زەتْاًێ ڕ ایگرێت .گەر زەضتی ڕاضتن لە ذەّزا غل بّْ
گْریطەکە ُەاڵت زەضتی چەپن ّەذەبەرم زێٌێتەّە .گْغارێکی
زۆر لەضەر زەضتی ڕاضتوە .بەاڵم ئەّ لەگەڵ ئازار ذّْی
گرتّْە .گەر بیطت ذْلەک یاى ًیْ کاتژهێر برەّم ُەر باغە.
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بۆ پێػەّە ًّْغتاّە .تەّاّی جەضتەی ذطتە ژێر گْغاری
گْریطەکە تەّاّی کێػی ذطتە ضەرزەضتی ڕاضتی ّ چّْە ذەّ.
ذەّی غێرەکاًی ًەزی .ذەّی پۆلێکی گەّرەی زۆلفیٌی زی کە
فەرضەًگێک یاى زۆرتر زرێژایی بّْ .کاتی جّْت بًّْیاى بّْ ّ
ُەڵسەبەزیٌەّە زیطاى ڕّّیاى زەکرزە ُەر ئەّ بازًەی ّا
ضازیاى کرزبّْ.
زّاتر ذەًّی بیٌی کە لە زێِاتەکەیاى ّ لە غْێٌی ذەّەکەی
ذەّتّْە ّ غەهاڵ زێت ّ ضەرهایەک لە گیاًی زەئاڵێ ّ زەضتی
ڕاضتی ضڕ بّْە .چْى بە جێگای ضەریي زەضتی لە ژێر ضەری
زاًاّە.
زّای ئەّ ذەًّی کەًارە زەرباّەکاًی زیُ .ەّەڵ غێرەکاًی زی
کە لە تاریکی ُەّەڵ ذۆرًػیي زێٌە کەًار ّ زّاتر غێرەکاًی
زیکە زێي .ئەّ چەًاگەی لەضەر تەذتەکەی پێػەّە زاًاّە ّ
کەغتی پاڵی زابّْە ّ کسەیەکی غەّاًە بەضەر زەریازا زەُات
،ئەّ چاّەڕّاًە کە غێرەکاًی زیکە بێي ّ غاگەغە بێتەّە.
هاًگ ذۆی کێػابّْە ضەرەّە .بەاڵم پیرەهێرز ذەّتبّْ ّ هاضی
ُێْاظ بەلەهەکەی ڕازەکێػا بەلەم لە زۆڵێک لە ُەّرەکاًەّە
زەچّْ.
بە ئازارێک کە لە گڕی کێػاًی گْریطەکە لە ًێْ لپیەّەّ
ُەرّەُا هطتێکی ًاکاّی زەضتی ڕاضتی لە ًێْ زەم ّ چاّی
ّەذەبەر ُاتەّەُ .ەّاڵی لە زەضتی چەپی ًەبّْ ،بەاڵم تا تْاًی
بە زەضتی ڕاضتی ذێراییی گْریطەکەی گرت ّ گْریص ُەر
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زەچّْ .لە کۆتایی زەضتی چەپی گْریطەکەی زۆزییەّە ّ
پیرەهێرز پػتی بە گْغاری گْریطەکەّە زا .ئێطتا گْریص پػت
ّ زەضتی چەپی زەکساًسەّە ّ زەضتی چەپی تەّاّی ُێس ّ
گْغارەکەی زەگرت ّ لەگەڵ ئەّیع زەڕّّغاّ بەرەّ ُەڵسڕاى
زەچّْ .بە ئاڵمە گْریطەکاًی پػت ضەری چاّێکی ذػاًس کە
ُێْاظ گْریطەکەیاى بە زەم ئاّ زەزا .لەّ ضاتەزا هاضی بازێکی
زاّ کێْێکی لە زەریازا ُەڵسڕی ّ زیطاى بە کەّتٌێکی لْرش
لەّزا ڕۆچّْە .زیطاى بازی زاّ زیطاى زەیساّ بەلەهەکە ذێرا
زەڕۆیػت ّ گْریطەکە ُەرّا ُەڵسەُات .پیرەهێرز ڕاکێػاًی
گْریطەکەی تا ئاضتی پچڕاًسى گەیاًسبّْ .بەاڵم ُەر بەرزەّام
بّْ لە ڕاکێػاًی .گْریطەکە ئەّی لەضەر تەذتەکە ذەّاًسبّْ
زەهّْ چاّی لە ًێْ لەتە گۆغتی زۆلفیٌەکە بّْ ًەیسەتْاًی
بجّْڵێت.
بە ذۆی گْت ُەر ئەهەیە ّا چاّەڕّاًی بّْم ،زەبێت لەذۆ
برزّّتر بن.
بەذۆی گْت تاّاًی گْریطەکەی لێ بکەّە.
بازەکاًی هاضی ًەزەزی ،تەًیا ُ ەڵسڕیٌی زەریای زەبیطت ّ
زەًگی لْرضی پڕژیٌی ئاّ کاتی تێکەّتٌی هاضییەکە .ذێرایی
گْریطەکە ذەریک بّْ زەضتی زەبڕی ،بەاڵم ُەهّْکات زەیساًی
کە ئەهە پێع زێت ّ ُەّڵ زەزات کە بڕاّییەکە لەضەر کۆًە
بریٌەکاًی زەضتی ڕاگرێت ّ ًەُێڵێت گْریطەکە لە ًێْ زەضتی
ُەڵ برلیطکیت ّ لاهکەکاًی ببڕێت.
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گْتی گەر کْڕەکە لێرە زەبّْ زەیتْاًی ئاڵمە گْریطەکاى تەڕ
بکات .بەڵێ گەر کْڕەکە لێرە زەبّْ گەر ،کْڕەکە لێرە زەبّْ.
گْریص ڕۆیػت ّ ڕۆیػت بەاڵم ئێطتا ذەریک بّْ ضّْکتر
زەڕۆیػت ّ پیرەهێرز بە زۆری گْریطی بە هاضییەکە زەزا.
ئێطتا ضەری لە ضەر تەذتەّ لە ًاّ گۆغتی هاضییەکە کە لە ژێر
ڕّّهەتی پاى ّ فڵیچ ببّْ زەرُێٌا .ئەّکات ئەژًۆی زازاّ زّاتر
ُێْاظ ڕاّەضتاُ .ێػتاظ گْریطی زەزا بەاڵم ُێْاغتر .چّْە
زّاّە ُێٌسە چّْ کە ئاڵمەکاًی لە ژێر اللی ُەضت پێ کرز.
ئێطتاظ گْریطی زۆری بّْ ّ ئێطتا هاضی زەبێت لْرضی
تەّاّی ئە م گْریطە ًْییاًە بە زّای ذۆی لە ًێْ ئاّ ڕاکێػێت.
بەذۆی گْت ئێطتا پتر لە زەجار ُەڵبەزیْەتەّەّ کیطەکاًی پػتی
پڕ لە ُەّا بّْى .ئێطتا ًاتْاًێ ذۆی بۆ ژێر ئاّ بکێػێت ّ
بورێت .کە هي ًەتْاًن ُەڵیکێػوە ضەرەّە .بە زّّیی زەضت
زەکات بە ضّْڕاًەّە ئەّکات زەبێت هي کاری لەگەڵ کەم،
ًازاًن چی بّْ کە لە ًاکاّ ذطتییە جّْڵەّە .ئایا برضێتی ّای لێ
کرز یاى لە ًێْ تاریکی غەّزا غتێک ترضاًسی؟ ڕەًگە لە ًاکاّ
ترضاّە .بەاڵم زۆر هاضییەکی ُێْەر ّ بەُێس بّْ .زەڵێی لە ُیچ
ًەزەترضا ،بڕّای بّْ .غتێکی ًائاضاییە.
گْتی ":پیرەهێرز باغترە بۆذۆغت ًەترضی .هتواًەت بێ ،زیطاى
ڕاتگرتّْە ،بەاڵم ًاتْاًی گْریطەکەی لێ ّەرگرییەّە ،لەّاًەیە
بڕیار بە ضّْڕاًەّە بسات".
پیرەهێرز ئێطتا بە زەضتی چەپ ّ غاًەکاًی ڕایگرتبّْ.
ًّْغتایەّەّ بەزەضتی ڕاضتً ،ێْ لپێکی ئاّ ُەڵگرت .گە گۆغتە
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فلیماّەکەی زۆلفیٌەکە ذاّێي کاتەّە .زەترضا زڵی تێک ُەڵ چێت
ّ بڕغێتەّە ّ ُێسی کەم بێت .زەم ّ چاّی کە ذاّێي بّْە
زەضتی لە ًێْ ئاّەکە غۆرزەّە ّ لە ئاّە ضْێرەکە ڕایگرت ّ
ُەاڵتٌی ُەّەڵ تیػکی ڕًّّاکی پێع تاّی غەفەق ًیػاًی ضەیر
کرز .بەذۆی گْت ذەریکە بەرەّ ڕۆژُەاڵت زەڕّات ،یاًی
ُیالکە .تەّژهەکە ذەریکە ز ەیبات ،بەزّّیی زەبێ بطّْڕێتەّە.
ئەّکاتە کە کاری ئێوە بەڕاضتی زەضت پێ زەکات.
پاظ ئەّەیکە ُەضتی کرز زەضتی بە باغی لە ئاّەکەزا بّْە
زەری ُێٌاّ چاّی لێ کرز.
گْتیُ ":ێٌسەظ ذراپ ًییە ،ئێع بۆ پیاّ کێػە ًاًێتەّە".
بە ّرزی گْریطەکەی گرت ،بەغێْەیەک لە ُیچکام لە بڕاّەکاى
ًەکەّێت ،کێػی ذۆغی جێبەجێ کرز ،بە غێْەیەک کە زەضتی
چەپی ذۆی لە ًێْ ئاّ ئەّ پەڕی بەلەهەکە برات.
ڕّّی زەهی لە زەضتە چەپەکەی کرز ّ گْتی ":تۆ زەضتێکی
ًکرکاری ،بەاڵم ذراپیع کارت ًەکرزّّە ،بەاڵم کاتێک بّْ کە
ُیچ ُەّاڵێکت لێ ًەبّْ".
بە ذۆی گْت بۆچی بە ز ّّ زەضتی کاری گْرج ّ گۆڵەّە بە
زًّیا ًەُاتّْم؟ ڕەًگە تاّاًبار ذۆهن کە ئەهەیاًن باظ پەرّەرزە
ًەکرزّّەُ .ەرچەى ذْزا بۆذۆی زەزاًێت هەّزای فێر بًّْی
زۆری بّْ ،بەاڵم غەّ کاری ُێٌسەظ ذراپ ًەبّْ ،تەًیا جارێک
ضڕ بّْ ،گەر جارێکی زیکە ضڕ بّْ زەیسەم گْریطەکە
بیپچڕێٌێت.
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کاتێک کە بەم غێْەیە بیری کرزەیەّە زاًی هێػکی ڕًّّاک ًییە
ّ بە ذۆی گْت کە زەبێت بڕێکی زیکە لە گۆغتی زۆلفیٌەکە
برْات .زیطاى بە ذۆی گْت کە ًاتْاًن .بیرت لە کارزا بێ باغتر
لەّەیە کە بڕغێیەّەّ بێ ُێس ببی ،زەزاًن گەر بیرۆم لە ًێْ زگن
ڕاًاّەضتێت ،چًْکە زەم ّ چاّم پێسا ُێٌاّە .بۆ ئاگازاری
ڕایسەگرم تا کاتێک کە ذراپ زەبێت .بەاڵم ئێطتا کار لە ُێس
گرتي بە ذْارزى تێپەڕیْە .بە ذۆی گْت چەى گێژی ئەّ هاضییە
باڵٌسەی زیکە برۆ.
هاضی غۆرزراّەّ حازر بّْ .پیرەهێرز بە زەضتی چەپی ُەڵی
گرت ّ ذْارزی .بە ّرزی زڕّەکاًی جاّی ّ ُەهّْی لە
کلکەّە تا ضەرەّەی لّْت زا.
بە ذۆی گْت ئەم زۆرتر لە هاضییەکاًی زیکە ُێس ّ ّزەی ُەیە.
ُیچ ًەبێ ئەّەًسەی کە هي پێْیطتوە تێسایە .گْتی تا ئێطتا
ئەّەی تْاًیْهە کرزّّهە .بێڵە با بطّْڕێتەّە ڕێگا بسە غەڕ
بکەیي.
لەّ کاتەّەی کە ُاتبّْە زەریا ذۆر بۆ جاری ضێِەهی بّْ کە
زەُاتەّە ضەرەّە کە هاضی زەیْیطت بطّْڕێتەّە.
پیرەهێرز بە پێی ذْاری گْریطەکە ًەزەبیٌی کە هاضییەکە
زەضّْڕێتەّە .ئێطتا هابّْ کە بیبیٌێت .تەًیا ُەضتی کرز کە
گْغاری گْریطەکە غل بۆتەّەّ بە زەضتی ڕاضت زەضتی کرز
بە کێػاى .گْریطەکە ّەک ُەهّْکات ضفتەّە بّْ .بەاڵ م ڕاضت
لەّ ضاتەی زا کە بە ئاضتی پچڕاى گەیػتبّْ ،ذۆی غل کرز ّ
ُات  .پیرەهێرز ضەر ّ غاًەی لە ژێر گْریطەکە زەرُێٌاّ
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ُێْاظ ّ بەغێٌەی زەضتی کرز بە کێػاىُ .ەر زّّ زەضتی
لەًگەر زەزاّ زەیکێػا ّ ُەّڵی زەزا کە کاری کێػاًەکە بە
جەضتەی ّ اللەکاًی جێ بەجێ کات .اللەکاًی ّ غاًەکاًی بە
لەًگەری زەضتەکاًی ئەهبار ّ ئەّ بار زەبّْ.
گْتی ":ئەّ بازاًەی ّا ضازی کرزّّە زۆر گەّرەیە  ،بەاڵم
ذەریکە زەضّْڕێتەّە".
ئەّکات ئاگازار بّْە کە گْریص کە ئیسی ًایات ،ڕای گرت تا
ئەّەی کە بیٌی زڵۆپەکاًی ئاّ لە بەر تیػکی تاّ لێی زەچۆڕا.
زّاتر گْریص ُاتە زەرەّە .پیرەهێرز ئەژًۆی زازا ّ ُەرّا
زەیساّە بە ئاّە تاریکەکە.
گْتی ":ئەّ لە بازًە ضازکراّی ًێْ ئاّەکە زەضّْڕێتەّە زەبێ تا
زەتْاًن ڕایگرم .گْغاری گْریطەکە ُەر جار بازًەکە چکۆلەتر
زەکاتەّە .ڕەًگە کاتژهێرێکی زیکە بیٌین .ئێطتا زەبێت لطەکەهی
تێگەیەًن ،زّ اتر زەیکْژم".
بەاڵم هاضی ئێطتا ُێْاغتر زەضّْڕێتەّە .زّّ کاتژهێری ذایاًس ّ
ئارەق بە جەضتەی پیرەهێرز زەُاتە ذْارەّە .بە تەّاّی
غەکەتی کرزبّْ .بەاڵم بازًەکاى ئێطتا زۆر چکۆلە ببًّْەّە بە
پێی ذْاری گْریطەکاى زەیساًی کە هاضی بەرزەّام هەلە زەکات
ّ زێتە ضەرترەّە.
کاتژهێرێک زەبّْ کە پیرەهێرز لە پێع چاّی پەڵەگەلی ڕەغی
زەبیٌی ّ ئارەق کسەی لە چاّەکاًی ُەڵسەضتاًس ّ بریٌی
ضەرەّەی چاّەکاًی ّ ًاّچاّاًی زەکساًسەّە .لە پەڵە ڕەغەکاى
76

پیرەهێرز ّ زەریا
ًەزەترضا بەّ گْغارەی کە بۆ گْریطەکەی زەُێٌا ئەّە ئاضایی
بّْ .بەاڵم زّّ جار ُەضتی بە الّازی کرز ّ ضەری گێژی ذْارز
ئەهاًە ئەّی تّْغی زڵەڕاّکێی زەکرز.
گْتیً ":اهْهکیٌە ،هي کۆتا ًایەم ،لە بەراًبەر ضەری کسی زاًاًێٌن
ّ ًاهرم .ئەّیع کە ئێطتا بە جْاًی زێتە پێػەّە  ،ذْزا ُێسم
زەیە ذۆڕاگر بن .ضەزجار ئەی باّکی ئێوە ّ ضەزجار ئەی
حەزرەتی هریەم زەذْێٌن .بەاڵم ئێطتا ًاتْاًن برْێٌن".
بە ذۆی گْتّ ،ا ئەژهاریکە کە ذْێٌسّّتە .زّاتر زەیرْێٌن .لەّ
ضاتەزا کە گْریص لە ُەر زّّ زەضتەکەیسا بّْ لە ًاکاّ کەّتە
ڕاتەکیي .جّْاڵًەّەکاى تًّْس زژّار ّ لْرش بّْ.
بە ذۆی گْت ذەریکە بە ًێسەکەی بە ضیوی ضەر گْریطەکە
زەکْتێ ،چاّەڕّاًی بّْم  .زەبْا ئەم کارەی بکرزایە بەاڵم بەم
کارە ئەگەری ُەیە لە ئاّەکە زەرپەڕێت .باغترە ئێطتا ُەر بەم
غێْەیە بطّْڕێتەّە .پێْیطتی بە ُەڵبەزیٌەّە ُەیە .زّاتر بە
ُەر بازێک ئەگەری ُەیە بریٌی لْالپەکە باڵّتر بێت ّ هاضی
ذۆی ڕزگار کات.
گْتی ":هاضی باز هەزە بازهەزە هاضی" .
هاضی چەى جاری زیکە بە تەًافەکەیسا کێػا ّ پیرەهێرز ُەر جار
ضەری تەکاى زا ّ بڕێک گْریطی بۆ غل کرز.
بە ذۆی گْت زەبێت ئازارەکەی ُەر لەّ ئاضتەزا بِێڵوەّە.
ئازاری هي گریٌگ ًییە .زەضەاڵتەکەی بە ذۆهە .بەاڵم ڕەًگە ئەّ
ئازارە غێتی کات.
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هاّەیەکی کە پێ چّْ هاضی ئیسی بە تەًافەکەیسا ًەکْتا ّ
ُێْاظ زەضتی کرز بە ضّْڕاًەّە .بەاڵم پیرەهێرز زیطاى
ُەضتی بە الّازی ّ گیژییەک کرز .بەزەضتی چەپی ًاّلپێک
ئاّی زەریای ُەڵگرت ّ بەضەر ّ زەم ّ چاّیسا کرز .زیطاى
ڕغتی ّ زەضتی بە پػتە هلیسا ُێٌا.
گْتی ُیچ کْێن بریي ًییە .ئێطتایە کە بێتە زەرەّە هي ُێس ّ
ّرەم ُەیە .زەبێت تْاًات ُەبێت ُیچ باضی زیکە هەکە.
لەضەر تەذتەکە زاًیػت ّ ضاتێک گْریطەکەی ذطتەّە ضەر
غاًی .گْتی ئەّ کە ئێطتا بازًەکە زەّر لێسەزاتەّە بڕێک
بحەضێوەّە .کاتێک کە گەڕاّە زیطاى زەضت پێ زەکەم.
حەضاًەّە لەضەر تەذتەکاى بۆ ئەّ زۆر چێژ بەذع بّْ حەزی
زەکرز هاضی بۆ ذۆی بطّْڕێتەّە بێ ئەّەی کە گْریطێکی
زاتێ .بەاڵم چْى لە گْغاری گْریطەکە ئاگازار بّْە کە هاضی
ذەریکە زیطاى بەرەّ بەلەهەکە زێت پیرەهێرز بە تەّاّی لیتەّە
بّْ زەضتی کرز بە ذۆ بەرزاًی زەضت ّ غاًەی ّ
ّەرگرتٌەّەی ئەّ گْریطەی کە بەر زەضتی زەُاتەّە.
بە ذۆی گْت ُیچکات ُێٌسە ُیالک ًەببّْم .ئێطتا بای ُاّ
ئاُەًگ ذەریکە ُەڵسەکات .بەم بایە زەتْاًن هاضیەکە ببەم بۆ
بەًسەر .زۆرم پێْیطت بەم بایەیە.
گْتی " :ئەهجار کە زّّر ڕۆیػت زەحەضێوەّە .ئێطتا زۆر
باغترم .زّای زّّ ضێ ضّْڕاًەّەی زیکە زەیگرم".
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کاڵّیە لاهیػییەکەی بە پػتە هلیەّە ُەڵْاضرابّْ .کاتێک کە
ُەضتی کرز هاضی ذەریکە زەضّْڕێتەّە بە ڕاکێػاًی گْریطەکە
لەضەر تەذتەکە ذەّت.
بە ذۆی گْت ئەی هاضی ئێطتا بڕۆ بە ز ّای کارەکاًت ،کاتێک
گەڕایتەّە زەتگرم.
غەپۆلەکاى بەرز ببًّْەّە .بەاڵم ًەضیوێکی ُێْاظ زەریای
زەغەکاًسەّە کە پیرەهێرز بۆ گەڕاًەّە پێْیطتی پێی بّْ.
گْتی ":هي تەًیا ضۆکاًەکە بەرەّ باغْر ّ ڕۆژئاّا زەگرم ،هرۆڤ
ُیچکات لە زەریازا ّى ًابێت ،زّرگەی ئێوەظ زّّر ّ زرێژە".
زەّری ضێِەم بّْ کە بۆ جاری ُەّەڵ هاضییەکەی زی.
ُەّەڵ جار ضێبەرێکی ڕەظ بّْ لە ژێر بەلەهەکەّە تێپەڕی ّ
ُێٌسە زرێژ بّْ کە پیرەهێرز بڕّای ًەزەکرز.
گْتیً ":ا بەم گەّرەییە ًابێت".
بەاڵم ُەر بەّ گەّرەییە بّْ.لە کۆتایی ئەم ضّْڕاًەّە تەًیا لە
ضی هیتری بەلەهەکە ُاتە ضەر ئاّ ّ پیرەهێرز کلکی زی کە لە
ئاّ ُاتە زەرەّە .لە زەهی زاضێکی گەّرە زرێژتر زەچّْ .لەضەر
ئاّە غیٌە تاریک ڕەًگێکی بەًەّغی زەًْاًس .تێرەکە چّْە ژێر
ئاّ ّ چْى هاضییەکە ڕاضت لە ژێر ئاّ هالەی زەکرز پیرەهێرز
جەضتەی گەّرەّ ّ ُێڵە ئەرذەّاًییەکاًی پػتی زەزی.
باڵەکەی پػتیْەّەی کەّتبّْ ،باڵە گەّرەکاًی ُەر زّّ الی بە
تەّاّی کرابًّْەّە.
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لەم زەّرەزا پیرەهێرز تْاًی چاّی هاضییەکَ ببیٌێت ،زّّ هاضی
بۆڕیع لە ژێریەّە هەلەیاى زەکرز .بیٌی جاری ّا پێیەّە
زەًّْضاى جاری ّا لێی جّْزا زەبًّْەّە .جاری ّا ُێْاظ لە
ضێبەرەکەیسا هەلەیاى زەکرزُ .ەرکاهیاى پتر لە هیترێک
زرێژییاى بّْ کاتێک بە ذێرایی هەلەیاى زەکرز تەّاّی جەضتەیاى
ّەک هارهاضی زەجّْاڵەّە.
پیرەهێرز ذەریک بّْ ئارەلی زەڕغت ،بەاڵم ًە تەًیا لە تاّی
ذۆر ،بە ُەر ضّْڕاًەّەیەک کە هاضی زەیسا ئەّ گْریطەکەی
زەگرتەّە .بڕّای بّْ کە زّای زّّ ضّْڕاًەّەی زیکە زەتْاًێ
ًێسەکەی لە جەضتەی ڕۆکات.
بەاڵم بە ذۆی گْت زەبێت ڕیگا بسەم ًیسیک ّ ًیسیک تر بێتەّە.
ًابێ بیسەی لە ضەری زەبێت بیسەی لە زڵی.
گْتی ":پیرەهێرز ُێْەر بەّ بەُێس".
لە ضّْڕاًەّەی زیکەزا پػتی هاضی لە ئاّەکە ُاتە زەرەّە ،بەاڵم
بڕێک لە بەلەهەکە ّە زّّر بّْ .لە ضّْڕاًەّەی زّای ئەّیع
زیطاى هەّزای زۆر بّْ بەاڵم پػتی لەضەر ترەّە بّْ .
پیرەهێرز بڕّای بّْ کە بڕێکی زیکە گْریطەکە بکێػێتەّە
هاضییەکە بۆ الی بەلەهەکە ڕازەکێػێت.
زەهێکە بّْ ًێسەکەی لیت ڕاگرتبّْ ّ ئاڵمەی گْریطە ًاضکەکەی
لە ضەّەتێکی ذڕزا بّْ کلکی گْریطەکەی بە کۆڵەکە چکۆلەی
تەذتەکەّە بەضتبّْە.
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ئێطتا هاضی ذەریک بّْ ُێْاظ زەضّْڕایەّەّ بۆ پێػێ زەُات.
جْاى بّْ تەًیا کلکە گەّرەکەی زەجّْاڵیەّە .پیرەهێرز
ُەرچەًسەی زەتْاًی زەیکێػاّ ًیسیکتری زەکرزەّە .ضاتێک
هاضی تلێکی ذْارز زّاتر ذۆی ڕاضتەّە کرز زەضتی کرز بە
ضّْڕاًەّە.
پیرەهێرز گْتی ":تالًسهەّەُ ،ەر ئێطتا تالًسهەّە" .
ئێطتا زیطاى ُەضتی بە الّازی ّ گێژ بًّْێک زەکرز .بەاڵم
گْریطی هاضییە گەّرەکەی بەرزەّام بە زەضتەّە بّْ .بە ذۆی
گْت هاضییەکەم تالًسەّە .ڕەًگە ئەم جار بتْاًن بە ئێجگاری
گیاًی بکێػن .گْتی ئەی زەضتەکاى ڕایکێػي .ئەی اللەکاى پتەّ
بي .ئەی ضەر ذۆڕاگرە .تۆ ُیچ کات پػتت تێ ًەکرزّّم ّ
لەگەڵوا هاّیتەّە ئەهجار زەیگەڕێٌوەّە.
بەاڵم کاتێک تەّاّی ُێسی زا ّ بڕێک پێع لەّەی هاضی بە
الغاًی بەلەهەکە بگات ،بە تەّاّی ُێسی ُەّڵی زەزا ،هاضیی ًیْ
تلێکی ذْارز ّ گەڕاّە ّ زّاتر ذۆی ڕاضت کرز ّ زّّر بّْە.
پیرەهێرز گْتی ":هاضی ئەی هاضی تۆ کە ُەر زەبێت بوری ّ
ڕۆحت زەکێػن بۆ زەبێت هٌیع بکْژی؟"
بە ذۆی گْت بەم کارە ُیچ غتێک زرّّضت ًابێت زەهی ُێٌسە
ّغک بّْ کە ًەیسەتْاًی لطەکات .بەاڵم ئێطتا زەضتی بە جێ
ئاّەکە ًەزەگەیػت .گْتی ئەم جار زەبێت بیِێٌوە تەًیػت
بەلەهەکە .ئیسی تالەتی چەى ضّْڕاًەّەی زیکەم ًییە .بەاڵم بە
ذۆی گْت با ُەتە ،تۆ ُەهّْکات ُێس ّ لەّەتت ُەیە.
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جاری زیکە ُێٌسەی ًەهابّْ کە کارەکە ئێجگاری کات زەضتی پێی
بگات بەاڵم هاضی زیطاًەّە ذۆی ڕاضت کرزەّە ُێْاظ زّّر
کْتەّە.
پیرەهێرز لە زڵی ذۆیسا گْتی هاضی تۆ ذەریکی هي زەکْژی.
بەاڵم حەلی ذۆتە  .ئەی برا هي تا ئێطتا لە ژیاًوسا لە تۆ
گەّرەتر ّ جْاًتر ّ ُێْەرتر ّ لەضەرە ذۆترم ًەزیْە .بێ هي
بکْژەُ .ەرکەش ُەرکام زەکْژێ با بیکْژێ.
بەذۆی گْت هێػکت ذەریکە تێک زەغێْێت .ئاگازار بەّە.
ئاگازار بەّ ذۆڕاگراًە تر ّ پیاّاًەتر بە باّەغی ئاّاڵە ئازارەکە لە
ذۆ بگرە ،یاى ّەک هاضی.
بەاڵم بە زەًگێک کە بە زژّاری زەیبیطت گْتی ":هێػک
گەغاّەبە ،گەغاّە".
زّّ زەّری زیکەظ ُەر بەم غێْە بەرزەّام بّْ.
پیرەهێرز بە ذۆی گْت زّّبارەُ ،ەرجار کە ُەضتی زەکرز
ذەریک ە زەبّْرێتەّە .زەیْت زّّبارە .بەاڵم جارێکی زیکە ُەّڵ
زەزەم.
جارێکی زیکە ُەّڵی زا کە ذەریک بّْ زەبّْراّە کە هاضییەکە
ّەرگەڕێٌێتەّە .هاضییەکە ذۆی ڕاضت کرز ّ زیطاى زّّر بّْە
ّ کلکی گەّرەی لە ئاّ جّْاڵًسەّە.
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پیرەهێرز بە ذۆی بەڵێٌی زابّْ کە زیطاى ُەّڵ بساتُ .ەرچەى
کەزەضتەکاًی هاًسّّ ببّْى ّ چاّەکاًی ڕێػکەّپڕێػکەیاى
زەکرز ّ تەًیا لە کات گەلێکسا بە جْاًی زەیاًسی.
زیطاى ُەّڵی زا ّ زیطاى ُەر بەّ غێْەیە بّْ .گْتی باظ ّ
ُەضتی کرز کە ذەریکە زەبّْرێتەّە کە زیطاى ئاگازار بّْە
جارێکی زیکە ُەّڵ زەزەم.
تەّاّی ئێع ّ ُێس ّ ئەّەی ّرەی کۆى لە ًاذیڕا بّْ کۆی
کرزەّەّ لەضەر گیاى کێػاًی هاضییەکە زایٌا .هاضی ُاتە تەًیػتی
ّ ًەغویالًە هەلەی کرز ،بە غێْەیەک کە ًێسەکەی لە بەلەهەکە
زەزرا ّ .هاضی ،زرێژ ،لّْڵ ،پاى ،زێڕیيُ ،ێڵە ئەرذەّاًییەکاى بە
پػتەّە .لە ژێر بەلەهەکەّە زەڕۆیػت ّ ًەزەگەیػتە کۆتایی.
پیرەهێرز گْریطەکەی بەرزاّەّ اللی لەضەری زاًا ّ ًێسەکەی
ُەڵگرت ّ تا ئەّ غْێٌەی کە تْاًی بەرزی کرزەّە بە تەّاّی
ُێسی ّ ُێسێک کە ئێطتا ّەزەضتێ ذطتبُّْ ،ێٌایە ذْارەّە لە
ضٌگی هاضیی ڕاضت لە ژێر باڵە گەّرەکەی ضٌگی کە بە گەّرەیی
ضٌگی هرۆڤ کرابّْە ڕۆ کرزُ .ەضتی بە ڕۆ کرزًی ئاضٌەکە
کرز ّ ذۆی لەضەری زاًا .زۆرتر برزییە ژّّرەّە تەّاّی کێػی
ذۆی لەضەری زاًا کە ئازار بگەیەًێتە زڵی.
گیاًی هاضییەکە بە ًّْکی ًێسەکە ڕاکێػرا زەرەّە .بەزّای ئەّ
هاضی لە ئاّەکە ُەڵبەزییەّەّ ُەرچی جْاًی ّ غاى ّ غکۆی
ذۆی لەضەر ئاّەکە پ یػاى زا .زەڵێی لە ضەرەّەی پیرەهێرز
ُەڵْاضرابّْ .زّاتر بە لێساًێک کەّتە ذْارەّەّ باراًێک بەضەر
پیرەهێرز تەّاّی بەلەهەکە باری.
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پیرەهێرز زڵی تێک ُەڵسەُات ّ حاڵی ذراپ بّْ .چاّەکاًی لێڵ
بّْى بە باغی ًەیسەزی .بەاڵم گْریطی ًێسەکەی کرزەّە ّ
ُێْاظ لە ًێْ زەضتە زاهسارەکاًی بۆ زەریای ًارز .کاتێک کە
ڕًّّاکییەک ُاتەّە چاّەکاًی تْاًی ببیٌێت هاضی بە پػت
گەڕاّەتەّە زگی ضپی بەرّ ضەرەّەیە .زاری ًێسەکە الر لە غاًی
هاضییەکە ُاتبّْە زەرەّە ،ئاّی زەریا لە ذْێٌی زڵی ڕەًگاّی
ببّْ .ذْێي ُەّەڵ تاڵ بّّْ ،ەک پۆلێک هاضی لە ئاّی غیي لە
لّْاڵیی ُەزار بااڵ ،زّایی ّەک ُەّر پرژ ّ باڵّ بّْ ،هاضی
زێْیي ُێْاظ لە ئاّزا تلی زەذْارز.
پیرەهێرز بە چاّە کسەکاًیەّە ضەیری کرز .ئەّکات گْریطی
ًێسەکەی زّّ زەّر بە کۆڵکە چکۆلەی تەذتەکەّە ضّْڕاًس ّ
ضەری ذۆی لەضەر زەضتەکاًی زاًا.
لەضەر تەذتەکە گْتی ":هێػکن گە غاّە ڕاگرە ،هي پیرەهێرزێکی
ُیالکن بەاڵم ئەم هاضییە کە برام بّْ کْغتن ئێطتا زەبێت بێگاری
بکەم".
بە ذۆی گْت ئێطتا زەبێت تەًاف ّ ئاڵمەکاى ئاهازە بکەم ّ ئەّ
لە پەًای بەلەهەکە ببەضتوەّە .گەر زّّ کەش باییي
بەلەهەکەهاى بە الغاى زەذطت کە هاضییەکە بکێػیٌە ضەرەّە
زّ اتر ئاّی بەلەهەکەهاى ذاڵی زەکرزُ ،ەر چەى ئەم هاضییە لەم
بەلەهە جێ ًابێتەّە .زەبێ ُەهّْ غتێک حازر کەم .زّاتر
بیکێػوە پێػەّەّ باظ بیبەضتوەّە .کۆڵەکەکە لیت کەم ّ
چارۆگەکاًی لێسەم ّبگەڕێوەّە.
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زەضتی کرز بە کێػاًی هاضی بۆئەّەی غاى بە غاًی بەلەهەکە
بێٌێت ّ بتْاًێ گْریطەکە لە الی گْێیەّە ببات ّ لە زەهیەّە
زەری بێٌێت ّ ضەری تًّْس بە پێػەّەی بەلەهەکە ببەضتێتەّە.
بە ذۆی گْت زەهِەّێت بیبیٌن ّ زەضتی لێسەم ُەضتی کەم
گْتی ئەهە زارایی هٌە .بەاڵم بۆ ئەّەی ًییە کە زەهِەّێت
ُەضتی کەم .زەڵێی زڵین ُەضت کرز .کاتێک ًێسەکەم زّّ جا ر
لێی ڕۆ کرز ،ئێطتا بیکێػە پێػەّە بیبەضتەّە ئاڵمەی تەًافەکە برە
زەّری کلکی ئاڵمەیەکی زیکە بە ًاّ لەزی ،بیبەضتەّە بە بەلەهە
کە.
گْتی ":زەضت پێ بکە پیرەهێرز ".لْهێکی ئاّ ذْارزەّە" .
ئێطتاکە غەر تەّاّ بّْە بێگارییەکی زۆر هاّە".
ضەیرێکی ئاضواًی کرز ّ زّاتر چاّێکی لە هاضیییەکە کرز .بە
ّرزی چاّی لە ذۆر کرز .بە ذۆی گْت ئێطتا زۆر لە ًیْەڕۆ
تێٌەپەڕیْە .بای ُێْەر ذەریکە بەرز زەبێتەّە .گْریطەکە ئێطتا
گریٌگ ًییە .هي ّ کْڕەکە لە هاڵەّە زەیاًرەیٌەّە ضەر یەکتری.
گْتی ":هاضیّ ،ەرە با بتبیٌن ".بەاڵم هاضی ًەُات لە ًێْ ئاّ ەکە
باڵّ بّْ ّ ،پیرەهێرز بەلەهەکەی بە الی ئەّزا ڕاکێػا.
کاتێک کە لە بەراًبەری ئەّ ڕاّەضتا ّ ضەری هاضی لەضەر
ضیٌەی بەلەهەکە ُات بڕّای بە بارهتایی هاضییەکە ًەزەکرز،
بەاڵم تەًافی ًێسەکەی لە کۆڵەکەکە کرزەّە لە ژێر گْێی
هاضییەکەّە برزی ّ لە زەهیەّە زەری ُێٌا ّ بە زەّری ًێسەی
هاضییەکە گرێی زا .زّاتر لە ژێر گْێکەی زیک ەیەّە برزی ّ
جارێکی زیکە بە زەّری ًێسەکەی ضّْڕی زا ّ زّّ ال تەًافەکەی
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گرێ زا ّ بە کۆڵەکەی تەذتەکەّە گرێی زا .زّایی تەًافەکەی
بڕی ّ چّْە پػتەّەی بەلەهەکە کە کلکەکە ببەضتێتەّە .ڕەًگی
هاضی لە ئەرذەّاًی ّ زێْی بە زێْییەکی تەّاّ ُەڵگەڕابّْ.
لەضەر کلکی ُێڵەکاى ُەرّا بەًەّغی کاڵ بّْىُ .ێڵەکاى لە
بطتێک پاًتر بّْى ّ چاّەکاًی هاضی ُیچ ڕّّیەکیاى ًەبّْ ّەک
غّْغەی زّّربیٌی ژێر ئاّییەکاى یاى چاّەکاًی غێْە لەغەی
پێع زەم تالوە پرضەکاى.
پیرەهێرز گْتی ":تەًیا ڕێگای کْغتٌی ُەر ئەهە بّْ ".لە ضاتێک
کە ئاّەکەی ذْارزەّە ُەضتێکی باغتری بّْ ّ زەیساًی کە
ًابّْرێتەّە ّ هێػکی گەغایەّە .بە ذۆی گْت ئەم غێْەی کە
زەبیٌن ضێطەز کیلۆ کێػی ُەیە رەًگە زۆرتر گەر زّّ ضێیەهی
ئەم کێػە لە کیلۆی غەضت ضێٌت زاًێیي زەبێتە چەًس؟
گْتی ":زەبێت بە لەڵەم بیژهێرم .هێػکن چاک کار ًاکاتُ .ەضت
زەکەم زی هاجۆی گەّر ە ئەّڕۆ زۆر لێن ڕازی بێت .هي
هێرەکی ئێطکین ًەبّْ بەاڵم زەضتەکاًن ّ پػتن بەڕاضتی
زێػێت ".بە ذۆی گْت هێرەکی ئێطکی چ غتێکە؟ ڕەًگە
ُەهاًبێت ّ ذۆهاى ًەزاًیي.
هاضییەکەی بە پێػەّ زّاّەّ ًێْاًی بەلەهەکە تًّْس بەضتەّە
ُێٌسە گەّرە بّْ کە زەڵێی بەلەهێکی گەّرەهاى بەّ بەلەهە
چکۆلە بەضتّْەتەّە .پیرەهێرز لەتێک گْریطی بڕی ّ لێْاری
ذْارەّەی هاضییەکەی بە ًێسەکەیەّە بەضت بۆ ئەّەی زەهی
ًەکرێتەّە ّ بەلەهەکە بە باغی بەرەّ پێع بڕّات.
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زّاتر کۆڵەکەکەی بەرزەّە کرز ّ چارۆگە پیٌەزارەکەی
ُەڵکێػاّ بەلەهەکە کەّتە ڕێ ّ پیرەهێرز کە بە پێػەّە
بەلەهەکە پاڵی زابّْ بەرەّ باغّْری ڕۆژئاّا لێی ذْڕی.
پێْیطتی بە پێْەری جەهطەری ًەبّْ کە بساًێ باغّْری ڕۆژئاّا
لە کْێیەُ .ەر ئەّەًسەی زەّیطت ُەضت بە با بکات ّ ڕاکێػاًی
بەلەهەکاى ببیٌێت .باغترە لْالپێکی چکۆلە بە کەّچکەکەّە برەهە
ًێْ ئاّ بەڵکّْ غتێک ڕاّ کە م ّ بیرۆم ،بۆ ئْەی بە ًوەکەی
گەرّّم تەڕ کەم .بەاڵم کەّچکی ًەزۆزییەّەّ ضارزیٌەکاًی
ُەهّْ بۆگەى ببّْى .بۆیە هػتێ گیای زەریایی زەرز کە لە
پەًایەّە زەڕۆیػت بە گۆچاًە ضەر ًّْغتاّەکەی گرت.
ڕایْەغاًس بە غێْەیەک ئەًگْغەکاًی کە لە ًێْیسا بّْى کەّتٌە
ضەر تەذتی بەلەهەکە .پتر لە زە زّاززەزاًە زەبّْىّ .ەک
لاڵۆًچە ذۆڵییەکاى زەضت ّ اللیاى زەجّْاڵًس ،پیرەهێرز
ضەرەکاًیاًی بە لاهک ُەڵکەًس ّ ذطتییە زەهیەّە بە پێطت ّ
کلکەّە جاّی .ئەًگْغەکاى زۆر ّرز بّْى بەاڵم پیرەهێرز
زەیساًی ّزەی زۆریاى ُەیەّ جێژبەذػیػي.
پیرەهێرز ئێطتاظ زّّ لْم ئاّی هابّْ ،زّای ذْارزًی
ئەًگْغەکاى ًیْە لْهێکی ذْارزەّە .بەلەهەکە بەّ بایەی کە
زەُات چاک بەرەّ پێػێ زەڕۆیػت ّ ،پیرەهێرز زاری
ضۆکاًەکەی لە ژێر باڵی گرتبّْ ّ بەلەهەکەی ڕێٌْێٌی زەکرز،
هاضی زەبیٌی ّ پێْیطت بّْ ضەیری زەضتەکاًی کات ،یاى پػتی
بە بٌچٌی بەلەهەکەزا بێٌێ بۆ ئەّەی بساًێ بەڕاضتی ڕّّی زاّە
یاى ًا .ضاتێک لە کۆتایی کارەکە ُێٌسە حاڵی ذراپ ببّْ کە بە
ذۆی گْتبّْ ڕەًگە ذەّى زەبیٌن .ئەّکات هاضییەکەی بیٌیبّْ کە
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لە ئاّ زێتە زەرەّە ّ پێع کەّتٌە ذْار لە ُەّازا بێ جّْڵە
هاّە .زڵٌیا بّْ کە لەگەڵ غتێکی ضەیر ّ ضەهەر تێکەّتّْە،
ُەرچەى ًەیتْاًی بڕّای پێ کات .زّای ئەّەظ چاّەکاًی بە
باغی ًەیسەزی ّ ڕەظ ُەڵسەگەڕاى ،بەاڵم ئێطتا ّەک
ُەهّْکات بە باغی زەیاًسی.
ئیسی زەیساًی کە هاضییەکەی ّەچٌگ ذطتّْە ّ زەضتەکاًی ّ
پػتی ذەّى ّ ذەیاڵ ًییە .بە ذۆی گْت زەضتەکاًن بە زّّیی
چاک زەبٌەّ ە ،ذْێٌەکاًیاًن بە باغی غۆرزەّە ،ئاّی ضْێر
چاکیاى زەکاتەّە .ئاّی ڕەغی ًاّ زڵی کەًساّ باغتریي زەرهاًی
بریٌە .تەًیا کار ئەّەیە کە هێػکن گەغاّە بێڵوەّە ،زەضتەکاى
کاری ذۆیاى کرزّّە ،ذەریکیي باظ زەچیٌە پێػەّە .زەهی
هاضییەکەم بەضتۆتەّەّ کلکین لیت لە ضەرەّە بۆ ذْارەّە
ڕاگرتّْەّ ،ەک زّّ برا بەیەکەّە زەچیٌە پێع .زّاتر بڕێک
کەّتە گْهاًەّەّ ،تی ئەّ ذەریکە هي زەبات یاى هي ئەّ؟ گەر
ئەّم بە زّای بەلەهەکە ڕازەکێػا گْهاًێک ًەبّْ ،یاى گەر هاضی
کەّتبّْە ًێْ بەلەهەکە ُەهّْ غکۆی لە زەش زابّْ ئەّەجێ
گْهاًێک ًەبّْ .بەاڵم ئێطتا ُەرزّّک ذەریک بّْى لە تەًیػت
یەکتری ئاّەکەیاى ُەڵسەزڕی .پیرەهێرز گْتی گەر حەز زەکات
ئەّ هي ببات ڕێگا بسە کە بیبات .هي تەًیا لە فێڵ ّ کەڵەکە لەّ
ضەرترم ّ ئەّ ُیچ ذەیاڵێکی ذراپی بۆ هي ًەبّْ.
باظ زەچًّْە پێع ّ پیرەهێرز زەضتی لە ئاّەکەزا تەڕ زەکرز
ّ ُەّڵی زەزا هێػکی گەغاّە بێڵێتەّەُ .ەّرە بەرزە ّ چڕی
کۆهۆلۆضەکاى لە ئاضواًسا بّْى بەرزتر لەّاى ُێٌسە ُەّری
ضیرّّش ذۆیاى کێػابّْە .کە پیرەهێرز بساًێت کە ئەم بایە
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تەّاّی غەّ زرێژەی زەبێت .پیرەهێرز بەرزەّام ضەیری
هاضییەکەی زەکرز بۆ ئەّەی ئەرذەیاى بێت کە
ڕاضتە.کاتژهێرێک زّاتر ُەّەڵ ضەهاضیە زەفەری بۆ ُێٌا.
ُاتٌی ضەهاضیەکاى ُەڵکەّت ًەبّْ .بە ًیػتٌەّەی ُەّرە
ذْێٌەکاى ّ باڵّبًّْەّەی لە ئاّ ضەهاضیەکە لە لّْاڵیی ُەزار
بااڵی زەریا ُاتە ضەرەّەُ .ێٌسە بە ذێرایی ُاتە ضەرەّە ّ
ُێٌسە ًەترضاًە کە ڕّّی غیٌی ئاّ ُەڵسڕا ّ زەرکەّت .ئەّ
کا ت زیطاى چّْەّە ًێْ ئاّەکە بە زّای ذْێٌەکە کەّت ّ لە
غْێٌێک کە بەلەم ّ هاضییەکە تێپەڕیبّْى ڕێکەّت.
جار ّا ڕێ ّ غْێٌی ذْێٌەکەی ّى زەکرز ،بەاڵم زیطاى
زەیسۆزییەّە .یاى تەًیا ُێوایەک لەّ .ذێراّ بەپەلە لەّ غْێٌەّە
زەچّْ ،ضەهاضیە هاکۆیەکی زۆر گەّرە بّْ .زەیتْاًی لە
زەریازا بە چەغٌی ذێراتریي هاضییەکاى هەلە بکاتُ .ەهّْ غتێکی
جْاى بّْ ،بێجگە لە کەڵپەکاًی ،گەرزەًی ّەک غوػێر هاضی
غیٌکی بّْ ّ زگی هطی ّ پێطتی ضاف ّ جْاى بّْ .ضیوای ّەک
غوػێر هاضی بّْ بێجگە لە کڵپە گەّرەکاًی کە ئێطتا تّْى ّێکی
ًابّْ .ضەهاضیە لیت لە ژێر ئاّ بە ذێرایی هەلەی زەکرز .باڵی
پػتی بێ جّْڵە ئاّی بەچەغٌی چەلۆیەک ُەڵسەزڕی .پػت
لیْەکاًی زّّ زّّ لەراغ کڵپەکاًی ُەهّْ ترش ُێٌەر ڕیس
ززاًکاًی بۆ ًاّە ًّْغتابًّْەّە .ئەم ززاًاًە لە ززاًاًەی
ضەهاضیەکاًی زیکە ًەبّّْ .ەک لاهکی زەضتی هرۆڤ بّْى کە
بە غێْەی چڕًۆکی ُڵۆ ًّْغتا بًّْەّە .ڕەًگە بە زرێژایی
لاهکی پیرەهێرز زەبّْى ّ ُەرزّّ الی ئەّاى ّەک تێد تیژ بّْ.
ئەم هاضییە بە غێْەیەک زرّّضت کرابّْ کە بتْاًێ ُەهّْ
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هاضییەکاًی زەریا برْاتُ .ێٌسە ذێرا ّ بەُێس ّ پۆغتە بّْ کە
ُیچ بەراًبەرێکی ًەبّْ .ئێطتا کە بۆی ذْێٌی تازەی پێگەیی.
ذێرایەکەی زۆر کرز .باڵی پػتەّەی ئاّەکەی ُەڵسەزڕی.
پیرەهێرز ُەر ئەّەیکە ئەّی زی زاًی کە ئەهە ضەهاضیەیەکی
چەتًّْەّ ترش ًاًاضێت ُەر کارێکی کە بیِەّێت زەیکاتُ .ەرّا
کە ضەیری ضەهاضیەکەی زەکرز کە ذەریک بّْ ًیسیک زەبّْە.
ًێسەکەی حازر زەکرز ّ تەًافەکەی زەبەضت .تەًافەکەظ کْرت
بّْ ،چًْکە بڕێکی بۆ بەضتٌی هاضییەکە بڕیبّْ.
ئێطتا هێػکی پیرەهێرز گەغابّْە ّ باظ کاری زەکرز ّ
پیرەهێرز پێساگر بّْ .بەاڵم ُێٌسەغی ُیْا ًەبّْ .بەذۆی گْت
کە ڕاّەضتاى بێ ضّْزەً ،یسیک بًّْەّەی ضەهاضیەکەی ضەیر
زەکرز ّ چاّێکی بە هاضییە گەّرەکەزا گەڕاًس .گْتی زەڵێی
ذەًّە پێع لە ُەڕەغەکەی ًاتْاًن بگرم ،بەاڵم ڕەًگە بتْاًن لە
ًاّی ببەم ،گْتی ئەی ززاًی چارەت زەکەم.
ضەهاضیەکە بە ذێرایی ذۆی بە زّاّەی بەلەهەکە گەیاًس ّ کاتێک
لە هاضییەکەی زا پیرەهێرز کراًەّەی زەهی زی ّ ،چاّە
ًاهۆکاًی ّ ،زەًگە بەیەک گەیػتٌی ززاًەکاًی کە ڕاضت لەضەر
کلکی هاضی بّْ ّ لە گۆغتەکە ڕۆچّْ .ضەری ضەهاضیەکە لە
ئاّەکە بەزەرەّە بّْ ّ پػتیػی ذەریک بّْ زەُاتە زەرەّە ّ
پیرەهێرز زەًگی پچڕاًی پێطت ّ ،گۆغتی هاضییە گەّرەکەی
زەبیطت ّ .تًّْس ًێسەکەی بە ضەهاضیەکەزا ڕاکێػا لە غْیٌی
پێک گەیػتٌی ًێْ چاّاى ّ ُێڵێک کە لە ژێر هلیەّە زەگەیػتە
لّْتی .تەًیا ئەّ ضەرە لْرضە غیٌەی بّْ ّ ئەّ چاّە گەّرە ّ
ئەّ کڵپە تیژ ّ ڕاکێػەر ّ لّْتار ُێٌەر .بەاڵم جێگای هێػک ُەر
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ئەّ ذاڵە بّْ کە پیرپیاّ پێکای .بە زەضتە بریٌسارە ذْێٌاّییەکاًی
ّ بە تەّاّی ُێسیەّە ًێسەکەی بە باغی بە ئاهاًجەکەی گەیاًس.
بێ ُیْا لێی زا .بەاڵم بە ٓڕیار ّ بە لیٌێکی تەّاّە.
ضەهاضیەکە تلێکی ذْارز ّ گەڕاّەّ پیرەهێرز چاّە هرزّّەکاًی
بە ڕًّّی بیٌی ّ ئەّکات ضەهاضیەکە تلێکی زیکەی ذْارز ّ ذۆی
لە زّّ ئاڵمە تەًافەکە پێچا .پیرەهێرز زەیساًی کە ضەهاضیەکە
هرزّّە بەاڵم ضەهاضیەکە ّەذۆی ًەزەذطت .ئەّکات پاًەّە
بّْ .کلک ّ چەًاکەی یەک بە زّای یەک بە ئاّەکەزا زەکْتا
ّزّاتر ّەک بەلەهە هتۆڕییەکاى لەضەر ئاّەکە ڕۆیػت .ئاّ لە
کْتاًی کلکی ضپی ببّْ ضێ چْارەهی لەغی لە ئاّەکە بەزەرەّە
بّْ کە تەًافەکە کێػرا .جّْاڵّ بڕا .ضەهاضیە ضاتێک لەضەر ئاّ
هایەّە ّ پیرەهێرز چاّی لێ کرز زّاتر زۆر ُێْاظ چّْە ًێْ
ئاّەکەّە لە ّێسا ًْلن بّْ.
پیرەهێرز بە زەًگی بەرز گْتی ًیسیکی بیطت کیلۆ گۆغتی برزّ .
بە ذۆی گْت ًێسەّ تەًافەکەغی برز ،ئێطتا زیطاى لە
هاضییەکەی هي ذْێي زەچێت ّ زیطاى ضەهاضیەکاى زێي.
ئێطتا کە هاضییەکە تّْغی ًْلطاى ببّْ ًەیسەّیطت ضەیری
هاضییەکە بکات .کاتێک کە ضەهاضیەکە لە هاضییەکەی زا ّ
ُرّّژهی بۆ برز ّەک ئەّەی ّابّْ لە ذۆی زراّە.
بە ذۆی گْت بەاڵم ضەهاضیەیەک کە پەالهاری هاضییەکەی زا
کْغتن .ئەهە گەّرەتریي ززاًسارێک بّْ کە زیْهە  ّ.ذْزا بۆ
ذۆی زەزاًێ کە هي ضەهاضیگەلی گەّرەم زیْە.
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بە ذۆی گْت باغتر لەّەی بّْ کە بۆم بوێٌێتەّە .بریا ذەّم
زیبّْ ّ ئەم هاضییەم ًەگرتبّْ ّ .ئێطتا لە ًێْ پێرەفەکە لەضەر
ڕۆژًاهەکاى تەًیا ذەّتبّْم.
" بەاڵم هرۆڤیاى بۆ زۆڕاى ضاز ًەکرزّّە .هرۆڤ ڕەًگە لە ًاّ
بچێت بەاڵم ًازۆڕێ " .بەذۆی گْت بەاڵم بەزاذەّەم کە ئەم
هاضییەم کْغت .ئێطتا گێچەل لە پێػە ،هي تەًاًەت ًێسەغن ًییە.
ززاى گاییٌجە ئاژەڵێکی بێ بەزەیی ّ تْاًاّ بەُێس ّ زیرەکەّ .
هي تەًاًەت ًێسەغن ًییە بەاڵم هي لەّ زیرەکترم بّْم .گْتی
ڕەًگە ًەظ بّْم .ڕەًگە تەًیا چەکی هي باغتر بّْ.
بەرز گْتی ":پیرەهێرز بیر هەکەّە ڕێگاکەت بگرە بەر ّ بڕۆ
ُەرکات ُات لەبەراًبەریاًا ڕاّەضتە".
بە ذۆی گْت بەاڵم زەبێت بیر کەهەّە ،چْى جگە لەهە غتێکن بۆ
ًەهاّەتەّەُ .ەر ئەهەّەّ بەیص باڵ .گەر زی هاجۆی گەّرە
زەیسی کە چۆى بە هێػکیا کْتام ًازًن چی زەّتًُْ .ەرێکی
گە ّرە ًەبُّْ.ەرکەضێک زەتْاًێ یاًی زەضتەکاًی هي بە ئاضتی
هێرەکە ئێطکییەکاى ئەرکیاى بّْى؟ لە کْێ بساًن؟ پاغٌەی
اللەکاًن ُیچ کات ًْلطاًیاى ًەبّْە تەًیا ئەّ ڕۆژەی کە کاتی
هەلە کرزى اللن لەضەر بەرزهاضییەکە زاًاّ ژارەکەی پێ ڕغتن.
لە ئەژًۆ بۆ ذْارەّە فەلەجی کرزم ّ لە ئێػی ئۆلرەم ًەهابّْ.
گْتی ":لە بیری غتە بەکەیفەکاى بە پیرەهێرز .ئێطتا ُەر ذْلەک
ّ بە بەًسەر ًیسیک زەبیەّە بیطت کیلۆ گۆغتت بە فیڕۆ زاّە
ضّْکتریع بّْی".
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باظ زەیساًی کە کاتێک ڕەّەتی ضّْڕاًەّەی کەًساّ زەبێت چ
پێع زێت بەاڵم ئێطتا ُیچ کارێک ًاتْاًێ بکات.
" ب ۆچی کارێک زەکرێ بکرزرێ .زەتْاًن چەلۆکەم بە ضەری
یەکێ لە ضەّڵەکاى بەضتوەّە".
ضْکاًەکەی زایە بي باڵی ّ اللەکاًی لەضەر لەراغی چارۆگەکە
زاًاّ چەلۆکەی بە ضەّڵەکەّە گرێی زا.
گْتی  ":باغە هي ُەر ئەّ پیرەهێرزەم بەاڵم بێ چەک ًین'.
کسەبایەکی فێٌک زەُات ّ بەلەهەکە بۆ پێع زەچّْ .پیرەهێرز
تەًیا لە بەغی پێػەّەی هاضی چاّی بڕیبّْ ،بڕێک ُیْای بۆ
گەڕایەّە.
بە ذۆی گْت بێ ُیْایی حەپۆالًەیە .ئەهەظ کە ُیچ ،بە بڕّای
هي گًْاُە .بیر لە گًْاٍ هەکەّە .ئێطتا بێ گًْاٍ بەئیػتیا
گێچەڵت ُەیە .ئەهەظ ُیچ ،هي لە گًْاٍ ضەر زەرًاُێٌن.
هي لە گًْاٍ ًاگەم ّ گْهاى ًاکەم بڕّام بە گًْاٍ ُەبێت .ڕەًگە
کْغتٌی هاضییەکە گًْاٍ بّْ .گْهاى زەکەم گًْاٍ بّْبێتُ .ەر
چەى ئەم کارەم کرز بۆ ئەّەی زیٌسّّ بوێٌن ّ ذْارزًی ذەڵک
بسەم .گەر ئەهە گًْاُەُ،ەهّْ کارەکاى گًْاُە .بیر لە گًْاٍ
هەکەّە .کار لەم لطاًە تێپەڕیْە هر ۆڤ گەلێک ُەى پارە
ّەرزەگرى ّ گًْاٍ زەکەى .بێڵە ئەّاى بیری لێکەًەّە .تۆ هاضی
گر بە زًّیا ُاتّْی ،بەّ غێْەی کە ئەم هاضییە بەزًّیا ُاتّْە.
پێترۆضی پیرۆزیع هاضی گر بّْ .بەّ غێْەی کە باّکی
زیواجۆی گەّرەظ هاضی گر بّْ.
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بەاڵم حەزی زەکرز ضەبارەت بە تەّاّی ئەّاًەی ّا
تێِەڵمْڵتاًێکی لەگەڵیاى بّْە بیر کاتەّە .چْى غتێک ًەبّْ
بیرْێٌێتەّە ّ ڕازیۆغی ًەبّْ .زۆری بیر زەکرزەّە ّ لە بیری
گًْاُسا بّْ .بە ذۆی گْت تۆ هاضییەکەت تەًیا لەبەر ئەهە
ًەکّْغتّْە کە زیٌسّّ بوێٌیتەّە ّ گۆغتی بفرۆغی بۆ ًاّباًگ
هاضییەکەت کْغت .بۆ ئەّەی کە هاضیگری کاتێک کە زیٌسّّ
بّْ ذۆغت زەّیطت .زّای ئەّیع ذۆغت زەّیطت .گەر
ذۆغت بْێت کْغتٌی تاّاى ًییە یاى تاّاًی زۆرترە؟
بەزەًگی بەرز گْتی ":پیرەهێرز ذەریکی زۆر بیر زەکەیتەّە".
بەاڵم لە کْغتٌی ئەّ ززاى گاییٌجە بە کەیفی .ئەّیع ّەک تۆ
هاضی زەذْارز .کەالک ذۆر ًەبّْ ّەک چەًێک لە ضەهاضیەکاًی
زیکە ئاهێرێکی ئیػتیای ضەر ئاّ ًەبّْ .جْاى ّ پایەبەرز بّْ ّ لە
ُیچ غتێک ترضی ًییە.
بەزەًگی بەرز گْتی ":بۆ پاراضتٌی ذۆم کْغتن باغیع کْغتن".
زّای ئەهاًەظ ُەر غتێک بە غێْەیەک غتەکاًی زیکە زەکْژێ.
ڕاّە هاضیع هي زەکْژێ .ڕاضت بەّ غێْەیەی کە هي زیٌسّّ
زەُێڵیتەّە .بە ذۆی گْت کْڕەکە هي زیٌسّّ زەُێڵیتەّە ًابێ
زۆر ذۆم فریْ بسەم.
ًّْغتاّە لەتێک لە گۆغتی ئەّ غْێٌەی ّا ضەهاضیەکە بریٌساری
کرزبّْ لێی کرزەّە .جاّی ّ چۆًیەتی ّ چێژەکەی پێْاّ .ەک
گۆغتی گا ضفت ّ ئاّزار بّْ بەاڵم ضّْر ًەبّْ زەهارەّ
ڕیػۆ ڵەی ًەبّْ ّ زەیساًی کە لە بازاڕ ًرذێکی باغی بۆ زازەًێي
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بەاڵم ُیچ ڕێگایەک ًەبّْ پێع لە باڵّ بًّْی بۆًەکەی لە ئاّ
بتْاًی بگریت ّ پیرەهێرز زەیساًی کە زۆذێکی زۆر ًالەباری لە
پێػە.
با بڕێک غْێٌی ذۆی الر کرزبّْە .بڕێک بۆ الی باکّْری
ڕۆژُەاڵت ّەرضّْڕا بّْ .پیرەهێرز زەیساًی کە ئەهە یاًی با
ًاًیػێتەّە ضەیری بەرەّ پێع چًّْی ذۆی کرز .بەاڵم ًە
چارۆگەیەک بەزەرەّە بّْ ًە کەغتی ّ ًە زّّکەڵێک .تەًیا
هاضییە باڵٌسەکاى لە پێع بەلەهەکەّە بەم الّ ال بازیاى زەزا ّ
لەتە گیا زەرزەکاًی کەًساّ لە ئاّا ّێڵ بّْى .باڵٌسەیەکیع بە
ئاضواًەّە ًە بّْ.
زّّ کاتژهێر بەضەر چبّْ کە پیرەهێرز بەلەهەکەی لێ زەذْڕی.
لەضەر تەذتەی زّاّەی بەلەهەکە ڕاکػابّْ .جار ّا لەتێک لە
گۆغتی هارلیٌەکەی زەجُّْ .ەّڵی زەزا بڕێک بحەضێتەّە بۆ
ئەّەی ّرەی بەرز بێتەّە .ئەّکات یەک زّّ ضەهاضیەیەکی زی.
بەزەًگی بەرز گْتی ":ئەی" ئەم زەربڕیٌە بە زهاًێکی زیکە ًابێت.
ڕەًگە زەًگێک زۆرتر ًەبێت ّەک زەًگێک کە بێ زەضەاڵت لە
گەرّّی هرۆڤ زێتە زەرەّە کاتێک کە بسهار لە زەضتی ئەّ ڕۆ
زەچێت ّ لە تەذتەکە زەزرێ.
بەرز گْتی ":گاالًۆ" ئێطتا باڵێکی زّّ ُەهی زیبّْ کە بەزّای
ُەّەڵییەّە زەُات ّ .پیرەهێر ز بە پێی باڵە لاّەیی ڕەًگ ّ
ضێگۆظ غێْەکاًیاى ّ بساڤی ذێرای کلکەکاًیاى زاًیبّْی کە
ئاهاًە لەّ ضەهاضیە لوۆز پاًاًەى .لە بۆًی هاضی ئۆلرەیاى
ًەهابّْ ّ برضێتی بە غێْەیەک گێژیاًی کرزبّْ کە گێژاًە ڕێی
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بۆًەکەیاى ّى زەکرز ّ زەیاًسۆزییەّە .بەاڵم بەرزەّام ًیسیکتر
زەبًّْەّە.
پیرەهێرز پەتی چارۆگەکەی بەضتەّەّ ضْکاًەکەی بێ تەکاى
ڕاگرت .زّاتر ضەّڵەیەک کە چەلۆکەی پێْە بّْ ُەڵگرت .زۆر
بە ًەرم ّ ًیاًی ُەڵی گرت .چْى زەضتەکاًی لە ئازار ئۆلرەیاى
ًەهابّْ .زەضتەکاًی لەضەر زەضکی ضەّڵەکە ّێک زێٌاّە بۆ
ئەّەی ًەرم تر بێت .زّایی زەضتەک اًی تًّْس کرز بۆ ئەّەی
ئازارەکە ُەڵگرێت ّ ًەیساتەّە ّ .ضەرًجی ضەهاضیەکاًی زەزا
کە زەُاتي .ضەری پاى ّ ًّْغتاّ ّ بێڵ غێْەیاًی زەزی ّ
باڵەکاًی پػتییاى کە ًّْکەکەیاى ضپی بّْ .ئەهاًە ضەهاضیەگەلی
پۆذڵی بۆى پیطێکی کەالک ذۆر بّْى کە لە ڕاّیاى زەزا ّ
ُەرکات برضییاى بّْ ضەّڵ یاى ضْکاًی بەلەهەکەغیاى
ُەڵسەزڕیُ .ەر ئەم ضەهاضیاًە بّْى کە کاتێک کیطەڵەکاى
لەضەر ئاّ لە ذەّزا بّْى الق ّ باڵەکاًیاى زەبڕی ّ گەر برضییاى
بایە هرۆڤیاى لە ئاّزا زەبرز .تەًاًەت گەر بۆًی ذْێي یاى لیٌجی
هاضی بە لەغی هرۆڤەّە ًەبْایە.
پیرەهێرز گْتی ":ئای ،گاالًۆکاى ،بێي بساًن".
ُاتي بەاڵم ًە بەّ غێْەی کە ضەهاضیی " هاکۆ" ُاتبّْ .یەکیاى
گەڕاّەّ لە ژێر بەلەهەکە ّى بّْ ّ کاتێک هاضییەکەی گاز گرت
ّ کێػای پیرەهێرز ُەضتی بە جّْڵەکەی کرز .ئەّی زی بە
چاّە باریک ّ زەرزباّەکاًی ضەرًجی پیرەهێرزی زا ّ زّاتر
تًّْس زەه ە ذڕەکەی کرزەّە ّ ُێرغی کرز ّ ُەر ئەّ غْێٌە
پچراّی هاضییەکەی گرت .لەضەری ّ هلی لاّەیی ُێڵی
یەکاًگیری پػت ّ هلی بەجْاًی زیار بّْ .پیرەهێرز چەلۆی ضەر
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ضەّڵەکەی لەّ جْگوەیە ڕۆ کرز ّ زەری ُێٌا ّ زیطاى لە چاّی
زەرزباّی پػیلە ئاضاکەی ڕۆی کرز .ضەهاضیە هاضییەکەی بەرزا
ّ چّْە ئاّەکە ّ بەرزەّام کە ذەریک بّْ زەهرز ئەّەی کە لە
هاضییەکە لێ کرزبّْە لّْتی زەزا.
لە جّْڵەیەک کە ضەهاضیەکەی زیکە بە هاضییەکەی زەزا
بەلەهەکە ئێطتاظ زەلەریییەّە ّ پیرەهێرز تەًافی چارۆگەکەی
بەرزا بۆ ئەّەی بەلەهەکە بە الغاى بطّْڕیتەّە ّ ضەهاضیەکە لە
ژێری بێتە زەرەّە .کاتێک کە ضەهاضیەکەی زی بە لێْاری
بەلەهەکە ًّْغتایەّە ّ چەلۆکەی ڕۆ کرز .بەاڵم چەلۆکە تەًیا
ڕّّغاًسی ّ پێطتی ضەهاضیەکە زۆر ضفت ّ جیڕ بّْ ّ چەلۆکە
لەضەری کاری ًەبّْ .ئەم لێساًە ًەتەًیا زەضتی بەڵکّْ غاًەکاًی
ُێٌا ئێع ّ ئازارێکی ذطتە جطتەیەّە .بەاڵم ضەهاضی ضەری لە
ژێر ئاّ ُێٌا زەرەّە بە ذێرایی ُێرغی کرز ّ پیرەهێرز ڕاضت
لە ًێْاى تەپڵە ضەرە پاًەکەی ڕاکێػا ّ لّْتی کّْضەکە لە ئاّ
ُاتە زەرەّە ّ ذۆی بەرەّ هاضییەکە ڕاکێػا .پیرەهێرز
چەلۆکەی زەرُێٌا ّ زیطاى ڕاضت ُەر لەّێی ڕۆ کرز.
ضەهاضیەکە ُەرّا بە کڵپ ەکاًی بە هاضییەکەّە گیر زابّّْ .
پیرەهێرز ئەهجارەیاى چەلۆکەی لە چاّی ڕاضتی ڕۆ کرز بەاڵم
ضەهاضیەکە ًەزەکػا زّاّە.
پیرەهێرز گْتی ":لێ ًابیتەّەً ،ا؟" ّ چەلۆکەی لە ًێْاى هێػک ّ
بڕبڕەی پػتی ڕۆ کرز .ئێطتا زۆزیٌەّەی ئاضاًتر بّْ ،پیرەهێرز
پچڕاًی پەیْەًسیەکەی ُەضت پێ کرز .پیرەهێرز ضەّڵەکاًی
ضەر ّ بي کرز ّ تیژییەکەی لە ًێْ کڵپەکاًی ضەهاضیەکە زاًا ّ
ضّْڕاًسی کە زەهی کاتەّە .تیرەکەی ضّْڕاًسُ ،ەر ئەّەیکە
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ضەهاضیەکە ذلطکا ّ ڕزگار بّْ ،پیرەهێرز گْتی ":زەی گاالًۆ،
فەرضەذێک بڕۆ ذْارتر بڕۆ بۆ الی ُاّڕێکەت ڕەًگە زایکیػت".
پیرەهێرز تێرەی کارزەکەی ذاّێي کرزەّە ّ ضەّڵەکەی
ذەّاًس .زّاتر گرەی لەراغی چارۆگەکەی پەیسا کرز.
چارۆگەکە ی لە با زا ّ بەلەهەکەی ذطتە ڕێگای ذۆیەّە.
بەرز گْتی ":یەک چْارهیاى برز .باغتریي گۆغتەکەی .بریا
ذەًّن زیبا .بریا ًەهگرتایە .بەزاذەّە هاضی .کارەکەم تەّاّ
ذراپ بّْ ".ئیسی ُیچی ًەّت ّ ًەیسەّیطت ضەیری هاضییەکە
بکات .هاضی کە ذْێٌەکەی ڕۆیػتبّْ ّ لەغی غۆرابّْە بە
چەغٌی جیْەی پػتەّەی ئاّێٌە بّْ جێی زەهارەکاًی بەزیارەّە
بّْى.
گْتی ":ئەی هاضیی ،هي ًەزبّْ ُێٌسە زّّر بکەّتایەهەتەّەً ،ە
بۆ هي ضّْزێکی بّْ ًە بۆ تۆ ببّْرە هاضی".
بەذۆی گْت ،باغە ضەیری گرێی چەلۆکە بکە ًەپچڕابێت .زّایی
بە زەضتەکاًت بگە چْى زۆرت کار ُەیە.
زّای ئەّەیکە گرێی چەلۆکەی لەضەر زەضکی ضەّڵەکە بە
تەّاّەتی پػکٌی .گْتی بریا لەتە بەرزە ُەضاًێکن زەبّْ
چەلۆکەم تیژ زەکرز زەبْا بەرزێکن لەگەڵ ذۆم بێٌابا .بە ذۆی
گْت زەبْا زۆر غتت لەگەڵ ذۆت بِێٌابایە ،بەاڵم ًەتِێٌاّە.
پیرەهێرز ،ئێطتا کاتی ئەّە ًییە کە بساًی چیت ًییە بساًە بەّەی
ُەتە زەتْاًی چی بکەی.
بەرز گْتی ":لطەی باظ باظ زێتەّە هێػکن ،ئیسی تالەتن ًییە".
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ضْکاًەکەی لە بي باڵی ًا ّ ُەرزّّ زضتی لە ئاّەکەزا غۆرزەّە
ّ بەلەهەکەغی بەرەّ پێػێ زەذسا.
گْتی ":ذْزا زەزاًێ ئەّ ئاذرییە چەًسەی برز بەاڵم بەلەهەکە
ئێطتا زۆر ضّْکتر بّْەً ".ەیسەّیطت ضەبارەت بەّ الغە ڕیػۆڵ
ڕیػۆڵ بّْیەی هاضییەکە بیر کاتەّە .زەیساًی ُەر جّْڵەیەکی
ضەهاضیەکە لەتە گْغت بّْ کە لە هاضییەکە لێ کرابّْە ،ئێطتا
هاضییەکە ڕێ غْێٌێکی بە پاًیی غاڕێیەکی بۆ ُەهّْ
ضەهاضیەکاى بەجێ زەُێػت".
بەذۆی گْت ئەم هاضییە ًاًی تەّاّی زضتاًی هٌی زەزا ،بیر لەهە
هەکەّە تەًیا ُێْەر بەُّەّڵ بسە کە زەضتەکاًت ئارام کەیتەّە
ّ بێٌەّە جێی ذۆیاى بۆ ئەّەی لەّەی ّا هاّە بتْاًی پارێسگاری
بکەی .بەم ُەهّْ بۆًە کە لە زەریازا ڕژاّە ئیسی بۆًی
زەضتەکاًی هي ُیچ ًییە زّای ئەهاًەظ ئیسی لە زەضتەکاًن
ذْێٌی زۆر ًایات .بڕیٌێکی ئەّتۆی ًییە .ذْێي ڕۆییي ئەگەری
ُەیە لە فەلەج بًّْی زەضتی چەپن ڕێگری بکات.
بە ذۆی گْت ئێطتا زەتْاًن بیر لە چی بکەهەّە؟ ُیچ غتێک.
زەبێت بیر لە ُیچ ًەکەهەّە ّ چاّەڕێی ضەهاضیەکاًی زیکە بن،
بریا ذەًّن زیبا ،بەاڵم کێ چ زەزاًێ؟ ڕەًگە باظ بەڕێْە چّْ.
ضەهاضیەکەی زیکە لوۆز پاًێک بّْ ّەک بەرازێک کە ُێرظ
بکاتە ضەر ذْارزًەکەی ُاتە پێع ،گەر بەراز بتْاًێ زەهی ُێٌسە
بکاتەّە کە ضەری هرۆڤی تێسا جێ بێتەّە  .پیرەهێرز ڕێگای زا کە
ضەهاضیەکە ذۆی لە هاضییەکە زا .چەلۆ بەضتراّ بە ضەّڵەکەی
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لە هێػکی ڕۆ کرز .ضەهاضیەکە گەڕاّەّ تلی ذْارز ّ چەلۆکەی
غکا.
پیرەهێرز زاًیػت ّ ضْکاًەکەی گرت .تەًاًەت ضەیری ًەکرز
کە ضەهاضی چۆى لە ئاّەکە چّْە ذْارەّە .ضەرەتا بە ئاضتێک
ضرّّغتی بْ ّ ّ زّاتر چکۆلە بّْە ّ زّای ئەّە چکۆلەّتر ،بەاڵم
پیرەهێرز ئیسی ُیچ ئاّڕێکی لێ ًەزایەّە.
گْتی ":ئێطتا گۆچاًەکەم ُەیە بەاڵم بێ ضّْزە ،ضەّڵەکاى ّ
ضْکاًەکەّ ّ تێاڵ کْرتەکەظ ُەیە".
گْتی ":ئیسی بەزاًسیاًن ،هي بەم تەهەًەّە ًاتْاًن بە زارەّە
زەرەلەتی ضەهاضیە بێن بەاڵم تا کاتێک کە ضەّڵەکاى ّ تێاڵ ّ
ضْکاًەکەم ُەیە غەڕ زەکەم".
زەضتەکاًی لە ئاّەکەزا ّەرزا ّ بڕێکی تەڕ کرزى .کۆتاییەکاًی
ًیْەڕۆ بّْ ّ ئەّ غتێک بێجگە لە زەریا ّ ئاضواى ًەزەزی .با
یەکی زۆرتر لە ئاضواًسا گێژی زەذْارز ّ ئەّ ُیْازار بّْ کە
ّغکی بە زّّیی زەرکەّێت.
گْتی ":پیرەهێرز تۆ ُیالکی ،لە ًاذەّە ُیالکی".
ضەهاضیەکاى تا پێع ذۆرًەغیي ُێرغیاى ًەکرزە ضەری.
پیرەهێرز باڵە لاّەیی ڕەًگەکاًی بیٌی کە بە غْێٌەّارێک ّا هاضێ
جێی ُێػتبّْ زەُاتي .تەًاًەت بۆًی هاضییەکەیاى لەم الّ ال
ًەزەزۆزییەّە  .لە تەًیػتی یەک ڕاضت بەرەّ بەلەهەکە
زەُاتي.
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پیرەهێرز ضْکاًەکەی لیت جێگیر کرز .گرێی لەراغ چارۆگەکەێ
بەضت ّ زەضتی برز ّ لە ژێر تەذتەی پػتەّەی بەلەهەکە
تێاڵەکەی ُڵ گرت .تێاڵەکەی زەضکە ضەّڵەیەکی غکاّ بّْ ،بە
زرێژایی یەک هتر زەبّْ .تەًیا بە زەضتێک زەکرا بە باغی
بەکاری بێٌی .چًْکە تەًیا غْێي زەضتێکی بّْ .پیرەهێرز
زەضکەکەی تًّْس بە زەضتی ڕاضتی گرت ّ جێگای زەضتی ذۆظ
کرز ّ ضەرًجی ُاتٌی ضەهاضیەکاًی زا ُەرزّّ گاالًۆ بّْى.
لەگەڵ ذۆی گْتی زەبێت ڕێگا بسەم ُەّەڵ زاًە بە باغی بە
هاضییەکەّە بٌّْضێت ،ئەّکات بەضەر لەپۆز یاى تەپڵە ضەری
ڕاکێػن.
زّّ ضەها ضیەکە بەیەکەّە پێع ُاتي .پیرەهێرز ُەر ئەّەی کە
بیٌی ئەّەی کە ًیسیکترە زەهی کرزەّە ّ ززاًەکاًی لە پەراضّْە
زێْیٌەکەی ڕۆ کرز ،گۆچاًەکەی ُەڵ گرت تًّْس ُێٌایە
ذْارەّەّ بە تەپڵی ضەری ضەهاضیەکەزا کێػایُ .ەضتی بە
ضفتی ّ جیڕی الضتیکی ضەری ضەهاضیەکە کرز ُەرّەُا پتەّی
ئێطکەکاًی بە جْاًی زەرکەّت ّ جارێکیع بە لەپۆزی
ضەهاضیەکەزا کْتا ّ بیٌی کە هاضییەکەی بەجێ ُێػت ّ چّْە
ذْارەّە.
ضەهاضیەکەی زیکە زەُاتە پێػەّەّ زەچّْە زّاّە ّ زّاتر بە
زەهی کراّەّە ُات .ضەهاضی ذۆی زا لە هاضییەکە ّ زەهی
بەضت ّ پیرەهێرز لەتە گۆغتی هاضییەکەی بیٌی کە ضپی لە
لەراغ زەهی ضەهاضیەکەّە ُاتبًّْە زەرێ .تێاڵکەی ُێٌا
ذْارەّەّ تەًیا کێػای بەضەرضەهاضیکەزا ّ ضەهاضی چاّێکی پێسا
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گەڕاًس ّ گۆغتی لە لەغی هاضییەکە کرزەّە ،پیرەهێرز زیطاى
تێاڵکەی ُێٌا ذْارەّە بەاڵم تەًیا بە جەضتە پتەّەکەیسا ڕایسەکێػا.
پیرەهێرز گْتیّ ":ەرە گاالًۆ ّەرە پێع بساًن".
ضەهاضیەکە بە ذێرایی ُاتە پێػەّە ّ ُەر ئەّەی زەهی ّێکٌا
پیرەۆیاّ پێسا کێػا ،تێاڵکەی تا ئەّ غْێٌەی تْاًی بەرز کرزەّە
تًّْس بە ضەهاضیەکەیسا کێػا .ئەهجار ئێطکی پػتە هلی
ضەهاضیەکەی ُەضت کرز زیطاى ُەر بەّ غْێٌەیسا کێػا ّ
ضەهاضیەکە لەگەڵ ئەّەی گۆغتەکەی ُەڵسەزڕی ّ زەیسزی
ُێْاظ لە هاضییەکە بّْەّ ذساّە ًێْ ئاّەکەّە.
پیرەهێرز چاّەًْاڕ بّْ کە ضەهاضیەکە بگەڕێتەّە بەاڵم
ُیچکاهیاى زیاریاى ًەکەّت .ئەّکات ضەهاضیەیەکی زیکەی بیٌی
کە لەضەر ئاّەکە زەضّْڕایەّە .باڵی ئەّ ضەهاضیەی زیکەی
ًەبیٌی.
بەذ ۆی گْت کْغتٌیاى کاری هي ًەبّْ .بەاڵم کاتێک الّ بّْم
زەهتْاًی .بەاڵم ُەرزّّکیاًن لەکار ذطت .ئیسی ُێٌسە تْاًا ّ
گڕم تێسا ًییە .گەر زەهتْاًی تێاڵکە بە ُەر زّّ زەضتن بگرم
ُەّەڵییەکەم حەتوی کْغتبّْ .گْتی ئێطتاظ زرەًگ ًەبّْە.
حەزی ًەزەکرز ضەیری هاضییەکە بکات .زەیساًی ًیْەی لە ًاّ
چّْە .کاتێک کە ذەریکی غەڕ بّْ ذۆر ئاّا ببّْ.
گْتی ":ئێطتا تاریک زەبێت ئەّکات ڕًّّاکی ُاّاًا بەزی زەکرێ.
گەر زۆر بە الی ڕۆژُەاڵت زا ڕۆیػتبێتن چراکاًی یەکێک لە
بەًسرگە ًْێکاى زەبیٌن".
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بە ذۆی گْت ئێطتا ًابێت زۆر لە ّغکی زّّر بّْبێتوەّە.
ُی ْازارم کەش زڵ ًیگەراًی هي ًەبّْبێتُ .ەڵەبەت جگە لە
کْڕەکە کەش ًییە کە زڵ ئاڵۆزم بێت بەاڵم بڕّام ُەیە ئەّ
ئەرذەیاًەّ هتواًەی ُەیە .زۆری هاضیگرە پیرەکاى زڵ ئاڵۆز
زەبي ّ .زۆری زیکە .غاری ئێوە غارێکی هیِرەباًە.
ئیسی ًەیسەتْاًی لەگەڵ هاضییەکە لطە بکات ،چًْکە هاضییەکە
تەّاّ تێک غکابّْ تفر ّ تًّْا ببّْ ئەّکات کەّتە بیرێکەّە.
گْتی ":ئەّ ًیْە هاضیُ ،ۆی هاضییە ضاغەکەی کە بّْی .ببّْرە
کە زۆر زّّر کەّتوەّە .ژیاًی ُەرزّّکواى ذراپ کرز بەاڵم
ضەهاضیەیەکی زۆرهاى کْغت ،هي ّ تۆ ،زۆریػواى غەل ّ پەل
کرز هاضی تۆ چەى ضەهاضیەت کْ غتّْە؟ ئەّ ًێسەی لەپۆزت
ذۆ بێ ُۆ ًییە"
حەزی زەکرز کە هاضییەکە الی ذۆی ّێٌا بکات ّ بیرکاتەّەکە
گەر ئازازاًە لە ئاّزا هەلەی بکرزایە چی بەضەر ضەهاضیەکاًسا
زەُێٌا .بە ذۆی گْت زەبْا ًێسەی هاضییەکەم زەبڕییەّە ّ بەّ
لە ضەهاضیەکاًن زەزا ،بەاڵم تەّرم ًەبّْ .زّای ئەّەظ چەلۆم
ًەبّْ .بەاڵم گەر بوبْایەّ بەضەری ضەّڵەکەّە بوبەضتایەتەّە چ
چەکێک زەبّْ .ئەّکات بەیەکەّە ضەهاضیەکاًواى لە ًاّ زەبرز.
ئێطتا گەر غەّ گەڕاًەّە چیت زەکەی؟ چی زەتْاًی بکەی؟
گْتی '':غەڕ زەکەم .تا زەهەّ هەرگ غەڕ زەکەم".
بەاڵم ئێطتا تاریک ببّْ ئاضەّارێک لە ڕًّّاکی چراکاى ًەبّْ ّ
تەًیا بایەک زەُات ّ چارۆکەکاى بەرزەّام زەکێػراى ّ ئەّ بە
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ذۆی گْت کە ڕەًگە گیاًی زاّە .زەضتەکاًی لە ضەر یەک زاًاّ
بەری زەضتەکاًی ُەضت کرزً ،ەهرزبّْ ّ ُەر ئەّەًسەی کە
ئەّ زەضتەکاًی زەکرزەّە ئێػی ژیاى تێیسا ضەریاى ُەڵسەزا.
پػتی بە تە ذتەی بەلەهەکەّە ًابّْ زەیساًی ًەهرزّّە.
غاًەکاًیػی ُەر ئەّەیاى پێ زەّت.
بە ذۆی گْت چەًسەم ًسا ّ پاڕاًەّەم ُەیە .گْتن گەر هاضییەکە
بگرم زەذْێٌن بەاڵم ئێطتا ُیالکن ،تْاًای ًسا ذْێٌسًن ًییە .زۆر
بەجێیە گەر تەلیطەکە ُەڵگرم بەضەر غاًەکاًوسا بکێػن.
لەضەر تەذتەکە ڕاکػا بّْ ّ بەلەهەکەی لێسەذْڕی ّ ضەرًجی
ڕًّّاکییەکەی زەزا کە لە ئاضواًسا زەرکەّت .بە ذۆی گْت
ًیْەین ُەیە .ڕەًگە بەذتن ُەبّْ ًیْەی پێػّْی هاضییەکەم
برزەّە بۆ هاڵی .ڕەًگە ّرزە بەذتێکن ُەیەً .ە تۆ بەذتەکەت لە
ذۆت زّّر کرزۆتەّە چْى زۆر زّّر کەّتییەّە ،لە ڕازەبەزەر.
بەرز گْتیُ ":ەڵیت ّ پڵیت هەڵێّ ،ریا بە بەذەبەربە ،ضۆکاًەکە
ڕاگرە ،لە کْێ زەزاًی بەذتت ُێطتاظ بەرز ًەبێت؟"
گْتی ":گەر لە غْێٌێک بیاى فرۆغتایە ،بڕێکن زەکڕی".
لە ذۆی پرضی بە چی زەتکڕی؟ بەّ ًێسە لەزەش چّْە ّ ئەّ
چەلۆ غکاّە ئەّ زەضتە زاهسار ّ غەکەتاًن؟
گْتی ":بەڵێ تۆ ُەّڵی ذۆت زا کە بیکڕی ،بە ُەغتاّ چْار ڕۆژ
کار لە زەریازا .پێتیاى فرۆغتیع".
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بە ذۆی گْت ذەیاڵە بێ هاًاکە بٌێ ئەّ الّە .بەذت غتێکە کە بە
ُەزار غێْە زەرزێت کێیە کە بیٌاضێت؟ بەاڵم بە ُەر غێْەیەک
بێت زەیکڕمُ ،ەرچییاى بِەّێت زەیسەم .گْتی بریا ڕًّّاکی
چراکاًن زەزی .زۆر غت ُەیە کە زەیڵێن بریا ،بریا .بەاڵم ئەهە
غتێکە کە ئێطتا زەڵێن بریا زەهسیُ .ەّڵی زا ئاضّْزەتر
ضۆکاًەکە بگرێت ّ لە ئازاری لەغی زاًی کە ًەهرزّّە.
ڕەًگە کاتژهێر ذۆی زابێت لە زە ی غەّە .کە تیػکساًەّەی
ڕًّّاکی چراکاًی غاری زیُ .ەّەڵ کس زەبیٌراىّ .ەک ڕًّّاکی
ئاضواى پێع لە زەرکەّتٌی هاًگ .پاغاى ئەّ پەڕی زەریا
ڕًّّاک بّْ .ئێطتا با ُەڵی کرزبّْ ّ زەریا ئاڵۆز ببّْ .پیرەهێرز
بەرەّ ڕًّّاکی زەڕۆیػت ّ ،بیر زەُاتە هێػکییەّە کە ُێٌسەی
ًەهاّە بە پەراّێسی تەّژهی ئۆلیاًّْضەکە بگات.
بە ذۆی گْت ئ یسی تەّاّ بّْ .ڕەًگە زیطاى ُێرظ کەًەّە.
بەاڵم هرۆڤ بێ چەک لە ًێْ تاریکی چی لەزەش زێت؟
ئێطتا لەغی ّغک پڕ زام ّ ئازار بّْ .بریٌەکاًی ّ غْێٌە
کْتراّەکاًی لەغی ضەرهای غەّزا زەکْالّە .بە ذۆی گْت
ُیْازارم زیطاى تّْغی غەڕ ًەبوەّە .بەڕاضتی ُیْازارم زیطاى
ًاچار ًەبن.
بەاڵم ًیْە غەّ زیطاى غەڕی کرز ،ئەم جار زاًی بێطّْز غەڕ
زەکات .پۆلێک ضەهاضی ُاتبّْى ّ پیرەهێرز تەًیا ُێڵ گەلێکی
زەزی کە باڵەکاًیاى لە ًێْ ئاّەکە زەیکێػا ّ ڕًّّاکی
زرەّغاًەّەی فۆضفۆڕی لەغیاى کە ُێرغیاى کرزە ضەر
هاضییەکە  .پیرەهێرز زەیکێػا بە کەلەی ضەریاى ّ زەًگی لێک
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زراًی ززاًەکاًی زەبیطت ّ ُەضتی بە جّْاڵًەّەی بەلەهەکە
زەکرز ّ زەیس اًی کە لە ژێرەّە هاضییەکە ُەڵسەزڕى .بێِیْایاًە
بەّەی ّا ُەضتی زەکرز ّ زەیبیطت زەکّْتا ّ ُەضتی کرز کە
غتێک زارەکەی گرت ّ برزی.
زەضکی ضۆکاًەکەی بە ُەر زّّ زەضتی گرت ّ لێیسا ّ کێػای ّ
چەى جار چّْە ضەرەّە ُاتە ذْارەّە .بەاڵم ئێطتا ضەهاضیەکاى
گەیػتبًّْە پێػەّەی بەلەهەکە ،بەیەکەّە ُێرظ زەکەى ّ لەتە
گۆغتی هاضییەکە کە لە ژێر ئاّەکە زەزرەّغایەّەُ ،ەڵسەزڕی ّ
زەیاًبڕی ّ زیطاى زەگەڕاًەّە .
زەرئەًجام ضەهاضیەیەک ُێرغی کرزە ضەر کەلەی هاضییەکە ّ
پیرەهێرز زاًی کە کار تەّاّە .ززاًەکاًی ضەهاضی بە ضەرە
لْرضەکەی هاضیییەکە ًیػتەّە ّ گیری کرزبّْ ّ پیرەهێرز
زەضکی ضۆکاًەکەی بەضەری ضەهاضیەکە ُێٌا ذْارەّە.
بەڕزەّام بەزّای یەکسا زەی ُێٌایە ذْارەّە .زەًگی غکاًی
زەضکی ضۆکاًەکەی بیطت ّ ضەرە غکاّەکەی لە جەضتەی
کّْضەکە ڕۆ کرز .ڕۆ چًّْی زارەکەی ُەضت پێ کرز ّ زاًی
کە تیژە ّ زیطاى ڕۆی کرز ضەهاضی هاضییەکەی بەجێ ُێػت ّ
لە ئاّەکە تالیەّە ،ئەهە زّاُەهیي ضەهاضیی ئەم پۆلە بّْ .ئیسی
ُیچ ًەبّْى کە بیرۆى.
پیرەهێرز بە زژّاری ُەًاضەی زەکێػا ّ تاهێکی ًاهۆی لە
زەهیسا ُەضت پێ کرز .تاهێک ّەک هطیي ّ غیرًجك بّْ،
پیرەهێرز ضاتێک ترضا بەاڵم زۆر ًەبّْ.
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تفی کرزە ًێ ْ ئاّەکەّ گْتی ":برۆى گاالًۆکاى .زّاییع ذەّ
ببیٌي کە هرۆڤتاى ڕاّ کرزّّە".
زەیساًی کە زەرئەًجام زۆڕابّْ ّ ُیچ چارەضەرێکی ًییە .بە
زّاّەی بەلەهەکە گەڕاّە ّ بیٌی کە بٌە غکاّەکەی زەضکی
ضۆکاًەکە لە ًێْ لەڵەغەکەیەّە زەچێت بۆ ئەّەی ُەر
ئەّەًسەی کە بتْاًێ بەلەهەکە لێرْڕێت .تەلیطەکەی بەضەر
غاًەکاًیا کێػا ّ بەلەهەکەی ذطتە ڕێگای ذۆیەّە .ئێطتا ضّْک
زەچّْە پێػەّە ّ ُیچ بیر ّ ُەضتێکی ًەبّْ .ئێطتا لە ُەهّْ
غتێک تێپەڕابّْ ّ بەلەهەکەی لێ زەذْڕی بۆ ئەّەی زیرەکاًەّ
بە باغی ذۆی بە بەًسەر بگەیەًێت .غەّ ضەهاضییەکاى ُێرغیاى
کرزە ضەر هاضییەکە ّەک کەضێک ّرزەکاًی ًاّ ضفرەیەک
ُەڵ گرێتەّە .پیرەهێرز گریٌگی پێ ًەزەزاى .گریٌگی بە ُیچ
غتێک ًەزەزا جگە لە لێ ذْڕیٌی بەلەهەکە .تەًیا ئاگازار بّْ کە
ئێطتا بەلەهەکە بارێکی لْرضی پێْە ًییە ّ زۆر ضّْک ّ باظ
بەرەّ پێع زەچێت.
بە ذۆی گْت کە بەلەهەکە ضاغە جگە لە زەضکی ضۆکاًەکەُ ،یچ
کْێی ًْلطاًی ًییە ئەّیع کێػەیەک ًییە.
ُەضتی زەکرز ئێطتا لە تەّژهی کەًساّەکەزایە ّچراکاًی غارە
کەًارییەکاى کە بە زرێژایی ّغکی کێػراّە زەبیٌرا .ئێطتا زەیساًی
لە کْێیە ّ گەیػتي بە بەًسەر کارێکی ئاضاًە.
بە ذۆی گْت ُەرچۆًێک بێت با لەگەڵواى ُاّڕێیە .زّاتر
زرێژەی زا کە ئەم زەریا گەّرەیە پڕە لە زۆضت ّ زّژهيّ .
گْتی پێرەف .پێرەف ُاّڕێی هٌە .تەًیا پێرەف .چ غتێکی چاکە
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پێرەف .گْتی کە زۆڕاًست کار ئاضاى زەبێتەّەً .ەهسەزاًی بەم
ئاضاًییەیە ّ .پرضی چ غتێک بّْە ُۆی زۆڕاًت؟
بەرز گْتیُ ":یچ ،زۆر زّّر کەّتوەّە".
کاتێک چّْە بەًسرگە چکۆلەکە چراکاًی کافە تراش کّْژابًّْەّە
ّ پیرەهێرز زەیساًی کە ئێطتا ُەهّْ لە ذەّزاى .با ّرزە ّرزە
تًّْس ببّْ بەرەّ گێژێکی گەّرە زەچّْ .بەاڵم بەًسرگە ئارام
بّْ .پیرەهێرز بەلەهەکەی بەرەّ پەڵە زەّی زیرڕێژی ژێر
کەڵەکە بەرزەکاى ڕاکێػا .کەضی لێ ًەبّْ ُاّکاری بکات .ذۆی
تا ئەّ غْێٌەی تْاًی بەلەهەکەی ڕاکێػا .زّایی ُاتە زەرێ ّ
بەلەهەکەی بە بەرزەکاى بەضتەّە.
کۆڵەک ەکەی ذەّاًس ّ چارۆکەکەی ُەڵپێچاّ ّ گرێی زا .زّایی
کۆڵەک ەکەی لە کۆڵ ًا ّ بەرزاییەکەی گرتە بەر .ئەّکات بە باغی
لە لّْڵآیی ُی الکییەکەی ذۆی گەیػت .ضاتێک ڕاّەضتاّ ضەیری
زّاّەی کرز ّ لە تیػکی چراکاًی غەلام کلکە گەّرەکەی
هاضییەکەی بیٌی کە لە زّاّەی بەلەهەکە بەرزەّە ببُّْ .ێڵی
ضپی ّ ڕّّتی بڕبڕە پػتی هاضییەکەی بیٌی ّکەلەضەری ڕەظ ّ
بە ًێسە زرێژەکەیەّە ّ ُەهّْ چۆڵی ًێْاى ضەر ّ کلکی.
زیط اى ّەڕێ کەّت ّ لە کۆتایی ُەّرازەکە کەّتە زەّی ّ بە
کۆڵەک ەکەی ضەغاًی هاّەیەک بەضەر زەّیەّە بُّْ .ەّڵی زا
ُەضتێت بەاڵم ًەیتْاًی ّ ُەر لەّێ بە کۆڵەکەکەی کۆڵیەّە
زاًیػت ّ ضەیری کۆاڵًەکەی کرز ،ئەّ پەڕی کۆاڵى پػیلەیەک
ڕۆیػت بە الی کاری ذۆیەّەّ پیرەهێرز ضەیری کرز .زّاتر
ًیگای بە کۆاڵًە چۆڵەکەزا گێڕا.
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زەرئەًجام کۆڵەک ەکەی لەضەر زەّی زاًا ّ ڕاّەضتا .کۆڵەکەکەی
ُەڵگرت ّ لەضەر کۆڵی زاًا ّ بەرەّ ضەرەّەی کۆاڵًەکە
ڕێکەّت .بۆ ئەّەی بە هاڵەکە بگات پێٌج کەڕەت ًاچار بّْ
زاًیػێت.
لە ًێْ هاڵەکە کۆڵەکەکەی بە زیْارەکەّە ُەڵپەضارز .لە تاریکیسا
گۆزەڵەکەی زۆزییەّەّ لْهێ ئاّی ذْارزەّە .زّاتر لەضەر
پێرەفەکەی ڕاکػا ّ پەتّْەکەی بەضەر غاًەکاًی کێػا .زّاتر
بەضەر پػت ّ اللەکاًی ّ زەهەّ ڕّّ لەضەر ڕۆژًاهەکاى ذەّت
ّ زەضتەکاًی بەالی ذۆی زا زرێژ کرزەّە .بەری زەضتەکاًی
بەرەّ ضەرەّە بّْ.
ضبەیٌێ کە کْڕەکە لە بڕگەی زرگاکەّە ضەری کێػا پیرەهێرز
ذەّتبّْ .با ُێٌسە بە تًّْسی ُەڵی کرزبّْ کە بەلەهەکاى
ئەهڕۆ ًەزەڕۆیػتٌە زەرەّە ّ کْڕەکە تا زرەًگاًێ ذەّتبّْ ّ
زّایی ُاتبّْ بۆ کۆذتی پیرەهێرز بەّ غێْەی کە ُەهّْ ڕۆژێک
زەُات .کْڕەکە زی کە پیرەهێرز ذەریکە ُەًاضە زەکێػێت ّ
ئەّکات زەضتەکاًی پیرەهێرزی زی ّ زایە پرهەی گریاى .زۆر
ُێْاظ چّْە زەرەّە بۆ ئەّەی بڕێک لاّە بێٌێت  ،لە تەّاّی
ڕێگاکەزا لە کْڵی گریاى ًەزەبّْە.
چەى هاضیگرێک بەزەّر بەلەهەکەّە کۆ ببًّْەّە ضەیری
ئەّەیاى زەکرز کە بە تەًیػتی بەلەهەکەّە بەضترابّْە ،یەکیاى
لە ًێْ ئاّەکە بّْ زەلیٌگی پاًتۆڵەکەی زابّْە ضەرەّە ّ بە
گْریص کەالکی هاضییەکەی زەپێْی.
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کْڕەکە ًەچّْە ذْارەّە  .بەرلەهە ڕۆیػتبّْ یەکێک لە هاضی
گرەکاى لە الی ئەّە زەچّْە الی بەلەهەکە ّ ڕاضپارزەی ئەّ
بّْ.
یەکێک لە هاضی گرەکاى زەًگی ُەڵ ُێٌا" ،چۆًە؟"
کْڕەکە گْتی ":ذەّتّْە" .حەزی ًەزەکرز گریاًەکەی ببیٌي".
لێی گەڕێي برەّێت".
هاضیگرێک کە هاضییەکەی زەپێْا گْتی لە ًێسەی لەپۆزییەّە تا
کلکی ُەژزا پا زەبێت.
کْڕ گْتی ":بڕّا زەکەم".
چّْە کافە تڕاضەّە زاّای جێیەک لاّەی کرز " .زاخ بێت غیر ّ
غەکری زۆر بێت".
" غتی زیکەت ًاّێ؟"
" ًا زاّاتر بساًن چی زەتْاًێ برْات".
ذاّەى کافەکە گْتی" چ هاضییەک بّْە ،تا بە ئێطتا چۆى
هاضییەکیاى ڕاّ ًەکرزبّْ .ئەّ زّّ هاضییەی کە ئێْەظ زّێٌێ
گرتتاى زۆر باظ بّْ".
کْڕ گْتی ":لْڕ بەضەر هاضی هي ".زیطاى زایە پرهەی گریاى.
ذاّەى کافەکە پرضی ":ذْارزًەّەت ًاّێ؟"
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کْڕ گْتیً ":ە پێیاى بڵێ با ضاًتیاگۆ بێسار ًەبێت ،هي ُەر ئێطتا
زەگەڕێوەّە".
" پێی بڵێ زۆر بەزاذەّەم".
کْڕ گْتی ":ضپاش".
کْڕەکە جێ لاّەکەی بۆ کْذتەی پیرەهێرز برز ّ زاًیػت تا
ّەذەبەر ُاتەّە ،جارێک ّا بۆی چّْ کە ذەریکە ُەڵسەضتێ،
بەاڵم زیطاى چّْە ذەّێکی لْرضەّە ّ کْڕ چّْە ئەّ پەڕی
کۆاڵًەّە بڕێک زاری لەرز گرت کە لاّەکە گەرم کاتەّە.
زەرئەًجام پیرەهێرز ّەذەبەر ُاتەّە.
کْڕەکە گْتیُ" :ەڵوەضتە ئەهە برۆّە ،بڕیک لاّەی لە
پەرزاذەکەی کرز".
پیرەهێرز لاّەکەی لە زەضتی ّەرگرت ّ ذْارزییەّە.
گْتی ":هاًۆلیي ،بەزاًسیاًن ،بەڕاضتی بەزاًسیاًن".
" ئەّ کە ًەیبەزاًسی ،ذْزی هاضییەکە ذۆ ًەیبەزاًسی".
" ًا .زرّّضتە .زّایی بەزام".
" پێسریکۆ ئاگازاری بەلەم ّ کەرەضەکاًتە ،ضەری هاضییەکە چی
لێ زەکەی؟"
" بڵیێ پێسریکۆ لەت ّ کْتی کات بۆ چێػتەی ًێْ زاّی هاضی".
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" ًێسەکەی چی؟"
" گەر زەتِەّێ بۆ تۆ".
کْڕەکە گْتی ":زەهِەّێ ،ئێطتا زەبێ پالًی کارەهاّەکاًواى
بکێػیي".
" بەزّای هٌسا زەگەڕاى؟"
" بێ گْهاى ،بە پۆلیطی زەریا ،بە فڕۆکە".
پیرەهێرز گْتی ":زەریا زۆر پاى ّ بەریٌە بەلەهی هٌیع چکۆلەیە
باظ ًابیٌرێ ".تێگەیػت کە چ باغە کەضێک بێت کە لەگەڵی لطە
بکەی بە جێی ئەّەی تەًیا لەگەڵ ذۆی ّ ّ زەریا لطە کەی.
گْتی ":جێت ذاڵی بّْ ئێْە چیتاى گرت؟"
" ڕۆژی ُەّەڵ یەکساًە ،ڕۆژی زّّەم یەکساًە ،زّّ زاًەظ لە
ڕۆژی ضێِەم".
" زۆر باغە"
" لەهە بەزّا بەیەکەّە زەڕۆیي".
" ًا هي بەذتن باظ ًییە ،هي بەذتن زاّیەتە زّاّە".
کْڕ گْتی ":بەذت چییە؟ هي بەذت لەگەڵ ذۆم زێٌن".
" بٌەهاڵەت چی زەڵێي؟"
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" ُەرچییاى پێرۆغە با بڵێي .هي زّێٌێ زّّ زاًەم گرت ،زەبێ
بەیەکەّە بڕۆیي .ئێطتاظ زۆر غت هاّە کە زەبێ فێر بیي".
" زەبێ ًێسەیەک بۆ لێساًی ئاذر بە باغی زرّّضت کەیي ّ
ُەهّْکات لە بەلەهەکەزا بێت .ضەرە کەی زەتْاًیي لە
ئیطپریٌگی هاغیٌێکی فۆڕزی کۆًە زرّّضت کەیي .زەڕۆیي
گڕاًاباکۆئا زەیسەیي بۆهاى تیژ کەى .زەبێ تیژ بێت .کْل بێت
زەغکێ ،چەلۆکەم غکا".
چەلۆیەکی زیکە زەکڕم ئیطپریٌگی هاغێٌێک تیژ زەکەم .چەى
ڕۆژی زیکەم ئەم ڕەغە بایەهاى لەگەڵ زەبێت؟
" ڕەًگە ضێ ڕۆژ ڕەًگە زۆرتر".
کْڕەکە گْتی ":هي ُەهّْ غتێک ڕێک ّ پێک زەکەم ،تۆ
زەضتەکاًت چاکەّە باّکە".
" زەزاًن چییاى لێ کەم .غەّ غتێکی ضەیر ّ ًاهۆم لە ًێْ زەهن
ُەضت کرز ،زەڵێی غتێک لە ضٌگوا غکا".
کْڕ گْتی ":ئەّیع باغکە ،ڕاکػێ باّکە ،زەڕۆم کراضێکی
ذاّێٌت بۆ زێٌن غتێکیع زێٌن بیرۆی".
پیرەهێرز گْتی ":لە ڕۆژًاهەی ئەّ ڕۆژاًەی ّا ًەبّْم ُەرچی
زەتْاًی کۆکەّەّ بیِێٌە".
" زەبێ زّّ چاک بیتەّە بۆ ئەّەی زۆر غت ُەیە کە هي زەبێ
فێر بن ،تۆظ زەتْاًی فێرم کەی .زۆرت ئازار بیٌی؟"
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پیرەهێرز گْتی ":زۆر".
کْڕەکە گْتی ":هي ڕۆیػتن ذْارزى ّ ڕۆژًاهە بێٌن ،پػّْ بسە
باّکە ،لە زەرهاًراًە بۆ زەضتەکاًت زەرهاى زێٌن".
" لە بیرت ًەچێت بە پێسریکۆ بڵێ ضەرەکەی بۆ تۆ".
" ًا لە بیرهە".
کاتێک کْڕەکە لە زرگاکە چّْە زەرەّە ّ لە کۆاڵًی بەرزڕێژە
هەرجاًییە کۆًەکە چّْە ذْارەّە زیطاى زەضتی کرز بە گریاى.
ئەّ زّاًیْەڕۆیە تا لوێک تّْریطت ُاتبًّْە کافە " تراش" ّ
ژًێک کە جێگا بەتاڵەکاًی ئاّجۆ ّ الغەی ژار هاضیەکاًی لە زەریا
چاّ لێ زەکرز ،چاّی بە بڕبڕیەکی پػتی گەّرەی ضپی کەّت
کە کلکێکی گەّرەی پێْەبّْ .زریاى غەپۆل گەلی لْرضی بە
زّای یەکسا تا بەًسرگەکە زەُێٌا ّ کلکی هاضی بە ئاّەکە بەرز
زەبّْە لەًگەر زەکەّت.
ژى لە یەکێک لە گارضۆًەکاًی پرضی ":ئەهە چییە؟ " بە تیری
زرێژی هاضی گەّرەکە ئاهاژەی کرز کە ئێطتا تەًیا زبڵێک بّْ
کە لەگەڵ چًّْە ذْارەّەی ئاّەکە لە کەًارەکە زّّر کەّێتەّە.
گارضۆى گْتی ":کّْضە کّْضە ".هەبەضتی ئەّە بّْ ضەهاضی
ّای کرزّّە.
" ًەهسەزاًی ضەهاضی کلکێ بەم جْاًییەّ ڕێک ّ پێکییەی ُەیە".
ئەّ پیاّەی کە لەگەڵی بّْ گْتی ":هٌیع ًەهسەزاًی".
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پیرەهێرز ّ زەریا
ئەّضەری کۆاڵى ،پیرەهێرز لە کْذتەکەیسا چبّْە ذەّ ،زەهەّ
ڕّّ ذەّتبّْ ّ کْڕەکە لەالیەّە زاًیػتبّْ لێی زەڕّاًی.
پیرەهێرز ذەًّی غێرەکاًی زەبیٌی.

115

زاًا غەریفیاى

فەرُەًگۆک:

 .1چارۆگَ  :بازباى
 .2ضەّڵ  :پارّ
 .3ضەهاضی  :کْضَ
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