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هێــزی هەمــوو جەســتەو تینــی هەموو لــەش و دوا تنۆكەكانــی وزەی خۆمم 
رژاندۆتــە نێــو قاچــە شــەكەتەكانم و هەروا هەڵدێم. هێشــتا نازانم چــی روویداوە. 
دەرفەتــی ئــەوەم نیــە بیر لەوە بكەمەوە چی رووی داوە. جارێ نازانم چیم بەســەر 
هاتووە. بوومەتە ئەو مرۆڤە ترساوەی لە شەوێكی ساف و زواڵڵدا، لە دڕكەاڵنێكی 
چڕ و ترســناكدا، لەژێر تریفەی مانگە شــەوێكی پڕ شــەوق و نووردا، ســێبەری 
خۆی لێ بۆتە دەعبایەكی تۆقێنەر وئەویش لە سێبەری خۆی هەڵدێت.هەتا زیاتر 
هەڵدێ ســێبەرەكەی گەورەتر دەبێ و زیاتر رادەكشــێ. تاو نا تاوێ بە گۆشــەی 
چاوێكــی، ئــاوڕی الی ســێبەرەكەی دەداتــەوە و هەر كە دەیبینــێ لە فیزاحێكی 
درێژ دەدا و دیســانەوە هەڵدێ. منیش بوومەتە ئەو مرۆڤە بەعجاوە. بەاڵم نە لە 
شەوێكی ساف و زواڵڵدا. نە لە دڕكەاڵنێكی چڕ و ترسناكدا و نە لەژێر تریفەی 
مانگە شــەوێكی پڕ شــەوق و نووردا، نا. من بوومەتە تۆپێك لە لباد و كەســێك 
بــە هەمــوو هێزیــەوە بە قەڵماســەنگێك، منی هاوێشــتۆتە نێو تونێلێكــی تاریك و 
رەش و دووكــەاڵوی وتەنگەبــەر، نــە ســەری دیــارەو نــە بنی. نە ســەرەتای هەیەو 
نــە كۆتایــی. نــە دەزانم لە كەنگینێوە تــوڕ هەڵدراومەتە نێو ئــەم تونێلە نەفرەتیەو 
نە دەزانم كەی لێی دەردەچم. ئەمە شــەوێكی ئاســایی نییە. شــەوێكی بێ هەواو 



هەڵدێرانمقداد  شاسواری8

بــێ هەناســەو شــەوێكە تیایدا چــی زیندەوەر هەیە هەمووی خــەوی لێ كەوتووە. 
شەوێكی دەیجوور و بێ كۆتاییە. شەوێكی هێندە رەش و تاریكە دنیا لە ئەزەلەوە 
تا ئەبەد بەخۆیەوەی نەبینیوە و نایبینێ. شــەوێكە تەنها بۆمن. لەســەر ئەم زەویە 
دا، تەنها شەوێك ماوەتەوە.شەوێكی بێ كۆتایی. شەوێكە پڕ لە سەرما. شەوێكە 
لــە زەمهەریــر. شــەوێكی هێنــدە كڕو كپە چرپەو خشــپەی هیــچ كائیناتێكی تێدا 
نابیســترێ. كەمێك لەوالتری خۆم، منم راوەســتاوم وســەیری هەاڵتنەكەم دەكەم.
دەڵێی تاكە بینەرێكم لەناو هۆڵێكی تاریكداهاتووی سینەمایەكی مەترووك، چاوم 
تێبڕیوەتە خۆم لەسەر شاشەیەكی زەبەالحدا. من لە شوێنی خۆم وەستاوم و سەیری 
خۆمێكی تۆقیو دەكەم، كە حەشــیمەتێكی زۆر رەدوویان ناوە. بڕســتم بە تەواوی 
لەبەر بڕاوە.لەگەڵ ئەوەیدا ناو سەرم وەكو دەبدەبەیەكی دەست منداڵێكی نەترس و 
چەتوونی لێ هاتبوو بێ راوەستان فووی تێ بكاو بە شەوقەوە چاوەڕێی زرمەی 
تەقینەكــەی بــێ و، لەگەڵ ئەوەیشــدا كە تۆســقاڵێكیش توانــای بیركردنەوەم تێدا 
نەمابوو، كەچی لە پڕێك كەوتمە یادی مەالیەكی ســمێل تاشــراوی ریش بەڵەك 
و زۆربڵــێ، دەمــەو نیوەڕۆیەكــی رۆژی هەینــی، بــەر لەوەی بچێتــە مزگەوت و 
بكەوێتە ئامۆژگاریكردنی خەڵك، هاتو لە ژوورە شاهانەكەی مندا، لە بەرامبەرم 
هەڵكوڕماو هەر لە خۆیەوە كەوتە گێڕانەوەی چیرۆكە خەیااڵویی و وەهمیەكانی 
كە تایبەت بۆ مەدح و ســەنای من دایڕشــتبوو. منیش بۆ ئەوەی خێری هەینیم 
لەخــۆم دەركردبــێ، شاباشــێكم وێدا. . ئــەو مەالیە، لەو رۆژیــدا، وەك ئەوەی بیرم 
بێتەوە، باســی لە كۆتایی دنیا دەكرد و دەیگوت«هەر كاتێ حەزرەتی ئیســرافیل 
ویستی، بە ئەمری باریتەعاال كۆتایی بەم گەردوونە بۆگەنگرتووە بهێنێ و ئەم 
داری فانییە بە یەكجاری تەفروتونا بكات هێندەی هێزی تێدا بێت، فوو لە صور 
دەكات . ئەمە بە زمانی ئێمە پێی دەڵێن نەفخی صور. ریوایەتێك دەڵێ لە نەفخی 
یەكەمــدا، هیــچ رۆحلەبەرێــك توانای ئەوەی نابێت خــۆی لەبەر تیژی و بەهێزی 
دەنگی صورەكە رابگرێ و ئەو بایەی لە كونە گەورەكەی صورەكە دەردەچێ هێندە 
بەهێزە چی لەســەر گۆی زەوی هەیە لە مرۆڤ و ئاژەڵ و داروبەرد لە شــوێنی 
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خۆیانــدا هەڵدەتەكێــن و، ئــاوی دەریاكان رۆدەچنەوە نهۆمەكانی ژێر زەوی و چی 
مرۆڤــەكان و چیــاو دەریاو كۆشــك و تــەالر و مار و مێروو هەیە هەمووی بەیەكدا 
دەدا و ترســێكی هێندە ســامناك دەخاتە دڵی رۆحلەبەرەكان كەس ئاگای لەكەس 
نامێنــێ هیــچ، تەنانــەت كــەس ئاگای لە خۆیشــی نامێنێ. صــور ئامێرێكە لە 
شێوەی زوڕنایەكی زۆر زەبەالح، ریوایەتێك دەڵێ ئەو زوڕنایە هێندە شتێكی زەالم 
و گەورەیە بە ژمارەی گیانلەبەرەكانی سەر گۆی زەوی و هەسارەكانی تریش، بۆ 
هەر گیانلەبەرێك كونێكی تێدایەو هەر كەسەو لەو كونەی تایبەت بەخۆیەوە دەنگ 
و سەداو هەواكەی بەردەكەوێ.ئەمە نەفخی یەكەمەو تەنها بۆ ئاگاداركردنەوەی 
زیندووەكانــە تــا بێنــەوە هــۆش خۆیــان و ئامادەبن بۆ نەفخــی دووەم، كە دەنگ و 
بایەكــەی چەنــد قاتی نەفخی یەكەم بەهێزەو تاكە رۆحلەبەرێكیش لەســەر گۆی 

زەوی بە زیندوویی ناهێڵێتەوە«.
من نازانم ئەو رۆژە هەینییە، ئەو مەال سمێڵتاشراوە ریشبەڵەكە زۆربڵێیە، بۆ 
كەوتە گێڕانەوەی ریوایەتەكانی نەفخی صور و كۆتایی ژیان. رەنگبێ بۆ ئەوە بێ 
تا دنیام لەبەر چاو بخات و دەستم لە جارانی پێشوو كراوەتر بێ بۆ بەخشیشدانەكە. 
ئــەرێ، ویســتی بمترســێنێ تا بەخشیشــێكی زیاتــر و چەورتــر وەربگرێ. منیش 
هەموو گیانم لە ترسی ئەو نەفخی صورە كەوتبووە لەرزەوە. دەتگوت دارەبییەكم و 
لەناو ئاوێكی سارد و تەزیودا لەرز گرتوومی. مەالی سمێل تاشراوی ریشبەڵەك 
و زۆربڵێ باسی لە سێهەمین قۆناغی نەفخی صوریش كرد، كە رۆح دەخاتەوە بەر 
هەموو مردووەكان. »هەر رۆحێك دەچێتەوە ناو جەستەكەی خۆی، كە لە مەیدانی 
مەحشەردا هێندەی چاو بڕ بكا جەستەی بێ گیان كەوتوونە بە تەنیشت یەكەوە«. 
لــە شــەكەتیدا، توانــای بیركردنەوەم نەمابوو. بەاڵم ئەو پرســیارەم بــەدەم هەاڵتنەوە 
لەخۆم كرد »تۆ بڵێی من بەر كام نەفخی صور كەوتبێتم؟ تۆ بڵێی لە زوڕناكەی 
حەزرەتــی ئیســرافیل دا، كونەكــەی تایبــەت بەمــن نەگیرابێ و من تــاك و تەنها 
لەســەر گۆی زەوی بە زیندوویی مابێتمەوە؟ تۆ بڵێی ئەم ســەرگەردانییەی من 
هی ئەوە نەبێ بوومەتە تاكە مەخلوقی لە بیركراو لەسەر گۆی زەوی. بڵیێ لە 
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مەیدانی مەحشەردا كاتێ مرۆڤەكان سەرژمێریی دەكەن بێتەوە بیریان كە یەكێكیان 
كەمــە؟ ئــێ خــۆ بــۆ منێكی تەنها لەبیركراو لەســەر هەســارەیەكی پــان و پۆڕ و 
گەورەوگراندا، خۆر هەڵنایێ و مانگ و ئەستێرەش دەرناچن. خۆر بە یەكجارەكی 
لەم زەوییە بۆگەنی داگرتووە دا ئاوا بووە و مانگ و ئەستێرەكانیش بۆ هەمیشە 
كوژاونەتــەوە. ئــەی كەوابــێ مــن لەچی هەڵدێــم. لەكێ هەڵدێم. بۆكــوێ دەچم. 
كەی دەگەم. كەی لەو هەاڵتنە بەردەوامە رادەوەستم و پشوویەك دەدەم. ئێ نابێ 
هەناسەیەكم بێتەوە بەر؟ لە پڕێكدا، لەنێو مشتومڕێكی بێئەنجام لەگەڵ خۆمدا، 
ژاوە ژاو نا. هاتوهاواریش نا. فریاد وفیغانیش نا. سەدایەك وەكو لێكخشانی دوو 
پەڵە هەوری غەزەباوی و توڕە، وەكو گرمەی تەقینەوەی بوركانێكی هەزاران ساڵ 
پەنگی دابێتەوە، وەكو شریخەی دووپارچە هەوری پێكناكۆك، كە وەكو دوو گای 
هارو هاج، شــاخ بەشــاخ پەالماری یەك دەدەن و دەنگێكیان لێ دەردەچێ هەموو 
مرۆڤێك زارەتەرەك دەكات. دەنگێكی ئاوهام بەرگوێ كەوت. سەرەتا نەوێرام ئاوڕ 
بدەمەوە. هێزێكی زیاترم بە قاچەكانم بەخشی و خێراتر هەاڵتم. دەتگوت پڵنگێكی 
برســی راوەدووی كەروێشــكێكی ناوە. لە بن و بنی دڵمدا هەندێ كەیفخۆش بووم 
لەوەیا، من تاكە مەخلوقی بەجێماو نیم لەســەر گۆی زەوی. نەفخی صورەكەی 
حەزرەتی ئیسرافیل كەسانی دیكەشی جێهێشتووە. جارێك، تەنها یەك جار، زاتی 
ئەوەم دایە بەر خۆم و سەرێكم بەرز كردەوە . بەاڵم هیچ ئاسمانێك بەدیار سەرمەوە 
نەبوو. ئای كە ترســام. هیچ نەبوو. هەموو بۆشــایی بوو. هیچ ئاســمانێك نەبوو. 
ئــەوە بۆیــە خــۆر و مانگ و ئەســتێرەكانیش نەماون. ئێ كە ئاســمان نەبێ ئەوان 
لەكوێ هەڵبێن و بەكوێدا ئاوا ببن. بۆم بووە مەتەڵێكی ترسناك »ئەگەر ئاسمان 
نیە ئەی ئەم بارانە بە لێزمەیە لەكوێوە دەبارێ«. سەر عەردەكەش وەك سابوونی 
لێهاتــووە. لــووس و حولــی. ناوە ناوە تەپۆڵكێكیش لەبەردەممدا قووت دەبێتەوە. جا 
دەبێ بەســەر ئەو تەپۆڵكە ســابووناویانەدا ســەركەوم. منیش ماندوو. هیالك. خۆم 
دەچەمێنمەوە و وەكو پشــیلەیەك منداڵێكی الســار ســەری نابێتە دوایەوە، هەر دە 
چڕنووكم لە سابوونی تەپۆڵكەكاندا گیر دەكەم وپێیدا هەڵدەشاخێم. نابێ راوەستم. 
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هیچ رێگایەكیش نیە بەسەری دابڕۆم. ئەگەر هەشبێ لەنێو ئەو تاریكییە نووتەك 
و ئەنگوســتە چــاوەدا چــۆن دەیبینم. هەر گومانیشــم ال دروســت بــووە كە بیناییم 
مابێت. دەڵێی بە دوو چاوی نووقاوەوە، بەدووچاو كە گڵێنەكانیان دەرهێنابێ. نا، 
دەڵێــی هــەر لــە بنەڕەتدا چاوم نەبــووە و بێ چاو هەڵدێم. ئەگەر وانییە دنیا چۆن 
وا رەش دەبێ و ترووســكاییەكی تێدا نامێنێ.جارێكیان نازانم كەســێك گوتی، یان 
لە كتێبێكدا خوێندمەوە، یان گوێم لێ بوو، رەنگە زاتێكی وەك من سەرگەردانی 
دنیا گوتبێتی » سەرم سوڕماوە لەوەیا ئەو باڵندانە لە ئاسمان چۆن رێگای خۆیان 
دەبیننەوە و بەسەر چ رێگایەكدا دەڕۆن«..منیش كەوتوومەتە سەر ئەرزێكی بێ 
رێگا. تاریكایی، هەموو رێگاكانی سڕیوەتەوە. سیانزە جاری رەبەق، بە هەژمار تا 
نزیك لووتكەی تەپۆڵكە سابووناویەكەدا سەركەوتم و خزامەوە بنی تەپۆڵكەكە. هەر 
سەردەكەوتم و هەر دەخلیسكامەوە خوارێ. هەر سەردەكەوتم و هەر دەخلیسكامەوە 
خــوارێ. هەر ســەردەكەوتم و هەر دەخلیســكامەوە خوارێ. جــاری چواردەهەم بوو 
گەیشــتمە ســەرێ. لەوێ هێندەی چركەیەك . كەمتریش، پشویەكم دا. ئاوڕێكی 
الی دواوەم دایــەوە، ســەدان، هــەزاران، ملیۆنەهــا كەس، ژن و پیــاو، گەنج و پیر، 
منــداڵ لــە هەموو تەمەنێك. تەنانەت مەلۆتكەیشــیان تێدا بــوو، هەموویانم لەنێو 
تاریكاییدا بەدی كرد، وەكو وێنە سووتاوەكان. كەسیان دەموچاوی نەبوو. دەتگوت 
پشتاوپشت بەرەو من دێن. هەریەكەو تەنەكەیەكی بەتاڵی بە ملی دا هەڵواسیبوو. 
بــەرەو الی مــن دەهاتــن و بــە یەك ریتم و بە یەك ئاهەنــگ تەنەكەكانیان دەكوتا. 
ئاماژەیان بۆ دەكردم راوەســتم. یەكێكیان زۆر لێم هاتە پێش. نازانم پێمڕاگەیشــت 
یان نا. خێرا بە نشێوی بەرەو ئەودیو تەپۆڵكە سابوناوییەكەدا خلیسكامە خوارێ. 
هەر هەڵدەهاتم و دەنگی تەنەكەكە بەدوامەوە بوو. هێندەی هەزاران ساڵ هەاڵتم. 
زاتــی ئاوڕدانەوەیەكــم نەدەكرد. هەســتم كرد زمانم لە بنــڕا دەرچووە و بەنێوان دوو 
لێوی وشك هەڵگەڕاومدا شۆڕ بۆتەوە. هانكە هانكی ماندویێتیم كاسی كردبووم. 
ئاوڕێكــی خێــرای دواوەی خــۆم دایــەوە. لەمدیــو پێڵوەكانی چاوم، لەنێو رەشــایی 
تاریكیــدا، هەتــا دوورم روانــی. كەس بەدوامەوە نەبوو، بــەاڵم پەتی تەنەكەیەك لە 
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كەمەرم گیركرابوو،كەســێكم وێڕا گەیشــتبوو تەنەكەیەكی پێوە بەســتبووم. هەوڵی 
زۆرم دا گرێكانم نەدۆزییەو، هەوڵی زۆرم دا پەتەكەیشم پێ نەپچڕا. ویستم تاوێ 
بحەسێمەوە. بینیم لەژوور سەرم، دوو پارچە هەوری تووڕە، دەتگوت كەزییەكانی 
پیرەژنێكی هەزاران ساڵەن و تەنها بۆ جارێكیش شانەیان بۆخۆیانەوە نەبینیوە، تێك 
ئااڵن، ئاڵۆسكان. خۆیان لێكدی گیڤ كردەوە. شاخ بەشاخ، پەالماری یەكیان دا. 
برووسكێكی هێندە بەهێز لە چەخماخەی دا، تەنها بۆم كرا چاوەكانم لەنێو هەردوو 
باســكی دەســتەكانمدا وەشــێرم. بەدوایدا هەور لە شــریخەی دا و هاشەی دەنگی، 
هەموو هەسارەكانی تەنی. بەدوایدا، هاواری مەخلوقاتە سەیرەكان و دەنگی تەنەكە 
كوتانەكانیان گەڕایەوە. منیش ناچار بووم دیسان هەڵبێم بێ ئەوەی بزانم ئەوانەی 
بــە تووڕەییەكــی زۆرەوە ســەریان ناوەتــە دوام و دەیانــەوێ بكەومە چنگیان كێن و 
چیــان لەمــن دەوێ و بۆچــی كەوتوونەتــە دوامــەوە. منێك كە هێنــدەی یەكەمین 
ئــادەم تەنهــاو هێندەی دواهەمین ئادەمیزاد غەریبم لەم دنیا ســەراوبنكراوەدا دەبێ 
چ ئازارێكــم بــەو هەموو مەخلووقە غەزەبداگرتــووە گەیاندبێ؟ بۆچی بە تەنەكە 
كوتانەوە بەدوامدا دەنێن و ئەگەر كەوتمە چنگیان چیم بەســەر دێنن. هەر تەنها 
ئەوەنــدە دەزانــم ترســێكی لە رادەبەدەرم لــەوان هەبوو. ئەوهەنــدەش دەزانم هەتا هێز 
و بڕســتم تێدایە دەبێ لە دەســتیان هەڵبێم و نەكەومە بەردەســتیان. هیچ بیرم بۆ 
ئەوە نەچوو، ئەگەر بكەومە بەردەســتیان باشــتر نیە لەم ســەرگەردانییە لەنێو ئەم 

تاریكیەدا. دەتگوت كەوتوومەتە نێو بەستەڵەكی جەمسەرە مەییوەكان.
پلەی گەرمی بە ســەدان ســانتیگراد لەژێر ســفرەوە بوو. ســەرما رۆچووبووە 
ناخی ئێســقانەكانم و وەك جەســتەیەكم لێهاتبوو لە ســەهۆڵ ئاخنرابم و رۆحم تێدا 
نەمابێ تا تۆســقاڵێ گەرماییم پێ ببەخشــێ. دەمارەكانی لەشــم بەتاڵ ببوونەوە 
لەخوێن و پڕ ببوون لە هەوایەكی تەزیو. كەچی من پێستم هێندە گەرم داهاتبوو 
دەتگوت دۆزەخیان گواســتۆتەوە بن پێســتم. ناو مێشكم هەاڵوسابوو لە هەوایەكی 
قورس. سەرم لەم غەزەبە سوڕمابوو كە بەرۆكی گرتبووم. نەمدەزانی كەوتوومەتە 
بەر غەزەبی چ قودرەتێكی ناموتەناهی كە بەم دڵرەقییە سزای دەدام. چیم بەسەر 
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دێت. ئەم هەاڵتنە كەی كۆتایی دێت. چەند ســاڵی دیكە. چەند قەڕنی دیكە. 
چەند جاری دیكە دنیا سەر لەنوێ دروست دەبێتەوە و ژیان نوێ دەبێتەوە و دیسان 
دنیا كۆتایی پێ دێت و ژیان دەكوژێتەوە و من هەر هەڵدێم؟ ئەمە چ حیكایەتێكە. 
مەگــەر مــن تەنهــا مەخلوقی خواوەندم كە گوناهێكم كردبێ و شــایانی ئەو ســزا 
قورســە بــم؟ خــۆ ئادەمیــزادەكان هەمووی هەڵكێشــراون لە گوناە و تــاوان. ئەرێ. 
هەمــوو مرۆڤــەكان تاوانبــارن. چونكــە هەمــووان پاشخســتەی تاوانبارێكن كە بۆ 
یەكەمجار دەستی چووە خوێنی براكەی و كوشتی. نوتفەی هەموومان لە پشتی 
بكوژێكــەوە شــۆڕبۆتەوە. ئــەی بۆ تەنها یەخەی من دەگیرێ. بۆنێكی خەســت، 
بۆنێكی گەنیو، بۆنێكی هەناسەبڕ، نەمدەزانی بۆنی چیە، وەك ئەوەی كەوتبێتمە 
نێو چاڵێكی ئاودەست، بەاڵم لەناو بن و بنی بۆنەكەدا، شتێك وەكو بۆنی میز. یان 
خۆ پیســكردنێك هەموو ناو هەناومی وەكو ئەم دنیایە ســەراوبن دەكرد. وا هەســت 
دەكەم هێڵنجێكی قووڵ، هەموو ئەو خواردنەی بە درێژایی تەمەنم خواردبووم لەنێو 
گەدەمــدا بۆگەنــی كــردووە، بە چەند قوڵپێكی درێژ فڕێمداوەتەوە دەرێ. ژانێكی 
قورس بۆشــایی ناو ســەری داگرتبووم. لە ســەرما هەڵدەلەرزیم. دەتگوت پێستێك 
لە ئاگریان بەسەر جەستەیەكی ئاخنراو لە سەهۆڵ بە بەرمدا كردووە. لە یەك ئان 
و ســاتدا ســەرما خەریك بوو بممەیێنێ و گەرما دەیویســت هەڵمكڕوزێنێ. بۆنی 
میــز و پیســایی و رشــانەوە نــاو گەدەمیان خســتبووە بڵقدان. نــاو دەمم هێندە تاڵ 
ببوو وەك ئەوەی تاڵترین ژەهرەكانی دنیایان كردبێ بەناو قوڕگمدا. هەموو شتێك 
لە كابووســێكی درێژ و بێ ســەروبن دەچوو. وەك ئەوەی فڕێدرابێتمە ســەرزەمینی 
عــەدەم. ئــەوێ كــە هیچ شــتێك نیە. هیچ شــت بوونی نیە. هەناســەی تێدا نیە.
جووڵــەی تێــدا نیــە. تەنانــەت كــزە بایەكیش هەڵنــاكات. ئەوێ نــە زەوی هەیە بە 
سەری دا بڕۆیت و نە ئاسمان هەیە ترووسكاییەكی ئومێدی لێ وەرگری. دەڵێی 
هەر لە سەرەتای خەلیقەتەوە من تەنها دوو قاچم هەیە و هەڵدێم. كەچی پێیەكانم 
لەســەر رەقایی خاك یان زەوییەكدا نییە. ئەوەی من لەســەری دەڕۆم بۆشــاییەكی 
لووســە وەك ســابوونێكی بەرباران. هەســت بەوە ناكەم قاچەكانم بكەونە سەر ئەرز. 
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هیــچ ئاســمانێكیش لە ژوور ســەرم نییــە. هێندەی چاوەكانم، لەنێــو تاریكاییەكی 
رەش و قەترانیدا بڕ دەكات تەنها بۆشاییەو هیچی دیكە نییە. چاوەكانیشم تەنها 
دوو كونی بەتاڵیان لێ ماوەتەوە و هیچ گڵێنەیەكیان تێدا نەماوە. كەچی دەتوانم 
تاریكایی ببینم. دەتوانم بۆشاییش ببینم. توانیم ئەو مەخلوقە ترسناكانەی رەدوویان 
نابــووم و تەنەكەیــان بەدوامــدا دەكوتــا، ئەوانیــش ببینم. ســەرم بە تــەواوی لەخۆم 
سوڕمابوو. زۆرجاران ویستم ئەو پرسیارە لەخۆم بكەم بزانم چیم بەسەرهاتووە. بۆ 
هــەر تەنهــا من لەســەر گۆی زەوی ماومەتەوە. بــۆ هەڵدێم. دەمهەوێ بزانم چیم 
بەســەردێ. بــەاڵم نەمدەتوانــی. توانای پرســیار كردن و واڵمدانــەوەم تێدانەمابوو. 
توانای بیركردنەوەی قووڵیشم تێدا نەمابوو. هەندێ هەستی بێ كەڵكم تێدا مابوو 
و هیچی دیكە. هەســتم دەكرد دەترســم. هەســتم دەكرد لەناخدا پڕم لە ســەرماو لە 
بن پێستدا دەسووتێم لە گەرما. هەستم بە بۆنێكی ئازاردەر دەكرد. بۆنی میزێكی 
سوێر و بۆنی خۆپیسكردنێكی گەنیو و بۆنی رشانەوەی خواردنێكی سەدان ساڵی 

كەڵەكەبووی نێو گەدەیەكی لەكاركەوتوو.
لــە پڕێــكا وێســتام. بە دوو كونــە بەتاڵەكەی چاوەكانم ســەیرێكی دەوروبەری 
خۆمــم كــرد، لــە بۆشــاییەكی تاریــك بتــرازێ هیچم بــەدی نەكرد. نــە دارێ. نە 
بەردێ. نە دەنگێ. نە ئاســەواری دنیایێ. هەرهیچ. هەترەشــم چوبوو. ویستم لە 
ترســا هاوارێك بكەم بەشــكەم. بەشــكەم چی. كێ گوێی لێم دەبێ. لەو هەموو 
هەزاران پێغەمبەرە، كامیان خۆیم لێ دەكات بە خاوەن و بە ئوممەتی خۆیم دەزانێ 
و بە هانامەوە دێ. ژێرپێم و ژوور سەرم و هەموو دەوروبەرم هەر تەنها بۆشاییەكی 
تاریك بوو. نە لە دوور و نە لە نزیك هیچ شتێ بوونی نەبوو. هەمووان منیان لەبیر 
كردبــوو. مــن ون ببــووم. كەس گوێی لێم نابــێ. كەس نامبینێ. كەس یادم ناكا. 
كەس بیرم ناكا. من كەوتوومەتە عەدەمستانێك نە سەرەتام دیارەو نە كۆتاییم. پڕم 
لە بۆشایی. پڕم لە تاریكی.پڕم لەترس. پڕم لە پرسیاری پووچ. تانوپۆی جەستەم 
لەبەریەك هەڵوەشاوەتەوە. من لەخۆم ترازاوم. ترسم لەوەیە بە هەڵە فڕێدرابێتمە ئەم 
عەدەمستانەو كەس بە دوامدا نەگەڕێ. ترسم لەوەیە ئێرە كە منی تێكەوتووم لە 
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جوگرافیای هیچ هەسارەیەكدا نەبێ و من بەرگەی ئەم هەموو تەنیاییە ناگرم. 
كاتێك بیر لەوە دەكەمەوە چیدی خۆر هەڵنایە و مانگ و ئەستێرە دەرناچن ورۆژ 
نابێتەوە هێندەیتر زەندەقم دەڕژێ. كەوابێت شتێك بەناوی زەمەن نەماوە. ئەی من 
چۆن بزانم كەی كۆتایی بەم شــەوە دەیجوورە دێ. چۆن لەوە تێبگەم هەتا چەند 
شەویتر، چەند ساڵیتر، ساڵ لێرە چەند شەوی ئاوها درێژ و بێ بنە، چەند سەدەی 
تر. هەتا كەی. من هەتا كەی لەم دۆخە هەڵواسراوەدا دەمێنمەوە. دەبێت قودرەتێك 
هەبێ بەزەیی پێمدا بێتەوە. ئەی كێ منی خوڵقاندووە. خوڵقێنەری من لە كوێیەو 
كــەی رەحمــێ بــە دڵیــدا دێ و رزگارم دەكات. ئێــرە مەجهولســتانێكی پرســیار 
هەڵنەگرە. لە بۆشــایی ئەم مەجهولســتانەدا نە پرســیارێ، نە بنچكە دڕكێ، نە 
تۆوی بنیادەمێ، نە دەنكە گەنمێ، هیچی لێ سەوز نابێ. لەم هەموو بۆشاییەدا 
نــە رۆحێكــی ســەرگەردان، نە تارمایــی رۆحلەبەرێكی قاچاغ، نــە ئادەمێكی لە 
بەهەشــت دەركراو، هیچ شــتێ بەدی ناكرێ. هیچ. ئێرە تەنها هیچســتانێكی پڕ 
لە بۆشایی و تاریكییە. من نە ئەولیام بتوانم لە تاقیكردنەوەیەكی هێندە سەخت و 
ئەستەمدا دەرچم و نە تەمای پێغەمبەرایەتیم هەیە تا ئامادەبكرێم بۆ هەڵگرتنی 
پەیامێكی قورس. نە ســێوێكی یاســاغم خواردووە و نە گرێبەســتی هاوكاریكردنم 
لەگــەڵ ئەهریمەنــدا واژۆ كــردووە. نــە لە قودرەتێ یاخی بوومە و نە بانگەشــەی 
فیرعەونێتیم كردووە. من پەڕێكی بێ كێشم. من تەڵەپووشێكم گەردەلوولێك لەناو 
پێچەكانــی خۆیــدا راپێچــی كــردووم و فڕێــی داومەتە نێو ئەم تاریكســتانە پڕ لە 
بۆشاییەدا. نە ئەوەتا ئاسمانێك هەیە هەڵمكێشێ و نە زەوییەك هەیە بكەومە سەر 
پشتی و ئارام بگرم. ناو كاسەی سەرم پڕبووە لە بۆنێكی گەنیو. وڕوكاس بوومە. 
هەڵمێكی خەســتی ئەو بۆگەنیوەی ناو كاســەی ســەرم دەڵێی فشــاری گازێكی 
ژەهراوییە لە كونە گوێچكەو كونە لووت و كونە چاوەكانم دەردەچێ. لەناكاوێكدا 
هەستم كرد شتێك بڵقەی دێت. دەتگوت بڵقی گریانێكەو لەنێو قوڕگی منداڵێكدا 
گیــری خــواردووە. دەتگــوت ئاگرێكی بێ ئامانەو لەنێــو دڵی بوركانێكدا پەنگ 
دەداتــەوە و نزیــك دەبێتــەوە لــە تەقینــەوە. دەتگــوت نهۆمە ترســناكەكەی دۆزەخە 
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بەتاڵ بۆتەوە لە ئادەمیزادە گوناهكارەكانی و داوای خۆراك دەكات. دەتگوت ناو 
هەناوی بۆگەنگرتووی منەو هاكا دەتەقێتەوە. هیچم نەدی تەنها هەســتم دەكرد 
دۆخێكی نامۆ لە ئارادایە. لە شوێنی خۆم حەپەسام. وەكو كیسەڵێك هەستی بە 
هەڕەشــەیەك كردبێ، هەوڵمدا ســەرم بگەڕێنمەوە نێو قەپێلكی جەســتەم. هەســتم 
كــرد شــتێ روودەدا. بــە تیلــەی چاو، بــە دزی، هەر هێندەی بزانم سروشــتی ئەو 
شــتەی روودەدات چیەو چۆنە، نیگایەكی كوێرانەم تێبڕییە دەوروبەرم. لەوەدەچوو 
رەشەبایەك. زریانێك. گەردەلوولێكی زۆر بەهێز. تۆفانێك لە چەشنی تۆفانەكەی 
نوح بەرێگاوە بێ. بەاڵم هێشــتا لێرە دوورە. گەلێ دوورە. رێگەی هەزاران ســاڵ 
لێرەوە دوورە. بەاڵم من هەستی پێدەكەم. هەر لە ئێستاوە سەری خۆم لەناو هەردوو 
باســكی دەســتەكانم شــاردۆتەوە. ئەگەر چی سەرم تەنها كاســەیەكی بەتاڵی لێ 
ماوەتــەوە كەچــی تەنهــا هــەر لەوە دەترســم ســەرم بكەوێتە بەر تیغــی باهۆزێك و 
جەستەیەكی بێ سەرم بۆ بەجێ بهێڵێ. لە ناگەهانێكدا رووی دا. شریخەی هەور 
بوو. بوومەلەرزەبوو. سەراوبنبوونی هەسارەیەكی دیكەی گەردوون بوو. تەقینەوەی 
بوركانێكی دۆزەخ ئاسا بوو. نازانم چی بوو. هێندە دەزانم گڵێنەكان گەڕایەوە ناو 
كونە چاوەكانم. بێ ئەوەی هیچ ببینم هەســتم كرد چاوەكانم كردۆتەوە. دەتگوت 
لەنێــو پێســتی مەڕێكــی بــەر بــاران خەوتووم. بۆنــی خوریی خووســاو. . خوریی 
بەرباران. بۆنی مەڕێكی كوژرایەوە. بۆنی پشــقل و تۆزی رێگای مێگەڵە مەڕ 
تەوژمی هێنایە ناو كاسەی سەرم. وەك ئەوەی لە دوای زرمە گەورەكەدا، تنۆكێك 
هــۆش گەڕابێتــەوە نــاو ســەرم. وەك ئەوەی كەســێ بەزەیی پێمدا هاتبێتــەوە. وەك 
ئەوەی لە عەدەمستانە پڕ لە بۆشاییەكەدا گەڕێندرابێتمەوە تاریكخانەیەك بوونی 
هەبێ. نا، ئێرە عەدەمستان نیە. ئێرە بوونی هەیە. هیچ نابینم. بەاڵم. بەاڵم چی؟! 
ئای لەم ترسە. ئەم ترسە بە خەیاڵمدا نەهاتبوو. ئەمە كارەساتێكی زۆر گەورەیە. 
نا. نابێ ئەوەم لەگەڵ كرابێ، پێڵوی چاوەكانم لێككردنەوە، دڵنیابووم لە كردنەوەی 
چاوەكانم، بەاڵم هێشــتا نغرۆی ناو تاریكییەكی رەهابووم، پێڵوەكانم داخســتنەوە. 
دیسان كردمنەوە. دامخستنەوە. جارێكی دیكە كردمنەوە. ئای. هیچ نابینم. دەزانم 
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چاوەكانم كردۆتەوە بەاڵم هیچ نابینم. هەر هیچ. هەموو شوێنێك پڕە لە تاریكی. 
بــە ترســێكی زۆرەوە پەنجەكانــی هەردوو دەســتم جوواڵنــد. چاوەكانم هەڵگڵۆفت. 
نەهاتــەوە بیــرم نابینابووبێتــم. ئەی ئــەم هەموو تاریكاییە چییــە چاوەكانمی تێدا 
خنكاوە. ئەمە ترس نییە. ئەمە دۆخێكە لەودیو ترسەوەیە. من ناتوانم بڵێم چییە 
. مرۆڤی زیندوو دەڵێ لە مردن دەترسم . بەاڵم ئەوە وەك ئەو ترسە نییە كە كاتی 
رۆحكێشــانی راســتەقینە یەخەی پێ دەگرێ. ترســی كاتی مردن بۆ مرۆڤێكی 

زیندوو ترسێكی جیاوازترە لەو ترسەی هێشتا چاوەڕوانی مردن دەكات . 
-كەواتە من مردووم؟..

ئەمــە وەكــو شــەوقی بروســكەیەكی بەهــاران، كە لــە چاوترووكانێكــدا درزێك 
دەخاتە بەرۆكی ئاسمان، هەر هێندەی ماوەی شەوقدانەكەی بروسكەكە، كەوتە ناو 

مێشكم..
- ئەرێ. من مردووم..

ئــەو دۆخــەی مــن تێــی كەوتووم هەر لــە مردن دەچێ. ئێــرەی كە من تێیدام 
گۆڕە. كەوابێ من مردووم..

وەك ئەوجارەی بەر لە هەشت ساڵ بوو..؟بەر لە هەشتا ساڵ..بەر لە 
هەشــتا قەڕن.. نازانم..هەر ئەوەنــدەش دەزانم جارێكی دیكەش مردم. 
ئەرێ. ئەو بەیانییە نەفرەتییە. ئەو ســپێدە فێنك و خۆشەو بەر لەهەتاو 
كەوتنەی هەموو رێڕەوی ژیانی منی گۆڕی..تەنانەت رێڕەوی مردنیشــی 
گۆڕیــم. ئەگــەر مردنی ئــەو ســپێدەیەم بەراســتی بوایــەو زیندوویان 
نەكردبامایەوە ئێستا وەك مرۆڤ مردبووم و حەشر و نەشریشم كۆتایی پێ 
هاتبوو. بەاڵم ئەوان.. ئەو گورگە دڕندانە بە راكێشانم بەدوای خۆیانداو 
شــەق و پێلەقەكانیان و پژاندنی ئاوی سارد بەسەرمدا منیان گەڕاندەوە 
دنیا..نازانم مردنی ئەو رۆژە.. ئەو بەیانییە زووە، ئەو سپێدە بەر لەهەتاو 
كەوتنە، چەندی كێشــا. ئاخر مرۆڤ كاتێك دەمرێ،فڕێ دەدرێتە دەرەوەی 

كات و زەمەن.خۆ سعات ناگرێتەوە بزانێ ئەوە چەند سعاتە مردووە..
وەك ئێســتای مــن. ئێســتاش نازانــم ئــەوە چەندە مــردووم. بە ســعات نا. هەر 
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نازانم چەند رۆژ و شەویشە. یان چەند ساڵ و زەمانە. بەچی بزانم. هەر ئەوەندەم 
لەنێو زەیندا ماوەتەوە، وەك تۆپەڵێ لباد، شەقێكم تێهەڵدراو كەوتمە نێو ئەم تونێلە 
دووكــەاڵوی و نووتــەك وتاریكــە. لەوســاوە مــن فڕێدرامە دەرێی زەمەن. لەوســاوە 
كاتژمێری تەمەنم چركەی لێ بڕاو خەوت. تەنها ئەوەندە دەزانم مردنی ئەمجارەم 
لە هی جاری یەكەم ناچێ. ئەوسا كە مردم، هیچ نەبوو. هیچ نەما. بوومە لەتێك 
لە بۆشــایی و كەوتمە نێو بۆشــاییەكی بێ كۆتایی. دەتگوت رســتەیەك بووم بە 
قەڵەمدارێك لەسەر الپەڕەیەكی سپی نووسرابووم و منداڵێك بە الستیك سڕیمیەوە و 
تەواو. ئەوها بوو. بەر لەوەی بمرم هەبووم. كە مردیشم نەمام. پڕبووم لە بۆشایی. 
كەچی ئێســتا مردووم و خۆم دەدوێنم . جاربەجارێ هەســت دەكەم كە هەم. بەاڵم 
هەمێكی نەبوو. نازانم چۆن. وەك بڵێی مردووم بەاڵم زیندووم. یان زیندووم كەچی 
مــردووم. لــە هیچیــان ناچم. نــە ئەوەتا لە زیندوویەك دەچم و نــە ئەوەتا دڵنیام لە 
مردنم. هەندێكجار وادەزانم من یەكەم مرۆڤم خوڵقێندراوم و هێشــتا دنیا دروســت 
نەبــووە پێــی لەســەر دابنێم و چاوەكانم بە رۆشــنایی دنیــا دا هەڵێنم. جاریش وایە 
بیر لەوە دەكەمەوە هەموو مەخلوقاتی ســەر دنیا كەوتنە بەر صوری ئیســرافیل و 
هەموویــان مــردن و دنیــاش لەگــەڵ ئەواندا تەفروتونا بوو. نــە لەتێ زەوی مایەوە 
منی لەســەر راوەســتم و نە لەتێك ئاســمان هیچ نەبێ ئەســتێرەیەكی بە بەرۆكەوە 
بدرەوشێتەوە و كزە رۆشناییەكی لێ وەرگرم. بەاڵم چۆن دەبێ. چ سڕێك لەوەدایە 
لەو هەموو مەخلوقاتەی سەر گۆی زەوی هەمووی بمرن و هەرتەنها من بمێنمەوە. 
ئەویش مانەوەیەكی وا، كە نە لەسەر زەویم و نە ئاسمانێكم بەدیارەوەیە. ئەو هەموو 
بۆنە كاسیان كردووم. وڕ بوومە. بۆنی میز هەناسەی لێ بڕیوم. هەناسە؟ مەگەر 
مردوو هەناســە هەڵدەكێشــێ. كاتێ شــتێكی وا دەكەوێتە نێو خانۆچكەی خەیاڵم، 
ئومێدێــك لــە دڵمــدا چەكــەرە دەكات. ئاوها دەڵێم »لە دڵمدا« وەك ئەوەی دڵیشــم 
هەبــێ. ئەگــەر دڵــم هەبێ و ئومێدی تێدا چەكەرە بــكات كەواتە نەمردووم. ئەی 
ئەگــەر نەمــردووم ئەمــە چ دۆخێكە تێی كەوتووم. بۆنێكی خەســت و گەنیو وەك 
ئەوەی كەوتبێتمە نێو زێرابێك. دەبێ مردووەكان هەســتی بۆنكردنیان ال بمێنێت؟. 
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دێتــەوە یــادم مــەال سمێڵتاشــراو ریشــبەڵەك و زۆربڵێیــە جارێكیان كە هەمدیســان 
باسی مردن و دۆزەخ و گۆڕ و دنیای دوای مەرگی مرۆڤی دەكرد گوتی هەتا 
چــل خولــەك . نایەتــەوە بیــرم،، نە گوتی هەتا چل خولەك، یان چل ســعات، یان 
چــل هەفتــە یــان چــل مانگ. نازانم یان چل ســاڵ. ئاخر ئــەو مەالیانە زانان لە 
عیلمی ماتماتیك. ئەوان لە جیاتی حاسیبەو ماسیبە تەسبێحێكیان بە دەستەوەیە 
هــەر خێــری ئــەوە لێكدەدەنەوە هەر نوێژێك بە جەماعەت بە چەند خێرانە. یان هەر 
رەكعەتێك نوێژی سەر مردوو چەند خێری پێوەیە. ئەوجارەش نازانم گوتی چەندە. 
بــەاڵم دەزانــم ژمــارەی چلی پێوەبوو. لەوانەیە گوتبێتی چــل چركە دوای مردن، 
هەســتەكانی مــرۆڤ كاردەكــەن. كــێ دەڵێ چل چركە لــە مردنی من تێپەڕیوە . 
چركەی دنیای مردن خۆ وەك چركەی سەر دنیا نیە بە حسێبی چاوترووكان بێ . 
بۆیەشە هێشتا هەست بە بۆن دەكەم. بۆنی میزێكی سوێر و چەور. بۆنی زێرابێكی 
پەنگخواردوو، بۆنی رشــانەوە و بەتاڵكردنەوەی گەدەیەكی نەخۆش هەزاران ســاڵ 
خواردنی تێ ئاخنرابێ و هیچیهەرس نەكردبێ. بۆنی مێگەڵە مەڕێكی بەرباران. 
نەمدەزانی ئەو بۆنانە چین و بۆچی لەمن ئااڵون. كاسەی بەتاڵی سەرم هێندەی 

پرسیاری بێ وەاڵمی تێكەوتووە شوێنی میروولەیەكی تێدا نەماوە..
باشــە مــن كەی مردم؟ چــۆن مردم؟ بەچی مردم؟ ئەگەر بەراســتی مردووم 
چۆن نایەتەوە بیرم كەی و چۆن و بەچی مردووم؟ ئەو حەشاماتە خەڵكە تووڕەیەی 
ســەریان نابووە دوامەوە گەیشــتن پێم؟ ئەوان منیان گرت؟ ئەوان كوشتمیان؟زەوی 
لە بن پێم شەقاری تێ كەوت و كەوتمە نێو ئەم بۆشاییە پڕ لە تاریكییە؟ بروسكە 
لێی دام و سووتاندمی؟ ئێوارەیەك خەوتم و تەواو؟چیدی هەڵنەستامەوە؟ كەسێك 
پەنجەكانــی هــەردوو دەســتی لــە قوڕگم ئااڵنــد و خنكاندمی؟ ژنــەكان؟ ژنەكان 
منیان كوشــت. نەفرینی ئەوان منی خســتە دۆخێكی ئاوها؟كۆرپەكان؟كۆرپە بێ 
رۆحەكانــی نــاو ســكیان؟ ئاهی ئەوان منیان نابــووت كرد؟ئەی چی؟ چی منی 

فڕێ دایە ناو ئەم فەزا تاریكەوە؟.
هــا؟ لەوەدەچــێ مردبێتــم و منیــان ناشــتبێ و لــەدوای ئــەوەی گۆڕەكەیــان 
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پەستاومەتەوە ئەوان رۆیشتوون و منیش ئێستا لەناو گۆڕدا زیندوبوومەتەوە. رۆحم 
گەڕاوەتــەوە نــاو جەســتەم. بــەاڵم كەس لەونــاوە نەماوە. ئەی ئێســتا منی زیندوو 
بــووەوەی نێــو ئــەم گۆڕە تاریكــە دەبێ چی بكەم. هیــچ حەلوەالیەك بۆ كاتێكی 
ئاوهادا هەیە؟ هاوار بكەم؟ هەر تەنها ناو دەمم پڕ دەبێ لە خاك و كەســیش لێرە 
نەماوە گوێی لە هاوارم بێ. ئەگەر كەسیش لەو ناوە مابێ لە بن ئەو هەموو خۆڵە 
پەســتراوەدا دەنگم چۆن دەردەچێ. خۆ ئەولیاش نیم كەســێك ئەمشــەو لە خەونیا 
بمبینــێ مــن زینــدوو بوومەتــەوە و خێرا بــە هانامەوە بێن و گۆڕەكــەم هەڵدەنەوە و 
رزگارم كەن. كەسیشم نیە هێندە خۆشی بوێم لە خەمم دابێ و بڕیار بدا ئەمشەو 
لەســەر گۆڕەكەم دابنیشــێ و بەتەنها جێم نەهێڵێ. تەنها دایكێكم هەبوو، ئەویش 
دوا قســەی خــۆی كــرد و الڵ بــوو » وا دەزانــم مریشــكێك بــووم و هێلكەی تۆم 
بــە حەرامــی ترووكانــد« لــەو رۆژەوە منــی حەرام كــرد و نوتقی بــڕا. یان نوتقی 
لەخــۆی بــڕی و چیــدی كــەس گوێــی لــێ نەبوو قســەیەك بــە دەنگی بــەرز لە 
دەمی دەرچێ، كەوابێ وایە. مەتەڵەكەم هەڵهێنا. من مردووم. ناشتویانم و لەنێو 
گۆڕەكەمــدا زینــدوو بوومەتــەوە. بــە هەڵــە مــردووم چونكە دڵنیام لــەوەی پێڵوی 
چاوەكانــم كردۆتــەوە. كەچــی لــە تاریكایی زیاتر هیچ نابینــم . ئەوەتا، جووڵە بە 
پەنجەكانی دەستم و قاچم دەكەم. بەاڵم ناتوانم پەل بهاوێم. ناتوانم جووڵە بە جەستەم 
بكــەم. دەبــێ چــاوەڕێ بكــەم. چاوەڕێی دەرچــوون نا. چاوەڕێــی هاتنی نەكیر و 
مونكەر. چاوەڕێی مار و مێروو، چاوەڕێی عەزیاودووپشــك. ئای لەمن. ئەوە چ 
رۆژێكی رەشە منی تێكەوتووم. چ عەزابێك دەبێ بكێشم. ئێستا ئەو كاتەیە هیچ 
لە زیندووبوونم دڵخۆش نیم. ئێستا ئەو كاتەیە نە ژیان ویستمی و نە مەرگ پێم 
رازییە. ئێ لەو نێوەندەیشــدا هیچ شــتێكیتر نیە بێجگە لە عەزابێك كە لە توانای 

هیچ مەخلوقێكی زەمینی دا نییە وەسفی بكات.
كەوابێ من زیندوویەكم لەماڵی مردووان. هیچ رێگایەكی دەرچوونیشم نیە. 
هەروا كە لەسەر گازەرای پشت راكشاوم، یان رایانكشاندووم، دوا تنۆكەكانی هێز 
لەناو جەســتەمدا دەشــلەقێنم. ســەرم بەســەر ملمدا بەالی چەپ. . پاشــان بەالی 
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راســت وەر دەســووڕێنم. بەاڵم هیچ نابینم . چاوەكانمیان ئاخنیوە لە تاریكییەكی 
رەش. زاتــی هاواركردنــم تیــا نیــە. دەترســم خــاك و خــۆڵ برژێتــە نــاو قوڕگــم و 

بمخنكێنێ. 
كەوابــێ مــن هەر بەراســتی نەمردووم، ئــەرێ. زیندووم. نا. نابــێ زیندووبم. 
ئەگەر زیندوو بم ئەو هەموو تاریكییە چییە دەورمی گرتووە. دەستی الی راستم 
دەبزوێنم. دەمەوێ الی راســتەم تاقی بكەمەوە بزانم مەودای من و دیواری الی 
راســتەی گۆڕەكەم چەندە. شــتێكی وانیە. زوو دەســتم دای لە دیوار و لە ترســا 
بە خێرایی دەســتمم گەڕاندەوە شــوێنی خۆی. ئەمجارە الی چەپەم تاقی كردەوە. 
دەســتم رۆیــی. هێنــدەی توانیــم دەســتی الی چەپەم درێژكردو بــەر هیچ دیوارێ 
نەكەوت. قاچی الی راستەمم هەڵكێشا. ئەمجا قاچەكەی ترم. دەستەكانم هێواش 
و لەســەرەخۆ بەرزكردنەوە وەك ئەوەی كەوتبێتمە ژێر بنمیچەیەك و بمەوێ لەســەر 
خۆمی البەرم، دەســتەكانم هەتا بوونە دوو ســتوونی راســت، بەرزبوونەوە. كەوابێ 

ئێرەی منی تێدام گۆڕ نیە.
ئەمجارەیان ترســێكی خەســتتر رژایە نێو دڵم. ئەی ئەگەر لەناو گۆڕ نیم لە 
كوێم؟ ئەم شــوێنە تاریك و بۆگەنە، ئەگەر حەوت نهۆمی ژێر زەوی نەبێ ئەی 
مــن كەوتوومەتــە كــوێ! دەبێ بێهۆش كەوتبێتم و وا ئێســتا هێدی هێدی هۆشــم 
دەگەڕێتەوە ســەرخۆم. بەاڵم چاوەكانم زەقن. هەردووك چاوەكانم كردۆتەوە و هیچ 
نابینم. لە تاریكایی زیاتر هیچ نابینم. لە تاریكایی زیاتر هیچ نامبینێ. دەبێ 
كوێر بووبێتم؟ ئەی بۆ تاریكایی دەبینم. تاریكایی پێویستی بە بینینی چاو نیە؟ 
كوێریش تاریكایی دەبینێ؟ دەمهەوێ دوا تاقیكردنەوە ئەنجام بدەم. بەاڵم پێویستیم 
بــە كەمێــك ورە هەیــە. چونكــە ئەمــە دوا تاقیكردنەوەیە. لەوێڕا دەزانــم مردووم و 
نێــژراوم و ئێســتا لەنــاو گــۆڕدا رۆحــم هاتۆتەوە بــەر، یان نا، لەناو گــۆڕدا نیم و 
ئەم تاریكستانە شوێنێكی دیكەیە. شوێنێك نە زیندووانی تێدایەو نە مردووان. نە 
جنۆكەی تێدایەو نەئینسان. نە ژیانی تێدایەو نەمەرگ. ئەی دەبێ چ هەسارەیەك 
بێ. هەســارەیەكە ناكەوێتە بەر تیشــكی خۆر و ناشــكەوێتە بەر رووناكی مانگە 
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شەوێ. نە لەتێ زەوی تێدایەو نە پارچەیەك ئاسمان. نە هەوای لێیەو نە ئاو. نە 
سەرەتای هەیەو نە كۆتایی و نە هیچ دەروازەیەكیش بۆ دەرچوون لێی. ئەگەریش 
سەرم دای لە بەردی ئەلحەد ئەوا گریمانەی یەكەم راست دەردەچێ و ئێرە گۆڕی 

مردوویێكەو منی زیندووی تێكەوتووم.
هــەر هێنــدەی چــوار پەنجەی بەســەریەكەوە، ســەرم بــەرز دەكەمەوە. ترســێك 
لــە مایەپوچبوونــی تاقیكردنەوەكــە پەشــیمانم دەكاتەوە. ئەگەر ســەرم بەر بەردی 
ئەلحەد كەوت چی؟ ئێرە دەبێتە جێگەم. ئێرە دەبێتە ماڵی عەزاب و ئەشكەنجەی 
رۆحــم. تەنانــەت ئەوكەســەی لــە بــێ بەختی خــۆی دەكەوێتە ژێــر داروپەردووی 
خانوویەكی سێ نهۆمی كە بوومەلەرزەیەكی ناگەهانی رووخاندبێتی و هەمدیسان 
لە چارەرەشی خۆی دەكەوێتە گۆشەیەكی دانەتەپیو و زیندوودەمێنێتەوە و چەندەها 
رۆژی لــێ دەبێتــە شــەو و چەندەهــا شــەوی لــێ دەبێتەوە رۆژ و نــە كەس گوێی 
لە هاواری دەبێ و نە ســەگێك بۆنی پێوە دەكاو هەمووان دەســتی لێ دەشــۆن و 
چیــدی گــوێ لــە هیچ دەنگێك، هیچ حەپەحەپێك، هیچ نووزەیەك و هیچ تەپ 
و شەپێك نابێ و چی دەنگە لە دەرێی گۆشە مردووەكەی خۆی هەمووی كپ 
و بێ دەنگ دەبێ، كەچی هەر تۆسقاڵێك ئومێد لە دڵیدا دەمێنێتەوە. هیچ نەبێ 
لەوە دڵنیایە كە زیندووە و بایی چەند رۆژێكی دیكە هەوای بۆ هەڵمژین هەیە و 
دەستی دەگا بە قومێ ئاو. ئەی من؟ من هێندە تێكەڵ بە تاریكی بوومە دەڵێی 
تارماییەكــم لــە تاریكــی. منێك كەس بــە دەورمەوە نیە تــا ئومێدێكم بەوە هەبێت 
بدۆزرێمەوە. نە دەنگێ، نە كســپەیێ، نە هەناســەیێ، نە ئینسانێ، نە جنۆكەیێ. 
جارێكیتر تاقیكردنەوەكە دووبارە دەكەمەوە. هێندەی داوە موویەكی باریك مەرگ 
بــە ژیانــەوە دەمبەســتێتەوە. ئەگەر ئــەو داوە مووەش بپچڕێ. ســەرم چەند قورس 
بــووە. چەنــد بــاش دەبوو ئەگەر ســەری مرۆڤ دەبدەبە بوایــە، كە پڕ بوو لە هەوا 
هێندە سووك دەبوو بەخۆی لەسەر زەوی هەڵدەستاو بەرەو ئاسمان هەڵدەكشا. نازانم 
ئەم سەرەی من چ جۆرێك لە هەوای تێكراوە هێندە قورسە. ئەرێ، سەرم پڕ بووە 
لــە هــەوای تــرس. هێندەی دەكەم لەچوار پەنجەكە زیاتر بەرزنابێتەوە. تنۆك تنۆك 
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هێــز و تیــن، لێرەولەوێــی جەســتەم كۆدەكەمــەوە ودەیڕژێنمە نێو ســەرم. دەمهەوێ 
ئەو ترســە لەخۆم دووركەمەوە. تازە هەر مردووم . تەكانێكی دیكە دەدەمە ســەرم. 
تەكانێكــی دیكــە. تەكانێكــی دیكەش. ئێســتا دانیشــتووم. ژێرم شــوێنێكی رەقو 
سفتە. لەپڕ بە خەیاڵمدا هات لەسەر سەكۆ رەقەكەی مردوو شۆر خانەدام. لەترسا 
پێستی سەر و هەموو پێستی جەستەم هێندە گورج و گرژ بوو، ئێسقانەكانم لەبێ 
شوێنییا پاڵیان بەیەكەوە دەنا. جووڵە بە دەستەكانم دەكەم. قاچێكم دەبزێوم. هەروا 
كــە دانیشــتووم قاچی الی چەپم دەبزێــوم. پاژنەی پێم، وەكو بمەوێ بازنەیەك بە 
دەوری خۆمدا لەســەر عەرز بكێشــم بەرەو دەرەوەی خۆم، بەســەر زەویدا دەكێشــم. 
كاتێك پێم دەكەوێتە بۆشایی. چاوەكانم هێندەی بۆم بكرێدەكەمەوە. دەوروبەرم هێندە 
تاریكــە هێشــتا گومانــم لەوە هەیە بیناییم لەنێــو چاوەكانمدا مابێ. قاچم هێواش 
هێواش شۆڕ دەكەمەوە. زوو دەكەوێتە سەر زەوی. بیرم بۆ ئەوە دەچێمن لە شوێنێكم 
هێندەی نیو مەتر لە زەوی بەرزترە. هەر بە دانیشتنەوە بەالی چەپدا وەردەسووڕێم. 
هەردوو قاچم دەخەمە ســەر زەوی. بە هێواشــی هەڵدەستمەوە. ئێستا بۆ دڵنیابوون 
لە زیندوو بوونم دەســتێكم بەرز دەكەمەوە تا حاســتی ســینگم. بە ترســێكی زۆرەوە 
ناو لەپی دەســتم دەنێمە ســەر ســینگم. ئەو شــوێنەی دڵی ئادەمیزادی لێیە. بێ 
ئەوەی شەوقی هیچ بروسكێك ببینم گرمەو شریخەی هەور هەموو گۆی زەوی 
بە دەوری سەرمدا سووڕاند. دەتگوت هەورەكە لەناو كاسەی سەرمدا لە شریخەی 
دا. وڕ و گێژی كردم. شــەپۆڵێك لە ترس هەموو تان و پۆی جەســتەمی تەنی. 
وەكو ئەستوونی دارێكی وشكم لێ هات خستبێتیانە ژێر سەقفی خانوویەكی نیوە 
تەپیو. جووڵەو بزاوت لەنێومدا مرد. رەق و وشك هەڵگەڕام . هەستم بە شتێ كرد 
بەدیــوی پشــتەوەی كەمەرم شــۆڕ بۆتــەوە. بە لەپكوتانێ هاتــەوە بیرم. لە هەموو 
ئەو زەمەنە لەبن نەهاتووەی هەڵدەهاتم ئەو جانتایەم لەشــان بوو. پاشــان ترازاو بە 
كەمەرمدا شــۆڕ بۆوە و من وامدەزانی یەكێ لەو حەشــاماتە تووڕەیەی ســەریان 
نابووە دوام پێمڕاگەیشتووە و تەنەكەیەكی بە كەمەرمدا بەستووە. ئاڵقەی جانتاكەم 
لــە كەمــەرم ترازانــد و شــۆڕبۆوە بــن پێم و كەوتە ســەر عــەرز. لە دۆخێكــدا بووم 
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نەمدەزانی جووڵەی دواترم چیە. هێشــتا ســەرە داوێكم دەست نەكەوتووە بزانم چی 
رووی داوە. نە ئەوســا كە بێ راوەســتان هەڵدەهاتم، نە ئەوســا كە لەســەر گازەرای 
پشــت راكشــابووم و وامدەزانــی بــە زیندوویی لەنێو گۆڕی مردووێكــدا نێژراوم،نە 
ئێستا كە لەسەر هەردوو پێیەكانم وەكو ئەستوونی دارێكی وشك بە زەویدا چەقیوم. 
بــە زەینمــدا نەهاتووە پاش چركەیەكی دیكە چیم بەســەردێ. موزمەحیل و لەپەو 
ئەژنۆ خۆم رادەســتی قەدەرێك كردووە پێدەچێ ئەویش ســەری لێم ســووڕمابێ و 

نەزانێ چۆنم هەڵسوڕێنێ.
هێشــتا نەمدەزانــی مــن ســەرەتای چیرۆكــی خەلیقەتــم یــان كۆتاییەكــەی. 
نەمدەزانــی كــەس بــەر لەمــن، لە جنس و رەگەزی ئادەمیزاد دروســت بووە یان نا، 
نەشــمدەزانی ئایا من دوا بڕاوی ئادەمیزادم لەســەر زەوی یان نا. لەنێوان هەردوو 
گریمانەكەدا وێڵ و ســەرگەردان بووم. زەینم هێندەی تێدا نەمابوو ئەو هاوكێشــەو 
مەتەڵە گەورەو ئاڵۆزەم بۆ هەڵێنێ. »من سەرەتای خەلیقەتم یان كۆتاییەكەی«؟
ئەمجارەشیان، بێ ئەوەی شەوقی هیچ بروسكێك ببینم، هەور لە گرمەیەكی 
هێنــدە ترســناكی دا، دەتگوت قەفیســی ســپرینگێكی داخــراوی زەبەالحیان لەبن 
هــەردوو پێــم كردۆتــەوە و من ســواری موشــەكێك بوومەو رووە و ئاســمانێك كە لە 
هیچ شــوێنێك دیار نیە هەڵدەكشــێم. خۆم بە دیوارێك كێشــاو و كەوتمە سەرزەوی. 
هەســتامەوە الی راســتەم گــرت. دیســان خــۆم بەال دیوارێكدا كێشــاو پاشــەوپاش 
كەوتمەوە سەر زەوی. وەكو ئاقڵێك دە شێتیان تێ بەردابێ و لە ترسا نەزانێ بەرەو 
كوێ هەڵبێ، تاریكی هیچ درزێكی رۆشنی نەدەخستە بەر دیدەم. هەروا تاریكی 
بوو بەر شەپۆڵی دەدام. هەر دیوار بوو لە سەر رێگای دەرچوونمدا قوت دەبۆوە و 
دەیخســتمەوە ســەر زەوی. دەبوایە هەڵبێم. لەخۆم و لەم تاریكییە ترسناكە. دەبوایە 
لێرە دەرچم. ئێرە مەرگســتانێكی زراورژێنە. ماندووبووم هێندەی بترســێم. شەكەت 
و هیالك بووم هێندەی هەڵبێم. تاقەتم نەما لەو مشتومڕە بێ ئەنجامانەدا لەگەڵ 
خۆم. سەرم گێژ بوو لەو پرسیارە بێ وەاڵمەی من زیندووم یان مردووم. هێندەی 
خۆم بەم الدیوارو بەوال دیوارداكێشــا ســەرەنجام كەوتمە نێو كەلەبەرێك وەك دەرگا 
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وابوو. ترس بە رادەیەك تەزاندبوومی هیچ هەســتم بە ســەرما نەكرد. دەمزانی لە 
ژوورێكدا، یان لەنێو چاڵێكدا، یان لە كونە ســەگێكی چۆڵكراودا هەاڵتووم بەاڵم 
نەمدەزانــی ئێســتا لــە كوێــم. كەوتبوومە ســەر عەردێكــی لێژ. روو لــە هەرالیەك 
هەڵدەهاتــم تەنێكــی قیــت و رەق، وەكــو كێڵــی قەبــر وابــوو، دەكەوتــە نێو باوەشــم. 
بەهەرالیەكــدا هەڵدەهاتــم دەكەوتمە ســەر كێڵێكی قیــت. . بە زەینمدا نەهات لەنێو 
گۆڕســتانێكدا بــم. بیرم بۆ ئەوە چوو رەنگە لە شــاخێكدا گلــۆر ببمەوە. ئەمەیان 
هێنــدە بەالمــەوە گرنــگ نەبوو ئەو بــەردە رەقانە چین و من لەكوێم. هێندەی بیرم 
لەوە دەكردەوە كەی لەنێو ئەم تاریكاییەدا رزگارم دەبێ. بەســەر ســەدان و هەزاران 
كێڵی قەبردا كەوتم. بەسەر سەدان وهەزاران كەند و كەلەبەر داكەوتم و هەستامەوە. 
پێیەكانم بەنێو قوڕ و لیتەدا فیچقەیان دەكرد. كەوتبوومە عەدەمستانێك پڕبوو لە 
تەنهاییەكی رەها. هەستم دەكرد لە سەرەتای فەنابوونێكدام لە مەنفایەكی سامناك 
و ترسناك. هەموو هەسارەكان، هەموو گیانلەبەرەكان بە ئادەمیزادەكانیشەوە، هەموو 
خــۆر و مانگ و ئەســتێرەكان، هەموو بوونــەوەرە زەمینی و فەزاییەكان هاوكات و 
هاوزەمــان متەقیــان لەخۆیان بڕیبــوو. دونیا لە بێدەنگییەكی قورس دا نغرۆ ببوو. 

تەنها و تەنها من مابووم و بۆشایی و تاریكی. هیچیتر نەمابوو. هیچ. 
كەوتمە لێژاییەكی لووس و هێندە خلیسكام لە سەراولێژییەكەدا دەتگوت قەت 
كۆتایــی نایــە. لــە هەموو ئەو ماوەیە دا هەر هەڵدەهاتم . لە هەموو ئەو ماوەیەی 
تەنها مابوومەوە ترس دەیكرۆژتم و ترس دەیهاڕیم و ترس دەیقرتاندم و ترس بەتاڵی 
دەكردمــەوە و تــرس دایدەماڵیــم و تــرس راوەدووی دەنام و تــرس و ترس و ترس. لە 
هەموو ئەو ماوەیەدا نازانم هاوارم كردووە یان نا. بەاڵم دەزانم قەت گوێم لە دەنگی 
هــاوارم نەبــووە. دەتگــوت گەرووم كونی تێ بۆتەوە و دەنگ لە قوڕگم دەرناچێ. 
ئێستایش كە زەمەنێكی زۆرە لەم سەراو لێژییەدا دەخلیسكێم مردم هێندەی بدەم لە 
فیزاح. . هێندەی هاوار بكەم و بقیژێنم. كەچی یەك تنۆك دەنگم لێ دەرناچێت. 
لــە پڕێكــدا لە شــوێنێ گیرســامەوە. شــەكەت و ماندوو. وەك ئــەوەی خۆم ببینم. 
جەستەیەك لە قوڕ و چڵپاو. داهێزراو. هێندە بەر دیوار و ئەو بەردە رەقانە كەوتبووم 
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كە وەكو كێڵی قەبر وابوون، ئێسقانەكانم ورد و خاش ببوون. گۆشت و دەمارەكانم 
تەفروتونــا ببــوون. جووڵــەم لەبەر بڕابوو. ئەو بارانەیش كە بێ راوەســتان دادەباری 
جەســتەی منی نەدەشــۆردەوە. ئەو هەموو بۆنە ئێلنجدەرەی لەكۆڵ نەدەكردمەوە. 
هەموو ناو لووتم و هەموو ناو مێشكم و هەموو ناو كاسەی سەرم پەنگی دابۆوە 
لە بۆنی میزێكی ســوێر و چەور. بۆنی رشــانەوەیەكی هێندە كۆن هەزاران ســاڵی 
بەســەردا تێپەڕیبوو. بۆنی زێرابێكی وەك ئەوەی هەموو پیســایی دنیای تێدا كۆ 
ببێتەوە. بۆ ساتێك، ساتێكی هێندە كورت، نەدەكەوتە ناو پێوەری هیچ زەمەنێكەوە 
گوێــم لــە دەنگــی ئــاو بــوو. دەنگــی رەوتی ئــاو. وەك ئــەوەی رێچكــەی رەوتی 
ئاوەكە، لەناو گوێچكەیەكمدا بەنێو تونێلی سەرمدا تێپەڕێ و لەناو گوێچكەكەی 
دیكەمدا دەرچێ. پاشان نەمزانی چنگۆڵی مەرگ بوو، یان چڕنووكی ترسێكی 
بێ ئامان، دوا پاشماوەی تنۆكەكانی دڵمیان تواندەوە و هێندەم ئاگایی تێدا ما خۆم 
ببینم گرمۆڵە بوومە. هیچ ئێســقانێك لەنێو جەســتەمدا نەمابوو. هێندە گرمۆڵە 
بووم وەك تۆپێكم لێ هات. بوومە تۆپەڵی ئادەمیزادێكی نەفرەت لێكراوی تەنهاو. 

نەمزانی خەوبوو بردمییەوە. یان مەرگ بوو قووتی دام.
هــەردوو ئەژنــۆم لەنێــو چااڵیی ســكمدا جێكــوت كردووە و هــەردوو ناو لەپی 
دەســتم بەســەر یەكەوە نووســاندووە و خســتوومنەتە نێوان ئەژنۆكانم و هێندەی بۆم 
كــراوە ســەرمم بردۆتــە ناو ســینگم و لە ســەرما گڵۆلــە بوومە. شــك دەكەم لەنێو 
جەستەیەكی بۆگەنگرتووی گرمۆڵە بووی ئێسقان داڕزاوی وەك ئەم جەستەیەی 
من، لەتێك رۆح جێی تێدا ببێتەوە . هەربۆیەش دیسان ترسی ئەوە دامدەگرێ كە 
دەبــێ مــن مردبێتــم. ئەگەر خــەون بوایەو ئەگــەر كابووس بوایە ئێســتا بڕابۆوە و 
كۆتایی پێ هاتبوو. ئەگەر عەزابدانی ئادەمیزادێكی داماویش بوایە هەر كۆتایی 
هاتبوو. هەموو جومگەو ئێسقانەكانم وەكو مریشكێكی بەستووی ناو فریزەرێكیان 
لێ هاتووە و بەهیچ تەور و ساتوورێك لێكدی ناكرێتەوە. سەرماو سۆڵە بە رادەیەك 
رژاونەتە ناو هەموو تان و پۆی رۆح و جەســتەم كە ئیدی هەســت بە ســەرماش 
ناكــەم. هــەر خۆم بوومەتە بەشــێك لە ســەرما. ئەوەندە دەزانــم ماوەیەك بە تەواوی 
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ئــاگاو هەســتم لەخــۆم بــڕا. نازانــم بێ هۆش ببــووم یان بۆ چەند ســاتێ رۆح لە 
جەستەم دەرچووبوو. بەاڵم مەگەر مردوو بێهۆشیش دەبێ؟ مردوو خۆی هەیە تا 
هۆشــی هەبێ. یان مەگەر مردوو رۆحی تێدایە؟ ئەم كێشمەكێشــە كەی كۆتایی 
دێت. چۆن دەبێ نەزانم مردووم یان زیندوو. بۆ دەبێ نەزانم چی روویداوە و چی 
منی هێناوەتە ئەم قەبرستانە سامناكە. كێ ئاوها منی بە دڵرەقی فڕێداوەتە ئەم 
گۆڕستانە التەریكە. من ئەگەر بزانم مردووم بێ دەنگ دەبم. وەكو هەر مردوویەك 
لەناو گۆڕی خۆم پاڵ دەكەوم و خۆم رادەســتی بەزەیی خوا دەكەم. لە دۆخێكی 
ئاوهادا كە منی تێكەوتووم مردن باشــترین قۆناغە بۆ ئاســوودەیی رۆحلەبەرێكی 
شەكەت. پێشتر تەنها شتێك كە بەردەوام، لێی دەترسام مەرگ بوو. ترسی مردن 
لەگەڵم لەدایك ببوو. هەمیشە وەكو سێبەرێك و وەكو تارماییەكی ترسناك لە خەو 
و بێــداری لەگەڵمــدا بــوو. ئاخــر مــن باجێكی گەلێ قورســم دا بۆ ئــەوەی بژیم. 
دەشمزانی مردن هەر دێت. لەگەڵ ئەوەشدا نرخێكی زۆرم دایە مەرگ تا وازم لێ 
بهێنێ وچەند رۆژێكیتر بژیم. ئەوسا مەرگێك لەبەردەمم وەستابوو، بەخۆی داوای 
نرخی لێ كردم و منیش نرخەكەم دا پێی و ئەویش دەرفەتی ژیانێكی دیكەی پێ 
بەخشیم. ئێستا نازانم ئەو سەودایە دەبێ لەگەڵ كێ بكەم. ئێستا من هیچ باكم 
بە مردن نیە. من لەم تەنها مانەوەیەم دەترسم. مرۆڤ كاتێك مرد، مردووە ئیدی. 
حەشر و نەشریشی دەچێتە دنیایەكی دیكە، بەاڵم مرۆڤ كە تەنها دەمێنێتەوە زۆر 
گوناهترە. تەنها مانەوە لە مردن تاڵترە. من لەم نەمردووە و نەزیندووەمدا زراورژێن 
بوومە. لەم تەنهاییەدا هەر چركەیەك جارێ دەمرم. ئەوەنیە یەك جار بمرم و تەواو. 
بایی ئەوەندە ئاگام لەخۆم هەیە و تۆســقاڵێ هۆش گەڕاوەتەوە ناو ســەرم تا بزانم 
هێندەی قالۆنچەیەكم لێ هاتووە لەژێر پێیەكدا پلیقابێتەوە و رۆحیشی دەرنەچووبێ. 
دەزانم گرمۆڵە بوومەو ســەرما وەها بەســتوومی ناتوانم جووڵە بەهیچ ئەندامێكی 
لەشــم بكەم. ئەوبەشــە لە مێشــكم هێشتا لەكارنەكەوتووە كە فەرمان بە ئەندامانی 
لــەش دەدات جووڵــە بكــەن. مێشــك فەرمــان دەدات. بــەاڵم جەســتەیەك لەنێو ئەو 
سەرماو زەمهەریرە دا، هەموو ئێسقانەكانی لەنێو یەكدیدا رۆچووبێتن كوا دەتوانێ 
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فەرمانــی مێشــك جــێ بەجــێ بكات. زۆرم هــەوڵ دا هیچ نەبێ بتوانم راكشــێم. 
هەموو هێزم دایە گوێچكەی التەنیشتی سەرەوە بەڵكو گوێم لە دەنگێ، بزاوتێ، 
كەسێك، خشپەی مارێ، هەڵفڕینی خاڵخالۆكێك، هەر شتێك ببێ، بێ سوود بوو. 
دنیای دەوروبەرم هێندە بێ دەنگ ببوو دەتگوت خوا هێشتا دەنگی نەخستۆتە سەر 
گیانلەبــەر و رۆح لەبــەرێ. یــان ئەوەتا من لەوە ســڕتر ببووم هیچ هەســتێكم كار 
بكات. یان مردووم و دنیای پاش مەرگ هەر ئەوها كپ و بێ دەنگە. ئەمجارەیان 
هەوڵمــدا چاوەكانــم بكەمــەوە. پێڵوەكانــی هــەردووك چــاوم دەتگوت بەســەریەكدا 
دووراونەتەوە و چەسپ كراون. چارەی دیكەم نەبوو. دەبوایە هەوڵبدەم. هەر ئەوەندە 
بزانم لەكوێم. هەر ئەوەندەی بزانم ئێرەی تێی كەوتووم ســەر دنیایەو رۆشــناییەكی 
تێدایــە یــان زەوی تەنهــا لەژێر پێیەكانی مندا كونێكی لــێ بۆتەوە و كەوتوومەتە 
حەوتەمین نهۆمی ژێر زەوی و لەمنیش زیاتر، هیچ ئادەمیزاد و هیچ گیانلەبەرێكی 
لــێ نیــەو هــەر لە بنەڕەتدا ئەم حەوتەمین نهۆمەی ژێر زەوی هیچ ئاســەوارێكی 
ژیانی تێدا نیە. ئای لەم بەختە رەشەی من. دیسان هەوڵدەدەم چاوەكانم بكەمەوە. 
هێز دەدەمە بەرخۆم و هەموو وزەم دەڕژێنمە نێو پێڵوی چاوەكانم، هەست دەكەم بە 
حاستەم جووڵەیەك دەكەوێتە نێو پەڕە تەنكەكانی سەر چاوەكانم. لە پڕێكدا پەردەی 
چاوەكانــم دەكرێنــەوە و بوركانێــك لــە مرۆڤــی غەزەبگرتــووی تــووڕە دەتەقێتەوە و 
دەنگێــك لــە رووخانــی بنمیچــی هەســارەیەكی زەبــەالح دەچێ هەموو ناو ســەرم 
دەشــلەقێنێ و خێــرا هەوڵــی پێچەوانــە دەدەمەوە و دەمهەوێ چــی زووترە پەردەی 
چاوەكانــم دادەمــەوە و پێڵوەكانم بنووقێنمەوە. چەنــد ماوەیەكی كورت بوو. رەنگە، 
ئەگــەر چركەیــەك بكەیتــە هەزار بــەش، هەر تەنها هێندەی یەك لــە هەزاری ئەو 
چركەیە چاوەكانم كرانەوە و ئەو بوركانە مرۆییە بە روومدا تەقییەوە و هەسارەیەك 
بــە هەمــوو زەبەالحییەكەیــەوە زرمەی خســتە مێشــكم. ئێســتاش ترســی بوركانە 
مرۆییەكــەو دەنگــە ســامناكەكەی داتەپینی هەســارە زەبەالحەكــە وا بەنێو ناخمدا 
گــوزەر دەكات و دەمهەژێنــێ. مێشــكم وێنــەی بوركانەكــەو دەنگــی تەقینــەوەی 
هەسارەكەی تۆمار نەكرد تا لێیدەمەوە و هیچ نەبێ بزانم ئەمە چی بوو؟ یان سەرە 
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داوێكم دەستكەوێ. یەكجار هات و رۆیی. تەنها ترسەكەی لە دەروونم هەر مایەوە. 
چەندی بەســەردا تێپەڕیوەكەچی هێشــتا موچركەی ترس پێســتم دەوڕووشــێنێ. 
دەڵیێ چڕنووكی پشیلەیەكی برسییە نینۆك لە پێست و رۆحم دەخشێنێ. دەمهەوێ 
هەوڵێكــی دیكــە بــدەم. دەمهەوێ دیســان چاوەكانم بكەمەوە. بــەاڵم خۆم بۆ ئەوە 
ئامادە دەكەم بەهەمان خێرایی كە چاوەكانم دەكەمەوە دایانبخەمەوە. بەرگەی ترسە 
گەورەكــە ناگــرم. بوركانــم دیــوە كــە دەتەقێتــەوە ئاگــر فــڕێ دەدا و جەرگوناوی 
گڕگرتــوو بەونــاوەدا دەپژێنــێ، قەتم نەبیســتووە بوركانێك بتەقێتــەوە و ئەو هەموو 
ئادەمیزادە تووڕەیە فڕێ بداتە دەرێ. هەموویش بۆ گیانی منێكی تەنهاو سەرما 
بردەڵە. نازانم كەسێكە لە دەستبەتاڵی خۆی خەریكی گەمە كردنە لەگەڵم یان لە 
بێچارەیــی خــۆم، هــەر خۆمــم كەوتوومەتــە گەمــە كــردن لەگــەڵ خــۆم. بەســەر 
التەنیشتێكدا، لەسەر زەوییەكی قوڕاوی و سارددا، لەژێر بارانێكی بێ بڕانەوەداو 
لە كەشێكی زوقماوی و شەختەبەنددا، جەستە الواز و رۆحە پەرپووتەكەی خۆمم 
هێنــدەی قالۆنچەیــەك گرمۆڵە كردووە و كەچــی كەوتوومەتە گەمەكردن لەگەڵ 
خۆم. لەهەموو ئازای جەستەم تەنها دەسەاڵتم بەسەر پێڵوەكانی چاوانمدا دەشكێ، 
ناوێرم ئەویش بكەمەوە. ئێستا تینێك دەدەمە بەر خۆم. دەمهەوێ بوێری و جورئەتێك 
لەناو خۆمدا شەتەك بدەم. ئەمجارەیان بەتەمام هەوڵبدەم لەبەرامبەر ئەو بوركانەدا 
بەهێــز و خۆڕاگــر بــم. دەمهەوێ و بەتەمام، بەبێ تــرس و بەوپەڕی بێ باكییەوە 
ســەیری روخســار و دەموچاوی هەموو ئەو مرۆڤە تووڕانە بكەم كە لەنێو هەناوە 
گڕگرتووەكەی بوركانە تەقیوەكەدا هەڵدەدرێنە دەرێ و بەرەو رووی من تەوژم دێنن 
و، دەمهەوێ تەنانەت یەخەیان بگرم و لێیان بپرسم چییان لە منێك دەوێ كە تاك 
و تەنهــا، لــە حاڵەتێكــی بەرزەخیــدا لەنێوان مەرگ و ژیانــدا پەلكوتانمە. ئەرێ. 
دەمهــەوێ بزانــم چییــان لێــم دەوێ. مەگــەر هیچ مرۆڤێك هێنــدەی من عەزابی 
كێشاوە. مەگەر هیچ مرۆڤێك هێندەی من وەڕز و شەكەت بووە لە ژیانكردن و لە 
مردنیــش. مــن ئێســتا ئارەزووی مردن دەكــەم ئەگەر لە ژیاندا بــم. جار بەجاریش 
ئارەزووی ژیان دەكەم ئەگەر مردبێتم. لەنێو هەموو بەندە بێ ئەژمارەكانی خوادا، 
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داماوتر و بێچارەتر لەمن هیچ كەسێكی دیكە نییە. ئەوە تەنها منم. ئەرێ، ئەوە 
تەنهــا منــم دەتوانــم بەرگەی ئــەوە بگرم كە نەزانم مردووم یــان زیندووم. نە ئەوەتا 
مردووم وئاســوودە لەناو گۆڕەكەمدا پاڵكەوم و نە ئەوەتا زیندووم و دەژیم. دیســان 
خــۆم دەخەمــەوە بەرتاقیكردنەوەیەكــی دیكە. جارێك، كە مەزەندەی ئەوەم دەكرد بە 
مردوویی نێژراوم و لەنێو گۆڕدا زیندوو بوومەتەوە، ویستم هەستمەوە و دڵنیا ببمەوە 
لەوەی ئەگەر لەنێو گۆڕدا بم سەرم بەر بەردی ئەلحەد دەكەوێ و ئەگەریش نا، 
ئــەوا كابووســێكە و من هێشــتا لەســەر دنیام. لەویــان دەرچووم. ئێســتا دەمهەوێ 
جارێكیتر خۆم تاقی بكەمەوە و بزانم ئەوانەی وا بەخوێنی من تینوون ودەیانەوێ 
هێزی سووتان لە گڕی بوركان وەرگرن و هەڵمكڕووزێنن كێن و چییان لێم دەوێ. 
چاوەكانم دەكەمەوە. لە ماوەیەكی كورتتر لەجاری پێشــوو، بە ترســێكی زێدەتر لە 
جــاری پێشــوو، بەرلــەوەی بوركانەكــە لەنێو دۆزەخی خۆیدا قووتــم بدات چاوەكانم 
دەنووقێنمــەوە. هەمــوو مرۆڤــە تووڕەكانم بینی. بەاڵم كەســیانم نەناســی. فریای 
ئەوەش نەكەوتم یەخەی یەكێكیان بگرم بزانم ئەوان كێن و چییان لێم دەوێ. ئەوان، 
بەهەموویــان، قوڕگــی بوركانەكەیــان بەالی مندا الر كردەوە و ویســتیان فڕێمدەنە 
ناوییەوە. ئای لەو وەحشەتە. ترس لە سەرما زیاتر گرمۆڵەی كردم. ئێستا هەست 
دەكــەم تەنهــا پێســتم ماوە. ناو پێســتم هیچ نیە. پڕە لە هەوایەكــی تەزیو. پڕە لە 
هەڵمی ترس. كەس وای بەســەرنەهاتووە یەقینی هەبێ نە پارچە ئێســقانێك و نە 
دڵۆپــێ خوێــن و نــە بســتێك دەمار و نە هێندەی غرامێك گۆشــت بە جەســتەیەوە 
مابێ. هەر تەنها كاســەیەكی پڕ لە بەفر و پێســتێكی پڕ لە هەوای تەزیوی لێ 
مابێتەوە. دەمهەوێ روو لە ئاســمان بكەم و بپاڕێمەوە. دەمهەوێ بكەومە بەرپێی 
ئەو قودرەتەی وا سزام دەدات. دەمهەوێ پڕ بە چاوەكانم بگریم و هێندەی هەموو 
دەریاكانی سەر هەموو هەسارەكان فرمێسك بڕێژم. دەمهەوێ پڕ بە گەرووم هاوار 
بكەم. دەمهەوێ چوارلەپ بكەومە سەر قاچەكانی ئەو قودرەتەی وا سزام دەدات. 
چیتــر بەرگــە ناگرم. ئەو ســزایە لە ســەرووی توانای بەرگەگرتنــی مرۆڤە. من 
مرۆڤێكــی دامــاوم. هێنــدەی مێروولەیەكیــش دەســەاڵتم نیــە. دەمهــەوێ خــوا لە 
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خەڵقكردنی مرۆڤ پەشیمان بكەمەوە. دەمهەوێ بڵێم ئەوەتا من مەخلوقێكم ناوم 
مرۆڤە و گوایە ئادەمیزادم. ئەوەتام هێندەی قالۆنچەیەكی پلیقایەوە زەلیلم. ئەوەتا 
خەریكە لەناو بۆگەنی میز و پیسایی و رشانەوەدا دەخنكێم. ئەوەتا ئەوە منم. ئەو 
مەخلوقــەی نــاوی مرۆڤــەو توانــای دەرچوونــم نیــە لەنــاو ئەو هەموو پیســییەی 
خۆمــدا. مــن مەخلوقێكــی زەلیلم. لــەوە زەلیلترم كەس خۆی بــە ئازاردانی من و 
ســزادانی مــن و عەزابدانــی منــەوە خەریك بكات. تەنها كەللەی بەتاڵی ســەرم و 
توورەگەی پڕ لە هەوای جەستەیەكی بۆگەنم لێ ماوەتەوە. ئیدی سزای چی و 
ئازاردانــی چی...دەمهــەوێ چاوەكانــم بكەمەوە. دەمهەوێ بــۆ دواجار چاوەكانم 
بكەمــەوە و هیــچ ترســێك نەتوانێ ناچــارم بكات بینوقێنمەوە. بەتەمــام چاوەكانم 

بكەمەوە و بە زەقی بیانهێڵمەوە. 
تنۆكە پەرش و باڵوەكانی غیرەت، تنۆكە بێ رەنگ و كاڵبووەكانی غیرەت،دوا 
پاشــماوەی هێزە درۆزنەكانی غیرەتی ناو وجودم كۆ دەكەمەوە ســەریەك بەشــكەم 
بتوانم پێڵوی چاوەكانم لێكبكەمەوە كە نازانم زوقم و شەختەو سەرما، یان پەنجە 
زبرەكانی مەرگ وای داخستوون هەر دەڵێی لە ئەزەلی خەلیقەتەوە نەكراونەتەوە. 
دەڵێــی پێڵوەكانــی چاوەكانــم هەر لە ســەرتاوە بە داخراوی دروســت كراون. مەگەر 
دەكرێ بنیادەمێكی پڕ لە هێز و قودرەت، پڕ لە توانای كوشتن و پلیقاندنەوە، پڕ 
لە توانای بەگژداچوونەوەی هەموو یاسا و رێسا ئەرزی و ئاسمانییەكان، خاوەنی 
دڵێك لە بەرد، پڕ لە غەدرێك كە پێیوابوو ئەو ئەرزە دەبێ شانازی بەخۆیەوە بكات 
كــە من پێم دەخســتە ســەری، پــڕ لە قودرەتێكی الموتەناهی كــە هەموویان وایان 
پێناسە دەكرد » ئەگەر رەقترین بەرد لەسەر كورەی ئەرزدا لەنێو پەنجە سفتەكانمدا 
بگوشم دەیكەم بە ئاو«، مەگەر دەكرێ كەسێك كە تەنها ناوەكەی، جەنگەڵترین 
ســمێڵی هەڵدەوەراند، زلترین لووتی دەشــكاند، ئارەزووی بكردبایە ملی بنیادەمی 
لەنێو ئاڵقەی پەتی سێدارەدا بە زیندویی دەردەهێنا، حەزی بچووبایە سەر هەر چ 
ژنێك تەنها بە ئیشارەتێكی چاو، دەبوو بە خاوەنی. مەگەر دەكرێ منێك كە هەستم 
دەكرد ئیدی ئەو پێســتەی منی لەناودام زۆر تەســك بۆتەوە و قودرەتی من دەبێ 
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لەناو پێســتی پێكەوە دووراوی ســەدان شــێر جێ بكرێتەوە. منێك كە هەستم دەكرد 
چیــدی لــەم دنیــا بچووكەدا، كە پڕە لە مرۆڤــی بوودەڵەو پەرپووت و الواز جێگەم 
نابێتــەوە و پێویســتم بــە دنیایەكــی بەرینتــر و فەزایەكی بەرفراوانتــر و زەمینێكی 
سفت و سەختتر و هەوایەكی زیاتر و ئاسمانێكی بەرزتر و مرۆڤگەلێكی وەحشیتر 
و دڕندەتر و بەهێزترە تا لەناویاندا بژیم. هەســتم بە بچووكی و ســووكایەتی دەكرد 
لــە دنیایەكــی هێنــدە بەرتەنگ و بەرتەســكدا دەژیم. ئاخر ئــەوە منم كە بە جادەو 
شــەقامەكاندا دەڕۆم ژن و پیاو، گەورەو بچووك، هەموویان بە بینینم میز ئەكەن 
بە خۆیاندا و هەركەسەو بەرەو پەنایەك هەڵدێن. ئەوە منم كە زراوم لەناو هەناوی 
هیچ بنیادەمێكدا نەهێشــتووە. ئەوە منم كە ئیرادە بكەم دەكوژم و كە ئیرادە بكەم 
مــردوو لەســەر لێــواری گۆڕ بــەرەو ژیان دەگەڕێنمەوە. مەگــەر دەكرێ ئەو منە، 
چۆڕێك هێز، تنۆكێك غیرەت، دڵۆپێك تین و تۆسقاڵێك وزەم تێدانەمابێ و نەتوانم 
پێڵــوە تەنكەكانــی چاوەكانم لێكبكەمەوە. ئــەوە چۆن كتوپڕ ئاوها بەتاڵ بوومەوە. 
ئەوە چۆن بوو ئاوها بوومە كرمێكی بێ دەســت و پێ و بێ باڵ و بێ هێز. ئەو 
هێزەی لە مندا هەبوو دەبوایە لەبن نەهاتوو بێ. ئاخر بڕیارەكە وابوو. هێزێكم پێ 
بەخشرابوو نەدەبوا چك بكات و وشك هەڵگەڕێ. دەبوایە وەكو كانیاوێكی قەدپاڵ 
هــەر بزێــت و قوڵــپ بدات. دەبوایە ئاگری نــاو دەروونم وەكو یەكێك لە چاڵەكانی 
دۆزەخ بۆ هەمیشە بڵق بدات و بسووتێنێ. ئەی ناگەهان چیم بەسەرهات؟ فووم 
لــێ كرابــوو؟ كــێ فووی تێكردبــووم و كێ بەتاڵی كردمەوە. ئێســتا پڕم لە بۆنی 
گەنیو. توورەگەیەكەم پڕ لە میزێكی ســوێر و پڕ لە پیســاییەكی پەنگخواردوو. 
پڕم لە رشانەوەیەكی خواردنی سەدان و هەزاران ساڵ كەڵەكەبووی هەرسنەكراوی 
بۆنداگرتــوو. وەك ئــەوەی رۆحــم لــە جەســتەم دەرچووبــێ و بەدیــار الشــە رزیو و 

بۆگەنەكەمدا وەستابێتم.
بەسەر التەنیشتی چەپەمدا خۆم گرمۆڵە كردووە. ئەو التەنیشتەم كە كەوتۆتە 
سەر زەوی، دەڵێی لەسەر ئەرزێكی شەختە بەستوودا راكشاوم هێندە تەزیو و ساردە. 
ئەژنۆكانم لەناو چااڵیی سكمدا قفڵ كردووە. ناولەپی هەردوو دەستم بەسەریەكەوە 
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نووساندووە و خستوومنەتە مەعبێنی رانەكانم. ال روومەتێكم بەسەر توێژاڵێك زوقمدا 
بەســەر زەویدا كەوتووە. جارێكی دیكە لە پەنجەكانی قاچمەوە دەســت پێ دەكەم، 
هەوڵدەدەم هەر ئەندامێكی جەســتەم، هەرشــوێنێك بێت، هەر جومگەیەك لە لەشــم 
تەنها جووڵەیەك بكات و لە زیندوو بوونم دڵنیاببمەوە. یان كۆتایی بەو مشتومڕە 
بێنم لەگەڵ خۆمدا و دڵنیاببمەوە لە مردنم. دەمهەوێ بە الیەكدا بكەوم. دەمهەوێ 
بزانم زیندووم یان مردووم. كەچی، ئەگەر مریشــكێكی بەســتووی ناو بەفرگرێك 
جووڵەی بە ئەندامێكی جەســتەی كرد ئەوا منیش كردم. هەموو تەقەلالكانم بێ 
ســوود بــوو. گەڕامــەوە ســەر هەوڵدانی كردنــەوەی پێڵوە بەســتووەكانی چاوەكانم. 
هەوڵی زۆرم دا دەستەكانم لە مەعبێنی هەردوو ال رانمدا بێنمە دەرێ و یەك جار، 
تەنهــا یــەك جار چاوەكانم هەڵگڵۆفم بەڵكو بكرێنەوە كەچی نەمتوانی. چاوەكانم 
ببوونە دوو پەنجەرەی لە ئاســن دروســتكراو كە ژەنگی ســەدان ســاڵ بۆ هەمیشە 
دایخســتبێ. لووتم بۆنی هەموو پیســاییەكانی گۆی زەوی بۆناو كاســەی ســەرم 
دەگواستەوە. پێستم، سەرمای هەموو جەمسەرە بەستووەكانی هەموو هەسارەكانی 
گەردوونی بۆ نێو كڕكڕاگەی ئێسقانەكانم دەگواستەوە. دەتگوت هەزاران سەرە ژن 
و قەیرە كچ لەنێو سەرمدا چوار مەشقی دانیشتوون و دوو بە دوو دەستاڕ دەهێڕن. 
گوێچكەكانم تریشقەی هەور و چەخماخەی بروسك و دەنگێكی ترسناكی هەموو 
ئاژەڵــە دڕندەكانــی خوا خەڵقی كردوون وەردەگرت. دەمارەكانی جەســتەم هەســتی 

تەزیوی ترس و خەوفێكی زراو تۆقێنیان بەنێو خۆیاندا گوزەر پێ دەكرد. 
كەچی من هەر پێویستم بەكردنەوەی چاوەكانم بوو ئەویشم بۆ نەدەكرا . لە پڕێكا 
هــەور لــە گرمەیەكــی زۆر خۆفناكی دا. لەوە دەچوو دوو گاشــە بەردی زەبەالح، 
یــان دوو كێــوی بەردیــن بەهەمــوو هێز و تینیان خۆیان پێكدا خشــاندبێ. هاوكات 
لەگەڵ هاشــەی بێ كۆتایی هەورەكەدا، بارانێكی شــلەتێن دا باری، ئەگەرچی 
بۆگەنییەكەی جەستەمی خەستتر لێ كرد بەاڵم هەستێكی ئارامكەرەوەیشی پێ 
بەخشیم. ورەیەكی دایەوە بەرم تا دیسان تەقەلالی كردنەوەی چاوەكانم دەست پێ 
بكەمــەوە. ئەمجارەیــان زوقمی نێو تاڵە برژانگەكانم توایــەوە. توانیم هێندەی یەك 
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لەســەر هــەزاری چركەیەك پێڵوەكانم لێكدی بترازێنــم و چاوەكانم بكەمەوە. نازانم 
چــۆن توانیــم لــەو مــاوە كورتەدا، لــەو ماوەیەدا كە لە كورتیــدا نەدەچووە ناو هیچ 
پێوەرێك ئەو حەشــاماتە بێ شــومارە ببینم. هێندە زۆر بوون لە ئەژمار نەدەهاتن. 
لەگــەڵ ئەوەشــدا، لــەو مــاوە زۆر كورتەی توانیــم چاوەكانم بكەمــەوە هەموو ئەو 
كەســانەم بینی. رووخســاری تووڕەو پڕ لە غەزەبی هەر هەموویانم بینی. پڕ بە 
گــەروو هاواریــان دەكــرد. پــڕ بە دەمیان هوتافیان دەكێشــا. یەكەو مەشــخەڵێك لە 
ئاگر بە دەستێكییەوە و دەستەكەی دیكەی كردبووە مست و روو لە من لە هەوادا 
رایدەوەشــاند. ئــەو هەمــوو بنیادەمە لەو چركەســاتە دا چۆن رژانــە نێو چاوەكانم. 
چۆن توانیم لەو ساتە كورتەدا ئەو هەموو روخسارە ببینم. تەنانەت توانیم زۆربەیان 
بناسمەوە. دەتگوت بوركانێكی مرۆیی لەم شارەدا تەقیوەتەوە و ئەو هەزاران. ئەو 
ملیۆنەها مەخلوقەی لە چاڵێكی پڕ لە غەزەب و كانگایەكی تژی لە رق و قین 
و مەنجەنیقێكی پڕ لە گرژی و قاڕسی فڕێدراوەتە سەر زەوی و هەموویان رووە 
و من دەهاتن. هەموویان لە تۆپەڵێك گرژی و تووڕەیی دەچوون و دەمیان زیاتر لە 
ئاستی بینینی چاوەكانم دەكرانەوە. ترسێكی سەیریان رژاندە نێو هەموو دەمارەكانی 
لەشــم. ترســام لەنێو دەســتە مســتكراوەكانیاندا بمهاڕن. ترســام لەژێر پێیەكانیاندا 
بمپلیقێننــەوە. ترســام ئاگری تووڕەییان بمســووتێنێ. ترســام ئــەو هەڵچوونەیان لە 
چركەساتێكدا بمكات بە هەڵم و بمدا بەدەم رەشەبای غەزەبیانەوە. زۆریانم دەناسی 
بەاڵم نەمدەزانی كێن. بە روخســار دەیانمناســییەوە. كەچی هێندەی لەو ماوە زۆر 
كورتــەدا بیــرم كــردەوە نەمتوانی بزانم كێن و چیان لەمن دەوێ. بۆ ئەوها بەرووی 
مندا تەقیونەتەوە. هەر ئەوەندەم بۆكرا، خێرا پێڵوە تەنكەكانی چاوم داخەمەوە. كە 
چاوەكانم داخستەوە دەتگوت تەلەفزیۆنەكەم كوژاندۆتەوە كە ئەو هەموو حەشاماتە 
تووڕەیــەی لــە بوركانــە تەقیوەكــەدا دەگواســتەوە نێــو چاوەكانم. دنیا لەناو ســەرم 
كــپ بــوو. هیــچ دەنگێــك نەما. هیــچ وێنەیەكیش نەمــا. گڕكانەكــە كوژایەوە. 
ئەو دۆزەخەی ئاگری دەپژاند دامركا. وەك ئەوەی بۆ چركەســاتێك ســەرقەپاخی 
دۆزەخیان بە روودا كردبێتمەوە و پاشان سەرقەپاخەكەیان دانابێتەوە شوێنی خۆی. 
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» كەوابــێ مــن مــردووم. ئەوەتا دۆزەخم بــەروودا دەكرێتەوە. ئــەرێ، من مردووم. 
كەسێكی زیندوو ئەوهای بەسەر نایە كەبەسەر من دێت«.

ســەرلەنوێ، كــە هەســت بە ســەرما دەكەمــەوە، لە دنیای مــردن دێمە دەرێ. 
ئومێــدی زینــدوو بوونم تێدا دەگەڕێتەوە. ســەرما تا ناو كڕكڕاگەی ئێســقانەكانم 
رۆچــووە و تەنانــەت هەســت بــەوەش دەكــەم كــە چــۆن وەكــو مۆریانــە مۆخی نێو 
ئێســقانەكانم دەخــوا. هەرچەنــدە ئازاری زوقم و ســەرماكە لەنێو جەســتەمدا زیاتر 
هەســت پــێ بكــەم بەالمەوە خۆشــترەو هیــچ نەبێ ترســی مردنــم ال دەڕەوێنێتەوە 
و دەزانــم بنیادەمێكــی مــردوو قەت هەســت بــەو جۆرە ئازارانە ناكات. من پێشــتر 
نەمردووم. بەاڵم شەش مانگ، سەد و هەشتا رۆژ، چوار هەزار و سێسەد وبیست 
ســعات، دووســەد و پەنجاو نۆ هەزار وســەد خولەك، پانزە ملیۆن و پێنج ســەد و 
پەنجاو دوو هەزار چركە خستمیانە داوی مەرگێكی رەش و پڕ لە ئازار. بۆیەشە 
هەموویــم ورد كــردەوە چونكــە ئەوێــی منیان تێ خســت هەمــوو چركەیەكی واتا 
جارێك مردن. هەر چركەیەك لەوێ حســێبی خۆی بۆ دەكرا. ئەو چركانەی تێدا 
نەدەمردین واتا ژیان. ئەو چركانەی تێدا ئەشكەنجە نەدراباین واتا ئاسوودەییەكی 
پڕ لە ئازار. ئەو چركانەی بەسەر زەویدا بەرەو فەلالقەوقامچی و بوتڵ تێڕاكردن و 
شەق تێهەڵدان راپێچ نەكراباین واتا ئارامگرتنێكی پڕ لە دڵەڕاوكێ و ترس. ئەرێ. 
لەوێ لەناو هەموو چركەكاندا دەمردین. لەناو هەموو چركەكاندا دەنێژراین. لەناو 
هەموو چركەكاندا خۆمان هەڵدەكێشا لە میز و پیسایی. لەناو هەموو چركەكاندا 
ئەو پرســیارە پڕ لە گومانەمان لەخۆمان دەكرد » ئایا هێشــتا زیندووین«. لەنێو 
زۆرێك لە چركەكاندا دەمردین. تەنانەت دەنێژراین. بەاڵم وەكو مردنی ئێستا نەبوو. 
ئێستا نازانم مردووم یان زیندوو. هەندێ لە ئاماژەكان هی مردنن. هەندێكیشیان 
هی زیندوو بوونن. من هێشتا نەمتوانیوە خۆم بەسەر الیەكدا ساغ بكەمەوە. ئەگەر 
زینــدووم بــۆ توانــای جووڵەیەكم بە ئەندامانی جەســتەم نیە. بۆ لەم عەدەمســتانە 
هێندە تەنهام. چی منی فڕێ داوەتە نێو ئەو هەموو تەنهاییە ترسناكە. بۆ دەنگم 
دەرناچێ هاوارێ بكەم. بۆ ئاسمانێك بەدیار سەرمەوە نیە. بۆ هیچ ئاسەوارێ لە 
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رۆحلەبەرێ شك نابەم. بۆ گوێم لە دەنگی ئەحەدێ نابێ. بۆ ئاوها كەوتوومەتە 
بــەر غــەزەب و تووڕەیــی. ئــەو گڕكانە چییە هــەر كە چاوەكانــم لێكدەكەمەوە بە 
روومدا دەتەقێتەوە و ملیۆنەها بنیادەمی تووڕە هەژموونم بۆ دێنن و بە مســت و 
مەشخەڵی ئاگر هێرشم دەكەنە سەر و دەیانهەوێ بمهاڕن. بمپلیقێننەوە. بمسووتێنن. 
بمكەن بە هەڵم. ئەوان كێن و چییان لەمن دەوێ. ئەگەریش مردووم بۆ وەكو مردوو 
هەڵسوكەوتم لەگەڵ ناكرێ. بۆ لەناو گۆڕدا نیم. بۆ وەكو هەر مردوویەك حیساب 
و كیتابــم لەگــەڵ ناكــرێ. ئــێ خــۆ ناكرێ لە یــەك كاتدا مردوو بــم و زیندوویش 
بــم. مــن یــەك بنیادەمم. یەك جەســتە و یــەك رۆحم هەیە. دەبێ یــان مردبێتم یان 
زیندو بم. كەچی من جارێ هەردووكیانم و جارێ هیچیان نیم. دەمهەوێ بگریم 
و ناتوانــم. دەمهــەوێ هــاوار بكــەم ناتوانم. هاوارێكی هێندە پڕ تــەوژم، ئەگەر لە 
گەرووم بێتەدەرێ هەموو ئەو هەورە رەشــەی ژوور ســەرمی داگرتووە رادەماڵێ و 
لەتە ئاســمانێك دەردەكەوێ بزانم شــەوە یان رۆژ، ئەســتێرەیەك بەو لەتە ئاســمانەوە 
دەردەكەوێ رۆشــنایی و تروســكاییەك لە ئومێدم پێ ببەخشــێ. ئەگەر ئەو هاوارە 
پڕ تەوژمە لە گەرووم دەرچێ هێندەی پەنجا رێختەر هێزی دەبێ و گۆی زەوی 
لە بنەوەڕا هەڵدەتەكێنێ و بە تێكڕایی سەراوبنی دەكات. ئەگەر رێگەی گەرووم 
بكرێتــەوە و ئــەو هــاوارە پڕ تەوژمەی لێ دەرچێ ئەو تەمەی بەرچاومی گرتووە 
رادەماڵێ وئەو گڕكانە كپ دەكات كە هەندێ مرۆڤی تووڕەم بەرەو روو هەڵداوێ. 
هەمیشــە دیمەنە ترســناكەكان، خەونە تۆقێنەرەكان، زیندە خەونە وەحشــەتناكەكان، 
هاتنەوە یادی رووداوە تاڵ و ســوێرەكان لەكاتی چاونووقاندا دەكەونە ســەر مێشــك 
و بنیــادەم دەخەنــە دۆخێكــی ترســناكی تەنگەتاوی و وای لــێ دەكەن بە خێرایی 
چاوەكانــی بكاتــەوە و ئــەو دیمەنە زراو رژێنانە لە ســەر شاشــەی زەینی البدات و 
بیكوژێنێتــەوە. هەندێجــار بنیــادەم، بە هەمو ئەو توانایەی هەیەتــی وێڕاناگاو لە 
قودرەتی نامێنێ پێڵوە تەنكەكانی چاوی بكاتەوە. كەچی من ئێستا كەوتوومەتە 
دۆخێكی پێچەوانەوە. كە چاوەكانم دەكەمەوە هوروژمی سەدان و هەزاران مەخلوق و 
بنیادەمی تووڕە، هەزاران هەزار مستی موكوم و هەزاران هەزار مەشخەڵی ئاگردار 
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دەڕژێنە ناو چاوەكانم و لەگەڵ ئەواندا، ترس، وەكو دەریایەكی هاروهاج دەمخاتە 
نێو شــەپۆڵە بێ بەزەییەكانی خۆی. كەچی، كاتێك چاوەكانم دەنوقێنمەوە هەموو 
ئەو رووداوانە و ئەو دیمەنە سامناكانە دەكوژێنەوە. من بوومەتە پاڵەوانی فلیمێكی 
پــڕ لــە خەوفــی بێ كۆتایــی هیچ بینەرێكم نیــە لەخۆم زیاتر، هیــچ ئەكتەرێكم 
لەگەڵــدا نیــە لەخۆم زیاتر. نە سیناریســتێك دەناســم و نــە دەرهێنەرێك. كەس نیە 
پێمبڵێ رۆڵی خۆم چۆن بگێڕم. كەس نیە بڵێ ئەو فلیمە سەرەتاكەی چۆن دەستی 
پــێ كــرد و كۆتاییەكــەی لە كوێدایە. هەر بەخۆم تاكە ئەكتەری فلیمەكەم و هەر 
بەخۆم تاكە بینەری فلیمەكەم. بەاڵم بێ گومانم لەوەی سیناریۆی ئەم دۆخەی 
تێــی كەوتــووم لــە توانای نووســینی نەك مــن، هیچ بنیادەمێك نیە. ســیناریۆی 
ژیانــی ئێمــەو ســیناریۆی مــەرگ و دوای مەرگی ئێمە لــە توانای قودرەتێكی 
ســەرووی بیــر و هۆشــی ئێمەیــە. دەرهێنەری فلیمی ژیانــی ئێمە هێندە بلیمەتەو 
هێندە پڕ توانایە خودی خۆمان ســەرمان لە هەڵســوكەوتی خۆمان ســوڕدەمێنێ. 
كاری وا دەكەین ئەقڵی خۆمان لە ئاســتیدا دەستەوەســتان دەوەســتێ. قســەی وا 
دەكەیــن قــەت پێشــتر بیرمــان لــێ نەكردۆتەوە. ئەرێ ئــەوە من بووم ئەو قســەیەم 
كــرد؟ ئــەرێ ئــەوە مــن بووم ئەو كارەم كرد؟ ئەرێ ئەوە من بووم ئەو هەموو هێزەم 
تێدابوو، پێم نەدەزانی؟ ئەرێ بەراســت، ئەوە منم هێندە بلیمەت و هێندە قســەزان 
و هێندە پڕ لە ئەقڵ و هۆشــمەندی و هێندە پڕ توانام. بەخۆمان سەرســام دەبین. 
وەختێكیش هەر ئەو منە، دەكەوێتە دۆخێكی وەك ئێستای منی تێ كەوتووم، نە 
توانام هەیە چاوەكانم بكەمەوە، نە توانام هەیە جووڵەیەك بە یەك ئەندامی لەشــم 
بكــەم، نــە توانــای بیركردنەوەم هەیە، نە ئەقڵم بڕ دەكات خۆم لەم دۆخە ترســناكە 
رزگار بكەم. ئێستا من هەر تەنها قەپێلكێكی ناو بەتاڵم. وەكو هێلكەیەك ناوەوەی 
پڕ كرابێ لە هەوایەكی قورس. هەست ناكەم ناو زگم هیچی تێدابێت. هەست بە 
بوونی دڵیشــم ناكەم لەناو ســینگمدا. باوەڕیش ناكەم تنۆكێ خوێنی گەرم بەناو 
دەمارە شــەختە بەســتووەكانمدا هاتوچۆ بكات. لەگەڵ ئەوەشــدا دەبێ زیندوو بم. 
ئەی ئەگەر زیندوو نیم ئەو مشتومڕە بێ بڕانەوەیە لەگەڵ خۆم چیە. مردوو بۆیە 
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مردووە كۆتایی بە هەموو شتێكی بنیادەم دێت. بەاڵم من كە چاوەكانم دەكەمەوە 
حەشاماتێكی بێ ئەژمار دەبینم بەرەو رووم شەپۆڵ دەدەن. گوێم لە شریخەی هەور 
دەبێــت. تەنانــەت گوێم لــەو كپی و بێ دەنگیە ســامناكەی دەوروبەرمە. ناوە ناوە 
دەتوانــم هەنــدێ شــتی رابردوو. رابردوو؟ نەفرەت لە رابــردوو. گوتم رابردوو؟ ئای 
خوایــە. ئەمــە چیە لەناو مێشــكم روودەدات. ئــەو هەموو ناڵەو فیغانە چییە. ئەو 
هەموو زاری و گریانە چییە. ئەم هەموو فیزاح و قیژەیە چییە. ئەو هەمو هاوارە 
چییە. ئەوانە كێن. ئەو هەموو دەنگە لەكوێوە دێ. ئەو خەڵكە سەیر و عەنتیكەیە 
خەڵكی كوێن..؟ بە چ زمانێ قسە دەكەن..نا، قسە ناكەن. هەر دەمیان نیە. بەاڵم 
ئەو هەموو دەنگە لەوانەوە دەردەچێ. دنیاو بنیادەمەكان لەناو ئۆقیانوسێك لە خوێن 
مەلە دەكەن. خوێن لە ئێسقانەكانەوە فیچقە دەكات. ئەوان بنیادەمن. هاوار دەكەن 
و ددانەكانیان هەڵدەوەرێ. هاوار دەكەن و ســەریان لە لەشــیان جیا دەبێتەوە. هاوار 
دەكەن و لەناوقەد ڕا دەپسێن. هاوار دەكەن و لەنێو دەریایەك لە خوێندا باسكەمەلە 
دەكــەن. هەڵدێــن. هــەر ئاوڕی الی مــن دەدەنەوە و هەڵدێن. هــەر بەدەم هەاڵتنەوە 
میز دەكەن بەخۆیاندا. لە پاشەڵیاندا پیسایی هەڵدەڕێژن. پشتی سەریان كونی تێ 
دەبێتەوە و چاویان لە كونەكانی پشــتی ســەریانەوە بڵقەی لێوە دێ و دەردەپەڕێ. 
ئەوانــە هەموویــان هەڵدێــن. ئاوڕی خێرای الی من دەدەنەوە و هەڵدێن. من ئاگام 
لــە خۆمــە. لە شــوێنی خــۆم وەســتاوم. كەچی ئەوان هــەر لێم هەڵدێــن. عەجەب 
ترســێك بە رووخســاریانەوەیە. دەكەونە ناو گێژەلۆكی دەریا ســوورەكەو نوقم دەبن و 
دەرناچنەوە وناكەونەوە سەر ئاوە سوورەكە. ئەو هەموو بنیادەمە بۆ لەمن هەڵدێن. 
رابردوو؟ من گوتم رابردوو؟ ئای خوایە. وەكو مشك چۆن بە تەڵەی سیكۆتینەوە 
دەبێ، منیش هەر هێندەی مشكێكم لێ هاتووە و هەردوو قاچم بە زەوییەكی پڕ 
لە ســیكۆتینەوە نووســاوە. هەر ئاوڕ دەدەمەوە هەر ترســم لێ دەرژێ و هەر ناتوانم 
شەقاوێك بەرەو پێشتر هەڵبێم. رابردوو؟ ئەوە رابردووە راوم دەنێ؟ ئەوە چیە. ئەوانە 
كێن. تازە هەموان لێم هەڵدەهاتن. كەسیان زراویان تێدانەمابوو. بە ترسەوە ئاوڕی 
الی منیان دەدایەوە و هەڵدەهاتن. كەچی ئێستا راوم دەنێن. سەریان ناوەتە دوامەوە 



39 مقداد  شاسواری هەڵدێران

و راوم دەنێن. من لەنێو چاڵێك لە سیكۆتیندا گیرم خواردووە و چەقیوم. هەرچەندە 
زیاتر هەوڵی هەاڵتن دەدەم زیاتر بەنێو چاڵە سیكۆتینەكەدا نوقم دەبم..

شریخەی هەور بەهانامەوە دێ. دوو پەڵە هەور دەڵێی دوو كەڤری زەبەالحن. 
دوو كەڤری بەردین، هەر كامێكیان لە قەبارەدا هێندەی هەسارەیەكن. هەر كەڤرێك 
لە رەقیدا بەردەو لە توڕەییدا پۆاڵیەكی سوورهەڵگەڕاوە و لە نەعرەتەیەكی ترسناك 
دەدەن و بــەرەو رووی یــەك دەچــن و بەهەمــوو ئــەو هێز و تینــەی تێیاندایە خۆیان 
بەیەكــدا دەخشــێنن. ئــای لــەو دەنگــە پڕ لــە وەحشــەتە. دەنگی شــریخەیان هەتا 
زەمەنێكی زۆر هاشــەی دێ. هەســت دەكەم هەورەكە لە دەرەوەی من نیە. هەســت 
دەكەم هەردوو كەڤرەكە لەناو كاسەی بەتاڵی سەری مندا خۆیان بە یەكدیدا خشاند 
و لە گرمەیان دا. ئەوەتا پاشــماوەی گرمەكەیان هێشــتا، دوای عەیامێكی درێژ 
لە خۆپێكداخشــانیكدا، هێشــتا لەناو كاسەی سەرم دەسووڕێتەوە. دەمهەوێ دەست 
بــە چاوەكانمــەوە بگــرم نەوەكا پاڵەپەســتۆ و گوشــاری دەنگی گرمــەی هەورەكە 
چاوەكانم دەرپەڕێنێ. من تەنها دڵم بە چاوەكانم خۆشە. دڵم نا. بەاڵم ئەو شوێنەی 
دڵمی تێدابووە و ئێستا نەماوە ئەو هەستەم پێ دەبەخشێ كە هێشتا دەتوانم لەناو 
مردندا، پەنجەرەی چاوەكانم، جاربەجارێ، بەرەو رووی ژیان بكەمەوە. هیچ نەبێ 
لــە رێگــەی كردنەوەی چاوەكانم خۆم لــەم تەنهاییە پڕ ئازارە رزگار بكەم. ئەگەر 
ئەو حەشــاماتە كەمێك ئارام بگرن و تۆســقاڵێك لەگەڵم میهرەبانتر بن و نەختێك 
بــە بەزەییــەوە بــەرەو رووم بێــن چاوەكانــم نانووقێنمــەوە. تەنانەت پێڵــوی چاوەكانم 
ناترووكێنم. بەاڵم ئەوان هێندە تووڕەن دەمترسێنن. دەمتۆقێنن. ئەگینا هەرچۆنێ 
بــێ ئــەوان پێمدەڵێــن من زینــدووم . ئەوان لــە تەنهایی دەرمدێنن. بــەاڵم ئەوان لە 
زمانی من تێناگەن. ئەوان هی سەردەمێكیترن. ئەوان هی زەمەنی رابردوون. ئەو 
رابردووەی بۆتە تەوقی نەفرەت و لە گەردنم ئااڵوە. ناو سەرم بۆتە چاڵی زەمهەریر 

و رابردوو تێیدا بەردەوام بڵق دەدا و دەمسووتێنێ.
لــەدوای شــریخەی هەورەكــە، دیســان بارانێك دایكرد. هەســت بــە دانە دانەی 
بــاران دەكــەم كە دەكەوێتە ســەر الی راســتی پێســتم و روخســارم. لــە دڵی خۆمدا 
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چەند سوپاســگوزاری ئەو بارانەم. تەڕم دەكاو دەمشــواتەوە. زوقم و ســەرما وشكی 
هەڵگەڕاندووم. جەستەم كەوتۆتە بن پیسی ومیز و رشانەوەیەكی زۆر. باران نەبێ 
هیــچ ئاوێكــی دیكــە نامشــواتەوە. وەكو پشــیلەیەك خۆم لە ژێــر تەڕایی و پاكیی 
بارانەكــەدا كــز دەكــەم. ئەگینا جەســتەیەكی پیس و بۆگەنــی گرمۆڵەكراوی وەك 
مــن هــەر خــۆی بۆتە تابلــۆ و نیگارێك لە كزی و مەلوولی و بێچارەیی. بارانەكە 
دەمبووژێنێتەوە. هەندێك توانام پێ دەبەخشێـتەوە زاخ بدەمە بەر خۆم و جارێكی دیكە 
هەوڵی كردنەوەی چاوەكانم بدەم. دیسان چی قودرەتی تێمدا ماوە كۆی دەكەمەوە 
و دەیڕژێنمەوە نێو چاوەكانم. كاتێك هەست دەكەم پێڵوەكانم خەریكن لێكدی دەترازێن 
ئەوجــا ترســەكەم بیــر دێتەوە و خۆم ئامادە دەكــەم بۆ ئەوەی ئەمجارەیان زەمەنێكی 
زیاتر چاوەكانم بە كراوەیی بهێڵمەوە و بە جورئەتەوە رووبەڕووی حەشاماتە زۆرەكە 
ببمەوە. بشمهاڕن هەر باشترە لەم تەنهاییە. بە ئارامی چاوەكانم دەكەمەوە. ماوەیەك 
نازانــم چەنــد، بــەاڵم پێموایــە زەمەنێكــی زۆر چاوەكانم بە كراوەیــی دەهێڵمەوە. نە 
گڕكانێك دەبینم بتەقێتەوە و نە حەشاماتێك لە بنیادەم دەبینم هوروژم و پەالمارم بۆ 
بێنن. نە مستێك بە هەواوە و نە مەشخەڵی ئاگرێك بە دەستێكەوە. نە هاتو هاوار 
و نە فیغانێك. لە هەموو جەستەمدا، ئێستا تەنها چاوەكانم بە ژیان دەمبەستنەوە. 
ویســتم لــە پشــت پەنجــەرەی چاوەكانــم بوەســتم و بەوپــەڕی هێمنــی و ئارامییەوە 
ســەیری هەمــوو ئــەو شــوێنە بكــەم كــە دەكەونە نــاو چوارچێوەی زوومــی نیگام. 
چونكە نەمدەتوانی سەرم لەسەر عەردە ساردە شەختە بەستووەكەدا بەرز بكەمەوە. 
تەنها دەمتوانی هاوێنەی چاوەكانم بە هەوەسی خۆم بسووڕێنم و مەودایەكی پانتر 
راكێشــمە نێو ئاســۆی نیگام. رووبەری ئەو تابلۆیەی دەكەوێتە بەر زوومی نیگام 
هەتــا دێــت بەرینتــر و فراوانتر دەبێ. ســەرەتا پارچەیەكی كەم لە گژوگیام بینی. 
لە دەنگی شــوڕە شوڕەكەشــیدا، رووبارێك یان جۆگەڵە ئاوێك لەودیو گژوگیاكاندا 
هەیــە. تامــەزرۆی ئەوە بووم ئاوەكە ببینم. پاشــان نیگام زیاتر كرایەوە. بێ ئەوەی 
یەك تۆسقاڵ، بتوانم جووڵە بە سەرم بكەم نیگام هەتا دەهات زیاتر دەكرایەوە. ئێستا 
گژوگیــا و گوڵزارێكــی زیاترم دەبینی. ئێســتا پارچەیەك لــە رووبارەكەم دەبینی و 
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رەنگــی ئــاو وەسوەســەی كردم پتر هەوڵبدەم جەســتەم وەجووڵە بخــەم. ئاگام لەخۆم 
هەبوو، لەو هەوڵەی دەمدا بە ئاگابووم. بەاڵم هەوڵێكی پڕ لە یەئس و نائومێدی 
بوو. وەك ئەوەی هەردوو پێم لە هەوابێ و هەوڵی رۆیشتن بدەم. لەودیو گژوگیاكاندا، 
لەودیــو جۆگەڵــە ئاوەكەدا، جووڵەیەكم كەوتە بەرچاو، چەندجارێك چاوەكانم لێكناو 
كردمنەوە. دەتگوت لەودیو تەم و هەورێكدان. نا، چاوەكانم هەڵەیان نەدەكرد. ئەوان 
دوو كــەس بــوون. بــە دەوری دارێكــی زەبەالحدا دەســووڕانەوە. شاگەشــكە بووم لە 
خۆشیدا. بەاڵم بەرچاوم لێڵ بوو. دەتگوت لەنێو ئاوێكی شێڵوودا دەیانبینم . ویستم 
هاوار بكەم و سەرنجیان بۆ الی خۆم راكێشم. وەكو ئەو كارەكتەری فیلمەكەم لێ 
هاتبوو لەنێو دارستانێكی چڕدا ون ببوو. فڕۆكەیەك چەندین جار بەدیار سەریەوە 
ســووڕایەوە. ئــەو كارەكتــەرە خــۆی كوشــت هێندەی هــاوار بكات. هێنــدەی خۆی 
هــەاڵوێ. هێنــدەی دەســت راوەشــێنێ. هێندەی پڕ بە گــەرووی بقیژێنێ. كەچی 
فڕۆكەوانەكــە هــەر ئــەوی نەبینــی و وردە وردە دووركەوتــەوە و رۆیــی و ئەویش لە 
نائومێــدی دا تەنهــا ئــەوەی بــۆ كرا وەكو شــێت بگریــێ، خۆی لەســەر ئەرزەكەدا 
بگەوزێنێ و سەری بكێشێ بە دار و بەرد دا. منیش هاوارم دەكرد. هەڵبەز و دابەزم 
دەكرد. دەمقیژاند. بەاڵم نە دەنگم لە گەروو دەردەچوو، نە جەستەم توانای جووڵەی 
هەبــوو. نــە ئــەو دوو كەســە ســەرنجیان دەكەوتە الی مــن. ئەوان پیاســەیان دەكرد. 
دیاربوو باسێكی گەرموگوڕیان خستبووە مشتومڕ. چونكە دەستەكانیان بە خێرایی 
لە هەوادا بەرەو رووی یەكدی دەجوواڵند. لە حەژمەت و لە ترسی مایەپوچبوونی 

هەوڵەكانم، هەستم كرد دیسان خەریكە دەبوورێمەوە.
هەوڵــی زۆرم دا چاوەكانــم بــە كراوەیــی بهێڵمــەوە. هەوڵــی زۆرم دا وە ئــاگا 
بمێنمــەوە و لەهــۆش خــۆم نەچــم. دەپاڕامــەوە، لــە كــێ؟ نەمزانی. لە خــۆم، یان 
لــە قودرەتێكــی دەرەوەی خــۆم. نەمزانــی. بەس ئاگام لەوە هەبــوو زۆر بە زەلیلی 
دەپاڕامەوە. دەپاڕامەوە تا لەهۆش خۆم نەچم. وەكو منداڵێك غەدری لێ كرابێ و 

هیچ دەسەاڵتێكی نەبێ حەقی غەدرەكەی بكاتەوە.
***
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لــە بەرەبەیانی ســپێدەیەكی فێنكی رۆژێكی بەهاریــدا، ئەوان، ئەو 
دڕندانــە، ئەو بێ بەزەییانە، ئەوانەی دڵیان نەبوو، كالشــینكۆفێكی رەق 
و ســاردیان دایە دەســتم. تەنانەت ئەقسامیشیان بۆ راكێشام. من تەنها 
ئەوەندەم لەســەر بوو پەنجە بنێم بە پەالپیتكەكــەو.. تەواو.. بەاڵم من 
نەمتوانــی. نەمتوانی. پەنجەم بەســەر پەالپیتكەكەوە وشــك هەڵگەڕاو 
جووڵــەی نەكــرد. پەنجەم توانــای داگرتنــی پەالپیتكەكەی تێــدا نەما. 
پەنجەكەم بوو بە پارچەیەك ئێســقانی مردوو. وەك ئێستام لێ هات. لە 
نــاوەوە دا بەتاڵ بوومەوە. چــۆن دەبدەبەیەك فس دەكرێتەوە و تنۆكێك 
هەوای تێدا نامێنێت، جەستەی منیش بوو بە دەبدەبەیەكی بەتاڵ. هەستم 
كرد هێندە سووك بووم هەوایەك لە زەوییەكەی كردمەوە و هەڵیكێشام. 
گریانێك بوو بە تۆپەڵە مزێك و هەڵكشاو لەناوەڕاستی حەوكمدا رێگای بە 
هەناسەم گرت و بوورامەوە. لە حەژمەتا بوورامەوە. ئەوان، ئەو دڕندانە، 
ئەو بێ بەزەییانە، ئەوانەی دڵیان نەبوو، لەو ســپێدە بەهارییە خۆشــەدا، 
منیان خســتە بەردەم تاقیكردنەوەیەكی گەلێ ئەستەم. هێندە ئەستەم 

كەس نەیدەتوانی لێی دەرچێ.
***

ئێستاش وا خەریكە دیسان دەبوورێمەوە. ئەمجارەیان لە ترسانە. ترسی ئەوەی 
ئەم حاڵەتەی تێی كەوتووم نەخرابێتە ناو زەمەنێكەوە و كۆتایی نەبێ. ترسی ئەوەی 
نــە لەســەر زەوی و نەلــە ئاســمانەكاندا، كەس ئاگای لێــم نەبێ. كەس نەمبینێ. 
كەس سەرنجم نەدا. كەس گوێی لە هاوارە بێ دەنگەكانم نەبێ. كەس ساتمەیەكم 
لێ نەكاو كەس لەسەر ئەم زەوییە شەختە بەستووەدا هەڵمنەگرێتەوە. ترسی ئەوەی 
مــن تەنهــا پارچــە هەڵمێك بم و كەس نەتوانێ بمبینێ. ترســی ئەوەی تا هەتایە. 
نەمزانی تا هەتایە واتە چەند ساڵ. چەند سەدە. چەند زەمەن. چەند خۆرهەاڵتن 
و خۆرئاوابوون. چەند زستان بڕوات و چەند بەهار بێت. چەند جار چاو بترووكێنم. 
چەندجار شــەو دابێت و چەند جار بەیانی بدات. چەندجار ببوورێمەوە و چەندجار 
بێمــەوە هــۆش خــۆم. چەنــد ژنــی دیكــە بهێنم و چەنــد كۆرپە بكەوێتــە زگیان و 
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منیش هەموویان بكوژم..چەنجار پەنجە بنێم بە پەالپیتكەی تفەنگەكەم و، چەند 
نهۆمیتر نوقمی زەلكاوی خیانەت و ناپاكی بم. نەمزانی تاهەتایە واتا هەتا كەی. 
تەنهــا ترســی ئــەوەم هەبوو تا هەتایە، هەر ئاوها، لێــرە، لە چۆڵەوانییەكی كپ و 
بــێ دەنــگ، لــەم تەنهاییە پڕ لە غەریبییەدا، لەم غەریبییە پڕ لە تەنهاییەدا، لەم 
گرمۆڵەیــی و بــێ جووڵەییــەدا، لەم تاریكییە نووتەكەو لــەم زەمهەریرە زوقماویەدا 
بمێنمــەوە . ترســی ئــەوەی كــەس نەبــێ وەكو ســپێدە بەهاریە خۆشــەكەی ئەوســا 

هەڵمگرێتەوە.
***

ئــەوان، ئەو دڕندانە، ئــەو بێ بەزەییانە، ئەوانەی دڵیــان نەبوو، لەو 
سپێدە بەهارییە خۆشەدا، دوای ئەوەی ئەركەكەم پێ جێ بەجێ نەكراو 
لە حەژمەتا بوورامەوە و منیان هەڵگرتەوە، نا، وابزانم هەڵیان نەگرتمەوە، 
هەریەكەو القێكیان گرتم و بەســەر زەویدا رایانكێشــام و لەوێ دووریان 
خســتمەوە. تەنەكەیەك ئاوی ساردیان بەسەر دا كردم و منیان دایە بەر 
قامچــی و شــەق و زللــە و هێنامیانەوە هۆش خۆم. كــە هاتمەوە هۆش 
خۆم، هەمدیســان منیان بەسەر زەویدا راكێشاو هەتا شەت و كوت بووم 
تێیانهەڵــدام و فڕێیان دامەوە نــاو زینزانە بۆگەنگرتووەكەمدا. بە زمانی 
خۆیان جوێنبارانیان كردم. هەڕەشەی ئەوەشیان لێ كردم چیدی ئومێدم 

بە زیندوو مانەوە نەبێ.
***

دەنگی شوڕەشوڕی ئاوی جۆگەڵەكەم زۆر بەالوە خۆشە، دەڵێی گوێم رادێراوە 
بۆ گۆرانییەكی خۆش. یان پارچە مۆسیقایەكی نەرم. حەزم دەكرد، ئەو دوو كەسە، 
ئەها وان لە دەوری دارەكە، بێن و شەربەیەك لەو ئاوە پاك و زواڵڵەی جۆگەڵەكە پڕ 
بكەن و، ئەوەندەی بۆیان دەكرێ دەمم هەڵپچڕن و ئاوەكە بڕژێنن بەنێو قوڕگمدا. 
ئای كە خۆشە. چەندە تینوومە. هەندێجار حەزی بنیادەم چەند ناچیز و بچووك 
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دەبێتەوە. حەزی من ئێســتا تەنها شــەربەیەك ئاوە. ئەو ئاوەی بەنێو جۆگەڵەیەكدا 
رێ دەكا و تەنها چەند مەترێكی كەم لێمەوە دوورەو من دەســتم نایگاتێ. نازانم 
ئەمجارەیــان ببوورێمــەوە كــەی دەگەڕێمــەوە هۆش خــۆم. ئەی ئــەوە گریمان هەر 
نەگەڕامــەوە هــۆش خــۆم، تا هەتایە هەر لە بێهۆشــیدا دەمێنمــەوە؟ بە یەكجاری 
دەمرم؟ ئەی مەگەر ئێستا نەمردووم. ئەگەر مردووم، مردوو هۆشی لەكوێ بوو تا 
لە هۆش خۆی بچێ. ئەگەرزیندووم بۆ هەموو ئێسقان و جومگەكانی لەشم بەنێو 
یەكدا قفڵ بوونەو توانای جووڵەیەكم نیە. ئەگەر مردووم چۆن لە هۆشچوونی ئەو 
سپێدە بەهاریە خۆشەم بیر دەكەوێتەوە. دیارە بنیادەم كە دەمرێبە یەكجاری نامرێ. 
بەشــێكی تێــدا بــە زیندوویــی دەمێنێتــەوە. دەتوانــێ خەیاڵی بۆ زۆر شــت بچێ. 
دەتوانێ شت وەبیر خۆی بهێنێتەوە. دەشتوانێ هەست بە تینوێتی بكات. دەتوانێ 
لــە بۆنكردنــی بــۆن و پیســایی و رشــانەوەی خۆی ئــازار بچێــژێ. دەتوانێ دوو 
كەســیش ببینێ كە بە دەوری دارێكدا دەســوڕێنەوە و لەبارەی بابەتێكدا مشــتومڕ 
دەكەن. دەتوانێ چێژ لە مۆسیقای دەنگی ئاو وەربگرێ. دەتوانێ بپاڕێتەوە. بەاڵم 
كــەس ناتوانــێ ئــەو ببینێ. مردوو وەك پارچەیەك لە هەڵمی لێ دێ. ئەی ناڵێن 
رۆح هەڵمەو لە هەوادا دەسووڕێتەوە و لە هەموو شوێنێكە. ئەو هەمووان دەبینێ و 

كەس ئەو نابینێ. ئەو هەموان دەدوێنێ و كەسیش گوێی لێ نابێ.
» من ئێستا لە كوێم؟ لەسەر عەردم یان لە ئاسمانم. ئێرە كوێیە«؟

یارمەتی لەو وردە بەشــانەی مێشــكم وەردەگرم كە هێشــتا بەتەواوی لە كار 
نەكەوتــوون تــا بزانــم چیم بەســەر هاتووە و لە كوێم. وەكو شاشــەی تەلەفزیۆنێكی 
رەش و سپیم لێ هاتووە كەناڵەكان لەسەری الچوبێ وهەر هاشەی بارانی بێ و، 
یەكێك لەو بانەوە خەریكی ئەریەل بادان بێ، جار بەجارێ وێنەیەكی لێڵی دەكەوێتە 
سەر، تا من بمەوێ هاوار بكەم » لەو قایدە رایگرە« وێنەكە الدەكەوێ و، دیسان 
هاشــەی بارانــی لێوە دێ. نازانم كێیە ئەریەلی مێشــكم بــادەدا، تەنها ئەوە دەزانم 
لەناو كاســەی ســەرمدا، ئەو شــوێنەی مێشــكی لێیە، هەر هاشــەی دێ و هیچ 
وێنەیەك وەرناگرێ. وەكو كامێرایەكی وێنەگری لێ هاتووە لە دەستی وێنەگرەكە 
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كەوتبێتە سەر عەرد تەنها هاوێنەی وێنە وەرگرتنی كاربكات. بێجگە لە چاوەكانم 
هیچ ئەندامێكی دیكەی جەستەم كارناكات. چاوەكانیشم تەنها ئەو بەشە دەبینن 
كە دەكەوێتە ناز زوومی چاوەكانم. لەنێو بولێڵ وتەمتومانێكی زوقماویدا دەتوانم 
رەنگــە تێكەڵبووەكانــی ئــەو گژوگیایانــە لێــك هەاڵوێــرم كە دەكەونە نــاو بازنەی 
بینینم. هێشتا لەسەر القەپرغەی چەپمدا گرمۆڵەی سەر قوڕو لیتەی عەردێكی 
شەختە بەستووم و توانای هیچ جووڵەیەكم نیە. نازانم هەناسە دەدەم یان نا. هەروەك 
ناشــزانم زینــدووم یــان مــردوو. تەنهــا دەزانم زۆر تەنهــام . ئەم تەنهاییە كوشــندەو 
ترســناكەی منــی تێكەوتــووم نە هی دنیــای زیندووانە و نەهی دنیــای مردووان. 
بێگومانم لەوەی هیچ بنیادەمێكی زیندوو، ئاوها وەك من، ناكەوێتە گۆشەیەكی 
مــردووی ســەر گــۆی زەوی كــە رێگای هیچ بەنی بەشــەرێكی ناكەوێتە ســەر. 
تەنانەت هیچ رۆحلەبەر و باڵندەو، نەك هەر ئەوە، دڵنیام جنۆكەیش رێی بەم شوێنە 
ناكەوێ. هەر دەڵێی ئەم شوێنە تاریك و ساردو تەریكە بۆمن دروست كرابێ. تەنها 
بۆمن. ئێرە ئەشكەنجەگای منە. ئێرە ئەو شوێنەیە كە دەبێ تا هەتایە، نازانم تا 
كــەی، تــا هەتاكــەی من ناكەوێتە ناو هیچ زەمەنێك، تا ئەو كاتەی هەموو دنیا، 
هەموو ئاسمانەكان، هەموو هەسارەكان، هەموو ئەستێرەو خۆر و مانگەكان، هەموو 
خوڵقاوەكان لەنێو بچن من لێرە دەبم. لەنێو ئەم تاریكاییە ئەنگوستە چاوە، لەسەر 
ئەم عەردە زوقمدا گرتووە، لەژێر ئەم بارانە بەردەوامە، لەســەر القەپرغەی چەپم. 
ئاخــر ئەگــەر مۆتەكە بوایــەو ئەگەر كابوس بوایە، ئەگەر دێوەزمە بوایە و ئەگەر 
ناخۆشترین خەونی كە مرۆڤێك بیبینێ، ئەگەر چركەساتە لەبن نەهاتووەكانی نێوان 
مەرگ و ژیانی رۆحلەبەرێك بوایە ئێستا كۆتایی هاتبوو. تەركیزم دەگەڕێنمەوە 
ســەر چاوەكانــم. رووبــەری بینینم هــەر هێندەی پانتایی تەختەڕەشــێكی پۆلێكی 
قوتابخانەیــە. الگوێچكــەو الڕوومەتــی الی چەپــم دەڵێی بۆتە بەشــێك لە قوڕ و 
لیتەی عەردەكە. نیگای نائومێدم، وەكو باڵندەیەكی باڵشــكاو، هەڵدەفڕێنمە ئەو 
نــاوە و چــاو دەگێڕم بەدوای مێروویەك، خاڵخاڵۆكەیەك، پەروانەیەك، كرمێك، هەر 
زیندەوەرێــك كــە جووڵــە بكات. گڵێنــەی چاوەكانم هەوراز هەڵدەكشــێنم تا دەگاتە 
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بنبەســتی گۆشــەی چاوەكانم. پاشــان نشــێویان دەكەمەوە بەرەوخوار تا دەگەنەوە 
كۆتایــی چاوەكانــم. چەندینجار ئەوە دووبارە دەكەمەوە. دنیا بچوكەكەی دەكەوێتە 
بەر بینینی من، هێندە كپ و بێدەنگ و بێ جووڵەیە لە تەلەفزیۆنێكی كوژایەوە 
دەچێ و منیش لەسەر شاشە كوژاوەكەیدا بەدوای وێنەو جووڵە دەگەڕێم. هێندەی 
بــۆم دەكــرێ چاوەكانــم زەقتر دەكەم. كۆڵ نادەم. ئەگەر شــتێك فریام كەوێ تەنها 
چاوەكانمە. دیســان چۆڵەكە باڵشــكاوەكەی نیگام هەڵدەفڕێنم. ئەمجارەیان تیژتر. 
بەنێــو الســك و گــەاڵی گژوگیاكاندا، بەنێــو تەمتومانی مــژ وهەورەكاندا، بەنێو 
داوە باریكەكانی باراندا، بەنێو تاریك و روونی دەمەدەمێ كاتێكی نادیاردا، نیگام 
دەڕوا، ئەوەتانــێ دیســان دەیانبینمــەوە. ئەوان دووكەســن. لەو گڵۆپــە كزانە دەچن 
دەكوژێنەوە و دادەگیرســێنەوە. دیســان دەكوژێنەوە و دادەگیرسێنەوە. من دەیانبینم. 
ئەوان دەگەنەالی بنەدارەكەو بەدەم پیاسەو مشتومڕەوە دووردەكەونەوە. بەاڵم لەناو 
سنوورەكانی بازنەی نیگام دەرناچن. دەڕۆن هەتا دوور. جارێكی دیكە دەگەڕێنەوە. 
ناوە ناوە دەوەســتن و روو لە یەك، دەســت بۆ یەك رادەوەشــێنن. وەك ئەوەی هەڕەشــە 
لێكدی بكەن. بەاڵم نا، ئەوان دەموچاویان گەشەو بەرووی یەكدا پێدەكەنن. خۆزگە 
دەنگی بنیادەم لەبری دەمی، لەچاوەكانی دەربچووبایە. ددانەكانم وا قڕساونەتە سەر 
یەك، فیلیش بۆی لێكناكرێتەوە، هەموو هێزی دەنگم لەپشت دیوارە پۆاڵییەنەكەی 
ددانە بەسەر یەكدا قفڵكراوەكانم پەنگی داوەتەوە و نووزەی لێ دەرناچێ. خەریكە 
لەداخا شــێت دەبم. من ئەوان دەبینم . هەندێ زیاتر لێیان ورد دەبمەوە. دەمهەوێ 
سێبوری خۆم بە بینینیان بدەمەوە. دەمهەوێ هەندێ دیقەتیان بدەم تا هەست بكەن 
نیگایەكیان بەسەرەوەیە و ئاوڕێك بە ئاراستەی نیگاكەدا بدەنەوە و بمبینن. بەاڵم 
نا، ئەوان. ئەوان شــكڵی ئادەمیزادن كەچی هیچ جل و پۆشــاكێكیان لەبەردانیە. 
ئــەوان تەنانــەت لە پێســت و گۆشــت و ئێســقانیش دروســت نەكراون. ئــەوان تەنها 
سێبەرن. نا، هەڵمن. هەڵمێكی خۆڵەمێشی و كاڵ. ئەوان دوو ئادەمیزادن لە هەڵم، 
بەاڵم من ئەوان دەناســم. ئەرێ، دەیانناســم. هەردووكیان دەناسم. ئەوەتا، ئەوەی لە 
چووندا دەكەوێتە الی راســت..ئا، خۆیەتی. خرتەڵ و كورتە بنەیە. ســەرخڕ و قژ 
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لوولــە. لــووت پــان و لچ و لێو ئەســتوورە. ئەی هەمووجار پێمــان نەدەگوت » لە 
گەدەعێكی میسری دەچێ«! ئەی سەرمان نەدەخستە سەری و تووڕەمان نەدەكرد 
كاتــێ پێماندەگــوت » تەئكید بكەوە بزانە بــەر لەوەی تۆ بكەویتە زگی، دایكت 
هیچ سەفەرێكی ئەو واڵتە عەرەبیانەی نەكردووە«! ئاخر لە شێوەدا، ئەو لە ئێمە 
نەدەچوو. شكڵ و شەمایلی مرۆڤە سەحراییەكانی هەبوو. ئەرێ. خۆیەتی. ئەی 
بۆ بۆتە هەڵم. ئەها كە منداڵ بووین لەسەر گازەرای پشت رادەكشاین و لە پارچە 
هەورەكانــی ئاســمان رادەماین. هــەر لە خۆمانەوە وەكو ئەوەی نیگارێ بكێشــین، 
پارچە هەورەكانمان بە شتی دڵخوازی خۆمان دەچواند. دەمانگوت ئەها ئەو پارچە 
هەورە سپییە دەبینی . دەڵێی باوكمانەو لەسەر التەنیشتێكی راكشاوە و خەوی لێ 
كەوتووە. دەمانگوت ئەها ئەو پارچە هەورەی ئەوالتر دەبینی دەڵێی دایكمانەو فوو 
لە ئاگرە كوژاوەكەی نێو ئاگردانەكە دەكات. ئیدی ئاوها بوو. پارچە هەورێكمان 
بە گوێدرێژ و یەكێكمان بە مەسینەو ئەوی دیكەمان بە قاز و یەكێكی دیكەمان 
بــە جنۆكــە دەچوانــد. دواتر دەبووە دەمەقاڵێمان لەســەر ئەوەی خۆ ئێمە جنۆكەمان 

نەبینیوە، بەچی بزانین ئەو پارچە هەورە لە جنۆكە دەچێ.
ئــەوەی لــە گەڕانەوەیانــدا دەكەوێتــە الی راســت، ئەویــش دەناســم، كت ومت 
خۆیەتــی. بااڵبــەرز و قژدرێــژ و دەموچاو باریكەڵە. ســەروبچمی رێك لە دەســكە 
جۆنــی دەچــوو. قــژی هێنــدە خــاو و لووس بوو لــە بزنی بەر بــاران دەچوو. كاتێ 
قسەی دەكرد بەالمانەوە سەیر بوو وشەكان لەو درزە تەنك و باریكەی دەمی چۆن 
دەردەچوون. پێماندەگوت دەمت لە درزی دەخیلە باغەكانی مندااڵن دەچێ كە بە 
حاڵ دەكرابیست و پێنج فلسییەكی تەنكی پێدا تێپەڕێنی و غلۆری كەیتەوە ناو 
دەخیلەكــە. ئەوكاتانەیــش كــە بێدەنگ دەبوو، دەبوایــە زۆر دیقەتی بدەی تا بزانی 
خەتێــك لەشــوێنی دەمیــدا هەیە، وەك ئــەوەی هێڵێكی باریكت بــە قەڵەمدارێكی 
نووكتیــژ كێشــابێ، وابوو. گومانــم نیە ئەوان خۆیانــن. هەردووكیانن. بەاڵم نازانم 
بۆ بوونەتە هەڵم. دەڵێی لە پارچە هەور دروســت كراون. هەروەك گومانم نامێنێ 
كــە خۆیانــن، هێندەش یەقینم الدروســت دەبێ كە من مــردووم. منیش پارچەیەكم 
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لە هەور و كەوتوومەتە ســەر عەرد. منیش شــكڵێكی فیزیكیم نیە كەس بتوانێ 
بمبینــێ. ئادەمیزادێكــم لــە هەڵم. لە تەم و مژێكی خۆڵەمێشــی. كەوابێ من لە 
دنیــای مردووانــم. مــن مــردووم. دەســتێك بــە بەردەوامی لەنێو جۆاڵنــەی ژیان و 
مردنــدا رامدەژێنــێ. كاتێــك چاوەكانم لێكدەكەمەوە، وەك ئــەوەی پەردەیەكی رەش 
و چڵكگرتــوو لەســەر پەنجەرەیەكــی ژەنگاویــدا البــدەم تروســكاییەكی ئومێدم بۆ 
دەگەڕێتــەوە كــە من زینــدووم. كاتێكیش پێڵووی ماندووی چاوەكانم بەســەریەكدا 
دادەخرێتەوە هیچ گومانم لە مردنی خۆم نامێنێ. ئەوەی بەالمەوە سەیرە لەوكاتانەی 
چاوەكانم نووقاون بەسەریەكدا، تۆسقاڵێك هۆشم بۆ دەگەڕێتەوە. لەوێ قسە خشدار 
و ژەنگنەكانی مەال سمێڵ تاشراو و ریشبەڵەك و زۆر بڵێیەكە لەناو گوێچكەكانمدا 
دەزرینگێتەوە » خودای باریتەعاال دەرفەت دەداتە عەبدی خۆی ئەوپەڕی حەفتا 
ساڵ بژی. یان هەشتا ساڵ. یان گریمان سەد ساڵ. ئەوەتا نوحی پێغەمبەر نۆسەد 
و پەنجا ساڵ ژیاو ئاخیرەكەشی مرد. ساڵەكانی ئەم دنیا نەفرەتییە هەر هێندەی 
چاوترووكاندنێكــە. ئــەو عەبــدە زەلیــل و داماوە، ئەو عەبــدە هیچە، ئەو عەبدە بێ 
دەسەاڵتە، لەماوەی ساڵەكانی ژیانیدا، لە بری ئەوەی توێشووی ئەو دنیا بەسەر 
یەكــەوە بنــێ وەك مــەڕ و گوێرەكەی دابەســتی هەر خەریكی گۆشــت و چەوری 
بەســەریەكدا كەڵەكە كردنە و كاتێ ورگی هێندە دەپەڵمێ مەترێك دەكەوێتە پێش 
عەقڵــی، كاتێــك ملــی لــە ئەســتووریدا لــە ملی گا و گامێشــان دەچــێ، كاتێك 
گوێیەكانــی دەڵێــی دەبدەبەن و پڕ لە هەوا كراون، كاتێك ئەم بەرچەنەو غەبغەبەی 
ژێــر چەناگــەی هێنــدەی گوانی مانگایەك شــۆڕ دەبێتەوە، كاتێــك لە قەڵەوی و 
پڕ خۆریدا جەســتەی هەموو ئەشــكاڵە هەندەســییەكانی جەســتەی ئادەمیزادێكی 
ئاســایی تێــك و پێــك دەدا، ئەوجا پۆز بەســەر خالق و مەخلوقــدا لێ دەدا و، هەتا 
پێی بڵێن مل ئەستوور و تەنگەستوور زۆری بەالوە خۆشترە كە پێی بڵێن ئاقڵ و 
ژیر و خواترس. بەاڵم كاتێ، زووتر لەوەی بەهۆش خۆی بێتەوە شۆڕ دەكرێتەوە ناو 
قوڕگی زەوی و گەاڵبەیەك خۆڵی بەسەردا دەپەسترێتەوە، ئەوسا، ترس دایدەگرێ 
و هاواری لێ هەڵدەستێ.. ئای خوایە چیم كرد.. من كردم تۆ نەیكەی خوایە. 
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ئەوسا ئیتر ئەو ملئەستوور و تەنگەستوورە دەبێتە خوانێكی چەور بۆ مار و مێروو، 
بۆ دووپشك و دەعبا، بۆ مشك و جرجە برسییەكانی ناو گۆڕ«..

ئەو مەال سمێڵ تاشراو و ریشبەڵەك و زۆر بڵێیە نازانم بۆ، كە خوتبەی دەداو 
و لــە مەجلیســێكی تەعزییــەدا وتــاری ئایینی دەدا هەر چــاوی لەناو چاوی من 
بوو. هەر رووی لەمن بوو. هەر منی دەكردە كارەكتەرە گوناهبارەكەی وتارەكانی. 
هەر بە ئاشــكرا ئاماژەی بۆالی من هەڵدەداشــت. لەگەڵ ئەوەیدا ئەو، زۆر لەمن 
مل ئەستوورتر و ورگزلتر و تەنگەستوورتر بوو. لەگەڵ ئەوەی ژیانە خۆشەكەی 
خۆی و هەر چوار ژن و هەر شــانزە مناڵەكەی لەســەر بەخشیشــە بەردەوامەكانی 
مــن هەڵدەســووڕا. ئــەو مەالیە زۆر بێ چــاووڕوو بوو. زۆر بێ ئەمەك بوو. كاتێ 
دوو بەدوو لە دیوەخانە شاهانەكەی مندا دادەنیشتین و وەكو گامێش هەر دەلەوەڕا، 
دەیان حەدیس و فەرموودەی لە مەدح و سەنای مندا دەهێنایەوە. كەچی لە كۆڕە 

گشتییەكاندا پەنجەی تاوانباری و گوناهباری هەر بۆالی من درێژ بوو.
***

ئەمجارەیان بەر لەوەی لە دنیای بێهۆشی، یان مردندا بێمەوە دەرێو چاوەكانم 
بكرێنەوە، گوێچكەكانم كرانەوە. گوێم لە دەنگی خوڕەی ئاو بوو. دەتگوت لەسەر 
لێواری رووبارێكی تیژرەوت و پڕ ئاودا پاڵ كەوتووم. ئەوەی من دەمبیست هاژەی 
چەمێك بوو. چەمێكی بێ هیچ گیانلەبەر و باڵندەیەك. چەمێكی بێ هیچ دار 
و درەختێــك. تەنهــا رووبارێكــی هــار و هــاج بەنێو جەنگەڵێك لــە گژوگیادا بەرەو 
نشــێواییەكی لێــژدا رەوتــی دەكرد. ئای كە دڵڕفێن بــوو. ئای كە هێور كەرەوەبوو. 
ســەیرە ئــاو. نــە ژێی هەیەو نە فــووی تێ دەكرێ. نە هیــچ پەنجەیەك دەیژەنێ. 
نــە هیــچ نۆتەیەكــی بۆ دەنووســرێ. نە هونەرمەندێــك ئاوازێكی بــۆ دادەنێ. نە 
گەرووی هەیەو نە نەفەس. كەچی خۆشترین ئاوازی كەون و، خۆشترین گۆرانی 
و، زیندووترین مۆسیقاو، ئیلهامبەخشترین سەمفۆنیا دەژەنێ. لە دۆخێكی ئاوهادا، 
من هیچ پێویســتیم بە چاوەكانم نیە. پێویســتیم بە هیچێك لە ئەندامانی جەســتە 
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بۆگەنگرتووەكــەم نیــە. تەنها دەمهەوێ گوێچكەیەك، نا دەیان گوێچكە، ســەدان 
گوێچكە، هەزاران گوێچكە بم و تەنها گوێم لە ئاوازی خوڕەی ئاوبێ، دەڵێی ناو 
گوێچكەكانم شۆردراونەتەوە. ئاخر دەنگی كەوتنی دڵۆپە نەرمەكانی باران دەبیستم 
كاتــێ دەكەونــە نێو ئاوی رووبارەكەوە. دەنگــی بەریەككەوتنی دڵۆپەكانی باران و 
ئــاوی رووبارەكــە هێندە بە زواڵڵی دەكەونــە بەرگوێم دەڵێی هەزاران مایكرۆفۆنی 
دەنگهەڵگــرت بەســەریاندا داناوە تا ئەو دەنگە خۆشــە بۆنــاو گوێچكەكانی مندا 

بگوازنەوە.
نازانم لە كەنگینێوە لێرەم. كە چاوەكانیشم كردۆتەوە نازانم دنیا لە چی كات و 
ساتێكدایە. هەر نازانم لەچ دنیایەكدام. دنیای سەر عەرد و زیندووانە، یان دنیای 
ژێــر عــەرد و مــردووان. نازانــم شــەوە یــان رۆژ. گژوگیاكان لەنێو تــەم و مژێكی 
خۆڵەمێشــیدا، رەنگەكانیــان تێكەڵ و پێكەڵ بــووە . ئەوەش نازانم تەمو مژەكە لە 
ئاسمانی چاوەكانی مندایە یان كەش و هەوای دنیاكەی تێی كەوتووم تەماوییە. 
چاوەكانــم هــەر هێنــدەی چاوەكانی بنیادەمێكــی خومار كراونەتــەوە. وەكو یەكێك 
خەوێكــی قــورس گرتبێتی و نەیەوێ بخەوێ. لە پڕێكدا جووڵەیەك دەكەوێتە بەر 
چاوم. ســەرەتا وەكو ســێبەرێك وایە. ئەوە بوونە دوو. بوونەســێ.. ئەرێ، جووڵەی 
راســتەقینەیە. هەمــوو تنۆكە رژاوەكانــی وزەم لەنێو پێڵوی چاوەكانم كۆدەكەمەوە. 
ئەوان سێ جووڵەن. بە خێرایی بەرەو الی من دێن. ئەوەتا. رێك بە ئاراستەی من. 
رێك بەرەو الی من دێن. ئەوان بەخێرایی دێن. دەڵێی لە شتێك هەڵدێن. نا، پەلەیانە 
زوو بگەنە الی من. ئەوان هێشــتا لەناو ســەنتەری دیدی من دەرنەچوونە. ســێ 
جووڵەی خێرا. ئەوەتا سەریان. ئەوەتا ناوقەدی باریكیان. ئەوەتا قاچەكانیان. چەند 
خێــرا رێ دەكــەن. ئــەوان بەرەو الی من دێن. بە ئاراســتەی من دێن. كەوتوومەتە 
دۆخێك لە شاگەشكەیی دەچێ. كەوابێ من زیندووم. كەوابێ لێرە بێجگە لەمن 
رۆحلەبــەری تریــش هــەن. ئەوە بەڵگەی ژیانە. ئەو ســێ جووڵەیــە هەتا لێم نزیك 
دەبنــەوە قەبارەیــان گەورەتــر دەبێ. لە پڕێكدا لەنێو ســەنتەری دیدم الدەكەون و بزر 
دەبن. من ناتوانم چیدی بیانبینم. بە مەزندەی خۆم دەزانم ئێســتا گەیشــتوونەتە 
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الی پێیەكانم. دەمهەوێ هەســت راگرم بزانم گەیشــتوونەتە ســەر جەستەم یان نا. 
هەســت بە هیچ ناكەم. ماوەیەكی زۆر تێپەڕ دەبێ. ئەوەتا گەیشــتن. یەكەمیان، 
دووهەمەكەیش گەیشت، سێهەمەكەیشیان گەیشت. ئێستا هەرسێ مێروولەكە وان 
لەســەر الڕوومەتێكمن. چەند خێرا رێ دەكەن. كێشــیان یەكجار قورســە. هەســت 
دەكەم قاچەكانیان بەنێو پێست و گۆشت و ئێسقانەكانی الڕوومەتێكمدا رۆدەچن. 
بەاڵم ئەوان وەك ئەوەی بەناو قوڕ و لیتەیەكی خەســت و چەســپناكدا رێ بكەن، 
ئازایانە قاچەكانیان لەنێو ئێسقانەكانی الڕوومەتمدا دەردێنن. دێتە بەرچاوم پێستی 
ئەو الڕوومەتەم كە ســێ مێروولەكە بەســەریدا دەڕوات كون كون بووە. دەڵێی ســێ 
تانكی سەربازیین لە رۆژێكی زۆر گەرمی هاوینیدا بە خێرایی بەسەر جادەیەكی 

قیرتاودا بەرەو ئامانجێكی دوژمن هێرش دەبەن. 

ئەو رۆژەم لەبیرە. مانگی تەباخ بوو. ئێمە لە شــەڕێكی زۆر ســەخت 
و دژوار دابووین لەگەڵ تێكدەرەكان. بەهیچ شــێوەیەك زەفەرمان پێیان 
نەبرد . هاوارمان لێ هەستاو داوامان كرد دەبابەو زرێپۆشمان بۆ بنێرن. 
من و هێزە دەستوەشێنەكەم پاشەكشێیەكی پڕ لە شەرمەزاریمان كردبوو، 
لە لێواری جادەكە راوەســتابووین كاتێ رەتلــی تانكەكان بەبەردەمماندا 
تێپەڕبــوون. مــن ســەیری شــۆفێرەكانم نەدەكــرد. ســەیری پێكهاتەی 
دەبابەكەشم نەدەكرد. چاوم كەوتە سەر دەبابە زەبەالحەكەی كە بەسەر 
جادە قیڕەكەدا دەرۆیشــت. پاشــانیش كە دەبابەكان لێمــان تێپەڕ بوون 
نازانم بۆ، هەتا ماوەیەك نیگام بەســەر ئاسەواری زنجیری دەبابەكانەوە، 

كە بەسەر قیرتاوی جادەكەدا جێیان هێشتبوو چەقی.

ئێستایش وادەزانم ئاسەواری شوێن پێی ئەو سێ مێروولەیە بەسەر الڕوومەتمدا، 
رێك وەك مانەوەی ئاسەواری شوێن زنجیری دەبابەكانە، بەسەر جادە قیرتاوەكەدا. 
دەتگــوت زەمەنێكــی بــێ كۆتاییە ئەو ســێ مێروولە رەشــە ناوقەد باریكە بەســەر 
الڕوومەتێكمدا، بەو قاچە تیژ و زبرانەیانەوە، پێستی الڕووخسارێكم كون كون دەكەن 
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و بەرەو تەوقی سەرم هەڵدەكشێن. من ئێستا نایانبینم. بەاڵم هەست بە كزانەوەی 
پێســتی رووخســارم دەكەم. هەســت بە خورانێكی زۆریش دەكەم، بەاڵم نە دەســتم 
جووڵەی تێدایەو نەســەرم، كە دەڵێی بەســەر التەنیشتی رووخسارمدا بە عەردەكەوە 
نووســاوە. بیــرم بــۆ ئــەوە چوو، ناكرێ لــەم عەردوبانــەدا هەر تەنها ســێ مێروولە 
هەبێ. لەوە دەچێ ئەو سێ مێروولەیە، كە لە كێش قورسیدا لە سێ فیل دەچن، 
پێشقەراوڵی هەزاران هەزار مێروولەی دیكەبن كە بە رێگاوەن. سێ مێروولە رەش 
و ناوقەد باریكەكە، كاتێ گەیشتنە ناوەڕاستی تەوقی سەرم تاوێ وەستان. پاشان 
بە یەكەوە، دەتگوت سێ سەربازن و فەرمان لە شوێنێكی بەرزتر وەردەگرن، كەوتنە 
كونكردنی پێست، ئەوجا ئێسقانەكانی كەللەی سەرم. زووتر لەوەی بیرم لێدەكردەوە 
كارەكەی خۆیان ئەنجامدا. دواتر هەرســێ مێروولەكە، رژانە ناو كاســەی ســەرم و 
كەوتنــە وێــزەی قرتاندنــی هەموو دەمارەكانی ناو ســەرم و، وەكو ســێ ئەندازیاری 
لێهاتــوو، تونێلێكیــان بەنێو مۆخمدا كردەوە، تا لە دیوی ناوەوەدا پەالماری هەردوو 
چــاوم بــدەن، گڵێنــەكان بخــۆن و لــەم دیودا، بەنێو هــەردوو كونــە چاوەكانمدا بێنە 
دەرێ و رێگای خۆیان بگرنەوە و برۆن. قوڵپێكی خەستی گریان هەتا نێوەڕاستی 
حەوكم هات و گیری خوارد. حەزم لێ بوو لە پڕمەی گریانێكی زۆر بەهێز بدەم. 
جارێكیان ئەكتەرێكی ژنم، لە فیلمێكدا بینی، رۆڵێكی لووتبەرزانەو زۆر خراپی 
دەبینی. لە پێناو گەیشــتن بە ئامانجەكانی خۆی، هەركەس بهاتایە ســەر رێی، 
زۆر بێ بەزەییانە دەیپلیقاندەوە. لە ناكاوێكدا، جەڵتەیەكی مێشك لێی داو بێجگە 
لە هەردووچاوی، هەموو جەســتەی تووشــی ئیفلیجی هات. پزیشــكەكان گوتیان 
هەموو شــتێك دەبینێ، بەاڵم تا كۆتایی تەمەنی هیچ چاكبوونەوەیەكی بۆ نیە. 
شكم كرد دەبێ منیش واملێهاتبێ. نەهاتەوە بیرم كە هیچ چەشنە جەڵتەیەك لێمی 
دابێ. دەمویست لە سێ مێروولە رەش و ناوقەد باریكەكان، كە هێشتا مەژغولی 
كردنەوەی تونێل و رێڕەوێك بوون بەنێو مۆخمدا بەرەو گڵێنەی چاوەكانم، بپاڕێمەوە 
و دەســتەوداوێنیان بــم هەرچــی لەنــاو كاســەی ســەرمدایە بیخۆن تەنهــا تخوونی 
چاوەكانــم نەكــەون. ئاخــر مــن هــەر تەنهــا چاوەكانم بــۆ ماوەتەوە. هێشــتا، تاو نا 
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تاوێ، بە كردنەوەی پەنجەرەی چاوەكانم دێمەوە ســەر دنیای زیندووان، ئەوانیشــم 
نەمێنــێ بــە تەواوی موزمەحیل دەبم. قوڵپی گریانەكە، لە نێوەڕاســتی قوڕگمدا 
قەتیــس مابــوو. نــە شــۆڕ دەبۆوە خــوارێ و نەدەبوو بە گریان و رێگای هەناســەم 
بكاتەوە. رۆژانێكم بە حاستەم دێتەوە یاد، كە رەقترین بەردی چیاكانم بگوشیبایە 
دەمهاڕی و دەمكرد بە ئارد. حاســێترین بەرەكانی شــەڕ، كە حكومەت بە هەموو 
هێز و جەبەرووتی خۆی لێی هەڵدەهات، لەسەر دەستی من و هێزە دەستوەشێنەكەم 
تەفروتونا دەبوو. هەركەس، گوێی لەناوی من ببوایە، ســەری خۆی دەبردەوە ناو 
حەوكــی و لە ترســا هەترەشــی دەچوو. لەســەر ترۆپكی هەر چیایــەك، لەنێو هەر 
سەنگەرێكی پتەو و بەردیندا، لە هەر دۆڵ و گرد و تەپۆڵكێك، لە شەوە تاریك و 
نووتەكەكاندا، لە كەشی بارانی و زوقم وسەرمادا، لە ئاوەدانی و دەشت و دەراندا، 
لــە قەدپاڵــی كێــو و لە كونە ئەشــكەوتاندا، لە عاســێترین شــاخ و بەردەاڵنەكاندا، 
لەهەر شوێنێك، تۆپ و تانك و تەیارەی حكومەت توانایان بەسەر دا نەشكابا، لە 
كۆشكی كۆمارییەوە فەرمان دەردەچوو » با هێزە دەستوەشێنەكەی شێخ قابۆ بێتە 
مەیدان«! هەموو ســەركەوتنێكیش ئێوارە خوانێكی لە كۆشــكی كۆماری لەگەڵ 
سەرۆك كۆمار و خەاڵتێكی دیكەی ئازایەتی و سەیارەیەكی دیكەو جانتایەك پڕ 
لە پارەی پێوەبوو. كێو و شــاخ و چیاكان، عەرد و كەڤر و دۆڵ و دەشــت هەموو 
لەژێــر پێیەكانــم لەرزەیان تێدەكەوت. كەچی ئێســتا توانام بەســەر ســێ مێروولەی 
رەشــی ناوقەد باریكدا ناشــكێ كە خەریكن مۆخم كون دەكەن. دەمهەوێ دەســتەو 
داوێنــی ســێ مێروولــە بــم و تكایــان لێ بكەم تەنهــا گڵێنەی چاوەكانــم نەخۆن. 
تەنانــەت ئەوەشــم پێ ناكرێ. پێدەچوو قوڵپــی گریانێكی پەنگخواردوو، وەك من، 
گەرووی ئاسمانیشــی گرتبێ. لە پڕێكدا هەموو پارچە هەورە رەشــەكانی هنداو 
ســەرم بۆیەك چوون و خۆیان پێكداداو ســەرەتا شــەوقی بروســكەیەكی زۆر بەهێز، 
رۆژهەاڵت و رۆژئاوای ئەم هەســارەیەی وەكو نووكە شمشــێرێكی تیژ و موو بڕ، 
كــرد بــە دوولــەت و پاشــانیش گرمەی هەورێك، لە شــریخە ناســازەكەی و دەنگە 
بەهێزەكەیڕا، گوتم ئێســتا هەموو نهۆمەكانی ژێر زەوی و ســەروو ئاسمانیشــی لە 
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بنڕا هەڵتەكاندووە و بە یەكیداداوە، پاشدەنگی هەتا زەمەنێكی زۆر بەنێو پێچەكانی 
تەنگەو خەرەند و دۆڵ و باسكاندا هاشەی دەهات.

هەورە تریشقەكە هێندە كاسكەر و ترسێنەر بوو، تەنانەت منی خەوتوو، منی 
لەهۆشــخۆچوو، منــی ســڕ و قەڕمتیــو، منی بەســەریەكدا قفڵبووی قەڕســاو، 
منــی بەســتووی تەزیو، نازانم، یان منی مــردووی وا راچڵەكاند، دەتگوت ئەوە 
هەورە تریشــقەی ئاســمان نەبوو، ئەوە گرمەی ترسە كەڵەكەو پەنگخواردووەكانی 
نــاوەوەی مــن بوو كە تەقییەوە. هێندەیش بەهێز رایچڵەكاندم، لە چاوترووكانێكدا 
هەمــوو ئێســقان و جومگــە بەســەریەكدا قفڵبووەكانــم كرانــەوە و وەختێكم بینی، 
وەكــو جەســتەیەكی بەســتوو، لەســەر هــەردوو پێیەكانم، قیت و قینج وەســتاوم و 
لەنێو مژ و تەمێكی ئەوەندە خەستدام خوڕەی رەوتی ئاو نەبێ، نە هیچ دەبینم 
و نــە هیــچ دەبیســتم. هێنــدەی لە دەوروبەری خــۆم رادەمێنم بە دروســتی نازانم 
لەنێــو چ زەمەنێكــدام. هــەروەك هێشــتا بۆم روون نەبۆتەوە لە چ شوێنێكیشــدام. 
من بەســتەڵەكی باكووری گۆی زەویم نەبینیوە. ئەوێ كە دەڵێن شــەش مانگی 
بەسەرەیەكەوە شەوە. ئێرە لە تاریكاییە نەبڕاوەكەی و لە كەشە زوقماوی و سارد 
و ســڕییەكەی، لــە شــەوە درێژەكــەی بەســتووی باكووری گــۆی زەوی دەچێ. 
ئێســتایش لەنێــو تەمێكــی خۆڵەمێشــی چــڕ دام. كاتەكەیــش هــەر ئاوها كە لە 
شــەوێكی یەڵدایی و دەیجوور دەچێ بەهەمان شــێوەش لە رۆژێكی زســتانیی و 
پاشبارانێكی تەمتومان دەچێ. لەوەیا كە بۆگەنیوییەكەی دایگرتووم دەگەڕێتەوە 
نێــو لووتــم و نــاو ســەر و مێشــكم دەئاخنێتــەوە تێدەگــەم هەســتی بۆنكردنــم بۆ 
گەڕاوەتەوە. لەوەیا كە دەتوانم سەرم بەسەر ملمدا بسووڕێنم و سێ مێروولە رەش 
و ناوقــەد باریكەكــە، فریای خواردن و دەرهێنانــی گڵێنەی چاوەكانم نەكەوتوون 
و دەتوانم دەوروبەری خۆم، بە شێڵوێتیش بێ، ببینم ئەوپەڕی شادمانم. دەنگی 
خوڕەی ئاوی رووبارۆچكەكەی كەمێك ئەوالترم، وەكو مۆسیقایەكی خۆش لەناو 
گوێچكەكانمدا دەزرینگێتەوە. هەروا لەشــوێنی خۆم چەقیوم. لە ترســی ئەوەی 
بكەومە ناو خەرەندێكی قووڵ، یان بكەومە ناو چاڵێكی پڕ لە مار و عەزیا، یان 
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بكەومــە نــاو بۆشــاییەك و تا قیامەت هەر لــە هەڵدێراندابم و پێیەكانم نەكەونەوە 
ســەر رەقایــی عەردێكــی ســفت و ســەخت، یــان پــێ لەســەر مارێكــی خەوتوو، 
دەعبایەكی نوستوو، پەپوولەیەكی خەواڵوو، خاڵخالۆكەیەكی سەرمابردەڵە دابنێم 
نەموێرا یەك هەنگاو هەڵێنم و لە شوێنی خۆم بجووڵێم. تەنانەت لەو ترسەیش كە 
تەلیسمی هەستانەوەكەم بەتاڵ بێتەوە و بگەڕێمەوە دۆخەكەی پێشترم زاتی ئەوەم 
نەكرد لە شــوێنی خۆم ببزوێم. بۆنی كەاڵكی ئاژەڵێكی تۆپیوم لێ دێ. ئێســتا 
دەرفەتی ئەوە دەدەمە خۆم وردتر لەخۆم رامێنم. دەزانم نەخەوتووم، چونكە هیچ 
بنیادەمێك بە راوەستاوی و چاوی زەقەوە، ناكرێ خەوتبێ، مەگەر ئەوەی هێشتا 
خەوتبێتــم و كابووســێكی منجــڕ و درێــژ یەخــەی پێ گرتبێتم.لەهۆش خۆیشــم 
نەچوومە. ئەوەتا دەڵیی دارتێلی كارەبام، بێ جووڵەو بزاوت. لەسەر هەردوو پێم 
راوێســتاوم و خۆم دەدوێنم و هۆشــم لەســەر خۆمە. دیارە نەشــمردووم. نا، ناكرێ 
مردبێتــم. بــەاڵم گومانــم لــە زیندوبوونی خــۆم زۆر كەمترە لەوەیا كــە مردبێتم. 
زیاترینی گومانم بەالی ئەوە دادەچێ كە مردبێتم. دنیای زیندووان هێندە كش 
و مات نیە. نە قاســپەی كەوێ، نە هەڵفڕینی پۆڕێ، نە جریوەی چۆلەكەیێ، 
نە گمەی كۆترێ، نە حیلەی ئەسپێك، نە سەدای جیڕجیڕەكێ، نە دەنگی باڵ 
لێكدانــی خاڵخاڵۆكێــك. وەك ئەوەی لەناو شاشــەیەكی بارانــاوی تەلەفزیۆنێكی 
رەش وســپیدا ســەرگەردان بووبێتــی و هەمــوو دەنگێكــت بڕیبــێ. هەموو شــتێ 
نوقمی تەمێكی چڕی خۆڵەمێشــی ببوو. بێ هیچ دەنگ و ســەدایەك. منیش 
لە كەسێك دەچووم لەنێو زێرابی شارێكی جەنگزەدەو وێران، یان لەناو گۆماوێكی 
لیخــن دەریانهێنابــم. پــڕ بــووم لە بۆنێكی گەنیــو. تازە دەكەوتمــە دانەچووقە لە 
سەرمادا. زاتێكم دایە بەرخۆم و هەر بە جل و پۆشاكە شەختە بەستووەكەی بەرم، 
بە دوو قەڵەمباز خۆم هاوێشــتە نێو رووبارۆچكەكەی كەمێك نشــێوترم ولەســەر 
زگ، لەنێو ئاوە شلەتێنەكەدا راكشام. لە دڵی خۆمدا هەستم بە تاوانێكی گەورە 
كــرد لەوەیــا كــە ئــەو ئــاوە زواڵلــەم لیخن و پیس كــرد. بەاڵم خــوڕەی ئاوی ئەو 
رووبارۆچكەیە نەبوایە هیچ بارانێك نەیدەتوانی ئەو هەموو بۆگەنی و پیسییەم 
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لێ بشواتەوە. خۆم بەسەر هەرچوار الدا، بەنێو ئاوی رووبارۆچكەكەدا گەوزاند. 
دەمتوانی لە خەیاڵی شــەكەتمدا وێنای ئەو هەموو پیســییە بكەم كە لە تەوقی 
ســەرمەوە دەردەچوو، لە بنی پێیەكانمەوە دەڕژایە نێو ئاوەكەو شــۆڕ دەبۆوە بەرەو 
خوار. دەتگوت مردووێكم تازە لەژێر ئەشكەنجەی فریشتەكانی ئەشكەنجەدەری 
مرۆڤێكی گوناهبار دەرچوومەو لە دنیای پڕ لە ســكونەتی مەرگدا هەســتم بە 
زیندوو بوونەوەیەكی سەر لە نوێ دەكرد. لەنێو ئاوەكەدا پشتەمەلەو باسكەمەلەم 
دەكــرد. ئەمدیــو و ئەودیــوم بەخــۆم دەكــرد. خۆم نوقم دەكرد و دەگەڕامەوە ســەر 
ئــاو. دادەنیشــتم و پــاڵ دەكەوتمــەوە. دیســان ســەرنجی نیگام، بێ ئــەوەی خۆم 
بمهەوێ، كەوتەوە سەر هەوارازاییەكەی ئەودیوی رووبارۆچكەكە. تەمە چڕەكە 
نەیدەهێشت مەودایەكی زۆر ببینم. تارمایی درەختێكی پڕ لك و پۆپ، دەتگوت 
چەترێكــی زەبەالحــە، ناوقەدێكی ئەســتوور و چڵ و پۆپێكی بەرباڵوی هەبوو. 
بــەاڵم هیچ ئاســەوارێكی زیندووبــوون و هیچ گەاڵیەكم بە چڵەكانیەوە نەبینی. 
گوتم دیارە پاییزێكی بێ بەزەیی ئاوها دایتەكاندووە هیچ بەهارێكیش گوزەری 
بەم ناوەدانەكەوتووە سەر لەنوێ دایپۆشێتەوە. لەپشت ناوقەدە ئەستوورەكەیەوە، دوو 
كەســەكەم بینییەوە. بە نۆرە ســەریان لە پەنای ناوقەدی درەختەكەوە دەردەهێناو 
سەرەدیقانێیان لەگەڵ دەكردم. سەریشیان وەكو جەستەیان شێوەی سەری ئادەمیزاد 
بوو بەاڵم لە هەڵم دروست كرابوو. نە قژ بە سەریانەوە بوو نە پێستێكی پڕ خوێن 
بەســەر جومگــەی كەللە ســەرییانەوە. بــەاڵم من هەر دەیانمانســییەوە. ئاوهایش 
كــە لــە هەڵــم و هەورێكــی تەنك خۆیــان دەنواند دەیانمناســییەوە. ســەرەتاتكێیان 
لەگــەڵ دەكــردم و بــەرەو الم نەدەهاتــن. ئاوهــا كــە پێدەكەنیــن پێیانــەوە دیاربــوو 
ئەوانیش دەمناسنەوە. بەاڵم هیچ نیەتێكیان پێوە دیار نەبوو بەرەو الم بێن. منیش 
ئیــدی پیتــەم پێیــان نەكرد و وەك ئەوەی لێیــان زویر بم رووم وەرگێڕا لەنێو ئاوی 
رووبارۆچكەكــە هاتمــەدەرێ. هەمــوو جلەكانــی بەرمــم داكەنــد. رووت وقووت، 
لەســەر پێیــان، لــە قەراخ رووبارۆچكەكەدا وێســتام. لە ســەرما هەموو جەســتەم 
هەڵدەلەرزی. دانەچووقەم وێكەوتبوو. وەك ئەوەی خۆم لە ئامێز بگرم، باسكەكانم 
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توند بە دەوری سینگم و هەردووالتەنیشتمداوەرهێنا، نەمزانی دەبێ چی بكەم. 
چەند بیرم لە تەنهاییەكەی یەكەم ئادەم دەكردەوە كاتێ فڕێ درایە سەر دنیای 
خاكــی، ئەویــش لــە تەنهاییدا رەنگە وەك ئێســتای من داماو و ســەرگەردان، لە 
شــوێنی خــۆی چەقیبــێ و نەیزانیبــێ دەبــێ چیبــكات. بنیــادەم ئەگــەر لەناو 
شــارێكدا، یــان لەنــاو پاركێكدا، یــان لەناو جەنگەڵێك، جادەیەكــی غەریب، لەناو 
چۆڵەوانییەكــدا بــزر بووبێ، عەلالبەختەك، ملــی رێگایەكی نادیار دەگرێتە بەر 

بەدوای بۆنێك، یان بەدوای تروسكایی رووناكییەكدا دەڕوات.
ئــاوی  رەوتــی  ســەر  كەوتــە  نیــگام  ئێــرە،  گەیشــتە  بیركردنــەوەم  كاتــێ 
رووبارۆچكەكەی بەرپێم. ئەرێ، یان بەرەو هەوراز یان بەرەو نشێو، یان پێچەوانەی 
رەوتــی ئــاو، یان هاوتەریب لەگەڵ رەوتیدا بــڕۆم بێگومان دەگەمە ئاوەدانییەك. 
ئــەم ئــاوە لــە ســەرچاوەیەك هەڵدەقووڵــێ و بەرەو رووبارێكی گــەورە یان زێ یان 
دەریایەك دەڕوا.. بەاڵم كاتێ ئەژنۆكانم نووشتانەوە و نیشتمە سەر زەوی، هەستم 
بــە بێتوانایــی خــۆم كرد. من كــوا دەمتوانی زیاتر لە چەنــد مەترێك رێ بكەم. 
هەروا كە لەســەر چۆكان كەوتبووم، دەســتم درێژ كرد و جلەكانم راكێشــایە الی 
خــۆم. دەتگــوت لــە ئاو هەڵكێشــراون. یەكەیەكەیانم گوشــی و لەبــەرم كردنەوە. 
هێزێكی داچۆڕاو دەدەمە بەرخۆم و هەڵدەستمەوە. بەنێو ئاوی رووبارۆچكەكەدا 
تێپــەڕ دەبــم. لە هەورازایی تەپۆڵكەكەی ئەودیو بە زەحمەت ســەردەكەوم. ئەوان، 
هەردووكیان، هێشــتا هەر چاوشــاركێم لەگەڵدا دەكەن. هێشــتا خۆیان لە پەنای 
ناوقەدە ئەستوورەكەی درەختەكەدا شاردۆتەوە. بەرلەوەی بگەمە درەختەكە، لەنێو 
هەڵمــی تەمومــژە كەدا، پەرژینێكی لە دار دروســتكراوم بــە دەوری درەختەكەدا 
بینی. لەبەر دەرگا كراوەكەی پەرژینەكەیشدا، پارچە پلێتێك لە شێوەی خاچێك، 
بەســەر دارێكدا داكووترابوو. لەپشــت ژەنگێكی كۆن و هەڵم و دانەكانی باراندا، 
نوسینێكم لەسەر پلێتەكە بەرچاو كەوت. بە حاستەم دیاربوو. بە قۆڵی كراسەكەم، 
هەڵــم و تەڕایــی بارانەكــەم لەســەر پلێتەكــەدا ســڕییەوە. بــە خەتێكــی خــۆش و 
بۆیەیەكی رەش و زۆر بە ســەلیقە شــتێك نووســرابوو. هەر پیتێكم كە دەنووســاند 
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بە پیتێكی دیكەوە دەمكرد بە وشەیەك، هەر وشەیەكم كە گرێدەدا بە وشەیەكی 
دواتری. فرمێســكێكی گەرم، وەكو دڵۆپێ مز دەزایە نێو چاوانم، دڵم دەبوو بە 

باران و تنۆك تنۆك دەتوایەوە . » بەخێربێن . بۆ پاركی دارە رووتاوەكە«...
***

بە دەگمەن رووی دەدا، كەرەم بە شادی ببینم. گەلێجار لە دڵمان دەبوو 
بە مەراق ئەو كوڕە نوكتەیەك بڵێ، یان هیچ نەبێ گوێ لە نوكتەیەكی 
ئێمــە راگــرێ و بزەیەك بكەوێتە ســەر لێوانی. ســامان دەیگوت كەرەم 
كوڕێكی دەمدەمییــە. هەندێجار هەفتەیەك دەڕۆیی ئێمە پێكەنینێكمان 
بەســەر لێوانــی كەرەمــەوە نەدەبینــی. هەندێجاریــش دەتگــوت وا لە 
شەقەی باڵ دەدات و دەفڕێ. تەنها ئەو كاتانەی دەچوو ژێر درەختەكەی 
ئەودیو، چەندەها ســعات، بێ ئەوەی وەڕزی پێوە دیاربێ، پشــتی دەدایە 
ناوقەدی درەختەكە، كتێبی دەخوێندەوە یان شــتێكی دەنووســی. لێمانی 
قەدەغە كردبوو هیچی لەبارەی نووســینەكانی لێ بپرسین. لەبارەی ئەو 
دەفتەرەش كەشــتی تێدا دەنووسی، هۆشدارییەكی توندی دابووە من و 
ســامان. سوێندیشی خواردبووهەركاتێ دەســت بۆ ئەو دەفتەرە بەرین، 
نەك بیخوێنینەوە، تەنها بە دەســتمانەوە بیبینێ، یان هەست بەوە بكات 
دەستمان بۆ بردووە مەگەر تەنها خۆی بزانێ چیمان بەسەر دێنێ. چونكە 
بەجۆرێك دەیشاردەوە نیشانەیەكی لەسەر دادەنا، نیشانەكە الچووبا واتای 
ئەوەبوو من یان ســامان دەستمان بۆ بردووە، هەوڵیش دەدات بیریشمان 
بخوێنێتەوە بۆ ئەوەی ئەگەر تەنانەت بیریش لەوە بكەینەوە فزوڵییەتێك 
هەمبەر بەو دەفتەرەو ئەو شتانەی تێیدا نووسراوە بكەین، ئەوا بێ سێ و 
دوو رێگای شار دەگرێتە بەر و فیلیش ناتوانێ جڵەوداری بێ، رایوەستێنێ 
یان پەشیمانی بكاتەوە. ئێمەش دەمانزانی مەبەستی لەوەی رێگای شار 
دەگرێتــە بەر چییــە. یەعنی كۆتاییهاتــن بە ژیانی هەرســێكمان. بۆیە 
زاتــی ئەوەمان نەدەكرد بە هیــچ جۆرێك بەالی ئەو دەفتەرەدا بچین. لە 
دوورەوەڕا دەمانبینی كاتێك، كە پشتیدابووە قەدی ئەستووری درەختەكەو 
شــتی لەنــاو دەفتەرەكــەدا دەنووســی، هەندێجــار بە بزەیەك، ســامان 
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گوتەنی، درزی دەمی لێكدەكرایەوە، هەندێكجاریش بە دەنگ پێدەكەنی 
و شانەكانی لەگەڵ هەڵدەتەكا. جارجاریش دەمانبینی بەدەم نووسینەوە 
دەگریــا، دەمانبینی كــە دەگریا. بەكــوڵ دەگریا، هێندە بــە كوڵ، كاتێ 
هەنســكی دەدا، وەكــو یەكێ تەزووی كارەبا گرتبێتــی دەكەوتە هەڵبەز 
و دابەز. ئەوە راســتە هەرسێكمان ســەڵت بووین. پەیوەندییەكی هێندە 
باشیشمان لەگەڵ بنەماڵەكەماندا نەبوو. بەاڵم لە ژیانی هەریەكێكماندا 
كەسێك هەبوو دڵتەنگی بین. كەسێك هەبووچاوەڕوانمان بێت. كەسێك 
هەبــوو غەریبــی بكەین. كەســێك هەبوو شــەوان بەر لە نوســتنمان و 
تەنانەت لە خەویشــماندا تا بەیانی، لەناو پێخەفەكانماندا، گینگڵمان پێ 

بدات و ئۆقرەمان لەبەر ببڕێ.
ئێوارەیەكی فێنكی نازانم چ وەرزێك بوو. وێدەچوو هاوینێكی درەنگ 
بــێ. من كتێبێكم بە دەســتەوە بوو دەمخوێندەوە. ســامانیش كاروباری 
ئامادە كردنی چێشتی ئێوارەی دەكرد. كەرەم بە ژوورێ كەوت و هەردوو 
دەستەكانی، وەكو ئەوەی بە هەویر بێ، یان چەور بێ، یان شووشتبێتی و 

وشكی نەكردبێتەوە، رووی لە سامان كردو گوتی: كورە ئەتۆ..
منیش بۆ ئەوەی سامان تووڕە بكەم كەرەمیش لەو دۆخە رەسمییەی 
بەخۆیــەوەی گرتبوو، دەتگوت ئەكتەرەو لەســەر شــانۆ رۆڵی بەرپرســی 
چێشــتخانەی خاوەن شــكۆ دەگێڕێ، خێرا چوومە ناو قســەكانی كەرەم و 
گوتم » ئەرێ بەراســت كەرەم، دیسان لەبیرم چوو، گوتت باوكت لەكام 
دایەرەیە؟ سامان وەكو كەسێكی ماق و حەپەساو، نیگای هەڕەشە ئامێزی 
لەســەر كــەرەم راگرت، وەك ئەوەی بڵــێ » كورە كــەرەم. ئەگەر پیاوی 
دەیڵێی«. بەاڵم كەرەم گوتی » باوكم دەڵێی قابۆ. لە دایەرەی هینە. ئەو 

شوێنە. كورە تۆ بڵێ. ئا، سامانی ئاژەڵ«..
ئەوەی گوت و هەاڵت و ســامان خۆی و كەوگیرەكەی دەســتی سەری 
نایــە دوای كــەرەم. گوێم لە هات و هاورایان دەبوو » كورە كەرەم، هەی 
دەم الســتیق، هــەی خوێڕی، كــورە دەمت دەڵێــی درزی دەخیلەیە هەی 

پەرپووت. راوەستە با بزانم كێ ئاژەڵە هەی ئاژەڵ...
كەرەمیش وەك هەموو جار بەرگری لەخۆی دەكرد ودەیگوت » كورە 
هەی فیڕنە گوڵە. تۆ بۆ هێندە ناحاڵیی. ناوی دایەرەكەی باوكم وایە بڵێم 
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چی. ناوی دایەرەكەیان سامانی ئاژەڵە..
هەرچەندە كەرەم ئەو قسەیەی دووبارە دەكردەوە، سامان سەر لەنوێ 
گــڕی دەگرتــەوە. وەكو هەمووجار، هەتــا لە پەلو پــۆ دەكەوتن بەدوای 
یەكیان دادەنا. پاشانیش شان بەشان و بەدەم قسەو سوالفەوە دەهاتنەوە 
و ســامان ئەوجــا رووی لەمــن دەكرد دەیگــوت » بەخوا قابــۆ، هەمووی 
لەبن ســەری تۆیە، ئاگری فیتنەكە گڕ دەدەی و بۆخۆت چوارمشــقی لێی 
دادەنیشــی و ئێمەش تێكبەردەدەی. هەقە بێم بەو كەوگیرەی دەســتم 

هەموو سەر و پۆتەاڵكت بشكێنم..
منیش بۆ ئەوەی باسەكە لە رێڕەوی خۆی البەرم، هەرجارەو شتێكم 
بە مێشــكدا دەهات. ســامانیش لەو كوڕانە بوو، دڵساویلكەو رەزا سووك. 
چەنــدە زوو گــڕی دەگــرت هێندەیــش زوو ســارد دەبوویــەوە. گوتــم » 
ئەرێ بەراســت ســامان. ئەو شــتەی عەیب نەبێ، پەرژینێكی قایم بێ، 
بە دەســتتەوەیە بۆ پێی دەڵێن كەوگیر؟ هەر خۆیشــم نیمچە وەاڵمێكم 
دەدایەوە و دەمگوت » بڵێی كاتی خۆی كەویان پێ نەگرتبێ و وشەكە لە 

بنەڕەتدا كەوگر بووبێ و پاشان كرابێتە كەوگیر؟
سامانیش هەندێ بیری دەكردەوە، دەیگوت » وەڵال خۆ رێی تێدەچێ 
قابــۆ«. كەرەمیش لــە پڕمەی پێكەنینی دەدا، ســامان لێــرەدا، ئاوڕێكی 
توڕەی الی منی دەدایەوە و دەیزانی دیسان بە الڕێمدا بردووە، دەیگوت: 
بەخوا قابۆ، تۆش لە مەڕی عەرەبی دەچی، ئاخر ئەو راوچییە سەگبابانە، 
بڵێ هیچیان وەچنگ نەكەوتبێ بە كەوگیر راوە كەو بكەن. خۆ ئەو كەوە 
حەبی خەوی نەدراوەتێ هێندە بە ئاقڵی لە شوێنی خۆی دانیشتبێ هەتا 

راوچی دەچێ كەوگیرێ دەدا لە تەپڵی سەری و راوی دەكا..
منیــش دەمگوت » ئێ بۆ ســامان. خۆ خــۆت گوتت رێی تێ دەچێ و 
ئەقڵ دەیگرێ. ئەویش دیســان حاشــای دەكرد و دەیگوت: هەی لە قوڕە 

سۆرت گرن بەشەر. من كەی وامگوتووە..
ئەوجــا بۆیم شــی دەكــردەوە و دەمگوت: ئەو وشــەیە لە ئەساســدا 
وشــەیەكی فارســییە و مەعنای كەفگیر دەدات، واتا بۆ كەف هەڵگرتنی 

سەر چێشت بەكارهاتووە.
ســامانیش دەیگوت: هەی ئەمجارەشیان لە قوڕە سۆرت گرن، باشە؟ 
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ئــەو ئێوارە فێنكەی هاوینە درەنگەكە، دوای ئەوەی ســامان و كەرەم لە 
راوەدوونانی یەكدی گەڕانەوە، كەرەم گوتی« سامان، حەیاتم. پسكێتمان 

ماوە؟
سامان گوتی ئا. ماومانە..

كــەرەم گوتــی: دەی وەكــو كوڕێكی ئاقــڵ، هەندێ پســكێت بخەرە 
نــاو قاپێك و لەگەڵ ســێ چای عەنابی بیبــەرە الی درەختەكە. بەاڵم لە 

پەرژینەكە مەچۆ ژوورێ، ئەوە من و قابۆش دێین..
كاتێــك چووینــە بەردەمــی دەرگا دارینەكەی پەرژینەكــە، بینیمان، 
دەرگاكــە كراوەتــەوە، كــەرەم پەتێكــی باریكــی بــەم دیــو و ئەودیوی 
پایــەی دەرگاكە بەســتووە و مقەســتێكی لە گیرفانی دەرهێنا. ســەرەتا 
ئــەو پارچە پەڕۆیەی بەســەر پلێتە لە دار كوتراوەكــەی دادابوو الیدا، بە 
خەتێكی خۆش وبۆیەیەكی رەش، زۆر بە سەلیقە لەسەری نووسرابوو » 
بەخێربێن بۆ پاركی دارە رووتاوەكە«. لە ژێرەوەیشیدا بە خەتێكی وردتر، 
بەروارەكەی نووسیبوو » 1982/9/16«.پاشانیش بە مقەست، كە دەستی 
هەرسێكمانی پێوەبوو، پەتەكەی پچڕاند و چووینە ناو پەرژینەكە. كەرەم 
خەسڵەتی وابوو، حەزی لێ بوو، بۆ هەموو شتێك ناوێك بدۆزێتەوە. لەناو 
حەســاری پاركەكەیشــدا، ســێ گاشــەبەردی، بە دەوری بەردێكی پان دا 
ریز كردبوو: » ئەمەیش شــوێنی دانیشتن و كۆبوونەوەكانمان«. سامان، 
ســینییە پســكێت و چاكەی لەســەر بەردە پانەكەی ناوەڕاستی كورسییە 
بەردینــەكان دانا، پێچە شــاییەكمان بــە دەوری دارە رووتاوەكەدا كرد و 
گەڕاینەوە الی شوێنی دانیشتنەكە. لە هیچدا، دڵی خۆمان خۆش دەكرد. 
ئەورۆژانە كەسمان لە دۆخێكی سەقامگیری كەسێتی و دەروونی نەبووین. 
جارێ دەماندا لە شێتی. هەندێجاریش لەخۆمان ئاقڵتر نەبوو. هەندێجار 
لەســەر هیچ دەبووە دەمەقاڵیمان. دواتریش دەبووینەوە بە ســێ هاوڕێ 
دڵسۆزەكەی جاران. هەندێجار حەزمان دەچووە نوكتە گێڕانەوە و لەسەر 
پشــت دەكەوتین لە پێكەنین. جاربەجاریش یەكێ لەســەر پێخەفەكەی، 
لەســەر زگ رادەكشــا، دەم وچاوی خۆی نوقمی ناو سەرینەكەی دەكرد و 
بۆخــۆی تێــر دەگریا. ئەوی دیكەیان دەچووە نــاو پاركەكەو لە پەنای ناو 
قەدە ئەســتوورەكەی دارەكەدا، پڕ بە دڵی خۆی هەنســكی دەداو دەگریا. 
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جاری وا هەبوو سەر و دڵمان وا دەگیرا، بە دوو رۆژ و سێ رۆژ یەكدیمان 
نەدەدوانــد. ســەرەڕای ئەوەی دڵنیایــی و باوەڕێكی زۆرمــان بە یەكتری 
هەبوو، كەچی هەر هێندەی یەكێكمان بۆ پیاسەكردنێك لەبەر چاوانمان 
بزر بوایە، نیگەرانی و ترس، وەكو خورە دەكەوتە وێزەی قرتاندنی هەموو 
دەمارەكانی دڵمان. تووشــی دڵەڕاوكێیەكــی زۆر دەبووین و واماندەزانی 

ناپاكی لەگەڵدا كردووین و چۆتە شار بۆ ئەوەی...
دوایــی كە بە باوەشــێك قارچك یــان رێواس، یان كەنگــر، یان هەر 
خواردنێكــی گژوگیایی وەرزەكــە دەگەڕایەوە، ئارەقەیەكــی بەدگومانی 
ســەر و بچمی تەڕ دەكردین و دڵەكوتێمان ئارامی دەگرت و هاوســەنگی 
دەروونیمــان دەگەڕایــەوە دۆخی ئاســایی خۆی و خوێــن دەگەڕایەوە نێو 
دەمارەكانی لەشــمان. چارەنووسی هەرســێكمان بە یەكەوە بەسترابوو. 
هەر یەكێكمان، بەهەرهۆكارێك، ناپاكی لە كەللەی دابا، هەرسێكمان بە 
یەكــەوە تیادادەچووین. بۆیە، لەبن و بنی دڵماندا، ســووكە گومانێكمان، 
بــە بەردەوامــی لە یەكدی هەبوو. هــەر یەكێكمان دڵی زویــر بوایە، لە 
ترســا، دوانەكەی دیكەمــان هەوڵی ئاشــتكردنەوەیمان دەدا. زەمەن زۆر 
بە قورســی دەڕۆیشــت. وەك ئەوەی چاوەڕێــی رووداوێكمان دەكرد زیاتر 
لە موعجیزە بچێت و ئەم دۆخەمان بەســەردا بگۆڕێ. بەاڵم دەشمانزانی 
سەردەمی موعجیزە بەسەرچووە و هیچ شتێك روونادات ئێمە لەم وەزعە 
رەزا قورسە رزگار بكات. دەتگوت هەرسێكمان، لەسەر عەردێكی سفت و 
رەق پاڵ كەوتووین و مێگەڵە فیلێك بە بەردەوامی بەسەر جەستەو دەم 
و چاوماندا دێن و دەڕۆن و دەمانشــێلن. زۆرجار، هەرســێكمان، لەناوەوەی 
خۆمانــدا، قســەمان لەگەڵ خۆمان دەكــرد و بێ ئاگای خۆمــان، چاومان 
دەبڕییە ناو چاوانی یەكدی و بە سعات، بە دوو چاوی زەقەوە، بێ ئەوەی 

لێومان بە وشەیەك بكرێتەوە، سەیری ناوچاوانی یەكمان دەكرد. 
دواجار كە دەهاتینەوە سەر خۆمان، تێر بەو حەرەكات و، سامان گوتەنی، 
فلیماتەی یەكدی پێدەكەنین. هەتا ئەو بەرەبەیانەی سپێدەیەكی فێنكی 
بەهاریەدا، من، كۆتاییم بە هەمو شتێك هێنا. پەنجەم نا بە پەالپیتكەی 
كالشــینكۆفەكەو، دەنگی رێژنەی دەیان و ســەدان و هەزاران گوللە، لەو 
رۆژەوە تا ئێســتا لەناو كاســەی كاســبووی ســەرمدا هەر دەزرینگێتەوە. 
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گوێچكەیەكــم لەو ســپێدەڕا، گیزە گیزێكی تێكەوتووە نە ســاتێك ئارام 
دەگــرێ و نــە هیــچ دكتۆرێــك چارەیەكی بــۆ دۆزییەوە. دەڵێــی دەنگی 
تۆماركــراوی ئەو هەموو گولالنەی تەقانــدم، خراوەتە ناو ریكۆردەرێكی 
ئۆتۆماتیكی و بێ بڕانەوە، بێ راوەستان، بێ پچڕان، بێ بەزەیی، ساڵەهای 
ســاڵە هەر لێ دەدرێتەوە. هەندێجار تا ســنووری شێتبوونم دەبا. گەلێ 

جاریش تا سنووری خۆكوشتنی بردوومە.
***

دەنگی رێژنەی گوللەو دەنگی نووزەو زریكەی كەرەم و سامان، كە هێشتا 
وەكو دوو مرۆڤی لە هەڵم و هەور دروســتكراو لە پەنای ناوقەدە ئەســتوورەكەی 
دارە رووتاوەكە دا سەرە دیقانێیان لەگەڵ دەكردم منیان راچڵەكاند و خۆم بینی، 
لەبــەر پێــی ئــەو دارەی ناوی پاركەكەی بەســەرەوە بوو، لەســەر چۆكان كەوتووم 
و دارەكــەم لــە ئامێــز گرتووە و هــەروا دەگریم، هێندە گریابووم، نەمزانی تەڕایی 
رووخســارم هــی ئــەو فرمێســكەی باراندوومــە یان هی ئــەو نەرمــە بارانەیە كە 

تەمای وەستانی نیە.
هەســتامەوە و لــە دەرگای پاركەكــە چوومەناو حەســارەكەوە. قوڕ و لیتەی 
عەردەكــە، لەبــن پێیەكانمدا فیچقەیان دەكرد و بە زەحمەت پاڵم بەخۆمەوە دەناو، 
حاڵەتی ســەگێكم هەبوو گازی لە ســاحێبەكەی گرتبێ و ئێســتا لە بەردەمیدا 
نیشــتبێتەوە و لــە پەشــیمانییا هــەر كلــك باداو هــەر بنووزێتەوە. ساحێبەكەشــی 
هەربەچاو پێی بڵێ، تۆ تازە گازت لێم گرت و منت تووشی برینێك كرد هیچ 
داو و دەرمانێك چاكم ناكاتەوە، پەشــیمانبوونەوەی تۆ، یان لێخۆشــبوونی من چ 
ســووودێكی هەیە. منیش گازی خۆم لەو دوو هاوڕێیەم گرت. تازە كڕووزانەو 
و كلكبادان و نووزە نووزم ئەوان زیندوو ناكاتەوە. كاتێ نزیك درەختەكە بوومەوە، 
ئەوان، كەرەم و ســامان وەكو دوو پارچە هەڵمی خۆڵەمێشــی، وەكودوو جەســتەی 
لە تەمومژ، وەكو دوو پارچە هەوری تەنك لە شێوەی دوو بنیادەم، سووك سووك 
لــەوێ دووركەوتنــەوە. كەوتمە دوایان. ئەوان لەســەرەخۆ دەڕۆیشــتن. هەنگاویان 
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هەڵنەدەهێنا. وەكو ئەوەی لەسەر تەختەو بۆلبەریندا بڕۆن، وەكو ئەوەی پێاڵوی 
تایەداریــان لــە پــێ بێ، وەكــو ئەوەی هەر قاچیان بەســەر عــەردەوە نەبێ، وەكو 
رەوتكردنی ئاو دەرۆیشتن. منیش هەناسەبڕكێم پێ كەوتبوو. بە هەموو پاشماوەی 
هێزمــەوە بەدوایانــەوە غارم دەدا. بانگیانم دەكرد. لێیــان دەپاڕامەوە. تكاو رجای 
دنیام لێیان كرد. بەس كەمێك بوەستن. دەمهەوێ لەبەر پێیان بكەومە سەرچۆك 
. دەمهەوێ وەكو سەگێكی پەشیمان پێیەكانیان بلێسمەوە. دەمهەوێ تا قیامەت 
بكەومــە ســەر پێیەكانیــان و كلكــی پەشــیمانی بــادەم. ئەوانلەســەرەخۆ، زۆر بە 
هێمنی دەرۆیشتن و من پێیان نەدەگەیشتم. دەتگوت كابووسێكی تۆقێنەر دەبینم. 
هەســتم دەكرد مۆتەكەیەك، دێوەزمەیەك كەوتۆتە ســەر ســینگم. تەقەلالم دەكرد 
لەخەو هەســتم. وەك بڵێی بزانم ئەوە خەونێكی ناخۆشــە دەیبینم. نەمدەزانی ئەوە 
منــم فــڕێ دراومەتــە دنیای مردووان و كەرەم و ســامان دەبینم و دەیانناســمەوە، 
یــان ئــەوان دزەیــان كردۆتە دنیای زیندووان و خۆیانم پێشــان دەدەن تا بمتۆقێنن. 
دیسانەوە دەكەومە ناو بۆنە گەنیوە هەناسە بڕەكە. دیسانەوە شەاڵڵی پیسایی و 
میز و رشــانەوە بوومە. دیســانەوە ناو كاســەی بەتاڵی سەرم پڕبووە لە هەوایەكی 

قورس. ناو سەرم پڕبووە لە ترس. ترسێكی بێ ئامان و نەبڕاوە.
دیســانەوە هێنــدەی جرجێكــم لــێ هاتــووە. بەنــاو خۆمدا تۆپــەڵ و گرمۆڵە 
بوومــەوە. لــەرز و دانەچوقــە بەرۆكم بەرنادەن و لەتاو ئازاری ناو ســەرم خەریكە 

هەردوو چاوم فڵقەیان بێت و دەرپەڕن.
لــەوە گەیشــتم بە ســامان و كــەرەم راناگەم. ئەوان لە تراویلكــە زیاتر، هیچ 
نەبــوون. زۆر بەدوایانــدا غــارم دا. كەوتــم. غلــۆر بوومــەوە نــاو ئــەو خەرەندانە. 
بەسەر قوڕە لووسەكەی ئەو تەپۆڵكەو هەورازانەدا خلیسكام و هەستامەوە. هیچ 
سوودی نەبوو. ئەوان تەنانەت ئاوڕێكیشیان لێ نەدامەوە. چوون هەتا گەیشتنە 
ئــەو شــوێنەی هەورەكانــی ئاســمان و تەمومــژی زەوی تێكــەڵ بەیــەك دەبوون. 
ئەوانیش هەردووكیان، بەبەرچاوی ئەبڵەقماوی منەوە، بوون بە دوو پارچە هەوری 
تەنكو ســپی و بە ســنگی ئاســمانەوە نووســان و لە شریخەی هەورە برووسكێكی 
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هێندە بەســام و ترســناكیان دا، رووم وەرســووڕاند و بەســەر رێگاكەی چوونمدا، 
بەرەو الی درەختەكە گەڕامەوە. پشــتم دایە قەدی ئەســتووری درەختەكەو، وەك 
ئەوەی تنۆكێك وزەی جووڵەكردنم تێدا نەمابێ، داهێزرامە بنقەدی درەختە تەنهاو 
رووتاوەكە. روخســارە ســارد و ســڕەكەم لە هەردوو الوە خســتە نێوان هەردوو ناو 
لەپی دەســتەكانم و گریام. زۆر گریام. موزمەحیل و ســەرگەردان ببووم. ئەقڵم 
بە هیچكارێكدا نەدەشــكا. ســەرم لێ شــێوابوو چی منی فڕێی نێو ئەم دنیا پڕ 
لە تەنهاییەداوە. نە دەزانم لە چ پنت و لە چ شوێنێكی سەرزەمینەكانی خودام. 
نەدەمزانی لە بەهەشتم یان دۆزەخ. نە دەمزانی مردووم یان زیندوو. نە دەمزانی 
شــەوە یان رۆژە. زســتانە یان هاوین. ســەرمایە یان گەرما. ئاخر من لە كوێم؟ 
دوای ئەوەی سامان و كەرەم دەرفەتیان پێنەدام بكەومە سەر پێیەكانیان و لێیان 
بپاڕێمەوە لێم خۆش بن، هەربەجارێ ئومێد بڕاو بووم. ئێ خۆ من نەمدەویســت 
ئەوەیان لەگەڵدا بكەم كە كردم. ئەی هەمیشە نەماندەگوت بنیادەم كارەكتەرێكی 
بێ دەســەاڵت و الوازەو تەنها لەســەرێتی ئەو رۆڵە بگێڕێ كە پێی ســپێردراوە. 
دەبــێ ئــەو دەقە شــانۆییە، لەســەر تەختەی شــانۆی ژیانیدا، بەرجەســتە بكات 
كــە لــە تەختــی نێوچەوانی نووســراوە.دەبێ بەو ئەركە هەســتێ كــە قەدەر بۆی 
دیاریكردووە. بنیادەمی زەلیل و زەبوون هیچ دەسەاڵتێكی لەخۆیەوە نیە. ئەوەش 
قەدەرە نەفرەتییەكەی من بوو. لەنێوچەوانم نووسرابوو. دەبوایە لەو سپێدە فێنكە 
بەهارییە دا ئەوە بكەم كە كردم. ئاخر قەدەری نووســراو نەبە ئێمە دەســڕدرێتەوە 
ونــە توانــای گۆڕیــن و یاخیبوونمــان لێــی هەیە. منیش لە خشــتە بــرام. گرەوم 
لەســەر بردنــەوە كــرد كەچــی هەموو شــتێكم دۆڕاند. ئێوە تەنها چەند ســاڵێكی 
پاشماوەی تەمەنتان دۆڕاند. من چەند ساڵێكم لە ژیانێكی بەتاڵ لە كەرامەت 
و شەرەف و ئەخالق بردەوە و دواجار هەموویم پێكەوە، بەسەریەكەوە و لە یەكجێدا 
دۆڕاند. من بووم بەو قومارچییەی دەیان جار و سەدان جار بردیەوە. بردنەوەكان 
شاگەشكەیان كردم. دەوڵەمەندیان كردم. ژیانێكی پڕ لە خۆشییان پێ بەخشیم. 
شكۆ و هەیبەت و كەسێتییان پێ بەخشیم. پارەو سەروەت و داهاتیانپێ بەخشیم. 
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دەرگاو دەروازەی هەمــوو نیعمــەت و چێــژ و لەزەتــی دنیایان بــەروودا كردمەوە. 
لەســەر مێــزی قوماری ژیانمــدا بە باوەش، خەرمانی بردنەوەكانم راكێشــی الی 
خــۆم دەكــرد. لــە پڕێــكا. لە خەونێكــی كورتدا كە لە كابووســێكی درێژ دەچوو، 
لــە پڕتاوێكــدا كە هەر هێندەی چاولێكنان و چاوكردنەوەیەكدا بوو، لە دەنگێكدا 
كــە لــە گەروویــەك دەرچوو، لە گوللەیەكدا كە لە بڕنەوێــك تەقێندرا، لە بوركان 
و گڕكانێكــدا كــە ناگەهان تەقییــەوە، لە پڕمەی غەزەبێكی پەنگخواردوودا، لە 
رژانــی ئەســتێرەیەكی دابــڕاودا، لە شــەپۆڵێكی تووڕەی دەریایەكی شــێتگیردا، 
هەموو شــتێك لەگەڵ چركەی دەنگی میلێكی چركەژمێردا بوو بە گێژەلۆكە، 
بــوو بــە گەردەلــوول، بــوو بــە الفاو، بوو بــە دۆزەخێك لە ئاگر و هــات. چی لە 
قومارەكان بردبوومەوە، چی لە ئازایەتییەكان دەســتم كەوتبوو، چی لە هەمبەر 
ناپاكیەكانــم وەچنگم هێنابوو هەرهەموویان راماڵی. هەرهەموویان هەڵلۆشــی..
ئاوبردی..ئاگر سوتاندی. گەردەلوول راپێچی كرد و كردی بە تۆز و باو، منیش 
بووم بە دەنكە كایەك..بە تەڵە پۆشــێكی ســووك و گەردەلوولێ لوولپێچی كردم 
و تووڕی هەڵدامە هیچســتان و مەنفایەكی ســامناك و ترســناك. هیچســتانێك 
لەســەر هەســارەیەكی نەدۆزرایــەوە كــە هــەر تەنهــا منــی لێــم و منیــش هەر لە 
حوكمی هیچم. فڕێ درامە عەدەمســتانێك نە گوێم لە هەناســەدانی كرمێكە، 
نەلــە پژمینــی مێشــولەیەك و نــە لە گیزەگیزی مێشــە كەرانییــەك. نە جوانیی 
هەڵفڕینی خاڵخاڵۆكەیەك دەبینم نە سەمای پەروانەیەك بەدەم نیشتنەوەی بەسەر 
خونچەگوڵێــك. نــە قاڕە قاڕی بۆقێك لەناو گوێچكەكانمدا دەزرینگێـــتەوە و نە 
حیلــەی ئەســپێك و نــە چریكــەی بولبولێك و نە ســەمفۆنیای قەتێیەك. لەســەر 
ئــەم هەســارە مــردووە دا هەمــوو دەنگێــك كوژاوەتــەوە. هەمــوو رەنگــەكان لەناو 
خۆڵەمێشیی تەم و مژێكی گاە چڕ و گاە تەنكدا نغرۆ بوونە. كنجكۆڵ بوومە 
لەوەی بزانم یەكەمین ئادەم كاتێك فڕێدرایە سەر گۆی زەوی، تاك و تەنها، چی 
دەكرد. لەیادم نیە هیچ بابەت و رۆمان و چیڕۆك و كتێبێكم لەبارەی ساڵەكانی 
تەنهایــی یەكەمیــن ئادەم خوێندبێتەوە. لەیادم نیە فیلمێكم لەســەر تەنهاییەكەی 
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یەكەمین ئادەم بینیبێ. تەنانەت نایەتەوە یادم مەال سمێڵ تاشراو و ریشبەڵەك و 
زۆربڵێكەش لەمبارەیەوە هیچ ئەفسانەو حیكایەتێكی كردبێتە ریوایەت و بۆمی 
گێڕابێتــەوە. دەبوایە بەخشیشــێكی باشــی بدەمێ و شــتێكم لێــی هەڵكەڕاندبایە 
لەمبارەیەوە. مەالكان كەم ناهێنن. هێندە ئازاو بلیمەتن هەر پرســیارێك، زانســتی 
بێ یان لەبارەی كشــتوكاڵەوە بێ، فڕۆكەوانی بێ یان لەبارەی تەیر وتواڵ بێ، 
كەشــتیوانی بــێ یــان لەســەر رۆح و دنیــای ئەودیــوی ژیانبێ، فەلســەفی بێ 
یــان لەبــارەی جەنــگ و مێــژوو، لەبــارەی ئیمان وبڕواوە بێ یان لەســەر كەش و 
هەواو بوومەلەرزە، فیقهی بێت یان لەبارەی سنعات و تەكنەلۆژیا، لەسەر كاری 
شــەوانەی جێخەوی بێ یان لەبارەی عیلمی نوجوم و ئەســتێرەكان.. پرســیارەكە 
قۆڕ بێ یان جدی..ئەوان هەمیشــە وەاڵمێكی دوور و درێژی حازر بە دەســتیان 
هەیە بتدەنەوە و پڕت كەن لە ریوایەت و حیكایەت. دەبوایە بەر لەوەی لە دەستم 
بچێ، بەر لەوەی لە دەســتی بدەم، پرســیاری رۆژە تەنهاكان، شــەوە تەنهاكانی 
یەكەمین ئادەمی لێ بپرســم، هیچ نەبێ ئێســتا كەڵكم لێی وەردەگرت. من بەر 
لەوەی الفاو دار و نەدارم هەڵبلۆشێ، بەر لەوەی گەردەلوولەكە سامانم راپێچێ، 
بــەر لــەوەی زەوی درزی تێبكــەوێ و هەمــوو شــتێكم قــووت بدا خــۆم دۆڕاند. 
هەموو خەسڵەتەكانی مرۆڤبوونی خۆمم دۆڕاند. هەموو خەسڵەتە ئادەمییەكانی 

بنیادەمێك لە ئاژەڵێكی دڕندەجیا دەكاتەوە، هەموویم بەسەریەكدا دۆڕاند.
هەروا كە لە بنی درەختە رووتاوەكەدا گرمۆڵە ببوم و نەمدەزانی چی بكەم، 
هێندە پشــتە ســەری خۆم بە قەدی درەختەكەدا كێشــا، تا ئەوكاتەی هەســتم بە 
گەرمایی خوێن كرد كە بە پشتی ملمدا رێچكەی كرد و بە ناوەڕاست و تیراقەی 
پشــتمدا چۆڕایــەوە خــوارێ و، بەرچــاوم تاریك داهات و ســەرم گێژ بوو. كاتێك 
هاتمــەوە هــۆش خــۆم نەمزانــی ماوەی بێهۆشــییەكەم چەنــدی خایاندبوو. بەاڵم 
نمــە بارانەكــە هــەر دەباری و تەم و مژەكەیش بۆیەیەكی خۆڵەمێشــی بە هەموو 
كــەش و هەواكــەدا پرژاندبــوو. هیــچ لە دۆخەكە نەگۆڕابوو. كەچی دەشــمزانی 
مــاوەی بێهۆشــییەكەم النی كەم دانــە رۆژێكی خایاندووە. هەوڵمدا هەســتمەوە. 
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هێشتا گێژ و وڕ بووم. نازانم سەرم بوو بەسەر ملمدا وەكو میزراح دەسووڕا یان 
فەزای دەوروبەرم بوو بە خێرایی بە دەوری مندا دەسووڕایەوە. دەستێكم بە قەدی 
درەختە رووتاوەكە گرت تا خۆم لە كەوتن بەسەر عەرد دا بپارێزم و بتوانم لەسەر 
پێیەكانــم بوەســتم. هێنــدەی بۆم كرا چاوەكانم نووقانــد. رەنگێكی رەش پژایە نێو 
سەرم، ملیۆنەها تەلە پوش و دەنكە كا لەنێویدا مەلەیان دەكرد. دەتگوت یەكێك 
لەناو ئەو تاریكاییە قەترانییە دا شەنە بای خەرمانێك دەكات. ئازارێكی بێزاركەر 
بەنێو هەموو جەستەمدا هاتوچۆی بوو. وەكو سەرخۆشێك، بەتەواوی هاوسەنگی 
خۆم لەدەست دابوو. حەز دەكەم هەر ئێستا بایەك، گەردەلوولێك هەڵبكا، زریانێك، 
بوومەلەرزەیەك، الفاوێك، بارانێكی بەخوڕ و زۆر بەهێز و بێ راوەستان دابكات، 
حــەز دەكــەم بوومەلەرزەیەك بە پلەی ســەد رێختەر هەموو هەســارەكان و هەموو 
ئاســمانەكان بەســەریەكدا بدات و نغرۆی نێو زەریاكانیان بكات. حەز دەكەم دنیا 
لە كونفەیەكونێكدا بگەڕێتەوە سەرەتا. بگەڕێتەوە ئەوسا كە هێشتا خواوەند، تاك 
و تەنها لەسەر عەرشی خۆی دانیشتبوو. بگەڕێتەوە ئەوكاتەی هێشتا بیرۆكەی 
خوڵقاندنی مرۆڤی لە بەڕنامەدا نەبوو. ئەوســا كە هێشــتا قوڕێك نەشــێلداربوو 
تــا یەكــەم ئادەمــی لــێ بخوڵقێندرێ. ئەوســا كە هێشــتا نە زەمەنێــك هەبوو، نە 
هەناســەیەك، نە هیچ مەخلوقێك. دنیا بگەڕێتەوە ئەو چركە ســاتەی دۆزەخێك 
لە ئارادا نەبوو. تەنها فریشــتەكان هەبوون و بەهەشــتێك. ئەوســا كە هێشــتا ئەم 
ئەشــرەفی مەخلوقاتــە، كــە ســەر لەبەری هەســارەیەكی بۆگەن كــردووە، رۆحی 
بەبــەردا نەكرابــوو. بــۆ كەمتــر لــە چركەیــەك، تۆپەڵێكی قــورس، وەكو تۆپێكی 
فتبۆڵ كە قورقوشــم و مزی تێدا خرابێ، تۆپێك لە ترس لە شــوێنێكی دوورەوە 
شــووت كــراو لەنێــو چااڵیــی زگمدا جێگیر بــوو، هێزی تۆپەكە هێنــدە زۆر بوو 
كاتێك خۆم بینییەوە لەناوەڕاستدا، بە قەدی درەختە رووتاوەكەوە نووساوم. ترسی 
ئەوەی هەموو ئەو شتانەی ئارەزووم دەكرد و حەزم لێ بوو روویدابان، روویاندابێ 
و هەر تەنها منی لێ جێمابێتم وەكو مۆریانە كەوتبووە وێزەی قرتاندنی هەموو 
دەمارەكانی ناو ســەرم. ترســی ئەوە دایگرتم نە »با«و گەردەلوولەكە راپێچیان 
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كردبێتم و نە زریانێك هەڵیلۆشیبێتم و، بوومەلەرزەكەیش هەموو دنیای سەراوبن 
كردبــێ هــەر ئــەو قانە عــەردەی نەگرتبێتــەوە كە منی لێ بوومــە. نە تەنانەت 
بــەر تەوژمــی الفاوەكە كەوتبێتم. ئێســتاش بە هەموو حیســاباتی خواوەند هیچ 
مەخلوقاتێك بە زیندوویی لەسەرگۆی زەوی و هیچ گۆیەكیتر نەماوە. كەوابێ 
من نە لە لیســتی مردووانم و نە لە لیســتی زیندووان. چاوەكانم هەڵدەگلۆفم و 
هەوڵدەدەم، نیگام بكەم بە مەلەوانێكی كارامەتر و بەنێو ئەو مژە خۆلەمێشییەدا 
بیخەمە مەلەكردنەوە بەشــكەم زیندەوەرێ، رۆحلەبەرێ، بەشــەرێك، حەشەرەیەك، 
شتێك بكەوێتە بەر نیگام و لەم دۆخی دەستەپاچەییە بمهێنێتە دەرێ. نەمزانی 
نە درەنگانی رۆژێكی زۆر درێژ و زوقم و ســەرماو بێ كۆتاییە، نە شــەوێكی 
نووتــەك و لێــڵ و خۆڵەمێشــییە، نــە بەرەبەیانێكی تاریك و روونە. ئێســتاش بۆم 
روون نەبۆتــەوە ئایــا زینــدووم یــان مــردووم. ئایــا ناســاغم و لەســەر قەرەوێڵــەی 
نەخۆشــخانەیەكدا بەنجیان كردووم و هەموو ئەوەی دەیبینم كابووســێكی درێژ و 
ســامناكە، یــان گرانەتاو لەرزێكی ئێســقانپرووكێنم تووش بــووە و ئەوەی دەیبینم 
شتێكە وەكو مۆتەكەو كابووس. یان لە ئاویلكەو سەكەراتی مردن و غەرغەرەی 
ســەرە مەرگــدام و ئەمــە ژان و ترســی مردنــە وڕێنــەم پــێ دەكاو دنیــای دوای 
مەرگم نیشان دەدات. هێشتا بۆم روون نەبۆتەوە لە چ دۆخێكدام. گومان دەكەم 
ژیانی بنیادەم هەر بۆخۆی بریتییە لە كابوسێكی كاتیی و هیچی دیكە نییە. 
ئەگینا بۆ دەبێ زیاد لە هەموو ئەو مەخلووقەی پەرش و باڵوی ئەم دنیا پان و 
بەرینە بوونە من بكەومە سەر دووڕیانێك ژیانێكی پڕ لە ئازار بۆخۆم هەڵبژێرم 
و مردنێكی پڕ لە ئاسوودەیی بۆ دوو هاوڕێكەم. بۆ براكەم. یان دەبوایە من بمرم 
و ئەوانیش هەر بمرن. یان دەبوایە ئەوان بمرن و من بژیم. من ئەگەر بمزانییایە 
دوای مردنــی ئــەوان مــن ئاوها دەژیم، مردنم لەگەڵ ئەوانــدا هەڵدەبژارد. النی 
كەم ئەوان هەر ئەوكات، هەر لەو بەرەبەیانی سپێدە فێنكە بەهارییە خۆشەدا مردن 
و كەوتنە ئاســوودەیی. منیش خۆم فڕێدایە نێو ژیانێكی پڕ لە ئازار. ئێســتاش 
كەوتوومەتــە دۆخێــك نــە دەزانم مردووم نە دڵنیام لــەوەی زیندووم. ئەوان مردن و 
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ئاسوودەییان پێ بڕا. بەاڵم كێ بوو ئەوەی منی خستە سەر ئەو دووڕیانە؟ كێ 
بوو گرتی بە پشــتی ملمداو منی سەرپشــك كرد لەوەی یان دەبێ ئەوان بمرن و 
مــن بژیــم، یــان دەبێ ئەوان بمرن و منیش بمــرم. ئەمە چ هێزێك، چ قودرەتێك، 
چ قەدەرێكــی مەســخەرە بــوو منــی خســتە دۆخێكی لەو چەشــنە. كەس هەیە 
لــە بەرامبــەر دەرفەتێك بۆ ژیان، مەرگێكی ســامناك هەڵبژێرێ. ئەوان بوونایە 
لەجێی من .. بەاڵم كێ ناڵێ ئەوان، بەر لەمن خراونەتە شوێنەكەی من و، وەك 
من ناپاك و زەبوون نەبوونەو، لە بەرامبەر ژیانێكی سەگئاســا، مردنێكی پڕ لە 
ئاسوودەییان هەڵبژاردووە. خۆ من ئاگام لەوان نەبوو. كەرەم بەر لە مردنی هەوڵی 
دەدا شــتێكم پێ بڵێ، ئەویش نەیتوانی. تەنها براكەم بوو هەر تەنها چاوەكانی 
بڕیبووە نێو چاوەكانم و خۆی رادەستی قەدەرەكەی خۆی و هەڵبژاردنەكەی من 

كردبوو.
من هەمیشە وەكو سەگ لە مردن دەترسام. شەوان خەوم بە مردنەوە دەبینی. 
رۆژان تــرس لــە مــردن مووچركــەی بــە گیانمــدا دەهێنا. لەگەڵ هەر باســێكی 
مردنــدا دڵۆپێــك خوێــن لە دەمارەكانی جەســتەمدا نەدەما. دڵــم وەكو بەفری بەر 
هەتاو دەتوایەوە و دەڕژایە ژێر پێیەكانم. ترس لە مردن لوولی دەدام. دەیگوشیم. 
لەبەریەكی هەڵدەوەشــاندمەوە. مردن ترســێكی بێ كۆتایی بوو الی من. هەموو 
شــەوێك دەكەوتمە ســەر دەســت و پێی ئیزرائیل. لێی دەپاڕامەوە. دەكەوتمە تكاو 
نــزا ئەمشــەویش نەیەتــە ســەر وەختــم. لێمگەڕێ ئەمشــەویش بخەوم تا ســبەی 
شەویش خوا كەریمە. بەاڵم ئەو دەهات. هەر لە یەكەم سات كە خەو دەیبردمەوە 
ئیزرائیل راوی دەنام هەتا خۆری بەیانی هەڵدەهات. بەیانیش شەكەت و ماندوو، 
شــەاڵڵی ئارەقــە، رۆح پــڕ لــە ترس و ســەر پــڕ لە ژانێكی قــورس لەناو پێخەف 
دەهاتمــە دەرێ، ئاخیرەكــەش، مردنێكــی وا مــردم لــە مردنــی هیــچ بنیادەمــێ 
ناچێ. ترس و سەرما وەك دوو تای دەستاڕێك لەنێو خۆیاندا دەمهاڕن. گۆشت 
و خوێــن و ئێســقانم تێكــەڵ بە یەك دەكەن. وەكو ئــارد، دەمكەنە پۆدرەیەكی بێ 
كەڵــك و دەمــدەن بــە دەم بایەكــی پایزییــەوە. لەوپــەری داماویدا، لەژێــر درەختە 
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رووەتاوكەدا هەڵكوڕمابووم. هێشتا هاوارەكە لەنێو گەروومدا خنكابوو. لەم شوێنە 
مەجهولەدا، لەم پنتە لە یەكێ لە هەســارە نەدۆزراوەكانی موڵكی بێ ســنووری 
خودادا، لەم كەشە شێڵوەدا، لەنێو تەم و مژێكی چڕی خۆڵەمێشیدا، لەم شوێنە 
التەریــك و چەپــەدا، كە خشــپەو چرپەی هیچ كائیناتێكی لێ نەدەبیســترا، لەم 
شــەوە ســارد و زەمهەریرییــەدا كــە لــە رۆژێكی خۆر لێ ئاوابــوو دەچێ، نازانم، 
یان لە شەوێكی بێ مانگ و ئەستێرە دەچێ. دەڵێی خواوەند بە نیازە، لەمنەوە 
چیرۆكێكی نوێ بۆ خەلیقەت بنووســێتەوە، نیگای ســەرگەردانم بە هەرالیەكدا 
وەردەســووڕێنم، لــە پشــت تەمومژە خۆڵەمێشــییەكەدا، ئەمالم كێــو و بەردەاڵن و 
هەورازایی و تەپۆڵكەیەو، ئەوالترم دۆڵ و خەرەند و شیو و نشێواییە و لە پشتەوەم 
زورگ و تەالن و دەشتاییەكی بێ كۆتاییەو لە بەرامبەرم.. لە بەرامبەرم. ئەرێ، 
چاوەكانم درۆ ناكەن.. ئەوە چییە؟ لە بەرامبەرمدا، لەودیوی رووبارۆچكەكەدا، 
گۆڕستانێكی گەورەم لێ دیارە، چاوەكانم تا دوا سنوور زەق دەكەمەوە. تیشكی 
نیگام دەكەم بە خەنجەرێكی دەبان و تەقەلال دەكەم تەمومژەكە زیوال زیوال بكەم 
و لەبــەر چاوانــم الیــدەم. ئەرێ، ئەوە گۆڕســتانە. گۆڕســتانی مرۆڤــە. كەواتە 
دەبێ لێرە، لەو نزیكانە، لەو دەوروبەرە بنیادەمگەلێ هەبن، خۆ ئەمە گۆڕستانی 
ئەســحابان نیــە هاتبــن لێــرە لە برســا، یان لە ترســا، یان كەوتبێتنــە ناو كەمینی 
كەسانێكی بێ بڕواو هەموویان مردبن و كوژرابن. ئەی كێ ژێر خاكی كردوون. 
بەاڵم نا، ئەوە گۆڕی نیو مەتریشــی تێدایە. واتا كۆرپەی ســاوایش لێرە هەبووە 
و مــردووە. هەمــوو گــۆڕەكان كێڵیان هەیــە. نیگام وزەیەكی تــازەی تێدەكەوێ. 
رۆح دێتەوە بەرم. گەرمایی خوێن دەگەڕێتەوە ناو دەمارەكانی لەشم. دڵم دەست 
دەكات بــە ترپــەو لێــدان. رێگای هەناســەم دەكرێـــتەوە. تین وهێــز دەڕژێتەوە ناو 
پێیەكانم. مێشكم قاوغی زوقم و شەختەی دەوری دەشكێنێ و دەكەوێـتەوە جووڵە. 
ئەوەتا. خانوویەك دەبینم. خانووچكەیەك لەناوەڕاســتی گۆڕستانەكەدایە. ئەوەتا 
دیوارە بەردینەكانی. ئەوەتا ســەقفە بە موشــەما داپۆشــراوەكەی. ئەوەتا دەرگاو 
بەرهەیوانەكەی. دەڵێی بە رێگادا دەڕۆم و هەنگاو نانێم، وەكو رێڕۆیشتنی سامان 
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و كەرەمم لێ هاتووە. لەوە دەچێ قاچەكانم لە هەوابن و بە رێگایشدا بڕۆم. لە 
پاركی دارە رووتاوەكە دەچمە دەرێ. بەرەو رووبارۆچكەكە شــۆڕ دەبمەوە. شــەوە 
دەیجوورەكە خەریكە دەڕەوێتەوە. شــەختەكە خەریكە دەتوێتەوە. تەمەكە كەوتۆتە 
بەر تەوژمی نەسیمێكی فێنكی بەرەبەیان و خەریكە رادەماڵدرێ و شۆڕ دەبێتەوە 
بــەرەو ئــەو شــیو و دۆڵ و خەرەنــدەی نشــێواییەكە. ئــاگام لــێ نەبــووە بەاڵم لە 
رووبارۆچكەكەیشدا پەڕیبوومەوە. ئەوەتا لەناو گۆڕستانەكەدام و دەستێكم لەسەر 

كێڵی قەبرێكە.
***

تــازە گزنگــی خۆرەتــاوی بەیانــی، گۆڕەپانــی هێرشــە بەربــاوە 
خوێناوییەكــەی روونــاك دەكــردەوە. بۆنێكی خەســتی خوێــن و بارووت 
فەزای ئەو ناوەی تەنیبوو. كاتێك، هەروا كە لەنێو تەپ و تۆزدا، بەســەر 
عەردێكی ســارد و ســڕدا درێژ ببووم، چاوەكانم كردەوە، ســەرەتا هیچم 
نەبینی. لە ترســا نەموێــرا هیچ جووڵەیەك بكەم، چــەك وتفاقەكەم بە 
شان و كەمەرەوە بوو. بە ئەسپایی، وەك كەس نەیبینێ، پێیەكانم لەنێو 
پۆســتاڵەكانم جوواڵند. پاشان پەنجەی دەســتەكانم، دواتر تەكانم دایە 
ســەرم. هەســتم لەخۆم راگرت. دڵنیابووم كە زیندووم. وردتر هەســتم 
راگــرت. زیاتــر لە چاوەكانــم، گوێچكەكانم قواڵغ كــرد. دنیا كش و مات 
بوو. دەنگی نووزەیەك لەوێ، دەنگی گڕە گڕی دەبابەیەكی شكاو، زیلێكی 
بەجێمــاو، جێبێكــی ئاگــر تێبەردراو، تــاك و تەرا تەقەیــەك و گرمەیەك 
لەوالتر دەبیسترا و هیچیتر. زاتێكم دایە بەر خۆم، هێواش و لەسەرەخۆ 
هەستامەوە. ئەوناوە تا چاو بڕی دەكرد الشەی سەرباز كەوتبوو. یەكێكم 
دوورتر لەخۆم بینی، چەندجارێك ویســتی هەستێتەوە، نەیتوانی. دواجار 
تەختی سەر زەوییەكە بوو. یەكێكم بینی تەنها دەستێكی توانای جووڵەی 
تێدامابوو، ئەو دەستیشی بۆ بەهاناوەهاتن لە هەوادا رادەوەشاند. گوێم 
لــە یەكێكــی دیكە بــوو، لە نزیكی خۆم، لەســەر زگ كەوتبــوو، قاچێكی 
لە ســەرووی ئەژنۆی پەڕیبوو. بەاڵم هێشــتا گیانی تێــدا مابوو، دیاربوو 
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دەگریــاو دەموچاوی، لــە حەژمەتی ئازار بە عەردەكەدا دەكێشــا. زۆر بە 
غەریبــی دەگریــا. واوەتر، ئەمالم، ئەوالم هەمو الشــەی بێگیان، هەموو 
جەستەی لەت و پەتكراو، هەموو مرۆڤی پارچە پارچەبوو، هەموو شەاڵڵی 
خوێن و غوبار. دەتگوت لەدوای كارێكی زۆر قورس، خەویان لێ كەوتووە. 
هەستامەوە سەرپێ، بەو سپێدە زووە كەوتمە گەڕان بەنێو جەنازەكاندا. 
ئەو بریندارانەی هێشتا نووزەیەكی ژیانیان بە بەرەوە مابوو، بە عەرەبی 
داوای ئاویان دەكرد. هاتەوە بیرم لەنێو شــەڕدا، فەرمانی هێرشــمان پێ 
درا. بەدەم هوتافكێشــانی بەدرۆ، بە دەم هەلوەســەو هاتوهاواری پڕ لە 
ترس و بێــزاری، بەدەم پیاهەڵدانی حەفیزەهولال، بە هەزاران الفیتە كە 
هەر هەمووی دروشــمی عەرەبی و ناوی پاڵەوانەكانی ســەردەمانی كۆن 
و گرمەو تەقەیەكی كاســكەر هێرشــمان برد. هەر ئەوەندە دەزانم ئەو 
قانە عەردە بوو بە مەیدانی مەحشەر. ئیدی كەس ئاگای لە كەس نەما. 
من، ئەوكاتیش گریانێكی غەریب رێگای هەناســەی لێ گرتبووم. ئەوان 
شەڕی خۆیان بوو. ئەوان قادسییەی دووهەمیان هەڵگیرساندبوو تا شكۆی 
لە دەســتچوو بۆ عــەرەب بگەڕێننەوە. ئەوان بە زمانــی خۆیان هاواریان 
دەكرد. جوێنیان بە دوژمنەكانیان دەدا. دوعایان بۆخۆیان دەكرد. لەپێناو 
نیشتیمانی خۆیان، یان خۆیان گوتەنی بۆ پاراستنی دەروازەی رۆژهەاڵتی 
نیشــتیمانە گەورەكەیان شەڕیان دەكرد. ئەوان بەسەر هەزاران الفیتەدا، 
نووسیبوویان » قادسیە صدام قادسیە العرب جمیعا«. ئەوان عەرەب بوون 
و شەڕەكەیش بۆ عەرەب بوو. ئەی من چیم دەكرد لەوێ. من كە عەرەب 
نەبووم بۆ لەوێ بووم. كێ منی خستبووە ئەو شوێنە هەڵەیە. بۆ دەبوایە 

لە پێناو قەومێكدا بكوژرێم كە من لەو قەومە نیم.
كاتــێ ناچار دەكــرام بە عەرەبی هوتاف بۆ عــەرەب لێبدەم و گیانم 
لەپێناو عەرەب ببەخشــم و بۆ ئەوان بكوژرێم ئەژنۆكانم دەنووشتانەوە. 

هێزم تێدانەما.
كاتــێ زانیم ئــەو بەیانییەش، لەم هێرشەشــدا، بــە زیندوویی لێی 
دەرچــووم روو لــەو خۆرەی تازە خەریــك بوو هەڵدەهات، كەوتمە ســەر 
ئەژنۆكانم و سوپاســی خواوەندم كرد. هەســتامەوە. یەك یەك ســەیری 
جەنازەكانــم كرد. زۆریانم دەناســی. گۆڕەپانەكە لە هەوێزی مێگەڵێكی 
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زۆری مــەڕ دەچــوو كە گەڵە گورگێكی برســی كەوتبێتــە ناویان و هەر 
هەمــووی لەتوپەت كردبێ. بۆنی خوێن هوروژمیدەهێنایە ناو مێشــكم. 
هێشــتا ئەوانــەی بەرپرســیارن لە كۆكردنــەوەی جەنازەی كــوژراوەكان 
و بەهاناوەهاتنــی برینــدارەكان لــە هیچ شــوێنێ دیارنەبوون. هێشــتا 
ئاگریگڕگرتووی هێڕشەكە دانەمركابۆوە. دووكەڵ بەرەو بەرۆكی ئاسمان 
هەڵدەكشــا. هێشتا خوێن لە جەستەی ســەربازەكان دەچۆڕا. لەوالتریش 
یەكێك هەستایەو ەسەرپێ. هەردوو دەستی بەرەو ئاسمان بەرز كردبۆوە 

و سوپاسی خوای دەكرد كە نەكوژراوە. گوێم لە هەنسكی گریانی بوو.
لەمالتریش یەكێك هێزی دایە بەرخۆی و دانیشــت. ئەویان هەردوو 
قاچی پەڕیبوو. سەرێكی بێ جەستە لەوێ، جەستەیەكی بێ سەر لەوالتر، 
دەستێكی پەڕیو لێرە، قاچێكی پەڕیو لەوالتر، یەكێك لەناوقەدەوە پچڕابوو، 
نیوەی الی ســەرەوەی جەســتەی بە مەودایەكــی زۆر لەوالتری نیوەكەی 
دیكەی جەستەی كەوتبوو. وەك شێت بەناویاندا دەگەڕام. دەتگوت مەسخ 
بوومە. دەتگوت رۆحی خۆم دەرچووە و رۆحێكی غەریب و نامۆ پەڕیوەتە 
ناو جەســتەی شــەكەتم. ئەو جەنازەم هەاڵوگێڕ دەكرد. ئەوی دیكەیانم 
دەپشكنی. لەوی دیكە رادەمام. بە دیار ئەوێكی دیكە تاوێ دەوەستام...

***

بەنێو گۆڕەكاندا دەسووڕامەوە. گۆڕستانێكی بێ سەروبەر و نا ئەندازەیی بوو. 
تەنانەت رەچاوی ئەوەش نەكرابوو گۆڕەكان روو لە قیبلە بن. هەندێكیان لە باتی 
كێڵ خاچێكیان لەژوور سەریان چەقاندبوو. هەندێكیان لەتە بەردێك و هەندێكیان 
بلۆكێكی شكاو و بۆ هەندێكی دیكەش كێڵی مەڕمەڕیان داچەقاندبوو. بەدیار 
هەندێكیانەوە بەسەر چۆكان دادەنیشتم. هەندێكیشیان تەنها دەستێكم، بە ئارامی 
بەسەر كێڵەكانیاندا دەخشاند. هەندێكیان كۆن بوون و هەندێكیان تازە بوون. ئاخر 
لەسەر خاكی گۆڕی كۆنەكاندا گژ و گیایەكی زۆر روابوو. بەاڵم تازەكان تەنها 
هەڵمێكی ســووك لەســەر خاكی گۆڕەكەیان هەڵدەســتا. مەودای نێوان دواگۆڕ 
و دەرگای خانووەكــە تەنهــا مەترێــك دەبوو. منیــش، كە هەموو گیانم ئاخنرابوو 
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لە ترس، دەســتێكم بەســەر كێڵی دوا گۆڕەكە دانابوو. روو لە دەرگای خانووەكە 
راوەستابووم. ماوەیەك هەستم راگرت نەهیچم بینی و نە گوێم لە هیچ دەنگێك 
بــوو. »دەبــێ ئێــرە ماڵــی گۆڕهەڵكەنەكــە بێ، یــان ماڵی مردووشــۆرەكە، یان 
ماڵی هەردووكیان«. دەشــێ كەســێك هەم مردووەكان بشــوات، هەم گۆڕیشــیان 
بۆ هەڵكەنێ و هەمیش بیاننێژێ. چاوێكم بەنێو بەرهەیوانەكە داگێڕا. هەندێ 
كــەل و پەلــی بــێ كەڵكی لێ بــوو، پێیانەوە دیاربوو دەمێكە كەس ســوودی لێ 
وەرنەگرتــووە. ویســتم بــەرەو دواوە بگەڕێمــەوە. لەترســا رۆحــم تێــدا نەمابوو. لە 
دوور، شــەوقی بروســكێكم بەرچــاو كەوت. ماوەیەك گوێــم رادێرا بەاڵم گرمەی 
هەورەكەم نەبیســت. دەنگی گرمەكە نەگەیشــتە الی من. بەاڵم تاوە بارانێكی 
بەخوڕ دایكردەوە. زیقە زیق و ژاوە ژاوێك هوروژمیان هێنایە ناو كاسەی سەرم. 
دەتگــوت لــە پڕێكدا هەمــوو مردووەكان زیندووبوونەتــەوە. كۆرپەكان، گەورەكان، 
ژنــەكان، پیــاوەكان، كــوڕە گەنجــەكان. كچە عازەبــەكان، تازە بــووك و زاواكان.. 
بینیم. هەموویانم بینی. هەندێكیان دەیانزیقاند. هەندێكیان مرخەیان لێ دەكردم. 
هەندێكیان چاویشیان پێوە نەمابوو كەچی بەرەو من دەهاتن. هەندێكیان سەریان 
بەردابــۆوە نــاو كۆشــیان و هەنســكیان دەدا. هەندێكیان قامكیــان بەرەو الی من 
هەڵدەدێــرا. هەندێكیــان هەر ئاوڕی الی منیان دەدایــەوە و هەڵدەهاتن. ماوەیەك 
هەڵدەهاتــن و دواتــر دەگەڕانــەوە و دەچوونــەوە نــاو گۆڕەكانیان.ترســێكی قورس 
دایگرتبووم. من هەموویانم دەبینی. هەندێكیان خوێنیان لێ دەچۆڕا. هەندێكیان 
پەتی سێدارە بە ملیانەوە بوو. هەندێكیان گوللەیان وەكو دڕك لەنێو جەستەیاندا 
هەڵدەكێشایە دەرێ. هی وا هەبوو دەتگوت لەناو دڕك و داڵێكی زۆر، بە رووت 
و قووتــی خــۆی گەوزاندووە و هەموو جەســتەی پڕببوو لــە دڕك. كەچی دڕك 
نەبــوو، مــن بینیــم. هەمــووی گوللە بــوون. دیقەتیانم دا، هەندێكیانم دەناســی. 
ئەرێ، دەمناسین. دەمویست لێیان بپرسم ئەوان لێرە چی دەكەن. بۆ لێرەن. لەناو 
ئەم گۆڕســتانە ترســناك و ســامناكە چی دەكەن. دەمویســت بەرەو الیان بچم. 
دەمویســت لەخۆیانــەوە ببیســتم بــۆ لێــرەن. بــەاڵم دەمێك بوو دەنگ لــە گەرووم 
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دەرنەدەهات. من دەنگم تێدا نەمابوو. دڵنیام رۆحیشم تێدا نەمابوو. لە پۆرترێتی 
مرۆڤێــك دەچــووم منداڵێك لە باخچەی ســاوایان بە قەڵەمدارێكی نوكتیژ هێڵی 
دەرەوەی كێشابێ و هێشتا هیچێك لە ئەندامانی جەستەو پێكهاتەكانی روخساری 
دانەنابــێ. تەنهــا چوارچێوەیەكــی نــاو بەتــاڵ بووم. دەترســام لەو شــوێنەی لێی 
وەســتابووم جووڵە بكەم. من هەمیشــە لە جووڵە كردن دەترســێم نەوەكا لەبەریەك 
هەڵوەشــێمەوە. نــەوەكا ببــم بــە هەڵــم و تێكەڵ بە پارچە هەورێكــی رەش ببم. بە 
ئەســپایی ئاوڕێكــی الی راســتەمم دایــەوە. گۆڕێكــی بەتاڵم بینــی. لە كاتێكا 
قوڕ و لیتەی ناو گۆڕســتانەكە فیچقە فیچقی بوو لەبن پێكانم، بێ ویســتی 
خــۆم، وەكــو مەســخكراوێك، چووم و لەســەر لێــواری گۆڕە بەتاڵەكە راوەســتام. 
ئاوێكــی زۆری بــاران لەناویــدا كۆببــۆوە. هەمان ئەو پاڵپێوەنــەرەی منی هێنایە 
سەر لێواری گۆڕەكە، هەستم كرد نیازی هەیە تێمگەیەنێ یان بەخۆم بچم لەناو 
گۆڕەكەدا پاڵكەوم یان ئەوەتا پاڵم پێوە دەنرێ و فڕێ دەدرێمە ناو ئاوە ســارد و 
تەزیوە كۆبووەكەی ناو گۆڕە بەتاڵەكە. هەموو دەنگەكانی پێشــتر، لە زیقە زیق 
و مرخــەو نــووزەی گریــان و هــاوار و فیغــان، كە لە مــردووە زیندووبووەكانی ناو 
گۆڕەكان دەردەچوو، كپ ببوو. ئێستا دیسان هەموو جووڵەیەك و هەموو دەنگێك 
لە دەوروبەرمدا كوژابۆوە. دنیای دەوروبەرم لە بێدەنگییەكی سامناك نغرۆ ببوو. 
دەڵێن لەنێوان دۆزەخ و بەهەشتدا هیچستانێك هەیە بەناوی بەرزەخ. ئێرە لەوجۆرە 
هیچستانە دەچێ. ئەگەر تەنها منیش تێكەوتووم ئەوە لە چارەڕەشی و بەدبەختی 
منە. بۆ دەبێ هەر تەنها من نە شایستەی ئەوە بم بنێردرێمە بەهەشت نەئەوەتا 
ســزا بدرێم و فڕێ بدرێمە نێو دۆزەخ. كەســیتر لەســەر گۆی زەوی هاوشــێوە و 
وێكچووی من نەبووە؟ هەر من تەنها دەبێ ســەرگەردانی نێو هیچســتانەكەی 
بەرزەخ بم؟ كەمێك لەسەر لێواری گۆڕەكە كشامەوە دواوە. ترسام قاچێكم لەسەر 
قوڕ و لیتەكە دا بخلیســكێ و بكەومە نێو گۆڕە بەتاڵەكەوە. هەترەشــم چووبوو 
لە ترسا. هیچ مەفەڕێكم نەبوو. نەمدەوێرا بەم شەوە بارانی و سەرماو تاریكەدا 
لەنێو گۆڕســتانێكی ئاوها بێ ســەر وبەر بمێنمەوە. گۆڕســتانەكە لە تابلۆیەك 
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دەچوو، نیگاركێشێكی نەخۆش بۆ ترساندنی كەسانی دیكە، یان بۆ رەواندنەوەی 
ترسی خۆی لە گۆڕ و مردن كێشابێتی. یان بە بەشێك لە سیناریۆی فیلمێكی 
ترســێنەر دەچوو لەو فیلمانەی بینەرانیان ئەبڵەق دەكەن و دەتۆقێنن. نەشــمدەوێرا 
بەرەو خانووەكە بچم كە هێشــتا ئاســەواری بوونی هیچ مرۆڤێكم تێیدا هەســت 
پێ نەكردووە. نەشــمدەزانی ملی كام رێگە بگرمە بەر. چونكە هیچ رێگایەك 
نەبوو. دنیایەكی كپ و خامۆش لەنێو هەڵم و هەور و تەمێكی خۆڵەمێشــی و 
لەژێر بارانێكی بێ بڕانەوە نوقم ببوو. بۆ كوێ بچووبامایە. سەیرێكی دیكەی 
نــاو گــۆڕە بەتاڵەكــەم كرد. بۆ ســاتێك، ئەوێم بە باشــترین شــوێن زانی. بیریشــم 
بــۆ ئــەوە چــوو لەوانەیە منیش مردوویەكی نێو ئەو گۆڕســتانە بــم و ئەم گۆڕە 
بەتاڵەش گۆڕی من بێ و، ویستێك هەبووە بەشێوەیەكی كاتی لەناو گۆڕەكەدا 
بێمە دەرێ و ئەو هەموو دەردەســەرییەم تووش ببێ. ئەگینا بۆ دەبێ لەناو ئەو 
هەزاران گۆڕە ســەر داپۆشــراوەی ئەم گۆڕستانە رێگەم بكەوێتە سەر گۆڕێكی 
بەتــاڵ. وەك ئــەوەی كەســێك دەســتی راكێشــابم و منیــش وەكــو منداڵێكی ژیر، 
بێ هیچ كاردانەوەیەك، هاتبێتمەوە ســەر ماڵەكەی خۆم. رێی تێدەچێ. كەواتە 
منیــش مــردووم، بــەاڵم بنكڕی هەســتەكانی مرۆڤێكی زیندووم تێــدا ماوەتەوە. 
ئەگینا مردووەكان دەزانن مردوون و بۆخۆیان، بە ئاسوودەیی لەنێو گۆرەكانیاندا 
پاڵكەوتوون. ئەی بۆ هەموویان ویستیان پەالماری من بدەن؟ مەگەر من ئەوانم 
مرانــدووە. چــۆن دەكرێ مــن ئەو هەمووەم مراندبێ. مەگەر من ئەوانم هێناوەتە 
ئــەم گۆڕســتانە چەپــەك و التەریكــە، رێگەی هیــچ بنیادەمێكیشــی ناكەوێتە 
ســەر چەند چركەیەك بە دیاریانەوە بوەســتێ و نزایەكیان بۆ بكات. ئەوە گریمان 
مــن ئەوانــم مرانــدووە، ئــەی كێ منی مرانــدووە؟ كێ منی فــڕێ داوەتە ئێرە؟ 
دەمهەوێ بچمە هەر شوێنیكیتر بێجگە لە ئێرە. دەمهەوێ گەردەلوولێك هەڵبكاو 
لەناو پێچەكانی خۆیدا لوولم بدات و بمفڕێنێ، لە شوێنێكدا بە عەرزێكم دابدات 
ئەگــەر مرۆڤیشــی لــێ نەبێــت باچــی دێــو و درنــج و جنۆكــەو دەعبــا و مار و 
عەزیاو دووپشك و مشك و جرجی دنیا هەیە لەوێ بن. هیچ نەبێ گیانلەبەرێ 
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ببینــم دەجووڵێتــەوە. با بمترســێنێ. بــا وام لێ بكەن بــەردەوام هەڵبێم و ئەوانیش 
بەدوامەوە بن. با هەڵپڕوكێنە سەر دەموچاوم و بمگەزن. پێمەوە بدەن. بمقرتێنن. 
بەو ددانانەیان كە وەكو كەڵبەتان و پالیس وایە وردە وردە گۆشــتی جەســتەم لێ 
بكەنــەوە. بــا وام لــێ بكەن لە حەژمەتی ئــازاردا پڕ بە گەرووم بقیژێنم و هاوار 
بكــەم . بــا كەڵبەكانیان لە ئێســقانەكانم گیــر بكەن. با كلكیان بە دەوری كەمەر 
و ملمدا وەربێنن و بەدوای خۆیاندا رامكێشــن. با تۆپانێم پێ بكەن. با بمدەنبە 
دار و بــەرددا. بــا قامیــش بخەنە نێو شــادەماەركانی لەشــم و چــی خوێنم تێدایە 
هەمووی بمژن و بخۆنەوە. با كەوڵم كەن و پێســتم لێ داماڵن. با یەكە یەكەی 
ددانەكانــم هەڵكێشــن. بــا بگرن بە قاچێكمــداو وەكو میزراح بــە دەوری خۆیاندا 
بمســووڕێنن و زرمــەم لێــوە بێنــن و بمدەن بەقەد شــاخێكی رەق و تەقدا. با لەنێو 
خوێنــی خۆمــدا بمگەوزێنــن. بــا لە بەرزاییەكانــەوە غلۆرم كەنەوە نــاو قووڵترین 
خەرەنــدەكان. دیســان رامكێشــنەوە دەرێ و جارێكیتر غلــۆرم كەنەوە. هیچ نەبێ 
جووڵەو بزاوتێك دەبینم. هیچ نەبێ لەم سكووتە، لەم سكوونە، لەم كپبوونە، لەم 

بێ دەنگییە پڕ لە وەحشەتە، 
لــەم دەســتەپاچەییە، لــەم ســەرگەردانییەو لەم تەنهاییە دەردێــم. هیچ نەبێ 
لەتــاو ئازارەكانــم، لــە حەژمەتی دەردەكانــم هاوارێك دەكەم. كەچــی لێرە هەموو 
دەنگێكــم تێــدا كوژاوەتــەوە. پــڕم لــە تــرس، پــڕم لــە ئــازار و ئێــش، كەچی هەر 

نووزەیەكیشم لێوە نایە.
پاشــەو پــاش و بــە ئەســپاییەكی زۆر دەگەڕێمــەوە بــەر دەرگای خانووەكــە. 
هــەردوو قاچــم لەنێو قــوڕ وچڵپاوی نێوان گۆڕەكاندا چەقیــوە و ناتوانم هەنگاو 
هەڵێنــم. قوڕێكــی هێنــدە لینــج و مچــە دەڵێی بــە درێژایی زەمەنێكــی زۆردا، 
مردووەكان شێالویانەو سەمایان لەسەر كردووە. قاچەكانم بە زەویدا چەسپ بووە. 
لە شەكەتییا نازانم یان لە یەئسێكی وزە پڕووكێندا، توانای جووڵە كردنم بە هیچێك 
لە ئەندامانی جەســتەم نیە. ئەگەر زەمەنم بگرتایەتەوە، رەنگە هەزاران كاتژمێر 
بووبێ من ئاوها، قیت و بێ جووڵە، دەڵێی دارتێلی كارەبام، لەنێوان دوو گۆڕدا، 
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یەكێكیان هی مردوویەكی بااڵ بەرزەو ئەوی دیكەیان هی منداڵێكی یەكسااڵنە، 
چەقیــوم و ســەرنجم داوەتــە نێــو خانووچكەكە، تا بزانم تروســكایی رۆشــناییەك 
یــان دەنگ و خشــپەی رۆحلەبەرێك بەدی دەكەم. مێشــكم بایــی ئەوەندەی تێدا 
نەمابوو یارمەتیم بدات خۆم لەم دۆخە راكێشــمە دەرێ. لەم ســكونی زەمەنەدا، 
لــەم مەجهولییەتــی ئــەم شــوێنەی تێــی كەوتووم، نەهەســت بە گــوزەری زەمان 
دەكــەم و نــە ئەقڵــم بەوەدا دەشــكێ خۆم لەم بێهودەییە، لەم دەســتەپاچەییە و بێ 
دەسەاڵتییە بهێنمە دەرێ. گوێم لە فڵقەی قاچەكانم دەبێ لەناو قوڕە لینجەكەی 
گۆڕســتانەكە دێنــە دەرێ و هەنــگاو دەنێــم. لەگەڵ ئەوەیــا لە بن و بنی دڵمدا، 
ئەم جووڵە كردنەم پێ خۆشە بەاڵم ترسێكی هێندە سامناك بەرۆكی پێ گرتووم 
كەوتوومەتە حاڵی بێ گوناهێك، كەس گوێی لە قســەكانی نەگرت و حوكمی 
ئیعدامــی بەســەر دا ســەپێنراو ئێســتا، وســكت و وەڕز، ترس هەمــوو خانەكانی 
لەشــی داگیــر كــردووە و بــەرەو پەتــی ســێدارە دەچێ. مــن بەرەو نــاو خانوویەك 
دەچم نازانم چی تێدایە. ناشزانم كێی تێدایە. لەوە دەترسم من مردبێتم و بەپێی 
خــۆم بڕۆمــە بەردەســتی مردووشــۆر و گۆڕهەڵكەنەكــەی ژوورێ. خانوویەكی 
تەنها، نوقمی بێدەنگی و تاریكی، لە ناوەڕاستی گۆڕستانێكی سامناك و بێ 
ســەروبەر، لــە چۆڵەوانییەك تەنانەت زیندەوەرێكیشــی تێدا بــەدی ناكرێت، دەبێ 
كێی تێدابێ. هەر دەبێ مردووشۆر یان گۆڕ هەڵكەن یان پاسەوانی گۆڕستانی 
لــێ بــێ. دەكرێ كەســێك بــێ، هەموو ئەو كارانە بەتەنهایــی ئەنجام بدات. ئەو 
دەبێ چۆن كەســێك بێ. لەوەدەچێ پیرەمێردێكی ریشــهاتووی پشــت چەماوەی 
برۆ پان و مەچەك ئەستوور بێ. دەبێ تنۆكێك بە زەیی و هەستی ئینسانێكی 
ئاسایی تێدا نەمابێ . ئەو كە توانیبێتی ئەم هەموو مردووە بشوات، لە كۆرپەو 
هەتــا پیــرە مرۆڤـــ، لــە كچی عــازەب و ژنی ئــاوس، لە كــوژراوی گوللەو و لە 
ئیعدامكراو بە پەت،لە كوژراوی ژێر دڕندانەترین ئەشكەنجەو لە سەرپەڕێندراوی 
بەرەكانــی جەنــگ. ئــەو كــە توانیبێتی ئــەو هەموو كــوژراو و مردووە ناشــرینە 
بشوات، كفنیان بكات، گۆڕیان بۆ هەڵكەنێ و بیاننێژێ دەبێ چۆن مرۆڤێكی 
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لــێ مابێتــەوە. لە تاریكایی و بێدەنگی نێو خانووەكە هێندە نەدەترســام ئەوەندەی 
لــە رووبەڕووبوونــەوە لەگــەڵ بنیادەمێكی لەو شــێوەیە زەندەقم چوبــوو. لەوانەیە 
ئەولەوە را نەهاتبێ بنیادەمێكی زیندوو ببینێ. مردووەكان و كوژراوەكان خۆیان 
هاتوونەتە بەردەستی. لەسەر تەختەدارێك یان گاشە بەردێك، یان لەنێو تەشتێكی 
باغەی گەورە راكشابن و خۆیان رادەستی دەست و پەنجە زبرەكانی ئەو بنیادەمە 
كردبێ كە بەرەو دنیای ئاسودەیی بەڕێیان دەكات و دواتریش لەسەر تەختەخەوە 
رەقەكــەی دادەنیشــێ و بــە پەنجە ئەســتوور و زبرەكانی ســیغارێك دەپێچێتەوە و 
قومێك لە ســیغارەكەی و فڕێك لە چا خەســت و شــیرینەكەی دەدا . ئەم دنیایە 
چیدی شــوێنی ژیانێكی ئاســودە نەماوە. مرۆڤەكان بوونەتە مێگەڵە گورگ و 
كەڵبە تیژەكانیان لە جەســتەی یەكدی گیر دەكەن. گۆشــتی یەكدی دەخۆن و 
ئێســقانەكانی یەكــدی دەهاڕن. دایمەن چڕنــووك و كەڵب و دەم و لێویان غەرقی 
خوێنە. دایمەن برسیی هەڵزڕاندنی یەكدین. ئەوان هێشتا لەسەر شكڵی مرۆڤ 
مــاون. بــەاڵم لە خەســڵەت و رەفتــار دا گۆڕاون و بوونەتە گورگ. بە قســەی 
گەورەكانمــان بێــت ئــەو دنیــاش گەرەنتی ئاســوودەبوونی نیە. تــازە، لەوێش هەر 
هێندەی دەتخەنە نێو گۆڕ و ئەو هەموو خۆڵ و خاكەت بەســەردا دەپەســتنەوە، 
ئینجا نۆرەی حیساب و كیتاب دێت. بە قسەی مەال سمێل تاشراوو ریشبەڵەك 
و زۆر بڵێكــە بێــت، كــە لەســەر بەخشیشــەكانی من دەژیا، كەســمان لــە ئەعمال 
و كردارەكانمــان دڵنیــا نیــن. كەوابــێ ئەو دنیاش هێندە ئاســوودە نیە بە كەماڵی 
ئیسراحەت لێی پاڵكەوین و بچینە خەوێكەوە هەرگیزاو هەرگیز بێداربوونەوەیەكی 

بەدوادا نیە.
ئێســتا لــە ژوورێــم، لەنــاو خانووەكــە، بــەاڵم نازانــم چاوەكانــم نووقــاون یــان 
كەوتوومەتە ناو چاڵێكی قیڕ،یان هەر لە بنەڕەتدا چاوم نەبووە، یان كتوپڕ كوێر 
بوومەو ئێستا هیچ. هەر هیچ. تەنانەت تاریكییەكەش نابینم. دەكەومە پەلكوتان. 
پێ هەڵدەگرم. ساتمە لە شتێك دەكەم. زەینم دەشلەقێنم. دەمهەوێ دنیای دوای 
مەرگ وێنا بكەم، دەمهەوێ یادەوەریم بخەمە گەڕ و بزانم مەال سمێڵ تاشراوە 
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ریشــبەڵەك و زۆر بڵێكــە وەســفێكی دنیــای پاش مەرگی بــۆ كردوومە. ئەوەندە 
فشــار دێنمە ســەر زەینم دەڵێی ناو ســەرم لە كونی گوێچكەكانمەوە فووی تێ 
دەكرێ و پڕ با دەكرێ. هیچم نایەتەوە یاد، مەالكە لە باســكردنی دنیای پاش 
مەرگــی بنیادەمــەكان زۆر شــتی گوتــووە. ئەركی ئەو هەر ئەوە بووە كە باســی 
مــەرگ بــكات. نەمبیســتووە مەالیــەك بــاس لە ژیــان و لەزەتەكانی ســەر دنیا 
بــكات. ئــەوان هــەر دەرگاكانی دۆزەخ بە رووی بەندەكانــدا دەكەنەوە. ئەوان هەر 
دەبــێ بــاس لە سەلمەســیر و چاڵەكانــی ئاگر و مەنجەڵەكانی قیــڕ و بڵقەكانی 
زفــت بكــەن كــە مرۆڤەكانــی تێدا فــڕێ دەدرێ. باس لــەو چنگااڵنە بكەن كە 
هەریەكێك بەو ئەندامەی لەشــییەوە پێدا هەڵدەواســرێ كە گوناە و مەعســیەتی 
پــێ كــردووە. ئــەی جیــاوازی ئێرەو ئــەوێ؟.. جیاوازییەكە لەوەدایــە لەم دنیایە، 
كــە بنیــادەم تەمەنێكــی زۆر كورتــی تێــدا بــەڕێ دەكات، ئومێدێكــی بــە مردن 
هەیــە كــە قەرەبــووی ناخۆشــییەكانی بــۆ دەكرێتــەوە. بــەاڵم لــەوێ ئیدی هیچ 
ئومێدێكــی نیــە. مەگــەر لەوێــش هەمدیســان مردنێكــی دیكــە هەبــێ. گێژ و 
وڕ دەكەومە ســەر شــوێنێك لە تەختەخەو دەچێ. دەســتەكانم بە دەوری خۆمدا 
دەجووڵێنــم. ئــەو شــوێنەی كەوتوومەتــە ســەری شــتێكی وەكو دۆشــەك لەســەر 
راخــراوە. ئەوالتریــش شــتێكە لــە لێفەیەكــی تــەڕ و گڵمۆچكــراو دەچێت. بۆنی 
مێگەڵــە مەڕێكــی بــەر بارانیان لێ دێ. لەوانەیــە خوری بن و باران لێی دابن. 
ناوێرم دەســتم بەرەو ئەوالتر ببەم. ترســی ئەوەم هەیە كەســێك، یان پیرەمێردێكی 
ناشرینی ماندووی لەسەر خەوتبێ. گوێ هەڵدەخەم بزانم مرخە مرخێك، دەنگی 
هەناســەیەك، مشەمشــێك، دەنگی پەلكوتانی خەوبینینێك دەبیســتم یان نا. وەك 
ئەوەی هیچ نابینم، هیچیش نابیستم. دەزانم لە دەرەوە باران دەبارێ، بەاڵم هێندە 
بــە نەرمــی دەبارێ دەنگــی بارانیش ناگاتە ناو گوێچكەكانــم. هەموو دەنگێك 
كوژاوەتەوە. هەموو تروسكاییەك كوژاوەتەوە. هەموو رەنگەكانیش لەنێو نووتەكی 
رەشاتییەكی خەستدا كوژاونەتەوە. لەسەر ئەو شوێنەی، كەوا دەزانم تەختە خەوە، 
رادەكشێم. ترس هێندەی تۆپەڵێكی لێ هێشتوومەتەوە. وەكو زەرنەقووتەیەكم لێ 
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هاتووە لە هێالنەكەم كەوتبێتمە خوارێ و كەس گوێی لە جریوەم نەبێ. لەســەر 
گازەرای پشــت كەوتووم. جلەكانی بەرم تەڕە. ئەو دۆشــەكەی لەسەری راكشاوم 
تــەڕە. هوروژمــی ســەرمایەكی ناگەهانــی دزە دەكاتەنێو مۆخی ئێســقانەكانم. 
هەڵدەلــەرزم. دەڵێــی شــادەماری قوڕگیــان بڕیــوم و خوێــن بەخێرایــی لە هەموو 
شوێنێكی جەستەم فیچقە دەكات و لەشم سارد دادەگەڕێ. هەست دەكەم بەرەو 
قەڕمیــن و تەزینێكــی كوشــندە دەڕۆم. تــرس وســەرما، برســێتی و بــێ هێزی، 
وەڕزی و تەنهایــی چنگیــان لــە رۆحم گیر كردووە و دەڵێی ونجڕ ونجڕم دەكەن. 
دەڵێی لێكم هەڵدەوەشــێننەوە. دەڵێی منیان خســتۆتە نێو دوو تای دەســتاڕێكی 
زەبەالح و دەمهاڕن. بۆنێك لە كونەكانی لووتمەوە دەڕژێتە ناو مێشــكم. هەمان 
ئەو بۆنەیە كە شەوی رابردوو، نازانم ساڵی رابردوو، یان قەڕنی رابردوو، هەمان 
ئەو بۆنە ناو مێشــكمی ئاخنی. بۆنێكی ناخۆش. دەتگوت دیســان كەوتوومەتە 
نێــو چاڵێكــی زێرابەوە. بۆنی میز و رشــانەوە. بۆگەنیــوی ریخۆڵەی مرۆڤ و 
بۆنی مەڕی بەر باران. بۆنەكە ئاشــنایە بە لووتمەوە. دڵم دەیهەوێ بڕژێتە ناو 
دەممەوە و لێیەوە دەرچێ. هەموو ناو هەناوم سەراوبن دەبێ. دڵم دەڕژێ. نازانم 
خەوە دەمباتەوە یان مەرگ. نازانم دەچمەوە ناو دنیای كابووسە بێ سەروبەرەكان 
یان مۆتەكەیەو دیسان نیشتۆتە سەر سینگم. كاتێك چاوەكانم دەكەمەوە دەتوانم 
فــەزای تاریكــی نــاو خانووەكە ببینم. وەك بڵێی خــەو دەبینم. چونكە بینینەكەم 
شێڵووە. دەڵێی لەبەرامبەر تەلەفزیۆنێكی رەش و سپی دانیشتووم و وزەی كارەبا 
پــڕی ناكاتــەوە و وێنەكانــی دەلــەرزن و شــەپۆڵ دەدەن. وێنەكانــی نــاو فــەزای 
خانووەكەش لەبەر چاوانم دەلەرزێ و شــەپۆڵ دەدەن. لە ژوورێش تەم و مژێكی 
خۆڵەمێشــی هەموو شــتەكانی نوقمی ناو خۆی كردووە. ئەوەتا. دەیناســم. ئەوە 
دایكمە. پشتی چەماوەتەوە و تەرمێكی لەكۆڵ دایە. بە وردی دیقەتی تەرمەكە 
دەدەم. ئەوە هیوای برامە. جەســتەی هەال هەال بووە. وەكو كەســێك خۆی لەناو 
دڕك و دااڵن گەوزاندبــێ گیانــی هەمــووی شــوێنی گوللەیــە. ریشــی ســوور 
هەڵگــەڕاوە هێشــتا خوێنی لــێ دەتكێ. چەند بە زواڵڵــی دەیبینم. تنۆكەكانی 
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خوێــن دەكەونــە ســەر الشــانی داكەوتــووی دایكم. هیوا بەســەر كۆڵــی دایكمدا 
خــاو بۆتــەوە. پێدەچێ ئەو مردبێ. زیاتریش پێدەچــێ كوژرابێ. دایكم بەبەردەم 
منــدا تێپــەڕ دەبــێ. لــە پڕێــكا ئاوڕێكی الی مــن دەداتەوە. چاوەكانــی لە دوو 
چاڵی دۆزەخ دەچوون. نیگای پڕ لە غەزەب و تووڕەیی بوو. نیگایەكی پڕ لە 
گریانێكی بێ فرمێسك بوو. نیگای پڕ لە لۆمەو سەركۆنە بوو. لە نیگای دا 
خوێندمەوە ئەو لەمن تووڕەیە. گەردنیشم ئازا ناكا. ئەو شیرەی داومیەتێ لێی 
پەشــیمانە. نیــگای دەتگوت دەقێكی نووســراوە منیــش وا دەیخوێنمەوە. نیگای 
لە دەریایەكی شێڵووی هارو هاج دەچوو. غەزەبێك لەناو نیگایدا شەپۆڵی دەدا. 
نیــگای، نیــگای دایكێــك نەبوو بــۆ كوڕەكەی. هیوا، بەســەر كۆڵــی دایكمەوە 
ملــی بــەالدا هاتبوو. خوێنی لەبەر دەڕۆیی، بەاڵم چاوەكانی زەق و كراوە بوون. 
تەنانەت دەمبینی چاوەكانی دەترووكان. بەاڵم هیچ ســەیری الی منی نەكرد. 
دایكــم وەكــو منداڵێــك لەنێــو بێشــكەدا بالوێنێتــەوە، گۆرانیەكــی زۆر خەمناك، 
الیەالیەكی زۆر غەمگینی بۆ هیوا دەگوت. لەســەر كۆڵیدا رایدەژەند، هیوای 
برام زەالمێكی بەخۆوە بوو، نازانم دایكم چۆن دەیتوانی ئەو هەموو ماوەیە لەسەر 
كۆڵیدا رایگرێ و رایژەنێ. تۆسقاڵێكیش ماندووییم پێیەوەنەبینی. تەنانەت گوێم 
لە قسەكانی دەبوو. گوێم لەو قسانەی دەبوو بەهیوای برامی دەگوت » خەمت 
نەبــێ كوڕم. كوڕە شــیرینەكەم. هیوای ژیانــم. بێ خەم بنوو. چاوەكانت لێكنێ 
و بنــوو. مــن ناتخەمە ســەر عەرز. هێنــدەت دەگێڕم تا گۆڕێكــت بۆ بدۆزمەوە 
ولەناویــدا بتنێــژم. مــن ماندوو نابــم. كوڕە ئازاكەم. تۆ دووجــار ناپاكیت لەگەڵ 
كرا. جارێ لە هاوڕێیەكی سیخوڕت. جارێكیش لە. ئاخ و داخ كوڕەكەم. ئەرێ، 
جارێكیش ئەو ناپاكی لەگەڵ كردی كوڕەكەم. لە رۆژی حەشــردا، لە حزووری 
خوداوەند و هەموو فریشــتەكانی، لەبەردەم یەكەم ئادەم تا دواهەمین بنیادەم، بە 
دەنگی بەرز حاشــای لێ دەكەم. قوڵپ قوڵپ ئەو شــیرەی داومەتێ لە دەمی 
دەهێنمەوە. تۆ خەمت نەبێ. هێندە بەسەر كۆڵمدا دەتگێڕم تا گۆڕێكی شایانی 

خۆت و هەیبەت و ئازایەتی و شكۆ و مەردایەتیت بۆ بدۆزمەوە«..
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دەمزانــی كابووســە، خەونێكــی ناخۆشــە. تەقەلالیەكــی زۆرم كــرد لــە خەو 
هەستم. وەكو مەڕێكی بەستە زمان لەبن دەستی قەسابێكدا بێت، پەلكوتانم بوو. 
ئارەقــەی شــین و مــۆرم دەردەدا . هــاوار و فیغانم تا ئەو ســەری دنیا دەڕۆیی. 
دایكــم، تەرمــی براكــەم لەســەر كۆڵــی، بە بەردەمــی مندا رۆیــی. دەتگوت بە 
شــوێنێكەوە نووســاوم و لێی نابمەوە. دەمهەویست بەدوای دایكمدا بڕۆم. قوڕگم 
دڕا هێندەی هاوار بكەم. » دایكە. دایە. دایكە گیان بوەستە. ئەوە هیوای برام 

بۆ كوێ دەبەی. بوەستە دایە«..
بەاڵم ئەوان رۆیشتن. بەنێو تەمومژە خۆڵەمێشییەكەدا رۆیشتن. هەتا لەبەر 
چاوانــم ون بــوون هــەر هــاوارم كــرد. دەمزانی گوێــی لێمە. دەمزانــی هاوارەكانم 

دەبیستێ. بەاڵم نازانم بۆ ئاوڕێكیشی نەدایەوە.
***

بەرەبەیانــی ســپێدەیەكی فێنكــی رۆژێكــی بەهاری بــوو. تازە خۆر 
گزنگی دابوو. تازە شەو، پەنجەكانی بەدەوری قوڕگی خۆردا خاو كردبۆوە 
و رۆژێكــی تــازە لــە هەڵهاتنــدا بــوو. ئەویان بــە دارێكەوە بەســتبۆوە. 
دەستەكانیان لە پشتڕا بەستبوو. چاوەكانی كراوە بوون بەاڵم پەڕۆیەكی 
رەشــیان، تونــد لە دەمی وەرهێنابوو لە پشــتی ســەریدا گرێیــان دابوو. 
ردێنی هاتبوو. ئەشــكەنجەیەكی زۆریان دابوو. سەری قورس دا هاتبوو 
بەسەر ملیدا رانەدەوەستا. هێندەی بێخەوی كێشابوو، لە چاوە كزەكانیدا 
خوێندمەوە دەیویســت هەتا چركەیەك زووتر ئەركە پێ ســپێردراوەكەم 
ئەنجام بدەم پێی خۆشــترە. داوای لێ كردم. تەنانەت ئەوەم لێی بەدی 

كرد وا لێم دەپاڕێتەوە.
لە بەرامبەریدا، لەسەر چینچكان دانیشتم. پەنجەم لەسەر پەالپیتكەی 
كالشینكۆفەكە بوو. دەمویست چاوەكانم بنووقێنم و گوێچكەكانیشم بە 
قورقوشــم بئاخنم . بەاڵم نا. پەشــیمان بوومەوە. دەمویســت چاوەكانم 
كراوەبن. دەمویســت رێڕەوی هەموو گوللەكان ببینم كە هەر شوێنێكی 
جەســتەیدەپێكێ. دەمویســت فیچقەی خوێن ببینم كە لە شــوێنی هەر 
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گوللەیەكدا لە پەالمیزە دەدات. دەمویســت بیبینم كاتێك سەری بەسەر 
الملیــدا بــەالدا دێ و رۆحــی دەردەچــێ. دەمویســت مردنــی كەســێك، 
دەمویســت كوشــتنی كەســێك ببینم. پێشتر كوشــتنی هەزاران كەسم 
بینیوە. لە بەرەكانی شــەڕدا هەموو جۆرە كوشــتنێكی بنیادەمم بینیوە. 
تەنانەت دیمەنی ئەو ســەربازە دامــاوەم قەت لەبەر چاو ون نابێ كە بە 
تەنیشــتمەوە بەرەو سەنگەرەكانی دوژمن هێرشمان دەبرد، بەاڵم نازانم 
چــی بــوو بۆی هات، لە پێشــەوەڕاهات یان لە دواوە، لە ئاســمانەوە هات 
یــان لە زەوی، لە دۆســتەوە هات یان لە دوژمن، شمشــێر بوو یان گوللە 
تۆپ، نازانم چی بوو، هەر هێندەم بینی ســەری لە گەردەملیدا بڕایەوە، 
ســەرەكەی كەوتە بەر پێمان و من دەمیم بینــی كە هاواری دایكی كرد 
»یوممە«. خۆیشی هەتا پێنج شەش هەنگاو، بەبێ سەر، لە تەنیشتمدا، 
پێ بەپێی من رێی كرد. دیمەنی سەرە بڕاوەكەی و هاواركردنی بۆ دایكی 
و، دیمەنی جەســتەی ســەرەكەی و رێكردنی لە تەكمدا هەتا ماوەیەكی 
زۆر خەوی لە چاوەكانم تۆراند. پڕی كردم لە ترس. هەر شتێكم خواردبا، 
گەدەم وەری نەدەگرت و یەكسەر دەمهێنایەوە. منیان بردە الی پزیشكی 
دەروونی. ماوەیەك لەسەر تەختی نەخۆشخانەیەكدا خەواندیانم. دواجار، 
نە بە دەوای پزیشكەكان، بە هەوڵی خۆم، لە ترسی ئەوەی نەوەكا شێت 
بم، ئارامیم بۆ مێشــكم گەڕاندەوە. سەبازەكانم دەدی چۆن خۆیان پیس 
دەكرد، میزیان دەكرد بەخۆیاندا . هاواریان بۆ ئاســمان دەكرد لەم دۆخە 
نالەبــارە رزگاریــان بكات. هــەزاران گەنجم بینی، هەریەكــەو بەناوێك، 
هەریەكەو بە دروشمێك، هەر یەكەو لەپێناو بنیادەمێكی شێتدا لەو سەحرا 
دۆزەخیانەدا، لەنێو دەریاكاندا، لەژێر زەمینەكاندا، لە ئاسمان و لە زەویدا 
هەڵكڕووزان و بوون بە قەرەبرووت. بەاڵم هیچكات كەسێكیان، وەك ئەم 
سپێدە فێنكەی بەهاردا، لە بەرامبەرم بە كۆڵە دارێكەوە نەبەسترابۆوە و 
ئەركی كوشــتنی نەخرابووە ســەر شانی من. دەبوایە دڵم لەناو قەفەزی 
ســینگمدا بمەیــێ و ببێ بــە بەردێكی رەق و ئەوجــا بتوانم ئەم ئەركە 
سەختە بەجێ بگەیەنم. دەبوایە پەنجەكانم وەكو دەمی ساردی پالیزێكی 
ئاسن بەسەر پەالپیتكەی كالشینكۆفەكەوە گیربێ و نەلەرزێ بۆ ئەوەی 
بتوانم ئەوانە رازی بكەم كە لە دوورتر، لەناو ژوورێكی نهۆمی دووهەمی 
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بیناكە وەستاون و بە دووربین سەیرم دەكەن. دەبوایە ئەژنۆكانم بەسەر 
زەوییە رەقەكەی بن پێمدا، پڕ هێز و پڕ تین بچەقێنم نەوەكا قاچەكانم 
بلەرزن و گوللەكانم تەنها هەوای سپێدە فێنكە بەهارییەكە بپێكن و بە 
خەسار بچن. دەبوایە چاوەكانم. ئا، چاوەكانم یەك تنۆك فرمێسكیان تێدا 
نەزێ و، بەر نیگام لێڵ و شێلوو نەكەن. دەبوایە لە هەرسی فیشەكەكەی 
ناو مەخزەنەكە، یەك دانەشیان بە فیڕۆ نەڕوات. ئەوە بەڵێنی من بوو بۆ 
ئەوانەی بڕیار وابوو، لە ئەمڕۆ بەدواوە دەرفەتێكی دیكەم پێ ببەخشــن 

بۆ ژیانێكی شكۆمەند و شاهانە. 
نەمدەویســت هیچ قســەیەكی لەگەڵ بكەم. دەترســام قســەكردن 
ورە لەرزۆكەكەم بڕووخێنێ، دڵم بلەرزێ و پەنجەم بەســەر پەالپیتكەی 
كالشینكۆفەكەدا بلەرزێ و ئەژنۆكانم بلەرزن و كانیاوی فرمێسك لەنێو 
چاوەكانمدا بتەقێتەوە. دەترســام چش لە دەرفەتێكی دیكەی ژیان بكەم 
و ئاراســتەی لوولەی كالشینكۆفەكەم بەرەو ئەوانە بگۆڕم كە لە دوورتر 
لەناو ژوورێكدا، لە نهۆمی دووەمی بینایەكەدا، بە دووربین تێمیان دەڕوانی 
و گوللەكان بەرەو ئەوان بتەقێنم. هەر لەو ترسەش بوو ئەوان ئەوەندە 
دوور لێم وەستابوون. بەدگومان بوون لێم. ئەوانیش دەیانزانی ئەركەكە 
لەوە قورســترە بنیادەمێك بتوانێ ئەنجامــی بدات. زمانی پەالپیتكەكەم 
چەندجار هەتا نیوە راكێشاو گەڕاندمەوە. لەناو دڵم هەراو زەنایەك بوو لە 
رۆژی حەشر دەچوو. لەناو كاسەی سەرم تەپڵكوتانێك بوو، دەهۆڵكوتانێك 
بوو، گرم و هۆڕێك بوو دەتگوت بوومە لەرزەیەك بە پلەی پەنجا رێختەر 
خەریكە لەناو ســەرم دا دەتەقێتەوە. نەمدەوێرا چاوم زیاتر لە چركەیەك 
ببڕمە نێو چاوەكانی. بینیم ئەو لەوە مەئیوسترە تۆسقاڵە ئومێدێكی بە 
گۆڕانــی بارودۆخەكــە هەبێ. دەیزانی یان دەبێ ئــەو بمرێ و من بژیم. 
یان دەبێ هەردووكمان پێكەوە بمرین. دەشیزانی من لە منداڵییەوە وەكو 
سەگ لە مردن دەترسێم. رازی بووم لە بری بنیادەم خوداوەند بمكات بە 
قالۆنچەیەك و ریخ گڵۆڵە بكەم بەس نەمرم. ئێستاش ئەو دەیزانی من 
لە ترسی مردن، ئەو دەكوژم و بۆ خۆم ژیان و زیندووبوون هەڵدەبژێرم. 
تەنها پاڕانەوەیەكم لە نیگا خەواڵووەكانیدا بەدی دەكرد وەك ئەوەی بڵێ 
» دەی. خێراكە قابۆ. ماندووم برا. شەكەتم. هێندەم تێهەڵدراوە چیدی بە 
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كەڵكی ژیان لەسەر گۆی ئەم زەویەدا نایەم. دڵت بكە بەبەرد. مەترسە، 
سەیری ناو چاوەكانم بكەو پەنجە بنێ بە پەالپیتكەوە. هەر لە سەرەتای 
خەلیقەتەوە وا هاتووە. ژیانی بنیادەم بەوە دەستی پێ كرد، برا، براكەی 
خۆی كوشــت. ئەز قەزا ئەویش هاوناوی تۆ بوو. دیارە قەدەری ئێمەش 
وایە. چیدی لە چاوەڕوانیمدا مەهێڵەوە. ماندووم. خەوم دێ برا. خەوێكی 
قورس. خەوێكی درێژ درێژ. خەوێكی بێ ترس، بێ ئەشكەنجە، خەوێكی 
ئارامبەخش. بمخەوێنە برا. بمخەوێنە«.. رێژنەی هەر ســی گوللەكە ناو 
ســەری كاس كردم. ناو گوێچكەكانم هەتا زەمەنێكی زۆر دەزرینگایەوە 
و هاشــەی لێــوە دەهــات. پێموایە هەتا نیــوەی مەخزەنەكــە بەتاڵ بوو 
چاوەكانــم نوقاندبوو. دواتر چاوەكانم كردەوە. دەمبینی خوێن لە هەموو 
جەســتەی فیچقەی دەكرد. بەاڵم ئاگادار بووم گوللەكان بەر سەر و دەم 
و چاوی نەكەوێ. نازانم بەركەوت یان نا. كاتێك كالشــینكۆفەكە وسكت 
بوو، ســەرم بەردایەوە. ئەژنۆكانم شل بوون. ناو سەرم تەپ بوو. بەاڵم 
نەگریام. هێندە لەو حاڵەتە دامامەوە تا هاتن منیان هەڵگرت و بردمیان.

***

كەشــێكی بوڵێــل بــوو. هەروا كە لەســەر پشــت كەوتبــووم چاوەكانــم كردەوە. 
ئێســتا دەمتوانــی هەنــدێ شــت بە شــێلوێتی ببینــم . ئــەم ژوورەی منی لێم لە 
ئوتێلێكــی كــۆن دەچــێ لە شــارێكی جەنگزەدە، كــە ماوەیەكــی زۆر بێ، كەس 
رێگەی نەكەوتبێتە ئێرە و پێشوازی لە هیچ میوانێك نەكردبێ. هەموو شتەكانی 
ناوی ژەنگیان گرتووە یان رزیون. لە بەرامبەر ئەو تەختە خەوەی منی لەســەر 
پاڵكەوتــووم تەختــە خەوێكــی دیكــەش هەیــە. لەنێــوان هەردووكیشــیدا، تەختــە 
خەوێكــی دیكــەی لێیە دەكەوێتــە بەرامبەر دەرگای ژوورەكەو بــە پانی دانراوە. 
لــە مەعبێــن ئــەو تەختــە خــەوە و ئەوی دیكەیان شــتێكە لــە دۆاڵب دەچێ. بە 
قەبارەو شــكل هێندەی ســەالجەیەكی مامناوەندییە لە تەختەدار دروســت كرابێ. 
ســنووقێكی ئاســن لەســەر عەردەكەیە. ســنووقێكی دیكەی دار نیوەی كەوتۆتە 
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ژێرتەختەخەوەكــەی ناوەڕاســت و نیــوەی بە دەرەوەیــە. تەباخێكی چولە لەوالترە. 
چرایەكی اللە بە تەنیشت دەرگاوە لەسەر تەختە دارێك كە بە دیوارەكەدا كوتراوە، 
دانــراوە، بلوورەكــەی، لەنــاوەوە ڕا لــە دووكەڵێكــی رەش هەڵكێشــراوە. گونیەیەك 
لــەوێ، توورەگەیــەك لەوالتــر. كەرەســتەی چالێنــان لەنــاو ســینییەكدا دانراوە و 
پێدەچێ ســاڵیانێكی زۆر بێ دەســتی هیچ بنیادەمێكیان وێ نەكەوتبێ. لێرەو 
لــەوێ عەالگــەو توورەگــە بــە بزماری كوتــراو بــە دیوارەكانەوە هەڵواســراوە. لە 
هنداو تەختە خەوەكەی بەرامبەر دا، چەندەها پارچە كاغەز، كە شــتیان لەســەر 
نووســراوە و من لەو شــوێنەی خۆم و لەبەر كاڵبوونەوەشــیان ناتوانم بیانخوێنمەوە 
بــە الدیوارەكانــەوە چەســپ كراوە. ئێســتا بــە تەواوی حەپەســاوم. واقــم وڕماوە 
لــەم دۆخــە ســەیر و عاجباتــەی تێــی كەوتــووم. لــە بیرمــە جارێكیــان فیلمێكم 
بینی،هەموو دیمەنەكانی فیلمەكە، لەناو ئوتێلێكدا روویان دەدا و وێنە گیرابوون 
كە خاوەنەكەی ئافرەتێكی لە رادەبەدەر جوان و شۆخ بوو. پیاوێكی ردێن هاتووی 
سمێڵ ئاڵۆسكاوی كورتە بنەی چاو دەرپۆقیوی قژ ماش و برنجی و كەلۆز و 
اللیش وەكو بەردەست لە دەوریدا دەخوالیەوە و فەرمانەكانی خاتوونە شۆخەكەی 
جــێ بەجــێ دەكــرد. میوانەكانــی دەهاتنە ئــەو ئوتێلە هەموویان، هەركەســەو بە 
شــێوازێك مردبــوون. دەرچــوو خــودی خاتوونــە جوانەكەی خــاوەن ئوتێلەكەش لە 
شــەوێكی باراناویدا، لەســەر شــەقامی نیوە تاریكی شارێكی كپ و خامۆشدا، 
ئۆتۆمبێلێكــی تیــژرۆ خــۆی پێدا كێشــابوو وگیانی لە دەســت دابوو. فیلمێكی 
ترســێنەر بــوو. بینــەر بە دیارییــەوە بۆماوەی پتر لە كاتژمێرێــك ئەبلەق و دۆش 
دادەماو تەنانەت لە بیری دەچوو هەناسە بدات. نازانم لەو دەمەدا بۆ ئەو فیلمە 
ترســناكە، زرمەی هات و كەوتە ناو حەوزی وشــكهەاڵتووی زەینمداو لەماوەی 
كەمتر لە. نازانم. لێرە حیســابی ماوەم لەدەســت دەرچووە، بەاڵم تێكڕای فیلمە 
ترســناكەكە، بەهەمــوو رووداوەكانییــەوە، لــە ماوەیەكی یەكجار كەمــدا، لەوانەیە 
كەمتــر لــە چركەیەك، بەســەر شاشــەی زەینمــدا و بەبەر چاوەكانمــدا تێپەڕ بوو. 
لەترســا، چمكی لێفەكەم راكێشــایەوە ســەر چاوەكانم. من ئێستا لە مەخلوقێكی 
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ئاڵــۆز دەچــووم. هێنــدە ئاڵــۆز، وەكــو كەاڵفێكی ئالۆســكاوی بن دەســت و پێی 
پشــیلەیەكی عەجــول و چەتــوون. بۆنــی لێفەكــە، لــە بۆنــی مەڕێكی بــن باران 
دەچێ و خەریكە تووشی هەناسە بڕكێم دەكات و ناشوێرم لەسەر خۆمی البدەم. 
چاوەكانــم كردۆتــەوە بــەاڵم هیچ نابینم. لێفەكەم هەتا تەوقی ســەرم راكێشــاوە و 
بەهەردوو دەســتەكانم توند گرتوومە نەوەكا كەســێك لەســەرمی البدات. هاتمەوە 
یادی فیلمە ترسناكەكە، منی خستەوە گۆماوە لیخنەكەی گومانی ئەوەی من 
مردووم و هەموو ئەو شتانەی لە دەوروبەرمدا دەیانبینم لە دنیای مردووان دەچێ 
و تا ئێســتا هیچ ئاماژەیەكم نەبینیوە دەاللەت لە زیندوبوونم بكات. بەاڵم دیارە 
دنیای مردووان هێندە پان و بەرینە كەسە مردووەكان بە مەودایەكی یەكجار زۆر 
لێكــدی دوورن و كــەس، كەســیتر نابینــێ. زیندووەكان لەنــاو جەنجاڵی ملیارەها 
بنیادەم و ملیارەها باڵندەو ئاژەڵ و گیانلەبەردا هەستیان بە تەنهاییەكی كوشندەو 
هەستیان بە غەریبییەكی غەمبار دەكرد . كەچی دیارە لە دنیای مردووەكانیش 
دا بنیادەمــەكان، بەجۆرێكیتــر، هەر تەنهــاو غەریبن. خوداوەندی تەنها دەیهەوێ 
بەندەكان تێبگەیەنێ تەنهایی چەندە تاڵ وناخۆشــە. لە پڕێكدا گوێم لە دەنگە 
دەنگێك دەبێ. لە دەنگی مرۆڤ و بنیادەم دەچێ. هەموو پاشماوەی وزەو تینم 
لــە گوێچكەكانمــدا كــۆ دەكەمــەوە. دەنگە دەنگ دێت بــەاڵم هیچی لێ حاڵی 
نابــم. تەنانــەت نازانــم بە چــی زمانێكیش دەدوێــن. دەڵێی كۆمەڵــە بنیادەمێكن 
لەبن ئاو قسە دەكەن. بەهێواشی لێفەكە لەسەر دەم و چاوم الدەبەم. بە ئەسپایی 
هەڵدەســتمەوە. ســەرەتا دەمهەوێ بچمە ســەروەختی دۆالبەكە بەشــكەم شــتێكی 
تێدا بێت بە كەڵكی خواردن بێت. بەاڵم لەم ماوەیەدا رشــانەوەی زۆر و خەســت 
و بۆگەن هێندە ئازاری داوم دڵم هیچ نابات. بە رادەیەكی زۆر برســیمەو ناوێرم 
هیچ بخۆم، پاشــان دەمهەوێ لە پارچە كاغەزەكانی بە الدیوارەكانەوە چەســپ 
كــراون نزیــك ببمــەوە. بەاڵم دەنگە دەنگەكەی دەرەوە رامدەكێشــێتە الی دەرگای 
خانووەكــە بــەرەو دەرەوە. هەرچەندە مەیئوســم لەوەی بنیادەمێك ببینم، بەاڵم هەر 
دەچمە دەرێ. نمە بارانێكی ورد دەبارێ، دەڵێی رستەی زەنگیانەیە، لە ئاسمانەوە 
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بەرەو زەوی شــۆر بۆتەوە و كۆتایی نیە. تەمومژە خۆڵەمێشــیەكە، كەمێك كاڵ 
بۆتەوە. لەبەر هەیوانەكەدا، بەالی راســتمدا هەندێ قاپ و مەنجەڵ و پەرەمێز 
و فانۆس و سۆبایەكی عەالدین و جلیكانێكی نەوت و بوتلێكی غاز و رەحەتی 
و ســندوقێكی كــراوەی بچووكــی ئاســن كە پڕێتی لە پالیــز و دەرنافیز و برغوو 
و واشــەر و قوتــوو هــەن. ئاوڕێكی الی چەپــەم دەدەمەوە لەوێش هەندێ خرت و 
پرتی لێیە بەاڵم گوزەری زەمان و التەریكی شــوێنەكە شــتەكانی خســتۆتە ژێر 
توێژاڵێكی خەستی قوڕ و لیتەو ژەنگ. نیگام هەوراز دەبێتەوە. پلێتێك، هێندەی 
ال تەنەكەیەكی هەڤدە كیلۆیی رۆن، بە دیواری بەرهەیوانەكەوە داكوتراوە. لەسەر، 
زەمینەیەكی رەشدا بە خەتێكی سپی و بە سەلیقەی خۆشنووسێكی هونەرمەند 

لەسەری نووسراوە » ئوتێلی بەرمۆدا«! 

***

دەمەوئێوارەیەكی فێنك بوو. كەرەم دیســان كۆبوونەوەی راگەیاند. 
هەرســێكمان چووینە ســەر لێــواری رووبارۆچكەكە. من و كــەرەم، هەر 
یەكەو بوتڵە بیرەیەكمان لەناو كونە سەالجەكە دەرهێنا. سامان لە قەراخ 
رووبارەكە شوێنێكی هەڵدڕیبوو، بەرسێبەر بوو، كەرەم ناوی ئەوێی نابوو 
كونە سەالجە. چی خواردنەوە و میوەو تەنانەت چێشتی مایەوەمان هەبوو 
لەوێی دادەنا. هێندە بە جوانی دروستی كردبوو، لە راستیشدا لە فرێزەری 
ســەالجە دەچوو. شــتەكان بێ ئەوەی ئاو بچێتە ناویان و تێكیان بدا، بە 
ســاردی و تەزیوی دەیانپاراســت. ســامانیش خۆی و پەرداخە چایەكەی، 
كــە شووشــەیەكی گــەورەی ئــاوە تەماتە بــوو، هات لەالمان دانیشــت. 
هەرســێكمان بە تەنیشت یەكەوە دانیشتبووین و قاچمان تا ئەژنۆ لەناو 
ئاوی رووبارۆچكەكەدا بوو. كەرەم لە ناوەڕاست دانیشتبوو. ئەو دەسپێكی 
كۆبوونەوەكــەی راگەیانــد. دەتگــوت فیلــم دەردێنیــن. » ئامادەبووانی 
بەڕێز. هاواڵتیانی خۆشەویســت. دەمهەوێ لەم كۆبوونەوە زۆر گرنگەدا، 

پیرۆزبایی گەرمی خۆمتان..
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ســامان لــە پڕمەی پێكەنینــی دا و قســەی بە كەرەم بــڕی. كەرەم 
ئاوڕێكی بە تووڕەیی الی ســامانی دایــەوە. ماوەیەك بە نیگایەكی پڕ لە 
غەزەب لە سامان راماو دەنگی خۆی گڕ كرد و پێی گوت » زۆر بەخێرایی، 
تا غەزەب منی نەكردووە بە تۆپەڵێك ئاگر و بەرەو الت نەهاتووم بتكەم 
بــە خەڵــووز، من و هاواڵتیانی خۆشەویســت تێبگەیەنە ئــەو پرمەیە بە 
دروســتی لە كوێتەوە دەرچوو. ئایا لە روانگەی شــەرعەوە، ئەو پڕمەیەی 
ئێســتا لێت دەرچوو، دەســتنوێژەكەتی بەتاڵ كردەوە یان نا. ئایا لەرووی 
ژینگە پارێزییەوە، ئەم پڕمەیە بۆنێكی ناخۆشی لەم دەشت و دەرەیا باو 
كردەوە یان نا. ئایا ئەو پڕمەیە پڕمەی دیكەی بەدوادا دێ یان تەواو. ئایا 

ئەو پڕمەیە..
سامانیش كە ئێستا سوور هەڵگەڕابوو، رووی لە كەرەم كرد و گوتی: 
» بیبــڕەوە كورە. دەڵێی عەوجی بنی عەنەقی و بەبێ ئیجازەی خوا درێژ 
بوویتە. دەم الســتیق. ئێســتا لێتگەڕێم هەر دەڕێسی. دەم و لچی خۆت 
بینیوە دەڵێی درزی دەخیلەی مندااڵنە. خوا لەباتی ئەو زمانە درێژە شاڵال 

كەمێكی لچ و لێوی پێ دابایت..
كەرەمیش، لەســەرەخۆ گوتــی » كورە هەی كورتە بنەی ســەر خڕ، 
هەســتم ئەو بتڵــە بیرەیە هەمووی بڕژێنمە ناو قوڕگــت و لەناو دۆزەخ، 
لە شــوێنە سەلمەسیرەكە، لەتەنیشــت خۆما، شوێنێكت بۆ حیجز بكەم؟ 
پاشــانیش كــەرەم رووی لەمــن كرد و گوتــی: » قابۆ گوێــم لێبوو تازە 

پرسیارت لێم كرد باوكم لەكام دایەرەیە؟
وای گوت و خۆی ئامادە كرد بۆی دەرپەڕێ..

سامان مرخەیەكی لێ كرد. كەرەمیش بۆی دەرپەڕی و گوتی:
» باوكم لە سامانی ئاژەڵە. سامانی ئاژەڵ..

سامانیش سەری نایە دوای. هەتا هەناسەیان لەبەر بڕا، راوی یەكیان 
ناو پاشانیش بە كۆخە كۆخ گەڕانەوە شوێنەكەی خۆیان. 

كــەرەم فڕێكی درێــژی لە بیرەكەی داو گوتی« با بگەڕێینەوە ســەر 
كۆبوونەوەكەمــان. ویســتم پیرۆزبایــی لەخــۆم و لەئێــوە بكــەم دوای 
ماندوبوونێكی زۆر ئەم خانووەمان دروســت كرد. هەر وەك دەزانن ئەمە 
خانووێكی ئاســایی نیە. لەوانەیە رۆژێك لە رۆژان بچێتە ناو الپەڕەكانی 
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مێــژوو. یان جوگرافیــا. بۆنموونە، ئەم دەڤەرە بەم خانووە بناســرێتەوە 
و نــاوی لــێ بندرێ. بۆیە ئــەم خانووە دەبێ ناوێكی هەبێ. من لەســەر 
تابلۆیەكدا، بە خۆشنووســیی ناوەكەم نووســیوە. ناویم لێ ناوە » ئوتێل 

بەرمۆدا«!
سامان جڕتێكی كێشاو گوتی: هەی تڕحێو لە ئەقڵت. لەوانەیشە مۆخە 
عەیبدارەكەت زۆر سەراوبن كردبێ و هەموو مێشكی خۆت بەكارخستبێ 
تا ئەو ناوە قۆڕەت دۆزیوەتەوە. ئاخر درێژی بێ كەڵك، راستیان گوتووە » 

كوللو تەویلین بێ مێشكون ئیلال عومەر. بەاڵم سەلماندت...
كەرەمیــش بۆی تەواو كرد و گوتی » وە كوللو قەســیرین فیتنەتون 

ئیال عەلی..
منیــش بۆ ئەوەی كۆتایی بەو چەلەحانێیەی نێوانیان بهێنم گوتم » 

باشە كەرەم. بۆ ئەو ناوەت داناوە؟
دوای  چونكــە  ســادە،  زۆر  لەبــەر هۆكارێكــی   « گوتــی  ئەویــش 
بیركردنەوەیەكی زۆر گەیشــتمە ئەو ئەنجامە..كە. ئێرە بۆ ئێمە دەبێتە 
سێگۆشەی بەرمۆداو تاقمان بە زیندوویی لێی دەرناچین. ئێرە دوا شوێن 
دەبێ لەســەر گۆی زەوی كە تێیدا دەژین. لێرەوە، یەكســەر چاڵی مەرگ 
هەڵماندەلووشــێ. لێــرە بترازێ، هیچ شــوێنێكی دیكــە لەخۆمان ناگرێ 
بۆنی ژیانی لێ بێ. ئێرە بەرمۆدای ئێمەیە.. ئێرە دوا مەنزڵگەی ژیانمانە 

هاوڕێیان. من وایدەبینم...

***

هەروا كە لەبن تارمەی بەرهەیوانەكە راوەستابووم و نەمدەزانی دەبێ چیبكەم. 
سەرێكم بۆ ئاسمان بەرز كردەوە. بۆ ئەوە نەبوو كە بزانم كەش و هەوا چۆنە. هیچ 
كارێكم بە كەش و هەوا نەبوو. دەمویســت بزانم تروســكایی بەزەییەك لە ئاســمان 
بــەدی دەكــەم. كەچــی لە كۆمەڵە هەورێكی رەش، دەتگوت كۆمبارســێكی بێ 
ئەژمــاری فیلمێكــی ئاینیــی یان مێژوویین و پەالمــاری دوژمن و نەیارەكانیان 
دەدەن یــان بــەرەو داگیــر كردن و خاپووركردنی واڵتێك دەچن. لە ترســا چاوەكانم 
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داگــرت. هاتــەوە بیــرم بــەدوای دەنگی غەڵبــە غەڵبێكدا هاتمە دەرێ. ســەیری 
هەرچوار الی خۆمم كرد. هەمان كش وماتی و هەمان كپی و خامۆشی جاران 
بــوو. بەنێو كێڵە ناڕێكەكانی قەبرەكاندا رۆیشــتم و لەســەر لێــوارە تەڕ وخزەكەی 
گۆڕە بەتاڵەكە راوەستام. نازانم هیچ دەنگێكم بیست یان نا، بەاڵم نیگام بەدوای 
ئەو دەنگەی وامزانی لەوێوە هات و كەوتە بەرگوێم، بە رێ كرد و لە پەنای قەدە 
ئەســتووری درەختە تەنهاو رووتاوەكەدا چاوم كەوتەوە بە ســامان و كەرەم. ئەوان 
بوون. ئەوجارەیان زۆر بە وردی دیقەتم دان. راســتە نمە بارانێك و تەنكە تەمێك 
بەر نیگامی لێڵ كردبوو بەاڵم لە بەد فەساڵی و قەد و بااڵیان، لە رێرۆیشتنیان، 
لــە شــێوازی مشــتومڕ و دەســت راوەشــاندنیان، لــە راوەدوونانــی یەكدییان هیچ 
گومانێكم لە دڵدا نەما ئەوە خۆیانن. بەاڵم ئەوان لە گۆشت وپێست نین. دڵۆپێك 
خوێــن لــە جەســتەیاندا نیــە. هەر دەڵێی جەســتەیان نیە. دوو شــكڵی ئادەمیزادن 
وەك ئــەوەی لــە هەورێكــی تەنك یان لە هەڵمێكی خۆڵەمێشــیی دروســت كرابن. 
ماوەیەكــی زۆر. رەنــگ بێ ســەدەیەكی ســەر گــۆی زەوی خایاندبێ هەروا لە 
شــوێنی خۆم، لەســەر رۆخی خزی گۆڕێكی بەتاڵ، كە ئاوێكی زۆری بارانی 
تێدا كۆ بۆتەوە وەســتاوم و لە دوور ڕا نیگام تێبڕیوەتە ســامان و كەرەم. كەچی 
ئــەوان هــەر بە گۆشــە چاوێكیش ئاوڕێكی الی منیــان نەدەدایەوە. دەتگوت بە 
ئانقەست منیان پشتگوێ خستبوو. دەتگوت بڕیاریان دابوو بە تەواوی ئیهمالم 
بكەن. لەو هەڵسوكەوتەیان زۆر پەست و تووڕە بووم . پڕ بە گەرووم هاوارم كرد 
» كەرەم. سامان....« كەچی هەر خۆشم گوێم لە هاواری خۆم نەبوو. لەبیرم 
چوبوو ماوەیەك بوو گوێم لە دەنگی خۆم نەدەبوو. لەسەر رۆخی قەبرە بەتاڵەكە 
الكەوتم. هەستم كرد هیچێك لە مردووەكان لەناو گۆڕەكانیاندا نەماون. یەكە یەكە 
سەیری گۆڕەكانم كرد. وەك ئەوەی چاوەڕێ بم دیسان بێنە دەرێ، هەر مردووێك 
و لەســەر گۆڕی خۆی دەســت بكەنەوە بە زیقە زیق و فیغان و رۆڕۆ. دیســان 
دەستەكانیان بكەنەوە بە مست و بەرەو الی من رایوەشێنن. دیسان دەست بكەنەوە 
بە نووزە نووزو گریان. بەاڵم هیچ نەبوو. بێدەنگییە ترسناكەكەی گۆڕستان باڵی 
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بەسەر هەموو قەبرەكاندا كێشابوو. بەنێو قەبرەكاندا رەت بووم. ملم نایە سینگی 
تەپۆڵكەیەك. هەستم كرد سەرچاوەی غەڵبەغەڵبەكە لەسەر زوورگەكەیە. ئەگەر 
گیاوگۆڵە زۆرەكە نەبوایە، نەمدەتوانی بەو خزی و لووسییەی قوڕو چڵپاوەكەدا، 
بەسەر تەپۆڵكەكەدا سەركەوم. كاتێك گەیشتمە ترۆپكی زورگەكە، لە ترسابوو، 
نازانــم، یــان لە خۆشــییا، ماوەیەك لە شــوێنی خۆم حەپەســام. ئــەوەی دەمبینی 
باوەڕم نەدەكرد. چەندجارێك چاوەكانی خۆم هەڵگڵۆفت. هەندێ نقورچەو نقیزەم 
لە الڕوومەتەكانم گرت. ئاوڕێكی الی درەختە رووتاوەكەم دایەوە بەاڵم سامان و 
كەرەم لەوێ دیارنەمابوون. كەمێك لەوالترم. نازانم مەودای من و ئەو شوێنەی، 
بینینــی، منی تووشــی شــۆك و حەپەســان كردبوو، چەند بوو. بــەاڵم دەمتوانی 
بیانبینــم. شــوێنەكە لــە بەنگەڵەیەك دەچــوو. وەكو هۆڵێكی گــەورە كە هیچ ال 
دیوارێكی نەبێ تەنها بنمیچێكی لە جەمەلۆن لەســەر چەند پایەیەكی ئاســن، 
لەشــێوەی ئەســتوون و دارتێلی كارەبا دانرابوو. ناوەوەیشی وەكو پۆلی قوتابخانە، 
چەنــد ریزێــك رەحلــەی داری لێ دانرابوو. تابلۆیەك، بەدیدی من، كەوا دیاربوو 
دەروازەی چوونــە ژوورێ بــوو، ئاوێــزان كرابــوو. هەرچەندە بــە خەتێكی زۆر بێ 

سەروبەر و ناخۆش و تاریك نووسرابوو بەاڵم من توانیم بیخوێنمە:
» دادگا. بۆ هەموو چەشنە تاوانێك«. لە پڕێكدا هەموو ئەوانەی لەسەر 
رەحلەكان دانیشــتبوون، روویان بەرەو الی من وەرســوڕاند و دەســتیان كرد بە زیقە 
زیق و فیغان و رۆڕۆ. دەستیان كرد بە نووزە نووز و گریان. دەستەكانیان كرد بە 
مســت و بەرەو الی منیان رادەوەشــاند. نازانم بە ئیرادەو ویســتی خۆم دەڕۆیشتم 
بەرەو ئەوێ، یان كەسانێك بن هەنگڵیان گرتبووم، پەتێك لە ملم كرابوو رادەكێشرام 
بــۆ ئــەوێ، یــان لە دواوە كۆمەڵە كەســێكی تــوڕە پاڵیان پێوەدەنــام. هێندە دەزانم 
كاتێ هاتمەوە سەرخۆم لەناو هۆڵەكەدا لەنێو قەفەزێكی لە ئاسن دروستكراوی 
سارددا بووم. هەمدیس نازانم لە سەرما بوو هەڵدەلەرزیمیان لە ترسا. بەاڵم كاتێ 
بۆگەنیوەكەی جاران لە لووتمەوە هوروژمی هێنایە ناو مێشكم و خەریك بوو لە 
حەژمەتــی تیژیــی بۆنەكەدا لەهۆش خۆم بچمەوە، زانیم پترییەكەی لە ترســانە 
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وا دەلەرزم. 
كۆرپــەو  دانیشــتبوون.  رەحلەكانــدا  لەســەر  زۆر  یەكجــار  حەشــاماتێكی 
مەلۆتكەشــیان تێدابــوو. كچــی عــازەب و كوڕی گەنجیشــیان تێدابــوو. پیرەژن 
و پیرەمێردیشــیان تێدابوو. لەبەرامبەر حەشــاماتەكەیش، لە الشــانی الی راستم، 
لەپشت مێزێكی زەبەالحدا، چەند كەسێك بەڕیز دانیشتبوون و سەریان لەناو ئەو 
بۆكسفایل و پەروەندەو كاغەزەكانی بەردەمیان بوو. هەموویان وەكو یەك، عەبایەكی 
رەشــیان لەبەردابوو شــریتێكی قاوەیی بەســەر ســەرقۆڵ و ســەرگیرفان و ملكەو 
لێــواری عەباكەیــان دا دوورابوو. ئەوەی ناوەڕاســتیان، پێدەچــوو گەورەكەیان بێ 
چاویلكەیەكی لەســەر ناوەڕاســتی لووتیدا جێگیر كردبوو. دەموچاوی تێكنابوو. 
ناوە ناوە ســەرێكی بادەدا. لەبەردەمیدا، بەســەر تابلۆیەكی بچووكدا نووســرابوو 
»خدری مردوو« . لەژێر ناوەكەیشیدا نووسرابوو » سەرۆكی یەكەمی دادگا«. 
دیاربوو بۆنێكی گەنیو و پیسم بەناو بەنگەڵە بێ دیوارەكانی دادگاكەدا پەرش 
و بــاڵو كردبــۆوە. چونكــە دەمبینــی هەموویــان بــە دوو ســەرپەنجە، هەندێكیان 
بەناو لەپی دەســتیان، كەپووی خۆیان گرتبوو تا بۆنەكە نەچێتە ناو مێشــكیان 
و ســەرودڵیان تێكنــەدات و گەدەیــان ســەراوبن نــەكات بڕشــێنەوە و بێ رێزی بە 
قودســییەتی دادگا بكەن. دوو زەالمی كەڵەگەت و چوار شــانەو قۆڵ وباســك 
ئەســتوور، هەریەكــەو باوەشــێك زنجیریان پــێ بوو، بەرەو الی من هاتن. ویســتم 
پێیان بڵێم من بە ئیرادەو بە پێیەكانی خۆم هاتم بۆ ناو دادگا، هەنووكەش لەناو 
قەفەزێكــی پۆاڵیینــدام و هیــچ مەفەڕێكــم نیەو هیچ نیەتێكیشــم نیە هەڵبێم. 
ئیدی ئەو هەموو زنجیرە ئەســتوورەی بۆچییە. بەاڵم ئەوان تەنها مەئمور بوون 
كارەكەیــان ئەنجــام بــدەن و مەئمووریــش هیــچ گوێچكەیەكی نیە بــۆ ژنەفتن و 
بیســتن. تەنانەت سەیرێكیشــت ناكات. وەكو ئەوانەی، بەوپەڕی بێ باكییەوە بە 
خوێــن و ئەعســابێكی ســاردەوە، لــە بەرامبەر كەســێكدا كە دەبــێ گوللە بارانی 
بكــەن، چــۆك دادەدەن و، ئــەوەی كــە دەبــێ گوللــە باران بكرێــت هەرچی بڵێ، 
ئەوان تەنها گوێیان لەسەر فەرمانی فەرماندەكەیانەو هیچ دەنگێكیتر نابیستن. 
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هەمــوو مەئموورێــك هەر وایە. بێجگە لەوەیش دەمزانــی لەوەتەی هەڵدێراومەتە 
ئەم بەرزەخە نەفرەتییە، لەوەتەی لەنێو تاریكییەكی رەهاو بێدەنگییەكی رەهاو و 
ســكونێكی رەهاو، فەزایەكی تەمتومانی خۆلەمێشــیدا نوقم بوومە، دەنگم هەر 
بەجارێ نووساوە و نقە لە قورگمەوە دەرناچێ. ئەوكاتەی كە لە نێوان خانووەكەو 
هۆڵی دادگادا وەســتابووم و بە حەپەســاوی ســەیری ئەو هۆڵەم دەكرد هێندەی 
خەڵــك تێــدا نەبــوو، كەچی ئێســتا، كە لەناو هۆڵەكــەدام، دەبینم حەشــاماتێكی 
لــە رادەبــەدەر لەنــاو ئــەم بەنگەڵــە پــان و درێژەدا، بەم سەرماوســۆڵە، بەم كەشــە 
زوقمــاوی و بەســتەڵەكە، بــەم تەمتومانــە، لەســەر رەحلەی تەق و رەق و ســاردو 
ســڕدا، بــە دەم و چــاو و روخســارێكی تــژی لــە تووڕەیی و رقــدا كۆبوونەتەوە. 
تابلۆیەك لەژوور ســەری ئەو حاكمەی ناوی »خدری مردووە« ولە ناوەڕاســتی 
یاریدەدەرەكانیدا، هێشــتا ســەری لەناو فایل و پەڕە كاغەزەكانی بەر دەمێتی، بە 
پەتێكەوە شۆڕكراوەتەوە و بە ئەندازە، پێدەچێ مەترێك درێژ و نیو مەتر پان بێت، 
شــتێك نووســراوە. هێنــدەی دیقەتــم دا نەمزانی بیخوێنمەوە. نووســینەكە لەجۆرە 
خەتێكــی كــۆن دەچــوو. پیتەكانی زیاتر لە كۆمەڵێك توولە ماری كورت و درێژ 
دەچوون خۆیان تێكئااڵندبێ. ئەو پیتەی نووسینەكەی لەسەر نووسرابوو لە پارچە 
بەرمیلێــك دەچــوو بڕدرابێتــەوە و بۆیەیەكی رەش كرابێ و بە خەتێكی ســپی ئەم 
نووسینە سەیرەی بەو خەتە عەنتیكەیە لەسەر نووسرابێ. هاتە بەرچاوم كۆمەڵێك 
مێروولەی ناوقەد باریكی رەش، كەوتبێتنە وێزەی قرتاندنی ئەو پەتەی تابلۆكەی 
پێدا هەڵواســرابوو. هاتە ســەر زمانم بەو حاكمەی ناوی » خدری مردوو« بوو 
بڵێــم » گــەورەم، جەنابی حاكــم، ئاگاداربە، هاكا مێروولــەكان پەتەكەیان قرتاند 
و ئــەو پارچــە پلێتــە كەوتە ســەر ســەری موبارەكتانــەوە«. بەاڵم نــە دەنگێك لە 
قوڕگمەوە دەرچوو، نە ئەگەر دەنگیشم دەرچووبایە ئەو، لەبەر ژاوە ژاو و زریقەو 
گریــان و ناڵــەی ئامادەبووانــەوە دەنگمی دەژنەفت. پاشــانیش بەمــن گوترابوو، 
نقەم لێوە دەرنەچێ هەتا پرســیارم لێ نەكرێ. لە ســووچێكی ئەوالتری هۆڵی 
دادگاكە، تەرازوویەك، ئەویش بە پەتێكەوە لە بنمیچی هۆڵەكەوە، هەڵواسرابوو، 
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بێ ئەوەی كەس دەســتی بگاتێ، تەرازووەكە هەر لەخۆیەوە، بەرز و نزم دەبۆوە. 
جارێ تای الی چەپی بەرز دەبۆوە و جارێ تای الی راستەی. بە بەردەوامی 

هەردوو تای تەرازووەكە لە هەڵبەز و دابەز دابوو.
لە پڕێكدا حاكمەكەی ناوەڕاست كە ناوی »خدری مردوو« بوو، چەكوچێكی 
دەست دایەو سێ جار كوتای بەسەر مێزەكەی بەردەمی دا. لە ناكاوێكدا هەموو 
دەنگەكان كوژایەوە. دەتگوت خوداوەند تازە لە خوڵقاندنی ئەم بنیادەمانە بۆتەوە 

و هێشتا دەنگی لەسەر دانەناون .
هــاوكات لەگــەڵ بێدەنگبوونی حەشــاماتی ئامادەبووان، تەزوویەكی ســارد، 
لەو سەرمایەی وەكو دەستاڕ ئێسقان دەهاڕێ و، ترسێكیش، لەو ترسەی بنیادەم 
زارە تــەرك دەكات، رۆح دەتوێنێتــەوە و ئەژنۆكانــت سســت دەكات، بنیــادەم لــە 
هەمــوو ئیرادەیــەك بەتــاڵ دەكاتــەوە و بــەدوای خۆیــدا بۆگەنیوێكی خەســت بە 
دەوروبەردا باڵو دەكاتەوە، رژایە ناو هەناوم. ئەوەتا لە بەرامبەرم، لە ریزی هەرە 
پێشەوەی حەشاماتەكەدا، لەنێوان ریزی حاكمەكان و ریزی یەكەمی رەحلەكاندا، 
دایكم، تەرمی كونكونی براكەمی لە كۆڵدایەو لەســەر پێیان راوەســتاوە. پشــتی 
چەماوەتەوە و خوێن، كە لە برینەكانی جەستەی براكەمدا دەچۆڕێ، بەسەر الشان 
و الملی دایكمدا دەڕژێ و دەچۆڕێتە سەر زەوی و تێكەڵ بە قوڕ و لیتەی سەر 
عەردی هۆڵی دادگا دەبێت . لەوالتر، لەنێوان ریزی رەحلەكانداو ئەســتوونێكی 
راگری ســەقفی بەنگەڵەكەدا، ســامان و كەرەم دەبینم. ئەوان قەت ســەیری من 
ناكــەن. بــەاڵم نیگایــان بۆ هەر الیێ وەرســووڕێنن من وا هەســت دەكەم چاویان 
لەسەر منە و بە ئانقەست وا خۆیان نیشان دەدەن هیچ بایەخێك بەمن نادەن. ئەو 
ریزە ژنە دەناســمەوە لە ریزەكانی هەرە پێشــەوە دانیشــتوونویەكی مەلۆتكەیەكی 
بە ملیدا شــۆڕكردۆتەوە. ژنەكان پڕن لە مەزڵوومیەت. بە رووخســاریانەوە دیارە 
غەدرێكی گەورەیان لێكراوە. چاوەكانیان لە شێوەی هێمای پرسیارە. چاو بەنێو 
حەشــاماتەكەدا دەگێڕم. بە دەگمەن كەســێكیان دەناســمەوە. یان شــێوەیان دەكەم. 
بەاڵم هەرە زۆرەكەیان ناناسم. دەڵێی كۆمەڵە منداڵێكن و بەشدارن لە فیستیڤاڵی 
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ســااڵنەی قوتابخانەكەیان. هەر گروپێك و لەپێش خۆیدا، شــتێكی لەسەر پارچە 
پلێتێكدا، لەشــێوەی تابلۆیەكی بچوك نووســیوە و روو لە حاكمەكان رایگرتووە. 
ئــەوەی لــە هەمــووی نزیكترەو كەوتۆتە پشــت ریزی ژنە گوناهەكانەوە، لەســەر 
تابلۆكەیان نووســراوە » ئەنفالی یەك« . لە پشــتەوەی ئەوان » ئەنفالی دوو« 
. لــە پشــتی ئــەوان » ئەنفالی ســێ«. .. هەتا ئەو شــوێنەی چــاوم بڕی كرد 
خوێندمەوە نووسرابوو » خاتیمەتولئەنفال« . تابلۆی هەندێكیان وێنەی پەتێكی 
سێدارەی لەسەر نەخشێندرابوو. هەندێكیان وێنەی فیشەك. لە پڕێكدا، دەنگێك 
كــە زیاتــر لــە گرمەی هەورێكی تــوڕە دەچوو، هەموو ناو ســەرمی هەڵتەكاند. 
كەسێكی مەچەك و بازوو ئەستوور، بە چەكوچێك زیاتر لە گورزێكی پۆالیین 
دەچوو، بە هەموو هێزی خۆیەوە، كوتای بە ســاجێكی لە ئاســن دروســتكراوی 
بــە زنجیر هەڵواســراودا. خســتمیە بیــری دیمەنی ئەو فیلمانە، ئــەو زەنگەیان لە 
گۆڕەپانێكــدا بــۆ لێــدەدرێ تــا دوو پاڵەوانەكــە، بۆ زۆرانبازی یان شمشــێربازی 
بكەونە بەرامبەر یەك. هاژەی پاشــدەنگی گورزە ئاســنینەكە هێشــتا لە فەزادا 
دەنگی دەدایەوەكاتێك، حاكمەكەی ناوەڕاست بە گرژییەكی ترسناك رووی لەمن 
كرد، دەنگی ئەویش چی وای كەمتر نەبوو لە كوتانی گورزەكە بەســەر ســاجە 

ئاسنەكەدا.
- ناوی تەواوت؟..

دەبوایە ماوەیەك رابوەســتم تا دەنگەكە لەناو مێشــكمدا كپ دەبێت. چونكە 
وامدەزانــی ئەگــەر وەاڵمیش بدەمــەوە كەس گوێی لێم نابێ. بۆیە حاكمەكە، بە 
نەبرەیەكی توڕەتر پرسیارەكەی بۆ جاری دووهەم رووبەڕووم كردەوە. ناو كاسەی 
ســەرم پڕ ببوو لە بۆگەنیوێكی خەســت وهەوایەكی قورس. لە ترســا بوو نازانم 

یالەبەر سەرما زۆرەكە، كەوتبوومە دانە چۆقەو لەرز و گرژییەكی زۆر. 
-قابیل. ناسراوم بە شێقابۆ..

دەنگی حاكمەكەیناوەڕاســت، لە گرمەی هەورە تریشــقە دەچوو، لەرەكانی، 
پــەردەی گوێچكەكانمــی دەدڕانــد و دەهــات لەنــاو مێشــكمدا، لەنــاو كاســەی 



99 مقداد  شاسواری هەڵدێران

كاسبووی سەرمدا، دەنگی دەدایەوە و دەسووڕایەوە. 
- دادگا كاری بەوە نیە بەچی ناسراوی. ئێمە ناوی تەواوتمان دەوێ..

- قابیل. گەورەم. جەنابی حاكم
ئەمجارەیان بە توڕەییەكی زیاترەوە پرسی :

- ناوی باوكت..
نیگام كەوتە سەر دایكم . سەری بەردابۆوە بەر پێی خۆی. پێیەوە دیاربوو 
شــەكەت بــووە لــە هەڵگرتنی تەرمی براكەم بەســەر كۆڵیدا. دایكــم هەمووجار، 
لەبەرامبەر پرســیارەكانی من لەبارەی باوكم، ســەری هەڵدەبڕی و چاوی پڕ لە 
فرمێسكی دەبڕییە سەر وێنەی رەش و سپی و پڕ لە شوخت و ناڕوونی باوكم، 
كە لەناو چوارچێوەیەكی خراپ و ناهەندەسیدا، بە دیوارەوە هەڵواسرابوو، دەیگوت 
»باوكت. ئێمە لە خۆشەویستییا، لەبەر ئەوەیش پیاوێكی هێندە خوداناس و پاك 
وبێ غەلوغەش بوو، هەر پێمان دەگوت حەزرەتی ئادەم. بەاڵم ئەو بەخۆی ناوی 
ئــادەم بــوو. ئێمــە حەزرەتەكەمــان بۆ زیاد كردبوو. مەال هــەر دەیگوت گوناهمان 
دەگاتێ. نابێ پێی بڵێین حەزرەت. حەزرەت پێشناوی پێغەمبەران و پیاوچاكانە. 
ناكرێ و جایز نیە بە بنیادەمی ئاسایی بڵێی حەزرەت. بەاڵم ئێمە، كەوتبووە سەر 
زار و زمانمان و هەر وامان پێی دەگوت. باوكت سەربازی حەزرەتی سەالحەدینی 
ئەیوبی بوو. لە شــەڕی گاورەكاندا لە فەلەســتین شەهید بوو«. دایكم دەیگوت 
» گەلێجــار لــە خەومــا بینیومە لە بەهەشــت بــووە. زۆربەی جــاران دەیبینم لە 
بەهەشــت، لەبن دارێكی ســەوز و پڕ میوەدا، بە تەنها دانیشــتووە و بە ئیشارەتی 

چاو تێیگەیاندووم چاوەڕێی منە«.
حاكمەكەی ناوەڕاست، ئەمجارەیان بە تووڕەیی زیاترەوە پرسیارەكانی دووبارە 

كردەوە:
- ناوی باوكت..

- حەزرەتی ئادەم..
ددانەكانــم لــە ســەرما بەســەر یەكدا قەڕســابوون، كاتێ وەاڵمــی حاكمەكەم 
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دەدایــەوە ددانەكانــم لێكنەدەبوونــەوە. پێموابــوو دەنگیشــم دەرنەدەچــوو. بــەاڵم وا 
دیاربوو حاكمەكە گوێی لە دەنگم دەبێ.

- پچڕ پچڕ وەاڵمم مەدەوە، بە یەكجار ناوی سیانیت بڵێ. ئێستا » قابیل 
ئادەم«. ناوی باپیرتمان پێ بڵێ..

دیسانەوە نیگام كەوتەوە سەر دایكم، بەاڵم هیچم دەسگیر نەبوو..
- نازانــم گــەورەم، جەنابــی حاكــم. نــاوی باپیــرم نازانم. تەئكید نیــم باپیرم 

هەبووبێ. ئەگەر هەشمبووبێ نایەتەوە بیرم. ناشزانم ناوی چی بووە.
هەر ســێزدە حاكمەكە ســەیری یەكتریان كرد. هەندێكیان بە القرتێوە بزەیەك 
كەوتە ســەر لێویان. هەندێكیان وا خۆیان نیشــان دا، وەك ئەوەی من ســووكایەتیم 
بە دادگاو بە سەرۆكی یەكەمی دادگا كردبێ. هەندێكیان تەنها سەرێكیان باداو 
دەســتێكیان وەك گاڵتەجاڕی، لە هەوادا راوەشــاند. پاشــانیش شەش حاكمەكەی 

ئەمالو شەش حاكمەكەی ئەوال، نیگایان تێبڕییە سەر حاكمەكەیناوەڕاست.
حاكمــی ناوەڕاســت، كەس نەیزانی پرســیارەكەیلە خۆی كــرد، یان لە حاكمە 
یاریدەدەرەكانی، یان لەمن، یان لە حەشــاماتی ئامادەبووان، یان هەر پرســیارێك 
بوو ســپاردی بەدەم با ســاردەكەی ناو هۆڵەكەو كەسیش نەیزانی پرسیارەكە، ئایا 

بۆ ئەوە بووە وەاڵم بدرێتەوە یان نا.
بــەاڵم هــەر دوانــزە حاكــم و یاریدەدەرەكە پێكەوە گوتیــان »نا. ئەمە ناكرێ. 
چۆن دەكرێ لەم زەمانەیا كەسێك باپیری نەبێ. چۆن دەبێ. هەموو بنیادەمێك 
باپیری هەیە. ئەی ئەگەر باپیرمان نەبێ چۆن ناوی سیانیمان دەبێ. ئەگەریش 

ناوی سیانیمان نەبێ چۆن تەسكەرەو نفوسمان بۆ دەردەچێ. 
حاكمی ناوەڕاست، وەك ئەوەی مەتەڵەكەی هەڵێنابێ. 

- تۆ. پێناســەیەك، تەســكەرەو نفووســێك، هەویەیەك، شتێكت لەم بابەتە پێ 
نیە..

- نا، گەورەم، جەنابی حاكم. من هیچم پێ نیە.
غەڵبە غەڵبێك كەوتە ناو ریزی حاكمەكانەوە.
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- ئەمە مەحاڵە، لەم واڵتەی ئێمەی تێدا دەژین..
كــەس نەیزانــی كــێ بــوو، بــەاڵم دەنگێكــی بــەرز، دوا وشــەی یەكێــك لــە 

حاكمەكانی لە شێوەی پرسیار دووبارە كردەوە »دەژین«؟
حاكمەكە بە هەندێك ترسەوە، رستەكەی خۆی چاك كردەوە:

- لەم واڵتەی ئێمەی تێداین، ئەگەر كەر ومانگاش بە شەقامێكدا بڕوات، 
یــان بیــەوێ لــە ســەیتەرەیەك دەرباز بــێ، ئەگــەر هەویەو نفــوس و بەڵگەیەكی 

رەسمی پێ نەبێ مەگەر خوا رەحمی پێ بكات ئەگینا. 
حاكمەكــەی ناوەڕاســت، دوای راوێژ لەگــەڵ یاریدەدەرەكانی، رووی گرژی 

لەمن كردەوە و گوتی:
- ناوی دایك..

دایكــم، بــە تووڕەییــەوە، ســەرێكی هەڵبــڕی، روخســاری لەبن پرچە ســپی 
و ئالۆســكاوەكەی لەبــن خوێنــی براكــەم داپۆشــرابوو. غەزەبێكی ترســناك لەنێو 
نیگاكانیدا بریقەی دایەوە. دەتگوت برووســكەیەو لە شــریخەی دا. سەرەتا تەنها 
مرخانــدی، دایكــم زەمەنێــك بوو حاشــای لەمن كردبــوو. ئــەو رازی نەبوو وەكو 
دایكم ناوی بهێنم. لەو رۆژەوەی تەرمی براكەمی خستە سەر كۆڵی و بەدوای 
گۆڕێكــدا دەگــەڕا بــۆی، لــەورۆژەوە كــەس نەیزانــی چۆن كتوپــڕ الڵ بوو. لە 
قســەكردن كەوت. ئایا شــۆكێك وایلێكرد توانای قســەكردنی نەمێنێ. یان وەكو 
غەزەبگرتنێك لەمن بێ دەنگ بوو. یان چیدی بە پێویستی نەزانی قسە بكات. 
كــەس نەیزانــی، تەنهــا ئەوە نەبێ، لــەورۆژەوە دایكم حاشــای یەكجارەكی لەمن 
كرد و الڵ و بێ زمان بوو. ئێســتاش مۆڕەو مرخەیەكی وایلێكردم، ناچار بووم 

بە حاكم بڵێم:
- ئەوەتــا گــەورەم، جەنابــی حاكــم. دایكم ئەوەتا لەوێ، لــە بەرامبەر دادگا 
بەڕێزەكەتــان، تەرمــی براكەمــی لەكــۆڵ دایــەو راوەســتاوە. بەاڵم ناوی ئەویشــم 

بیرچۆتەوە. هیچ پرسیارێكیش لەو مەكەن چونكە قسە ناكات. 
دیسان غەڵبە غەڵب كەوتەوە ناو حاكمەكان.
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- ئەمە تاوانبارێكی زۆر سەیرە. هەتا ئێستا كەیس و نموونەی لەو شێوەیەمان 
نەهاتۆتە بەر دەست. بنیادەمێك باپیری نەبێ و ناوی دایكیشی نەزانێ.

 حاكمی ناوەڕاســت ســات لەدوای ســات زیاتر تووشی هەڵچون دەبوو. ئەوەم 
لە رەنگی روخساری، كە ئێستا مۆرێكی تۆخی پێدا پژابوو. لەرە لەرو لەرزینی 
لێــوە ئەســتوورەكانی و بەتایبــەت لچــی خــوارەوەی و، لــە خێرا خێــرا پێكدادانی 
پێڵوەكانی دوو چاوە دەرپۆقیوەكەی و، ئەو لۆچە زۆرەی كەوتە ســەر نێوچەوانە 
توكنەكەی بەدی كرد. چەكوچێكی دیكەی، بە قایمی، وەك ئەوەی هەڕەشــەم 
لــێ بكات كێشــای بــە مێزەكــەی بەردەمــی، زانیارییەكانی پێشــووتری دووبارە 

كردەوە و پرسیارێكی دیكەشی لێكردم:
- كەواتە تۆ ناوت قابیل ئادەمە و ناوی سێیەم، واتە ناوی باپیرەت نازانی. 
یان خۆت گوتەنی هەر لە بنەڕەتدا باپیرەت نیە. ناوی دایكیشت نازانی. ئەی 

پێمان بڵێ شوێن و بەرواری لە دایكبوونت چیە؟
خوێنســاردییەكەی مــن لــە وەاڵمدانەوەی پرســیارەكانی دادوەر، ئەوی زیاتر 

تووڕە دەكرد:
- ئەوەیشــیان مەگــەر دایكــم بیزانــێ، كــە ئەویــش الڵ بووە و قســە ناكات، 
قســەش بــكات هیچێــك لەبــارەی منــەوە ناڵێــت. دڵنیاشــم وەكو یەكێك تووشــی 
لــە دەســتدانی زاكیــرە بووبــێ، هەرچی لەبــارەی منــەوە لەنێو زاكیرەیــدا بووبێ 
ســڕیویەتییەوە. كەواتە ســوودی نیە. من خۆیشــم هیچ لەمبارەیەوە نازانم. نەك 
ئەوەی بمەوێ لێتانی بشــارمەوە جەنابی حاكم. نا، هەر بە راســتی نە دەزانم لە 

كوێ لەدایك بوومەو نە دەشزانم كەی لەدایك بوومە.
- دانیشتووی چ شارێكی؟ یان چ گوندێك؟ یان هەركوێ...

***
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ئەمجارەیــان بــە ویســت و ئیرادەی خــۆم پێڵــوە ماندووەكانی چاوم 
دادەخەم. دیســانەوە حەشاماتێكی بێ شــومار، كۆمەڵە خەڵكێكی تووڕە، 
دەڵێــی لەنــاو دەمی چاڵێكی گڕكاندا بەرەو الی مــن فڕێدراون، هەمووی 
خوتورمــەو تۆبــز و چەكــی هەمەجۆریان بە دەســتەوەبوو. بە ملیۆنەها 
مستی پڕ لە غەزەب لە هەوا، بەرەو من رادەوەشێندرا. بە ملیۆنەها دەم، 
هێندەی توانیبێتیان كرابوونەوە. هەموویان هێندە تێكەڵ بە یەك ببوون 
هەردەتگوت یەك جەستەن. جەستەیەك لە ئاگر. ئاگرێك لە چاڵی دۆزەخ 
دەچوو. لەچواترووكانێكدا كۆشــكە شاهانەكەمیان گڕ تێپەردا، لە حاست 
كۆشكەكەی من، دەتگوت بوركانێك لە دۆزەخ تەقیوەتەوە. ئینجا سەریان 
نایــەوە دوای مــن. مــن هەاڵتم و ئــەوان بەدوامەوە بــوون. كەوتمە ناو 
تاریكییەكی ئەنگوســتە چاو و نووتەك. بارانێكی بەخوڕ دەباری. هەور و 
بروسك بە بەردەوامی لە تریشقەو چەخماخەیان دەدا. زەوی و تەپۆڵكەكان 
لەژێر بارانەكەدا، لە لووسیدا وەك سابوونی بەر بارانیان لێ هاتبوو. من 
هەڵدەهاتم و ئەوان بەدوامەوە بوون. من هەڵدەهاتم و ئەوان بەدوامەوە 

بوون، من هەڵدەهاتم و ئەوان...
***

پەنجــەرە ژەنگاوییەكانــی چاوەكانمــم كــردەوە. بــەو ســەرمایە، كــە هەمــوو 
ئامادەبووانــی نێــو هۆڵــی دادگاكــە، هێندەی نەمابوو بگۆڕێن بــە بنیادەمی لە 
سەهۆڵ داتاشراو، كەچی من شەالڵی ئارەقەیەكی لینج و گەرم ببووم. دەروونم، 
ناو كاســەی ســەرم، ناو دەمارە بەتاڵبووەكانم لە خوێن و بن پێســتم ئاخنرابوو لە 

ترس.
- من شــار بەدەر كرام جەنابی حاكم. ئێســتا هیچ شــار و گوند و ئاواییەك 

نامگرێتەوە خۆی. من خەڵك و دانیشتووی هیچ شارێك نیم. 
حاكم، هەتا دەهات زیاتر تووڕە دەبوو، ئێســتا روخســارە مۆرهەڵگەڕاوەكەی 

وەكو زەوییەكی بە هەوجار كێڵدراو، لۆچڕێژكرابوو.
- خۆ دەبێ هاواڵتی نیشتیمانێك بیت..
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- نــا. خەتــا لەمــن نیــە گــەورەم، جەنابــی دادوەر. خەتــا لەمــن نیــە هیــچ 
نیشتیمانێكم نیە. خەتا لەهەموو نیشتیمانەكانە هیچێكیان من ناگرنە خۆیان.

ئافرەتێك لەناو حەشــیمەتی ئامادەبووانی ناو هۆڵە بێ دیوارەكەی دادگادا 
هەســتایەوە، بە دەســتەكانی ئاماژەی بەمن دەدا و رووی لە حاكمەكانی دادگا 

بوو.
- ئــەو بۆگەنــە لێــرە ببەنــە دەرێ. ئێمە چیــدی ناتوانین خۆمــان رابگرین. 
چیدی ناتوانین بەر بەهێڵنجمان بگرین و نەڕشێینەوە. ئەو تاوانبارە بۆ كەاڵكی 
تۆپیویرەشەواڵخی لێ دێ. ئێمە نامانەوێ بە رشانەوەمان بێ رێزی بە مەقام و 
مەرتەبەی مەحكەمەكەتان بكەین. یان ئەو ببەنە دەرێ یان ئێمە دەچینە دەرێ. 
ناو ســەرمان پڕ بووە لە بۆگەنی. ســەرودڵمان وەكو ســیر و ســركە جۆش دەداو 
هەڵدەقوڵێ. داوا لە دادگا دەكەین ئەو كەاڵكە تۆپیوە فڕێ بدرێتە دەرێی دادگا. 

تكایە فڕێی بدەنە دەرێ. ئەگینا ئێمە. 
هەر ئەوەندەی گوت. هێشتا قسەكانی تەواو نەببوو زۆربەی ئامادەبووانی ناو 
هۆڵەكە، لە قوڵپی هێڵنجیان داو هەریەكەو بەالیەكدا دەرچوو. حاكمەكان لەدیوی 
پشتەوە بەڕیز بۆی دەرچوون. هەموو ئەوانە، هێندە خێرا روویان دا، كاتێك هاتمەوە 
سەرخۆم بینیم، هەر تەنها من، تاك و تەنهامابوومەوە، نە هۆڵێكی دادگا هەبوو، 
نــە بنیادەمێكــی لــێ بــوو، نە من لەنــاو قەفەزێك بووم و نە زنجیرێك بە دەســت 
و قاچمــەوە بــوو. تاك و تەنها، لەســەر تەپۆڵكەیەك، لەژێر نمە بارانێكدا نوقمی 
زوقم و شەختەو سڕۆكی ببوم. هێندە خۆم كرژ و گرمۆڵە كردبوو شێوەی تۆپێكم 
لێ هاتبوو. ددانەكانم قەڕسیبوونە سەریەك. شەختە بەسەر پێڵوو وبرژانگەكانی 
چاومدا بەســتبووی. جومگەكانم تێكهەڵكێشــرابوون. ویستم خۆم غلۆر بكەمەوە 
هەتا ناو گۆڕستانەكەی دەوری خانووەكە نەوەستمەوە. چەند تەكانێكم دایەخۆم. 
دەتگوت شەختەو زوقم بە عەردەكەیانەوە نووساندووم. دیسان هەورە تریشقەیەك بە 
هانامەوە هات و هەڵیساندمەوە. قوڕ و قاڵتاغ لەبن پێیەكانمەوە فیچقەیان دەكرد. 
كاتێ گەیشتمە ناو گۆڕستانەكە، لەنێو تەمێكی خۆڵەمێشی خەستدا، تارمایی 
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سپیواژی مردووەكانم بینی هەر كەسەو لەسەر گۆڕەكەی خۆیدا، بە دانیشتنەوە، 
ئەژنۆكانی خۆی لە باوەش گرتبوو.

ئاوڕێكی الی درەختە رووتاوەكەم دایەوە، هەستم بە وێكچوونێكی زۆر كرد 
لەنێوان خۆم و درەختەكەدا. ئەویش وەكو من مەحكوم بوو بە تەنهایی. مەحكوم 
بــوو بــەوەی چیــدی چەكەرەی ژیانەوە نەدات و چیدی باڵندەكان لەســەر گەاڵو 
چڵەكانیدا نەنیشنەوە و هێالنە نەكەن و جریوەیان فەزا پڕ نەكات لە ئاوازی خۆش. 
وەكــو مــن پــڕ ببوو لە غەریبــی و تەنهایی. بەنێو ئــاوی جۆگەڵەكەدا پەڕیمەوە 
ئەودیــو. پشــتم دایــە قەدی وشــكهەاڵتووی پیــرە درەختە رووتاوەكــەو و لەژێریدا 
هەڵكوڕمام. ســەرم خســتە نێو هەردوو لەپی دەســتم و رووم لە ئاسمانێك كرد كە 
بێجگــە لــە پەڵە هەوری رەش و خۆڵەمێشــی هیچیدیكەی لێ دیارنەبوو. حەزم 
لــێ بــوو پــڕ بە گەرووم هــاوار بكەم. حەزم لێ بوو هێنــدەی بارانی ئەو ماوەی 
رابردوو بەسەر مندا باریبوو فرمێسك بڕێژم. حەزم لێبوو لە قودرەتێكی ئەودیوی 
پەڵــە هــەورەكان بپاڕێمــەوە ئەگەر نوســتووم و وا خەون دەبینــم واگام بێنێتەوە لەو 
خــەوە، واگام بێنێتــەوە و لەژێــر چەپۆكــی خنكێنەری ئەو مۆتەكــەو دێوەزمەیە 
رزگارم بــكات، واگام بێنێتــەوە و كۆتایی بهێنێت بەم عەزاب و ئەشــكەنجەیەی 

هەراسانی كردووم.
حەزم لێ بوو لێی بپاڕێمەوە، ئەگەر لە غەرغەرەی سەرە مەرگم و، ئەگەر 
وەنــەوزی مــردن دەدەم و ئەگــەر ئەمــە وڕێنــەی ســەكەراتە، ئەگــەر خەیااڵتــی 
پڕوپوچی كاتەكانی مەستییە، ئەگەر لە ئاویلكەدان و ئەگەر ئاوزنگی كۆتایی 
ژیانمــە، ئەگــەر فــڕێ دراومەتــە دۆزەخ و لــە بێهودەییدا ســەرگەردانی كردووم 
بەزەیی پێمدا بێتەوە و كۆتاییم پێ بهێنێ. یان هەڵمكێشێ بۆ سەرێ یان شۆڕم 
كاتەوە بۆ هەرە بنەوە. وەڕز بووم لەم عەدەمستانە. ماندوو بووم لەم هیچستانە. 
ســەرم لەخــۆم ســوڕماوە. نــە ئەوەتــا زینــدووم و هەناســەی ژیان دەدەم نــە ئەوەتا 
مــردووم و حەشــر و نەشــر دەكرێــم. ئــەوەی مــن نــە حاڵــی زیندووانــەو نە حاڵی 
مردووان. قودرەتێكم پێ ببەخشە هیچ نەبێ شتێك لەخۆم بزانم. هیچ نەبێ لەوە 
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تێبگەم چیم بەسەر هاتووە و كەی كۆتایی بەم میحنەتەم دێت. حەز دەكەم چوار 
چنگۆڵ بكەومە بن پێی عەرشەكانی ئەو قودرەتەو وەكو بەندەیەكی هیچ وبێ 
دەســەاڵت لێی بپاڕێمەوە، هەندێك دەڵێن تۆ لە تەنهایی خۆت بێزار بووی بۆیە 
یەكــەم ئادەمــت خوڵقانــد تا لــە تەنهایی دەرچی. تۆ بەو هەمــوو قودرەتەتەوە لە 
تەنهایی بێزار بیت، ئەی منی هیچ، منی پوچ، منی عەبد و بەندەیەكی بێ 
دەسەاڵتتر لە مێروولەیەك، منی پەرپووت و منی نەبوو. ئەی منی هەڵكێشراو 
لە هەزاران پرســیاری بێ وەاڵم، ئەی منی تەنها. زۆر تەنها. تەنهاتر لە یەكەم 
ئادەم چۆن بێزار نەبم. لەم مەنفا ســامناك و ترســناكە دەرمبهێنە. ئەگەر تەنها 
رۆحێكــی ســەرگەردانم لــێ ماوەتــەوە تێكەڵم كــە لەناو رۆحــی مەخلوقاتەكانی 
دیكــە. ئەگەریش رۆحم هێشــتا لەناو جەســتە بۆگەنەكەمدایــە واگام بێنەوە لەم 

كابووسە درێژ و نەبڕاوەیە.
 لەژێر درەختە رووتاوەكەدا هەڵدەستمەوە. بە وردی سەیرێكی هەموو الیەكم 
دەكــەم. هەموو شــتێك، دنیای دەوروبەرم، فەزای دەوروبــەرم، تەنهایی دەوروبەرم 
هەمووی نوقمی تەمێكی چڕ و خۆڵەمێشی بووە. هێندەی دیقەت دەدەم نازانم 
چ كاتێكی رۆژە، دنیا لەبەر چاوم جارێ لە دەمەو ئێوارەیەكی كەمێك درەنگ 
دەچێ، نا، لە نیوەشەوێكی بارانی و كەمێك رۆشن وەك بڵێی كزە رۆشناییەكی 
مانگــە شەویشــی پێــوە بــێ، جاریش لــە بەرەبەیانێكی زوو دەچــێ، كە هەندێك 
زیاتــر ورد دەبمــەوە دەبینم لە چێشــتەنگاوێكی پاییــزی دەچێ. وڕوگێژ بوومە. 
تــۆ وەرە نەزانــم شــەوە یــان رۆژە. تــۆ وەرە نەزانــم چ وەرزێكــی ســاڵە. تــۆ وەرە 
نەزانــم زینــدووم یــان مــردوو. شــۆڕ دەبمــەوە الی رووبارۆچكەكــە. دێتــەوە بیرم 
ئەمڕۆ، ئەمڕۆ؟ نازانم. هەر تەنها هاتەوە بیرم لە كاتی داداگاییكردنمدا، هەموو 
ئامادەبووانی ناو هۆڵی دادگاكە بە هەر سێزدە حاكمەكەیشەوە لە حەژمەتی ئەو 
بۆگەنیــوەی بــەو نــاوەدا پەخش و پــەالم دەكرد هەاڵتن و كەس خۆی بۆ نەگیرا. 
هەر بە جلەكانی بەرمەوە، وەك ئەوەی لەسەر سیسەمێكی گەرم و نەرم راكشێم، 
لەنێو ئاوی رووبارۆچكەكەدا، لەژێر نمە بارانە شــلەتێنەكەدا، لە نوقمایی تەمە 
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خۆڵەمێشــییەكەدا لەســەر گازەرای پشــت راكشــام. جەســتەی بۆگەنیوی خۆم 
ســپارد بە ئاوێكی زواڵڵ. هیچ ئومێدم بەوە نەبوو هەموو دەریاكانی ئەم كەونە 
توانای شــۆردنەوە و پاقژكردنەوەی منیان هەبێ. قەدەرێكی باش ئاگام لەخۆم 
بڕا، نەمزانی لە هۆش خۆم چووم یان خەو بردمییەوە. نەمزانی مردم یان رۆحم 
جەستە بۆگەنیوەكەی جێهێشتم و هەڵفڕی. هێندە دەزانم كاتێ چاوم كردەوە دنیا 
لەهەمان شێوەی كاتی پێشتردا بوو. نە رووناكتر ببوو نە تاریكتر. نە لێڵتر ببوو 
نــە رۆشــنتر. نــە درەنگتــر ببوو نە زووتر. هەموو شــتێ لە جووڵە وەســتابوو. لە 
ئاوەكــەدا هاتمــە دەرێ. خــۆم رووت كردەوە. جلەكانم گوشــیی و لەبەرم كردنەوە. 
هەستم بە سەرما كرد. بەنێو كێڵی قەبرەكانەوە هەڵكشام بەرەو خانووەكە. دیسان 
لەبــەر دەرگاكە راوەســتام. ســەرێكم هەڵبڕی و ســەیرێكی ئــەو تابلۆیەم كرد كە 
نــاوی ئــەو خانــووەی لەســەر نووســرابوو » ئوتێلــی بەرمۆدا«! ئــەو رۆژەی كە 
پرســیارم لــە كــەرەم كــرد و پێمگــوت بۆ ئــەو ناوەت دانــاوە، گوتی »وا هەســت 
دەكــەم ئێــرە دوا مەنزڵگــەی ژیانمانــە. كەوتووینەتــە ناو سێگۆشــەی بەرمۆداو 
قــەت جارێكیدیكــە ناگەڕێینــەوە نــاو ژیــان«. مــن دڵیــم دایــەوە و گوتــم »تۆ 
زیــادی رەشــبینی هاوڕێكەم..خــۆ ئەم جەنگە نەفرەتییە هەتــا قیامەت بەردەوام 
نابێت. ئەویش ئاوڕێكی ئاقڵ بە شــێتی دامەوە و گوتی« قەدەری من و تۆ، 
كە لەم واڵتە نەفرەتییە لە دایكبووین وایە، هەمیشــە دەبێ لە جەنگدابین. هەر 
لەبــەر ئەوەی ســەرۆكی ئەم واڵتە كەیفــی بە جەنگ دێت. ئەم جەنگەش تەواو 
بێــت، هــی دیكەی بەدوادادێــت. هیچ واڵتێكیش نەمێنــێ گێچەڵی پێ بكات 
وەردەسوڕێتەوە وێزەی ئێمە. هەركاتێك دەستیلە جەنگ بەتاڵ بێت، رووی چەك 
و جبەخانەكانــی رووەو شــاخەكانی ئێمــە وەردەســووڕێنێ. كەواتــە یان دەبێ هەر 

فیرار بین، یان دواجار لە جەنگێكدا بكوژرێین«..
من هێندەی كەرەم رەشبین نەبووم. ئێستا دەزانم ئەو چەند ئاقڵ و تێگەیشتوو 
بــوو منیــش چەند ســاویلكەو نەزان. ئاوڕێكی الی درەختــە رووتاوەكە دەدەمەوە. 
لەودیو توێژێكی كاڵ و خۆڵەمێشــی تەم و مژدا، تارمایی كەرەم دەبینم پشــتی 
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داوەتــە قــەدی درەختــە پیرەكە، ســەری بەســەر الملی راســتەیدا الر كردۆتەوە و 
هەردوو دەســتی لەســەر ســنگی دا تێكهەڵكێشاوە و ســەیری من دەكات. دەڵێی 
دەیهەوێ پێم بڵێ » ها قابۆ. بینیت. بینیت پێشبینیەكەی من راست دەرچوو. 
بینیــت لەخــۆڕا نەبــوو ناوی ئــەو خانۆچكــە نەفرەتییەم نا« ئوتێــل بەرمۆدا«! 
دواجــار ئــەو بەرمۆدایــە هەرســێكمانی قــووت دا هــاوڕێ ناپاكەكەم..خــۆ پێتــم 
گــوت بەرمــۆدا تەڵەزگەیــەو كەس لێی قوتار نابــێ. چەندەها فڕۆكە بە نەفەرە 
نیكبەتەكانیەوە، چەندەها گەمیەو كەشتی بە تاقم و سەرنشینەكانییەوە، چەندەها 
خەڵكی ســەركێش و گەڕیدەو كونجكۆڵ و ریســككاری هەڵلۆشــیوە و قوتیانی 

داوە. ئەم ئوتێلەیش بۆ ئێمە بوو بە بەرمۆداو هەرسێكمانی قووت دا. 
تەڕایــی فرمێســكم لەنــاو چاوانی كــەرەم بینی. ئەو مەودایــەك لەمن دوور 
راوەستابوو. لەنێوانماندا چینێكی تەم و مژ فەزای شێلوو كردبوو. بەاڵم من ئەوم 
هێنــدە بــە نزیكــی دەبینی دەتگوت نووكی لووتمان بە یەكەوە نووســاوە. تەنانەت 

گوێم لە خشەخشی هەناسەی دەبوو.
رووم لە كەرەم و نیگا پڕ لە تووڕەییەكەی وەرگێڕایەوە و چاوم كەوتە ســەر 
قەبــرە بەتاڵەكــە. تەزوویەكــی ســارد هەموو جەســتە بۆشــەكەی تەنیــم. چوومە 
ژوورێ. ســەیرێكی گوزەرای تەختەخەوی كەرەم و ســامانم كرد. هێشــتا لەسەر 
دەقی ئەو رۆژە خۆشــە بوون كە ئوتێلەكەمان جێهێشــت و وامانزانی كۆتایی بە 
رۆژانــی مەینەتیمــان هــات و دەچیــن تێكــەڵ بە ژیــان دەبینەوە. لەســەر تەختە 
خەوەكەی خۆم، لەســەر پشــت راكشــام، مۆتەكەیەك بە قورســایی گۆی زەوی 
كەوتبــووە ســەر ســینگم و هەناســەی لــێ بڕیبــووم. دڵنیابــووم لــەوەی بوومەتە 
بووكەڵەی بەرنامەی مندااڵن و ســەرەداوی جووڵە پێكردنم لەدەســت قەدەرێكی 
نادیارە. دێم و دەچم، پاڵ دەكەوم، دەچمە دەرێ، دێمەوەناو ئەم خانووە نەفرەتییە، 
خــەوم لــێ دەكــەوێ، بێهــۆش دەبم، دێمەوە هۆش خۆم. هیچی نە لەدەســت خۆم 
و نــە بــە ویســت و ئیــرادەی خۆمــە. دیقەتێكــی وردی خــۆم دەدەم، دەمهــەوێ 
بزانــم ســەرمامە یــان گەرمامە. تینوومە یان برســیمە. حەزم بــە چیە. هێندەی 
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ئەســتێرەكانی ئاســمان پرسیار لەناو مێشكمدا تێكەڵ بووە و وەاڵمی هیچیانم ال 
نیە. ســەرمامەو هەســت بە برســێتی دەكەم. حەزم لێیە یەك كتری چا بخۆمەوە 
و یەك گلۆز جگەرە بكێشــم و پاشــانیش بخەوم. خەوێكی هێندە درێژ و قووڵ، 
كاتێ بە واگا بێمەوە ژیان لەسەر دنیا كۆتایی هاتبێ و منیش لەناو حەشاماتی 
مەخلوقاتەكانی خودا، لە گۆڕەپانی حەشردا چاوەڕێی نامەی كردارەكانم بكەم.
دەنگــی كــەرەم بوو لەنــاو گوێچكەكانمــدا زرینگایەوە، ئــەرێ، دەنگی ئەو 
بــوو. » تــۆ جارێ دەبێ ئــازار بچێژی هاوڕێ ناپاكەكەم. دەبێ ئازارێكی زۆر 

بچێژی«. 
نازانم لە چ دۆخێكدا بووم. نوستبووم یان بێهۆش بووم. واگام بووم یان وەك 
ئەوانەم لێ هاتبوو بەدەم خەوا دەڕۆن. ویســتم الســایی ســامان بكەمەوە. وامان 
دەكرد كورتە ماوەیەك بزر دەبوو. كاتێ دەهاتەوە شتێكی هەر دەهێنا چێشتێكی 
خۆشــی لــێ دروســت بكات و ژەمێكمــان لەكۆڵ بكاتەوە. قەتمــان نەدیتبوو ئەو 
كــوڕە بچێتــە ئــەو پەناو پەســێرانەو بە دەســتبەتاڵی بگەڕێتەوە. منیش برســێتی 
تەنگی پێ هەڵچنیم. بەنێو كێڵە ناڕێكەكانی گۆڕســتانە غەریبەكەدا رۆیشــتم. 
ملم نایە ركایی زوورگێك. كاتێ گەیشــتمە ســەر ترۆپكەكە، خۆم لە بەرامبەر 
هۆڵــە بــێ دیوارەكــەی دادگادا بینییەوە. هەمدیســان حەشــاماتێكی زۆر لەوێ 
كۆببوونــەوە. هەموویــان پێكــەوە ئــاوڕی الی منیــان دایەوە،وەك ئــەوەی كارتی 
بانگهێشــتیان بۆ ناردبێتم. بێ ئیرادەو بە پێیەكانی خۆم، بەنێوان حەشــاماتەكەدا 
تێپەڕبــووم و چوومــەوە نــاو قەفەزەكــەی جــاری پێشــوو. دوو زەالمــە كەڵەگەت 
و چوارشــانەو قۆڵ و باســك ئەســتوورەكە، دەســت و پێیان زنجیر كردمەوە. هەر 
ســێزدە دادوەرەكــە بەڕیــز دانیشــتبوون و ســەریان نابــووە ناو فایــل و كاغەزەكانی 
بەردەمیــان. كەســیان نــە ئاوڕێكــی الی منیان دایەوە نە بایەخیــان بە هاتنم دا. 
دایكم لە بەرامبەرم، تەرمی براكەمی لەســەر كۆڵ بوو، تا دەهات پشــتی زیاتر 
دەچەمایەوە. بۆ ســاتێكیش ســەری بەرز نەكردەوە سەیرێكم بكات. سەری هێندە 
شــۆڕ كردبۆوە روخســاریم نەدەبینی. تەرمی براكەم هێشــتا خوێنی لێ دەچۆڕا. 
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كەســێكی مەچــەك و بــازوو ئەســتوور، لە پیاوە فەحلەكانی نــاو فلیمە كۆنەكان 
دەچوو، گورزەكەی بە هەردوو دەست بەرز كردەوە و بە هەموو هێزییەوە كێشای بە 
ساجە ئاسنینە هەڵواسراوەكەی بەردەمی. عەیامێكی زۆر، پاشدەنگی زرمەكە، 
لە فەزاو لەناو كاســەی كاســبووی ســەری مندا هاژەی دەهات. ئەمە دەسپێكی 
دادگا بوو. هەمووان متەقیان لێ بڕا. دادوەرەكەی ناوەڕاســت، ئەوەی ناوی » 
خدری مردوو« بوو، چەكوچەكەی سێ جار كێشا بە مێزەكەی بەردەمی. رووی 

لەمن كرد و گوتی:
- قابۆی كوڕی ئادەم. دیسان دەڵێمەوە، تۆ تۆمەتباری بە كوشتنی هەموو 
ئــەو خەڵكــەی دەیانبینــی و لێــرەدا كۆبوونەتــەوە. ئێمــە لە ســۆنگەی عەدالەت 
و بەزەییمانــەوە دەرفەتــی ئــەوەت پــێ دەدەین بەرگری لەخۆت بكەی. پێویســتە 
بگەڕێینەوە ســەرەتا. بە دادگا بڵێ یەكەم كوشــتن و یەكەم قەتلی بە ئەنقەســتت 

چۆن ئەنجام دا و یەكەم قوربانیی و مەقتول كێ بوو؟..
ئحمێكم كرد بۆ ئەوەی هەم قوڕگم ساف بكەم و هەم دڵنیابم لەوەی دەنگم 
دەردەچێ. نیگاشم لەسەر تەرمی براكەم، كە بەسەر كۆڵی دایكمەوە بوو، چەقی.
- گــەورەم، جەنابــی حاكــم. هەمــوو شــتەكان. هەمــوو رووداوەكان، هەمــوو 
قەتلەكان، هەموو نیكبەتییەكان لە رێكەوتێكەوە دەستی پێكرد. رێكەوتێكی سادە 
رێڕەوی ژیانی منی بە تەواوی گۆڕی. رێكەوتەكانیش نە ئێمە دروستی دەكەین 
و نە هەڕەمەكین و لە خۆیانەوە دروست دەبن. قەدەر، رێكەوتەكان دێنێتە پێشێ. 
ئەگەر ئەو رێكەوتە بەرواڵەت ســادەیە نەبوایە نە من ئێســتا تۆمەتبار دەكرام بە 
كوشتنی ئەو هەموو خەڵكە، نەهیوای برام دەبووە ئەو تەرمە بێ گۆڕەی بەسەر 

كۆڵی دایكمەوە سەرگەردان بێ، نە كەرەم و سامانیش دەكوژران..
مرۆڤ قوربانیی رێكەوتەكانە. ئەگینا هەركەسێك رێچكەیەكی گرتووە لە 
ژیانیــداو ســەری خۆی بەرداوەتەوە و بەســەریدا دەڕوا. بــەاڵم ئەمە رێكەوتەكانە 
مــرۆڤ دەخەنــە الڕێكان. رێكەوت وای كرد، لە رۆژێكی گەرمی ناوەڕاســتی 
هاوینی دووهەم ســاڵی جەنگدا من و ســامان و كەرەم بكەوینە ناو پاســێك، كە 
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پێی دەگوترا مونشــەئەو، لە بەغدادەوە بەرەو شــارەكەی خۆمان بەڕێ بكەوین. 
مەبەستم لە جەنگ، قادسیەی دووهەمە جەنابی حاكم چەند رۆژێكی كەم بوو، 
لــە دۆزەخ گەڕابووینەوە. لە شــەڕەكەدا، هــەزاران پیاو، هەزاران گەنجی قۆز لە 
مەیدانی دوا هێڕشــدا، بوون بە قەرەبرووت و هەڵكڕووزان. ئێمە بەختی ئەوەمان 
هەبوو، ئەمجارەشــیان بە ســەالمەتی لێی دەرچووین. مۆڵەت كرایەوە و ئێمەش 
مۆڵەت دراین. من لەناو پاســەكەدا، كەوتمە تەنیشــت ئەو كوشــنەی ســامان و 
كەرەمی لەســەر دانیشــتبوون. وا دیار بوو ئەوانیش یەكدییان نەدەناســی، ســەری 
باس و قســانمان كردەوە. دەرچوو هەرســێكمان یەك مەوالیدین. لە یەك ســاڵ لە 
دایك بووینە. هەریەكەمان لە فەوجێك و سەر بە یەك لیوابووین. هەرسێكیشمان 
ســەڵتین و ژنمــان نەهێنــاوە. هەرسێكیشــمان قســەیەك لــە دڵماندایــە ناوێرین بۆ 
یەكــدی بیدركێنیــن. ئەوەبوو، كاتێ گەیشــتینە گەراجی شــار و دەبوایە لێكدی 
جیا ببینەوە، لێبڕاین ســبەی، دەمەو ئێوارە، لە چایخانەی شــار یەكدی ببینین. 
دەتگوت هەرسێكمان، ئەو نهێنییە هاوبەشەمان خوێندبۆوە، كە لەناو دڵماندابوو. 
بێ ئەوەی هیچ بڵێین، وەك ئەوە وابوو، پێكدیمان گوتبێ. سبەی لە چایخانەی 
شار، بەدەم چا خواردنەوەوە، نهێنییە هاوبەشەكە، بۆ یەكدی دەدركێنین و بڕیارێك 
دەدەیــن. مــن و ســامان ماڵمان لەشــار بوو، ماڵی كەرەم لــە یەكێك لە كۆمەڵگە 

زۆرەملێكانی دەوروبەری شار بوو.
ئێمــە نەدەبوایــە یەكتــر بناســین جەنابــی حاكــم. ئــەو یەكتر ناســینەی ئێمە 
سەرەتای هەموو رووداوەكانی دوایی بوو. نەفرەت لەو قەدەرەی هەرسێكمانی لە 
دۆزەخی جەنگدا نەجات داو لەناو پاسێكدا، بە تەنیشت یەكەوە، كۆی كردینەوە. 
ئەگەر من سواری پاسێكی دیكە بوامایە، ئەگەر كەمێك درەنگتر بگەیشتمایە 
گەراجەكــە، ئەگــەر مۆڵەتدانەكەمان هاوكات نەبوایە، ئەگەر هەرســێكمان بەرەو 
شــارێك نەهاتباینایە، چوزانم، ئەگەر هیچ نەبێ لەناو پاســەكەدا نەكەوتباینایە 
تەنیشت یەكدی هیچێك لەو رووداوانەی روویاندا روویان نەدەدا. من حیكایەتی 
ســەرەتای خەلیقەتــم دووبــارە نەدەكــردەوە و دەســتم نەدەچووە خوێنــی براكەمەوە. 
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بــەاڵم كــە لەدایــك بــووم و نــاوی قابیلم لەســەر نــرا، مەحكوم بووم بــەوەی هەر 
دەبوایــە براكــەم بكــوژم. ئەگینــا لــەو هەمــوو ناوە، بۆ نــاو نرام قابیــل؟ كەوابێ 
جەنابــی حاكــم من لــە بنەڕەتدا لە دایكبووم بۆ ئەوەی براكەم بكوژم. بۆ ئەوەی 
ناپاكــی لەگــەڵ هاوڕێكانــم بكەم و دواجاریش بیانكــوژم. بۆ ئەوەی ئەو هەموو 
حەشــاماتە خەڵكــەو رەنگــە زیاتریــش، هەر هەمووی بكــوژم. مەگەر ناڵێن هەر 
تەنها كوشــتنی یەكەم زەحمەتە. من لە جەنگی قادســییەی دووهەمدا، ئاراستە 
لوولەی چەكەكەم بە بەردەوامی لە هەواو لە بۆشــایی بوو. من دەســتم نەچووە 
خوێنی ئەو كەســانەی پێیان دەگوترا دوژمن. كەچی بەوپەڕی خوێنســاردییەوە، 
لە بەرەبەیانی ســپێدەیەكی فێنكی رۆژێكی خۆشــدا، یەك مەخزەن گوللەم نا بە 
براكەمەوە وكون كونیم كرد. ئەوەتا تەرمەكەی تا ئێستا وا بە كۆڵی دایكمەوەیە 

و هێشتا وا خوێنی لێ دەچۆڕێ.
رۆژی دواتــر، دوای عەســرێكی كەمێــك درەنــگ، من وكەرەم و ســامان لە 
چایخانــەی شــاردا یەكمــان گرتــەوە. چی وا بەســەر یەكدی ناســینمان تێپەڕی 
نەكردبوو. هێشــتا بە گومان بووین لە یەكدی. ئاخر ئەو نهێنییەی دەبوایە الی 
یەكــدی بیدركێنیــن، ئەگەر یەكێكمــان نهێنییەكەی ببردایــە بنكەیەكی ئەمنی 
رژێــم، بەبــێ هیــچ دادگاییكردنێــك، پشــتمانیان دەدایە دیوار و گوللــە بارانیان 
دەكردیــن. ئێمــە لە ســەردەمێكدا دەژیاین گومانمان لە ســێبەری خۆمان هەبوو. 
بەیانیان كە لە خەو هەڵدەستاین، هێشتا لەناو پێخەفەكانماندا بووین، بیرمان لەوە 
دەكــردەوە نەوەكا شــەو، بێ ویســتی خۆمــان خەونێكمان بینیبــێ بۆنی دژایەتی 
رژێمــی لــێ بــێ و ئەوانیــش خەونــی ئێمەیــان تۆمــار كردبێ و هاكا بێنە ســەر 
وەختمان و پەلكێشی زیندان و ئەشكەنجە عەنتیكەكانمان بكەن . یان لە خەودا 
وشــەیەكمان لــە زاری دەرچووبــێ و باوكمــان، یان دایكمان یــان هەر ئەندامێكی 
خێزانەكەمان بچێت و ئیخباریمان لێ بكات، نەخازمە ئێســتا ئێمە، ســێ كەس، 
كە تەنیا چەند كاتژمێرێك لە یەكتر ناســینمان تێپەڕ دەكات، لە چایخانەیەكدا، 
كە رەنگە دەیان گوێچكەی سیخوڕ لە دەوروپشتمان قواڵخ كرابن بۆ وەرگرتنی 
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قسەكانمان و، بەر لەوەی چایەكەمان بخۆینەوە پەلبەستمان بكەن و فڕێمان بدەنە 
بنی گۆمێك، فریشتەكانی خواش نەتوانن بماندۆزنەوە. كاتژمێرێك، بگرە زیاتریش 
بەسەر دانیشتنەكەماندا تێپەڕیبوو. یەكی زیاتر لە پێنج چایەمان هەڵقوڕاندبوو، 
باســمان لــە كــەش و هــەواو و خولیــاو حەزەكانمــان دەكرد، هێندەمــان منجە منج 
كردبوو، كەسمان لەیەك نەگەیشتبووین. دواجار كەرەم دیواری ترسەكەی رووخاند 

و نهێنییەكەی ئاشكرا كرد..
- هاوڕێیان. ئێمە تازە یەكدیمان ناسیوە. عەجایەب نیە ئەگەر نەتوانین متمانە 
بە یەكدی بكەین. هەرسێكمان بۆ یەك مەبەست لێرە دانیشتووین كەچی كەسمان 
زات و بوێری ئەوە ناكەین ئەوەی لە دڵمانە بیخەینە سەر زمانمان. هەرسێكمان 
گەنجین. هەرسێكمان ناو دڵ و مێشكمان پڕێتی لە خەونی رەنگاڵەیی و لە خولیاو 
ئارەزووی جوان وخۆش بۆ ژیان. هەرسێكیشمان بێ ویستی خۆمان كەوتووینەتە 
نــاو دۆزەخــی جەنگێــك كە هیــچ پەیوەندییەكی بەئێمەوە نییە. ئەوان، مەبەســتم 
حوكمڕانانــی ئەمواڵتــە نەفرەتییەن كــە ئێمەی تێكەوتووین، ئەم جەنگە تەنانەت 
بە هی واڵتیش نازانن تا ئێمە، هیچ نەبێ، بەدرۆش بێ، خۆمان هەڵخەڵەتێنین 
و بڵێین دەستدرێژی كراوەتە سەر نیشتیمانێ كە ئێمەیشی تێدا دەژین و ئەركی 
ســەر شــانمانە بەرگــری لــێ بكەیــن. نا، ئــەوان جەنگەكــە بە جەنگــی هەموو 
عەرەب دەزانن. هەر بۆیەشە ناوی قادسیەی دووهەمیان لەسەر داناوە. ئەمال بە 
جەنگی نەتەوەیی عەرەبەكان و ئەوال بە جەنگی فارسەكانی دەزانن. دەی، ئێمە 
نــە عەرەبیــن بچین لەپێناو عەرەبدا بكوژرێین نە هیچ دوژمنایەتیەكمان لەگەڵ 
فارسەكاندا هەیە. كەوابێ، لە گەمژەیی زیاتر هیچ ناوێك لەسەر ئەوە داناندرێ 
كە ئێمەدەیكەین. هەتا ئێستاش خودا لوتفی لەگەڵ كردووین و نەكوژراوین، كێ 
دەڵێ ئەمجارەیان بچینەوە جەبهە ئیدی لە بری ئەوەی بە پاس بێینەوە جەستەمان 
ناخەنە نێو ســندوقێك و بەســەر ســیپایەی تەكسییەكدا فڕێی بەردەرگای ماڵمان 
نادەنــەوە. كــێ دەزانــێ ئەم جەنگە نەعلەتییە چەند درێژە دەكێشــێ. خۆ هەموو 
جارێكیش بە زیندوویی لێی دەرناچین. كوردیش پەیتا پەیتا خەریكن خۆیان لەو 
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دۆزەخی جەنگەدا دەدزنەوە. ئێمەش با چیتر نەچینەوە. فیرار دەكەین و دەچین 
لەو چۆڵەوانیانە لە كونێك، ئەشكەوتێك، شەقاری عەردێك، پەنا شاخێك، خۆمان 
دەشارینەوە و وەكو ئاژەڵ گیاو گۆڵ بخۆین و، لەسەر عەردی رووت و كەڤر و 
گاشەبەردان بخەوین باشترە لەوەی لە جەنگێكدا بكوژرێین كە جەنگی ئێمە نیە.
كــەرەم، بــێ تــرس و بــێ پێــچ وپەنــاو گرێ و گۆڵ قســەی دڵــی خۆی و 
ئێمــەی كــرد. ئــەو قســەی دەكــرد ئێمە لە ترســا، ســەرمان وەكو میزراح بەســەر 
ملماندا دەسووڕاو چاومان وەكو سینی رادار ئەوالو ئەمالمانی چاودێری دەكرد 
نــەوەكا كەســێك لــە نزیكمــان بێ و گوێی لە قســەكانی كەرەم بــێ. نازانم كەس 
ئێمــەی بینــی یــان نــا. بەاڵم لــە كۆتایــی دانیشــتنەكەماندا، بریقەیەكی ســەیر 
لەناو چاوەكانماندا دەدرەوشــایەوە. لەســەر مێزەكەی بەردەمماندا، دەستمان لەسەر 
دەستی یەكداناو بڕیارماندا، سبەی، وەكو گەڕیدەكان، توورەگەیەك لەشان بكەین 
و هێنــدەی بۆمــان بكــرێ، گۆشــەیەكی التەریــك و چەپــەك لە دەرەوەی شــار، 
بدۆزینەوە وبارگەو بنەمان بخەین و هەموو رەنج و سەختییەكیش بكێشین و كۆڵ 
نەدەین. ئەوەبوو هاتین لێرە گیرساینەوە. كەمێك خوارتر لێرە. خانووەكیشمان ئاوا 

كرد و ناویمان نا » ئوتێل بەرمۆدا«.. 
كاتێــك كەوتمــە یــادەوەری ئەو رۆژە خۆشــەی هەرســێكمان بــە عەالگەیەك 
ســەندەویچ و ســاردی لە لێواری جۆگەیەكدا دانیشتبووین خەمێكی زۆر قورس 
دایگرتم. دنیا لە ناوەڕاستی هاویندا بوو. بەاڵم ئێمە، لەم شوێنە لەناو بەهارێكی 
فێنك و ســەوز و تەڕ و بۆنخۆشــدا بووین. بڕیاری فیراركردنمان لە ســەربازی و 
ئاشــنایەتیمان شاگەشــكەی كردبووین. دەتگوت هاوڕێی ســەردەمی منداڵیین. 
زوو هۆگری یەكدی بووین. بەدەم سەندەویچ خواردنەوە، سەربوردەی خۆمان بۆ 

یەكتری دەگێڕایەوە. 
قەدەرێك بوو، ســەرم داگرتبوو بەرخۆم و گەڕابوومەوە ئەوێ رۆژێ. كاتێ 
ســەرم بــەرز كــردەوە نــە حاكمــەكان لەوێ مابــوون و نە ئەو حەشــاماتە خەڵكەی 
مــن ئەوانــم كوشــتبوو. نــە بەنگەڵــەو هۆڵــی دادگا مابوو نە زنجیرێك بەدەســت 
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و قاچمــەوە. تــەك و تەنهــا، لەژێــر نەرمــە بارانێكدا و نوقمی نــاو تەمومژێكی 
خۆڵەمێشــی، خــۆم گرمۆڵــە كردبــوو. دایكمم بینی لــە لێژاییەكــەی گردەكەدا 
تەرمی براكەمی لە كۆڵدابوو، سەراوژێردەبۆوە و دووردەكەوتەوە. هێندەی تێڕامام 

هەتا بووە پنتێكی رەش و لەبەر چاوانم ون بوو.
لەمالمــەوە، كــەرەم و ســامانم بینــی، یاغر یاغر و شــان بەشــانی یەكدی و 
پشــت لەمن، نشــێو بوونەوە ناو گۆڕســتانەكە. لەو كەســانە دەچوون كە چوبوونە 
ســەر هەســارەی مانگ و لە رێرۆیشــتنیاندا، قاچەكانیان نەدەكەوتە سەر زەوی. 
هێندە سووك دەرۆیشتن بە رێگادا، دەتگوت هەوان. دەتگوت بەشێكن لە تەمومژە 
خۆڵەمێشــییەكەو شــكڵی بنیادەمیان وەرگرتووە. هەر دەتگوت نیگاركێشــێك بە 
جووڵەی سەر پەنجەكانی دەستی، شكڵی هەردووكیانی لە تەمومژە خۆڵەمێشییەكە 
كێشاوە و بوونەتە دوو پۆرترێتی هونەری و جاربەجار لە چوارچێوەی تابلۆكەیاندا 
دێنە دەرێ و پیاســەیەك بەم ناوەدا دەكەن. هێندەیش لەوان رامام هەتا گەڕانەوە 
ناو چوارچێوەكەیان و لەناو تەمومژی خوار گۆڕستانەكەدا لێم بزر بوون. تاقەتی 
هەســتانەوەم نەبــوو. بەتــەواوی داهێزرابووم. هەســتم بە برســێتییەكی زۆر دەكرد 
بەاڵم ئیشــتیهای خواردنی داوە گیایەكیشــم نەبوو. هەروا كە لە پووزەوە هەردوو 
قاچم لەئامێز گرتبوو، ســێ جار بە دانیشــتنەوە بە دەوری خۆمدا ســووڕامەوە. 
كەشــەكە تەڕ و ســارد و تەماوی بوو. دڵم هێندە تەنگ بوو خەریك بوو لە بێ 
هەناســەییا بخنكێــم. نەمدەزانــی دەبێ چــی بكەم. لەوپــەڕی بێهوودەییدا بووم. 
كەوتبوومــە دۆخێــك، مەگــەر تەنهــا كەســێكیتر، تەنها یــەك مەخلووقی دیكە، 
تەنهــا خەتاكارێكیتــر، بەر لەمن كەوتبێتە ئــەم دۆخەی من، ئەویش یەكەم ئادەم 
بــوو. من ئێســتا لەســەر گردێكــدا، لە دامێنــی كەپكێكی بەرز، لــە لێوارەكانی 
روبارۆچكەیەكی خوڕ، لە ناوەڕاســتی گۆڕســتانێكی بێ ســەروبەر، لەناو قوڕ 
ولیتەیەكــی ســارددا دانیشــتووم ونازانــم دەبێ چی بكەم. خۆم لە شــێتی بدەم و 
ركاوڕك ملــی هەورازایــی بگرمــە بەر و تــا ترۆپكی كەپكە بەرزەكە نەوەســتم؟ 
ئــەدی كــە گەیشــتمە ئــەوێ چی بكەم. خۆم رووە و ئــەو دۆڵ و خەرەندە گلۆر 
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بكەمەوە و تا قوواڵیی بنی خەرەندەكە نەوەســتمەوە؟ ئێ پاشــان، كە گەیشــتمە 
ئەوێ چی بكەم. قوڵپی گریانێك، دەڵێی هەزار ساڵە، لە ناوەڕاستی گەروومدا 

پەنگی داوەتەوە، نە دەتەقێتەوە و نەشۆڕ دەبێتەوە خوارێ.
دەزانم نەفی كراوم. دەشــزانم مەحكومم بەوەی لەم عەدەمســتانە، لەم مەنفا 
وەحشــەتناكە، لەم هیچســتانە تەماوییە، لەم تەنهاییە غەریبە دا بتلێمەوە. بەاڵم 
نازانم هەتا كەی. نازانم چۆن لەگەڵ ئەم دۆخەدا رابێم و هەڵكەم. نازانم ئەمە، 
پرۆڤەی مردنە یان دابڕانێكی جەبرییە لە هەرچی بنیادەم و گیانلەبەرە. بێجگە 
لــە جووڵــەی سروشــت، بارانێكــی بــەردەوام، تەمومژێكی رەوان، خــوڕەی ئاوی 
رووبارۆچكەكە هیچ جووڵەیەكی دیكە، جووڵەی هیچ گیانلەبەرێكی دیكە شك 
نابەم. نە كرمێك،نە خاڵخالۆكەیەك، نە پەپوولەیەك.. هیچ رۆحلەبەرێك رێگە ون 
نــاكات وبێتــە ناو ئەم دنیا نەفرەتییەی منی تێكەوتووم. ســێبووریم بە كاتەكانی 
دادگاییكردنەكەم دێت. هیچ نەبێ كەسانێك دەبینم. پرسیارم ئاراستە دەكرێت و 
كەســانێك هەن چاوەڕێی وەاڵمەكانی من دەبن. لەوانەیە ئەوانیش بەشــێك بن لە 
دانیشتوانی ئەو گۆڕستانە بێ سەروبەرە. لەوانەیە ئەوانیش، بە حاكمەكانیشەوە، 
بەشــێك بــن لــە خەیــاڵ و خەونــە ئاڵۆزەكانی من. لەوانەیە هەر نەشــبن و من وا 
هەســت دەكــەم هــەن. لەوانەیــە هەموویان تەرم و الشــەی بۆگەنبــووی ویژدانی 
رابردووی من بن و خۆیان لێ كردووم بە حاكم و دادوەر. بەاڵم هەرچییەكی هەن، 

بۆچەند ساتێك، تەنهاییەكەم و خامۆشی و بێدەنگییەكەم دەشلەقێنن.
مــن ئێســتاش نازانــم، خوا لەمنــەوە دەیهەوێ چیرۆكێكی تــازەی خەلیقەت 
بنووسێتەوە ومن پرۆڤەی تەنهایی ئادەمێكم، یان خوا دەیهەوێ لەمنەوە كۆتایی 
بە چیرۆكی ئاڵۆسكاوی خەلیقەت بهێنێ و، ئەم سەرگەردانییەو دەستەپاچەییەی 
منیــش هــی ئەوەیە، زاتی باریتەعاال، هێشــتا دوا بڕیاری نەداوە، چیرۆكی بێ 
ســەروبەری خەلیقەت چۆنچۆنی كۆتایی پێ بهێنێ و دواهەمین بنیادەم لەناو 
چیرۆكەكە داچی بەســەربێت. ئایا بیمرێنێ و هەموو شــتێك ببێـــتە كونفەیەكون 
و ببڕێتــەوە یــان حەوایەكی دیكە لە پەراســووی چەپــی من فڵقەی بێت و ژیان 
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بەردەوامی پێ بدرێت و بەشی دووهەمی چیرۆكەكە درێژەی پێ بدرێت. نازانم 
كامیانــە. نازانــم مــن ســەرەتام یــان كۆتاییم. نازانم من دەســپێكم یــان نیهایەتی 
حیكایەتەكەم. ئەی باشــە بۆمن هەڵبژێردرام ئەم رۆڵە ببینم. ئەو هەموو ملیار 
بنیادەمە لەسەر گۆی ئەم هەسارە بۆگەنە دەژیان. بۆ ئەو رۆڵە سەخت و دژوارە 
بە منێكی پەرپووت سپێردرا. من ناتوانم. رۆحی من لەوە پەرپووتترە، جەستەی 
من لەوە بێهێزتر و داهێزراوترە بتوانێ رۆڵێكی ئاوها سەخت ببینێ. من نامەوێ 
پرۆڤەی پێغەمبەرایەتیم پێ بكرێت. من دەمهەوێ بگەڕێمەوە چایخانەی شار. 
دەمەو ئێوارەیەكی فێنك دابنیشــم و قوم لە جگەرە بدەم و چای شــیرین فڕ كەم 
و بۆخــۆم لــەو خەڵكــە بڕوانــم. دەمهــەوێ بگەڕێمەوە قۆناغی بەر لە كوشــتنی 
براكەم. بەر لە كوشتنی دوو هاوڕێكەم. ئەو تاقیكردنەوەی بەمن كرا، هیچێك لە 
پێغەمبەرەكانیش توانایان نەبوو بیكەن. ئیبراهیمێك تاقی كرایەوە بە كوشتنەوەی 
كوڕەكــەی. بــەاڵم دواجار بــە ناردنی بەرانێك تاقیكردنەوەكــەی لەكۆڵ كرایەوە. 
بەاڵم لەو بەرەبەیانی ســپێدە فێنكەی ئەورۆژە خۆشــەدا، كە منیش كەوتمە بەر 
هەمان تاقیكردنەوە و دەبوایە براكەم بكوژم كەس بەرانێكی بۆ نەناردم. كەس بە 
هانامەوە نەهات. منیان بەتەنها هێشــتەوە لەبەردەم ئەنجامدانی تاقیكردنەوەیەك 
لە توانای هیچ پێغەمبەرێكیشدا نەبوو. من قەدەرێك، پەنجەم لەسەر پەالپیتكەی 
كالشینكۆفەكە دابوو هەر نەمتەقاند. گوتم نا. ئەوە كارێكی زۆر زەحمەتە. ئەوە 
كارێك نیە بنیادەمێكی وەك من بتوانێ ئەنجامی بدات . گوتم ئەوانە. نا، گوتم 
خــودا منــی وەك ئیبراهیم خســتۆتە بەر تاقیكردنەوە. هاكا فریشــتەیەكی خۆی 
نــارد و منیــش بەرووســووری لێــی دەردەچم. كەچی حیكایەتــی یەكەم قابیلیان 
بەمن دووبارە كردەوە. بە جیاوازی ئەوەی یەكەم قابیل خۆی بڕیاری دا هابیلی 
بــرای بكــوژێ بــەاڵم مــن ئەمــر و فەرمانم پێ كرا هیوای بــرام بكوژم. بۆ لەو 
بەرەبەیانی سپێدە خۆشەدا كەس بەهانامەوە نەهات. كەس نەهات پەنجەم لەسەر 
پەالپیتكەی كالشــینكۆفەكە البدات و پێم بڵێ هەســتەوە، تەواو، ئیدی پێویست 

ناكات براكەتبكوژی. كەس نەهات . من تەنها مامەوە. زۆر تەنها. 
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لەودیوی خەرەندە قووڵەكەی ئەو نشێواییە، لە سوچێكی ئاسماندا كە نوقمی 
تەمێكی چڕ بوو، شــەوقی بروســكێك دەمگەڕێنێتەوە دنیا پڕ لە تەنهاییەكەی 
ئێرەم. هەوڵدەدەم هەســتمەوە. چەندجارێك هاوســەنگیم دەشێوێ و پێم دەخلیسكێ 
و دەمەوێ بكەوم. خۆم دەگرمەوە . ملی نشێواییەكەی رووەو گۆڕستان دەگرم. 
دیســان دەچم لەســەر لێواری گۆڕە بەتاڵەكە، كە هەتا نیوەی ئاوی بارانی تێدا 
كۆبۆتــەوە، رادەوەســتم. كەوتۆتــە زەینمەوە تەكانێكی بچــووك بدەمە خۆم و لەناو 
گۆڕەكــەدا درێــژ بم و كۆتایی بهێنم بەم چەرمەســەرییە. هەندێك ترســم لە ئاوە 
ساردەكەیە. لە مردن بەهۆكاری خنكان لەناو ئاویش دەترسێم. لە مردن بەهۆكاری 
خنكان بە پەتی سێدارەش هەر دەترسێم. لە مردن بەهۆكاری خنكانیش، ئاوها كە 
كەسێك پەنجەكانی دەستی یان وایەرێك، یان پەڕۆیەك لە دەوری گەردنم بئاڵێنێ 
و بمخنكێنــێ دەترســێم. لــە مــردن.. لە هەمــوو جۆرێكی مردن دەترســێم. بەاڵم 
ئێســتا، ئەگــەر مردبێتــم، نایەتــەوە بیرم چۆن مردووم. ناشــیەتەوە بیرم ئایا مردم 
یان كوشــتیانم. ناشــیەتەوەبیرم ئایا ترسام لە مردنەكە، یان كوشتنەكەو مردنەكەم 
هێندە خێرا بوو، فریا نەكەوتم بترسێم. ئەو مردنانە باشترێكن كە بنیادەم فریای 

ئەوە نەكەوێ لێی بترسێ.
بیرم لەوە كردەوە، ئەگەر ئێســتا، كە لەســەر لێواری لووســی قەبرێكی بەتاڵ 
و تــا نیــوە پــڕ لە ئاو وەســتاوم، خۆم فڕێ بدەمە ناوییــەوە، چەندم پێدەچێ هەتا 
دەخنكێــم و رۆحــم دەردەچــێ. چەنــدە ئــازار دەچێژم. پاشــانیش قەبرەكــەم هەروا 
ســەر بەتاڵ دەمێنێتەوە یان خێرەومەندێك پەیدا دەبێ ســەری گۆڕەكەم داپۆشێ. 
ئــەی ئەگــەر مــن دوا بنیادەمی ســەر زەوی بم، خێرەومەند لەكــوێ پەیدا دەبێ 
رێگــەی بكەوێتە ئێرەو ســەری گۆڕەكەم بۆ داپۆشــێ. نــا. دەبێ بیرێكی لەمە 
باشتر بكەمەوە. بەترسەوە هەنگاوەكانم، رووەو دواوە دەكشێنمەوە و لەسەر گۆڕەكە 
الدەچــم. لــە بەرامبــەر خانووەكە رادەوەســتم. ســەرم بەرز دەكەمەوە و ســەیرێكی 
دیكــەی تابلۆكــەی ســەر دەرگای خانووەكــە دەكــەم »ئوتێل بەرمــۆدا«. وردتر 
دیقەتم دا، بەروارێك لەژێر ناوی ئوتێلەكە دانرابوو. )1982/7/13( . لە كاتێكا 
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لەسەر تەختەخەوەكەی خۆم راكشابووم ناو مێشكی ئالۆسكاوم پڕ ببوو لە پرسیار. 
دەتگــوت نــاو مێشــكم بۆتە كونە مێروولەو هــەزاران مێروولە تێیدا مل لێكدەنێن. 
بەراست، ئەوە كێیە سەرە داوەكانی ئێمەی بنیادەمی بەستووە بەسەر پەنجەكانی 
دەســتییەوە و ســەمامان پــێ دەكات؟ ئــەوە كێیــە ئێمەی كردووە بــە كاراكتەرێك 
و هەر رۆژەو بینینی رۆڵێكمان پێ دەســپێرێ؟ بەراســت، من دەمویســت ئەوها 
كەســێتییەكم لــێ دەرچــێ؟ چۆن توانیــم براكەم بكوژم. چــۆن توانیم ناپاكی لە 
هاوڕێكانــم بكــەم. چۆن دەســتم چــووە خوێنی ئەو هەموو خەڵكــە. چۆن توانیم 
ئــەو ژنــە داماوانــە بكــوژم. ئەوە چی بوو لە چاوترووكانێكا بــووم بەو دڕندەیە و 
دەستم لە كوشتنی هیچ كەسێك نەپاراست. پێشتر من نەمدەزانی كەسێك چۆن 
دەكوژرێ. هەر لە بنەڕەتدا بیریشم بۆئەوە نەچوبوو رۆژێك دابێت و من جورئەت 
و بوێری و دڵی ئەوەم هەبێ بتوانم كەسێك بكوژم. بەاڵم كوشتیانم. لە جەنگدا 
كەســم نەكوشــت. لە جەنگداو لە كاتی هێرشــەكاندا، لەوكاتانەی دەبوایە بكوژم 
تــا نەكوژرێــم، ئاراســتەی لوولــەی تفەنگەكەمــم روو لە هەوا كردبــوو. تەنانەت 
لــەو كاتانەیشــدا، ســەیری ئاســمانم دەكــرد نەوەكا تەیرێــك، باڵندەیەك، مێشــێك، 
خاڵخاڵۆكێــك، پەپوولەیــەك رێــی لــێ ون بووبــێ و بكەوێتە بەر ئــەو گولالنەی 
لــە چەكەكــەی منــەوە دەردەچــوون. ئــەی چۆن بووم بەو كەســەی، لــە دەرەوەی 
جەنگ ئەو هەموو بنیادەمە بێگوناهەم كوشت. خۆ ئەگەر نەیانمكوشتبایە ئەوان 
منیــان نەدەكوشــت. هەمــوو ئەوانەی كوشــتیانم خەڵكێكی زەلیــل و داماو و بێ 
دەســەاڵت و دەســت بەســتراو بوون. نا، من نەمدەویست ئەوان بكوژم. ئەی چۆن 
توانیم بیانكوژم. دەتگوت دوو ســەرە ژنی گوندنشــین لەناو كاسەی سەرمدا، لە 
بەرامبــەر یــەك دانیشــتوون و بێ ماندووبوون دەســتاڕ دەگێــڕن. عەیامێكی زۆر 
لەگەڵ خۆمدا لە كێشمەكێش بووم. ئاخیرەكەیش نەگەیشتم بە هیچ ئەنجامێك. 

من ئەوانم كوشتبوو؟ نازانم...
ئەگەر من ئەوانم نەكوشــتبایە، ئەوانیتر منیان دەكوشــت. كەواتە بۆ ئەوەی 
ئەوانیتر نەمكوژن، دەبوایە من ئەوان بكوژم. ئێ بۆ؟ نازانم. بۆ من ئەگەر ئەوانم 
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نەكوشــتبایە ئەوانی تر منیان دەكوشــت؟ نازانم. ئەمە چۆن هاوكێشــەیەكە؟ من 
دەبێ ئەوان بكوژم تا ئەوانی دیكە من نەكوژن. ئەگەر من ئەوان نەكوژم ئەوانیتر 
مــن دەكــوژن. كەوابــێ دەبــێ من ئەوان بكــوژم تا ئەوانیتر من نەكــوژن. كەواتە 
وایــە. لــەم دەڤــەرە دەبێ گورگ بیــت تا گورگەكان نەتخۆن. من نەمئەویســت 
گــورگ بــم. بــەاڵم نەشمدەویســت گــورگ بمخــوات. ئێ با كەســمان گورگ 
نەبین. مادامەكێ وایە با لە جیاتی یەكەم ئادەم و یەكەم حەوا، خوا نێرە گورگ 
و دێڵــە گورگێكــی خوڵقاندبا. ئێســتا هەموومان بۆخۆمان گــورگ بووین. بۆ 

دەبێ منی بنیادەم دەوری گورگ ببینم...
وڕێنەم دەكرد. دەبێ تاو لەرزم لێ بێ. چونكە سەرما چۆتەناو كڕكڕاگەی 
ئێسقانەكانم. چۆتە ناو دەمارەكانم. چۆتە بن پێستم. دانە چوقەیەكی سەیرم تووش 
بــووە. لە ســەرما هەڵبــەز و دابەزمە. كەچی لە گەرمــا خەریكە هەڵدەكرووزێم. 
وڕێنە دەكەم. ناو سەرم پڕ بووە لە ژانێكی قورس. هەست دەكەم لە دەرەوە بانگم 
دەكەن. توانای هەستانەوەم نیە. پێڵوەكانی چاوم لێكنابنەوە. حەزم لێیە ئەوەندەی 
هێزم تێدایە سەرم لەنێو هەردوو دەستمدا بگرم و هێندە بیكێشم بەو الدیوارەدا تا 
هەپڕوون بە هەپڕوون دەبێ. بەدەست ئەم سەرەمەوە خەریكە شێت دەبم. جاری وا 
هەیە هەست دەكەم بۆتە قەپێلكێكی بەتاڵ و لە هەوا بترازێ هیچی تری تێدا 
نیە. جاریش وایە دوو سەرە ژنی دێهاتی لە ناویدا چوار مشقی لێی دانیشتوون 
و دەســتاڕ بــادەدەن و پــڕ دەبــێ لــە ژان. لە پرســیار. لــە ئازار. لەو قســانەی لە 
قوڕگم هەڵناكشێن و دەگەڕێنەوە لەناو سەرم پەنگ دەخۆنەوە. گوێم لە دەنگێكە 
لــە دەرەوە بانگــم دەكا. گوێــم لەناوی خۆمە. كەســێك، نا، زیاتر لە كەســێك، بە 
دەنگێك لە سەرمانا دەلەرزێ وا بانگم دەكات. دەبێ هەستمەوە بچم بزانم كێیە. 
دەنگەكە،نا، دەنگەكان خەریكە تووڕە دەبن. هەروا بەسەریەكەوە بانگم دەكەن. نە 
دەتوانم فەرموویان لێ بكەم بێنە ژوورێ، نە توانای لە جێ هەســتانەوەم هەیە. 
دەنگــەكان ئاشــنان بە گوێچكەمەوە. بەاڵم نازانــم كێن. حەزم لێیە بگریم. حەزم 
لێیە هێندە بگریم تا ئەو هەورە رەشــەی ناو ســەرم دەبێتە یەك دەریا فرمێســك و 
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لە چاوانمدا دەبارێ. ئەوســا ناو ســەرم ســووكتر دەبێ. ئێستا لەسەر تەقینەوەیە. 
سەرم بۆتە بۆمبێكی تەوقیتكراو و هاكا تەقییەوە. گوێم لە گاڵەو زریكە دەبێ 
لــە دەرەوە. زیقــەو فیغانــە. نــا، پێدەكەنن. پێدەچێ زۆربن. دەنگــەكان تێكەاڵون. 
گوێــم لەنــاوی خــۆم دەبــێ، كەوتوومەتە هەناســەبڕكێ. حەز دەكــەم بمرم. ئەی 
مەگــەر نەمــردووم؟ تەزیــوم لــە ســەرمانا. بڵــق دەدەم لــە گەرمان. هێنــدە جاڕز 
بوومــە نازانــم دەبــێ چــی بكەم. ئای لەمن. مەگەر لەدەســت خۆمە چی بكەم 
یان چی نەكەم؟ مەگەر ئەو هەندەســاڵەی ژیام، تەنانەت ساتێكیشــی لە دەســت 
خــۆم بــوو؟ لــەو هەموو كارانەیكردوومە، بڕیاری یەك دانەیشــیان لەدەســت خۆم 
نەبووە. ئێمە مەحكومین كە وشە بە وشە، پیت بە پیتی ئەو نووسراوە جێبەجێ 
بكەین كە لەسەر لەوحەی نێوچەوانماندا نووسراوە. مەحكومین بەوەی بكوژین تا 
نەكوژرێین. مەحكومین بەوەی گورگ بین تا گورگ نەمانخوات. مەحكومین 
بــەوەی بچینــە نــاو مەیدانەكانــی جەنگ و هەمو ئەو كەســانە بكوژین كە هەر 
ناشیانناسین. مەحكومین بچینەناو ئەو شەڕ و جەنگانەی هەر هی ئێمەش نین. 
شمشێرەكانمان هەڵكێشاو خۆمان فڕێ دایە ناو جەنگی جۆراوجۆرەوە كە هیچیان 
هی ئێمە نەبوو. دەبووا شــەڕی شــیعەو ســوننە بكەین كە هیچ پەیوەندییەكی بە 
ئێمەوە نەبووە. دەبوایە شەڕی تورك و فارس بكەین كە هی ئێمە نەبوو. دەبوایە 
شــەڕی خاچپەرســتەكان و موســڵمانان بكەین كە هی ئێمە نەبوو. دەبوو شــەڕی 
تورك و ئەرمەنەكان بكەین كە هی ئێمە نەبوو. دەبوایە شەڕی قادسییەی دووهەم 
بكەیــن كــە هی ئێمە نەبوو. لەو هەموو شــەڕو جەنگانــەدا بە هەزاران هەزارمان 
لێ كوژراو دواجار دەست لە گونان درێژتر لێی دەرچووین و هیچمان پێ نەبڕا.
مەحكومیــن بــەوەی بــۆ خەڵكیتــر بكوژرێیــن. بــۆ ئایینیتــر بكوژرێین. بۆ 
قەومیتــر و بــۆ واڵتیتــر بكوژرێین. ئاخر ئێمە هیچمان بۆخۆمان نیە. ئێمە قەوم 
نین. ئایینمان نییە. واڵتمان نیە. ئێمە كرێچیی و نانخۆری خەڵكێكی دیكەین. 
ئەگــەر بمانهــەوێ نانێــك بخۆیــن و شــوێنێكمان هەبــێ لێی بحەســێینەوە دەبێ 
بــۆ خاوەنماڵــەكان و خاوەنخوانەكەمان بجەنگیــن. دواجاریش مەحكومین بەوەی، 
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ئەگــەر هیــچ دوژمنێــك بەرامبەرمــان نەمــا، ئەوجــا دەبێ براكانمــان بكوژین . 
هاوڕێكانمان بكوژین. ئەگینا ئەوانیتر دەمانكوژن...

وڕێنە دەكەم. ناو سەرم پڕبووە لە وڕێنە. گوێم لێیە لە دەرەوە بانگم دەكەن. 
دەمهەوێ هێزێك بدەمە بەرخۆم و هەستمەوە بچم بزانم بەم سەرماوسۆڵە، ئەوانە 
كێــن بانگــم دەكــەن و چییان لێم دەوێ. دەڵێی بە تەختەخەوەكەوە نووســاوم. یەك 
تنۆك هێزم تێدا نەماوە. لەوانەیە برسیم بێ. یان تینووم بێ. چەند حەزم چۆتە 

پەرداخێك چایەو جگەرەیەك...
سەرم لەسەر الملی چەپمدا وەردەسووڕێنم. چاوم دەكەوێتە سەر سندووقێكی 
لە تەختە دروســتكراو لە ســەری نووســراوە » ئیســعافاتەكەی دكتۆر سامان«! 
ئەوە خەتی كەرەمە. كەرەم هیچ شتێكی بێ ناو نەدەهێشتەوە. بۆ هەموو شتێك 
ناوێكــی هەبــوو. دەمزانــی ناو ئەو ســندوقە ئەنواعی دەرماناتــی تێدایە. حەبی 
هەمەجــۆر. شــروبی هەمەجــۆر. تەنانــەت دەرزی و ســرنجیش . لۆكــەو دیتۆل. 
پالســتەر و چەســپی برین. قەترەی هەمەجۆر. بەاڵم دەبێ ئێســتا هەموو خراپ 
بووبن. كاتیان بەســەر چووبێ. هی زەمانی زوون. ناو ســەرم پڕە لە ژان. ئاگام 
لێیــە لــە دەرەوە هێشــتا نمە بارانەكە هەر دەبــارێ. لەرزەكەم هێندێك هێور بۆتەوە 
و لــە هەڵبــەز و دابەز كەوتووم. بــەاڵم تا گەرمەكەم هەرماوە. دەمهەوێ بانگی 
سامان بكەم بێت بە هانامەوە و سندوقە ئیسعافاتەكەی بكاتەوە و چارەسەرێكم 
بــكات. ئــەو لەكاتــی وا دا، بــەس نەبــوو حەبێكــی دەرخوارد دەدایــن، یان خۆی 
گوتەنی سەر قەپاغە شروبێكی شۆڕ دەكردەوە بن سمێڵمان، یان پێویستی بكردبا 
دەرزییەكــی حەواڵــەی اڵڕانێكمان دەكرد،هاوكات ئایەتولكورسیەكیشــی لەگەڵدا 
دەخوێند وفوویەكی بەسەر هەموو جەستەماندا دەكرد و دەیگوت » دەی ئەوجا 
هەســتەوە، خۆت مەمرێنە. هیچت نیە. ئێمەش هەر بەراســتی چاك دەبووینەوە. 
بــەاڵم نــە مــن دەنگم دەردەچێ و نە ســامانیش چیدی دێت بــە هانامەوە. دەبێ 
هــەر بــە ئــازارەوە بتلێمــەوە. گوێم لێیە لــە دەرەوە بانگم دەكەن. دەبێ هەســتمەوە 
بزانم كێیە. بزانم كێن. ئەو غەڵبە غەڵب و هەراو گاڵەو زریكەیەیان لە چیە. چ 
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كارێكیان بە منە. تەكانێك دەدەمە خۆم و لەسەر تەختە خەوەكەم دێمە خوارێ. 
لەناوەڕاســتی ژوورەكەدا رادەوەســتم. ترســێك دامدەگرێ نەوەكا حەشــاماتەكەی 
دادگا، مردووەكانی گۆڕســتان، ســامان و كەرەم، دایكم، هیوای برام هەموویان 
لە دەرەوە لە كەمیندا بن بۆم. ئەو هەمووە پەالمارم بدەن هەر لەبن دەست وپێیان 
دەپلیقێمەوە. بەاڵم بۆ بترسێم. مەگەر منیش وەك ئەوان نەمردووم؟ مەگەر مردوو 
رۆحلەبەرە تا دیســان بمرێتەوە. ئەی ئەگەر مردووم بۆ دەترســێم. مەگەر مردوو 
دەترســێ. بشترســێ خۆ لە مردنێكیتر ناترســێ. هێزێك بە قاچەكانم دەبەخشم و 
لــە ژوورێ دەچمــە دەرێ. لەبــەر هەیوانەكەیــا، كەالكی ســەگێك دەچەقێتە ناو 
چاوەكانم. لە شــوێنی خۆم دەحەپەســێم. ســەگێكیان بە پەتەوە، بە بنمیچی بەر 
هەیوانەكــەوە هەڵواســیوە. مــردووەكان، وەكو تارمایی دەبینــم، بە بینینی من، بە 
خێرایی هەڵدێن و هەركەســەو دەچێتەوە ناو گۆڕەكەی خۆی. ویســتوویانە بڵێن 
دەبــێ وەكــو ئەو ســەگە هەڵبواســرێم. مردوو بــە ئیعدامكردن دەترســێنن. لەوبەر 
رووبارۆچكەكــەوە تارمایــی ســامان و كەرەم دەبینم بــەرەو الی درەختە رووتاوەكە 
هەڵدەكشێن. كە دەگەنە ئەوێ، پشتیان دەدەنە قەدی ئەستووری درەختەكەو روو 
لەمن، دەســتیان لەســەر سینگیان تێكدەئاڵێنن. دەهریم دەكەن. ئەوانیش دەیانەوێ 
بمشــوبهێنن بــە ســەگ. دەیانهــەوێ بــە ئیعــدام ســزا بدرێــم و وەكو ئەو ســەگە 
ملم بكەن بە پەت و هەڵمواســن؟ ئەوانیش لەگەڵ مردووەكانی ئەو گۆڕســتانە 
بــێ ســەروبەرە، دەســتیان تێكەڵكــردووە. دنیــا لــە بەرەبەیانێكــی زوو دەچێ. نا، 
دەڵێی چێشتەنگاوە. كە زیاتر دیقەت دەدەم لە پاشعەسرێكی دەمەوئێوارە دەچێ. 
هەندێجاریش لە نیوەشەوێكی بارانی دەچێ تریفەی مانگەشەو، پەردەی تەنكی 
هەورەكانی دڕیبێ و بە كزی پەرشی ئەم ناوە بووبێ. ناخم پڕ بوو لە تووڕەیی. 
ویســتم پەالماری ســامان و كەرەم بدەم. بەرچێل و یەخەیان بگرم و هێندە پشــتی 
ســەریان بكێشــم بە قەدی ئەســتووری درەختەكە، هەتا هەمو مۆخیان لە پشــتی 
ســەریان دەڕژێتــە ســەر قــەدی درەختەكــەو منیــش فێنكایی دڵــم دێ. ئاخر بۆ 
لەگەڵ مردووەكانی ئەم گۆڕســتانە بێ ســەروبەرەدا دەســتیان تێكەاڵو كردووە و 



هەڵدێرانمقداد  شاسواری124

دەیانهەوێ بمتۆقێنن. دەیانەوێ هەراسانم بكەن. من بۆخۆم هەراسانم. بەعجاوم 
لە ترســان. رۆحم تێدانەماوە. تۆقیوم و ســەرەداوی هەموو شــتێكم لێ تێكچووە. 
ئیدی ئەوانچییان لەمن دەوێ. لەوە زێتر دەیانهەوێ چیم بەســەر بێ. شــەرم لە 
خۆیــان ناكــەن كەالكی ســەگی تۆپیو بــە بنمیچی بەرهەیوانەكەوە هەڵدەواســن. 
دەیانهــەوێ لــە قەنــارەم بدەن؟ دەی بابێن و وام لێ بكەن. بابێن وەكو ئەو ســەگە 
تۆپیوە ملم بكەن بە پەتێكەوە و هەڵمواسن. تا ئەگەر زیندووم، لەم سەرگەردانییە 
نەجاتــم بــێ و بمــرم و تێكــەڵ بە مردووان بم. ئەگەر مردووم، خۆ پێویســت بەوە 

ناكات بە ئیعدامكردن و بە مردن بمترسێنن.
ویســتم بچــم بكەومــە بەرپێیــان. لێیــان بپاڕێمــەوە هیچ نەبێ رێز لەو ســاڵ 
و نیــوەی هاورێیەتیمــان بگرن و هێندە ســەر نەنێنە ســەرم و هێنــدەم ئازار نەدەن. 

لێمگەڕێن بە دەردی خۆم بتلێمەوە و داڕزێم.
بــە هێمنــی بەرەوالیــان چــووم. لــە رووبارۆچكەكــە پەڕیمــەوە. لــە دەرگای 
پاركــی درەختــە رووتاوەكــە چوومــە ژوورێ. كەمێكــی مابــوو بگەمــە الیــان و 
بكەومە بەرپێیان كەچی ئەوان وەكو دوو پارچە هەڵم، وەكو دوو جەستە لە هەور 
كەوتبێتــە بــەر شــنەبایەكی ســووك راماڵدران. لــەوێ دوور كەوتنــەوە. بەدوایاندا 
چووم. ئەوان لەناو تەم و مژە خۆڵەمێشــییەكەدا بە حاســتەم دەبیندران. دەمزانی 
گرتنیان مەحاڵە بەاڵم هەر بانگیانم دەكرد و بەدوایاندا غارم دەدا كەچی پێیانڕا 
نەدەگەیشتم. لە زوورگێكی ئەوالتر سەركەوتم و دیسان خۆم لەبەر دەرگای هۆڵە 
بــێ دیوارەكــەی دادگادا بینییەوە. هەموو خەڵكەكــەی لەوێ بوون ئاوڕی الی 
منیــان دایــەوە. تەنها دایكم نەبێ كە ســەری شــەكەتی و ماندوبوونی بەردابۆوە 
بەرپێیەكانی و هێشتا تەرمی براكەمی لەسەر كۆڵ بوو. دایكم وەڕزتر بوو لەوەی 
ســەر هەڵبڕێ و ســەیرێكم بكات. حاكمەكانیش وەك ئەوەی چاوەڕێی من بن و 
دڵنیابــن لەهاتنــم ســەریان هەڵنەبڕی بۆ دیتنم. چوومەوە نــاو قەفەزەكە. زەالمە 
كەڵەگەت و چوارشــانەو قۆڵ وباسكئەســتوورەكان بە باوەشــێك زنجیرەوە هاتن و 
لە زنجیریان كێشام. زەالمە مەچەك و بازوو ئەستوورەكەی سووچەكەی ئەوالتر، 
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سێجار بە گورزەكەی دەستی كێشای بە ساجە ئاسنینە زەبەالحەكەی بەردەمی. 
هاشەی پاشدەنگی ساجەكە، هەموو گاڵەو زریكەو قیژەو هەرای ناو هۆڵەكەی 

لەناو خۆیدا قووت دا.
حاكمی ناوەڕاست، سێ جار، چەكوچەكەی بە مێزەكەدا كێشاو رووی لەمن 

كرد:
- قابیلــی كــوڕی ئادەم، ناســراو بە شــێقابۆ. ئێســتا دادگا دەرفەتی ئەوەت 
پێ دەدات ئەوەمان بۆ روون بكەیتەوە، دوای ئەوەی هەرســێكتان بڕیارتان دا لە 

سەربازی فیرار بكەن و هاتن بۆ ئەم ناوە، چی رووی دا...
چــاوم لەســەر دایكــم بــوو، هۆشیشــم الی براكــەم كە هێشــتا بەســەر كۆڵی 
دایكمــەوە، خوێــن لــە كونــە برینەكانــی دەچــۆڕا. بــە دیقەت ســەیریم كــرد بزانم 
زیندووە یان مردوو. دەمزانی مردووە. دڵنیابووم هەر سی گوللەكەی بەركەوتبوو 
وا پێیــم وەنــا بــێ ئــەوەی تەنهــا یەك گوللە بە خەســار بچێ. كالشــینكۆفەكەم 
مەحكــەم گرتبــوو. پەنجەم بە مەحكەمی لەســەر پەالپیتكەی داگرت و هەموو 
فیشــەكەكانی نــاو مەخزەنەكــەم بــە یەكجــار بــەرەو رووی ئەو تەقانــد. بینیم كە 
ملی بەالی راستدا بەال داهات. سوێند دەخۆم تارمایی رووحیشیم بینی كە لە 

شەقەی باڵیداو لە جەستە هەال هەال بووەكەی دەرچوو و هەڵفڕی. 
حاكمی ناوەڕاســت بــە تووڕەیی زیاترەوە، ســێجار چەكوچەكەی بەمێزەكەی 

بەردەمیدا كێشاو قسەكانی پێشووی دووبارە كردەوە...
-گەورەم، جەنابی حاكم. ئێمە، هەرسێكمان، شتێ زیاتر لە ساڵ و نیوێك لێرە 
ماینەوە . بەاڵم ئەگەر سامانمان لەگەڵ نەبوایە رەنگە نەمانتوانیبا لە مانگێك 
زیاتر لێرە بمێنینەوە. شالاڵ لەگەڵمان نەبوایە. خۆ گوتم تەقدیر هەموو شتێكی 
بــە دیقەت داڕشــتبوو. هەموو شــتێك وەكو ســیناریۆی درامایەكــی تراژیدی بە 
كەیــف و ئــارەزووی دەرهێنەرەكــەی دەچــووە پێشــێ. ئەگەر زووتــر ئێرەمان جێ 
هێشــتبایە رووداوەكانــی دواتــر هیچیان روویان نەدەدا. دەبینــی جەنابی حاكم. . 
من تەنها ئەكتەرێكی بێ دەســەاڵت بووم و لە توانامدا نەبوو بە یەك وشــە، یان 
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بە یەك جووڵەیان بە یەك ئێماژە لە تێكست و ناوەڕۆكی دراماكە دەرچم. سامان 
موسیبەتێك بوو تاكی نەبوو. ئەو هەموو بەهرەكانی تێدابوو. هەموو سنعاتەكانی 
دەزانی. لەهیچ كارێكدا نەدەما. لەماوەی كەمتر لە دە رۆژدا، یەك دنیا قوڕی 
بــە مــن و كــەرەم شــێال. لــەو دوورانــەدا، تەختە بەرد و گاشــە بەردی بە شــان و 
بەكۆڵ پێمان بۆ ئێرە گواســتەوە. ســامان وەكو وەســتایەكی بلیمەتی دیوار، بێ 
مەســتەرە و بێ خێت، دیوارەكانی هەڵچنی. چووە شــار، بە عارەبانە تراكتۆرێك 
كۆمەڵێك شــێلمان و چینكۆی هێناو لە دووری شــوێنەكەی خۆمان فڕێی داو 
پاشان بە هەرسێكمان كەرەستەكانمان بە شان و كۆڵ گواستەوە بۆ ئێرەو نەك هەر 
بنمیچی قایم و پتەوی نایە ســەر دیوارەكان، لە دارەكان، ســێ تەختە خەویشــی 
بۆمان چێ كرد. دۆاڵبێكیشــی دروســت كرد. ئەو وەســتای بەننا بوو. وەســتای 
دارتاشــیش بــوو. لەحیمكارێكــی چاكیــش بــوو. نوێژكەرێكــی ئیمانداریش بوو، 
كەچی قەت نەیهێشت بیرەمان لێ ببڕێ. قەتیش نەیهێشت ژەمێكمان بە سەردا 
تێپــەڕێ و ســفرەمان شــتێكی لەســەر نەبــێ. ئەگــەر لەبەر باران، یان لە ترســی 
مەفرەزەو گرتن، چەند رۆژێ نەچووبایە شار، دەچووە ئەودیوی ئەو زوورگ و 
باسك و تەالنانەو باوەشێك گیاو گۆڵی دەهێنا. یان تەیرێك،باڵندەیەك، مراوییەك، 
كەروێشــكێكی ترساو. شــتێكی هەر دەهێنا. چێشتلێنەرێكی هێندە باشیش بوو، 
بەردمان لەبەر دەستی دانابایە، خواردنێكی هەر لێ دروست دەكرد. ماتۆڕێكی 
هەبــوو، هێنــدەی بــەزم لەگەڵ كردبوو، بەقەد لۆرییەك شــتی لێ بار دەكرد. بۆ 
هەمــوو شــتێكیش شــوێنی تایبەتــی لێ دروســت كردبــوو. هێلكــەی دەهێنا بێ 
ئەوەی دانەیەكی لێ بشكێ. بە سندوق بیرەی بۆمن و كەرەم دەهێنا بێ ئەوەی 
بتڵێــك بشــكێ. ماتــۆڕی وا لێكردبوو، دەتگوت بەرازە. وەكو ئەســپێكی كحێل، 
بــە بــارەوە ملــی رێــگای دەگــرت و بەســەر توولەرێیەكــەدا دەهــات و ئازووقەی 
هەفتەیەكی دەهێنا. جەعبەیەكیشــی لە تەختەدار دروســت كردبوو هەموو جۆرە 
دەرمانێكی تێدا بوو. كەرەم لەســەر جەعبەكەی نوســیبوو« ئیســعافاتی دكتۆر 
سامان«! دەرزی لێمان دەدا. تەداویمانی دەكرد. چارەسەرمانی دەكرد. پێویستی 
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كردبــا شــان و قۆڵنجمانی دەشــێال. ناوكەمانی دەهێنایــەوە جێی خۆی. دەماری 
ســەرمانی دەتەقانــد. ئایەتولكورســی لەســەرمان دەخوێند.دەتگــوت دایكمانــە. 
جاریــش وابــوو دەبــووە دكتۆرمان. ســەری لە هەمــوو كارێك دەردەچــوو. قەتیش 
نەیدەزانــی هیالكبــوون چییــە. كورتە بنەیەكی گۆشــتن بــوو. هەمووجار كەرەم، 
بە فیتەكەی ســامان، بەژنی ئەندازە دەگرت و جوێنی بە لێژنەكەی شــەرحەبیل 
دەداو دەیگوت » ئەم كوڕە كورتە بااڵیە و دەبوایە شمولی عەسكەری نەكات«! 
ســامانیش تــووڕە دەبوو. بەڕووی كەرەمــدا دەتەقییەوە و دەیگوت » لەمن زیاتر 
غەدریــان لەتــۆ كــردووە. چونكە هی وەك تۆ، كە بااڵتان لــە رادەبەدەر بەرزە، لە 
ئەقڵدا كەمتان پێدراوە و دەبوایە حیسابی شێتت بۆ بكەن. تۆ هەر لە ئەساسیشدا 
معەوەق حیسابی. چونكە تا قسە نەكەی مرۆڤ وادەزانێ دەمولێوت نیە. دەمت 
دەڵێی درزی دەخیلەی مندااڵنە. جێی بیســت و پێنج فلســییەكی بەحاڵە حاڵ 

لێ دەبێتەوە«
هەندێجــار بــە كەرەمم دەگوت ئەوەندە ســەر مەخەرە ســەرییەوە. ئەو بەردەوام 
دەچێتــە شــار و رزقــی ئێمە لە دەســت ئەوە. بــا ئەهریمەن تەفــرەی نەداو بچێتە 
دایــەرەی ئەمــن و ســەرمان بــە فەتارەت بدا.. بەاڵم وانەبــوو. ئەو زۆر باش بوو. 
زۆریــش دڵســاف بــوو. بێجگــە لــەوەش، ئێمــە بەرەبەیانێكــی زوو، دوای ئــەوەی 
خانووەكەمــان تــەواو كــرد و ناویمان نــا » ئوتێل بەرمۆدا«، بە پێشــنیاری من، 
هەرسێكمان لە حەوشەی پاركی درەختە رووتاوەكە، روو لە خۆرهەاڵت دانیشتین. 
دەســتمان خســتە ســەر دەســتی یەكــدی و، چاوەڕێمــان كــرد تا خۆر بــە تەواوی 
دەرهات. روو لە خۆر سوێندمان خوارد وەفادار بین بەیەك. قەت ناپاكی لەگەڵ 
یەكدیــدا نەكەیــن و هەســت و بیــر و بــاوەڕی یەكــدی برینــدار نەكەیــن و بــەدەر 
لــە ســنووری ســوحبەت، ســووكایەتی بە یەكــدی نەكەین و كەســایەتی یەكدی 
نەوروشــێنین و دایمەن رێز لە یەكدی بگرین. ســوێندمان خوارد چارەنووســمان لە 
چوارچێوەی هاورێیەتییەكی پاك و بێ خەوشدا پێكەوە ببەستینەوە. بژین پێكەوە 

بژین، بمرین پێكەوە بمرین..
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بەڵێ گەورەم، جەنابی حاكم، ئێمە دەڤەرێكمان بنیات نا بریتی بوو تەنها لە 
ژوورێك و بەرهەیوانێك و پاركێك كە تەنها یەك درەختی رووتاو و رووبارۆچكەیەكی 
تێدابــوو. دانیشــتوانی دەڤەرەكــەی ئێمــە تەنهــا ســێ پیاوی فیــرار و هەاڵتووی 
تێدابــوو. یــەك تاقــە ژنی تێدا نەبوو. دەڤەرەكەمان لەســەر ئەساســی هاوڕێیەتی 
و خۆشەویســتی بنیات نا. ئەرێ، ســەرەتاكە وابوو،. بەاڵم ئێمە، دواجار بەشــێك 
بووین لە جەســتەی نەتەوەیەك كە هەمیشــە، بناغەی حوكمڕانیی خۆیان لەسەر 
بنەمای خۆشەویستی و دڵسافێتی ئاوا كردووە و هەموو شۆڕشەكان و بزووتنەوە 
و جوواڵنەوەكانــی و هەمــوو مێرگەهــو میرایەتییەكانــی و هەموو ئیمارەتەكان و 
ئیمپراتۆریەتەكانــی و هەمــوو كۆمار و پاشــایەتییەكانی،دواجار بەهۆی ناپاكی 
ناوخۆیی و خیانەت و دووبەرەكییەوە بۆتە پوش و كای بەردەمی بای دوژمنان 
و بە باداچووە. دەڤەرە بچوكەكەی ئێمەش هەر وای بەسەر هات. ئەو حەشاماتە 
خەڵكەی دەبینی جەنابی حاكم. ئەو پیرێژنە ماندووە دەبینی جەنابی حاكم، ئەو 
تەرمە خوێناوییە بەســەر كۆڵی ئەو پیرێژنە دەبینی گەورەم، جەنابی حاكم، ئەو 
دوو گەنجەی سووچی الی ئەستوونی هۆڵەكە، كە دوو لە دانیشتوانی ئەو دەڤەرە 
بــوون دەبینی جەنابی حاكم. ئەو گۆڕســتانەی تاكــە خانووەكەی دەڤەرەكەمانی 
دەورە داوە دەبینی جەنابی حاكم. سەبەبكاری كوشتن و وێرانبوونەكەی من بووم. 
بەڵێ، تەنها من. ئاخر هەمیشە قودرەتی ناپاكی و خیانەت لەهێزی بنیاتنان و 
خۆشەویستی بەهێزتر بووە جەنابی حاكم. من بە تەنهایی توانیم هەر هەموو ئەو 
ماڵوێرانییــە بــەدی بهێنم. توانیم ئەو هەمووە بكوژم. بەڵێ. ئەوە هێزی خیانەت 
بــوو لەنــاو منــدا، كە توانی بمكات بە شــێقابۆیەك، لە توانامــدا هەبوو هەمووان 
قــووت بــدەم. هەمــووان بكوژم. هەمووان بخەمە ســەرچۆك. هەمــووان بتۆقێنم. 
هەمووان بخەسێنم. هەمووان لە بن پێیەكانمدا درێژ بكەم و بەسەر پشتیاندا بڕۆم. 
بەڵــێ توانیــم هەمــوو ئەوە بكەم. تۆ بڵێی ئەمە قەدەری ئەم میللەتە بێ و هەتا 
كۆتایی دنیاش ئەم بەزمە هەر بەردەوام بێ جەنابی حاكم، یان لە شوێنێكدا، لە 
سەردەمێكدا، نقیزەیەك وەئاگامان بهێنێتەوە و چیدی ماڵی خۆمان و سەڵتەنەت 
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و حكومەتدارێتی خۆمان وێران نەكەین...
یــان ئــەوە قەدەرێكــی ئاســمانی نیەو ئێمەین ئــەو قەدەرەمان لەســەر تەختی 
نێوچەوانماندا نووسیوە. هەیهات جەنابی حاكم. هەیهات. ئەوە منیشتان دادگایی 
كرد. ئەوە حوكمی ئیعدامیشتان بۆ دەركردم و ئەوە پشتمتان دایە دیوارێك و چی 
فیشــەكی دنیایە پێتانوەنام و هەال هەالمتان كرد. یان ملمتان خســتە نێو پەتێك 
و لێگەڕان سەگ و گورگ گۆشت و ئێسقانی جەستەمیان خوارد و كرۆشت. 
ئەوە كردتانم بە مشــتێك خۆڵەمێش و دامتان بەدەم رەشــەباوە. ئەوە فڕێمتان دایە 
ناو دەریایەك و بووم بە خۆراكی حووت و ماسییە برسییەكان. ئەوە كردمتان بەناو 
قوڕگــی دەســتاڕێك و هاڕیمتــان. تەواو؟ كۆتایی دێــت جەنابی حاكم؟. ناپاكی 
لە كوشتنی منەوە كۆتایی دێت؟ ئەگەر وایە، هیچ پێویست بەوە ناكات كاتی 
خۆتان بەمنەوە بەفیڕۆ بدەن. هەر ئێستا فەرمانی كوشتنی من دەربكەن و من 
خــۆم دەبەخشــم، رۆح و گیانــم دەبەخشــم لەپێناو ئەوەی بــە نەمانی من ناپاكی 
بنبڕ بكرێ. بەاڵم دیسانەوە هەیهات جەنابی حاكم. هەیهات... بچن الپەڕەكانی 
مێــژووی ئــەم میللەتــە هەڵدەنەوە بزانن چەند دەڤــەری وەك ئەم دەڤەرە بچوكەی 
ئێمــەو چەنــد حوكمڕانێتــی و چەنــد شــۆڕش و جوواڵنــەوە و بزووتنــەوە و چەند 
مێرگەه و میرایەتی وئیمارەت و ئیمپراتۆرییەت و كۆمار و پاشــایەتی و چەند 
قەوارەو كیانی سەربەخۆمان ئاوا كرد و هەر خۆشمان كەوتینە وێزەی وێرانكردنی 

و خاپوورمان كرد. ئەم حیكایەتە ئیدی نابڕێتەوە جەنابی حاكم.. 
دایكمم بینی ئەم پێ و ئەوپێی دەكرد، ماندوو بوو. لەبن قورسایی تەرمی 
خوێنــاوی براكەمــدا هێنــدە چەمابــۆوە خەریــك بــوو لووتــی بخشــێ بــە زەوییــە 

قوڕاوییەكەی هۆڵە سارد و سڕ و بێ دیوارەكەی دادگا.
چیــدی توانای گوێڕاگرتنی قســە پڕوپووچەكانــی منی نەما. بە تەواوی 
پەست و بێزار ببوو. من هەتا ئەو كاتەی كە حەزرەتی ئیسرافیل سێهەم فوو لە 
صورەكەی دەكات و هیچ گیانلەبەرێك لەسەر هیچێك لە هەسارەكانی گەردووندا 
نامێنێ بەرگری لە تاوانەكانی خۆم بكەم بەهیچ ناچێ. مادامەكێ ئەو تەرمە 



هەڵدێرانمقداد  شاسواری130

خوێناوییەی سەر كۆڵی شەكەتی دایكم لە ئەنجامی ناپاكی و خیانەتی من و 
بە دەستەكانی من كوژراوە ئیدی هیچ یاسایەك ناتوانێ پاساوەكانی من قبوڵ 

بكات.
دایكم، بە هەنگاوە لەرزۆكەكانی لە شوێنی خۆی جوواڵ. من وسكت بووم. 
حەپەســام. وەكــو درەختەكەی بەرامبەر خانووەكەمان وشــك هەڵگــەڕام. تەنانەت 
هەناسەشــم تێــدا نەمــا. لــە هەموو جەســتەم تەنهــا دوو چاوی زەقم بــۆ مایەوە. 
لــە هەموو هەســتەكان تەنها هەســتی شــەرمەزاریم بۆ مایــەوە. بینینی دیمەنی 
دڵتەزێنی دایكم و تەرمی براكەم لەســەر كۆڵی، هێندە دژوار بوو بۆ ناپاكێكی 

تاوانباری وەكو منیش ئەستەم بوو بتوانم خۆم لە بەرامبەریدا راگرم. 
دایكم، ئەو ژنە بەســتەزمانەی پتر لە حەوت ســاڵە تەرمی خوێناوی كوڕە 
كوژراوەكەی لە كۆڵناوە و بەدوای گۆڕێكدا دەگەڕێ بۆی، ئەو ژنەی زیاتر لە 
حەوت ساڵە هەموو دەنگێكی لەناو قوڕگیدا كوژاندەوە و بۆ یەكجاریی متەقی 
لەخــۆی بــڕی، بــێ ئیزنی دادگا، رێگای دەرێی گرت و هۆڵەكەی جێهێشــت. 
لــەدوای ئــەودا حاكمــی ناوەڕاســت لەشــوێنی خــۆی هەســتاو بــەرەو دەرگای 
دەرچوونــی پشــتەوە رۆیــی. حاكمەكانــی دیكەش بەڕیــز بەدوای ئــەودا چوون. 
نــاو هۆڵەكــە نوقمــی ناو بێدەنگییەكی ترســناك بــوو. حەشــاماتەكەش هەمووان 
رۆیشــتن. مەچەكئەســتوورەكان و ساجكوتەكەیش رۆیشــتن. سامان و كەرەمیش 
چوون. هەموو ئەوانە لە چاو ترووكانێكدا رووی دا. من كاتێ هاتمەوە سەرخۆ، 
تەنها مابوومەوە. چوارمشــقی لەســەر عەرزێكی تەڕ و قوڕاوی لەبن نمە باران 
و نوقمــی نــاو تەمومژێكــی خۆڵەمێشــی هەڵكوڕمابــووم. دەســت و قاچم لەناو 
زنجیر بوو. ئەمجارەیان هێندە بە پەلە رۆیشــتن فریا نەكەوتن، یان بە ئانقەســت، 
زنجیرەكانیان لە دەست و قاچم نەكردەوە. هەركەسێ لە دوڕڕا سەیری بكردمایە 
شــێوەی بنیادەمــم نەبــوو. لــە تۆپەڵێــك كرمی لێكئــااڵو دەچــووم. بۆگەنیوەكەم 
ئەوناوەی داگیر كردبوو.سەرما لوولی دابووم. ناو هەناوم بەتاڵ بوو. ئەو هەموو 
زنجیرەی لە دەست و قاچم ئااڵبوو دەرفەتی زۆر پەلوپۆ هاوێشتنی لێ گرتبووم. 



131 مقداد  شاسواری هەڵدێران

هــەر هێنــدەم پــێ كرابــوو، هــەردوو ئەژنــۆم لەنێو چاڵــی زگمدا جێگیــر بكەم و 
هــەردوو قاچــم لــە پووزەكانمــەوە مەحكەم لــە باوەش بگرم و سەریشــم ئاخنیبووە 
مەعبێنــی ئەژنۆكانــم. وەك ســڕیان كردبێتــم وابوو. هەســتم دەكرد تەوقی ســەرم 
لەســەر عەردا چەقیوە و توانای خۆ راســتكردنەوەم نیە. دەشــمزانی ناچارم لێرە 
بمێنمــەوە چونكــە یارای رۆیشــتنم نەمابوو. هەم لەبــەر زنجیرەكان و هەمیش لە 
وەڕزی و بێزاری. ئەگەر لە زیندوبوونم دڵنیابوومایە رێگایەكم بۆ خۆكوشتن هەر 
دەدیتەوە. ئەگەریش دڵنیابوومایە لەوەیا كە مردووم ئەوا خۆم رادەستی عەزابی 
دوای مــەرگ دەكــرد و ئومێــد و تەمــای ئەوەم لە دڵــدا نەدەما رۆژێك هەردێ 
لــەم میحنەتییــە نەجاتــم دەبێ. لەمدواییانــە هیچ نەدەوێــرام چاوەكانم بنووقێنم. 
تامەزرۆی چەند خولەكێك خەو بووم. خەوێكی بێ كابووس. خەوێكی بێ وڕێنە. 
خەوێكی بێ ترس. ئێستایش چاوەكانم چیدی نەیانتوانی بە كراوەیی بمێننەوە. 
وەكــو ئــەوە وابوو كەســێكی غەیرە خۆم پەردەی رەشــی پەنجــەرە ژەنگاوییەكەی 
چاوانمی دادایەوە. هەر هێندە چاوەكانم نووقا، ئەوانیش هاتن. هەموان لە دەمی 
ئاگــراوی گڕكانەكانــەوە دەرچــوون. هەموویــان لە پەڵە ئاگــر دەچوون. خەڵكی 
شارەكەم بوون. هی دەوروبەری شاریش بوون. هەرە زۆریانم بە رووخسار دەناسی. 
پێشــتر كەم كەســیان هەبوو، بۆ كارێك، واســیتەیەك، دامەزراندنێك، مواجەهەی 
زیندانییــەك، ســۆراخكردنی ونبوویەك، لە پەتی قەنــارە دەرهێنانی مەحكوومێك 
بە ئیعدام، خۆتەســلیمكردنەوەی كوڕێكی تێكدەر، چارەســەركردنی كێشــەیەكی 
كۆمەاڵیەتی، سوڵحپێكردنی دوو بنەماڵەی دوژمندار، رادەستكردنی فیرارێكی 
عەســكەری، هاوكاریكردنی لێقەوماوێك، كۆمەككردنی مادی، خۆ بەماڵدادانم 
دوای كەتنێكــی نامــووس، یــان تەنانــەت بــۆ تەعاروف كردنێــك نەهاتبێتە الم و 
سەردانێكی نەكردبم.ئێستا هەموو ئەوانە لێمهەڵگەڕاونەتەوە و لێمبوونەتە تۆپەڵی 
ئاگــر و گڕیــان گرتــووە و دەیانهــەوێ پەالمــاری من بدەن. مــن دەمزانی ئەوان 
هەر دێن. پێشــقەراوڵەكەیان تازە گەیشــتبووە شارەكەی ئێمە. ئەگینا تەقینەوەی 
ئەو بوركانە دەمێك بوو روویدابوو. چاوەڕێ نەبووم هێندە بە خێرایی ئاراســتەی 
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ئــەو ئاگــرە ســووتێنەرە بــەرەو الی مــن بــێ. فریــا كەوتــم لە چەنــد چركەیەكدا 
زۆربــەی رووخســارەكان ببینــم وبیانناســمەوە. ئەوانــەی حاجەتێكیانــم قەتاندبوو 
لەریزی پێشەوەی حەشاماتە گڕتێبەربووەكە بوون. لەو چەند چركەیەدا بینیم بە 
هــەزاران فیشــەك، روو لــە ئاســمان و بەرەو من تەقێندرا. بــە هەزاران دەمم بینی 
تــا ئەوپــەڕی دەكرانــەوە و لە دژی مندا هوتافیان دەكێشــا. هەزاران قاچم بینی 
بەزەویــدا دەكوتــران و عــەرد لەبن پێیان دەلەرییەوە. ئەوان پڕ بوون لە رق. رقێكی 
پەنگخــواردوو. ئــەوان پڕبــوون لە تۆڵە. ئەوان هەر لە ســەرەتای بەڕێكەوتنیاندا، 
بەرەو كۆشــكەكەی من هاتن. بەســەر هەموو دایەرەكانی ئەمن و بەســەر بینای 
دام و دەزگا داپڵۆسێنەرەكان و بەسەر هەموو ماڵە رەفیق و مەسئولە عەرەبەكاندا 
بازیــان داو بــەرەو الی مــن هاتــن. رژێم، بەهەمــوو دام و دەزگاكانییەوە هێندەی 
مــن ئــازاری بــەم خەڵكە نەگەیاندبوو. هەموو عەرەبــەكان هێندەی من ئەزیەتی 
ئەم خەڵكەیان نەدابوو. هەموو ئەوان بەقەد من خەڵكی ئەم شارەیان نەكوشتبوو. 
كەســیان هێنــدەی مــن ملــی كوڕانــی ئــەم شــارەیان بۆنــاو پەتی ســێدارە بەڕێ 
نەكردبوو. نەخازمە، كە من هاوزمان و هاوشاری و هاونەتەوەی خۆیشیان بووم. 
بۆیە هاتن تا گڕی ئاگرە سوتێنەرەكەیان سەرەتا لە جەستەی من و لە كۆشكی 
من بەردەن. بە پەلە پەلێكی زۆر جانتایەكەم دەســتدایێ كە پێشــتر لەبەردەســتم 
دانابوو، خۆم گەیاندە كونە نهێنییەكەی ئەو تونێلەی لە ئاودەستێكی مەترووكی 
كۆشكەكەمەوە بەرەو ئەودیوی شەقامەكە، كە رێك لەناو ئاودەستێكی مەترووكی 
ئــەو خانــووە قــوڕە پەرپــووت و كــۆن و خراپــەی بەرامبەر كۆشــكەكەم لەودیوی 
شــەقامەكە دەردەچــوو. ئــەوێ ماڵــی دایكم بــوو. ئەو دایكەی چەند ســاڵ بوو 
خۆی لێم كەڕ و الڵ كردبوو. تەنانەت بۆ جارێكیش چاوی هەڵنەبڕی سەیرێكم 
بــكات. هیچــی نەگــوت. تەنها ئەوكاتانــەی منی دەبینی وەكو مادە شــێرێكی 
برینــدار، وەكــو پشــیلەیەكی چڕنوكتیــژی زامــدار كە بەچكەكەیــت لەبەرچاوی 
كوشتبێ مرخەیەكی هێندە ترسناكی لێ دەكردم بە هەموو جەبەرووتی خۆمەوە، 
بەهەمــوو دڕندەیــی خۆمەوە، بەهەموو هێز و توانا لەبــن نەهاتووەكەی خۆمەوە، 
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بەهەمــوو بــێ شــەرمی و دەستوەشــێنی خۆمــەوە هێندەی مشــكێكم لێ دەهات 
و لەبەرچــاوی نەدەمــام. لــەو چێشتەنگاویشــدا، كــە بارانێكــی بەخــوڕ دەباری، 
خۆم كوتایە ژوورە ســاردو دوكەاڵوییەكەی دایكم. هەر ســەری هەڵنەبڕی. هەر 
نیگایەكــی گوزەراشــی نەكــردم. هەر جوابی ساڵوەكەشــمی نەدایەوە. نە گوتی 
فەرموو دانیشــە نە گوتی بڕۆ دەرێ لەماڵی من. نە بزەیەك كەوتە ســەر لێوی 
و نە لۆچێكیتر لە نێوچەوانی زیادبوو. نە كەیفخۆش بوو نە دەموچاوی تێكنا. 
لەشــوێنی خۆی و لە دەقی خۆی نەبزووت. منیش بە شــەرواڵێك و كراســێك و 
جانتایەك لە شــانم، كەمێك دوورتر لە دایكم، دانیشــتم. دەتگوت كەروێشــكێكم 
راوچی رەدووی ناوم و خۆم كوتاوەتە ماڵی گورگێك. لەوكاتیڕا هەستم بەوە كرد 
بنیادەمێكــی قێــزەون و پیــس و ناپاكم. گوێم لە هوتاف و تەقەیەكی بێ شــومار 
دەبــوو لەبــەردەم كۆشــكەكەمدا كە ئێســتا، بەهەموو شــكۆو هەیبەتییــەوە، لەناو 
بڵێســەی ئاگری تووڕەیی و غەزەبدا دەســووتا. دەنگی شــكان و بۆنی ســووتانم 
بۆ دەهات. ئەوان بەو هەندەش نەوەستان. چەندان شۆفڵیان هێناو لەماوەی چەند 
كاتژمێرێكدا دەتگوت لە قاتی كۆشكەكەی مندا، زەوی بە رێختەری پەنجا پلە 
هەژیوە و كۆشكەكەی منی قوت داوە. هیچی بەسەر هیچەوە نەما. جاربەجارێ 
بە دزییەوە، لە كەلێنێكدا، لە درزێكی دەرگادا، لە ملە تاتكێیەكی سەر دیواری 
حەوشــەی ماڵەكــەی دایكمدا ســەیرێكی ئەودیوی شــەقامەكەم دەكــرد. هەموو 
خەڵكــی شــار و هەموو خەڵكــی ئاواییەكانی دەوروبەر لەبــەردەم ماڵەكەی مندا 
كۆببوونەوە و هەموو شتێكیان شكاند و سووتاند و رووخاند. بەاڵم كەس نەیدەزانی 
ئێــرە، ئــەو خانــووە قوڕە كۆنە، ئەو كەالوەیــە ماڵی دایكمەو لەوانەیە من لێرە بم. 
كەس گومانی نەكەوتە ســەر ئێرە. دایكم لەورۆژەوە كە زانی من دەســتم چۆتە 
خوێنی براكەم و من كوشتوومە، ئیدی كەس نەیبینی. كەس گوێی لە دەنگی 
نەبوو. كەسیش زاتی ئەوەی نەكرد لێی بپرسێت بزانە چی بەسەر هاتووە. تەنها 
یەكێك لە ژنە خزمەتكارەكانی من دەبوایە رۆژی جارێك بچێ ئەو و ناوماڵەكە 
تــەڕ و وشــك بــكات و پێویســتییەكانی بــۆ دابین بــكات و خواردنی بــۆ ئامادە 
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بكات. ئەو خزمەتكارەش ئێستا دەبینم یەكێكە لە دانیشتوانی ئەو گۆڕستانە بێ 
سەروبەرەی ئەو خوارە. چەند رۆژێك بەر لە تەقینەوەی گڕكانەكە، زانیم یەكێك 
لە پاســەوانەكانم، لە نیوەشــەوێكداو بە مەســتی، پەالماری ئەو ژنە بێ كەسەی 
دابوو. پاشــانیش كوشــتبووی و فڕێی چۆڵەوانییەكی دابوو. من دەمزانی بەاڵم 
نەدەكــرا، لەســەر ژنێكی بێ كەس، دڵی پاســەوانێكم بڕەنجێنــم. هەتا دنیا بەرەو 
شەو و تاریكی دەچوو، بەر دەرگای ئەو كۆشكەی زەمانێك بەهەیبەتەوە لەسەر 
پێ بوو، چۆڵتر دەبوو. كە تاریكایی شــەو بە تەواوی باڵی كێشــا بەســەر شــارە 
خرۆشــاوەكەمدا، مرخەیــەك لــە دایكم هەســتا زراو رژێنی كردم. هەســتاو چوو، 
سەیرێكی دەرەوەی كرد و هاتەوە. دەرگای بەكراوەیی گرت و ئاماژەی بەوەدا كە 
دنیا تاریكەو كەس لەو دەوروبەرە نەماوە و ملت بشكێنەو بڕۆ.. بەو بارانەو لەنێو 
تاریكایی نووتەكی شــەوێكی یەكجار ناخۆشــدا، بەكراســێكی بەرم و شــەرواڵێك 
لەپێــم و جانتایــەك لــە ملــم، بــۆی دەرچووم. هیــچ نەمدەزانی بۆ كــوێ دەچم. 
قەدەر منی خستەوە سەر هەمان ئەو تولە رێگایەی هێنامیەوە ئوتێلە وێرانەكەی 

بەرمۆدا.. هاتمەوە ئێرە. بەاڵم ئەمجارەیان بەتەنها. بێ سامان و كەرەم...
سەرم لە مەعبێنی ئەژنۆكانم دەرهێنا. كەمێك خۆم راست كردەوە. لەو دوورە، 
بینیم سامان و كەرەم وەستاون و بە مەلوولییەوە نیگایان تێبڕیوەتە من. سەرێكیان 
بــاداو پشــتیان تێكــردم و لەنێــو تەمومــژدا بزربوونەوە. وەك ئەوەی دوو ســەرە ژن 
هەریەكەیــان الیەكــی لێفەیەكی شــۆردراویان گرتبــێ و هەریەكەیان، هەموو ئەو 
هێزەی لەناو باسك و مەچەكیاندایەتا دوا تنۆكی ئاوی لێ بچكێتەوە بیگوشن، 
پێدەچوو، ئەو دوو قۆڵ و باسك ئەستوورەی هەمووجارێك بە باوەشێك زنجیر دێنەوە 
و دەست و قاچەكانم دەبەستنەوە، منیان وەكو لێفەیەكی شۆردراو گوشیبێ. هیچ 
تەڕایــی و هیــچ هەســتێك كەلەنــاو هەر مرۆڤێك و لەناو هــەر بنیادەمێكدا هەیە 
لەناو مندا نەمابوو. هەر ئەوەی تین و وزەو هێزە تێمدا داچۆڕابوو. بە تەواوەتی 
داهێزرابووم و خەریك بوو لە هەموو جووڵەو بزاوتێك دەكەوتم. كاتێك لە دووالوە بن 
باڵیان گرتم و قیتیان كردمەوە بینیم دادگا وەكو جاران دانیشتۆتەوە. حاكمەكان 
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بەڕیــز دانیشــتوون و ســەریان لەنــاو فایــل و كاغەزەكانــی بەردەمیانــە. دایكم لە 
بەرامبەرم راوەســتابوو، تەرمی براكەمی لەكۆڵ بوو. حەشــیمەتی جارانی پێشتر 
هەمــووی ئامــادە بوون. ســەرم لەو ســڕە دەرنەچــوو، ئەوانە چۆن و لــە كوێوە وا 
بەیەكــەوە دەگەنــە نێــو هۆڵە بــێ دیوارەكەی دادگا. كێ ئاگاداریــان دەكاتەوە و 
كــێ لــە مردن واگایان دێنێتەوە و لــە گۆڕەكانیان دەردەچن. بۆچی هێندە رژدن 
و وەكو ئەوەی دەوامێكی رەســمییان هەبێ دێن و هەركەس لە شــوێنی پێشــووی 
خۆی دادەنیشێ. كابرا مەچەكئەستوورەكە گورزەكەی دەستی سێجار بەرزكردەوە 
و كوتــای بــە ســاجە ئاســنینە هەڵواســراوەكەی بەردەمــی و هاژەی پاشــدەنگی 
ســاجكوتانەكە هەتــا عەیامێــك هــەر لەناو مێشــكمدا دەنگی دەدایەوە و كاســی 
دەكردم. حاكمی ناوەڕاست، چاویلكەكەی لەسەر لووتی دابەزاند و چاویلكەیەكی 
دیكەی لە شــوێنی دا جێگیر كرد. ئاوڕێكی سەرســەنگینی الی منی دایەوە 
و پرســیارێكی نوێی ئاراســتە كردم. لەم دانیشــتنەی دادگادا مردووەكان تووڕە 
ببــوون. غەزەبیــان لــێ دەباری. پیاوێكــی كفنپۆش، پەتی قرتاوی ســێدارەی بە 
دەســتێكەوە بەرزكردبــۆوە، پــڕ بــە گەرووی هاواری دەكرد » ئــەو تاوانبارە دەبێ 
حوكم بدرێ. ئێمە بێزاربووین لە رەوتی خاوی بەڕێوەچوونی دانیشــتنەكانی ئەم 
دادگایــە. ئــەو تاوانبــارە دەبێ حوكم بدرێ هەموو بەرەبەیانی ســپێدەیەك، بەر لە 
خۆرهــەاڵت، لــە ســێدارە بــدرێ. لە كاتــی خۆرئاوابووندا ملی لە پەتی ســێدارە 
دەربهێنــدرێ و زینــدوو بكرێتــەوە. بەرەبەیانی ســپێدەی رۆژی پاشــترێ، بەر لە 
خۆرهــەاڵت لــە ســێدارە بدرێتــەوە. بــۆ ئێــوارە، لە كاتــی خۆرئاوابوونــدا ملی لە 
پەتەكە دەربهێندرێ و زیندووبكرێتەوە. بەرەبەیانی سپێدەی رۆژی پاشتر، بەر لە 
خۆرهەاڵت لە سێدارە بدرێتەوە. بۆ ئێوارە لە كاتی خۆرئاوابووندا ملی لە پەتەكە 

دەربهێندرێ و زیندوو بكرێتەوە. بەرەبەیانی سپێدەی رۆژی...
حاكمــی ناوەڕاســت ســێجار چەكوچەكــەی كێشــا بــە مێزەكــەی بەردەمی و 
مردووە كفنپۆشــەكە لە شــوێنی خۆی دانیشــت وبێ دەنگ بوو. بینیم هەردووك 
چاوی ببوونە گۆمی خوێن. لێوەكانیشی دەلەرزی. نازانم لە سەرما بوو یان لە 
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تووڕەییا.
لە ریزەكەی ئەمالترەوە، گەنجێك هەســتایەوە، كالشــینكۆفێكی بە دەســتەوە 
بوو. لە كەمەر بەرەو ژوورێ رووت بوو. ژماردم شوێنی سێزدە گوللە بە سینگ 
و زگییەوە بوو. شوێنی گوللەكان كون بەدەر ببوون و لە توێی كونە برینەكانەوە 
دەمتوانــی ئەودیــوی گەنجەكــە ببینم. ئەویش پڕ بە دەنگی هاواری دەكرد و بە 
دەســتێكی، كالشــینكۆفەكەی لە هەوادا رادەوەشــاند »چیدی سەبر و ئۆقرەمان 
نەمــا. چەندجــار دەبــێ لە گۆڕەكانمان بێینە دەرێ و بەم ســەرما ئێســكپروكێنە 
بێینە ناو ئەم هۆڵە ساردوســڕە. ئەو كابرایە، ئەو هەموو بێنە وبەردەیەی ناوێ. 
چەنجاریدیكە دەبێ بێین لێرە لە ســەرما هەڵبلەرزین و خەوەنوچكە بمانگرێ و 
گوێ بۆ حیكایەتەكانی ئەو تاوانبارە بگرین. ترسمان لەوەیە دادگا، پاساوەكانی 
ئــەو موجریمــە بــە نــەزەری ئیعتیبــار وەربگــرێ و دواجار دڵی بۆی بســووتێ و 
ئازادی بكات. كێ ناڵێ دادگا داوای لێبوردنیشــی لێ دەكات. یان كێ ناڵێ 
ئێمەیش ناچار دەكرێین داوای لێبوردنی لێ بكەین لەوەیا كە ئێمەی كوشــتووە. 
چونكــە وەك خــۆی دەڵــێ هیچێــك لــەو تاوانانــەی ئەنجامــی داون خەتای ئەو 
نەبووە. خەتای باوكی بووە كە ناوی ناوە قابیل. ئایا هەر كەس ناوی قابیل بوو 
دەبێ وەكو گورگ بكەوێتە وێزەی خەڵكی و راســت و چەپ بیانكوژێ؟ یان 
دەڵێ ئەو بەرپرس نیە لە تاوانەكانی. چونكە قەدەرێكی نادیار ئەوەی لە تەختی 
نێوچەوانیدا نووسیوە دەبوایە براكەی بكوژێ و ناپاكی لەگەڵ هاوڕێكانی بكات 
و هەر ســێزدە ژنەكەشــی بە كۆرپەكانی ناو ســیكیانەوە بكوژێ. ئایا ئەم پاساوە 
خەڵەتێنەرانە دەتوانێ ئەو گورگە دڕندەیە لە سزای گوللە بارانكردن قوتار بكات. 
ئەوە دەبێ هەموو فیشــەكەكانی دنیا كۆبكەنەوە و لە ســپێدەیەكدا پشــتی بدرێتە 
دیوارێكی گڵی و هەمووی پێدا بتەقێنن. پێویست بەوە ناكات هێندەی درێژە پێ 
بدەن. دەبێ هەموو فیشەكەكانی دنیا كۆبكەنەوە و لە سپێدەیەكدا، پشتی بدرێتە 
دیوارێكی گڵی و هەمووی پێدا بتەقێنن. دەبێ هەموو فیشەكەكانی دنیا«...
حاكمی ناوەڕاست سێ جار چەكوچەكەی دەستی كێشا بە مێزەكەی بەردەمی 
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و گەنجەكە لە شوێنی خۆی دانیشتەوە. بەاڵم بە دەستێكی، كالشینكۆفەكەی 
هــەر لــە هــەوادا رادەوەشــاند. ناوە ناوە بــە پەنجەكانی دەســتەكەی دیكەی كونە 
برینەكانی شــوێنی گوللەكانی لەســەر ســینگ و زگی پاك دەكردەوەو پەنجەی 
تێــڕا دەكــردن تــا هەوای ســارد لێیەوە دزە نــەكات و بڕژێتە ناو هەنــاوی. تاو نا 
تاوێكیش ئاوڕێكی دواوەی دەدایەوە. وەك ئەوەی چاوەڕێی هاتنی كەسێك بكات 

و هەموو جارێكیش بە نائومێدییەوە رووی وەردەسووڕاندەوە ناو هۆڵی دادگا.
كامڵە پیاوێكی دیكە، لە ناوەڕاستی ریزی ئەوالتر هەستایەوە. دەتگوت رەوە 
ســەگێكی هار، یان كۆمەڵە گورگێكی برســی پەالماریان داوە. دەتگوت لەژێر 
چڕنــووك و چنگۆڵــی هەزاران پشــیلەی تــووڕە خۆی راپســكاندووە. ئەو پیاوە، 

چەند مەترێك گوریسی بە لوولدراوی لەدەستدابوو:
» ئێمە دەترسین دواجار رەوتی دادگا پێچەوانە ببێتەوە و ئەو بێگوناه دەربچێ 
و ئێمــە لەجێــی ئەو بخرێینــە ناو قەفەزەكە و دادگایی بكرێین. چڕوچاوی ئێوە 
حاكمــەكان لەوەدەچــێ بەزەییتــان بــەو تاوانبارەیا بێتەوە. ئەم پەتەی دەســتی من 
دەبینــن. تەنهــا بــە گوناهــی ئەوەی كوڕەكەم لە شــاخ، بەشــداربووە لە شــۆڕش، 
بــە فەرمانــی راســتەوخۆی ئــەو موجریمەو ئا بەم گوریســەوە بەســتیانم بەدوای 
سەیارەیەكەوە و هێندەیان لەسەر سك، بەنێو كۆاڵن وشەقامەكانی شاردا راكێشام 
تا جەستەم هەال هەال بوو و گیانم دەرچوو. ئێستاش پێست و گۆشت و دەمارەكان 
و تەنانەت بەشێك لە ئێسقانەكانیشم بەسەر قیڕتاوی شەقامەكان و خۆڵ و خاكی 
كۆاڵنەكانــی شــاردا ماوە. ئەو فنجە فنجــەی بۆ چییە. مەگەر دادگا بۆ ئەوە 
نیە مافی خەڵكی ستەملێكراو وەربگرێتەوە. ئەو كابرایە دەبێ لەباتی گوریس، 
بەو زنجیرەی لە دەســت و قاچی ئااڵوە بەدواوەی ســەیارەیەكەوە ببەســترێتەوە و 
چی شەقام و كوچەو كۆاڵن و چی جادەو رێگەوبان لەو واڵتەیا هەیە رایكێشن 
بەسەریدا تا هەموو پێست و گۆشت و دەمارو ئێسقانەكانی بە شەقام و جادەكانەوە 

بنووسێ.دەبێ لەباتی گوریس، بەو زنجیرەی لە دەست وقاچی«...
حاكمەكەی ناوەڕاســت، ســێجار چەكوچەكەی دەســتی كێشــا بــە مێزەكەی 
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بەردەمی و كامڵە پیاوەكە لە شوێنی خۆی دانیشتەوە. وەك كەسێك تەپ و تۆز 
لەخــۆی بكاتــەوە بــەردەوام خۆی رادەتەكاند و من دەمدیت وردە گۆشــت و وردە 

ئێسقانی لێ هەڵدەوەری.
لــە ریــزی هــەرە دواوە مێردمنداڵێــك هەســتایەوە، ســەرە بڕاوەكــەی خــۆی 
لەناولەپــی دەســتێكی بــەرز كردبــۆوە تــا هەمــووان بیبینــن و قسەكانیشــی هەر 
لــەو زارەوە دەردەچــوو كــە بە ســەرە بڕاوەكەیەوە بوو » جەنابــی حاكم، من تەنها 
شــوانكارێك بــووم و چەنــد مــەڕ وبزنێكــم دەلەوەڕاند وئاگام لە حەشــتەبای دنیا 
نەبــوو. مەفرەزەیەكــی ســەر بەم تاونبارە، خۆیشــی لەگەڵیان بــوو هاتن و هەرلە 
خۆیانــەوە هەنــدێ تۆمــەت و بوختانــی ســەیریان دایــە پاڵم و دامیانە بەر شــەق 
و قۆنداغــە تفەنــگ. هەرچــی لێیــان پاڕامــەوە هیچ ســوودی نەبــوو. تەنانەت 
پێاڵوەكانیانــم مــاچ كــرد و گوتــم دایكم هەر منی هەیە، بەاڵم ئەوان ســەرمیان 
گــۆش تــا گۆش بــڕی و بردیان بۆ دایەرەی ئەمنەكە. لــەوێ بڕێ پارەیان پێ 
وەرگرت و سەرمیان هێنایەوە لە چۆڵەوانییەك، دوور لە جەستە بێ سەرەكەمەوە، 
لە پەنجەرەی سەیارەكەیانەوە فڕێیان دام و رۆیشتن. تكایە سەری ببڕن جەنابی 

حاكم. تكایە سەری ببڕن. تكایە سەری ببڕن جەنابی حاكم«.. 
حاكمی ناوەڕاست بۆ ئەوەی كۆتایی پێ بهێنێ بەو ناڕەزایەتی دەربڕینەی 
مردووەكان، زیاتر لە سێجار چەكوچەكەی كێشا بە مێزەكەی بەردەمی و روو لە 

مردووەكان گوتی: 
- ئێمە لێرەین بۆ ئەوەی عەدالەت جێبەجێ بكەین و مافی ســتەملێكراوان 
وەربگرینەوە. بەاڵم هەر بە تەبیعەتی حاڵ، دادگا بۆهەمووان دەرفەتی یەكسان 
دەبەخشــێ و دەڕەخســێنێ. هــەم بۆ تۆمەتبار و هەمیش بــۆ تاوانلێكراو. ئەوەی 
راســتیش بــێ ئێمە دەبێ رەچاوی هەمــوو بنەماكانی مافی مرۆڤ بكەین. لە 
واڵتــی ئێمەیــا، بەپێــی یاســا، كەس لە ســێدارە نادرێ. ئەوە ئێمەین، ئەم ســێزدە 
حاكمە، پێچەوانەی خواستی فەرمانڕەوایی تازەی واڵت دەجووڵێینەوە و كەسێك 
بــە تۆمەتــی ناپاكــی و خیانــەت، كــە لــە ســەردەمی حوكمڕانێتی رابــردوو، دژ 
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بــە گەلەكــەی خــۆی كردوویەتــی دادگایــی دەكەین. ئەگینا لــەم واڵتەیا، هەر 
لــە ئەساســدا، تۆمەتێــك بوونــی نیە ناوی خیانــەت بێت. لەم واڵتەیــا خاینەكان 
هەمیشــە دەكەونە بەر بەزەیی دەســەاڵت و دەبەخشــرێن. هەمیشــە بەر لێبووردن 
دەكــەون. تەنانــەت پلەو پۆستیشــیان پێ دەدرێ. ئێمە بــە دزی و دوور لەچاوی 
فەرمانڕەوایەتی نوێی واڵت، بەڕێوەچوونی دادگاییكردنمان هێناوەتە ئەم شوێنە 
التەریــك و چەپەكــە، تــا كــەس نەمانبینێ. ئەگینا هەر ســێزدە حاكمەكەی لێرە 
مەوجوودیــن، نــەك هەر دەســتگیر دەكرێین، لە كارەكانیشــمان دوور دەخرێینەوە و 
لەوانەشە بشكوژرێین.كەوابێ، ئێوە دەبێ سوپاسمان بكەن و پێزانینی خۆتان بۆ 

ئەم هەوڵە رەچەشكێنەی ئێمە دەربڕن..
وەكــو ناڕەزایەتــی دەربڕیــن، غەڵبەغەڵبێكــی تێكــەڵ بــە زریكــەو قیــژان و 
قژڕنینەوە و لەخۆدان و پێكوتان بەسەر زەویداو شەپا زللە بە الروومەتداكێشان و 
خۆدانە بەر نوقورچەو و مســتكوتان بە دەفەی ســینگ و هوتافكێشــانی رووەو 

حاكمەكان مستیان لە هەوادا رادەوشاند.
من لە ترســا چوبوومەوە ناو پێســتی خۆم و ئاگام لەخۆم بوو وەكو دارەبی 
نــاو ئــاو هەڵدەلەرزیــم و لێــوە لــەرزەم گرتبوو. ترســم لەوەبوو ئەو هەمــوو مردووە 
تووڕەیــە پەالمــارم بــدەن و هەنجن هەنجنــم كەن. لەناو قەفەزەكەیــا هەڵكوڕمام. 
ســەری خۆم لەناو هەردوو باســكی لە زنجیركێشــاومدا گرت. ترس گرمۆڵەی 
كردمــەوە. زریكــەو ژاوەژاوێكــی زۆر كەوتبووە ناو هۆڵەكــەوە. دیمەنی ئەوانەی 
من كوشتبوویانم تۆقاندمیان. ئاوڕێكی الی حاكمەكانم دایەوە كە هەر سێزدەیان 
هەســتابوونەوە ســەرپێ و بەبێ دەنگی، ســەیری مســت راوەشــاندنەكانی مردووە 
تووڕەكانیــان دەكــرد. لەوەدەچــوو، حاكمــەكان دەستەوەســتان بووبــن و نەزانــن چ 
كاردانەوەیەك لەخۆیان نیشان بدەن تا هیچ نەبێ مردووەكان كەمێك هێور ببنەوە 
و رەوتی دادگاییكردنەكە كەمێك بە هێمنی بەڕێوەبچێ. بەاڵم وانەبوو. چونكە 
مــردووەكان بــەدەم ناڵــەو فیغــان و گریــان و خۆڕنینەوە ولەخۆدانەوە، پشــتیان لە 
حاكمەكان كرد و هۆڵی دادگایان جێهێشت تا بچن بە نائومێدییەوە لەناو گۆڕە 
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غەریبەكانیــان پاڵكەونــەوە. ئەوان كاتێك لە حاكمەكان و لە دادگا ئومێدبڕاوبوون 
كاتێ حاكمەكەیناوەڕاست گوتی » .. لەم واڵتەیا، هەر لە ئەساسدا، تۆمەتێك 
بوونی نیە ناوی خیانەت بێت. خائینەكان هەمیشە دەكەونە بەر بەزەیی دەسەاڵت 

و دەبەخشرێن. هەمیشە بەر لێبووردن دەكەون«...
وەختێك ســەری كاس و وڕ و پڕ لە هەوای ترســم لەنێو باســكەكانما هێنایە 
دەرێ هیچ كەسێك لەو ناوەیا نەمابوو. تەنها من مابوومەوە. هاوارێكی خنكاو 
لە ناوەڕاســتی گەروومدا پەنگی دابۆوە. كەش و هەوا مژاوییەكە لە شــەوێكی 
ســامناكی زەمهەریراوی دەچوو. تەمەكە هێندە خەســت وچڕ ببوو هیچ شــتێكم 
لــێ دیارنەبــوو. نــە گۆڕســتانەكەی ئــەو خــوارەوە و نــە ئوتێلە بــێ میوانەكەی 
بەرمــۆداو نــە درەختــە رووتاوەكــە. هەمــوو دنیا نوقمــی ناو تەمومژێكی ســارد 
و ســڕ ببوو. نازانم لەســەرما مەییبووم یان لەترســا تاســابووم. منێك كەوتبێتمە 
ناو عەزاب و ســەرگەردانی و تەنهاییەكی هێندە ترســناكدا چ پێویســتییەكی بە 
دادگاییكردنــم هەبــوو. مەگــەر دواجار ئەو دادگایە چ ســزایەكەم بۆ دەبڕێتەوە. 
لەســێدارەم دەدات؟ گوللە بارانم دەكات؟ بەدوای ســەیارەدا رامدەكێشــێ؟ ســەرم 
دەپەڕێنــێ؟ فڕێــم دەدەنــە نــاو چاڵــی ئاگــر یان حــەوزی تیزاب؟ لــە ژوورێكی 
ئینفیرادی ســارد و ســڕی زیندانێكدا دەرگام لەســەر كڵۆم دەدەن و لێمدەگەڕێن 
تا لە تێنوێتی و برســێتیداو لەناو پیســی و بۆگەنیدا بخنكێم و گیانم دەرچێ؟ 
سەراوژێر هەڵمدەواسن و كەس بەالمەوە نایێ هەتا هەموو چركەیەك جارێك بمرم؟ 
ددانەكانم بە پالیس هەڵدەكێشن؟ نینۆكەكانم یەكەیەكە دەردەكێشن؟ زمانم دەبڕن؟ 
ئێ چیم لێ دەكەن. من هەموو ئەوانە بە پاداشتكردن دەزانم نەك بە سزادان. هەر 
ســزادانێك لەم دۆخە نەجاتم بدات لە شــەكرم پێ شــیرینترە. منێك نازانم زیندووم 
یان مردوو. منێك تاك و تەنها فڕێدراومەتە ئەم مەنفاو عەدەمســتانە ترســناكە، 
منێــك نازانــم لەكوێــم و چیــم بەســەردێت و دەبــێ چی بكــەم و روو لە كێ و لە 
كوێ بكەم. منێك لەباران و تەم و مژ و سەرماو درەختە رووتاوێك و ئوتێلێكی 
پڕ لە ترس و سام، دەڵێی درووستكراوە تا یەكێك لە فیلمە ترسناكەكانی ئالفرێد 
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هیتشــكۆكی لــێ بەرهەم بهێنــدرێ، منێك كەوتوومەتە نــاو تاریكاییەكی رەها، 
بێدەنگییەكی رەها، ترسێكی بێ كۆتایی، چ باكێكم بە سزای دادگایەكە، ئاخۆ 
كەی بڕیارێك دەدا یان نا. گەورەترین و ئاڵۆزترین پرسیار الی من ئەوەیە » من 
بۆچــی لەدایــك بووم«. بۆ ئــەوەی ناچار بكرێم براكەی خۆم بكوژم. بۆ ئەوەی 
بكەومــە بــەر نەفرینــی دایكــم، بۆ ئــەوەی كوشــتنی بنیادەم ببێتە پاســاوێك بۆ 
زیندوو مانەوە و خۆشگوزەرانیم. بۆ ئەوەی ئەركی كوشتنی ئەو هەموو خەڵكە 
بەمن بســپێردرێ. بۆ ئەوەی شــوێنێك لە دۆزەخ پڕ بكەمەوە. ئەی بۆچی. هەر 
بەڕاست من بۆچی لە دایك بووم. لە جەنگ هەاڵتم بۆ ئەوەی نەكەس بكوژم 
و نــە كــەس بمكــوژێ و بۆخۆم بژیم. كەچی لە دەرەوەی جەنگ، هەم كەســیان 
پــێ كوشــتم و هەمیــش كوشــتمیان. ئەمــە چــۆن هاوكێشــەیەكە من ســەرم لێی 
دەرناچێ. لە جەنگ ئەو كەسانەم نەكوشت كە پێیان دەگوترا دوژمن، بەاڵم لە 
دەرێی جەنگ براو هاوڕێكانی خۆم كوشت. ئەو كەسانەم كوشت كە لە زمانی 
مــن و خوێنــی مــن و نەتــەوەی من و هاونیشــتمانی من و كــەس وكاری من و 
هاوشاری من و .. بەراست من كێم. من چیم. لە شكڵدا بنیادەمم، لە كردەوەدا 
ئاژەڵێكی دڕندەم. من بكوژم. من ستەمكارم. من سێزدە ژنی خۆم بە كۆرپەی 
ناو سكیانەوە كوشت. چەند خوێنسارد، چەند بێباك كوشتیانم. بەراست من كێم. 
ئایــا لــە ســەرەتای خەلیقەتدا ئــەو پرۆگرامەم لەناودا چێنــدرا ببم بە بكوژێكی 
ئاوهــا ترســناك..خۆم لــە راســتەڕێ دەرچــووم و كەوتمە ســەر الرێــی ژیان. نا، 
خــۆم نەبــووم، ئەی كێ بــوو؟ دڵنیام ئەو پەنجەیەی، لە بەرەبەیانی ســپێدەیەكی 
فێنكی رۆژێكی خۆشدا، پەالپیتكەی كالشینكۆفەكەی داگرت وسی گوللەی 
نــا بــە براكەمــەوە، فەرمانــی لەمــن وەرنەگــرت. نــا، بە ویســت و ئیــرادەی من 
نەبوو. ئەو پەنجە، هەر پەنجەی من نەبوو. پەنجەكەیان بە دەســتمەوە چاندبوو. 
چۆن پەنجەی شــایەتمانی دەســتەی راستەم پەالپیتكەی كالشینكۆفە ساردەكە 
دادەگــرێ و براكــەم دەكــوژێ؟ نا، ئەوەپەنجەی من نەبــوو. پەنجەی منیش بێ 
بەشــێك نەبــوو لــە دەســتی مــن. پەنجــەی منیــش بێ لەژێــر ئیــرادەو فەرمانی 
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مــن نەبــوو. دەگەڕێمــەوە ئەو كاتــی، كاتی بەرەبەیانی ســپێدە زووەكــەی بەر لە 
خۆرهــەاڵت. ئەوكاتــەی لــە بەرامبــەر براكەمــدا كەوتمە ســەرچۆك. ئەژنۆیەكم 
لەســەر عەرد داناو ئەویدیكەم كردە نیوە ئەســتوونێك و ئەو دەستەم لەسەر جێگیر 
كرد كە كالشــینكۆفەكەی گرتبوو. چوومە ســەر پەنجەی شــایەتمانی دەستەی 
راستەم كە بەسەر پەالپیتكەی كالشینكۆفەكەوە بوو. گوێم لە دەنگی دەرچوونی 
ســی گوللە دەبێ. بەاڵم هەموو هەســتەكانم لەســەر پەنجەكەم كۆدەكەمەوە. نا، 
من نەبووم. هیچ فەرمانێك لە مێشكی منەوە بۆ پەنجەی شایەتمانم دەرنەچوو 
تــا پەالپیتكەكــە دابگــرێ. پەنجەكــەم ئەوكاتــی لــە دەرەوەی ئیــرادەی من بوو. 
پەنجەكــەم خیانەتــی كرد؟ ئەمە چیە؟ خــۆم هەڵدەخەڵەتێنم. ئەی من نەبووم بە 

هیوام گوت 
» براكەم..دەبــێ بتكوژم. ئەگەر نەتكوژم ئەوان دێن تۆش ومنیش 
دەكــوژن. كەواتە، دەبێ بتكوژم تا مــن زیندوو بمێنمەوە. قەدەر وای لێ 
نووســراوە براكەم. تۆ بمری باشــترە. ئەشــكەنجە هیــچ دەرفەتێكی بۆ 
ژیان تێتدا نەهێشــتۆتەوە. تۆ بمرە برام. تۆ بە شۆڕشگێڕیی دەمری. تۆ 
لە داهاتودا نازناوی شــەهیدت پێ دەبەخشــرێ. تۆ لەو دنیا سەرت بەرز 
دەبێ. من فیرارێكی عەســكەریم. بشــكوژرێم پێم دەڵێــن چاكیان كرد 
كوشتیان. با فیراری نەكردبایە. بەاڵم وا بەتۆ ناڵێن. دەڵێن بە قارەمانیی 
بەرگەی هەموو ئەشــكەنجەكانی گرت. بەاڵم مخابن بە دەستی براكەی 
كوژرا. لێرەدا، قەدەر وای پۆلێن كردووین. لەم ســپێدەیەدا، هێشتا خۆری 
رۆژێكی نوێ هەڵنەهاتووە، تۆ دەبیت بە شەهیدی میللەتەكەت و منیش 
ناوم دەچێتە ناو لیســتە رەشــەكەی ئەو كەسە ناپاكانەی براكەی خۆیان 
كوشــت. من دەبمە برا كوژ. ئەتۆ ســەرت بۆ هەمیشە بەرز دەمێنێتەوە. 
منیش دەبم بە سەرشــۆڕی ئەو دنیاو ئەم دنیاش. قەدەر وای نووســیوە 
براكەم. تۆ بەختت باشە. ئەگەر من بەختم باش بوایە ئێستا من لەباتی 
تۆ، دەســتەكانم لە پشتەوە دەبەستراو لەو ئەســتوونەوە دەبەسترامەوە 
و دەمیشــم دەبەســترا تا هیچ نەڵێم و چاوم بە كراوەیی دەهێشترایەوە 
تــا ببینم ئــەوە براكەمە وا دەمكوژێ. دوژمن نیە. براكەم. كوڕی دایك و 
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باوكمــە. مــن لەجێی تۆ دەبووم و تۆ، ئێســتا لە جێی من دەبووی. بەاڵم 
تۆ بەختت باش بوو. كوشــتنی تۆ دەرفەتێكی دیكەم پێ دەبەخشــێ بۆ 
ژیان. دەرفەتێكی باش. زۆر باش. پێیانگوتوم وا دەكەن وەكو پاشا بژیم. 
بــەاڵم لە تەماحــی ئەو دەرفەتەی ژیــان نیە تۆ دەكــوژم. لەبەر ئەوەی 
من جەرگ و دڵی تۆم نیە. لە مردن دەترســێم و ئەگەر نەتكوژم منیش 
بە ئەســتوونێكەوە دەبەســتنەوە و مەخزەنێكی پڕ لە فیشەكم لێ بەتاڵ 

دەكەن. من رۆحم لەو كوشتنە چووە«...

ئەرێ. من زۆر قســەم لەگەڵ براكەم كرد. كەوابێ بە ئیرادەو بە ویســت و 
بــە ئاگایــی، ئەوم كوشــت. كەواتــە پەنجەكەم، دەبێ فەرمانی لە مێشــكی من 

وەرگرتبێ و پەالپیتكەكەیداگرتبێ.
هەڵدەســتمەوە. دەڵێــی لــە حــەوزی ئاویــان هەڵكێشــاوم. دێتــەوە بیــرم كاتێ 
هەاڵتم جانتایەكم لەشــان بوو. هاتەوە بیرم هەندێ شــەكر و چاو چەند گلۆزێك 
جگەرەی تێدابوو. ئەو دوو شــتەی هەمیشــە چێژم لێ وەردەگرت. چای شیرین 
و جگەرەی باش. هێندە دەربەســتی خواردن نەدەهاتم. بەاڵم چایەو جگەرە، ئەو 
دوو شــتە بــوون نەدەبوایــە لێم ببڕێن. قاچم خلیســكاو تــا الی درەختە رووتاوەكە 
خۆم نەگرتەوە. لە ئاوەكە پەڕیمەوە. بەنێو كێڵە بێ سەروبەرەكانی گۆڕستانەكەدا 
تێپەڕیــم. بــەر لەوەی بچمە ژوورێ، ئاوڕێكی ســووكی گۆڕە بەتاڵەكەم دایەوە. 
لەســەر تەختە خەوەكەی خۆم دانیشــتم و جانتاكەم راكێشــایە الی خۆم. ســەیرم 
كــرد لــە نزیــك تەختە خەوەكەی ســامان، تەباخێكــی چولەی لێیــە، هاتەوە بیرم 
دوو جلیكانــم لەبــەر هەیوانەكــە بینــی، دەبــێ نەوتــی تیابــێ، لەنــاو ســندوقە 
سیحراوییەكەی سامانیش، سەری هار و ماری تێدایە. بێگومان دەبێ چەندەها 
شــقارتە و چەرخــی تێدابــێ. بــەاڵم لەپڕ دەســتم ســارد بۆوە. دوای ئــەو هەموو 
ساڵە نەوت چۆن لەناو جلیكانێكی پالستیك دەمێنێ. تەباخی چولە چۆن ئیش 
دەكات. لەكــوێ غــاز لەناو چەرخەكانــدا دەمێنێ. ئەی من تاقەتی ئەو بەزمەم 
لەكــوێ بــوو. لەوالتــر كتــری و چاپەستیشــی لێبوو. هەموو ئەوشــتانە تەنها بە 
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كەڵكی ئەوە دەهات كامێرایان بێنیتە ســەر و فیلمێكی ترســناكیان لێ دروســت 
بكەیــت. هەموو ئەو شــتانە كەرەســتەی ناو فلیمێكی ترســناك بــوون. جانتاكەم 
فڕێدایەوە ســەر عەردەكەو لێی راكشــام.كاتێك ســامان و كەرەم وەژوورێ كەوتن 
و هەڵیانســتاندمەوە و هــەردوو بنهەنگڵیــان گرتــم زانیــم بۆچــی دەمبــەن، بەاڵم 
خۆم بە تەواوی رادەســت كرد و وەگەڵیان كەوتم. لە ترســا قاچەكانم نەدەكەوتنە 
ســەرزەوی و ئەژنۆكانم دەنووشــتانەوە و توانای رێكردنم نەبوو. ویســتم بكەومە 
بەرپێیان و داوایان لێ بكەم » من كردم ئەوان نەیكەن« و لێم خۆش بن. بەاڵم 
لە ترسا ددانەكانم بەسەریەكدا قەڕسابوون و لێوەكانم لێكنەدەبوونەوە. ئەگەر واش 
نەبوایە خۆمن دەنگم نووســابوو. بەچاو دەمویســت لێیان بپاڕێمەوە كەچی ئەوان 
تەنها بۆ جارێكیش، بۆ چركەیەكیش ئاوڕی الی منیان نەدایەوە. دەتگوت دوو 
مەئمــوری حكومەتــن و هەر من ناناســن. هەریەكەیان بنهەنگڵێكیان گرتبووم و 
منیان بەسەر زەوییە قوڕاوییەكەدا رادەكێشا. وایشیان بنهەنگڵەكانم دەگوشی وەك 
ئــەوەی زۆر لێــم قەڵــس و تــووڕە بن و دەیانهەویســت تێمبگەیەنن دەرفەتی هیچ 
پەشــیمانبوونەوەیەك لــە بڕیارەكەیــان نیــە و هەر دەبێ جێ بەجــێ بكرێ. دەرەوە 
زۆر ســارد بــوو. لــە بەرەبەیانی ســپێدەیەكی بەر لە خۆر هەاڵتــن دەچوو. منیان 
بەنێو قەبرستانەكەدا برد. هەموو مردووەكان، تەنانەت هەر سێزدە كۆرپەكەش، بەم 
سەرماو زوقم و بەم بارانە ساردە، لەنێو گۆڕەكانیان هاتبوونە دەرێ و هەریەكەو 
لەســەر گــۆڕی خــۆی پشــتی دابــووە كێڵی قەبرەكــەی و ســەرما گرمۆڵەیانی 
كردبــوو. فوویــان لەناولەپی دەســتەكانیان دەكرد و بەوپــەڕی غەزەب و توڕەییەوە 
لێمیان دەڕوانی. زیاتر لە هەموو شــوێنی جەســتەیان، من شــەوقی درەوشــاوەی 
نێوچاوەكانیانــم دەبینــی. ئاســوودە بــوون لەوەیــا ســامان و كــەرەم رەپێش حوكمی 
دادگا كەوتــوون و بڕیاریــان داوە و ئــەوا دەمبــەن حوكمەكەم بەســەردا جێ بەجێ 
دەكەن. لە جۆگەكەیا پەڕاندمیانەوە. ویســتم هەندێك خۆم قورس بكەم بەشــكەم 
لە بردنم پەشیمان ببنەوە. بەشكەم بەزەییان پێمدا بێتەوە. بەشكەم رۆژانی زوویان 
بیــر بێتــەوە و رەحمــێ بكەوێتــە دڵیان. ئــەوان دەیانزانی من لــە بەرامبەر مردندا 
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چەنــد ترســنۆك و زەلیلــم. بــەاڵم وا چنگیــان لە قۆڵ و باســك و بنهەنگڵم گیر 
كردبوو هیچ تروســكایی ئومێدێكیان بۆ نەهێشــتبوومەوە. كاتێ ســەرم هەڵبڕی 
بینیم سەدان، نا، هەزاران پەتی سێدارەیان، بە هەزاران لكی درەختە رووتاوەكەوە 
شۆڕكردۆتەوە. كەرەم چونكە بااڵی درێژتر بوو، لە قاچەكانمەوە منی لە باوەش 
گرتو سامانیش چووە سەر گاشە بەردێك و پەتێكی خستە ملمەوە. وەكو گرێی 
بۆینبــاخ گرێــی گوریســەكەی هەتــا بــن چەناگــەم راكێشــاو لە شــوێنی خۆی 
دابەزی. قاچەكانم كەوتنە بۆشایی و ئاڵقەی گوریسەكە لە قوڕگم ئااڵ. وەكو 
یەكێك منداڵێكی لەسەر جۆالنە دانابێ و گەمەی لەگەڵدا بكات، هەستم دەكرد 
یەكێك جەســتەی هەڵواســراوم دەسووڕێنێ. نیگام دەكەوتە هەرالیەك جەستیەكی 
خــۆم دەبینــی بــە لكێكــی درەختەكەوە هەڵواســراوە. دەتگوت هــەزاران ئاوێنە ی 
تەواونومایــان لــە بەرامبەرمدا دانابــوو. هەزاران خۆم دەبینی، هەزاران من ملیان 
لەناو پەت و بە درەختەكەوە هەڵواسرابوو. من بە هەرالیەكدا بسووڕابامایە هەموو 
منە هەڵواسراوەكانیش بۆ ئەوال دەسووڕان. ئەو ترسە شێلوەی لە روخساری مندا 
رەنگی مردوویەكی كۆنی پێدابووم لە روخساری ئەوانیشدا دەمدیت. گوریسەكە، 
لەبــن چەناگەمــدا، قوڕگمــی بە تەواوی گوشــیبوو. دەمزانــی ئەوانەی ئیعدام 
دەكرێــن و هەڵیاندەواســن ئەوپــەڕی چەند خولەكێك، هەندێكیــان لەهەمان یەكەم 
دەقەیاندا، هەندێك بەرگری جەستەیان زیاترە، لەوانەیە هەتا دوو- سێ یان چوار 
خولەكیــش بمێننــەوە و ئەوجــا دەمرن. كەچی زەمەنێكی زۆر بــوو، نازانم چەند، 
بــەاڵم دەزانــم، هەفتــەو مانــگ تێپەڕی من هەر جەســتەم بە هــەواوە جۆالنەی 
دەكرد و رۆحم دەرنەدەچوو. هەناســەم دەهات و دەچوو، بەاڵم هەر بۆ رەوینەوەی 
ترســەكەم، حــەزم لــێ بــوو هــاوار بكــەم كەچی نقە لــە قوڕگمــەوە دەرنەدەچوو. 
سەروەختێ بینیم، سێ گورگی هاوشێوە و هاوڕەنگ و هاوقەبارە لەو بەرزاییە، 
لــە دونــدی كەپكەكــەوە، بە خێراییەكــی یەكجار زۆر بەرەو الی مــن پەالماریان 
هێنــا. بــێ ئــەوەی كــەس پێم بڵێ، دەمزانی ئەو ســێ گورگە بــۆ لێكهەڵزڕانی 
مــن و خواردنــم دێــن. ئەوان برســی بوون، چاویان وەكــو گۆمێكی پڕ لە خوێنی 
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بەر مانگەشەو دەبریسكایەوە. زمانیان بستێك لە دەمیانەوە شۆڕ ببۆوە. تەنانەت 
گوێم لە هینكەو هەناسەیان بوو. بە یەك ئاستی خێرایی و بە تەنیشت یەكەوە، 
هێنــدە خێــرا نشــێو دەبوونــەوە نەمدەتوانــی قاچەكانیــان لێكدی جــوێ بكەمەوە. 
سامان و كەرەم لەوالتر راوەستابوون. جارێ ئاوڕی الی منیان دەدایەوە و جارێ 
سەیری الی گورگەكانیان دەكرد. هەرچی ویستم بە نیگا، بە دووچاو كە بڵقیان 
دەدا لە پاڕانەوە، داوایان لێ بكەم بەر لەو گورگە برسیانە بگرن. من لەو مردنە 
دەترسێم كە ببمە خۆراكی سێ گورگی برسی. بەاڵم ئەوان تەنها راوەستابوون. 
نە دەگریان، نە پێدەكەنین، نە خەمبار بوون. نە كەیفخۆش بوون. سەروەختێ بینیم 
هەرســێ گورگەكــە، وەك ئــەوەی، بۆ پەڕینەوە لە رووبارێــك، یان لە خەرەندێك، 
یــان لــە شــیو و دۆڵێك بازێكــی گەورە بــدەن، قەڵەمبازیان داو بەرلــەوەی كەڵبە 
تیژەكانیان لە جەســتەم گیر كەن، راجفریم. هێندە بە ترســەوە راچڵەكیم ناو ســەرم 
هەمووی ســەراوبن بوو. هەســتم كرد مێشــكم لەبەر یەك هەڵوەشایەوە و لە كونی 
چاوەكانــم رژایە دەرێ. هەســتم كرد ددانەكانــم هەمووی هەڵدەوەرێ. پەردەكانی 
گوێچكــەم زیــوال زیوال بوو. پێســتی ســەرم هێندەی قەپێلكــی هێلكەیەكی لێ 
هــات و ســەرم لەناویــدا جێــی نەدەبــۆوە. چاوەكانم هێنــدە دوور دەرپەڕین ســەدان 
ســاڵ بەدوایاندا بگەڕێم نایاندۆزمەوە. لەســەر تەختە خەوەكەم دانیشــتبووم و لە 
ترسا هەر دەلەرزیم. كەوتبوومە بن ئارەقەیەكی لینج و سارد. هەوڵی زۆرم داو، 
ماوەیەكی زۆری پێ چوو تا هێور بوومەوە و زانیم ئەوەی بەسەرم هاتبوو تەنها 
كابووسێك بوو و هیچیتر. نەمزانی هی ئەوە بوو ژوورێ نوقمی نێو تاریكییەكی 
خەســت ببوو، یان هەر بەراســتی چاوەكانم، لە ترســی كابووسەكە دەرپەڕیبوون و 

من نابیناببووم.
خۆم بەالی چەپدا وەرســوڕاند و بە ئەســپایی و هێواشــی قاچەكانم لەســەر 
عــەردی ژوورەكــەدا دانــا. وەكــو نابینایــەك بیهــەوێ لــە شــەقامێكی جەنجــاڵ 
بپەڕێتەوە، هەردوو دەستم رەوانی پێش خۆم كرد و بە خشكەو ماتە مات ویستم 
بــۆ الی دەرگاكــە بچــم. كەشــی دەرێ، وەك جــاران نوقمــی خۆڵەمێشــییەكی 



147 مقداد  شاسواری هەڵدێران

نیمچــە روونــاك بــوو. نمــە بارانێــك دەبــاری و تەمەكــە هەموو ئەو نــاوەی لەناو 
خۆیــدا قــوت دابــوو. نەمزانــی چ كاتێكــی رۆژە، یان شــەوە. تاریكایی ژوورێ 
لــە نیــوە شــەوێكی نووتەك دەچــوو. بەاڵم دەرێ، لە نیگای یەكەمدا لە ســپێدەو 
بەرەبەیانێكــی كەمێك درەنگوەخت دەچوو. جارێكیش لە چێشــتەنگاوێكی رووەو 
نیوەڕۆ دەچوو. ئەگەریش زیاتر دیقەتم دابا لە پاشعەسرێكی زستانان دەچوو كە 
بنیادەم دڵتەنگ دەكات. بڕێجاریش لەكاتێكی نێوان بانگی شێوان و عیشایەكی 
زوو دەچــوو. لەوكاتانــەی كــە بنیــادەم لــە دڵــی خۆیــدا دەڵــێ: » ئــای خوایە، 
شەوێكی چەند درێژمان لە پێشە. كەی دەبڕێتەوە و بەیانی دەدا«. دەترسام سەر 
هەڵبڕم و ســەیری درەختە رووتاوەكەی ئەوبەر بكەم. هێشــتا وامدەزانی هەزاران 
مــن ملیــان كراوەتــە ناو پەتێكی زبر و وروشــێنەرو بە هــەزاران لكی درەختەكەوە 
هەڵواســراون. هێشــتا دڵنیانەبــووم پێیەكانــم لەســەر عەرد دا جێگیــرە یان پێ لە 
هەوام و جەستەم لە بۆشایی نێوان عەرد و ئاسماندا لە جۆالنەدایە. بەالچاوێ، 
ســەیرێكی قەدپاڵــی كەپكەكــەم كرد بــەاڵم هیچ گورگێكم بــەدی نەكرد. نیگا 
پــڕ لــە ترســەكەم گواســتەوە ســەر درەختە رووتاوەكــەو ئەوەی بینیم تاســاندمی. 
ئەژنۆكانــم نووشــتانەوە. لەشــوێنی خۆم، لەبەر دەرگای بــەر هەیوانەكە، كەوتمە 
سەرچینچكان. كەالكی هەزاران سەگی تۆپیو، لە شوێنی هەزاران مندا، ملیان 
كرابــووە نێــو پەتــەكان و بــە هــەزاران لكــی درەختەكــەوە هەڵواســرابوون. كەالكی 
ســەگەكان هیچ جووڵەیەكیان نەبوو. لەو دوورەوە كەمن بە ترســەوە ســەیرم دەكرد 
وەكــو كەڤاڵێكــی ترســناك، وەكو تابلۆی نیگاركێشــێكی شــێت دەهاتە بەرچاوم. 
دەتگــوت لــە نیوەشــەوێكی بارانــاوی و پــڕ لە هەورە تریشــقە دا، لــە ژوورێكی 
نیمچە تاریك بەدیار تەلەفزیۆنێكی رەش و سپیدا دانیشتووم و سەیری یەكێك لە 
فلیمە ترسناكەكانی ئەلفرێد هیتشكۆك دەكەم. پێستی سەرم و پێستی جەستەم 
پزڕ پزڕ دەبوو. دەتگوت دەرزی ئاژنم دەكەن. دڵم توابۆوە بەرپێیەكانم و هەســتم 
بەشــوێنی بەتاڵی دڵم دەكرد لەنێو ســینگمدا. چۆن دڵیان دێ، ســامان و كەرەم 
چۆن دڵیان دێ بەمشێوەیە، بەم دڵڕەقییە ئەشكەنجەم بدەن. ئەم فلیمە ترسناكە 
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كەی كۆتایی دێت. ئەو شەوە دەیجورە كەی دەكەوێتە بەر شەوقی كازیوەی دەم 
بەیان و رادەماڵدرێ. ئەم تراژیدییە كەی دەگاتە خاڵی كۆتایی. هەروا كە لەسەر 
چینچكان هەڵكوڕمابووم، دووكەس، نەمزانی كێن، نەشوێرام ئاوڕی الی راست 
و چەپم بدەمەوە بزانم كێن، بەهەندێك تووڕەییەوە، هەردوو بنباڵیان گرتم و منیان 
هەســتاندەوە و بەگەڵخۆیانــدام. بەنێو گۆڕســتانە خامۆشــەكەدا گوزەرمان كرد. 
لــە ئــاوی جۆگەكە پەڕینەوە. بەاڵم بــەرەو درەختە رووتاوەكە نەچووین. بەهەمان 
ئاراســتەی جــاری پێشــتر چوویــن. لــە دوور ڕا هۆڵی دادگاكەم لــێ دەركەوت. 
ســوكناییەك نیشــتەوە دەروونم. حەزم لێبوو دانیشتنەكانی دادگا قەت نەبڕێتەوە. 
هەســتم بە ئاســوودەیی و دڵنیایی دەكرد. هەستم دەكرد پارێزراوم. تەنانەت حەزم 
لێبــوو، هەمــوو ئەوانــەی لــەوێ ئامادە دەبــوون و من ئەوانم كوشــتبوو پەالمارم 
بدەن. هێندەم تێهەڵدەن تا بەخۆ دێمەوە. ئەگەر نوســتووم و كابووس دەبینم واگا 
بێمــەوە. ئەگــەر نەخۆشــم و لــە ســەكەراتی مردنــدام بەجــارێ رۆحــم دەرچێ و 
خــالس. ئەگەریــش مردووم با بێن بەالیەكمدا بدەن. یان دۆزەخ یانیش.. چوزانم. 
بــۆ هەركــوێ. كاتێ لەناو قەفەزەكەیا راوەســتام و زنجیركــرام، دیقەتێكی دایكە 
داماوەكەمم دا. بەس نەبوو، بە كۆرپەیی نۆ مانگ و ئەوەندە رۆژە ئێمەی لەناو 
هەناوی خۆیدا هەڵگرت، ئێستایش دەبێ بە گەورەیی، جەستەی هەالهەالمان، 
جەستەی كونكونكراومان كە خوێن لە هەموو كونە برینەكانی دەچۆڕێ لە كۆڵ 
هەڵگــرێ و بــەدوای گۆڕێكــدا وێڵ بێ تیایدا بماننێژێ.. حاكمی ناوەڕاســت، 
ســێ جــار كوتای بــە مێزەكەی بەردەمیداو بە تیلەی چــاو ئاوڕێكی غەزەباوی 

الی منی دایەوە.
-مانەوەمان لێرەگەورەم، جەنابی حاكم، لەم ژوورە التەریكەی كە ناویمان نابوو 
ئوتێل بەرمۆدا درێژەی كێشــاو تاقەتمان لەبەر بڕا. چی پارەی پاشەكەوتیشــمان 
هەبوو بنی هات و تەواو. بڕێكی زۆریشمان لە خزمان و دۆست و برادەران قەرز 
كردبــوو. هەمــووی تــەواو. بنــی هات. تاقەتیشــمان تەواو. هەرســێكمان یەكمان 
لەویدیكــە نیكبەتتــر بوویــن. باوكــی ســامان كۆلكە مــەال بوو لــە مزگەوتێكی 
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پەرپووتــی یەكێــك لــە ئاواییەكانــی قەراخی شــار. ئــەو لە هەمــوو خوتبەكانیدا 
دوعای بۆ گیانی سەرۆكی فەرماندە دەكرد. نە لەبەر ئەوەی ناچار كرابێ، هەر 
خۆی وابوو. سەرۆكی فەرماندەی لە كانگای دڵییەوە خۆش دەویست. تەنانەت 
كاتــێ لــە شــوێنە بەرزەكــەی خۆی، لەســەر مینبــەر دوعاو نزای بۆ ســەرۆكی 
فەرمانــدە دەكــرد و داوای لــە خــودای گەورە دەكرد لە تەمەنی ئەو كەم بكات و 
بیخاتە ســەر تەمەنی ســەرۆكی فەرماندە، ســەیری خوارەوەی دەكرد و نیگای 
بەخێرایی بەسەر ریزی نوێژخوێناندا، بەسەر لێوەكانیاندا دەخشاند بزانە كێ دەڵێ 
ئامین و كێ ناڵێ. كێ لە دڵەوە دەڵێ ئامین و كێ بە نابەدڵی دەڵێ. ئەوانەی 
هــەر نەیاندەگوت ئامین لە لیســتێكی دیكەی نــاو زاكیرەیدا تۆماریانی دەكرد. 
ئەوانەی لیستی یەكەم، كە نەیاندەگوت ئامین ناویان دەدرایە دایەرەی ئەمنەكە. 
ئەوانەی لیســتی دووهەمیش، كە بە نابەدڵی دەیانگوت ئامین، یەكەیەكەیانی، 
بە جیا، رادەكێشایە پەنایەك و ئامۆژگارییانی دەكرد. راستتر وابوو هەڕەشەیەكی 
نەرمی لێیان دەكرد كە ئاگایان لە ئامینگوتنیان بێ. ئەوە »ئامین« نیە ئەوان 
دەیڵێن. خوای تەبارەك و تەعاال ئامینی ئاوها بە فلسێكی قەڵپیش وەرناگرێ. 
چاتــر وایــە پیــاوی چــاك بــن و ئامینەكە لە قواڵیــی دڵیان بێتە ســەر زاریان و 
هــەردوو دەســتیان، بــە نیشــانەی پاڕانەوە، هەتــا بۆیان دەكرێ روو لــە خوا بەرز 
بكەنەوە. مەالی باوكی سامان چوار ژنی هێنابوو. دایكی سامان ژنی یەكەمی 
مــەال بــوو. هــەر بۆیــەش دوای هێنانی ژنی ســێهەمی، ئەوی لەمــاڵ دەركرد. 
مــەالژن، ســامانی كــوڕی، بــە خزمەتچێتی و نان كردن و جلشــۆردنی خەڵكی 
خوا پێداو گەورە كرد. ئێستاش تووشی چەندەها نەخۆشی بووە. چیدی توانای 
هیــچ كارێكــی نەماوە. تەواو زەمینگیر بووە. ئێســتا كاتی ئەوەیە، ســامان تەڕ 
و وشــكی بكات و ئاگای لێی بێت. مەال، كاتێ زانیبووی ســامان لە جەنگ 
هەاڵتووە و لە شوێنێكی نادیار خۆی شاردۆتەوە، خێرا، چووە دایەرەی ئەمنەكەو 
حاشانامەیەكی بە نووسین پێشكەش بە دایەرەكەی ئەمن كرد و بەڵێنی دا هەر 
كاتێ شوێنەكەی بزانێ دێت و ئیخباری لە كوڕەكەی دەكات. تەنانەت پێیانی 
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گوت بەوە رازی نابێ بەر عەفوی بخەن و بینێرنەوە جەبهە. دەبێ بۆ باوكیشی 
تەمێــی بكــەن. وای لێبكــەن هەتــا قادســیە بەردەوام بێ، ســامانی كــوڕی، لە 
خەونیشــا، لە خەیاڵیشــدا، بیر لە هەاڵتن نەكاتەوە. تەنانەت پێیان گوت ئەگەر 

ئیعدامیشی بكەن ئەو هیچ گلەییەكی نابێ.
باوكــی كەرەمیــش فەرمانبــەری میری بــوو، موچەخــۆری حكومەت بوو. 
بەهــۆی ئینتیمــا دڵسۆزانەكەیشــی بــۆ حیــزب و خۆشەویســتییە زۆرەكــەی بۆ 
ســەرۆكی فەرماندەو، چەندجارێك وەكو خۆبەخش بەشداریكردنی لە جەبهەكانی 
قیتالــدا لــە حیــزب گەیشــتبووە پلەیەك لەخــوار رەفیق و لە دایەرەش، بەرپرســی 
هۆبەیەك بوو. ئەو لە دایەرەی سەروەی حەیوانی كارمەند بوو، كەرەم هەمووجار 
نــاوی دایەرەكــەی باوكــی دەكــردە كوردی و ســامانی پــێ تووڕە دەكــرد. كەرەم 
دەیگــوت باوكــی لــە دایــەرەی ســامانی ئــاژەڵ كارمەندە. هەم راســتی دەكرد و 
هەمیش جوێنێكی حەواڵەی سامان دەكرد و دەبووە شەڕ و مەیتەرخانەیان. باوكی 
كــەرەم هەمــوو خەڵكــی گەڕەكــی كردبووە شــاهێد، كەرەمی بكەوێتە بەردەســت 
بــە ئەســتوونی كارەبــای بــەر دەرگای ماڵیان، لە قەنــارەی دەدا و یەك چركەش 
تەعزیەی بۆ دانانێ و لەسەر كێڵی قەبرەكەیشی دەنووسێ » جەبان..هارب«. 
منیــش هــەر دایكێكــم هەبــوو لەگــەڵ برایەك، براكــەم چەند ســاڵێك دەبوو، 
هەڵكشا بۆ شاخەكان و تێكەڵ بە شۆڕشگێڕەكان بوو. بەاڵم ئێمە هەر دەمانگوت 
كەســانێك رفاندوویانــەو لــەو چۆڵەوانییانە دا كوشــتوویانەو ســەگ و گورگیش 
الشــەكەیان خــواردووە. لــە هەمــوو ئەو ســااڵنەدا هیــچ ئاگایەكمان لێــی نەما. 
نــاوی هیــوا بــوو گــەورەم، جەنابی حاكم. ئــەو تەرمە كونكونەی بەســەر كۆڵی 
دایكــە شــەكەتەكەمەوە دەیبینن ئەوە هیوای برامــە. دوای ئەوەی لە بەرەبەیانی 
سپێدەیەكی زووی بەر لە خۆرهەاڵتی رۆژێكی خۆش بە ئەعسابێكی ساردەوە، 
ســی گوللەم پێیەوەنا و یەك گوللەش بە خەســار نەچوو، حكومەت، الشــەكەیان 
خســتە نێو بۆدی پیكابێك و بردیان لەو چۆڵییەدا، لە قەراخ شــار، فڕێیان دا. 
دایكــم پێــی زانــی، چــوو، جەنازەی براكەمی، كە هێشــتا خوێنــی گەرمی لێ 
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دەچۆڕا، هەڵگرتەوە. نایە ســەركۆڵی و هەروا عەوداڵە بەدوای گۆڕێكدا، دوور 
لــە چــاوی ســیخوڕەكانی حكومــەت، تێیدا بینێژێ و جار بەجارێ بچێتە ســەر 

گۆڕەكەی و فاتیحایەكی بۆ بخوێنێ.
لە راستیدا، جەنابی حاكم، هەرسێكمان، لەناوەخۆشماندا، چیدی متمانەمان 
پێكــدی نەمابــوو. وەكو رۆژی یەكەمی یەكدی ناســینەكەمان و ئەو رۆژەی لە 
چایخانەی شــاردا دانیشــتین دەترســاین ئەوەی لە دڵمانە بیهێنینە ســەر زمانمان 
و نیەتی فیراركردنمان ئاشــكرا بكەین. لەم دواییانەش، كە ســاڵ و نیوێكی پێ 
چــوو، لــە دەروونــی هەرســێكماندا، لە كەڵكەڵــەو خەیاڵی هەرســێكماندا، نیەتی 
خــۆ تەســلیمكردنەوە و خۆڕادەســتكردنەوە چەكــەرەی كردبــوو. بــەاڵم دەترســاین 
بیدركێنیــن. هەركاتــێ بمدیتبــا كــەرەم و ســامان بە دزی منەوە، لەبن ســێبەری 
درەختە رووتاوەكە دانیشــتوون و فســكە فســكیانە من دڵم لە ترســان دەڕژایە بەر 
پێیەكانم. دەمزانی خەریكی پیالنگێڕین. دەمزانی نیەتی خۆ تەسلیمكردنەوەیان 
هەیە و بەمنی ناڵێن. دەترسام هەردووكیان لەنیوەشەوێكدا بچن و خۆیان تەسلیم 
بكــەن و بــە ئاشــكراكردنی شــوێنەكەو بە گرتندانی من ســزای خۆیان ســووكتر 
بكەنەوە. دڵپیسی كەوتبووە ناومان. هەركاتێكیش من و سامان خەڵوەتمان كردبا، 
ئــەوا كــەرەم هەمــان تــرس دایدەگرت. یان مــن و كەرەم پیاســەیەكمان كردبا ئەوا 

سامان دڵە خورپەی دەگرت و كێچی دڵپیسی دەكەوتە كەوڵی.
ئێمــە لەمــاوەی ســاڵ و نیوێكــدا، ئاگامــان لــە دەرەوەی خۆمــان نەمابــوو. 
ســامان هەفتــەی جارێــك یــان ئەگــەر زۆر پێویســت بوایە هەفتــەی دووجار بە 
ماتۆڕەكــەی دەچــووە شــار. بــەاڵم نە خۆی نیشــانی كەس دەداو نــە دەبوایە لەو 
شــوێنانە دەربكەوێ كەســانێك بیناســن و بزانن فیراری كردووە. تەنها ئەوە نەبێ 
بە دزی و زۆر بە نهێنی پێداویستیەكانمانی بەپێی سیناریۆیەكی تەواو پۆلیسی 
ئامادە دەكرد و دەگەڕایەوە. ئێمە هیچمان النەبوو تا ئاگاداری دەرەوەی خۆمان 
بین. نە رادیۆو نە رۆژنامەو نەگۆڤار. بڕیارمان دابوو خۆمان لە هەموو شتێك 
دابڕێنین. وەكو ئەو سێ ئەكتەرەی، لە فیلمێكی هۆلیود دا، فرۆكەكەیان بەدیار 
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دوورگەیەكــی التەریــك و پــڕدار و درەخــت تێكشــكاو كەوتنە خــوارەوە و هەموو 
هۆكارێكــی پەیوەندییــان لەگــەڵ بنكەكەیخۆیــان پچــڕاو ماوەی چوار ســاڵ لە 
دوورگەكــە مانــەوە، ئێمەش بڕیارماندابوو لــەم دوورگەیەو لەنێو ئوتێلی بەرمۆدا 
دا هەموو پەیوەندییەكانمان بپچڕێنین. چونكە زەمەنەكە هی ئەوە نەبوو متمانە 
بــە نزیكتریــن كەســەكانیش بكەیــت. باوكەكان لە ترســی گیــان و ژیانی خۆیان 
ئیخبارییان لە كوڕە فیراریەكانیان دەكرد. تەنانەت ژنەكانیان مێردە هەاڵتوەكانیان 
بــە گــرت دەدا. ئــەوە بێجگە لە موختاری گەڕەك و مەالی مزگەوت،ســیخوڕە 
نهێنییەكان و تەنانەت ئەو كەسانەی رۆژێك رقیان لێ بۆتەوە و غەرەزێكیان لێ 
هەڵگرتووە. نزیكترین هاوڕێ، كاتێ زانیبێتی هاوڕێكەی فیراری كردووە، تەنها 

بۆ شیرینكردنی خۆی الی میری، چووە و خەبەری لەسەری داوە.
ئێمــە ســاڵ و نیوێــك لە دڵەڕاوكێیەكــی بەردەوام دەژیاین. جــاری وا هەبوو، 
سامان لە هاتنەوەیا درەنگ كەوتووە و تاخیر بووە، دڵمان هەزار رێ رۆیشتووە. 
تەنهــا لــە ترســی ئەوەی نــەكا چووبێ خەبەری لێ دابین، چووینە لەپشــت ئەو 
زورگانە خۆمان شاردۆتەوە تا سامان هاتۆتەوە و دەركەوتووە ماتۆڕەكەی پەنچەر 
بووە یان تێكچووە. جاری وا هەبووە لەناو شــار، لە ترســی مەفرەزەو رەشــبگیری 
گیــری خــواردووە و شــەویش نەیتوانیــوە رێگایەك بدۆزێتەوە بــۆ گەڕانەوە، ئێمە 
هەموو شــەوەكە، خۆمان لە پەنای درەختە رووتاوەكە شــاردۆتەوە تا بەیانی، كە 
ســامان هاتۆتەوە، یەك چركەش نەخەوتووین. جاربەجارێ، لەســەر دەمەقاڵێیەك، 
یــان مشــتومڕێك، یان ســوحبەتێكی كەمێك تونــد، یان دڵئێشــاندنێكی یەكدی، 
داو داوی متمانەی نێوانمان پچڕاوە و شــەوەكەی، بەردەوام لە خەو راچڵەكیوین 
مەبادا، یەكێكمان بچێ و شوێنەكەمان ئاشكرا بكات. كەرەم، كە هەندێك لە ئێمە 

رۆشنبیرتر بوو، جاربەجارێ قسەی سەیری دەكرد. لە بیرمە دەیگوت 
» ئێمــە میللەتێكین، تەمەنی خۆشەویســتیمان كورتترە لە تەمەنی 
رقمان. تەمەنی دۆستایەتیمان كورتترە لە تەمەنی دوژمنایەتیمان. رێی 
هاوڕێیەتیمــان زۆر كورتترە لە رێی دابڕانمان. هەمیشــە دەڵێی بۆ ئەوە 
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ماوەیــەك یەكتریمــان خــۆش دەوێ تا دواتر بۆ تەمەنێــك رقمان لێكدی 
ببێتەوە. دەڵێی بۆ ماوەیەكی كورت دۆستایەتی یەكدی دەكەین تا پاشان 
بــۆ هەمــوو تەمەنمان دوژمنایەتــی یەكدی بكەین. دەڵێــی بۆ ماوەیەك 
هاوڕێیەتــی یەكــدی دەكەین تا دواتــر چێژ لە دابڕانمــان وەرگرین. ئای 
لە ئێمە كە میللەتێكی خۆشــین. زوو لە خۆشەویســتی و دۆســتایەتی و 
هاوڕێیەتی تاقەتمان دەچێ بەاڵم هەرگیز لە رقبوونەوەمان لە یەكدی و 
دژایەتی و دوژمنایەتی و دابڕانمان ماندوو نابین. ئەوانە قسەی من نین. 
هەموو ئەوانەی دەیانڵێم كت و مت لەناو الپەڕەكانی مێژووی رابردوومان 

هەن«.

بەڵــێ، گــەورەم. جەنابــی حاكــم. ئێمــە بڕیارمــان دابــوو، بچیــن و خۆمــان 
رادەستی حكومەت بكەین. تەنها نەماندەزانی چۆن ئەوەمان لەناو چاوی یەكدیدا 
دەخوێنــدەوە. ئەمجارەشــیان كــەرەم بێدەنگییەكەی شــكاند و گوتــی » كوڕینە، 
گەیشتینە كۆتایی رێگا، هیچ مەعلوم نیە ئەو شەڕە كەی تەواو دەبێ. هەروا 
دێــت و گەرمتــر دەبــێ. ئێمەش داڕووتاین. نە پارەمان ماوە نە تاقەتمان ماوە نە 
تەحەمولمان ما. ئیدی سەبر و ئۆقرەییمان گەیشتە پنتی كۆتایی. لە راستیدا، 
دیوارە پتەوەكەی متمانەی نێوانیشــمان درز و شــەقاری تێ كەوتووە. ماوەیەكە 
هەست دەكەم تەنانەت لە سەیركردنی یەكتریش دەترسین. بە گومانەوە دەخەوین. 
بە گومانەوە یەكتری دەدوێنین. مێشكمان بەرامبەر یەكدی كرمێ بووە و تەواو. 
. دەبێ كۆتایی بەم وەزعە بێنین. چۆن هەرســێكمان پێكەوە دەســتمان پێكرد با 

هەرسێكیشمان پێكەوە كۆتایی پێ بێنین«.
دەســتەكانی كەرەم دەلەرزین. روخســاری كەوتە بن ئارەقەو پەتی هەناســەی 
پچڕا هەتا ئەو قسانەی تەواو كرد. پاشان، بە ترس و گومانەوە سەیری ئێمەی 
كرد تا لە كاردانەوەی ئێمە تێ بگات. من و سامانیش سەیری یەكدیمان كرد. 
بێدەنگییەكــی ترســناك وەكــو مۆریانــە كەوتە وێــزەی ئەعســابمان و خەریك بوو 
هەموو رەگ و شــا دەمارەكانی ناو ســەرمانی دەقرتاند. دواتر ســەرمانبەردایەوە 
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بەرخۆمــان و گوتمــان » باشــە. بــا وابكەیــن، كە تۆ دەیڵێی«. كــەرەم كە لێمان 
دڵنیــا بــوو، درێــژەی بــە قســەكانی دا، » تەنهــا یەك شــت دەمێنێتــەوە. ئەگەر 
هەروا بچین و خۆمان تەسلیم بكەین دوور نیە بە ئیعدام حوكم بدرێین. چونكە 
ئێمە لەناو گەرمەی جەنگدا فیرارمان كردووە. دەبێ، هەرچۆنێك بێ كەسێكی 
دەستڕۆیشتوو، كەسێك قسەی الی حكومەت بخوات، كەسێك بتوانێ لە ئیعدام 
نەجاتمان بدات بدۆزینەوە و لەرێگەی ئەوەوە خۆمان رادەست بكەین. لە باشترین 
حاڵەتیشدا، بۆ ئەم ماوەیەی فیراربوونەمان چاوپۆشیمان لێ دەكەن و دەماننێرنەوە 
ناو دۆزەخی جەنگ. بەاڵم قەینا، بكوژرێین باشترە لەوەی لێرە، رۆژی سەد جار 

لە ترسا بمرین. نەك هەر لە ترسا، لە برسانیش«...
ئەو ئەركەمان بە ســامان ســپارد. رۆژی دواتر ســامان چووە شــار. تا ئێوارە 
گەڕایــەوە ئێمــە لەژێــر دۆخێكی زۆر ئاڵــۆز و گرژی دەروونیــدا ژیاین. هەموو 
نینۆكەكانی خۆمان بە ددان قرتاند. داو داو توكی سەرمان رادەكێشا. هێندەمان 
چا خواردەوە ناو سكمان وەكو مەشكەیەكی پڕ لە هەوای لێ هاتبوو. بێ ئەژمار 
جگەرەمان كێشــا. یەكی پەنجا جار چووینە دەســتاو و گەڕاینەوە. پاڵ كەوتین. 
هەســتاینەوە. چوینــە رۆخ رووبارۆچكەكــەو قاچمان خســتە ناو ئاوەكە بەشــكەم 

مێشكمان كەمێ هێور ببێتەوە.
كەرەم گوتی » چەند سەیرین ئێمە. دەڵێی چاوەڕێ دەكەین سامان خەبەری 
تەسریح بوونمان بێنێ. ئاخر خۆ تەسلیمكردنەوە ئەو هەموو دڵەڕاوكێیەی دەوێ. 
وەلاڵ راستە دەڵێن حكومەت كەروێشك بە كەر و عارەبانە راو دەكات. لێ گەڕا 
هەتا خۆمان تاقەتمان لێ بڕاو و بە پێیەكانی خۆمان دەچینەوە بەردەمی و دەڵێین 
بمانبوورە جەنابی حكومەت. ناماقوڵیمان كرد. هەر تەنها ئیعداممان نەكەن ئێمە 
دەچینەوە مەیدانی جەنگ و ئەگەر ئەمرتان لەســەر بێ خۆمان وەكو قومبەلە 
لەناو دوژمناندا دەتەقێنینەوە. تڕحێو لە ئەقڵمان. تڕحێو لە فیراركردنمان. تڕحێو 

لە ژیانمان«..
ئێوارە درنگ بوو گوێمان لە نەڕەنەڕی ماتۆڕەكەی ســامان بوو. وەكو تیر 
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لە كەوان دەرچێ، هەردووكمان دەرپەڕینە دەرێ. سامان ماوەیەك، هەر خەریكی 
رێكخستنەوەی خۆی بوو. هیچی نەدەگوت. نەشمانتوانی هیچ لە چڕوچاوی 
بخوێنینــەوە. گوتــی« زۆر هیالكــم كوڕینــە. هەتا پەرداخە چایــەك نەخۆمەوە، 
بایــی قســەكان هەناســەم تێدا نەماوە. دەبێ چا بخۆمــەوە ئەوجا.. دوای ئەوەی 
چایەكەی خواردەوە، پشــتی دایە تەختە خەوەكەی و هەردوو دەســتی لە پشــتی 

سەریدا تێك گیر كرد. سەیرێكی هەردووكمانی كرد و گوتی: 
- ئەگەر لەبیرتان بێ چەندجارێك باســی كەســێكم كردووە التان ناوی خولە 

دیمۆرەیە.
 من و كەرەم بەیەكەوە دووبارەمان كردەوە:

- خولە دیمۆرە؟!!
- بەڵێ. خولە دیمۆرە. ئێســتا شــار لەبن ركێفی ئەو خولە دیمۆرەیەدایە. لە 
سێ بواردا پێشبركێ لەگەڵ سەگ دەكات. لە وەفادارییەكەی بۆ حكومەت، لە 
راست و چەپ گازگرتنی ئەم و ئەو، لە حەپەحەپی بێ بڕانەوەی شەوان لەنێو 

كۆاڵن و گەڕەك و شەقامەكانی شاردا.
حكومەت پەنجا كەسی بۆ قەید كردووە و هەندێ چەك و سەیارەو ئیمكانیاتی 
خستۆتە بەردەستی و ئەویش هەرچییەكی بزانێ دڵی حكومەت خۆش دەكات، 
لێــی ناپرینگێتــەوە . بڵێــن باوكت گاز بگرە، دەگرێ. لە بەرامبەریشــدا، ئەویش 
قسەی لەالی حكومەت دەڕوات و تەنانەت دەڵێن دەتوانێ ملی پیاو لەناو پەتی 

سێدارە بێنێتە دەرێ.
- ئێ...
- ئێش..

- توانیت خۆت بگەیەنیتە ئەو خولە دیمۆرەیە..
- بەخــت یاوەرمــان بــوو. خاڵێكــم هەیــە وەســتای بینایــە. ئەز قــەزا ماڵیان 

دراوسێی ماڵی خولە دیمۆرەیە و مەعبێنیان تا بڵێی باشە.
- ئێ سامان..
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- ئــێ. هەرچۆنێــك بــێ بە دزە دزە خۆم گەیاندە ماڵی خاڵم. ســەرەتا زۆرم 
لێ تووڕە بوو. هەر خەریك بوو پەلم بگرێ و یەكڕاست بمباتە دایەرەی ئەمن. 
پاشــان گوتــی لەبــەر خاتــری دایكت. پیرەژنێكــی نەخۆش و دامــاو و تەنهایە. 
قایشــەكەی لەســەر شــەرواڵەكەی بە هەندێ تووڕەییەوە قەیم كرد و جامانەكەی 
بــە دوو جووڵــەی خێرای دەســتەكانی بەســت و بۆ چەند چركەیــەك بە تووڕەیی 
لێم راماو منیش سەری شەرمەزاریم بەردایەوە ورۆیشت. نزیكەی سعاتێكی پێ 
چــوو تــا هاتــەوە. گوتــی خولە دیمۆرە بەڵێنــی پێ داوە چی باشــە ئەوەمان بۆ 
بكات.گوتی، خۆت و دوو هاوڕێكەت لە سبەی زووتر نیە وەرنە ماڵێ. منیش 
لەگەڵتــان دێــم. جەنابــی خولە دیمۆرە خۆی لەگەڵتان دێت بۆ دایەرەی ئەمن و 
لەوانەیە نەشتاننێرنەوە جەبهەو هەر الی خۆی راتانگرێ و ببن بە پیاوی ئەو...

كەرەم گوتی: یەعنی چی سامان ببین بە پیاوی ئەو..
ســامان گوتی: یەعنی ببین بە توتكە ســەگ. وەفاداربین بۆ حكومەت و 
بــە دڵســۆزی خزمەتــی بكەین. هەركــەس جێی گومان بێ، یــان ئیلتیحاقی بە 
سەربازی نەكردبێ یان فیرار بێ یان پەیوەندی لەگەڵ یاخیبووان و موخەڕبیندا 
هەبێ یان كەسێكی لەو شاخانەیا بێ، یان دەمدرێژی بكات و قسە بە حكومەت 
بڵــێ یــان هەركەســێك كــە خولــە دیمۆرە خۆشــیی بە چــارەی نێت و وەلحاســڵ 
هەركێــی خولــە ئەمربــكا، دەبــێ گازی لێ بگرین و تەمێی بكەین. شــەوانیش 
بــۆ تۆقاندنــی خەڵــك تا شــیڕەی كەڵەشــێر بە ســەیارە بەنێو گەڕەك و شــەقام و 
كۆاڵنەكانی شــاردا بســووڕێینەوە حەپە حەپ بكەین. ئەوە لە كاتێكدایە ئەگەر 

خولە وەرمان بگرێ. ئەی.. 
كەرەم هەڵدەبەزییە ئاسمان و خۆی دەكوتا بە عەرزدا. هەموو گیانی كەوتبووە 
لەرز. وەكو ژنێكی شــینگێڕ هەر دە پەنجەی دەســتەكانی لە قژی ســەری گیر 
دەكرد و دەیڕنییەوە. تاوێ بە القرتێوە پێدەكەنی و تاوێكی دیكە بە هیستیریاوە 
دەگریــا. بەتەواوەتی كۆنترۆڵی خۆی لەدەســتدابوو گــەورەم. جەنابی حاكم. ئەو 
دەیگوت با لێرە لە برسا بمرم. با سەرما رەقم كاتەوە. با ترس بمكوژێ. با رەوە 
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گورگێكی برســی پەالمارم بدەن و بە زیندوویی گۆشــتم بخۆن و ئێســقانەكانم 
یەكــە یەكــە بكــرۆژن. با الفاوێك هەســتێ و تا قواڵیی ئــەو خەرەندەی خوارێ 
رامبماڵێ. با هەورە تریشــقە لێمبدات و هەڵمكڕووزێنێ. با مارێك پێمەوە بدات 
و هێندەی ورچێك بپەڵمێم. نا، من قەت ئەوە ناكەم. من بچم فیراران بگرم؟ من 
بچــم خەڵكێــك پــەت كەم و بیانهێنم فڕێیان بدەمە بــەر پێیەكانی خولە دیمۆرە؟! 
ئەویــش دەســت و چاویــان ببەســتێتەوە بیانبات بەناوی موخەڕیــب بە بڕێ پارەو 
ئافەرینێــك بیانفرۆشــێتە حكومــەت و ئیعــدام بكرێن؟ من لەبــەر دەرگای ماڵی 

خۆفرۆشێك وەكو سەگ پاسەوانی بدەم و ئێشك بگرم؟ حەی حەی..
سامان گوتی: وەڵال ئەوهایە كەرەم. ئەی بۆ دوێنێ رازی بوون و منتان ناردە 
الی ئەو خۆفرۆشــە؟! ئەی بۆ شوناســنامەكانتان دا پێم تا ناوی هەرســێكمانی 
بدەمــێ. هــەر بەراســت كــەرەم. خاڵــم دەیگــوت ئەو خولــە دیمۆرەیە، بە ســەوادە 
كەمەكەیەوە، ماوەیەك لە شوناسنامەكەی تۆ راما و سمێڵە قیسكەی دەهاتێ و 
پاشــانیش دای لە قاقای پێكەنین تا لەســەر پشــت كەوت و لەناو پێكەنینەكەیدا 
گوتبــووی ئــەوە یەكەمجــارە بزانم زرچە پیاوێكی گــەورەو گران ناوی كرم بێت! 
خاڵم دەیگوت، خولە دیمۆرە پێكەنینێ گرتبووی، ئێمە ترســاین شــتێكی بەسەر 
بێ. هەناســەی بوەســتێ، جەڵتە لێی بدا، دەماری ملی بقرتێ. ئاخر پێكەنین 
زۆر خراپ گرتبووی و بەری نەدەدا، ئێمەیش بە المانەوە سەیر بوو، چۆن دەبێ 
پیاوێك ناوی كرم بێت. خاڵم گوتی كاتێك خولە دیمۆرە شوناسنامەكەی دایەوە 
دەستم، منیش بە دیقەت سەیرم كرد، خولە دیمۆرە راستی دەكرد، لە حاست ناوی 
ئەو هاوڕێیەتان نووسرابوو »كرم«! خاڵیشم زۆر پێكەنیبوو، كە الی خولە دیمۆرە 
هاتەوە و ئەو شــتانەی بۆ گێڕامەوە، منیش بە جوانی دیقەتی ناوتم دا لەســەر 
شوناســنامەكەت بینیم هەق بەوانەو لە بەرامبەر » االســم« نووســراوە »كرم«! 
بــەاڵم مــن زوو زانیــم هــەر كەرەمــە بەاڵم بە رێنووســی عەرەبــی، چونكە ئەوان 
بزوێنیان نیە »كرم« دەنووسرێ. ئێستا كاك كرمی بەڕێز، عەفوەن، ببوورە، كاك 
كەرەمی بەڕێز، تۆ هێندە خۆت مشــەوش كردووە، دواجار تۆ كرمێك زیاتر نیت، 
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یەعنی خشــۆكێكی ناچیزی قێزەونیت. ئێمە ئێســتا لە بارودۆخێكداین، دەبێ بە 
جاشبوون مەمنون بین. بەڵێ، ئەوەی بشبێتە جاش، رێك دەبێ رۆڵی سەگێكی 
وەفــادار و حەپەحەپكــەر و كلكبــادەر و زماندرێــژ و بێبەزەیــی و خاڵــی لە هیچ 
بیروباوەڕێــك و بــێ ویژدان بگێڕی..ئەگەریــش رازی نیت كەیفی خۆتە،. بەاڵم 
من چیدی توانای مانەوەم لێرە نەماوە. یەعنی ئیمكانیاتی مانەوەمان نەماوە. 
پاشانیش، ئێمە لە واڵتێكدا دەژین سەرۆكی ئەم واڵتە شێت و شەیدای جەنگە. 
كــەس نازانــێ ئەو قادســییە نەفرەتییە كەی تەواو دەبێ. ئــەوە گریمان تەواویش 
بــوو. یەعنــی تــەواو؟ نا براكەم. نا هاوڕێكەم. تەئكید بە، پەالماری شــوێنێكی 
دیكە دەدات. هیچ شوێنێكیشی دەست نەكەوێ پەالماری بدات وەردەسوڕێتەوە 
الی ئێمــەو دەكەوێتــە وێــزەی كورد. جا ئەوكاتی دەبێ بچینە شــەڕی براكانمان 
لــەو شــاخانە. بــە كوردییەكەی، هەتا ئەم عێراقە هەبــێ جەنگی تێدا نابڕێتەوە. 
ئەمەیــان قادســییەی دووهەمە. كەواتە زنجیرەیە. دەبێ چاوەڕوانی قادســییەی 
ســێهەم و چوارەم و ئاخیری بكەین. قادســییەكان دەبن بە دەســتاڕێكی زەبەالح و 
ئێمەو نەوەكانی دوای ئێمەش دەهاڕێ. دەبێتە دۆزەخێكی هەڵگیرساو قەتاوقەت 
پڕنابێتەوە. جا جەنگی عەرەب بە عەرەب بێ. جەنگی موســڵمان و گاور بێ. 
جەنگی شیعەو سوننە بێ. جەنگی كورد و عەرەب بێ. ئێمە مەحكومین بەوەی 

یان بكوژین یان بكوژرێین. بۆ؟ كەس نازانێ. كەسیش نابێ بزانێ.
مشــتومڕەكەمان بــەوە كۆتایــی هــات دەچینــە الی خولە دیمــۆرە. ئەقڵمان 
وەزعەكــەی گرت باشــە، نەیگــرت دێینەوە ئوتێل بەالشــەكەی بەرمۆدا. منیش 
دڵی خۆم وئەوانم بەوە خۆش كرد و گوتم دەچین هەرچۆنێكی بێت، دوو- ســێ 
مانگێك لە خزمەت خولە دەبین و پاشانیش پسولەیەك وەردەگرین و هەڵدەكشێین 
بەرەو ئەو شاخانە. خۆ نابەسترێینەوە. من برایەكم لەسەرێیە. وەڵال نازانم لەناو چ 
حزبێكە. بەاڵم دەمێكە لەو شاخانەیە. دڵنیام ئێستا پلەیەكی هەر هەیە و دەتوانێ 
بــۆ ماوەیــەك بمانحەوێنێتــەوە. پاشــانیش هەوڵدەدەین، لــەم رۆژهەاڵتە دەرچین و 

بۆخۆمان لە واڵتێكی ئەوروپی بگیرسێینەوە.
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كەرەم بە تەوســەوە گوتی، ئەمەی كە دەیڵێی خەونی شــەوی رابردووتە،یان 
بەتەمای ئەمشــەو بیبینی. منیش گوتم ئەوە گریمان خەون. ئێ بەاڵم هەموو 
شــتێك لــە ســەرەتادا خــەون بــووە هاوڕێكەم. جەنابــی كرم. كێ ناڵــێ بیرۆكەی 
ســەرەتای خەلیقەتــی ئادەم وبنیادەمیش لە خەونێــك یان زیندەخەونێك چەكەرەی 
نەكردووە. هەموو ئەوانەی دەگەنە پلەو پایەیەك سەرەتا خەونیان پێوە بینیوە. با 
ئێمەش ئەو خەونە تاقی بكەینەوە. كێ ناڵێ رۆژێك، لەسەر لێواری دەریایەكی 
هێمن، لەسەر لمێكی تەڕ و دەورەدراو بە سەدان و هەزاران حۆری جوان و ناسك 
پاڵناكەویــن و ئەمــڕۆ، وەكو یادەوەری ناگێڕینەوە. پاشــانیش بێ ئەوەی ســەرەتا 
خــەون ببینــی، هیــچ تولە رێگایەك لەبەردەمتدا راناخرێ بــۆ هەنگاونانت بەرەو 

خولیاو ئارەزووەكانت هاوڕێكەم...
بــە دڵێكــی رازی و هــەزاری نــاڕازی، بڕیارمان دا، هەر ئێســتا، دەســت لە 
هیــچ شــتێك نەدەیــن، هیچیش لەگەڵ خۆمان نەبەین، تەنانــەت دەرگای ئوتێل 
بەرمۆداش دانەخەین، بچین و لە رێگەی خاڵۆی سامانەوە، خۆمان، وەكو سێ 
فیراری جەنگی قادسیە، رادەستی خولە دیمۆرە بكەین. تا ببینین رۆژگار بەرەو 
خەونەكانــی ئێمە هەڵماندەســووڕێنێ، یان قەدەرێكــی چاوەڕواننەكراو چاوەڕێمان 

دەكات و سیناریۆی كابووسێكی دیكەی بۆمان داڕشتووە...
دەنگــی گرمەی هەورە تریشــقەیەك گرمۆڵەی كــردم. دەتگوت قودرەتێكی 
ســەرووی توانــای بنیــادەم كێوێكــی بەردینی زەبەالحی لە بنــەوەڕا هەڵتەكاند و 
بــەرزی كــردەوە و موكــوم كێشــای بە شــاخێكی دیكــەی بەردیــن. چەخماخەی 
برووســكەكەی و غیــژەی ترســناكی دەنگە ناســازەكەی بۆ ماوەیــەك خوێنی لە 
دەمارەكانــم وشــك كــرد و كردمــی بە بەرد. یان دەتگوت یەكێك لە هەســارەكانی 
نهۆمــە هــەرە ســەرەوەكانی ئاســمان لە شــوێنی خۆی هەڵقەناو بــە خێراییەك كە 
لە توانای وێناكردنی مرۆڤدا نیە دابەزی و زرمەی لێوە هێناو خۆی كێشــا بە 

هەسارەی زەویدا.
تریشــقەو پاشــدەنگی هەورەكــە هێندە بەهێز و ترســێنەر بــوو، گوێچكەكانی 
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بنیــادەم بــۆ دەنگێكــی غــژ و زبر و خشــداری لەم جۆرە عەیــار نەدرابوو. كاتێك 
بە هێواشی سەرم بەرز كردەوە، بینیم هەموو ئەوانەی لەناو هۆڵی دادگاكەن بە 
حاكمەكانیشــەوە ملیــان بەالدا هاتــووە و مرخەی خەویان دێ. نەمزانی خەوتوون 
یان مردوون. هەركەس لە شوێنی خۆی ملی بەالدا هاتبوو. هیچ ئاسەوارێكی 
زیندوو بوونیان پێوە دیارنەبوو. بەاڵم ئەوان، بێجگە لە حاكمەكان و دارودەستەكەیان، 
ئەوانیدیكــە هــەر لە بنەڕەتدا مردبوون. مەگــەر ئەوەنیە، گوایە دەبێ من ئەوانم 
كوشتبێ و هەر بەو تاوانەش دادگایی دەكرێم. خۆ مردوو جارێكیدیكە نامرێتەوە. 
دایكم بە راوەستاوی لەبن قورسایی الشەی براكەمدا، رووە و زەوی چەمابۆوە. 
روخســاریم لــێ دیــار نەبوو بزانم خەوتووە یان نــا. كاتێ چاوم دووبارە هەڵبڕی و 
نیــگام، وەكــو ئــەوەی چۆن تەیرێــك هێندە خێرا دەفڕێ، لــە پڕتاوێكدا داوێك لە 
بەرامبەریدا دەبینێ و خۆی بۆ ناگیرێتەوە و دەكەوێتە ناو داوەكەوە، منیش نیگام 
لــە هەڵفڕینــە خێراكــەدا، كەوتــە ناو گۆمــاوە خوێناوییەكــەی چاوەكانی هیوای 
بــرام. پێچەوانــەی هەمــو جارەكان، ئەگەر چاوەكانی هەمــووان زەق و كراوە بوو، 
ئەوچاوەكانــی نووقابــوون، كەچی ئێســتا هەموان چاویان لێــك نابوو، چاوەكانی 
براكەم زەق وەكو دوو گۆمی خوێن لەمن رامابوون. دیســان لەترســا بوومەوە بە 
بــەرد. بەردێــك هــەزاران جــار لە چركەیەكدا، هەپــڕون دەبوو، هەڵــدەوەری، دەبوو 
بە پۆدرە، دەتوایەوە و دیســان كۆ دەبوویەوە. نیگای لەو بروســكە تیژانە دەچوو 
پاییزان ئاســمانی شــەقار شــەقار دەكرد و من لە ترســا دەبەعجام و كون و پەناو 
پەسیر نەدەما خۆمی تێ وەشارم. هەتا ئێستایش، تەنانەت ئەو سااڵنەی بووم بە 
دڕندەترین بنیادەمی خوا لەسەر زەوی بەاڵم هیچ شتێ هێندەی بروسكی تیژی 
پاییزان و بەهاران هەترەشیان نەدەبردم. ئێستا نیگای براكەم، رۆحی پەرپوتی منی 
نیشانە كردبوو. ببووە بروسكە تیژەو شەقار شەقاری دەكردم. نیگای منیش ببووە 
ئەو تەیرە بەستەزمانەی كتوپڕ كەوتبووە ناو تۆڕی داوێكەوە و هیچ مەفەڕێكی 
بــۆ دەرچــوون نەبــوو. وەختێــك هێزێكــم دایە بەرخــۆم و بەو هەمــوو زنجیرەی بە 
قاچ و دەســتمەوە ئااڵبوو، لەوێ هەاڵتم. بەنێو مردووە خەوتووەكان، یان مردووە 
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ســەرلەنوێ مردووەكانــی نێــو دادگادا هەاڵتــم. دەتگــوت راوم دەنێــن. دەتگــوت 
هیوای برام راوم دەنێ. دەتگوت چاوەكانی بوونەتە شــەپۆڵێكی خوێناوی بەهێز 
و بەرەو الی من دێت تا هەڵمڵۆشــێ. ســاتمەم دەكرد. هەڵدەستامەوە. زگاوزگ 
تەختــی ســەر زەوییــە قوڕاوییەكــەی دادگا دەبــووم. هەڵدەســتامەوە. قاچەكانــم 
تێكدەئــااڵ، زنجیرەكــە لە هەنــگاوە ئاڵۆزەكانم وەردەپێچڕا و هاوســەنگی خۆم لە 
دەستدابوو. لە گورگێكی ترساو دەچووم هەموو سەگە دڕندەكانی ئاوایی راویان 
نابــێ. ســەروەختێك كەوتمــە ســەر لێواری تەپۆڵكێك و بــە خێراییەكی زۆر بەرەو 
خــوارێ خلیســكام. لێژاییەكی هێندە تــووش و لووس بوو، هەتا بن پەرژینەكەی 
پاركــی درەختــە رووتاوەكــە خــۆم بۆ نەگیرایەوە. ســامان و كەرەم پشــتیان دابووە 
قەدی درەختە رووتاوەكە و ســەیری منیان دەكرد. گیانم شــەڵتاغی قوڕ و لیتە 
ببوو. دەســت وقاچم لەنێو زنجیر دابوو. ترس وشــكی هەڵگەڕاندبووم. هەر وا بە 
دانیشــتنەوە ســەرێكم بەرەو ئاســمان هەڵبڕی. پەڵە ئاڵۆســكاوەكانی هەور، هیچ 
كەلێن و دەرفەتێكیان بۆ نەهێشتبوومەوە تروسكاییەك لە رووناكایی ئاسمان بەدی 
بكــەم و بكەومــە بــن پێچكەی تەخت و عەرشــی پــەروەردگار و نزای لێ بكەم 
كۆتایی بەم ئەشكەنجە سەختەم بهێنێ. عەبدێكی زەلیلی وەكو من كوا توانای 
ئەو هەموو عەزابە كوشــندەیەی هەیە. پەڵە هەورەكان تێكدەچرژان. تێكدەئااڵن. 
تێكــەڵ دەبــوون و لێكدەبوونەوە. رەنگی رەشــیان وەردەگــرت. دەبوون بە مۆرێكی 
تۆخ. هەندێجار رەنگی شینی كاڵیان وەردەگرت. ساتێ قاوەیی دەبوون. جارێكی 
دیكــە دەبــوون بــە پرتەقاڵی. ئەوجا ســوور هەڵدەگەڕان وەك ئــەوەی خۆیان لەناو 
حەوزی خوێندا هەڵكێشابێ. دواتر سپیواژیانی لێ دەهات. ئینجا سەوز دەبوون. 
حەزم كرد من ئێســتا لەســەر دەریچەی گڕكانێكدا دانیشــتبێتم و گڕكانەكە لە 
ژێرمدا بتەقێتەوە و تا پشتەوەی پەڵە هەورەكان توڕم هەڵدا. حەزم كرد رەشەبایەك 
هەڵكاو وەكو تەلە پوشــێك لەنێو خۆیدا بمگەوزێنێ و بمبا لە شــوێنێك بمدا بە 
عەرزدا كە ئێرە نەبێ. هەر شوێنێك بێ، بەس ئێرە نەبێ. حەزم لێبوو باو بۆرانێ 
دابكا و وەكو الشــەی ســەگێكی تۆپیو لەگەڵ خۆیا رامبماڵێ و ســەراوژێری 
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قوواڵیی ئەو خەرەندەی خوارێم بكا. حەزم لێ بوو، دەســتی نادیاری قودرەتێك، 
بگرێ بە پشتی ملمداو، وەكو میزراح بمسووڕێنێ، بمسووڕێنێ و وەكو بەردی 
نێو فیشەقانێك هێندە دوورم بهاوێژێ لەم عەدەمستانە ترسناكە نەجاتم بێ. من 
چیــدی ناتوانــم لــەم بەرمــۆدا چۆڵ وبێ دەنگــە دا بژیم. لێــرە تەنانەت هەواش 
جووڵــەی نیــە. هەمــوو شــتێك بێ رۆحــە. هەموو دەنگێــك كوژاوەتــەوە. هەموو 
بنیادەمــەكان مــردوون. هەمــوو حاكمەكان لە دووكەڵ دەچن. كەرەم و ســامان لە 
هەڵــم و هــەور دەچــن. تەنها منم كە لە هیچێك لەوانە ناچم. نازانم زیندوویەكی 
مــردووم. یــان مردوویەكــی زیندوو.  خۆم دەگەیەنمــەوە نێو خانووە پڕ تاریكی و 
تەنهاییەكە. بە زنجیرەكانی دەســت وقاچمەوە، لەســەر تەختە خەوەكەم رادەكشێم. 
هەوەســی خواردنەوەی پەرداخێك چای شــیرین دەكەم. حەزم چۆتێ یەك پاكەت 
جگەرە بەدوای یەكدا بكێشــم. نیگام لەســەر جانتاكەم دەگوازمەوە ســەر تەباخە 
چولەكە. ئینجا بۆسەر ئەو سینیەی دوو پەرداخ و شوشەیەكی ئاوەتەماتەی پێوە 
نووســاوە. كاتێك دەگەڕێمەوە ناوەوەی خۆم، تینی ئەوە لەناوخۆمدا بەدی ناكەم 
بتوانم هەستمەوە ئەو هەموو كارە بكەم تا بتوانم پەرداخێ چا ئامادە بكەم. وزەی 

تەنها یەك جووڵەیشم تێدا نەماوە.
لەنێــو دارمەیتێكــی ســەركراوەدام. دارمەیتێكی رەق وتەق. نە دۆشــەگێ لە 
ژێرم و نە جاجمێ لەســەرم. دارمەیتێكی هێندە تەســك و شــڕ و شــەق بەهەردوو 
دەســتم دوو لێوارەكەیم توند گرتبوو. لە شــوێنێكی هێندە بەرزدابووم لەوەدەچوو، 
لە حەوتەمین نهۆمی ئاسمان بە قوالپێكدا هەڵیانواسیبم. دارمەیتەكە لە هەوادا 
جۆالنەی دەكرد. هەروا كە لەسەر پشت لەنێو دارمەیتەكەدا راكشابووم، سەیرێكی 
خــوارەوەم كــرد. خــوارەوە هێندە دوور بــوو بەهیچ ئامێرێكی پێوانەیــی نەدەپێورا. 
بەاڵم من خانووەكەم دەبینی. كەرەم و سامانیشــم دەبینی پشــتیان دابووە قەدی 
درەختە رووتاوەكەو سەیری منیان دەكرد. بینیم پەتێك لەمسەریدا بەو دارمەیتەوە 
بەسترابۆوە كەمنی تیدابووم و لەوسەریدا بە قەدی درەختە رووتاوەكەوە ئاڵقە كرابوو. 
ســامان دەســتی بۆ برد تا ئاڵقەكە بترازێنێ و منیش وەكو ئەســتێرەیەكی داڕژاو 
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لەم بەرزاییەوە دابڕژێمە ســەر زەوی. هاوارم كرد و لە ســامان پاڕامەوە ئاڵقەكە 
نەترازێنــێ. كەچــی جۆالنــەی دارمەیتەكە لە هەواداو لەو بەرزاییە ترســناكەدا، 
زیاتر دەیتۆقاندم. وەكو منداڵێكم لێ هاتبوو، لەشاری یاری، لەچەتوونی خۆی، 
بە تەنها سواری چەرخ و فەلەكێ بووبێ و گەیشتبێتە ترۆپكی سەرێ و چەرخ 
و فەلەك لە ســووڕان وەســتابێ. نازانم چی منی گەیاندبووە ئێرە. گومانم هەر 
دەچۆوە سەر سامان و كەرەم. ئەوان لە كۆڵم نەدەگەڕان. ئەوان سەرچاوەی هەموو 
ئەو ئازارانە بوون كە دەمچێشت. ئەوان وهیوای برام. لەوانەیشە نەفرینی دایكم، 

هەمووی دەستیان تێكەڵ كردبوو تا من بۆ ساتێكیش نەحەسێمەوە.
نیــگا بەعجاوەكــەم كەوتــە ســەر ئاڵقــەی گوریســەكە بەناوقــەدی درەختــە 
رووتاوەكەوە. ســامانم بینی بە جووڵەی دوو پەنجەی دەســتی، ئاڵقەكەی ترازاند 
و مــن بــەرەو خوار هەڵدێرام. وەكو ئەســتێرەیەكی دابــڕاو داڕژام. هوروژمی هەوا 
سەدان جار پێستی لەبەرم داكەند. وەكو مار چۆن كاژ فڕێ دەدا. هەر مەودایەكم 
لە فەزادا دەبڕی جارێك لەناو پێســتی خۆم دادەكەاڵم. هێندەم پێســت فڕێ دا، 
كاتــێ ســەرم هەڵبــڕی پێســتەكانی خــۆم وەكــو رەوە ریشــۆڵەیەك بەو ئاســمانەوە 
بینی مەلەیان دەكرد. عەیامێكی زۆر، ئەوهەندە زۆر لە هەزاران ســاڵ دەچوو، 
هەتــا وەكــو گاشــە بەردێــك، زرمەم لێوە هات بەســەر زەویدا هەموو ئێســقانەكانم 
لێكــدی تــرازان و هەڵوەشــامەوە. لەگــەڵ كەوتنم بــە عەرزدا، چاوەكانــم كردەوە. 
لەســەر تەختــە خەوەكــە كەوتبوومە خــوارێ. هەمــوو گیانم بەدەســت ئازارێكی 
زۆرەوە دەینااڵنــد. ژوورێ نوقمــی تاریكــی ببــوو. دەتگــوت منیــان لــە حەوزی 
ئارەقەیەكــی لینــج وســارد هەڵكێشــابوو. تووشــی هەناســە بڕكێیــەك ببــووم هەر 
ئــان و ســاتێك لەوانەبــوو.. لەوانەبــوو چــی؟ رۆحم دەرچێ؟ خۆ مــن رۆحم تێدا 
نەمــاوە. لەوانەبــوو هەناســەم بوەســتێ؟ ئــێ من هەناســەم لەكوێ بــوو. مەگەر 
بنیادەمێكی مردوو هەناســە هەڵدەكێشــێ؟ دەمهەوێ هەڵبێمەوە دەرێ. لە دەرێ 
ترســێك راوم دەنــێ هەڵدێمــەوەژوورێ. لــە ژوورێ تاریكی وكابــووس راوم دەنێن 
هەڵدێمــەوە دەرێ. كەســانێك بڕیاریــان داوە لێ نەگەڕێن لەهیچ شــوێنێك ئۆقرە 
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بگرم. ترسێكی بەردەوام بەدوامەوەیە. چڕنوك لە بینە قاقام گیر دەكات. نە لێ 
دەگەڕێ بژیم، نە لێ دەگەڕێ بمرم. هەســت دەكەم بۆگەنیوێكی تیژ هوروژم 
بۆنــاو لووتــم دێنــێ و وەكــو بایەك یان هەوایەكی توند لەســەر كوشــتارگەیەكی 
ئاژەاڵنەوە هەڵیكردبێو بەرەو الی من تەوژمی هێنابێ. ئەو بۆگەنیوەمهەندێجار 
لــە مەیدانەكانــی مەعرەكــەی قادســیە هەڵمژیبوو كاتێ شــەڕ لــە گۆڕەپانێكدا 
كۆتایی دەهات و ئەو ناوە دادەپۆشرا لە جەنازەی بنیادەم و خۆری گەرمی ئەو 
رۆژە لێی دەداو هەمووی بۆگەنی دەكرد. بۆنەكە، فەزا بۆشــەكەی نێو ســەری 
پڕ كردبووم. نەمزانی سەرچاوەی بۆنەكە لە كوێوە دێت. گومانم گەڕایەوە سەر 
خــۆم. زۆرجــاران هەر خۆم بوومەتە ســەرچاوەی دەردانی ئاوا بۆگەنیوێك. ترس 
لــەم دواییانــەدا، كۆنترۆڵی هەموو ئەندامانی لەشــمی لەژێر فەرمانی مێشــكم 
دەرهێنابــوو. دەكەومــەوە یادی كەرەم و قســە ســەیرەكانی. مــن دەمگوت »ژیان 
هەرچەندە ســەخت و دژوار بێ بەاڵم مەرگ كۆتایی بە هەموو ئەو ســەختی و 
دژوارییانە دێنێ و بنیادەم دەخاتە خەو و ئاســودەییەكی قووڵەوە«. بەاڵم كەرەم 
دیگــوت »نــا، وانیە. مەرگ رۆحت ســەرگەردان دەكات. وەكو تەلەپووشــێك لە 
هــەوادا. هیــچ ئاراســتەیەكت نیە بۆی بچی. هیچ شــوێنێكت نیە بۆی بچی. 
نە چاوەڕوانی كەس دەكەیت و نە كەســیش چاوەڕوانت دەكات. ئاراســتەی هەوا 
روو لە كوێ بوو بۆ ئەوێت دەبات. پاشــان ئاراســتەی هەواكە، پێچەوانە دەبێتەوە 
تــۆش لەگــەڵ خۆیــدا دەگەڕێنێتەوە. هەوا بەرز بێتەوە تۆش بەرز دەبیتەوە. هەوا 
بنیشێتەوە تۆش دەنیشیتەوە. هەوا بوەستێ، تازە تۆ هەست بە غەریبی دەكەی و 

نازانی دەبێ چیبكەی. سەرت كز دەكەیت تا هەواكە، هەڵدەكاتەوە«. 
كاتێ ئەو قســانەی كەرەمم بیردێتەوە، دەبینم راســتی دەكرد. من ئێســتا ئەو 
تەلەپووشــەم لــە هــەوادا. كەوابێ من مردووم و بوومەتە رۆحێكی ســەرگەردان. 

بەاڵم بۆگەنیوی جەستەم هەر لەنێو هەواكەدا بەدوامەوەیە.
كــەرەم دەیگــوت »مــەرگ الی ئێمــە، لەم رۆژهەاڵتی ناڕاســتەیا، هەر بە 
دیاریكراویش لەم واڵتە نەفرەتییەی ئێمەی تێكەوتووین، بۆتە بەشــێك لە ژیان. 
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چونكە ئێمە لەم چەندساڵەیش كە لە ژیانداین، بەردەوام تارمایی مەرگ بەدیار 
ســەرمانەوەیە. تەنانەت لە بەشــی هەرە زۆری خەونەكانیشــماندا هەر دەمرین و 
دڵمان بەو تەعبیرە خۆش دەكەین گوایە خەون پێچەوانەیەو ئەو مردنەمان واتای 
تەمەندرێژیمان دەگەیەنێ. دوایی كە واگا دێینەوە شاگەشكە دەبین لە خۆشی 
ئەوەی مردنەكەمان خەون بوو، بەاڵم هەر ئەوەی كە واگا دێین، دیسان ترس لە 
مردن بەرۆكمان دەگرێتەوە. هەریەك لە ئێمە لە ژیانیدا، هەزاران جار مردووە. بۆیە 
مەرگ بۆتە بەشێكی ژیانمانو بگرە فەزایەكی پانو بەرینتری لە ژیان لە فەزای 
نێــو مێشــكماندا داگیركــردووە. ئێمە هێندەی دەمرین خــۆ چارەگی ئەوە ناژین. 
تەنهــا ئەوەندەیــە لــە هەموو مردنەكانماندا یەكجــار دەنێژرێین. مەرگ لە خەودا 
راماندەچڵەكێنێ و واگامان دێنێتەوە. لە مزگەوت و پەرستگا ئاینییەكاندا، لە 
مەراسیمی پرسەو تازیەكاندا، لە مەجلیسی مەولود خوێندنەوەكاندا، تەنانەت لە 
ئاهەنگ و خۆشیەكانیشدا حیكایەتی مەرگمانبۆ دەگێڕنەوە. بچینە سەربازی 
مەرگ دەبێتە ســێبەرمان و پێمانەوە دەنووســێ. هەڵدێین لە ســەربازی مەرگ 
وەكو بایەقوشێك دەنیشێ بەسەر تەپڵی سەرمانەوە و لە قاڕە قاڕ ناكەوێ. ئێمە 
لەنــاو فەزایەكــی مەرگاویدا دەژین. ئێمە بەردەوام دەمرین. زۆرجاران پرســیار لە 
خۆمــان دەكەیــن ئایا بەراســتی ئێمە رۆحمان لەناو جەســتەیەكدایە یان رۆحێكی 
رووت و بێ جەستەین و لە دنیایەك دا دەسووڕێنەوە وەكو هی ئێمە نیەو بۆ ئێمە 
دروست نەكراوە. هێندەی دەدەن بە گوێماندا ئێمە تەنها چەند ساتێك میوانین لەم 
دنیایەدا، ئێمە هاتووین چەند سەباحێ لەم دنیا نامۆیەدا بسووڕێینەوە و بڕۆین، 
بۆیە لەم دنیایەدا بەردەوام هەست بە غەریبی دەكەین. بەردەوام دەڵێی لە ماڵێكی 
غەریبەین و نازانین كەی دەچینەوە ماڵی خۆمان. هەر نازانین ماڵی خۆمان لە 

كوێشە. نازانین هەر ماڵمان هەیە یان نا«..
كــەرەم دەیگــوت »مــەرگ جۆرێكــی دیكەیە لە ژیــان«. منیش دەمگوت 

»نا، وانیە، ئەوە ژیانە جۆرێكی دیكەیە لە مەرگ«.
دەمهــەوێ خــۆم لەنــاو ئەم كێشــمە كێشــمە بــێ ئەنجامەو ئەو وڕێنەو قســە 
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قۆڕانــەی رابــردوو، خــۆم لەناو ئــەم هەوا لیخنەو ئەم بۆگەنەی ناو ســەرم و ناو 
ژوورەكــەی پڕكــردووە بچمــە دەرێ. كاتێــك بەخێرایــی هەاڵتمــە دەرێ، چەندین 
ســاتمەی بــەدوای یــەك، هەنگاوەكانمی تێكئااڵند و هاوســەنگی خۆم لەدەســت 
داو بەو هەمو زنجیرەی بە دەست و قاچمەوە بوو بەسەر سەدان الشەی تۆپیوی 
ســەگی بارانلێــدراو دا كەوتــم. ترســێكی زۆر دایگرتــم. هــەر چــۆن دەمویســت 
هەســتمەوە ملــی ســەگێك، یان ســەگێك لەناوقەدیــڕا، یان پەلەكانی ســەگێكی 
دیكە لە زنجیرەكانی دەست و قاچم گیر دەبوو و هێندەی دیكە هەترەشی دەبردم. 
قەدەرێكی زۆرم پێچوو تا توانیم هەستمەوە. الشەی تۆپیوی هەموو ئەو سەگە 
لە ســێدارەدراوانەی بە لك و پۆپەكانی درەختە رووتاوەكەدا هەڵواســرابوون فڕێ 
درابوونــە بــەر هەیوانەكــەی ژوورەكــەو كەڵەكەی ســەر یەك كرابوون. ســەیرێكی 
درەختەكەم كرد و تەنها پەتی سێدارەكانی پێوە مابوو. كەرەم و سامانیش پشتیان 
دابووە ناوقەدی درەختەكەو بەبێ دەنگی و بێ هیچ جووڵەیەك سەیری الی منیان 
دەكرد. ئەوان لە عەزابدانی من ماندوو نەدەبوون. بەنێو گۆڕستانەكەدا رەت بووم. 
لە ئاوەكەش پەڕیمەوە. تا من گەیشتمە الی درەختە رووتاوەكە، سامان و كەرەم 
لــەوێ نەمابــوون. لەســەر باســك وتەالنێكدا، هۆڵی دادگاكــەم بینی. بۆ ئەوەی 
تــرس وتەنهاییەكــەی نــاو دەروونمی ئاخنیبوو بڕەوێنمەوە رێــی ئەوێم گرتە بەر. 
كاتێ گەیشتمەناو دادگاكە، بینیم هێشتا خەوتوون. حاكمەكان و دارودەستەیان و 
هەموو خەڵكەكەیش مرخەی خەویان دەهات. تەنها دایكم لەسەر پێ بوو. ئەویش 
ســەری هێندە روو لە زەوی چەمابۆوە نەمدەزانی ئەویش نوســتووە یان واگایە. 
چاوەكانی هیوای برام هێشــتا زەق و كراوەبوون. بەاڵم ئەمجارەیان ترســی جاری 
پێشــووی نەرژاندە ناو دەروونم. ویســتم ســاڵوی لێ بكەم بەاڵم لە رووم نەهات. 
ویستم ئێستا كە هەر من و ئەو واگاین و كەس گوێی لێمان نابێ لێی بپاڕێمەوە 
لێم خۆش بێ و هیچ نەبێ ئەوها، بەمشێوە ترسناكە تێم نەڕوانێ. ئەو كە ئەوها 
چــاوم تــێ دەكا زەندەقــم دەرژێ. هەرچۆنــێ بێ ئێمە براین. ســەردەمانێك ئێمە 
بــرا بوویــن، دوو كــوڕی دامــاوی یەك دایك و باوكی داماویــن. هەندێك بەزەیی 



167 مقداد  شاسواری هەڵدێران

پێمدابێتەوە. منیش لە بەرامبەردا دەیبەم و جەنازەكەی بەوپەڕی شــكۆ و رێزەوە 
لەنــاو گــۆڕە بەتاڵەكــەی گۆڕســتانەكەی بەردەم ئۆتێــل بەرمۆدا دەنێــژم و دوو 
كێڵی جوان و رێكیش لەمالو لەوالی گۆڕەكەی دەچەقێنم و لەســەر كێڵەكەیش 
دەنووسم ئەوە شەهیدە. دەنووسم لەژێر ئەشكەنجەی دوژمن و بەدەستی برا ناپاك 
و خۆفرۆشــەكەی، لە بەرەبەیانی ســپێدەیەكی فێنكی رۆژێكی خۆشــدا شــەهید 
كراوە. ئەرێ، دەنووسم ئەوە ناوی هیوا ئادەمەو شەهید بووە. دڵنیام رۆژێك دادێ 
گەورەو بچوكی میللەتەكەت دێن و ســروودی نیشــتیمانییت بەســەردا دەخوێنن 
و گۆڕەكــەت گوڵبــاران دەكەن. لێم خۆشــبە براكەم تا دایكمانیش ئاســوودە بێ. 
سەیرێكی ئەو پیرێژنە داماوە بكە لەژێر قورسایی جەنازە كونكونەكەی تۆ، كە 
بەردەوام خوێنت لێ دەچۆڕێ، پشتی چەماوەتەوە و خەریكە روخساری لە زەوی 

دەخشێ. وەرە لێم خۆشبە براكەم تا هەموومان ئاسوودە بین.. 
هەمــوو ئــەو قســانەم لە دڵــی خۆمدا كرد. نەموێرا بە دەنگــی بەرز بیانڵێم. 
دڵنیام كە ئەو قسانەم بەرەو رووی براكەم دەگوت تۆسقاڵێكیش دەنگم دەرنەچوو. 
بەاڵم نازانم دایكم چۆن قسەكانی بیستم و مرخەیەكی لێم كرد وەكو كیسەڵێكی 
بەعجاو خێرا ســەرم كێشــایەوە ناو قەپێلكی پێســتم و بێدەنگ بووم. بە دەنگی 
ئــەو ســاجە زەبەالحــە هاتمــەوە هۆش خۆم كە كابرا ملئەســتوورەكە بە نیشــانەی 
دەســتپێكردنی دانیشــتنی دادگا لێیــدا. ســەرم هەڵبڕی بینیم هەمــووان واگان. 
كەرەم و ســامانیش، لە ســووچەكەی هەرە دواوەی هۆڵەكە، بە تەنیشــت یەكەوە 
وەســتاون و نیگایان چەقیوەتە ســەر من. حاكمەكەی ناوەڕاســت هێشــتا خەواڵوو 
بــوو. بــە هەنــدێ بــێ تاقەتییەوە، چەكوچەكەی ســێ جار كێشــا بــە مێزەكەی 

بەردەمی و ئاوڕێكی الی منی دایەوە. 
- ئەوێ رۆژێ گەورەم، جەنابی حاكم، كە ویستمان بەرەو شار بەڕێ بكەوین 
دەتگــوت بانگهێشــت كراوینەتــە ئاهەنگێكی خۆش. دەتگوت لــە زیندانێكی تا 
هەتایــی بووینــەو لێبووردنێكــی گشــتی گرتوومانیەتییــەوە و ئەوا لە ســجنەكە 
دەچینــە دەرێ. دەتگــوت لــەم گەرمەی جەنگی قادســیەی دووهەمدا تەســریح 
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بووینەو كیتابی تەســریحەكە، ئەوەتا لە تەنگەی باخەڵماندایەو، ژیانی مەدەنی 
خــۆت بگــرە وا هاتیــن. ئیدی تەواو. دەچینەوەشــار ودێهاتی خۆمان. دەســت بە 
كەسابەت دەكەین. عاشق دەبین. ژن دەهێنین. ماڵ پێكەوە دەنێین. چیدی خەون 
بــە مەرگــەوە نابینیــن. چیدی لەترســی كوشــتن میز ناكەین بەخۆمانــا. تەواو. 
قادسیەو هەموو جەنگێك بەنەفرەت بێ. سەرۆكی فەرماندەو هەموو جۆرەكانی 
چەك بە نەفرەت بن. ئەو كلیلەی لە مەیدانەكانی جەنگ وبنیادەم كوشــتن بۆ 
چوونە بەهەشــت بە ملمانەوە هەڵدەواســن بە نەفرەت بێ. پۆســتاڵی ئارەقاوی و 
تۆزی بەرەكانی شــەڕ و بۆنی بارووت و خوێن بە نەفرەت بێ. ئێمە نەعەرەبین 
و نە عەجەم. كوژرانی ئێمە لەنێوان عەرەب و عەجەمیش ئەوپەڕی دەبەنگییە. 
شەڕی قادسیە هی عەرەبەو واڵتەكەیش واڵتی عەرەبە، ئەی منی كورد، بەپێی 

چ هاوكێشەیەك دەبێ تێیدا بكوژرێم.
هێندە خۆشــحاڵ بووین جەنابی حاكم.. بڕیارمان دا دەســت لە هیچ نەدەین. 
بڕیارمانــدا ئوتێلــی بەرمــۆدا وەكــو خۆی بەجێ بهێڵین. كــەرەم گوتی »ئەگەر 
بەراســتی لێرە دەرباز بووین، دێمەوەناوی هوتێلەكە دەگۆڕم. یانیش لەناوەڕســتی 
شــاردا جــاڕ دەدەم و دەڵێــم سێگۆشــەی بەرمۆدا تەنها درۆیەكــی زلەو هیچیتر. 
ئــەوە نیــە ئێمــە لە ئوتێلی بەرمــۆدا نەجاتمان بوو«. گوتمان هــەر دێینەوە ئێرە. 
كەواتــە تەنهــا خۆمــان. كــەرەم نەبێ، لەژێــر بالیفەكەیدا دەفتەرە شــیعراویەكەی 
دەرهێنا، وەكو كتێبێكی پیرۆز هەندێ لێیڕاما و خستیە گیرفانیەوە. هەرسێكمان 
ســواری ماتۆڕەكەی ســامان بووین و كەوتینە ڕێ بەرەو شــار. لەدوای ســاڵ و 
نیوێــك دەچووینــە شــار و چاومــان بە ئاوایی و بە بنیــادەم دەكەوتەوە. دەچین لە 
چێشــتخانەكان دادەنیشــین خواردن دەخۆین. دەچین عەســران لە چایخانەی شار 
دادەنیشین چای شیرین دەخۆینەوە. جگەرەی بەتام دەكێشین. گوێ لە گۆرانی 
رادەگریــن. مەوعیــد لەگــەڵ كچــان دادەنێیــن. ســەردانی خزمان و دۆســتانمان 
دەكەین. بێ ترس لە ئینزیباتە عەســكەریەكان، بە سەربەســتی بەنێو شەقامەكان 
و بازاڕەكانی شاردا دەسووڕێینەوە. هەرسێكمان ئاو بەبێ یەكدی ناخۆینەوە. زۆر 
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دڵخۆش بووین جەنابی حاكم. زۆر غەریبی دایكمم دەكرد. ئاخر ئەو، دەمێك ساڵ 
بوو، پیاوەكەی، لە جەنگێكدا كوژرابوو، من ئێســتاش نەمزانی كامە جەنگ و 
لەكوێ بوو. دایكم هەر دەیگوت باوكت سەربازی سەالحەدینی ئەیوبی بوو، لە 
شــەڕێكدا لەگەڵ گاورەكان شــەهید بوو! كوڕێكیشــی چەند ساڵ پێش هەڵكشا 
بەرەو شاخەكان. منیش بوومە فیراری قادسیە. ژنێكی تەنها چۆن دەتوانێ ئەو 

هەموو كۆستە تەحەمول بكا..
لەســەر ماتۆڕەكەی ســامان، هەرسێكمان گۆرانیمان دەگوت. دەتگوت سێ 
كۆتری بەندكراوی نێو قەفەزێكین و ئازاد كراوین. پڕ بە سییەكانمان هەناسەمان 
هەڵدەمژی. پڕ بە گەروومان هاوارمان دەكرد. پڕ بە دەممان گۆرانیمان دەگوت. 
تەنانــەت چێژمــان لەو هەڵبەز و دابەزینانەوە وەردەگرت كە ماتۆڕەكەی ســامان 
هەڵیدەتەكاندیــن و لــە هیــچ كۆســپ و تاســەیەك نەدەگەڕایــەوە. رۆژێكی زۆر 
خــۆش بــوو جەنابی حاكم. دەچووین وەكو ســێ فیراری ســەردەمی جەنگ، كە 
ســزا هەرە ســووكەكەی گوللە بارانكردنە، خۆمان تەســلیمی كەســانێكی دڕندە 
دەكردەوە. دەچووین بەرەو چارەنووسێك كە تروسكاییەكی زۆر كزی پێوە دیاربوو. 
دەچوویــن تــا خولــە دیمۆرە الی خۆی گلمان داتەوە و بمانكات بە جاش. رۆڵی 
ســێ ســەگمان پــێ بســپێرێت بــۆ هەر تیكە نانێــك كە بمانداتێ، بــۆ هەر تنۆك 
ئازادییەك كە پێماندەبەخشێت كلكی بۆ بابدەین و حەپەحەپی لەبەردەمدا بكەین 
و خەڵكــی وەكــو خۆمــان بێچــارەو بێ دەســەاڵت و داماوی بــۆ بگرین و پەتیان 
بكەین وراپێچی بەردەمی ئەوی بكەین و تێیهەڵدەین وبیفرۆشین بە خەڵكانێكی 

لچئەستوور وچاودەرپۆقیو و رەشهەڵگەڕاو و بۆگەن. 
هەركە خۆمان لەناو شــار بینییەوە، بە ســامانم گوت بوەســتە تا تێر بۆنی 
شەقام و كۆاڵن و دار و درەخت و گەورەو بچووكی شارەكەم بكەم. بەاڵم سامان 
گوتی » لەبیرمان نەچێ ئێمە هێشتا بە فیرار حسێب دەكرێین و ئەگەر تووشی 
مەفرەزەیەكــی حكومــەت ببیــن و بمانگــرن ئــەوا هەتا خەبــەر و هەواڵمان بگاتە 
خاڵــۆم و ئەویــش بچێــت تەكلیف لــە خولە دیمۆرە بــكات و ئەویش هەتا بیەوێ 
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فریامان بكەوێ ئەوا كەول كراوین و پێستیشمان چۆتە دەباغخانەو و ئاوان بێنەو 
دەســتان بشــۆ. با جارێ بچین و بە رەســمی خۆمان تەســلیم بكەینەوە و ئەوسا، 
كات بۆ گەڕان و ســوڕان بەنێو شــەقامەكانی شــار زۆرە. بەر لە هەموو شــتێك 
دەبێ بچینەوە ماڵەكانی خۆمان. ئەویش جۆرێكە لە خۆ تەسلیمكردنەوە. چونكە 
هــەم مــن و هەمیــش كــەرەم دەبێ عەفواتــی باوكیشــمان بمانگرێتــەوە. چونكە 
هەردووكیان سوێندیان خواردووە بكەوینە بەردەستیان بەر لە حكومەت، ئەوان لە 

سێدارەمان دەدەن«.
قســەكەی ســامان بەجێ بوو. ســەرمان خســتەوە نێو یەخەی كراسەكانمان و 
هەر بە تیلەو گۆشــەی چاو، كفتی دڵی خۆمان دادەمركاند و ســەیری خەڵك و 
نێو شــەقام و بازاڕەكانمان دەكرد هەتا ئەو كاتەی ســامان، ماتۆڕەكەی لەبەردەم 
ماڵی خاڵۆی راگرت. ئێمەش دابەزین وخۆمان لە تەپ و تۆزی رێگا داكوتا. 
پاســەوانەكانی بەردەرگای ماڵی خولە دیمۆرە، بە هەندێ گومانەوە تێمانڕامان 
و ئێمەش لە ترســا، خێرا لە دەرگا كراوەكەوە خۆمان كوتایە ناو حەوشــەی ماڵی 
خاڵۆی سامان. لەحەوشەكەیا وەستابووین تا یەكێ بێت و فەرموومان لێ بكات. 
ئەو خۆشــحاڵی و كەیفســازییەی بە درێژایی رێگای هاتنمان بۆ شار هەمانبوو 
هەر لە خۆیەوە پڕووكاو جۆرێك لە ترس و دوو دڵی و دڵەڕاوكێ جێی گرتەوە. 
كەرەم، بە نیگەرانییەكی زۆرەوە، ســەیرێكی منی كرد و گوتی: بڵێی كارێكی 
دروســتمان كردبــێ؟ منیــش كــە ترســێكی قــووڵ چڕنووكی لە بینــە قاقام گیر 

كردبوو، هەر تەنها سەیرێكی كەرەمم كرد و نەمزانی دەبێ چی بڵێم.
تــازە هاتینــەوە ســەرخۆمان جەنابــی حاكــم. تــرس وایلێمانكــرد خەریــك بوو 
بــە ســامان بڵێیــن وەرە كاكــە، با ســواری ماتۆڕەكــەت ببینەوە و بــە هەمان ئەو 
رێگایــەی كــە پێیدا هاتوویــن بگەڕێینەوە نێو ئوتێــل بەرمۆداكەی خۆمان. خۆ 
هیــچ نەبێ لەوێ دوو شــەقاو لەو ترســە ســەیرەی بەرۆكمانی گرتــووە دوورین. 
گەورەم، جەنابی حاكم، لە حەوشەكەیان وەستابووین و گیانمان پڕ ببوو لە ترس. 
بــەاڵم خاڵۆی ســامان كــە بەرەو پیرمان هات، زانیمان تــازە كەوتینە ناو داوەكەو 
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رێگای گەڕانەوەمان نەما. هەوڵماندا بە شێوەیەكی ئاسایی هەڵسوكەوت بكەین. 
ئێستاش نازانم خاڵۆی سامان چی گوت. دەمبینی بە دەست و بەچاو فەرمووی 
گەرممــان لــێ دەكات بــۆ ژوورێ. دەمبینی لێوەكانی بێ راوەســتان دەجووڵێن و 
قسەی دەكرد. دەمبینی پێدەكەنێ و رێنماییمان دەكات بەرەو ژووری میوان. بەاڵم 
لە ترسا كاس ببووم. دەتگوت مشتێك مزیان تواندۆتەوە نێو كونە گوێچكەكانم و 
هیچ دەنگێكم نەدەبیست. هەستم كرد كەرەمیش بە دەردەكەی من گرفتار بووە. 
لەوە دەچوو لە بەرامبەر شاشەیەكی رەش و سپی تەلەفزیۆنێكی كۆنە دانیشتبێتم 
و ســەیری فیلمێكی بێ دەنگ بكەم. تەنانەت بۆ ســاتێك خاڵۆی ســامانم وەكو 
چارلــی چاپلیــن هاتــە بەرچــاو. هەتــا ئــەو وەختەیــش كە ورد و درشــتی ماڵی 
خاڵۆی ســامان هاتن و بەخێرهاتنیان لێ كردین هێشــتا نەهاتبوومەوە ســەرخۆم. 
ناشزانم بە دەنگ وەاڵمی بەخێرهاتنەكانی ئەوانم داوەتەوە یان هەر بە تەكاندانی 
ســەر و ئاماژەی دەســت و بزەیەكی پڕ لە ترســی ســەر لێوە وشكهەڵگەڕاوەكانم. 
ئێمــە تــازە هاتبووینەوە ناو بازنەی ترس. بازنەی دەســەاڵتی حكومەت. بازنەی 
گرتــن و ئیعدام. بازنەی ئەشــكەنجەو تێهەڵــدان. دەمتوانی بۆنی بارووت بكەم. 
بۆنی خوێن بكەم. گوێم لە ژاوەژاوێكی دوور دەبوو. دەنگی تێكەاڵو بە لێشاو، 
هاوار و زریكەو وڕەوڕی ســەیارەو، فیغان و شــینگێڕانی بە كۆمەأل هوروژمیان 

دەهێنایە ناو سەرم.
دەتگوت ســێ مامزی كێوین، تینوێتی ئێمەی راكێشــاوەتە لێواری ئاوێكی 
شــێلوو، ترس لە مەجهولێك لێناگەڕێ نزیكتر بكەوینەوە ودەم بۆ ئاوەكە بەرین. 
شــكمان دەكرد تیمســاحێكی زەبەالح، بە ددان و كەڵبە تیژەكانییەوە خۆی لێمان 
دانووســاندوە. بــێ ســەبرانە لــە كەمیندایە. گــوێ هەڵدەخەین بەشــكەم دەنگێك 
ببیستین. لە رۆخ ئاوەكە وەستاوین. تینوێتی زمانی دەرهێناوین. قوڕگمان وشك 
و برینگ هەڵگەڕاوە. رێگایەكی دوور و درێژمان بڕیوە تا گەیشتووینەتە لێواری 
ئەم ئاوە لیخنە. بەاڵم ترسێك لێناگەڕێ تێر بە دڵی خۆمانلە ئاوەكە بخۆینەوە. 
تیژ دەڕوانینە رۆخانڕۆخی ئاوەكە. هەست بە بوونی تیمساحێكی برسی دەكەین، 
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بەاڵم هیچ نابینین. لەهەرسێكیشــماندا، كەســمان ناوێرین پێش دوانەكەی دیكە 
بكەوین و ببینە پاروویەكی چەور بۆ گەدە بەتاڵەكەی تیمساحەكە. سفرە راخراوە. 
خواردن لەبەردەممانە. بەاڵم هەرسێكمان، تەنانەت سامانیش كە ماڵی خاڵۆیەتی، 
وەك بڵێی دەترساین دەست بۆ خواردنەكە بەرین. ترس خەریك بوو هەڵمانوەرێنێ. 
خەریك بوو لەبەریەكمان هەڵوەشێنێ. خاڵۆی سامان هەر فەرموو فەرمووی بوو. 
گوێمان لە دەنگی نەدەبوو. بەاڵم ئیشــارەتی دەســتیمان دەبینی. نەمانزانی ئەو 
ترســە لەعنەتییــە چی بوو ئاوها كتوپڕ رژایــە دەروونمانەوە. دەتگوت چووینەتە 
ســەر هەســارەی مەریخ. چەند خۆمان بە نامۆ دەهاتە بەرچاو. ئێمە لە كوڕی 
ئــەو شــارە نەدەچوویــن. تەنانــەت لەو كــوڕەش نەدەچووین هاوزمان و هاوشــار و 
هاونیشــتیمانیی كابرایەكــی وەك خاڵــۆی ســامان بین. حەزێكــی هاوبەش لەناو 
هەرســێكماندا چەكــەرەی دابــوو » بــا هەڵبێیــن.. بــا بەخێرایــی بچین ســواری 
ماتۆڕەكە بین و هەڵبێین. با قۆناغێكی دیكەی هەاڵتن وفیرار كردن دەست پێ 
بكەینــەوە«. بــێ ئەوەی بە دەنگ ئەو قســانە بكەین، بــەاڵم ئەوەمان بە روونی 

لەناو نیگا بەعجاوەكەی یەكدیدا دەخوێندەوە. 
بەڵێ گەورەم، جەنابی حاكم. هەستمان دەكرد كەوتووینەتە ناو تەڵەوە. وەكو 
مشك چۆن بە فاقەوە دەبێ و هەرچی پەل بكوتێت تەنها خۆی ماندوو دەكات، 
ئاوهامــان لــێ هاتبوو. بە نیگا لۆمەی ســامانمان دەكــرد. ئەویش هەر بە نیگا 
پاكانەی خۆی دەكرد. سفرەش هەڵگیرابوو. چایەشمان خواردەوە. وەاڵمی هەندێ 
پرســیاری خاڵۆی سامانیشــمان دایەوە. كەچی ئێستاش نازانم ئەوەی خواردمان 
چــی بــوو. چایەكەمان تاڵ بوو یان شــیرین. وەاڵمەكانمان بۆ پرســیاری وەســتا 
مەغدیــدی خاڵــۆی ســامان دروســت بوو یان نــا. چونكە هەندێجار بە تەوســەوە 
سەرێكی دەلەقاند. دیاربوو هەستی بە شپرزەییمان دەكرد. عەسر تێپەڕی كردبوو، 
كاتێ وەستا مەغدید هەستاو قایشە نیتاقەكەی بەسەر شەرواڵەكەیدا قەیم كرد. 
بــەدوو جووڵــەی خێــرا، كە هەندێــك تووڕەیی پێــوە دیاربوو، جامانەكەی لەســەر 

سەری جێگیر كرد و گوتی: 
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- دەی كوڕینە. هەستن با بڕۆین..
چەندیــن تەكانــی شــاراوەمان دایــە بەرخۆمــان هەتــا توانیمــان هەســتینەوە. 
ئولفەتگرتنمان بەدنیا سێكەسییەكەی خۆمان و، هۆگریمان بۆ دنیا التەریكەكەمان 
و، ئینتیمامــان بــۆ ئوتێل بەرمۆداكەمان، ئێمــەی لێرە چەند غەریب دەنواند. نا، 
ئێمــە دانیشــتووی ئەم هەســارە ترســناكە نیــن كە ناوی نراوە گــۆی زەوی. دنیا 
التەریك و چەپەكەی خۆمان ترسی لێ بوو، بەاڵم ترسەكەی خاوتر بوو. ترسی 
ئێرە هەر ئەوەبوو نەیدەخنكاندین. رێگەی بە هەناسەمان گرتبوو وەكو دەعبایەك 
ســواری ســەر پشــتی ملمان ببوو و چڕنوكی لە قوڕگمان گیر كردبوو. ترس. 

ترسی شار، ترسێكی خەسێنەر بوو.
لە ژووری میوانان دانیشــتبووین. بەردەســت و پاســەوانەكانی خولە دیمۆرە 
بەسەریەكەوە ئاو و چایان بۆ دەهێناین. وەستا مەغدیدیان باش دەناسی. هەموو 
جۆرەسوعبەتیان پێكەوە دەكرد. خولە دیمۆرە خەوتبوو. ئەو رۆژ، گەورەم جەنابی 
حاكم، ئەو رۆژ لەناو زاكیرەمدا، وەكو فیلمێكی رەش وسپی و زۆر كۆن دەردەكەوێ. 
تــرس، وەكــو ئەوەی مێشــكی ســڕكردبێتم. دەنــگ و جووڵەو هەڵســوكەوتەكانی 
تۆمــار كــردووە بــەاڵم هێندە پچڕ پچڕ و خراپە، گێڕانەوەی زۆر ئەســتەمە. وەك 
بڵێی دوا رۆژەكانی زستان بێ. كەش و هەوا سارد بوو بەاڵم پێویستی بە زۆپاو 
ئاگر نەبوو. بەهار سەرەتاتكێی دەكرد و زستان هێشتا رێی پێ نەدەدا بە تەواوی 
دەركەوێ. ئێمە وەك ئەوەی لەسەر پشكۆی ئاگر دانیشتبێتین. پەلەی ئەوەمان 
بــوو، هەتــا زووتــر، جەنابــی خولە دیمــۆرە بێت و مۆر و تەمغەی خۆی لەســەر 
نێوچەوانمان بدات و ئەم ترسخانەیە جێبێڵین و هەركەسەمان بچێتەوە ماڵی خۆی 
و ســبەی بێینــەوە بمانبــەن بــۆ دایەرەی ئەمــن و بەڵگەی ئازادیمــان وەرگرین و 
رێچكەی هەناسەمان بكرێتەوە و بچین لە چایخانەی شار، بەبێ ترس، دانیشین 

وچایەكی شیرین بخۆینەوە و جگەرەیەكی بەدوادا بكێشین.
وەســتا مەغدید بینی قونتۆتكە ناگرین، گوتی: » جەنابی خولە دیمۆرە، 
شەوان خەوی نیە. مەسئول و رەفیقەكان هەموویان دێنە ئێرە شەو چەرە دەكەن و 
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تا دەمەو كازیوە دەخۆنەوە و دەخۆن. بۆیە بەرۆژ بەردەوام دەنوون. مەگەر ئەوەی 
كۆبوونەوەیــەك یــان دەرچوونێــك یان حاڵەتێكی تەواری، یــان موهیمەیەك یان بە 
هەرحــاڵ ئەركێكیــان بــێ بســپێردرێ ئەگینا هەر دەنــوون. ســەروەختێ بینیمان 
بەردەست و خزمەتكار و پاسەوانەكان شپرزەییان تێكەوت و لە مشەوەشیا خۆیان 
بەیەكدا دەكێشاو هاتوچۆیان خێرایی تێكەوت، وەستا مەغدید هەستایەوە و زانی 
خولە دیمۆرە لە هاتندایە. بە تیلەی چاو، ئیشــارەتی دایە ئێمەش هەســتینەوە. 
پیاوێكی لەڕ و الواز و سەر بچكۆڵەو سمێل باریك بە چاوە وردیلەكانی، كە بە 
حاڵ دەبیندران و لەنێو دوو چاڵی هێندەی گرێپەنجەیەك رۆ چوبوونە نێو قەپێلكی 
سەریەوە، وە ژوورێ كەوت. دیشداشەیەكی لەبەردابوو دەمانچەیەكیش بە رووتی 
لە دەستی چەپی دابوو. چونكە بە دەستی راستی، بینیمان تەوقەیەكی ساردی 
لەگەڵ وەســتا مەغدید كرد. مۆڕەیەكی لە ئێمەش كرد و، وا خۆی نیشــان دا 
كــە ســێ قالۆنچــە دەبینــێ بــەاڵم بایی ئــەوە نین هیــچ بایەخێكیــان پێ بدرێ 
نەخازمە تەوقەشــیان لەگەڵدا بكرێ. لەســەر جێگای خۆی ئەنیشــكی دایەوە و 
خێرا، قاوەیەكیان لەبەردەمی دانا. بە منگەیەكەوە هەندێ هەواڵپرســی لە وەســتا 
مەغدید كرد. ئەویش بە دەست ئاماژەی بە ئێمە كرد و گوتی: ئەوەی تەنیشتم 
سامانی خوشكەزامە، دوانەكەی دیكەش هاوڕێی ئەون. ئەمیان سامانەو ئەوەی 

ئەوالتریش كەرەمە...
خولــە دیمــۆرە لــە پڕمەی پێكەنینــی دا. پێكەنینەكەی پەیتــا پەیتا درێژتر 
بــۆوە. بە تەواوی كەوتە ســەر پشــت. هەوڵــی دەدا، پێكەنینەكەی راگرێ بەاڵم 
نەیدەتوانــی. ســوور هەڵگەڕابــوو. لەخۆی تووڕە ببوو چۆن بەمشــێوەیە لەبەردەم 
ئێمــەی ناچیــز پێدەكەنــێ. وایدەبینــی ئەمــە لــە شــان و شــكۆی كەمدەكاتەوە. 
پاشــئەوەی كەمێك هێور بۆوە قیت بۆوە و لەســەر دۆشەگە ئەستوورەكەی ژێری 
دانیشــت. بالیفێكــی لەســەر هــەردوو الرانی دانا. ئانیشــكی دەســتی راســتەی 
نایە ســەر بالیفەكەو الناولەپی هەمان دەســتی وەكو ســتونێك خستە ژێر چەناگە 
باریكەكــەی و قەدەرێكــی بــاش، بــە جۆرێك لە ســوكایەتییەوە لە ســامان راما. 
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ســامان وەك ئەوەی رەوە مێروولەیەك رێگایان ون كردبێت و بەســەر دەم و چاویدا 
هەڵزنابن كەوتە شەپازللە دان لە روخساری خۆی.

خولە دیمۆرە، لەوەتەی دانیشتبوو، دوای فڕكردنی قاوەكەی، ئەمە سێهەمین 
جگەرەی دیمۆرە بوو دایگیرســاند. بە بزەیەكی القرتێ ئامێزەوە، روو لە ســامان 
گوتی: » كتومت لە میسرییەكان دەچی. عەینەن ئەوانی. سوبحانەاڵ دەڵێی لە 
دایك و باوكێكی میســری لەدایكبوویتە. بەقســەی من بكە هەویەكی میســری 
بخەرە گیرفانت و بەوپەڕی سەربەستی ئەمبەر و ئەوبەری واڵت بگەڕێ كەس 
ناڵێ حاڵێ بە تەرحێ.. هەر كت و مت دەڵێی عەرەبی میسری. ناوت سامانە؟. 
هــا. خوشــكەزای وەســتا مەغدیــدی؟. ســامان قەت ئەو پرســیارەت لــە دایكت 
نەكردووە بزانی بەر لە دروست بوونی تۆ،سەفەری واڵتی میسری كردبێ؟ یان 
پیاوێكــی میســری رێــی كەوتبێتــە ماڵتان و شــەوێك میوانتــان بووبێ؟ یەعنی 
مەبەســتم، شــەوێك باوكــت لەمــاڵ نەبووبــێ و دایكــت لە راهی خــوا، پیاوێكی 
میســری حەواندبێتەوە«...لەگەڵ هەر رستیەكیشــیدا قەدەرێك پێدەكەنی. وەستا 
مەغدیدیــش لــەرووی ناچــاری بە ســوعبەتەكانی خولە دیمــۆرە پێدەكەنی بەاڵم 
پێیــەوە دیاربــوو رەنگــی لە تووڕەبووندا شــین و مــۆر هەڵگەڕابوو.پاشــان، خولە 
دیمــۆرە نیگای گواســتەوە ســەر مــن. دەتگوت كێڵە بەفرێكــم و لەبەر هەتاویان 
داناوم. هێندە بە خێرایی دەتوامەوە وام هەست كرد بوومەتە سەتڵە ئاوێك و بەنێو 
ئیســفەنجی دەقی دۆشــەكەكەی ژێرمدا رۆ دەچم. دەمزانی شتێكیش باری من 
دەكات. دەشــمزانی هەرچییەكــی بیڵــێ دەبــێ بەبێدەنگــی گوێــی لــێ راگرم و 
متەقم لێوە دەرنەچێ. تەنانەت وەاڵمدانەوەیەكی بە ســوعبەتیش بە ناماقوڵی و 
بێئەدەبییەكی گەورە لێكدەدرایەوە و هیچ مەعلوم نەبوو چی دەقەوما. ماوەیەك 
لێمڕامــاو گوتــی: تــۆ ناوت قابیل بوو؟. هــا. ناوێكی قابیل بەخۆتە. چیە ئەوە 
دەڵێی ناو سكت بای كردووە؟ پێدەچێ زۆرت خواردبێ غازاتێكی زۆرت كردووە. 
كەمێــك خــۆت بخــەرە بۆشــایی و بەرەڵالی كە. راگرتنی بــاو غازاتی ناو زگ 
بۆ تەندروستی باش نیە. كوردەواری بە دوژمن ناوی دەبەن. بایەكە بەردە كوڕم 



هەڵدێرانمقداد  شاسواری176

عەیبــی تێــدا نیــە. هێنــدە قیت و جدی دانیشــتوویتە دەڵێی پڕ بــە هەمبانەیەك 
غازاتــت لەنــاو ســكت داكــردووە.. بەرەڵــالی كــەو بە ئیســراحەت دانیشــە. ئێمە 
تەحەمولــی بۆنەكــەی دەكەین. موشــكیلەنیە. پێناچێ زاتێكی هێندە ســەنگین 
بیت وەك ئەوەی خۆت نیشان دەدەی. ئێوە ئەگەر تۆسقاڵێ غیرەت و پیاوەتی لە 
قەلبتاندا هەبوایە فیرارتان نەدەكرد و خۆتان تووشــی ئەو عەیبەو سەرشــۆڕییەو 

بێ غیرەتییە نەدەكرد.
من گەورەم. جەنابی حاكم، نەمدەزانی چیم لێ هاتووە. تەنها هەستم دەكرد 
پــڕ بــا بوومــە. پڕ لە هەوا. بــەاڵم هێندەی هەمبانەیەكی فووتێكــراو پەڵمابووم. 
نووكــە دەرزییەكــت لێمدابــا هەتا ســەر هەســارەی مەریــخ نەدەوەســتامەوە. خولە 
دیمۆرە، ژوورێی لە دووكەڵی جگەرە قانگ دابوو. بەاڵم كێ دەیوێرا فزە بكات. 
دەمانچەیەكــی بــە رووتی لە تەنیشــتی خۆی دانابــوو. لەوە دەچوو كاتێك تووڕە 
بێ، یان میزاجی شێلوو بێ، هەڵچوونەكەی بە هات و هاوار دانەمركێنێتەوە. پەنا 
بــۆ دەمانچەكــەی ببــات. خولە دیمۆرەیە دەی. بۆیە خولە دیمۆرەیە تا بكوژێ. 
هەر بۆ ئەوەیش بۆتە خولە دیمۆرە تا بكوژێ. ئەمجارەیان مێشە كەرانییەكەی 
نیگای لەســەر نووكە لووتی كەرەم نیشــتەوە. دیسان دایەوە لە پڕمەی پێكەنین. 
لەنــاو پێكەنینــە بێتامەكەیــدا، روو لــە كــەرەم گوتی: » كەواتە تــۆ كرمەكەی. 
دوێنێتەسكەرەكەتم بینی و بە بینینی ناوت زۆر پێكەنیم. بەاڵم پیاو بە حەق بڵێ 
ناوێكی پڕ بە پێستت لێ نراوە. هێندە باریكەڵەو درێژ و قیچ و خواری هەر لە 
كرم دەچی. توخوا جەماعەت ئەو كوڕە كتومت لە كرم ناچێ؟ ئادەی وەرە لەو 
ناوەڕاســتەی مەجلیســەكەیا خۆت لەســەر سك بخشــێنە بزانە كێ دەڵێ كرم نیت 
با حەوت گوللە لە تەختی نێوچەوانی بدەم. شــەرەف لە قەلبی خولە دیمۆرەی 
نەبێ تۆ لە عائیلەی خشۆكە قێزەونەكانی. دەڵێی لەگەڵ كرمدا خوشك و بران.. 
خولە دیمۆرە لەخۆ چووبوو هێندەی بە قســەكانی خۆی پێبكەنێ. ئێمەیش 
ببووینــە نارنجۆكێــك كــە ئاڵقەكەیــت ترازاندبــێ و هــەر ئــان و ســاتێك لەوانەبوو 

بتەقینەوە.
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خولە دیمۆرە گەڕایەوە الی وەستا مەغدید.
- ئێ وەستا مەغدید. با واز لە سوعبەتان بێنین.بۆ خانووەكەی ناو باغ چی 

بكەین. كەی ناوی خوای لێ بێنین..
وەستا مەغدید، پێیەوە دیاربوو دڵی لە سوعبەتەكانی خولە دیمۆرە ئێشاوە. 

بەاڵم دەبوایە ئەو دڵئێشانەی بخواتەوە.
- هەروەختێ جەنابت ئەمربكەی من لەسەر پێم

- وەڵال ئەگەر لەســەر ئەمری جەنابم بێ وەســتا مەغدید، لە ســبەی زووتر 
نیە..

- سبەی سبەی. بە چاوان..
پاسەوانێكی خولە دیمۆرە، بە پەلەپرووزێ هاتە ژوورێ و یەكڕاست بەرەوالی 

خولە دیمۆرە رۆیی و شتێكی چرپاندە بنا گوێی.
خولە دیمۆرە گوتی: باشە. بابێنە ژوورێ..

سێ گەنجی رەشتاڵە وەژوورێ كەوتن. خولە دیمۆرە لەبەریان هەستایەوە. بە 
عەرەبی هەندێ هەواڵپرسییان كرد و پاشانیش خولە رووی لە ئێمە كرد:

- دەی هەستن بەگەڵیان كەون. ئەمشەو الی ئەوان دەمێننەوە و سبەی من 
بەشوێنتاندا دێم و لەگەڵ خۆمدا دەتانهێنمەوە..

ئێمەش بەبێ دەنگی و پڕ لە ترســێكی كوشــندە، هەســتاینەوە و ســەیرێكی 
وەستا مەغدیدمان كرد، وەك ئەوەی لۆمەی بكەین و بەچاو پێی بڵێین » بڕیار 
وانەبــوو وەكو ســێ مــەڕی پەتكراو تەســلیمی گورگەكانمان بكــەی«. ئەویش 
سەرسوڕمانی پێوە دیاربوو. سەیرێكی ئێمەی دەكرد و ئاوڕێكی پڕ لە پرسیاری 
الی خولــە دیمــۆرەی دەدایــەوە. خولە بە عەرەبی بە ســێ گەنجە رەشــتاڵەكەی 
گــوت« ئەوانــە پیــاوی منــن ها. بە رەفیق چەلوب و ئەبو شــەیما بڵێ ئاگایان 

لێیان بێ. ئەمشەو میواندارییان بكەن هەتاوەكو سبەی خۆم دێم«...
ئەو بردنە بوو ئێمەیان برد جەنابی حاكم. ئیدی هەموو شتێك كۆتایی هات. 
ئەو شــوێنەی ئێمەی تێكەوتین ســەر دنیا نەبوو. نازانم چەند نهۆم لەژێر دنیاوە 
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بوو. بەاڵم ئەوێ لە قەڵەمڕۆی خوداوەندیشــدا نەبوو. هەر دەتوانم ئەوهەندە بڵێم 
گەورەم. ئەوێ. لە قەڵەمڕۆی خوداوەندیشــدا نەبوو...چونكە ئەگەر دۆزەخیش 
بوایە دەكەوتە ژێر قەڵەمڕۆیی و حوكمڕانێتی خوداوەند. بەاڵم ئەوێ لە دۆزەخیش 
جەحیمتــر بــوو.. نەمن چیدی كەرەم و ســامانم بینییــەوە. نە ئەوانیش یەكترییان 
بینییــەوە.. هەمــوو شــتێك كۆتایی پێ هــات گەورەم. هەمووشــتێك، بێجگە لە 
مەرگێكی وەحشەتناك كە لە هەموو چركەیەكدا، جارێك سەرەتاتكێی لەگەڵماندا 

دەكرد.. 
داوام لە دادگا كرد نیو سعاتێك مۆڵەتم پێ بدەن بگریم. پێویستم بە گریانێكی 
قووڵ هەبوو. لە داخی ئەو فریوەی خواردمان، لە حەژمەتی ئەو غەدرەی لێمان 
كــرا دەبوایــە هەنســكی گریانێكــی تاڵ هەموو تــان و پۆم هەڵتەكێنــێ. دەبوایە 
ئاوهــا بگریــم هەمــوو ئەوانەی لێرە دانیشــتوون و گوایە من ئەوانم كوشــتووە بە 
ئەسپایی و بەبێ دەنگی لێرە هەستن و ئێرە بەجێ بهێڵن. دەبوایە فرمێسكم هەتا 
بن پێیەكانی دایكم جۆگەڵە بكات و ئەویش بۆ ســاتێك، تەنها بۆ ســاتێك ســەر 
هەڵبــڕێ و بــە بەزەییەوە تێمبڕوانــێ. لە فیترەتدا هەویری خوڵقاندنی من ئەوها 
نەشێلدرابوو دەستم بچێتە خوێنی براكەم. یان هاوڕێكانم بكوژم، یان ئەو هەموو 
بنیادەمــەی لێــرە دانیشــتوون بیانكــوژم. نــا. هەویــری خوڵقاندنی من كوشــتنی 

هیچكەسێكی تێدانەبوو.
حاكمی ناوەڕاست سەری رەزامەندی لەقاند. ئاماژەی بەو كاتژمێرە گەورەیە 
كرد كە بە تەنیشت تەرازووە السەنگەكەی عەدالەتدا، لەژوور سەری حاكمەكاندا 
هەڵواسرابوو، فەرمانی دایە باشكاتبەكەو گوتی »نیو سعات دەرفەتی پێ بدەن 
بگــری. ئــەوە لە یاســادا هاتووە و مافێكی رەوای خۆیەتــی«. كاتژمێرە گەورە 
هەڵواسراوەكە، هیچ میلێكی پێوەنەبوو. نە میلی چركە ژمێر و نە هی خولەكژمێر 
و نە هی سعاتژمێر. تەنانەت هیچ ژمارەیەكشی پێوە نەبوو. كاتێ وردتر دیقەتم 
دا بینیم هەرســێ میلەكەو هەموو ژمارەكان، لە شــوێنی خۆیان هەڵكەندراون و 
هەڵوەریونەتە هەرە خوارەوەی كاتژمێرەكە و لە تەنگاییەكی نێوان جامە تەڵخەكەو 
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شاشەیســعاتەكەدا بەنێــو یەكــدا چرژابــوون. زۆرم هەنســك دا. بــەاڵم نەمتوانــی 
بگریــم. قوڵپــی گریانەكــە، وەكو دنكە گوێزێكی درشــت لە ناوەڕاســتی حەوكم 
گیری خواردبوو نەدەتەقییەوە. یەك تنۆك فرمێسكیش لە چاوەكانم نەزاو نەرژا. 
زۆرم هەوڵ دا. ئەو هەنســكە وشــكانە بێزاریان دەكردم. هەنســكدانی بێ گریان 
وەكو گریانێكی بە درۆ وایە. من بە درۆ نەدەگریام. كەچی هەنسكە نەزۆكەكانم 
تۆسقاڵێكیش راستگۆییان نەدەبەخشی بە گریانەكەم. شەرم دایگرتبووم. شانەكانم 
لەبن تەوژمی هەنسكدانەكانم هەڵبەز و دابەزێكی سەیریان دەكرد. كەچی درێغ 
لە تنۆكێ فرمێسكی تەڕ. درێغ لە تەڕایی قەترە ئەشكێك، دەبوایە هیچ نەبێ 
بــۆ ئــەوەی حاكم خدری مردوو، لەنیو ســعات مۆڵەتدانەكەی پەشــیمان نەبێتەوە 

تەڕاییەك بزێتە ناو چاوەكانم. كەچی چاوەكانم لە وشكیدا خەریكە هەڵوەرێن.
لێرە، لەنێو هۆڵە بێ دیوارەكەی دادگادا، شتێك بەناوی زەمەن بوونی نەبوو. 
ئەوە راســتە كاتژمێرێكی بازنەیی زەبەالحیان بەتەنیشــت تەرازووە الســەنگەكەی 
عەدالەتدا هەڵواسیبوو. بەاڵم ئەو كاتژمێرە گوزارشتی لە بوونی هیچ زەمەنێك 
نەدەكــرد. هــەر بۆیەشــە، كاتێك، حاكمی ناوەڕاســت، بە چەكوچەكەی دەســتی، 
ســێ جار، بە قەییمی، كە گوزارشــتێك بوو لە تووڕەیی، كێشــای بە مێزەكەی 
بەردەمیدا، تێیگەیاندم مۆڵەتە نیو كاتژمێرییەكەم تەواو بووە. تەنانەت ســەیری 
هــەروەك  راگەیانــد.  تەواوبوونــی مۆڵەتەكــەی  ئەوجــا  كــرد  كاتژمێرەكەیشــی 
تێیگەیانــدم، نیــو ســعات كاتــی دادگام بە فیڕۆدا و بڕیار وابــوو لە هەموو نیو 
سعاتەكەیا بگریم. كەچی من هەر هەنسكی درۆزنانەم داو شانەكانم هەڵتەكاند. 
دەبوایــە چیــدی درۆ لەگــەڵ دادگا نەكەم و بەردەوام بم لە بەرگریكردن لە خۆم 

لە هەمبەر ئەو تۆمەتانەی درابووە پاڵم.
-بەڵــێ گــەورەم، جەنابــی حاكــم. ئــەو شــوێنەیش كــە منیان برد بــۆ ئەوێ 
و، نەمژمــارد بــەاڵم پێدەچــوو، هــەزار و یــەك قاڵدرمــە لە ژێر ئەم عــەرزەدا بێ 
كــە ئێمــەی لەســەر دەژیایــن. لەوێــش، شــتێك بەنــاوی زەمەن و كات، شــەو یان 
رۆژ، زســتان یان بەهار، ســەرما یان گەرما بوونی نەبوو. دیوارەكان داپۆشــرابوو 
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لە پەڵەی خوێن. لەشــوێن پەنجەكانی ســەدان دەســتی خوێناوی،هەزاران تیكەو 
پارچــەو تیلمە و تیزمالی پێســتی وشــكەوەبووی نووســاو بەو دیــوارەوە، مۆخی 
پــژاوی بنیــادەم، تەنانــەت لەتــە زمانێكــم بینــی بــە بزمارێــك بــە الدیوارێكەوە 
داكوترابوو. لەوالتریش ئەندامێكی نێرینەی بنیادەمێكم بینی بەداوە بەنێكەوە بە 
بزمارێكــدا شــۆڕكرابۆوە. وێنەی كەڵەشــێرێكم بینی هێلكەیەكــی دوو زەردێنەی 
كردبوو. پۆستەری دەستێكی پڕ قودرەتم بینی تەسبێحێكی هەزار و یەك دانەی 
دنك دنك ئاودیو دەكرد كە هەموو دنكەكانی گڵێنەی چاوی بنیادەم بوو. وێنەی 
ملێكم بینی ملوانكەیەكی لە ددانی بنیادەم پێدا هەڵواسرابوو. پۆستەرێكم بینی 
هەردووالقی بنیادەمێكیان لە شــوێنی هەردوو قۆڵی دانابوو. هەردوو قۆڵیشــیان 
لە شوێنی هەردوو القی دانابوو. بنیادەمێكم لە پۆستەرێكی سوور سووردا بینی 
ســەرە بڕاوەكەی خۆی لەســەر ناو لەپی دەســتێكی بەرز كردبۆوە. كاتێ بردمیان 
بــۆ ئــەوێ، هەتــا گۆزینگــی پێیەكانم نوقمی ناو خوێن بــوو. ئێمە، لەوێ لەناو 
خوێن رادەكشاین. خوێنمان بۆن دەكرد. دەست و دەم و چاومان بەخوێن دەشوشت. 
گەلێجار بەخوێن تێنوێتیمان دەشــكاند. تەنانەت خوێنمان وەكو مەرهەم بۆ ســەر 
برینــی شــوێن قامچییەكانــی جەلالدەكانمــان بەكاردەهێنا. بۆ خــۆ خافاڵندنمان 
پەنجەمــان بەنێــو خوێنــدا وەردەداو وێنــەی وەهمیمان دەكێشــاو وشــەی ئازادیمان 
دەنووســی. ئەگــەر چەنــد چركەیەك خــەو بمانیبردبایەوە خوێنمان لــە خەونماندا 
دەبینــی. ئــەو رۆژەی، یــان ئــەو شــەوەی، یــان ئــەو بەیانییەی، نازانــم، یان ئەو 
ئێوارەیەی دوو لە جەلالدەكان هاتن و بن هەنگڵیان گرتم و منیان بەنێو خوێنی 
سەر عەردی ژێر زەمینەكەدا پەلكێش كرد و بەسەر هەزار و یەك پلیكانەدا سەریان 
خســتم شــتێكی ئەوتۆم بەبەرەوە نەمابوو بە كەڵكی ژیان بێت. دەتگوت لەمسەر 
خســتوومیانەتە ناو دەمە زلەكەی مەكینەی قیمە كردنی گۆشــت ولەوســەرەوە 
زیوال زیوال لە كونە هەزار بە هەزارەكاندا دەرچوومە. بۆنی خوێن كاس و وڕی 
كردبووم. پێستی شەقار شەقاری لەشم ببووە توورەگەی چەند پارچە ئێسقانێكی 
پڕ لە ئازار. بەحاڵ هەناسەم لە هێنانەوەدا سەردەكەوت. كاتێك لە هەزار و یەك 
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پلیكانەكەدا سەركەوتین و گەیشتینەوەسەر عەرد، منیان لەسەر قەرەوێڵەیەكدا كە 
دۆشــەگێكی لەســەر راخرابوو، راكشاند. قەدەرێ كەس نەهات بەسەر وەختمەوە. 
پاشان دوو كەس هاتن. بردمیان بۆ ژوورێكی گەرماو. تەواو رووتیان كردمەوە. 
دەســتیان لــە هەركوێــی جەســتەم بدابایــە لەتــاو ئــازار زیقەیەكــی بــێ حاڵم لێ 
هەڵدەســتا. تاقەتــم نەمابوو هیــچ كاردانەوەیەك بنوێنم. وەكــو ئەوەی بەتانییەك، 
یان بووكەڵەیەكی گەورەی بێگیان بشــۆن ئاوا شــۆردمیان و گەڕاندمیانەوە سەر 
قەرەوێڵەكــە. كەســێكیان هێنایە ژوور ســەرم جلێكی ســپی لەبەردابــوو. پێدەچوو 
پزیشك بێ. ماوەیەك پشكنیمی لەسەر قەرەوێڵەكە، سێ جار شەوم بەسەرداهات 
و رۆژ بۆوە. لە شەو و رۆژێكدا پێنج ژەم خواردنیان دەدامێ. دكتۆرەكە رۆژی 
ســێ جــار دەهــات و پشــكنینی بۆ دەكــردم و دەرمانــی دەرخــواردم دەدا. هێدی 
هێــدی توانیــم لەســەر قەرەوێڵەكــە دابەزم و كەمكەمە لەســەر پێیەكانم بوەســتم. 
تەنانەت توانیم چەند هەنگاوێكیش رێ بكەم. ســێ شــەوی ترم بەســەر داهات 
و بۆوە بە رۆژ. هەســتامەوە. كەس نەیدەدواندم. كەس تاوێ لەالم دانەدەنیشــت. 
دكتۆرەكە، بە بێدەنگی كاری خۆی دەكرد و دەڕۆیی. دووكەسەكە رۆژانە جارێك 
دەیانبردمــە گەرماوەكــەو دەیانشــۆردم. كەســێكیش لەكاتی ژەمەكانــدا خواردنی 
بۆ دەهێنام. بۆنی خوێن لەناو ســەرمدا نەما. تامی خوێن لەســەر زمانم نەما. 
رەنگــی خوێــن لەنــاو چاوەكانمدا نەما. چێشــتەنگاوی حەوتەمین رۆژ بوو پێنج 
كەســی زەیتوونیپۆش هاتن. ئەوەی ناوەڕاســتیان بەرپرســەكەیان بوو. هەرپێنجیان 
لچئەســتوور و رەشــتاڵەو خوێنتــاڵ و لووتپــان و چاودەرپەڕیو بــوون. دەتگوت بە 
ســكێكدا لــە دایــك و باوكێكــدا پەیدابوونە. یەكێكیان نەبێ بــااڵی هەندێك بەرز 
بوو،چوارەكەی دیكە بااڵیان كورت بوو. ماوەیەك تێمڕامان. سەیری منیان دەكرد 
و بە هێواشی قسەو راگۆڕینەوەیان دەكرد. نازانم لەبەر ئەو هاش و هوشەی لەناو 
گوێچكەكانمدا هەبوو، یان لەبەر هێواشی دەنگیان یان زەحمەتبوونی تێگەیشتن 
لــە زمانــی ئاخاوتنیــان بوو من هیچیان لێ تێنەگەیشــتم. هــەر پێنجیان یەكی 
دەمانچەیەك بە القەپرغەیەكیاندا شۆڕ ببۆوە و بازێكی داپۆشراو بە ئااڵیەكەوە 
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لەسەر قفڵی نیتاقەكەی كەمەریانەوە نەخشێندرابوو. من لەم ماوەیەدا، كە ئەوان 
دوو مەتــر لەوالتــرم وەســتابوون و تێمڕامابــوون و فســكە فســكیان بــوو، ترس بە 
لێشــاو دەرژایە دەروونمەوە. دەترســام دیســان لە هەزارو یەك پلیكانەكەدا شــۆڕم 
كەنەوە ژێر زەمینە دۆزەخئاســاكەی حەوت نهۆم ژێر زەوی. دیســان لەناو گۆمە 
خوێنە لینجەكە راكشێم. دیسان قامچی، دیسان شەقهەڵدان لەنێو رانەكان، دیسان 
دانیشتن لەسەر بتڵە نەفرەتییەكان، دیسان كارەبا لێدان.. ترسی ئەوە دایگرتبووم 
بمگەڕێننەوەئەوێ. بەاڵم من دەبوایە نەهێڵم ئەوە رووبدا. بەخۆ فڕێدانێكی خێرا، 
خۆم خســتە بن پێیەكانی زەیتونیپۆشــەكەی ناوەڕاســتیان. دەلینگی پانتۆڵەكەیم 
گــرت و جزمــە ســوورەكەیم مــاچ كــرد. نا، لێســتمەوە. گریام. پاڕامــەوە. بەڵێ 
گــەورەم. جەنابــی حاكــم، مــن بنیادەمێكــی هیچم. ترســنۆكم. كێشــەی من لە 
منداڵییەوە ئەوەبوو لە مردن ترســاوم. قەت نەمویســتووە بمرم. حەزێكی ســەیرم 
تێــدا بــوو درێــژە بــە ژیان بــدەم. هەموو نرخێكــم دەدا بۆ ئەوەی بژیــم. من وەكو 
ســەگ لە مردن دەترســام. هەمیشــە ترســاوم. من لەوە ناگەم كێ ئەو هەستەی 
لەناو مندا چاندووە. هەر ئەوەندە دەزانم هیچكاتێ نەمویســتووە بمرم. ترســێكی 
بەردەوام لە مردن وەكو مۆریانە دەمارەكانی لەشــم دەقرتێنێ. گۆشــتی جەســتەم 
دەگەزێ و ئێسقانەكانم كون دەكات. وەختێك بنهەنگڵیان گرتم و قیتیان كردمەوە، 
پێدەكەنیــن و بــە رەزامەنــدی تێیاندەڕوانیــم. منیــان بەهەندێك رێــزەوە گەڕاندەوە 
ســەر قەرەوێڵەكەم. ســەرێكیان بە نیشــانەی رەزامەندی لەقاند و لەوێ رۆیشتن. 
ئاهێكم هاتەوە بەر. كەواتە شۆڕم ناكەنەوە ژێر زەمینەكە. ئەو شوێنەی كەڵەشێر 
وا لێدەكــەن هێلكــەی دوو زەدرێنــە بــكات. ئــەو شــوێنەی چــاوەكان دەردێنــن و 
دەیكەن بە تەســبێحی هەزار و یەك دانە. ئەو شــوێنەی ددانەكان هەڵدەكێشــن و 
دەیكەن بە ملوانكە. ئەو شوێنەی جێی دەستەكان و القەكانی بنیادەم جێگۆڕكێ 
پێدەكەن.. ئەوێ دۆزەخێكی قاچاغ بوو لە گۆشەیەكی هەرە تاریكی گەردوون. 
ئــەوێ لــە دەرەوەی قەلەمــڕۆی خوداوەندیــش بــوو. چونكــە جەلــالدەكان دایمەن 
دەیانگــوت »قوڕگــی خۆتــان مەڕووشــێنن و هــاوار بــۆ هیچ خوایــەك مەكەن. 
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چونكە ئێمە لە شوێنێكداین لە دەرەوەی هەموو هەسارەكانە. لە دەرەوەی هەموو 
بەزەییەكانــە. لــە دەرەوەی هەموو ویژدانەكانە. لــە دەرەوەی هەموو ئەخالقەكانە. 
لە دەرەوەی دەســەاڵتی هەمووئەو خوداوەندانەیشــە هەریەك لە ئێوە باوەڕتان پێی 
هەیــە. لەخۆتــان زیاتــر كــەس گوێی لــە هاوارتان نابــێ. كەواتە خۆتــان ماندوو 
مەكەن. هێندەش بە زمانی خۆتان هاوار بۆ خوا مەكەن. ئێوە قەومێكی نەزان و 
دەبەنگن. تا ئێستاش لەوە حاڵی نەبوونە ئەو خوایەی ئێوە هاواری بۆ دەكەن لە 
زمانی ئێوە حاڵی نابێ. ئەو، كوردی نازانێ و موتەرجیمی كوردیشی نیە. نا، 

نییەتی.. كەواتە، بێدەنگ بن«. 
نەمدەویست بمگەڕێننەوە ئەوێ. ئەوێ كابووسێكی درێژ بوو ئێستاش باوەڕ 
ناكــەم بەرۆكــی بەردابم. ئێســتاش كە دێتەوە بیــرم بۆگەنیوێكی تیژ و بێزاركەرم 

وەكو هەڵمێكی گەنیو لێ هەڵدەستێ. 
هەفتەیەكی دیكەم بەسەردا تێپەڕی. شكڵی بنیادەمانم بۆ گەڕایەوە. لەناو 
ژوورەكەیــا پیاســەم دەكــرد. لەبەر پەنجەرە دەوەســتام و ســەیری حەوشــەم دەكرد. 
تێرم دەخوارد. تەندروســتیم گەڕایەوە جێی خۆی. تەنها جار بەجارێ ترســێك لە 
دەروونمــدا بڵقــی دەدا. » لەوانەیــە ئامادەم بكەن بۆ ئیعدام«. پێشــتر بیســتبووم 
بــەر لەوەی كەســەكە ئیعدام بكــەن بەڕێزەوە رەفتاری لەگەڵــدا دەكەن. بەجۆرێك 
نازی دەكێشــن. ئەرێ، ئەوەم بیســتبوو. دەبێ ئەو هەموو بەدەور و خولداهاتن و 

نازكێشانەی منیش هی ئەوەبێ. ئامادەم دەكەن بۆ ئیعدامكردن...
حاكمی ناوەڕاســت ســێ جار بە چەكوچەكەی دەســتی كێشای بە مێزەكەی 

بەردەمی و گوتی: 
-دانیشتنەكەمان هەڵدەگرین بۆ سبەی.

هــەر ســێزدە حاكمەكــە بەدوای یەكدا ریزیان بەســت و هۆڵەكەیان جێهێشــت. 
دایكــم رێــی دەرەوەی گــرت و دووركەوتەوە. حەشــاماتەكەش كــەس لەوێ نەما. 
زنجیرەكەیان لە دەست و قاچم كردەوە، وەختێ خۆم بینییەوە، تاك وتەنها، لەسەر 
گردۆڵكەیەكــی لیتــاوی لــە بــن نەرمە بارانێكی ورد نوقمــی ناو تەم و مژێكی 
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خۆڵەمێشیی چڕ، چوار مشقی دانیشتووم و توانای هەستانەوەم نیە.
حاكــم مەبەســتی لــە »ســبەی« چــی بــوو؟ كام ســبەی؟ ســبەی یەعنی 
چی؟ مەگەرحاكم نازانێ ئێمە كەوتووینەتە دەرەوەی هەموو زەمان و مەكانێك. 
لەوەتــەی لێــرەم دنیــا هــەر لــە یەك قامدایــە. نە شــەوێك داهاتووە و نــە رۆژێك 
بۆتەوە. نە ئەمڕۆیەك بۆتە دوێنێ و نەبڕیاریش وایە سبەیەك دابێ. سەیرە. حاكم 

مەبەستی لە سبەی چی بوو كەواتە؟..
ئەگەر دنیای پاشمەرگ ئەوەبێ منی تێدام، ئەوا ئەو دنیایەش وەكو دنیای 
ژیان و پێشمەرگ لە گاڵتەجاڕییەك زیاتر هیچیدیكە نیە. لە دنیای زیندوواندا، 
پەرپووتێكی وەكو من، راســت و چەپ كەوتمە كوشــتنی ئەو هەموو مرۆڤەی، 
هــەرە زۆریانــم هــەر نەدەناســی، كەچــی هیــچ یاســایەك، رێی نەگرتــم و كەس 
نەیگوت كابرا تۆ چیت، كێ ئەو مافەی بەتۆ داوە ئەو هەموو خەڵكە بكوژی؟ 
بە پێچەوانەوە، دوای كوشتنی هەر كۆمەڵە مرۆڤێك لە هەموو الیەكەوە ناوبانگ 
و پاداشــت و ئافەریــن و نەوتــی شــوجاعەو پــارەو پوڵم بەســەر دادەباری. ئەگەر 
ماوەیەك بەســەرمدا تێپەڕیباو كەســم نەكوشتبایە، كرمەكانی ناو سەرم جووڵەیان 
تێدەكەوت. مەفرەزەیەكم دەدایە دوای خۆم و بەنێو تەپوتۆزێكی شــێتانەدا، وەكو 
مووشــەك بۆی دەردەچووین. چۆن پێشــان پیاوە ئازا راوچییەكان ســواری ئەسپە 
تیژرۆكانیــان دەبــوون و تاژییە بزۆكەكانیــان دەدایە پێش خۆیان و بەرەو مەیدانی 
راو، بــەرەو ئــەو شــوێنانەی دەیانزانــی نێچیــر و راوی چاكی لێیــە، تاویان دەدا، 
منیــش دەمزانــی دەبــێ بچمە كوێ بــەدوای نێچیرێكدا بگەڕێــم. هەر هێندەی 
لــە جــادەی قیرتــاو دەردەچووین، هەركەســێكمان بكەوتبایە بەر ســێرەی تفەنگ 
دەمانكوشــت و هەندێــك نارنجــۆك و تەقەمەنیمــان دەخســتە باخەڵــی و بەنــاوی 
تێكــدەر و موخەڕیــب كــە ویســتوویانە دزە بكەنــە ناو شــار و دربێك لــە پیاوانی 
ســەر بە حكومەت بوەشــێنن لە بەرامبەر بڕێك پارەدا جەنازەكانیانمان دەفرۆشــتە 
حكومەت و هەمان شــەویش بەهەمان پارە، ئاهەنگێكمان رێكدەخســت و هەموو 

سەرە زلەكانی حكومەتیشمان بانگهێشت دەكرد.
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نــا، كــەس نەبــوو پێمان بڵێ ئێوە كێــن وا كەوتوونەتە وێــزەی ئەم مەخلوقاتە 
دامــاوە و واڵتتــان لــێ بۆتــە مەیدانی ئاژەاڵن و مرۆڤەكان بــە زیندوویی یان بە 
كوژراوی، وەكو مەڕ و مانگا، دەفرۆشــن بە دایەرەكانی ئەمن. هیچ یاســایەك 
نەبوو رێمان لێ بگرێ. ئێمەش خۆ دەبوایە كەسابەتێك بكەین و نانێك بخۆین و 

كەیف و سەفایەك بكەین.
لەنێو زەینی كوێرەوەبوومدا بەدوای ئەو مەال ســمێل تاشــراو و ریشــبەڵەك و 

زۆربڵێیە دا 
دەگەڕێــم. دەمهــەوێ بیدۆزمــەوە و لەو بەشــەی مێشــكمدا كە یــادەوەری و 
بەســەرهات و رووداوەكانــی رابــردوو ریكــۆرد دەكات، بــەدوای ئــەو پرســیارانەدا 
بگەڕێــم كــە هــەر بۆخۆشــی لێیــم دەكــرد و ئەویــش زۆر بــە جــدی و بەكەیفــی 
مــن وەاڵمــی دەدامــەوە و بەخشیشــەكەی خــۆی وەردەگرت. دەمهەویســت لەنێو 
پرسیارەكاندا بگەڕێم بزانم قەت ئەوەم لێ نەپرسیوە ئەگەر كەوتمە نێو دۆخێكی 
ئاڵۆزی وەك ئەوەی ئێستا تێیكەوتووم، ئەمەمانای چییەو كەی كۆتایی دێت؟ 
ئایــا ئەمــە عالەمــی پڕ لە مەجهولییەتی مردن وپاشــمەرگە یان زیندووبونێكی 
هاوشــێوەی مەرگە. ئایا ئەمە ســزایەكەو ماوەیەكی دیاریكراوی هەیەو كۆتایی 
پێ دێت یان دەبێ تا هەتایێ هەروا بە سەرگەردانی و دەستەپاچەیی و زەلیلی 
بمێنمەوە. ئایا من نەخۆشم و ئەمە هەمووی وڕێنەو كابووسی ئەو تا گەرمەیە 
كە خەریكە ئێسقانەكانیشم دەتوێنێتەوە یان من لەسەرە مەرگدام و ئەمە قۆناغی 
ســەكەراتی بــەر لە مردنــەو دەبێ پێیدا تێپەڕم. ئایــا خوداوەند دەیهەوێ لەمنەوە 
چیرۆكێكی دیكەی خەلیقەت بنووسێتەوە یان من كۆتایی چیرۆكە درێژ و بێ 
ســەروبەرەكەی خەلیقەتی بنیادەمە سەرلێشێواوەكانی پاشماوەی قابیلم. ئایا ئێرە 
هەســارەیەكی التەریــك و نەدۆزراوەیــە منــی تێكەوتووم. هەســارەیەك تەنها یەك 
مەخلوقــی تێدایــە، ئەویــش منــم. منیــش ئەو مەخلوقــە ئاڵۆز و شــێواوەم كە نە 
دەزانــم بیربكەمــەوە، نــە دەزانــم دەبێ چی بكــەم، نە دەزانم زینــدووم یان مردوو. 
ئەگەر زیندوومچۆن دەتوانم ئەو هەمو مردووە ببینم كە من كوشتویانم. ئەگەر 
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مردووم بۆ ئەوانەی دادگاییم دەكەن لە بنیادەمی زیندوو دەچن. مەگەر حیساب 
و كیتابی رۆژی دوایی، مرۆڤ هەڵیدەسووڕێنێ یان فریشتەكانی خوداوەند...
كاتێــك بــە فەرمانــی دادوەر قیــت بوومەوە الســەرێكم تەزیبوو. ئەوالســەرەم 
كە كەوتبووە ســەر عەرد و لەنێو قوڕ وباراناوە ســاردەكە دا چەقیبوو، ســڕ ببوو. 
بەاڵم لە حەشــاماتە زۆرەكەی جارانی پێشــووی دانیشــتنەكانی دادگادا، تەنها 
دایكم لە بەرامبەرمدا، روو لە ریزی دادوەرەكاندا وەســتابوو. وەك جاران، تەرمی 
براكەم لەسەر كۆڵیدابوو. سەیرێكی گۆشەكەی كۆتایی هۆڵی دادگام كرد. بە 
حاستەمێك توانیم سێبەرێكی كاڵ لە سامان و كەرەم بەدی بكەم. كەسیدیكەی 
لێنەبوو. دادوەر گوتی، دانیشتنی ئەمجارەمان تەرخان دەكەین بەیەكەم تاوان كە 

ئەنجامت دا، ئەویش كوشتنی براكەتە بەناوی هیوا ئادەم...

***

لــە پشــت پەنجەرەكــەوە وەســتابووم و ســەیری دەرەوەم دەكــرد. 
نەمدەزانــی لــە چ وەرزێكی ســاڵداین. زاتــی ئەوەشــم نەكردبوو، هیچ 
پرســیارێك، تەنانــەت یــەك پرســیاریش نەلــە پزیشــكەكە بكــەم، كە 
هەموو رۆژ ســەردانی دەكردم و گرنگی بە تەندروســتیم دەداو، نە لەو 
كەســەی چێشــت وخواردنی بۆ دەهێنام و، تەنانەت نە لەو پێنج كەســە 
زەیتوونیپۆشــەی ناوە ناوە ســەردانێكیان دەكردم و سەیری من و ئەوجا 
ســەیرێكی یەكدییان دەكرد و سەریان بە نیشانەی رەزامەندی دەلەقاند 
و دەرۆیشــتن. نا، نەمتوانی پرســیار لە هیچێكیان بكەم بزانم من چیم 
بەســەر دێت. تاكەی لێرە دەبم و ئەوها میوانداریی دەكرێم. ئەو رێز و 
میواندارییەی ئەوان زۆر دەیترساندم. تەماعیی گورگ بەالش نیە. ئەوان 
خەونێكیان بۆمن دیتبوو. پالنێكیان بۆمن داڕشتبوو. شتێك لەناو سەریان 
هەبوو. زۆر بە دیقەت لێیان ورد دەبوومەوە. سەیری ناو چاوی هەموویانم 
دەكرد. هیچم دەسگیر نەدەبوو. مانەوە لێرە، بەمشێوەیە زۆر دەیترساندم. 
پرســیاركردنیش لەوەیا چیم بەســەردێت هەر دەیترســاندم. تاو نا تاوێ 
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گەواڵە هەورێك بەرۆكی ئاســمانی دەگرت. دەیتریشــقاند. دەیگرماند و 
دنیــای لەناو تاریكاییەكی لێڵدا نوقم دەكــرد. تاوە بارانێكی دادەباراند و 
دەڕۆیی. دنیا كەمێك رۆشن دەبۆوە. سایەقەو ساماڵێكی شین بۆ ئاسمان 
دەگەڕایەوە. دەاڵكێكیان هێنا ســەر وپرچ و ریشــیان تاشیم. بردمیان بۆ 
گەرماو. هەســتم كرد ئەو شتەی لێی دەترسام تەواو لێم نزیك بۆتەوە. 
دەمــەو ئێوارەیەكــی درەنگ بوو، كاتێ هەر پێنج پیاوە زەیتونیپۆشــەكە 
هاتن. بزەیەك لەســەر لێویان و هەڕەشــەیەك لەناو نیگا تەڵخەكانیاندا 
بوو. من هەردوو حاڵەتەكەم بەدی كرد. بەچاوان هەڕەشــەیان لێدەكردم 
و بەلێــوان بزەیان دەپژاندە نێو هەڕەشــەكەیان. لەوە دڵنیابووم كاتەكە 
هی ئیعدامكردن نیە. چونكە دەمزانی بەرەبەیانان و سپێدەی زوو، بەر لە 
خۆرهەاڵتن ســزاكانی ئیعدامكردنیان جێ بەجێ دەكرد. ئێستا ئێوارەیە. 
ئەوانەش لەو كەســانە ناچن كە بن هەنگڵی رۆحە شــەكەت و جەســتە 
داهێــزراوەكان دەگرن و راكێشــی بن دیواریان دەكــەن و بۆ گوللە باران 
كردنیان. یان راپێچی گۆڕەپانەكەی ئەوالتریان دەكەن بۆ لەسێدارەدانیان.
ئەوان، كراس وپانتۆڵێكی خاوێن و بلوزێكیشــیان بۆ هێنام و گوتیان 
لەبەریكە. وەك ئەوەی بمبەن بۆ میوانییەك. یان ئاهەنگێكی شەوانە. یان 
كۆبوونەوەیەكی نیمچە موهیم. جووتێ پێاوی نوێشیان خستە بەرپێم. 
تنــۆك تنۆك دڵم دادەرژا. ترس هێدی هێــدی دەیتواندمەوە. ترس نەلە 
ئیعدامكردن. هیچ ئاماژەیەك بۆ ئیعدامكردن لە رەفتار وهەڵسوكەوتیاندا 
بــەدی نەدەكرا. ئــەی بۆ كوێم دەبــەن. بنیادەم هەمیشــە لە مەجهول 
دەترسێ. ترسی گەورەی بنیادەمیش لە مردن هەر لەبەر مەجهولبوونی 
ئەو شوێنەیە كە دوای مەرگ بۆی دەچێ. چەندجارێ ویستم لێیان بپرسم 
بۆ كوێم دەبەن. بەاڵم تەڵخییەك، تاریكیەك، ترسێك، چوزانم تۆقاندنێك 
لــە روخســاریاندا هەبــوو جورئەتــی ئەوەی لێم دەســەندەوە شــتێكیان 
لێ بپرســم. هەر پێنجیان بەتەنیشــت یەكەوە، لەســەر ئەو قەرەوێڵەیە 
دانیشتبوون كە من لەسەری دەخەوتم و چاوەڕێی منیان دەكرد تا ئامادە 
دەبم. نازانم ئەوان دەیانبینی یان نا، من هەموو گیانم دەلەرزی. دەتگوت 
رووت و قووت فڕێیان داومەتە نێو حەوزێكی شەختە بەستوو. دەستەكانم 
هێنــدە بەتونــدی دەلەرزین بە زەحمەت توانیــم پێاوەكەم لەپێ بكەم. 
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كاتــێ، قیت لە بەرامبەریان وەســتام و بەبێ دەنگــی پێیانم گوت » من 
ئامــادەم« هاوســەنگیم تێكچــوو، چــی وای نەمابوو بەالیەكــدا بكەوم. 
هەستم كرد زەوی لەبن پێیەكانمدا نەماوە و كەوتوومەتە سەر بۆشایی. 
پێیەكانم بەتەاوەتی، تەخت نەدەبوو بەسەر زەویدا. قاچەكانم تێكدەئااڵ. 
ئەوان لە پێشم دەڕۆیشتن و منیش بەدوایانەوە. ئەوان قسەیان دەكرد و 
پێدەكەنین. منیش نە پێدەكەنیم و نە دەمتوانی بگریم. دەتگوت كتوپڕ 
هەموو پرۆگرامەكانی نێو مێشكم لەكار كەوتووە. مێشكم بە تەواوەتی 
پەكی كەوتبوو. هیچ فرمانێكی نەدەدایە هیچێك لە ئەندامەكانی لەشم. 
ئەوەی هەست بێ تێمدا نەمابوو بێجگە لە ترسێكی هێندە قورس خەریك 
بوو پێمدا بتەقێتەوە و نابووتم بكات. هەندێجار وامدەزانی قاچەكانم لە 
دوامــەوە جێ ماون و لە نێكەكانم بەســەرەوە بێ قــاچ، لە هەوادا دەڕوا. 
هەندێجــار وامدەزانــی قاچەكانم شــوێنیان گۆڕاوە و هەر لــە خۆیانەوە 
تێكدەئاڵێن. بەســەر هەندێ قاڵدرمەدا سەركەوتین. ئەوان، پێنج كەسە 
زەیتونیپۆشــەكە، بەرچاویان گرتبووم. مەودای دیدم بۆ پێشەوە هەر نێو 
شەقاوێك بوو. خۆشم حەزم لێ نەبوو لەوە زیاتر پێش خۆم ببینم. رێگا 
هێنــدە درێژی كردەوە دەتگــوت لەوەتەی لەدایك بوومە هــەروا دەڕۆم. 
ئــەوان هیچ پەلەیان نەبوو. رۆیشــتنەكەیان لەســەرەخۆ بوو. یەكێكیان 
هەر چەند شــەقاو جارێك ئاوڕێكی الی منــی دەدایەوە. نیگاكەی كەمتر 
لە چركەیەكی دەكێشــا. لەو ماوە یەكجار كورتەدا، دەمویســت شتێك لە 
چاوەكانیــدا بخوێنمەوە. دەمویســت لە ماوەیەكــی كەمتر لە چركەیەكدا 
لەنێــو نیــگا شــێلووەكانی زەیتونیپۆشــێكدا هەمــوو مەجهولییەتەكان 
بسڕمەوە و چارەنووسی خۆمی تێدا بخوێنمەوە. دەبوایە ئەوان لەو ترسە 
تۆقێنەرەی من بگەن و هیچ نەبێ پێم بڵێن بۆ كوێم دەبەن. وام هەست 
دەكرد، لەژێر زەمینەكەدا، كە دۆزەخێكی راستەقینەی دەستكردی بنیادەم 
بوو، لە ســاتەكانی لەهۆشخۆچوونمدا، سەرقەپاغی سەرمیان هەڵگرتبێ 
و مێشــكمیان كۆمپلیت هێنابێتەدەرێ و پارچە ئیسفەنجێكی وشكیان لە 
شــوێنیدا دانابێ. ئەو جۆرە لە بنیادەمە دۆزەخسازەكان، هەموو شتێكیان 
لەدەســت دێ لە دژی بنیادەمەكانی دیكە بیكەن. ناو سەرم لەناو سەری 
مــردوو دەچوو. ســڕ ببوو. تەپ ببوو. چوزانم، پڕ ببوو لەهەوای ترســێك 
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لە مەجهول. لەســەر رووبەرێكی پان و بەریندا، چەندین باڵەخانەو بینای 
جۆراوجــۆر هەبــوو. ئەوان شــوێنیان بۆ هەموو كارێك و هەموو شــتێك 
دروســت كردبوو. بەاڵم ترس لە دار ودیوارەكانیدا دەباری. هەر دەتگوت 
هەموو دیوارەكان و هەموو بیناكانی ناو حەوشە پان و بەرینەكە، بۆیەی 
ترســیان پێدارژانــدووە. من ئەگــەر بمزانیبا بۆ كوێم دەبەن ئەو ترســە 
نەفرەتییەكەمێك چڕنووكەكانی لە دەوری حەوكمدا خاو دەكردەوە. پێنج 
زەیتونیپۆشەكە بەهێواشــی و لەسەرەخۆ، لە پێشمەوە دەڕۆیشتن و من 
لەدوایان. تەنها یەكێكیان، وەك ئەوەی راسپێردرابێ، ناوە ناوە ئاوڕێكی الی 
منی دەدایەوە. لەوەیا كە كەلەپچەیان نەكردبووم، چاویان نەبەســتبووم، 
هیچ پاســەوانێكی شــێوەی لە جەلالد بچێ قۆڵی نەگرتبووم، بە شــەق 
و پێلەقەو جوێن نەیاندەبردم، قژی ســەرمیان لەســەر پێستا نەتاشیبوو، 
دڵنەواییەكیــان دەدامــەوە. دەاڵكەكە، وەكو كەســێكی بەڕێز، وەكو هەر 
موشتەرییەك لەبن دەستی سەرتاشەكەی خۆی دانیشتبێ، بە بایەخەوە، 
ســەر و پرچی تیفتیفەدام. ردێنی پاك تاشیم. تەنانەت پرسیاری لێكردم 
» ســمێڵم بتاشــێ یان حەز دەكەم بیهێڵمەوە«. هێنامە بەرچاوم، هەموو 
ئەوانــەی لەماوەی رابــردوودا بینیویانم، هەر پێنج زەیتونیپۆشــەكەش، 
ســمێڵی درشــت و پان و كلكداریان هەبوو، لەوانەی كە دەبێ شانەی بۆ 
هەڵگری. گوتم » نا، تكایە دەســت لە سمێڵم مەدە. دەمهەوێ هەردووال 
ســمێڵم تا ئاســتی چااڵیی لێوی خوارەوەم شۆڕببێتەوە«. بەگۆشەی چاو، 
بینیــم بزەیەك بە رەزامەندی لێوەكانــی دەاڵلەكەكەی كەمێك جوواڵند. 
دەمەویســت ئەوە بكەم و ئەوە بڵێم و ئاوها بم كە ئەوان پێیان خۆشــە. 
دەمهەویست بە هەموو شێوەیەك، بەزەییان بجووڵێنم. من چیدی تاقەت 
و وزەی ئــەوەم تێــدا نەمابــوو لە هەزار ویــەك قاڵدرمــە خوێناویەكەدا 
شۆڕمكەنەوە نێو ئەو دۆزەخی ژێر زەمینە تۆقێنەرەكە، كە بڵقی دەدا لە 

خوێن و گۆشت و پێست و ئێسقانی ئادەمیزاد.
لــە دەرگای بینایــەك چووینــە ژوورێ. بە رێڕەوێكــی نیمچە تاریكدا 
تێپەڕین. لەالی راســت و الی چەپی رێڕەوەكەی ئێمەی پێدا دەڕۆیشــتین 
چەندین رێڕەوی دیكەی الوەكی لێ دەبۆوە. كەسانێكم دەكەوتە بەرچاو، 
لە شــكڵدا لە بنیادەم دەچوون بەاڵم من ئەوانم وەك ســێبەر و تارمایی 
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دەبینی. لە درەگای داخراو دەهاتنە دەرێ. لە دەرگای نەكرایەوە دەچوونە 
ژوورێ. وەكو رۆح، وەكو جادووگەرەكان بەنێو دیوارەكاندا دەهاتنە ژوورێ 
و دەچوونــە دەرێ. نازانم ترس وایلێكردبووم شــتەكان ئاوها ببینم یان 
سروشــتی ئەم شوێنە وابوو. تەنانەت دەتگوت بینایەكەم لەنێو ئاوێكی 
لیخنی حەوزێكی گەورەدا دەبینی لەنێو شەپۆڵە هێواشەكانیدا دەلەرییەوە. 
وەخــت بــوو هاوســەنگیم تێكبچێ و بەالیەكــدا بكەوم. چاوم رەشــكەو 
پێشــكەی دەكرد. ویســتم داوا لە پێنــج زەیتونیپۆشــەكە بكەم كەمێك 
رابوەستن تا من پشویەك بدەم بەاڵم نەموێرا. دەمزانی هەر جووڵەیەكی 
نا سروشــتی لێم رووبدات ئەوان خێرا دەســت بۆ دەمانچەی الكەمەریان 
دەبەن و لە چاوترووكانێكدا دەمكەن بە سەرەد و بێژینگ. ئەگەر ئەوەش 
نەكەن ئەوا لەبن شــەق و پێلەقەیان هەموو ئێســقانەكانم ورد و خاش 
دەبێت. هەوڵمدا پێیەكانم بە موكومی لەسەر عەردە مۆزاییكپۆشەكەدا دا 
بنێم، بەاڵم عەردەكەش وەكو رەنگدانەوەی بیناكە لەنێو ئاوی شڵەقاوی 
حەوزێكــدا دەلەرییەوە و من ترســم لەوە بوو بكــەوم. دڵم هێندە تنۆك 
تنــۆك توابــۆوە خەریك بــوو هەر بەجارێ دڵ لەنێو ســینەمدا نەمێنێ و 
هەســتم دەكرد نزیكە ببوورێمەوە. قوڕگم وشك ببوو. حەزێكی زۆرم لە 
ئاو خواردنەوە بوو. نەمدەوێرا هیچ بڵێم. نەمدەوێرا دانیشــم پشــویەك 
بدەم تا هاوسەنگیم بۆ بگەڕێتەوە. نەمدەوێرا لەهۆش خۆم بچم نەوەكا 
بــە لێــدان و تێهەڵدان بمگەڕێننــەوە هۆش خۆم. نەمدەوێرا دەســت بە 
دیوارێكەوە بگرم تا نەكەوم. نەمدەوێرا سەرم لە حاڵەتی ئاسایی راگرم 
و زۆر سەیری ئەمالو ئەوال بكەم. دەبوایە سەرم بەردەمەوە و چاو داگرم 
و زمانم بە مەاڵشۆمەوە بنووسێنم و ددانەكانم بەسەریەكدا بقەڕسینم 
و كوێــر بــم و الڵ بم و كەڕ بم. پێنج زەالمە زەیتونیپۆشــەكە، دەتگوت 
پێنج دەعبان لە پێشمەوە، وەكو الدیوارێكی رەنگ سەوز هەنگاویان دەنا. 
هەوای ئێرە، ناو ئەم بینا ترســناكە، ناو ئــەم رێڕەوە زۆر قورس بوو. لە 
ئۆكســیژینی ئاســایی نەدەچوو. بۆ كرووز لە هەموو شــوێنێكی دەهات. 
بۆنی خەســتی خوێنی تازە، بۆنســۆیەكی دڵتێكدەر بــە بەردەوامی منی 
دەگەڕاندەوە گۆڕەپانەكانی جەنگی قادسیەی دووەم لەدوای كۆتاییهاتنی 
هەر هێڕشێك. لەوێش هەمان ئەو بۆنانە لووت و مێشكمیان پڕ دەكرد. 
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نازانــم بۆ لەم واڵتــە نەفرەتییە دا هەر دەبێ بۆنی خوێن بكەین. بۆنی 
مرۆڤی هەڵقرچاو، بۆنی قژی سووتاو، بۆنی پێستی برژاوی بنیادەم، بۆنی 
پیســایی و میزی ترشــاوی بنیادەمی تۆقیو و ترســاو، بۆنی رشــانەوە و 
بۆنی ترس و بۆنی مردن و بۆنی كافور و بۆنی نەخۆشــخانە ســەحراییە 
پیســەكان، بۆنی بــارووت و بۆنی خەردەل و بۆنی كیمیــاوی، بۆگەنیوی 
هااڵوی هەناســە لیخنەكانی ئەو فەرماندە ترسنۆكانەی هاواریان بەسەر 
بنیادەمــە بەعجاوەكان دەكرد تا بەرەو پێش بچن. بەنێو ئاگردا تێپەڕن. 
بەسەر الشەو كەالكی كوژراوەكان و بەسەر تێلدڕەكاندا باز بدەن و بڕۆن. 
عەفیــەو ئافەرینیان لێدەكردن تــا بچن لەپێناو مانــەوەی دوو بنیادەمی 
ترسنۆكداو، بە تەماحی بەهەشتی درۆیینی ئەم دنیاو ئەو دنیا خۆیان بە 
كوشــت بدەن و ئەوانیش لەنێو كۆشكە رازاوەكانیاندا لە قاقای پێكەنین 
بدەن كە توانیویانە ملیۆنان بنیادەم بگۆڕن بە گورگی دڕندەو بەریاندەنە 
وێــزەی یەكدی. نازانم بۆنی گۆڕەپانەكانی جەنگ پەڕیبووە ناو ئەم بینا 
وەحشــەتناكە یان ئــەم بینایە كەوتبووە ناو گۆڕەپانێكی دوای هێڕشــی 
شكستخواردووی جەنگدا. بۆنەكەهەمان بۆن بوو. ترسەكە هەمان ترس 
بوو. دەموچاو هەڵقرچاوەكان هەمان و نیگا ترسێنەرەكان هەمان. زمانی 

ئاخاوتنەكان هەمان و شكڵی بنیادەمەكان هەمان...
 كاتێــك لــە حــاڵ و هــەوا خوێناوییەكــەی گۆڕەپانەكانــی جەنگــدا 
هاتمــە دەرێ، خــۆم بینییەوە لە هۆڵێكدا دانیشــتبووم. لــە پێنج زەالمە 
زەیتونیپۆشــەكە، یەكێكیــان لەمالو ئەویدیكەیان لەوالم دانیشــتبوون و 
ســیانیان دیار نەبــوون. ئافرەتێكی جوان وخنجیالنــەی زەیتونیپۆش، لە 
گۆشــەیەكی رۆشــنی هۆڵەكە، لەپشــت مێزێكی جەنجاڵ بە تەلەفۆن و 
فایل و ســێتی ســەر مێز و چەندین وێنەی ســەرۆكی فەرماندە بە جلی 
سەربازی و بە جلی ئەفەندی و بەچەفیەو عەباو عەگال و بە جلی كوردی 
دانیشتبوو. نیگای تۆقیوم وەكو چۆلەكەیەك كە بە زەحمەتێكی زۆر لەنێو 
تەلەیەكــدا رســكابێ و نەجاتی بووبێ پاشییەســەر دیــوارەكان. هەمان 
ئەو وێنانەی ســەرۆكی فەرماندە كە لەسەر مێزە جەنجاڵەكەی بەردەمی 
ئافرەتە ناسكۆڵەكەدا بوو، بە قەبارەی گەورەتر و لەناو چوارچێوەی جوان 
و بریقەدار و ســاج و پڕ بەهادا بەڕیز هەڵواسرابوو. دەتگوت هاتووینەتە 
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بینینی پێشانگای وێنەو پۆرترێتەكانی سەرۆكی فەرماندە. خێرا ئەو لۆچی 
و مۆنی و گرژییەی كەوتبووە سەر سیمام المداو وا خۆم نیشاندا، كە زۆر 
دڵخۆشــم بە بینینی ئەو وێنە دەگمەن و هونەری و جوانانەی ســەرۆكی 
فەرماندە، نەوەكا چاوی زەیتونیپۆشێك بكەوێتە سەرم و بمبینێ بە مۆنی 

سەیری وێنەكانی سەرۆكی فەرماندە دەكەم.
زەالمێكــی تەنگەســتوورم بینــی، بە جلــی كوردییــەوە، باجێكی لە 
ئافرەتەكــەی پشــت مێزەكە وەرگرت و بە الگیرفانێكیــوەی قەیم كرد و 
لە قاڵدرمەكاندا بەرەو نهۆمی ســەرەوەتر سەركەوت. پیاوێكی پەرپووت 
و رەشــتاڵەی دیشداشــە لەبــەرم بینــی، ئەویش باجێكــی وەرگرت و لە 
قاڵدرمەكانــدا ســەركەوت. نەمژماردن بەاڵم ئەوەنەی ســەرخڕ و جامانە 
بەســەر و كوردیپــۆش لــە قاڵدرمەكانــدا ســەركەوتن زیاتــر بــوون لە 
دیشداشــەو و ئەفەندیپۆشــە رەشــتاڵەكان. جیاوازییەكان هەر تەنها لە 
جلوبەرگــی بەریان نەبوو، كوردیپۆشــە تەنگئەســتوورەكان ترســێكیان 
بــە رووخســاردا دیار بــوو. بە الچاوێكدا ســەیرێكی ئێمەیــان دەكرد كە 
لەســەر ئێسكەملی و كورسییەكانی هۆڵەكەدا، نازانم لە چاوەڕوانی چی، 
دانیشــتبووین، نەوەكا كەســێك بیانناســێتەوە. من ئاوهام لە ترسەكەی 
رووخســار و دەم و چــاوە ئاڵۆســكاوەكانیاندا دەخوێندەوە. لــە وێنەكانی 
سەرۆكی فەرماندە و دروشمەكانی سەر دیوار و كەش و هەوای هۆڵەكە 
تێگەیشتم ئێمە لە بەڕێوەبەرایەتی ئەمنەكەین. لەنێو هاموشۆكەرانداو، 
لەنێو ئەوانەی لەڕ و پەرپووت و دیشداشە لەبەر، چاوم بەدوای كەسێكی 
لەڕوالواز و ســەربچكۆڵەو سمێڵ باریك و چەناگە ئێسقاناویدا دەگێڕا كە 
چــاوە وردەكانی لەنێو دوو چاڵی هێندەی گرێپەنجەیەكدا رۆچووبێتە نێو 
قەپێلكی سەرییەوە و دیشداشەیەكی لەبەردابێ و ناوی خولە دیمۆرە بێ. 
الم مسۆگەر بوو ئەویش یەكێكە لە هاموشۆكەرانی ئێرە. لەوانەیش بوو 
یەكێك لە فرۆشیارە چەورەكانی ئێرە بێ. زۆرم پێخۆش بوو بزانم ئێمەی 

بەچەند فرۆشت. من و سامان و كەرەمی بە چەند فرۆشت.
دەنگە دەنگێكی نا سروشــتی، رێژنەی جوێندانێكی عەرەبی، دەنگی 
پێلەقەو شەپازللەو تێهەڵدان، لە پێچی دووهەمی ریزە قاڵدرمەكە، سەرنجی 
هەموومانی بۆ ئەوێ راكێشا. وەختێ بینیمان لەو شوێنە تەختاییەی دوو 
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ریزە قاڵدرمەكە بەیەكەوە دەبەستێتەوە، بە شەق و پاڵپێوەنان دوو كەسیان 
غلــۆری خوارێ كــردەوە، پێیانەوە دیــار بوو هەموو گیانیــان لەبن لێدان 
وئەشكەنجە هەڕشابوو. هیچ هێز و تینیان بەبەردا نەمابوو. نەیانتوانی 
خۆیان بگرنەوە تا گەیشتنە خوارێ و دوو زەیتونیپۆشی مەچەكئەستوور، 
كە پاڵیان پێیانەوەنابوو، بە راكردن دابەزین و راســتیانیان كردەوە وهەر 
بــە خێرایی، بە لێــدان و كوتان و جوێندان بەدوای خۆیاندا بەرەو دەرگای 

دەرچوون پەلكێشیان كردن.
دەموچاویان، كە لەبن ریشــێكی چڕ و خوێندا داپۆشرابوو بۆ ساتێكی 
زۆر كــورت كەوتە بەر نیگا ترســاوەكەم. بەاڵم هەر لەو ســاتە كورتەدا 
شــێوەیانم كرد. ئەوان زۆر لە سامان و كەرەم دەچوون. ئەرێ، یەكێكیان 
درێــژ و باریك، كەمێك درێژتر و زۆر باریكتر ببوو، ئەوی دیكەیان كورتە 
بــااڵ و خرپــن، زۆر كورتەبااڵتــر و كەمێك الوازتر ببــوو.. كەواتە منیش 
دەبەنــە ئەو ســەرەوەیە تــا تێمهەڵدەن. لەنێو هەندێ پەڵــە خوێندا، كە 
لە شــوێنی كەوتنی ســامان و كەرەم بەســەر كاشــییەكانی عەردەكەوە 
جێما، دوو وردە ئێسقانم بینی لە ددان دەچوو. ترس، پێستی لەشی گرژ 
كردم. خورێكی ســەیر كەوتە گیانم. ویســتم بڕشێمەوە. هەوڵی زۆرمدا 
رشانەوەكەم قووت بدەمەوە، رشانەوە لێرە، لەبەردەم ئەم هەموو وێنەیەی 
سەرۆكی فەرماندەو، پیســكردنی هۆڵی بەڕێوەبەرایەتی ئەمن یەكسان 
بوو بە ملپەڕاندنێكی بێ ئەمالوئەوال. ســەیرێكی زەیتونیپۆشەكەی الی 
راســتەمم كرد، بە ئەسپایی سەرم بەسەر الملمدا سووڕاند و سەیرێكی 
زەیتونیپۆشەكەی الی چەپەشم كرد. زیاتر لە بنیادەمی لە بەرد دروستكراو 
دەچوون. نەنیگەران بوون نە كەیفخۆش. هیچیان پێوە دیارنەبوو. ویستم 
لێیان بپرســم بۆچی منیان هێناوەتە ئێرە. منیش وەكو ســامان وكەرەم 
دەبەنــە نهۆمی ســەرەوە، تێــر تێمهەڵدەدەن و لەو هەمــوو قاڵدرمەیەدا 
گلــۆرم دەكەنەوە و دەمبەنــەوە ژێرزەمینە دۆزەخییەكە. یان چی.. بەاڵم 

نەموێرا تەنانەت لە دڵی خۆشمدا زۆر لەسەری بڕۆم.
وەختێــك ئافرەتــە جوانكیلەكــە، تەلەفۆنەكەی دەســتی داخســت و، 
رووی لــە ئێمــە كرد و ئاماژەی بە دوو زەیتونیپۆشــەكەی لەگەڵمدا كرد، 
كە ســەركەوین. ئەوانیش بە ئەنیشــكییانەوە نقیزەیەكیان تێوەژەنیم و 
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هەســتاین. چۆن هەســتامەوە هەســتم كرد دڵم، وەكو ئیسفەنجێكی پڕ 
ئــاو بگوشــی، تا دوا تنۆك چــۆڕەی هاتە بەر پێیەكانم و لــە دڵم، تەنها 
ئیســفەنجێكی وشــك و برینگ مایــەوە. دەتگوت لەو قاڵدرمانە بەســەر 
دەكەوم كە دەمبەنە ســەر سەكۆی ملپەڕاندن یان لە سێدارەدان. قسەی 
ئەو ئەشكەنجەگەر و جەلالدەم لە ژێر زەوییەكەدا هاتەوە بیر كە گوتی: 
» ئێــرە لــە قەڵەمڕۆی هیچ خوایەكــدا نیە. بۆیە بێدەنــگ بن و لە هیچ 
خوایــەك نەپاڕێنەوە« بــەاڵم هەر تەنها ئەو ژێرزەمینە دۆزەخییە نیە كە 
لەژێــر فەرمانڕەوایــی و قەڵەمڕۆیی هیچ خوایەكــدا نیە، كۆی ئەم واڵتە 
نەفرەتییەیــە كە لەژێر قەڵەمڕۆی هیچ خوایەكــدا نیە. ئەگەر هەبوایە، 
دوعــاو نــزاو پاڕانــەوە، دەم و ســعات، شــەو ورۆژ، وەكو رێژنــەی بارانی 
پێچەوانــە، روو لە ئاســمانە كەچــی هیچ وەاڵمێك نیــەو هیچ بەزەییەك 
ناجووڵێ. ئەوان هاتوون، لەسەر شەقامەكانی شارەكەم هەر لە خۆیانەوە 
داماندەگرنە بەر شــەق و زللەو گەلێجاریش كەلەپچەیەك لە مەچەكمان 

گیر دەكەن و راپێچی زیندانەكانمان دەكەن.
فڕێمــان دەدەنە نێــو دۆزەخی جەنگەكانیان و بە كوشــتمان دەدەن. 
ملمان بەكۆ دەخەنە نێو پەتی سێدارەو، پشتمان دەدەنە دیوارێك و رێژنەی 
گوللەمان بەسەردا دەبارێنن و الشەكانمان فڕێ دەدەنە ئەو چۆلەوانییانە 
ســەگ وچەقەڵ بمانخوات. لەژێر زەمینەكاندا پەل پەلمان دەكەن. كتوپڕ 
بەسەر دیوارەكاندا رادەكوتنە نێو ماڵەكانمان و تەنانەت ژووری نوستنمان 
. ئێمەش هەر روومان لە ئاسمانە. هەردوو دەستەكانمان پان كردۆتەوە، 

چاومان پڕ لە فرمێسك و روو لە عەرش و دەرگاكانی خوداوەندە.
رێــك لەوكاتەی گەیشــتینە بەردەم دەرگایەكی پــان و پۆڕ، دەرگاكە 
لــەالی ژوورێــدا كرایــەوە و كابرایەكی دیشداشــە لەبەر و لــەڕ و الواز و 
سەربچكۆڵەو سمێڵ باریك و چەناگە ئێسقاناویمبینی كە چاوە وردەكانی 
لەنێو دوو چاڵی هێندەی گرێپەنجەیەك رۆ چوبوونە نێو قەپێلكی سەرییەوە 
لێ هاتە دەرێ و منیان بە نیمچە پاڵپێوەنانێكەوە پاڵدایە ژوورێ. هێندەم 
دەرفەت نەبوو بزانم ئەو كابرایە، لەگەڵ هاتنە ژووری ئێمەدا، لێرە، لەم 

ژوورە چووە دەرێ، خولە دیمۆرە بوو یان نا.
لەالتەنیشــتی  هاتبوونەســەرێ،  پێشــتر  زەیتونیپۆشــەكەی  ســێ 
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ژوورەكــەدا لەبەر رۆشــنایی پەنجەرەیەكــدا بەڕیز وەســتابوون. منیش 
كەوتمــەوە نێوان دوو زەیتونیپۆشــەكەی لەگەڵمدا بوون و هەرســێكمان 
كەوتینــە بەرامبــەر مێزێكــی ســاجی قاوەیی و خۆشــرەنگ، كە نزیكەی 
هەمــوو پانایی ژوورە گەورەو دڵكەرەوەكەی گرتبوو. لەپشــت مێزەكەدا، 
كابرایەك دانیشتبوو، كەمێك لە سینگی و ملێكی قوت و سەرێكی خڕ بە 
حاستەم، لەپشــت چڕە دووكەڵی جگەرە چرووتەكەیدا دەركەوت. دیاربوو 
كابرایەكی گۆشــتن و قەڵەو كورتە بااڵ بوو. كەوتمە یادی سامان. كابرا، 
بــۆ ماوەیەك تێمڕامــا. دووكەڵــی جگەرەكــەی زۆر هونەرمەندانە ئاڵقە 
ئاڵقە دەدایە دەرێ و لە هەوادا ســەردەكەوتن. ســەری لە تۆپێكی فتبۆڵ 
دەچوو لە پێستی چڵكن و بۆری گوێرەكەیەك دروست كرابێ و منداڵێكی 
نەشارەزا دووچاوی ئەبڵەق و ناشرین، لووتێكی پان بەدوو كونی فشەوە، 
دەم ولێوێكی دەرپەڕیو بۆ دەرێی سنووری روخساری و دوو لچی ئەستوور 
و رەشــهەڵگەڕاوی لەسەر نەخشاندبێ. نێوچەوانی هێندە كورت بوو چی 
وای نەمابــوو قــژە رەشــكراوەكەی و دوو برۆ پان و پــڕ مووەكەی تێكەڵ 
بەیەك ببن. مەودای نێوان من وئەو، شــەش مەتر دەبوو بەاڵم من ئەو 
ســووراییەی نێــو هــەر دوو چاوەكەیم دەبینــی. وەك ئــەوەی چاوەكانی 
خوێنیان تێزابێ. بەاڵم بەدەر لە ناشرینی روخساری، سووكە متمانەیەكی 
پێ دەبەخشــیم و ئەو ترســە نەقۆاڵیەی بەرۆكی گرتبــووم هێور هێور 
خاو دەكردەوە. بەدەســت ئاماژەی بۆ هەموومان كرد دابنیشــین. سەری 
بەردایەوە ســەر ئەو فایلەی لەســەر مێزە رازاوەكەیدا دانرابوو. هەستم 
كــرد دەبــێ فایلی من بــێ. هێندە بە پەلــە بووم ســەری هەڵبڕێ و لە 
روخساریدا شــتێك بخوێنمەوە دەتگوت لە مەیدانی مەحشەر وەستاوم و 
چاوەڕێ دەكەم نامەی ئەعمال و كردارم بدرێتە دەستم. مەال سمێڵتاشراو 
و ریشــبەڵەك و زۆر بڵێكە دەیگوت فریشــتەكانی خوا، كە باوەش باوەش 
نامــەی ئەعمالــی بنیادەمەكانیان هەڵگرتووە لە پشــتەوە بۆت دێن و تۆ 
بۆت نیە ئاوڕ بدەیتەوە. ئەگەر نامەكەیان لەالی راستەوە بۆت راداشت و 
بەدەســتی راستتەوە وەرتگرت ئەوا دەبێتە پەساپۆرتی چوونە بەهەشت. 
ئەگەریــش نامــەی ئەعمالتیان لەالی چەپەوە بۆ راداشــت و بە دەســتی 
چەپــەوە وەرتگرت ئەوا بێ چۆن وچرا یەكڕاســت دەگرن بە بنهەنگڵت و 



هەڵدێرانمقداد  شاسواری196

فڕێت دەدەنە ناو دۆزەخ و سەلەمســیر. مەال دەیگوت، هەموو پشــتەوەت 
لە چاوەڕوانیدا خوور دایدەگرێ. هەر لە پشــتی ســەرتەوە، تا پشتی ملت 
و تیراقەی پشــتت و تەنانەت الی پشــتەوەی ران وقاچەكانیشــت، دەڵێی 
یەكێك لە پشتەوە ختوكەت دەدا. ئارام و ئۆقرەت لێ هەڵدەگیرێ. منیش 
ئارام و ئۆقرەم لێ هەڵگیرابوو. دەتگوت هەروا مانگ دەڕواو ســاڵ دەڕوا 
و قەڕن دەڕوا ئەو كورتە بنەی پشــت مێزە رازاوەكە، هەر ســەری لەسەر 
فایلەكەی من، لەسەر نامەی ئەعمالم هەڵنەگرت. دواجاریش كە سەری 
هەڵگرت، سەیرێكی سێ زەیتونیپۆشەكەی كرد كە پشت لە پەنجەرەكە، 
بەڕیز دانیشتبوون، لە سەیركردنەكەیدا هیچ ئاماژەیەكی ترسناكم بەدی 
نەكرد. ئەو لەكاتێكدا لەپشت مێزەكەی دەهاتە دەرێ لەبەر خۆیەوە گوتی 
» قابیــل ئادەم.. قابیل ئادەم.. ناوێكــی گونجاوە. ناوێكە كتومت لەگەڵ 
ئەو ئەركەدا دەگونجێ كە دەبێ ئەنجامی بدەی. ناوێكە خاڵی لە بەزەیی. 
هەمان ئەو ناوەی ئێمە بەدوایدا دەگەڕێین. هەر لەبەر ناوەكەشت لەژێر 

زەمینەكەدا هاتیتەوە سەر دنیا«...
ئەو لە پانایی ژوورەكەدا، لەســەرەخۆ قومــی لە جگەرە چرووتەكەی 
دەدا و پیاســەی دەكــرد. ئێمــەش، مــن و هــەر پێنــج زەیتونیپۆشــەكە 
هەســتابووینەوە ســەرپێ. نــاو ژوورەكە لەبــەر دووكەڵی جگــەرە، وەكو 
خەرەندێكی پاشبارانی تەمداگرتوو وابوو. ئەو، ناوە ناوە ئاوڕێكی كورتی 
الی منــی دەدایــەوە تا تێمبگەیەنێ قســەكانی ئاراســتەی منن :« ئێمە 
بــەدوای قابیلێكدا دەگەڕاین بێ رەچەڵەك بــێ. بێ بەزەیی بێ. جەرگی 
شــێری هەبــێ و دڵێك لە بــەرد. عەوداڵی ژیانێكی خۆش و دەســەاڵت و 
شكۆمەندیی و پارەو سامان و ناوبانگ بێ. بازووی لە ئاسن بێ و ورەی لە 
پــۆاڵ. ئەرێ كوڕم. ئێمە لە ئاوها قابیلێكدا دەگەڕاین. هەموو ئەوانەمان 
لەنێــو فایلەكەی تۆدا بــەدی كردووە. تۆ ئەو قابیلــەی ئێمە دەمانهەوێ 
ژیانت پێ ببەخشــین. تەنها پێویســتت بە كەمێك ئەقڵە. زۆر نا، كەمێك 
ئەقــڵ. ئێمە حكومەتیــن كوڕم. هەموو ئەوانە لەنێــو دەبەین خەون بە 
قارەمانێتــی و پاڵەوانێتییــەوە دەبینن. نیــوەی میللەتەكەی تۆ لەو كونە 
ئەشــكەوت و شــاخ و داخەیــا گــەاڵی دار دەخۆن و تەرســەقوڵی ئاژەاڵن 
دەكەن بە توتن و دەیكێشــن، دواجار دەكەونە بەر ســێرەی پڵینگەكانی 
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ئێمــەو هەال هەال دەبن و بەهیچ ناگەن. ئێمە ئەوانمان بەرداوەتە گیان 
یەك و هەر ئێمەش لە هەموویان دەدەین. تۆ دەبێ ئەوە بزانی ئێمە لە 
بەرامبەر ئەو كەسانەی كە دژایەتی واڵت و حیزب و شۆرش و سەرۆكی 
فەرماندە دەكەن تۆسقاڵێكیش بەزەییمان تێدا نیە. بەشی هەر هەمووتان 
هــەر لە كۆرپەی ناو النكەكانتان و هەتا بە تەمەنترینتان، بۆ ژنەكانتان 
و بۆ پیاوانتان، بۆ كچەكانتان و بۆ كوڕ وكاڵتان. بەشــی هەر هەمووتان 
فیشەكمان هەیە. بەشی ئەوەمان گوللە هەیە گەورەو گچكەكانتانی پێ 
هەالهەال بكەین. بۆ هەر هەمووتان پەتێكی ئامادەی لە ســێدارەدانمان 
هەیە. بەشــی هەمووتان حەوزی تێزابمان هەیە. بەشــی هەمووتان لەو 
ژێرزەمینانەمان هەیە كە تۆ، شــەش مانگ لــەوێ بوویت و جەحیمترین 
دۆزەخت بە چاوی خۆت بینی و تەنها ناوەكەت و فایلەكەت قورتاری كردی. 
ئێمە دۆزەخێكی سەلمەسیرمان هەیە جێگەی میللەتەكەی تۆی هەمووی 
تێدا دەبێتەوە. ئێمە ئاگری سوتێنەرین بەرامبەر خیانەتكاران و تێكدەران. 
بــەاڵم لــە دیوەكەی تریشــدا. گوێ بگرە كوڕم. بە دیوەكەی تریشــدا تا 
بڵێی بەخشــندەین بەرامبەر ئەو كەســانەی خزمەتمان دەكەن. خزمەتی 
نیشــتیمان و ئوممەی عەرەبی و حیزب و شــۆرش و ســەرۆكی فەرماندە 
دەكەن. تۆ و دوو هاوڕێكەت بەشــدارییەكی باشــی جەنگی قادســیەتان 
كــرد. دواجاریش متمانەتان بە هاوزمانێكــی خۆتان كرد تا وەكو فیراری 
ســەبازیی رادەستتان بكاتەوە و بنێردرێنە دادگای سەربازی و پەشیمانی 
دەرببــڕن و بنێردرێنــەوە بەرەكانــی جەنــگ. بــەاڵم ئــەو هاوزمانەتان، 
ئێــوەی بەنــاوی موخەڕیب و تێكدەر لە بەرامبەر بڕێك پارەو ئافەرینێكی 
ئێمــە، پێمان فرۆشــت. دەبینی كوڕم؟. ئێســتا ئێمــە دەتخەینە بەر دوو 
تاقیكردنەوە. دوو تاقیكردنەوەی سەخت. هەروەك پێمگوتی، بۆ دەرچوون 
لــەو دوو تاقیكردنەوەیــە دەبێ جگەری شــێر و دڵێك لە بــەردت هەبێ. 
ئەگەر دەرچووی ئەوا ژیان و مەعیشــەتێكی شــاهانەت پێ دەبەخشین. 
ســەروەت و ســامان و ناوبانگت پێ دەبەخشــین. كۆشــك و ژنی جوان و 
شەوانی پەمەییت پێ دەبەخشین. هێزێكی تۆقێنەری وات پێ دەبەخشین 
شــەقامەكانی شار، دارودرەختی شار، دانیشتوانی زیندوو و مردووی شار، 
دیــوار و كوچــەو كۆاڵنەكانی شــار لەبن پێیەكانتدا بلــەرزن. ئەگەریش 



هەڵدێرانمقداد  شاسواری198

دەرنەچووی، ئەوا لە هەزار و یەك قاڵدرمەكەدا دەچیتەوە ناو ژێر زەمینە 
دۆزەخییەكەو ئەمجارەیان بە زیندوویی پەلپەل دەكرێی و چیدیكە رۆژی 
رووناك نابینیتەوە. بەجۆرێك لەسەر دنیا دەسڕدرێیتەوە وەك ئەوەی هەر 
نەبووبێتی. جا بۆ خۆت هەر خەون بە قارەمانێتی ببینە. لەو دنیا، كە هەر 
پارچە ئێســقانێكت لەنێو ورگی ســەگێكدایە، هەر بەتەمای ئەوە بە، بە 
شــەهیدی قارەمان، بە خۆڕاگر و پاڵەوان، بە ورە بەرز و نیشتیمانپەروەر، 
بە ئازاو دلێر، بەشــێر و پلنگ. چوزانم بە هەر چی. ناوت ببەن. دڵنیابە. 
كــەس هەر ناویشــت نازانێ. بۆیە پێویســتت بە كەمێــك ئەقڵە. زۆر نا. 
هەر بایی ئەوەندەی لەو دوو تاقیكردنەوەیەدا دەربچی. بۆیە ئێســتا من 
دەمهەوێ پرسیارێكت لێ بكەم:تۆ. دەتەوێ بژی یان بمری؟! هەردووكی 
لە دەســتی ئێمەیە. مردنت نرخێكی هەرزانتــری هەیە. ئەوپەڕی، چەند 
گوللەیــە و تەواو. یان پەتێكی ســێدارە كە هیچــی تێناچێ. بەاڵم ژیانت 
نرخێكــی زۆری دەوێ. هەموو پێداویســتییەكانی ژیانێكی شــاهانەت بۆ 
دابین دەكەین. ئێستا وەاڵمم بدەوە » دەتەوێ بژی.. یان دەتەوێ بمری«؟
هیــچ دوودڵ نەبــووم لــەو وەاڵمەی دەمویســت بیدەمــەوە. نا، هەر 
زۆریــش شاگەشــكە بووم كە خرامە ســەر دووڕیانێكی ئاوهــا، كە خۆم 

یەكێكیان هەڵبژێرم. 
- بێگومــان دەمهەوێ بژیم گــەورەم. بەڵێ. دڵنیام گەورەم، دەمەوێ 

بژیم...
-تەنانەت ئەگەر باجەكەیشی قورس بێ..

- بەڵێ گەورەم.. باجەكەی هەر چییەكی بێ..
- ئەگەر نرخی هەڵبژاردنی ژیانت گران بێ..

- هەرچەند گران بێ گەورەم..
- ئەگەر تاقیكردنەوەكەت زۆر دژوار و سەخت بێ..

- لێی دەردەچم گەورەم. لەخۆمڕادەبینم لە هەموو تاقیكردنەوەیەك، 
هەر چەند سەخت و دژوار بێ لێی دەردەچم. من دەمهەوێ بژیم گەورەم..

- تۆ جگەری شێر و دڵێكت هەیە لە بەرد؟
- هەمە گەورەم. دەمبینی چەند بێ بەزەیی و دڵڕەقم..

- باشــە قابیل، كوڕم. تۆ كەســێكی نزیكی خۆت هەیە لەناو عوسات 
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و تێكدەرانــدا بێ. مەبەســتم ئەوەیە كەســێكت هەیە خۆیــان گوتەنی 
پێشمەرگە بێ؟!..

- بەڵــێ گــەورەم. برایەكم هەیە لێرە ناوی هیوا بــوو. بەاڵم نازانم 
لەوێ ناوی چیە. ناشزانم ماوە یان كوژراوە.. چەند ساڵێك دەبێ چووە...

- لەگەڵ كێیە. لەگەڵ كام حیزبە؟.
- نازانم گەورەم. هەر بەراستی نازانم. لەوەتەی چووە هیچ ئاگایەكم 

لێی نیە..
- ئافەرین كوڕم. راســتۆگۆییەكەت سەرنجی راكێشام..باشە قابیل، 
كوڕم. ئەگەر بتنێرمە ناو پیشمەرگەكان . روونتر بڵێم، ئەگەر بتنێرمە ناو 
ئەو حیزبەی براكەتی تێدایە، ئەو هێزەی براكەت فەرماندەیی دەكات. ئەو 
شوێنەی بارەگای براكەتی لێیە. واتە ناونیشانی تەواوی براكەتت بدەمێ. 
ئەركی ئەوەت پێ بسپێرم بچیتە ئەوێ، براكەت بكوژی وبگەڕێیتەوە، وا 

دەكەی. براكەت دەكوژی كوڕم، قابیل؟!..
- بێ دوودڵی گەورەم. مادام دەمهەوێ بژیم هەموو نرخێك دەدەم..

- باشە كوڕم..
لێم نزیك كەوتەوە. دەســتە كورت و گۆشتنەكەی لەسەر شانم دانا. 
پاشانیش ئیشارەتی بە پێنج زەیتونیپۆشەكە كرد. ئەوانیش منیان دایە 
گەل خۆیان و لە ژوورەكە دەرچووین. هەر پێنجیان، لە خۆشیدا شاگەشكە 
ببــوون. بەوپــەڕی رەزامەندییــەوە لێمیان دەڕوانی. نازانــم قازانجی ئەو 
وەاڵمانەی لە بەرامبەر پرســیارەكانی پیاوە ســەر خڕەكە دامەوە، بۆ ئەم 
پێنــج زەیتونیپۆشــە چی بوو، بــەاڵم دەزانم زۆر خۆشــحاڵ بوون. منیان 
بــە رێــزەوە بە ڕێرەوەكەدا بــردەوە دەرێ و بەو رێگایــەدا گەڕاینەوە كە 
پێیــدا هاتبوویــن. بــەاڵم ئەمجارەیان منیــان بردە ژوورێكــی خۆش. لە 
ژووری ئوتێلێكی پێنج ئەســتێرە دەچوو. كاتێك بە تەنهایان هێشتمەوە، 
منیش لەســەر سیسەمە نەرمەكە راكشــام، ئەو پرسیارە، وەكو كوتكێك 
كەوتە ســەر تەپڵی ســەرم: » دەبێ دوو تاقیكردنەوەكــە چی بێ؟ ئەوە 
زانیم دەمنێرێتە شــاخ بۆ كوشتنی هیوای برام. بەاڵم دووهەمیان چییە. 
نەمزانی. ئەی باشە ئەمان، ئەو ناونیشانە وردەی هیوایان چۆن الیە؟ لە 
كوێ دەزانن ئەو فەرماندەی هێزەو بارەگای لە كوێیەو لەناو چ حزبێكیشە، 
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كە من نازانم...
كاتێك چاوم كردەوە هەر پێنج پیاوە زەیتونیپۆشــەكە لەدیار ســەرم 
راوەستابوون و بزەیەكی هاوشێوە لەسەر لێوی هەر پێنجیاندا بوو. سەیرم 
پێ هات. لە فیرارێكی ســەربازیی سەردەمی جەنگی قادسییەی دووهەم 
و، لــە ژێرزەمینێكــی دۆزەخییەوە چی وای كرد ئێســتا وەكو شــازادەیەك 
هەڵســوكەوتم لەگەڵدا دەكرێ. دەبوایە مێشــكم زۆر ماندوو بكەم هەتا 
بتوانم لەو هاوكێشــە ســەیرە تێبگەم. منی فیرار، منی كورد، منێك كە 
لەژێــر زەمینەكــەدا، هەر حــەوت دەرگای دۆزەخیان بە ســەردا كردمەوە 
و هەتا لێواری مەرگ چووم، ئێســتا لە ژوورێكی رۆشــن وخۆش، لەســەر 
سیسەمێكی نەرم خەوتووم و پێنج زەیتونیپۆش، هەریەكێ دەمانچەیەك 
بە الكەمەریدا شۆڕبۆتەوە و بزەیەك لەسەر لێویەتی و هاتوون بە ئارامی 

لە خەویان هەستاندووم. بەیانی باشیان لێكردم: 
- هەستە كاتی تاقیكردنەوەت هاتووە...

- تاقیكردنەوە.؟!
- ئەی بڕیار نیە دوو تاقیكردنەوە ئەنجام بدەیت؟...

نەمزانی لە كەنگینێوە نوستووم. شەو و رۆژێك. هەفتەیەك. ساڵێك. 
نازانم. تەنهــا دەزانم قەەربووی هەموو ئەو كەمبوودی خەوەم كردبۆوە 
كە لە ماوەی رابردوو دا نەمتوانیبوو، تێر بە چاوەكانم بخەوم. هێندەیش 
بــە ئاســوودەیی خەوتبوومقەت جارێــك رانەچڵەكیــم. خەونمبە مردنی 
خــۆم و بە ئیعدامكردنی خۆمەوە نەبینــی. كابووس وخەونێكی ناخۆش، 
تەنانــەت خەونێكــی خۆشیشــم نەبینــی، هیچ بۆنێكی ناخۆشیشــم لێ 
نەدەهات. خەوتن بەبێ ترس ئاســودەییەكی چەند خۆشــە. دەمێك ساڵ 
بوو لە حەسرەتی خەوێكی ئاوها پڕ لە ئاسوودەیی بووم. لە پەنجەرەكەوە 
سەیرێكی دەرەوەم كرد. بە سەر قۆڵی بێجامەكەی بەرم هەڵمی تەنكی 
ســەر جامی پەنجەرەی ژوورەكەمم ســڕییەوە. لەو خوارەوە، لەودیو جامە 
هەڵمگرتووەكەی پەنجەرەی ژوورە خۆشەكەمدا، دوو زەیتونیپۆشم بینی 
بن هەنگڵی كەسێكیان گرتبوو لە حەوشەكەیا پەلكێشیان دەكرد. دیاربوو 
كەســەكە توانای بەڕێدا رۆیشــتنی نەبوو. كەمێك لێمەوە دوور بوو. بە 
وردی دیقەتم دا بەاڵم لە ســەروقژێكی ئاڵۆز و ریشــێكی بێ ســەروبەر 
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هیچــی دیكەم نەبینی. هەر لەرووی فزووڵییەوە هەتا لە مەودای بینینم 
ون بوون ســەیریانم كرد. گومانم كرد دەیبەن بۆ ئەو حەوشە تەریكەی 
شــوێنی گوللە بارانكردن و لە ســێدارەدان بوو. كابرا، شەرواڵێكی رەشی 
كوردی و كراسێكی رەش، كە ال قۆڵێكی پێوە نەمابوو، لەبەردابوو. پێیەوە 
دیاربوو بە لێدان وئەشكەنجە نیوە مەرگیان كردبوو. دەیانبرد تا نیوەكەی 
دیكەی مەرگی پێ ببەخشــن. بەرەبەیانی سپێدەیەكی فێنك و سەرەتای 
رۆژێكــی خۆش بوو. بە داروبارەكانەوە دیار بوو، لەماوەی رابردوودا، تاوە 
بارانێكی خۆش باریوە و هەموو شــتێكی شــۆردبۆوە. ئەگەر لێرە نەبام، 
ژیــان خۆش وجوان دیاربوو. ئیرەییم بە هەموو ئەو خەڵكەدا هاتەوە كە 
لــە دەرەوەی ئێــرەن و تازە، هێــدی هێدی، لە خەوێكی خــۆش واگادێن. 
ئەگەر چی گومانم هەبوو، خەڵكی ئەو شــارە، كەســیان بزانن خەوێكی 
خــۆش تامی چۆنە. بە ترســەوە دەنــوون و بە دڵەڕاوكێوە هەڵدەســتن. 
پێنــج زەیتونیپۆشــەكە واگایان هێنابووم و چوبوونە دەرێ. هەســتم بە 
برســێتییەكی زۆر دەكــرد. حــەزم بــە خواردنێكی خۆش بــوو. گوێم لە 
كرانــەوەی دەرگای ژوورەكەم بوو، پێش ئەوەی ئاوڕ بدەمەوە، دڵنیابووم 
خواردنی بەیانییان بۆ هێناوم. بەاڵم هەمدیسان زەیتونیپۆشەكان بوون. 
هەرپێنجیان بەڕیز هاتنە ژوورێ و هێشــتا بزەكە لەســەر لێویان مابوو. 

گوتیان دەبێ خۆم بگۆڕم..
هاتەوە بیرم، زەیتونیپۆشــە ســەر خڕەكە، پرســیاری ئەوەی لێكردم 
ئەگــەر بمنێرنە چیــا، بەناوی پەیوەندیكردن بە پێشــمەرگە، بەپێی ئەو 
ناونیشانەی ئەوان دەمدەنێ، ئامادەم بچم و لە دەرفەتێكدا هیوای برام، 
كە بە قسەی ئەوان، ئامر هێزە، بكوژم وخۆم قورتار بكەم و بێمەوە و لە 
پاداشتی ئەوەدا، ئازادی و ئیمكانیاتی ژیانێكی شاهانەم بۆ دابین بكەن. 
منیش گوتبوم ئەرێ. ئەوە دەكەم كە ئێوە دەتانەوێ. گوتم جەرگی شێر 
و دڵێك لە بەردم هەیە و دەتوانم ئەوە بكەم كە پێمی دەســپێرن. بیرم 
كردەوە دیارە كاتی ئەوە هاتووە و دەمنێرن تا ئەركەكە بەجێ بگەیەنم. 
گوتم » برسیمە« گوتیان » هەروەختێ لێ بوویتەوە و ئەركەكەت ئەنجام 
دا دێیتەوە ئێرە نانێكی شــاهانە دەخۆیت«. ئەوان باســی چییان دەكرد. 
مەگــەر دەكرێ ئێســتا من بچمــە چیاو هیوای برام بدۆزمــەوە و بیكوژم 
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وبشــگەڕێمەوە ئێرەو هێشــتا كاتی ئەوە مابێ نانی بەیانی بخۆم؟ ئەوە 
چۆن دەبێ. ناو مێشــكم ئاڵۆســكا. بەاڵم هەر نەمدەوێــرا زۆر لەگەڵیان 
پێدابچم. ئەوانیش بە ئاماژەی روخسار تێیاندەگەیاندم » زۆری نەڕێسم«. 
منیــش بەروونــی لە هێماو ئێماژەكانی نیگاو لــچ ولێویان حاڵی دەبووم. 
قسەكردنی زۆر، بۆ من باش نەبوو. ئەوانە هی باوەڕی نین. بە حاستەم 
پــێ بخەیتە ســەر كلكیان كەڵبە تیژەكانیان لە جەســتەت گیر دەكەن و 
نەجاتت نابێ. بۆیە نەدەبوا زۆری بڵێم. شــڵەژابووم. هەموو ئاسوودەیی 
خــەوە خۆشــەكەیان لــێ رەواندمــەوە. پانتۆڵێــك وكراســێك و بلوزێكم 
دەســت دایێ لەبەریان بكەم. بەاڵم یەكێك لە زەیتونیپۆشەكان ئاماژەی 
بــە عەالگەیەكــی گەورە كرد، گوتــی »ئەو جالنە لەبەر بكــە لەناو ئەو 
عەالگەیەن« كە جلەكانم دەرهێنا، قاتێكی كوردی بوو. بە پشدێنیشەوە. 
سەیرم پێهات. لەالیەكیش لەوە دڵنیابوومەوە دەمنێرن بۆ چیا، بۆ كوشتنی 
براكەم. منیش زۆر بە ترسەوە، لە دڵی خۆمدا، خەنی دەبووم لە خۆشیدا، 
» ئەگەر ئەوان ئەو چاكەیەم لەگەڵ دەكەن و دەمنێرن بۆ چیا«.. بیریشم 
بــۆ ئــەوە دەچوو » تۆ بڵێــی ئەوانە هێندە دەبەنگ و گەمــژە بن و هەر 
لــەو گۆڕەی بڕوام پێ بكــەن و بمنێرن بۆ چیا«؟ لەچی ئەوهەندە دڵنیان 
كەمن دەچم وبراكەم دەكوژم و دێمەوە بەردەستیان و دەڵێم » گەورەم. 
ئەوە براكەی خۆم كوشت وهاتمەوە. دەبینن چەند كوڕێكی باشم. دەوجا 
ئێوەش ئازادیم پێ ببەخشــن«. ترســام نەوەكا ئەوان جیهازێكیان  لەناو 
مێشــكم،یان لەناو دڵم دانابێ و ئێســتا گوێیان لەو قســانە بێ من وا لە 
دڵی خۆمداو لەگــەڵ خۆمداو بە بێدەنگی دەیانكەم. هەر پێنجیان بەڕیز 
لەســەر لێواری سیســەمەكە دانیشــتبوون. دەتگوت لە تەنیشتڕا پێكەوە 
نووساون. روخسارێكی هێندە تەڵخ وشێلوویان هەبوو نەدەكرا هیچی لێ 
بخوێندرێتــەوە. منیش خۆ نەمدەوێرا زۆریانلێ رامێنم. جلە كوردییەكەم 
لەبــەر كــرد و بەگەل خۆیــان دام. كەش وهــەوای دەرێ زۆر خۆش بوو. 
ســپێدەیەكی زۆر فێنك و شــۆردراو. هەموو شــتێك رەونەقی دەدایەوە. 
هێشــتا خۆر هەڵنەهاتبوو. منیان بەرەو حەوشــە تەریكەكە دەبرد. دڵم 
كەوتە لەرزین. ترسێكی سەیر دایگرتم. كاتەكە، كاتی ئیعدامكردنە. جلی 
كوردیشیان پێ پۆشیوم. بەرەو شوێنی گوللە بارانكردنەكەم دەبەن. بڵێی 
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ئیعدامم بكەن؟ دەی باشە، ئەگەر بریار وایە ئیعدامم بكەن ئەو هەموو 
ناز كێشــانەی بۆچی بوو. خۆ هــەر دەیانتوانی لەژێرزەمینە دۆزەخییەكە 
بمهێننە دەرێ و یەكســەر بمبەن پشــتم بە دیوارێكدا بدەن و رێژنەیەك 
گوللــەم بەســەردا ببارێنن وتەواو. بۆ وا تێریان كــردم و رێزیان گرتم و 
پۆشــتەیان كردم و بەپێی خۆم، بێ ئەوەی ئاوڕ بدەنەوەبزانن هێشــتا لە 
پشــتیان دەڕۆم یان هەاڵتووم.. دەڵێی دەمبەنە پیاســەی باخچەی شــار. 
ئاراســتەی چوونمان شــوێنی ئیعدامەكەیە. كاتیش كاتی ئیعدامكردنە. 
كەچــی شــێوازی بردنم بۆ ئەوێ لە شــێوازی بردنی كەســێك ناچێ بۆ 
ئیعدامی ببەن. چەندجارێك ئەژنۆكانم نووشتانەوە. چەندجارێك قاچەكانم 
تێكئااڵن و خەریك بوو بە دەما بكەومەسەر كۆنكرێتی حەوشەكەوە. دڵم 
ســەراوبن دەبوو. دەمویست بڕشێمەوەبەاڵم گەدەم بەتاڵ بوو. برسێتی 
بڕستیلێ بڕیبووم. دەبێ ئەوەی دەیبینم خەونێكی ناخۆش نەبێ.؟ دەبێ 
مۆتەكە نەبێ وچڕنووكی لە حەوكم گیر كردبێ. هەوڵمدا خۆم واگا بێنم. 
زۆرجــاران وام دەكــرد. لە گەرمەی كابووســدا، دەمزانــی ئەوە خەونێكی 
ناخۆشــە، هەوڵم دەدا خۆم واگا بێنم. زۆرجــار واگا دەهاتم و پەرداخێك 
ئــاوم دەخواردەوە و جگەرەیەكم دەكێشــاو دەنووســتمەوە. بەاڵم ئەوەی 
ئێســتا هیچی لە خەون نەدەچوو. هەموو شــتێك وەكو راســتی وابوو. » 
مەگەر دەكرێ كەســێك هێندە بە ڕێزەوە ببەن بۆ ئیعدامكردنی«؟ ئەوە 
پیاســە كردنی دەم بەیانیانــە. هەوای پاك هەڵمژینــە. رۆح بە بەرمەوە 
نەمابوو. دەبێ چەند سەرسەخت بم كە دەتوانم بەرگەی ئەم بارودۆخە 
ســەیر و ترسناكە بگرم. دەڵێی لە پۆاڵ خولقێندراوم. مێشكم بە تەواوی 
پەكــی كەوتبوو. ئەو مەتەڵەم پێ هەڵنەدەهات. مێشــكم ئەو توانایەی 
تێــدا نەمابوو پێم بڵێ چی روودەدات. بەدەم پیاســەكردنەوە دەمبەن بۆ 
گوللــە بــاران كردن؟ ئەمە چیە؟ گەمەكردنە؟ ترســاندنە؟ هــا. لەوانەیە 
بمترســێنن. لەوانەیە بەر لەوەی بمنێرنە چیا بۆ كوشــتنی هیوای برام، 
دەمبەن دەمترســێنن..جا بۆ دەمترسێنن« خۆ ئێمە لەم واڵتە نەفرەتییە 
هەمو ســاتەكانی ژیانمان پڕێتی لە ترس. چ پێویســت دەكات نمایشــی 
ترســمان بۆ رێك بخەن. وایش نەكەن ئێمە هەر لێیان دەترســین. پێنج 
زەیتونیپۆشــەكە وەكو الدیوارێكی جوواڵو، كە بۆیەی كەســكت بەسەردا 
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پژاندبێ، لە پێشــم دەڕۆیشــتن. رۆیشتنەكەشــیان وەكو پیاسەكردنێكی 
نیمچــە خێــرا وابوو. مــن ئەودیوی دیوارە ســەوزەكەم لێــوە دیارنەبوو. 
سەرم قورس ببوو. دەتگوت كێوێكیان بە ملمدا هەڵواسیوە. بە زەحمەت 
توانیم سەرێ هەڵبڕم و سەیرێكی ئاسمان بكەم. ئاسمان ببووە كێڵگەی 
پەمــۆ. گــۆڵ گۆڵ هەوری ســپی وتەنك بەرۆكی ئاســمانیان گرتبوو. لە 
تابلۆیەكی زۆر جوان دەچوو. پێم حەیف بوو لەو ســپێدە خۆشــەیا بمرم. 
ئەویــش مردنێكــی ئاوهــا . بە پۆشــتەیی و بەوپەڕی رێــزەوە، بە پێنج 
بزەی ســەر پێنج لێوەوە، بەدەم پیاســەكردنەوە بمبەن، دیسان بەوپەڕی 
رێزەوە، پەڕۆیەك بێنن وچاوەكانمی پێ ببەســتن، بە وایەرێكی وشــك و 
رەقی كارەبا مەچەكی هەردوو دەســتم لە پشــتەوە پێكەوە ببەســتنەوە، 
پاشــانیش بە گوریســێك بە ئەســتوونە دارەكــەوە بمبەســتنەوە و زۆر 
بەڕێزەوە فەرمان بدەنە جۆخەی ئیعدام و ...یان نا. دەمبەنە الی سەكۆی 
ســێدارەكە.. ئەمەیان ناخۆشــە. گوللە بارانكردن خۆشــترە. زووتر گیانم 
دەردەچێ و تەواو. مخابنە بنیادەمێكی پڕ لە خەون و خولیا، لە دەسپێكی 
رۆژێكی ئاوها خۆشدا، بەم بێباكییەوە بكوژن و كۆتایی بە ژیانی بهێنن. 
ویستم خۆم فڕێ بدەمە بەرپێیان . من خۆ بەڵێنم دا بچمە چیاو براكەم 
بكوژم. من هەموو شــتێك دەكەم بۆ ئەوەی نەمرم. من حەزم لە ژیانە. 
نرخەكەیشی هەرچییەكی ئێوە دیاری بكەن دەیدەم. تەنها نەمكوژن. من 
لە مردن دەترسێم. من وەكو سەگ لە مردن دەترسێم. تكایە نەمكوژن. 

لێتان دەپاڕێمەوە نەمكوژن..
دیوارە سەوزەكەی پێشم لە شوێنێكدا وەستا. هەر پێنج زەیتونیپۆشەكە 
ئــاوڕی الی منیان دایەوە وەكو ریزە ســەربازێك فەرماندەیەك فەرمانیان 
پێبدات، هەموو جووڵەكانیان پێكەوە بوو. ئەمجارە بوونە دیوارێك و لەال 
تەنیشــتێكدا وەستان. پیاوێكیان بە گوریسێكەوە بە ئەستوونە دارەكەوە 
بەســتبوویەوە. لــە كەمــەر بەســەرەوە روو لــە زەوی چەمابــۆوە. تەنها 
ســەر و قژی دیار بوو. كراســێكی رەش. القۆڵێكی پێوە نەمابوو، لەگەڵ 
شــەرواڵێكی رەشــی لەبەردابوو. هاتەوە بیرم هەمان ئەو كەسە بوو، كە 
ئەم بەیانییە، لەودیو پەنجــەرەی ژوورەكەمەوە بینیم. دوو زەیتونیپۆش 
یەكی چەكێكی كالشــینكۆفیان بە دەســتەوە بوو، هەر یەكەو لەالیەكی 
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كــوڕە بەســتراوەكەدا وەســتابوون و یەكێك لــە پێنج زەیتونیپۆشــەكە، 
ئەوەی كەلە چوارەكەی دیكە بەژندرێژتر بوو، ئیشــارەتێكی دایە یەكێك 
لە دوو زەیتونیپۆشــەكەی كابرا رەشپۆشەكەیان هێنابووە ئێرەو ئەویش 
لێــی تێگەیشــت و لەوالتر، لەســەر زەوییەكە، پارچە گوریســێكی هێناو 
بەناو لەپی دەســتێكی پاڵێكی بە ســینگی كابرا رەشپۆشەكەوە ناو قیتی 
كردەوە و گوریســەكەی لە دەوری ســینگی و ئەســتوونە دارەكە ئااڵند. 
ئێســقانەكانی دەمو چاوی هەمووی تێكشــكابوو. پەڕۆیەكی رەشیان بە 
دەوری دەمیدا ئااڵندبوو لە پشــتی سەری گرێیان دابوو. پێڵوەكانی چاوی 
وەكو كەســێك، ماوەیەكی زۆربێ نەخەوتبێ لێكنەدەبوونەوە. یەكێك لە 
پێنج زەیتونیپۆشەكە، ئەوەی لە هەموویان بەژندرێژتر بوو، كالشینكۆفی 
یەكێك لە دوو زەیتونیپۆشــەكەی لێ وەرگرت و بەرەو الی منی راداشت. 
منیش بێ ئەوەی بزانم چی روودەدات، وەكو كەسێك تووشی بەدگۆڕان 

بووبێ، كالشینكۆفەكەم لێ وەرگرت.
» دەی. ئەمــە تاقیكردنــەوەی یەكەمتە. ئێمە دەڕۆیــن و لەو دوورە، 
لەپشــت پەنجەرەكانی نهۆمی دووهەمی ئەو بینا خۆڵەمێشــییەی پشت 
كەپرە مێوەكە دەوەستین و سەیرت دەكەین. تۆ تەنها ئەوەندەت لەسەرە، 
بــەو جەرگی شــێرەو بــەو دڵەی وەك بــەردت، بەبێ هیچ گومــان و دوو 
دڵییەك، هەر سی فیشەكی ناو ئەو مەخزەنەی لەسەر كالشینكۆفەكەی 
دەســتت دایە لە جەســتەی ئەو تاوانبارە بەتاڵ دەكەی. رەمیكردنی ئەو، 
یەكــەم تاقیكردنــەوەی تۆیە كە دواجار دەبێتە كلیلــی ئازاد بوون و ئەو 
ژیانــە شــاهانەیەی چاوەڕێت دەكات. لە بیرت نەچــێ، ئەگەر بێ ئەقڵی 
بكەیت و كارەكەت ئەنجام نەدەی دەگەڕێیەوە ژێر زەمینە دۆزەخییەكەو 

چیدی دنیای رۆشن نابینیتەوە«..
ئــەوان، هــەر حــەوت زەیتونیپۆشــەكە رۆیشــتن. مــن مامــەوە بــە 
كالشینكۆفێكی دەستم و بنیادەمێك كە دەبوایە، من رەمیی بكەم. منێك 
كــە، لــە كاتی هێــڕش و پەالمارەكاندا، لە مەیدانەكانــی جەنگ، هەموو 
فیشەكەكانم روو لە هەوا دەتەقاند و نەمهێشت هیچ بنیادەمێك، ئەوانەی 
پێیــان دەگوتــرا دوژمن، بە گوللەی چەكی دەســتی من تنۆكێ خوێن لە 
جەستەیان بێ، ئێستا دەبێ، بەم بەرەبەیانی سپێدە خۆشە، بنیادەمێكی 
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دامــاو، خەواڵــوو، نیــوە مردوو، نە دەیناســم و نە دەمناســێ، كۆتایی بە 
ژیانــی بهێنم. بێ هیچ جووڵەیەك وەســتابووم و ســەرم بەردابۆوە بەر 
خۆم ونیگام بەســەر كالشینكۆفەكەوە بوو. بریارم دا، سەیری چاوەكانی 
نەكەم. پەنجە بنێم بە پەالپیتكەی كالشینكۆفەكەو هەر سی گوللەكەی 
بەڕوودا بتەقێنم. كالشــینكۆفەكە فڕێ بدەم و پشتی تێبكەم و بڕۆمەوە 
ماڵی خۆم. بەاڵم نازانم. نازانم چی وای لێم كرد ســەر هەڵبڕم. خۆزگە 
قەت ســەرم هەڵنەبڕیبا. ئەویش بە تەكانێك ســەری قیت كردەوە. ئای 
خوایە گیان...هەردووكمان حەپەســاین. ئــەوە هیوایە. هیوای برام چۆن 
گەیشتۆتە ئێرە. ئەمە چی روودەدا.. ئەوە خەون نیە. ئەمە لە كابووسیش 
ئەوالترە. ئەمە راستەقینەترین كابووسی ژیانمە. بۆ ساتێك هەستم كرد 
یەك تنۆك خوێن لەناو دەمارەكانی جەســتەمدا نەما. سڕ بووم. بووم بە 
درەختێكی وشــك. دەنگی زرمەی كالشینكۆفەكە، كە لە دەستم بەربۆوە 
كەوتە سەر عەردە چیمەنتۆ رێژكراوەكە منی هێنایەوە سەرخۆم. هۆشم 
هاتەوە ناو سەرم. » دڵنیابە گەورەم. من جەرگی شێر و دڵێك لە بەردم 

هەیە«..
كالشینكۆفەكەم هەڵگرتەوە » نا. نابێ بگەڕێمەوە ژێر زەمینەكە«

لە بەرامبەر براكەمدا كەوتمە ســەر چۆك. ئەژنۆیەكم لەسەر عەردە 
رەقەكە دانا و ئەویدیكەم كردە ئەستوونێك و ئەو دەستەم لەسەر جێگیر 
كرد كە كالشینكۆفەكەی گرتبوو. پەنجەی شایەتمانم لەسەر پەالپیتكەكە 
دانا. نەمدەوێرا زۆر ســەیری ناوچاوەكانی بكەم. دەمی بەسترابوو، بەاڵم 
قەت نەمزانی بە چاوەكانی دەیویست چیم پێ بڵێ. هەناسەی سوار ببوو. 
ئەمــەچ رێكــەوت و ســوتفەیەك بــوو هەردووكمانــی خســتە بــەردەم 
كارەساتێكی هێندە قورس. ئەمە لە توانای بنیادەم بەدەرە. چی روودەدا. 
ئەمــە فلیمــە؟ ئەمە قــەدەرە؟ ئەمە ســزادانێكی ئیالهییــە؟ ئەمە چییە 
روودەدات. ئەو تەنها ســەری بادەدا. تووشــی هیستریا ببوو. وەكو شێت 
تەنها ســەری بادەدا » بڕیارەكەی من پاشــگەز بوونەوەی بۆ نیە براكەم. 
مــن نازانم تۆ چۆن گەیشــتیتە ئێــرە. هەروەك من نازانــم چۆن رێگەم 
كەوتــە ئێرە. تۆ ئەو كەروێشــكە بووی كە حكومــەت بە كەر و عارەبانە 
هەموومــان  هەموومــان.  كەرەمیــش.  ســامانیش.  گرتیتی..منیــش. 
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كەروێشكین و حكومەت بە عارەبانە دەمانگرێ. ئەمە چ قەدەرێكی كەج 
و ناسازە خستمانیە دۆخێكی ئاوها سەخت. ئێستا دەبێ بتكوژم براكەم. 
هیــچ چــارەی دیكەم نیە. هێندە ئازا نیم نیــوەی مەخزەنەكە لە تەختی 
سینگی تۆ بەتاڵ بكەم و فیشەكێكیش بنێم بە تەپڵی سەری خۆمەوە و 
هەردووكمــان پێكــەوە بمرین. نا، ئــەو ئازایەتییەم تێــدا نییە، خۆ خۆت 
دەمناسی براكەم. هەر لە منداڵییەوە كەسێكی ترسنۆك بووم. ئێستاش 
تەنها شتێك لێی تۆقیوم مردنە. جورئەتی ئەوەشم تێدا نییە، دەست لە 
كوشــتنی تــۆ هەڵگرم و بمبەنــەوە ژێرزەمینە دۆزەخییەكــە. تۆ دەزانی 
مەبەستم كوێیە وانییە؟ دیارە تۆش لەناو یەكێك لەو ژێرزەمینانە بوویتی. 
ئەرێ براكەم. من شەش مانگ لەناو جەرگەی دۆزەخی دەستكردی مرۆڤدا 
بووم. ئەوێ، بەپێی هەموو وەسفەكان لە جەحیمی ئەو دنیا ترسناكترە. 
ئەگەر نەتكوژم ئەوان دێن منیش و تۆش دەكوژن. كەواتە دەبێ بتكوژم 
تــا هیچ نەبێ مــن زیندوو بمێنمەوە. قــەدەری ئێمە وای لێ نووســراوە 
براكەم. ئێمە زۆر بێكەسین. ئەوەتا هیچ دەستێكی غەیب، هیچ قودرەتێ، 
هیچ فریشــتەیەك بە بەرانێك لەبن هەنگڵییەوە نایێ و رزگارمان بكات. 
هیــچ گەردەلوولــێ هەڵناكا لەنێو خۆیــدا لوولپێچمان بــكات و بمانبا لە 
شــوێنێكی دوورتــر بماندا بــە عەرزدا. هیچ هــەورێ بە ئاســمانەوە، لە 
حەژمەتــی تاوانێكی ئاوهــادا لە گرمە ناداو لە چاوترووكانێكا ئەم دنیایە 
كونفەیەكون بكات و هەموومان بەرەو خەرەندی عەدەمێك راماڵێ. هیچ 
بروسكێك لە تریشقە ناداو ئەم دنیایە ئاگر تێبەردا. ئەی ئیسرافیل كەی 
فوو لە صورەكەی دەكات و ئەم كەونە سەراوبن دەكات.. نا، هیچ روونادات 
براكەم. دەبینی سپێدەیەكی چەند ئارام و خۆشە. من دەبێ تۆ بكوژم تا 
دەرفەتێكی دیكە وەربگرم و درێژە بە ژیان بدەم. پێویســت ناكات داوای 
گەردن ئازاییت لێ بكەم. پێویست ناكات داوای لێبووردنت لێ بكەم. ئێ 
خۆ زللەیەكت لێ نادەم تا لێم ببووری. من بڕیارە بتكوژم براكەم. قەدەر 
ئەوەی لە تەختی نێوچەوانمان نووســیوە ئەگینا تۆ لە كوێ بووی و من 
لەكوێ. تۆ هەڵۆی بەرزە فڕی سەر بەرزترین لووتكە چیاكان بووی چۆن 
وا بە ئاسانی راو كرای و كەوتیتە ناو تەڵەی دوژمنەكانت. تۆش وەكو من 
لە ســادەیی خۆت كەوتیتە بەردەســتی خولە دیمۆرەیەك و فرۆشــرایت. 
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ئەرێ. ئەوە حیكایەتێكی بێ كۆتاییە. شارەكەمان پڕێتی لە خولە دیمۆرە. 
شاخەكەیشــمان پڕێتی لە خولە دیمۆرە. ئای لە ئێمە چەند بەدبەختین. 
هیــچ قەومێك هێندەی ئێمە خولە دیمۆرەی نیــە. لەناو ئێمەدا، لەنێوان 
هەر كەســێك و كەســێكی دیكەی پاكدا، خولــە دیمۆرەیەك هەیە. بۆیە 
بەالتەوە ســەیر نەبــێ من و تۆ بكەوینە دۆخێكی ئاوهــاوە. دەتبینم بە 
زەحمەت چاوە ماندووەكانت بە كراوەیی دەهێڵیتەوە. نازانم لە كەنگینێوە 
لێرەیــت. بــەاڵم هەموو گیانت پڕێتی لــە ئازار. منیــش دەردی ئەوانەم 
چەشتووە براكەم. شەش مانگە بەشی هەزار ساڵ تااڵوم چەشت. تووشی 
هەناســە بڕكێ بوویتە. ئەو نامەردانە دەمیان بەســتووی تا هیچ نەڵێی. 
ئەوان بیریان لە هەموو شــتێك كردۆتەوە. تەنانەت لەوەیش كە، ئەگەر 
زمانت بگەڕێ پەشــیمانم دەكەیتەوە لە كوشــتنت. خۆ بــەالی ئەوانەوە 
ئاســانە كەســێكی دیكە بێنن و لە شوێنی من داینێن و بێ ئەوەی هیچ 
قســەیەكت لەگەڵدا بكات، هەموو فیشــەكەكانی ناو ساجۆڕی سەر ئەم 
كالشینكۆفەت تێدا بەتاڵ بكات و هەستێتەوە وپشتت تێبكات و جگەرەیەك 
داگیرسێنێ و بە پیاسەكردنەوە بڕواتەوە شوێنی خۆی. بەاڵم نا براكەم، 
ئەوان چێژ لەوە وەردەگرن براكان یەكدی بكوژن. ئەوان ئێستا سەیرمان 
دەكەن و لیكی دەمیان لە خۆشییا جۆگەڵەی كردووە لەوەیا برایەك سێرەی 
لە تەختی نێوچەوانی براكەی گرتووە و دەیكوژێ، ئەوان هەر بە ئانقەست 
جلی كوردیشــیان لەبەر كردم تا زیاتر چێژ لە دیمەنەكە وەرگرن. ئەوها 
دیمەنەكــە الی ئــەوان بە تەواوەتی خۆی دەنوێنێ. برایەك بە پۆشــاكی 
كوردییەوە برایەكی دیكەی پێشــمەرگەی گوللــە باران دەكات. كێ ناڵێ 
لــەم دەوروبەرەیــا، لە گۆشــەیەكی پەنهان خەریكی وێنەگرتنیشــمانن. 
ئەوان حیســاب بۆ هەموو شــتێك دەكەن. ئەوە نیە من و تۆیان خستۆتە 
دۆخێكی بەم چەشنە تراژیدی كە منی برات دەبێ تۆی برام بكوژم. ئەمە 
ئەگــەر ئەوپــەڕی زەلیلی نەبێ ئەدی چیە. بۆ هەورەكانی ئەو ئاســمانە 
هەمــوو بەدیار ســەرمانەوە كۆ نابنەوە و لە تریشــقەو گرمەی تووڕەیی 
نادەن و بە شــێوەیەك دانابارێن الفاو شــارەكەو دانیشتوانەكەی هەموو 
راماڵێ بەرەو نابووتی و عەدەم. بۆ زەوی لەژێر پێمان شەقار شەقار نابێ 
و داروبەرد و مرۆڤەكان قووت ناداو شــۆڕی نێو نهۆمی هیچســتانێكمان 
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ناكاتەوە لە ژووری حەشر و حیسابیشدا زیندوونەبینەوە. بۆ گەردەلوولێكی 
غــەزەب هەڵنــاكاو لوولپێچمــان نــاكات و هەریەكەمان تــوڕ هەڵناداتە 
ســەرزەمینێك ببینــە خۆراكی دڕندەترین ئاژەڵــەكان. بۆ رەوە گورگێكی 
برســی لەگەڵ تاوە بارانێكا نابارێتە ســەر زەوی و بەرببنە گیانمان و بە 
ئێسقانەوە بمانهاڕن و بمانخۆن. بۆ شتێ روونادا بەر لەوەی من پەنجە بە 
پەالپیتكەكەیا بنێم و تەمەنێك لە عەزابی كوشــتنی براكەمدا بژیم. بۆ 
دنیا ســەراوبن نابێ. بۆ ئاســمان داناتەپێ. بۆ ئیسرافیل فوو لە نەفخی 
سێهەمی صورەكەی ناكات. بۆ رەوە كوللەیەك، مێگەڵە گورگێك، هەزاران 
مــاری باڵــدار، دنیایــەك مێشــەكەرانە، ملیۆنەها دووپشــك، ئاســمانێك 
سیســركە. چوزانم. هەر شــتێ پەالمارمان نادەن و من لەو تاوانە نەجات 
نادەن. بۆ ئەو دیمەنەهەستی ئاسمان و هیچ قودرەتێك ختوكە نادات بە 
هانامانــەوە بێن. ئەوە نیە برایەك ناچــار كراوە بۆ زیندوو مانەوەی خۆی 
براكەی دیكەی بكوژێ. دیمەنلەمە تراژیدیتر دەبێ؟ یەكەم قابیلیش كە 
هابیلی برای كوشت كەوتە دۆخی ناچارییەوە. ئەو گوتی رەوا نیە ئیقلیمای 
خوشكە جمكە جوانەكەی من لەگەڵ هابیل زەواج بكات. من وئیقلیما لە 
بەهەشــت نوتفەمان بەســتراوە و هابیل و لبودای خوشــكی هی ســەر 
زەوین. كەوابێ ئێمە بەهەشتیزادەین و رەوانیە لەگەڵ كەسانێكی غەیرە 
خۆمان ئاڵوگۆڕمان پێ بكرێ. ئاخر یاساكەیان وابوو براكەم. دایكە حەوا 
بە هەر سكێ جمكەیەكی دەبوو. یەكێ كچ و یەكێ كوڕ. دەبوایە كوڕی 
جمكــەی پێشــتر لەگەڵ كچی جمكــەی پاش خۆی زەواج بــكات. كەوابوو 
دەبوایە قابیل لەگەڵ خوشكە جمكەكەی هابیل زەواج بكات. قابیل بەوە 
قایل نەبوو. ئەو دەیویست لەگەڵ خوشكە جمكە جوانەكەی خۆی زەواج 
بكات. هێشتا بیرۆكەی كوشتن لەناو زەین و مێشكی كەسیان چەكەرەی 
نەكردبوو. قابیل بەو یاسایە رازی نەبوو بەاڵم نەشیدەزانی چۆن هابیل 
لەســەر رێگای خۆی البدات و ئیقلیمای جوان و شۆخ بۆخۆی بمێنێتەوە و 
ناچــار نەبێ لەگــەڵ لبــودای ناشــرین زەواج بــكات. حیكایەتەكە دەڵێ 
رۆژێكیــان قابیــل زۆر بە خەمباری لەســەر گاشــە بەردێك دانیشــتبوو، 
نەیدەزانی دەبێ چیبكات. لێرەدا ئەهریمەن دەكەوێتە خۆی و سیناریۆیەك 
بۆ یەكەم كوشــتن، یەكەم قەتل، یەكەم تاوان لەســەر زەوی دادەڕێژێ. 
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ئەهریمــەن، ئەو فریشــتە نزیكەی خواوەند، كە ئیــزن و مۆڵەتی لە خوا 
وەرگرتووە وەكو ساحیر و جادووگەرێ، خۆی بە هەموو شێوەیەك بنوێنێ 
و دەســتی كــراوە بێ لــە تەفرەدانــی بەندەكانی خوا، خۆی لە شــێوەی 
قەڵەرەشێك دەنوێنێ و كەمێك لەوالتری قابیل، بەجۆرێك قابیل بیبینێ، 
قەڵەڕەشــێكی دیكــە دەگرێ و ســەری لەســەر گاشــەبەردێك دادەنێ و 
چڕنووكــی قاچەكانی لە بەردێكی دیكەدا گیر دەكات و هێندە دەكێشــێ 
بەســەری قەڵەڕەشــەكەدا تا دەیكوژێ. قابیل چاوی لەسەر تاوانەكەیەو 
گلۆپی سەوزی كوشتن لەنێو مێشكی قابیل دادەگیرسێ. شەوقی خۆشی 
لەنێو چاوەكانیدا لە بریقە دەدا. سیناریۆی بیرۆكەكە وەردەگرێ، پەیامی 
ئەهریمــەن وەردەگرێ، ئەقڵی دەخاتە كار، ئــەو برا گەورەیەو تووڕەیەو، 
بوو بە یەكەم شــاگردی ئەهریمەن. لە دەرفەتێكدا، سەری هابیلی برای 
دەخاتە سەر گاشەبەردێك و بە بەردێكی دیكە هێندە دەكێشێ بەسەری 
هابیلــی برای تا دەیكوژێ. ســەری براكەی پان كردەوە. هەر دوو گاشــە 
بەردەكە ســوور بوو لە خوێن. ئاهێكی بە ئاســوودەیی هەڵكێشاو چیدی 
هابیل وەكو ئاستەنگێك لە بەردەمیدا نەماو ئێستا دەیتوانی لە دووشت 
رزگاری بــێ. لەوەیــا كە ئیقلیمــای جمكە جوانەكەی بــدرێ بە هابیل و 
لەوەیشــا كە ناچار بكرێ لەگەڵ لبودای جمكە ناشرینەكەی هابیل زەواج 
بكات. ئێســتا دەتوانێ لەگەڵ ئیقلیمای جــوان زەواج بكات. حیكایەتەكە 
دەڵێ بۆ ماوەیەكی درێژ قابیل، تەرمی خوێناوی براكەی لەســەر شــانی 
خــۆی دادەنێ و لێی دەبێتە بەاڵو نازانێ دەبێ چی لێبكات. هەمدیســان 
ئەهریمەن لەشێوەی قەڵەڕەش دەردەكەوێتەوە كە قەڵەڕەشە كوژراوەكە 
دەخاتە نێو قۆرتێك و هەندێ خۆڵی بەسەردا دەكات و دەینێژێ. قابیلیش 
رێك وادەكات. چاڵێك دەدۆزێتەوە، تەرمی هابیلی تێ دەهاوێژێ و بە خاك 
و بەردا دایدەپۆشێ و دەستە خوێناوییەكانی بە خۆڵ پاك دەكاتەوە. منی 
دووهەمیــن قابیلیش كەوتوومەتە هەمان دۆخــەوە. تۆیان لەبەردەممدا 
بەســتۆتەوە. كالشــینكۆفێكیان پڕ لە فیشــەك كردووە و داوەتە دەستم. 
هەموو شــتێك، وەكو ســیناریۆیەك فەراهەم كراوە و دارێژراوە تا من تۆ 
بكوژم و هەستمەوە و بڕۆم بەرەو ئەو دەرگایەی بەرەو رووم كراوەتەوە 
تــا بچمە نێو ژیانێكی شــاهانەوە. تەرمی هەال هــەالی تۆ فڕێ دەدرێتە 
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چۆڵەوانییەكی دەرێی شار و سەگ و چەقەڵ و گورگە برسیەكان دەتخۆن 
و منیش بەرەو كۆشــكێك هەنگاو دەنێم تا درێژە بە ژیانێكی ئاســوودە 
بدەم. مەشترسێ براكەم، ژیانێك بۆ ئێمە پڕ بێ لە كولە مەرگی، پڕ بێ 
لە ئەشــكەنجە، ســیخناخ بێ لە بۆنی بارووت و رەنگــی خوێن و دەنگی 
گوللەو، ستەم و نەهامەتی، بۆچی دەبێ لە مردن بترسین. منیش دەبێ 
بیرۆكەی ترس لە مردن لە مێشــكی خۆم وەدەرنێم. بەاڵم پێم ناخۆش 
نییــە بــۆ عەیامێكی كورتیش بێ كەمێك چێژ لە ژیــان وەربگرم. ئەگەر 
نرخەكەی كوشتنی براكەشم بێ، قەیچیەكا. خۆ دەزانم ئەوانە رۆژێك دێ 
منیش دەكوژن. بەاڵم با كەمێك بژیم هەتا ئەو رۆژە دێ. ئەرێ براكەم. 

با كەمێك بژیم...
***

لــە دەنگــی حاكمەكــەی ناوەڕاســت، ئەوەی ناوی خدری مــردوو بوو، كە بە 
تووڕەیــی پرســیاری ئاراســتە كــردم، هاتمەوە هــۆش خۆم و لە دنیــای خەیااڵت 
هاتمــە دەرێ. رووم لــە دادوەرەكــە كــرد و گوتــم: بەڵــێ جەنابــی حاكــم. تكایــە 

پرسیارەكەتان دووپات بكەنەوە چونكە گوێم لێنەبوو..
- دەڵێم، كەواتە دان بە كوشتنی هیوای برات دادەنێی؟

- بەڵێ جەنابی حاكم. دانی پێدا دەنێم. تەرمەكەی ئەوەتا، لە بەرامبەرتان، 
لەسەر كۆڵی دایكمە. ئەوەتا، سی كون بە تەرمەكەیەوەتی. سی كون، خوێن لە 
سی كونە بریندا هەروا فیچقە دەكات و لێی دەچۆڕێ. بەاڵم گەورەم، جەنابی 
دادوەر، دڵنیام ئەو پەنجەی شایەتمانی، كە لە بەرەبەیانی سپێدەیەكی تەڕ و فێنكی 
رۆژێكی خۆشدا، پەالپیتكەی كالشینكۆفەكەی داگرت و سی گوللەی نا بە 
براكەمەوە، فەرمانی لەمن وەرنەگرت. نا، بەویســت و ئیرادە ی من نەبوو. ئەو 
پەنجەیە هەر لە بنەڕەتدا پەنجەی من نەبوو. پەنجەكەیان بە دەستمەوە چاندبوو. 
پەنجەی كەسێكی دیكە بوو لكاندبوویان بە ریزی پەنجەكانی دیكەمەوە. راستە 
من بڕیارم دابوو براكەم بكوژم. لێبڕابووم لەوەیا كە دەبێ ئەو بكوژم تا من بژیم. 
بــەاڵم هێشــتا دەرفەت مابــوو. من عەیامێكی زۆر، بــە ئومێدی موعجیزەیەك، 
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لــە چاوەڕوانــی بەاڵیەكــی ناگەهانی و كارەســاتێكی سروشــتی، بــە هیوای بە 
دەنگەوەهاتنــی قودرەتێــك تــا لەم دۆخە نەجاتم بــدا براكەمم دواند. دەمی ئەویان 
بە پەڕۆیەك بەستبوو. شەوی پێشتر هێندەیان لێدابوو، هێندەیان ئەشكەنجە دابوو 
بــەردەوام ملــی بــەالدا دەهات. هەر هێندەی تێدامابوو بەســەری قامكێك پلێكی 
لــێ بــدەی تەختــی ســەر زەوی دەبوو. هیچ شــتێ رووی نەدا گــەورەم، جەنابی 
حاكــم. مــن و براكــەم زۆر تەنهــا بوویــن. دەتگوت هەر من و ئەو لەســەر گۆی 
زەوی دەژین. زەویش لەبن پێمان نەمابوو. هیچ ئاســمانێكیش بەدیار ســەرمانەوە 
نەبوو. هیچ. دنیاكەی دەوروبەرمان، لەو بەرەبەیانی ســپێدە فێنكەی دەســتپێكی 
رۆژێكی خۆشــدا، هێندە بێدەنگ و بێهەســت بوو لەوەدەچوو چی دەنگ هەیە 
هەموو بە داگرتنی دوگمەیەك كوژابێتەوە. تەنها لەو كاتەدا، كە دەنگی رێژنەی 
دەرچوونی ســی گوللە بەدوای یەك و، دەنگی نووزەیەكی كز و، كونكونبوونی 
پێســتی رووشــاوی براكەم و فیچقەی خوێن و، داڕمانی منی ناوەوەی خۆم و، 
هەپڕونبوونی هەموو هەســتەكانی مرۆڤبوونم و، هاواری هەڵدێرانم بەنێو دەمی 
چاڵێكــی تەنــگ و تاریــك و بێ بندا بوو، كە دەنگەكان هەمووی داگیرســانەوە 
و ملیۆنەها باڵندەی بەعجاو لە شەقەی باڵیانداو هەزاران پارچە شووشە ورد و 
خاش بوو. دوو پارچە هەوری تاریك، دەتگوت قڕێژ و چڵكی ملیۆنەها ساڵەی 
ســەر ســنگی ئاســمانن بەیەكدا خشــان و تاوە بارانێكی هێندە بە خوڕ داباری، 
ئەوان، پێنج زەیتونیپۆشــەكە، بەڕاكە راكەو، یەكی چەترێك بە دەســتیانەوە بەرەو 
الم هاتن. منیان وەكو پەڕۆیەكی بەرباران، لەسەر زەوی هەڵگرتەوە و بردمیانەوە 
ژوورە خۆشەكەیپێشــتر لێی بووم. بە ئەســپایی لەســەر سیسەمەكە خەواندمیان و 
جێیــان هێشــتم. چاوەكانــم زەق بــوون. بەاڵم مەســخ ببووم. نە هیچــم دەبینی، نە 
هیچــم دەبیســت. نــە هیچم بەبەرەوە مابوو بشــێ پێم بگوتــرێ مرۆڤ.. من لە 

مرۆڤێكەوە تەنها یەك وشەم تێدا مایەوە.. هیچ!
حاكمی ناوەڕاست سێ جار بە چەكوچەكەی بەردەستی كێشای بە مێزەكەی 
بەردەمیدا » . تۆ. قابیل ئادەم، بە تاوانبار دەناسرێیت بە كوشتنی هیوا ئادەمی 
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بــرات. بــە درێژایــی ئەمشــەو تــا دەركەوتنــی كازیــوەی دەم بەیان ســزای خۆت 
وەردەگریت. دانیشتنی دادگا هەڵدەگرین.«.

لــە چاوتروكانێــكا هیــچ كــەس لە دەوروبــەرم نەما. هیچ ئاســەوارێكیش لە 
دادگا نەمــا. هەمــوو دەنگەكانیــش كوژانــەوە. دیســان من مامــەوە و تەنهایی. 
حەزێكی زۆرم چوبوە خواردنەوەی پەرداخێك چای شــیرین. لە گردەكەدا نشــێو 
بوومەوە. ئەمجارەیان لە حاست درەختە رووتاوەكەدا سەرم بەردایەوە بەرپێی خۆم 
و نەمویســت چاوم بە ســامان و كەرەم بكەوێ. دەمزانی ئێســتا پشــتیان داوەتە 
دارەكەو، دەســتیان لەســەر ســنگیان تێكئااڵندووە و ســەریان بەســەر الملێكیاندا 
الركردۆتەوە و بە هەندێك تووڕەیی و بە تەوسەوە لێم رادەمێنن. ئێستاش دڵیان لە 
جاران خۆشترە لەوەیا كە تاوانی كوشتنی براكەم لەسەرم ساغ بۆوە و منیش دانم 
پێدانــاو دادوەریــش بــێ ئەوەی پرس و راوێژ بە یاریدەدەرەكانی بكات وبێ ئەوەی 
جۆری ســزاكەم دیاریبكات، بەوپەڕی بێتاقەتی و بێزارییەوە گوتی ئەمشــەو تا 
بەرەبەیــان ســزا دەدرێیــت. بــەاڵم دادوەر مەبەســتی لــە » ئەمشــەو« چی بوو؟ 
مەگــەر ئێــرە شــەوی بەســەردادێت؟ لەوەتــەی مــن لێــرەم، ئێرە هەر لــە یەك قام 
و لــە یــەك كات دا بــووە. زەمــەن لێــرە چەقیــوە و میلی هەمــوو كاتژمێرەكانیش 
هەڵوەریــون. هەرجارێــك دادوەر باســی لــە كاتێك دەكرد من نوقمی نێو ترســێكی 
یەكجار قورس دەبووم. جارێكیان گوتی »سبەی« و ئێستاش دەڵێ »ئەمشەو« 
! هــەر كــە گەیشــتمە بــەردەم هەیوانەكە، تارمایی كەســێكم بینــی بە بنمیچی 
بەرهەیوانەكەوە، بە پەتێكەوە هەڵواســرابوو. پێدەچوو تازە هەڵیانواســیبێ. چونكە 
هێشتا قاچەكانی و جەستەی لە هەوادا جۆالنەی دەكرد. ترس لە شوێنی خۆم 
رایگرتم. نەمتوانی یەك هەنگاوی دیكە هەڵێنم. ســەرماو ماندوێتی تینیان بە 
بەرمەوە نەهێشتبوو. هەر دەبوایە بچمە ژوورێ، دەبوایە پەرداخێك چای شیرین 
بخۆمــەوە و چەنــد جگەرەیەك بكێشــم. هێــزم دایە بەر خۆم و هێدی هێدی بەرەو 
ژوورێ رۆیشــتم. كەســە هەڵواســراوەكە لە هەوادا دەسوڕا. لەبەر تەم و لێڵبوونی 
كەشــەكە، نەمدەتوانی روخســاری كەسە هەڵواســراوەكە، كە جاربەجارێ دەكەوتە 
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الی مــن ببینــم. لــە شوێنێكیشــدا هەڵواســرابوو هــەر دەبوایــە بە دەســت كەمێك 
الیدەمــە الیــەك ئینجــا تێپەڕمــە ژوورێ. بڕیارمــدا چاوەكانــم بنووقێنم. هەر بە 
الشــان، جەســتە هەڵواســراوەكە لەســەر رێگەم الدەم و بچمە ژوورێ بەاڵم نازانم 
چــی روویــدا، چــاوم كەوتــە ســەر رووخســاری و وەكــو ئــەوەی دەرزییەكــی زۆر 
بەهێزی ســڕكردنیان لێدابێتم لە ترســا لە شــوێنی خۆم ســڕ بووم. تەزییم. بایی 
یــەك هەنگاویــش هێــزم تێدا نەما. ئەوە مــن بووم هەڵواســرابووم. جارێكی دیكە 
ســەیریم كــردەوە. مــن بــووم. كتومت من بــووم. دەتگوت كێڵە ســەهۆڵێك بووم و 
لەســەر ئاگرێكــی بــە گوڕیــان دانام و لە ماوەی كەمتر لــە چركەیەكدا توامەوە 
بــەر پێیەكانــی خــۆم. ئاوڕێكــی الی درەختە رووتاوەكەم دایەوە. ســامان وكەرەم، 
پشتیان دابووە دارەكەو دەستەكانیان لەسەر سنگیان تێكئااڵندبوو، سەریان بەسەر 
الملێكیانــدا الر كردبــۆوە و بــە تووڕەیــی و بەهەندێك تەوســەوە لێمیان دەڕوانی. 
ئــەوان بــێ ئــەوەی هیچ بڵێن، بــێ ئەوەی هیچ ئاماژەیەكیش بــدەن، بێ ئەوەی 

هیچ جووڵەیەكیش بكەن تێیانگەیاندم ئەوە كاری ئەوانە.
خۆم گەیاندە ســەر تەختە خەوەكەم و لەســەر پشــت راكشــام. نوح پێغەمبەر 
كــە دەڵێــن نزیكــەی هــەزار ســاڵ تەمەنــی كــردووە، لــە دوا ســاتەكانی ژیانــی 
هــەزار ســاڵەیدا، هێنــدەی ســاڵە كەمەكانــی تەمەنی من هەســتی بە شــەكەتی 
و ماندوێتــی نەكــردووە. بــۆ ســاتێك وام هەســت كــرد لەبــەر پێیەكانی عەرشــی 
خواوەند هەڵكوڕماوم و پێمگوت » ئەی خواوەند. خۆ من داوای پێغەمبەرایەتیم 
نەكردووە تۆ منت خستۆتە بەردەم ئەو هەموو تاقیكردنەوە دژوارە. ئاخر پێم بڵێ 
كامێــك لــە پێغەمبەرەكانــت هێندەی من عەزابیان كێشــاو تاقی كرانەوە. ئێ خۆ 
من لە بەندەیەك بترازێ هیچ نیم. ئەوە گریمان بەندەیەكی گوناهكار.. هێندەی 

گوناه و تاوانەكانم عەزابم بۆ ببڕەوە«...
ســەروەختێك خۆم بینییەوە، كۆمەڵە كەســێك دەورەیان دابووم. زۆر بە دڵرەقی 
هەڵســوكەوتیان لەگەڵدا دەكردم. منیان فڕێدایە ســەر بۆدی سلینگێك. خۆشیان 
ســەركەوتن و ملیان خســتمە نێو ئاڵقەی گوریســێك كە بە قوالپی ســلینگەكەوە 
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بوو. خەڵكێكی زۆر لەمبەر و لەوبەری ســلینگەكە راوەســتابوون و بە غەزەبەوە 
سەیری منیان دەكرد. پاشان كەوتنە مست راوەشاندن و هوتافكێشان. هەورازبەری 
سلینگەكە گرێیەكی لە قوڕگی هەڵكێشایە دەرێ ومنیش لەگەڵیدا بەرزبوومەوە 
و قاچەكانــم كەوتــە هــەواو جەســتەم كەوتــە ســەما. ئاڵقە زبرەكەی گوریســەكە 
بــە تونــدی لــە دەوری قوڕگــم ئــااڵ. دەســتەكانم لــە پشــتەوەڕا بەســترابوونەوە. 
پەلكوتانەكەم هیچ سوودێكی نەبوو بێجگە لەوەی دەیخستمە هەناسەبڕكێیەكی 
لــە  دەتگــوت  جووڵــەو حەشــاماتی خەڵكەكــەش،  كەوتــە  ســلینگەكە  زیاتــر. 
دووكەڵكێشــی ســۆبا دارینەكان كەوتبوونە خوارێ، هەموویان رەش ودووكەاڵوی، 
هاوجووڵەی ســلینگەكە رێیان دەكرد و هوتافیان دەكێشــاو دەیانهەویست پەالمارم 
بدەن. هەورازبەری ســلینگەكە گرێیەكی دیكەی لە قوڕكی هەڵكێشــایە دەرێ 
و مــن بەرزتــر بوومــەوە و مــەودای قاچەكانــم لەگەڵ زەوی زیاتــری لێ هات. 
بڵێســەی ئاگــر لــە هەموو قوژبن و ســوچێكی شــار بــەرز دەبۆوە. سەرانســەری 
شــارەكە نوقمــی دووكەڵێكی هێنــدە رەش وچڕ ببوو شــەوەكەی هێندەیتر نووتەك 
و تاریــك كردبــوو. دەتگــوت لــە شــەوێكی ئەنگوســتەچاو دا كەوتوومەتــە نــاو 
شەقامەكانی شارێكی پڕ لە مرۆڤی رەشپێست. نەمدەتوانی روخساری كەسیان 
ببینم. من ئەم شــارەم دەناســی. ئەرێ. بەالمەوە ئاشــنا بوو. نازانم لە فیلمێكی 
هۆلیود بینیبووم یان هەر بەراســتی تێیدا ژیابووم. شــەقامەكانی هێندە بەالمەوە 
ئاشــنا بوون وەك ئەوەی تەمەنێكی درێژ تێیاندا پیاســەم كردبێ. تەنانەت ناوی 
شــەقامەكانم دەزانــی. فولكــەو پاركە وشــكهەاڵتوەكانیم دەناســی. ناوی كوچەو 
كۆاڵنەكانیم یەك بە یەك دەزانی. ئەدرێس وناونیشانی هەموو پەرستگەو مەلهاو 
یانەشــەوانەكانیم دەزانــی. هەرچەندە داروپەردووی خانــووە رووخاوەكان، باڵەخانە 
داتەپیوەكان، بینا داڕماوەكان، دارتێلە كەوتووەكان و درەختە وشــەكەكان، شۆســتە 
هەڵتەكاوەكان و قیرتاوە چاڵتێكەوتووەكان هەر هەمووی بەسەریەكدا كەوتبوون و 
شاریان گۆڕیبوو بۆ وێرانە خانەیەك دەتگوت بوومەلەرزەیەكی زۆر بەهێز لێیداوە، 
یــان جەنگێكــی نێوخۆیــی تــەن بە تەن ودەســتەویەخەی تێدا كراوە، یــان هەزاران 
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فڕۆكــەی پێشــكەوتووی جەنگی بۆ ماوەیەكــی درێژ چی بۆمبی قورس هەیە 
بەســەریاندا باراندووە، بەاڵم من بە ئاســانی دەمتوانی شــوێنی یەكە بە یەكەی 
گەڕەكەكان وشوێنە گشتییەكان و شوێنە پەنهانەكانی كاتڕابواردن و ژوانگەكانی 

گەنجێتی و تەنانەت زۆرێك لە ماڵەكانیش بناسمەوە. 
هەورازبەری سلینگەكە، پەیتا پەیتا گرێیەكی لە قوڕگی هەڵدەكێشا دەرێ 
و من تا دەهات بەرزتر هەڵدەكشام. ئێستا سەرم كەوتبووە ناو چڕە هەورەكان وملم 
هێندە درێژ ببۆوە چی وای نەمابوو قاچەكانم بكەونەسەر زەوی. سلینگەكە لە 
فولكەی ناوەڕاســتی شــار راوەســتا. من لەو هەورازاییەوە شــۆفێری سلینگەكەم 
بینی كاتێ دابەزی. لەوێوە ئەوم ناسییەوە. ئەو هیوای برام بوو. گوێم لێ بوو 
بــە خەڵكەكــەی گوت تــەواو. هەورازبەری ســلینگەكە لەوەزیاتر بــەرز نابێتەوە. 
لەگــەڵ تەواوبوونــی قســەكانی، چەقەنەیەكــی لێــداو مــن كەوتمە بــەر رێژنەی 
سەدان، هەزاران، ملیۆنەها گوللەی كونكەر وسووتێنەر. جەستەم هەر زوو هەال 
هــەال بــوو. دەمبینی چۆن پەنجەكانی هــەردوو قاچم هەڵوەرین. پێیەكانم بڕدران 
و لێبوونــەوە. ئەژنۆكانــم تــرازان وكەوتــن. لــە نێكــەوە، هەردوو رانەكانــم پچڕان. 
دەمبینــی چــۆن پێســتی لەشــم بەجیا،دەمارەكانی جەســتەم بەجیا، ئێســقانەكانم 
ببوونە هەزاران پارچە، گۆشتەسووتاوە هەڵكڕوزاوەكانی جەستەم، بارانێكی سوور 

لە خوێنم بەرەو زەوی دەباری. 
ئێســتا تەنهــا ملێكــی درێــژ و ســەرێكی پــڕ لە ترســم لــێ مابــۆوە. منیان 
دابــووە بــەر رێژنــەی گوللــە. پاشــان خەڵكەكــەم بینی بەســەر پشــتی یەكدی و 
بەسەر شان و ملی یەكدیدا سەركەوتن و ملیان گرتم و بە هەموو هێزی خۆیان 
ســەریان راكێشــام. وەكو ئەوەی لە بری بەرد، ســەرمیان كردبێتە ناو قوچەقانێك 
و توندهاوێژتریــن پیــاو ملــە درێژبووەكەمــی لە دەســتەپڕ هێزەكــەی ئااڵندبێ و 
ســەدان جار بە دەوری ســەری خۆیدا بمســووڕێنێ، بمســووڕێنێ و بمســووڕێنێ 
و. توڕم هەڵدا. بە خێرایی تیر كە لە كەوانی تیرهاوێژێكی شــارەزا دەرچووبێ، 
بە خێرایی موشــەكە هەرە پیشــكەوتووەكان، بە خێرایی ئەو ئەســتێرانەی شــەوان 
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دەیانبینین لە ئاســمانەوە هەڵدەرژێنە ســەر زەوی، سەر و ملم واڵت وكیشوەرەكان 
و زەریاكان ودۆڵ و دەوەن و شاخەكانی بڕی و نازانم چەند هەزار جار بە دەوری 
هەموو گۆی زەویدا ســووڕامەوە و بەهەمان خێرایی نشــێو بوومەوە بەرەو زەوی 
و ســەرم خۆی كێشــا بە چیایەكی بەردین وبووم بە نەخشــی ســەری مرۆڤێكی 
نیاندرتاڵ و بە سنگی چیایەكەوە نووسام و لەگەڵیدا لە فیزاحێكی هێندە تیژم 
دا، دەبوایــە هەمــوو چیــاكان تەخــت بكات و هەموو گۆی زەوی لەنێو شــەپۆڵە 
هاروهاجەكانــی زەریاكان وئۆقیانووســەكاندا بخنكێنــێ. لە حەژمەتی ترس و لە 
دەنگــی هاوارەكــەی خــۆم واگاهاتمــەوە. ژوورێ وەكــو هەمــوو جــار، نووتەك و 
ســارد بــوو. كەچــی مــن شــەاڵڵی ئارەقەیەكــی لینج و گــەرم ببووم. دەســتێكم 
بەســەر ملــم داهێنا. لەســەر تەختــە خەوەكە دابەزیــم. هەموو گیانــم لەتاو ئازار 
و تــرس هەڵدەلــەرزی. رەتــەڵ و تالوتلم دەدا و هاوســەنگی خــۆم بە تەواوەتی لە 
دەســتدا بوو. ئێســتا دەبێ كازیوەی دەم بەیانی دابێ. من بە درێژایی »شــەو« 
عەزابــم كێشــا. ئەشــكەنجە درام. ملــم هێندەی مــەودای نێوان زەوی و ئاســمان 
ســەر وجەســتەمی لێكدی راكێشابوو، لە هەر چاوترووكانێكدا، هەزاران گوللەی 
ســووتێنەر جەســتەی دەپێــكام. من ئەو ســزایە درام كــە دادوەری دادگاكە بۆی 
بڕیبوومــەوە. هێشــتا هەناســەم ئاســایی نەببۆوە. هێشــتا ترس وەكــو جاڵجاڵۆكە 
تەونپێچی كردبووم. هێشتا سڕ و بێ هەست بووم. لە ناوەڕاستی بەر هەیوانەكە 
راوەســتابووم و نەمدەوێــرا چــاو هەڵبڕم و ســەیری الی درەختــە رووتاوەكە بكەم. 
دڵنیابــووم ســامان و كــەرەم هێشــتا لەوێ، پشــتیان دابــووە قــەدی درەختەكەوە و 
دەیانڕوانییە من. دەبوایە كۆتایی بەو شــانۆگەرییە تراژیدییە بهێنم. ماندوبووم. 
شــەكەتی و بێزاری ئێسقانەكانیشــمیان هاڕی. چیدی وزەم تێدا نەما ئەم دۆخە 
بەردەوامی پێبدەم. ئەگەر رۆژە، ئەمە چ رۆژێكە هێندە درێژەو نابێت بە شــەو. 
ئەمــەچ رۆژێكــە هیچــی لــە رۆژ ناچێ و هەر دەڵێی شــەوێكی نیمچە روونە. 
ئەگەر شەوە ئەمە چ شەوێكە هەر دوایی نەهات. یەڵداترین شەویش بوایە ئێستا 
تیشــكە رۆشــنەكانی خۆری بەیانی مەحفی كردبۆوە. ئەمەچ شــەوێكە هیچی 
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لەشــەو ناچێ و هەر دەڵێی رۆژێكی نیمچە تاریكە. ئەمە چ كابووســێكە قەت 
نابڕێتــەوە. ئەمــە چ ژیانێكــە بۆتــە تەوقی نەفــرەت و بە گەردنمــدا قفڵ بووە. 
ئەمــە چ مەرگێكــە ونابــێ چاوەڕێی هیچ كۆتاییەكی لێ بكەم. دڵنیام ئەگەر 
ژیان بوایە دەمێك بوو كۆتایی پێهاتبوو. ئەوە مەرگە كە ئیدی خۆی كۆتاییەو 
هیــچ كۆتاییەكــی بــۆ نییە. كەوابێ من لە دنیا بێ ســەرو بنەكەی مەرگدام و 
نابێ چاوەڕێی هیچ كۆتاییەك بكەم بۆ ئەم دۆخە سەرگەردانییەی تێیكەوتووم. 
دەچمە دیار گۆڕە بەتاڵەكەو لەســەر لێوارە خز و لووســەكەی دەوەستم. حەزدەكەم 
لە پشــتەوەڕا، مێشــێك، مەگەزێــك، خاڵخاڵۆكەیەك، قالۆنچەیــەك، پەروانەیەك، 
یان هیچ نەبێ كزە بایەك بە حاســتەمێ پاڵێكم پێوە بنێ و فڕێم بداتە نێو ئەو 
گــۆڕە بەتاڵــەی كــە، تا نیوەی ئــاوی بارانی تێدا كۆبۆتــەوە. هەندێ ختوكەی 
پێیەكانم دەدەم بەشــكەم بخلیســكێن و بكەومە نێو گۆڕەكەوە. بوێری ئەوەم تێدا 
نیــە، وەكــو ئــەو مەلەوانانــەی لەســەر تەختەیەكــی هەژۆكــدا خۆیان بە ســوڕان 
و تەقڵــە لێــدان دەهاوێژنــە نــاو حــەوزی گــەورەی پڕ لە ئاو، منیــش خۆم فڕێ 
بدەمە ناو گۆڕەكەو مادامەكێ هەر مردووم، با خۆم لەو ســەرگەردانییە رزگار 
بكــەم و كۆتایــی بــەم پەلكوتانە بهێنم. پێیەكانم هێدی هێدی، ســانتیم ســانتیم، 
قیچقیچۆكە دەچنەپێشــێ. هەم خۆشــیم لێ دی و هەمیش دەترســێم. رێك ئەو 
ساتەی، پێیەكانم كەوتنە سەر نشێوایی لێوارەكە، دەتگوت لە پشتەوەڕا، كەسێك، 
چەنگوڵێــك، هێزێكــی راكێــش. نازانم چی بوو، لەوانەبوو ترســە زۆرەكەم بوو لە 
كەوتنە ناو گۆڕ، پشــتاوكێش كرام و بە پشــتڕا كەوتم. پشــتی سەرم موكوم دای 
لە كێڵی قەبرێك بەاڵم نە هەستم بە ئازار كرد و نە تنۆكێ خوێن لەسەرم هات. 
ئەوان منیان راست كردەوە. سامان وكەرەم بوون. نە ئەوان هیچیان گوت ونە من. 
هەریەكەیان بنباڵێكیان گرتم و بەبێ دەنگی بردمیان. لە ئاوەكە پەڕاندمیانەوە. 
بە تەنیشت پاركی درەختە رووتاوەكە دا تێپەڕبووین و شۆڕ بووینەوە نێو دۆڵێك. 
دۆڵەكە وەكو مەنجەڵێكی پڕ لە بوخاری لێ هاتبوو. ئاخنرابوو لە هەڵمێكی چڕ. 
تەم وای داپۆشیبوو هیچی لێ دیار نەبوو. تەنها لە رێ رۆیشتنمان دەمزانی وا 
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نشێو دەبینەوە. ئێمەش نوقمی ناو تەمەكە بووین. من وەكو تاوانبارێكی ترسنۆكم 
لێ هاتبوو دوو مەئمور بەرەو ســەكۆی ســێدارەی پەلكێش بكەن. هەنگاوم دەنا 
بەاڵم وام هەست دەكرد پێیەكانم ناكەونە سەر زەوی. دەتگوت لەسەر تەم و لەناو 
تــەم دا رێ دەكەیــن. زاتــی ئــەوەم نەبــوو تەنانــەت ئــاوڕی الی ســامان و كەرەم 
بدەمەوە. لەگەڵ ئەوەشــدا دەمتوانی بەروونی، رووخســاریان ببینم كە تووڕەییان 
لــێ دەچــۆڕا. غــەزەب پێســتی روخســاریانی گــرژ كردبــوو. گوێــم لە ســیڕەی 
پێكداخشــانی ددانەكانیان دەبوو. مشــە مشــیانم دەبیســت. پەنجەكانی دەســتیان 
هێندە بە تووڕەیی لە باســك و قۆڵم گیر كردبوو خوێن نەدەگەیشــتە پەنجەكانی 
دەســتم و بە تەواوی ســڕ ببوون. هۆڵی دادگام لێ وەدەركەوت و هەناســەیەكی 
بە ئاســوودەییم هاتەوەبەر. دەمویســت لە دەســت ســامان و كەرەم نەجاتم بێ. من 
لێیان دەترسام. شەرمم لێیان دەكرد. هەركاتێ ئەوانم بدیتبایەویژدانم وەكو دەستاڕ 
دەیهاڕیــم. خــەو نەبــوو ئــەوان نەهێنە خەونم. لە هەموو ســااڵنی رابــردوو، دوای 
ئەوەی لە بەرەبەیانی ســپێدە فێنكەكە، هەردوكیانم كوشــت، ئەگەر خولەكێكیش 
خەوتبام، بە شەو یان بەرۆژ، ئەوان دزەیان دەكردە نێو خەوەكەم و راوەدوویان دەنام. 
دەستیان لە بینە قاقام گیر دەكرد، كەولیان دەكردم. ئاگریان پێوەدەنام. ددانەكانیان 
هەڵدەكێشام. چاوەكانمیان دەردەهێنا. رووتیان دەكردمەوە وبەدوای خۆیاندا، بەنێو 
دڕك و داڵ و وردە بەردی تیژ تیژ رایاندەكێشام. شیشی سەر تیژیان لەنێو ئاگردا 
داغ دەكرد و كون كونیان دەكردم. نارنجۆكیان بە ســاغی دەپەســتایە نێو دەمم و 
پێمدا دەتەقییەوە وســەرم دەبوو بە هەزاران وردە پارچە و پەرشــی ئەو ناوە دەبوو. 
شــۆڕیان دەكردمــەوە نێــو چاڵی باریك و بێ بــن. فڕێیان دەدامە نێو هەزاران جڕ 
و جانەوەری گۆشــتخۆر. هەرچوار پەلیان دەگرتم و دەیانهاوێشــتمە ناو قەفەزی 
شــێرە برســییەكانی باخچــەی ئــاژەاڵن. فڕێیــان دەدامــە ناو گــۆڕی وا هەزاران 
مار و عەزیاو دووپشــك و مارمێلكەی قەڵەو قەڵەویان تێدابوو. دەیانخســتمە نێو 
قوچەقانێی گەورە، دەیانسووڕاندم و هێندەیان دوور دەهاوێشتم بەو ئاسمانەوە ناو 
ســكم پڕ دەبوو لە هەواو هەر نەدەگەیشــتم. ئەوان دەیانزانی من وەكو ســەگ لە 
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مردن دەترسێم، یەكێكیان لێمدەبووە ئیزرائیل و رۆحی دەكێشام و ئەوی دیكەشیان 
تەلقینی ترسناكی بەسەرمدا دەخوێند و دەیانمراندم.

لەو هەموو ســاڵەدا نەیانهێشــت یەك خولەكیش بە ئاســوودەیی بخەوم. هیچ 
خەوێكــم نەبــوو ئەوانــی تێــدا نەبێ. هەر ئەوەنــدە ی دەخزامە نێو خــەو ئەوانیش 
دزەیــان دەكــردە نێــو خەوەكــەم و دەكەوتنــە وێزەم. هەزاران پزیشــكم كــرد. هەزاران 
پیاوچاكم كرد. هەزاران وێرد و دوعام بەسەردا خوێندرا. لە دەرگا ترسناكەكانی 
ماڵە تۆقێنەرەكانی هەموو ســاحیر و جادووكەرەكانم دا. فووی بۆگەنی هەموو 
پیاوە پیرۆزەكانم هەڵمژی. كەســیان نەیانتوانی ســامان و كەرەمم لەكۆڵ كەنەوە 
و شەوێك، تەنها شەوێك بتوانم بە ئاسوودەیی بخەوم. بۆیە ئێستا لێیان دەترسام. 
نەمدەزانی ئەمەیش یەكێكە لە مۆتەكەو كابووســەكان و دیســان دەمبەن رۆح و 
جەســتەم پڕ بكەن لە ئازارێكیتر یان دەمبەن تا لە »دادگا« بە ســزای كۆتاییم 

بگەیەنن.
هەمــوو حەشــاماتی جارانی پێشــتر لــە دادگا ئامادەبوون بێجگــە لە دایكم 
و هیــوای بــرام. لەجێــی ئــەوان، لــە شــوێنەكەی دایكــم و هیــوای بــرام، كــەرەم 
و ســامان راوەســتابوون. دادوەری ناوەڕاســت، خدری مردوو، پێدەچوو شــەوێكی 
ناخۆشــی رابواردبــێ. هەمــوو دەموچــاوی پەڵمابــوو. چاوەكانــی هێنــدە بــەرەو 
دەرێ دەرپەڕیبــوون دەترســام هــەر ئــان و ســاتێ فڵقەیــان بێ و بەر ببنەوە ســەر 
پــەڕە كاغەزەكانــی بەردەمی كە تێیاندا، لیســتی تاوانەكانــی من تۆمار كرابوو. 
قوڕگیشــی نووســابوو. شــەش یاریدەدەرەكەی ئەوالو شــەش یاردەدەرەكەی ئەمال 
بە نیگەرانییەوە دەیانڕوانییە ســەرۆكەكەیان. ئەویش بەســەر پەنجەكانی دەستی، 
هەندێ ماســاژی قوڕگی دا، پاشــان بە كورتی لە ســامان و كەرەم راما، ئەوجا 
نیگا غەزەباوییەكەی وەرسووڕاندە سەرمن. دیسان هەستم كرد بۆنێكی گەنیوی 
خەســتم لێ هەســتاو هەموویانی ناچار كرد ناولەپی دەســتێكیان لەســەر دەم و 
لووتیاندا دابنێن. دەمزانی دادوەر دەبێ بێالیەن بێ. ئەو نیگا پڕ لە بەزەییەی بۆ 
سامان و كەرەم و ئەو نیگا غەزەباوییەی بۆ سەر من جۆرێك بوو لە پێشێلكردنی 
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یەكسانیی یاسا. چاوەكانم هەڵبڕی و سەیرێكی تەرازووە هەڵواسراوەكەی هنداو 
ســەری دادوەرەكانم كرد. هەردوو تای تەرازووەكە لە ئاســتێكدا نەبوو. یەكێكیان 
گەلــێ بــەرز و ئەویدیكەیــان زۆر نزم بوو. دادوەر لەئاماژەی چاوەكانم گەیشــت 
وكەمێــك كۆكــی و هەوڵــی دا لۆچ وگرێ و گرژی روخســاری بەرامبەر بەمن 
بكاتــەوە. ســێ چەكوچی كوتا بە مێزەكــەی بەردەمی و هەموو دەنگەكانی نێو 

هۆڵی دادگا كوژایەوە.
- تۆمەتبــار قابیــل ئــادەم.. ئەهــا، نــاوی ســیانیت نیــە. بەهەرحــاڵ، تــۆ 
تۆمەتباری بە كوشتنی دوو كەس لە هاوڕێكانت بەناوی سامان و كەرەم، ئەوەتا 
لە بەرامبەر یاساو لەبەر چاوی تۆ وەستاون. ئایا دان بە تاوانەكەتدا دەنێیت؟...

***

شــەو، زۆر بە ئاســوودەیی خەوتم. هیچ لە كەســێك نەدەچووم سی 
گوللەی نابێ بە دڵی براكەیەوە و كوشــتبێتی. بەڵێنم بە زەیتونیپۆشــە 
ســەر خڕە ناشــرینەكە دابوو جەرگی شــێر ودڵێك لە بەردم هەبێ. من 
دەبوایە ســەر لە نوێ و، بە شــێوازێكی جیاوازتــر و، لە رەحمی دایكێكی 
نوێــوە لە دایــك ببمەوە تا ژیانێكی جیاوازتر و نوێتــر بژیم. هەر ئەوەی 
جەســتەی هیــوای برامم كونكون كرد و پشــتم تێیكــرد وەك ئەوەوابوو 
رســتەیەك نا، وشــەیەكیش نا، پیتێكیش نا، پنتێكم كە بە قەڵەمدارێك 
لەســەر پەڕە كاغەزێك نوخشــێندرابێ، بە الســتیقێك ســڕیبێتەوە. هەر 
ئەوەندە. هیوای برام پنتێك بوو لەسەر پەڕە كاغەزێك و سڕایەوە. ئێمە 
لەسەر پەڕە كاغەزی ئەم رۆژگارەدا هەموومان هەر پنتێكی بە حاستەم 
دیاریــن. ئەگەر رۆژگاریش نەمانســڕێتەوە، خۆمان یەكدی دەســڕینەوە. 
ئەم بەیانییە هەمدیســان پێنج زەیتونیپۆشەكە منیان لە خەوی شیرین 
هەســتاند. كاتێ چاوم كردەوە دەتگوت پاشــام و پێنــج خزمەتكارەكەم، 
بە جل و پۆشــاكی یونیفۆرم و رەســمی، بە كەمانچەو ئاوازێكی نەرم لە 
خەویان واگا هێناوم تا لێم بپرســن بــۆ خواردنی ئەم بەیانییە حەزم لە 

چییە.
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بزەیەكی شین ومۆر وتەڵخ، بزەیەكی رەنگمردوو، بزەیەكی وەڕسكەر و 
زەوقكوژ لچە ئەستوورەكانیانی هەندێك لێك راكێشابوو. ئەگەر بە خێرایی 
نیگام لەسەر لچ و لێویان النەبردبایە ئێلنجم وەكو گڕكانێك دەتەقییەوە 
و ژوورەكەی لەبن خواردنێكی بۆگەنگرتوو نغرۆدەكرد. من هەســتامەوە 
و ئــەوان بەڕیــز لــە ژوورەكە چوونــە دەرێ. زوو پەالماری پەردەی ســەر 
پەنجەرەكەم داو المدا، پەنجەرەكەشم كردەوە. بەرەبەیانی سپێدەیەكی 
زۆر فێنــك وخۆش بــوو. وەرزەكــە هاوین نەبوو، بەاڵم ســپێدەكە بۆنی 
فێنكایی دەدا. هێشتا خۆر هەڵنەهاتبوو. پێدەچوو من لە نهۆمی سێ یان 
چواربم. لەسەر هەمان رێڕەوی دوێنێ، لە حەوشەكەیا، دوو زەیتونیپۆش، 
یەكی كالشینكۆفێك بە الشــانێكیانەوە شۆڕببۆوە، دەستیان لەناو قەدی 
دووكەس وەرهێنابوو راكێشی حەوشە التەریكەكەی ئیعدامیان دەكردن. 
هاتەوە بیرم دوێنێش هەمان ئەو دیمەنەم بینی. پاشان دەرچوو، ئەوەی 
دوێنێ راكێشــیان دەكرد، هیــوای برام بوو. ئەوەم لەناو زەینمدا راســت 
كردەوە برایەكم نیە ناویهیوا بێ. من ئەوم كوشــت. یەك رێژنە گوللەم 
بەســەریدا باراند و خوێن لە ســی كونی جەســتەی فیچقەی كرد و ملی 
بۆ هەمیشــە بەالداهات و، كەوتە بەر گوێم، ئــەوان بە عەرەبی گوتیان 
الشەی بخەنە ناو پشتەوەی پیكابێك وبیبەن لەو چۆڵەوانییەی قەراغ شار 
فڕێی بدەن تا جڕ و جانەوەری گۆشتخۆر بیخۆن. پێویست بە بنخاككردنی 

ناكات. هیچی پێوە نەماوە.
نازانم ئەو دوو كەسە داماوە كێن و كێ دەبەن بۆ گوللە بارانكردنیان. 
چاوم لەسەر ئەوانیش الداو نوقاندمن. پڕ بە سییەكانم هەوای پاكی ئەو 

سپێدەیەم هەڵمژی.
ویســتم بــەر لــەوەی قاوەڵتییەكی شــاهانەم بۆ بێت، بچمــە ژووری 
گەرماوەكەو دوشێكی شلەتێن وەرگرم. بەاڵم پێش ئەوەی وا بكەم، پێنج 
زەیتونیپۆشــەكە، بەڕیز و بێ دەنگ و بە ئەســپایی وە ژوورێ كەوتنەوە. 
هێشــتا بزە تەڵخەكە لەسەر لچ ولێوە شــین و مۆرەكەیان مابوو. بەچاو، 
ئیشــارەتیان بــە جلە كوردییەكە كرد كە لەســەر تەپڵەكێكــدا دامنابوو. 
هەمــان ئەو پۆشــاكەی، دوێنێ بۆیان هێنام و رژد بوون لەســەر ئەوەی 
دەبێ بیانپۆشــم ئەوجا بردمیــان بۆ مەیدانەكەی رەمــی تا هیوای برام 
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گوللە باران بكەم. دڵم هەندێ ختوورەی كرد. هاتەوە بیرم زەیتونیپۆشە 
ســەر خڕە ناشــرینەكەی گەورەی هەموویان بوو پێی گوتم دەبێ لە دوو 
تاقیكردنــەوە دا دەرچم. یەكێكیــان گوللە بارانكردنی براكەم بوو. بەاڵم 
نەمزانی دووهەمیان چییە. نیگای بەعجاوم لە نێوان پۆشاكە كوردییەكەو 
پێنج زەیتونیپۆشەكە لە جۆاڵنێ دابوو. گوتم » برسیمە. زۆر«. هەرپێنجیان 
بەچــاو، ئاماژەیــان دایەوە بە پۆشــینی جلە كوردیەكە. زانیــم نابێ زۆر 
لەسەری بڕۆم. هیچ بە مێشكم دا نەدەهات. وەك جوجكەیەكم لێ هاتبوو 
لەنێو قەپێلكێكدا قەتیس مابم. دەرفەتی هیچ پەلكوتانێكم نەبوو. توانای 
هیچ بیركردنەوەیەكیشــم نەبوو. بێ ئەوەی تۆسقاڵێك ئاگام لەخۆم بێ 
جلەكانم پۆشیبوو. لە نهۆمەكاندا دابەزیبووم. لە حەوشەكەیا، وەك دوێنێ، 
لە پشت دیوارە جوواڵوەكەدا دەڕۆیشتم. هەر پێنج زەیتونیپۆشەكە، وەك 
ئەوەی لە تەنیشتڕا پێكەوە نووسابن، زۆر لەسەرەخۆ و بەهێواشی رێیان 
دەكرد و منیش لە پشــتییانەوە. تەنانەت یەك جاریش ئاوڕیان نەدایەوە 
بزانــن من لە پشــتیان ماوم یان هەاڵتووم. دەتگوت مەســخ كراوم. لەو 
دیــو دیوارە قەوزەییەكــە هیچم لێ دیارنەبوو. كتومــت دەتگوت دوێنێ 
ســپێدەیەو وا دووبــارە دەبێتەوە. » دەبێ هیــوای برام نەمردبێ و ئەمڕۆ 
دەمبــەن كارەكــەم پێ تەواو دەكەن. دەبێ نمایشــەكەی دوێنێ هەر بۆ 
تاقیكردنەوەی من بووبێ و فیشــەكەكان ســاختە بووبــن. دەبێ ئەوەی 
دوێنــێ روویــدا، خەونێك بێ بینیبێتم و ئێســتا وا دەبێتەراســتی. دەبێ 
ئەوەی دوێنێ گوللە بارانم كرد كەسێكی هاوشێوەی هیوای برام بووبێ 
و ئەمڕۆ هیوا راستەقینەكە گوللە باران دەكەم. ئەی بۆ هەمان دیمەنی 
دوێنێ، كتومت، بێ هیچ دەســكارییەك، وا خۆی دووبارە دەكاتەوە. باشە، 
ئەگەر وابێ و من دوێنێ، هیوای برامم نەكوشتبێ، بڵێی ئەمڕۆ دەستم 
بڕواتــێ بیكوژم. بۆ رووی كالشــینكۆفەكە وەرنەســووڕێنم و روو لەوانە 
نەیتەقێنــم، وا لــە دوور لەنێو ژوورێكدا، لە پشــت جامی پەنجەرەكانەوە 
وەســتاون و ســەیرمان دەكەن. بۆ هاوكێشــەی كۆنی » قابیلی براكوژ« 
هەڵنەوەشێنمەوە و منی قابیل ئەمجارەیان لە بری كوشتنی براكەم، خۆم 

بكوژم و كۆتایی بهێنم بەم ژیانە، كە هەرساتێكی لە مردنێك دەچێ.
دەبێ ئاســمانی میهرەبان ئەمڕۆ بــە زەیی پێماندا بێتەوە و غەزەبی 
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خــۆی، لــە شــێوەی كارەســاتێكی سروشــتی دابارێنێتــە ســەر زەوی و 
هەموومــان راماڵێ، یان هەڵمانكێشــێ یان نغرۆمان بــكات یان بمانكات 
بــە بــەرد؟ دەبــێ موعجیزەیــەك رووبدات و مــن براكەم نەكــوژم؟ یان 
براكەمم كوشــتووە و هیچ موعجیزەیەكیش رووینەدا. ئەی ســپێدەكەی 
دوێنــێ، بۆ ئاوها كتومــت، دووبارە دەبێتەوە. دیــوارە قەوزەییەكە لەبەر 
نیگام الچوو. كالشــینكۆفێكیان لە دەستی یەكێك لەو دوو زەیتونیپۆشە 
وەرگــرت كە لە پاســەوان دەچــوون و، بــەرەو الی منیان راداشــت. منی 
مەســخكراویش وەرمگــرت. ئەمجارەیان لە شــوێنی دوێنێی هیوای برام 
دوو كەسیان بە تەنیشت یەكەوە بەستبۆوە. ئەوان بەشێوەیەك سەریان 
بەردابــۆوە كــە دەموچاویانــم نەدەبینی. نەشــمزانی ئەوانــە كێن. دوو 
پاســەوانەكەو پێنج زەیتونیپۆشەكە لەوێ نەمان. تەنها من مابوومەوە و 
دووكەسە بەستراوەكە. ئەوانیش وەكو هیوای برام، دەمیان بەسترابۆوە. 
پەڕۆیەك بەنێو دەمیانداو بە دەوری سەریاندا ئااڵبوو، لەپشت سەریشیان 
بەتوندی گرێدرابوو، ســەر وقژیان و ردێنیان، ئەوەندەی لێمەوە دیاربوو، 
تێكەڵ بەیەك ببوو. زۆریان تێهەڵدرابوو. نەیاندەتوانی ســەریان بەســەر 
ملیانەوە راگرن. پێیانەوە دیاربوو هەوڵیاندەدا سەر بەرز بكەنەوە. بەاڵم 
نەیاندەتوانی. خۆزگە هەر نەیانتوانیبا، خۆزگە بەر لەوەی ســەریان بەرز 
بكەنەوە تەوقی ســەریانم بكردبایە نیشــانەو كارەكەم تــەواو كردبایە. 
یەكەمجار ســامان ســەری هەڵبــڕی. دەموچــاوی هەمووی تێكشــكابوو. 
روخســاری هەمووی پەڵــەی كۆن و نوێی خوێنی بەســەرەوە بوو. ئەوان 
بە ئانقەســت دەمیانیان بەســتبوو تا هیچ نەڵێن. هەر بە ئەنقەســتیش 
چاوەكانیان نەبەســتبوون تا هەم من بیانناسمەوە هەم ئەوانیش بزانن 
ئــەوە كێیە دەیانكــوژێ. دوای ئەو كەرەمیش ســەری هەڵبڕی. لە دڵەوە 
داوام لە خودا كرد بمكات بە بەرد. خۆم هەوڵم دا، هەوڵی زۆرم دا خۆم 
بكەم بە بەرد. نزیك بوو هەوڵەكەم سەر بگرێ. خوێن لەناو دەمارەكانم 
وشــك هەڵگەڕا. رۆحم وەكو تەیرێك لە قەفەز هەڵفڕێ لە شەقەی باڵی 
داو جەســتەی جێ هێشتم. هەناســەم لەبەر خۆم بڕی. دڵم وەكو پارچە 
ئیســفەنجێكی وشك و برینگی لێهات. هیچ جووڵەیەكم تێدا نەما. تەنها 
توانای بینینم مابوو. زۆرجاران چاوەكانمم نووقاند. هێندەیش بە فشــار 
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و پاڵەپەستۆوە نوقاندمن گوتم بەشكەم بتەقن و چیدی نەتوانم ئەوەی 
بەرچاوم ببینم. نەمدەوێرا سەیری ناو چاوەكانیان بكەم. بەاڵم نیگام لە 
ژێــر كۆنترۆڵی خۆم نەمابوو. من هــەر المدەبرد نیگام هەر دەگەڕایەوە 
سەر ئەوان. من هەر دامدەگرت نیگام هەر هەڵدەستایەوە و دەكەوتە سەر 
چاوەكانی ئەوان. من نە ئەســحابە بووم و نە بەتەمای پێغەمبەرایەتی. 
ئــەو تاقیكردنەوە دژوارانە لە توانای مرۆڤێكی ئاســایی وەك من نەبوو. 
گەلێ چاوەڕێم كرد. زۆرم دوعاو وێرد خوێند بەشــكو شــتێك رووبدات و 
مــن لەو گێژەلۆكەی تێــی كەوتبووم رزگار بكات، بــەاڵم هیچ رووینەدا. 
دووچــاری دۆخێكــی هیســتریایی بــووم. وەك ئــەوەی نارنجۆكێك لەناو 
ســەرمدا تەقیبێتەوە. سەرم بۆ ئاسمان بەرز كردەوە و پڕ بە گەرووم، پڕ 
بــە دەمم، بــە قوڕگێكی پڕ لە گریان، بە دوو چاوی فرمێســكاوی هاوارم 
كــرد » ئای خودا. منت هەڵنەكێشــایەوە ســەرێ، زەوی شــەقی نەبرد و 
منیش نغرۆ نەبووم، الفاوێكت بەڕێ نەكرد و هەمووانت رانەماڵی. دوێنێ 
براكەمیان پێ كوشــتم خودا، ئەمڕۆ دوو هاوڕێكەم پێ دەكوژن. ناتوانم 
خودا. ئەم شــانۆگەرییە تراژیدییە كۆتایی پێبهێنە خودا. ئەم كابووســە 
وەحشــەتناكەمان لە كۆڵ بكەوە خودا، ئەم سات بە سات مردنەی ناویت 
لێنــاوە ژیان و پێت بەخشــیوین لێمانی وەرگــرەوە خودا. من چیتر بەرگە 

ناگرم. بەرگە ناگرم خودا. بەرگە ناگرم. بەرگە ناگرم«. 
بەســەر  پەنجــەم  كردبــوو،  هــەوادا  لــە  كالشــینكۆفەكەم  رووی 
پەالپیتكەكــەوە نابــوو. هەمــوو فیشــەكەكانم تەقانــد. یەكــە یەكەی 
فیشــەكەكانم تەقاند و هاوارم كرد. ناتوانم خودا. چیدی ناتوانم بژیم. 

ناتوانم خودا. ناتوانم...
لەســەر زەوی كەوتم. كالشینكۆفەكە لە دەستم كەوت . نازانم هیچ 
فیشەكێك بە سامان و كەرەم كەوت یان نا. بەاڵم دەزانم هێشتا تەقەم 
دەكرد. توانای راگرتنی كالشینكۆفەكەم نەماو كەوتم بە زەویدا. كەمێك 
هۆشم بەخۆوە مابوو، چاوەكانم بە تەواوی نەنووقابوون، تارمایی حەوت 
زەالمم بینی بە راكردن بەرەو الم دەهاتن . پێنج زەیتونیپۆشەكە و دوو 
پاســەوانەكە بــوون. منیان چوارپەل هەڵگرت و لەوێیان دوورخســتمەوە. 
وەختــێ هاتمــەوە ســەر خۆم لــە ژوورێكی ســارد و نیمچــە تاریك فڕێ 
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درابــووم. هێنــدەم لێدرابوو جەســتەم ببــووە هەمبانەی ئــازار. هەموو 
ئێسقانەكانی لەشم زریكەیان لێ هەڵدەستا. دیاربوو زۆریشیان ئاو پێدا 
كردبووم. لە ســەرما هەڵدەلەرزیم. ژوورەكە نەپەنجەرەیەكی هەبوو نە 
كالورۆژنەیەك. لەســەر عەردێكی رەق و لەناو ژوورێكدا كەوتبووم زیاتر 
لــە قەبــر دەچوو. نەمدەزانــی چ كاتێكی رۆژە، یان شــەوە. كاتێ لەگەڵ 
ئازارەكانــی جەســتەم راهاتم ســەرنجم كەوتە ســەر گــەدەم كە قاڕ و 
واڕی لێ هەســتابوو. زۆرم برسی بوو. نەموێرا دەرگا ئاسنینەكە بكوتم. 
زانیــم ئەوە بكەم چارەنووســم دەچێتــەوە ژێر زەمینــە دۆزەخییەكە. لە 
تاقیكردنەوەی دووهەمدا كە دەبوایە جەرگی شــێر و دڵێكی وەك بەردم 
هەبوایە وبێباكانە، وەك ئەوەی تاپڕێكم بە دەســتەوە بێ و سێرە لە دوو 
چۆلەكەی سەر لكی درەختێكەوە بگرم، ئاوها سێرە لە تەختی ناوچەوانی 
دوو هاوڕێكەم، كەرەم و ســامان بگرم و بیانكوژم وهەســتمەوە بچم لە 
ژوورە خۆشــەكەمدا دۆشێكی شــلەتێن وەرگرم و چوار مەشقی دانیشمە 
ســەر ســفرەی قاوەڵتییە هەمەچەشــنەكەی بۆم راخرابوو. بەاڵم ئەوەم 
بــۆ نەكراو لــە تاقیكردنەوەكەیا كەوتــم. زۆر بە خراپیــش كەوتم. تازە 
لــە زینــدوو مانەوەی خۆم هیوا بــڕاو بووم. دەنگی ســووڕانی كلیل بوو 
لەنــاو قفڵی دەرگا ئاســنینەكە. دەرگا كرایەوە و پێنج زەیتونیپۆشــەكە، 
بەڕیــز و لەدوای یەك، هاتنە ژوورێ. بــە هەرپێنجیان كەوتنە وێزەم. بە 
قامچــی و كلكــە دەمانچەو شــەق و پێلەقە زۆریان تێهەڵــدام. لە پەلوپۆ 
كەوتم و ئەوانیش ماندوو بوون. یەكەو تفێكیشیان لێ كردم و یەكێكیان 
گوتی » گوێ بگرە هەتیو. بۆت هەیە ئاقڵ بیت و ســوود لە دواهەمین 
بەزەیی ئێمە وەرگری. ئەمشەو دەرفەتت پێ دەدرێ بیر بكەیتەوە. سبەی 
تاقیكردنەوەكــە دووبــارە دەكەیتەوە. تــۆش ئەو دوو تێكــدەرە نەكوژی 
خەڵكیتــر زۆرە وەكــو ســەگ دەیانتۆپێنێ و ئازادی خۆی پــێ دەكڕێتەوە. 
بەدبەختــی دەبەنگ ئەوە فرســەتێكی زێڕینە دراوە بەتۆ. ســبەی رۆژی 
هەڵبژاردنی یەكێك لە دووڕیانەكەیە. مەرگی خۆت یان ژیان. دەرچوویت، 
ئــەوا لە دەرگا ئاســنینە گەورەكەی ئێــرە بۆ هەمیشــە دەچیتە دەرێ و 
ژیانێكــی شــاهانە، هــەر ئاوها كە بەڵێنــت پــێ دراوە، چاوەڕێت دەكات. 
دەریــش نەچوویت ئەوا. لە هــەزارو یەك قاڵدرمەكە دا بەرەو دۆزەخێكی 
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هەمیشەیی شۆڕدەبیتەوە. خۆت ئەوێت بینیوە چۆن جەحەندەمێكە. ئیدی 
لەوێ هێدی هێدی، گەردیلە گەردیلەی رۆحت هەڵدەكێشرێ و هەر پەل 
و پارچەیەكیشت دەكەوێتە شوێنێك و بێ ئەوەی كەس پێت بزانێ و، بێ 
ئەوەی ناوت بچێتە ناو تۆماری قارەمانەكانی گەلەكەت مەحف دەبیتەوە«. 
ئەوان لە ژوورە ســارد و نیمچە تاریكەكەدا چوونە دەرێ و منیان لەنێوان 
گێژاوێكدا جێهێشت وەكو میزراح لوولی دەدام. ترس و سەرماو برسێتی، 
رۆحی پەرپوتمیان تنۆك تنۆك دەتواندەوە. گیانم لەتاو ئازاری جەســتەی 
هەڕشــاوم هــات و هاواری بوو. ئێســتا لەنێو ئەم ژوورە بــێ دەرگاو بێ 
پەنجەرەو بێ هیچ كاو رۆژنەیەك، لەنێو ئەم تاریكاییە ترسناكەدا لەسەر 
چەقی دووڕیانێكدا فڕێ درابووم. ملی هەركام لە رێگاكانم بگرتایە بەرەو 
دۆزەخێكی جیاوازی دەبردم. دۆزەخێك لە ژێر زەمینێكدا كە نازانم چەند 
ســەد نهۆم لە ژێر زەویدا بوو. بەهەشــتێكی دۆزەخئاساشلە سەر زەوی، 
لەنێو رووناكایی دنیا، لەنێو ژیانێكی شاهانەدا. » خۆت كەرمەكە قابیل. 
دوێنێ براكەی خۆتت كوشت. ئێ خۆ سامان و كەرەم تەنها هاوڕێی یەك 
دوو ســاڵێكتن. پاشــانیش، چ پێویست دەكات تازە بە تازە رۆڵی شەریفی 
مەككــە ببینــی. تۆ دواجار بكــوژی براكەی خۆتی. تــۆ بەوپەڕی بێباكی 
سی كونە زامت لە جەستەی براكەت كردەوە و خوێن لە هەر سی كونە 
زامەكەیــدا فیچقەی دەكرد كاتێ تۆ پشــتت تێی كرد و گەڕایتەوە ژوورە 
خۆشەكە، لێی خەوتی. تۆیەك، بەم ئاسانییە دەستت چووە رشتنی خوێنی 
براكەت، ئەمە چ بێئەقڵییەكە لەنیوەی رێگا پاشگەز دەبیتەوە. یەكەمین 
قابیلیش كە هابیلی برای كوشت لەوبەدوا دەرگای قەسابخانەی كوشتنی 
بەرووی بنیادەمەكاندا كردەوە. دواجار ئێمە هەموومان وەچەی بكوژێكین. 
هابیل كەسی لێ بەجێ نەما. ئێمە هەموومان پاشهاوێشتەی قابیلێكین 
ژیانی مرۆڤایەتی بە كوشــتنی براكەیەوە دەســت پێكرد. سبەی، بەر لە 
خۆرهەاڵت، هەر پێنج زەیتونیپۆشەكە دێنەوە و راكێشی هەمان شوێنی 
ئەمڕۆت دەكەنەوە، خۆت بێئەقڵ مەكە، تۆ ئێســتا بەپێی هەموو عورف 
و یاســاو شــەرعێك بكــوژی. جا بكوژی یــەك كەس بیــت و بكوژی یەك 
ملیــۆن كەس، جیاوازی چییە. مەگەر شــەرعی خوا ناڵێ هەركەســێ، بە 
دەســتی ئانقەست كەسێكی كوشــت وەك ئەوە وایە هەموو مەخلوقاتی 
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ســەر زەوی كوشــتبێ. تۆش بە دەستیئانقەســت كەســێكت كوشت كە 
برای راســتەقینەت بوو. چی بگاتە ئەوانەی دەبێ سبەی بیانكوژی تەنها 
هاوڕێتن. ئەو رێگایە لەبەردەم هەریەك لەوانیش دابندرایە وەكو ئەوەی 
پەرداخێك ئاو بخۆنەوە، تۆیان دەكوشــت. دنیای مرۆڤیش لەم دەڤەرەی 
ئێمــە، جیاوازییەكــی ئەوتۆی نیە لەگەڵ دارســتانێكی ئاژەڵە دڕندەكان. 

دەبێ بكوژی تا بژی. ئەگەر نەكوژی دەكوژرێی«...
زۆر برســیم بــوو. نەمدەزانــی كات رۆژە یــان شــەوە. زۆر هەوڵمــدا 
درزێــك لە دیــوارەكان بدۆزمەوە، یان لە بنمیچــی ژوورەكە، لە درزی بن 
دەرگا ئاســنینەكە، لە كونە بزمارێك، لە بیســتنی دەنگێك بەشكو بزانم 
دنیا چ وەختە. ترســی ئەوە دایگرتم ئەگەر ئۆكسیژینی ژوورەكە بەشی 
هەتــا بەیانیــم نەكات لەوانەیــە بخنكێم. هەر ئەو ترســە زەندەقڕژێنە 
پاڵی پێوەنام بە هەموو ئەو هێزە كەمەی تێمدا مابوو، هەردوو دەســتم 
بكەمبە مست و دەرگاو دیوار بكوتم. بەاڵم دڵنیابووم ئەگەر كەسێك لە 
پشــت دەرگاكەش بوایە گوێی لە مســتكوتانەكانی من نەدەبوو. ئەوان، 
ئەو ژوورانەیان وا دروســت كردووە بە هەموو دەنگت هاوار بكەی بێجگە 
لە خۆت بەنی بەشــەرێك هاوارت نەبیســتێ. وەكو جرجێكی ترساوم لێ 
هاتبوو چنگۆڵم لە دەرگاو دیوار هەڵدەخشاند. دەمقیژاند. هاوارم دەكرد. 
دەپاڕامەوە. لەنێو تاریكاییدا چاوم دەگێڕا بەدوای كامێرایەك لەوانەیە بۆ 
چاودێریكردنم دایاننابێ. هەندێ دڵم بەوە خۆش كرد. بەو تروسكاییە كزە 
ئومێدەی لەوانەیە ئێستا ئەوان لە ژوورێكدا، بەدیار شاشەی تەلەفزیۆنێكی 
چاودێریكردنمدا دانیشــتوون و هەم دەمبینن و هەم دەمبیســتن، روو لە 
هەموو الیەك، روو لە ســەقفی ژوورەكەش دەســتم بــە پاڕانەوە كرد. » 
بەڵێــن بێ بە قســەتان بكەم. چــی ئێوە بڵێن وا دەكەم. بیكەیســیەكم 
بدەنێ و بەرەاڵی ناو شارم بكەن تاكی مەخلوق لەنێو شاردا بە زیندوویی 
ناهێڵمەوە. هەر هەمووی دەكوژم. من برســیمە. لە ســەرما خوێنم تێدا 
نەمــاوە. هەوا لە ژوورەكــەدا نەمێنێ دەخنكێم. تكایــە بەزەییتان پێمدا 
بێتەوە. وەعد بێ بە قسەتان بكەم« شەكەت وماندوو، لە گۆشەیەكی پڕ 
لە تاریكیدا هەڵكوڕمام. ســەرم خستە نێو هەردوو ئەژنۆكانم و سەرماو 
هەنسكی گریان خستمیانە هەڵبەز و دابەز. وەحشەت هەموو ناو مێشكمی 
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ســڕ كردبوو. ددانەكانم بەســەریەكدا قەڕســابوون. دەمزانــی ئەمجارە 
بمبەنــەوە ژێرزەمینــە دۆزەخییەكــە چیدی رووناكایی دنیــا بە چاوەكانم 
نابینمەوە. ئەمجارە بە زیندوویی كەوڵم دەكەن و هەر تیلمە و تیزماڵ و 
هەر زیوال و هەر پارچەیەك لە پێســتم بە شــوێنێكی دیوارە خوێناوی و 
چڵكنەكەوە دەنووســێنن تا زەندەقی كەسانی دیكەی پێ برژێنن. ئەرێ، 
ئەمجارە پەل پەلم دەكەن و هەر پەلێكم لە كون و درزێكی دیوارەكەوە 
دەپەســتن. هەر پارچە ئێســقانەكم دەكەن بە بزمار و بە دیوارەكەوەی 
دەكوتن و ریخۆڵەكانمی پێدا هەڵدەواسن. چاوەكانم دەردێنن و دەیكەن 
بــە دنكە تەســبێح. ددانەكانــم، یەكە یەكە هەڵدەكێشــن و دەیكەن بە 
ملوانكە. سەرقەپاغی سەرم هەڵدەگرن و ناو لەپە پان و گەورەكانیان پڕ 
دەكەن لە مێشــكم و درزی دیوارەكانی پێ ســواغ دەدەن. شادەمارەكانم 
دەبڕن و هەموو خوێنی جەســتەم دەڕژێننە نێو ئەو حەوزە خوێنەی ژێر 
زەمینەكە، كە تا بن ئەژنۆمان لەناوی داین. ئەمجارە چیدی بڕوایان پێم 
نامێنێ و دەرفەتی دیكەم نادەنێ. » بمرە قابیل. ئەو ژیانە شــاهانەیەی 
ئەوانە پێتی دەبەخشــن هەنگوێنی ژەهراوییــە. تۆ كە لە قەومی ئەوان 
نیت دنیایان بۆ ســەراوبن بكەی هەر بە چاوی دوژمن ســەیرت دەكەن و 
رۆژێك هەر لە ناوێت دەبەن. بمرەو خۆت ئاسوودە بكە. ئەم ژیانە هێندە 

ناهێنێ«.
» نــا، تــازە درەنگە بۆ مردنێكی ئاســوودە، ئەگەر بڕیــاری مردنێكی 
ئاسوودەم بدابایە دەبوایە پێش كوشتنی هیوای برام ئەو كارەم بكردبایە. 
مــن تــازە بوومەتە بكوژ. بكوژی براكەم. كار لــە كار ترازاوە. درەنگە بۆ 
ئەوەی بڕیاری مردن بدەم. تازە هیچ پردێك لە پشتمەوە نەماوە بەسەریدا 
بگەڕێمــەوە. دەبێ تەواوی بكــەم. نیوەی رێگام بڕیــوە. دەبێ نیوەكەی 

دیكەش ببڕم. دەرفەتی پاشگەزبوونەوەم لەبەردەمدا نەماوە«..
» كوڕە قابۆ. چۆن لەدڵت دێ ســامان بكــوژی؟ ئەی كەرەم«. هەموو 
ئەو ساڵ و نیوەی لە ئوتێل بەرمۆدا پێكەوە ژیاین وەكو شریتی فیلمێك 
لەسەر دیواری زەینم كەوتە نمایش و بەبەرچاوانمدا گوزەری كرد. لەنێو 
گریانــدا پێدەكەنیم و لەنێــو پێكەنیندا دەگریام. مــن و كەرەم، هەموو 
بەیانییەكی زوو، بە دەنگی جوێندان و بۆڵە بۆڵی سامان واگا دەهاتین. 
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- چیە ئەوە دیسان سامان؟..
- كــورە ئــەو مەلعونــە وازم لــێ ناهێنێ. بە هیچ كلۆجــێ لە كۆڵم 

نابێتەوە..
كەرەم پێی دەگوت:

- دیســان كەتنت كردووە هەی بەراز. ئەوە باشــە ئەو مەلعونەی تۆ 
باســی دەكەی بۆ هەموو شــەوێك دێتە زگ تۆ و كەتن بەتۆ دەكا. ئەی 
بۆ جارێ رێی لێ ناگۆڕدرێ و لوتفێ بنوێنێ و بێت كەتنێكیش بە ئێمە 

بكات!
سامانیش كە پڕببوو لە بێزاری دەیگوت:

- ئەو مەلعونەش دەزانێ تۆ هیچ هەڵمێكت لێ هەڵناســتێ كەرەمە 
چەرمە الستیق. ئەو كەتنانە بە پیاوان دەكرێ كوڕم..خۆ بە پەرپووتێكی 

وەك تۆ ناكرێ..
- دە هەســتە مادام پرتەو بۆڵەت نەیێ. بڕۆ تەشــت و ســوراحیەكە 

هەڵگرەو بڕۆ خۆت بسمیل كە. دەی هەتا نوێژت قەاڵ نەبۆتەوە..
منیش دەمگوت: ئەی باشــە ســامان، تۆ شــەوان بەر لە نوستن یەك 
دنیا ئایەت و حەدیس دەخوێنی و یەك هەمبانە فوو لە خۆت دەكەیت و 
نان لەبن سەرینەكەت دادەنێی وهێندەی ملوانكەیەك نوشتەت بەخۆتەوە 

هەڵواسیوە هیچی سوودی نەبوو..
- نەوەڵال قابۆ. ســوودی نیە. هیچ شــتێك دەرەقەتــی ئەم مەلعونە 

نایێ. 
كەرەمیــش هەر لەنــاو جێگاكەی خــۆی دەیگــوت: وازی لێبێنە قابۆ 
بــا بچێ خۆی بســمیل كا. خوا خێری ئەو مەلعونە بنووســێ ئەگینا كێ 
زەمانەتی ئەوەی دەكرد ئەو سامانە بەرازە شەوان پەالماری ئێمە نەدات 

و كەتنەكە لەگەڵ ئێمە نەكات.. 
ئیتر ســامان دەكەوتــە وێزەی كەرەم و لەناو لێفەكــەدا لوولی دەداو 
بەمســتەكۆڵە هەموو گیانی كەرەمی دەهەنجنی. ئــەوە بەزمی هەموو 
بەیانیەكمــان بوو.لــە دۆخــی نیمچــە بێهۆشــیدا بــووم، هــەر ئەوەبوو، 
ئــاگام لێبــوو دەرگا ئاســنینەكە كرایەوە. ســێبەر و تارمایــی هەر پێنج 
زەیتونیپۆشەكەم بینی وە ژوورێ كەوتن و بەدیار سەرمەوە وەستان. من 
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هێندەی گڵۆڵەیەكم لێ هاتبوو. لە سەرماو لە ترسا كڵۆف و گرمۆڵە ببووم 
و ئێســقانەكانم تێكــڕا هەڵكێشــرابوون و لێكجوێكردنەوەیان زەحمەتی 
وهەوڵێكی زۆری دەویست. هیچ جووڵەیەكم پێ نەكرا. ئەوانیش كەوتنە 
گومانی ئەوەی یان رەقیتە بوومەو مردوومە یان هێشــتا رۆحم تێداماوە. 
چونكــە تاوێ ســەیری یەكدییان كرد و دواجــار یەكێكیان چەمایەوە. دوو 
پەنجەی نایە ســەر شادەماری ملم و هەندێ هەڵگێڕ و وەرگێڕی پێكردم 
و هەســتایەوە. مــن ئاگام لێبوو چییــان دەكرد بەاڵم توانــای كردنەوەی 
پەلــە تێكهەڵكێشــراوەكانی خــۆم نەبــوو. توانــای لێككردنــەوەی ددانە 
بەسەریەكداقفڵبووەكانیشــم نەبــوو. ترســام بە مــردووم بزانن و وەكو 
الشــەی ســەگێكی تۆپیو بمبەن فڕێی نێــو چاڵێكم بدەن. مــن دەبوایە 
هەستمەوە. دەبوایە بچمەوە بەردەم تاقیكردنەوە و چارەنووسە رەشەكەی 
خۆم یەكالیی بكەمەوە. هەوڵم داو خۆم لێكڕاكێشــاو هەســتامەوە سەر 
پێیان. چەندجارێك بەمالوبەوالدا كەوتم و هاوسەنگی خۆمم بۆ رانەگیرا. 
دواجار لە بەرامبەریاندا قیت وەســتام. چاوە پەڵماوەكانمم هەڵپشــاوت و 
ڵێڵیی دیدەم كەمێك روون بوویەوە. بزە شــین ومۆرەكە هێشــتا بەسەر 
لچە ئەستوورەكانیانەوە بوو. قەدەرێ لە وسكتیدا تێمڕامان. دەیانهەویست 
لە روخســارمدا شــتێك بخوێننەوە. دەیانویســت بزانن لــە دووڕیانەكەدا 
كامیانم هەڵبژاردووە. ژێر زەمینە جەحەندەمییەكە یان ژیانە شاهانەكە. 
ماســولكەكانم تێكــڕا گرژ ببــون و وێكهاتبــوون. تێهەڵدانەكەیدوێنێ و 
تێپەڕاندنی شــەوێكی یەكجار درێژی پڕ لە ترس و ســەرماو برســێتی و، 
گوشین و هاڕینی مێشكم بەوەیا شۆڕ ببمەوە ژێر زەمینەكە بمرم و، بكوژ 
بوونــی خۆم لە كوشــتنی براكەمەوە راگــرم و بەدوایدا نەچم یان قۆڵی 
كوشتنی دیكەی لێ هەڵماڵم و شاهانە بژیم. هەموو ئەمانە روخسارمیان 
ئاوها شــێواندبوو وەكو تەختە رەشــێكی نێو تاریكاییەكی نووتەكی لێ 
هاتبوو نەدەكرا هیچی لەســەر بخوێندرێتــەوە. ئەوانیش دڕدۆنگ بوون. 
بە نیمچە پاڵپێوەنانێكی هەڕەشــە ئامێز لە ژوورەكەیا كردمیانە دەرێ و 
پێش خۆیان خستم. كاتەكە، وەك دوێنێ، بەرەبەیانی سپێدەیەكی فێنك 
و خۆشی دەسپێكی رۆژێكی دڵگیر بوو. هێشتا مابووی خۆر هەڵبێ. منیان 
بە جەستەیەكی هەڕشاو و رۆحێكی شەكەت و مێشكێكی ماندوو بردەوە 
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هەمان شــوێنی دوێنێ. كالشــینكۆفەكەیان دایەوە دەستم لە بەرامبەر 
ســامان و كەرەمدا، كە دەمبەســت و قۆڵبەســت، لە كەمەر و پووزەكان و 
ســنگیانەوە بە كندڕێك بە دارێكەوە بەســترابوونەوە، جێ هێشت. تاوێ 
سەرم بەردایەوە بەر خۆم. گوتم با بۆ دواجار بیر بكەمەوە ئەوجا دوا بڕیار 
بدەم. گوێم لە مشــەمش و مرخەی كەرەم و ســامان هەبوو. بێ ئەوەی 
ســەرم هەڵبڕم و ســەیریان بكەم دەمتوانی مشەو مرخەی هەردووكیان 
لێك جوێ بكەمەوە. دەمتوانی بیانبینم. دەمتوانی هەست بە ئازارەكانیان 
بكەم. كوشــتنی ئەوان بەالمەوە كارێكی یەكجار دژوار بوو. لە كوشتنی 
براكەم زۆر ســەختتر بوو. لەسەر چۆكان دانیشتم. زاتی ئەوەم نەدەكرد 
سەر هەڵبڕم و سەیری چاوەكانیان بكەم. یەك چركە، تەنانەت كەمتر لە 
چركەش، ئەگەر چاوم بكەوێتە نێو چاویان بێ هیچ دوودڵی و گومانێك، 
وەكو دوێنێ، هەر ســی فیشــەكەكەم روو لە ئاســمان بە هەوادا وەدەنا. 
خــۆم لە خرتــۆڵ وەردەداو وەكو گوێدرێژێك خۆم لــەو ناوەیا دەگەوزاند 
و كالشــینكۆفەكەم فڕێ دەداو پاشــانیش هەڵدەســتامەوە، لە خۆشــیی 
بڕیارەكەمدا، هیستریا دەیگرتم و بە قاقای پێكەنینێكی شێتانە دەچووم 
شــوێنی خۆم لە ناوەڕاستی كەرەم و ســامان دەكردەوە و هاوارم دەكرد: 
- وەرن. هۆۆۆی. لچ ئەســتوورانە. رەشتاڵە رەزا قورسەكان. سەرخڕە چاو 
مۆنــەكان. حەرامــزادەكان. خوێنتاڵەكان.. وەرن. چاوەڕێــی چین. وەرن و 
هەرســێكمان پێكەوە بنێرن بۆ بەهەشــتی ئاســوودەیی. من هاوڕێكانم 

ناكوژم..نا. نایانكوژم. نایانكوژم. نایانكوژم«..
هەستامەوە سەرپێ. دەتگوت لەباتی خوێن، ئاگر لەنێو شادەمارەكانی 
جەســتەمدا هاتوچۆیەتــی. خەریك بوو گڕ بگــرم. چەندم پێ خۆش بوو 
بڕیاری مردنم دا. چەند خۆش بوو لەگەڵ سامان و كەرەم پێكەوە بمرین. 
لەوێــش، لەو دنیــاش، لەدەم رووبارۆچكەیــەك، ئوتێلێكی یەكژووریی لە 
بەرد دروست دەكەین و ژیانێكی ئەبەدی، دوور لە ترس، دوور لە كوشتن، 
دوور لە چاوخوێنتێزاوە دەرپۆقیوەكان دەژین. لەوێ، بەدوای هیوای برامدا 
دەگەڕێم، دەمزانی ئەو شــەهیدەو لە شــوێنە هەرە خۆشەكانە، لەوێ بە 
دوایــدا دەگەڕێم، دەكەوتمە ســەر قاچەكانی و داوای لێخۆشــبوونم لێی 
دەكرد، ئەو رۆحێكی گەورەی هەبوو، دایمەن لەو كەسانە خۆش دەبوو كە 
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خراپەیان لەگەڵ دەكرد. نەخاسمە لە منی برای، حەتمەن خۆش دەبوو.. لە 
سەداو دەنگی رێژنەیەك گوللە هاتمەوە سەرخۆم. كاتێ كالشینكۆفەكەی 
دەستم وسكت بوو، بینیم دووكەڵ لەسەر لوولەكەی دەردەچوو، پەنجەم 
هێشتا پەالپیتكەكەی ئازاد نەكردبوو. بە زەحمەت، وەك ئەوەی كێوێكیان 
بە ملمدا هەڵواســیبێ، هێندە بە قورسی سەرم هەڵبڕی. سامان، سەری 
بەسەر الملی راستەیداو، كەرەم سەری بەسەر الملی چەپەیدا الر ببۆوە. 
خوێن لە جەســتەیان دەچۆڕا. هێشــتا چاوەكانیان زەق بوو سەیری منیان 
دەكرد. خێرا رووم وەرگێڕا. سێبەرو تارمایی كۆمەڵێك زەیتونیپۆشم بینی 
بــەرەو الی من دەهاتــن. تەنها تارمایی پێنجیانم دەناســییەوە. بنباڵیان 
گرتم تا نەكەوم. منیان بردەوە ژوورە خۆشــەكە. بردمیانە گەرماوە بۆن 
عەترەكە. پاشــانیش لەســەر داوای خۆم چەند سعاتێ خەوتم. دواتر كە 
واگا هاتمەوە ســفرەیەكی پڕ لە خواردن لەســەر مێزێكدا راخرابوو. تێرم 

خوارد و هاتمەوە سەر خۆم.
***

-بەڵێ گەورەم. جەنابی حاكم. من سامان و كەرەمم كوشت. من كوشتیانم. 
دان بەوەدا دەنێم من دوو هاوڕێكەی خۆمم كوشــت. لە دوا ســاتەكاندا بڕیارمدا 
نەیانكوژم. بڕیارمدا لەگەڵ ئەوان بمرم. بەاڵم پەنجەی شایەتمانیم ناپاكی لەگەڵ 
كردم و پەالپیتكەی كالشینكۆفەكەی داگرت هەتا هەر سی فیشەكەكەی نا بە 

جەستە زامدار و شەكەت و هەالهەالكەیان.
ســەیرێكی ئــەو شــوێنەم كــرد كە كەرەم و ســامانی لــێ راوەســتابوو. لەوێ 
نەمابــوون. ســەیرێكی گۆشــەی هــەرە دواوەی هۆڵــی دادگاكــەم كــرد كە زیاتر 
لــەوێ دەوەســتان، لەوێــش نەبــوون. نەمزانــی گوێیان لــە دوا قســەكانم ببوو یان 
نــا. وەكــو شــێتم لێهــات. چــاوم بە خێرایی بەنێــو هەموو خەڵكەكــەی ناو هۆڵی 
دادگاكــەدا گێــڕا. دەمویســت دوای دانپێدانانەكانم ســامان و كەرەمــم بدیتبایە. 
ئەوان دەبوایە گوێبیســتم بن كاتێ راســتییەكانم دركاند لە بارەی كوشــتنیانەوە. 
دەمویســت هیــچ نەبــێ ئەوەیــان بزانیبایــە من نەمدەویســت ئەوان بكــوژم. ئای 
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خوایە.. نەمدەویســت ئەوان بكوژم. ئەوە راســتە من ئەوانم كوشت بەاڵم ئێستاش 
وا دەزانم من ئەوانم نەكوشــتووە. دەتگوت لە دوا ســاتدا، كەســێك دزەی كردە ناو 
مــن. من دڵنیام پەنجەی شــایەتمانیم فەرمانی لە مێشــكی منــەوە وەرنەگرت. 
مــن بڕیارمــدا نەیانكــوژم و لەگەڵ ئەوانــدا بمرم. تەنانەت لــەو دنیا، ئوتێلێكی 
یەكژووریشــمان لــە قــەراخ رووبارۆچكەیــەك ئاواكرد.بــەاڵم نازانــم چــی روویدا، 
وەختێ لە دەنگی رێژنەیەك گوللە هاتمەوە سەرخۆم، هێشتا هەموو فیشەكەكان 
نەتەقیبــوون، هەوڵــی زۆرمدا پەنجەی شــایەتمانیم لەســەر پەالپیتكەكە هەڵگرم 
كەچی نەمتوانی. تەنانەت ئەو كاتەیش كە هەر سی فیشەكەكە جەستەی كەرەم 
و ســامانیان پێكابــوو، كالشــینكۆفەكە دەنگــی لێ بڕابوو من هــەر نەمدەتوانی 
پەنجەی شــایەتمانیم لەســەر پەالپیتكەی كالشــینكۆفەكە، كە هێشــتا دووكەڵ 
لە لوولەكەی دەردەچوو، هەڵگرم. پاشــان، دێتەوە بیرم، ئارەزووم كرد زەوی، لەو 
شــوێنەی كە منی لێ حەپەســابووم، درزێكی گەورەی تێ بكەوێ و قووتم دا. 
بــەاڵم ئــەوە رووینــەدا. هەوڵمدا لە شــوێنی خۆم ببم بە بەرد، ئــەوەش رووینەدا.. 
ویستم فیشەكێك بنێم بە تەختی تەوێڵمەوە بەاڵم هاتەوە بیرم هیچ فیشەكێك لەناو 

كالشینكۆفەكەدا نەمابوو.
حاكمی ناوەڕاست، خدری مردوو، بە تووڕەیی سێ جار چەكوچەدارینەكەی 
كوتا بە مێزەكەی بەردەمی و نەڕاندی بە ســەرمدا: » لە شــوێنی خۆت ئارام 

بگرە. تۆ لە بەردەم دادگا دای«.
حــەزم لێبــوو لــە بــەردەم دادگا، لە پڕمەی گریانێكی قــووڵ بدەم. گریانێك 
هەتا رۆژی حەشر نەبڕێتەوە. سەری خۆم لە هەردووالدا، دایە بەر مستەكۆڵەو، 
بەو زنجیرەی لە دەســت و قاچەكانم ئااڵ بوو، ویســتم خۆم بخنكێنم، كەچی نە 

كەس دەستی گرتم و نە زنجیرەكەش خنكاندمی.
حاكم بڕیاری سزادانمی دەركرد: » قابیل ئادەم. ئەها، ناوی سیانیت نییە، 
تۆ بە تاوانبار دەناســرێی بە كوشــتنی بە ئانقەستی دوو هاوڕێكەت بە ناوەكانی 
ســامان وكەرەم. بۆیە ئەمشــەو ســزای خۆت وەردەگری و ســزاكەت تا بەرە بەیان 
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بەردەوام دەبێت«...
مــن تەنهــا گوێــم لە قســەكانی دادوەر بــوو. نێوچەوانمم نابووە ســەر رۆخی 
قەفەزەكەو هێشتا لە هەوڵی ئەوەدابووم پڕمەی گریانم بتەقێتەوە و نەدەتەقییەوە. 
تەنهــا كاتــێ ســەرم بــەرز كردەوە نە هۆڵــی دادگا مابوو، نە كەســیش لەو ناوەیا 
دیاربوو. هەر تەنها من بووم لەناو قوواڵیی خەرەندێكی نغرۆ لەنێو هەور و هەڵم 
وتەم. قەڕســیبووم لە ســەرمادا. هەموو گیانم تەزیبوو. ترس لە تەنهایی ســڕی 
كردبووم. ددانەكانم بە سەریەكدا قفڵ ببوون. هێندە وەڕز و جاڕس ببووم توانای 

كەمترین جووڵەو بزاوتم تێدا نەمابوو.
حــەزم لــێ بــوو هەورەكــە لە گرمەو تریشــقە بــدات تا هیچ نەبــێ گوێم لە 
دەنگێك بێ. حەزم لێ بوو لە پشــت توێژاڵی خەســتی تەم و مژەكەدا، ســامان و 
كەرەم دەركەون، سەرەتاتكێم لەگەڵدا بكەن. تووڕەو پەستم بكەن تا منیش تین و 
وزەیەكم تێدا بزێتەوە و بەدوایاندا بنێم و بگەمەوە ناو ژوورە سارد و تاریكەكەی 
هوتێل بەرمۆداو، لەنێو سندوقە سیحراوییە ژەنگهەڵهێناوەكەی سامان شقارتەیەك 
یان چەرخێكی لێ دەربێنم و تەباخە چولەكە داگیرسێنم. كترییەكە ببەم لەسەر 
رووبارۆچكەكــە پــڕی كــەم لــە ئــاو و لەســەر ئاگرەكــەی دانێم. لــە چاوەڕوانی 
جۆشــهاتنی ئاوەكەدا لەســەر تەختە خەوەكەم راكشــێم و جگەرە بكێشم. پاشانیش 
چاپەســتەكە بە ئاوی گەرم بشــۆم و مشــتێك تۆچای تێبكەم و ئاوی كواڵوی 
لەسەر بكەم، هەتا دەم بكێشێ جگەرەیەكی دیكەش بكێشم. پاشان پەرداخێك لەناو 
سینییەكە هەڵگرم و هەتا نیوە، شەكری تێبكەم و پڕی كەم لە چایەكی تۆخ و 
یەكڕەنگ. ئێنجا پێش ئەوەی بیخۆمەوە، بەدەم بۆنكردنی چایەكەوە جگەرەیەكی 
دیكەش بكێشم. دواتر چایەكە تێكدەم. زرینگانەوەی دەنگی كەوچكی چاكە بەر 
پەرداخەكــە دەكــەوێ و بۆنە خۆشــەكەی چایەكەو قوملێدانــی قووڵ لە جگەرە، 
مێشــكم وەكو ئاســمانێكی ســاف و زواڵڵ لێدەكات كە شــنە بایەكی بەهێز، چی 
پەڵە هەورە لە ســەریدا راماڵێ. پاشــان جگەرەیەكی دیكەشــم دەكێشــا . ئەوجا 
پەرداخێكی دیكەم پڕ دەكرد لە چایەو دەمخواردەوە. دیســان هەمان شــتم دووبارە 
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دەكردەوە. دیسان جگەرەیەكی دیكەم دادەگیرساند و چاپەستەكەم سەرلەنوێ پڕ 
دەكــردەوە لــە چــا.. ئەوجــا لێی دەخەوتــم. نانا، پێش ئەوەی بخــەوم جگەرەیەكی 
دیكەشم دەكێشا. مخابنە لە كەشێكی ئاوها خۆشدا، كە پڕ بوومە لە تام و بۆنی 
چــا، پــڕ نەبــم لە تام و بۆنی جگەرە. ئەوجا پێویســت نــاكات هیچ هەوڵێك بدەم 
بۆ خەوتن، چونكە خەوێكی خۆش و ئارام، هەر لە خۆیەوە دەڕژێتە ناو مێشك 
و دەمارەكان. بەاڵم نا. مۆتەكەیەكی ســەنگین كەوتە ســەر ســینگم. كابووسەكە 
لــەو دوورەڕاهــات. تەقەلــالی زۆرم دا بــەر لە هاتنی بگرم. كۆششــی زۆرم كرد 
لێ نەگەڕێم بێت بەاڵم هات. هەردوو دەســتمیان لە پشــتەوە بە پەتێك بەســتەوە. 
بــە قیتــی و لەســەر پــێ رایانگرتم. كەرەم، كندڕێك لە دەســتی بــوو، بەرەو الی 
من هات، نیگای لە كەسێك دەچوو من نەناسێ. دەتگوت مەئمورەو ئەركێكی 
خراوەتە سەرشــان و دەبێ بەوپەڕی ســارد و ســڕییەوە و، دوور لە هەر بەزەیی و 
ســۆزێكی مرۆڤانە جێبەجێی بكات. هات لە بەرامبەرم راوەســتا. ئاڵقەی كندڕە 
زبر و ئەستوورەكەی خستە ملمەوە. پاشانیش وەكو ئەوەی گرێی بۆینباخەكەم بۆ 
رێك بخات، گرێی ئاڵقە كندڕەكەی هەڵكێشــاو ئاڵقەكەی بە تەواوی لە ملمدا 
توند كرد. چەند كەسێك دەورمیان دابوو من كەسیانم نەدەناسی. نیوەڕۆیەكی زۆر 
گەرم بوو. لەو گەرما تاقەتپڕووكێنەدا، كە بە ئاشكرا ئەو هەڵمە دەبیندرا لەسەر 
قیڕی شەقامەكاندا بەرز دەبۆوە، خەڵكێكی زۆر لەسەر شۆستەو بەر سێبەرەكان 
و بــن دارەكان و نێــو كافتریــا فێنكــەكان راوەســتابوون و ســەیری منیــان دەكــرد. 
كەرەم كندڕەكەی لەگەڵ دەستی خۆیدا خاو دەكردەوە و دەڕۆیشت. من هەنگاوە 
گەورەكانیــم ژمــارد، دەتگوت دەیهەوێ درێــژی عەردێك بە گوریس بپێوێ. لە 
بیستەمین شەقاویدا، لەالی سەیارەیەكی كرێن راوەستا، سامانم بینی لە شوێنی 
شــۆفێریی دابــەزی. هاتــە الی كــەرەم و بە هەردووكیان ســەرەكەی دیكەی ئەو 
كندڕەی، ئاڵقەیەكی لە ملی مندا گیر كرابوو، بە ئاڵقە ئەستوورەكەی پشتەوەی 
كرێنەكەیان گرێ دا. كەرەم لەسەر بۆدی كرێنەكە سوار بوو، سامانیش گەڕایەوە 
پشت ستێرنی كرێنەكە. وەكو ئەوەی كامێرایەكی وێنەهەڵگرت لەسەر سیپایەكەی 
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چەقاندبێ و زوومت لەسەر دیمەنێك كردبێ و ناگەهان لە پشتەوەڕا كەسێك پاڵ 
بە كامێراكەوە بنێ و بكەوێتە ســەر شــەقام، منیش لە پڕێكدا بینیم، كرێنەكە، 
بە هەموو خێرایی خۆی كەوتە جووڵەو من دەماودەم كەوتم بەسەر شەقامەكەداو 
هەر لە یەكەم ساتدا ئازار و ترس لەهۆش خۆی بردم. هەر لە حەژمەتی ئازاردا 
هاتمەوە هۆش خۆم. ســامان، وەكو چۆن من، لە بەرەبەیانی ســپێدە فێنكەكە دا، 
پەنجــەی شــایەتمانیم بــە هەمــوو هێزەوە بەســەر پەالپیتكەی كالشــینكۆفەكەدا 
داگرت، ئەویش بە هەموو هێزییەوە پێی لەســەر ســكرێتەری خێراییدا داگرتبوو، 
منی بەنێو شەقامەكانی شاردا بەدوای كرێنەكەدا رادەكێشا. هێشتا كرێنەكە لە 
فولكەی ناوەڕاستی شار بەرەو »شەقامی دڵەكە« نەسووڕابۆوە كە لە ئەنجامی 
هەڵبەز و دابەزكردنمداو كەوتنم بە لێواری شۆستەكان و شیشبەندی بۆلوارەكان و 
ئەستوونەكانی كارەباو تابلۆكانی ریكالم و تابلۆكانی رێنمایی هاتوچۆدا هەموو 
ئێســقانەكانی جەســتەم ورد و خاش ببوو. شــەقامی دڵەكە، رەنگێكی یەكدەســت 
پەمەیی هەبوو، ئەمســەری تا ئەوســەری، بەدوو ریز، هەمووی هۆڵی سینەماو 
شانۆگەری و سەماخانەو چایخانەو كافتریای تایبەت بە كچان و كوڕانی شار 
بــوو تیایــدا خۆیــان نوقمی نێو دووكەڵە بۆنعەترەكانی نەرگیلە دەكرد. شــەقامی 
دڵەكــە، چەندەهــا گازینــۆ و قومارخانــەو یانەی شــەوانەو شــوێنە نهێنییەكانی 
رابواردنــی تێــدا بوو. ئەو شــەقامە، بەدرێژایی ســاڵ لە هەرچــوار وەرزەكەدا، لە 
ســەرماو لە گەرمادا، بە درێژایی شــەو و تەنانەت لە رۆژیشــدا، لە هەرزانی و 
لە گرانیدا، لە ئاشتی و لە شەڕی نێوخۆییشدا هەمیشە كراوە و جەنجاڵ بوو. 
مــن لــەم شــارەدا بە تەواوی شــارەزا بووم و بێ ئەوەی بێتــەوە بیرم تەنانەت یەك 
رۆژیش تیایدا ژیابم. دەتگوت ئەو رۆحەی بەبەرمنەوەیە پێشترێ لەنێو جەستەی 
كەسێكی دانیشتووی ئەم شارە بووە. چونكە دەمزانی سااڵنی رابردوو لەم شارەدا 
چــی روویــداوە. قاتی و قڕییەكانی، شــەڕە نێوخۆییەكانی، ئــەو بوومەلەرزانەی 
لێیدابــوو، الفاوەكانــی، تێكبەربوونــی شــەقاوەی گەڕەكەكانــی، نــاوی ســەرۆك 
شــارەوانییەكانی و ســەر لەنــوێ دیزاینكردنــەوەی شۆســتەو شــەقامەكان و پارك 
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و یاریگاكانــی، تەنانــەت دەمزانــی چەندجــار بلۆكەكانی لێواری شۆســتەكان و 
دەڕابــەی دوكانەكانــی و دارتێلەكانی كارەبا بە فەرمانی سەرۆكشــارەوانییەكانی 
سەر بە دوو حزبە ركابەرەكەی یەكدی، بۆیەی حزبی كراونەتەوە. هەر هەموویم 
دەهاتــەوە بیــر. تەنانــەت دەزانــم لە شــەقامی دڵەكەدا چەند شــەڕ كــراوە. دەزانم 
لە شــەڕەكاندا چەند كەس بە قامەو چەقۆ و بتڵی شــكاوی مەشــرووباتەوە تیا 
چوونــە. تەنهــا نازانم ناوی شــارەكە چییە. ئەوەم لــە بیر نەماوە، ئەگینا هەموو 

مێژووەكەی دەزانم و ئەزبەرم.
كاتێ سامان ستێرنەكەی بەالی راستەدا سووڕاندەوە و كەوتینە سەر شەقامی 
دڵەكــە ترســم لــە بەرامبەر ئەو یانەیــەی خواردنەوە بوو، كە قەیــرە كچێكی زۆر 
شۆخ بەڕێوەی دەبرد و بە بەردەوامی جمەی دەهات لەو گەنجانەی حەزیان لێ 
بوو ترپەی دڵیان رمبە رمبی لێوە بێت. ئەوان زۆرجاران خوێنی ناو دەمارەكانیان 
بەجــۆش دەهــات و دەكەوتنە وێزەی یەكدی و هەر ئەوەندەی تۆســقاڵێك ســەریان 
گەرم داهاتبا، دەیانگرت بە قوڕگی بوتڵەكان و دەیانكێشا بە لێواری مێزەكانداو 
دەیانشــكاند و ئەو نیو بوتڵە تیژانەی بە دەســتیانەوە دەمایەوە دەیانكرد بە زگ 
و قەپرغەی یەكدیدا. زۆرجاران شەڕەكەیان دەیكێشایە سەر شەقام و ئەو ناوەیان 
دادەپۆشــی لە پارچە تیژەكانی شووشــەی شكاو. ترسەكەشم لەجێی خۆیدا بوو. 
چونكە بە راكێشانم بەسەر ئەو نیو بوتڵ و پارچە شوشە تیژانەوە، پێستی زگم، 
وەكــو ئــەوەی كــەوڵ بكرێم داماڵــدراو ریخۆڵەكانم لە قاچەكانــم ئااڵن و جەرگ 
و هەنــاوم بەســەر شــەقامەكەدا پــەرش بوو. زۆرم بەالوە ســەیر نەبــوو، ئەو كرێنە 
كۆنــەی منــی بــەدوای خۆیدا رادەكێشــاو بەیناوبەین پارچەیەك لە جەســتەم لێ 
دەبۆوە و پەرتی ئەو ناوە دەبوو ســەرنجی تەنانەت یەك كەسیشــی بۆالی خۆی 
رانەكێشا. چونكە سروشتی شەقامەكە وابوو. بە بەردەوامی تەرمێكی خوێناوی، 
كەسێكی ملبڕاو، كەسێكی كەوڵكراو، كەسێكی خەڵتانی خوێنی هەر لێ بوو. 
كاتێ كرێنەكە بەســەر هەموو شــەقامەكانی شــاردا سووڕایەوە و كەوتە سەر ئەو 
شــەقامەی دەگەڕایەوە هەمان ئەو شــوێنەی منیان بە كندڕەكەوە بە كرێنەكەدا 
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بەســتەوە و ســامان پێی لێنا، جەســتەم هیچی پێوە نەمابوو. روخساریشم هیچی 
پێوە نەمابوو. تەنها كەللە سەر و كەمێك لە ملم لەنێو ئەڵقەی كندڕەكەدا، بەدوای 
كرێنەكەدا هەڵبەز و دابەزی بوو. بە درێژایی راكێشانم بەسەر شەقامەكاندا، پڕ 
بــە گــەرووم هــاوارم كــرد . پاڕامەوە. ســەرم هەڵدەبڕی و ســەیری كەرەمم دەكرد 
كە لەســەر بۆدی كرێنەكە، روو لە من دانیشــتبوو. نە پێدەكەنی، نە دەگریا. نە 
كەیفخۆش بوو نە دڵتەنگی پێوە دیاربوو. دەتگوت ئۆتۆمبێلەكەی پەكی كەوتووە 
و كرێنەكەی بەكرێ گرتووە تا بۆی راكێشــێتە الی فیتەر. خەڵكی شــارەكەش 
لە گەرما، بەدەســت باوەشــێنیان لەخۆیان دەكرد و رادەوەســتان ســەیرێكی منیان 
دەكرد و هەندێكیان نەبێ، ســەرێكیان بادەدا، ئەوانی دیكە دەتگوت تەماشــای 
نمایشــێكی بێتام دەكەن. كاتێك گەیشــتینەوە شوێنی سەرەتا، كەللە سەرەكەمیان 
لەنێــو ئاڵقــەی كندڕەكــە دەرهێناو ســامان، وەكو تۆپێكی بۆڵینگی بە دەســتەوە 
گرتبێ، گلۆری كردمەوە و یەك ڕەوە سەگی گەڕ و برسی پێكەوە پەالماریان 
دام و لە هاواری كاسكەری خۆم راچڵەكیم و واگا هاتمەوە. لەنێو ئەو سەرماو 
ســۆڵە ئێســكپڕووكێنەی شــوێنی دادگاكەدا، كەوتبوومە بن ئارەقەیەكی لینج و 
گەرم. لە حەژمەتا هەســتامەوە ســەرپێ. گەلێ چاوم بەدوای كەرەم و ســاماندا 
گێڕا بەاڵم لە هیچ شوێنێ نەیانمبینی. لەنێو خەرەندە خنكاوەكەی ناو هەور و 
هەڵم وتەم و مژدا ملی رێگام گرت تا بگەڕێمەوە ئوتێل بەرمۆدا. هێشتا ترسی 
كابووسەكە سڕی كردبووم. ئەو دادوەرە، خدری مردوو، سزاكانی زۆر قورس و بێ 
رەحمانــەن. ئــەو دادوەرێكــی زۆر دڵڕەقە. بەاڵم نازانم دەبێ داوا لە كێ بكەم ئەو 
دادوەرەم بۆ بگۆرێ بە یەكێكی دیكە. ئەو نابێ هێندە بێ بەزەیی بێ لەگەڵمدا.
زۆر تامەزرۆی خواردنەوەی چایەكی شــیرین و كێشــانی چەند جگەرەیەك 
بووم. تینم دەدایە بەرخۆم زووتر بگەڕێمەوە ژووری ئوتێل بەرمۆدا و پشــوویەك 
بدەم. بەاڵم هەر كە گەیشتمە سەر ترۆپكی گردۆڵكەكەی هنداو پاركی درەختە 
رووتاوەكــەی بەرامبــەر ئوتێــل بەرمۆدا، خۆم لەناو هۆڵە بێ دیوارەكەی دادگادا 

بینییەوە.
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جارانی پێشوو، دیمەنی راوەستانە غەریبانەكەی دایكم، كە تەرمی هیوای 
برامــی لــە كۆڵدا بوو زۆر ئازاری دەدام بەاڵم ئێســتا كــە ئیدی ئامادەی دادگا 
نابێ و نایبینم زۆر بیری دەكەم. زۆر غەریبی دەكەم. وەك ئەوەی ئێستا هەست 
بــە یەتیمبوونــی خــۆم بكــەم. دەڵێی تازە هیوای برامم كوشــتووە و دایكیشــم لە 

حەژمەتی كارەساتەكەیا دیقی كردووە و مردووە.
نیــگا خەواڵووەكــەم بەنێــو هەمــوو هۆڵــە بــێ دیوارەكەی دادگادا دەخشــێنم 
بەدوای كەرەم و ســامان. ئەوانیش دیار نەماون. لە نەبوونیاندا چەند هەســت بە 
تەنهایی دەكەم. دادوەر خدری مردوو، لە ناوەڕاســتی یاریدەدەرەكانی دانیشــتووە. 
لە ریزی خوارتری ئەوان، باشكاتبەكە سەری بەسەر ئامێری چاپە دەستییەكەیدا 
گرتــووە و هــەر دە پەنجــەی دەســتەكانی لــە جووڵــەی بەردەوامــدان و خەریكی 
نووســینە. لــە ریــزی پێشــەوەی حەشــیمەتی ئامادەبــوو لــە دادگادا ســیانزە ژن 
دانیشــتوون. هــەر یەكەیــان توورەگەیەكی بە ملیدا هەڵواســیوە و مەلۆتكەیەكی 
لەنێودایە زیاتر لە زەرنەقووتە دەچن. توورەگەكان لە پێستی تەنك و روونن. وەك 
ئــەوەی هــەر یەكێــك لە ژنــەكان رەحمی خۆی لە شــێوەی توورەگەیەك بە ملیدا 
هەڵواسیبێ. ناو توورەگەكان پڕێتی لە خوێن و شتێك لە زەرداوێكی لینج دەچێ. 
مەلۆتكــەكان تــاوێ پەنجەكانــی خۆیــان دەمژن و تاوێ قوم لــە لوولەیەك دەدەن 
ئــەو ســەرەكەی بــە مەمكی دایكیانەوە بەســتراوە. ئەوان وەكو هــەر كۆرپەڵەیەك 
هێشــتا شــێوەی بنیادەمیان وەرنەگرتووە. دەبێ زۆر دیقەتیان بدەی هەتا ئەندامە 
تێكچرژاوەكانی جەستە نەمەییوەكەیان لێكدی جیابكەیتەوە. من زەقتر لە هەموو 
ئەندامێكی ناكامڵی جەستەیان چاوەكانیان دەبینم. دەڵێی هێشتا هیچ شوێنێكیان 
فۆرمی روخساری مرۆڤی وەرنەگرتووە بێجگە لە چاوەكانیان. هەریەكەیان دوو 
چاوی فرە زەق، سوور وەك گۆمی خوێن، دەرپەڕیو و پەڵماو، پڕ لە تووڕەیی و 
غەزەبیان هەیەو هەر هەمووشیان سێرەی نیگایان لەمن گرتووە. هەموو ژنەكان 
دەناسم. ئەوان ژنەكانی من بوون. تەنانەت رۆژ و كاتژمێری هێنانیانم بە وردی 
لــە بیــرە. هەموویانــم لــە ســەرەتادا زۆر خۆشویســت. ئــەوەی یەكەمیانــم دەمێك 
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بــوو خۆشدەویســت. بەر لەوەی مەوالیدم بانگ بكرێــت و راپێچی مەیدانەكانی 
جەنگی قادســییەی دووهەم بكرێم خۆشــم دەویســت. ئەو بە چەند ســاڵێك لەمن 
گچكەتر بوو. ئەو خۆیشــی هەســتی پێكردبوو بەردەوام چاوم لەســەرێتی. ناوی 
زێڕیــن بــوو. كچــی پوورە ســوڵتانەی وشــكە فــرۆش. دەتگوت لە بــری گڵێنە، 
دوو كەوچك حەلوایان لەنێو كاسەكانی چاویدا رشتبوو. چاوەكانی حەلواییەكی 
گەش و جوان بوو. قژی سیسێكی مەیلەو زەردەپەڕ، رووخساری خڕ و كەمێك 
خرپن. لێوەكانی لەوە دەچوو تازە، پەرداخێ شــەربەتی ترێیان بەســەردا رژاندبێ. 
كە بەڕێگادا دەرۆیشــت رێرۆیشــتنەكەی كت و مت لە ســەما دەچوو. هەمووان 
دەیانگوت ئەو بەدەم سەماكردنەوە بەرێگادا دەڕوا. بەاڵم ئەو هەر رێڕۆیشتنەكەی 
وابــوو. ئــەو ئەوهــا خولقێندرابوو كەس توانای وەســفكردنی نەبــێ. چەندجارێك 
ویستم رێگای پێ بگرم و تێیبگەیەنم كە خۆشیم دەوێ. كەچی هەر نەمتوانی. 
ئێمە هەمیشــە واین. پێكهاتەمان ئاوهایە. لە جەنگدا زۆر ئازاین. لە ئازایەتیدا 
ئامادەیــن زۆرانبــازی لەگــەڵ شــێردا بكەین. بەاڵم لە دەربڕینی خۆشەویســتیدا 
هەتــا بڵێــی ترســنۆك و بــێ جورئەتین. ئێمە هــەر لە بنەڕەتدا بۆ ئــەوە لە دایك 
دەبین تا لە رووی فیزیكییەوە ئازا بین. تفەنگچی دەستڕاست و نیشانەشكێنی 
بێ ركابەر بین. دوژمنداری هەمیشەیی بین و بەردەوام بۆ كوشتنی یەكدی لە 
كەمینــدا بیــن. بەاڵم هیچكات دڵدار وئەڤینــداری باش نەبووین. قەت دەرفەتی 
خۆشویســتنمان نەبــووە. هێنــدەی گرنگی و بایەخمــان بە جۆری چەك و تفاق و 
رەخــت و خەنجەرەكەمــان داوە نیــو هێنــدە نەپەرژاوینەتە ســەر پاراوكردنی رۆح و 
دەروونمان و، هێندەی دڵمان بۆتە بێشــەالنی شــێر و پڵینگان لە جەربەزەییدا، نیو 

هێندە دڵمان نەكردووە بە هێالنەیەك بۆ الواندنەوەی ئەڤینێك تێیدا.
ئــەو ملئەســتوورەی ئەركــی كوتانــی ســاجە زەبەالحەكــەی لە ئەســتۆ بوو، 

گورزێكی كوتایە ساجەكەو هەموو ژاوەژاوی نێو دادگاكەی كوژاندەوە.
زەرنەقوتەكانی نێو ئەو توورەگە رەحمانەی بە ملی ژنەكانەوە هەڵواسرابوون، 
وەك ئــەوەی فەرمانێكــی ســەربازییان پــێ كرابێ، پێكــەوە و هاوئاهەنگ دایان 
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لــە زریقەیەكــی هێنــدە تیــژ، هەمــووان نــاو لەپی دەســتەكانیان، بــە موحكەمی 
نایــە ســەر كونــی گوێچكەكانیــان. تەنهــا دایكەكانیان نەبێ ئەوانیش هاوســەدا 
لەگــەڵ مەلۆتكەكانیــان دایــان لە قیــژەو زریكەو بە دەســتێكیان مەلۆتكەكانیان 
دەالواندەوە و بە دەستێكی دیكەیان الروومەتی خۆیان دەڕنییەوە. ئەوان دەتگوت 
لەنــاو كاســەی ســەری مندا دانیشــتوون و لەتاو قیژەو زریكەیــان هێندە نەمابوو 
بۆمبێكــی گــەورە لەنێــو ســەرمدا بتەقێتــەوە و كەللــەی ســەرم بكات بــە هەزار 
پارچــە. منیــش لــە حەژمەتــا یــەك بــە دەنگی خــۆم هــاوارم دەكــرد. دەگریام و 
لــە شــوێنی خــۆم كەوتبوومــە هەڵبەزو دابەز. دادوەرەكان هەســتابوونەوە ســەرپێ 
و ئەوانیــش كونــە گوێچكەكانیــان گرتبوو. دەمیــان كردبــۆوە و هاواریان دەكرد. 
خەڵكەكەی نێو هۆڵی دادگا هەموویان هەستابوونەوە و هاواریان دەكرد. دەتگوت 
هــەزاران ئامبواڵنــس و ئوتۆمبێلــی ئاگركوژێنەوە زەنــگ و ئاژیریان هەڵكردووە 
و كەوتوونەتــە نێــو شــەقامە جەنجاڵەكانی شــار و كەس نازانــێ بۆ كوێ دەچن. 
دەتگوت تاوانبارێكی مەترسیدار لە زیندانی شار هەاڵتووە و هەزاران ئوتۆمبێلی 
پۆلیس ویقەویقی خۆیان هەڵكردووە و راوەدووی دەنێن. دەتگوت هەموو فڕۆكە 
جەنگییەكانی دوژمن هاكا دەگەنە سەر ئاسمانی شار و هەریەكەو هەزاران تۆن 
بۆمبی هەڵگرتووە تا شارەكە لە بنەوەڕا هەڵتەكێنن و رۆحلەبەرێكی بە زیندوویی 
تێدا نەهێڵن و ئەوە هەموو زەنگەكانی ئاگاداركردنەوەیە، كە شاریان خرۆشاندووە 
و خەڵكــی ئاگاداردەكەنــەوە هەتــا زووە مــاڵ و حاڵیان جێ بێڵــن و خۆیان قوتار 

بكەن.
دەتگــوت هەســارەیەكی زەبــەالح لــە شــوێنەكەی خــۆی هەڵكەنــدراوە و بــە 
خێراییەكی سەرســوڕهێن بەرەو گۆی زەوی دێت و مەردوم و دانیشــتوانی ســەر 
لێشــێواوی ســەر زەوی تێك قژقژاون و تێكدەچرژێن و مل لێك دەنێن و هەموان 
پــڕ بــە دەمیــان دەگریێن و پڕ بە گەروویــان دەزریكێنن و نازانن بەرەو كوێ وروو 
لــە كام ال هەڵبێن.دەتگــوت ئیســرافیل فووی لە صــور كردووە و چی رۆحلەبەرە 
لەسەر زەوی و لە ئاسمان و لەژێر زەوی لە حەژمەتا گوێچكەكانیان گرتوون و 
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وڕ وكاس بوونەو هەر هاوار دەكەن.
دەتگــوت پایەكانــی عــەرش كەوتۆتــە هەژەهەژ و هاكا هەمــوو نهۆمەكانی 
گەردوون بەســەریەكدیدا دەتەپێن و هەرچی ئەو ملیارەها ســاڵە بەسەریەكەوەنراوە 

و خوڵقێندراوە خاپوور و وێران دەبێ.
مــن نەمزانــی و، كەســیش نەیزانــی زریكــەی مەلۆتكــەكان و قیژێنــی 
دایكەكانیــان چەنــد ســاڵ و قەڕنــی خایانــد. كــەس نەیزانی چونكــە هەمووان، 
هەركەسەو لەشوێنی خۆی كەوتبوو. كەسیش نەیزانی خەوێكی قووڵ هەمووانی 
بردۆتەوە یان هەموو بێهۆش كەوتووە. كەس نەیزانی هەمووان بەشێوەیەكی كاتیی 

مردوون یان هێشتا زیندوون و ئاگایان لەخۆیان نەماوە.
بنیادەمێك چەندە دەتوانێ بێبەزەیی و دڵڕەق بێ دەستی بچێتە خوێنی سیانزە 
ژنــی خــۆی لە كاتێكدا هەر ســیانزەیان یەكی مەلۆتكەیەكــی لەنێو منداڵدانیدا 
هەڵگرتــووە . چــۆن توانیــم ئەو تاوانــە گەورەیە ئەنجام بدەم و خواردنیش بخۆم و 

بشخەوم و گوێش لە گۆرانی بگرم.
مــن هەمــوو ئــەو ژنانەی خۆم كوشــت بە تاوانــی ئەوەی دووگیــان دەبوون. 
ئەوان نەدەبوایە دووگیان ببن. نەدەبوایە ناپاكیم لەگەڵدا بكەن و منداڵ بكەوێتە 
ســكیان. ئــەوان دەبوایــە بزانــن ناپاكیكردن لەگــەڵ پیاوێكی وەك من، كەپێشــتر 
براكەمــم و دوو هاوڕێكــەی خۆمم كوشــتووە، كارێكی هێندە ئاســان نییە. ئەوان 
چۆن بوێری و زاتی ئەوەیان كرد ئەو ناپاكییە گەورەیەم لەگەڵدا بكەن كە بەهیچ 
شــێوەیەك شــایانی بەخشین و چاوپۆشی كردن نیە. هەر سیانزەیان رێككەوتبوون 
ناپاكیــم لەگەڵــدا بكــەن. ئەگەر یەكێكیــان، تەنها یەكێكیان منــداڵ نەكەوتبایە 
ســكی و دووگیــان نەبوایــە زنجیــرەی ژنكوشــتنەكەم رادەگرت و هەموو شــتێك 
كۆتایــی پێدەهــات. بــەاڵم ئــەوان، هەریەكەو پاش دوو مانگ یان ســێ مانگ، 
ئەوپەڕی شەش مانگ، یەكێكیان هەر لە دوای مانگێك دوو گیان بوون. ئەوان 
دەبوایە بە تاوانی ناپاكیكردن بكوژرێن. من ئەوانم كوشــت. من هەر ســیانزەیانم 
بە دەستەكانی خۆم كوشت. من خۆیان و مەلۆتكە بێگوناهەكانی ناو سكیانم بە 
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دەستەكانی خۆم كوشت. منێك براكەی خۆمم كوشتبێ، منێك دوو هاوڕێكەی 
خۆمــم كوشــتبێ، منێــك كوشــتنی خەڵكم بــە كۆمەڵ و بە قۆنتــەرات گرتبێ، 
منێــك هــەزاران ئافەریــن و ملیۆنەها دینار و دەیــان ئۆتۆمبێلی ئاخیر مۆدیل و 
چەندەهــا نیشــانەی ئازایەتیــم لە بەرامبەر كوشــتنی خەڵــك وەرگرتبێ دەبێ چ 
باكێكم بە كوشتنی ژنە ناپاكەكانی خۆم هەبێ. لەدوای كوشتنی براكەم و دوو 
هاوڕێكەم ســڵم لە كوشــتنی هیچ بنیادەمێك نەكردەوە. دەســتم لە كوشتنی هیچ 
رۆحلەبەرێــك نەپاراســت. بــەاڵم نەمدەتوانی چــاو لە ناپاكی ژنەكانــم بنووقێنم. 
لەناخی خۆمدا پیاوێكی بەغیرەت وناموسپەرست بووم. ژنەكان، ژنی من بوون. 

ژنی شێقابۆ بوون. نەدەبوایە ناپاكیم لەگەڵدا بكەن.
دادوەر، ســێ جاری بەدوای یەكدا چەكوچەدارینەكەی كێشــا بە مێزەكەی 
بەردەمــی و رووی لەمــن كــردەوە: - قابیل ئادەم...ئەها، ناوی ســیانیت نیە. تۆ 
تۆمەتباری بە كوشتنی سیانزە ژن، كە بەپێی شەرع و یاسای واڵت هاوسەری 
تۆ بوون، لەكاتێكدا هەر سیانزەیان دووگیان بوونە. ئایا دان دەنێی بەو تۆمەتەی 

بەپێی بەڵگە لەسەرتدا تۆمار كراوە و ئەوەتا لە بەردەستی دادگا دایە؟..
***

دایكم، لەدوای ئازادبوونمدا لە زیندان، تەنها یەك شەو حەواندمییەوە. 
ئێستاش نەمزانی ئەو چۆن و لە كێ و لە كوێ زانی من هیوام كوشتووە. 
پێیــەوە دیاربــوو زۆر لێم پەســت و تــووڕە بوو. لەگەڵ ئەوەشــدا ئیزنی 
دا شــەوی یەكەمــی ئازادبوونم لــە ماڵە قوڕەكەی ئەودا بەســەر بەرم. 
بەیانییەكەی رۆژی دواتر بێ ئەوەی سەیری چاوەكانم بكات، دوا قسەكانی 
خــۆی كــرد » من دەچم لەو چۆڵەوانییانەی قەراخی شــار بەدوای تەرمی 
هیوای كوڕمدا دەگەڕێم تا بەر لەوەی سەگانی برسی و گورگ و چەقەڵ 
بیخۆن تەرمەكەی لەســەر زەوی هەڵگرمــەوە، لە كۆڵ خۆمی هەڵگرم و 
بەدوای گۆڕێكدا بگەڕێم تیایدا بینێژم. تۆش لە ماڵەكەی من بڕۆ دەرێ و 
چیتر سەرمەكەوە بەم ماڵەدا. من شیری خۆم لێت حەرام كردووە و حاشا، 
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تۆ چیدی كوڕی من نیت«.
لــەو رۆژە بــە دواوە دایكــم بوو بە ســێبەرێكی ســەرگەردان. وەكو 
تارماییەكــی بێدەنگی لێهات. من دواتر، خزمەتكارێكم بۆی تەرخان كرد 
پێیــڕا بــگات. بەاڵم لــەو بەدوا دایكــم الڵ بوو. یان خــۆی الڵ كرد و بۆ 

یەكجاری مانی گرت لە قسەكردن.
خانوویەكــی بچوكــم لــە یەكێك لــە گەڕەكــە راقیەكانی شــار، بەو 
موچەیەی بۆمیان بڕییەوە، بەكرێ گرت. هەر هەفتەیەك دوای ئازادبوونم 
بە فەرمانی زەیتونیپۆشــە سەر خڕە ناشــرینەكە، الی خۆیان دامەزرام و 
منیش بووم بە زەیتونیپۆشێكی دەستڕۆیشتوو. زۆربەی رۆژەكان لەگەڵ 
مەفرەزەیەكدا دەكەوتمە ناو شار. چەند كەسێكم لە فولكەی ناوەڕاستی 
شــاردا، بە بەرچاوی خەڵكــەوە، بە تۆمەتی ئەوەی مــۆڕەی لێكردووین و 
كەیفی بە حكومەت نایێ و لە نیەتی دایە دربێكی خراپەكاری لە حكومەت 
بوەشێنێ، بێ دادگاییكردن كوشت. كتوپڕ هەڵمدەكوتایە ناو گازینۆیەك، 
ناو چایخانەیەك، ناو چێشتخانەیەك، ناو یانەیەكی وەرزشكردن و راست و 
چەپ، خەڵكەكەی ناویم دەدایە بەر قامچی و شەق و زللە. لە ماوەیەكی 
كورت دا، خۆم بە خەڵكی شار ناساند و ناوی«قابۆی تەواری« ترسی پژاندە 
سەر گەڕەك بە گەڕەك، شەقام بە شەقام، كۆاڵن بە كۆاڵن، ماڵ بە ماڵی 
شــار و تەنانەت دەوروبەری شــاریش. هەر ئەوەندەی یەكێك بیگوتبایە 
» قابــۆی تــەواری هات« دەبووە فڕكان فڕكان و هەمووان ســەری خۆیان 
دەبردەوە ناو ملیان و شار تێكڕا بێدەنگ دەبوو. من لە پرۆڤەو مەشقدا بووم. 
دەبوایە بكەومە بەر ســەرنجی دەســەاڵتی شار. لە وەرزی یەكەمی دوای 
ئازادبوونم شارم وەكو ماستی مەییو لێ كرد. لە وەرزی دووهەمدا، سەر 
پشــكیان كردم لە شوێنێك كە خۆم زەوییەكەی هەڵدەبژێرم كۆشكێكم 
بۆ ئاوا بكەن. لەسەر داوای خۆم، لەبەرامبەر خانووە قوڕەكەیدایكم، سێ 
خانوویان كڕی، هەرسێكیان دایە بەر چەقۆی شۆفڵ و تەختیان كرد و لە 
شــوێنیاندا كۆشكێكی شــاهانەیان بۆم دامەزراند و پڕیان كرد لە كەل و 
پەلــی ناوماڵ و رازاندیانەوە. دوو ئۆتۆمبێلی دوا مۆدێلیان لەبەر دەرگای 
كۆشكەكەم راگرت. داوایان لێمكرد لیستێكی سەد كەسییان وێدەم تاوەكو 
مەفرەزەیەكی دەستوەشێن دامەزرێنم و لەژێر فەرمانی مندا بن. باشتر 
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وایە هەر ســەد كەسەكە خاوەن رابردووی چەقۆ وەشێنی و خراپەكاری و 
زەالمكــوژی و زینداندیتــووی ئازاو چاونەترس بن و لەو كەســانە بن كە 
مێشــكیان لەهەموو هەستێكی نەتەوەیی بەتاڵكرابێتەوە و، لە كوشتن و 

تااڵنكردن و خوێنڕشتندا سڵ نەكەنەوە.
كەسێكم تەرخان كردبوو، خێرا خێرا هەواڵی خولە دیمۆرەم بۆ بێنێ. 
ئەو ئێستا، دوای دەركەوتنی من و هەر بە فیتی منیش، لەالیەن دەسەاڵتی 
شــارەوە كەمتــر بایەخــی پێدەدراو كەمتریــش رێگەی پێــدەدرا بێتە ناو 
دایەرەی ئەمن و، لە دە جاران، زەیتونیپۆشە سەر خڕە ناشرینەكە، ئەگەر 
جارێــك رازی بوایە بۆ چەند خولەكێك بیبینێ. ئەو هێشــتا نەیدەزانی » 
ئــەو قابۆی تەوارییە كێیــە دەركەوتووە.. ئەوە لە كوێ هات وا خێرا منی 

دایە پاش و بەخۆی پێش كەوت«..
هەر لە وەرزی دووهەمی ئازادبوونمدا بوو كەڵكەڵەی ژنهێنان كەوتە 
مێشــكم و كەوتمە یادی ئەو كچە چاو حەلواییە پرچ ســیس و روخســار 
خــڕ و خرپنەكــەی كۆاڵنەكەمان. ئەو ناوی زێڕین بوو. كچێكی بااڵبەرز و 
باریكەڵــەو قیت و قنج. كاتێك بە رێگادا دەڕۆیی ســوێندت دەخوارد ئەو 
بەدەم رۆیشــتنەوە ســەما دەكات. ئەو بە ســەماكردنەوە دەڕۆیشت. بەر 
لەوەی راپێچی مەیدانەكانی دۆزەخی قادسییەم بكەن ئەوم خۆشویست. 
ئێســتا كەوتمــە یادی ئەو. نــاردم لە بارەیەوە هەواڵم بــۆ بێنن. گوتیان 
هێشــتا شــووی نەكردووە و بە هەموو كەس قایل نیە. شەوێكیان لەناو 
پێخەفە ئاوریشــمییەكەم خەو لە چاوانم زڕابــوو، هەر گینگڵم دەدا، ژێر 
زەمینە دۆزەخییەكەم كەوتەوە بیر. هەزاران جار شەقیان لەناو گەڵم دابوو، 
هەزاران جار كێشــی قورســیان بە هێلكەكانمەوە هەڵواسیبوو. هەزاران 
جــار وایــەری كارەبایان بە هێلكەكانمەوە بەســتبۆوە و بــەدوای خۆیاندا 
رایانكێشــابووم. دڵم ختوورەی ئەوەی كرد نەوەكا لە پیاوەتی كەوتبێتم. 
بەیانییەكەی رۆژی پاشتر، بێ ئەوەی كەس پێبزانێ، بێ ئەوەی بە كەس 
بڵێم، ســلفم لە ســەیارەكەمدا و هەتا ناو پایتەخت نەوەستامەوە. چووم 
لە ئوتێلێكی نمرە یەك و پێنج ئەســتێرە ژوورێكم گرت. خۆم نەخســتە 
بەرچــاوی كەس. نەمهێشــت كەس بمناســێتەوە. رۆژی پاشــترێ چوومە 
شــاری پزیشــكان. گەڕام و سووڕام. تاقیبم كرد و پرس و جۆیەكی زۆرم 
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كــرد. تابلۆی زۆرێك لە پزیشــكانم خوێندەوە و خــۆم كرد بە نۆڕینگەی 
ئەو پزیشــكەی لە هەمووان باشــتر بوو. پارەی زۆرم دایە سكرتێرەكەی. 
بــە تەنها بردمییە ژوورێ. پارەی زۆرم خســتە ســەر مێزەكەی. هێندەی 
كــە بتوانێ، ئەم ئێوارەیە لەنۆڕینگەكەیەوە یەكســەر بچێتە پێشــانگای 
فرۆشــتنی ئۆتۆمبێلە هەرە باشــەكان و ئۆتۆمبێلێكی كەشخە بە پارەی 
كاش بكڕێت. حەپەسا. گوتی » ئەمركە. چیت دەوێ بۆتی بكەم بەگم«. 
گوتــم » من لــە ژیانی خۆمدا، لەماوەی رابــردوو، ئەزیەت و ئازاری زۆرم 
بینیوە. دوژمندارم. دوژمنەكانم رفاندمیان و ماوەی شەش مانگ هەموو 
جۆرە ئەشــكەنجەیەكیان دام. ئێســتاش هاتوومە، دەمهەوێ بەر لەوەی 
دەسگیرانەكەم بگوازمەوە، دڵنیا ببمەوە لەوەی پیاوەتیم لەجێی خۆیەتی. 
وە ئایا تووشــی نەزۆكی نەبوومە. هەر ئەوەندەو هیچیتر«. پزیشــكەكە 
ئاقڵپیاوێكــی دنیادیدە بوو. بە تەوســەوە پێكەنی و گوتی » دوژمنەكان، 
دوژمنەكانی خۆیان دەكوژن بەگم. ئەوە حكومەتە، نەیارەكەی خۆی دەگرێ 
و ئەشكەنجەی دەدا. بەاڵم من هەقم بەم مەسەلەیەوە نیەو تۆیش ناچار 
نیت راســتیم پێ بڵێیت«. چی پشــكنین هەبوو، پزیشــكەكە بۆی كردم. 
دواجار، بە خەمبارییەوە تێیڕوانیم. ســەرێكی باداو گوتی » پیاوەتیت بێ 
خەوشــەو لەجێی خۆیەتــی. بەاڵم ئازارێكی هێنــدە زۆر بەر هێلكەكانت 
كەوتووە، بۆ یەكجارەكی نەزۆكی كردوویت و لە هەموو تەمەنتدا ناتوانی 
منداڵ دروست بكەی. هیچ هەوڵێكیش مەدە چونكە هێلكەكانت مردوون 
و لە هیچ كوێی دنیادا چارەســەری نیە«. هیچ ئەدرێس و ناونیشــانێكم 
الی پزیشــكەكە جێ نەهێشــت. نەمهێشت هیچ فایل و ئەوەلیاتێكم الی 

بمێنێ. وەك ئەوەی نە ئەو منی بینیبێ و نە من ئەو...
ئــەو ســڕ و رازەم بە پەنهانی هێشــتەوە و ئەحەدێك پێــی نەزانی. 
زێڕینم لە زێڕ و ئاڵتوون هەڵكێشا. خۆشترین باخچەی شارم رازاندەوە و 
جوانترین ئاهەنگم ســازكرد و زێڕینم گواســتەوە. لە حەژمەتی خەفەتە 
پەنهانییەكەم و، بۆ شاردنەوەی هەموو شك و گومانێك، شەوانە لە ماڵ، 
لە كۆشــكەكەی خۆم، لە بەرامبەر خانــووە قوڕەكەی دایكمی تێدا دەژیا، 
بەزمــی مەیخواردنــەوەم دادەمەزرانــد و زیاتری میوانەكانــم لە هاوڕێ 
زەیتونیپۆشــەكان بــوون. ئــەوان و منیــش هێندە ســەرخۆش دەبووین 
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ئاگامان لە هیچ رەفتار و كردارێكی خۆمان نەدەما.
هەمووی سێ مانگی پێنەچوو، زێڕین، كچە چاو حەلواییەكە، عەسرانێك 
دانیشــتبووین وەكو شاو شــاژن، قاوەمان دەخواردەوە، هەواڵەكەی پێدام. 
حەلــوا لەنێو چــاوە جوانەكانی دەبریقایەوە. روخســاری هێندە جوان بوو 
دەتگوت توێژاڵێكی تەنكیان لەسەرمانگێكی شەوی چواردە، هەڵماڵیوە و 
لەســەر رووخســاری ئەویان داناوە، هێندە گەش و نوورانی لێهاتبوو. من 
جاری یەكەم، لەبەر ئەوەی هەموو سەرنجم لەسەر جوانیە سیحراوییەكەی 
بوو باش لە قسەكانی نەگەیشتم، بەاڵم كاتێ ترپەكانی دڵم نائاساییان 
لــێ هات، كەمێك دەم و چاوم كرژ بوو، قســەكانم پێی دووبارە كردەوە. 
ئەو قســانەی، ئەو وەكو مزگێنی و موژدەیەك دایە من: » ئەمڕۆ بەیانی 
چوومە نەخۆشــخانەو تێستی دووگیانیم كرد. من دووگیانم ئازیزەكەم«. 
گوێم لە داڕمانی خۆم بوو لە ناوەوەی خۆمدا، وەك ئەوەی بوومەلەرزەیەك 
بە رێختەری سەد پلە لێیدابێتم. هەموو گیانم سەراوبن بوو. سەر و دڵم 
تێكئــااڵ. هەموو ئەو شــەوانە بە خێرایی، بــە بەرچاومدا تێپەڕین كاتێك 
لەگەڵ زەیتوونیپۆشەكاندا مەست و بێئاگا دەبووین و زێڕین بەو هەموو 
جوانیەی، دەتگوت ئاســكێكی كێوییە، بەدەم ســەماكردنەوە، لەناو ماڵدا 
هاتوچۆی دەكرد. من كەوتمە سەر زەوی. نەمدەویست زێڕین لە دەستم 
بچێ. هێندەی هەموو دنیا خۆشــیم دەویست. كۆشكە شاهانەكەم وەكو 
میزراح بە دەورمدا دەسووڕا. من بە دەوری خۆمدا دەسووڕام. وێنەی بلح 
و ناشــرینی هەموو زەیتونیپۆشــە چاو دەرپۆقیو و لچئەستوور و جەستە 
تووكنەكان بە دەورمدا دەسووڕایەوە و پێدەكەنین. قاقا پێدەكەنین. ددانە 
چڵكبەســتووەكانیان وەكو دوو ریزە بەردی كرێت و ناشرین دەچەقیە ناو 

چاوەكانم.
زێڕین بە بەرچاومدا زیوال زیوال بوو. دووركەوتەوە. دەگریا. دەموچاوە 
جوانەكــەی خۆی دەڕنییەوە. وەحشــەت دایگرتبوو. نەیزانی چی روودەدا. 
كاتێك هێور بوومەوە و هاتمەوە ســەر خۆم، زێڕین پەرداخێك ئاوی بۆم 
راگرتبوو » ئەوە چیت لێهات گیانەكەم. من نەمزانی ئەو هەواڵە خۆشــە 
ئاوهات بەسەر دێنێ. بێئەقڵی من بوو. ئاخر حەزم كرد بیكەمە موفاجەئە 

بۆت بۆیە یەكەو سەر پێتم گوت«..
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دەستم نایە سەر دەمی تا وسكت بێ. ئەو نەیزانی بەو موفاجەئەیە 
چی بەسەر خۆی و منیش هێنا.

رۆژی دواتر بانگی » وەلید مەشــنەقە«م كرد. رامســپارد بە تەنهایی 
و بێ ئەوەی كەس ئاگادار بێت بچێت لە دەوروبەری شــار، لە شــوێنێكی 
چەپەك و التەریك، شــوێنێك ئەقڵی جنۆكەیش بۆی نەچێ، خەرەندێكی 
قووڵ، یان چاڵێكی بێ بن، یان بیرێكی مەترووكە بدۆزێتەوە و، هەتا ئەو 
كارە نەكات نەگەڕێتەوە ماڵ. وەلید مەشنەقە بەرپرسی پاسەوانەكانم بوو. 
ئەو چوار جار لەسەر زەالم كوشتن و كەتنی ئابڕووبەرانە دەسگیركرابوو، 
لە دادگا بە ئیعدام حوكم درابوو. بەاڵم هەر چوار جارەكە، كە دووجاریان 
شــەوەكەی بردبوویانە ژووری تاكە كەســیش بۆ ئەوەی رۆژی دواتر، لە 
بەیانی زوودا بیبەن لە سێدارەی بدەن، كەچی بە موعجیزە رزگاری ببوو، 
ئەو خەڵكی یەكێك لە شارەكانی ئەوپەڕی باشوورە. لەگەڵ هەر كەتنێك 
و رزگاربوونێكی لە ئیعدامدا، دوور دەخرایەوە بۆ شارێكی دیكە. تا چەند 
ســاڵێك بەر لە ئێستا هات و لەم شارەیا گیرسایەوە دەیانگوت ژنێكی لە 
رادەبەدەر جوانی هەبوو. هەموو جارەكانی كە وەلید مەشنەقە دەگەیشتە 
ئەوێ، كە ملی بخەنە نێو پەتی سێدارە، ژنەكەی دەچووە الی بەرپرسێكی 
گەورەو ملی مێردەكەی لە پەتی سێدارە دەهێنایە دەرێ و لە زیندانیش 
ئازادی دەكرد. دواجار كە ژنەكەیش لێی بێزار دەبێت و تەالق وەردەگرێ 

ئێستا وەلید مەشنەقە باوەرپێكراوترین زەالمی منە.
 هەر هەمان رۆژیش زێڕینم بردە بازار و لە مژدانەی دووگیانبوونی 
نیو كیلۆ ئاڵتوونم بەبەرۆكیەوە كرد و خۆشحاڵی و شاگەشكەیی خۆم بە 

سكپڕبوونی نیشان دا.
دەمەو ئێوارە كە لەنێو گریانێكی قووڵی شاراوەدا، تریقەی پێكەنینم 
لەگەڵ زێڕین لە هەموو كۆشــكە شاهانەییەكەم دەنگی دەدایەوە، وەلید 
مەشــنەقە گەڕایەوە. ئەو ئێســتا نیواونیــو كــوردی و نیواونیو عەرەبی 
قســەی دەكــرد. دوای گەڕانێكی زۆر، لە ســووچی رۆژئــاوای غاباتەكەی 
دەم چەمەكەی قەراخ شــار، بیرێكی قووڵــی كوێرەوەكراوی دۆزیبۆوە كە 
پلێتێكی ئاســن خرابووە ســەر دەمی بیرەكە. وەلید مەشنەقە كە هێشتا 
نەیدەزانی من ئەو شــوێنەم بۆچییە، بەاڵم شــكی كردبوو، كارێكی زۆر 
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نهێنــی و گرنگم پێیە، بۆیە كاتێك پرســیارم لێی كــرد، ئەی ئەو غاباتە 
پاســەوانی لێ نییە. گوتی پاســەوانێكی ئیختیاری لێیە، پێیەوە دیارە زۆر 
موحتاج و دەســتكورتە. شــتێك پارەی بدەینێ، شــەوەكە، رەوانی ماڵێی 
دەكەینەوە هەتا بەیانی نەیەتەوە. وەلید مەشنەقە زوو لە شت دەگەیشت 
و كاربەڕێكەرێكی بلیمەتیش بوو، لەو چەشــنە ئادەمیزادانە بوو بە دڵی 
تۆ ئیشەكەی تەواو دەكرد. پێم گوت دەمهەوێ چی بكەم. ئەو نە سەری 
سوڕماو نە عاجباتی گرتی. تەنها سەرێكی لەقاند و گوتی » باشە شێخ«. 
ئەو نازناوەی شێخیش هەر ئەو لەسەری دانام و پاشانیش كورتكرایەوە تا 
لەسەر زاران خۆش بێ و بوو بە »شێقابۆ«. خۆشیم لە پاشناوی »تەواری« 
نەدەهــات. شــێخەكە گەورەتری دەنواندم. كاتێك دەیانگوت » شــێقابۆ« 

وامهەست دەكرد یەكێكم لەو ئەمیرانەی واڵتانی كەنداو.
بە زێڕینم گوت بە جوانترین شــێوە خــۆی بڕازێنێتەوە. ئاهەنگێكی 
گەورەی بووك گواســتنەوە هەیــە لەناو غاباتی خوارەوەی شــار. هەموو 
ملئەســتوورەكان بــە خێزانــەوە بانگهێشــتكراون و دەمهــەوێ ئەو وەكو 
شــاجوانی ئاهەنگەكە رەونەق بداتەوە. كاتێ شەو، عەبا رەشەكەی خۆی 
بە بەری شــاردا كرد و واڵت نوقمی نێو تاریكی پاییز و بێدەنگی و كپی 
بوو، من و زێڕین لەســەر كوشــنی دواوەی ئۆتۆمبێلە كەشخەكەم سوار 
بووین و وەلید مەشنەقە بەرەو غابات لێیخوڕی، كەوتمە دوودڵی و چی وای 
نەمابوو، ئەو هەموو جوانییەی خوا بە زێڕینی بەخشیبوو، ئەویشی بەمن 
بەخشیبوو، لە بڕیارەكەمدا پەشیمان ببمەوە. بەاڵم قودرەتێكی زۆر بەهێز 
لە ناومدا سەری هەڵدابوو، بە بەردەوامی دنەی دەدام بڕیارەكەم جێبەجێ 
بكــەم. نەدەكرا تەمەنێك بە دیار گەورەبوونی منداڵێكدا بەڕێ بكەم كە 
نەمدەزانی كــێ باوكێتی و، ئایا چەند منداڵی دیكەی ئاوهایش بەدوایدا 
دەهات. نا، ئەوە لە ســەرووی توانای تەحەمولــی هەر پیاوێكە. هەوڵمدا 
رقم لە زێڕین هەســتێ و لەبەر دڵی خۆمدا قێزەون و ناپاك و ناشــرینی 
بكەم. لەبەردەم بیرێكی مەترووكە راوەســتا. ئەو ناوە نیوە تاریك و كپ 
بوو. ئیشارەتم دایە وەلید مەشنەقە چووە سەر وەختی پاسەوانەكە. هەتا 
ئەو گەڕایەوە من زێڕینم دابەزاند و رامكێشــایە ســەر كۆنە بیرەكە. بە 
شێویەك تووشی شۆك ببوو تەنها بە چاوە حەلواییەكانی لێم دەپاڕایەوە 
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و زمانــی الڵ ببــوو. تێمگەیاند ئــەو مەلۆتكەیەی لە ســكیدایە هی من 
نیەو من بەپێی راپۆرتی پزیشك پیاوێكی نەزۆكم. تێمگەیاند ئەو ناپاكی 
لەگەڵدا كردووم و دەبێ بمرێ. بەاڵم پێشمگوت هێندەم زۆر خۆش دەوێ، 
مەحاڵە بتوانم هیچ ژنێكی دیكەم ئاوها خۆش بوێ. فیشەكێكم لەسەر 
دڵی دا. فیشەكێكیشم نا بە تەختی نێوچەوانیەوەو ئیشارەتم دایە وەلید 
مەشــنەقە تــا فڕێی بداتە ناو كۆنە بیرەكــە. هەندێكیش خۆڵ و بەردی 
فڕێدایە سەری و پلێتە ئاسنەكەی نایەوە سەر بیرەكەو خۆمان لە تەپ و 
تۆز داتەكاند و سواری سەیارە بووین و گەڕاینەوە. ئەو شەوە تا بەیانی، 

بێ راوەستان خواردمەوە، جگەرەم كێشاو گریام..
نەمهێشــت مانگێكی پێ بچێ » ســەفۆرا«م هێنا. ئەویش نەیهێشت 
دوو مانگی پێ بچێ مژدانەی سكپڕبوونی پێدام. ئەویشم برد. لە هەمان 
شــوێنی كوشتنی زێرین، فیشەكێكم لەســەر دڵی داو فیشەكێكیشم لە 
تەختــی نێوچەوانی دا و وەلید مەشــنەقە فڕێــی دایە نێو بیرە قووڵەكە. 
ســەریمان داپۆشــی و گەڕاینەوە. ئەو شــەویش تا بەیانی خواردمەوە و 

جگەرەم كێشا..
دوای دوو مانگێك، ئەمرمان پێ كرا، چەند یاخیبوویەك لەنێو گوندێكی 
عاســێدا دەورە دراون بــەاڵم شــەڕێكی زۆر ئازایانە دەكــەن و هێزەكانی 
حكومــەت زیانێكــی زۆریــان پێگەیشــتووە و لــە پاشەكشــێدان. پەنجــا 
زەالمــی ئــازای خۆم، بە هەموو چەك و تفاقێكــەوە برد و لە پەالمارێكی 
خۆكوژیدا چوینە ناو گوندەكەو یاخیبووانمان تا ئەودیوی شاخەكەی پشت 
گوندەكەوە راو نا. چوار لە زەالمەكانم كوژراو هەشــتیش بریندار بوون. 
حكومەتیــش هــات و خەڵكەكەی بە ورد و درشــتەوە خســتەناو زیلێكی 
سەربازی و گوندەكەی لە شوێنی خۆیدا تەخت كرد. لەنێو ژنەكاندا چاوم 
كەوتە ســەر كچێك. دەتگوت زێڕینەو زیندوو بوویتەوە. ئاماژەیەكم دایە 
وەلید مەشنەقەو بەر لەوەی من بگەمە ماڵ ئەو لە ماڵێ بوو. ناوی مێرەم 
بوو. یەك هەفتە بەبێ راوەســتان گریا. پاشان خۆی رادەست كرد و وەك 
مۆمی لێ هات. ویستم حیكایەتی زێڕین و سەفۆرای بۆ بگێڕمەوە تا پەند 
وەربگرێ و ئەویش لە دەســت نەدەم. بەاڵم ئەوە ســڕێك بوو نەدەبوایە 
هیچ كەسێك بیزانێ. بۆیە، ئەویش دوای تێپەڕبوونی سێ مانگ، هەواڵی 
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دوو گیانبوونی پێدام و شەوی كوشتنی ئەویش، هەتا بەیانی خواردمەوە 
و جگــەرەم كێشــا. چوارەمیان ناوی ترێ بــوو. پێنجەمیان قەیرە كچێكی 
زیتەڵ و شۆخ و زۆرزان بوو. بەاڵم ئەویش بوو بە ئاڵقەیەك لە زنجیرەی 
ژنــە ناپاكە كوژراوەكان. ماوەیەك وازم لە ژنهێنان هێنا. بەاڵم نەمتوانی 
بێ ژن بژیم. لەماوەی شــەش ســاڵدا سیانزە ژنم هێنا. هەر سیانزەیانم 
دوای ســكپڕبوونیان كوشــت و بە مەلۆتكەكانی ناو زگیانــەوە فڕێدرانە 
ناو بیرێكی كوێرەوەبووی ئاو لە ســووچی رۆژئاوای غاباتەكەی خوارەوەی 
شــار. هەتا ئەم ســاتەیش بێجگــە لەمن و وەلید مەشــنەقە، كەس بەو 
نهێنییەی نەزانی. كەســیش نەیزانی هەر دوای كوشتنی سیانزەهەمین 
ژن و فڕێدانی بۆ ناو بیرەكە، وەلید مەشنەقەشــم هەر لەوێ كوشــت و 

جەنازەكەیم فڕێدایە ناو هەمان چاڵ.
***

دادوەری ناوەڕاســت، خــدری مــردوو، پێیــەوە دیاربــوو واقی وڕمــاوە و هەتا 
ماوەیــەك، لەگــەڵ ئەوەیــدا هەوڵی زۆریــدا بەاڵم نەیتوانی دەمــی لێكبكاتەوە و 
هیچ قسەیەك بكات. نەیدەتوانی تەنانەت وێنای ئەوەش بكات بنیادەمێك دەبێ 
چەند دڕندەو گورگســیفەت بێ تا بتوانێ ئاوها بە ئاســانی و بێباكی باس لە 
كوشــتنی ژنەكانــی خــۆی، لە كاتێــكا هەریەكەو مەلۆتكەیەكی لە ســكدا بووە 

بكات. چۆن دەكرێ كوشتنی مرۆڤ هێندە بووبێتە كارێكی ئاسان.
» گــەورەم جەنابــی دادوەر . مەگــەر جەنابتــان لــەم واڵتــەدا ناژیــن؟ لێــرە 
مرۆڤــەكان لەبــەر دڵناســكییان زۆر بە كەمی دەچنە ڕاوە پۆڕ و راوە كەروێشــك 
و راوە سوێســكە. زۆر بــە دەگمــەن ئاســكێك یــان بزنە كێوییــەك راو دەكەن. لێرە 
مرۆڤــەكان بــە دیقەتێكــی زۆرەوە، لە كاتی رۆیشــتنیان بە رێگادا، ســەیری بەر 
پێــی خۆیــان دەكــەن نەوەكا پێ لەســەر شــارە مێروولەیەكدا دابنێــن و مێروولەكان 
بپلیقێننەوە. لێرە مرۆڤەكان زۆر بە كەمی دەتوانن مەڕێك یان تەنانەت مریشكێكی 
زیندوو بكوژنەوە. لێرە مرۆڤەكان قەت ناوێرن هێالنەی پەرەسێلكەو حاجی لەقلەق 
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تێكبــدەن. لێــرە مرۆڤەكان دڵیان رێگەیان پێنادات ئەو مشــكانە بكوژن كە جواڵە 
ئاردەكانیــان دەدڕێنــێ و ئاردەكانیــان بەو گۆڕە وەردەكات و، تەنها لێی دەكەن بە 
هەرا تا لە ماڵەكەیان بچێتە دەرێ. لێرە مرۆڤەكان ئەگەر زەڕنەقووتەیەك ببینن 
لــە هێالنەكــەی كەوتۆتــە ســەر زەوی، دەســتەكانیان دەكەن بە لۆكــەو بە نەرمی 

هەڵیاندەگرنەوە و بەهێواشی لەناو هێالنەكەی خۆی دایدەنێنەوە. 
گەروەم، جەنابی دادوەر،. من پێشتر رقم لەو كەسانە هەڵدەستا كە باسیان لە 
كوشتنی دوژمنەكانیشیان دەكرد و پێموابوو، دەبێ ئەگەر لە شوێنێكا رووبەڕووی 
دوژمنیــش ببینــەوە چاوەكانمان بنووقێنین تا بڵێین یەكدیمان نەدیوە. بەاڵم ئێمە، 
لــە بەختــی رەشــمان، رۆژگار لەگەڵمانــدا كەج هەڵســوڕا. قەدەر ئێمــەی دڵپاك 
و، ئێمــەی ئەندێشــە چــاك و گوفتارچــاك و كردارچاك. ئێمەی رووناكویســتی 
ژیاندۆســتی نوقمــی جەهالــەت كرد. شمشــێرە ملپەڕێنەكان هاتــن و پەردەیەكی 
رەشیان دادا بەسەر هەموو سەرچاوەكانی رووناكاییمان. تەنانەت چوون بە وێزەی 
خۆریــش تــا بیكوژێننــەوە و نوقمــی نێــو رەشــایی و نووتەكیمان بكــەن. ئەوانی 
چەپەڵ هاتن و ئێمەشــیان لەگەڵ خۆیاندا لە گاڵوی و پیســی وەردا. لەوســاوە 
ئێمــە یەكــدی دەكوژیــن كە ئەوان هاتن و دزەیان كردە ناو مێشــكمان و داگیریان 
كردین. ســەرەتا بە تاك مرۆڤەكانمان دەكوشــت هەتا شــەرممان شــكا، دواتر، كە 
بۆنــی خوێــن بــە لووتماندا خۆش هات بە زنجیرە، مرۆڤەكانمان دەكوشــت. دواتر 
لێڕاهاتین بە كۆمەڵ بكوژین. ئەوجا گڕی دڵمان دانەدەمركاو كەوتینە كوشتنی 
ورد و درشتی دانیشتوانی گوندێك، ئەوجا شارێك، ئەوەبوو ئیشتیهای كوشتنمان 
تــا دەهــات زیاتــر دەكرایــەوە و حەزمــان چــووە ئــەوەی گڕ لە جەســتەی واڵتێك 
بەردەین و هەموو خەڵكەكەی تێدا بسووتێنین. حەزمان چووە قڕكردنی گەلێك. 
میللەتێك. نەتەوەیەك. ئەوجا كە هەموو ئەوانەمان كرد گەڕاینەوە سەر خۆمان. 
دەبوایە هاوڕێكانمان بكوژین. لە ناخی هەر یەكێكماندا قابیلێك ســەری هەڵداو 
حەزمان چووە ئەوەی براكانمان بكوژین. دەتگوت لە ئاســمانەوە ئەركی ئەوەمان 
پێ ســپێردراوە هەناســە لە ژیان ببڕین و گۆی زەوی، دوای ئەوەی لە پیســی و 
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بۆگەنیی هەڵدەكێشین، ئاگری تێبەردەین و بە خۆیشمانەوە بیسووتێنین.
بەڵێ گەورەم، جەنابی دادوەر. با ســەری موبارەكتان ســوڕ نەمێنێ. ئێمەی 
بنیادەم و گورگە دڕندەكان لە شوێنی خۆمانین. ئێمە لەناو پۆشاكی ئاوریشمی 
و لەنێــو كۆشــكە رازاوەكانــدا دەژیــن و گورگەكانیــش لەناو دارســتانەكان. بەاڵم 
ئەركەكانمان گۆڕیوەتەوە. هێندەی ئێمە یەكدی دەكوژین، هێندەی ئێمە حەز بە 
تــام و بۆنــی خوێــن دەكەین، هێندەی ئێمە كەڵب و ددان لە حەوكی یەكدی گیر 
دەكەین، گورگەكان نایكەن. ئەوان تەنها هێندەی تێربوونی گەدەی خۆیان نێچیر 
راو دەكــەن. كەچــی ئێمە بۆدامركاندنــەوەی رق و قینمان دەوروبەرمان دەكوژین. 
گەلێجاریــش هەر تەنها بۆ ســەلماندنی ئازایەتیمــان ئەوە دەكەین، زۆرجاریش بۆ 

هیچ. بەڵێ جەنابی دادوەر. بۆ هیچ یەكدی دەكوژین..
مــن براكــەی خۆمم كوشــت تــا چەند رۆژێــك زیاتر بژیــم. دوو هاوڕێكەی 
خۆمم كوشت تا دوا پردی نێوان خۆمی پێشتر و منی داهاتوو بڕووخێنم. سیانزە 
ژنی خۆم بە ســیانزە كۆرپەی ناو ســكیانەوە كوشــت تا شــەرەفی خۆم بكڕمەوە. 
هــەزاران مرۆڤــی بــێ گوناهی هاوزمانی خۆم كوشــت و فرۆشــتیانم بە دوژمن 
تا ئافەرینێكی زیاتر وەرگرم.. ئەوانە هەموو یەكســانە بە هیچ. هیچێك لەوانە 

دەلیل نین بۆ كوشتن. 
- كەواتــە. قابیــل ئــادەم. ناســراو بــە شــێقابۆ. دان دەنێــی كــە هــەر ســیانزە 

هاوسەرەكەی خۆتت، بە سیانزە مەلۆتكەی ناو سكیانەوە كوشتووە؟..
- بەڵێ گەورەم. جەنابی دادوەر. دانی پێدادەنێم. دان بەو راستییەشــدا دەنێم 
كە ئەوان، هەر ســیانزەیان لە گوڵ پاكتر بوون. لەدوای كوشــتنی ســیانزەهەمین 
ژنم لە شەڕێكدا بریندار بووم و ناردمیان بۆ دەرێی واڵت. برینەكەم زۆر قورس 
نەبوو. منیش هات بە مێشكمدا داوای پزیشكێكی شارەزای نەزۆكیم كرد. گوتم 
بەشــكو زانســتی پزیشــكی لەو چەند ســاڵەیا ئەوەندە پێش كەوتبێ چارەســەری 
نەزۆكییەكــەم بــۆ بكــەن. دوای پشــكنینێكی زۆر پزیشــكەكە گوتی » عەیبت 

نیە. تۆ نەزۆك نیت..«
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گوتم » واتای چی دكتۆر. ئێستا نەزۆكیم نەماوە یان هیچوەخت، پێشتریش 
نەزۆك نەبوومە«؟

گوتی« نا. هیچ وەختێ نەزۆك نەبوویتە«..
ئاە. خوایە گیان. تازە زانیم چ تاوانێكی گەورەم كردووە. تازە زانیم ســیانزە 
ژنی پاكیزەو بێگوناە و، ســیانزە مناڵی خۆمم كوشــتووە. من ئەوكاتی نەدەبوایە 
پشت بە تەشخیسی یەك دكتۆر ببەستم. بەاڵم گرنگ نیە گەورەم. جەنابی حاكم. 
من لەو ســپێدەیەدا، كە براكەی خۆمم كوشــت لە ترۆپكی مرۆڤبوونەوە هەڵدێرام 

بۆ قوواڵیی چاڵێكی گەناو و داچۆڕام لە هەموو خەسڵەتێكی ئینسانبوون.
- تــۆ ســیانزە ژنــی خــۆت بە تۆمەتی ناپاكیكردن كوشــت. ئەوا گریمان تۆ 
لەســەر هــەق بوویــت و ئــەوان ناپاكییــان لەگەڵ كردوویــت، كە دەرچــوو ئەوەیان 
نەكردووە. باشە، هەریەكێك لەوان ناپاكییان تەنها لەگەڵ تۆدا كرد و حوكمت دان 
بــە كوشــتن. ئــەی دەبێ حوكمی تۆ چی بێ كــە ناپاكیت لەگەڵ میللەتەكەی 

خۆتدا كردووە؟
- مــن گــەورەم؟. رەنگــە بە دیوێكــدا من بێگوناە بم جەنابــی دادوەر. ئێمە، 
تەنانەت بە روونی لە پەیامەكانی ئاسمانیش نەگەیشتووین. ئەگەر مەال سمێڵ 
تاشراوە ریشبەڵەك و زۆر بڵێكە راستی كردبێ دەیگوت » بنیادەمەكان بوونەوەر 
گەلێكی ناچیز و بێ ئیرادەن. هەروا خولقێندراون. قوڕەكەیان ئاوها گیراوەتەوە. 
ئــەوان بەرپــرس نیــن لــەو كارانەی دەیكەن. چونكــە ئەوان بــە درێژایی تەمەنی 
كورتیان تەنها ئەوە دەكەن، كە هێشتا لەناو سكی دایكیاندا بوونە لە نێوچەوانیاندا 
نووســراوە. كەواتــە گــەورەم. جەنابی دادوەر، مــن تەنها ئەو كارانەم كردووە كە لە 
نێوچەوانم نووسراوە. نە شتێ كەم و نە شتێ زیاد. قەدەریشم وابووە باوكم ناوی 
براكەم بنێ هیواو كوڕێكی چاك و باشی لێ دەرچێ و لە پێناو گەلەكەی دا 
گیانــی خــۆی بەخــت بــكات و، ناوی منیش بنێ قابیل تــا مێژووی خەلیقەت 
و حیكایەتــی كوشــتن لــە منەوە دووبارە ببێتــەوە. دەكرا براكەم ناوی قابیل بێ و 
نــاوی مــن هیــوا بــێ. ئەی بۆ ئەوە رووینەدا. بۆ رۆڵە باشــەكە، هەر لەگەڵ لە 
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دایكبوونیــا درا بــە هیواو رۆڵە خراپەكــەش، لەگەڵ لە دایكبوون و ناونانمدا درا 
بەمن. 

ئێمــە هەردووكمــان، مــن و هیــوای بــرام، بە پاكی لە دایــك بووین. بەاڵم بە 
دوو شــێوازی جیــاواز ژیایــن. دەكــرا من هیوای برام بــم و قابیل نەبم. یەكەمین 
قابیلیش دەكرا هابیلی برای بێ و، ئەوكاتی رۆڵ و شوێنەكەیان دەگۆڕا. باشە 
لێرەدا ســوچ و گوناهی من لە كوێیە. دیارە، گوناهباربوونم لە ســەرەتای رۆح 
بــە بەرداكردنمــدا لــە قەدەر و بەخت و نێوچەوانمدا نوســرابوو. مــن ئەوەندە دەزانم 
نەمویســتووە هیچكەســێك بكــوژم. مەیلی كوشــتن لەناو مندا نەبــوو. یان كپ 
كرابوو. نازانم. بەاڵم من مەیل و حەزم بۆ كوشتن تێدا نەبوو. ئەوان. زەیتونیپۆشە 
رەشتاڵ و خوێنتاڵ و لچئەستوورەكان، داگیركەرە خاوەنماڵەكان، نموودی جەهل 
و مارمیلكەكانی بیابان، یەكەمجار ژێرزەمینە دۆزەخییەكەیان نیشــاندام. لەوێ 
مــن هــەزاران جــار مــردم. هەر هــەزار جارەكــەش فڕێیــان دامــە جەحەندەمێكی 
پــڕ لــە وەحشــەت. مــن هــەر نەمدەزانی هیــوای برام دەســگیركراوە. پاشــان دوو 
رێیــان لــە بەردەمــم دانــا. یان كوشــتنی براكــەم و درێژەدانبە ژیانێكی شــاهانە، 
یــان ژێرزەمینــە دۆزەخییەكــەو مردنێكی پڕ لە عەزاب.ئەو عەزابەی هیچ كەس 
نایەوێ بیبینێ. من دیبووم. نەمدەتوانی بگەڕێمەوە ئەوێ. من شــەش مانگ 
لەوێ بووم. هێندەی شەش قەڕن عەزابم كێشا. ئەوەی من لە راستەقینەیا بینیم 
هەر بنیادەمێك لە خەونیشیا بیبینێ ئامادەیە دایك و باوكیشی بكوژێ و رێی 
نەكەوێتــەوە ئــەوێ. مــن چیــم بكردبا. بەر لــەوەی تەقە لە براكــەم بكەم زۆر لە 
ئاســمان پاڕامــەوە بمــكات بە بەرد. زەوی لە ژێــر پێیەكانمدا درزی تێ بكەوێ 
و قووتــم بــدات. زریانێــك، گەردەلوولێ، الفــاوێ، چوزانم بومەلەرزەیێ. شــتێ 
رووبداو من دەستم نەچێتە ڕشتنی خوێنی براكەم. بەاڵم هیچ رووی نەدا.. كەس 
گوێــی لــە پاڕانەوەكانــم نەبوو. كەس، هیچ قودرەتێ بە هانامەوە نەهات تا نەبم 
بە بكوژی براكەم. من تەنها بووم گەورەم. زۆر تەنها. دەستم نەچووە خۆم، خۆم 
بكوژم. ئێ حەزم لە ژیان بوو گەورەم. چیبكەم، حەزم لە ژیان بوو. من هەر لە 
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منداڵیمەوە وەكو ســەگ لە مردن دەترســام. چیمبكردبا گەورەم. تۆ بڵێ، چیم 
بكردبــا؟ مــن لە خەیاڵیشــمدا بیرم لەوە نەكردبــۆوە رۆژێك بێت وەكو بكوژی ئەو 
هەموو مەخلوقە لەبەردەمی دادگادا بوەستم. من مرۆڤێكی باش بووم گەورەم. 
مــن لە جەحەندەمی قادســیەی دووهەم فیــرارم كرد بۆ ئەوەی نەكوژرێم و كەس 
نەكــوژم. مــن زۆر دڵنــەرم و دڵرەحــم بــووم. پڕبووم لە بەزەیــی و میهرەبانی. من 
هەموو مرۆڤ و هەموو گیانلەبەرێكم خۆشدەویست. بەاڵم چیمبكردبا گەورەم. 

ها؟ چیم بكردبا...
دەتگوت كتوپڕ هەموو هەورەكانی ئاسمان پەڕینەوە ناو من. لەناو سەرمدا، 
لەناو دەمارەكانی خوێنمدا، لەناو دڵمدا، لەبن پێســتی لەشــمدا، لەناو رۆحمدا لە 
گرمەیان دا. لە لرمەیان دا. باو بۆران و رەشەبایەك لەناومدا هەڵیكرد و لەگەڵ 
خۆیا رایماڵیم. راپێچی كردم. كەوتمە بەر كڕێوە. الفاو لوولی دام. چەندینجار 
خنكام و زیندوو بوومەوە. هەرجارێ هەور دەیدا لە تریشقە دەكەوتم بە شاخێكا. 
تــرس هێنــدەی مشــكێكی بەعجــاوی لێ هێشــتبوومەوە. پڕ بە گــەرووم هاوارم 
دەكــرد. دەمقیژانــد. دەمزریكانــد. دەگریــام. هــەورە رەشــەكان دەبوون بــە بازووی 
پۆاڵییــن و بــە دەوری خۆیانــدا دەیانســووڕاندم. دەیانســووڕاندم و كاتێك تووڕیان 
هەڵــدەدام وامدەزانــی هەتــا كۆتایــی كەون خــۆم پێ ناگیرێتەوە. ئــای كە زەلیل 
بووم. ئای كە تەنها بووم. هێندە خۆم لەناو قوڕ و لیتەی ئەو ناوەیا گەوزاندبوو 

دەتگوت لە چاڵێكی قوڕدا هەڵكێشراوم.
كاتێ هەموو شتێ كپ بوو، بە ترسێكی زۆرەوە چاوەكانم كردەوە. نە دادگا 
مابوو نە دادوەر و یاریدەدەرەكانی و نە هیچ كەسێكی دیكە. بەاڵم دەنگی دادوەر 
هێشــتا لەناو چوار دیوارە بەتاڵەكەی نێو مێشــكمدا دەلەرییەوە: » قابیل ئادەم. 
ئا، ناوی سیانیت نیە. تۆ بە تۆمەتی كوشتنی سیانزە ژن، كە هاوسەری خۆت 
بوونەو، كوشتنی سیانزە مەلۆتكەی ناو سكییانەوە، بەپێی دانپێدانانی خۆت، بە 
تاوانبار دەناســرێی و »ئەمشــەو« تا بەرەبەیان ســزاكەی خۆت دەبینی«. كەس 
لێــرە نەمابــوو. تەنها منێكی لە قوڕ هەڵكێشــراوی بەعجاوی زەلیل مابوومەوە. 
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هێندە گریابووم هەســتم دەكرد لە ســووكیدا وەكو پەڕێكم لێهاتووە. هەســتامەوە. 
بەرەو خانووەكە شــۆڕ بوومەوە. ســەدان جار خلیســكام و خۆم گرتەوە. ســەدانجار 
كەوتــم بــە زەویــداو هەســتامەوە. بەر لــەوەی بچمە ژوورێ، تــاوێ بەدیار گۆڕە 
بەتاڵەكەدا وەستام. پاشان كشامەوە و بەو جلە قوڕاوییانەی بەرمەوە لەسەر تەختە 
خــەوە ســارد و ســڕەكەمدا، لــە ژوورە تاریكەكەی ئوتێل بەرمۆدادا راكشــام. بەر 
لەوەی خەو، یان بێهۆشــی، یان مەرگ. نازانم، هەرچی هەبوو، بمباتەوە، بیرم 
لە قسەیەكی دادوەر كردەوە » ئەمشەو ».. ئەوە چەندەمین جارە ئەو دادوەرە ئەو 
وشەیە دەدا بە گوێچكەما. ئاخر لێرە، لەم مەنفا ترسناكە، لەم عەدەمستانە، لەم 
بەرمۆدا پڕ لە تەنهاییە كوا » شەو » هەیە. ئێرە سەرزەمینێكی نەفرەتلێكراوە 
دانیشــتوانەكەی تەنهــا منــم. منیــش بنیادەمێكــی نەفرەتلێكراوم، هێشــتا نازانم 
زینــدووم یــان مردوو. لە هێكڕا ناو ســەرم پڕ بوو لــە زیكەو زریكەیەكی یەكجار 
زۆر. هــەزاران دەنگــی تیــژ و زیــق هوروژمیان هێنایە نــاو گوێچكەكانم. هەروا 
كە لەســەر تەختە خەوەكەمدا لەســەر گازەرای پشــت پاڵكەوتبووم ســەرم بەســەر 
الملێكمــدا وەرســووڕاند و لەنێــو تاریكایــی ژوورەكــەدا هــەزاران مشــكم بینــی 
تێكچرژابــوون. ملیــان لێكدەنا. بەســەر پشــت و كۆڵی یەكدیــدا بازبازێنیان بوو. 
هەڵدەبەزین و دادەبەزین. دەتگوت چاویان بەستراوەتەوە و رێگەیان لێ بزر بووە. 
هەمــوو گیانــم كەوتــە خوورەوە. پێســتی لەشــم كرژ بــوو. نەمزانی ئــەو مێگەڵە 
مشكە بەم كتوپڕییەوە لە كوێوە هاتن. فڕۆكەیەك ئەوانی هەڵڕشتە نێو ژوورەكە، 
یــان زەوی كونــی تێكــەوت و هەڵتۆقیــن. دەتگــوت لەناو مەنجەڵێكــت داناون و 
رێــی دەرچوونیــان نیــە. لــە پڕێكا ئاراســتەیان بــەرەو الی من وەرگرت. ویســتم 
هەڵبێم، كەچی نەمتوانی لە شوێنی خۆم بجووڵێم. ویستم دەستەكانم راوەشێنم و 
مشكەكان لەخۆم دوور بكەمەوە، نەمتوانی. ویستم پێیەكانم راوەشێنم نەمتوانی. 
خۆم بینی لە چوار میخ دراوم. هەردوو دەســتم، لە مەچەكەكانمڕا، وەك ئەوەی 
لە خاچ درابم، بە بزماری گەورەوە، بە تەختەخەوەكەمدا داكوترابوو. مشــكەكان 
گەیشــتنە ســەر ســكم. من ئەوانم لەنێو تاریكایی ژوورەكەدا بە روونی دەبینی، 
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هی رەشیان تێدابوو. هی سپی و هی بۆریشیان تێدابوو. مشكی زەردی مەیلەو 
قاوەییشــیان تێدابــوو. هەندێكیــان لــە قەبــارەدا لە جــرج دەچــوون. هەندێكیان لە 
مشكە كوێرە دەچوون. جۆری سەیریان تێدابوو كە من هەرگیز نەمدیتبوو، هەر 
نەشــمزانیبوو مشــكی لەو جۆرە هەن. هەندێكیان كلك و قەپۆزیان باریك و درێژ 
بــوون. هەندێكیــان مــل كــورت و كلك كوڵە بوون. هەندێ لەو مشــكانە گوێ و 
كەپــووی زۆر تیژیــان هەبوو، كاژێكیش ســەر چاویانی داپۆشــیبوو. هەندێكیان 

لووسكەو بێ تووك بوون و هەندێكیشیان تووكن و زبر بوون.
زیقــە زیقیان هەمو ناو مێشــكمیان ئاڵۆســكاندبوو. لــە چاوترووكانێكا جلی 
بەرمیــان زیــوال زیــوال كرد و رووت و قووتیان كردمەوە. كەوتنە وێزەی پێســتم و 
هەالهەالیان كرد. بەدەم ئازارەوە دەتالمەوە. توانای هیچ جووڵەو خۆ دەربازكردنێكم 
نەبوو. هەر ســیانزە ژنەكەم لەو دوورەڕا وەســتابوون و هەر یەكەیان توورەگەیەكی 
رەحمی خۆی بە ملیدا هەڵواسیبوو. مەلۆتكەكان بە چاوە زەق و دەرپەڕیوەكانیان 
سەیری منیان دەكرد و پەنجەكانی خۆیان دەمژی. مشكەكان بە ددانە تیژەكانیان، 
بە زیقە زیقە نەبڕاوەكانیان، گۆشتیان بە جەستمەوە نەهێشت. پاشانیش ددانیان لە 
دەمارەكانی لەشم گیر كرد و خێرا خێرا دەیانقرتاند، دەیانجوی و تفیان دەكردەوە. 
پاشــان بەنێــو دەممــڕا و بەنێــو كونــە گوێچكەكانمــڕا و بەنێــو كونــە چاوەكانمڕا 
هوروژمیــان هێنایــە نــاو ســەرم. من هەر تەنهــا هاوارم دەكرد. ئەوان دەیانویســت 
ئازار كوژم بكەن كەچی من هەر ئازارم دەچێشــت و نەدەمردم. كاتێ لە ئێســك 
و پرووســك زیاتر هیچیان پێوە نەهێشــتم كەوتنە لێســتنەوەی ئێســقانەكانم. لەتاو 
ئــازار و پەلكوتانەكانمــدا راپەڕیــم. چەندینجــار خۆم بــە الدیوارەكانی ژوورەكەدا 
كێشــا. دەماودەم دەكەوتمە ســەر زەوی. هێشــتا وامدەزانی لە جەســتەمدا تەنها 
كەلەخ و قاپۆڕەم لێ ماوەتەوە. ختووكە هەموو گیانی خستبوومە هەستیارییەوە. 
بــە زەحمــەت توانیــم دەرگا بدۆزمــەوە و خۆم فڕێ بدەمــە دەرێ. كەوتمە بەردەم 
بەردەكێڵــی قەبرەكانــەوە. هەرچەنــدە هەوڵمدا هەســتمەوە پێیەكانم دەخلیســكان و 
منیــان دادەدا بــە كێڵێكــی دیكــەوە. گوێــم لــە گریــان و هاواری خــۆم دەبوو » 
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بــە نەفــرەت بــی خدری مردوو. خــۆت و دادگاكەت. هەمووتــان بە نەفرەت بن. 
هەمووتان بڕۆن بۆ دۆزەخ هەی نەحلەتییەكان. چیتان لەمن دەوێ. چیتان لەمن 

دەوێ«...
موزمەحیل ببووم. شــەكەت وماندوو، پەســت و تووڕە، زەلیل و دەســتەپاچە 
نەمدەزانــی چیبكــەم. وزەی هیــچ جووڵەیەكــم تێــدا نەمابــوو. ئەوانــەی زیندوو 
بــوون دەیانزانــی زینــدوون و دەژیــان. ئەوانــی مردبــوون دەیانزانی مــردوون ولێی 
پاڵكەوتبون. تەنها من بووم، هەر تەنها من بووم نەمدەزانی زیندووم یان مردوو.
گیانــم كەوتــەوە خــور. لــە ترســی هاتنــەوەی مشــكەكان هەســتامەوە. لــە 
رووبارۆچكەكەیــا پەڕیمــەوە. چوومــە نــاو حەســاری پاركی درەختــە رووتاوەكە. 
لەپشــت قــەدی درەختەكــەدا، لــەو شــوێنەی جــاران كــەرەم و ســامان خۆیان لێ 
دەشاردەوە و سەرەتاتكێیان لەگەڵدا دەكردم، خۆم مەاڵس دا. چەند بیری سامان 
و كەرەمــم دەكــرد. بــێ ئــەوان چەنــد تەنها بووم. ســەرماو ســۆڵە دزەی كردە بن 
پێستم و ناو ئێسقانەكانم. ناو هەناوم پڕ بوو لە زوقم و لەرز. نەمزانی لەم كەشە 
ســەهۆڵبەندانە تەمومژاوییــەدا روو لەكــوێ بكەم. تــازە نەمدەوێرا بگەڕێمەو ناو 
ژوورەكــەش. مشــكەكان ئەوێیــان لێم داگیر كردبوو. ئەوەنــدەی چاوم گێڕا هیچ 
كەســێك دیارنەبوو. دنیای دەوروبەرم، ئەوەندەی چاوەكانم هەتەری دەكرد نوقمی 
نێو هەڵم و هەورو تەم ببوو. هیچ جووڵەیەك، هیچ ســرتەو هیچ خشــپەیەك بەر 
گوێ نەدەكەوت. هەموو شــتێ كوژابۆوە. هەموو شــتێ راوەستابوو. تەنها منی 
سەرگەردان نەبێ، لەنێو ئەو بێدەنگی و بێ جووڵەییەدا نەمدەزانی چیبكەم. لە 
شــوێنی خۆمدا، لەپشــت قەدە ئەستوورەكەی درەختە رووتاوەكەدا داهێزرام. پشتم 
بە درەختەكەوە و سەرم لەنێو هەردوو رانمدا جێگیر كرد و لە هەنسكی گریانم دا.
سەروەختێ غەڵبەغەڵبێك هێنامیەوە سەرخۆ. ئاوڕێكی الی غەڵبەغەڵبەكەم 
دایەوە. لەناو حەوشــەی پاركی درەختە رووتاوەكەدا هۆڵی بێ دیواری دادگایان 
دامەزراندبوو. لە خۆشــییان شاگەشــكەبووم. بەس نەبوو لە تەنهایی و بێدەنگی 
دەهاتمە دەرێ. چووم و لە شــوێنێ جارانی خۆم، لەنێو قەفەســەكەدا راوەســتام. 
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زنجیریــان كــردم و دادوەر ســێ جــار، بەنیشــانەی دەســتپێكردنی دادگا، بــە 
چەكوچەدارینەكەی دەســتی كێشــای بە مێزەكەی بەردەمیدا. ئێستا نە دایكم و 

هیوای برام، نە سامان و كەرەم، نە ژنەكانم، كەس دیار نەمابوو.
دەتگــوت لە گیانەاڵ دام. هێشــتا تــرس وەكو توێژێكی لینج هەموو گیانی 
داپۆشــیبووم. هێشــتا هەناســەم ســوار بوو. هەوڵم دا خۆم هێور بكەمەوە. لەخۆم 

گەیاند ئەو رەوە مشكەی پەالماریان دام تەنها كابووسێكی ناخۆش بوو.
-قابیل ئادەم. ئا، ناوی سیانیت نیە. تۆ تۆمەتباری بە كوشتنی هەموو ئەو 
كەســانەی لەناو هۆڵی دادگادا ئامادەن. زۆریش لەوانەی تۆ ئەوانت كوشــتووە 
بــە هــۆكاری جیــاواز بۆیان نەكرا لێرە ئامادەبن. ئایا تۆ دان بەوەدا دەنێی هەموو 

ئەوانەت كوشتووە؟!
***

لە وەرزی دووهەمی ئازادبوونمدا بوو ناوم كەوتە ســەر زاری هەموو 
دانیشــتوانی شــار. ناوی من ئێســتا هاوواتای ترس و تۆقاندن و گرتن و 
كوشتن بوو. من و مەفرەزەكەم لە هەر شەقامێك دەركەوتباینایە جووڵە 
لەو شەقامە دەبڕا. تەنانەت گوێت لە ترپەی هیچ دڵێك نەدەبوو. گوێت 
لە هەناســەی هیچ كەســێك نەدەبوو. لەوە دەچوو هەمووان مردبن. كە 
لە ســەیارەكەم دادەبەزیم پەالماری نزیكترین كەسم دەداو دەمدایە بەر 
قامچی و شەق. كەس نەیدەوێرا تەنانەت بەرگریش لە خۆی بكات. چونكە 
دەیانزانی بەرگریكردن لەخۆیان، یان هەر پرسیارێك ببێتە مایەی بێزاری و 
تووڕەبوونی زیاترم قۆڵبەست دەكراو بۆ نهۆمەكانی بن عەرد بەڕێ دەكرا. 
من و ئەو كەسانەی لەژێر فەرمانی مندا بوون دەبوایە رۆڵی سەگی هار 
و گورگی دڕندە ببینین. من ئێستا جەرگی شێر و دڵێك لە بەردم هەبوو. 
چیدی نەمدەزانی بە زەیی پێدا هاتنەوە چیە. من دەبوایە لە زەیتونیپۆشە 
رەشتاڵ و خوێنتاڵ و لچئەستوور و چاو دەرپۆقیوەكان هارتر بم. دەبوایە 
پێــش ئەوان بكەوم تــا ئافەرینێكی زیاتر وەربگرم. تــا متمانەی زیاترم 
پێ بكەن. تا هێندەی تۆســقاڵێكیش گومانیان هەمبەر بەمن نەمێنێ لە 
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دڵسۆزیمدا بۆیان. تا پێش بكەوم. تا بە شایستەی ئەو ژیانە شاهانەیەم 
بزانن كە ســەرقاڵی سازكردن و تەیار كردنی بوون بۆم.  بەاڵم كەسێك 
هەبوو، كەسێك بەردەوام لەناو مێشكمدا بوو. هەر وەختێ تەنها بوومایە 
بیرم لە كوشــتنی ئەو دەكردەوە. ئەویش وەكو من دەستڕۆیشــتوو بوو. 
گەیشتن پێی كارێكی ئەستەم بوو. ئەویش بە دەیان زەالمی بكوژ و ئازاو 
دەستوەشێن دەورە درابوو. بەاڵم كرمی كوشتنی ئەو بە بەردەوامی لەناو 
سەرمدا لە جووڵە دابوو. ختووكەی مێشكمی دەدا. ئەو ببوو بە گرێیەكی 
كوشندەو لەسەر دڵم هەڵتۆقیبوو. لەناو مێشكمدا بوو. دەهاتە ناو خەونە 
ئاڵۆزەكانم. هەتا ئەوم نەكوشتبایە وەك ئەوەی كەسم نەكوشتبێ وابوو. 
من ئەو هەموو پرۆڤەی كوشــتنەم كرد تا خۆم بۆ كوشــتنی ئەو ئامادە 
بكەم. شەرمی خۆم و ترسی خۆم لە كوشتن شكاندبوو تا دەست و دڵم 
لە كوشــتنی ئەودا نەلەرزێ. ئێوارەیەك بەماوەیــەك بەر لەوەی بیكوژم 
وەلید مەشــنەقەم برد بە تەنها چووینە یانەیەك و باشــترین جۆرەكانی 
مەشروباتمان خواردەوە. خۆشترین خواردنمان خوارد. دەبوایە ئەو بابەتە 
ترسناكە لە كاتی سەرخۆشیدا بە وەلید مەشنەقە بڵێم. هێشتا زۆری لێ 
دڵنیا نەبووم. ترسی ئەوەم هەبوو سیخوڕیم بەسەردا بكات و سڕ و تڕم 
بۆ زەیتونیپۆشە سەر خڕە ناشرینەكە ببات. ئەو بابەتەش پەیوەندی بە 
كوشتنی یەكێك لە باوەڕپێكراوترین زەالمەكانی سەر بەوان هەبوو. بۆیە 
ئەگەر وەلید مەشنەقە، هەواڵەكەیشی بگەیەندبایە بە زەیتونیپۆشەكان 
دەمتوانی بڵێم لە كاتی سەرخۆشیدا ئەو قسەیەم كردووە و ئاگام لەخۆم 

نەبووە.
- گوێ بگرە وەلید..

- بەڵێ بەگم..
- زەالمێك هەیە دەمەوێ بیكوژم..

- زەالم واحێد بەگم؟
- ئــا. زەالم واحێــد.. بەاڵم گەیشــتن بــەو زەالم واحێــدە زەحمەتە. 

كوشتنی ئەو زەالم واحێدە لە كوشتنی سەد زەالم زەحمەتترە
- هیچ كوشتن. كوشتن زەالم لە وەلید مەشنەقە زەحمەت نابێ بەگم

- هەر كەسێك بێ؟
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- ها بەگم. هەر كەس...
- گــوێ بگرە. تۆ لەگەڵ من خۆشــترین ژیانت دەبــێ. دەبیتە رازدار 
و نهێنیپارێــز و یەكەم پیاوی باوەڕ پێكــراوم وەلید. بیر لەوە بكەوە چۆن 

خۆمان بگەیەنینە ئەو زەالمەو چۆن بیكوژین..
- كێ بوو ئەو زەالمە بەگم..

قەدەرێ سەیری ناو چاوەكانی وەلید مەشنەقەم كرد. بەاڵم چاوەكانی 
ئــەو لــە دوو گۆمی لیخن دەچوون. ئەســتەم بوو بتوانی لەنــاو زلیتاو و 
گەناوی چاوەكانی ئەودا هیچ شتێكت دەست بكەوێ. جار وابوو چاوەكانی 
لــە دوو چاڵــی پڕ لە قوڕاو و لیتــە دەچوون. جاریش وابــوو دەتگوت دوو 
گۆمی خوێنن. هەندێجاریش وەكو دوو چاوی ژەنگاوی دەچوون پڕكرابێتن 
لــە كێــم و عاداب. نازانم چــۆن دەیتوانی دنیایان پــێ ببینێ. هەندێجار 
دەمویست لێی بپرسم » وەلید مەشنەقە . تۆ بەو چاوە شێلووانەت، دنیا 
چۆن دەبینی؟ چۆن دەزانی كێ جوانەو كێ ناشرین؟. چۆن رەنگەكان لێك 

جوێ دەكەیتەوە«؟
- ئەو زەالمە. خولە دیمۆرەیە..

بــۆ چەنــد چركەیەك وەلید مەشــنەقە هەناســەی نەهات و وەســتا. 
بەالیەوە ســەیر بوو. چونكە ئەو دەیزانی من و خولە دیمۆرە دوو بنچكە 
زیوانــی ناو یەك دەغڵ و دانین. هەردووكمان وەكو یەك ناپاكیی لەگەڵ 
هاوشــاری و هاوزمانەكانی خۆمان دەكەین. هەردووكمان لە وەفاداری و 
دڵسۆزیدا، وەكو دوو سەگی مەشقپێكراو خزمەتی غەیرە خۆمان دەكەین. 

هەردووكیشمان وەكو یەك دڕندەو هارین.
- بۆ بەگم. تۆ بۆ خولە دیمۆرە دەكوژم؟!..

- تۆ كارت بەوە نەبێ وەلید. من دەمهەوێ بیكوژم. هاوكاریم دەكەی 
یان نا؟..

- هــا هــا . بەگــم. هاوكاریت دەكەم. تــۆ دەڵێ. من بیكــوژم خولە 
دیمۆرە؟!

- نا. من دەمەوێ پەلبەســتی بكــەی و بە پەتكراوی بیهێنی و فڕێی 
دەیتــە بەر پێیەكانم. بــە زیندوویی. دەمهەوێ خــۆم بیكوژم. دەمهەوێ 

بزانێ كێ دەیكوژێ. دەمهەوێ خۆمی پێ بناسێنم ئەوجا بیكوژم. 
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- باشە بەگم. بەاڵم ئەوە كارێكی زۆر زەحمەت. وەخت زۆر گەرەكە..
- نا وەلید. من وەختی زۆرم نیە. سەبرم نەمایەو ئۆقرە ناگرم..

- ئۆقرە چی بوو بەگم؟!..
- من بە پەلەم وەلید. عەجەلەمە..

- محاوەلە دەكەم بەگم. محاوەلەی زۆر دەكەم..
- بەاڵم ها. لەمن و تۆ زیاتر هیچ كەس نەزانێ. كەسی سێهەم بزانێ 
ئەوجارە خۆم لە مەشنەقەت دەدەم. هیچ كەسیش ناتوانێ ئەمجارە ملت 
لەنــاو پــەت بهێنێتــە دەرێ. چونكە تــازە كار لەكار ترازەوە و من ســڕ و 
نهێنییەكــی گەورەم كەوتە الی تۆ. تێگەیشــتی یان بە زمانەكەی خۆت 

پێت بڵێم؟
- ها ها بەگم. من تێگەیشت..

بە درێژایی مانگێك، من و وەلید مەشنەقە دەیان بیرۆكەو سیناریۆمان 
تاوتوێ كرد و هەڵمانوەشاندەوە. دەبوایە بە شێوەیەك بیكوژین نە ژیانی 
خۆمان بكەوێتە بەر مەترسی و نە زەیتونیپۆشەكان پێی بزانن. هیچێك 
لە بیرۆكەو سیناریۆكانمان بۆ كوشتنی خولە دیمۆرە بە كەڵك نەهات. لە 
هەموو ماوەی رابردووشدا هەوڵی زۆرم دا تا لە هیچ شوێنێك رووبەڕووی 
یەكــدی نەبینــەوە. هەرچەندە گومانی زۆرم هەبوو بە شــكڵ و شــێوە 
بمناسێتەوە. ئەوە هیچ، كە بەناو نەیدەناسیمەوە. نزیكەی ساڵێك بەسەر 
ئەو دیدارەماندا تێپەڕیبوو كە وەستا مەغدید بردمانی بۆ ماڵەكەی و چەند 
خولەكێك پێكەوە دانیشتین. لە كەسێكیش نەدەچوو، شكڵی كەسەكان و 
ناویان، یان هەر قسەو ئاخاوتنێك، ماوەیەكی زۆر لەناو زیهن و یادەوەرییە 

شپرزەكەیدا بمێنێتەوە.
ساڵ هات و ساڵ رۆیی. ئێستا من موستەشاری یەكێك لە گەورەترین 
و چاالكترین فەوجەكانی خەفیفە بووم و پتر لە سێ هەزار چەكداری ئازاو 
شــەڕكەر و دەستوەشــێنم هەبوو. هەر گوندێك، شــاخێك، ئەشكەوتێك، 
گــرد و ترۆپكێك، بارەگایەك و مۆڵگەیەكی شۆڕشــگێرەكان لە بەرامبەر 
هێزەكانــی حكومەتــدا بەرگرییــان بكردبایــەو، لە هەر شــوێنێك هێزە 
پــڕ چەكەكانــی حكومەت دوچــاری شكســت بهاتبایــە، ئەركەكە بەمن 
دەسپێردرا. هێزەكانی من گەڕانەوە و شكستیان بۆ نەبوو. لە دوای هەر 
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سەركەوتنێكیشــدا بانگهێشــتی كۆشكی ســەرۆكایەتی كۆمار دەكرام و 
ســینگ و بەرۆكم داپۆشــرابوو لە میدالیای ئازایەتی. حەوشە گەورەكەی 
كۆشكەكەم دەیان ئۆتۆمبێلی هەمەجۆری لێ راگیرابوو، هەمووی خەاڵتی 
ســەركەوتنەكانم بوو. لە هەموو پرۆســەكانی قڕكردن و كۆمەڵكوژی و 
زیندە بە گۆڕكردنەكاندا بەشــداربوومە وهیچ كاتێك مەرج و ئاستەنگم 
لــە پێش حكومەتــدا دانەنا بۆ بەشــداریكردنم لە شــەڕەكانی ناوخۆدا. 
هەتا ئەو رۆژە داهات، فیرقەیەكی ســەربازیی، بە تەواوەتی، كە یەكێك 
لە كەســە نزیكەكانی ســەرۆككۆماری تێدابوو، لەالیــەن هێزێكی زۆری 
شۆڕشگێرەكان ئابلوقە دران و هەموو هەوڵ و هێڕشەكانیش بۆ شكاندنی 
ئابلوقەكەو، تەنانەت بۆ كردنەوەی رێڕەوێكیش شكســتی هێنا، هانایان 
هێنایە بەر من. لێرە بوو تاكە مەرجێكم دانا. دەمزانی هەرچییەكی بڵێم 
رەتناكرێتەوە. داوام لە زەیتونیپۆشە سەر خڕە ناشرینەكە كرد بە سەرووی 
خۆی رابگەیەنێ لە بەرامبەر بەشداریكردنمدا لە شكاندنی ئابلوقەی سەر 

فیرقەكە مەرجێكم هەیە..
- شێقابۆ. چۆن بوێری ئەوە دەكەی مەرج بسەپێنی بەسەر حكومەتدا؟. 

پێم بڵێ چۆن زاتی ئەوە دەكەی..
- گەورەم بە مەرجی مەزانە. تەنها مەتڵەبێكە. داواكارییە...

- چیە ئەو داواكارییەت..
- لەوانەیە لە هێڕشكردنی هێزەكەم بۆ سەر تێكدەرەكان و شكستی 
ئــەو ئابلوقــە توندە بــە دەیان چەكدارم لە دەســت بدەم. كــێ ناڵێ بە 
سەدانیش. كێ ناڵێ خۆشم دەكوژرێم. چونكە حكومەت هەموو هێزەكانی 
خۆی تاقی كردەوە و سەركەوتوو نەبوو. كەواتە من هێڕشێكی خۆكوژی 
دەكــەم. لەوانەیە نیوەی چەكدارەكانم بكوژرێن. بەاڵم من یەك كەســم 
لێتان دەوێ. من دەمەوێ خولە دیمۆرەم رادەست بكرێت و بیكوژم. تەنها 

داواكاریم ئەوەیە...
- بۆ شێقابۆ. بۆ دەتەوێ بیكوژی؟..

- خیالفێكی كۆن. دوژمندارییەكی كۆن لە بەینمانە..
- بــەاڵم ئەویــش دڵســۆزی ئێمەیــە. زۆر بــە كەڵكمــان هاتــووە. 
ئێســتاش هەرچییەكی بمەوێ ملكەچە. ناتوانین ئەوەت بۆ بكەین. ئەوە 
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داواكارییەكی نابەجێیە..
- كەواتە..

- كەواتە چی؟..
- من ناتوانم گوشــار بخەمە ســەر چەكدارەكانم خۆیان فڕێ بدەنە 
ناو دۆزەخی شەڕێكی دۆڕاو. پێیاندەڵێم، بەاڵم لەو باوەڕەیا نیم كەسیان 
رازی بــن بە قســەم بكــەن. خۆتان دەزانن. فشــاری زۆر بــاش نیە. یان 
چەكەكانیان فڕێ دەدەن و خۆیان لە چاوی حكومەت دەشــارنەوە، یانیش 
ئەگەر بە گوشــار بیانبەمە شەڕەكە، كێ زەمانەتی ئەوە دەكا تێكەڵ بە 

تێكدەرەكان نابن..
زەیتونیپۆشــە ســەر خڕە ناشــرینەكە هەندێ تێفكری. جگەرەیەكی 
چرووتــی داگیرســاند. دوو – ســێ قومی بەدوایەكی لــە جگەرەكەدا. بە 
تەوس و گومانەوە لەمنی روانی. شپرزەیی و دەستپاچەییەكی زۆری پێوە 
دیاربوو. من بەو هەموو میدالیای ئازایەتی و هەڵگری ســیفەتی هاوڕێی 
ســەرۆككۆمار و ئەو هەموو ناوبانگە باشــە هی ئــەوە نەبووم ئەو هیچ 

كاردانەوەیەكی نەگونجاوم لەگەڵدا بكات.
- باشە. ئێمە ئەویش و هێزەكەی لەگەڵ تۆدا دەنێرین بۆ شەڕەكە. 

لەوێ دەكوژرێ...
- نا گەورەم. مەبەستمە خۆم بیكوژم. بەر لە كوشتنیشی دەمهەوێ 

چەند قسەیەكی پێ بڵێم..
- باشــە. وا دەكەین لەوێ. لەناو شــەڕەكەیا ئەوە رووبدات. بۆ ئێمە 
قورســە، هەر ئەوها كەســێكی دڵســۆزی خۆمان رادەســتی تۆ بكەین و 
بیكوژیت. گەر وا بكەین ئیدی كەس باوەڕی و متمانەمان پێ ناكاو كەسی 

دڵسۆز لە دەورمان نامێنێ..
- با كەس نەزانێ. تەنها من و تۆ. بەس..

- چۆن ئەوە بكەین..
- ئەگەر ئێوە بتانەوێ ئاسانە. دەتوانن تەبلیغی بكەن خۆی بە تەنها، 
شــەوانەو بێ ئاگاداركردنەوەی هیچێك لە پاسەوانەكانی، بۆ پالنداڕێژی 
و كارێكی گرنگ بێتە ماڵی ئێمە. شــۆفێرەكەی من دەچێ بە شــوێنیداو 
دەیهێنێ. هەر هەمان شــەویش، بە بێ دەنگی كۆتایی پێ دێ. بیست و 
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چوار كاتژمێریش دواتر ئابلوقەی سەر فیرقەكە تێكدەشكێندرێ..
-بڕۆ لە ماڵی خۆت دانیشە شێقابۆ. من دەبێ لەگەڵ خۆمدا خەڵوەتێك 
بكەم. شەو چاوەڕێ بە. ئەگەر داواكەتم قبوڵ كرد كەسێك دەنێرم و پێت 
دەڵــێ میوانەكــەت چاوەڕێتە. بڕۆ بیهێنەو لە ماڵی خۆت پێشــوازی بكە. 

ئەگەریش نا. ئەوا خوا رەحم بەخۆت بكا لە تووڕەیی و غەزەبی من.. 
بە درێژایی شەو تەنها قاوەم خواردەوە و جگەرەم كێشا. خەریك بوو 
نائومێــد بــم. كاتژمێر لە یەكی شــەو رەتی دابوو لــە دەرگا درا. یەكێك 
لــە پێنج زەیتونیپۆشــەكە بــوو. قاوەیەكی لەگەڵم خــواردەوە و گوتی » 
گەورەمــان فەرمــووی میوانەكــە چاوەڕێیــە. بڕۆ بیهێنەو لــە ماڵی خۆت 

پێشوازی لێ بكە«.
گوتــم لە كــوێ چاوەڕێیە. گوتی لــە بەردەم چایخانەی شــار. گوتم 
دڵنیان تەنهایە و كەسی لەگەڵدانیە. گوتی بەڵێ. گوتم دڵنیان كەسێكی 

لە پاسەوانەكانی خۆی ئاگادارنەكردۆتەوە دێتە ماڵی ئێمە..
گوتی ئەو نازانێ دێتە ماڵی ئێوە. تەنها شۆفێرەكەت لە بەردەمی دا 
دەوەستێ و بە عەرەبی پێی دەڵێ » ببوورە براكەم. سعاتەكەی من سفر 

بۆتەوە. الی تۆ سعات چەندە«.
ئەویش سەردەكەوێ..گوتم ئەی تۆ. تۆ دەزانی ئەو بۆچی دێتە ماڵی 
ئێمە..گوتــی : نــا. ئێمە مافی پرســیاركردنی ئەو شــتانەمان نیە. تەنها 
پەیامــەكان دەگەیەنین و ئەركی خۆمان ئەنجــام دەدەین. دڵم داكەوت. 
زەیتونیپۆشــەكە رۆیی. بانگی وەلید مەشــنەقەم كرد و تێمگەیاند دەبێ 
چیبكات. ســعاتێكی پێنەچوو، خولە دیمۆرە لە ماڵەكەی من دانیشــتبوو. 
هەندێ تێیرامام. ئەو هێشــتا كەمێك حەپەســابوو. نەیدەزانی مەسەلە 
چیە. خولە دیمۆرە، پیاوێكی لەڕوالواز و ســەر بچكۆڵەو سمێل قەیتانی و 
چەناگە درێژ و ئێســقاناوی بوو،چــاوە وردەكانی لەنێو دوو چاڵی هێندەی 
گرێپەنجەیەك رۆچوبوونە نێو قەپێلكی ســەری، دیشداشەیەكی مەیلەو 
مۆری لەبەردابوو، لەسەر قەنەفەكە دانیشتبوو. نەناسانە لەمن رامابوو. 
قاوەیەك لەسەر تەپڵەكەكەی بەردەمی بوو. پڕببوو لە دڵەڕاوكێ و جۆرێك 
لە ترس. وەك ئەوەی لە مندا هەســتی بە هەڕەشەیەك یان ختوورەیەك 

كردبێ لەسەر خۆیدا.
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گوتم » ئەوە چیە خولە دیمۆرە وا قینج و قیت دانیشــتوویتە. دەڵێی 
ناو ســكت بای كردووە؟ پێدەچێ ئێوارە خواردنێكی قورســت خواردبێ و 
غازاتێكی زۆرت كردبێ. كەمێك پاشــەڵت بخەرە بۆشــایی و بەرەاڵی كە 
جوامێــر. راگرتنی باو غازاتی ناو ســك بۆ تەندروســتی مرۆڤ باش نیە. 
هێنــدە بــە قیتی و نامورتاحی دانیشــتوویتە دەڵێی پڕ بــە هەمبانەیەك 
غازاتت داكردووە. بەرەاڵی كەو بە ئیســراحەت دانیشە. ئێمە تەحەمولی 
بۆنەكەی دەكەین. پێناچێ زاتێكی هێندە سەنگین و بە شەخسییەت بیت 
وەك ئەوەی خۆت نیشــان دەدەی. عەمرت نەمێنێ بەخۆت و دیشداشــەی 

بەرت. داوەشێی زەالم«..
قســەكانی دەتگوت لەناو مێشكم ریكۆرد كرابوون. دڵنیانەبووم رێك 
قســەكانی خۆیم بەروودا داداوەتەوە یــان نا. نازانم هاتەوە بیری یان نا، 
بــەاڵم دەزانم بە جدی هەســتی بە مەترســی كرد. ســەیرێكی دەرگای 
كرد و بیری بۆ ئەوە چوو هەڵبێ. باشــتر وایە لە هەاڵتندا بكوژرێ نەك 
بە دانیشــتن لەسەر قەنەفە. من ناو مێشــكیم خوێندەوە. بەاڵم رێك لە 
هەمانكاتدا وەلید مەشنەقە هاتە ژوورێ و پشتی دایە دەرگاكەو راوەستا. 
خولە دیمۆرە چاوەڕوانی ئەو رووداوانە نەبوو. چۆن دەكرێ زەیتونیپۆشــە 

سەر خڕە ناشرینەكە ئەوی ناردبێتە ناو تەڵەوە.
- تۆ كێی ئەو قسانەم پێ دەڵێی..

- مــن. مــن ناوم قابیلە. ئێســتا پێمدەڵێن شــێقابۆ. نازانــم لەبیرت 
دێ یان نا. دوو-ســێ ســاڵێكی بەســەردا تێپەڕیوە. من و دوو هاوڕێكەم 
ســامان و كەرەم لەگەڵ وەستا مەغدید هاتینە ماڵت. فیراری عەسكەری 
بوویــن و بڕیــار وابــوو خۆمان لەســەر شــەرەفی تۆ تەســلیم بكەین و 
تــۆش بمانحەوێنیتەوە. بەاڵم تۆ بێشــەرەف دەرچوویت و ئێمەت بەناوی 
مەخەڕیبەوە بە ئەمنەكان فرۆشــت.. ئەو قسانەی كردم رێك ئەو قسانە 
بــوو كە تــۆ لە ماڵی خۆت بەمنت گوت. دەبینی خۆ. دنیا دەوران دەورانە 
خولــە. رۆژان رۆژی لــە دوایــە خولــە دیمــۆرە. دەرەنجامــی ناپاكی هەر 
تیاچوونە خولە. تۆی ناپاك بە دەســتی مــن لەناو دەچی. منیش دوو رۆژ 
و نیوی دیكە لەســەر دەستی كەســێكی دیكە لەناو دەچم. ئێمەی ناپاك 
تەمەنمــان زۆر درێــژ نیە خولە دیمــۆرە. هەر هێندەی ســەگێك دەژین. 
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نازانــم هەرســێكمانت بە چەند فرۆشــت. ناشــزانم وەســتا مەغدید كە 
دەیكردە خاڵۆی ســامان ئەویش لەگەڵت شــەریك بوو یــان نا. بەاڵم تۆ 
چارەنــووس و رێــڕەوی ژیانی منــت گۆڕی. نازانم تــۆ رێڕەوەكەت گۆڕی 
یــان قــەدەر و رۆژگار وایاندانابوو بەســەر ئەو رێڕەوەدا بــڕۆم. بەاڵم تۆ 
ســەبەبكار بووی. لەوێ من ناچار كــرام براكەی خۆم بكوژم. ناچار كرام 
هەردوو هاوڕێكەم، كەرەم و ســامان بكوژم. تۆ ئێمەت ســپارد بە دۆزەخ 
و خۆت ئەنیشكت دایەوە و كەوتیتەوە قاوەخواردنەوە و كێشانی جگەرەی 
دیمــۆرە. ئێســتاش تۆ لەنــاو تەڵەكەدایت. وەكو رێوی. هــەر هاوار بكە. 
هەر پەل بكوتە. هیچشــتێ بــە هانات نایێ. من پێشــتر پێیان دەگوتم 
قابۆی تەواری. پاشان بوومە قابۆی خاسە. دواتریش بووم بە شێخ قابۆ. 
ئێســتاش ناوم شــێقابۆیەو دەستڕۆیشتووترین موستەشــاری خەفیفەم. 
ئەوانــەی منیان لەتۆ كــڕی، هەر ئەوانیش تۆیان فرۆشــتە من. دەبینی 
خولە دیمۆرە. ئەوان دوژمنی ئێمەن، ئێمەش دوژمنی ســەری خۆمانین. 
ئەرێ خولە. ئێستا لەتۆ ناپاكتر و لەتۆ خۆفرۆشتر منم. تۆ مۆدێلت نەما. 

كەواتە دەبێ بمری خولە دیمۆرە..
دوای كوشتنی خولە دیمۆرە، دوو هەزار چەكدارم خستە نێو شەڕێكی 
خۆكــوژی و لەماوەی كەمتر لە بیســت و چوار كاتژمێــر توانیم رێڕەوێك 
بكەمــەوە و نیوەی ســەربازەكانی فیرقە ئابلوقە دراوەكــە بە زیندوویی 
رزگار بكەیــن. پتر لە سێســەد چەكــدارم كوژراو زیاتر لە دووســەدیش 
خۆیان رادەستی شۆڕشگێڕەكان كرد و تێكەڵ بە وان بوون. نیوەی زیاتری 
ســەربازانی فیرقەكە بە كەســە نزیكەكەی سەرۆككۆماریشەوە كوژران. 

بەاڵم من گڕی ناو دڵم بە كوشتنی خولە دیمۆرە دامركابوو.

***

-كەواتە قابیل ئادەم. دان بە كوشتنی هەموو ئەو كەسانە دادەنێیت كە لەنێو 
هۆڵی دادگادا حزوور و ئامادەییان هەیە! دانی پێدادەنێیت؟..

-بەڵێ گەورەم. خۆ گوتم. هەر لەدوای ئازادبوونم لە زیندان لە بنیادەمێك 
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كــە كوشــتنی هیــچ رۆحلەبەرێك لەناو زیهنــی مندا نەبوو. كوشــتنی تەنانەت 
مێروولەیەك كە گازی لێگرتووم، كوشتنی ئەو مێشووالنەی كە بۆ رەواندنەوەی 
برســێتییان خوێنیان دەمژیم، كوشــتنی ئەو مێشــانەی هەتا ئەوپەڕی بێزم لێیان 
دەبۆوە و ئیزعاجیان دەكردم، كوشتنی ئەو مشكانەی لە ژوورەكەمدا تەراتێنیان 
دەكرد، كوشتنی ئەو تولە مارە بەستە زمانەی رێی لێ ون ببوو پەنای هێنایە 
ژوورەكــەم و مــن زۆر لێــی دەترســام و هانــام بردە بەر كەســانێكی مار كوژ بێن 
تەنگــە تــاوی بكــەن لە ژوورەكــەم بچێتە دەرێ و بیكوژن.. كوشــتنی هیچیان 
. تەنانــەت لــە مەیدانەكانــی جەنگی قادســیەی دووهەم كوشــتنی ئەوانەی بە 
حســێبی ئێمــە دوژمــن بــوون و ئەگەر ئێمە ئەوانمان نەكوشــتبا، ئــەوان ئێمەیان 
دەكوشت، كەچی خۆم لە كوشتنی ئەوانیش بوارد. بەاڵم كە ناچار كرام هیوای 
برام بكوژم و پاشانیش دوو هاوڕێكەم بكوژم.. كە لە زیندان هاتمە دەرێ بووم 
بە مەكینەی كوشتن. بە قۆنتەرات بنیادەمم دەكوشت. وام لێهاتبوو بە كوشتنی 
چەنــد كەســێك فێنكایــی دڵــم نەدەهات. ئەوجارانــەی لە شــەڕ و پەالمارەكاندا 
زیاترین كەســم بكوشــتبا، زیاترین ژن و منداڵم بكوشــتباو ئافەرینێكی باشتر و 
خەاڵتێكی چەورتر و مەدالیایەكی دیكەم لە دەســتی ســەرۆككۆمار وەرگرتبا 
زیاتر ئاســوودە دەبووم. ئەوان لە ماوەی ئەو شــەش مانگەی شــۆڕیان كردمەوە 
نێــو ژێرزەمینــە دۆزەخییەكــە، منیان لێكهەڵوەشــاندەوە. رۆحی منیان هەال هەال 
كرد. منیان كوشــت و ســەر لەنوێ تێكیانهەڵچنیمەوە. قوڕێكی نوێیان گرتەوە 
و منیــان، ئاوهــا كــە خۆیان دەیانهەویســت دروســت كردەوە. منەكەی پێشــتریان 
تێمــدا كوشــت و منێكــی تازەیان لێم دروســت كرد. منێكــی بكوژ. منێكی بێ 
بەزەیی. منێك بە جەرگی شێر و دڵێك لە بەرد.. بۆیە دان بەوەدا دەنێم ئەوانەی 
لــەم دادگایــەدا حزووریــان هەیــەو ئامــادەن بەشــێكن لەوانەی من كوشــتوومن. 
زەالمی وام بە گرتن و ئیعدامكردن داوە تەنها لەبەر ئەوەی چاوم بۆ رابواردنی 
شەوێك لەسەر ژنەكەی بووە. زەالمی وام بە ئیعدامكردن داوە تەنها مۆڕەیەكی 
لێكردووم. بەتایبەت دوای ئەوەی خولە دیمۆرەم كوشت مەیدانی كوشتن تەنها 
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بۆمــن مایــەوە تا بە ئارەزووی خۆم تەراتێنی تێدا بكەم. وەلید مەشــنەقەم بۆیە 
كوشت تا چیدی كوشتنەكان بەو نەسپێرم و چێژی كوشتنەكان بۆخۆم بمێنێتەوە. 
ئیدی هیچم نەمابوو بیدۆڕێنم. هیچم نەمابوو لە دەستی بدەم. هیچ پردێكیش 
لە دوامەوە نەمابوو بەسەریدا بگەڕێمەوە. هەرجارێك سەرۆككۆمار میدالیایەكی 
ئازایەتی بە بەرۆكمەوە هەڵدەواســی و لە ئامێزی خۆیدا دەیگوشــیم و دەســتی 
لە پشــتم دەدا هێندەی دیكە سەرمەســت دەبووم. هێندەی دیكە تینووی كوشتن 
دەبووم. » عفیه كاكه، عفیه شیخ قابو، سبع والله، مواگن صالح و شجاع«!

- باشە قابیل ئادەم، ناسراو بە شێقابۆ. تۆ لە واڵتێكدا دەژی حوكمڕانەكانی 
ئێســتای، هیــچ ســزایەكیان بــۆ خیانەتكاران نیــە. ئەوانەی ناپاكــی لە گەل و 
نیشتیمانەكەشــیان دەكەن ســزا نادرێن. ئەوان هیچ یاســایەكیان نیەو بە نیازیش 
نیــن هیچ یاســایەك دابڕێژن بۆ ســزادانی خیانەتكار و خۆفــرۆش و ناپاكەكان. 
ئــەوان تەنهــا یاســایان بــۆ لێبــووردن هەیە. لێبــووردن بۆ هەمــووان. تەنانەت بۆ 
یەكێكــی وەك تــۆش كــە مەكینــەی كوشــتن بوویتــە. بــۆ هەاڵتــی؟ بــۆ هاتی 
بــۆ ئــەم بەرمۆدایــە. بــۆ هاتی بۆ ئەم مەنفا ترســناك و بۆ ئەم هیچســتانە بێ 
دەنگە. كاتێك حوكمڕانانی ئێســتای واڵتەكەت هیچ یاســایەكیان بۆ ســزادانی 
كەسانی وەك تۆ نیە، تۆ بۆ خۆت سزاداو سەری خۆت هەڵگرت و هاتیتە ئەم 
گۆشــە مردووەی گۆی زەوی كە رێگەی هیچ رۆحلەبەرێكی ناكەوێتە ســەر 
و كەس، تەنانەت جنۆكەیش بێرەدا گوزەر ناكات. باڵندەش بە ئاسمانە هەمیشە 

هەوراوییەكانیدا نافڕێ...
-من لە ترسی سزادانی حوكمڕانەكانی ئێستای واڵتەكەم هەڵنەهاتووم. من 
لەخۆم هەاڵتووم. ئەوە خۆمم كەوتوومەتە وێزەی هاڕینی خۆم. هەموو ئەوانەی 
لــە شــەوە نووتــەك و بارانــی و ترســناكەكەدا، كــە من هــەر هەڵدەهاتــم و ئەوان 
راویان دەنام، تازە روخســاریان بەبەرچاوم دەردەكەوێ. هەموو ئەوان، هەموو ئەو 
حەشیمەتەی بێ راوەستان سەریان نابووە دوام و راویان دەنام من بووم. هەمووی 
خۆم بووم. خۆم هەڵدەهاتم و هەزاران خۆم راوی منیان دەنا. ئێستاش نازانم چ 
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قودرەتــێ بــوو منــی فڕێ دایە ئێرە. نازانم چۆن رێگەم كەوتەوە ئێرە. ئێســتاش 
نازانم من مردووم یان زیندوو..

-دادگا ئیزنت دەدا ئەمشەو، وەكو دواشەو، بچیت و سزای خۆت وەربگری. 
بۆ دانیشتنی داهاتوو، بڕیاری كۆتاییت لەسەر دەدرێ.. 

ئەوەی دادوەر، خدری مردوو، ناوی نا » ئەمشــەو » كە لە راســتیدا من 
هێشتا، لەنێو كەش و هەوا تەماوییەكەی ئێرەدا نە شەوێكم بینیوە و نەرۆژێك، 
لە ترســی مشــكەكاندا نەموێرا بچمەوە ژوورێ. بێ ئەوەی دەنگی هیچ بایەك 
بێت، هەستم دەكرد، تەنانەت وەك بڵێی دەمبینی بایەكی زۆر سارد لە سەرەوە، لە 
ترۆپكی شاخە بەرز و بەردینەكەوە بە ئاراستەی ئەم خوارەوەیە هەڵیكردبوو. پەڵە 
هەورەكان، كە لە جلی كۆنەو چڵكگرتوو دەچوون، بە شــێوەیەكی زۆر ترســناك 
تێكدەئــااڵن. دەتگــوت بایەكە بە ئانقەســت ریتمێكی خێرای پێ بەخشــیبوون و 
دەیوست لە یەك شوێن و لەناو یەكدا كۆیان بكاتەوە و پەڵە هەورەكانیش خۆیان 
رادەپسكاند و لێكدی هەڵدەهاتن و بایەكە، بەری پێیان دەگرت و، وەكو شوانێك 
بیــەوێ مێگەڵــە بزنێكی یاخیبووی پەرتبــوو كۆبكاتەوە و بزنەكانیش هەریەكەو 
بەالیەكــدا هەڵبێــن. جارێــك بــە دەوری خانووەكەدا ســووڕامەوە بەشــكو جێیەكم 
دەســتكەوێ كەمێكی لێ بحەســێمەوە. ال تەنیشــتی الی خوارەوەی خانووەكە، 
پەنایەكی باش بوو. نە وەشەنی بارانەكە دەیگرتەوە و نە بایەكە. لەبن دیوارەكە 
خــۆم گڵۆڵــە كــرد و تــرس و شــەكەتییەكی زۆر وەكــو جەســتەیەكی بــێ رۆح، 
منی بەبێهۆشــییەكی قورس و درێژ ســپارد. لەو ســەرماو ســۆڵە تەزێنەرە تووڕ 
هەڵدرامــە نێــو بیابانێكــی داغ و ســووتێنەر. هەتا چاو هەتــەری دەكرد لم بوو. 
لمێكی خۆڵەمێشــی و ســووتاو. هەڵمێكی تەنكی لەسەر هەڵدەستا. لەو سەحرا 
جەحەندەمییەدا، هێندەی چاوم گێڕا لەمن بترازێ هیچ كەسێكی دیكەو هیچ 
جووڵەیەكــی لــێ نەبــوو. دەمزانی لــە راوەســتاندا دەمرم. هەر گەرمــا زۆرەكەو 
تێنوێتی دەمخنكێنێ. ترسی تەنها بوونەكەش لەوێ بوەستێ. وەحشەت هەموو 
تانوپــۆی تەنیبــووم. پــڕ ببووم لە ترس. لمە ئاگراوییەكە هێندە ورد بوو لە كلی 



273 مقداد  شاسواری هەڵدێران

چاوان دەچوو. لە زۆر شوێنان پێم هەتا ناوەڕاستی پووزم بەنێو لمدا رۆدەچوو. 
لــە هەنــدێ شــوێندا هەتا گوێزینگــی پێیەكانم نوقم دەبوو. بڕســتم لێ بڕابوو. 
هەاڵتن لەنێو لمێكی سووتێنەر، لە سەحرایەكی بێ بن و بێ كۆتایی، شەكەت 
و تینــوو، تنۆكــێ هێــزی بە بەرمەوە نەهێشــتبوو. وەختێ گوێم لە حەپە حەپی 
ســەگان بوو. ســەگگەلێكی زۆر دەوری كەلەخی بنیادەمێكیان دابوو. ســەگە 
رەشــتاڵ و خوێنتــاڵ و لچئەســتوورە چــاو دەرپۆقیــوەكان لمووزیــان خوێنی لێ 
دەتكا. هێشتا سەرنجیان نەكەوتبووە سەر من. هەوڵمدا خێراتر هەڵێم و بەر لەوەی 
پەالمارم بدەن خۆم لەبەر چاویان دوور بخەمەوە. بەاڵم لمســتانەكە هێندە تەخت 
بــوو لــە دووری هــەزاران كیلۆمەتــر دەوروبــەری خۆت دەدیــت. تەنها هەڵمەكەو 
شــەپۆڵە نزمەكانــی لمزارەكە هەندێ بەری دیــد و بینینیان لێڵ دەكرد. كەمێك 
ورد بوومــەوە لــەو دیوی ئەو ســەگەلەی كەوتبوونە ســەر الشــەی بنیادەمەكە، 
كۆمەڵێك كەسم بینی. زۆریان لە ژن و منداڵ دەچوون. پیرە پیاویشیان تێدابوو. 
هەمووی بەڕیز راگیرابوون. كەســانێكی رووخســار هەڵقرچاو پەیتا پەیتا پاڵیان 
بــە كەســەكانەوە دەنــاو پێدەچــوو یەكــە یەكەیــان فــڕێ بدەنە بەردەم ئەو ســەگە 
برســییانەی لەمانای تێربوون نەدەگەیشــتن. بن پێیەكانم تۆقڵەیان كردبوو. خۆم 
خســتە ســەر زگ و بــە ســكە خشــكە هەوڵمدا لــەوێ دوور بكەومــەوە. لە تاو 
ئازاری ســووتانەوەی پێســتی ســنگ و زگم هەســتامەوە. پۆرگی بن پێیەكانم 
عەجمانیان لەبەر بڕیبووم. لە پڕێكدا كونی تونێلێكم لێ دەركەوت. وەك ئەوەی 
پاڵــی هــەزاران تایــەی ئۆتۆمبێلــت دابێتە یــەك و منیش دەبوایــە بەنێو ئاڵقەی 
بۆشــاییە دوكەاڵوییەكەی تایەكاندا رەت ببم. كاتێ لەنێو ئاڵقەی دوا تایەكەوە 
دەرچــووم كەوتبوومــە ســەر زەوییەكی پڕ لە خۆڵەمێش. دەتگــوت هەزاران تۆن 
سۆتكی جگەرەیان لەوێ هەڵڕشتبوو. هەر لە یەكەم ساتەكاندا ناو چاوەكانم و 
لووتم و ناو دەم و ناو قوڕگم لەو خۆڵەمێشە ئاخنراو و نە رێگایەك بۆ هەناسەم 
مایــەوە و نــە چیــدی بەرپێیەكانــی خــۆم دەبینــی. هەســتم دەكــرد كەوتوومەتە 
نــاو تونێلێكــی دووكــەاڵوی تەســك. بازنەی تونێلەكــە هەر هێنــدەی بەرمیلێك 
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دەبــوو. لەوێــش دەرچــووم و كەوتمە نێو ســەرزەمینێكی تاریك. ئەوەندەم ســاتمە 
لەو ئێســك و پرووســكانە كردبوو كە لەوێ لەنێو خۆڵەمێشــەكەدا نوقم ببوون و 
دەماودەم كەوتبووم بەناو مشــكی و ســوتووی جگەرەدا لە پەل و پۆ كەوتبووم. 
لــەوێ تەنهــا تــرس راوی دەنام. لــە دواوەڕا هەزاران خێو و درنج ســەریان نابووە 
دوام و خۆیان تێهەڵدەدایە ســەر پشــتم و باســكیان لە دەوری قوڕگم دەئااڵند و 
دەیانویســت بمخنكێنن. لەنێو خۆڵەمێشــە هەناسەبڕەكەدا دەیانگەوزاندم. خۆم لە 
دەستیان رادەپسكاند و دیسان هەڵدەهاتم. هەستم دەكرد ئەو سەگەڵەی لمووزیان 
لەنێــو خوێنــی بنیادەمــەكان و كەڵبیــان لــە گۆشــتی جەســتەی ئەو كەســانەدا 
گیــر كردبــوو كــە یەكە یەكە، بــە زیندوویی فڕێ دەدرانــە بەردەمیان، ئەوانیش 
كەوتوونەتــە دوای مــن و تەماحییــان لە خواردنم كردووە. گوێم لە شــینگێڕانی 
هەمــوو ژنەكانــم دەبــوو. ئــەوان پێكەوە شــینیان دەگێڕا بەاڵم مــن دەنگی یەكە 
یەكەیانم لێك جوێ دەكردەوە. گوێم لە زریكەی مەلۆتكە ساواكان دەبوو. گوێم 
لەگریان و رۆڕۆی هەموو ئەو كەسانە دەبوو كە چەندەهاجار، ئەوانم لەناو هۆڵە 
بــێ دیــوار و ســارد و زەمهەریرەكەی دادگادا بینیبــوو. نازانم ئەوان لێرە چییان 
دەكرد. هیچێكیانم نەدەبینی، تەنها ناڵەو زریكەو الوانەوەیانم دەبیســت. هەردوو 
القــم هەتــا خــوار ئەژنۆكانــم لەنــاو خۆڵەمێشــی ســوتووی جگەرە نوقــم دەبوو. 
وەحشەتێكی كوشندە هەموو تانوپۆی تەنیبووم. لە دڵی خۆمدا ئارەزووی مردنم 
دەكرد تا لەم دۆخە پڕ لە وەحشەتە نەجاتم بێ. كەچی نەمدەزانی ئێرەی منی 
تــێ كەوتــووم دنیــای مردووانــە یان هــی زینــدووان. ئەگەر هــی مردووانە من 
لێــرە چــی دەكەم. خۆ من هێشــتا نەمردووم. ئەگەر دنیــای زیندووانە ئەی ئەو 
زریكــەو ناڵــەی مردووان چیە فەزا خۆڵەمێشــییەكەی ئێــرەی ئاخنیوە. دەنگی 
هەمەجــۆر لەنــاو كونــی گوێچەكەكانمدا تێپەڕ دەبوو لەناو كاســەی كاســبووی 
ســەرمدا دەلەرییــەوە. دەنگێــك، هەوای دەنگێك لەوە دەچــوو وەك ئەوەی هەموو 
بنیادەمەكانــی ســەر زەوی لــە ســووچێكی هەرە تاریكی ئــەم دەوروبەرەدا فیكە 
لێ بدەن. دەنگی فیكەی ئەوان و دەنگی بایەكی پاییزی تووڕەو دەنگی حەپە 
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حەپــی بێبڕانــەوەی ســەگگەلێكی زۆر و دەنگــی فیزاح و ناڵــەو زریقە هەموو 
تێكەڵ بە یەك ببوو. نە دەمردم نە لە مردنەكەمدا واگادەهاتمەوە. بەدوای یەكدا 
ســاتمەم لە ئێســكی بنیادەمی مردوو دەكرد. هێشــتا نەمدەزانی ئەوەی بەنێویدا 
رادەكەم چیە. ئەو ئێســقانە لەنێو ئەو مشــكی و ســۆتكانە هی كێن و بۆ لێرەن. 
نازانــم ئەوانــە كســڵ بــوون لێــرە هەڵرژێندرابوون یان ئێســقانی هــاڕاوی مردوو. 
ســاتمەم لە هەر پارچە ئێســكێك بكردبایە گوێم لە هاوارێك دەبوو. وەك ئەوەی 
پــێ بنێــم بــە بنیادەمێكــی خەوتوو. لــە ماندووێتی بوو، نازانم یــان لە تێنوێتی 
زمانە وشــكهەڵگەڕاوەكەم نووســابو بە مەالشــۆمەوە و بۆم جیا نەدەكرایەوە. ناو 
قوڕگم وەكو بۆڕییە ســۆباكانی داری لێ هاتبوو كە لەبەر دووكەڵ و مشــكی 
گیرابــێ و، بە حەســتەم نووزەیەكم تێدامابوو. ســەروەختێ ئــاوڕی دواوەم دایەوە 
دەیــان، ســەدان، تــۆ بڵــێ هەزاران ئێســكە پەیكــەری مرۆڤ. منــداڵ، گەورە، 
كورتــە بــااڵ، بەژندرێــژ. پەنجەیان بەرەو الی من راداشــتبوو، بەوپەڕی خێرایی 
بەدوامیاندا دەناو دەیانهەویســت بمگرن. تەقەتەقی جومگەو ئێسقانەكانیان كەڕ 
و كاســی كردبووم. رۆحم كەوتبووە جێیەكی عاســێ و لە جەســتەم دەرنەدەچوو. 
چــی وای نەمابــوو دەســتە ئێســقانی و درێژەكانــی ئێســكە پەیكەرە تــووڕەكان 
بمگاتــێ و لــە حەوكــم گیــر بێ راچەنیــم. راچەنینێكــی وا، لەوانەبوو زیاتر لە 
ســەد جار، لە دەوری خانووەكەدا ســووڕامەوە و هەر رانەدەوەســتام. نەمدەوێرا لە 
ترســی مشــكەكان بچمە نێو خانووەكە. ســەرما سڕی كردبووم. كاتێك لە بەردەم 
خانووەكەدا، نزیك لە گۆڕە بەتاڵەكە، روو لە درەختە رووتاوەكە راوەستام. هانكە 
هانكــم پــێ كەوتبوو. خیســە لە ســینگمەوە دەهــات. تارمایی ریــزە بنیادەمێكم 
لەنێو حەوشەكەی پاركی درەختە رووتاوەكە بەرچاو كەوت. لەودیوی توێژێكی 
تەنك و خۆڵەمێشــی دا، تارمایی ریزێك بنیادەمم بینی روو لەمن، بەبێدەنگی 
وەســتابوون. وێنەیان هێندە لێڵ بوو ســەرەتا نەمزانی ئەوان كێن و بۆچی لەوێ 
وەستاون و بۆ سەیری من دەكەن. كە باشتر لێیان ورد بوومەوە ئەوانم ناسییەوە. 
دادوەر خدری مردوو، لەگەڵ دوانزە یاریدەدەرەكەی هەموویان وەكو یەك عەبای 
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رەشــیان لەبەردابوو. لەگەڵ باشــكاتبەكەی و، ســاجكوتە مەچەكئەستوورەكەی 
وئەو دوو زەالمە كەلەگەت و چوارشانە و باسكئەستوورەی زنجیریان دەكردملەنێو 
هۆڵی بێ دیواری دادگاكەدا وەستابوون. مێروولە رەشە ناوقەد باریكەكان هەروا 
پەتــی نووســینە ســەیرەكەیان، كــە پیتەكانــی لــە كۆمەڵێــك تولە مــاری كورت 
و درێــژ دەچــوو خۆیــان تێكئااڵندبێ و بەدیار ســەری دادوەرەكەدا هەڵواســرابوو 
دەقرتانــد و لەســەر یــەك داوی باریكیــان هێشــتبۆوە. ئەو تــەرازووەی دایمەن لە 
هەڵبــەز و دابــەز دابــوو هێشــتا هەردوو تاكەی لــە یەك ئاســتدا جێگیر نەببوو. 
هەموویانم بەروونی دەبینی. دادوەر خدری مردوو، فەرمانی بە ساجكوتەكە كرد 
و ئەویش بەو گورزەی دەستی، بە هەموو هێزییەوە، سێ جار كوتای بە ساجە 
زەبەالحەكەو هێندەی لرمەی هەورێكی تووڕە دەنگی دایەوە. بەاڵم نە من و نە 
ئەوانیش كەسمان دەستمان لەسەر كونە گوێچكەمان دانەنا. باشكاتبەكە دەقێكی 
نووســراوی دایە دەســت دادوەرەكە. ئەویش روو لەمن، بەدەنگێك لە زواڵڵیدا لە 

زەنگوڵە دەچوو، خوێندییەوە. 
» دوا بڕیار..

دادگاكەمــان بەوپــەڕی پشــوو درێژییەوە گوێی لە هەمــوو ئەو قوربانییانە 
گرت كە راســتەوخۆ یان ناراســتەوخۆ بە دەستی تاوانبار قابیل ئادەم كوژراون و 
تاوانباری ناوبراو، بەبێ ئەوەی هیچ چەشنە گوشارێكی لەسەر بێ، بەوپەڕی 

ئاگایی و واگایی خۆی، دانی بە هەموو تاوانەكانیدا نا.
تاوانەكانی هێندە قورس و نامرۆڤانەن لەنێو هیچێك لەو بڕگەو مادانە دا، 
كە بۆ سزادانی بنیادەمە تاوانبارەكان دارێژراون ئاماژەیان پێ نەكراوە و جێگەیان 
نابێتەوە. بۆیە بە گوێرەی ئەو دەســەاڵتەی بە ئێمە دراوە، ســزاكەت بەمشــێوەیە 

دیاری دەكەین:
تــۆ، قابیــل ئادەم لە ئێســتادا مردوویــت. دادگا فەرمانت پێ دەكات و هەر 
ئێستا بە بەرچاوی هەمیشە كراوەی عەدالەتەوە، تەرمی بۆگەنگرتووی خۆت، 
ئەوەتانــێ لەبــەر پێیەكانــت كەوتــووە، هەڵگریتــەوە و، لەناو ئەو گــۆڕە بەتاڵەی 
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تایبــەت بەتــۆ هەڵكەنــدراوە بنێژیت. لەبەر ئەوەی هیــچ بنیادەمێك ئامادەنەبوو 
ئەو كارە بكات و لە راســتیدا هیچكەســیش توانای بەرگەگرتن و خۆڕاگرتنی 
بۆگەنیوی تەرمەكەی تۆی نەبوو، بۆیە هەر بەخۆت دەبێ ســەری گۆڕەكەت 
بەو قوڕ و لیتەیەی لەسەر لێواری گۆڕەكەدایە داپۆشیت و ئەو كێڵەی لەوالتر 
دانراوە بەدیار سەری خۆتدا بچەقێنی. بەشكەم ئەوە خوایە، بە ناشتنی خۆت، 

دوایی بهێنی بە ناپاكی و خیانەت لەنێو كۆمەڵگەكەتدا. هەرچەندە...
دادوەر خــدری مــردوو، لەبــەر ئەوەی مێروولە رەشــە ناوقــەد باریكەكان ئەو 
پلێتە قورســەی بەدیار ســەریدا هەڵواســرابوو، ئەو نووسینە ســەیرەی لەسەر بوو 
كــە پیتەكانــی لــە كۆمەڵێــك تولە ماری كــورت و درێژ دەچــوو تێكئااڵبووبێتن 
و كــەس نەیدەتوانــی بیخوێنێتــەوە، قرتاندیان و بەســەر ســەری دادوەردا كەوت و 
لەجێدا گیانی لە دەست دا، نەیتوانی درێژە بە خوێندنەوەی سزاكەم بدات. یەكەم 
یاریدەدەری الی دەســتی راســتی خدری مردوو، تەنها گوتی » قەینا. رەوتی 
دادگا لە بەڕێوەچوونی سزای تاوانبار ناوەستێ و جەنابی دادوەر پێشتریش هەر 

بۆخۆی مردبوو«.
ســەرم بەردایەوە بەر پێیەكانم و تەرمەكەی خۆم لەســەر زەوی هەڵگرتەوە. 
خستمە سەرشانم و چەند هەنگاوێك لەوالتر، لەسەر لێواری گۆڕەكە راوەستام. 
بە ئەسپایی و بێ ئەوەی بێرێزی بە تەرمە بۆگەنگرتووەكەم بكەم، تەرمی خۆم 
شــۆڕكردەوە نــاو گۆڕەكەو لەنێو ئاوە شــێلووەكەی هەتا نیــوەی گۆڕەكە هاتبوو 
نوقــم بوو. هەموو قوڕە خەســتەكەم فڕێدایە ســەر تەرمەكــەم. كێڵەكەم هێناو لە 
ژوور ســەری خۆم چەقاندم. هەرچەندە نووســینی ســەر كێڵەكە كاڵ ببۆوە و بە 
خەتێكی ناشرین و بۆیەیەكی رەش و عادی نووسرابوو، بەاڵم توانیم بیخوێنمەوە:

* ئازارگەی تاوانبار »قابیل ئادەم، ناسراو بە شێقابۆ«.
*بەرواری لە دایكبوونی: دیار نیە.
* لە 1991/3/5 شار بەدەر كراوە.

* لــە 1991/3/6 بــە ناشــتنی تەرمــی خۆی لەنێو گۆڕێكــی مەترووكدا 
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سزادراوە.
»كەواتە من لە دوێنێ شەوەوە لێرەم. هەموو ئەو وڕێنە درێژە پڕ لە ئازارەم 

هی تەنها شەو و رۆژێكە. شەو و رۆژێكی كابووساوی درێژ. زۆر درێژ...
هــەورە تریشــقەكان، هــەورە تــووڕەكان، هــەورە رەش و بــۆر و چڵكنــەكان لە 
گرمەیــان دا، لــە لرمەیــان دا، لــە تریشــقەو چەخماخەیــان دا. هــەورەكان هێندە 
نــزم ببوونــەوە دەتگــوت دەیانهــەوێ ئاســمان و زەوی بەســەریەكدا بــدەن و دوا 
الپەڕەی خەلیقەتی ئادەمیزاد دابخەن. بینیم لەو سەرەوە، لەسەر ترۆپكی شاخە 
بەردینەكە، لەوێوە كە ئاسمان و زەوی نوقمی ناو یەك ببوون، باهۆزێكی سەیر 
هەڵیكرد و الفاوێكی لیخن و قوڕاوی و تووڕە لە بناری شاخە بەردینەكەوە لە 
شەپۆڵی داو هەتا نشێوتر دەبۆوە شێلووتر و لیخنتر و قوڕاویتر و تووڕەتر دەبوو. 
هێندە بە هێزو گوڕەوە هەڵیكرد وەك ئەوەی لێبڕابێ هەموو دنیا رابماڵێ. دنیا 
تاریك داهات. تاریكییەكی هێندە ترسناك منی مردوویشی خستە وەحشەتەوە. 
تونــد كێڵــی قەبرەكەم لە ئامێزمدا گرت و گوشــیم تــا خۆم لە تەوژمی باهۆزو 
الفاوەكــە بپارێــزم. الفاوەكــە هــات و لەگــەڵ خۆیــدا شــاخە بەردینەكــەی كردە 
هەزاران پارچەو بەرەو خوار گلۆری كردەوە. باوبۆرانەكە هات و الفاوەكە لەگەڵ 
خۆیدا هەموو گردۆڵك و تەپۆڵك و زوورگەكانی لەنێو خۆیدا لوول داو راماڵی. 
دەتگوت گڕكانەو تەقیوەتەوە. دەتگوت الفاوی ســەردەمی نووحەو ســەر لەنوێ 
هەڵیكردووە تا بنیادەمەكان لەنێو خۆیدا بخنكێنێ. من بینیم كە الفاوەكە بەرەو 
نشێو، بەرەو الی ئێمە هات. بە دوو چاوی ئەبڵەقمەوە بینیم لەنێو هەر گۆڕێكی 
قەبرســتانەكەدا باڵندەیەكــی حەوتڕەنگ هەڵفــڕی و بێجگە لە گۆڕەكەی من، 
هەمــوو گۆڕەكانــی دیكــە بە وااڵیی و بەتاڵی مانــەوە. بینیم پەرژینی دەوری 
درەختــە رووتاوەكــەو، گۆڕســتانەكەو ئوتێــل بەرمۆداو هۆڵــی دادگا و، تەرمی 
لەســەر زەوی كەوتــووی خدری مــردوو، بە یاریــدەدەرەكان و تاقمی دادگاكەوەو 
بــە مــەال سمێڵتاشــراو و ریشــبەڵەك و زۆربڵێكــە، كە وا دیاربوو بــۆ تەلقیندانی 
منیان هێنابێ و، بە نووسینە سەیرەكە، كە هیچ كەس بۆی نەدەخوێندرایەوە، بە 
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تــەرازووە ناجێگیرەكــەی عەدالەت و، بە گۆڕە تەنهاكەی منەوە هەمووی لەنێو 
خۆیدا لوولپێچ كرد و رایماڵی و هەمووی هەڵدێرایە نێو قوواڵیی خەرەندەكەی 
ئەو خوارەوە. من كەالكە بێ كفنەكەی خۆمم بینی چەندجارێك سەرئاو كەوت و 
پاشان بۆ یەكجاری راماڵدرا و هەڵدێرایە نێو خەرەندەكە.دواتر كە هەموو دەنگێك 
كــپ بــوو، كــە باهۆز و الفاوەكە دامركا هیچم نەبینی. هیچ. وەك ئەوەی هەر 

چاوم نەبێ. هیچم نەبینی. هیچ..
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