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لەنێوانـــی  دیـــارە  نووســـینیدا  مێـــژووی  بـــە  هەروەكـــو  بەرهەمـــە  ئـــەم 
ــەم و  ــی یەكـ ــی كتێبـ ــە كۆتایـ ــااڵنەی لـ ــەو سـ ــە ئـ ــااڵنی)1986-1991(، واتـ سـ
دووەمـــدا ئاماژەیـــان پێـــدراوە. بـــەاڵم لەبـــەر ئـــەوەی بابەتـــی ئـــەو ســـااڵنەی 
ئـــەم دەقـــە بەســـەریان دەكاتـــەوە، لـــە ئەدەبەكەمانـــدا، تاڕادەیەكـــی زۆر 
ــەوە،  ــێ  نەدراوەتـ ــەلی لـ ــاوڕی تێروتەسـ ــەوە و ئـ ــی ماوەتـ ــە پاكیزەیـ ــەر بـ هـ
بۆیـــە بـــە پێویســـتم زانـــی بـــۆ ئـــەوەی بەپێزتـــر بێـــت و لەگـــەڵ ئێستایشـــدا 
بگونجێـــت بـــە پێـــی توانـــا زیـــاد و كەمییەكانـــی چارەســـەر بكـــەم و بـــە 
ــەو  ــن لـ ــە مـ ــەم ، چونكـ ــدا بكـ ــتی زمانەكەیـ ــە ئاسـ ــش لـ ــتیش ئیـ ــی پێویسـ پێـ
ـــێ   ـــوو دەنووســـرێت و ناب ـــۆ ئەمـــڕۆ و داهات ـــەدام تێكســـت هەمیشـــە ب قەناعەت
ـــردووی  ـــی ڕاب ـــدی پیرۆزی ـــەو ســـااڵنەدا نووســـراوە ئی ـــەوەی ل ـــووی ئ ـــە بیان ب
پێببەخشـــرێ  و پارێزگاریـــی لـــە هەمـــوو شـــتێكی بكرێـــت و هـــەر وەكـــو خـــۆی 
ــی  ــاوی بەركەماڵییەكـ ــا لەپێنـ ــا و تەنهـ ــان تەنهـ ــش بێگومـ ــەوە. ئەمەیـ بهێڵرێتـ
گشـــتگیرتر ئەنجـــام دراوە تاكـــو شایســـتەییەكی باشـــتری پـــێ  ببڕێـــت و بـــۆ 

ــت.       ــت بێـ ــڕ بەپێسـ ــەردەمییانە پـ ــی سـ خوێندنەوەیەكـ

ـــی  ـــی خـــۆی پەیام ـــە ژیان ـــدارە، ب ـــو سرووشـــێك پەیام ـــێ ، وەك ـــك دەبین خەونێ
ـــەوە.. ـــك دەدات ـــەو سرووشـــە لێ ئ

سەرنجێكی پێویست
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ترســـنۆك بـــوو، خۆیشـــی نەیدەزانـــی ئـــەو ترســـە لـــە چییـــەوە ســـەرچاوەی 
دەگـــرت. هەندێجـــار دەگەیشـــتە ئـــەو قەناعەتـــەی نزیكبوونەوەیەكـــی بێـــڕادە 
لـــە كتێـــب شـــەقڵ بـــەم ترســـە دەبەخشـــێت و قەڵبەزەئاســـا هەڵیدەقووڵێنـــێ ، 
لـــە خوێندنـــەوە و دەســـتەبەركردنی زانینـــەوە  ئـــەو چێـــژەی  چـــوون 
بەدەســـتی دەهێنـــا هۆشـــداریی ئەوەیـــان دەدایـــێ  شـــتێكی ئەوتـــۆ نـــەكات 
لـــە ســـۆنگەیەوە لێـــی بێبەریـــی بێـــت. هەندێجـــاری تریـــش دەیـــوت: باشـــە 
ـــووری دنیاشـــدا هیـــچ شـــتێك شـــكنابەم، ئـــەی ئیتـــر بۆچـــی  ـــە كل خـــۆ مـــن ل
بـــەردەوام لـــەم هەســـتەوە دەگـــەوزم؟ بـــەاڵم كـــە فەرهـــادی خاڵـــە حەســـۆی 
ــەران  ــەكەدا دڕدۆنـــگ و نیگـ ــاو پاسـ ــار و لەنـ ــەی شـ ــە گەراجەكـ گەیاندییـ
دانیشـــت، ســـەربازگە دوورەكـــەی وێنـــا كـــردەوە، ئـــەو ســـەربازگەیەی 
دوای قســـەكانی جاســـمی موهەندیـــس زانـــی لەگـــەڵ ســـەربازەكانی تـــردا 
ـــاو پاســـە  ـــەن. قســـەكەی جاســـم، لەن ـــان دەك ـــۆ چ سەرنوێشـــتێك ئامادەی ب
كـــپ و خامۆشـــە هێشـــتا بـــێ  نەفەرەكـــەدا، دووبـــارە لـــە گوێیـــدا زرینگایـــەوە: 
ئەوانـــەی پـــار ئـــەم خولەیـــان تەواوكـــرد هەموویـــان بێسەروشـــوێنن، 
ــان  ــتیش بێـــت، هەموویـ ــە ڕاسـ ــڵێن، ڕەنگـ ــەوە، دەشـ ــیان نەگەڕاونەتـ كەسـ
بوونەتـــە قەرەبـــرووت، تەنانـــەت كەســـیان گۆڕیشـــیان بـــە نســـیب نەبـــووە. 
ـــە  ـــدات، ب ـــێ  ب ـــی پ ـــك فەرمان ـــت و یەكێ ـــاو بێ ـــەوەی ڕوبۆتەپی ـــر وەكـــو ئ ئیت
هێووریـــی لـــە پاســـەكە هاتـــە خـــوارەوە، جانتـــا ئادیداســـە بچكۆالنەكـــەی 
هەڵگـــرت و بـــەرەو گۆشـــەكەی ئەوســـەری گەراجەكـــە ڕۆیشـــت، لـــەوێ  
پاســـی شـــارێكی تـــر ڕاوەســـتا بـــوو، ئـــەو شـــارەی لـــە دەڤـــەری شـــاخەكانەوە 
نزیـــك بـــوو، بـــە ڕێكـــەوت نیـــگای كەوتـــە ســـەر ژمـــارەی تابلۆكـــەی، هـــەزار 

دەروازەیەكی بچووك
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و نۆســـەد و هەشـــتا و....كـــە ئـــەوەی بینیـــی، ســـەری ســـووڕما، چونكـــە ئـــەو 
ژمارەیـــە لەگـــەڵ ئـــەو ســـاڵەی تیایـــدا بـــوو یەكدەهاتەوە..ئیـــدی ســـەركەوت 
و تیایـــدا لێوكرۆژتنەكانـــی دەســـتیان پێكـــرد، چونكـــە دەیویســـت بەســـەر 
مۆتەكـــەی ترســـێكدا زاڵ بێـــت، كەچـــی مۆتەكـــەی ترســـێكی تـــر ســـواری 
ســـنگی ببـــوو، ترســـی ئـــەوەی داخـــۆ دەگات، داخـــۆ دەربـــاز دەبـــێ ، یـــان 
لـــە بازگـــە بەدناوەكـــەی دەرەوەی شـــار دایدەگـــرن و تووشـــی پەتپەتیـــی 
و چەرمەســـەریی دەبێـــت؟ لـــە الیەكـــەوە، خۆشـــبەختانە دەربازبـــوو، بـــەاڵم 
ــان  ــت و گومـ ــڕ بێـ ــی بنجبـ ــە تەواوەتیـ ــدا بـ ــە ناخیـ ــرس لـ ــەوەی تـ ــە بێئـ بـ
لـــە  لـــەوە بگەڕێـــت ســـێبەری کەڵکەڵـــەی بێـــت، لەالیەكـــی تریشـــەوە، 
خۆشـــیی ئـــەو دەربازبوونـــە كاتییـــە بـــۆ خـــۆی بـــە خەیـــاڵ ڕاكشـــا، ویســـتی 
ـــەوە.  ـــارە نەبێت ـــێ  دووب ـــدا دوێن ـــە خەونەكەی ـــێ  ل ـــچ نەب ـــت، بەڵكـــو هی بخەوێ
ئیتـــر لـــە خۆشـــیی دووبـــارە نەكردنـــەوەی دوێنـــێ  خەوێكـــی تابڵێـــی قـــووڵ 
بردییـــەوە. كەوتـــە باوەشـــی خەونێـــك، بـــە خـــەون نەدەچـــوو،  پتـــر بـــە 
بینینیـــی فیلمێكـــی فەنتازیـــی دەچـــوو، یـــان بـــەو بیرڕۆیشـــتنە نەدەچـــوو كـــە 
ـــدا  ـــەو تووناوتوونانەی ـــاگا ل ـــەوەی خودئ ـــو ب ـــژێ ، بەڵك ـــاگا هەڵیدەڕێ ناخودئ
هەڵیگرتـــووە كـــە جاروبـــار دەكرێنـــەوە و بەشـــێكیان دەردەكـــەون و بـــە 
ــا لـــە خەونەكانـــدا دێنـــەدی، بـــەاڵم  ئـــاوات، یـــان بـــە شـــتێك دەچـــن تەنهـ
ـــی بزانـــێ  لەســـەر ئاســـتانەی درێژتریـــن خەونـــی ژیانیـــدا  بـــە بێئـــەوەی پێ

ڕاوەســـتابوو.



كتێبی یەكەم خەون
دنیا دەبێتە خەونێك و خەونەكەیش دەبێتە ڕاستیی..  

نۆڤاڵیس
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ـــە فیلمێـــك دەچـــوو وەك  ـــە سەیروســـەمەرەیەی ب ـــدم داگرتن ـــەو هێ ـــەر ل ب
لـــەوەی تاســـبردنەوەیەكی هاكەزایـــی بێـــت، بـــەر لـــەو بیرڕۆیشـــتنە ڕمۆكـــەی 
ـــەوێ ،  ـــت: ئ ـــی بێ ـــی كاتی ـــەوەی وڕێنەیەك ـــك دەچـــوو وەك ل ـــە الفاوێ ـــر ب پت
ــاوار و هاشـــوهووش و  ــە هـ ئـــەوێ  كـــە محەشـــێت لێوانڕێـــژی كردبوو..لـ
هـــات و هەڵاڵكانـــی و وەكـــو جاڕچییـــەك بێلێبـــڕ تێـــی دەچریكانـــد و دەیـــوت

دایە دایە دایە
ـــن شـــێوە خـــۆی نمایـــش دەكـــرد،  ـــە ناوازەتری ـــەی ب دەنگەكەشـــی پەیدەرپ
دەكـــرد،  بەرقـــەرار  تێهزریینیـــدا  لەگـــەڵ  زارۆاڵنـــەی  ســـەرەتاتكێیەكی 
ــان  ــتەقینەی خۆیـ ــەری ڕاسـ ــری جەوهـ ــە هەڵگـ ــەو كاتـ ــا ئـ ــتییەكان، تـ ڕاسـ
نەبـــوون، بەڵكـــو وەكـــو شـــیعر شـــتێكی دیكـــە لـــە ناخیانـــدا دەدرەوشـــایەوە، 
شـــتێك لەڕاســـتییدا نەدەبـــوو لـــە ناواخنیانـــدا جێـــگا بـــۆ خـــۆی چێبـــكات. 
بـــەر لـــەو هێـــدم داگرتنـــە: ئاســـمان میچێكـــی بێدەرەتـــان و دووكەاڵویـــی 
ــەن  ــد. تەمـ ــەر خـــۆی دەنوانـ ــەر و خەفەكـ ــا ئەندازەیەكیـــش خنكێنـ ــوو، تـ بـ
ـــڕا  ـــای گوم ـــان، ســـایلی ب ـــەوە و تێڕام ـــێ  وردبوون ـــە هەرێمەكـــەدا ب وگاڤ ل
گڤـــە گڤـــی دەهـــات و ئـــاو ئاســـایش ڕەوتكردنـــی بـــە خوڕەیەكـــی یەكنـــەوا و 
بێزاركـــەر تێدەپـــەڕی. ئەمـــە ڕەنگـــە لـــەوێ ، كەچـــی لەوێكـــەی تـــردا، خەیـــاڵ 
لەنێـــوان هەڵكشـــانی  بێگـــەرد و  بازنـــە و كاڵوڕۆژنەیەكـــی  كردبوویـــە 
شـــەپۆلی کەللــــەشەقی زەوییـــەوە خـــۆی بەســـەر جوگرافیاكـــەدا ســـەپاندبوو. 
ــی هـــۆرس  ــی نائەندازەیـ ــۆڕی، گۆڕەپانێكـ ــی تێیدەنـ ــاوی خەیاڵـ ــە چـ هەركـ
ڕەیســـینگی بەدیدەكـــرد، هەســـتی ئـــەوە ئالـــوودەی دەكـــرد هەمیشـــە ئەســـپە 
هەڵبواردەكـــەی ئـــەو دەیدۆڕێنێـــت، بێگومـــان ئەســـپەكانی دیـــش پـــاش 
گوڵجـــاڕی  و  هەڵدەترۆپیـــن  پێشـــووتر  ڕیكۆردەكانـــی  شـــكاندنی 
ســـەرفیرازبوونی هەرگیزییـــان بـــە ڕەوینـــەوەی گومانهەڵنەگـــر دەبەخشـــیی. 
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ئـــەو گۆڕەپانـــە، هەندێجـــار شـــێوەی پنەیـــی دەگرتەخـــۆ و چەشـــنی ســـاپیتەی 
ئـــەو مەیكـــەدە دانســـقەیەی ناوبەنـــاو لەگـــەڵ ئەییوبـــی كوێخـــا حیكمەتـــی 
هاوڕێیـــدا داڵـــدەی دەدان و بەدمەســـتیی تەنیاییەكەیـــان ڕادەماڵیـــی، گەلێكـــی 
دڵ لێدەچـــوو و تەنانـــەت بەگرانبەهاتریـــن گەنجینـــەی جیهانیشـــی لـــە قەڵـــەم 
دەدا. وەكـــو ســـەرلەبەری ئێـــوارە بـــە دووكـــەڵ قانگـــدراوەكان، كـــە بەتەنـــێ  
بەنێـــو دارســـتانی خۆبەدیكردنـــدا دەكەوتـــە دزەكـــردن، ڕكێـــف و قەمتـــەری 
ـــەدوای شـــكاری  ـــا ب ـــەوە ڕایەڵدەكـــرد، نەب ـــۆ ڕاوچـــی زارەترەكـــی بیركردن ب
ــی  ــەدووی نامەیەكـ ــەوەی چاولـ ــو ئـ ــت، دەق وەكـ ــزە بكەوێـ ــتێكی ناچیـ شـ
ـــەك،  ـــكات، نامەی ـــی ب ـــزر التەریك ـــی شـــتەكانی ه ـــە مەنگی ـــت، ل ـــی بێ جادووی
ــە  ــرد بـ ــای لێدەكـ ــبینیی قاوەخوێنـــەرەوەكان بچێـــت، دنیـ ــە پێشـ كتومـــت بـ
ــكەیەكی  ــە بێشـ ــرد بـ ــی دەكـ ــرس و بیمـ ــەی تـ ــڕ هێمابوونەكـ ــك، پـ فینجانێـ
شـــكاو بـــۆ دڵەكـــەی، دنیایەكـــی بێڕەنگـــی دەبینیـــی، قـــەدەری دەبـــوو بـــە 
ژنێكـــی قســـە ڕمـــۆك، دادەمـــا، تـــاس دەیبـــردەوە، لەنـــاكاو چاوەكانـــی 
ـــی  ـــەو چارەنووســـە تڵپ ـــو ئ ـــەوت و كەمەندكێشـــی نێ ـــەرزە تێیاندەك بوومەل
قاوەییـــە نادیارەیـــان دەكـــرد، ســـەرومڕ گوێچكـــە نیگەرانەكانـــی بـــە دەربڕینـــە 
یەكنـــەواكان قانگـــدەدران، هەســـتی دەكـــرد لـــە داهاتوویەكـــی نزیكـــدا شـــتێكی 
ســـەیر ڕوودەدات، شـــتێكی ســـەیر بەڕێوەیـــە، بـــەاڵم بـــۆ؟ ئایـــا لەبـــەر 
دەدا؟  هەناســـەی  دنیـــادا  سەیروســـەمەرەی  ســـووچێكی  لـــە  ئـــەوەی 
نەیدەزانـــی و نەیدەتوانـــی نەگەتیڤانـــە لێیڕابمێنـــێ ، هەندێجـــار پێـــی دەگـــوت: 
ـــدەت ڕەوێكـــی  ـــەوە و ئایین ـــدا ئاوەاڵدەبێت ـــەك لەبەردەمت ـــە، ڕێگای خاترجەمب
تێدەكەوێـــت، ڕەنگـــە گەشـــت بێـــت، وەكـــو چـــۆن بـــەو هێالنـــە پەڕەســـێلكەیە 
ــدا  ــەر هەیوانەكەتانـ ــۆییەكەی بـ ــێلمانە ئاسـ ــزی شـ ــو ئامێـ ــە لەنێـ ــت كـ قایلیـ
ســـەقامگیرە، ناچاریـــت بەمەیـــش قایـــل بیـــت، دژوارییـــە ســـەپێنراوەكان 
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ناڕەحەتییەكـــی ئێجـــگارت دێننـــەڕێ ، ئەگـــەر گەیشـــتن مەبەســـتت بێـــت 
ڕۆحـــت دەكەیـــت بـــە دێبـــەر و نەتـــرەی تێـــدا دەوەشـــێنیی، چونكـــە بەبـــێ  
ـــی سەروشـــوێنی شـــتێك  ـــدی هـــەردەم چاولەڕێ ـــرە گەیشـــتن مەحاڵە..ئی نەت
ـــێ  هاوشـــانی ئەندێشـــە و  ـــی ب ـــە پاڵەوان ـــی چـــۆن وا بۆت ـــە نەیدەزان ـــوو، ك ب
لـــە  نـــە  خـــەون،  لـــە  نـــە  و  بێســـەروبەرەكانی  غایلـــە  قووڵبوونـــەوەی 
شـــەونخوونیی، نـــە لـــە زیندەخەونەكانیـــدا لێـــی جـــودا نەدەبـــووەوە، تـــا ئـــەو 
ڕادەیـــەی زۆرجـــار لـــەو بـــاوەڕەدا بـــوو كـــە ئەودیـــوی هـــزر و بۆچوونەكانـــی 
پێكدەهێنـــا، لەژێـــر ئـــەو ئاســـمانە دژوار و ناحـــەزەدا، مەزەنـــدەی شـــتێکی 
دەكـــرد، شـــتێك شـــەمێرانی خوشـــكی بەمێشـــكیدا دەهـــات، دەیزانـــی، ئێســـتا 
حەتمـــەن دەڵێـــت: وەكـــو جـــاران نەمابـــوو، ببـــووە تەلیســـمێك شـــیمانەی 
دەكـــرد  شـــەمێرانی  بـــەردەوام  ئەگەرچـــی  دواوە.  دەدایـــە  شـــكاندنی 
بەهاوبەشـــی بڕیارەكانـــی خـــۆی، بـــەاڵم هەمیشـــە مگێـــزی لـــەوە بـــوو 
ئاواڵـــی سەرنوێشـــتی خـــۆی بێـــت، تاقوتەنیـــا بـــە پەرتگاكانـــی گەنجێتییـــدا 
ـــی ڕاز  ـــێ  شـــك ژۆڕناڵ ـــت، ب ـــی بۆچـــی واتێدەفكرێ ـــكات. دەیزان ـــزە ب دانگەڕێ
و نیازەكانـــی بـــۆ ئـــەو پەردەپـــۆش نەبـــوون، ئەگەرچـــی شـــتەكان هێشـــتا لـــە 
فـــەزای ئاوەزیـــدا باڵەفڕەیـــان بـــوو، هێشـــتایش دەیتوانـــی هەنووكـــەی 
بخوێنێتـــەوە و شـــوونی هەنـــگاوە هەڵنەنراوەكانیشـــی هەڵبگرێـــت، ئـــەو 
هەنگاوانـــەی هەمیشـــە وا تێدەفكریـــی كـــە: ڕەنگـــە بەرگـــەی قڵێشـــان و 
فەالقـــەی ئـــەو ڕێـــگا ســـەخت و دژوارە بگـــرن كـــە دەیگەیەنێتـــە ئەودیـــو..
ئەودیـــو كـــە دوورگەیەكـــە بـــە شـــاخ گەمـــارۆدراوە و بـــە شـــەوارەی 
لـــە  هەمیشـــە  هەتـــاوەی  ئـــەو  تیشـــکی  خســـتووە،  نایابـــی  تیشـــكێكی 
ـــوو  ـــەی دواجـــار ب ـــەو هێدمەی ـــەر ل ـــدی ب ـــەاڵم ئی ـــوو. ب ـــدا ئامادەب خەونەکانی
بـــەو دیـــوارە تۆكمـــە  بەمیراتگـــری نووتەكییـــە حەتمییـــەكان، هەســـتی 
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وكۆنكریتییـــە هەڵچنـــراوەی نێوەندیـــان كـــرد، سەرســـامییەكەی، بەرجەســـتە 
ـــان  ـــە بێووچانەكانی ـــو كاریگەریی ـــەو، ســـوڕگومی ئەودی ـــی ئ ـــی نادیاری بوون
كـــرد. ئـــەو، لـــەوە بەدگومـــان نەبـــوو كـــە بـــەدووی جێگـــەوار و كەســـمی 
پرینگاوەیـــدا دەگەڕێـــت، بـــەدووی بەقاكـــەی خۆیـــدا دەكەوێتـــە سەنگوســـووژ 
كـــردن، دەكـــرێ  بەبـــێ  یادداشـــت، پێواربوونـــی شـــتێكی لەمتمانـــە بەدەربێـــت، 
چونكـــە هەڵكردنیشـــی بـــە پەنامەكییەكـــی بێهاوتـــا هەژمـــار دەكـــرد و ببـــووە 
ئاوەاڵكـــەرەوەی پریاســـكەی گرێـــدراوی ڕاز و پەنامـــە پانۆڕامییـــەكان. 
وەكـــو بڵێـــی حاڵیبـــوون فەنتازیایـــەك بێـــت  لێـــی ڕادەمـــا. وەكـــو هەمـــوو 
جارێـــك، ئـــەوە هاتـــە بەرچـــاوی.. چـــووە ئـــەو تاقـــە ژوورەی خەڵوەتگایـــەك 
بـــوو تـــۆڕی بیـــر و غایلەكانـــی خـــۆی تێـــدا ڕایـــەڵ دەكـــرد و تـــۆوی 
ئاســـەوارەكانی خـــۆی تێـــدا دەوەشـــاند. تـــا لـــە ڕەشنووســـە پەرشـــوباڵوەكان، 
لـــە كەڵەكـــەی ســـەرنجە هاتـــەران و پاتەرانەكانـــدا وێنـــەی تاووســـێكی 
ـــكات،  ـــە ب ـــزرەكان چین ـــە ب ـــۆ دان ـــە شـــێنەیی ب ـــێ دەســـاژۆ، ب ـــكار، وەل گەزاف
چونكـــە دەیزانـــی تەنهـــا ئەوێنـــدەر مەیدانـــی پشـــکنینە پاســـاودراوەكان و 
جێـــی دۆزینـــەوەی كلیلـــەكان بـــوو، بـــە دانســـقەییش لەبـــارەی تێفكرینییـــەوە، 
قاڵـــی  ســـەرومڕ  كـــە  سەرنوێشـــتییەكانییەوە  بەرنامـــە  لەبـــارەی 
فۆرمەڵەكردنیـــان بـــوو، هێنـــدەی ئەویـــش ئاگاداربێـــت، هـــەردەم پـــاش 
ڕەوینـــەوەی پشـــووی سەریســـاڵ، بـــە مەڵبەنـــدی تـــازەی هەژموونـــەكان 
یـــان  شـــتێك،  كەڕەتـــە  ئـــەم  وێدەچـــوو  بـــەاڵم  دەكردنـــەوە،  موتـــااڵی 
ســـەرەداوێك بدۆزێتـــەوە نهێنییەكانـــی دیـــاری بـــكات. دەموچـــاوی وەكـــو 
ــۆڕبوونەوەی  ــە شـ ــتی بـ ــوو، هەسـ ــورس هەڵگەڕابـ ــوو قـ ــی گەییـ میوەیەكـ
ـــك  ـــی ئومێدێ ـــوارەوە، كەچـــی قوالپ ـــە خ ـــاكا دەكەوێت ـــی ه ـــرد، وایدەزان دەك
گلـــی دەدایـــەوە و نەیدەهێشـــت بكەوێـــت. ســـڵ و پرینگانـــەوە شـــەباقەیان 
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لەســـەر  سســـتەكەیەوە.  و  ژووژگیـــی  جەســـتە  پێكهاتـــووی  دەخســـتە 
مێزەكـــەدا، چەنـــد ڕووپەڕێـــك تۆزوخۆڵـــی پێشـــێلییان بەخـــۆدا دابـــوو، 
دەتگـــۆ ئەوانیـــش لەنێـــو خەونێكـــی تـــا بڵێیـــت ســـپییدا لەبیركـــراون، بەدەســـت 
و خەتێكـــی شـــاش و بـــێ  ســـەروبەر مەرەكەباویـــی كرابـــوون، بەردەوامبـــوو 
لەچاوگێـــڕان، پەڕەیەكـــی قەدكـــراوی باریكەلـــە بـــە كتێبـــە شـــڕووڕ و 
ــك  ــردی لێـ ــو ژن و مێـ ــوو، وەكـ ــۆن«دا چبـ ــس فانـ ــەی »فرانـ داهێزراوەكـ
ـــاری ناتەبـــا و بێئـــەوەی هەڵیبگرێـــت  ــێ  پ اللـــووت كردبـــووی بـــە جووتـ
چاوێكـــی بڕییـــە ئەودیـــوی بەرگەكـــەی و چەنـــد پیتێـــك لەگـــەڵ بەروارێكـــی 
بەلـــەز نووســـراو كەوتنـــە بـــەر نیگاكانـــی. وەكـــو ئـــەوەی كتێبێكـــی پیرۆزبـــێ ، 
ـــردەوە،  ـــەی ك ـــەرواوە ڕووپەلەك ـــە پ ـــردەوە، ب ـــاوەاڵی ك ـــەوە ئ ـــە وریاییەك ب
حینجەكـــردن دەســـتەویەخەی لێوەكانـــی  بـــوون، شـــتێك بـــوو دەربـــارەی 
ئەفســـانەیەك لـــە ئەفســـانەكانی ئەفریـــكا، وەكـــو شـــەولەبانێك گلێنەكانـــی 
بەســـەر ڕووبـــەری ئـــەو یادداشـــتەدا خلۆركـــردەوە، ســـەرنجی كەوتـــە نێـــو 
ــە  ــكرابوو: لـ ــە ڕنووسـ ــێوەیەكی تەلەگرافییانـ ــەی بەشـ ــەو تێبینییـ ــەی ئـ تەڵـ
زاڤدانـــی گومانـــەوە هاتوومەتـــە دنیـــا و فرچكبـــڕ بوومـــە، خێـــزان كـــە نیمـــە، 
خۆشەویســـت كـــە بەردەوامـــم لـــە گـــەڕان بـــۆ دەســـتەبەركردنی و بـــە 
شـــێنەیی هەوڵـــدان بـــۆ ســـەرنگوون كردنـــی نەزۆكیـــی زگوورتبـــوون، 
ســـۆنگەیەكی ڕاشـــكاو شـــكنابەم، دەبـــێ  جودابمـــەوە، ئەگینـــا لەئاكامـــدا 
خـــودم لەنێـــو قۆزاخـــەی بێئارمانییـــدا لەناودەچێـــت، پاراســـتنی خودیـــش لـــە 
تێكشـــكان و پارچەپارچەیـــی دەمڕەخســـێنێ ، كەماڵـــم دەپارێـــزێ  و دنیایەكـــی 
باشـــترم پـــێ  دەئافرێنـــێ . تەنهـــا لەیـــەك شتیشـــدا دابـــڕان دەبینمـــەوە ئەویـــش 
دووركەوتنـــەوە و نەدیتنـــەوەی هەرگیزیـــی ئـــەو شـــتە یەكنەوایانەیـــە كـــە 
بەرماڵێكـــی  ئەنجامـــداوە،  وێردێكـــی جەنجاڵـــی  بوومە..دەتگـــۆ  متۆیـــان 
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ئاوریشـــمینییی بـــۆ گاڵوبوونـــەكان بەجێهێشـــتووە، ئـــەو هەســـتەی لـــەالدا 
ڕەوییـــەوە كـــە ئـــەو، ئەمەكـــی بـــۆ پەیوەندییـــەكان لـــە ترۆپكـــی بارگاویـــی 
بوونـــدا بـــووە، گەرچـــی خـــۆی بواردبـــوو، وەلـــێ  نەیدەزانـــی لەســـۆنگەی 
پشتگوێخســـتنەوە بـــوو، یاخـــود مەبەســـت شـــتێكی تربـــوو، هەناســـەیەكی 
بێئاكامـــی هەڵكێشـــا و بـــە ئەســـپایی لەبیركردنـــەوە ڕۆچـــوو، بـــە خـــۆی وت: 
ـــدی،  ـــدەكات؟ ئی ـــان لێ ـــۆ نكووڵیی ـــر ب ـــە ئیت ـــەو شـــتانەی هەی ـــەی ئ ـــەو زۆرب ئ
ــی  ــانەوە پێـ ــۆ ڕشـ ــن و بـ ــن نەبـ ــی بینیـ ــی ئەندامـ ــەوەی چاوەكانـ ــو ئـ وەكـ
بەخشـــرابن، ســـەرجەم شـــتەكانی دەوروبەریـــان بـــە تەڵخیـــی و لێڵیـــی 
ــە نامۆییەكـــی  ــردەوە، هزریشـــی قـــووڵ قـــووڵ كەوتـ ڕەوانـــەی هـــزری كـ
ـــی  ـــی بەنەرمی ـــان، پەنجەكان ـــە تێفكرینێكـــی ســـیحرئامێزدا نوق ـــۆوە، ل بێتانوپ
ــی  ــی ناپاكیـ ــز یادەوەریـ ــی هەرگیـ ــی دا، دەیزانـ ــە دەرگای یادەوەرییەكانـ لـ
لێنـــاكات، ســـەرهاتەكانی منداڵییەكەیانـــی قەتاوقـــەت لـــە یـــاد پەڕاگەنـــدە 
ــە  ــەو بەیانییـ ــەمێران، ئـ ــی وت: شـ ــەو پێـ ــرد، ئـ ــان دەكـ ــوو، بەرچایییـ نەببـ
زســـتانییەت بیـــرە كـــە بـــە قیـــژە و گریانـــت »خەلیفـــە عەبدوڵـــاڵ« بەهەڵەداوان 
هاتـــەژوورەوە و خوێنەكـــەی بینیـــی؟ چەنـــد ســـاویلكانە وتـــی: كام بەیانـــی؟ 
ـــە ڕاوەشـــاند و نووكـــی  ـــێ  ئاگایان ـــەی دەســـتم ب ـــەو بەیانیی ـــی: ئ ـــش وت ئەمی
ــنی  ــەكان چەشـ ــاند و دڵۆپـ ــی ڕووشـ ــتم ئەژنۆتـ ــەی دەسـ ــۆ بچكۆلەكـ چەقـ
ـــەدا،  ـــەت ن ـــی خەلیف ـــۆ ســـەرنجی نیگاكان ـــن، ت ـــوی بەدیاركەوت میوەیەكـــی كێ
ــەوە  ــان ئـ ــا هەتایە..بێگومـ ــۆ هەتـ ــردم، بـ ــەركۆنەیان كـ ــە سـ ــۆ هەتاهەتایـ بـ
ـــەوە، ئەگـــەر  ـــدا مەحفـــی بكات ـــوو پێـــی نەدەكـــرا لەیادەوەریـــی خۆی شـــتێك ب
ئەویـــش پـــاش ئـــەو هەمـــوو ســـاڵە بیبواردایـــە و بیشـــیبووریایە هـــەر بـــواری 
ئـــەوەی تێـــدا نەبـــوو ئـــەو خـــودی خـــۆی لەكردەوەیەكـــی ئـــاوا خاڵـــی 
ناهەموارییـــەی  ئـــەو  بەیناوبەینـــی  ئـــازاری  لـــە  پاكبێتـــەوە  بكاتـــەوە و 
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هەرزەكارییەكـــەی لـــەو قوواڵییـــەدا ناشـــتبووی كـــە مەحاڵبـــوو ڕیشەكێشـــی 
بـــكات و خـــۆی لـــە نیـــگا  شـــرۆڤە بەدەرەكانی«خەلیفـــە عەبدوڵاڵ«ڕاپســـكێنێ . 
بـــۆ چركەیـــەك، وێنـــەی برووســـكە پەیـــی بەوەبـــرد كـــە هەمبـــەر بەویـــش 
تیرێـــژی بەرپرســـیاربوون لـــە ڕووناكیـــی كەوتبـــوو. لەنـــاكاو وەكـــو ئـــەوەی 
مەنگۆلییـــەك بێـــت و شـــتێك دووبـــارە بكاتـــەوە، بەخـــۆی وت: تـــۆ بڵێـــی لـــە 
منیـــش دڵگیـــر نەبووبـــێ ، تـــۆ بڵێـــی شـــتێكی نابەجێـــم لـــێ نەوەشـــابێتەوە؟ 
قاڵبـــوون  لەشـــاڕێی  هـــەر  نـــەك  زیندەگـــی  ئەویـــش  بـــۆ  دیـــارە 
ـــوو  ـــوو، بەڵكـــو دەمێـــك ب ـــەوە كردب ـــە پووكان ـــووەوە و ڕووی ل دووركەوتب
واتـــا و ڕەنـــگ و تاموبـــۆ منداڵكارانـــە لەمێژینەكـــەی دۆڕاندبـــوو. چەمكـــی 
ـــە  ـــی ب ـــدا پەی ـــوون، لەڕشـــانەوەی چاوەكانیی ـــەكان هەڵبزڕكاب شـــتە بنچینەیی
نوقومبوونـــی ئـــەو ئەســـپە ڕەســـەنە بردبـــوو كـــە خـــۆی لـــە ســـندمی ڕوختـــە 
و قایـــم ڕۆچەقـــاوی ناخـــی عـــەرز ڕەهـــا كردبـــوو بـــۆ هەتاهەتاییـــش 
ــی  ــادەن، خورپەیەكـ ــی نـ ــەدای دیدەكانـ ــۆ هـ ــر هەنـ ــووەوە. ئیتـ دووركەوتبـ
ساردوســـڕ دڵـــی لـــەو ونبوونـــە بەئـــاگای دەهێنێتـــەوە و لـــە گۆوەنـــدی 
بێدەنگیـــی و خۆخواردنـــەوە بێكۆتـــاكان و ئاڵفتەگرتنـــی بـــە تەنیاییـــەوە تاقـــە 
مانـــا و تاموچێـــژی ژیانـــی خـــۆی لەدەســـتدەدات و ڕێژنـــەی ئەســـرینە 

ناكاوەكان وشەكانی تێبینییەكەی بەردەمی تەفروتونا دەكەن.
ــە  ــادی دەبێتـ ــت، یـ ــار دەنێرێـ ــەرەو نادیـ ــگا بـ ــا و نیـ ــە ئەڵهـ ــە دەكەوێتـ كـ
و  دەكات  پاشەكشـــێ   ئـــەو  دیـــداری  بـــەرەو  و  بچكۆالنـــە  ڕۆبیانێكـــی 
ســـەرجەم ئاســـوودەیی مۆڵخـــواردووی گێتیـــی لـــە دڵیـــدا دەتەقێتـــەوە. دوای 
ــتەكانی هەڵدەبژێـــرێ  و  كەیـــن و بەینێكـــی بێســـەروبەر، یەكێـــك لـــە دەسـ
وێنـــەی خوانێكـــی ڕازاوە لەبـــەر میوانـــی هەردەمیـــی چاوەكانیـــا ڕایدەخـــات، 
لـــە یـــادی وەدەری نێـــت و بچێتـــە  تێـــی دەڕوانێـــت، تـــا ئەگـــەر كـــرا 
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ــتە  ــەوەی سەرگوزەشـ ــە دووپاتكردنـ ــەوە، لـ ــگۆیەكی مەعالنـ ــی پێشـ دوێنێـ
سەرنجڕاكێشـــەكەی خـــۆی، بـــە بـــێ  پێشـــبینیی كردنـــی ئایینـــدە گـــوێ  
و  وشـــە  دوا  ڕەتبوونـــی  بـــۆ  هەڵبخـــات،  ئیكســـیردارەكان  پەیڤـــە  بـــۆ 
ــە  ــت كـ ــە بهێنێـ ــە بێكۆتاییـ ــەو نامـ ــی بـ ــۆ كۆتایـ ــەوەی دوا بۆنسـ بەرزبوونـ
كتێبخانـــەی ئاوەدانـــی یادەوەریـــی هیـــچ بەجـــێ  ناهێڵێـــت و تێكـــڕای ناســـۆر 
ـــدەری  ـــی قەلەن ـــك و شاباشـــی گیان ـــە ڕۆندكێ ـــە ڕەهێڵ و پەژارەكەشـــی بكات
ئـــەو وشـــە كۆچەرییانـــە بـــكات كـــە قەتاوقـــەت ڕاســـتگۆیی و ئەمەكدارییـــان 
لـــە دەســـت نـــەداوە و لـــە داڕشـــتنی ئـــازارە لەبـــڕان نەهاتـــووەكان و ئـــەو 
هاتـــووەی وێنـــەی ئەشـــكەوتێكی پێـــوار و ســـامناك هەڕەشـــەكانی خـــۆی 

ــەوە. ــەو دەكاتـ ــەڕووی ئـ ڕووبـ

ئـــاراوە  هێنابوویـــە  لـــەو زەماوەنـــدەی خوێـــن  نەیتوانـــی  هێشـــتایش 
خـــۆی ڕاپســـكێنێت. جەنـــگ ســـییەكی بیماربـــوو واڵت هەناســـەی پێـــدەدا. 
هەرچەنـــدە كشـــومات بـــوو، كەچـــی ئـــەو دەمامكـــە وەحشـــەتناكەی واڵت 
ڕوخســـاری خـــۆی پـــێ  دەشـــاردەوە قێـــزی هەڵدەســـتاند، لێوانلێـــوی دەكـــرد 
لـــە نەفـــرەت، بـــە هـــەر شـــێوەیەك بـــووە دەیویســـت دووركەوێتـــەوە، بـــەاڵم 
هەســـتی دەكـــرد ئەگـــەر ئەســـتێرەیەكیش بوایـــە ئـــەوا كشـــانێك بـــێ  ســـێودوو 
دەیهێنایـــەوە ئـــەو دنیایـــەی تەنهـــا لەنـــاو چێـــوەی  شـــەڕ و ئـــاژاوەدا 
زەفـــەری بـــە ناســـینی دەبـــرد. ســـەربار، هـــەر تێـــوەگالو كەوتـــە ژێـــر نیـــری 
بەزەبروزەنگـــی شـــەڕەوە..هەر گالراوی ئـــەو خوێـــن و ژیلەمـــۆ ئاوێتەیـــە 
بـــوو كـــە دەمێـــك بـــوو لێـــی هەڵدەهـــات، بـــەاڵم تـــازە ببـــوو بـــە ســـێبەری 
ـــەی  ـــە گـــرم و هـــوڕ و ئاشـــووبەی ڕەوان ـــڕ ل ـــەو ڕۆژە پڕاوپ ئەمەكـــداری. ئ
ــایلۆغانی نێـــو گۆڕەپانـــی مەرگیـــان كـــرد، لەبـــەردەرگای گەراجەكـــەدا  شـ
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ببـــوو بـــە پەڵەهەورێكـــی پەلەقاژێـــدار و الفاوێكـــی بێهاوتـــای لـــە قوواڵییەكانی 
ـــوی دەرەوەی سارائاســـا وشـــك  ـــوو، كەچـــی دی ـــدا بەرپاكردب ڕۆحـــی خۆی
و برینـــگ هەڵگەڕابـــوو. ئیـــدی ژیـــان بـــۆ ئـــەو ســـترانێك نەبـــوو ڕەهەندێكـــی 
ـــك وردە  ـــە هەندێجـــار دایدەگیرســـاند و كۆمەڵێ ـــت ك ـــی هەڵگرتبێ ڕۆمانتیكی
ـــو لۆچـــی چركەســـاتە  ـــدا بەرجەســـتە دەكـــرد و لەنێ ئۆخـــژن و چەشـــەی تێ
دانســـقەكاندا خـــۆی حەشـــاردەدا، ئـــەو چركەســـاتانەی دەیانویســـت ببـــن 
ــەو ڕۆژە  ــفبكەن. ئـ ــی ڕۆح كەشـ ــوێنە دوورەكانـ ــووڵ شـ ــی قـ ــە مانایەكـ بـ
تـــەواوی پلووســـكە شـــلۆقەكانی شـــار گریـــان، مەلـــی ئۆخژنیـــش لەخشـــتەبرا 
ـــرد.  ـــۆڵ ك ـــان چـــۆڵ و ه ـــەی ئەوی ـــرت و جیهانەك ـــی گ ـــەوە باڵ ـــێ  گەڕان و ب
مانـــەوەی هەنـــاوی لەودیـــو ئاســـتانەی دەرگا دوورەكـــەدا بەرســـڤێكی 
ڕوون و ئاشـــكرا بـــوو كـــە دەقـــاودەق هاوشـــێوەی شـــایەرێكی ڕۆمانتیكیـــی 
ـــەوە و  ـــوو. نەیدەویســـت كات و شـــوێن هەڵزەقین ســـەدەكانی ناوەڕاســـت ب
ـــە  ـــن. كـــە حەڤدەســـااڵن بـــوو، ڕۆژێـــك ل كاریگەریـــی بەســـەرییەوە بەجێبهێڵ
كۆنـــە دەفتەرێكـــدا نووســـیبووی: مـــن گەنجێكـــم، دەمـــەوێ  ژیانـــم شـــیعر 
و هونـــەر شـــەقڵی پێبـــدەن، دەمـــەوێ  جاڕوجەنجاڵییەكانـــی دنیـــا و ســـتەم 
ــی  ــادار، خەونـ ــگ و بەهـ ــی گرنـ ــی خەونێكـ ــە خودانـ ــەن بـ ــی بمكـ و بێدادیـ
گۆڕانكاریـــی، خەونـــی جیاوازیـــی و داهێنان..كەچـــی، بـــە هـــۆی ژاوەژاو 
و جەنجاڵییەكانـــەوە بـــووە تراویلكەیەكـــی تابڵێـــی دوور و خەریكبـــوو 
ـــەو  ـــی ب ـــش درك ـــە زەقیی ـــی شـــلوێوە. زۆر ب ـــو ڕەوینەوەیەك ڕۆدەچـــووە نێ
مەینەتییـــە دەكـــرد كـــە بەســـەریدا ســـەپێنرابوو. لـــەو دنیـــا بەســـەریەك 
تێكتەپـــاوەدا دایكـــی دەبینیـــی، دەیزانـــی ئێســـتاكە چـــی دەكات! تەنهـــا پیشـــەی 
هەنووكـــەی نەبـــوو لەبـــەر كەوشـــكەنی دەرگاكـــەدا وەكـــو درەختێكـــی 
ــتەیەك  ــەری شۆسـ ــەی لەمپـ ــش وێنـ ــتێت، جاربەجارێكیـ ــەبوور بووەسـ سـ
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لـــە قەراخـــی جادەیەكـــدا هەڵترووشـــكێ  و بێهـــەدادان لەمـــەڕ ســـۆراخی 
ـــەو  ـــواران سەنگوســـووژبكات، ئ ـــە یەکبەیەکـــی ڕێب ونبووەكانـــی شـــەڕەوە ل
ونبووانـــەی هیـــچ كەســـێك نەیدەزانـــی لـــە كام دنیـــادان! ئـــەم دەیزانـــی، ئـــەو 
بـــۆ هەمـــوو ڕێبوارێـــك، وەخـــت و ناوەخـــت پێناســـەی دەكات و لـــە یـــەك 
ڕیتمیـــی وشـــەكانی خۆیشـــی بێـــزار نابێـــت، ئاخـــۆ كەســـێك پەیـــدا دەبێـــت 
تاكـــو چەمێـــك، تولـــە جۆگایـــەك، یـــان كانیلەیـــەك لەنێـــو دۆزەخـــی لـــە 
دڵەڕاوكـــە تژیـــی ناخـــی بەســـوێیدا بتەقێنێتـــەوە؟ چەندەهـــا كاتژمێـــری ئاوەهـــا 
بەســـەردەبرد، چاودێریـــی تارماییـــە كۆچەرییەكانـــی لـــە ئەســـتۆ گرتبـــوو، 
تینوێتییانـــی دەدزی، لـــە تریفـــەی ڕێـــز و حورمەتـــەوە دەیگەوزانـــدن، تێریـــی 
پێدەبەخشـــین، تەنهـــا لـــە پێنـــاوی ئـــەوەی بڵێـــن جـــێ  پێیەكیـــان بینیـــووە، جـــێ  
پێیـــەك، كـــە بـــە خەرمانەیـــەك لیـــزگ ئابڵووقـــەی بیناییـــە كزەكانـــی بـــدات 
و وەروێڕكەكەیـــش، ڕاســـتییەك بێـــت بیابانـــی لەمێـــژ وشـــكهەڵگەڕاوی 
ــە  ــی بـ ــمی هیواكانـ ــی، ئاوریشـ ــرەوتی نەدەزانـ ــكات. سـ ــی تێراوبـ چاوەكانـ
گشـــت ڕێبوارێكـــەوە دەقرســـاند، كەچـــی وشـــەكانی ســـەراپا دەكەوتنـــە نـــاو 
ــی و بەتەنگـــەوە نەهاتنـــی  ــی پڕاوپـــڕ لـــە ژیلەمـــۆی كەمتەرخەمیـ ئاگردانـ
ـــدە لەچـــەر و مشـــەخۆرانە.. ـــەو ڕەوەن ـــن، ئ ـــەو مەردوومـــەی ڕادەگوزەری ئ
لـــە ئامێـــزی گڕوبڵێســـەی بەتیـــن و تاوتـــردا ســـەقامیان پێدەگـــرت. ســـەر 
گوزەشـــتەكانی فەرهەنگێكـــی هەڵقرچاویـــان پێكدەهێنـــا، پەاڵسەكانیشـــی 
ئـــەو پرســـیارانەبوون تەنهـــا و تەنهـــا شـــەففافییەت و ڕوونییـــان بـــە خۆیـــان 
دەبەخشـــیی. تـــاوای لێهـــات ئەمەنـــدە بـــە پرســـیار و سەروســـۆراخی 
گرنگیـــی  و  هەمیـــەت  بۆتـــەی  لـــە  وەرامەكانـــی  ســـەرقاڵبوو،  ئەمـــەوە 
تووڕهەڵدایـــە دەرێ  و بەرەبـــەرە بوونـــی ئـــەم بـــوو بـــەو شـــتە نابـــزر و 
بەرجەســـتەیەی هەمـــوو ســـاتەوەختەكانیان داگیـــر دەكـــرد، بوونـــی ئەویـــش 
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بـــۆ ئـــەم بـــوو بـــەو تراویلكەیـــەی هەرگیـــز پێـــی نەدەگەیشـــت و هـــەردەم 
خـــۆی لـــە دەســـتەبەركردن ڕادەپســـكاند و جارێكـــی تـــر وندەبـــووەوە، 
ـــە لەبارچـــووەكان و ماســـیی  ـــۆ خەون ـــەوی تەنهـــا ب ـــدی ســـەربووردەی ئ ئی
ـــوون و  ـــەی هەمیشـــەیی ب ـــە لەكك ـــەوە ك ـــە دەگێڕای ـــەو فرمێســـكە بێئامانان ئ
چـــرچ و لۆچییـــان بـــە ســـیمایەوە بەجێدەهێشـــت..تا ئـــەو ڕادەیـــەی بـــوو بـــە 
ـــش ئاســـمانە  ـــەر بێتی ـــەو هـــەورەی گ ـــە ئ ـــن و چـــاوی بڕیی كەوێرێكـــی زێڕی
ســـووتاوەكان دەیكـــەن بـــە هەڵـــم و نـــاگات بـــە ناخی...ئـــەو دەرگایـــەی 
بەجێیشیهێشـــت پرســـیارێك بـــوو وەاڵمـــی ئافـــەرۆز دەكـــردە نێـــو ڕێگایـــەك 
كـــە پێیـــدا تێدەپەڕیـــی، نەیدەزانـــی لەپـــاش ئـــەو، خـــۆی دەســـڕێتەوە، دەبێتـــە 
ســـنوورێك لەنێوانـــی ئـــەو و یادوەرییـــەكان، دەبێتـــە جـــێ  كوژانـــەوەی 
هێلوونـــە پـــڕ خـــەم و تەڕهەڵگەڕاوەكانـــی ئـــەو بـــە میهـــر لێوانلێـــوە. ئـــەو 
دەرگایـــە ڕوانگەیەكـــی بێدوایـــی بـــوو، هەمیشـــە نیگاكانـــی ئەمـــی دەگرتـــە 

ئاســـۆی كاڵـــی گەڕانـــەوە.

ــا بچووكـــەوە  ــەم دنیـ ــان بـ ــان گەلێـــك لێخوردبوونـــەوە و تێڕامـ دێرزەمـ
شـــۆڕی نەدەكـــردە خـــوارەوە، ڕۆنەدەچـــووە هەنـــاوی تێفكرینـــە هـــەزار بـــە 
ـــە پێكانـــی شـــتێكی دیاریكـــراوەوە دووربـــوو.  هـــەزارەكان، بۆیـــە ئامانجـــی ل
مروارییـــە  دەســـتەبەركردنی  عەوداڵـــی  گەمـــارۆدراوەدا  تانوپـــۆ  لـــەو 
ــی  ــی پێوارییەكانـ ــە گەردنـ ــەوەی بیكاتـ ــۆ ئـ ــوو بـ ــان نەبـ ــی ژیـ بێگەردەكانـ
وێكهاتبـــووەوە،  تێهزرینەكانـــدا  چەشـــنە  هەمـــوو  ڕووی  هاتووی..بـــە 
تادەهاتیـــش داخراوتـــر و ئابڵووقـــە دراوتـــر خـــۆی دەنوانـــد. ئـــەو دەمانـــە 
لـــە دارودەســـتەی ئافەریدەكـــەر و عیزرائیلەكەیشـــییەوە بەقـــەد باوكـــی، كـــە 
بـــە »ســـمێڵ بابڕەكـــەی ماڵمـــان« نـــاوی دەبرد..ســـڵی نەدەكـــردەوە، وێـــڕای 
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ئەوەیـــش، ئـــەو بەرەبەیانییانـــەی ڕووە و كۆمپانیـــای نەوتـــی باكـــوور 
دەبـــووەوە، تـــا ئەندازەیـــەك ترســـەكەی دەڕەوییـــەوە و كاتێكـــی پانوپـــۆڕ 
لەنێـــو مشـــتی وەختـــدا باڵندەیـــەك بـــوو شـــەققەی باڵـــی ڕەهایـــی ئاســـمانەكانی 
ترســـی كاس دەكـــرد، نەیدەویســـت بزانێـــت بـــۆ كـــوێ  دەچێـــت! كۆاڵنـــەكان..
پاڵدێمـــی  قەرەبرووتئاماڵەكانـــی  پشـــتەوەیان..چڵپاوە  حەســـارەكەی 
پیاڕەوەكە..پەراوێـــزی پـــڕ كەنـــد و كۆســـپی شـــەقامە نزیكەكان..بـــازاڕە 
داخراوەكـــەی گەڕەكـــە دوورەكە..شۆســـتە پشـــتێن ئاســـا تەنگەبـــەرەكان.. 
گوێگرتـــن لـــە دینـــۆ و شڕوشـــێتە بلیمەتەكانـــی ناوچەكە...تاقـــە باخەكـــەی 
دراوســـێی قەبرســـانی ئاقارەكـــە كـــە گەڕەكەكـــە ئابڵووقـــەی دابـــوو، ئـــەو 
گەڕەكـــەی پیایـــدا ڕادەبـــوورد و وایدەزانـــی بـــە كاتـــدا دەگەڕێتـــەوە دواوە..
ســـەربان و ڕنینـــەوەی دارپرتەقـــاڵ و دارهەنـــاری بـــەردار و پێگەییـــووی 
مەلەوانگـــەی  نزیـــك  پێشـــێلكراوی  پاركـــی  دراوســـێكان..تاقە  ماڵـــی 
هەڵكردنیـــش... بێكۆتاكانـــی  ئەفسەرەكان..شینوشـــەپۆڕ..گۆوەند..ڕۆتینە 
ــی  ــاو چوونـ ــەرەو گەرمـ ــەودای بـ ــمان و مـ ــی ئاسـ ــایی و بێدەرەتانیـ بۆشـ
ژنـــە چەقاوەســـووەكانی  هـــەوارە پـــڕ غەوغاكەیانـــی دەدایـــە بـــەر ڕامـــان 
و لـــە گەرمـــە و جەنگـــەی ئـــەوەدا ئـــۆردووی پرســـیارەكان بـــە گژیـــدا 
دەهاتـــن و تەنگـــژە پەالمـــاری دەروونـــی دەدا.. هەرگیـــز نەدەگەیشـــتە 
ــا  ــادە دەكـــرد هەتـ ــیارگەلێكی فـــرەی ئامـ ســـەرەنجامێكی قایلكەرانـــە. پرسـ
ئێـــوارێ  ڕووبـــەڕووی ئەویـــان بكاتـــەوە، دەیـــوت: ئـــەو منـــی هێناوەتـــە 
ئێـــرە، دەمـــەوێ  وەاڵمـــی ڕازەكانـــم بـــۆ بدۆزێتـــەوە، بـــەاڵم ئـــەو، كـــە 
دەمـــی تاریكداهاتـــن كفـــت و مانـــدوو دەگەڕایـــەوە، گوڵـــی یـــارای ئـــەم 
ـــردەوە،  ـــە پرســـیار پاشـــگەزی دەك ـــدە ل ـــوو، ترســـێكی دڕن پەژمـــووردە دەب
لـــەوە دەســـڵەمایەوە خـــۆی لەقـــەرەی چـــاو و بـــرۆ تێكقژاوەكانـــی بـــدات 
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تێكشـــكانی  بـــە  گـــوێ   وابـــوون  دەریایـــەك  میهریـــی  بـــێ   وەكـــو  كـــە 
ــوون  ــەكەتییە ئەفسـ ــەی و شـ ــییە بێوێنەكـ ــەدات. ڕووترشـ ــتێك نـ ــچ شـ هیـ
ـــی و  ـــێ  چیكڵدانەی ـــا ب ـــەر تەنه ـــووەوە و ه ـــاوەژوو دەب ونكردووەكەیشـــی ئ
ـــەت  ـــا، تەنان ـــەم دەهێن ـــراوی بەره ـــزی ڕكێفك ـــە تۆپ ـــی ب ـــەی تووڕەییەك لێزم
ئامـــادە بـــوو شـــەڕ و هـــەرا و هوریایەكـــی بێســـەروبەر لەگـــەڵ هەناســـەكانی 
ــوماتدا  ــی كشـ ــەش و هەوایەكـ ــە كـ ــەو لـ ــدی ئـ ــكات. ئیـ ــا بـ ــیدا بەرپـ خۆیشـ
شـــامی خـــۆی دەخـــوارد و چایـــە پڕڕەنگەكانیشـــی بـــە پەلـــە بـــەدوای یەكـــدا 
هەڵدەقووڕانـــد و قەدەرێـــك گوێـــی بـــۆ ڕادیـــۆ چەرچووبـــە فۆرمایكـــەدارە 
قاوەییەكـــەی شـــلدەكرد و هێدییـــەك خەوەنۆچكـــە ڕایدەپێچـــا و ســـەروملی 
ـــووەوە و پرخەپرخێكـــی  ـــدا الردەب ـــە پاڵكەوتووەكەی بەســـەر پەیكـــەری گیان
لـــە پڕمـــەی ئەســـپ چـــوو ئـــەو نـــاوەی دەتەنییـــەوە و ئەتمۆســـفیری 
تەویلەیەكـــی بـــە ماڵەكـــە دەبەخشـــیی..ئەم و ئەوانـــی تریـــش، بـــێ  نـــووزە 
ــەو  ــنی ئـ ــە چەشـ ــەو ڕۆژانـ ــارێ  ئـ ــە جارناجـ ــتا كـ ــان. ئێسـ و الڵ تێیڕادەمـ
ڕوبۆتانـــەی فیلمـــی خەیاڵـــە زانســـتییەكان دێنـــەوە بـــەر یـــادی چـــاو و 
نـــاو ســـەفەرە خەیاڵییەكانـــی هـــزری، غەوارەیـــەك لـــە ناخیـــدا دەكەوێتـــە 
ـــەوە بوویـــت تەنهـــا ســـەردەمی منداڵییـــت  ـــە عەزرەت ـــە و دەڵێـــت: ب پرتەوبۆڵ
ئـــەو وەكـــو باوەپیـــارە نەبێـــت! بەڵكـــو باوكێكـــی ڕاســـتەقینە بێـــت و ڕۆژێـــك..
نـــا نا..ســـاتێك لـــە كەنـــاری خۆیـــدا داتبنێـــت و بڕێـــك بـــۆت باخێـــوێ  و گوێـــت 
ـــەر  ـــرد، ه ـــت نەدەك ـــارەزووی شـــتێكی دانســـقە و مەحاڵ ـــت، ئ ـــی بێ ـــە دەنگ ل
شـــتێكی ئاســـاییش بوایـــە قـــەی نەدەكـــرد، گرنگیـــش نەبـــوو چ شـــتێك بێـــت...
هەنـــدێ  جـــار بیـــری دەكـــردەوە: تەنانـــەت بەبێدەنگییـــش لـــە پاڵمدا دابنیشـــتایە 
گرینـــگ نەبـــوو، بایەخـــدار تەنیـــا شـــتێك بـــوو، ئەوەیـــش لـــەوێ  لـــە تەنیشـــت 
خۆیـــدا دامبنێ ..تابڵێـــی بـــەدووی ئەفســـوونی پرســـیارە كاژداراوییەكانیـــدا 
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وێـــڵ و شـــەیدا بـــوو، كـــە بـــە بوونەوەرێـــك دەچـــوون پەیتاپەیتـــا كاژ 
ــەمەرە  ــی سەیروسـ ــە كۆگایەكـ ــان بـ ــەوە، یـ ــازە بكاتـ ــۆی تـ ــدات و خـ فڕێبـ
شـــەباهەتداربوون كـــە دەســـتگیربوونی كااڵی بەرســـڤ و ئەنجامـــی تێـــدا 
ـــە كـــرد و  شـــكنەبرێت. ناچـــار پرســـیارەكانی وەكـــو ژووژگ خۆیـــان گرمۆڵ
ڕۆژێـــك لەگـــەڵ تەوقـــات و پێلەقـــەدا بوونـــە توێشـــووی زۆرەملـــێ  و بـــەرەو 
هەڵگرتنـــی بەرپرســـیارێتی بەڕێیانخســـت. ئیـــدی لـــە شـــتێكی تـــازە حاڵـــی 
بـــوو، ئەویـــش: ئەركـــی بنیـــادەم لـــەالی ئێمـــە پرســـیاركردن نییـــە، بەڵكـــو 
بێدەنگیـــی و ملكەچییە..وەكـــو گیانلەبـــەر پەیـــدا كردنـــی ئالیـــك و لـــەوەڕە و 
هیچـــی تـــر. لەوســـاوە بیـــری هیـــچ شـــتێكی نەمـــا، تەنهـــا ئـــەوەی بەگوێـــرەی 
ــت  ــی بەدەسـ ــی ڕزگاریـ ــە دڕندەكانـ ــە جەزرەبـ ــكات و لـ ــەو بـ ــتی ئـ خواسـ
بێنـــێ . گوێچكەكانـــی لـــە جنێـــو و هەڕەشـــە بێســـەروبەرەكان بەدووربـــن. 
ئیـــش و خوێنـــدن - گەرچـــی بـــۆ ئـــەو تەنهـــا ئیشـــەكە ئایدیـــاڵ بـــوو- بوونـــە 
دووڕووی زیندەگییەكـــی ناچیـــزە و بێتاموبـــۆ و لـــە هەرســـبەدەر، ئیـــدی 
مێردمنداڵیـــی لـــەو خاڵـــە زوقمئاســـایەدا چەقـــی بەســـت و بـــۆ هەتاهەتایـــە 
ـــی  ـــە جوانكارییەك ـــەوەی دەدا ئیشـــەكەی ب ـــی ئ ـــەوە. هەوڵ ـــارۆدراو مای گەم
پوختـــەوە پەیوەســـت بـــكات و لـــە خوێندنەكەشـــیدا بەدەســـت هێنانـــی 
پێشـــوەچوون ئامانجـــی بێـــت. دەســـتەو یەخـــەی ئـــەو مـــرادە تـــەم و 
ـــرد،  ـــی دەك ـــە چاوەڕێ ـــۆ كۆســـپێكی دیك ـــێ  نه ـــوو. وەل ـــی ب ـــەی منداڵی مژاویی
ــییەبەر،  ــی دەپۆشـ ــۆرە مەحاڵییەكـ ــت و جـ ــی دەویسـ ئەویـــش دەربازبوونـ
ـــدا  ـــە دوای دەالقەیەك ـــێ ، ب ـــگاو بن ـــەرەو ناواخـــن هەن ـــی دەوت: ب ـــان پێ گوم
بگـــەڕێ ، ئـــەی تـــۆ شـــاكاری خوداوەنـــد و گەورەتریـــن ســـەرمایەی دنیـــا و 
گێتیـــی نیـــت؟ ئیتـــر چـــۆن دەربازبـــوون دەســـتەبەرناكەیت؟ دوای خامـــۆش 
بوونـــەوەی زایەڵـــەی گومانەكـــە، نەیتوانـــی لـــە ڕەشـــبەڵەكی  زەماوەنـــدی 
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ئـــەو ئاڵۆزیـــی و هاتـــو هەڵاڵیـــەدا پـــێ  بـــە عـــەردی هاتـــووی پێـــواردا 
ئـــەوە و كەمەندكێشـــی  یەخەگیـــری  ئەمجـــارە  نەكووتـــێ . كوورەكـــەی 
پەســـاڵنێكی هـــەزار بـــە هـــەزاری دەكاتـــەوە . دڵخۆشـــی ئـــەوە بـــوو شـــاخ و 
كێـــو و ســـەختەاڵنەكان تەنهـــا لـــە تابلـــۆ و نیـــگاری شـــێوەكارەكان و فیلمـــە 
ـــێ  و  ـــێ  جێپ ـــری ب ـــە بەف ـــەون و نیگاكانیشـــی ب ـــدەی بك ـــدا بەردی كاوبۆیەكان
ـــێ   ـــێ  ئیســـتەرەم هـــەر دەب ســـپێتیی نەســـمراوی زســـتان حەشـــاربدات، وەل
وەســـەر ئـــەو كێـــوە خـــاوەن الف و گەزافـــی دژوارییـــە بكەوێت كە ســـەنگەرە 
ــار دوورنەكەوتبـــووەوە،  ــە شـ ــز لـ ــدا لێدراوە..هەرگیـ هـــەرە نزیكەكـــەی تێـ
ـــۆ هێشـــتبووەوە؟  ـــان ب ـــوار و هەدای ـــەی ب ـــەر كار و..خوێندن..ك كار..كار، ه
ئەســـتەمیی و ســـەختیی بـــەو ڕادەیـــە بەرۆكیـــان گرتبـــوو، بـــەو ڕادە بـــە 
هەڵپەیـــە لـــە ژیانیـــدا بەرجەســـتە ببـــوون هـــەردەم دنـــەی هەڵزنانیـــان دەدا و 
هەردەمیـــش یاساوڕێســـای ســـتەمەكان هەڵنەزنانیـــان لـــێ  قەدەغـــە دەكـــرد..

ـــی  ـــش ئاژەڵێك ـــە و ئەوی ـــە كۆنەكەی ـــێ  جەنگەڵ ـــەر یاساوڕێســـای زۆرەملی ه
بوردەبـــارە و هەمیشـــەیش مەحكوومـــە بـــەوەی هیـــچ درێغییـــەك لـــە 

هەڵزنانـــدا نـــەكات. 

هەڵشـــاخان پشـــوودانی لـــێ  دەرخواســـت دەكات و هێـــز و توانـــای چكبـــڕ 
ـــێ  دەســـتبەجێ   ـــكات، دەب ـــڕوات، دەســـتوبرد ب ـــە ب ـــە تالووك ـــێ  ب دەكات. دەب
ڕابـــكات، بـــە بـــێ  تێفكرییـــن بگەڕێتـــەوە، یاخـــود لەنـــاو هەڵدێـــرە پـــڕ 
سەروســـەداكاندا ونبێـــت. لـــەو بارودۆخـــە دۆزەخییانـــەدا دەبێتـــە نێچیرێـــك 
و دەكەوێتـــە نێـــو تەونـــی جاڵجاڵۆكەیـــی شـــیقژنە هەمیشـــە بـــە ســـەداكان 
و بۆنـــی بـــارووت و مینـــی گۆڕكـــراو و مووشـــەكە كێویـــی و دڕنـــدەكان 
و چـــززە و ڕمبـــە و گڤـــە گڤـــی فیشـــەكە ســـێرە گرتـــووەكان و گیانـــە لـــە 
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گۆكەوتـــووەكان و دوا قیـــژەی بێبڕانـــەوەی ڕۆحـــە بەرهەڵدابـــووە خـــۆ 
ــاییەكان و  ــو بۆشـ ــە نێـ ــدی ڕۆدەچنـ ــە ئیـ ــپاردووەكان، كـ ــی سـ ــە ڕەهایـ بـ
ــردەوە خـــۆی  ــەوە دەكـ ــار بیـــری لـ ــەرەس دەهێنێت..زۆرجـ ــەرەنجام هـ سـ
ـــەوە،  ـــو هەرێمـــی دوژمن ـــە نێ ـــكات، دزە بكات ـــو ب ڕادەســـتی بەرەكـــەی ئەودی
دوژمنەكانـــی چارەنـــووس هەروەكـــو چـــۆن لەمبـــەر بـــەو نـــاوە نـــاو دەبـــران! 
بـــەاڵم بـــە خـــۆی دەگـــوت: ئاخر..ئـــەی ئەگـــەر ئـــەوان دیلـــەكان بكـــوژن؟ 
مووچڕكـــەی ترســـێكی بێسەروشـــوێن نیشـــتیمانی ڕۆحـــی بەرزەفـــت دەكـــرد، 
ـــا لەبـــەر ئەوەیـــە ئـــەوان  ئینجـــا دەیگـــوت: ئـــێ  باشـــە بـــۆ دیـــل دەكـــوژن؟ ئای
ــایەك،  زۆریـــان لـــێ  هەڵدەترۆپـــێ ؟ ئایا..ئایا...ئیـــدی ئـــەم و چەنـــد ئەمئاسـ
ـــە  ـــن.. ك ـــۆ ڕەوا ببین ـــان ب ـــاری تیربارانی ـــەر كشـــانەوەی ســـەربەخۆ، بڕی لەب
بردیانـــە الی ئەفســـەرە پلەبـــەرزە تەنگەســـتوورەكە، پێـــی وت: كـــوڕم خـــۆ تـــۆ 
ـــەو شـــوێنەی  ـــە داكۆكـــی كـــردن ل ـــت ب ـــر بی ـــە پابەندت ـــت، دەبوای خوێندەواری
ـــد بـــێ  ســـەواد و بوودەڵەیـــەك وات لێبكـــەن  تێیـــدا لەدایكبوویتـــە، نـــەك چەن
پاشەكشـــەیان لەگەڵـــدا بكەیت..بـــەاڵم ئـــەم دەمـــی بـــوو بـــە تەڵـــەی تەقیـــوو و 
نەیتوانـــی داكۆكـــی لـــە خـــۆی بـــكات. دوو دوو ڕایـــان گرتبـــوون، تاقـــە شـــتێك 
لـــەو ســـاتەوەختەدا مەیدانـــی جەنجاڵـــی بیـــر و هۆشـــی تامانـــد و هەوڵـــی 
بـــۆ دا ئـــەوە بـــوو لـــە دواوە بووەســـتێت. هەســـتێكی نۆبـــەرە بـــە مانـــەوە 
ــارەزووی  ــە كامـــی دڵ ئـ ــاو پەلكێشـــی دواوەی كـــرد، بـ ــان لەوتـ ــە ژیـ و بـ
ئـــەوەی كـــرد چەنـــد چركەســـاتێك لـــەوان زیاتـــر بـــێ  هەناســـە بـــوون 
ـــات  ـــدە نەب ـــو یادێكـــی تازەڕســـكاوەوە كـــە هێن ـــە نێ ببوێرێـــت و ســـاتمە بكات
ـــە  ـــە دەرەوە و ب ـــاوە دزە بكات ـــە دنی ـــژ و ل ـــدی مەرگێكـــی خوێنڕێ ـــە مری ببێت
ـــزا شـــێدارەكانیدا  ـــە دووعـــا و ن ـــە ب ـــەر گلێن ـــەی ئاســـمان لەب ـــی وێن یەكجاری
بڕەوێتـــەوە. پەلەپیتكـــەكان تەیاربـــوون، چاوەڕوانـــی الســـارییەكی دیكـــەی 



بازنە ئاوییەكان24

ـــی  ـــەو جـــۆرە دەربازبوونێك ـــۆ ئ ـــە ب ـــوون. ڕاســـتە ئەم ـــەكان ب ســـەری قامك
ناچاریـــی بـــوو، بـــەاڵم وەكـــو مـــژدەی كۆتاییەكـــی ســـوودمەند لـــە ئاوەزیـــدا 
بەرجەســـتە نەبـــوو. گاڤ، خەریكبـــوو پەكـــی دەكـــەوت. هەمـــوو ســـاڵە 
تێڕوانینـــی  مشـــتێ   بـــە  بـــوون  كورتەكەشـــی  تەمەنـــە  كوژاڵكییەكانـــی 
ـــووت  ـــو هەڵەم ـــا، ئاســـمان وەك ـــی هێن ـــدا چك ـــە زاری ـــی ل ـــی و تەڕای تاماراوی
دیدەكانیـــان بـــە كۆتاییەكـــی تراجیدییانـــەوە گـــرێ  دەدا، دەیویســـت بـــەدوای 
ــەو  ــەی لـ ــێ  كـ ــت، وەلـ ــەی دووردا بگەڕێـ ــزۆز و بەلەسـ ــی بـ یادەوەرییەكـ
ـــە پەلەپـــڕووزێ   ئانوســـاتەدا شـــتێكی ئاوهـــا كـــەوی دەكرێـــت؟ دەیویســـت ب
دۆســـتەكانی ســـەروبەندی منداڵیـــی و قۆناغەكانـــی قوتابخانـــە و ڕۆژە 
گەرمەكانـــی ئیشـــكردنی هاویـــن بەســـەربكاتەوە، ئـــەو ڕۆژانـــە وێنابكاتـــەوە 
كـــە لـــە باخچەكـــەی ئـــوم ڕەبیعەیـــن دادەنیشـــت و لەگـــەڵ ئەبوبەكـــری 
هاوڕێیـــدا تەماشـــای ئـــەو گۆڤارانەیـــان دەكـــرد لـــە یەكێتـــی ســـۆڤییەتەوە 
بـــۆ ئـــەو دەهاتـــن و ســـەبارەت بـــە فڕۆكـــە و فڕۆكەوانیـــی بوون..بـــەو 
شـــەقامانەدا پیاســـەیەكی بەهەشـــتاو بـــكات كـــە كاتـــی خـــۆی نیگاكانـــی 
ـــە كەنارێكـــی ئەفســـووناویی  ـــا ڕایاندەدای كچێـــك وێنـــەی شـــەپۆلەكانی دەری
و بێكۆتاتریـــن شـــوێنیان پـــێ  تـــەی دەكـــرد. دەیزانـــی لـــەو ئانوســـاتەدا هیـــچ 
شـــتێك بارتەقـــای لەزەتێكـــی بەلـــەز لـــە یادیـــدا تاموچێـــژ بەجێناهێڵێـــت گـــەر 
تـــرس و ســـامی ئـــەوە دایبگرێتـــەوە كـــە لەوانەیـــە جارێكـــی دی ئـــەو شـــتانە 
ئازمایـــش نەكاتەوە..لـــە هزرییـــدا تەنهـــا و تەنهـــا یـــەك شـــت پاتـــە و پـــات 
ــا  ــتانە ببینێتـــەوە، نەبـ ــا ســـەرلەنوێ  مـــەودا نەبـــێ  ئـــەو شـ دەكاتـــەوە، نەبـ
ــی  ــوورهەڵدەگەڕێت، یادەوەریـ ــە دەكات، سـ ــی دی نەگەڕێتەوە..پەلـ جارێكـ
بـــۆ ئـــەو ژیانەوەیەكـــی نوێـــی ئـــەو زەمەنـــە نییـــە كـــە بەجێیهێشـــتووە، بەڵكـــو 
ــت  ــارۆدەر دەبێـ ــتێكی گەمـ ــەیش شـ ــۆ هەمیشـ ــدا و بـ ــە تیایـ ــس بوونـ قەتیـ
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لـــە هزرییـــدا. ئـــەو ســـاتەوەختە ئەبەدییـــە، تێكەڵـــی بیرۆكـــە بێبەزەییـــەكان 
ببـــوو و چبـــووە نـــاو كۆتاییەكـــی ســـتەمكارەوە و ئـــاگای بـــەڕووی ئـــەم 
ـــەو  ـــە ب ـــی نەكرای ـــە پێ ـــە ئاســـاییەكاندا ڕەنگ ـــە كات ـــوو، ل ـــۆم دراب ـــەدا كڵ دنیای
چنگلەسەرشـــانییە شـــتەكان بـــە مەكینـــەی هـــۆش و گۆشـــیدا تێبپەڕێنێـــت. 
شـــتەكان هـــاكا تەواوبوونـــی خۆیـــان ڕاگەیانـــد، پێویســـت بـــە نیگەرانییەكـــی 
لـــەو جـــۆرە نـــاكات. دەنگـــی ڕۆكێتئاســـا و تۆقێنـــەری ئەفســـەرە چـــاو 
ـــە كـــردەوە.  ـــەم دنیای ـــارە ئاگایییەكـــەی ئامـــادەی ئ ـــن ئاســـاكە دووب كڵۆخوێ
بـــە شـــریخە و قرمەژنـــی دەســـتڕێژەكانەوە  وای مەزەندەكـــرد گوێـــی 
هەڵدەخـــات، كەچـــی لەمیانـــی خـــۆی و ئـــەو دەربازبوونـــە نەویســـتراوەدا 
پێشـــمەرجییەك بـــوو بـــە شـــوورە! ئـــەو قوللــــەیەی پاشەكشـــێیان لێكردبـــوو، 
ـــان  ـــە ئەمانی ـــەوە، بۆی ـــف و دەســـتەمۆی بكەن ـــر ڕكێ ـــەوە ژێ ـــە بیخەن دەبوای
كـــردە قەڵغانـــی پێشـــەوە. یانـــی لەجیاتـــی مردنێـــك، مردنێكـــی تریـــان بـــۆ 
هەڵبژێـــردرا. ئیـــدی هەڵـــوەدای ئـــەوە بـــوو تـــا چـــاو هەتـــەردەكات لـــە 
ـــەو  ـــەوە، گەیشـــتبووە ئ جیهانـــی قەاڵچۆكردنەكانـــی هـــەردووال دووربكەوێت
بڕوایـــەی تاقـــە ڕێـــگا بـــۆ نەجـــات پەیداكـــردن خەونێكـــە، خەونێـــك كـــە 
بەرهەمـــی كەڵكەڵـــە و غایلـــەی خۆیەتـــی. مەینەتییەكـــە كـــەی دەســـتی پـــێ  
كردبـــوو؟ كـــەی كۆتایـــی پـــێ  دەهـــات؟ نەیدەتوانـــی دەستنیشـــانی بـــكات. 
دەبـــێ  پـــێ  بـــە زەویـــدا بكوتـــن، ئـــەو بنـــارە قـــوڕ و لیتاوییـــە گێـــرە بكـــەن، 
بگەنـــە بەنـــدەن، بـــە هەورەكانـــی بەنـــدەن تامەزرۆیـــی خۆیـــان بـــۆ شـــتەكانی 
ـــی ئەندێشـــەیدا  ـــردوو بخووســـێنن. لەســـەر تەمـــی پەنجـــەرە داخراوەكان ڕاب
تەنهـــا ڕســـتەیەكی ناڕۆشـــن و لێـــڵ لـــە هـــزری بـــەو هەمـــوو یادوەرییـــە 
خەتابـــارەی خـــۆی ســـەلەم دەكات:«جەنـــگ! دەڵێـــی ســـەندنەوەی تۆڵـــەی 

لـــە دایكبوونێكـــی ناكامـــڵ و بـــزڕكاوە..«
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مـــەرگ  جەنـــگ  دڕندەكانـــی  سەروســـەدا  و  دەنگـــەكان  ســـەرەتا 
ــتەقینەی  ــێكی ڕاسـ ــە ترسـ ــت بـ ــڵەمێتەوە، هەسـ ــەن. دەسـ ــتە دەكـ بەرجەسـ
بێـــڕادە بـــە خۆیـــەوەی دەلەوتێنـــێ ، وەكـــو ئـــەو ترســـەی پەیوەنـــدی ئـــەم 
لەگـــەڵ باوكیـــدا بەرجەســـتە دەكات، بـــەاڵم پـــاش بێزاربـــوون لـــە ترســـی 
ـــوون! لەشـــی  ـــدەی دەربازب ـــە نماین ـــدی دەبێت ـــەردەوام ئی دەســـتەویەخەی ب
ـــك  ـــەڕای مردنێ ـــدا چەم ـــەو ســـاتانەی تیایان ـــوەی ئ ـــە دەســـت چوارچێ دەدات
ــێ   ــی پـ ــاژۆیش مردنـ ــی دەسـ ــو ڕەگەزێكـ ــێ  وەكـ ــی دەكات. كاتـ حوكمڕانیـ
ــەم  ــی ئـ ــەاڵم نەیتوانـ ــاڵ، بـ ــی بەدفەسـ ــە داڵێكـ ــوو بـ ــرا، تـــرس بـ ــووڵ كـ قبـ
ــناكەدا  ــن ئاشـ ــەنگەرە بەخوێـ ــەر سـ ــاو. بەسـ ــی بەجێمـ ــە كەالكێكـ ــكات بـ بـ
هەڵشـــاخانەوە، ڕایـــان كـــرد. ڕاكردنێكـــی تـــر و یەكێكـــی تـــر، بیـــری كـــردەوە: 
ئەمـــە یەكێكـــە لـــەو ڕاكردنانـــەی ژیـــان لێیـــان پڕاوپـــڕە. ئەمجارەیـــان تۆزێـــك 
ـــە  ـــی ســـەربازێكدا، وەكـــو خوێن ـــی گیان ـــە زیندووەكان ـــر، لەگـــەڵ برین پەنهانت
هەرزانەكـــەی بەنێـــو زالـــووی فیشـــەكەكاندا داچۆڕایـــە خـــوارەوە، پێشـــتر 
ئـــەوەی لـــە خۆیـــدا نەدركاندبـــوو کـــە یارایەكـــی ئاوەهـــا پشـــتیوانێتی. 
هەڵیگـــرت، قورســـییەكەی لەڕادەبـــەدەر بـــوو، بـــەاڵم ســـەرباریش دەیویســـت 
بیگەیەنێتـــە تیمـــی فریاگـــوزاری، وایدەزانـــی شـــەبەنگێكە و نایبینـــن، گـــەر 
بیتوانیبایـــە لـــە برینێكییـــەوە خـــۆی تێبئاخنـــێ  درێغیـــی نەدەكـــرد، بـــەاڵم بـــۆی 
نەدەچـــووە ســـەر. پەســـاڵنێك بەرپـــا ببـــوو. كتوپـــڕ بڕیاریـــدا نەگەڕێتـــەوە 
ســـەرێ ..چونكە زانـــی ناوچـــە چـــۆڵ و خەڵوەتەكـــەی خـــوارەوە پڕپـــڕ 
ــە  ــوو. لـ ــتیان تێكردبـ ــەزەكان و تارماییەكانیـــش پشـ ــە ناحـ ــە دەنگـ ــوو لـ ببـ
ــەكان  ــەی دەرپەیـ ــە پـ ــەك و تۆپـ ــی مووشـ ــدا دابارینـ ــی پێڵوویەكـ ترووكانـ
ســـەربازە بریندارەكەیـــان پـــێ  فڕێدایـــە ســـەر زەوی، ڕایكـــرد، تـــا بڕســـتی 
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تێـــدا بـــوو ڕایكـــرد، ئـــەوەی دەیبینیـــی كۆمەڵێـــك ئامێـــری جەنگیـــی و چەكـــی 
ــرۆڤ و  ــتی مـ ــی گۆشـ ــی هەڵكڕووزانـ ــە بۆنـ ــوو، بـ ــە بـ ــی پەككەوتـ قورسـ
هەالهەالبوونـــی ڕۆحـــی خـــاك هێڕببـــوو، قیامـــەت لەبەرچاویـــدا شـــكڵگیر 
ببوو..گوندێكـــی چۆڵكـــراوی بینیـــی، دااڵنـــی ماڵێكـــی التەپیـــوو بـــوو بـــە 
ــدا  ــە ناوەوەیـ ــد تەرمێـــك لـ ــە چەنـ ــە گەوڕێـــك دەچـــوو، چونكـ ئارمانـــی، بـ
خۆیـــان ڕادەســـتی بۆگەنیـــی كردبـــوو، نائاســـاییانە خرۆشـــا، سەرگەشـــتە 
ـــی  ـــرە بگرێـــت، وشـــەی چاوەكان ـــوو ئۆق ـــزراو، چركەســـاتێك بەتەماب و داهێ
لـــە فەرهەنگـــی تاریكییەكـــەدا دەســـڕانەوە، پاڵتاوەكـــەی مەحكـــەم لەخۆیـــەوە 
جەڕانـــد، دەیویســـت ســـەرخەوێك بیگوازێتـــەوە نێـــو بۆتـــەی پشـــوویەكی 
شایســـتە، بـــەاڵم برســـێتییەكی نادیـــار و ترســـێكی بااڵدەســـت بەســـەریدا 
زاڵبـــوون و شـــایلۆغانێكی تاریكیـــان بـــۆی بەرپـــا كـــرد. تاریكبـــوو، تاریكتـــر 
لـــە بیناییەكـــی ونبـــوو، كەوتـــە پەلەكوتـــێ ، لەنێـــو ئـــەو تـــۆز و خـــۆڵ و 
پیســـییەدا پەرێشـــانی تیكەنانێكـــی دەربازبـــووی قەپـــۆزی گاوگۆتاڵێـــك، 
قوواڵیـــی  ناهەمـــوارەدا  نێوەنـــدە  لـــەو  بـــوو.  بـــەرزە  واڵخێكـــی  یـــان 
ڕەمـــەك بـــەرەو ناخـــی چ شـــتێك ڕاپێچـــی دەكـــرد و بـــەرەو كـــوێ  ڕووی 
پەلەقاژێـــكان  بێمانایـــی  تیـــژڕەوی  بـــزەی  كـــرد  هەســـتی  وەردەگێـــڕا؟ 
بەســـەر لێوانییـــەوە ختوورەیـــان كـــردە خـــوارێ . كەوتـــە كرۆژتنـــی شـــتێك، 
وەختابـــوو هەڵیبهێنێتـــەوە، تامەزرۆیـــی هەســـتەكانی لەنێـــو برســـێتییدا 
زەوییەكیشـــی  و  نەفـــرەت  لـــە  كـــرد  پراوپـــڕ  ئاســـمانێكی  و  گۆڕكـــرد 
ــن،  ــی و جوێـ ــا كوفربێژیـ ــژا، هەزارەهـ ــرد دابێـ ــكی دەبـ ــەی شـ ــدە تفـ بەوەنـ
كـــێ  گوێـــی بـــە وشـــە ســـیخناخ دەكات؟ چاكتـــر وایـــە وێردێـــك بـــۆ مەرگـــی 
ســـەردەمەكە دەرخـــواردی بێگوێیەكانـــی دنیـــای زێـــوار بـــدات. هێشـــتا هـــەر 
ـــە  ـــاد ل ـــی زی ـــەوە، چاوەكان ـــوون بكات ـــە دەربازب ـــر ل ـــوو بی ـــەوە نەداب ـــی ل كۆڵ
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پێویســـت سەرســـووڕمانیان پەخـــش دەكـــردەوە، ڕەونەقـــی جارانیـــان بـــە 
تاریكیـــی دۆڕاندبـــوو. گۆڕانـــی ئەندامەكانـــی خـــۆی دەبینیـــی، پێســـتەكەی 
هەســـتەوەرییەكی نامـــۆ چنگەكڕێـــی تێـــدا دەكـــرد، گیانـــی لـــە دەرگایـــەك 

دەگـــەڕا لـــە وێڵگەیەكـــی بێبەزەیـــی دەربـــازی بـــكات.

ـــەاڵم  ـــدا. ب ـــدا ڕوویان ـــەو شـــتانە تیای ـــوو ئ ـــدەم  ڕۆژ ب ـــەوە چەن ـــی ئ نەیزان
ســـێیەم ڕۆژ بـــوو كـــە دوا بـــەدوا بـــۆ پاســـەوانیی دیـــاری بكرێـــت. دە 
دەقیقـــە كاتژمێرەكـــەی پێـــش خســـت هەتـــا دڵـــی خـــۆی پێبداتـــەوە و بەســـەر 
ــوو  ــەپڕێو بـ ــەاڵڵ و شـ ــد شـ ــتییدا هێنـ ــی لەڕاسـ ــت، كەچـ ــەدا زاڵبێـ وەختەكـ
هـــەر ئـــەو حەلـــەی پاڵتاوەكـــەی لـــە خۆیـــەوە ئااڵنـــد خـــۆی بـــۆ خەوێكـــی 
بێسەروشـــوێن، خەوێكـــی نادیـــار تەیاركـــرد. بیـــری دیســـانەوە بـــۆ خۆدواندن 
ـــی:  ـــەوە وت ـــە گلەیی ـــێ ، چـــش.. ئینجـــا ب ـــا بب ـــێ  ب ـــەك دەب ڕۆیشـــت: هـــەر چیی
ئیـــدی بـــۆ ئەبـــەد مگێـــزی ئـــەوە ناكـــەم هەڵبســـتمەوە..بەاڵم خەوەكـــەی 
ــەیر:  ــڕژاو بـــوو: خەونێكـــی تابڵێـــی سـ ــاڵ و بـــێ  تانوپـــۆو تێكچـ ــڕادە تـ بێـ
ـــەك  ـــو بینایەی ـــر وەك ـــوو ئیت ـــش نەب ـــی ئەوەی ـــوو، ه ـــان هەرەســـی هێناب ماڵی
ـــەی ســـادییانەی  ـــر چەكم ـــووە ژێ ـــكات، كەوتب ـــە خـــۆی ب ـــی ل ـــێ  داكۆك بتوان
بەرهەڵـــدای  بێحەدوســـنوور  نغرۆییەكـــی  داپڵۆســـێنەرانەوە.  ســـتەمێكی 
باریكەلـــەی  هەوســـاری  هێشـــتاكێ   دایكـــی  تەنهـــا  ببـــوو،  گۆڕەپانەكـــە 
هەناســـەكانی لەدەســـت نەدابـــوو. جەســـتەی خەڵتانـــی خۆشـــاوی نـــاو 
دەمارەكانـــی ببـــوو، بـــەو شەكەتییەشـــەوە نەیدەزانـــی بـــەچ الیەكـــدا هەڵبێیـــت، 
ڕێگاكانـــی ســـەرفیرازبوون ســـەرتاپا ڕەویبوونـــەوە، لەســـەر قەاڵندۆشـــكانی 
هەســـتەكانی ئاڕاســـتەكان كەڵكەڵەیـــان ئاڵۆزكاندبـــوو، زۆر ئەمالوئـــەوالی 
كـــرد، ئـــاكام لەكۆڵـــی هەڵتـــرازا و گیانـــە مەینەتبارەكـــەی ســـپارد و ئەمیـــش 
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لەنێـــو كـــۆڕی شـــین و چەمـــەرەدا وەخەبـــەر هاتـــەوە. سەروســـەدای دزێـــوی 
پەالمـــارە ناگەهانـــەكان ڕایچڵەكانـــد، ئەوەنـــدە پەشـــێواوبوو لەســـەر یـــەك 
میلـــی تفەنگەكـــەی دەهێنایـــەوە، دەیهێنایـــەوە و تەقـــەی دەكـــرد.. نەیدەزانـــی 
بووبێـــت،  شـــێتگیریی  دووچـــاری  ئـــەوەی  وەك  بـــدات،  ئەنجـــام  چـــی 
ـــە  ـــەوە تەقەكـــردن، قاوغـــی فیشـــەكەكان وەكـــو ماســـیی ل ســـەرلەنوێ  كەوت
ــان  ــەڕ و داپەڕیـ ــار هەڵپـ ــار دوای جـ ــەوە و جـ ــراو هەڵدەبەزینـ ــاو دەركـ ئـ
دەكـــرد و دەنگێكـــی ســـەیریان دەردەپەڕانـــد، زۆر چێـــژی لەدەنگەكـــە 
دەبینیـــی، بـــەاڵم نەیدەزانـــی بۆچـــی ئـــەو دەنگـــە ڕمووزنـــەی پـــێ  پەســـەند 
ــی  ــی هەڵگرت..كاتێكـ ــی بێدوایـ ــی ڕاكردنێكـ ــن جێپێـ ــێ  تێفكرییـ ــە بـ ــوو! بـ بـ
زانـــی گەیشـــتووەتە هێڵـــە پاشـــینەكانی بـــەرەی شـــەڕ، كاتێكـــی زانـــی لـــە 
كابینـــەی ئەفســـەرە بـــێ  هەســـت و خوســـتەكەدا گیرســـاوەتەوە. ئـــەو، 
بـــە ڕوونیـــی لـــە ڕوخســـارییدا ئـــەو تەقینەوەیـــەی بـــەدی كـــرد كـــە پەیـــی 
بـــە ناخـــی بـــردووە و ســـامە خۆڕســـكەكەی داپڵۆســـیی و بوێرییەكـــی 
نەوجەوانانـــەی پـــێ  بەخشـــیی، قەدەرێـــك دای نیشـــاند و ئینجـــا فەرمانـــی 
گەڕانـــەوەی ڕاگەیانـــد. گورگومێـــش لەگـــەڵ ســـەربازێكی تـــردا ڕەوانـــەی 
ـــەرەدا  ـــەو دەوروب ـــوو. ل ـــێ  كەوتب ـــی ت ـــەوە خەزان ـــردەوە. جوواڵن ـــەرەی ك ب
ــد  ــرد چەنـ ــوورەی كـ ــكیدا ختـ ــە مێشـ ــەوە بـ ــان، ئـ ــوودانێك ڕاكشـ ــۆ پشـ بـ
گوللــــەیەك لـــە خـــۆی ڕابـــكات، كەچـــی هێشـــتا دەربازبـــوون ئەوەنـــدە 
بەجەرگیـــی پێنەبەخشـــیبوو ئـــەو كارە ئەنجـــام بـــدات، دەیویســـت كەســـێكی 
دیكـــە ئـــەو ڕۆڵـــە بگێڕێـــت، بـــەاڵم ئەفســـووس! دیســـان..كە تەفروتونابـــوون 
ئابڵووقـــەی دانـــەوە، لـــە پێشـــوو خێراتـــر غاریـــان د ، چـــاوی بـــە ئەفســـەرەكە 
ــەوە، دوو  ــەربازەكانیان مابوونـ ــە سـ ــەم لـ ــی زۆر كـ ــەوە، ژمارەیەكـ كەوتـ
ــرد  ــان دەكـ ــەدا هەڵیـ ــێتێتییە بێتانوپۆیـ ــەو شـ ــوو لـ ــانزە ڕۆژبـ ــگ و شـ مانـ
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و بـــە پەرجوویـــان زانـــی هێزێكـــی دیكـــە جێـــگای ئەوانـــی پڕكـــردەوە. بـــۆ 
ــی وت: دووڕۆژ  ــەرەكە پێـ ــە ئەفسـ ــوو كـ ــاب بـ ــی نایـ ئەمیـــش پەرجوویەكـ
مۆڵەتـــت دەدەمـــێ  بڕۆیتـــەوە.. ئەمیـــش وتـــی: گـــەورەم دووڕۆژ! ئاخـــر 
دووڕۆژ بەشـــی چیـــدەكات؟ بـــە دووڕۆژ مۆڵەتـــەوە، ئـــا لێـــرەوە، لـــە پـــەڕی 
ئەوپـــەڕی باشـــوورەوە بـــۆ كەركـــووك! ڕۆژێكـــم بـــۆ گەیشـــتن و یەكێكیشـــم 
بـــۆ گەڕانـــەوە دەوێ ، تكایـــە هیـــچ نەبـــێ  ســـێ ، چـــوار ڕۆژم بدەرێ ..ئەویـــش 
بـــە كڕووزانەوەكـــەی پێكەنـــی و پێنـــج ڕۆژی بـــۆی نووســـیی. خەنـــی بـــوو، 
ــەوەی  ــۆ ئـ ــت، بـ ــە بێـ ــە دەبوایـ ــات كـ ــە هـ ــەو كاتـ ــدی ئـ ــۆی وت: ئیـ ــە خـ بـ
لەگەڵ«ماریا«خـــۆم یەكالبكەمـــەوە و بڕیـــاری تـــر بـــدەم.. كەوتـــەڕێ ..
بـــەاڵم ئـــەو پێنـــج ڕۆژ مۆڵەتـــە بـــۆ ئـــەو بـــە پێنـــج ڕۆژ نەدەچـــوو، بەڵكـــو 
بـــۆ ئـــەو، بـــۆ دەرچـــوون لـــە دۆزەخ بـــە پســـووڵەی هەتاهەتایـــی دەچـــوو. 
ــی  ــە هەزارەكانـ ــەزار بـ ــەوە هـ ــە شـ ــوو لـ ــەوێك بـ ــۆی شـ ــتنەوە، خـ گەیشـ
مێـــژوو. كـــە لەبـــەر دەربیجـــە كۆنەكەیانـــدا وەســـتا، هیـــچ شـــتێك بـــە 
لەبەردەمیـــدا  هەڵـــەداوان  بـــە  دایكـــی،  نەدەچـــوو، شـــەمێران،  ڕاســـتیی 
ڕەگیـــان داكوتـــا و ئەبڵـــەق بـــوون. بـــە تێڕوانینیانـــدا دیاربـــوو هێنـــدەی 
گەردێـــك بڕوایـــان هەتـــەری نەدەكـــرد. دواتـــر، زۆر دواتـــر دركـــی بـــەوە 
كـــرد كـــە بـــۆ مردوویەكـــی بەســـەر دووالقـــی شـــپرزەوە هەڵزنـــاو ڕەنگـــە 
ــە  ــیان تاقـ ــەوە. دانەماڵینـــی ڕەشپۆشییەكەیشـ ــەوتازییەیش ببوونـ ــە پرسـ لـ
گەواهیدەرێكـــی ئەوەبـــوو، بۆیـــە ئاوهـــا وابەســـتەی دۆشـــدامان ببـــوون. كـــە 
لەســـەر دۆشـــەكەڵە ڕووگوڵباتمانەكـــەدا ڕەتیوویـــی و شـــەپڕێوویی هەڵیدایـــە 
ئامێـــزی خەوێكـــی كتوپـــڕەوە بـــە مردوویـــەك دەچـــوو ئـــا ئـــەو ئانوســـاتە 
گیانـــی ســـپاردبێ  و گەمـــارۆی گریانەكانـــی دەوروبـــەری شـــكاندبێت. ڕۆژی 
دواتـــر، دەمەدەمـــی هەتـــاو كەوتنـــان وەكـــو شـــێت ڕاچڵـــەكا، وەك بڵێیـــت لـــە 
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ـــەوە  ـــاگا هاتن ـــە وەئ ـــەو ب ـــەوە. ئ ـــاگا هات ـــت، بەئ ـــەك بەلەســـە بووبێ مۆتەكەی
دەیتوانـــی خـــۆی لـــە مۆتەكـــەی خـــەون ڕاپســـكێنێ ، بـــەاڵم چـــۆن لـــەو 
ــان هەناسەســـوار دەكـــرد و  ــاتەكانی بێدارییـ ــكا كـــە سـ مۆتەكانـــە ڕادەپسـ
هەڕەشـــەی مەرگیـــان تەنانـــەت بـــۆ ئاوەدانیـــی و دیوارەكانیـــش هەڵگرتبـــوو؟

دەیـــەوێ  بگەڕێتـــەوە هەتـــا جارێكـــی دیـــش بـــەر بێهوودەیـــی دۆخـــە 
مردنـــدا  و  ژیـــان  لەنێـــوان  ســـەروەختێك  و  بكەوێـــت  مرۆییەكـــەی 
ئەگـــەر  بێـــڕادە،  دوودڵییەكـــی  دوودڵییـــە،  خودانـــی  بەســـەربەرێت. 
ـــەو شـــوێنەی الوەكان ڕووی تێدەكـــەن  ـــە ئ ـــەوێ  و بچێت ـــۆ ئ ـــەوە ب نەگەڕێت
ــەوە  ــا بـ ــان، ئایـ ــی بوونیـ ــوون و یاخـ ــتیمانی دەربازبـ ــە نیشـ ــەن بـ و دەیكـ
ـــێ ؟ هـــەر نەیســـە..ئەو ڕۆژە  ـــت كـــردووە؟ كـــێ  دەزان ـــی بەرزەف دەربازبوون
ــی هاوڕێیـــدا عـــەوداڵ  كەمدەرەتانـــە بـــەدوای ئەییووبـــی كوێخـــا حیكمەتـ
بـــوو، ئـــەو ئەییووبـــەی  زۆربـــەی ئێـــوارەكان لـــە یانەیـــەك لەگەڵیـــدا 
یەكیـــان دەگرتـــەوە، هێشـــتا هـــەر وەكـــو خـــۆی وابـــوو، كاغـــەز خۆراكـــی 
بـــوو، بێگومـــان كاغەزێـــك هـــزری بگرتایەتـــە خـــۆی. جاروبـــار وشـــەكانی 
دەكـــردە نوقـــورج و دەیـــوت: ئەگەرچـــی دەڵێـــن دیواریـــش گوێچكـــەی هەیـــە، 
بـــەاڵم دەڵێـــی چـــی قســـەكانم لـــە قەفـــەز ڕەهـــا بكـــەم؟ ئیـــدی پێكەنینێكـــی 
ـــردەوە و بەهێواشـــیی  ـــر دەك ـــی نەویت ـــرت و دەنگ ـــز ئێخـــەی دەگ گومانئامێ
مشـــتومڕەكانی خـــۆی ڕادەگەیانـــد و سانســـۆری نەدەخســـتە ســـەر هیـــچ 
ـــی، ســـێكس و ســـۆزداریی  ـــن، دووبەرەكی ـــەك، سیاســـەت، شـــەڕ، ئایی تابۆی
و فەلســـەفە و..ئـــەم دەیزانـــی ژێـــر بـــە ژێـــر كاری سیاســـیی ژێرزەمینیـــی 
ــوودە  ــەو ڕۆژەی بێهـ ــەی ئـ ــەاڵم گەڕانەكـ ــرد، بـ ــەی دەكـ ــە منـ دەكات، بۆیـ
ــرد، كامیلـــی ئامـــۆزای پێـــی  بـــوو. ســـۆراخی حەمـــەی موهەندیسیشـــی كـ



بازنە ئاوییەكان32

ـــی  ـــەاڵم متەق ـــی ســـپیی دەكات، ب ـــی درۆیەك ـــدەران، زان ـــۆ هەن وت چـــووە ب
نەكرد..بێجگـــە لـــەو، چەنـــد ئاواڵێكـــی دیكەشـــی دیارنەمابـــوون، یەكەوڕاســـت 
ـــە.. ئیـــدی  ـــان بـــۆی دەرچوون ـــدا هـــات كـــە هەمووی ـــە دڵ ـــەوەی ب خورپـــەی ئ
هەســـتی كـــرد شـــار چـــۆڵ و هۆڵـــە و تەنیاییەكـــی دزێـــو ئابڵووقـــەی دا.

ــی مۆڵەتەكـــە وەكـــو چركـــە تێپەڕیـــن و دەبوایـــە بگەڕێتـــەوە.  ڕۆژەكانـ
پێداویســـتییەكانی لـــە جلوبـــەرگ و گوێـــزان و خاولـــی و گـــۆرەوی و شـــتی 
تـــری لـــەو بابەتـــەی ئاخنییـــە نـــاو جانتـــا مامناوەنجییـــە ئادیداســـەكە و 
بیـــری كـــردەوە شـــانەیەكی پالســـتیكیش بەرێـــت، لـــێ  ڕای خـــۆی گـــۆڕی 
و بوونـــەوەری تەوەزەلییـــەك دەســـتی نایـــە بینەقاقـــای و بـــە خـــۆی گـــوت: 
ـــدە  پێویســـتم پێـــی نابێت..دەفتەرێكـــی بـــەرگ ســـووری مەیلەوقاوەیـــی تەپان
ـــە پایتەخـــت بـــۆ ئـــەوە كـــڕی  نێـــو جانتاكـــەوە كـــە لـــە ســـەفەری پێشـــوویدا ل
پاكنووســـی شـــیعرەكانی خـــۆی تێـــدا بنووســـێتەوە و ئومێـــدی ئـــەوە لـــە 
كەڵكەڵەیـــدا چەكـــەرەی دا ببێتـــە كێڵگەیەكـــی بـــە پیـــت و فـــەڕ بـــۆ ئـــەو 
ـــەر  ـــان ئەگ ـــن، بێگوم ـــات دەنێ ـــۆ بنی ـــی ب هەمـــوو وشـــەیەی ماڵێكـــی كاغەزین
خامەكـــەی بڕشـــتێكی ئەوتـــۆی هەبـــێ  وەكـــو خوێـــن هێڵـــی الپـــەڕەكان بكاتـــە 
دەمـــاری بێشـــومار و دەفتـــەرە ســـووركەڵەكەیش بكاتـــە جەســـتەیەكی 
زینـــدوو، چونكـــە، كـــێ  دەڵـــێ  شـــەڕ مـــەودا دەهێڵێتـــەوە تاكـــو زمـــان 
سەرپشـــكی گوزارشـــت كـــردن بێـــت؟ كـــێ  دەڵـــێ  ڕووپـــەڕەكان ژیانیـــان 
خوێندنـــەوە  تـــا  دەبەخشـــێ   پـــێ   كچێنییـــان  مەرەكـــەب  و  پێدەدرێـــت 
بیانســـمێت و چێژیـــان لێوەربگرێـــت؟ چەنـــد كتێبێكیـــش، چاوەكانـــی ئێلـــزا، 
دوورخراوەكانـــی هیشـــام تۆفیـــق ئەلڕووكابیـــی، ناڵـــەی جودایـــی، زریـــان، 
ـــۆس،  ـــری بارب ـــەی هێن ـــە دۆزەخەك ـــوو ل ـــدا، دوودڵ ب ـــە دۆزەخ ـــك ل وەرزێ
بـــەاڵم هەڵیگـــرت، هەتـــا بـــە ڕووی دنیایەكـــی دیكـــەدا بیانـــكات بـــە دەروازە، 
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هەروەهـــا ژیانـــی بیرمەندێكیشـــی پڕدایـــێ ، كـــە باوكـــی بـــە سەروشـــكڵ دەق 
بـــە دۆنایدۆنـــی ئـــەو دەچـــوو، كـــە بـــەر لـــە ســـەدەیەك میوانـــی دنیایـــەك 
ببـــوو و ویســـتبووی بیگۆڕێـــت، وەلـــێ  جاڕوجەنجااڵنەتـــر بەجێیهێشـــتبوو 
ــك  ــەوە قەدەرێـ ــاو جانتاكـ ــە نـ ــەوەی بیخاتـ ــوو. بەرلـ ــی لێیكردبـ و ماڵئاوایـ
ــی  ــۆی فەرهەنگـ ــاو پیانـ ــا لەنـ ــەیەك نۆتەئاسـ ــد وشـ ــەوە، چەنـ ــاس بردییـ تـ
زمانەكەیـــەوە هاتنـــە زایەڵـــە: داخـــۆ ئەمـــە چ حیكمەتێـــك بگرێتەخـــۆ؟ 
ـــێ ؟ بەرگەکـــەی لێکـــردەوە  ـــەم ســـمێڵ فشـــە چ پەندێكـــم بدات ـــی ئ داخـــۆ ژیان
ــاو  ــەوە لەنـ ــناکە پێیـ ــییەکی ترسـ ــرد پڕکێشـ ــتی کـ ــە هەسـ ــدا، چونکـ و فڕێیـ
ــدا  ــە ناخیـ ــەك لـ ــەاڵم ڕمۆكییـ ــوو، بـ ــدی ئامادەبـ ــتا ئیـ ــەدا بێت..ئێسـ جانتاکـ
ــەوان، بەڵكـــو  ــەر لـ ــارەزووی لەوەبـــوو ماڵئاوایـــی نـــەك هـ قوڵپـــی دەدا، ئـ
ـــی  ـــەوە یادەوەری ـــە منداڵیی ـــەو شـــتانەی هـــەر ل ـــكات، ئ ـــوو شـــتێك ب ـــە هەم ل
بخـــەن،  بەڕێـــی  خـــاڵ  دوورتریـــن  هەتـــا  دەیویســـت  دەكـــەن،  گـــۆش 
دوورتریـــن خـــاڵ، كـــە ئیتـــر تیایـــدا وندەبێـــت و تەنهـــا دڵ دەتوانـــێ  ببێتـــە 
چـــاو و پەیـــی پـــێ  ببـــات. هەموویـــان لـــە جانتـــا ســـووكەڵەكە ڕامـــان، كـــە 
چۆنچۆنـــی لەســـەر شـــانیدا وێنـــەی منداڵێكـــی خـــەوزڕاو جۆالنـــەی دەكـــرد. 
ــوڕی،  ــەی لێیدەخـ ــە خالۆزاكـ ــوو، كـ ــی بـ ــەی خاڵـ ــوی نێو«فیات«ەكـ ئاودیـ
جامەكـــەی هێنایـــە خـــوارەوە و بـــە لێـــو بزوانـــدن وتـــی: دووعـــام بـــۆ 
بكـــەن لـــەم جلـــە خاكییانـــە ڕزگارم بێت..كـــە ترومبێلەكـــە كەوتەگـــەڕ و 
دووركەوتنـــەوە، دوا ئـــاووڕ جامەكـــەی دەســـتی شـــەمێرانی نیشـــان دا، 
دەموچـــاوە خەمداگرتووەكـــەی وەكـــو بۆڵەترێیەكـــی قـــورس شـــۆڕببۆوە، 
ئاوەكـــەی بەدوایـــدا ڕشـــت. تەماشـــای هەمـــوو شـــتێكی ســـەرجادەكانی كـــرد، 
شـــوێنەكان دەمامـــك گەلێكـــی وەحشـــەتناك ڕوخســـاری داپۆشـــیبوون. 
فەرهـــادی خاڵـــە حەســـۆی بـــەالی ئێســـتگای شـــەمەنەفەرە ئەفســـانەییەكەی 
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ـــدا ڕووە و گەراجـــی پاســـەكان شـــەقامەكانی  ـــەالی چەپ ـــی، ب شـــاردا ئاژۆت
ــایەوە،  ــاتەوەختانە گیرسـ ــەر بڕیارێكـــی سـ ــیی، ئەندێشـــەی لەسـ هەڵلووشـ
بڕیارەكـــە دەرچەیەكـــی كەســـكی لـــە دەروونیـــدا ئافرانـــد. لـــە دوورەوە 
تاپۆیەكـــی ڕووت و قـــووت لـــە باوەشـــی ئـــەو ســـەرما وشـــكەدا شـــێتییەكی 
كێویلـــەی هەڵگرتبـــوو، بـــە نێوەڕاســـتی شـــەقامەكەدا غـــاری دەدا و جاروبـــار 
ئۆتۆمبێلێكـــی پۆڵۆنـــی لـــە چـــاو پەردەپۆشـــی دەكـــرد، هەتـــا مەاڵشـــووی بـــڕی 
دەكـــرد ســـروودی پـــێ  شـــەوە پـــێ  شـــەوە بـــۆ پـــێ  شـــەوە..بۆ پـــێ  شـــاااااوە 
ئەی...دەچـــڕی. لـــەو ســـاتە گومانئامێـــزەدا، چـــاوەكان باوەڕبەدەرانـــە لـــە 
ــتێك  ــوو شـ ــاتەوەختێك هەمـ ــۆ سـ ــرد، بـ ــان دەكـ ــەوە تاقیبیـ ــوو الیەكـ هەمـ
ـــش  ـــی تاپۆكەی ـــاش ونبوون ـــرد و پ ـــی ك ـــە ڕەوت ـــدا پێچەوان ـــەڵ ڕامانەكان لەگ
بـــوو بـــە ژۆڕناڵـــی گاڤۆكەیـــەك لـــە یادەوەرییەكانـــی شـــارێكی مێژوویـــی، 
ـــزڕكان دەیانشـــێواند. كـــە گەیشـــتنە  ـــوو نیشـــانەكانی هەڵب شـــارێك، خەریكب
گـــەراج، دەســـتبەجێ  نەیتوانـــی بێتـــە خـــوارەوە، چونكـــە بەجێهێشـــتنی شـــار 
ـــار  ـــە شـــەیتانێكی نادی ـــی ئەشـــكەنجەداربوو، ڕۆحـــی ب لەخۆجیابوونەوەیەك
دەبەخشـــیی، وەكـــو كەشـــتییەك لەنگەرەكـــەی شـــۆڕكرابێتە خـــوارەوە 
ـــە  قـــورس قـــورس هەڵگـــەڕا، هەســـتی بـــەوە كـــرد هـــاكا هەمـــوو شـــتەكانی ل
گرێژەنـــە چـــوون، بـــەاڵم چیـــی پێدەكـــرا، تـــازە هەڵبژاردنـــی ئاڕاســـتەیەك 
ــتابوو،  ــەپێنراو و هیـــچ چارێكـــی نەبـــوو. پاســـێك ڕاوەسـ ــتێك بـــوو سـ شـ
شـــین وەك دەریـــا، لـــە فیاتەكـــە دابـــەزی و چـــووە ناوییـــەوە، فەرهادیـــش 
ـــەوە  ـــە تابووتێك ـــێ  ب ـــە خـــۆت ب ـــاگات ل ـــی: ئ ـــەوە وت ـــەوەی دووركەوێت بەرل
نەگەڕێیتەوە..ئـــەو چەنـــد وشـــەیە كەڵكەڵـــەی شـــڵەقاند، یارمەتـــی دا بیـــر لـــە 
ــاتە جموجووڵـــی  بڕیارێكـــی دەمودەســـتیی بكاتـــەوە، ئـــەو چەنـــد چركەسـ
ـــە  ـــدا ڕووی ل ـــە ئاوەزی ـــوو شـــتێك ل ـــرا، هەم ـــەرس نەك ـــێ  ه ـــەری پ دەوروب
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ڕەوینـــەوە كـــرد، جگـــە لـــە بڕیارەكـــە نەبـــێ . ســـەرەتاتكێیەكی كـــرد، فەرهـــاد 
دیـــار نەمابـــوو، بـــە بـــێ  دوودڵیـــی دابـــەزی، چـــووە نـــاو پاســـێكی تـــر، پاســـێكی 
ــرد و  ــی دەكـ ــەی ئیشـ ــەاڵی دار. ڕادیۆكـ ــەوز وەك گـ ــەوز، سـ ــەی سـ دیكـ
پەیتـــا پەیتـــا هەواڵـــی تازەتـــری بـــەرەی جەنگـــی ڕادەگەیانـــد. لـــە بڕگەیەكـــی 
هەواڵێكـــەدا ڕاگەیانـــدكار وتـــی: دوژمنـــی ئاگرپەرســـت پاش هێرشـــەكەی بەر 
لـــە چەنـــد ڕۆژێكـــی، هێرشـــێكی بەرباڵوتـــری كردۆتـــە ســـەر«فاو«و زەبـــری 
كوشـــندەی جەنگاوەرەكانمـــان هێرشـــەكەی تێكشـــكاندووە و پاشەكشـــەیان 
پـــێ  كـــردوون و ســـەدان كوژراویـــان لـــە گۆڕەپانـــی شـــەڕدا جێهێشـــتووە و 
جگـــە لـــەوە هێزەكانمـــان دەیـــان سەربازیشـــیان بـــە دیـــل لـــێ گرتـــوون. ئـــەم 
بڕگەیـــە بردییـــەوە نێـــو ئـــەو دنیـــا قیامەتئاســـایەی چەنـــد ڕۆژێـــك پێشـــتر و 
چركەســـاتێكی تفتوتـــاڵ لـــەو دەوروبـــەرە دابـــڕا. ئینجـــا جووڵـــەی تێكەوتـــەوە 
ـــەكان، دركـــی  ـــە كورســـییە چڵكن ـــاش ســـەقامگیربوون لەســـەر یەكێـــك ل و پ
ــووە،  ــۆوە نەهاتـ ــە خـ ــەر لـ ــزری هـ ــاكاوەی هـ ــە نـ ــەو وەرچەرخانـ ــرد ئـ كـ
بەڵكـــو یەقینێـــك ســـەرچاوەیەتی. دیســـان داینەمـــۆی بیـــری كەوتەوەگـــەڕ: 
ئەمـــە ســـەفەرێكە هـــەر دەبـــێ  بیكـــەم، ڕەنگـــە هـــات و نەهـــات بێـــت و لـــە 
ــاڕام و  ــار بگیرێـــم، بـــەاڵم لـــە میـــان ترســـێكی نـ بازگەكـــەی دەرەوەی شـ
ـــە  ـــەدەر. كـــە ئەمـــەی ب ترســـێكی دەســـتەمۆدا دەبـــێ  خـــۆم بدەمـــە دەســـت ق
ـــە،  ـــان بك ـــردا پێشـــبینیی ژی ـــە شـــوێنێكی ت ـــی وت: ل ـــك پێ خـــۆی وت، یەقینێ
ـــە هەنووكـــە، ئەمـــە ژوورچەیەكـــی ئەفســـووناوییە بـــۆ  ئەمـــە هەاڵتـــن نییـــە ل
ـــك  ــڕۆدا دیوارێ ــێ  و ئەمـ ــی دوێنـ ــە لەنێوانـ ــك، كـ ــو كیشـــوەری خەونێـ نێـ

هەڵدەچنێـــت و ســـنوورێكی تۆكمەیـــش قیـــت دەكاتـــەوە.

گڕەگـــڕی پاســـەكە وەكـــو ناڵـــە و سەروســـەدای ئـــەو پرێمـــزە تووجینـــە 
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وابـــوو كاتـــی خـــۆی لـــە كەناریـــدا پـــەڕەی كتێبەكانـــی هەڵدەدایـــەوە و 
عاشـــقانە موتـــااڵی دەكـــردن. بـــەو ڕێگایەیشـــدا شـــەباهەتی كۆالرەیەكـــی 
ــووناویی  ــی ئەفسـ ــە دەزوولەیەكـ ــان دەدا ببێتـ ــەی هـ ــۆ، جادەكـ گرتبووەخـ
ــت  ــن پنـ ــە دوورتریـ ــرە بگاتـ ــی زووتـ ــا هەرچـ ــت تـ ــەڵ بێـ ــدا ڕایـ و لەژێریـ
ـــەوە  ـــەو الدان ـــەدەری ب ـــوو ق ـــەو گەشـــتەدا. زۆر تاســـووق ب ـــە ئاســـمانی ئ ل
یەكانگیربێـــت و ڕێـــگای ئاســـایی خـــۆی بـــە لەبیركردنـــەوە بســـپێرێت. 
گەشـــتەكەی ئـــەو بەیانییـــە خورافییـــە چاوەڕواننەكـــراوەی بـــە باربـــووی 
لێووردبوونەوەیەكـــی قـــووڵ، یـــان داڵغەیەكـــی بێكۆتایـــی بەســـەربچێت، 
ــی و  ــڕ  نیگەرانیـ ــە پـ ــی وەختـ ــە گوزەركردنـ ــوار بـ ــەو بـ ــا خـ ــە تەنهـ چونكـ
پەشـــێوییەكەی دەدات. دەیویســـت بیرۆكەیـــەك، كـــە لەمێژبـــوو گرتبوویـــە 
ـــك و جـــاڕ و  ـــۆرەی خەڵ ـــە ئاپ ـــەدوور ل ـــەی، ب ـــە فرەوانەك ـــای كەڵكەڵ بارتەق
جەنجاڵییەكانـــی ڕۆژگارەكـــە پـــراوە بـــكات، مـــەرج نەبـــوو چەنـــد ئەزموونـــی 
جیـــاوازی ئەوانـــی تـــر لەســـەر پەردەكانـــی گوێیـــدا بـــە هێووریـــی خۆیـــان 
ــت،  ــگ بدرێـ ــە قانـ ــتی بچكۆالنـ ــە شـ ــی بـ ــەوێ  گوێـ ــرە و لـ ــنەوە، لێـ بنووسـ
ـــوو: دەمـــەوێ   ـــە ئەییووبـــی گوتب ـــادی ب ـــەوە ی ـــە زەقـــی دێت هێشـــتا گەلێـــك ب
لـــە جێیەكـــی دیـــدا ڕچـــەی ئەزموونێـــك لێبـــدەم تەنهـــا بـــە خـــۆم تایبـــەت 
ــتیان  ــەی گوێبیسـ ــوورم لەوانـ ــدا ڕادەبـ ــردەی پیایـ ــە خۆكـ ــەو ڕچـ ــت، ئـ بێـ
بوومـــە بایەخـــی پتـــر دەبێـــت. ڕەنگـــە هەبوونـــم لەوێـــدا پێناســـە تایبەتەكانـــی 
ــەوە  ــتكردەكان دوور دوور بخاتـ ــە دەسـ ــكات، تخووبـ ــتە بـ ــە بەرجەسـ ئێمـ
و نادیارییەكانیـــش ســـیخناخی نـــاو دیـــارەكان بـــكات و پالژیكتـــۆری پـــڕ 
ـــی خەســـڵەت و سروشـــتی  ـــاردە تازەكان ـــە ســـەر دی ـــە وزەی ســـپیی بخات ل
نەوەكـــەی ئێمـــە و دەشـــێ  بیشـــبێتە بیۆگرافیـــای ڕاســـتەقینە و ڕاســـتگۆی 

هەرهەموومـــان!
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ســـەرباری نیگەرانیـــی و تـــرس، ئـــەو بەیانییـــە دوانەهاتـــووە خەونێكـــی 
ـــەڵ كەشـــوبایەكی  ـــی لەگ ـــووە تەلیســـمی خـــۆی و ملمالنێ ئەفســـانەیی كردب
ڕمووزنـــدا بەرقـــەرار دەكـــرد. هـــەر ئـــەوەش بـــوو بـــەو هۆیـــەی لـــە بازگەكـــە 
هەڵینەســـێنن و وا بزانـــن لـــە بـــەرەی جەنگـــەوە بـــە مۆڵـــەت هاتووەتـــەوە و 
بـــۆ ئـــەو شـــارە دەڕوات كـــە پاســـەكە ئاڕاســـتەكەی گرتۆتەبـــەر. بـــەر لـــە 
خەونەكـــە، ئـــاوەزی ڕیكۆردەرێـــك بـــوو، ئـــەو شـــتانەی بـــۆ لێدەدایـــەوە كـــە 
ئـــەو بەیانییـــە بینیبوویانـــی، زمانـــی لـــە گـــۆ كەوتبـــوو، ئەژنـــۆ لەرزیووەكانـــی 
دایكـــی كۆڵیـــان لـــە قیـــت بوونـــەوە دابـــوو، چاوەكانیشـــی خەڵتانـــی داچـــۆڕان 
ببـــوون، شـــەقاوەكان قەڵـــەم بـــوون بە دەســـتی منداڵێكی بێســـەوادی الڵوپەت 
و جـــادە تاقانەكـــەی گەڕەكیـــان دەكـــرد بـــە دێـــڕی بـــە دزێویـــی هەوســـاركراو 
ـــەی  ـــەر دەرگاك ـــەی لەب ـــەو كچـــە كەمئەندامان ـــوو ل و دوا وشـــە ســـاڵوێك ب
مەحبووبـــە دەمـــەوەردا ببـــوون بـــە مۆنیوومێنتـــی دیـــاری شـــوێنەكە و لـــەو 
ـــان  ـــەو گەڕەكـــەن و ناوی ـــەوە ل ـــە كەی ـــی ل ـــەی كەســـیش نەیدەزان دوكانداران
وەكـــو ماركـــەی فابریقـــە ناودارەكانـــی ئەورووپایـــان لێهاتـــووە، دوا بۆنیـــش 
ـــوو  ـــەڕەك ب ـــكاوە ڕەشـــەكانی گ ـــە و چڵ ـــی مەحبووب ـــی ڕیخـــی مانگاكان بۆن
ــا.. ــری دنیـ ــترین عەتـ ــە خۆشـ ــوون بـ ــدا بـ ــیی و دفناكیـ ــە یادەوەریـــی سـ لـ
بـــەاڵم محەشـــێت بەخۆیـــی و چاكەتـــە دەڵبەكەیـــەوە بـــە تەنیشـــتیدا تێپـــەڕی 
و كتوپـــڕ چریكانـــدی: هەورەكـــەی بارانییە...جارێكـــی تـــر ســـیلەی چـــاوی 
كەوتـــەوە ســـەر چڵـــكاوە قێزەوونەكانـــی پەراوێـــزی جادەكـــە، چونكـــە 
دەیزانـــی ئـــەو بۆنـــە هێڕكـــەر و خەفەكـــەرە ڕۆژێـــك دەبێتـــە ئـــەو بۆنـــەی 
مەگیرانـــی پێـــوەدەكات و لـــە یادەوەریـــی هەناســـە هەڵمژینەكانیـــدا تاهەتایـــە 
بەجـــێ  دەمێنـــن و دەبنـــە كۆمەڵێـــك كۆمپیالـــەی ســـەلەم و دووچـــاری تـــرس 
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و بیمێكـــی ڕەهـــای دەكـــەن. گەرەكێتـــی بەمانـــەوە پـــێ  بنێتـــە كیشـــوەری 
ســـبەینێ ، چونكـــە لێـــی ئاشـــكرایە بەبـــێ  ئەمانـــە ســـبەینێ  بوونـــی نابێـــت..
ســـاتێكی جاویـــدان نیگەرانییەكـــەی دەبێتـــە گڕكانێكـــی بەرزەفـــت نەكـــراو و 
دەنگێكـــی كوڵەكـــوڵ ئاســـا دەســـت دەكا بـــە دواندنـــی: گـــەر بســـتێك شـــوێن 
چییـــە نەمایـــەوە تیایـــدا هەڵكورمێـــی چـــی دەكەیـــت؟ تێفكـــرە، دنیـــا ماڵـــی 
كـــەس نییـــە، دەتوانـــی بڕۆیتـــە جێـــگا دوورەكان، ڕاســـتییەكانی ژیانێكـــی تـــر 
لـــە خـــۆت نزیـــك بخەیتـــەوە و خـــەون و خەیـــاڵ باژێڵـــە بكەیـــت، چونكـــە 
گـــەر خـــۆت نەتـــەوێ  ئـــەوا كـــەس ناتوانـــێ  خـــەون و خەیاڵـــی تـــۆ قـــۆرخ 

ـــكات. ـــت ب ـــان بێبەریی ـــكات و لێی ب

پـــاش ئـــەو هەناســـە كوژاڵكییانـــەی هەوێنـــی بەرپاكردنـــی نوورێكـــی 
فۆســـفۆریی ســـەردوولكە بـــێ  كاراكتـــەر و درەنـــگ گـــوزەرەكان بـــوو، 
ــی خـــۆی پێـــوار كـــردەوە. خـــۆی وەك  لەودیـــو دەمامكـــی دوورەپەرێزیـ
ــابێت.  ــردا كشـ ــی تـ ــمانی دنیایەكـ ــە ئاسـ ــاو لـ ــە بەرچـ ــارەیەك دەهاتـ هەسـ
ئەندێشـــەی لەســـەر ئـــەو گۆڤارانـــە گیرســـاندییانەوە كـــە لەبـــارەی فڕۆكـــەوە 
بـــوون و بێجگـــە لـــە ئەبوبەكـــر، بـــەرزۆی شـــێخ عومەریـــش عاشـــقیان ببـــوو 
ــاری  ــارد و داوای گۆڤـ ــكۆ دەنـ ــەی مۆسـ ــە عەرەبییەكـ ــۆ ئێزگـ ــەی بـ و نامـ
لـــەو بابەتـــەی لـــە دەنگـــی ئێزگەكـــە دەكـــرد و بۆیـــان دەنـــارد و پێكـــەوە، 
ـــان،  ـــی ڕادەم ـــن دادەنیشـــتن و لێ ـــوم ڕەبیعەی ـــەی ئ ـــە گەورەك ـــە پارك ـــان ل ی
یانیـــش لـــە ماڵەكەی«تەپپـــەی مەالعەبدوڵاڵ«یـــان، یانێخـــۆ جارجـــارە ئـــەم 
لـــەوی وەردەگـــرت و دەیبـــردە ماڵـــەوە و بـــە ســـەعات لێـــی ورددەبـــووەوە 
ــە  ــك لـ ــەوە ڕۆژێـ ــەوە كردبێتـ ــری لـ ــە بیـ ــە گوینـ ــدا لـ ــی خۆیـ ــە خەیاڵـ و لـ
ــات،  ــەرەو ڕووی هـ ــە دوورەوە دەنگێـــك بـ ــە فڕۆكەوان..لـ ڕۆژان ببێـــت بـ
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ــە بـــوو. یەكێـــك  ــاوازەی متوورفـ حیلەیـــەك بـــوو، خـــەم و پەژارەیەكـــی نـ
لەنێـــو پاســـەكەدا باوێشـــكی دا و ڕەواندییـــەوە. ئیـــدی خوێنـــی بەلـــەز 
گوزەركـــردووی یادوەرییـــەكان زەنگـــۆڵ زەنگـــۆڵ داچۆڕانـــە ســـەر ئـــەو 
بێدارییـــەی دەیویســـت لێـــی هەڵبێـــت. پەیدەرپـــەی دنیـــا بچـــووك و بچووكتـــر 
هەڵدەگـــەڕا و ئەمیـــش مكوڕانـــە و کەللــــەشەقانە بـــەدووی تراویلكەكانـــی 
دڵبەســـتەیی خۆیـــدا دەكەوتـــە گـــەڕان و وێڵگەردییـــە ماتـــەم بـــارەكان. 
ــەردا  ــی بەسـ ــی هەژموونـ ــاتەوەختێك خەواڵوویـ ــد سـ ــۆ چەنـ ــار، بـ جاروبـ
ـــە  ـــرد و دەكەوت ـــەی دەك ـــرد، هەســـتی بەوەســـتانی ســـەعاتەكانی دنیاك دەك
سەنگوســـووژ و لـــە ســـەرەنددانی دنیـــای بوێـــردراو، ئەگـــەر بچووبایەتـــەوە 
بـــۆ بـــەرەی نەفرەتیـــی، بـــە خـــۆی وت: ئـــەوا دوا دەكەوتـــم، لـــە كاتـــی خـــۆی 
نەدەگەیشـــتمەوە ئـــەو پەســـاڵنە، جگـــە لـــەوەش ســـەراپای وەختەكـــە لەبـــارەی 
ئـــەو مۆڵەتـــەوە دەدوام كـــە وەكـــو هەناســـەیەك وابـــوو و وەكـــو جارەكانـــی 
ــاری  ــتمە بڕیـ ــی نەگەیشـ ــرد  بۆچـ ــم دەكـ ــتی خۆمـ ــوویش سەرزەنشـ پێشـ
ـــوەی بەســـەر  ـــج شـــەممە كازی ـــە پێن ـــدی ك ـــەوەی ئاڕاســـتەكەم بگـــۆڕم؟ ئی ئ
بـــەرەدا دەدا و مەشـــق و ڕاهێنانـــە تاقەتپڕووكێنـــەكان تەواودەبـــوون، 
ســـاڵوقووتێكی  پـــاش  و  ســـەربازگەكە  فەرمانـــدەی  الی  دەیانبردمـــە 
ـــە ڕاوەســـتاویی دەمامـــەوە، ئینجـــا  ـــە سەروســـەدا ماوەیـــەك ب جیددیـــی و ب
ئـــەو شـــەقڵە قووچەكییـــە كۆتایـــی بـــە ســـەرقاڵییە ڕووكەشـــەكەی خـــۆی 
ــرد، وەك  ــام دەكـ ــی بێتـ ــە وەعزێكـ ــتی بـ ــوڕم م م...«دەسـ ــا و بە«كـ دەهێنـ
ـــم،  بڵێیـــت گوێبیســـتی مڕەمـــڕی گوربەیەكـــی گیـــرۆدەی مانگـــی ڕەشـــەمێ  ب
ـــی  ـــە پێكەنینێك ـــوودە ب ـــی ئال ـــك ئامۆژگاری ـــد و بڕێ ـــك پەن دیســـانەوە هەندێ
ــا  ــی تاكوتەنیـ ــە زیندانیـ ــەك بـ ــردم و هەفتەیـ ــەی دەكـ ــكە گەماڵییانـ قرووسـ
ســـزای دەدام و دەیـــوت: جـــاری داهاتـــوو دڵڕەقـــی خۆمـــت پیشـــان دەدەم، 
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ئیـــدی ئەمـــە دووبـــارە مەكەرەوە..هەفتەیەكـــم لەگـــەڵ خـــۆم بەســـەردەبرد 
و دیســـان دەهاتمـــەوە نێـــو ڕەوتـــی یەكنـــەوای ئەژدیهـــای زەبەلالحـــی 
ــۆ مـــرۆڤ دزی بیـــت،  ــرم بـ ــد ئاگـ ــە خوداوەنـ ــەوەی لـ ــو ئـ ــووپا و وەكـ سـ
ســـووڕی  لەســـەر  و  قۆزاخـــەم  دەبـــووە  پڕۆمیســـیۆس  قەدەرەكـــەی 
ســـتەمبارانەی مـــان و نەمـــان بـــەردەوام دەبوومـــەوە.. بـــەاڵم خۆشـــبەحاڵم! 
ــەم  ــە ئەندێشـ ــۆی، چونكـ ــی خـ ــردە ئامانجـ ــری كـ ــوێنێكی تـ ــتەكە شـ ئاڕاسـ
گۆڕەپانـــی تێكقژقـــژاوی ئەڵتەرنەتیڤـــەكان بـــوو و بـــەدووی فۆرمێكـــی 
ـــی  ـــە ناماقووڵییەت ـــەوەی هەســـتم ب ـــڕای ئ ـــری چارەنووســـدا دەگـــەڕا و وێ ت
دنیاكەیـــش دەكـــرد، كەچـــی هەمیشـــە بیـــرم الی ئەوەبـــوو كـــە نابـــێ  ڕێـــگای 
ئـــەوە بڕەخســـێنم كردەوەكانـــم ناماقووڵییەتیـــان تێبكـــەوێ  و بێهوودەیـــی 

یەخەیـــان بگرێـــت.

ترســـێكی ڕمـــووزن لـــە دەرگای ئارامیـــی دەدا، پاســـەكە پاروویەكـــی 
وشـــكە و بـــە ڕیخۆڵـــەی هـــەزار بـــە هـــەزاری ڕێگاكـــەدا شـــۆڕدەبێتە 
خـــوارەوە. خەوتـــووە، نـــا نەخەوتـــووە، بەڵكـــو هەرگیـــز لـــە دەوروبـــەر 
سەرنشـــینەكان  نـــاو  غەڵبەغەڵبـــی  جێپێـــی  ئاســـتەم  بـــە  و  دانەبـــڕاوە 
هەڵدەگرێـــت. گوێـــی دەنگێكـــی كەنەفـــت دەقۆزێتـــەوە: ئـــەوە شـــۆراوە، لـــە 
ـــەدی  ـــری ب ـــەوالوە هیچـــی ت ـــدێ  كـــەالوە ب ـــە هەن شەســـت و ســـێ  چۆڵكرا..ل
نەكـــرد و كەســـیش شـــوونی ئـــەو قســـەیەی هەڵنەگـــرت. دەیزانـــی بۆچـــی 
وتـــی چۆڵكـــراوە و نەیـــوت وێـــران كـــراوە و داری بەســـەر پەردوویـــەوە 
ــەت و  ــە بابـ ــرد بـ ــۆراوی نەكـ ــیش شـ ــی كەسـ ــا بۆچـ ــراوە، هەروەهـ نەهێڵـ
درێـــژەی بـــەو قســـەیە نـــەدا! چاوێكـــی پـــڕ سەنگوســـووژی داپچـــڕی و 
تەماشـــایەكی نـــاو پاســـەكەی كـــرد، چـــاوی بـــۆ جـــۆرە سەروســـەكوتێكی 
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تایبەتـــی گێـــڕا، درێژەنەكێشـــانی بابەتەكـــە باشـــترین ســـەلمێنەری ئەوەبـــوو 
لـــەو جـــۆرە سەروســـەكوتانە..بۆیە  نییـــە  نـــاو پاســـەكە بێبەریـــی  كـــە 
پێڵووەكانـــی كـــردەوە بەربەســـتی ڕووناكییەكـــەی چێشـــتەنگاو و كتوپـــڕ بـــۆ 
ســـاتەوەختێك ســـەربردەكانی »ســـەبە«ی دایكـــی جێگایـــان بـــە خەونەكـــەی 
لـــەق كـــرد، ئـــەو كاتـــە ســـێ  ســـااڵن بـــوو كـــە باوكـــی لـــە تـــاو حـــەرەس 
قەومـــی خـــۆی لەنـــاو تەنوورێكـــی گەرمـــدا شـــاردبۆوە..ئیدی ســـووتانێكی 
بـــە ســـوێ  ڕۆحیـــان لـــە چوارچێـــوە گـــرت و بـــە پەلـــە چـــاوی ئاوەاڵكـــردەوە 
ــەدا ڕەوان  ــا وێرانـ ــەو جوگرافیـ ــاری ئـ ــە ئاقـ ــی بـ ــگا هەڵكڕووزاوەكانـ و نیـ
ـــە  ـــە مێژوویی ـــەو دیمەن ـــت ل ـــا بتوانێ ـــی دا ت ـــی ڕۆح پڕووكێن ـــرد و هەوڵێك ك
ســـەرجەم  منداڵییـــش  بكاتـــەوە،  زینـــدوو  منداڵیـــی  و  ببوێرێـــت  خـــۆی 
شـــتەكانی دەدایـــە دواوە و پاتریاركـــە بێوێنەكـــەی ماڵیانـــی بیردەكەوتـــەوە، 
ترســـنۆكییەكی ڕام شـــتەكانی پەردەپـــۆش دەكـــرد، لەژێـــر دەمامكەكەیـــدا 
دیـــار نەدەمـــا، هەركـــە دەهریـــی دەبـــوو، جـــا كـــەی و چ ســـاتێكی ژیانـــی 
دەهریـــی نەببـــوو؟ ژەمـــی ئەشـــكەنجەكان خوانـــی ســـاتەكانی دەڕازانـــدەوە، 
دڵەكەیـــان  هەڵـــڕژاوی  زووخـــاوی  و  زەبەلـــالح  گەدەیەكـــی  دەبـــووە 
هەرســـدەكرد..بەژنی گۆشـــەگیرییەكی بەســـۆز بەســـەریدا دەچەمایـــەوە و 
ـــادە  ـــە ی ـــوو كـــە ل ـــا ب ـــەوە دڵنی ـــد. ل ـــەری دەنوان ـــەی بەرامب میهرێكـــی داوەران
ڕەنجاوەكەیـــدا هەڵدەكۆڵـــراو ســـیمایەكی مۆنالیزایـــی بـــە خـــۆوە دەگـــرت 
ــرد دوای  ــتی دەكـ ــەوە. هەسـ ــوون دەمایـ ــڵێكی بێچـ ــە خشـ ــەی پارچـ و وێنـ
ئـــەو هەمـــوو ســـاڵگارانەیش هێشـــتا هـــەر چنگـــی دڕندەیـــان لـــە یـــادی 
ـــەدووی لێكچـــووی  ـــدەوە. ب ـــەو ســـاتانەدا دەیانژیان گیردەكـــرد و دەرحـــاڵ ل
شـــەمێراندا دنیـــا ڕمۆكەكانـــی تـــەی دەكـــرد، لـــە دەموچـــاوە بێشـــومارەكانی 
نێـــو حەشـــاماتی شـــوێنە جیاوازەكانـــدا بـــۆی وێـــڵ دەبـــوو، قەرەباڵخییـــە 
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دزێوەكانـــی دەپشـــكنیی، لەودیـــو ڕوخســـاری هـــەر كەســـێكدا ســـیماكانی 
ـــە خامۆشـــیی دەســـپارد  ـــاوەوەی ب ـــی ن ـــك كوڵ ـــە، هەوشـــارێكی فێن بیدیتبای
و دەبـــوو بـــە هێمایەكـــی خشـــپیلەی ســـەقامگیریی و داســـوكنان. بـــە خـــۆی 
دەوت: شەمێران..شـــەمێران بۆچـــی ئێمـــە، بۆچـــی مـــن و تـــۆ، یاســـاو 
ـــادەم و حەوامـــان بـــۆ خۆمـــان هەڵنەبژارد؟..ئیـــدی ئەندێشـــەی  ڕێســـاكەی ئ
ـــی  ـــووەوە و مێروولەكان ـــە جمەجـــم بچـــووك دەب وەكـــو شـــارەمێروولەی ب
پرســـیار هورووژمیـــان دەهێنایـــە دەرێ  و لـــە ناپەیدایـــی وەرامەكانـــدا 
هەمیشـــە ڕكێفـــی هێمنیـــی لـــە دەســـت دەدا، چونكـــە ئـــەوەی وەاڵم بـــۆ 
پرســـیارەكانی نەدۆزێتـــەوە، هەمیشـــە بێســـرەوت دەبێـــت و چیكڵدانەشـــی 
تەســـكتر دەبێتـــەوە. بەهـــا دزێـــوەكان بـــە درەختـــی نەفرینەكانـــی پەلوپۆیـــان 
و  گۆڕەوشـــاردان  ســـەردەمەكان  بـــە  بەخشـــین  نیـــگا  و  دەبەخشـــیی 
دەكـــرد.  بەرجەســـتە  بـــۆی  جوانكیلەكانیـــان  بەهـــا  ســـەرنگوونكردنی 
دەیبینیـــی شـــتەكان لـــە واژگـــوون بـــوون و پەژمووردەییـــدان. كـــێ  لـــەوە 
ــۆ  ــەرە«وە بـ ــە »بـ ــار لـ ــەی جاروبـ ــەو نامانـ ــت ئـ ــوو؟ دەیویسـ ــی دەبـ حاڵـ
ماڵـــەوەی دەنـــاردن نیشـــانی دیاریكـــراو بپێكـــن. ئـــەو دەیخوێندنـــەوە، 
ــا خوشـــكی نهێنییەكانـــی  ــەو تەنهـ ــاوڕێ  كەمـــەی، ئـ ــد هـ ــە لـــەو چەنـ بێجگـ
نەبـــوو، بەڵكـــو تاقـــە پەیوەندییەكـــی ڕاســـتەقینە بـــوو بـــە دنیـــاوە ئەوقـــی 
ـــی  ـــەی ئەســـپەكەی دڵ ـــی كێویل ـــێ  چەپۆكان ـــا كەین دەكـــرد، نەشـــیدەزانی هەت
لەنـــاو ئـــەو هەمـــوو خۆشەویســـتییە حەرامـــەدا دەمایـــەوە. جاربەجارێـــك 
یـــادی بـــە ئاڵۆزكاویـــی پرســـیارەكانەوە گیردەبـــوو و دەیـــوت، تـــۆ بڵێـــی 
پەیوەنـــدی منـــی بـــە دنیـــای خۆیـــەوە پچڕیبێـــت؟ ئیـــدی لـــە خۆڵەمێشـــی وشـــە 
پرســـیارئامێزەكاندا، پزیســـكی بێ  بەرســـڤییە نائاســـاییەكان ئەمیان دەخســـتە 
ــاییەكانی  ــە نائاسـ ــە خەمـ ــوو هەنووكـ ــركان. ڕەنگبـ ــی كڵوكۆدامـ ــەر زینـ سـ
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ڕەنگـــوڕووی مردنێكـــی جوانیـــان بـــۆ هەڵگرتبێـــت، چونكـــە ئـــەو كاتانـــەی 
ـــدا  ـــر پێســـتە گـــرژ و ڕەنگپەڕیووەكەی ـــی لەژێ ـــوو، خەمەكان ـــك ب ـــوەی نزی لێ
ـــۆ شـــیعرە الســـارەكانی  ـــان ب ناســـۆر و كەســـەریان دادەگیرســـاند و ڕۆحی
هەرزەكارییـــە كـــەی تەیـــار دەكـــرد، ئـــەو شـــیعرە ســـەرگەردانانەی ڕۆحێكـــی 
غـــەوارە بـــە بـــوون و سەرنوێشـــت لەژێـــر زەبـــری پووچیـــی و بوودەڵەیـــی 
ـــش  ـــەری دەنووســـین، ئەوی ـــەك خوێن ـــۆ ی ـــا ب ـــادا هەڵیدەهێنجـــان و تەنه دنی
هـــەر تەنهـــا خـــۆی. ســـەبەی دایكـــی، زۆر میكانیكییانـــە و هاوڕیتمانـــە 
ڕۆژگارە ئاڵچاخەكانـــی لەگـــەڵ ســـمێڵ فشـــدا وەڕێدەخســـت. ئـــەم لەوەیـــش 
خاترجـــەم بـــوو كـــە ئەســـڵەن خەوتنـــی لەگـــەڵ ئـــەو لەژێـــر یـــەك میـــچ و 
ســـاپیتەدا نســـكۆیەكی بـــەردەوام بـــووە و هەرگیـــز لەزەتـــی لـــە مێیینەیـــی 
خـــۆی نەدیـــووە و لـــەدوای شەســـت و سێیشـــەوە باوكـــی چیـــدی خاوەنـــی 
پیاوەتـــی نەبـــووە، خاوەنـــی گرمۆڵـــە پەڕۆیەكـــی شـــین و مـــۆری بێكەڵـــك 
بـــووە و هیچـــی تر...ئـــەم لـــە گۆشـــەی دوورە پەرێزییەكـــەی خۆیـــەوە 
بارگەوبنـــەی تێـــك نابـــوو و لـــە كۆچوبارێكـــی ســـەرومڕدا بـــوو، وادیاربـــوو 
لەبەرئـــەوە لـــە ئێســـتا هەڵدەهـــات، چونكـــە تێیـــدا جێـــگای نەدەبـــووەوە! 
ـــی نییـــە، بۆیـــە بـــەدووی دۆزەخێكـــی تـــری  ـــی لێـــرە بەهەشـــت بوون دەیزان
هێشـــتا نـــەدۆزراوەی ئەهوەنتـــردا وێڵبـــوو، ســـۆزەی ئـــەوەی دەكـــرد لەنێـــو 
دەقـــە شـــیعرێكدا، لەنێـــو تابلۆیەكـــدا جێنیشـــتە بـــووە، یاخـــود گەمـــارۆدراوە، 
لـــەو بڕوایەدابـــوو: ئـــەو و جیهـــان و گـــەردوون گـــەر بـــە هەمـــان شـــێواز 
ـــە چركەســـاتێكدا هەمـــوو شـــتێك  ـــەوا ل ـــدەن، ئ ـــە هەڵكـــردن ب ســـەرومڕیی ب
ڕوو لـــە ئاوایـــی دەبێـــت، هیـــچ شـــتێكیش بەهایەكـــی ئەوتـــۆی نابێـــت بـــۆ 
گـــەڕان و سەنگوســـووژ عەوداڵـــی بـــكات. ئەگـــەر ئەوانیـــش كۆپییەكـــی 
وشـــك و بێگیانـــی ئـــەو هەنگاوانـــە و ئـــەو شـــتە ســـاختانەی كەتواربـــن، بـــە 
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ڕەســـەن و بنچینـــە هیـــچ مەبەســـتێك ناگرنەخـــۆ. كەواتـــە دەبـــێ  ئاوڕێـــك 
ـــت  ـــدا بێ ـــۆی تێ ـــو شـــتێكی ئەوت ـــەوە، بەڵك ـــراو بدات ـــووری بەجێهێڵ ـــە كەلەپ ل
و چەندەهـــا ژیـــار چـــاوەڕوان بـــن چـــاو و یـــاد و هـــزر و ڕۆحـــی زاخـــاو 
بـــدەن و زیندووێتیـــی پێببەخشـــن. گەیشـــتبووە ئـــەو بڕوایـــەی ســـەرجەم 
ژانرەكانـــی وێـــژە و قوتابخانەكانـــی هونـــەر، هەناســـەی هەنووكەیەكـــی 
دیـــاری كـــراون، بـــەاڵم ئـــەم هەنووكەیەكـــی هەمیشـــەیی دەویســـت. لـــە 
وێـــژەدا، هەروەكـــو لـــە ژیانیشـــدا شـــتێك نەبـــوو نـــاوی كـــۆن و نوێـــی 
ــی  ــدا بوونێكـ ــای هونەریشـ ــە دنیـ ــەوە، لـ ــت و هاوێركرابێتـ ــۆوە گرتبێـ بەخـ
ـــی  ـــی بابەت ـــی بوون ـــە ڕەســـەنێتیی و بنچینەی ـــە ل ـــوو، بێجگ هەســـتپێكراو نەب
مرۆیـــی، مەرجـــی یەكالكـــەرەوە بـــۆ هەرمانیـــی بەرهەمێكـــی خۆڵقـــاو و 
چێـــژ بەخشـــینی پەیدەرپـــەی، پێشـــبڕكێ  كـــردن بـــوو لەگـــەڵ كات دا..

هونـــەر، ئـــەدەب، شـــیعر، دنیـــای ئەفســـانەیین، دنیـــای سنوورشـــكێنن. 
نەكات..بۆچـــی  بـــەدی  ئـــەو شـــتانە  تاوانـــە كوێربێتـــەوە و  هەســـتیش، 
ــە  ــوو، چونكـ ــیعرەوە تێهەڵدەچـ ــەر و شـ ــە هونـ ــەوەی لـ ــار بیركردنـ جاروبـ
دەیزانـــی تلیاكـــی ڕكێفكردنـــی عەشـــقە گەورەكـــەی بـــوون، دڵنەوایـــی تێیانـــدا 
ـــەی  ـــەو دنیای ـــی ئ ـــان دەكـــرد. چـــووە بنجوبناوان ـــەوە و خۆڕاگرتری دەدۆزیی
دەبوایـــە لـــە نۆژەنـــەوە ســـەرەتای بـــۆ بدۆزێتـــەوە. تەنهـــا چەنـــد ڕەنگێـــك 
ـــان و المســـەرالیی  ـــد فڵچـــە وەشـــاندنێكی بێبەهـــا و بێگی ـــوو، تەنهـــا چەن نەب
ــە  ــەی ڕەنگـ ــوو ئاوێتـ ــی نەبـ ــتێكی ئەوتۆیشـ ــوو، سروشـ ــاڵ نەبـ ــەر كەڤـ سـ
ــی و  ــوو بەربەرینیـ ــەو هەمـ ــوو بـ ــك بـ ــو ڕۆحێـ ــت، بەڵكـ ــەكان بووبێـ جوانـ
پەلوپـــۆ هاویشـــتنەی خۆیـــەوە دەیویســـت لـــە نێویـــدا خـــۆی لـــە تابلـــۆ لـــە 
كات یاخیبـــووەكان دەربـــاز بـــكات. زۆركـــەڕەت لەگـــەڵ تنۆكـــە تنۆكـــی 
خوێنـــی گوێچكەڵـــەی دڵێـــك و بالـــۆرەی دڵســـۆزییدا شـــۆڕدەبووەوە نێـــو 
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ـــەی  ـــە ك ـــش داخوازیی ـــوڵ، زۆرجـــاری دی ـــی بەكەفوك ـــی گریانێك هەڵدێرەكان
ـــەوە ئەندێشـــەی كـــە ڕۆژێـــك گوێچكـــەی  ـــە دەهات ـــردە ڕەنگاڵەی ـــەو پیرەمێ ئ
ـــەو  ـــڕا. ب ـــی پێب ـــا گاڵتەجاڕی ـــەاڵم تەنه ـــی، ب ـــە دیاری ـــردی ب ـــڕی و ك خـــۆی ب
ـــە و پەڕەمووچـــی بەدەســـت  ـــەر خام ـــە سەرەمەرگیشـــدا ه ـــوو ل ـــە ب هەویای
و ئەنگوســـتەوە بێـــت، وەكـــو چـــۆن ئـــەو پیرەمێـــردە فڵچـــە نازدارەكـــەی 
یەكـــەم هـــاوڕێ  و دواهاوڕێـــی زیندەگییەكـــەی بـــوو ئـــە ئـــاوا. ئەمیـــش 
ئامانجـــی ئـــەوە بـــوو، وەكـــو چـــۆن لـــە منداڵدانـــی پەیڤـــدا ڕســـكابوو و 
پێنـــووس ببـــوو بـــە تاقـــە ئاواڵـــی، هـــەر ئاوایـــش لەگـــەڵ پێنووســـدا بچنـــە 
نێـــو بێمەرەكـــەب بوونێكـــی ئەبەدییـــەوە. مگێـــزی ئـــەوەی دەخواســـت 
پێنووســـێكی ســـیحریی بـــە دەســـتەوە بێـــت، وێرگـــوڵ و خاڵـــەكان فەرامـــۆش 
بـــكات و لـــە هەناســـەكانی بەردەوامبوونـــدا بگیرســـێتەوە. دواڕســـتەیش 
بـــەر لـــە نەمانێـــك، بـــەر لـــە خۆكوژییـــەك بـــە زاریـــدا بێـــت وەك قوتیلەیەكـــی 
ئـــەو چەرخـــە وابێـــت كـــە لـــە شـــەوی دنیـــای بێمانـــای لەدایكبوونەكەیـــدا 
دەكوژایـــەوە و هەمـــوو شـــتێكیش هـــەر لەوێـــوە ســـەری هەڵـــدەدا و ڕچـــەی 

دەگرت..ئەمـــە دوا تێفكریینـــی بـــوو ســـەبارەت بـــە لەدایكبـــوون.

بەرلـــەوەی بیـــر لـــەوە بكاتـــەوە ئـــەو ســـەختەاڵنە بكاتـــە نـــەواو پەســـارگە، 
وایبۆچـــوو كـــە ئـــەوە خەونـــە بێتانوپۆكـــەی خۆیەتـــی و ڕۆچووەتـــە نێـــو 
كەتەلۆگـــی ڕەنگاڵـــەی یاخیبوونەكانـــەوە و لـــە واقیعـــدا ڕەنگیداوەتـــەوە و 
دەســـتەویەخەی گۆڕانكارییەكـــی سەرانســـەریی و بنەڕەتییانـــە بۆتـــەوە. 
ـــە خـــوڕ و  ـــی ب ـــە ڕەوتێك ـــوون ل ـــی نەب ـــەو ئانوســـاتە شـــتەكان بریت ـــا ئ هەت
بێپایانـــی وەهـــم و خەیـــاڵ، وەلـــێ  ئاخـــۆ دوای ئـــەوە دەیتوانـــی نەیزەكـــی 
ـــەو كوشـــندەییە  ـــی خـــۆ ل ـــت، دەیتوان ـــێ  عیالجـــە ببوێرێ ـــا ب ـــەو پەت ـــی ئ مەزن
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بتەكێنـــێ  كـــە پێـــی دەڵێـــن بەدبینیـــی و گوایـــە لـــە بەینبردنـــی هەمـــوو 
ترووســـكاییەكان، تاوەكـــو تەنانـــەت نـــووری شـــاردراوەی ناوەوەیـــش! 
ـــە  ـــەر، ن ـــە هون ـــە زانســـت، ن ـــە ن ـــت ك ـــەوە بزانێ ئێســـتا پێویســـتە لەســـەری ئ
ـــە  ـــوور، ن ـــە كلت ـــگا، ن ـــە كۆمەڵ ـــە شـــۆڕش، ن ـــژوو، ن ـــە مێ ـــن، ن ـــە ئایی ـــژە، ن وێ
فەلســـەفە، نـــە خەڵـــك و نـــە خودایـــش وەاڵمـــدەرەوەی گرفتەكانـــی ژیـــان 
ـــدەی نهێنییەكـــی شـــارراوە  ـــە شـــەوەكاندا هێن ـــان ل ـــە هەتاكـــو جیه ـــن، بۆی نی
ـــكات  ـــۆی خـــۆی ئاشـــكرا ب ـــاو تانوپ ـــە ڕۆژەكانیشـــدا هەت ـــێ  و ل خـــۆی بنوێن
ـــر  ـــێ  پت ـــەوە، دەب ـــی گـــەورەی بكات ـــی ویســـت و ئارەزووەكان ـــە زەڕەبین و ب
ئەزمـــوون بخاتـــە ئۆباڵـــی ژیانـــەوە، چونكـــە دانوســـتان، نـــا باشـــتر وایـــە 
ـــت و  ـــەم دەهێنێ ـــوون بەره ـــدا ئەزم ـــەو و ژیان ـــی ئ ـــە مابێن ـــێ ، ل ـــم ملمالن بڵێ
ئەویـــش تاقـــە شـــاكارێكی زیندەگییـــە كـــە دەتوانێـــت بـــە مســـۆگەرییەوە تانـــە 
لەســـەر نادیاریـــی و تەپودومانـــی ســـۆراخەكان كاڵتـــر و كاڵتـــر بكاتـــەوە.

جـــاران تاڕادەیـــەك كەنارگیربـــوو، هەندێكجاریـــش بەرانبـــەر هەمـــوو 
بەســـەرهاتەكان خاوخلیچكیی دەنواند. بە شـــێوەیەكی ڕووكەشـــانە نەیزانی 
چـــی دنـــەی دا ئاڕاســـتەكە بگۆڕێـــت، هەرگیـــز بـــۆ ســـەرچڵیی و پڕكێشـــییەكی 
ئاوهـــا خـــۆی تەیـــار نەكردبـــوو، هەرگیـــز بـــۆ ئـــەو ڕێگایـــە خـــۆی ئامـــادە 
نەكردبـــوو كـــە لەنـــاو نادیـــاردا دەڕەوییـــەوە. ئەگـــەر ڕاوكەرێكیـــش بووبێـــت 
ئـــەوا لـــە تفەنـــگ و ســـێرەگرتنەوە و نێچیـــر و بنبـــەرد و ڕەوەز و زنـــارە 
دژوارەكان ڕووتـــكار كرابـــوو و خۆزگـــەی ئـــەوەی دەخواســـت لـــە وەختـــە 
دانســـقەكانی بێئومێدیـــی و ڕەنجەڕۆیـــی و تەنگوچەڵەمـــە ئەســـتەمەكان و 
تەنـــك بوونـــەوەی گوریســـی حەوســـەڵە ئەســـتوور و درێژەكەیـــدا، غەریزەی 
مـــردار بووبێتـــەوە، بـــۆ ئـــەوەی لۆژیكـــە گوشـــراو و دەوردراوەكـــەی لـــە 
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كۆنتڕۆڵـــی ناواخنـــی خـــۆی دەربـــازی بێـــت. ئەگەرچـــی لـــە گۆشـــەنیگای 
بەركەنارییەكەیـــەوە، گەشـــتی هەمـــوو دییـــارەكان ئەســـتەمیش بـــوو، بـــەاڵم 
نەخشـــەیەكی ڕوون و ئاشـــكرای دەگرتەخـــۆ. بـــە ســـەوڵی كەڵكەڵـــەی 
بـــەر تەیكـــردن، دەیویســـت  دەریـــا تێكچـــڕژاو و بەهاژەكانـــی دەدایـــە 
ـــەاڵ و  ـــە و ق ـــەردەی ســـینەما و شـــانۆ و باڵەخان ـــە و پیشـــانگا و پ مۆزەخان
شـــوورە دێرینەكانـــی مێژوویەكـــی بێڕەهەنـــد بەســـەر بكاتـــەوە، بـــەاڵم ئـــەو 
جێگایـــەی نیـــازی بـــوو وێســـتگەیەكی بێناونیشـــان بـــوو، ئـــەم شـــتانەی تێـــدا 
نەبـــوو، تەنهـــا شـــەمەندەفەری گەشـــتێكی هاتونەهاتـــی ئەفســـانەیی پیایـــدا 
ڕادەبـــوورد و نەدەگەیشـــتە جـــێ  و لـــە ئاســـنەڕێكەی خـــۆی دەردەچـــوو، 
بەرلـــەوەی وەرگەڕێـــت و هەپـــروون بـــە هەپروونیـــش بێـــت جـــاڕی ئـــەوەی 
لێـــدەدا خۆشەویســـتیی، موخابـــن منداڵێكـــی لەبارچـــووە و لـــە پێناویشـــیدا 
تـــازە هەرگیـــز دڕكەزییـــەكان نابـــن بـــە گـــوڵ.. خۆشەویســـتیی پرســـێكی 
ئەوەنـــدە ئاڵـــۆز نەبـــوو تـــا ســـەری لـــێ  دەرنەچێـــت و لـــە ناخیـــدا وەكـــو 
ـــە فـــەزای  ـــە چـــووزەرە نـــەكات و نەبێتـــە هێلكـــە. گـــەر هەیڤێكـــی جـــوان ل وڵ
گیانیـــدا خەرمانـــەی نەدابایـــە، نـــە دەڕۆیشـــت، گـــەر دڵـــی ڕێـــگای شـــەوە پـــڕ 
تەنیاییەكانـــی نەدابایەتـــە بـــەر خەنجـــەرە زیووینەكانـــی تریفـــە، هەنـــگاوی 
هەڵنەدەهێنـــا. تەنهـــا بـــە گۆڕینـــی ئاڕاســـتەكەی هەدادانـــی دەگـــرت و دەبـــووە 
خاوەنـــی نوورێـــك لـــە ناوەوەیـــدا ســـەبووریی و بەرگەگرییەكـــی تـــازە و 

ـــێ  دەبەخشـــیی. ـــاوازی پ ـــی جی ڕامانێك
 

بەرداشـــی زەبەالحـــی دەربازبـــوون خســـتییە ســـەر هێڵـــی ســـەختی 
پەلەقـــاژێ ، هەتـــا نەگەیشـــتە ئـــەو بڕوایـــەی هەمبـــەر بـــە ژیانێكـــی زەلیـــل 
ــرت.  ــەفەرەوە نەگـ ــەو سـ ــی بـ ــكنابرێت، فرچكـ ــێ  شـ ــی پـ ــە هیچـ و بوودەڵـ
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هەڵچـــوون و داچوونـــەكان و كاردانەوەكانـــی لـــە حەنـــاس واقیعـــە تاڵەكـــەدا 
بـــەرگ  دەفتـــەرە  غەمگینانـــە  و  دا  ئابڵووقـــەی ڕۆحیـــان  كاوەخـــۆ  بـــە 
ســـوورە بچووكەكـــەی دەركـــرد و لـــە یەكەمیـــن ڕووپەلیـــدا نووســـیی: 
ــەی  ــات »گەڕان«ەكـ ــەوەی دایبخـ ــە.. بەرلـ ــتییەكی ڕۆحییـ ــەڕان پێداویسـ گـ
ڕەشـــكردەوە و«ڕۆیشـــتن«ی لـــە جیاتـــی نووســـیی و ئینجـــا دایخســـت و 
چاوەكانیشـــی لەگەڵیـــدا نوقانـــد. پێـــش پەیوەنـــدی كـــردن لەگـــەڵ دییـــاری 
سەیروســـەمەرەی ئـــەوێ ، كتێبـــی هێنایـــەوە یـــاد، ئـــەو كاتـــەی لەنێـــو 
كەشـــوبایەكی جادووئامێـــز و ڕمۆكـــەوە ســـەری بـــە ماڵـــی ئایینـــدا كردبـــوو 
ــتەكان دیـــاری  ــا مرۆییـــەكان شـ ــدا بەهـ ســـوور دەیزانـــی لـــە دەڤەرەكەیانـ
لـــێ  زۆری  كارە هەڵدەســـتن.  بـــەو  ئایینییـــەكان  بەهـــا  بەڵكـــو  ناكـــەن، 
پێنەچـــوو پەیـــی بەوەبـــرد ئایینیـــش وەاڵمـــی پرســـیارەكانی ئـــەوی پـــێ  نییـــە 
و هەڵگـــری دڵنەوایـــی نییـــە و هەرگیـــز تێیـــدا نایدۆزێتـــەوە. ســـەدایەك لـــە 
نادیارییەكانـــی ناوەوەیـــەوە بـــوو بـــە سەرپشـــك و گەڕانەكـــەی خســـتە ژێـــر 
پرســـیار، گەلێـــك لێـــی ڕامـــا، چەندیـــن جـــاری تریـــش دووپـــات بـــووەوە، 
ـــی  ـــە گۆڕەپان ـــان بوون ـــدی كتێب ـــەوە، ئی ـــت و بیدۆزێت ـــوو پێواربێ شـــتێك نەب
تـــا  قۆناغـــی ســـپێرمەوە  لـــە  هـــەر  تاوتـــوو و سەنگوســـووژ كردنـــی. 
شـــكڵگرتنی پەیامـــەكان ڕۆیشـــت. تێفكریـــی: بۆچـــی زاتێـــك نەهاتـــووە جـــاڕی 
پێغەمبەرایەتـــی عیشـــق بـــدات؟ ئـــەو ڕۆژانـــە یارمەتـــی نـــەدا تـــا بزانـــێ  نیـــازی 
ـــان بـــۆی دەرخســـت، ئەویـــش:  ـــە، هـــەر تەنهـــا سرووشـــێكی نهێنیئامێزی چیی
گەڕانـــە ئەفســـووناوییەكەی بـــۆ دۆزینـــەوەی عیشـــق نییـــە و ئامانـــج لێـــی 
شـــتێكی دیكەیـــە. ئاخاوتنەكانـــی پێغەمبەرێكـــی شـــێتی لـــە بێژنـــگ دا، بـــەرەو 
عیشـــقێكی جیـــاواز ڕێنمایـــی كـــرد، بـــە واقووڕماوییـــەوە لـــە ســـوپەرمانەكەی 
نـــواڕی، بـــۆی ئاشـــكرا بـــوو كـــە لەســـەر هیمێكـــی تـــژی لـــە خواســـت و ئیـــرادە 
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و ڕەهەنـــدەكان و بـــەدەر لـــە خۆشەویســـتییەكی ڕاســـتەقینە داڕێژرابـــوو، 
تێكـــڕای شتەكانیشـــی ڕەتكردبـــووەوە و تیـــۆری خاپووریـــی و نغرۆیـــی لـــە 
پێنـــاوی ئافەریدەكردنـــی بااڵدەســـتیی هێنابووەكایـــەوە. هەســـتی دەكـــرد ئـــەو 
دڵ و قەوارەیـــەی نییـــە ئـــەو بیرۆكەیـــە بگرێتەخـــۆ، لەنێـــو بااڵڕەگەزییەكـــی 
ــی،  ــە كەموكووڕیـ ــڕ لـ ــت پڕاوپـ ــك نەبێـ ــەوە و هەیكەلێـ ــزەوون چاوبكاتـ قێـ
پڕاوپـــڕ لـــە دەغەزاریـــی و بیماریـــی. هـــەر ئەویـــش بـــوو دەیـــوت: داهێنـــەران 
پاقژیـــی دەســـتەبەرناكەن و بەهیـــچ چەشـــنێكیش پێیناگـــەن! داهێنـــەران، 
چەمـــەكان لێخـــن دەكـــەن هەتـــا خەڵكیـــی دەســـتخەڕۆ بكـــەن و وایـــان 
لـــێ حاڵـــی بكـــەن دوورن لـــەوەی بـــە نێویانـــدا ڕۆبچـــن و تێیـــدا نقوومـــی 
لـــەزەت بـــن. كـــە ئـــەوی دەخوێنـــدەوە، وایدەزانـــی لـــە جەنگـــەڵ نزیـــك 
كەوتووەتـــەوە، تەنهـــا قامچییەكـــەی ئـــەوی لـــە ئەندێشـــەی خۆیـــدا هەڵگـــرت 
بـــۆ كاتـــی پێویســـت و ســـەرەنجام ئـــەو شـــاكارەی وەكـــو پاژێـــك پێـــوەدا 
و بڕیـــاری دا چیـــدی نەگەڕێتـــەوە ســـەری. لەنێـــو قەیرانـــە ناوەكییەكانـــدا، 
لەنێـــو چركەســـاتەكانی خەیاڵـــدا، لەنێـــو جیهانـــە بـــەدی نەهاتووەكانـــی 
ــەرد  ــی بێگـ ــەوە. ڕووناكییەكـ ــن و لێخوردبوونـ ــە تێڕوانیـ ــەدا كەوتـ كەڵكەڵـ
ـــادەم  ـــادەم، ئ ـــی: ئ ـــڕ وت ـــوو، كتوپ ـــی بەرپێوارب ـــوو لێ ـــی دەورەداب تارماییەك
تـــۆ لێـــرە چـــی دەكەیت؟..ئـــادەم شـــتێكی ڕاســـتەقینە بـــوو، زۆر حەپەســـا، 
نەیزانـــی  بۆچـــی ئـــاوا ســـڵەمینەوە پەردەپۆشـــی كـــرد، بـــەاڵم قەدەرێكـــی 
نەبـــرد هاتـــەوە ســـەرحاڵ، ئـــادەم غایلەكانـــی ئـــاوەزی خوێنـــدەوە و هـــەر 
كـــە زاتـــی ئـــەوەی بەخـــۆی دا بڵێـــت: بۆچـــی قـــەدەری مرۆڤتـــان دووچـــاری 
ئـــەم نووتەكییـــە كـــرد؟ ئـــەو بـــە ســـەركۆنەوە وتـــی: تـــازە دانپێدانـــان بـــە 
كەڵكـــی چیدێـــت، لـــە بەراییـــەوە خۆمـــان ئافەریـــدەكاری قەدەرەكانمانیـــن، 
ئـــەم بـــەزم و ڕەزمـــەی درەختـــی ژیریـــی و ئاگـــر و قـــوڕ و مەحـــرەم و 
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نامەحرەمكردنـــی هەندێـــك شـــت و ئامادەگیـــی بەخشـــین بـــە فریشـــتاوا 
ــومار  ــیارگەلێكی بێشـ ــەكان، پرسـ ــدا گەڕانـ ــە دووی یەكـ ــەرزەمینی بـ و سـ
بـــوون و دنیاكەیـــان لێوانلێـــو دەكردیـــن، ئەوانـــە ڕاســـتییەكان بـــوون و 

گەواهـــی دەریـــش بێگومـــان شـــەیتانی مێـــژوو بـــوو.

ــوو.  ــدا كردبـ ــاردا بەرهەڵـ ــمانی نادیـ ــە ئاسـ ــی بـ ــۆالرە چاوەكانـ ــو كـ وەكـ
پاســـەكە دەیبـــرد، نادیارێكـــی پـــێ  تـــەی دەكـــرد، بـــە پـــاس نەدەچـــوو، 
ــە تـــرس  ــتەكانیان بـ ــی، هەسـ ــی، گومانەكانـ ــە قووڵەكانـ ــەی، غایلـ تەنیاییەكـ
ـــە،  ـــاو فڕۆكەیەكدای ـــكات لەن ـــەوە ب ـــرد هەســـت ب ـــێ دەك ـــان ل ـــد، وای دەلەوتان
ڕاســـپاردەیەكی پێیـــە و دەبـــێ  بیگەیەنێتـــە جێ  مەبەســـت. گـــەر لە ئاوێنەیەكی 
ـــەش و  ـــی ل ـــۆ: ئەندامەكان ـــە دەرحـــاڵ دەیگ ـــەدی بكردبای بااڵپۆشـــدا خـــۆی ب
دەموچـــاوم وەكـــو تابلۆیـــەك لـــە تابلـــۆ كیووبیســـتییەكانی جـــۆرج بـــراك، یـــان 
پیكاســـۆ جێگۆڕكێیـــان كـــردووە. ناخـــی مەنەلۆگێكـــی بەرپـــا كردبـــوو، وەكـــو 
تاریكاییەك..دەتگـــۆ لـــە لوولـــەی قۆرییەكـــی ئەفســـووناوییەوە دێتـــەدەرێ ، 
وەكـــو تاریكاییـــەك ئـــەوەی ڕادەگەیانـــد كـــە هـــەر لـــە ئەزەلـــەوە ئـــەم 
دۆخـــە بەردەوامـــە، بەوەیـــش نەدەچـــوو بێدەنگیـــی هەڵبژێرێـــت، بێگومـــان 
هەڵقوواڵنـــی ئـــەو ئاخاوتنـــە یەكالیەنـــە ســـەری هەڵدابـــوو، لـــە ڕســـتەیەكەوە 
ـــە  ـــان كەســـێك ب ـــت، ی ـــارەوە بێ ـــە نادی ـــەوەی ل ـــو ئ ســـەرچاوەی گـــرت، وەك
گوێچكەیـــدا بیچرپێنـــێ : دەتوانـــم بگەمـــە بەشـــێك لەڕاســـتییەكان..یان وەكـــو 
ئـــەوەی لـــە هیپنۆتیزمێكـــی قووڵـــەوە بێتـــەدەرەوە. دوای بەلەســـەبوونی 
بـــە  خـــۆی  گرێدانـــی  كەوتـــە  ســـاكاوانە  بەشـــێوەیەكی  پەیڤانـــە،  ئـــەو 
سروشـــتێكەوە كـــە هەمیشـــە بـــە كۆمەڵـــێ  ڕاز و نهێنیـــی هەتاهەتایـــی 
ئـــاووس بـــوو. لەڕاســـتییدا زرنگیـــی و بەســـەلیقەیی سەرنوێشـــتەكەی هـــەر 
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لـــە یەكـــەم هەنـــگاوەوە كامڵێتیـــی بەخـــۆوە گرتبـــوو، گەرەكـــی بـــوو ئـــەوە 
بســـەلمێنێ  كـــە ئـــەم ڕەوتـــە هەمـــوو دنیـــای ڕاماڵیـــووە.

لـــە ناوەڕاســـتی ئـــەو ڕێـــگا بـــەرەو نادیـــار چـــووەدا، تایەیەكـــی پاســـەكە 
ـــە  ـــەزی، ب ـــی دی داب ـــوو وێســـتێكیان گـــرت، ئەویـــش وەكـــو ئەوان پەنچـــەر ب
چاوێكـــی سەرســـامەوە بـــە دەوری خۆیـــدا خوالیـــەوە، ئـــەم شـــوێنەوارە 
ـــە ئاســـتەم  ـــن. ب ـــدا دەگوزەرێ ـــوڕژن پیای ـــەی ك ـــە وێن ـــە، وەرزەكان ب دڵئارای
گوێـــی لـــە چرپەیـــەك بـــوو، یەكێـــك دووكەڵـــی جگەرەكـــەی بـــە بـــا دا و بەوەی 
تەنیشـــتی خـــۆی وت: ئـــەرێ  هێشـــتا زۆرمـــان مـــاوە بگەینـــە قووشـــتەپە؟ 
ئەویـــش وتـــی: جـــارێ  ماومانـــە. ئینجـــا جگەرەكێشـــەكە تێهەڵچـــووەوە: ئـــەرێ  
وەكـــو بزانـــی قووشـــتەپە كەســـی تیـــا مـــاوە؟ ئەویـــش دەنگـــی لێـــوە نەهـــات، 
تەماشـــایەكی پـــڕ مەغـــزای پرســـیاركەرە ســـمێڵ شـــۆڕە تێكســـمڕاوەكەی 
ـــت؟  ـــم بدەی ـــە فەتارەتێك ـــەوێ  ب ـــەرێ  دەت ـــد: ئ ـــی ڕاگەیان ـــە چـــاو پێ ـــرد و ب ك
ئیتـــر لـــەو گفتوگـــۆ بـــە تـــرس و بیـــم تەنـــراوە دابـــڕا و دەوروبـــەری بـــە 
ـــی  ـــی بایۆڵۆژی ـــك، یاخـــود زانایەك ـــەوەی پیتۆڵێ ـــو ئ ـــان ماشـــییەوە، وەك ڕام
بێـــت و هاوشـــێوەی زیندەوەرێكـــی زەبەلـــالح سروشـــت ببینێـــت، بـــە دەنـــگ 
و ڕەنگـــە زیندووەكانـــی بوونـــەوەردا ڕۆچـــوو، بـــە نیازبـــوو ژیرییەكانـــی 
ــوودە  ــووەوە، بێهـ ــدا درێژبـ ــە دەروونیـ ــك لـ ــكات. بیابانێـ ــوون ڕام بـ حاڵیبـ
هەوڵیـــدا لەچێـــوەی كۆنكریتیـــی ئەفســـانەیەكی كـــۆن دەربـــازی بێـــت، 
ــتابوو، ڕادێرانـــی مووزیكـــی  ــدا وەسـ بـــەاڵم ئەندێشـــەی لـــە دەرەوەی كاتـ
دنیایەكـــی تـــر دەیلەوتانـــد، چاوەكانـــی لـــە مابەینـــی ڕەنگەكانـــدا گونجانێكـــی 
بێوێنەیـــان خوڵقانـــد، پێناســـەیەكی جـــودای بـــە كـــۆن و نـــوێ  دا، ڕەنگـــی 
ـــەوە  ـــە خۆیان ـــوو، ب ـــی وشـــە ب ـــان بەخشـــیی، عاشـــقی ڕەنگەكان ـــە ژی ـــری ب ت
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ڕەنگڕێژیـــان دا، بـــۆ فەزایـــەك بردیـــان لـــەو بەهەشـــتە دەچـــوو کـــە هەمیشـــە 
ئەفســـانەكان لێـــی دەدوان. لـــە هیكـــەوە ســـەودای یەكتایـــی و هارمۆنیـــی 
ـــدا دەبێـــت؟ ڕۆشـــن  ـــوە پەی ـــە كوێ ـــێ  دەیویســـت بزانێـــت ل ـــا. وەل پێـــك دەهێن
نەبـــوو. ئـــەوەی ڕوون و ئاشـــكرابوو لـــە تێفكرینـــی خـــراپ و بـــەد دایدەبـــڕی 
و دەیســـپارد بـــەو هەســـتەی ســـەرتاپای زیندەگیـــی بەشـــی ئـــەو بوونـــەوەرە 
غەوارەیـــە نـــاكات كـــە لـــە دنیـــای ســـتەمدا جینـــگڵ دەخـــوات. جەخـــار! قـــەدەری 
ــەت خامـــۆش  ــەی قەتاوقـ ــڕ و تاقەتپڕووكێنـ ــا بێلێبـ ــەو غەوغـ ــتە بـ پەیوەسـ
نابێتـــەوە تاكـــو تنۆكەیـــەك لـــە ئۆقیانووســـی ئۆخژنەكانـــی ئـــەو خودایـــە 
ـــەو ســـاتانە  ـــت. ئ ـــی ڕەوا نابینێ ـــە نوقاڵنەكان ـــەك ب ـــچ قەباڵەی ـــە هی ـــت ك بدزێ
ــڤی ســـرك و  ــە. پۆلـــێ  بەرسـ پێـــی وابـــوو باوكـــی مشـــەخۆری خەونەكانـ
ـــوون  ـــژی ب ـــدای ئاســـمانی ڕامانەكـــەی خـــۆی كـــرد كـــە ت بەلەســـەی بەرهەڵ
لـــەو هێمـــا و شـــتە ســـیحراوییانەی لـــە وتـــن نەدەهاتـــن و هەرگیزیـــش 

بەرجەســـتە نەدەبـــوون.
دنیـــای  كـــرد  بـــەوە  هەســـتی  ســـەرێ ،  ســـەركەوتەوە  دووبـــارە 
دەوروبـــەری تاریـــك تاریكـــە، بـــە تەمـــای ســـاتێكی نادیـــاری ئاییندەیـــە 
دنیاكەشـــی  ســـەرتاپای  و  ڕایبـــدات  پێچەوانـــە  ئاڕاســـتەیەكی  بـــەرەو 
بهاوێژێتـــە نێـــو هێڵەكـــی بیركردنـــەوەوە. ئـــاوەزی لـــە ڕابردوویـــەك دەگلێنـــێ 
ــۆ  ــتێكی ئەوتـ ــە، شـ ــەری چۆاڵییـ ــەیە، دەوروبـ ــدە و هەمیشـ ــتا و ئایینـ ئێسـ
بـــەدی نـــاكات شایســـتەی ئاوەدانیـــی نەبێت..لەنێـــو كـــەژاوەی خەیاڵیـــی 
ــرە  ــتێكی ئێـ ــچ شـ ــت دەكات هیـ ــەكناوە، هەسـ ــتەقینەدا داسـ ــی ڕاسـ كۆچێكـ
پەیوەنـــدی بەزیندەگـــی ئـــەوەوە نەمـــاوە، دەیـــەوێ  ئـــەم ســـەربوردەیەیش 
ــە لیبیـــدۆ  ــە بـ ــنی شـــەهوەتی هەرزانبەهـــای هەرزەكاریـــی خـــۆی كـ چەشـ
لێوڕێژبـــوو بهاوێتـــە پزدانێكـــی خەزەفییـــەوە، بـــۆ ئـــەوەی هەمـــوو شـــتێك 



53ئەدیب نادر

واژگـــوون بێـــت و ســـەربردەی تـــر نەڕســـكێت. چـــی بەرهەڵســـتیی لـــە 
واژگوونبوونـــی دنیـــا دەكات؟ ئەوەتـــا پـــاش ژیانێكـــی دەڵەمـــە خەریكـــە 
دەگاتـــە ئـــەو بڕوایـــەی تەنهـــا مێـــژووی داهێنـــان مێـــژووی گوشـــادبوونی 
ئـــازادی ڕاســـتەقینەیە و دەتوانێـــت ســـەرومڕیی بەخـــۆوە بگرێـــت و لەگـــەڵ 
مانـــەوەدا مەســـڵەت بـــكات. گـــەر ئەویشـــی لـــێ  بڕەوێتـــەوە ئـــەوا دەكەوێتـــە 
ـــی  ـــی توخمەكان ـــە ئافراندن ـــی ب ـــە پەراســـووەكانی و مەگیرانی ـــەوە ل بیركردن
ــەی  ــە بۆتـ ــاواز بكەوێتـ ــتێكی جیـ ــا شـ ــەوە دەكات هەتـ ــی دیكـ بوونەوەرێكـ
ــود  ــێ  خـ ــەوازش دەكات، دەزانـ ــەوە نـ ــی بیركردنـ ــۆراغەكەیەوە. كوارگـ سـ
ســـەرچاوەی دوالیـــزەی خێـــر و شـــەڕە و دەیـــەوێ  خراپەكارییـــەكان لـــە 
خـــۆ دووربخاتـــەوە. بـــەاڵم مەحاڵـــە گێتییەكـــی دی بئافرێنـــێ  ئـــەم هەمـــوو 
ـــو  ـــەڕا وەك ـــك دەگ ـــە پەیڤێ ـــت. ل ـــێ  كەمبێ ـــەی ل ـــا و هـــات و هەڵاڵی هەراوزەن
ــە دوای  ــە هەمیشـ ــەوە كـ ــە بپێچێتـ ــە ئەبەدییـ ــەو زامـ ــت و ئـ ــك بێـ بەیداخێـ
ئەتكـــی ڕۆح لەســـەر جەســـتەدا جێدەمێنێـــت. گومـــان بـــە یـــادە درێـــژدادڕ 
و چەقاوەســـووەكەیدا باڵودەبـــووەوە، زیندەخەونەكانیشـــی پەپوولەئاســـا 
هێشـــتا  بەهەشـــتێكی  ببـــوون،  بەرهەڵـــدا  دووردا  بەهەشـــتێكی  بەنـــاو 
ــی.. ــتی منداڵیـ ــوو! بەهەشـ ــەر نەبـ ــان هـ ــتچوو، یـ ــان لەدەسـ ــەدۆزراوە، یـ نـ
ئـــەو تاریكوڕوونـــە دوورە، خـــەو لەگـــەڵ بێداریـــی چاوەكانیـــدا ملمالنێـــی 
نەدەكەوتـــن،  تـــرووك  ترووكـــە  لـــە  خەوزڕاوەكانیشـــی  نیـــگا  دەكـــرد، 
لـــە نزیـــك كرۆشـــمەی ئاگـــری شـــینی تەباخـــە یەكچـــاوە قورماوییەكـــە 
كرۆشـــكەی كردبـــوو و دایكیشـــی چاوەڕێـــی دەمكێشـــانی چایەكـــە بـــوو. 
باوكـــی، دەیخســـتە نێـــو یۆتۆپیـــای ئـــەو ئایەتانـــەی بەخێراییەكـــی بێئەنـــدازە 
ســـەربەرماڵە  هەڵدەوەرینـــە  جووڵەدارەكەیـــەوە  ســـمێڵە  بـــڕی  لەژێـــر 
ــان  ــێ  برینیـ ــە جـ ــەو بەیانییانـ ــتێكی ئـ ــوو شـ ــی. هەمـ ــەی بەردەمـ كەوناراكـ
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لەســـەر ڕوخســـاری خەمبـــاری دەروون و دڵ هەڵەنگوتنەكانیـــدا پەرتوبـــاڵو 
دەكـــردەوە و زوو بـــە زوو بـــە خوێنێكـــی نادیـــار ئاڵیـــان دەكـــرد. هـــەر كـــە بـــە 
هـــۆی شـــەبەقدانەوە گڵۆپـــە ســـفرەكە دەكوژایـــەوە، جموجـــووڵ لـــە جەســـتە 
ـــە شـــەقڵی خـــۆی، هەســـتێكی ســـەیر  ـــرد ب ـــدا بەرجەســـتەیی دەك ڕیوەڵەكەی
هەڵیدەگـــرت و بـــە بێئـــەوەی دایكـــی ئـــاگای لێبێـــت بـــەدوای تایـــەی پاســـكیلە 
ـــەی  ـــەو تاریكیی ـــدزەی دەكـــردە دەرێ  و ئ ـــدا پێ ـــەرە ڕەشـــەكەی باوكی هەمب
هەنگاوڕشـــێن دەكـــرد كـــە خەریكبـــوو ڕەنگـــوڕووی خـــۆی لـــە دەســـت 
دەدا و قەڵەمڕەوەكـــەی دەدۆڕانـــد، لیســـۆگرافیای ئـــەو دوا بەیانییـــەی 
تخووبێكـــی زەق و لۆمەئامێـــزی هێشـــتبووەوە گەلێـــك بـــە تۆخیـــی لـــە 
ـــەدا ســـەرومڕ  ـــی گەڕەكەك ـــە كۆاڵنەكان ـــك ب ـــو ئاوێ ـــوو، وەك ـــدا چاپبب هزریی
ــی  ــی باوكـ ــوو جێپێـ ــڕوای وابـ ــەر بـ ــتایش هـ ــت، هێشـ ــۆالوكەی دەبەسـ شـ
وننەكـــردووە، بـــەاڵم حەمەســـووری قەســـاب، كـــە ســـااڵنێك دواتـــر بـــوو 
بـــە كرێچییەكـــی ماڵـــی داپیـــرەی و بـــە ڕێكـــەوت ئێوارەیەكـــی درەنگوەخـــت، 
كـــە لـــە باخچـــە بچكۆالنەكـــەی ماڵـــی داپیرەیـــدا بـــە دزییـــەوە میـــزی دەكـــرد 
و چـــاوی بـــە هەمـــوو الیـــەك دەگێـــڕا نەبـــا یەكێـــك بیبینێـــت، چـــاوی ئـــەو 
لەســـەریدا نیشـــتەوە و ســـەرنجی دا ســـەرقاڵی ئەوەیـــە توورەكەیەكـــی 
ــە  ــەربانەوە، كـ ــكەكەی سـ ــڕاوی پلووسـ ــو زاری داپچـ ــە نێـ ــووك بخاتـ بچـ
ســـەری وەرســـووڕاند و ئەمـــی بینیـــی، برۆكانـــی بـــوون بـــە پردێـــك بـــۆ 
پەڕینـــەوەی غـــەزەب و تووڕەیـــی كۆسەماســـییەكی خوێـــن دیتـــوو، بـــە 
ـــەوە گەلێـــك ســـڵی كـــردەوە  ـــی لێكـــرد، ل ـــووڕە هەیدێـــی ونبوون دەســـتێكی ت
و الپڕەســـەنیش بـــوو بزانـــێ  ئـــەوە چیبـــوو لەنێـــو توورەكەیەكـــدا بـــۆ 
ـــا مێردمنداڵیـــی  حەشـــاردان شـــۆڕی كـــردە نێـــو پلووســـكەكەوە؟ بـــەاڵم هەت
و تەنانـــەت هەتـــا پـــاش كاتـــی هەڵوەشـــانەوەی )بەیاننامەكـــەی ســـاڵی 
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حەفتا(یـــش، كـــە بێگومـــان نەگەیشـــتە هیـــچ دەرەنجامێـــك و هەمـــوو خەڵـــك 
كەوتنەخـــۆو وەكـــو شـــەپۆل بـــەرەو بەرزاییـــەكان هەڵكشـــان، ئیتـــر ئەمیـــش 
ئـــەو كاتـــە، دەمـــە و ئێوارەیەكـــی خۆڵەمێشـــیی بـــوو، بینیـــی خەندەیەكـــی 
ســـاختە بـــە ســـمێڵە پڕەكەیـــدا چكـــەی دەكـــردە خـــوارەوە، توورەكەكـــەی 
دەرهێنـــا و لەودیـــو پشـــتێنە تەختەڕەشـــە گوڵگوڵییەكەیـــدا ئـــاوای كـــرد 
وەكـــو  و  دیارنەمـــا  بەیەكجاریـــی  تارماییئاســـا  نەیبینییـــەوە،  ئیـــدی  و 
ســـەربردەیەكی تەلیســـماویی بەشـــێكی لـــە كیشـــوەری یادوەریـــی داگیركـــرد 
ــنی  ــدی چەشـ ــتا ئیـ ــوو. ئێسـ ــەوە نەبـ ــتەویەخەی ڕەوینـ ــەت دەسـ و قەتاوقـ
ـــادارەی چـــاوی  ـــادە وەف ـــەو ی ـــدەی ئ ـــەر دی ـــە ب ـــی دەكەوت ـــە لێڵی ـــەك ب تاپۆی
هەرگیـــز بەرایـــی نـــەدەدا دەســـتبەرداری هیـــچ شـــتێكی ئـــەو ســـەردەمە بێـــت. 
بـــەاڵم دواتـــر و پـــاش دامـــركان و داكشـــانی ئـــەو شـــەپۆلە هەڵكشـــاوەی 
بـــەرەو چیـــاكان ڕۆیشـــت و ســـەرەنجامێكی نەدوورییـــەوە، دەركەوتـــەوە 
و دوكانەكـــەی دانایـــەوە. لەســـەر ســـیلەی كۆاڵنـــە دوورەكـــەی ماڵـــی 
ئەو«ســـاڵح حەڵواچیی«یـــەی بەرەبەیانێـــك كچەكـــەی دوای بەڕێخســـتنی، 
جحێڵێـــك پـــڕی پێـــدا كردبـــوو ویســـتبووی بیخاتـــە ســـەر ماتـــۆڕە هۆنداكـــەی 
و بیڕفێنـــێ ، كەچـــی وەكـــو ماســـییەكی خـــز و ســـرك خـــۆی ڕاپســـكاند 
بـــوو وەكـــو ماینێكیـــش حیالندبـــووی و بڕێـــك خەڵكـــی چاوخەواڵـــووی 
ــەر  ــووە سـ ــۆی هەڵدابـ ــان خـ ــەش چنگلەسەرشـ ــوو و تواڵزەكـ ورووژاندبـ
ماتۆڕەكـــەی و بـــۆی دەرچبـــوو. پـــاش ســـااڵنێكیش ئـــەو هـــەرزەكارە كـــە 
ـــەك  ـــدا، غەوارەی ـــازاڕی گەڕەكەكەیان ـــو ب ـــا، لەنێ ـــەر ئاســـتانەی چاوەكانی لەب
ڕیزێـــك فیشـــەكی لـــە جەســـتەیدا خاڵـــی كـــردەوە و بـــە كەمتەرخەمیـــی 
و بێمنەتییەكـــی لەڕادەبـــەدەر و دەربەســـت نەهاتووانـــە چاوپۆشـــیی لـــە 
ـــەر چـــاوی ســـامگرتووی  ـــە ب ـــە هەاڵژاوەكـــەی كـــرد و ب الشـــە كـــوون كوون
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ـــكات، ســـەڵاڵنە ســـەڵاڵنە ڕۆیشـــت و  ـــی پیاســـە ب مەردوومەكـــەوە، وەك بڵێ
تـــا هەنووكەیـــش ئـــەم شـــتێكی لـــەو كەینوبەینـــە هەڵنەكڕانـــد، هەتـــا درك بـــە 
هۆیەكـــەی بـــكات و بزانێـــت لـــە ســـوێی چ شـــتێك یەكێـــك هاوشـــارییەكی 
خـــۆی لێوانلێـــوی كوونـــی خوێناویـــی دەكات و كەمتەرخـــەم و بێســـۆزانە 
بـــە تەنیشـــت الشـــەكەیدا ڕادەبوورێـــت، ئاخۆ..لـــە تۆڵـــەی ڕفاندنـــی كچـــی 
ـــەواو  ـــەر شـــتێكی ت ـــان لەب ـــر، ی ـــان كچـــی كەســـێكی ت ـــوو، ی ـــە ب حەڵواچییەك
جیـــاواز لـــە خوێنـــی خـــۆی گەوزێنـــرا؟ هەرگیـــز نەیزانـــی! ئیـــدی ئـــەو بوولێڵـــە 
ڕەنـــگ پیـــس و چڵكنـــەی دوای باوكـــی كەوتبـــوو، ئـــەو قەســـابە ڕایگـــرت و 
ـــی ســـازاند و  ـــۆ گەردن ـــری ب ـــە ســـوورەكەی پەرژینێكـــی چێت ـــە جەمەدانیی ب
ـــە و ڕۆشـــنتر ببـــۆوە، چەشـــنی پاڵەوانێكـــی  ئـــەو دەمـــە هـــەوا هەندێـــك مەیل
ــدا  ــییەكی پێـ ــا بچووكەكـــەی ئەمـــەوە و دەفلسـ ــاو دنیـ ــە نـ ــانەیی هاتـ ئەفسـ
و ڕەوانـــەی ماڵـــەوەی كـــردەوە. ئەمیـــش چەنـــد كەڕەتێـــك بـــە شـــەرمێكی 
مندااڵنـــەوە ئـــاوڕی لـــێ  دایـــەوە و هێشـــتایش هـــەر لـــەوێ ، هـــەر لەســـەر 
پاســـكیلەكەی ڕاوەســـتابوو. ئـــەم وایزانـــی بۆتـــە پەیكەرێـــك و لـــە جێگاكـــەی 
خۆیـــدا قاڵبـــی گرتـــووە. ئیـــدی ترســـا، ترســـا و چیتـــر ڕووی وەرنەگێـــڕا. 
ــەو  ــەوە، ئـ ــی بداتـ ــەی دایكـ ــەو نیگەرانییـ ــاوڕ لـ ــەوە، ئـ ــوو بگەڕێتـ ــار بـ ناچـ
نیگەرانییـــەی قۆڵێكـــی كەوگیـــر بەدەســـت بـــوو پاشـــان بـــوو بـــە گەواڵەیەكـــی 
داخلـــەدڵ و چەخماخەیەكـــی بەزەبـــری وەشـــاند و بـــۆ هەمیشـــە ســـاماڵی 

سەرشـــاری جوانییەكـــەی دەروونـــی ئەمـــی لەككەداركـــرد.

ســـەیر و ســـەمەرەیە، زەمـــەن لـــە ڕێـــگای خەســـاندنەوە دەیەوێـــت خـــاوەی 
زۆرەملێـــی خـــۆی لـــێ  بقۆزێتـــەوە. پاش ئەوەی بەو بەرداشـــەدا ڕادەبوورێت 
و دەگاتـــە ئـــەم هەنووكـــە ئانییـــە، هەســـت دەكات ئـــەم ئانـــە، ئـــەم قۆناغـــە 
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چیـــدی مۆمیاكـــراو نییـــە، ئەگـــەر لێیبگەڕێـــت ئـــەم جیهانـــە هەڵیبلووشـــێتە 
نێـــو جەرگـــەی شـــپرزەی خۆیـــەوە، ئـــەوا گۆڕانێـــك، لـــە جۆرێكـــی دیكـــە، 
ــتیی بـــە ئێســـتكردنە، ئەگـــەر  دەســـتەویەخەی دەبێتـــەوە. گـــۆڕان! پێویسـ
ــا توانـــای جیاوازبوونـــی پتـــر  لـــە دەرەوەی بازنەیەكـــدا ڕابوەســـتێ ، ئینجـ
ـــە بزۆزەكەشـــیدا  ـــە خولگ ـــت و ل ـــە نێویشـــیدا بێ ـــدا ل ـــان كات ـــە هەم ـــت، ل دەبێ
ـــەوە شـــتەكان  ـــە ڕواڵەتێكـــی دیی ـــەم گۆشـــەنیگایەوە شـــیاوە ب ـــەوە، ل بخولێت
ببینـــێ . بێگومـــان دەمێكبـــوو لەگـــەڵ گاڤ و وەختـــدا دوڕیـــان كەوتبـــووە 
خۆیشـــیدا،  لەگـــەڵ  لەیـــەك،  دووربـــوون  جیاببوونـــەوە،  و  میانیانـــەوە 
ــاندن بـــەم تاكڕەوییـــەی ئیگۆیـــش هەمیشـــە دوای شـــتەكانی تـــر  چاوخشـ
دەكـــەوت و ئـــەو ڕەهەنـــدە لـــە بیركراوەیـــش بـــوو كـــە بەرنامەیەكـــی 
ئەوتـــۆ لـــە ئـــارادا نەبـــوو بـــۆ ئـــەوەی شـــكۆیەكی جیاوازتـــر و ڕاســـتەقینەتر 
بپۆشـــێت. ئـــەو چەنـــد حەوتـــووە، ســـپێتیی، تاڕادەیـــەك بـــە گـــژی هەمـــوو 
شـــتێكدا دەچـــوو، بواریشـــی بـــۆ هیـــچ شـــتێك نەدەهێشـــتەوە، هەتـــا بەرگـــری 
لـــە ڕەنگـــوڕووی دانســـقەی خـــۆی بـــكات. پـــاش ســـەرپێچی كـــردن لەودیـــو 
دیـــوارە لینـــج و لیقنەكانـــدا و لەنێـــو ئـــەو گەرمـــا ئێـــق پێكـــەرەدا، دەمێـــك 
ڕادەكشـــا، دەمێكـــی دی پەلەفرتێـــی دەكـــرد، دەتگـــۆ بـــە كەتیرەیەكـــی نادیـــار 
ــوێكەی  ــتە بەسـ ــو گۆشـ ــە نێـ ــی دەچەقینـ ــەری پەنجەكانـ ــواخ دراوە، سـ سـ
و وەكـــو بڵێـــی لەنێـــو تەپكـــە و داودا بمێننـــەوە و گیربـــن، ســـەقامیان 
دەگـــرت، بـــە تۆســـنییەكەوە لـــەو دیـــوارە بێڕەنگانـــەی پێكـــەوە بەندبـــوون 
دەردەپەڕییـــە دەرەوە و ئـــەو شـــارەی دەبینیـــی كـــە هـــەر دەبوایـــە ڕۆژێـــك 
ــاپیتەی  ــۆن سـ ــاویی و مرچومـ ــت، ئاســـۆی هیسـ ــی بهێڵێـ ــە ڕۆژان بەجێـ لـ
بـــوو، خەڵكەكەشـــی بەبوونێكـــی دیكۆرییانـــە ئاوەدانیـــان دەكـــردەوە و 
هیچـــی تـــر. لـــەو ئەتمۆســـفیرەدا دەنـــگ و سیڕەســـیڕ و زیكەزیكـــی سڕســـڕ 
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و قالۆنچـــە پێـــوارەكان بەرجەســـتەیی و ڕەونەقێكـــی هەبوونیـــی ڕووپـــۆش 
بـــە ســـامێكی زبـــر و ڕوونیـــان دەبەخشـــیی و تریفـــەی مانـــگ جێپێـــی 
شـــەوەزەنگە ئەفســـووناوییەكەی هەڵدەگـــرت. ئەندێشـــەی ئۆگـــر و ئەڵـــوەدای 
هەواوهەوەســـی شـــتە دنیاییـــەكان دەبـــوو. تێڕامـــان و دیدەكانـــی جارانـــی 
ــیعری  ــە شـ ــە، كـ ــەو كاتانـ ــا. ئـ ــان دەپێچـ ــێوەییەوە خۆیـ ــی شـ ــە گۆڕانێكـ لـ
دەنووســـیی هەمیشـــە جەســـتە دەبـــوو بـــە باكگراوەنـــد، شـــیعری بـــە جەســـتە 
دەنووســـیی و ماوەیەكـــی زۆر بەســـەر ئـــەوەدا تێپـــەڕی ئینجـــا دركـــی بـــەوە 
كـــرد هـــەر تەنهـــا كاری لـــە فۆرمـــدا كـــردووە و هیچـــی تـــر، بـــەاڵم كاتـــێ 
هەوڵیـــدا ڕۆح بكاتـــە باكگراوەنـــد، كارلـــەكار ترازابـــوو، چونكـــە ئیـــدی 
ڕۆح لـــەوە داهێزراوتربـــوو بتوانـــێ  ئـــەو كارەی بـــۆ ئەنجـــام بـــدات. دوای 
ـــك  ـــد دڵۆپێ ـــە چەن ـــۆ ل ـــەوەی خ ـــن و تواندن ـــە خەڵوەتگرت ـــش ل ـــەو قۆناغەی ئ
شـــەهوەتدا، شـــەرم دایدەگـــرت، بـــە پێـــدزەی خەیـــاڵ دەیڕوانییـــە یەكنەوایـــی 
بەكاربردنـــی لـــەپ و ئەگەرچیـــش فەنتازیـــای تێفكرینـــی بێسەروشـــوێن بـــوو، 
لـــێ  لـــە قـــوڕی دڵڕفێـــن و بەپێـــزی غەریـــزە نەڕەخســـابوو، ئەویـــش هـــەر 
ـــە  ـــۆ هەتاهەتای ـــەوا ب ـــەوە ئ ـــوەی جیابكرابوایەت ـــەر لێ ـــوو، گ ـــە خوڵقێنراب لەم
ـــی  ـــەی تەزوویەكـــی بڕبڕەی ـــری« وێن ـــوەی دەئااڵ.«ئەحمـــەد فرێ ـــی لێ پێواری
ـــە  ـــەو ژن ـــەوە ســـەیری ئ ـــان پێك ـــردەوە. جارێكی ـــێ  ك ـــاڵ پاشەكشـــەی پ خەی
ـــە  ـــان هاتبوون ـــان دەكـــرد كـــە دوای شـــەڕی ناوخـــۆی واڵتەكەی لووبانییانەی
ـــە ســـەرنەگیراو  ـــەو هەیكەل ـــو ئ ـــە نێ ـــەڵ نەناســـەكاندا دەچوون ـــەوێ  و لەگ ئ
تامەزرۆیـــی  و  هـــەوەس  و  قوتابخانەكەیـــان  پشـــتی  پێشـــێلكراوەی  و 
هەســـتپێنەكراو  ونبوونێكـــی  پـــاش  و  دادەمركانـــدەوە  غەوارەكانیـــان 
ــدا  ــە بەڕكیانـ ــان لـ ــارە چڵكنەكانیـ ــردەوە و دینـ ــا دەكـ ــك و تەبـ ــان ڕێـ خۆیـ
ـــد، هەمیشـــە  ـــۆل دەیانخوێن ـــەك پ ـــە ی ـــدا ل ـــە قۆناغـــی ناوەندی ـــم دەكـــرد. ل قای
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بەروپشـــتی دەســـتەكانی خـــۆی ڕادەمووســـیی، الوێكـــی بـــەژن بڵنـــد بـــوو، 
ـــاژوا  قژێكـــی شـــۆڕی زێڕفلـــی بەردابـــووەوە. كـــە پاســـكیلە فلێپســـەكەی دەئ
دەســـتەكانی بـــەردەدا و هەڵـــۆی چاوەكانـــی دوور هەڵـــدەدا، بەڵكـــو لـــە 
درزی دەرگایەكـــەوە، لەپـــاڵ گوێســـەبانەیەكەوە، لـــە پەنجەرەیەكـــی بـــە 
ــتی  ــك گۆشـ ــی، میلیمەترێـ ــك ڕووتایـ ــراوەوە میلیمەترێـ ــی بەجێهێڵـ ئاوەاڵیـ
بڕۆنزیـــی بـــۆ خەیاڵـــی ڕاو بـــكات و دواتـــر بـــە خـــۆی بڵـــێ : ئەحـــە لێتـــدا..
بـــۆ شـــەو هەڵیبگرە..ئینجـــا بیـــكات بـــە چیرۆكێكـــی تـــازە بـــۆ گێڕانـــەوە و 
خوێندكارەكانـــی پـــێ  سەرســـام بـــكات و وایـــان لێبـــكات واقووڕماوانـــە 
ـــی  ـــدەن، هەمیشـــەیش كێبەركێ ـــوت ب ـــان ق ـــە بەردەوامەی ـــەو تینوێتیی لیكـــی ئ
دەســـتپەڕی دەهێنایـــە گـــۆڕێ ، چاوەكانـــی دەبریســـكانەوە و دەیـــوت: وەرن 
بـــا پێكـــەوە ڕاوەســـتین و بزانیـــن كـــێ  دەبێتـــە پاڵەوانـــی دوور فڕێـــدان. ئـــەم 
بـــە شـــەرمێكەوە گوێـــی لێدەگـــرت و دركـــی بـــەوە نەرگســـییەتەیش دەكـــرد 
ــش  ــە قوتابخانەیـ ــە لـ ــتیی کردووە..كـ ــی خۆپەرسـ ــاری ئاوێنەكانـ ــە خومـ كـ
لـــە  دەرپەڕاندنـــی  و  قوڵپـــدان  چڵێســـی  لیبیـــدۆی  ئەوســـا  دەهاتـــەوە 
ســـپیی  كاغەزێكـــی  ســـەر  ڕۆدەكـــردە  ســـەربانەكەیاندا  خەڵوەتخانـــەی 
لێووردبوونـــەوە.  بەربەڕۆچكـــەی  دەیخســـتە  و  دەكـــردەوە  بـــەرزی  و 
الپڕەســـەنیی ئـــەوەی تێـــدا دەڕســـكا بزانێـــت بازنـــەی هـــەر دڵۆپێـــك، یـــان 
هـــەر شـــەقڵێكی نائەندازەیـــی لـــە چـــی پێكهاتـــووە! شـــێوەیەكی شـــێواو و 
دزێـــو لەبـــەر ڕوانگەیـــدا قوتدەبـــووەوە و تێـــر و تەســـەل لێـــی ڕادەمـــا، 
دەیشـــڵەقاند و شـــێوەی دی  لەپـــی دەســـتەكانییەوە هەندێـــك  بەســـەر 
پێدەبەخشـــیی، هەمـــوو شـــێوەكانیش لـــە جوانیـــی بەریبـــوون، ئیتـــر بـــە 
گرمۆڵەییـــەوە تـــووڕی هەڵدەدایـــە ســـەربانی دراوســـێكەیان. دواتـــر هەســـتی 
كـــرد دەبوایـــە ســـەرجەم شـــتەكان ببـــن بـــە بارمتـــەی بوودەڵەیـــی و هـــەر لـــە 
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نـــوواوە، هـــەر لـــە ڕوواڵـــەت نەگریـــی و نەمەیینـــەوە فـــڕێ  بدرێـــن، هەتـــا لـــە 
گیـــروداری مەینەتیـــی و چەرمەســـەرییەكانەوە بەدووربـــن. بـــەاڵم كـــە ئـــەو 
میكانیزمـــەی خســـتە ژێـــر پراكتیكـــەوە، ســـەرتاپای كەڵكەڵـــە و فەنتازیاكـــەی 
نغـــرۆ بـــوو، بێـــزار و غەمگیـــن، هەســـتی كـــرد هیـــچ شـــتێكی دنیاكـــەی خـــۆی 
پیـــادە نەكـــردووە، وێـــڕای ئـــەوە تێیـــدا ڕەهایـــش نەبـــوو، نـــەك لـــە ناچارییـــدا، 
بەڵكـــە لـــە بـــەراوورد و هەڵبژاردنـــدا پەنـــای وەبـــەر ئـــەو ســـەرزەمینە پـــڕ 
پیـــت و فـــەڕە بـــردووە كـــە ئەندێشـــە كاراكتەرێكـــی جاویدانـــی پێبەخشـــیووە. 
ـــزی  ـــە، قێ ـــە غەریزیی ـــەو تێنواڕین ـــەدواوەی ئ ـــە دان ـــدی كەوت ـــە تون ئەوســـا ب
لێـــی هاتـــەوە، نـــەك لەبـــەر ئـــەوەی مانـــا گەوهەرییەكـــەی ڕەتدەكـــردەوە، 
بەڵكـــو لەبەرئـــەوەی لێـــی كرابـــوو بـــە قەاڵیەكـــی دژواری بـــە شـــوورەی 
دێـــو ئابڵووقـــەدراو كـــە هەرگیـــز بـــۆی دەســـاژۆ نەدەبـــوو. ڕەنگـــە ئەمـــە 
بووبێتـــە ســـۆنگەی ئـــەوەی پـــاش ماوەیـــەك شـــتی بەرفراوانتـــر بەســـەر 
ـــرد كـــورت و  ـــی ك ـــك درك ـــی كاتێ ـــە تایبەت ـــن، ب ـــە پێشـــینەكانیدا هات تێڕوانین
پوخـــت كۆیلـــەی ئـــارەزوو و هەوەســـە بەدینەهاتـــووەكان بـــووە. ئەزموونـــی 
دیكەیشـــی كەڵەكـــە كـــرد، جیاوازیـــی نەبـــوو، چاوەڕوانیـــی و پێشـــبینییەكانی 
ـــەرە  ـــەو ڕووب ـــە ل ـــوو دەبوای ـــەوە مەســـەلەیەك ب ـــا ئ ـــوون، ئەگین ـــی ب خەیاڵی
وشـــك و بـــەژەدا كار بـــكات و بـــۆ ئاســـتی ئەندێشـــەكانی بەرزیـــان بكاتـــەوە، 
نـــەك بـــە پێچەوانـــەوە. دواتـــر، زۆر دواتـــر، كـــە ئافرەتـــە لەشفرۆشـــەكانی 
خاوخلیچـــك دەبینیـــی، تەقەلـــالی ئـــەوەی دەدا خواســـتی ڕەوای گەنجێتیـــی 
خـــۆی لـــە لـــەزەت و هەوەســـە ســـەرچڵەكەی دەســـتگیربكات، بەدەســـتەكانی 
ـــەوە، كەچـــی  ـــی كۆنتڕۆڵ ـــر چەرداخەكان ـــزە دڕندەكـــەی دەیخســـتنە ژێ غەری
قـــەت بەگوێـــرەی دڵـــی خـــۆی ســـەركەوتوو نەدەبـــوو. قـــەت ڕەوا نەبـــوو 
بـــەو شـــەقڵە مەحكوومیـــان بـــكات و نەفرەتـــی دووركەوتنـــەوە بـــەكار 
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بهێنیـــت، بەخـــۆدا بچێتـــەوە و لـــە نۆژەنـــەوە بیـــر و بۆچوونەكانـــی لـــە 
مەحەكـــی گۆڕینـــەوە بـــدات و بكەوێتـــەوە ســـەر نەخشـــەی التەریكیـــی 
ــە  ــەهوەتی گالراوی لـ ــك شـ ــوو دۆزەخێـ ــەوە بـ ــەمەرەكە ئـ ــی. سـ و تەنیایـ
ــی  ــدات. ڕۆژانـ ــەوەی بـ ــی كوژاندنـ ــە هەوڵـ ــاندبوو دەبوایـ ــدا داگیرسـ گیانیـ
پـــاش خوێنـــدن و تەواوكردنـــی قوتابخانـــە، نیـــوەی دووەمـــی حەفتـــاكان، 
هەویـــا لـــە باخەڵیـــدا هـــەپ بەیـــازی دەگـــوت و لەســـەر مێـــزی ســـەرمڕكردندا 
ـــەواری  ـــەوە ه ـــرد، دەگەڕای ـــوو دەك ـــد تاوت ـــۆ ئومێ ـــی ب ڕۆژگارە كەوناراكان
مـــادام  دەیگـــوت:  خۆیـــدا  لەگـــەڵ  دەكردنـــەوە.  زینـــدووی  و  یـــادەكان 
خەونەكانـــم پـــڕن لـــە بیركردنـــەوە ئیتـــر بۆچـــی بیـــر بكەمەوە؟..بێگومـــان 
خەونـــی ڕۆژێـــك لـــە ڕۆژان كرانـــەوەی بوخچەكانـــی هەرزەكارییەكـــەی! 
ـــو لەگـــەڵ  ـــەوە ئەگـــەر بێت ـــەو شـــێوەیە دەكرێت ـــا ب ـــی هـــەر تەنه كـــە وایدەزان
نەســـمراوێكدا پیـــادەی زایەنـــد بـــكات، ئـــەوەی ئـــەو بـــە تەمـــای بـــوو پتـــر لـــە 
خەونێكـــی شـــازادانە دەچـــوو، ســـایلی گێژەڵووكـــەی وڕێنەیـــەك ئابڵووقـــەی 
دەدا، لوولـــی دەدا، گینگڵـــی پێـــدەدا و دەیگواســـتەوە جیهانـــی بـــێ  ئەفســـوونی 

ئەودیـــوی بـــاوەڕە لەقەكـــەی.
 

ئـــەو بەیانییـــەی هاتـــەوە یـــاد، دیدەكانـــی بێـــڕادە قـــورس ببـــوون و بـــە 
ــدا  ــە هێلوونەكانیـ ــژ لـ ــكوون و تیـ ــی كەسـ ــوون. ژانێكـ ــەریەكدا داتەپابـ سـ
بـــێ   وشـــكهەڵگەڕاوەكان  هیـــوا  كردنـــەوەی  نـــوێ   لـــە  كڕكەوتبـــوو، 
ــەو  ــۆڵەی ئـ ــەرما و سـ ــەر سـ ــە بـ ــی دایـ ــك ملـ ــوو، قەدەرێـ ــەڵە ببـ حەوسـ
جادانـــەی سەراســـۆیان لەگـــەڵ تیشـــكە ئاڵتوونییەكانـــی هەتاوێكـــی دووردا 
دەكـــرد و نەیاندەبینیـــی، هەنـــگاوە مەخمـــوورەكان ڕێنموونیـــی گیانیـــان 
دەكـــرد، بـــە ئاقـــاری ڕووبارێكـــدا گەیاندیانـــەوە بـــەردەم دەرگا ســـیحراوییە 
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ناوازەكـــەی یانـــەی هەزارویـــەك شـــەوە. ئەوســـا ئومێـــد هێشـــتاكە مەاڵســـی 
نێـــو پووكانـــەوە نەببـــوو، وەژووركـــەوت، كورســـییەكی پالســـتیكی قاوەیـــی 
تەنیاییـــە خەوزڕاوەكـــەی لەنێـــو یەكانەیـــی خۆیـــدا حەشـــاردا و ڕاچـــووەوە 
ـــو  ـــە نێ ـــراوەكان. كەوت ـــەك داگی ـــی جگـــەرە بەی ـــەزای چـــەڕە دووكەڵ ـــو ف نێ
وڕێنەكانـــی ئەودیـــو، هـــەراو زەنایەكـــی بێبڕانـــەوە لـــە ناخیـــدا ســـەریهەڵدا. 
دابارییـــە ســـەر  بێئاگاكـــەر  و  وێنـــەی خۆڵەمێشـــێكی ســـڕكەر  خـــەو 
جوگرافیـــای كەســـیرەبوونی و بەنێـــو جەنجاڵییەكـــی تـــازەدا شـــۆڕبووەوە 
نێـــو پەرتـــگای قـــووڵ و بێســـەروبەری دنیایەكـــی دی. ســـوپای شـــەو 
ـــە خـــەو  ـــان تێكشـــكاند. چێشـــتەنگاو ل ـــە جاڕســـكەرەكانی بێدارییەكەی چەت
ڕابـــوو. خـــۆی لـــە میوانخانەیەكـــی پایتەختـــدا بـــەدی كـــرد و هـــەر یەكســـەر 
ئـــەو ڕۆژەی بـــە ڕۆژێكـــی تـــووش و قـــارس لەقەڵـــەم دا. ســـەراپای 
قەڵســـیی و بنجبەســـتبوونی مـــەزاج و چەقبەســـتنی بڕیارەكانـــی لـــەو 
ڕۆژەدا قەتیـــس مابـــوون. جەســـتەی زنارێكـــی ئەتڵەســـییانەی زەبەلـــالح و 
تابڵێـــی لـــە تاقەتبـــەدەر بـــوو، بەحـــاڵ وزەیەكـــی شـــاراوەی كـــز بەژنـــی 
پێگـــرت و چەنـــد هەنگاوێـــك جـــووڵ، نەختێـــك پەنجەرەكـــەی ترازانـــد و 
بـــە قەدوبـــااڵی ئـــەو دابارێنـــەرەی بارانـــدا كەوتـــە ڕوانیـــن. ســـەرمای 
ـــە  ـــزی مووچڕك ـــە خســـتییە ئامێ ـــەی ژوورەك ـــژەی بچكۆل سەرپشـــتی بانێ
و ڕچینێكـــی كتوپـــڕ و لـــە چاودێـــری هاموشـــۆی بەتالووكـــەی مەردوومـــە 
ـــی  ـــا ڕەوت ـــر بەدەســـتەكانی ســـەر شـــەقام و شۆســـتەكان و هەروەه چەت
ـــی  ـــە بارین ـــڕادە ب ـــكا بێ ـــەوە ژوورێ . لەپڕێ ـــەڕا و هات ئاســـایی شـــتەكان گ
بارانـــە بـــە خوڕەكـــە سەرســـام بـــوو. وردە وردە تاریكییەكـــەی شـــەوی 
وەبیرهاتـــەوە، ئـــەوە چ تاریكییـــەك بوو...ژوورەكـــە گەلێـــك لە نووســـینگەی 
میوانخانـــە هەرزانبەهاكـــەوە دوور نەبـــوو، باڵـــی كشـــوماتیی كەشـــوبای 
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نـــاوەوەی الڵ كردبـــوو، لـــە هیكـــڕا دەســـتێك لـــە دەرگاكـــەی دا و زایەڵـــەی 
ئەوەیـــان  هەســـتی  خـــۆش  نەوایەكـــی  لـــە  ژاوە  و  ناســـك  دەنگێكـــی 
چەنـــد  زایەڵەیـــە  ئـــەو  پێبـــراوە.  زەفـــەری  تەنیایییەكـــەی  پێبەخشـــیی 
كەڕەتێـــك پاتـــە بـــووەوە، ئەوســـا قۆزاخـــەی بێئاگاییەكـــەی دڕانـــد و لـــە 
ـــەری  ـــۆ كـــرد، ئافرەتێكـــی تەڕپـــۆش ڕووب دەرگاكـــەوە ســـەرە دزەیەكـــی ب
نیگاكانـــی خســـتە ژێـــر قەڵەمـــڕەوی خـــۆی. وەك ئـــەوەی نەفەرتیتـــی 
ـــر  ـــك بەزەب ـــی: مـــن ســـوورەییام، دەتگـــۆ یەكێ ـــەو كـــە وت ـــێ ، ســـاكا، ئ بینیب
ـــو چوكلێتێكـــی  ـــەاڵم وەك ـــوو، ب ـــكا نەب ڕایوەشـــاند. خەڵكـــی واڵتێكـــی ئەفری
بێنـــاز لەبـــەر دەرگاكـــە قیـــت ڕاوەســـتابوو. ئـــەم وەیزانـــی فۆنەتیكـــی 
جـــۆرە  بـــە  و  هێـــدی  تاقیدەكاتـــەوە،  دیكـــە  هەســـارەیەكی  زمانـــی 
ـــەكان گیردەكـــرد، دایەلۆگەكـــە  ـــە پیت ـــی ل كەودەنییەكـــی چێژبەخشـــەوە دان
ـــەوە پرســـیارەكانی  ـــە كەمتەرخەمییەك ـــوو، ب ـــۆڵ ب ـــرێ  و گ ـــێ  گ ســـانا و ب
تێهەڵكێشـــی بەرســـڤی بەلـــەز بەلـــەز كـــرد و بـــە بێئـــەوەی پەیـــی بـــەوە 
بەرێـــت لـــە دەرگا دانەكـــەی بەهانـــە بـــووە و پێویســـتی بـــە هیـــچ كەســـێكی 
نووســـینگەكە نییـــە، دەیویســـت دەرگاكـــە وێـــك بهێنێتـــەوە، یەكســـەر بـــە 
تۆنێكـــی میهرئامێـــزەوە پێـــی وت: لێـــرە شـــوێنی چاوەڕوانیـــش نییـــە، 
دەتوانـــم لـــە ژوورەكـــەی تـــۆ چـــاوەڕوان بـــم؟ نەیزانـــی چـــی وەاڵم بداتـــەوە، 
بـــێ  بیركردنـــەوە و ســـاویلكانە نەختێـــك وەالكـــەوت و ئەویـــش دزەی 
كـــردە نـــاو ژوورە گـــەرم و گـــوڕە بۆنـــی ژیـــان لێهاتووەكـــەی. ئـــەم 
ڕووداوەیـــش وەك هەنـــدێ  شـــیعر تەمومـــژی لەخۆدەگـــرت و یەكێـــك 
ســـاتێك  لێكبداتـــەوە،  مانـــای  نەیتوانـــی  كتوپـــڕ  شـــتانەی  لـــەو  بـــوو 
ئەندێشـــەی وڕوكاس بـــوو، بـــە بێمەیلییەكـــەوە دەرگاكـــەی پێـــوەدا و 
گەڕایـــەوە لەســـەر تەختـــە خەوەكـــە دانیشـــت. لەبـــەر ئـــەوەی بیـــری بـــەالی 
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ـــێ  هـــەر  شـــتێكی نائاساییشـــدا نەدەچـــوو، شـــڵەژان بەرۆكـــی نەگـــرت. وەل
جـــارەو دەســـتی بـــۆ جێگایەكـــی لەشـــی دەبـــرد و دەكەوتـــە خوراندنـــی، 
ــەوەی  ــەر ئـ ــووڕاند و لەبـ ــی وەرسـ ــەدا نیگایەكـ ــاو ژوورەكـ ئەویـــش بەنـ
پەنجەرەكـــە ئاســـمانێكی خەمبـــاری نیشـــان دەدا خـــۆی گرمۆڵـــە كـــرد و 
وتـــی: ســـەرما لـــە هەڕەتیدایـــە. دیدەكانـــی بەســـەر ئەمـــدا هەڵفڕیـــن و 
لەســـەر تەپڵەكـــی تەنیشـــت قەروێڵەكـــە نیشـــتنەوە. تەماشـــایەكی كتێبەكانـــی 
ســـەری كرد و ناونیشـــانی ئەو دانەیەی ســـەری ســـەرەوەیانی خوێندەوە: 
شانشـــینیی گوڵەگەنم..عەبدولوەهـــاب بەیاتی...ناوەكـــەی بـــە تەڕوبڕییەكـــی 
ـــردەوە، ئینجـــا  ـــژی ك ـــرا درێ ـــا پێیشـــی ك ـــردەوە و ت زۆرجـــوان حونجـــە ك
وتـــی: تـــۆ شـــاعیریت؟ ئەمیـــش شـــەرم دایگـــرت و ســـەری نەخێـــری 
هەڵتەكانـــد. ئیتـــر ئـــەو هەندێـــك ســـەری لەقانـــد و دەســـتەكانی لێـــك 
هەڵســـاویی، ئینجـــا هەڵلەرزینێكـــی بـــۆ كـــرد و وەك ژووژك گرژۆڵـــە 
بـــووەوە، ئەمیـــش بـــە بـــێ  هیـــچ نییەتێـــك هەنـــگاوی بـــەرەو پەنجەرەكـــە 
هەڵداشـــت و كردیـــە كۆســـپی جیاكردنـــەوەی ئـــەو دوو ڕەهەنـــدەی نـــاوەوە 
و دەرەوە،  یانـــی ئـــەو ڕەهەنـــدەی ژوورەوەی لـــە دنیـــای ســـارد و تـــەڕی 
ئـــەو ڕۆژە دابـــڕی كـــە دەرەوەی تەنیبـــوو. ئـــەو كرانـــەوە كەمـــەی تـــای 
پەنجەرەكـــەی داخســـت كـــە دووكەڵـــی جگەرەكانـــی دەبـــردە دەرەوە. 
نەیزانـــی چـــۆن ئـــەوە بـــە مێشـــكیدا گـــوزەری كـــرد پەردەكـــە بكشـــێنێتەوە، 
ـــەی ســـیحرێك  ـــت، كەچـــی تریف ـــی بەجـــێ  نەبێ ـــا پێ تەماشـــایەكی كـــرد، نەب
دەوری بیناییـــان دا و ئاوڵەمـــەی زەردەخەنەیـــەك زایـــە ســـەر لێـــوە 
ئەندازەیـــی و پـــڕ ژیانەكانـــی و بـــە ســـەر بزاوتنێـــك هەوەســـی پۆزەتیڤـــی 
بـــۆ نوانـــد و پێڵـــووە جڵەوكێشـــەكانی نـــازی وێنـــەی شـــەپۆلێكی خـــەوزڕاو 
ــاج و  ــی هاروهـ ــایە دواوە، مچووڕكێكـ ــك كشـ ــەڕا و تۆزێـ ــی تێگـ خرۆشـ
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ـــی پێـــش بزووتنەوەكـــەی  ـــاو خوێنەكـــەی ئەمـــدا ڕەقســـیی. دڵ ســـەرچڵ لەن
خـــۆی كـــەوت و وەك چرایەكـــی لـــە شـــەو بێـــزار كەوتـــە كۆكردنـــەوەی 
ـــە  ـــەو كەســـە نیی ـــرد ئ ـــۆ چركەســـاتێك هەســـتی ك ـــی، ب ـــەی ترپەكان پەپوول
ـــووزە تەنكـــە  كـــە بـــە خـــۆی ئاشـــنایە، ژوورەوە تۆزێـــك گـــەرم داهـــات، بل
شـــینەكەی لەبـــەر خـــۆی داماڵـــی و هەڵیپەســـارد. ئـــەم خەڵوەتگرتنـــە 
لەگـــەڵ نیوەكـــەی تـــر، شـــتێكی نـــاكاو و چـــاوەڕوان نەكـــراو بـــوو، یەكەمجار 
نەبـــوو كەڵەكێویـــی هەوەســـێكی جـــوان و ڕمـــۆك پیایـــدا هەڵشـــاخێت و 
ـــزە  ـــكات. لەســـەر ئەســـكەمیلەكەی تەنیشـــت مێ ـــی ب ـــادەی كـــەوی بوون ئام
بچكۆلەكـــە ڕۆنیشـــت، هەنـــدێ  پرســـیاری لـــەم كـــرد، وەكـــو كاڵفێـــك بـــۆی 
كرایـــەوە، باســـی ســـەرزێدەكەی بـــۆ كـــرد. ئەویـــش بـــە دوورودرێژیـــی 
ـــەم ســـەرباز  ـــی: مێردەك ـــش وت ـــرد و دواجاری ـــۆ ك ـــی خـــۆی ب باســـی ژیان
بـــوو، كـــە لـــە بـــەرەی شـــەڕ گەڕایـــەوە لەنـــاو دارتەرمێكـــدا ڕاكشـــابوو..
ـــی دەرگاكـــە كـــرد، دەتگـــۆ دەمـــی  ـــە كڵۆمدان ـــە دەســـت ئامـــاژەی ب ئینجـــا ب
بـــە گوێیـــەوە نـــاوە، بـــە چپەیەكـــی پـــڕ ورەوە بانگـــی كـــرد: وەرە..بـــە 
ئیشـــارەی دەســـت و پەنجـــە خشپیلەكانیشـــی تەنیشـــتی خـــۆی پـــێ  نیشـــان 
ــە  ــاو جامـ ــە نـ ــوواوەی دەخرایـ ــا تـ ــەو توتیـ ــەی ئـ ــە، وێنـ ــەو تێڕامانـ دا. ئـ
ئاوێكـــی ســـاردەوە و شـــێوەیەكی ســـەیر و دەعجـــاوی دەگرتـــە بارتەقـــای، 
دووچـــاری حەپەســـانێكی نـــاوازەی كـــرد، فڕێـــی دایـــە جیهانـــی بـــێ  
كەوشـــەنی ســـڵكردنەوەیەك كـــە هەرگیـــز بەرۆكـــی بەرنـــادات، تەنهـــا 
ڕەمـــەك ملكەچیـــی پێبەخشـــیووە، وشـــەكانیش وەك بڵێـــی شـــەهوەتن و 
لـــە زارییـــەوە ســـەردەكەن، یاخـــود القـــەی هەوەســـەكانن و دەمـــی كـــراوەی 
و  ڕام  كۆبرایەكـــی  دەســـتەكانی  بەجێدەهێڵـــن،  بوركانییـــەك  كێـــوە 
دەســـتەمۆی دەوری كەمـــەری بـــوون، لێـــوی ژێرینـــەی، ســـاتێكی بێكۆتایـــی 
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ـــە  ـــەو و چـــاوی ب ـــی ئ ـــە بێگەردەكان ـــزە ددان ـــر ڕی ـــە ژێ ـــوو، كەوت ـــووم ب نق
برژۆڵەكانییـــەوە هەڵزنـــان، ڕوومـــەت و ســـنگی بڵندبوونـــەوە و ســـەری 
ـــەرەو  ـــەم ب ـــی ئ ـــە تەمەن ـــی ل ـــدە تەمەن ـــەر چەن ـــرد، ه ـــوی ك ـــو ئەودی ئەمدی
دانســـقەی گیانـــی  بـــوو كەچـــی ڕەوڕەوەی گاڤ هەویـــری  ژوورتـــر 
هەڵهێنابـــوو، بـــەاڵم نەیترشـــاندبوو، یانـــی هێشـــتا هـــەر ڕێكوپێكیـــی خـــۆی 
زایـــە نەكردبـــوو. قرتـــە قرتـــی بەرمـــوورە ڕەشـــەكەی هەمـــوو شـــتێكیان 
لەبـــەر چاویـــدا ســـڕییەوە و گێڕایانـــەوە نێـــو توونێڵـــی ســـیای ڕابـــردوو، 
كەوتـــە ژێـــر دارتەلـــی ئەلەكتریكـــی كۆاڵنەكەیـــان و ڕیـــزە ســـێرووە 
هەڵنیشـــتووەكانی زســـتانی بەســـەرەوە بینیـــن، بـــەدووی ئـــەو زارۆاڵنـــەدا 
ڕایكـــرد كـــە بەبەردەقانـــی كەوتبوونـــە هەڵفریواندنیـــان، پـــاش قەدەرێـــك 
ڕاكـــردن، یـــادی بـــە شـــەكەتییەوە نكووڵـــی لـــەو ڕابـــردووە كـــرد كـــە تەنهـــا 
ـــە دوای  ـــدڕەو دای ـــی دا و...هەوەســـێكی تون ـــە قەڵەم ـــوودەر ل ـــە كات فری ب
خـــۆی و لەســـەر تەنافـــی گیانیـــدا ئاســـەواری جلـــو بەرگەكانـــی ڕاماڵـــی. 
بـــە شـــەرمێكی نـــاوادەوە بـــەو بوونـــەوەرە چوكلێتییـــەی وت:  تـــۆ یەكـــەم 
كـــەس نیـــت ئـــە ئـــاوا دەمبینیی..وەلـــێ  ئـــەو مۆمـــی لیبیـــدۆ گوێچكەكانـــی 
ــە و  ــتبوویانە لەنجـ ــتبازی خسـ ــەوە و دەسـ ــا جوواڵنـ ــوو، تەنهـ ــی بـ ئاخنـ
الرێكـــی خەنیكـــەر و عیشـــوەیەكی كێوییانـــە چاوەكانیـــان پێداخســـتبوو. 
ئـــەو ڕۆژە تەنهـــا لـــەزەت ڕوخســـاری شـــتەكانی حەشـــاردابوو، دێتـــەوە 
یـــادی چـــۆن قامكەكانـــی دانگەڕێزەیـــان كـــردە نێـــو ڕانەكانـــی، بۆنـــی 
بـــە زاریـــدا  بێوەریـــی  لیكـــی  لـــە هەناســـەكانی هەڵســـا و  شـــەهوەت 
چۆڕایـــەوە. ئەگەرچیـــش وەكـــو زەوییـــەك بۆنـــی بارانـــی پێبەخشـــیی و 
بڕیـــاری ئـــەوەی دا لـــە وەحشـــەتی باریـــن بێبـــاك بێـــت، كەچـــی هەســـتێكی 
بێیارایـــی نامـــۆ ســـەرتاپای تەنییـــەوە، بیـــری لەســـەر ئـــەوە گیرســـایەوە 
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ئـــەم ســـەرچڵییە لەڕاســـتییدا بـــە هیـــچ شـــێوەیەك ســـەرچڵیی نییـــە، بـــە 
ـــە ڕاوچـــی ســـاتە شـــەهوەت  ـــم ب ـــە خـــۆم بب خـــۆی وت: ســـەرچڵیی ئەوەی
گوشـــەكان، نـــەك لەســـەر دەفرێكـــی ئاڵتوونیـــی پێشكەشـــم بكرێـــت بـــە 
لـــە  حەســـرەتەی  ئـــەو  بووبم..كەچـــی  ڕاوكـــەری  خـــۆم  بێئـــەوەی 
هەرزەكارییـــەوە بەمشـــێوەیە تامـــەزرۆی شـــكاندنی بـــوو تەفروتونـــا بـــوو. 
ئیـــدی چەنـــد كاژمێرێـــك بەیەكـــدا چـــوون و تكانـــە نێو لەشـــی حەیشـــەرییانە 
و ســـۆزانی هەمیشـــە بـــە الكـــە الك و برســـیی ڕابـــردووەوە. مانگـــی 
ئێـــوارێ  وەهـــەورازێ  هەڵشـــاخابوو، ئەمیـــش بەســـەر پەیـــژەی داهێـــزران 
دووچـــاری  خـــوارەوە.  ڕۆدەچـــووە  قوواڵیـــی  بـــەرەو  شـــەكەتییدا  و 
بێروونـــی وشـــكەڵگەڕانێكی ســـەمەرۆكە ببـــوو، هەناســـەی دەتگـــۆ لـــە 
دووكەڵكێشـــێكی پیرســـاڵی هەڵـــزڕاوەوە قـــەف قـــەف ســـەری دەكـــرد و 
وەپرچـــی پەخشوپەرێشـــانی وی دەكـــەوت و دەیخســـتە كرۆشـــمە و 
ـــراوان  ـــووڵ و بەرف ـــووس ق ـــەد ئۆقیان ـــرێ  بەق ـــان دەشـــێ  بوت ـــەوە. ی لەرین
بـــوون و لەســـەر هەڵكشـــانێكی گومـــڕا، بـــەاڵم شـــكۆداری هـــەوەس و 
ئـــارەزووەوە بـــەرەو مەنزڵـــی داكشـــان دەڕۆیشـــتن. تاڵەكانـــی پرچـــی 
وەكـــو یاڵـــی نەرمونیانـــی ماینێكـــی ڕەســـەنزادە دەهاتـــە بەرچـــاوی كـــە لـــە 
ــدە درێـــژەی  ــەر ئەوەنـ ــان هـ ــتابێت. ئیـــدی پێكەوەبوونیـ ــار وەسـ نەرمەغـ
كێشـــا، بەرلـــەوەی وەدەركەوێـــت، باوەشـــێكی گەرمـــی بەمـــدا چزانـــد و 
تێـــر بـــە بـــەژن و بااڵیـــدا هەڵیگووشـــیی. ســـاتەوەختێك قەبارەیەكـــی هێنـــری 
مۆرییـــان پێكهێنـــا و بـــوون بـــە پەیكـــەری نەبزووتـــی مۆزەخانەیەكـــی 
هاوچـــەرخ و پاشـــان جوواڵنەوەیەكـــی ئاســـاییانە مەودایەكـــی هەڵبزركاوی 
ـــاو جانتاكـــەی، ئـــەو  ـــاری خســـتە ن ـــان. پێنـــج دین كـــرد بـــە ســـنووری نێوانی
بەرهەڵســـتیی كـــرد، ئـــەم پێداگریـــی كـــرد و ئەویـــش ماچێكـــی ســـینەماییانەی 
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بـــۆ تێگـــرت و دەرگاكـــەی خســـتە سەرپشـــت و هێـــوور هێـــوور پلیكانـــەی 
ئوتێلەكـــەی دایـــەدەم شـــۆڕبوونەوە و وەكـــو ئـــەوەی قەتاوقـــەت بەریـــەك 
نەكەوتبـــن لەچـــاو ونبـــوو. پـــاش ماوەیـــەك جـــێ  و ئاســـەواری نینۆكەكانـــی 
ـــەوە و  ـــان پیشـــان دای ـــی منداڵیی لەســـەر شـــان و پشـــتیدا ئاوێنەیەكـــی كۆن
جارێكـــی تـــر ئیزبـــاری جـــێ  قامچـــی عەرەبانچییەكـــەی  ئـــەو ســـەردەمەی 
ـــەوە  ـــا هەتایی ـــە شـــەقاربوونێكی هەت ـــە ڕۆحـــی ب ـــووەوە، ك ـــەی ب منداڵییەك
ــیحربازێك  ــتی سـ ــتاڵی بەردەسـ ــو كریسـ ــە وەكـ ــەو ئاوێنەیـ ــوو. ئـ گرێدابـ
ــی و  ــردەوە: دایكـ ــتە كـ ــۆ بەرجەسـ ــان بـ ــە كۆنەیـ ــەو دیمەنـ ــای ئـ پانۆڕامـ
شـــەمێران و داپیـــرە خانمـــی پەیتوونێكـــی دووئەســـپییان لـــە كۆاڵنەكـــەدا 
ڕاگـــرت و ســـواری بـــوون، ئێســـتا چیـــدی لەســـەر خەیـــاڵ نییـــە پێـــی 
دەڕۆیشـــتنە كـــوێ ، دەیویســـت لەگـــەڵ خۆیانـــدا پەلكێشـــی بكـــەن، چەنـــد 
گریـــا هـــەر دادی نـــەدا، ئەمیـــش هەركـــە پەیتوونەكـــە كەوتـــەڕێ  بەدوویـــدا 
ـــی  ـــی كۆنەمزگەوت ـــەالی كۆاڵن ـــڕی و ب ـــی ب ـــا. هێواشـــێ  كووچەكەیان هەڵزن
گەڕەكەكەیانـــدا وەرســـووڕا و لـــەوێ  چەنـــد زارۆڵێكـــی تریش كەوتنەدووی 
و خۆیـــان پێـــوە هەڵواســـیی، یـــەك دوانێكیـــان جێگایـــان نەبـــووەوە، كـــە 
نەشـــیانتوانی جێلەقـــی بكـــەن لـــە ئیرەییـــدا شاتەشـــاتیان بازرەقـــەی بەســـت 
ـــە دوای عەرەبانەكـــەوە  ـــدەی وەرزی كۆچیـــش هـــەر ب ـــە باڵن و وەكـــو پۆل
بـــوون و جێیـــان نەدەهێشـــت. لـــە پێـــچ كردنـــەوەی بـــەالی ئاســـنەڕێكەدا 
ئەوانـــی دیكەیـــش كەوتنـــە خـــوارەوە و جاڕوجەنجاڵێكـــی مندااڵنەیـــان 
لێـــدە  لێبەزربـــووەوە: عەرەبانچـــی عەرەبانچـــی  نایـــەوە و هاواریـــان 
قامچـــی ..لێـــدە قامچی.. مێشـــكی لەگەڵ بەرجەســـتەكردنی وشـــەی«لێدە«دا 
ســـاتۆكەیەك چـــووە نێـــو قۆزاخـــەی تەزیینێكی خەیاڵیی و دەســـتەپاچەبوو. 
ـــۆ  ـــژی ب ـــی درێ ـــە وەڕســـبوونێكەوە هڕڕڕڕڕڕێكـــی تابڵێ ـــە ب عەرەبانچییەك



69ئەدیب نادر

كـــرد و  هـــەر ئەوەنـــدەی خۆشـــبوو قامچـــی بـــە پشـــتەوەدا نەكەوتبـــووەكار، 
لەگـــەڵ  بەرگـــوێ ،  هاتـــە  شـــریخی  شـــریخە  و  فیشـــك  فیشـــكە  كـــە 
هێووربوونـــەوەی ئاژۆتنـــدا زراوی ڕوخســـاری ئاوڕشـــێن كـــرد. نەیتوانـــی 
دەمودەســـت خـــۆی باوێتـــە خـــوارەوە، بوێریـــی پێدەویســـت تاوەكـــو مێـــش 
و مەگـــەزی شـــڵەژان و شـــپرزەیی لـــە خـــۆی بتەكێنێـــت، بـــەاڵم كارلـــە كار 
تـــرازا، چەنـــد قامچییەكـــی بەزەبـــر بـــەر كەلەكـــە و ســـمت و سەرشـــانی 
كەوتـــن و وێنـــەی تووتەڵەیەكـــی شـــەق تێهەڵـــدراو قرووســـكەی لێوەهەســـتا 
ـــازارە  ـــوون ئ ـــە شیشـــەكەی پشـــتەوە بەرب ـــەوە ل ـــۆ ئ ـــە دەســـتەكانی ب و ك
بێمەزەبەكانـــی ســـەر گیانـــی نـــەوازش بـــكات، بەســـەر جـــادە قیرەكـــەدا 
تلۆربـــووەوە و ڕووشـــان و خوێـــن تێزانـــی ســـەركاڵوەی ئەژنـــۆ و 
الجانـــگ و شـــڕووڕبوونی بێجامـــە بـــازە خەتخەتەكەشـــی هاتنەســـەری. 
گریانـــە ســـەیرەكەی لەگـــەڵ دووركەوتنـــەوەی خرمـــەی ســـمی ئەســـپەكاندا 
هارمۆنییەكـــی هێنایەكایـــەوە و ســـەدای قامچییـــە شـــوون جێهێڵەكـــە 
كەوتـــە ئەودیـــو بازنـــەی ئـــازار و تەنهـــا ســـزای دڕانـــی بێجامەكـــە لەمدیـــو 
بازنەكـــەدا مایـــەوە و چاوەكانیـــان پتـــر قاڵـــی گریـــان كـــرد و هەنیســـكەبڕكێ  
و ڕۆندكـــی بازرەقەبەســـتوو ملـــی ڕێـــگای ماڵەوەیـــان پـــێ  گرتەبـــەر و بـــە 
نێـــو مـــەزاق و تەڵفیزەكانـــی چەردەیـــەك منداڵـــی چوختـــی و دەمشـــڕدا 
تاكـــو  نیشـــت  ڕاكردنێكـــەوە  لـــە  تـــۆز  وەكـــو  و  ڕەخســـاند  خـــۆی 
یەكســـەر  ببـــووەوە،  ژیـــر  نەختێـــك  گەیشـــتەوە،  كـــە  بیڕەوێنێتـــەوە. 
بەرامبـــەر ئاوێنـــەی الكێشـــەیی كەنتـــۆرە ئیســـپەرتۆ لەبیركردووەكـــە 
شـــوێن  ئەرخەوانئاماڵـــی  تولەمـــاری  هەڵماڵـــی،  خـــۆی  و  ڕاوەســـتا 
قامچییـــەكان میـــل بـــوون سەرانســـەر چاوەكانیـــان ســـورمەڕێژ كـــرد و 

وێنەی خاڵ خۆیان لەسەر ڕۆحیدا كوتی.
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ئـــەو ســـاتەوەختەی مگێـــزی لـــە بەســـەرچوونی زووبـــەزووی ئەزموونەكـــە 
دەكـــردەوە، دەیویســـت خەوێكـــی قـــووڵ هەڵیبلووشـــێت و بزربوونێكـــی 
ـــە خـــەو  ـــەو هەمـــوو تاقەتپڕووكان ـــدات. كەچـــی ســـەرباری ئ ـــڕ قوتـــی ب كتوپ
ــارەزووی  ــوو. ئـ ــتوورەكانی نەبـ ــووە ئەسـ ــەرازووی پێڵـ ــەر تـ ــەنگی سـ سـ
ـــووی  ـــە تیشـــكی ســـپێدە ســـەما لەســـەر پشـــتی بەگیانەاڵکەوت دەكـــرد هەرك
شـــەو دەكات، وێنـــەی بزمارێكـــی قیـــت ڕوواوڕووی نەینۆكەكـــە خـــۆی 
بكوتێـــت و پـــڕ بـــەدڵ لـــە ڕوخســـاری نەگەشـــاوەی خۆی ڕابمێنێ . هەناســـە و 
ترپەكانـــی پســـان مـــەودای بـــۆ ئافەریـــدە دەكـــردن، ژاكانـــی ســـەروپۆتەاڵكی 
ــەی  ــی ڕەوانـ ــت، نیگاكانـ ــۆی تێبفكرێـ ــە خـ ــەوەی لـ ــو ئـ ــۆی دەدی، وەكـ خـ
ـــە  ـــوو دەكەوت ـــن ب ـــۆری غەمگی ـــەر دەكـــرد، هەمبەریـــش بۆشـــاییەكی ب هەمب
نێـــو چوارچێـــوەی ڕوانینەكانییـــەوە، لـــەو بۆشـــاییەوە نیگارێكـــی بەڕەونـــەق 
ــی  ــگ لەشـ ــە تەنـ ــە زۆر بـ ــە دەرەوە، كـ ــەمێران دەهاتـ ــاوەی شـ و درەوشـ
لـــەڕوالوازی ئەمـــەوە دەهات..چـــۆن هـــەردەم نەدەبـــووە میوانـــی بـــەوادە 
و بێـــوادەی دێمانـــە ناواخنییەكانـــی خرۆشـــانی یـــاد و ئەندێشـــەی، چـــۆن 
ـــووە  ـــدوو؟ نەدەب ـــووە ڕەگەزێكـــی زین ـــدا نەدەب ـــە خەواڵووەكەی ـــەر بینایی لەب
نەختێـــك  بوونەوەرێكـــی  چەشـــنی  خوێـــن؟  و  گۆشـــت  لـــە  خەیاڵێـــك 
گەورەتـــر لـــە چنگـــێ  هەســـت و ســـۆز، بـــێ  هێزوتیـــن لەژێـــر خلخلۆكـــەی 
ئەنگوســـتەچاوی ئەشـــكەنجەكانی منداڵییـــەوە پەلكێشـــی دەرەوەی دەكـــرد و 
پلـــی ئازارەكانـــی لەنـــاو زاریـــدا دەتاســـاند و هەتاكـــو چاویـــش بـــڕ بـــكات لـــە 
گریـــان دووری دەخســـتەوە. هەنووكـــە لـــەم پێدەشـــتانەی خەونەكانیشـــدا 
ـــە شـــەوارەی وڕوكاســـییان  ـــوو ب ـــك شـــەمزا ب ســـەری قســـەوباس بەجۆرێ
ـــی  دەخســـت. هەراســـانیی هەڵیدەگـــرت، شـــێلگیربوو ڕەگوڕیشـــەی  بێدەنگی
وەكـــو  دەخـــواردەوە،  پیشـــی  بوركانێـــك  وەكـــو   ، بـــكات  ڕیشـــەكێش 
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ـــاوەوەی خـــۆی  ـــی ن ـــە بێخـــی دەروون و توێژەكان ـــی ب جیۆلۆجیســـتێك پەی
ــۆت و  ــەو كـ ــی ئـ ــرد هەرچـ ــەزی دەكـ ــرد، حـ ــتەی دەكـ ــرد و بەرجەسـ دەبـ
ـــە  ـــە خەســـاندووە ل ـــە و ناچیزان ـــە بوودەڵ ـــەو نەریت ـــان ب ـــەی زیندەگیی بەندان
فەرهەنگـــی ترســـناكی گوزەرانـــەوە لـــە گرێژەنـــە بەرێـــت و تووڕیـــان بـــدات. 
لـــە هەمـــوو وادەیـــەك زیاتـــر كۆششـــی بـــۆ ئەوەبـــوو ژیـــان لـــەو كانـــزا و 
ئاســـنە بێتانوپـــۆ و یۆتۆپییانـــە دەربـــاز بـــكات و ویژدانێكـــی ئـــارام نیشـــتەجێی 
ــاو  ــت و لەنـ ــی نازانێـ ــەڕانگێزەی ئارامیـ ــە شـ ــەو ئەویدییـ ــت، ئـ ــدی بێـ ئەویـ
ـــۆ  ـــت و ب ـــۆی دادەمركێ ـــدا قەقنەسئاســـا كڵوك ـــی و بەدگومانیی ـــی ڕاڕای تێزاب
ـــەوە. ـــت و لەدایكدەبێت ـــان پرۆســـە شـــەقڵ دەگرێ ـــەوەی هەم ـــارە كردن دووب

 
ـــوو، جگـــە  بەڵگەنەویســـتە كـــە دەســـتەبەركردنی ســـەرفیرازیی دەگمـــەن ب
ــروگاز  ــتەنگ و گیـ ــاری ئاسـ ــیدا گرفتـ ــایەی بیرلێكردنەوەیشـ ــە سـ ــەوە لـ لـ
دەهـــات. ســـەرەڕای هەمـــوو ژاوە ژاو و غەڵبـــە غەڵبەكانـــی دەوروبـــەر، 
ـــەوە  ـــی دەدیت ـــە جێگیری ـــی و بۆشـــەدا ب ـــە خاڵی ـــەو بازن ـــی ئ ـــە دەرێ خـــۆی ل
ـــوو،  ـــی خـــۆی دەب ـــر بەرجەســـتەی بینینی ـــر و تاقانەت ـــە شـــەیتان ڕەبەنت و ل
بوونەوەرێكـــی ئەوتـــۆی بـــەدی نەدەكـــرد دركـــی بـــە پەلوپـــێ  شـــەتەك 
ـــێ  ڕاپســـكێنێ  و  ـــت خـــۆی ل ـــەوە بێ ـــە تەمـــای ئ ـــت و ب ـــان كردبێ ـــی ژی دراوی
خـــۆی بئاخنێتـــە نێـــو شـــتێكی تـــەواو جـــوداوازەوە، شـــتێك، هەزارەهـــا میـــل 
لـــە شـــەتەك دراویـــی بـــەدوور بێـــت. لەگـــەڵ هەڵچوونـــی تووڕەیییەكەیـــدا 
هەنیـــەی لـــە دەربـــاری قامـــك و لەپەكانیـــدا قەڵەمـــڕەوی دەگرتـــە دەســـت. 
ئەگـــەر ئـــەو ئانوســـاتە لێیـــان بپرســـیبایە ئـــارەزووی چیـــت هەیـــە، ڕەنگـــە 
دەســـتبەجێ  و بـــێ  بیركردنـــەوە بیگوتبـــا: ئارەزوومـــە پرۆســـەی كوشـــتنێك 
ئەنجـــام بـــدەم. ئەگـــەر بیشـــیان گوتبـــا كوشـــتنی كـــێ ؟ زۆر بێبنانـــە بـــە دنیـــای 
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جەنجاڵـــی بیركردنـــەوەدا شـــۆڕدەبووەوە و تێدەهزریـــی، ئاخـــۆ كوشـــتنی 
كـــێ  كێشـــە و گرفتەكانـــی حاڵـــی حـــازری دەڕەوێنێتـــەوە؟ ئیـــدی بیركردنـــەوە 
درێـــژەی دەخایانـــد و ئەویـــش نەیدەویســـت وەرام دوابكەوێـــت، بۆیـــە پـــاش 
ڕاوێـــژ كـــردن لەگـــەڵ لۆجیكـــدا وەكـــو هومایەكـــی پیـــرۆز لەســـەر خۆیـــدا 
هەڵدەنیشـــت و دەیگـــوت: خۆم!...شـــەمێران..كە یادەوەرییـــەكان وێنـــەی 
برینـــی ناســـاڕێژ چـــاوەكان دادەپچـــڕن، دەڵێـــی درەختـــی میهرەبانییـــە و لـــە 
بەردەمیـــدا قیـــت دەبێتەوە..هـــەروەك چـــۆن لـــە گاڤـــی هاتنەبـــوون باوەشـــی 
ـــادەڕۆوە  ـــە ئاگاییەكـــی زی ـــی بـــۆی كردبـــووەوە، لەســـەر بەڕەكـــە ب قایلبوون
هەڵـــی قۆزتـــەوە و تێرتێـــر بـــۆن و بەرامـــەی تـــازەی لەدایكبوونەكـــەی 
هەڵمـــژی، وەك ئـــەوەی ژیاننامـــەی دەریـــا لەســـەر ناســـنامەی بەرامـــەداری 
ـــاوی شـــلەتێن ئاســـەواری لینجـــی ئـــەو  ـــە ئ ـــازە بخوێنێتـــەوە، ب ماســـییەكی ت
ــاتێك وردە  ــدا و ساتناسـ ــێ  فڕێـ ــی پـ ــەی منداڵدانـ ــە و نووتەكـ ــا بچكۆلـ دنیـ
ــاڵی ڕەبـــەق  ــیانزە سـ ــدا باڵودەكـــردەوە. سـ ــە ئاڵەكانیـ ــە ڕوومەتـ ماچـــی بـ
دوای گەالوێـــژی خوشـــكی كـــە لـــە چوارســـاڵییدا مردبـــوو، چاوەڕێـــی هاتنـــە 
ـــك و باوكیشـــیان  ـــەو، دای ـــەك هـــەر ئ ـــی ن ـــوو. دواكەوتن ـــای ئەمـــی كردب دنی
بێتاقـــەت كردبـــوو و كاریگەرییەكـــی فـــرە نەگەتیڤیشـــی خســـتبووە ســـەر 
دەروونیـــان و هەمیشـــە لـــە چارەنـــووس تـــووڕە و بەگلەیـــی بـــوون، 
چاوەڕوانیـــی و دواكەوتنێكـــی زۆر بیركردنەوەیانـــی خڵووپانـــی هەســـتێكی 
ــی  ــەڕبوو وەك بڵێـ ــمڵی شـ ــە شـ ــەو دواكەوتنـ ــە ئـ ــوو، چونكـ ــۆك كردبـ ڕمـ
ژیانـــی هەموویانـــی بـــە خەتاباریـــی و تـــاوان فرچـــك كردبـــێ . باوكیشـــی، كـــە 
تەنهـــا جینەكانـــی خـــۆی بـــە میـــرات ئاوێتـــەی نێـــو ئیكســـیرێكی پـــڕ مەینەتیـــی 
و چەرمەســـەریی دەكـــرد، تەنهـــا دروێنەكـــەری لەزەتێكـــی ئاژەڵییانـــە بـــوو، 
ــارای  ــە و یـ ــەر پێشـــی بكرابایـ ــات و دەڕۆی، ئەمیـــش، ئەگـ ــا دەهـ ــا ئاسـ بـ
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ـــەو كرۆمۆســـۆمە  ـــرد خـــۆی ل ـــە بێچەندوچـــۆن حـــەزی دەك ـــەوەی هەبوای ئ
بێزراوانـــەی بێبەریـــی بـــكات. ئـــەو شـــتانەی نایەنـــەوە یـــاد، شـــەمێران 
دەیگێڕایـــەوە چـــۆن بـــە منداڵیـــی گـــوڕووی لـــە شـــیر نۆشـــین دەگـــرت 
ــی  ــرینەكانی دایكـ ــرچ و ناشـ ــە چـ ــتەی مەمكـ ــەرەلەقێی ئاڕاسـ و تـــف و سـ
دەكـــردەوە و نەیدەویســـت ئـــەو، وەكـــو بـــا، كـــە تەنهـــا بێباكیـــی بەرامبـــەر 
شـــتەكان گرتبـــووە خـــۆ، دایكیشـــی، ئـــەو تەنـــە درێژكۆڵەیـــەی كـــە ببـــوو 
ـــووەوە، هەندێـــك  ـــە وێڵداشـــەكەوە لێـــی جـــودا بب ـــە دەمامكـــی ژیانێـــك و ب ب
ســـەری لـــە ئاقـــاری ژیـــان الداوی پـــێ  هەڵبـــڕی بـــوو بەهەناســـەیەكی 
ـــی  ـــوو، بەســـوێ  و نووزەیەك ـــی خـــۆی ڕاماب سەركوتكراویشـــەوە لەناوگەڵ
ســـرتەئامێزی ئەوتـــۆوە وەك ئـــەوەی لـــە شـــوێنێكی دوورەوە هاتبـــێ  
گوتبـــووی: كوڕە...كـــووووڕ...ە...؟ كـــە تۆزێـــك وەرام دواكەوتبـــوو، ئەویـــش 
مـــات و بێهەستوخوســـت مابـــووەوە، ئەوســـا ســـینە و دڵـــی ژاوەی كـــوڵ و 
ســـوێ  ببـــوون، لـــە پڕمـــە پڕمـــی دابـــوو، ئینجـــا هێنـــدە نەمابـــوو بۆچڕووكـــی 
ــەوە و  ــت بێتـ ــوو ڕاسـ ــدات، خەریكبـ ــوون بـ ــەی بێئومێدبـ ــە دەركـ ــۆ لـ هەنـ
ـــەرگ  ـــە م ـــش ل ـــە تاڵەموویەكی ـــە ب ـــكات ك ـــاد ب ـــوی ی ـــەو ســـاتانەیش ئاودی ئ
بەئاســـتەم  مامـــان  نەدەكـــردەوە، كەچـــی »جەددەمەریـــەم«ی  جیایـــان 
»ئا«یەكـــی كـــزی لێـــوە هەڵقوواڵبـــوو، چەشـــنی ونبوونـــی پەلەوەرێـــك 
ـــاوا ســـەری لەســـەر قوشـــتگییە كەستەكئاســـاكە  ـــە ئ ـــدا، ئ ـــەڕی خۆی ـــاو پ لەن
ونكردبـــوو و ناڵـــە و زارییەكـــی ئۆخەیئامێـــز لـــە گەروویـــەوە چەكـــەرەی 
ـــو  ـــوو، لەنێ ـــڕی ب ـــد ڕۆژێكـــدا ب ـــااڵی چەن ـــە ب ـــی ب ـــووزە و فیغان ـــوو. ن هەڵداب
ــتاخیزێكی  ــەاڵم چ ڕەسـ ــوو. بـ ــزواو كەوتبـ ــەاڵژاو و نەبـ ــدا هـ جێوبالینگیشـ
دووبارەبـــووەوە لـــە بۆســـەدا بـــوو ئەگـــەر ئـــەم كیژۆڵەبایـــە؟ لـــە ترســـی 
ســـەركۆنە و تانـــە و تەشـــەر و تونـــد و تیژیـــی و گـــوزارە ژەهراوییەكانـــی 
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مێردەكـــەی نەیدەوێـــرا، یـــان زاتـــی نەدەكـــرد ســـاتێكی ناچیزیـــش چییـــە لەنێـــو 
ـــدا پشـــووی پـــاش زاییـــن بـــدات و بحەســـێتەوە، هـــەر دەبوایـــە دەرحـــاڵ  جێ
بـــە ڕەنجەكانـــی و خزمەتـــی شلوشـــەپڕێویی  بكەوێتـــە بەردەوامیـــدان 
ـــی  ـــوو، تاوان ـــە ئەنجامـــی داب ـــكات ك ـــەی ب ـــەو تاوان ـــی ئ ـــار و پینەكردن حاڵوب
كـــچ هێنانـــە دنیا!..بـــەو دەســـتوبرد كردنـــە گەرەكـــی بـــوو ســـێبەرێكی قـــورس 
لـــە خـــۆی دووربخاتـــەوە و پاكانەیەكـــی ڕوونیـــش بەســـەر خەوشـــییەكی 
ـــس  ـــەدا هەروەكـــو خـــۆی قەتی ـــاو كلتوورەك ـــش لەن ـــدات و نەگۆڕانی ـــاودا ب ب

بمێنێـــت و گـــۆڕی گـــوم نەبێـــت.

لەپڕێـــكا ڕاپـــەڕی و هەشـــتاو كەوتـــە دەرەوەی دیـــوارەكان، قاوقریشـــكی 
كناچـــە بێـــوارەكان و هـــاژەی زێیەكـــی دووری كەنداڵەكـــە شـــیناوەردی 
ـــوو.  ـــدا سەراســـیمە ب ـــی كاتیی ـــە پەلەقاژەیەك ـــرد و ل ـــان كاژوواژ ك كەڵكەڵەی
ـــی  ــە چاوەكان ــوو چلـــۆن بـــەو وردییـ ــی نەبـ ـــووەوە، لـــەوە حاڵـ كـــە وردب
توانـــای ئەوەیـــان هەبـــوو بازنـــە بێشـــومارەكانی دنیـــای دەرەوە بگوازنـــەوە 
زێـــواری و بیركردنـــەوەی پـــێ  گەمـــارۆ بـــدەن؟ جەســـتەی كەســـیرەی 
ماندوێتیـــی بـــوو، حەجمـــان ســـرەوتی تێـــدا نەدەگـــرت. داگەڕایـــە خـــوارەوە، 
بـــۆ لـــەو ســـاتەوەختە پـــڕ لـــە بێئۆقرەییـــەدا ئەسانســـۆر كەوتـــە نێـــو هەڵدێـــری 
بیـــری؟ نەیزانـــی، بـــەاڵم هێنـــدەی نەبـــرد دەنگێكـــی دەمگۆئاســـا خاترجەمـــی 
كـــردەوە: زەردەپـــەڕی ئێـــوارێ  دەتاندەنـــەوە پێـــش خـــۆ و وێنـــەی جەڵەبێكـــی 
تێـــرو تەســـەلی لـــە لـــەوەڕگا گـــەڕاوە و چەردەیەكـــی برســـیی و چڵێســـی 
كاوێـــژ و حەســـانەوە لـــەو تخووبـــەی لەڕاســـتییدا تخـــووب نییـــە ئاودیویـــان 
دەكـــەن و ماڵئاوایـــی لـــەو ماوەیـــە دەكات كـــە وەكـــو خوێنێكـــی بێخـــەوش 
ـــر ئاســـۆیەكدا پیاســـەی  ـــە ناهـــەق ڕژا. داگـــەڕا، زۆر دوور ڕۆیشـــت، لەژێ ب
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كـــرد پرســـیاری دوای گەڕانـــەوەی لەبەردەمـــدا قـــووت دەكـــردەوە، ئاخـــۆ 
وەرامێكـــی هەبـــوو بیخاتـــە بەردەمـــی و ڕەزامەنـــدی پێببەخشـــێت؟ نەخێـــر..
ـــی  ـــدی وەرام ـــووەوە، ئی ـــی كردب ـــان خاڵ ـــەك دنیاكەی ـــو هەگبەی ـــە وەك چونك
ـــزە  ـــر نســـێی دارگوێ ـــك لەژێ ـــووەوە، قەدەرێ ـــووەوە. دووركەوتب ـــدا نەماب تێ
پـــڕ ئاشـــیانە و بەخشـــندەكاندا گیانـــی دایـــە دەســـت هەاڵژانێـــك و ڕۆحـــی 
هەواڵـــەی ســـەرخەوێك كـــرد. پاشـــان كـــە ســـێبەرەكەی بەجێهێشـــت گوێـــی 
لێوانلێـــوی خەرامانـــی بێچوونـــی ئاوێكـــی نزیـــك بـــوو، تەنكاوێـــك، بێشـــك 
تاســـەی مەلەوانیـــی ختووكـــە دەدا. پاڵتـــۆ زەبەالحەكـــەی و بەرگـــە گەمـــار و 
چڵكنەكانـــی لەبـــەر داماڵـــی، ســـەعاتە«ئۆریۆن«ەكەی لەســـەر گابەردێكـــی 
ـــەڵ شوشـــتنی پۆشـــاكەكانیدا  ـــد ســـاتۆكەیەك لەگ ـــا و چەن ـــەوڕەش دان مەیل
ـــی  ـــە ئارەزوویەك ـــك ب ـــەی بۆقێ ـــا وێن ـــوو و هەڵیانیخســـت، ئەنج ســـەرقاڵ ب
ـــەوە.  ـــاوە ســـازگارە فێنكەك ـــو ئ ـــۆوە خـــۆی هاویشـــتە نێ ـــراوی نام جڵەونەك
ـــرد  ـــان ك ـــەوە تۆقڵەی ـــە زووبانیی ـــی ل ـــەژارە و كەســـەرە پەنگخواردووەكان پ
و ســـایلی هیســـتیریایەكی بێئامـــان تەقینـــەوە. كتوپـــڕ ســـڵەمینەوە لـــە دەنگـــی 
تێكقژقـــژاوی خۆیـــەوە بەرۆكـــی گـــرت! لـــە ئاگایـــی چـــووە دەرەوە هەتـــا 
ئـــەو کاتـــەی كوڕیژگەیـــەك بـــە قەراغـــی ئاوەكـــەدا گـــوزەری دەكـــرد لـــە 
سەرســـامیی و حەپەســـان بـــە ســـەدا بەیەكاچووەكانـــی دەنگـــی هاوســـەنگیی 
لەدەســـتدا و تلۆربـــۆوە نـــاو باوەشـــی ئـــاوە ڕوونەكـــە. شـــڵپوهوڕێكی 
بـــەردەوام بێدەنگیـــی ئـــەو سروشـــتەی ئەوێـــی لەوتانـــد و ئەوســـا ئیـــدی 
لـــە ئەختوچـــار، تەنهـــا وزەی پێكەنینێكـــی ســـەیر و مكـــوڕی  كۆڵـــدان 
مابـــووەوە، كـــە بڵنـــد بـــووەوە ئـــەم واقیووڕمـــا، لەســـەر شـــانەكانییەوە 
نەختـــە ئازارێكـــی نـــوێ  داچۆڕانـــە ناواخـــن و بـــووە خودانـــی كســـپەیەكی 
ـــوون،  ـــراوەكان هێشـــتا شـــێدار ب ـــە دەرەوە ســـیپاڵە هەڵخ ـــێ  هات ـــاڕام. كات ن
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بـــەاڵم پاكوخاوێـــن وەدیاركەوتنیـــان یەقینێكـــی بەڵگەنەویســـت بـــوو. دەنگـــە 
دەنـــگ  و ژاوەژاو و هـــات و هەڵـــاڵی بەرزاییەكەیـــش نیشـــتبووەوە و 
بـــە ئاســـتەم دەبیســـترا. لـــە كەشـــوبای كپوماتییـــدا كەوتـــە ڕەواندنـــەوەی 
ــدە  ــوو ئەوەنـ ــك بـ ــاڵ و عەیامێـ ــاوەزی، سـ ــەر ئـ ــی سـ ــی و قڕێژیـ دژوێنیـ
پێنەكردبـــوو، پەڕاوەكـــەی ئاوەاڵكـــردەوە و كەوتـــە  جدەویـــی هەســـت 
ڕنووســـكردنی سەرگوزەشـــتەیەكی خۆشـــبەز و تیـــژڕۆ و بـــە دەنگێـــك 
وەك ئـــەوەی لـــە ئەمپلیفایەرێكـــی گـــەورەی ســـینەماییەوە بێـــت لەبەرخـــۆوە 
دووپاتـــەی كـــردەوە: ئـــەوڕۆ ڕەهـــا دەكرێیـــن! هـــەر لـــە تاریكوڕوونـــەوە 
ـــرە  ـــە زنجی ـــر ب ـــد ســـەعاتێكی ت ـــن چەن ـــن و دەڵێ ـــار كردووی ـــێ  تەی ـــان پ خۆی
ــد  ــی چەنـ ــڕۆ ڕۆژێكـ ــن، ئەمـ ــو دەكرێیـ ــەدا ئاودیـ ــت ئاواییەكـ ــەی پشـ چیاكـ
ســـەختە، ئەمـــڕۆ، ســـەرباری ئـــەوەی گیراوێكیشـــم كەچـــی خـــودی خـــۆم ئـــا 
لـــەم زەمینـــەی ئومێـــدە دێرینەكانـــدا جێدەهێڵـــم، لـــە خـــودی خـــۆم دەگەڕێـــم 
هەتـــا گریـــان بـــڕ دەكات تێـــر و پـــڕ بـــۆ قـــەدەری خـــۆی لـــە پڕمـــە بـــدات 
و ئەگـــەر نەیـــش گەڕێتـــەوە چـــار چییـــە؟ دەبـــێ  بـــێ  ئـــەو بـــە پەیژەیەكـــدا 
ســـەركەوم كـــە بـــەرەو وێڵگـــەی هـــەزار بـــە هـــەزاری نەمـــان دەمبـــات. چەنـــد 
ســـاتێك پێشـــتر بیـــرم لـــە ســـەرهات و چارەنووســـی شـــوێنەكە دەكـــردەوە، 
گەلێـــك وەڕس و كەســـەرباری كـــردم. وەكـــو ڕەشـــەبایەكی قودرەتمەنـــد 
دەهاتـــە بەرچـــاو، كـــە هەرچـــی ڕەنـــج و كۆششـــی ســـاڵەكانە ڕایدەماڵیـــی و 
ـــر  ـــژی هەڵدێ ـــە بیناییـــش ڕەنجـــەڕۆی دەكـــردن و ڕێگەكەیشـــی ت ـــەت ل تەنان
ـــووم، وەكـــو بازنەیەكـــی  ـــە شـــاردا چەقێـــك ب ـــد دەكـــرد. كـــە ل ـــد و لەن و كەن
ئاویـــی بـــاوەڕم لـــەق بـــوو، بـــەاڵم بـــاوەڕم هێشـــتا لـــە گرێژەنـــە نەچووبـــوو، 
هەنووكـــە كـــە دەگەڕێمـــەوە، ئیـــدی بـــاوەڕم بـــە چـــی پتـــەوە؟ چـــی مـــاوە 
ـــە هـــەردوو  ـــاوەڕم ل ـــادا هەڵواســـم؟ پـــاش ئـــەوەی ڕووی ب ئومێدەكانمـــی پی
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ئاقارەكـــە، ئاقـــاری ســـارا و ئاقـــاری شـــاخەكان، وەرگێـــڕا، لـــە ناخمـــدا 
تازییەباریـــی و پرســـە فراژییەكـــی ئەمیبییانـــە دەكات و لەنـــاو چێـــوەی 
تەنـــراوی جوغزێكـــی بێبەزەییـــدا دەمێنمـــەوە و لـــە بیردەچم...وادەیـــەك ســـڕ 
دەبێـــت، هێدمەیەكـــی چەتـــوون پەیـــی پێدەبـــات، نازانـــێ  چـــی دیكـــەی بخاتـــە 
ســـەر، وەكـــو پەنجەرەیەكـــی تاریـــك گـــوزارەی خورپەســـاتەكانی دانپێدانـــان 
بەســـەر پەڕاوەكـــەدا وێـــك دێنێتـــەوە و دەكەوێتـــەوە نێوبەینـــی بەرداشـــە 
ـــەی ئۆپۆزیســـیۆنی نووســـینەوەیە و  ـــەو بابەت ـــەوە ل بێســـۆزەكانی بیركردن
بۆتـــەی كاسەســـەری كەیـــل دەكات و مـــۆخ و یـــادگا دەكاتـــە گووشـــینگە و 

قامچـــی مەیگوونـــی ئـــازار بـــە ڕۆحـــی دەگەیەنـــێ .

ئـــەو چەنـــد ڕۆژەی دوایـــی، پێـــش ڕادەســـت كردنەوەیـــان، سەربەســـت 
بـــوون، دەرگای زینـــدان بەڕوویانـــدا ئـــاوەاڵ كرابـــووەوە و دەیانتوانـــی 
ئازادانـــە بـــە هەمـــوو الیەكـــدا بێـــن و بچـــن. ئـــەم هـــەر ئاڵفتـــەی تەنیایـــی 
بـــوو، تەنیایـــی خولیـــا و دەرۆزەكردنـــی ســـات بـــە ســـاتی بـــوو. مقـــۆ مقـــۆی 
ســـەرومڕ و دەنگـــۆی گفتوگـــۆ و دانوســـتان، تـــۆزی ژێـــر ســـمی چارەوییـــە بە 
ـــە كەوتـــووە بەردەوامەكانـــی ئەفســـانە كۆنـــەكان بـــوو، پەیتـــا پەیتـــا  چوارناڵ
ــەوەی  ــەمای بڵندبوونـ ــەوە سـ ــای مەردوومـ ــارە مێروولەئاسـ ــە زاری شـ لـ
دەكـــرد. هێشـــتاكێ  لێرووكانـــە بـــە ســـەرفیرازیی نەســـپێردرابوون! مشـــتومڕ، 
یـــان ســـازش و گفتوگـــۆ لەگـــەڵ دەوڵـــەت پەڕاگەنـــدەی ســـەر زارەكان 
ببـــوو، پرەنســـیپە شۆڕشـــگێڕییەكان دەمەونخـــوون ببوونـــەوە و داخوازییـــە 
ـــە  ـــەو ســـیفەتە پۆزەتیڤان ـــۆ ئ ـــۆڵ ب ـــوو. دەه ـــان داب ـــە كەمیی ـــەكان ل نەتەوەیی
دەنگێـــورا كـــە حەججاجەكـــەی پایتەخـــت ئەشـــتابایانی شـــكنەدەبرد. ئـــەم 
دەكەوتـــە هەڵكۆڵینـــی ئـــەو یادەوەرییـــە لەبیركراوانـــەی خڵتەیـــان نیشـــتبووە 
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ـــن؟ ئاخـــۆ كێماســـییەكە  ـــە كوێ ـــی شـــەقاوەكانی ڕوو ل هـــزری، ئاخـــۆ دەیزان
لـــە كوێـــدا بـــوو؟ دركێـــك تیشـــكێكی كـــزی پێدەبەخشـــیی، ژیـــان بەرجەســـتە 
دەبـــوو، ژیـــان، ســـەرەنجامە بێپایانەكـــەی خـــۆی لـــە گـــەڕەالووژەی پێیەكانـــی 
ڕەنگـــی خۆڵەپووتـــی دابـــووەوە و بـــەرەو نادیاریـــی ئاییندەیەكـــی بێـــزراو 
كێشـــیان دەكـــرد. مـــەودای نێـــوان خـــەزان و وەرزە شـــوێنگرەوەكەی 
تەنگەبەرتـــر  وچـــان  ڕۆژ  بـــە  ڕۆژ  بڕەوێتـــەوە،  لەوەدابـــوو  دواتـــری 
ــی  ــەوداكان ڕەنگـ ــرد مـ ــەوە دەكـ ــی بـ ــدێ  ڕۆژیـــش دركـ ــووەوە و هێنـ دەبـ
ڕەســـەنزادەی خۆیـــان دۆڕانـــدووە و بەهیـــچ كلۆجێـــك بوونێكـــی ڕســـكاو 
و مكوومیـــان بەخـــۆوە نەگرتـــووە. هەندێجـــار بەڕادەیـــەك ناهمـــێ  دەبـــوو 

كەڵكەڵـــەی تەنهـــا ئـــاوەژوو بوونـــەوەی شـــتەكانی بەخـــۆی دەبەخشـــیی.

ئـــەو بەیانییـــە، دەمێـــك بـــوو كەڵەشـــێرەكانی گونـــد لـــە خوێنـــدن كەوتبـــوون 
و قووقانیـــان بـــە یـــاد ســـپاردبوو، دووی »بەهزاد«كەوتن،«كاوە«یـــش 
بـــە تفەنگێكـــەوە جێپێـــی هەڵگرتبـــوون. ڕۆژێكـــی فـــرە لـــە هەستوخوســـت 
بـــەدەر و وەڕســـكەربوو. ئەدگارێكـــی دەعجـــاو و زیندووییەكـــی شـــڵەژاوی 
دنیـــاوە  بـــە دەوروبـــەردا دەبەشـــاندەوە، ڕەنگـــە ســـەرنجی »بەســـەر 
ــە ئەمـــی دەبینیـــی.  ــە كـ ــێكدا بوورووژاندایـ نەگەڕانـــی« لـــەالی هـــەر كەسـ
مەینەتییەكـــی  لێوڕێـــژی  ببـــوو،  ناوەكییانـــە  بێنەوبەرەیەكـــی  ئامبـــازی 
دەروونیـــی و كسپەكســـپێكی تیـــژی كردبـــوو نەیدەزانـــی پێناســـەی بـــكات و 
دەریبخـــات كـــە شـــیرازەی بەرزەفتكردنـــی ناكۆكییەكانـــی لەكیـــس چبـــوو. 
كـــە هەستیشـــی پێكـــرد، هەمـــوو تەقەلالیەكـــی لەپێنـــاوی ئـــەوەدا بـــوو 
بیگرێتـــەوە و بیهێنێتـــەوە ژێـــر ســـاباتی ڕكێـــف. ئەژنۆكانـــی بوومەلەرزەیەكی 
ناحەزیـــان تێكەوتبـــوو، خـــۆی بەســـەر پێـــوە ڕاگیـــر نەدەكرد.«بەهزاد«چەنـــد 
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جارێـــك تێـــی نـــواڕی و وەكـــو كاپیتانێكـــی دەریـــاوان دەنگـــی لـــێ  كـــرد: وەرە 
ئێرە..هەســـتی كـــرد ئـــەو زمانـــە زبـــرەی لـــێ  ناوەشـــێتەوە، قەتیـــش ئـــاوا 
ــا، كـــە گەیشـــتە  فەرماندەرانـــە نەیدوانـــد بـــوو، ســـەخت هەنـــگاوی هەڵدەنـ
ــۆ  ــە، بـ ــەوە چییـ ــی: ئـ ــەر وتـ ــا، یەكسـ ــەم داكاسـ ــارەی ئـ ــەو بـ ــی لـ حەناسـ
ـــی وەرام ڕووی  ـــت؟ چاوەڕێ ـــۆ ناســـاغ نی ـــت، خ ـــدە ســـەخڵەت دیاریی ئەوەن
تێنـــا. دەنگـــی تۆنـــی خـــۆی لـــە دەســـتدابوو، تەنانـــەت گوێچكەكانیشـــی 
دەقۆزتـــەوە.  هەڵبزڕكاویـــی  بـــە  دەوروبەریـــان  دیكـــەی  دەنگەكانـــی 
قومقومـــۆك  وەكـــو  بـــوو،  ئاخاوتنـــی  ئامێتـــەی  ڕێشـــدار  كەســـەرێكی 
ــە..نازانم..  ــم مەپرسـ ــی: لێـ ــۆ وتـ ــرد و بەكاوەخـ ــەوی كـ ــەرێكی بەرزونـ سـ
ـــۆ  ـــەم بارودۆخـــەم ب ـــەم شـــیرازەی ئێســـتاكێی ئ ـــم و دەب ـــە دێن ـــد كەڵكەڵ هێن
یـــەكااڵ و ڕوون نابێتـــەوە. لـــەوە دەترســـم بـــەر لـــەوەی لـــە ژیـــان تێبگـــەم 
گەوهەرەكـــەی لـــە شـــەباقەی پەنجەكانمـــەوە بكەوێتـــە خـــوارەوە و لـــە 
ــت  ــی گرتبێـ ــە بەرۆكـ ــی كێوییانـ ــەوەی دڵەكوتەیەكـ ــت! وەك ئـ ــاوم ونبێـ چـ
ئەمـــەی دەرپەڕانـــد. ئەویـــش پـــاش گـــوێ  شـــلكردن، چاوەكانـــی بوونـــە 
ـــی  ـــك پێڵووەكان ـــد كەڕەتێ ـــی گـــرت. چەن ـــری ســـەركۆنە و تێیان ـــك تی جووتێ
پرتەپرتیـــان كـــرد و بەبێئـــەوەی بڵێـــت: »ئـــەو گیرودارانـــەی كرمێوونیـــی لـــە 
ـــەن،  ـــەوە قەتیســـت دەك ـــە ژیان ـــدا دەڕســـكێنن، قوالپئاســـا ب ڕۆحـــی ماندووت
یاخـــود دەاللەتێكـــی تـــر بـــە بەردەوامییەكـــەی هەڵكردنـــت دەبەخشـــن.« ئـــەم 
لـــە بـــێ  متەقییـــە شـــپرزەكەی حاڵیبـــوو. ئـــەو كـــە بـــە مەســـەلەیەك، یـــان 
ـــوو، ســـەرومڕ  ـــراو دەب ـــراو كارتێك ـــدا وت ـــە ئانوســـاتی خۆی دەرەنجامێكـــی ل
ـــی شـــێی  ـــی پەیوەســـت دەكـــردن، وەك بڵێ ـــد و برۆكان ـــی دەنووقان چاوەكان
بێتاقەتییەكیـــان تێـــدا بزێـــت دەبوونـــە ســـەرابێكی دوورو ئەودیـــو پێڵـــووە 
ــیارەكەوە،  ــە پرسـ ــەر لـ ــكە ترووســـك. هـ ــتە ترووسـ ــان دەخسـ ژاكاوەكانیـ
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یـــان لـــە وەرامـــە چاوەدوونەكراوەكـــەوە، مەزەنـــدەی ئـــەوەی دەكـــرد 
ــان قایلنەبـــوون تێڕامانێكـــی  مەبەســـت كـــوێ  دەپێكـــێ ، ئیتـــر قایلبـــوون، یـ
بـــێ  تخووبیـــان تێـــوە دەئااڵنـــد، دەتگـــۆ لـــە ڕۆخێكدایـــە و دەنۆڕێتـــە شـــینایی 
دەریـــای بێسەروشـــوێن و وای نیـــازە باڵنـــدە شیرئاســـاكانی ڕووبەرێكـــی 
بێحەدوســـنوور بخاتـــە نێـــو تۆڕەكانـــی كەڵكەڵەیـــەوە. لـــەو وچانـــە ناچیـــزەدا 
ــەوە  ــە داوییـ ــەر بكەوتبایەتـ ــوو، گـ ــێك بـ ــو خواسـ ــی وەرام و باسـ عەوداڵـ
ڕوانگـــەی گەشـــدەبووەوە و ئەمەیـــش پاڵـــی بـــە لێـــوە زەردیلـــە كڵـــۆم 
دراوەكانییـــەوە دەنـــا بـــۆ ئـــەوەی بـــە بارتەقـــای وشـــەكان بكرێنـــەوە و 
بڵێـــت: كونەپەپووەكانـــی ســـەر گوێســـوانەی دەروونـــت هەڵفڕێنـــە، لـــە 
ڕەهاییـــە زەوتكراوەكـــەی ئێســـتات تێفكـــرە، لـــەوە تێفكـــرە کـــە چەنـــد 
ڕۆژێكـــی تـــر دەســـتەبەری دەكەیتـــەوە و دەگەڕێیتـــەوە نـــاو شـــار، ئـــەو، 
بـــە  شـــتەكان  تـــازەی  و  جیـــاواز  دەبینیی..بۆنێكـــی  ئەوانیتـــر  ئەویتـــر، 
ـــی  ـــوون و تاقیكردنەوەیەك ـــی ئەزم ـــۆ ئێســـتا خاوەن ـــە ت ـــن، چونك ـــا دێ لووتت
ــتیش  ــوو، شكسـ ــت  نەدەبـ ــە شكسـ ــەوە نەبووایـ ــری، تاقیكردنـ دەوڵەمەندتـ
ـــت و قەتاوقەتیـــش  ـــە شـــتەكان ڕانەدەمای ـــاواز ل ـــە بەشـــێوەیەكی جی نەبووای
ـــۆ وەك مـــرۆڤ هەمیشـــە  ـــە، ت ـــش نەبوونای ـــۆڕا.. ئەمانەی ـــان نەدەگ بۆنەكانی
شكســـتت دەدوورییـــەوە و پەنـــدت لـــە ڕۆژەكان وەرنەدەگـــرت. خەنـــی 
لـــە خـــۆت، دۆزینەوەیەكـــت هەیـــە شـــەقڵی خۆتیـــان پـــێ  ببەخشـــیت، ئـــەی 
ـــەوە  ـــن بڕۆم ـــەر م ـــۆوە، ئەگ ـــاو كەوشـــەكانی ت ـــە ن ـــن خـــۆم باوێم ـــەر م ئەگ
هاوكێشـــەكە چـــی لێدێـــت؟ دەبـــێ  قەوارەیەكـــی  ونبـــوو بـــەو دۆزینەوەیـــەی 
خـــۆم ببەخشـــم و لـــە خۆرگیرانێكـــی درێژخایـــەن، نانـــا خۆرگیرانێكـــی نیمچـــە 
ئەبەدیـــی بدوێـــم..وەك بڵێـــی لـــە هەمـــوو ژیانیـــدا ئەوەنـــدە قســـەی نەكردبـــێ ، 
هەناسەســـواریی بەســـەریدا زاڵبـــوو. ئـــەو عانـــە دنیـــا لـــە هەڵدێـــری دیدەكانـــی 
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ـــەوەی پێشـــتریش  ـــوو. لەگـــەڵ ئ ـــە خـــوارەوە و وردوخـــاش ب ئەمـــەوە كەوت
ــی  ــكڵە لێـ ــەم شـ ــەم بـ ــەاڵم النیكـ ــوو، بـ ــاوازەی نەبـ ــۆ و نـ ــی ئەوتـ بایەخێكـ
ڕانەدەمـــا، لـــەوە بێمەیـــل و دڵگیرتـــر بـــوو دێمانـــە لەگـــەڵ دەوروبـــەردا 
ببەســـتێت، كەچـــی ســـێبووریی خـــۆی ئـــاوا دایـــەوە: گوێـــم ڕادێـــراوە، خـــۆم 
لـــە نەخشـــەی ســـەرگەردانییش نەبـــواردووە، ســـێبوورییم بـــەو قسانەیشـــدا 
دێتـــەوە كـــە هەموومـــان دەهاوێتـــە دەرەوەی ئـــەم كەشـــتییە نوێیـــەی 
واماندەزانـــی ســـێاڵوەكەی بەڕێوەیـــە، واماندەزانـــی نووحێكـــی تێدایـــە، 

بـــەاڵم ئەفســـووس!! 

ســـەرقاڵی  منداڵـــەكان  ژوورەكـــەدا  ســـەرەو  ناهەمـــوارە  ڕێـــگا  لـــە 
گوێـــز چنینـــەوە بـــوون و ناوبەناویـــش یەكدییـــان دەدایـــە بـــەر گوێـــزە 
زۆروزەبەنـــدەكان. تـــازە دركـــی بـــەوە كردبـــوو كـــە هێشـــتا ســـەلیقەی 
ـــدا نەخســـتووە، شـــتەكانیش  ـــە هـــەواری ڕۆحی ـــەی ل ـــر بارگ بوونێكـــی كامڵت
لـــە نادیـــارەوە بـــە سرووشـــێكی تایبـــەت بـــۆی ڕەوانـــەی خـــوارەوە ناكرێـــن! 
ـــەی  ـــكات و لەســـەرزەمینی دنیاك ـــان ب ـــەوە پێویســـتە ئافەریدەی ـــە پێچەوان ب
ــێتەبەر، وەلـــێ   ــان بپۆشـ ــكێنێ  و ســـەروەرییەكی مرۆڤانەیـ ــدا بیانڕسـ خۆیـ
لەنێـــوان ئـــەو هەمـــوو بێهیوایـــی و شـــپرزەیی و ئاشـــیفتەییەدا دەیتوانـــی 
شـــتێكی بەرهەمـــداری ئەوتـــۆ بڕســـكێنێت پاشـــتر بـــەرەو بااڵیـــی بـــەرزی 
بكاتـــەوە؟ یاخـــود مانایـــەك بخاتـــە نێـــو دنیـــای دركییـــەوە تاوەكـــو هێنـــدە 
دەســـتەپاچە بەدیـــار نەكەوێـــت؟ ئاخـــۆ هەاڵڵـــەی مەبەســـت شـــیرینییەكی 
ــزر  ــانەی هـ ــوی شـ ــە ئەودیـ ــە دەكەوێتـ ــەو بڕوایەدایـ ــان لـ ــێ ، یـ پێدەبەخشـ
و تێفكرییـــن و هێزێكـــی نادیـــار كۆنتڕۆڵـــی بەدەســـتەوەیە و بێبەریـــی 
دەكات لـــەو لەزەتـــەی دۆزینـــەوە پێیدەبەخشـــێت؟ دەتوانـــێ ؟ بێگومـــان 
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ــرد،  ــرۆی كـ ــدا نغـ ــو بەرپەرچنەدانەوەكانـ ــت لەنێـ ــی دەمودەسـ پەرتبوونێكـ
بینایـــی  بـــزر وەبـــەر  جوواڵنـــەوە و بوونـــی زارۆڵـــەكان پەرێشـــان و 
ـــازە خنكاوێـــك پەیـــی بـــە  ـــوەدای ڕۆچـــوون بـــوو، وەكـــو ت ـــر هەڵ كەوتـــن، پت
ســـەرڕووكەوتن نەبـــرد، وەكـــو فیشـــەكێكی وێـــڵ پەیـــی بـــە خـــۆی بـــرد كـــە 
بەلەســـانە لوولـــەی تفەنگێكـــی بەجێهێشـــتبوو بـــەرەو ئارمـــان كەوتبـــووەڕێ ، 
دوا گۆڵیـــش پێكانـــی نیشـــانە و لـــە ناواخنیـــدا ســـاردبوونەوەی بـــوو، 
ـــی  ـــە ڕیتمێك ـــزاد«ی ل ـــوو! كە«بەه ـــاردا نەماب ـــە ئیزب ـــدی نیشـــانە ل ـــەاڵم ئی ب
ــی  ــە تۆنێكـ ــتووە، بـ ــەم تێنەگەیشـ ــد لـ ــۆی وانوانـ ــی، خـ ــازدا بینیـ ــاوا نەشـ ئـ
پەژارەهەڵگـــرەوە بەرهەڵســـتیی ئـــەوی كـــرد و وتـــی: پێموابـــێ  چـــاك لـــە 
مەبەســـتم حاڵـــی نەبوویـــت، چونكـــە مـــن هـــەر ئامـــاژە بـــە خـــۆم نـــادەم، 
بەڵكو..هەرچەنـــدە تەمـــی خەســـتی ســـەر دیدەكانـــی زۆر لـــە ڕەوینـــەوەوە 
ـــرەدا تەوەرەكـــەی خـــۆی  ـــر كەوتبـــووەوە، هەســـتی كـــرد بازنەكـــە لێ دوورت
كامـــڵ دەكات و بەرجەســـتەیی بەخـــۆوە دەگرێـــت. لەژێـــر لێویشـــەوە 
ـــە بەرگوێـــی خـــۆی: لەگـــەڵ ئەوەیشـــدا هێشـــتا ئێـــرەم پـــێ   ورتەورتێكـــی دای
ـــارە  ـــۆ دووب ـــووس، ب ـــە چارەن ـــەوە ل ـــۆ بیركردن ـــرە ب ـــرە لەبارت خۆشـــترە، ئێ
ئەزمـــوون كردنـــەوەی باردارییەكـــی تـــری سەرنوێشـــت. چونكـــە لـــەوێ ، 
ــتان  ــەییە! زسـ ــێكی هەمیشـ ــەی وەرزی ترسـ ــەوە چلـ ــتییدا بیركردنـ لەڕاسـ
و ڕەقووشـــك هەڵگەڕانـــی وچانەكانـــی ســـەركۆنە و گازاندەكانـــی ئێـــرە 
ـــی  ـــڕوو و كەرامەتێك ـــزی ئاب ـــە ئامێ ـــەوە ل ـــەك گەرمبوون ـــەم ن پەســـەند دەك
زیندەبەچاڵكـــراو. بـــەاڵم ئیتـــر دەبـــێ  شـــتێكی دیكـــە زیندەبەچـــاڵ بكـــەم، كـــە 
ئەویـــش خۆمـــە. لەڕاســـتییدا ئـــەم وشـــانە وێنابـــوون و بەخێرایـــی دەنـــگ بـــە 
ئەندێشـــەیدا تێپەڕیـــن و لـــە یـــادی نەچـــوو بـــە خـــۆی بڵێـــت: ئێســـتاكێ  هێنـــدەی 
هێـــزی كێشـــكردنی چەقـــی زەمیـــن چاوەكانـــم بـــۆ بینینێكـــی تـــازەی شـــتەكان 
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پێویســـتییان بـــەوێ  هەیـــە، هەروەهـــا بۆئـــەوەی لەنـــاو شـــەپۆلی نادیـــاری 
مەســـتیی و خەنـــدەی تۆزوگـــەرد لێنیشـــتووی پەناوپەســـارە ماتەمبـــارە 
فەرامـــۆش كراوەكانیشـــدا، ســـەرجەمی دنیـــا تاریكەكانـــی مێژووەكـــەی 
ـــی  ـــی كەیل ـــە وای وت، دڵ ـــە. هەرك ـــەوێ  هەی خـــۆم بســـڕمەوە، پێویســـتییم ب
ســـونگییەكانی داخورپـــان و بەخـــوڕ داهاتنـــی فرمێســـكە تێزابئاســـاكان 
بـــوو، ســـەر ڕدێنـــە شـــۆڕەكەی زەنگۆڵـــە بـــێ  هارمۆنییەكانیـــان لـــە كوڵـــی 
هارمۆنییەكـــی نـــاوازە گـــرێ دا. ســـەری پڕبـــوو لـــە زایەڵـــەی ســـەداكانی 
یادەوەریـــی، لەنێـــو كەشـــتیی شـــڵەقاو و لەرزۆكـــی لەپـــی دەســـتەكانا تەپاوتـــل 
و جینگڵـــە دەوروبـــەری ســـەریان گـــرت. ڕەشـــایی ڕابـــردوو بـــە سەرســـامیی 
ــە  ــدی بـ ــەر پەیوەنـ ــتێك هـ ــوو شـ ــردەوە: هەمـ ــری كـ ــپارد، بیـ ــتای سـ ئێسـ
ڕابـــردووەوە هەیـــە، چونكـــە لـــە ڕابردوویەكـــی وەكـــو ئـــەوەی ئێمـــەدا شـــتێكی 
لەمـــەی ئێســـتا باشـــتر بەرهـــەم نایـــەت نا..لەنێـــو ســـاتەكان و شـــتەكان و 
تەنانـــەت پشـــووەكان و تێفكریینەكانیشـــدا ســـۆراخی ئایینـــدەی دەكـــرد، 
ـــوو، نەیدەهێشـــت  ـــاد ناب ـــەی بنی ـــە و قەب ـــەدەر تۆكم ـــە ڕادەب شـــوورەیەكی ل
بچێتـــە نـــاو كیشـــوەری هاتـــووەوە، ســـۆراخی ئـــەم، گەڕانـــەوە نەبـــوو بـــەرەو 
ـــو گەیشـــتن  ـــوو، بەڵك ـــۆ خوڵقاندب ـــەو كیشـــوەرەی گوزەشـــتەی ب ـــی ئ زەمەن
بـــوو بـــەو زەمەنـــەی دواڕۆژی دەخوڵقانـــد. كاتـــێ ئـــەم بیركردنەوەیـــە 
زەفـــەری پێبـــرد، وەكـــو زامێـــك وابـــوو عەوداڵـــی ســـاڕێژبوونەوە نەبێـــت، 
ـــت،  ـــەوێ  تاریكســـتانەكەی خـــۆی بەجێبهێڵێ ـــوو نەی ـــەك واب ـــو ئاوڵەمەی وەك
ــە باوكـــەكان  ــە نەبێـــت كـ بـــۆ ئـــەوەی دەرگیـــری تـــۆڕی ئـــەو چارەنووسـ
ــایش هـــەر وا بیـــری دەكـــردەوە. ئـــەو  ــتا، ئەوسـ دەیچنن..نـــەك هـــەر ئێسـ
ڕۆژەی لەگـــەڵ«ڕزگار«ی هاوپۆلیـــدا بەســـەر جۆگەلـــەی چڵكاوەكـــەی 
خـــوار ئـــەو ئاســـنەڕێیەی بەســـەر شـــارەكەدا ســـەپێنرابوو گـــرەوی بازدانیـــان 
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كـــرد، ئینجـــا ســـەركەوتن بـــۆ ئـــەوەی بـــەرەو قوتابخانـــە شـــۆڕبنەوە، 
ئێســـتایش تابڵێـــی بـــە جوانـــی دیمەنەكـــەی بـــۆ بەرجەســـتە دەبێتـــەوە، 
چـــۆن ناكاوێـــك لەمـــی پرســـیی: حـــەز دەكـــەی باوكـــت بمرێـــت؟ نەیزانـــی 
ـــەو پرســـیارەی لێكـــرد! بـــەاڵم وەكـــو لوغزێـــك چـــاوی ئەندێشـــەی  بۆچـــی ئ
بـــە هۆكارەكەیـــدا خشـــاند و وەاڵمدانەوەیـــش، هەڵبەتـــا زۆر ئاســـانبوو، 
ــە  ــی هاتنـ ــەوەی ئەركـ ــو ئـ ــوو، هەروەكـ ــرە دژواربـ ــەی فـ ــێ  پێكەوتەكـ وەلـ
دنیـــای ئـــەوە بووبـــێ  بە«بەڵێ »یەكـــی گومانهەڵنەگـــر بەرســـڤ بداتـــەوە. 
ــەوە  ــاوەڕوان نەكراویـــش بەالیـ ــی چـ ــوو و بەڵێیەكـ ــەرزەكار بـ ــەودەم هـ ئـ
زۆر ڕەوابـــوو، بـــەاڵم بـــەالی ئـــەوەوە لیســـێكی ناگەهـــان بـــوو درزی خســـتە 
ــەر  ــە هـ ــەو بەڵێیـ ــرد ئـ ــر پەیـــی بەوەبـ ــە، دواتـ ــەرییەوە، چونكـ کەللــــەی سـ
تەنهـــا وەاڵمـــی ئـــەم نەبـــوو، بەڵكـــو لـــە قوواڵیـــی ئەویشـــدا ئەپارتمانێكـــی 
ســـەركەش بـــوو نـــەك هـــەر لەنائـــاگا، لـــە ئاگایشـــدا ســـەری لـــە هەورەكانـــی 
ڕەتكردنـــەوەی بـــاوك دەســـوی، بۆیـــە هـــەر دوای بەڵێكـــەی وەرچەرخـــا 
و بـــە حەپەســـانەوە الفیتەی«بۆ«یەكـــی گـــەورەی ڕووبـــەڕووی دیـــواری 
بێدەنگییەكـــەی ئەمـــدا هەڵـــدا و خـــۆی لـــە قوڕوچڵپـــاوی نیفاقـــە كۆنـــەكان 
گەوزانـــد. ســـەرباری ئـــەوەی ســـێی ناوەندییـــش بـــوو، یـــادی هێشـــتایش هـــەر 
زینـــدووە، چونكـــە دەزانێـــت چـــی وت، وتـــی: لەبەرئـــەوەی لـــە باڵنـــدەكان 
بێبـــەری كـــردووم. ئـــەو چاوەكانـــی داپچڕانـــد و ئـــەم وەیزانـــی  بـــە چـــاو 
گوێبیســـتی وەرامەكـــەی بـــووە. ئیـــدی كەودەنانـــە وشـــەی كۆتـــری واژە 
كـــردەوە وەك بڵێـــی لۆمـــەی ئـــەوەی بـــكات و پێـــی بڵـــێ : هـــەر لەبەرئـــەوەی 
ناهێڵـــێ  كۆتـــر بەخێـــو بكەیـــت ئاواتـــی مەرگـــی دەخوازیـــت؟ وێـــڕای ئـــەوەی 
نەیزانـــی بۆچـــی بەرپەرچـــی دایـــەوە، هیـــچ ورتەیەكـــی لێـــوە نەهـــات. بـــەاڵم 
ســـەرهاتی چەنـــد ســـاڵێك پێشـــتری باوكـــی ئـــەوی بیركەوتـــەوە.  ســـەرهاتی 
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هەڵگرتنـــی ژنێكـــی گەنـــج كـــە ڕاســـتییەكی حاشـــا هەڵنەگـــری ســـەر زاری 
هەمـــوو خەڵكـــی گەڕەكەكەیـــان بـــوو. بۆیـــە لێوەكانـــی دووباڵـــی گەورەیـــان 

بـــە خەندەیەكـــی ســـەرپێییانەی چەتـــوون بەخشـــیی.

ـــی  ـــی گەندەموویین ـــەر گیان ـــوو شـــتێك ب ـــش هەم ـــورزە پێ ـــر و گ ـــەم زەب ئ
میهرەبانەكانیـــش  ڕۆندكـــە  لـــە  جگـــە  هەڵكـــڕووزا،  و  كـــەوت  ڕۆحـــی 
ـــە  ـــاوی دەكەوت ـــری شـــكنەدەبرد، چ ـــان و پەســـارگەیەكی ت ـــەوالوە دەرەت ب
ــی  ــزی هەنۆیەكـ ــی جوغـ ــك و خودیشـ ــی هەنیسـ ــەوەرە بچكۆلەكانـ ــو تـ نێـ
بێســـەروبەر داگیـــری دەكـــرد. بارێكـــی ناخواسایی«بەهزاد«یشـــی دووچـــار 
كردبـــوو، شـــەپڕێو بـــوو، ســـیمای دەتگـــوت كاغەزێكـــی گرمۆڵـــە كـــراوە و 
فڕێدراوەتـــە نێـــو تەنەكـــە خۆڵێكـــی بەتاڵـــەوە. ئـــەم هەســـتی بـــەوە دەكـــرد 
ــەرەتا  ــت. سـ ــە دەبێـ ــە خەفـ ــە و خەریكـ ــوومەی دووكەڵێكدایـ ــو وەیشـ لەنێـ
ئـــەوەی ئـــەو بـــە زاریـــدا هـــات بریتـــی بـــوو لـــە كۆمەڵـــێ  وشـــەی بەیەكاچـــووی 
گیـــرۆدەی  پـــاش مەنگییەكـــی پڕخـــرۆش وتـــی: ڕاڕایـــی  كوێَرفـــام، 
ـــت، مـــرۆڤ  ـــت نەئاڵۆزێ ـــت، لێ ـــای كردووی ـــی و دڵتوندییەكـــی بێكۆت نیگەرانی
هەمیشـــە لە ناواخنی بازنە وەهمیی و نادیارەكەدایە و هەموو شـــوێنێكیش 
بـــۆ ئـــەو هـــەر چەقـــە. ئیتـــر مـــەودای جیاوازییـــەكان ڕەویوونەتـــەوە و دەربـــاز 
بوونیـــش ئەفســـانەیەكی بـــێ  شـــیرازەیە و هیچـــی تـــر. وشـــەكان موتوربـــە بـــە 
غەمێكـــی ئەزەلیـــی دەردەپەڕینـــە دەرەوە، خـــەم وخووســـەیەكی لـــە جـــاران 
ــی  ــە كەینوبەینێكـ ــی بـ ــەم دركـ ــوواڵن، ئـ ــدا هەڵدەقـ ــە بوونیـ ــر لـ توندوتیژتـ
ناوەكییانـــەی ئـــەو كـــرد و پـــاش هەڵوەســـتەیەك گوتـــی: ئـــەی تـــۆ لەنێـــو 
ئـــەم میالنكۆلیـــا بێدواییـــەدا بـــە تەمـــای چیـــت؟ وێنەدەچـــوو ئـــەم پرســـیارەی 
ــووەوە و  ــی كردبـ ــری لێـ ــە زۆر بیـ ــت، چونكـ ــكڵ بێـ ــێ  توێـ ــیارێكی بـ پرسـ
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ماوەیەكیـــش بـــوو ســـەری زوبانـــی زووراندبـــووەوە، دەیـــوت وێڵداشـــێكە 
ـــورس  ـــان ق ـــت. بێگوم ـــووە و دەرناپەڕێ ـــاو ڕەحـــم ب ـــری شـــتێكی ن و دەرگی
بـــوو، وەلـــێ  ســـەیر و ســـەمەرە نەبـــوو، كاتـــێ  ئـــەو لۆچانـــەی بینیـــی كـــە 
ـــە ســـیمایدا بەرجەســـتە دەكـــرد،  ـــان ل ـــە پەنگخواردووەكـــەی ناوەوەی فەرتەن
ــەوە  ــدی وەاڵمدانـ ــە ئومێـ ــان بـ ــیمانییەك مایەپووچییـ ــەهۆڵبەندانی پەشـ سـ
ــاكاو  ــتەمۆ و پێداگـــری لێوەلەرزەیەكـــی نـ ــیی، تووڕەییەكـــی نادەسـ بەخشـ
بەشـــێوەیەكی ناهەمـــوار لـــە البـــۆری بیركردنەوەیـــدا وەاڵمیـــان ڕســـكاند. 
»بەهزاد«بـــە بێئـــەوەی ڕووی لـــێ  وەربگێـــڕێ ، بـــە داخێكـــەوە وتـــی: بارگـــە 
تێكنـــان، بیـــرم لـــە بارگـــە تێكنـــان كردۆتـــەوە، لەڕاســـتییدا دەمێكـــە بیـــرم 
ــە  ــە لـ ــردووم كـ ــدوو كـ ــەی مانـ ــەوە كەڵكەڵـ ــەو كاتـ ــەر لـ ــەوە، هـ لێیكردۆتـ
شـــەڕی ناوخـــۆ لـــە یەكێـــك لـــە مەڵبەندەكانـــی ئـــەم حیزبـــە بـــە مۆجیـــزە 
لـــە ســـەدان فیشـــەكی بـــراكان بەلەســـە بـــووم و تیانەچـــووم. بـــە تەمابـــووم 
بەهانـــەی ژیانێكـــی ماقووڵتـــر و كۆمەڵـــێ  بەهـــای جوانتـــر لێـــرە بدۆزمـــەوە، 
ـــن هیچـــی  ـــەم ناشـــرینییەی ناتوانی ـــان، ئ ـــو هەمـــان جیه ـــەاڵم كەوتمـــەوە نێ ب
دەرهـــەق بكەیـــن لـــە دەرەوە نییـــە، نـــاوەوە دەیســـەپێنێ ، نـــاوەوە، دەمێكیشـــە 
قەناعەتـــم بـــەم شـــتانە نەمـــاوە! لێـــرە فێـــر بوونـــە هـــەر جـــارەی ناوێـــك 
لـــەو كەســـانە دەنێـــن كـــە بەئـــاگا، بـــە هـــۆش و گۆشـــن، خوێنـــدەوارن و 
شـــتیان بەســـەردا تێناپەڕێـــت، چونكـــە ئەمانـــە بێكەڵكـــن بـــۆ ئـــەوان و وەكـــو 
ـــەو  ـــدی ئ ـــش چی ـــە منی ـــەن. بۆی ـــەوی ناك ـــان ن ـــۆ فەرمانەكانی ـــل ب ـــۆت م ڕوب
كـــوڕە نیـــم کـــە هەتاوەكـــەی ئـــەم حزبـــە لـــە خەیاڵمـــدا هەڵدەهـــات و ڕاپێچـــی 
ـــەم ســـەرزەمینە شـــاخاوییەی دەكـــردم، بەڕاســـتیی پێـــی هەڵخەڵەتابـــووم،  ئ
تۆزقاڵـــە  تەنانـــەت  هەتـــاو،  نـــەك  زســـتانێكدام،  لـــە  دەكـــرد  هەســـتم 
ــی هەڵخەڵەتـــام و پـــاش  گەرمییەكیـــش بەشـــەوارەی دەخســـتم، بۆیـــە پێـ
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چـــەن بـــە چەنێـــك ئینجـــا زانیـــم گەرمییەكـــی درۆزنانـــەی هەیـــە، فریـــوودەرە 
و دەبـــێ  لـــە هـــزر و ئەندێشـــەمدا بیكوژێنمـــەوە و عەوداڵـــی یەكێكـــی تـــر 
ـــەم، نـــەك لەنـــاوەوەی بەرقـــەرار بێـــت. چـــی  بـــم، یەكێـــك لـــە دەرەوەی کەللـ
ـــە ئێـــرە نەمـــاوە، بـــەاڵم خـــۆ ئەمـــە وای  تـــر بڵێـــم، ئەگەرچـــی قەناعەتیشـــم ب
لێنەكـــردووم هـــەر بەیەكجاریـــی قەناعەتـــم بـــە هیـــچ شـــتێك نەمێنـــێ ! ئەگـــەر 
ـــای  ـــە كوونەمشـــك، خـــۆ دنی ـــی بكەن ـــرە بێـــت و لێمان ـــای ئەمـــان هـــەر ئێ دنی
ئێمـــە هـــەر ئەمـــە نییـــە، كوونـــە مشـــكەكەی ئەمـــان بـــا بـــۆ خۆیـــان بێـــت 
و خـــۆ شـــامیش شـــەكرە وەكـــو دەڵێـــن، واڵتیـــش هـــەر چییـــەك بێـــت بـــا 
ـــەی  ـــاو بۆت ـــی ن ـــان بێت..پاشـــان باســـی یادەوەری ئێســـتاكێ  موبارەكـــی خۆی
ــتوویەتی كۆمـــەك بـــۆ هێزێكـــی  فیشـــەكی براكانـــی كـــرد كـــە چـــۆن ویسـ
ســـەر چیـــا ببـــات و هەنـــدێ  لـــەو كەســـانەی ڕێـــگای چوونـــە ســـەرەوەیان پـــێ  
نیشـــانداوە، بەتایبەتـــی ئـــەوەی نـــاوی »ئازاد«بـــووە. لەڕاســـتییدا بـــۆ ئـــەوە 
ــە تاكـــو بكوژرێـــت، بەبێئـــەوەی بزانێـــت بۆچـــی مردنـــی  ــدا ناردویانـ بەوێـ
ئەویـــان ویســـتووە!.. هەســـتێكی گوناهئامێـــز داوێنـــی ویژدانـــی ئەمـــی گـــرت، 
ــی  ــەڵ دەنگـ ــڕژاوەكان لەگـ ــگاوە تێكچـ ــی هەنـ ــات. دەنگـ ــوە نەهـ ــززەی لێـ فـ
ــوارە  ــەڵتەنەتی دیـ ــەرەو سـ ــەوە بـ ــگای گەڕانـ ــی ڕێـ ــەرد و زیخـ ــەو و بـ چـ
دزێـــوەكان ســـروودێكی پەژمووردەیـــان دەدایـــە بـــەر گوێـــی ئـــەزەل و 
لەســـەر كەوشـــەنی ژوورە هـــەردەم قفڵبووەكانـــدا دەتاســـا و تاریكایـــی 

دابوتەدارەكـــی ناشـــتنەكەی وەئەســـتۆ دەگـــرت.

دیســـانەوە دەفتـــەرە بـــە یادداشـــت قەرەباڵخەکـــەی هێنایـــەوە گـــۆڕێ ، 
تیرێـــژی تـــازەی چـــرا دەســـاژۆكە مەیلـــە و زەرد هەڵیگێـــڕا، ســـەرەتا 
قامكـــەكان نەیانتوانـــی ڕۆحـــی تێبینیـــی و یادەوەریـــی بـــە خامەكـــە ببەخشـــن 
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و هەمـــوو شـــتەكان بخەنـــە چوارچێـــوەی دیمەنەكانـــی ئـــەو ڕۆژەوە كـــە 
خســـتبوویانە ئەودیـــوی فەرامۆشـــییەوە. دوای ئـــەوەی تـــاس بردنـــەوە 
بـــە تەزیووییەكـــی ســـاتەوەختانە گەمـــارۆی دا، پێنووســـەكە ماڵئاوایـــی 
ــە هـــزری  ــتانەی بـ ــە ڕنووســـكردنی ئـــەو شـ ــە ددانەكانـــی كـــرد و كەوتـ لـ
ڕامبـــوون و ماسیئاســـا دەكەوتنـــە تـــۆڕی خۆبەدەســـتەوەدان و بەرجەســـتە 
بـــوون: ئەمڕۆ..لێـــدوان كەوتووەتـــە نێوەندەكـــە و بـــێ  وەڕزبـــوون و بڕانـــەوە 
ئامـــاژە بـــە ڕێكەوتننامـــە دەكـــەن لەگـــەڵ دەوڵەتـــدا و هەمـــوو شـــتێك تێكـــەڵ 
بەخۆشـــحاڵییەكی گەمژانەبـــووە. هەرچەنـــد كەســـێك ولەگۆشـــەوپەنایەكی 
گوندەكـــەدا ســـەریان كوچـــكاوەری مشـــتومڕێكی گەرمـــی داگیرســـاندووە و 
ـــەن  ـــی كەمخای ـــش قریوەیەك ـــی سرتەســـرتن و جارجارەی ســـەرقاڵی دەمدان
بەرهەڵـــدای ئـــەو دەور و زێـــوارە دەبێـــت. ئـــەم ڕۆژانـــە ئیشـــمان هێنـــدە 
پێناكـــەن، ڕێزمـــان لێدەنێـــن و قەدرگرتنیـــش بۆتـــە مێداڵێـــك و بەرۆكمـــان 
دەڕازێنێتـــەوە، وەكـــو جـــاران بەزۆرەملـــێ  بـــەو ساردوســـەرمایە نامانهێننـــە 
دەرەوە و بـــە ســـۆندە ئاومـــان پێـــدا ناكـــەن. پتـــر بـــۆ گـــەڕان و ســـووڕان 
ــر  ــاران خاوێنتـ ــە جـ ــش لـ ــتر و بڕێكیـ ــی باشـ ــە دەرەوە، خواردنـ دەمانهێننـ
ـــان و  ـــی  خۆم ـــن و كوتاڵ ـــن، پیاســـە دەكەی ـــەك ڕەهای ـــرن. تاڕادەی ڕاماندەگ
ســـڕیی خۆیشـــمان لەبەرخـــۆردا هەڵدەخەیـــن. بینینیـــی دیســـیپلین تەمێكـــە و 
لەدوێنێـــدا ڕەویووەتـــەوە و پاشـــاگەردانییەكی بێســـەروبەر بارودۆخەكـــەی 
ــە و  ــتاڵەیەكی ڕیوەڵـ ــە ڕەشـ ــەرەج كـ ــە بلـــەی فـ ــەم بەیانییـ ــارۆداوە. ئـ گەمـ
تازەیەشـــە و  ئـــەم دەورانـــە  چەكـــداری دێرینـــی دەورانـــە كۆنەكـــە و 
وەردیانـــی گرتووخانەكەیشـــمانە وتـــی: بـــەم نزیكانـــە بـــەرەاڵ دەكرێـــن. 
شـــتێكی  وەكـــو  بێـــت  دنیابینییمـــدا  بەســـەر  گۆڕانكارییـــەك  بێئـــەوەی 
خواســـایی پێشـــوازییم لـــە ڕســـتەكە كـــرد و هەستیشـــم بـــەوە كـــرد وەك 
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بڵێـــی بـــۆ بەڕێخســـتنی دارەبازێـــك فەراهـــەم دەكرێیـــن. بـــاوەڕم بـــەو 
ـــە  ـــت ك ـــە نەبێ ـــدێ  داخـــوازی قۆناغان ـــی: هەن ـــە وت قســـەیەی«بەهزاد«كرد ك
ـــە پێـــوە بـــۆی وەســـتاون چیتـــر ناتوانـــن پێبەپێـــی داخوازییـــە بنەڕەتیـــی و  ب
ـــی لەســـەر  ـــەردەوام بوون..چاوەكان ـــە ب ڕیشـــەییەكانی نەتەوەكەمـــان بكەون
جەســـتەی یادداشـــتەكە گواســـتەوە و تلـــۆری نێـــو یادداشـــتنامەی كۆنـــی 
گەڕەكەكەیـــان بـــوو، بلـــەی فـــەرەج، جحێڵێكـــی هاوماڵـــی هێنایـــەوە بیـــری، 
ئەو جحێڵە زوو زوو پاســـكیلەكەی بۆ الی مەالپاســـكیلچی دەهێنا و لەگەڵ 
جحێڵەكانـــی دیـــدا دەكەوتـــە دەمەتەقـــێ ، زۆربەیـــش هـــەر لەبـــارەی شـــتێكی 
دیاریكـــراوەوە بـــوو. دوای ئاهەنـــگ و بـــەزم و ڕەزمەكەی«حەســـار«، 
ــاییەكاندا، كـــە  ــازار وەرگرتبـــوو، لـــە شـ كـــە ئیلهامـــی لـــە بەیاننامەكـــەی ئـ
ئـــەو دەمـــە بێحەدوســـنوور زۆر ببـــوون، ئێـــوارەی ڕۆژی گواســـتنەوەی 
بـــووك، لەگـــەڵ چەنـــد گەنجێكـــی تـــردا زاوایـــان دەخســـتە ناوەڕاســـتی 
خۆیـــان و بـــە ڕەوە بـــۆ خـــوار ئـــەو گردەســـوورەی دەیڕوانییـــە دۆڵێكـــی 
دوور و درێـــژ دەڕۆیشـــتن كـــە تاقـــە ڕیكێكـــی كارەبایـــی زەبەلـــالح و 
بـــەرز لـــە ناوەندیـــدا قـــووت ببـــووەوە و ڕێچكەیەكـــی ســـەربەرەوخوار 
ــازە  ــە تـ ــە گەڕەكـ ــی بـ ــەی ئەمانـ ــن گەڕەكەكـ ــەربەرەو ژووری خۆڵیـ و سـ
ڕسكاوەكەی«مامۆســـتایان«ەوە گرێـــدەدا، الی ڕیكەكـــە ڕادەوەســـتان و 
ـــەوە  ـــە دەســـت ڕاوەشـــاندنێكی كارامان ـــان و ب ـــە شـــادییەكی بێپای ئەویـــش ب
ســـەرووی  گەورەكـــەی  پایپـــە  الی  جارێـــك  ڕاڤەدەكـــردەوە.  شـــتێكی 
ـــەی كشـــوماتیی  ـــا دەق وەكـــو ئێســـتا كۆڵوان ـــوو، دنی ڕیكەكـــەوە ڕاوەســـتا ب
و تاریكیـــی بـــە خـــۆدا دابـــوو، هەندێـــك بزوتنـــەوەی ســـەیر وردە ئارەقـــەی 
ـــرا و گشـــت  ـــەی خێ ـــە خلخلۆك ـــی بوون ـــێ  ڕشـــت و چاوەكان ـــان پ بریقەداری
ـــۆ  ـــرد باســـی چـــی ب ـــەوەی ك ـــدەی ئ ـــەم مەزەن ـــان ماشـــییەوە. ئ زەمینەیەكی
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ـــە لەشـــی  ـــدێ  ل ـــد و هەن ـــە خـــۆی داتەكان ـــەی ل ـــەو شـــتە كۆنان زاوا دەكات..ئ
پەلوپـــۆ هاوێـــژی شـــەوگار ڕامـــا، پێنووســـەكەی خســـتە گیانـــی پەڕاوەكـــەوە 
و بـــە دەمەبۆڵەیەكـــی زەقـــی نێـــو تاریكییـــەوە وتـــی: ئـــەم تاریكییـــە بـــەو 
تاریكییـــەی ئـــەوێ  ناچێـــت، نەخێـــر، گەرچـــی هەمـــوو تاریكییـــەكان لـــە 
منداڵدانـــی شـــەوێكی ئەبەدییـــەوە ســـەرهەڵدەدەن، بـــەاڵم منداڵدانـــی شـــەوی 
ئێرە..ئیتـــر بـــەر لـــەوەی ڕســـتەكەی ئـــاوەزی تـــەواو بـــكات گوێـــی بـــە هینكـــە 
ـــوو، وەك  ـــۆك ســـیخناخ ب ـــك و هەناســـەبڕكێیەكی شـــەهوەتئامێز و ڕم هین
هەمیشـــە شـــەوەكانی ئێـــرە هەناســـەبڕكێی زەالمێـــك، چاكتـــر وایـــە نـــاوی 
بنێـــی گیانەوەرێكـــی ســـاتمە بـــردووی دەوێنانـــد، پڕمـــە و لووشـــكەی 
ــی  ــتە ماتەمینیـ ــەباقەی دەخسـ ــرەوت شـ ــو و بێسـ ــی بزێـ ــۆزی واڵخێكـ قەپـ
ــە  ــك بـ ــی لمۆزێـ ــمەكان و قانگدراویـ ــی سـ ــارددا كەوتنـ ــە عـ ــەوەوە و بـ شـ
ـــان  ـــە شـــەرم داماڵراوی ـــڕم ســـیمفۆنیایەكی ل ـــی پڕمەپ ـــۆردووی كەفچەڕین ئ
بـــۆ ڕازی شـــەو لێـــدەدا. ئەوەنـــدەی نەخایانـــد دەنگـــی گلۆربوونـــەوەی 
و  هینكەكانـــەوە  هینكـــە  هارمۆنیـــای  خســـتە  ڕووشـــانی  تەنەكەیـــەك 
ــە  ــات، بـ ــی لێَوەهـ ــەوە و قرتەیەكـ ــەوە بەرزكرایـ ــە زەوییـ مەتاڵیكیـــش لـ
دەنگـــی كاڵشـــینكۆفێك خەماڵنـــدی كـــە بـــەر بەردێـــك دەكەوێـــت. زۆر 
قەڵـــس و دڵگـــران بـــوو. نەیتوانـــی پتـــر بـــە دڵـــی پـــڕ ترپـــەی شـــەوەوە گـــوێ  
ڕادێرێـــت، تـــا درەنگانێـــك گوێـــی لـــە ڕێچكەگرتنـــی ئـــەو هەنگاوانـــە بـــوو كـــە 
دەیانویســـت ڕەنگـــی خۆیـــان تێكـــەڵ بـــە ڕەنگـــی زاڵـــی شـــەو بكـــەن، كەچـــی 
دەنـــگ و ترپـــەكان هەمیشـــە ئابڕووبـــەر بـــوون. دواییـــش ســـەرلەبەری 
دەنـــگ و جیڕەجیـــڕ و پڕمـــەكان لەگـــەڵ دامركانـــەوەی شـــەهوەتی بێدارییـــدا 

پرینگانـــەوە.
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وشكەســـۆڵەی كانوونـــی دووەم نیگاكانـــی ســـیس كردبـــوو، مێشـــكی 
ــی  ــەیدا گەردوونـ ــزی کەللــ ــەی قۆقـ ــە كاسـ ــوو. لـ ــۆ بردبـ ــە گـ ــدووی لـ مانـ
بچكۆالنـــەی بیرەوەرییـــەكان داهاتوویـــان دەبزڕكانـــد. وەك تـــەم و دومانـــی 
ـــاڕوون دەردەكـــەوت، دەســـتەوئەژنۆ  ـــڵ و ن ـــەك لێ ـــاكاوی ســـەر چاویلكەی ن
لـــە بـــەر زەبەلالحیـــی ڕۆژە هاتووەكانـــدا كەوتبـــووە هەنگاونـــان و بـــە 
ــە  ــر جیهانـ ــێ  زیاتـ ــە دوێنـ ــڕۆ لـ ــڕا. ئەمـ ــاری وەردەگێـ ــەداوان ڕوخسـ هەڵـ
بـــەردەوام  هەبـــوو.  گـــۆڕان  بـــە  نەبینراوەكـــەی حەوجـــەی  ئـــاوەژووە 
پەیـــی بـــەو پێداویســـتییە یەخەگیـــرە بردبـــوو، كەچـــی ئێســـتاكە! ئاژەڵێكـــی 
ـــووە  ـــر دەب ـــەی دەدا و فرەت ـــد، دن ـــوە دەژەن ـــزەی تێ ـــوو و نەقی ـــار ب بوردەب
جـــێ  بایەخدانـــی. دەیزانـــی كێشـــەوبەرە لـــە گـــۆڕان خۆیـــدا نییـــە كـــە 
ــە  ــەی. كـ ــی زیندەگییەكـ ــە گرنگەكانـ ــی داخوازییـ ــە پڕۆتینـ ــە بووەتـ هەمیشـ
ــە  ــە بـ ــوو كـ ــۆڕان بـ ــی گـ ــەی بوونـ ــرژا، پەیدەرپـ ــدا هەڵدەپـ ــە تەگەرەیەكـ بـ
ســـەرومڕیی ئاتاجـــی پێـــی هەبـــوو، خەماڵنـــی ئامرازەكانـــی گێتییـــە نـــوێ  
ــەركەلی  ــەیرێكی سـ ــازی. سـ ــە نیـ ــوو بـ ــش ببـ ــەی ناوەوەیـ و كاژفڕێداوەكـ
پشـــت بەزێنـــی كـــرد و واتەواتێكـــی ئـــارام بـــە مابەینـــی ددانـــە كلیـــل 
ـــەك  ـــە چ واتای ـــەم كاران ـــی ئ ـــی: ئەنجامدان ـــردو وت ـــان ك ـــەوە دزەی بووەكانیی
بـــە مـــرۆ و بیرۆكەكانـــی ئەودیـــوی دەبەخشـــن و بـــەم هەمـــوو كفتیـــی و 
كەلەالییـــەی دەیـــەوێ  چ شـــتێك بســـەلمێنێ ؟ دووشـــەممە بـــوو، ڕۆژێكـــی 
ســـارد و وشـــك بـــوو، وێنـــەی كۆنـــە فەقـــێ  شلوشـــەپڕێووە عەوداڵـــەكان بـــە 
ـــم و ســـیمای  ـــو ژوورەكەی«بەهـــزاد«ەوە، دێ ـــە خـــۆی هاوێشـــتە نێ تالووك
شـــەمزابوو، چـــووزەرەی جەخـــار و ماتەمێكـــی نـــوێ  وەرزێكـــی تریـــان بـــۆ 
درەختـــی بـــێ  مانەنـــدی ڕۆحـــی هێنابـــوو. بزەیەكـــی شـــەوانەی گێرەشـــێوێن 
لێوەكانـــی ئەویـــان داگیرســـاند، لەســـەر دۆشـــەكەڵەكەدا ڕۆنەنیشـــت، بەزمـــی 



بازنە ئاوییەكان92

شـــڵەژان شـــتێك نەبـــوو تـــا بتوانـــێ  دەســـتگیری بـــكات، ئـــەو سەرتاســـەر 
ئەمـــی بـــۆ خـــۆی پـــاوان كردبـــوو و توانـــای خـــۆ ڕاپســـكاندنی لـــە ناخیـــدا 
ــە  ــەو لـ ــەوەی ئـ ــەوە. ئـ ــەرلەنوێ  بخوڵقێنرێتـ ــە سـ ــوو، دەبوایـ ــە كردبـ خەفـ
ـــە  ـــەو شـــێوە چوونەوەی ـــەوە بـــوو ب ـــەوە دڵگیـــری ئ هەنیســـكەكانیدا خوێندیی
مەحكـــووم بـــوو كـــە لـــە دەرەوەی خوڵگـــەی قوتاربـــوون قـــەراری دەگـــرت. 
نیـــگا و بێدەنگییەكـــی قـــووڵ لـــە ئاڕاســـتەی ئـــەوەوە بەگژیـــدا هـــات. ئەمیـــش 
بـــە مەلوولیـــی و داكاســـانەوە تێیڕامـــا و تێڕامانەكـــەی وەكـــو پەڕەســـێلكەی 
ــدا  ــۆزە غەوارەكەیـ ــی سـ ــەر دارتەلـ ــیارێك لەسـ ــی پرسـ ــت و چاالكـ چوسـ
هەڵنیشـــت: چـــۆن ئـــەم مـــاوە پـــڕ بڕشـــت و پەیوەندییـــە دانســـقە و ڕۆحییـــە 
لەبیـــر بكـــەم؟ گریـــان بـــە وزەیەكـــی الفاوئاســـاوە ئـــەوەی لـــە زارییـــەوە 
داچۆڕانـــد و پیتەكانـــی دیكـــەی نـــاوەوەی بواریـــان نەدۆزییـــەوە ببنـــە وشـــە 
و دەنگیـــان هەبـــێ ، وەكـــو ئـــەوەی عومرێـــك وەســـتابێت، تۆزێـــك پەلوپـــۆی 
خـــۆی كۆكـــردەوە، هەندێـــك شـــت وڕێنەئاســـا هاتنـــە دەرەوە و فۆرمەڵـــە 
نەبـــوون تـــا بیانفامـــێ ، دەســـتەكان بوونـــە داڵـــدەی ســـەری و چـــی تـــری 
ـــوون، هـــەوری  ـــی »بەهـــزاد« گـــەرم داهاتب ـــا. چـــاوە غەمبارەكان ـــێ  نەئاخف پ
هەمیشـــەیی مۆركـــی ســـۆزە ناســـكەكەی بـــوو، ڕەهێڵـــەی نـــاوادەی پەڵـــەدان 
بـــە تـــاو گیانـــی وشـــكارۆ و تینـــووی بـــەراو دەكـــرد. پێـــی وت: گـــەوج 
مەبـــە، یادداشـــتەكانت لەیـــاد مەكـــە، ڕووبـــەری یادداشـــتەكان شـــوێنێكە بـــۆ 
گەورەبـــوون، تـــۆ لەوێـــدا خـــۆت باشـــتر دەناســـیت و ســـەرلەنوێ  خـــۆت 
ــین و  ــە ناسـ ــتییان بـ ــتەكان پێداویسـ ــەردەم شـ ــە هـ ــەوە، چونكـ دەخوڵقێنیتـ
ـــا  ـــە، ئەگین خوڵقاندنەوەیەكـــی تـــرە، هەناســـەكانیش پێداویســـتییان بـــە گۆڕین
ڕەشـــایی بینەقاقایـــان دەگرێـــت و خەفەیـــان دەكات..ماوەیـــەك بـــە تەمابـــوو 
چـــاوەكان مەبەســـتە نەڕســـكاوەكان بدركێنـــن، كەچـــی لێخنایـــی مشـــتوماڵیان 
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كـــردەوە. كەمێـــك لـــە پێكهاتـــە خاوخلیچكەكـــەی ئـــەم وردبـــووەوە، بـــە تەنـــگ 
ـــزی  ـــەی بەپێ ـــد، دوو گڵۆڵ ـــۆ لەقان ـــوازی ب ـــەوە ســـەرێكی بێ ـــەر هەڵچنران لەب
ـــی بیانشـــارێتەوە.  ـــەوە و نەیتوان ـــەوە خلبوون ـــە قووڵەكەی ـــە ناواخن هێســـر ل
ــە  ــەوەی لـ ــەی ئـ ــوو. وێنـ ــوار بـ ــدا سـ ــەر ئەمـ ــووش بەسـ ــتێكی چەمـ هەسـ
ــا  ــتەی دنیـ ــگای ئاڕاسـ ــواخدراو ڕابمێنـــێ  نیـ ــاوە سـ ــە تڵپـــی قـ فنجانێكـــی بـ
كـــرد، تێڕامانـــی هەمیشـــە كلكـــی نایـــاب و قوالپئاســـای ســـمۆرەیەكی فـــرە 
چەتوونـــی بـــە خواردنـــەوە ســـەرقاڵ بـــوو، چونكـــە هەمیشـــە بـــەدوای 
ـــۆ  ـــی ب ـــە پرســـیارێكی ســـادە، یاخـــود بلیمەت ـــرد ك ـــی دەك ـــدا عەوداڵ وەرامێك
بڕەوێنێتـــەوە. پلـــە و پایـــە، توێژینـــەوە و زانیاریـــی، تاوەكـــو ســـنووری 
ـــو دۆزەخێكـــی قـــووڵ كـــە  ـــووی نێ ـــە دنیایەكـــی گیرب شـــیاویش درككـــردن ب
پـــڕ و ژاوەی نادیاریـــی بـــوو، ســـۆراخی پەیوەندییەكـــی ڕۆحییشـــی دەكـــرد 
ــییە  ــتەكان و سەركێشـ ــەر ویسـ ــە بـ ــەك بكاتـ ــەی ڕەزامەندییـ ــە دێوجامـ كـ
بەخیلیـــی  ڕۆنـــدك  هەمیشـــەیش  وەك  دەســـتەمۆبكات،  خەیاڵییەكـــەی 
بەدیارنەدەخســـت و ســـەرقافڵەچی چـــاوە خەمگینەكانـــی بـــوو، هەرگیزیـــش 
ــە و  ــكۆڵی بچكۆلـ ــرد. كەشـ ــەكەوتی نەدەكـ ــرخ پاشـ ــی بەنـ ــەی میراتێكـ وێنـ
قاوەیـــی مەیلەوســـووری پەنامەكییەكانـــی خســـتە بـــن هەنـــگڵ و بـــە ئەنـــۆ و 
خووســـەیەكی دژوار وەك دوو شـــەیدا تەنیایـــی یەكدییـــان لەئامێـــز نـــا و بـــە 
حەزێكـــی ساتوســـەوداكارانەی مەعالنـــەوە پرســـیی: كـــەی ئۆغـــر دەكەیـــت؟ 
دەروونـــی دەتـــوت ئەســـتێڵێكی قووڵـــە و ســـەدان گابـــەردی زەبەلـــالح 
ــڵەقاندوویانە، بـــە كۆســـتێكەوە كـــە هەوێنـــی جوواڵنـــەوەی ئـــۆردووی  شـ
بێشـــوماری هەژانێكـــی بێئامـــان بـــوو وتـــی: مـــن دواكەوتـــم، ئـــەوان ڕێـــگای 
ــەو  ــە ئەمشـ ــەوە هەیـ ــۆی ئـ ــەر، دەمگـ ــە گرتۆتەبـ ــان دەمێكـ ــو بوونیـ ئاودیـ
ڕادەســـتی ســـەربازگەكەی ئەودیـــو بكرێینەوە...نەیدەتوانـــی شـــەقڵ بـــە 
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ــەوەی  ــۆ ئـ ــدات، بـ ــە بـ ــڕ مانایـ ــە پـ ــەو پەیوەندییـ ــی ئـ ــەیەكی ماقووڵـ پێناسـ
قەڵەمبازێكـــی  بشـــارێتەوە، شێتئاســـا چەنـــد  شـــپرزەیی سەروســـیمای 
دا و تێیتەقانـــدە ئـــەو دەشـــتودەرە و تـــا وایـــش بزانـــێ  ئـــەم دڵخۆشـــە 
هەنـــگاوە شـــێواوەكانی لەودیـــو ڕاكردنێكـــی نەرمـــدا مـــەاڵس دا. چەنـــد 
ئاوڕێكـــی ناچـــار یەخـــەی گـــرت. دەرگاكـــەی بەجێهێشـــتبوو، لەژێـــر چاتۆڵـــی 
دارگوێزەكانـــەوە بـــەرەو ڕێـــگا تاقانەكـــەی خـــوارووی دێ  ملـــی شـــەقاوی 
گرتبووەبـــەر و لـــەالی خانـــووە گڵەكانـــەوە بەدوویـــدا مـــەودای وەرگرتبـــوو. 
دەیزانـــی ئەودەمـــەی مـــرۆ لـــە بەڕێخســـتنی ئاواڵێكیـــدا هاوبەشـــی دەكات، 
ئەڵبەتـــا یەكێكـــی دڵخـــوا، ناتوانێـــت خـــۆی لـــە ئەشـــك بپارێـــزێ  و هەســـت 
ـــگا  ـــەرەو دوا ئارام ـــورس و ســـەنگینی خـــۆی ب ـــە تەرمـــی ق ـــەكات ك ـــەوە ن ب
بـــەڕێ  دەخـــات و لـــە خـــۆی جـــودا دەبێتـــەوە، بـــۆ یەكەمجـــار چاوانـــی دەبنـــە 
دوو فەنـــەری برینئاســـا و بـــە ڕووی دوا دیدەنییـــدا هەڵدەئایســـێن، زاریشـــی 
دەبێتـــە پلووســـكی خەمێكـــی بێدەرەتـــان و بـــە ڕوخســـاری ماڵئاواییـــدا 
چۆڕاوگـــە دەبەســـتێت. بـــەاڵم ئایـــا ئـــەو دەتوانێـــت بـــە یەقینێكـــی سەرســـەخت 

و پەیگیـــرەوە بڵێـــت: بـــە ئـــارەزووی دیدارێكـــی دی هاوچوونەكـــەم؟!..
ــت،  ــراوەكان گەیشـ ــە ئازادكـ ــتنی زیندانییـ ــكۆی ڕێچكەبەسـ ــە پاشـ ــە بـ كـ
ئـــەو لـــە ئاقـــاری دەرێـــی گونـــددا هەڵوەســـتەی بـــۆ كردبـــوو، ورد ورد 
ــۆن  ــی چـ ــمی و دەیڕوانـ ــی دەسـ ــی ئەمانـ ــە وەهەورازكەوتنـ و واقوڕماوانـ
پێچاوپێچەكانـــی نێـــوان زنجیـــرە زوورگەكانـــی پشـــتەوەی دێیـــان دەبـــڕی 
ــووڕی  ــیلەی كـ ــە سـ ــش لـ ــن و جاربەجارێكیـ ــك دەردەكەوتـ و جاربەجارێـ
پێچەكانـــدا بزردەبـــوون. ئـــەم سووســـەی ئـــەوەی كـــرد ئێســـتا لەگـــەڵ 
ڕێچكەبەســـتن و دووركەوتنەوەیانـــدا ڕۆندكەكانـــی چۆڕاوگەیـــان بەســـتووە 
و یـــەك دووجـــار لـــە وەدیاركەوتنـــەوەی ســـەر گۆشـــەی پێچەكانـــدا نواڕییـــە 
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دواوە، هـــەر لـــەوێ  بـــوو، بـــە بچووكییەكـــی دوورەچاوانـــەوە وەفایەكـــی 
گـــەورە و بێكۆتاییانـــەی بەرجەســـتە دەكـــرد، دەســـتێكی بـــۆ بزوانـــد و 
لەشـــە ڕیوەڵـــە و شـــەاڵڵی خەونـــە بێگیـــان و ئاواتـــە لـــەق و شەپوشـــڕەكەی 
وەپێـــش دا، ئاخـــۆ چاونەتـــرس بـــوو؟ یاخـــود داوەڵـــی ســـڵێكی لەچـــەر بـــوو 
لـــە ڕێـــگای نزیكیـــی ئـــەوەوە دەیویســـت خـــودی لـــە نەبوونێكـــی نزیكتـــر 
دەربـــاز بـــكات؟ هەمـــوو چركەیـــەك لـــە كاراكتـــەری شـــەقڵ نادیـــاری 
ـــو تەپۆڵكـــە  ـــە ئەودی ـــەوە، كـــە كەوتن خـــۆی ڕادەمـــا و ئاوڕێكـــی نوێـــی دەدای
شوورەئاســـاكەوە و پەلەواژبوونـــەوە ئیـــدی ئـــەو لەبـــەر چاوەكانیـــدا ڕووی 
لـــە ئاوابوونێكـــی هەرگیزیـــی كـــرد و لـــە یادەوەرییـــدا بارگـــەی هەتاهەتایـــی 

خســـت.

لـــەم جێـــگا بـــە كێـــوی ئەســـتەم و نەهامەتـــی زۆر تەنـــراوەدا، هێـــدی 
هێـــدی دنیـــا لەشـــی ڕووناكایـــی دەنـــگاوت و هۆگـــری بەڵەكیـــی و نووتەكیـــی 
دەبـــوو. ئەمانیـــش هەنـــگاوی پەڕینـــەوە و گەیشـــتنیان پارســـەنگی بـــە ڕێبـــازە 
بەردەاڵنەكـــە دەدا و ئەمیـــش بۆنـــی ئاووســـیی زەمینـــی هەڵدەلووشـــییە 
قوواڵییەكانـــی ســـینەیەوە و بێـــڕادە بـــەو شـــتە ســـاویلكەیە خەنـــی دەبـــوو 
ـــش  ـــوو، هەندێجـــاری تری ـــە زیادەڕۆییشـــدا هەندێجـــار پشووســـوار دەب و ل
هەواكـــە بەشـــی تـــژی كردنـــی هـــەزار بەهەزاریـــی ناواخنـــی نەدەكـــرد، 
بەرامـــە  ئـــەو  هـــەر  شـــاریش  دەرەوەی  خانووەگڵەكانـــی  ئاوڕشـــێنی 
كەڵئامێزەیـــان لێـــوە دەهـــات و فێنكاییـــان بـــە مەزاجـــە مێمڵەکـــەی دەبەخشـــیی 
و زۆرجـــار بـــۆ پیاســـە ڕووی لـــەو مااڵنـــە دەنـــا و خـــۆی لـــە ویســـت و 
هەوەســـێكی چەمووشـــەوە دەگەوزانـــد. یـــاڵ و ڕكـــە دژوارەكان تارماییـــە 
شـــەكەتەكانی ئەمانیـــان ون دەكـــرد، بەرزتریـــان دەكردنـــەوە و بـــە ترۆپكـــی 
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ـــازی  ـــی پردەب ـــی خەریكـــی هەڵچنین ـــی ئاشـــناتریان دەكـــردن. تاریكی بێبەزەی
ـــد  ـــە و ســـەگڕەوی دەســـاژۆی گون ـــەوە حەپ ـــا بەرزتردەبوون ـــوو، ت خـــۆی ب
دوورتردەكەوتـــەوە و پتـــر بـــە ســـەدای دەڤـــەرە دوورەكانـــی یادەوەریـــی 
دەچـــوون. لـــەو ئێـــوارە داكاســـاو تەریـــوەدا ســـەگ و ئاواییـــە مەنـــگ 
دوو  بوونـــە  هەڵكورمـــاوەكان  بنـــارە  و  كـــەژ  پەنـــا  پەشـــۆكاوەكانی  و 
ـــازە  ـــە ت ـــاری یادوەریی ـــی كەشـــكۆڵی نادی ـــای ئاوەدانی ـــی وات ـــەزی كەیل ڕەگ
كەڵەكەبـــووەكان. گشـــت ئـــەو شـــەقاوانەی لەگـــەڵ پێیەكانیـــدا هەڵیدەگـــرت 
ـــێ   ـــردوودا شـــیرینییەكی دانســـقە دەمەیێن ـــە دۆژی ڕاب ـــرد ل وایهەســـت دەك
ـــە  ـــەو و ڕوخت ـــدا شـــوێنەوارێكی پت ـــك و هەڵچوونی ـــڕ كارلێ ـــی پ ـــە تەمەن و ل
ــوو  ــنوور وابـ ــەركەوتن، وەك سـ ــدا سـ ــەی پیایـ ــەو چیایـ ــت. ئـ بەجێدەهێڵێـ
لەنێـــوان دوو واڵتـــی دیـــار و نادیـــار. چیاكـــە لـــە زنجیـــرە هەوردۆســـتێك 
بریتـــی بـــوو، تابڵێـــی ئەســـتەم و لـــە میهـــر بێبەریـــی و ڕك و دژوار، لـــە 
هەندێـــك ڕووەكـــی خۆڕســـك و دڕك و داڵ و دارەبـــەن و گـــەزی بنارەكـــەی 
بـــەوالوە چیدیكـــە ڕووتەاڵنییەكـــەی نەدەشـــاردەوە. زۆرجار«بەهـــزاد« 
دەیـــوت: بـــۆ ئـــەوەی لووتكـــە و دووندەكـــەی نیـــگاڕووش بكەیـــت پێویســـتە 
ــی  ــی قوتـ ــەی بەردێكـ ــەن و وێنـ ــیی بكـ ــەت سەركێشـ كاڵو و جەمەدانییەكـ
داوێـــن خلۆرببنـــەوە. بێگومـــان ئادەمیـــزادی پشـــتكۆم و تەنانـــەت بەرپرســـە 
ــت  ــتەی قیـ ــی شایسـ ــەزرۆی حەسانەوەكانیشـ ــە تامـ ــەكەت و هەمیشـ ناشـ
ـــی  ـــە ڕەهای ـــری ل ـــە ئێســـتا زۆرجـــار بی ـــەر ل ـــار دەكـــرد. ب بوونەوەیەكـــی لەب
دەكـــردەوە بـــۆ ئـــەوەی پیایـــدا هەڵكشـــێ ، چونكـــە پێـــی وابـــوو ئەگـــەر 
بەرانبـــەر بـــە هەڵشـــاخین بـــە ســـەختەاڵن و ڕەوەزانـــدا كەمتەرخەمیـــی 
ـــە  ـــەاڵم هەنووك ـــی شـــكنابات. ب ـــۆ ڕەهای ـــچ پێناســـەیەك ب ـــەوا هی ـــت، ئ بنوێنێ
لـــە زۆراندایـــە و دژواریـــی و كۆســـپ و لەمپـــەرە زلەكانـــی درك پێـــدەكات. 
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ـــە كاڵوەی  ـــێ  دەســـتێكی ب ـــی ســـەرەوەی دەب ـــە تەختانی ـــا دەگات ـــك هەت یەكێ
ــتییەوە تونـــدی  ئەژنۆیـــەوە بگرێـــت و ئـــەوی دیشـــی گا بـــە تیلەقـــەی پشـ
ـــەڕ  ـــگاوی الپ ـــە خـــاك ژەن ـــر و تەاڵشـــێكی ب ـــە پشـــتی كەڤ ـــش ل ـــكات و گای ب

و تەریككەوتـــوو گیـــری بـــكات.

چنگلەسەرشـــان، قەتـــارەی كۆمەڵـــە شـــەبەنگێكی مەیلەونیگـــەران! ئەوانـــەی 
هێشـــتا لـــە خـــەون و ئومێـــد بێبەریـــی نەببـــوون، پێیـــان بەســـەر فیـــز و شـــكۆی 
كـــەژە هـــەزار بـــە هەزارەكـــەدا دەنـــا و سەرماوســـۆڵە و قارســـیی زســـتانەكە 
وردە وردە ڕووی لـــە چڕبوونـــەوە و تووشـــیی دەكـــرد، وێدەچـــوو بـــەرەو 
ــوون،  ــانەوە و ڕاگیربـ ــەن و گیرسـ ــڕۆز بكـ ــش بانگـ ــوی زەمهەریریـ ئەودیـ
یاخـــود پارســـەنگیی لـــە ئاســـتێكدا ونبكـــەن. ئێســـك و پرووســـكی خۆیـــان 
دایـــە دەســـت دژوارییەكـــە و پـــوورە زەردەواڵـــەی خـــەم و خەفەتێكـــی 
ــەی  ــەوەی پلـ ــدا ورووژا.. نزمبوونـ ــاری مەلوولیانـ ــەر ڕوخسـ تاریـــك لەسـ
گەرمـــا، ســـەری ئەنگوســـتەكانیان هێـــواش هێـــواش لـــە گـــۆ بـــرد، ئازارێكـــی 
ـــاڵ ڕكیفكـــردەی  ـــۆ ســـاتێكی خەی ـــان دا. ب بێشـــومار پەالمـــاری بێخـــی ڕدێنی
ــەڕ و  ــی تێپـ ــەمەنەفەری ڕۆژگارێكـ ــی شـ ــەرەی واگۆنـ ــووە قـ ــەڕ چـ تیژتێپـ
تێنەپـــەڕ، زەمانێكـــی تـــۆز و گـــەرد لـــێ  نیشـــتووی كریســـتاڵیی نازیمۆكـــی 
ــە  ــۆن و بێمەزەبانـ ــە كرژومـ ــەو بەیانییـ ــاری ئـ ــانەوە ئیزبـ ــی و دیسـ منداڵیـ
بـــووەوە، بەیانـــی ئـــەو ڕۆژە دوورانـــەی هەینـــی كـــە لـــە نێوەنـــدی چلـــەی 
زســـتاندا بـــە زوقـــم و شـــەختەبەند گەمـــارۆ درابـــوون. دەبوایـــە پـــێ  بەســـەر 
خـــەوی بێوێنـــەی بەرەبەیانـــی تووتڕكاوییـــدا هەڵبگرێـــت و لـــە وێســـتگای 
چاوەنواڕیی«ئۆمـــەرە« قەڵـــەودا وەك مێخێكـــی جێلـــەق خـــۆی داكوتێـــت. 
كەینـــێ  ســـینییە قەیماغەكـــەی دادەگرێتە سەرســـەكۆی كەشـــتی نووحئاســـای 
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دوكانەكـــەی كـــە لەســـەر تەپۆڵكەیەكـــدا جێگیرببـــوو، كەینـــێ  فەخفوورییـــە 
بچكۆلەكـــەی ئـــەم وەردەگرێـــت و بایـــی ســـەت فلـــس قەیماغـــی وێـــدەدات 
و ئەوەیشـــی لەبیـــر ناچێـــت بڵـــێ : مـــام ئۆمـــەر تۆزێكـــی تـــر شـــیری بكـــە 
بەســـەردا..كە دەیبـــردەوە، باوكـــی، بـــەر لـــە دەمـــی، ســـمێڵە زلەكـــەی پـــێ  
ــرد!  ــووڕوو دەكـ ــی گـ ــی تووشـ ــی ئەمـ ــەبەرە كەمەكەشـ ــوو پاشـ چەوردەبـ
زۆربـــەی ئـــەو بەیانییـــە كرچوكااڵنـــەی دەســـتپێكی تەمەنـــی بـــە بێجامـــەی 
ــەوە  ــا دەگەڕایـ ــات و هەتـ ــە دەردەهـ ــووزە و ورتـ ــێ  نـ ــە بـ ــەوە، بـ میزاوییـ
ســـایلی تاڵەمـــووی بـــەر بـــای هەڵكـــردوو كەروێشـــكەی دەكـــرد و دانەجۆقەی 
ـــی  ـــد چەپۆكێك ـــەوەی چەن ـــد. دوای ئ ـــر دەنوان ـــەی زســـتانی زەق و زۆپت چل
ـــێ  دەڕەوانـــدەوە، كاڵوڕۆژنـــەی  دایكـــی ســـاماڵیی ڕۆژەكـــەی بـــە هاســـتەم ل
ڕێشـــی لەبەردەمـــدا ئاواڵـــە دەبـــووەوە و دیمەنـــە ترووكەبەخشـــەكانی بـــە 

ـــرد. ـــەرە دەك ـــەدا ت ـــی دیك ـــااڵی ڕۆژێك ب

ــرد،  ــی كـ ــای مەچەكـ ــە تەماشـ ــدا ناخودئاگایانـ ــەڵ ئاودیوبوونـ ــەر لەگـ هـ
ـــری  ـــەوە بی ـــوو، هات ـــدە، مەچەكـــی ڕووت ب ـــێ  ســـەعات چەن دەیویســـت بزان
ســـەعاتە ئۆریۆنەكـــەی لـــە ڕۆخـــی ئـــەو جۆگەلەیـــەدا فەرامـــۆش كردبـــوو 
تێـــدا شوشـــت. دەســـتبەجێ   كـــە دواجـــار خـــۆی و جلـــو بەرگەكانـــی 
ئازارێكـــی بێبەزەیـــی لـــە الجانگەكانیـــدا كەوتـــە پلـــدان. ئیـــدی خۆیـــان 
ــتا  ــی و هێشـ ــەدا بینیـ ــەی چیاكـ ــەر قۆپـ ــەربازگەكەی سـ ــۆڕی سـ ــو تـ لەنێـ
نەحەوابوونـــەوە ئەڵقـــەی لێپرســـینەوەیەكی ســـەرپێیی دەســـتی پێكـــرد. 
ســـەرتاپای ئـــەو كتێبەنەیـــان پشـــكنی كە«بەهزاد«بـــە دیاریـــی پێشكەشـــی 
ــەی  ــەر تریفـ ــج، خەمێـــك لەبـ ــیزیف، هێڵنـ ــانەی سـ ــە، ئەفسـ ــوو، بێگانـ كردبـ
مانگـــە شـــەودا، ڕۆژهەاڵتـــی ناوەڕاســـت و پابەندنەبـــوون و..تـــاد و تـــوێ  
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تـــوێ  دەفتـــەری بچكۆلـــەی یادوەرییەكانیشـــیان هەڵدایـــەوە و دایانـــە بـــەر 
ــی  ــە قەدەغەكانـ ــە پەیڤـ ــوو لـ ــكنین. بەوەدەچـ ــی پشـ ــەرنج و تەڕاتێنەكانـ سـ
دوێنـــێ  و ڕۆژانـــی پێـــش ســـازش و ڕێكەوتنەكـــە بـــۆ ســـەرەنگرێیەك 
ـــو و  ـــەی ئەمدی ـــە ســـایەی گفتوگۆك ـــی ل ـــش وەك بڵێ ـــەاڵم ئەوانی ـــن، ب بگەڕێ
ئەودیـــو تاڕادەیـــەك كاژی تونـــد و تیژییـــان فڕێدابـــێ ، ســـەرباری ئەوەیـــش 
ـــان،  ـــەوە. گوم ـــان نەدای ـــرت و پێی ـــەو شـــتانەیدا گ ـــەر دەســـتیان بەســـەر ئ ه
ـــی  ـــن، دڵ ـــە هەڵتۆقی ـــزدا كەوت ـــە قوواڵییەكـــی گازاندەئامێ وەكـــو دوومـــەاڵن ل
ســـاویلكە و وێڵـــی چەشـــنی هەیڤـــی جەژنـــی ڕەمـــەزان وابـــوو، لـــە ئاســـمانی 
چووســـت  ترپـــە  نوقمـــی  نەدەهێشـــتەوە،  خـــۆی  ســـینەیا  شـــەوگاری 
و چاالكـــەكان دەبـــوو. ڕەنگـــە وای دانابێـــت كـــە پابەنـــدی هیـــچ شـــتێك 
نەبووبێـــت، یاخـــود وای بنكـــۆڵ كردبێـــت، بـــەاڵم بیـــری نەدەچـــوو هەرگیـــز 
ــۆی  ــێ  بـ ــت كـ ــتێكە و نازانێـ ــەدەر و سەرنوێشـ ــری قـ ــتە و یەخەگیـ وابەسـ
دیاریـــی كـــردووە! هـــەردەم هەســـتی دەكـــرد نوشووســـتیی لەبەردەمیـــدا 
بـــواری ئـــەوە ڕەهـــا دەكات پتـــر ڕایەڵـــی نێـــو ســـەداكانی ئەندێشـــە بێـــت، 
ــر  ــدەی تـ ــەوە و هێنـ ــكات و لێـــی بكۆڵێتـ ــەڵ بـ ــۆ خـــودی ڕایـ مەودایـــەك بـ
ئـــەم ئەزموونـــە  بـــە تەلیســـمی وێڵگەكانـــی ناخیـــدا ڕۆبچێـــت. ڕاســـتە 
زۆری لەســـەر كەوتبـــوو، وەلـــێ  گەلێكیـــش باربـــوو و كۆمەكـــی ڕۆنانـــی 
ـــە و ڕەزامەندییەكـــی  ـــاوازی بـــۆ كردبـــوو. مەیل كەســـێتییەكی خەمڵیـــو و جی
ســـادە، بـــەاڵم تۆكمـــە و پتـــەو لـــە دەروونییـــەوە فـــوارەی دەكـــرد، بـــەوە 
ــە هەڵەكـــردن، یاخـــود  ــە مەنگیـــی و خـــۆالدان لـ دنـــەدەری خـــۆی بـــوو كـ
نەچوونـــە جەنگـــەی ئەزمـــوون و دوور و دۆســـت لێیـــەوە ڕاوەســـتان 
دەیكـــرد بـــە ئەڵقەڕێزێكـــی ونـــی ڕەوتـــی فراژیـــی و پێشـــوەچوونی ژیـــان و 

ــش.. ــەنی هاتوویـ ــی ڕەسـ پەیامێكـ
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ئـــەو ڕۆژە بـــێ  ئەدگارانـــە ســـوارچاكی خـــەو خـــۆی نەدەهاویشـــتە 
ســـەر مایینـــی چاوەكانـــی و هەوســـاری پێڵووەكانـــی بەرزەفـــت نەدەكـــرد. 
ـــەو  ـــا، ئ ـــە دایدەن ـــە پەیژەك ـــەر ب ـــە و هەمب ـــردە ئاوێن ـــی دەك ـــار تفێك جاربەج
ــە  ــەردەكەوت، دووەم پایـ ــەك سـ ــد، پایەیـ ــان دەیچووانـ ــە ژیـ ــەی بـ پەیژەیـ
چارەنووســـیش  بێتەخـــوارێ ،  پلەیـــەك  و  بگرێـــت  وێســـتێك  دەبووایـــە 
بـــڕۆ،  و  وەرە  بـــە،  نیشـــتەجێ   پایەكانـــدا  لەنێـــو  كەواتـــە  دەوت:  پێـــی 
لەبـــەر ئـــەوەی لـــەم جوگرافیـــا دیاریكراوەدایـــت ڕەنگـــە جارێـــك، یـــان 
چەندیـــن جـــار نغـــرۆ بێـــت، وەلـــێ  تەیاربـــە تاكـــو بنیاتـــی بنێیتەوە..خـــۆی 
دەبینییـــەوە كەســـەر و خـــەم و خووســـە دایگرتـــووە، ئۆقـــرە و هـــەدادان 
ئاســـمانی ناخیـــان چۆڵكـــردووە و بـــووە بـــە پاشـــەبەرەی ملمالنێیەكـــی 
دزێـــو. لەڕاســـتییدا لـــە بوونێـــك بێزاربـــوو نەیدەزانـــی چـــی لـــێ  دەوێـــت و 
ـــەزۆك پاشـــخانی گشـــت  دەتوانـــێ  چـــی پـــێ  ببەخشـــێ ؟ بیركردنەوەیەكـــی ن
تێفكرینەكانـــی بـــوو، مەودایەكـــی بەرفـــراوان كەوتبـــووە مابەینـــی ئـــەم و 
ئـــەو نەخشـــەیەی دەبوایـــە بیكێشـــێت و نەیكێشـــابوو. ســـەرجەم شـــتەكان 
لـــە یادوەریـــی بـــوون ســـڕابوونەوە، وەخـــت ببـــووە تیشـــكێك تاریكییەكانـــی 
نـــاوەوەی نەدەڕەوانـــدەوە. بـــە بـــێ  ئـــاژاوە و بـــە بێهەستوخوســـت خێـــرا 
و لـــەز چەرخـــی گلێنەكانـــی توونێڵـــی ئەنگوســـتەچاوی ئـــەو یادگارانەیـــان 
ـــاو گوێچكـــە  ـــان دەكـــرد. چیكڵدانـــەی خـــۆی ئاخنیبـــووە ن دەبـــڕی و گوزەری
شـــەیتانۆكەیەكی تەنگـــەوە و زوو زوو چەمووشـــیی ســـواری ســـەری 
دەبـــوو. دەســـتەویەخەی بـــێ  حاڵیـــی و قەڵســـیی ببـــووەوە. دەبـــوو بـــۆ 
ــووە  ــوارد و كەوتبـ ــی نەدەخـ ــدا مۆڵـ ــە كەوشـ ــی لـ ــت و پێـ ــەر كار ببرێـ سـ
ســـەرپێچیی.«بلەی فـــەرەج« هاتـــە پێشـــەوە و دووری خســـتەوە، بـــۆ 
ســـۆنگە و ڕیشـــەی کەللــــەشەقییەكەی ئـــەم عەوداڵبـــوو. ئـــەم پێـــی گـــوت: 
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ـــۆ  ـــم! ئامـــاژەی ب ـــگاو بەســـەر عـــەرزدا بنێ ـــە هەن ـــەو دووان ـــە لەگـــەڵ ئ مەحاڵ
چەكـــدارەكان كـــرد و دیدەكانـــی تراویلكـــەی كەفو كوڵێكـــی نزیكیان ڕاگەیاند. 
ئـــەو ڕۆژە ڕەتـــی كـــردەوە گوێڕایـــەڵ بێـــت، چونكـــە ئـــەو دووانـــە لـــە میانـــی 
خۆیانـــدا تەبـــا و هاودەنـــگ بـــوون، پێشـــتر كـــە بـــۆ ئیـــش دەیانبـــرد، هەركـــە 
هەلیـــان بـــۆ بڕەخســـایە بـــە بـــێ  هیـــچ بۆنـــە و بـــە بـــێ  هیـــچ درێغـــی كردنێـــك 
ـــوو  ـــان ب ـــك ئەرخەی ـــەو كاتێ ـــد و شـــلوكوتیان دەكـــرد. ئ ـــان پێدەگەیان ئازاری
ـــەی  ـــردا ڕەوان ـــی ت ـــەڵ ئەوان ـــدان و لەگ لەســـەر نەڕۆشـــتن شـــێلگیرە، دەنگی
كـــردن، كـــە بـــە نیگاكانیشـــی جەســـتەی ڕووت و قووتـــی تووڕەییەكـــەی 
ئەمـــی داپۆشـــی، ئـــەم دركـــی كـــرد ئـــەوە لوغزێـــك، یـــان هەواڵێـــك نییـــە 
بـــۆ ئـــەو و ڕەنگـــە ئـــاگای لـــە هەمـــوو كەینوبەینێـــك بووبێـــت. هەروەهـــا 
بـــە ســـادەیی هەڵســـوكەوت كردنیشـــی لەگـــەڵ مەســـەلەكەدا بێئاگایـــی 
خـــۆی ئاشـــكرا دەكـــرد، چونكـــە دانایەكـــی ئەوتـــۆ نەبـــوو یەكەوڕاســـت 
ســـەر لـــە شـــت دەربهێنـــێ  و بـــە ســـانایی بفامـــێ ! گەلێـــك پێداگریـــی لەســـەر 
ئـــەو بابەتـــە نەكـــرا و پـــاش چەنـــد چركەســـاتێك بـــە هێواشـــیی دەهریـــی 
ـــە نیشـــتنەوە كـــرد و دامركانـــەوە.  بـــوون و هەڵچوونەكـــەی ئـــەم ڕوویـــان ل
ـــا و  ـــە نەخشـــە و كەوشـــەنی توان ـــەوە ل ـــە جەخت ـــوو ب ـــەو ســـاتانە ب ـــاش ئ پ
بەرگرییەكانـــی زینـــدەوەر  ورد دەبـــووەوە و هاوكێشـــەیەكی پێچەوانـــە 
ـــد  ـــەوە پابەن ـــۆكارە دەرەكییەكان ـــی ه ـــی و نزمی ـــە بەرزی دەڕســـكا، ڕادەی ب
بـــوو، كاتـــێ فشـــار و گوشـــاری دەرەوە زیـــادی دەكـــرد و لـــەو ســـان 
و تخووبـــە دەپەڕییـــەوە، ئیـــدی ڕادەی بەرگەگرتنـــی ئەمیـــش لـــە پنـــت و 
تخووبـــە سروشـــتییەكەی خـــۆی بـــەرەو خوارتـــر دەبـــووەوە، بـــە شـــێوەیەك 
لـــە شـــێوەكان مەشـــكەی هـــەژاوی دەروونـــی بوونـــەوەرە كـــە وزەیـــەك 
گەاڵڵـــە دەكات بـــە پاڵەپەســـتۆی هـــۆكارەكان دەتەقێتـــەوە و شـــتێك تەفـــر و 
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ـــە  ـــۆ نیی ـــە شـــتێكی ئەوت ـــە ئەم ـــت. چونك ـــەر شـــتێك بێ ـــر ه ـــا دەكات، ئیت تون
ـــاری ئەســـتەم و قورســـی ناواخـــن  ـــەوە و ب ـــوو بتەكێت ـــە ڕاوەشـــاندنی پێڵ ب

بخاتـــە ئەودیـــوی كێـــش و ئارامیـــی بـــە هەڵكشـــانەكان بـــدات.

هەڵســـاندبوو.  گرتووخانەكـــە جمەیـــان  لـــە حەســـاری  زیندانییـــەكان، 
مشـــوورخواردن تاقـــە شـــتێك بـــوو تـــا ئـــەو درەنگوەختـــە بـــۆی لـــە كاردا 
بـــن، بـــەو نیـــازەی بـــەر لـــە داهاتنـــی زســـتان لـــە دروســـتكردنی هۆڵێكـــی 
گـــەورە ببنـــەوە، تـــا ئـــەو دەمانـــە ئامـــادە بێـــت بـــۆ حەوانـــەوە و خۆپاراســـتن 
لـــە ســـەختیی و قارســـیی چلـــەی زســـتانی ئـــەم بڵنداییـــە ئەســـتەمە. گۆمەڵێـــك 
ــازر  ــدا حـ ــە كۆنەكانـ ــەربانی ژوورە نەوییـ ــە سـ ــە تفەنـــگ چییەكانیـــش لـ لـ
ــگاه  ــرد. گاهـ ــان دەكـ ــی زێواریـ ــوون و چاودێریـ ــن بـ ــاری ڕۆڵ بینیـ و تەیـ
یەكێكیـــان قیـــژەی بەســـەر زیندانیـــی و دیلێكـــدا دەكـــرد و تێـــی ڕادەخـــوڕی، 
ــەوە وێـــزەی  ــداوی تێدەبـــڕی و دەكەتـ ــە چاوێكـــی نووچـ ئەویـــش ناچارانـ
بێنـــە و بـــەرەی قوڕگرتنـــەوە و هاوردوبـــردی كەســـتەكە قورســـەكان. پـــاش 
ـــێ  و پریشـــكە وشـــكەوەبووەكانی ســـەروگوێالك و  شوشـــتنی دەســـت و پ
دەموچـــاو، وەكـــو مێگەلەمـــەڕ دەئاخنرانـــە نێـــو ئەتمۆســـفیری ژیلەمۆیـــی 
ژوورەكـــەوە. ئـــەو شـــوێنەی لـــە تـــاو گەمـــارۆی كێـــچ و ئەســـپێ   زرنگـــەكان 
ســـەرقاڵی خۆدۆزینـــی دەكـــرد - هەروەكـــو جـــاران دایكـــی دەیگـــوت- و 
كەمجاریـــش زەفـــەری بـــەو بوونـــەوەرە ئـــازاردەرە نادیارانـــە دەبـــرد. 
ئەوجـــارە نەبێـــت كـــە ناوكـــی خرۆشـــێكی بێـــڕادەی تێكەوتبـــوو هەتـــا 
پشـــكنین  دەهـــات،  خۆهەڵكڕاندنـــی  خرمـــی  خرمـــە  هـــەر  درەنگانێـــك 
ــیدا  ــڕ بەزەییەكانیشـ ــدە پـ ــە خەنـ ــا لـ ــی هەتـ ــا، ناڕەحەتیـ ــی كێشـ زۆر توولـ
جێگیـــر ببـــوون. هـــەر بەڕێكـــەوت لـــە جـــێ  گرێـــی بەنەخوێنەكەیـــدا پەیـــی 
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پـــێ  بـــردن، چـــی دیـــت؟ تۆپەڵەیەكـــی یەكانگیـــر بـــوو، هـــەر بـــە پڕۆتـــۆن 
و نیۆترۆنـــی مـــاددە دەچـــوون و ئەلەكترۆنەكانیشـــیان ئـــەو خورشـــتە 
ـــە كێڵگەیەكـــی موگناتیســـیی  ـــوو، ل ـــێ  هەڵچنیب ـــوو كـــە هەراســـانیی پ زاڵمـــە ب
ناحـــەزدا جموجووڵیـــان بەرپـــا كردبـــوو، لێـــی وردبـــووەوە، ئـــەو بارســـتاییە 
گرتەخـــۆ،  نەخشـــەئامێزی  بزووتنەوەیەكـــی  و  شـــێوا  لەككەئاســـایە 
تەڵەشـــقارتەیەكی هێنـــا و لـــە نزیكییـــەوە پێـــی كـــرد، گـــڕە بچكۆلەكـــە قرچـــە 
قرچێكـــی خۆشـــی خســـتە نـــاو تۆپەڵـــە كێچەكـــەوە و دوایانیبـــڕی. ئـــەو 
شـــەوەیش هـــەر بـــە پشووســـواریی و پاڵەپەســـتۆوە ڕاكشـــا، گەرچـــی هێشـــتا 
درەنگیـــش نەبـــوو، كەچـــی زۆر درێـــژەی نەكێشـــا و تێكـــڕای زیندانییـــەكان 
وەكـــو باڵنـــدەی ســـەر لقـــی دارەكان هەڵنیشـــتن و خەوتنیـــان دەنگێكـــی 
پەرەلێڵیـــی ئافرانـــد و دەنگەكەیـــش كۆمەڵێـــك پرخەپرخـــی گەمـــارۆدراوی 
نێـــو بۆشـــاییەكی بچـــووك بـــوو ڕەوینـــەوە ســـەداكەی خەفـــە دەكـــردەوە. 
بـــەاڵم ئـــەم، چاوەكانـــی هۆگـــری تیشـــكی ئارامـــی بێدارییـــەك ببـــوون. یـــادە 
ـــی پـــێ  دەدا و بـــە مایكرۆســـكۆپی بیـــری دەیڕوانییـــە  زۆرانبازەكـــەی تالوتل
ــاتە بێشـــومارەكانی تەمەنـــی ســـەرهەڵگرتوو، بۆنـــی بـــەو  وردەواڵـــەی سـ
ئۆخژنـــە كەمخایەنانـــەوە دەكـــرد كـــە ئیـــدی لەمێـــژ بـــوو زەمانیـــان بـــۆ 

هەمیشـــە بەســـەرچبوو. 

كە«هیوا«بـــوو بـــە ئەندامـــی خێزانـــە خەمامێـــز و مـــات و خاكەســـارەكەی 
ـــە  ـــوو ب ـــوو. شـــەوانە دەب ـــەك پاشـــتر ب ـــد حەوتووی ـــان، چەن ژووری زیندانی
ــی  ــد بەتڵێكـ ــاش چەنـ ــا پـ ــا و تـ ــەوە ڕادەكشـ ــت ئەمـ ــە تەنیشـ ــاودەم و لـ هـ
خـــۆی  گراوێتـــی  لەســـەرەخۆ  و  هێمنیـــی  بـــە  بەســـەرچوون  شـــەو 
ـــە  ـــەوە. ڕاســـتگۆییەكەی ل ـــۆ دەگێڕای ـــی ب ـــەر و نازەنین و«نیشـــتیمان«ی دڵب
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دەالقـــە ئاوەاڵكانـــی ڕۆحـــی ئەمـــەوە ئاودیـــو دەبـــوو  و بـــە چێـــژەوە گوێـــی 
بـــە تەنافـــی دوورودرێـــژی ســـەربردەكەیەوە هەڵدەخســـت. دەزوولـــەی 
ئاســـمانێكی  دەم  دەدایـــە  گێڕانەوەكـــەی  دوور،  منداڵییەكـــی  كـــۆالرەی 
ڕووگـــرژ و عەبـــووس. شـــانازیی بـــەوەوە دەكـــرد چـــۆن ڕەدووی خـــۆی 
ـــژەوە دەیـــوت:  ـــە چێ ـــەو ســـاتەی تیایشـــیدا بـــۆی دەدوا ب خســـتووە، تاكـــو ئ
مـــن پیاوێكـــی بـــە شـــەرەفم، هێشـــتا دەســـتم بـــەر دەســـتی نەكەوتـــووە و 
ـــەاڵم هـــەر  ـــۆ، ب ـــی ب ـــە گڵكـــۆی دایكیشـــی ســـوێندی خـــوارد، نەیشـــی دەزان ب
ـــان  ـــە چ كارم ـــی: ئێم ـــك گوت ـــەو شـــوێنەوە. جارێ ـــووە ئ ـــەو« كەوتب لەبەر«ئ
بـــەو دوژمنایەتییـــەوە هەیـــە كـــە ســـااڵنێكی بێســـنوورە كەوتووەتـــە میـــان 
دێیەكانمانـــەوە! بۆچـــی ســـزای هەڵەیەكـــی ڕابـــردووی ئیتـــران بەســـەر ئێمـــەدا 
بدرێـــت؟ ئەمیـــش وتـــی: لەبـــەر ئـــەوەی لێـــرە هەمـــوو شـــتێك پەیوەنـــدی 
بـــە ڕابـــردووەوە هەیـــە و كـــەس كار بـــۆ ئـــەوە نـــاكات ئـــەو ڕاســـتییە 
ـــك  ـــش تۆزێ ـــی ســـەرقاڵن. ئەوی ـــر بەرقەراركردن ـــۆ زیات ـــوو ب ـــت، هەم بگۆڕێ
ـــە  ـــاكاو وتـــی: ئاخـــر بـــۆ؟ خـــۆ ژیانـــی ئێمـــە بریتییـــە ل تـــاس بردییـــەوە و لەن
ســـاتێكی كورتـــی نـــاو هەتاهەتاییەكـــی بێبەزەیـــی، ئیتـــر بۆچـــی بەیەكجاریـــی 
ـــی  ـــدە باســـی بەڵێن ـــەر چەن ـــاو دۆزەخ؟ ه ـــە ن ـــووڕی دەدەن دەیشـــێوێنن و ت
لێپرســـراوانی ناوچەكـــە و ســـەرنەگرتنی هـــەوڵ و كۆششـــی بێدوایـــی بـــاوك 
و مامـــی »نیشتیمان«یشـــی دەكـــرد، ســـەرباری ئـــەو گومانـــە حەشـــارەی 
نـــاو ناخیشـــی، كەچـــی نەتـــرەی پتـــری دەهاتەبـــەر و زیاتـــر چاولـــەدووی 
ـــە هاوكێشـــەیەكی پارســـەنگ  ـــكات ب ـــان ب ـــە هەردووكی ـــوو ك ـــە دەب ـــەو گفت ئ
ـــان بگەیەنێـــت. ئیـــدی ئەمـــە كارفەرمـــای زۆربـــەی شـــەوەكانی بـــوو،  و پێكی
لـــە گێڕانـــەوەی بـــە تاموبـــۆی ژۆڕناڵـــی سەوداســـەرییەكەی هەرگیـــز 
ــدا شـــكڵی دەگـــرت  ڕادەســـتی جاڕســـیی نەدەبـــوو، بەڵكـــو پتـــر لـــە بوونیـ
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ـــاری  ـــە ب ـــدەی هەناســـە هەڵكێشـــاو ل ـــە هێن ـــدەدا. ڕەنگ ـــژەی پێ ـــر درێ و زیات
ئەوینەكـــەی نەچووبوو..دەیـــان، بگـــرە ســـەدان كەڕەتیـــش بـــۆی گێڕابـــووەوە، 
ئەمیـــش دركـــی كردبـــوو ئـــەو ســـەربووردەیە تاقـــە داهێنانـــی ژیانـــی ئـــەو 
بـــوو. درەختـــی ژیانـــی ئـــەو، ئـــەو بەرهەمـــە هەرگیـــز لـــە پـــووان نەهاتـــووەی 
هێنابـــووە كایـــەوە. ســـەرەڕای ئـــەوەی لێـــی بێتاقەتیـــش نەدەبـــوو بـــە 
هەمـــوو  هەڵنەچنیبایـــە.  پێـــی  تەنگـــی  زاڵمانـــە  خـــەو  ئەگـــەر  تایبەتـــی 
ــە  ــەوە كـ ــەر و دەیگێڕایـ ــتە سـ ــۆی دەخسـ ــی ئەوتـ ــش وردەكاریـ كەڕەتێكیـ
پێشـــتر ئامـــاژەی پـــێ  نەدابـــوو، یاخـــود لـــە ســـەربهووردییەكە دواكەوتبـــوو، 
ـــەوە ناوكـــۆی ســـەربردەكە،  ـــر دەیهێنای ـــەو جارێكـــی ت ـــان پێشـــكەوتبوو، ئ ی
ـــی و  ـــە پاكی ـــەر ب ـــی سەمەرەشـــی بەرانب ـــەم هەســـتێكی ناواخنی ـــا ئ هەروەه
بێگەردیـــی وی پەیداكردبـــوو، لـــەو حـــاڵ و بارانەیشـــدا کـــە پێڵووەكانـــی فـــرە 
بـــە كاریگەریـــی خـــەو قـــورس دەبـــوون و گاهـــگاه خەوەتوێتكـــە تەنگـــی بـــە 
ـــكات و  ـــا بەرگەگرتنـــی بســـووێ  و داوای مۆڵەتـــی لێب ـــی ت ســـەری هەڵدەچن
ـــە  ـــوون ب ـــی ب ـــە دوای ـــژەی یادداشـــت و سەرگوزەشـــتەكانت - ك ـــت: درێ بڵێ
قســـەی ســـەر هەمـــوو زارە بـــە ناســـۆر و ئەفسووســـەكان - بـــۆ شـــەوی 
داهاتـــوو بهێڵـــەوە. كەچـــی مەینەتیـــی گوێڕادێرانـــی دەكێشـــا و دڵـــی بەرایـــی 
ـــە برینـــی بـــێ  ســـاڕێژ. نـــەدەدا جەســـتەی سەرگوزەشـــتەكەی پڕپـــڕ بـــكات ل

بێگومـــان بنیاتنـــان و تەواوبوونـــی هۆڵەكـــە چەندیـــن حەوتـــوو پـــاش 
گەیشـــتنی ئـــەم ئامـــادە بـــوو، باگردێنیشـــیان بـــە تێـــر و تەســـەلیی بـــە 
ســـەر هەمـــوو ســـەربانەكاندا گێـــڕا. ســـەرەتا ئاســـایی بـــوو، بـــەاڵم دوای 
ماوەیـــەك بـــار بـــە جۆرێكـــی دیكـــە شـــكایەوە و بۆگەنیـــی هێڕكـــەری 
تاقـــە پێشـــاوەكەی ژوورێ  هەراســـانی لـــێ  هەڵگرتـــن، لەگـــەڵ بێزاریـــی 
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ــان دا  ــی ئەوەیـ ــك هەوڵـ ــد جارێـ ــرد. چەنـ ــان دەكـ ــدا زۆرانبازییـ و وەڕزییـ
ــان بدرێـــت لـــە دەرەوەی  ــان كـــرد بواریـ دایبخـــەن و دەرخواســـتی ئەوەیـ
ـــەن، كەچـــی بێبەرهـــەم  ـــان دروســـت بك ـــۆ خۆی ـــر ب ـــەدا ســـەراوێكی ت هۆڵەك
و«مونعیـــم  لەگەڵ«هیـــوا«  نەبـــرد  ئەوەنـــدەی  خۆشـــبەختانە  بـــوو. 
بەغدادیـــی«دا بـــۆ ئـــەو ژوورە گوازرانـــەوە كـــە پێشـــتر ئەمیـــان تـــێ  ئاخنـــی 
بـــوو. ژوورەكـــە الكێشـــەیی بـــوو، بـــەاڵم زۆر بەریـــن نەبـــوو، دارەڕا و 
ـــدار داپۆشـــرابوون،  ـــەی گوڵ ـــی ڕەنگام ـــە نایلۆن ـــی ب ـــی دیوارەكان ـــچ و گڵ می
شـــەو و ڕۆژ ڕمبازێـــن و ڕاوڕاوێنـــی ئەودیـــو نایلۆنەكـــەی مشـــك، خـــەو و 
ئۆقرەیـــان لـــە چـــاو و گیـــان دەتۆرانـــد. كـــە بارانیـــش پەڵـــەی دا و پەیدەرپەیـــی 
بەخـــۆوە گـــرت، كەســـێك نەبـــوو ســـەربانەكە بپەســـتێتەوە و شـــەولەبان 
بەســـەریدا گلـــۆر بكاتـــەوە بـــۆ ئـــەوەی تنۆكـــە نـــەكات، دەبوایـــە شـــەوان 
ئـــەو قتـــووە گەورەیـــەی بـــۆ میـــز بـــەوان درابـــوو لەژێـــر چـــۆڕەی هـــەر 
دڵۆپەیـــەك لـــە دڵۆپـــە بازرەقـــە بەســـتووەكان، یاخـــود لەژێـــر چۆڕاوگـــەی 
قڵیشـــەكاندا دایبنێـــن و گـــوێ  لـــە ترپـــە و تكەتكـــە پەشـــۆكاوەكان ڕابگـــرن 
لەوێـــدا  بكـــەن.  فەرامـــۆش  دیكـــەش  كاریگەرییەكانـــی  كـــەم  تنۆكـــە  و 
گـــوزەران وێنـــەی قوالپێـــك ڕایـــەڵ دەكرایـــە نێـــو ڕووبارێكـــی بەتیـــن و تـــاو 
و ســـەرەوژێر ڕۆیشـــتوو، بەڵكـــو قەدەرێكـــی خۆشـــنوودتر شـــكار بـــكات 
ــەوەكان  ــی شـ ــڕا دژواریـ ــت. پێكـ ــددا بچێنێـ ــەی ئومێـ ــە كێڵگـ ــەك لـ و مانایـ
هەتـــا درەنگانێـــك مشـــتومڕ و دەمەتەقێیـــان ســـەبارەت بـــە بارودۆخەكـــە 
دەكـــرد و پاشـــانیش دەبوونـــە چەنـــد هەناســـەیەكی قورســـی گینگاڵویـــی 
و گێژەڵووكـــەی حەســـرەتێكی قیرســـچمە پێچـــی دەدان و پێچـــی دەدان، 
هەتـــا لـــە بۆشـــایی پـــڕ تـــرس و بیمـــی شـــەودا دەبوونـــە خەونـــی پەراوێـــزی 

ــراو. ــی لەبیركـ ــتەكانی مێژوویەكـ شـ
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ـــە مەســـەلە  ـــدی ســـەری ژەنیی ـــرا. هەرچەن ـــۆ كار نەب ـــش ب ئەمڕۆ«هیوا«ی
نامۆكەیەوە، نەگەیشـــتە ســـەرەنجامێك متمانە و بڕوایی بە دڵی ببەخشـــێت. 
ـــەك، كەشـــكۆڵە خشـــپیلەكەی  ـــووی فەقێی ـــە درێژب ـــۆ ڕاتب ســـایلی دەســـتی ب
لەســـەر ئەژنۆیـــدا ڕاكشـــاند و مانیفێســـتی وڕێنەیەكـــی ئازاربەخشـــی بـــە 
هەراوهوریـــا ورووژاو لەگەڵیـــدا گەورەبـــوو، كەوتـــە خۆنووســـینەوە: ئەمـــڕۆ 
مامـــە برایمـــم بـــە هـــەزار حـــاڵ توانـــی مۆڵەتـــی ســـەردانییم وەربگـــرێ  و 
بێتـــە الم. هەنـــدێ  جـــل و بـــەرگ و فانیلـــە و دەرپێـــی تـــازە، بڕێـــك خـــۆراك، 
نامەیەكـــی شـــەمێران، چەنـــد كتێبێكـــی نـــوێ ، هەنـــدێ  خەبـــەری ناخۆشـــی 
شـــاری بـــۆ هێنابـــووم. بـــە پەرۆشـــەوە هەواڵی«ماریـــا«م پرســـی، بـــەاڵم بـــە 
نیـــگای لۆمەئامێـــز قانگـــدراو پیامـــدا هەڵشـــاخا و هیچـــی نـــەوت. بـــەر لـــەوەی 
بـــڕوات، پێـــی وتـــم: دەڵێـــن وا خەریكـــە لەگـــەڵ حوكمـــەت پێـــك دێـــن و زۆری 
پێناچێـــت دیـــل دەگۆڕنـــەوە و..ئیتـــر دڵخۆشـــی ئـــەوەی دامـــەوە بـــەم نزیكانـــە 
بـــەر دەبـــم. دوای ئـــەو، »ماریـــا« باڵـــی بەســـەر كەڵكەڵەمـــدا كێشـــا، ئەمـــە 
بـــۆ یەكەمجـــار نییە«ماریا«وەكـــو كزەبایەكـــی بێـــوادە دێتـــە نێـــو كێڵگـــەی 
بیرەوەرییەكانمـــەوە، بەمدواییـــە بـــەردەوام میوانـــی خامۆشـــییمە و بـــە خـــۆی 
ـــا پـــوورەی وەرامـــەكان  و فەنـــەری پرســـیارە هیســـاوییەكانییەوە دێـــت هەت
لـــە شـــانەی هزرمـــەوە دەرپەڕێنـــێ  و بـــە خەنجـــەری پەســـەندی پێداگرییـــش 
كوێنـــی دەوڵـــی كەنارگیرییـــم هەڵزڕێنێ ..ژیـــان نابێتـــە عەوداڵـــی مـــن، ئـــەو 
هـــەردەم دەبـــێ  خواســـت و ســـۆراخی مـــن بێت!..زۆرجـــار دەكەومـــە 
ـــە دڵ  ـــڕ ب ـــن و پ ـــادە دەكرێ ـــە هەنووكـــەدا پی ـــەو شـــتانەی ل ـــۆ ئ ڕاپرســـیی، ب
ـــەو  ـــم؟ بەڕاســـتیی ئ ـــد و خۆشـــحاڵ نی ـــان ڕەزامەن ـــزم، یانێخـــۆ لێی ـــان بێ دەی
شـــتانە بـــۆ ڕابردوویەكـــی دوور دەمگێڕنـــەوە. هەنووكـــە گەلێـــك شـــۆڕی 
نێـــو هەڵدێـــری بیـــر دەبمـــەوە و وەكـــو تاكێـــك لـــە توانـــا و ئەركـــی خـــۆم 
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ـــە خـــۆم بســـپێرم  ـــك ب ـــم چ ئەركێ ـــەدا دەتوان ـــەم ژیان ـــەوە، ئاخـــۆ ل ورددەبم
نـــەك چ ئەركێكـــم لەالیـــەن ژیانـــەوە پـــێ  دەســـپێردرێت؟ بەخششـــی ئـــەم 
ژیانـــە جاڕوجەنجاڵـــەی مـــن چییـــە؟ هێشـــتایش نەگەیشـــتوومەتە ئـــەو بـــاوەڕە 
ــڤێكی  ــارراوەی بەرسـ ــی شـ ــدا كرمـ ــەی بوونمـ ــە قۆزاخـ ــتەیەی لـ بەرجەسـ
ــێت!..لە  ــۆی بپۆشـ ــت خـ ــی مەبەسـ ــمێكی نایابـ ــە ئاوریشـ ــت بـ ــۆ هەبێـ ئەوتـ
ـــی و هەراســـانییەك  ـــاوەز و ســـەر ڕووپەڕەكـــەدا گێژی ـــی وشـــەكانی ئ نێوان
ـــی  ـــوون و ڕەوایەتی ـــارادا قەدەغـــە ب ـــە ئ ـــرد، گوزارەیەكـــی زۆر ل ـــان پێب پەیی
تێفكرییـــن لێیشـــیان خـــۆی دزیبـــووەوە. دۆژداماوانـــە تەماشـــای ســـپێتیی 
دوای خاڵـــی بچووكـــی ڕاوەســـتان الپەڕەكـــەی لەگـــەڵ بیركردنەوەیـــدا 
هاوتـــا كردبـــوو. مێشـــێك بـــە گیزەگیـــز و باڵەفـــڕە كەوتـــە ســـەر ســـپێتییەكە 
و القـــەی نەكـــرد، ئـــەو ســـاتە پەیكـــەر، یـــان بتێـــك بـــوو و هیچـــی تـــر. 
چاوترووكانێـــك  پـــاش  نەدەكـــەوت،  توخنـــی  و  ڕاگرتبـــوو  خامەكـــەی 
ـــە جووتێـــك، وەیزانـــی وێنـــەی  ـــوو، بـــوو ب ـــێ پەیداب مەگەزەكـــە كۆپییەكـــی ل
زیكزیكـــە ڕەنگاوڕەنگـــەكان كاژی فڕێـــداوە، كەچـــی هـــەر یەكـــە و پەرتـــی 
الیـــەك بوونـــەوە. جموجووڵێكـــی تێگـــەڕا و دەســـتێكی بـــۆ دیـــدەی خـــۆی بـــرد 
ـــە كۆســـپ و تەگـــەرە، سەرزەنشـــت و  ـــوون ب و برژانگـــە لەبیركـــراوەكان ب
ـــی:  ـــاراوە، تێفكری ـــە ئ ـــی هێنابووی ـــە كـــرد بەدخۆراكی ـــەو كزبینیی ـــدەی ل گازان
چـــۆن دركـــم بـــە یەكبارســـتایی و هاوجووتییـــان نەكـــرد؟ قەدەرێـــك، كـــە 
بـــە عومرێـــك دەچـــوو، تێپـــەڕی، ســـەرێكی ڕاتەكانـــد و لەگـــەڵ سیڕەســـیڕی 
بەئاســـتەمی نووكـــی قەڵەمەكـــەدا دووبـــارە كەوتـــەوە بۆتـــەی گەردوونـــی 
تێكترنجـــاوی وشـــەكان و كاتێـــك وەخـــۆ هاتـــەوە و دەربازبـــوو، جیـــڕەی 
ـــە درزی خســـتبووە كشـــوماتییە  ـــێ  بۆیەك ـــە ئاســـنینە ب ـــەری دەرك دان ئاڵك
بڵنـــد  قورســـییەكەوە  بـــە  الرەكـــەی  ســـەرە  ژوورەوە،  خنكێنەرەكـــەی 



109ئەدیب نادر

ـــوو. »كاوە«  ـــەی فەرەج«ســـەر كۆســـپەكەیان گرتب ـــردەوە«كاوە« و »بل ك
لەژێـــر چڕیـــی و ئەســـتووریی ســـمێڵە بـــە دووكەڵـــی جگـــەرە مەیلـــە و 
ــی  ــارێتەوە، بانگـ ــەی بشـ ــی لێوەلەرزەكـ ــە نەیدەتوانـ ــەی كـ زەردەوەبووەكـ
»هیـــوا«ی كـــرد: هەســـتە هیـــوا گورجوگـــۆڵ بـــە، دەڕۆین.«هیوا«یـــش 
ـــەوە:  ـــی دای ـــش وەاڵم ـــەی فەرەج«ی ـــوێ ؟ »بل ـــۆ ك ـــرد: ب ـــی ك ســـەیرێكی ئەم
بڕیـــارە لـــە دێی«تااڵوا««نیشـــتیمان«ت لـــێ  مـــارە ببـــڕن. زووكـــە كۆبـــەرەوە. 
بـــە قەشـــمەرییەكی شاراوەشـــەوە وتـــی: نابـــێ  عاشـــق كات بـــە فیـــڕۆ بـــدات..
ســـتەمە ســـتەم! دەبـــێ  دەســـتوبرد بكەیـــن و بـــە پەلـــە بگەینـــە ئەوێ ..«هیـــوا« 
شـــارەزای ئـــەو دەڤـــەرە نەبـــوو، ئـــەو الدێییەكـــی بەچـــاووڕاو نەبـــوو، بـــەاڵم 
ئـــەم پەیـــی بـــەوە بـــرد كـــە دڵـــی بـــە پێشـــهاتێكی شـــووم خورپـــەی كـــردووە، 
بـــە داكاســـاوییەوە گوتی:«تااڵوا«دەكەوێتـــە كـــوێ ؟ مارەمـــان دەبـــڕن.. 
بەڕاســـت!..گومانێك تـــاڵ و شـــیرینیی ئاوێتـــەی یـــەك كـــرد و ڕوو لـــەم 
ـــە  ـــش ب ـــش وەرە لەگەڵم...ئەوانی ـــی: تۆی ـــەوە وت ـــە شـــڵەژاویی و دڕدۆنگیی ب
ئیشـــارەتێكی پـــڕ لـــە ناڕەزایەتیـــی و تووڕەیـــی داوای تەیـــار بوونیان لێكرد و 
ئەویـــش لـــە گۆشـــەكەی خۆیـــەوە ڕاســـت بـــووەوە. هەنـــدێ  شـــتی كۆكـــردەوە 
و.. ویســـتی بڵـــێ : دوایـــی بـــۆ شـــتەكانی تـــر دێم..كەچـــی فەرمانیـــان دایـــێ  
شـــتەكانی تێكبنـــێ  و دەســـتوبرد بـــكات.«كاوە« دەرگاكـــەی خســـتە ســـەر 
گازەرای پشـــت و درێـــژەی بـــەو شـــێوە لێبووكانەیـــەی خـــۆی دا: هیـــچ نییـــە 
ـــە، بەعاســـتەم  ـــە خـــوارووی ئێرەوەی ـــێ ، ســـێچارەكە ســـەعات ل ـــا، ئەوەتان ن
بـــەالی باكـــووری ڕۆژهەاڵتـــدا الدەدا، زۆر دوور نییـــە، ڕدێـــن دەكەوێتـــە 
ــرد  ــەی دەكـ ــدا هەڵپـ ــی لەبەردەمیـ ــەوەدا دەستیشـ ــی ئـ ــەری..لەگەڵ وتنـ سـ
ـــۆ خەڵكـــی نمایـــش  ـــۆزی خســـتبێتە هەلەكـــە ســـەما و ب ـــەوەی قەرەق وەك ئ
ـــە باوەڕێكـــی  ـــكات. ئەویـــش بێووچـــان ترووكـــەی چـــاوی دەهـــات، لەوانەی ب
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مندااڵنـــەی  بەهەســـتێكی  بۆیـــە  هەبووبـــێ ،  بەمرادگەیشـــتن  بـــە  كـــزی 
بەپـــەروا تەنـــراوەوە گوتـــی: ئیـــدی ئێجگارییـــە، نایەمـــەوە ئێرە؟..ئەویـــش 
وتـــی: نەخێـــر، پێشـــتریش پێمـــان ڕاگەیانـــدی لەالمانـــدا میوانـــی و ئێســـتایش 
لێپرســـراوان بەڵێنەكـــەی خۆیـــان بەجـــێ  دەگەیەنن..كەواتـــە بـــا ماڵئاوایـــی 
لـــە مونعیـــم و ئـــەوان بكـــەم، چونكـــە ئیـــدی ڕەنگـــە بـــۆ ماوەیەكـــی درێـــژ 
ڕێـــم نەكەوێتـــە ئـــەم دەوروبـــەرە، یـــان هـــەر نەیبینمەوە..ڕاســـتی دەكـــرد، 
گەرچـــی خۆشـــباوەڕیی لـــە پێكهاتەیـــدا هەبـــوو، چـــوون ســـاویلكەیەكی 
بێـــوەی دەئاخـــاوت و پەیـــی بەوەیـــش نەدەبـــرد هێنـــد نابـــات كەنداوێكـــی 
بەریـــن بەریـــن لەنێـــوان ئـــەو و ژیانـــدا بەرجەســـتە دەبێـــت. هێواشـــێك دوای 
ـــدا  ـــە بەســـەر ئەمان ـــەوە و دەرگاك ـــگای نەگەڕان ـــو ڕێ ـــوون چـــووە نێ حازرب
داخـــرا. ســـاتەكانی پاشـــتری كەیلـــی هەســـتێكی غـــەوارە بـــوون، ســـەراپا 
بـــاك و ســـڵەمینەوەیەكی دەســـاژۆ ماشـــییانەوە و وەكـــو ســـوڵتانی تـــاك 
فەرمانـــی گیانـــی، جێگیربـــوون و گشـــت شـــتێكی وەالخســـت، تەنانـــەت ترپـــە 
ڕمووزنەكانیشـــی بـــۆ ڕوودانـــی شـــتێكی دەرەكیـــی تەرخانكـــرد، ســـۆزەی 
ئـــەوەی كـــرد دزێوییـــەك دەتەنێتـــەوە و دەبێتـــە ماكـــی ڕاوەســـتان و كـــڕەك 
بـــوون. ئـــەوەی بیـــر نەدەچـــوو چـــۆن باوەشـــی پێداكـــرد و وەك پەیكەرێـــك 
لـــە پەیكەرەكانـــی ڕۆدان بارســـتاییەكی پەرپووتـــی هەســـت و ســـۆزیان 
ـــرد و ڕایمووســـیی وەك  ـــی پێداك ـــی دڵ بۆن ـــە كام ـــرد؟ چـــۆن ب ـــدە ك ئافەری
ــۆن  ــت؟ چـ ــك بێـ ــو تەمەنێـ ــێت، بەڵكـ ــێ  بیناسـ ــك نەبـ ــد مانگێـ ــەوەی چەنـ ئـ
لێـــی جـــوێ  بـــووەوە؟ چاوەكانـــی شـــێیەكی ســـوور لێڵیـــان كردبـــوو، 
قورگـــی بـــە نێردەوانـــی هەنیســـكدا هەڵگەڕابـــوو، لـــە زارییـــەوە پیتێكیـــش 
شـــڵەقانێكی  ختوورەیەكیـــش  هەورەبرووســـكەی  ڕانەپســـكاند،  خـــۆی 
ـــی ئومێدبەخشـــانە،  ـــە و بۆڵەیەك ـــا پرت ـــەم بەجێهێشـــت، تەنه ـــۆ ئ ـــڕادەی ب بێ
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پاشـــان ورتەیەكـــی تەمومژاویـــی لـــە بـــەڕێ  خســـتنیدا هەڵوەرانـــد و خـــەم 
بـــە میوانـــی . چـــۆن پاڵتـــۆ خاكییەكـــەی  بێدەنگییەكـــی قورســـی كـــرد 
پۆشـــییەبەر و پێتـــاوە الســـتیكییە ڕەشـــەكانی هەڵكێشـــایە پـــێ  و وەكـــو 
پەڕێـــك ســـووك ســـووك شـــەقاوەكانی بـــەرەو پێواریـــی هەڵنـــا، وەك 
ئـــەوەی ئـــەم هەســـتێكی وای تێـــدا بگەڕێـــت شـــەقاو بـــۆ گـــەرووی جێهانێكـــی 
دی دەهاوێـــت، جیهانێـــك لەنێـــو نیـــگای مابەیـــن بێبەرییـــان دەكات. هەمـــوو 
ـــدا  ـــە ڕەوانەكردنی ـــد و ل ـــان دەورووكان ـــی خۆماڵیی ـــی تەپوگەردێك هەنگاوێك
ڕووەو كەســـیرەییە هەردەمییەكـــە، بەشـــدارییان دەكـــرد. ئەمانیـــش دوور 
لـــە تـــۆز و خۆڵەكـــە وێكهاتنـــەوەی دەرگاكـــە لێیـــان بـــوو بـــە گەورەتریـــن 
خوونـــكار و ئیـــدی هەرگیـــز یەكترییـــان نەبینییـــەوە، نـــەك لەبـــەر ئـــەوەی 
بـــەو زێـــوارەدا نەهـــات هەتـــا بەســـەریان بكاتـــەوە، یاخـــود خوانەخواســـتە 
لـــە مێشـــكی خـــۆی وەدەرینـــان، بەڵكـــو لەبەرئـــەوەی ئیـــدی زیندوویەكـــی 

بەرخـــورداری ســـەر دنیـــا نەبـــوو!

چونكـــە زۆرجـــار بوونـــی خەڵكـــی تـــر تەنیایـــی ناڕەوێنێتـــەوە، بۆیـــە لـــە 
چوارچێـــوەی ناڕێكـــی دیوارەكانـــی ژوورەكـــەدا تاقوتەنیـــا مایـــەوە. تانوپـــۆی 
ــەوانە  ــەو شـ ــی ئـ ــەوە، دیمەنـ ــو دایگرتـ ــۆ و دزێـ ــتێكی نامـ دەروونـــی هەسـ
هاتنـــەوە بـــەر بیلبیلەكانـــی یـــادی كە«هیوا«تـــا ســـەروەختێكی درەنـــگ 
پانۆڕامـــای تاقـــە ســـەرمایەكەی بـــە خەوبەزێنیـــی و درێـــژ دادڕییـــەوە 
دەگێڕایـــەوە. خـــۆی فڕێدابـــووە نێـــو بەرداشـــی بێدەنگیـــی و ســـیڕەی 
پێنووســـە خەوبینـــە ســـەرومڕ و میهرەبانەكـــەی. بـــۆن وهـــااڵوی خوێنـــی 
ـــان دەگـــرت و وەكـــو ڕۆحـــی شـــەهیدەكان  ـــە وشـــەكانەوە باڵی ـــازە ڕژاو ل ت
ڕەهـــا دەبـــوون. پەیڤـــەكان بـــە بـــێ  قـــۆرت و گرفـــت دانگەڕێزەیـــان دەكـــردە 
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ــرا.  ــوا«دا چێنـ ــاو دەروونی«هیـ ــد لەنـ ــن ئومێـ ــڕۆ مەزنتریـ ــوارەوە: ئەمـ خـ
پێیـــان وت دەیبەنـــە نـــاو یۆتۆپیاكەیـــەوە - ئـــەو یۆتۆپیایـــەی چەنـــد مانگێـــك 
بـــوو شـــەونخوونیی بـــۆ دەكێشـــا - و یـــارە ڕەدووكەوتووەكـــەی لـــێ  حـــەاڵڵ 
دەكـــەن.. چەنـــد كاتژمێرێكـــی پێنەچـــوو، لەڕاســـتییدا هێشـــتا ســـەرقاڵی 
ــە و  ــی ڕمبـ ــە لێڵیـ ــە دوورەوە بـ ــووم، لـ ــە بـ ــتی ڕۆژەكـ ــینی یادداشـ نووسـ
ــە  ــا و كەندەاڵنـ ــمی، چیـ ــی سـ ــەردەی گوێچكەكانمـ ــتڕێژ پـ ــریخەی دەسـ شـ
گوێچكـــە  ئـــەو  ناواخنـــی  بـــۆ  گواســـتەوە  دەنگدانەوەیـــان  قووڵـــەكان 
هەســـتیارانەی تەنانـــەت پەیـــی بـــە خورپـــەی دڵـــە دوورەكانیـــش دەبـــەن. 
ـــە  ـــی ل ـــە زەرووی شـــووم و دڵ ـــوون ب ـــەو فیشـــەكە بێســـۆزانە ب ـــی ئ نەمزان
ـــات،  ـــر كە«بەهزاد«ه ـــوو هەڵگێڕا..دوات ـــان وشـــك و تین ـــری كێی ـــە تەڕت نواڵ
ئەنجـــا حاڵیبـــووم. كەڤرێكـــی بـــێ  شـــەقڵی بـــە بـــەرات بـــۆ هێنابـــووم، لێـــی 
وردبوومـــەوە، شـــوونی خوێـــن گوڵگوونـــی كردبـــوو. بەســـەر ســـووڕمانەوە 
پرســـیم: ئەمـــە چییـــە؟ ئەویـــش وتـــی: بـــە هەڕەشـــەی چوونـــە پـــاڵ دەوڵەتـــی 
ــو  ــی و وەكـ ــە قوربانیـ ــان دەبنـ ــوكاری »نیشـــتیمان«، ئەمـ ــاوك و كەسـ بـ
ـــە  ـــژی ل ـــەوارەی ت ـــەردەكان و ق ـــە یەخـــەی ب ـــن ل ـــل دەدرێ ـــی كۆكتێ خوێنێك
ـــت  ـــارە دەبڕدرێ ـــك م ـــە مەرگێ خۆشەویســـتییان دەســـڕدرێتەوە و..ئاشـــق ل
هـــەر تەنهـــا لەالیـــەن خۆیـــەوە تفـــت و تاڵییەكـــەی دەچێژرێـــت و بەس!..ئـــەم 
ـــی  ـــك دوو دڵ ـــو پیاوێ ـــەوە وت و وەك ـــەف و كوڵ ـــە ك وشـــە ناڕۆشـــنانەی ب
هەبێـــت فرمێســـكەكانی بەرۆكـــی هەڵڕژانیـــان گـــرت. ئەوســـاكە ئـــەم لـــەوە 
حاڵیبـــوو ئـــەو ســـۆزەیەی دوای خرمەژنـــەكان ختـــوورەی بـــە دڵـــدا كـــرد 
گومـــان نەیدەلەقانـــد. ئیـــدی ئاشـــكرا بـــوو چـــی ڕوویـــداوە، ئـــەو گریانـــەی 
ـــوودە  ـــی ئال ئەویـــش، وەك هەمیشـــە تەنهـــا ئەشـــق و ڕاســـتگۆیی و بەرائەت
ــاردانی دەدا.  ــاكەیدا هەوڵـــی خـــۆ حەشـ ــە لێڕئاسـ ــە نێـــو ڕیشـ دەكـــرد و بـ
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مـــەودا و وچانـــی دایـــە تاكـــو هێـــوور بـــووەوە و هەناســـەیەكی خەمبـــار 
تراژیدیـــای  ئەســـرینەكانی  وێنـــەی  دەق  ئەوســـاكە  بـــەری،  گەڕایـــەوە 
ســـەربهووردی ئەوینـــە لەباربراوەكـــەی هیـــوا و نیشـــتیمانی هەڵهێنایـــەوە، 
ـــا تاریكایـــی ڕەنگـــی  ـــان كوشـــتبێ !..ئەو شـــەوە هەت ڕێـــك وەك ئـــەوەی خۆی
تێـــری خـــۆی دۆڕانـــد، هەنـــۆ مەلـــی خـــەوی لـــە هێالنـــەی چاوەكانـــی ئـــەم 
ــەدەرەی زۆر  ــەو قـ ــان و ئـ ــی ژیـ ــی چارەكردنـ ــووە گێژەنگـ ــد. كەوتبـ تارانـ
كـــەس بـــە نووســـراو لـــە قەڵەمیـــان دەدا. بەرلـــەوەی ئالـــوودەی وەنـــەوز بێـــت، 
سەرنوێشـــتی پێـــوار و خووناوئاســـای مرۆڤـــی وەك لەككـــە لەســـەر پـــەڕەی 
ناســـكۆڵەی چیچەكـــی شـــەو دەهاتـــە بەرچـــاو، كـــە تەنهـــا لـــە بوولێڵـــی تەمەنـــدا 
چـــووزەرەی دەكـــرد و لـــە وادەی بەیـــان كەوتنیشـــدا ڕەوینەوەكـــەی لـــەالدا 
بەرجەســـتە دەبـــوو. ئـــەو یادەوەرییانـــە ســـەر پـــەڕە تارەكانـــی شـــەویان 
ــان  ــت دووپاتەیـ ــی دەیویسـ ــیان.. بێكۆتایـ ــییەوە، جارێك..دووان..سـ دەماشـ
بكاتـــەوە، هەتـــا لـــە یادیـــدا چەشـــنی كەســـكە نیهاڵێـــك چەكـــەرە بكـــەن و 

پشـــووی هەڵچـــوون و نەمریـــی هەڵكێشـــن.

پرســـیار نەمـــا ڕوواوڕووی نەكرێتـــەوە! خـــۆ ئـــەم هـــەر بە خۆڕســـكیش قینی 
لـــە لێپرســـینەوە بـــوو. بـــەم بوایـــە هەمـــوو پـــەڕەو خامەیەكـــی تەرخانكـــراو بـــۆ 
لێپێچینـــەوە شـــایلۆغانی ســـووتان و شـــكانیان بـــۆ هەڵبەســـترێت. الپەڕەكانـــی 
دۆســـییە تایبەتییەكـــەی هەتـــا دەهـــات زاوزێیـــان دەكـــرد و قەبەتـــر دەبـــوون. 
ئـــەوەی جەختێكـــی زۆریـــان لەســـەر دەكـــردەوە ئـــەوە بـــوو: ئاخـــر تـــۆ 
وەكـــو خـــۆت دەڵێـــی بـــۆ پێنـــج ڕۆژ لـــە بەرەی«فـــاو«ەوە هاتبوویتـــەوە 
لـــە دێی«گەڵۆزی«چیـــت دەكـــرد؟ تـــۆ جـــار دوای جـــار بەرســـڤت بـــەوە 
بـــوو ماڵەوەمـــان هەمـــوو  نەخـــۆش  باپیـــرەم زۆر  باپیـــرەم،  دەدایـــەوە: 
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چبـــوون بـــۆ ئـــەوێ  و منیـــش ناچاربـــووم بـــۆ ئـــەوێ  بڕۆم..ئیتـــر لـــەوێ  
ــەن،  ــاوەڕی پێناكـ ــە بـ ــش چییـ ــی تۆزقاڵێكیـ ــرت و بردمیان..دەیزانـ ــان گـ منیـ
بـــەاڵم هـــەر ئـــەو ڕاســـتییەی دووپاتـــە دەكـــردەوە. ئیـــدی پـــاش نیوەڕۆیەكـــی 
درەنگوەخـــت، دوای دوو هەفتـــە گلدانـــەوەی لـــە زیندانـــی ئینزیباتخانـــە و 
ـــە مـــاوەی  ـــێ  ل ـــان: دەب ـــۆ كـــرد و وتی ـــان ب ـــەوەی، نووســـراوی فەرمیی لێپێچین
دوو ڕۆژدا پەیوەنـــدی بـــە یەكـــە ســـەربازییەكەی خۆتـــەوە بكەیـــت. ئەمـــە بـــۆ 
ـــوە  ـــەر لەوێ ـــە پێشـــتر بیســـتبووی ه ـــوو، چونك ـــەك واب ـــو مۆجیزەی ـــەم وەك ئ
و لەژێـــر چاودێریـــی خۆیـــان خەڵـــك ڕەوانـــەی ســـەربازگەكان دەكرێـــن. 
ئەوەنـــدەی نەبـــرد دەروازەیەكـــی ئاســـنین دەریفرتانـــدە دەرەوە. بـــەاڵم 
ـــەوە،  ـــی نابێت ـــە كۆڵ ـــەم ئاســـانییە ل ـــە ب ـــوو ئەم ـــەوەدا ب ـــەی ئ ـــە كەڵكەڵ ـــەر ل ه
چونكـــە لەمێژبـــوو ئاشـــنای یاســـا الســـتیكییەكانی ئـــۆردوو ببـــوو، نەخـــوازەاڵ 
ـــدا یاســـا دەچـــووە  ـــە ئانوســـاتی جەنگ ـــە ل ـــوو ك ـــێ  شـــارراوە نەب ئەوەیشـــی ل
ــەوە  ــێواند. لەبەرخۆیـ ــتەكانی دەشـ ــەرلەبەر شـ ــەوە و سـ ــو دەمامكێكـ ئەودیـ
وتـــی: بریـــا ســـزاكە دوانەخرایـــە بـــۆ پـــاش جەنـــگ و بڕانـــەوەی! دەق وەك 
ئـــەوەی خـــۆی بـــۆ ئـــەوە هەڵگرتبێـــت جەنـــگ كۆتایـــی بێـــت! هەنـــدێ  شـــتی 
تریـــش لـــە زارییـــەوە ئاوشـــاریان كـــرد، بـــەاڵم گوێـــی لێیاننەبـــوو. دەیزانـــی 
لـــەم بارودۆخـــی نەهامەتیـــی و ناهەموارییـــەدا ناچـــارن ســـزا دوابخـــەن و 
تەنانـــەت ئەگـــەر داوەڵیـــش بووبـــێ  دەســـتی لـــێ بەرنـــەدەن و ڕەوانـــەی 
دۆزەخەكانـــی بـــەرەی جەنگـــی بكـــەن. كەوتـــە ســـەر پیادەڕەوەكـــە، خواســـتی 
ـــدا  ـــە جـــادەی نیگاكانی ـــوو سەرانســـەری شـــارە نامۆبووەكـــەی ب ـــەوەی هەب ئ
تێپەڕێنـــێ  و چـــاوی پـــڕ حەســـرەتە بـــە ناســـۆر و تامەزرۆكانـــی زاخاوبـــدات. 
تاســـە و پەلـــەی ئـــەوەی نەبـــوو بچێتـــەوە نێـــو ئامێـــزی دیوارەكانـــی ماڵیـــان و 
دووبـــارە دەرگیـــری بێهوودەیـــی و چەنەبازییەكانـــی بێدەنگییەكـــی قەڵەمـــڕەو 
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ببێتـــەوە، چونكـــە هەســـتی دەكـــرد پێـــی ناوەتـــە نێـــو ژوورۆچكـــەی پـــڕ 
تەلیســـم و ئەفســـووناویی یـــادەوە و دەرگاكـــەی وێكهێناوەتـــەوە و پەیوەندیـــی 
لەگـــەڵ ئێســـتا و ئایینـــدەدا پســـاندووە و پێڵـــووە نادیارەكانـــی نـــاوەوەی 
ــەن  ــی الپڕەسـ ــان دەكات. گەڕانێكـ ــتیار گرێچنیـ ــی هەسـ لێخوردبوونەوەیەكـ
ویســـتی دنـــەدەدات، هەنـــگاوەكان وەكـــو جارانـــی زوو بـــۆ الی باڵەخانەكـــەی 
ماڵی«ماریا«بەكێشـــی دەكـــەن، ئـــەو »ماریـــا« یـــەی ئەوســـا دەزگیرانـــی بـــوو، 
ـــاوەر، یاخـــود وەكـــو قۆرتێكـــی بێســـنوور و چارەســـەر  وەكـــو دیوارێكـــی پان
هەڵنەگـــری لێهاتبـــوو لەبەردەمیـــدا قـــووت ببـــووەوە و بـــە هـــەر شـــێوەیەك 
بـــووە دەیویســـت بیڕەوێنێتـــەوە و لەكۆڵـــی خـــۆی بكاتـــەوە، تاكـــو بەبێئـــەوەی 
ــەڵ  ــی لەگـ ــچ جیاوازییەكـ ــە هیـ ــەك كـ ــو ئاییندەیـ ــە نێـ ــە بكاتـ ــی هەڵپـ پێیبزانـ
ئەمـــڕۆ و دوێنێـــدا نییـــە. بۆچـــی بـــە وێندەرێـــدا ڕۆیشـــت؟ پرســـیارێك بـــوو 
دەترســـا لـــە خـــۆی بپرســـێت، بزەیـــەك كـــە نەیتوانـــی ژەنگـــی ســـەردەمێك 
حەشـــاربدا كەوتـــە خـــۆ ئاشـــكراكردن، هەســـتی كـــرد مەســـەلەكە هـــەر تەنهـــا 
ـــی  ـــاوەوە دزێوییەك ـــە ن ـــەك ل ـــو ئاوێنەی ـــە، بەڵك ـــی ســـااڵنی پێشـــوو نیی ڕاهاتن

ئەوتـــۆی نیشـــان دەدا كـــە خـــۆی بەرپرســـیاری ئـــەوەڵ و ئاخیـــری بـــوو.

ـــاری  ـــاران دەب ـــە ب ـــج ڕۆژەی مۆڵەتەك ـــەو پێن ـــك ل ـــوارەی یەكێ ـــە و ئێ دەم
و لـــە مینـــای پەنجەرەكـــەوە بۆنـــی گەلۆریـــی ژیـــان بـــە بەرجەســـتەیی 
پـــێ   تەنگـــی  بێسەروشـــوێن  بێتاقەتییەكـــی  دەكـــرد،  كاس  ئەندێشـــەی 
هەڵچنیبـــوو، بـــەدووی هەڵدانـــەوەی الپـــەڕە زەردەوەبووەكانـــی قـــەدەری 
ـــی  ـــە ونەكان ـــۆ شـــتی شـــارراوەی دووتوێی ـــوو، ب ـــدەوە ب ـــد و لەن ژاوەی كەن
دەگـــەڕا. دەرخواســـتەكانی مگێـــزی تەنهـــا شـــتێك بـــوو، ئەویـــش بكەوێتـــە 
نێـــو بەرداشـــی دیـــوارەكان و ســـایلی ســـەرزەمانی منداڵیـــی بەخۆیـــدا 
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بشـــكێتەوە و كڵۆمـــی دەرگاكـــە ژەنگێكـــی ئەوتـــۆ هەڵبهێنـــێ  بـــە هیـــچ شـــتێك 
ـــەم  ـــی ئ ـــی دیكەیـــش لەمیان ـــە، چەندان ـــەو دیواران ـــەوە و ســـەرباری ئ نەكرێت
و دەرگاكـــەدا هەڵبچنێـــت. چاولـــەڕێ  نەبوو«ماریا«بـــەو هەڵـــەداوان و 
پەلەپڕووزێیـــە خـــۆی وەژوورێ  بخـــات. شـــەمێران ڕۆیشـــت چایـــان بـــۆ دەم 
ـــی  ـــەی ســـەخت و ئەســـتەمی تەنیای ـــە قوللـ ـــەم ل ـــەی هـــات، ئ ـــەو كات ـــدات. ئ ب
جینگڵـــی دەخـــوارد و لـــە چڵەپۆپـــەی بێزارییـــدا بـــوو، خۆزگـــەی دەخواســـت 
ـــە  ـــێ  چرپ ـــەرە دابگیرســـاندایە. ب ـــە جگ ـــەرەی ب ـــا جگ ـــە ت ـــش بووای جگەرەکێ
ـــە چـــاوی  ـــدا دەســـتی ڕاكێشـــا و ماتەمباران ـــە الی خۆی ـــە تەنیشـــتی، ب كەوت
بڕییـــە ڕەنگـــی پەڕیـــو و بـــزڕكاوی ســـیمای، ئـــەم ویســـتی پۆزەكـــەی خـــۆی 
بـــە سەروشـــكڵی«ماریا«دا  نێونیگایەكـــی  نەیتوانـــی.  بـــەاڵم  تێكنـــەدات، 
ــۆڕبووەوە.  ــنگیدا شـ ــەر سـ ــێك بەسـ ــەری وەك هەرەسـ ــاخان و سـ هەڵشـ
ورتـــە لـــە زارییـــەوە نەهاتـــە دەرێ ، ئەمیـــش هێواشـــێك دەســـتی لـــە دەســـتی 
ڕاپســـكاند. هـــەر چەنـــدە زۆرجـــار پـــاش گەمارۆدانـــی خـــۆی، گۆمـــی 
تەنیاییـــە مەنـــد و بێبنەكـــەی ئـــەو كاتانـــە و ئێستایشـــی بـــە بوونـــی كەســـێك 
لێخـــن و شـــڵەقاو نەدەبـــوو، بگـــرە گوێیشـــی لێنەبـــوو، بـــەاڵم ئـــەو ئێوارەیـــەی 
ـــی پێكابـــوو،  ـــە شـــێوەی خەنجەرێكـــی پرتەقاڵیـــی تـــۆخ ئەودیـــو كەل ـــاو ل هەت
خەریكـــی ئاوابـــوون بـــوو، نەیتوانـــی لۆكـــەی فەرامۆشـــیی بئاخنێتـــە دەالقـــەی 
ـــووە  ـــوو بڕیارەكـــەی ڕۆكردب ـــەك ب ـــدی ماوەی ـــەوە. ئی گوێچكـــە چاالكەكانیی
نێـــو قاڵبـــی مەییـــن و لەســـەری پێداگربـــوو، كاتـــی ئەوەیـــش هاتبـــوو بـــە 
كۆتاییـــەوە گرێـــی بـــدات و هۆكارەكانـــی ســـاردبوونەوە و پێكنەگەیشـــتن 
بخاتـــەڕوو، هـــەر هیـــچ نەبێـــت بەشـــبەحاڵی خـــۆی دەبوایـــە كۆتایـــی بـــەو 
ـــی  ـــووە هەوێـــك و زوبان ـــە بهێنێـــت كـــە بب ـــكاكڵ و واتای ـــە بێ مـــەودا و وچان
دەربڕینـــی لـــێ ئاوســـاندبوو. دوا قۆنـــاغ گەیشـــتن بـــوو بـــەوەی ئیـــدی 
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ــەم  ــە ئـ ــكات كـ ــە بـ ــە تازەیـ ــەم هاوكێشـ ــی ئـ ــە لەئومێدبەدەریـ ــەو درك بـ ئـ
ناپارســـەنگ دەیدیـــت. ئاخـــر ســـەربازیی و بـــەرەی جەنـــگ و نادیاریـــی..
یۆڵداشـــی بێئومێدییەكـــی ناشـــرین بـــوون و نەدەكـــرا ئەویـــش لەگـــەڵ خۆیـــدا 
بـــەو یۆڵداشـــەوە شـــەتەك بـــدات. لـــە الیەكـــەوە هەســـتی گوناهباریـــی 
و تـــاوان بەســـەریدا زاڵ بـــوو، لەالیەكـــی تریشـــەوە پاســـاوی بۆیـــان 
ــەوەی  ــی جوێبوونـ ــوو پەلەقاژێـ ــر بـ ــەرێكی تـ ــی سـ ــازە دڵـ ــەوە. تـ دەهێنایـ
ـــد  ـــوو. چەن ـــی لەكیـــس چب دەكـــرد و پێناســـەی یەكـــەم پێكگەیشـــتن و ژووان
كۆشـــا ئـــەو وشـــانەی دەیهێنانـــە ســـەرزار وەكـــو ماســـیی مردەڵـــە ئـــاوەژوو 
ـــەو  ـــی ئ ـــردن. ناواخن ـــدا دەیب ـــەوە و ڕەوتێكـــی بێیارایـــی لەگـــەڵ خۆی دەبوون
گۆڕەپانـــی پـــاش جەنگـــی ترپـــەكان بـــوو. بیرێكـــی زارۆكانـــە دەمەالســـكێكانی 
خـــۆی دەســـت پێكردبـــوو، لـــە نێوانـــی فێربـــوون و فێرنەبوونـــی زوبانـــدا 
ـــرا،  ـــۆ نەك ـــێ  گ ـــەاڵم هیچـــی پ ـــكات، ب ـــك دەســـتەبژێر ب دەیویســـت فەرهەنگێ
ـــدن: هـــەر یەكـــەم وشـــە  ـــە خۆدوان ـــەم كەوت ـــوو. ئ چونكـــە هێشـــتا كرچوكاڵب
ــتی  ــتێت، دەربەسـ ــە ببەسـ ــكێنێت و ڕێچكـ ــەوە بشـ ــی ئاوەژووبوونـ تخووبـ
هەڵوێســـتەكە  و  دەگـــرن  چارەســـەر  قەتـــارەی  نایـــەم،  دیكـــە  ئەوانـــی 
ـــر.. ـــكات! ئیت ـــا ب ـــە تەلیســـمەكە تەفروتون ـــەم دان ـــا یەك ـــەر تەنه ـــژن. ه دادەڕێ
هـــەر  جەســـارەت  و  جیڕكـــردەوە  ددانەكانـــی  كەینوبەینـــە  ئـــەم  دوای 
نەبـــووە یـــاوەری، هێشـــتا شـــتێكی ئەوتـــۆی بەدەســـتەوە نەبـــوو پاڵپشـــتێتیی 
قەرارەكـــەی بـــكات. ئـــاكام بـــە ناچاریـــی ملـــی بـــۆ دا و دووبـــارە ســـەری بـــە 
ـــكات  ـــەوە ب الچەپـــی ســـینەیدا شـــۆڕكردەوە. چـــوون سەرزەنشـــتی خـــۆی ب
ـــەو كـــۆت  ـــەوە و وابەســـتەی ئ ـــەو تەپكـــەوداوە دوورناكەوێت ـــز ل كـــە هەرگی

و پێوەنـــدە دەمێنێتـــەوە و قەتیـــش پێـــی ناشـــكێت!
شـــتگەلێكی زۆر لـــە دەروونیـــدا پیشـــیان خـــواردەوە و لەبـــەر ئـــەوەی 
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ـــی  ـــۆزی چوارناڵەكان ـــەپ و ت ـــر ت چەمووشـــیی ترســـێك ناخـــی خســـتبووە ژێ
ـــەی  ـــەم پەیوەندیی ـــی ئ ـــی ســـۆنگەی ســـەرەكیی پچڕاندن ـــەوە و نەیدەتوان خۆی
و  هەاڵتـــن  نادیـــار  چارەنووســـێكی  لـــە  ئەویـــش  كـــە  ڕابگەیەنـــێ ،  پـــێ  
ئۆغـــر كردنبـــوو بـــەرەو باوەشـــی شـــاخ و دییـــارە دوورەكان..بـــەاڵم بـــە 
ـــە ترســـاوەی،  ـــەو ناخ ـــی ب ـــز و بوێری ـــی لەســـەرخۆ ویســـتی هێ وەراووردێك
ـــم،  ـــە خـــۆی گـــوت: كـــەی چاوقایمـــی دەنوێن ـــر دڕدۆنگـــەی ببەخشـــێت ب نەخێ
كـــەی ئـــەو جوغـــزە بێمانایـــەی پـــەروا و دڵەڕاوكـــێ  وەكـــو ئەتۆمێكـــی نادیـــار 
ــۆ  ــژە بـ ــی درێـ ــە ماوەیەكـ ــم كـ ــە دەهێنـ ــەو دنیایـ ــی بـ ــەوە و كۆتایـ دەتەقێنمـ
چاركردنـــی دەتلێمـــەوە و پـــەژارەی زاتنەكردنـــی دەكێشـــم، بەڕاســـتی بـــۆ ئـــەم 
گرفتـــە هیـــچ عیالجێكـــی تـــرم بـــە خەیاڵـــدا نایـــەت. بـــا ئیتـــر كەمتەرخەمیـــی 
لـــە گیانـــی ئـــەم هەنگاونانـــەدا بتەقێتـــەوە، لەبـــەر بـــێ  ســـەقامیی بـــارودۆخ 
و...نەمگوازتۆتـــەوە و ئێســـتایش لەبۆچوونەكانمـــدا گـــۆڕان دەركەوتـــووە، 
گـــۆڕان بەســـەر پێودانگەكانمـــدا هاتـــووە و یەكالكردنـــەوەی ئـــەم مەســـەلەیە 
لەگەڵ«ماریـــا«دا پێشـــینەیەكی پەیگیـــرە، بـــە پلـــەی یەكـــەم لەبـــەر خـــودی 
ئـــەو خـــۆی، ســـەرباری ئـــەوەش نامـــەوێ  لێـــرە مۆڵـــەق بـــم و لەمەیـــش 
ـــا  ـــە زۆپ بتـــرازێ  بـــواری دانبەخـــۆدا گرتنیشـــم بەبـــەرەوە نەمـــاوە.. دەســـتی ل
ـــی خســـتنەوە.  ـــەو نزیك ـــە دەســـتەكانی ئ ـــە كێشـــایەوە و ل ـــە كفكفكەرەك گازیی
بـــوون بـــە نـــەوا و پەســـارگەیەكی نازهەڵگـــر بـــۆ دەســـتەكانی، یەكەمجـــار 
بـــوو هەســـتێكی ئەوتـــۆی لـــەال گەاڵڵـــە بێـــت، وەكـــو بڵێیـــت لـــە شـــتێكی 
چـــاوەڕوان نەكـــراو تۆقیبـــن و نەیانـــەوێ  بازنـــەی گـــەرم و نەرمونیانـــی 
ــە  ــدا لـ ــی خۆیـ ــەوە. لەناخـ ــوی چێوەكەیـ ــە ئەودیـ ــرن و بكەونـ ــتی ببوێـ دەسـ
ــرت  ــەقڵیان دەگـ ــوو شـ ــی، خەریكبـ ــیرەكان تێفكریـ ــوو و كەسـ ــە نەمەییـ وشـ
و ســـەربزێوانە پەلوپۆیـــان دەهاویشـــت تاوەكـــو لـــە باڵەفـــڕەی بوێریـــی 
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بـــدەن و لـــە لێوەكانییـــەوە ڕەهایـــی دەســـتەبەر بكـــەن. زۆر وردانەتـــر كەوتـــە 
تێفكرییـــن، ســـێاڵوی پرســـیارەكانی چارەنـــووس خڕوخاشـــاكی بێماناییـــان 
دایەبـــەر ڕەوتـــی ســـەرهەڵگرتوو بـــەرەو دۆزینـــەوەی مانایـــەك بـــۆ مشـــتومڕ، 
بـــۆ لێكدابـــڕان و جیابوونـــەوە. ئەگەرچـــی وشـــەی«زەحمەت« پاڵەوانـــی 
ـــی  ـــە پاڵەوانی ـــوو، كەچـــی ســـەرەنجام خەســـاندی و ل ـــاو فەرهەنگەكەشـــی ب ن
ــك  ــی، بیابانێـ ــا«وە بینیـ ــەر ڕووی«ماریـ ــی بەسـ ــانێكی كاڵـ ــت. حەپەسـ خسـ
خەریكبـــوو لەنـــاوەوەی ئـــەودا دەكشـــا، چاوەكانـــی تەنهـــا وێنـــەی بێئۆقـــرە و 
جەنجاڵـــی گومانیـــان دەكێشـــا، چركەســـاتێك تـــاس بردییـــەوە، دەیزانـــی چـــی 
هەڵیگرتـــووە ئـــەو بڕیـــارە ســـتەمكارە بـــدات و هەڵەتـــە و تاقوتەنیـــا لەنێوەنـــدە 
ڕێـــی تەریكیـــی و لەدوڕیانـــی دەســـتخەڕۆییدا دەســـتبەرداری بێـــت و دنیـــای 
ئومێـــد و ئاواتەكانـــی زیندەبەچـــاڵ بـــكات و ئینجـــا هەمـــوو ئـــەو ڕێگایانـــە كوێـــر 
ـــەوەی  ـــان دەهـــات. پـــاش ئ ـــدا كۆتایی ـــە ســـەرزەمینی هەویاكانی ـــەوە كـــە ل بكات
ئـــەو بوخچـــە بـــە گرێكوێرەیـــەی لـــەو گـــۆڕەدا هەڵڕشـــت، هەســـتی بـــەوە كـــرد 
هەوەڵیـــن جـــارە لـــە خـــەو ڕادەبـــێ . ســـەرەنجام بـــە ملمالنـــێ  لەگـــەڵ خۆكـــردن، 
توانـــی بێبەزەیـــی تریـــن وشـــەی فەرهەنگەكـــەی بداتـــە بەرگـــوێ  بەبێئـــەوەی بـــە 
شـــێوەیەكی ڕووكەشـــانە بزوانـــی تاڵەموویەكـــی گیانـــی نمایـــان بـــكات! گوێـــی 
ـــە خـــۆی بـــوو بـــە شـــانازییەكی پەشـــیمانئامێزەوە پاڵپشـــتی هەڵوێســـتەكەی  ل
كـــرد و خـــۆی دوانـــد: ئەوســـا كیســـەڵێك بوویـــت و پەییـــت بـــە قاوغـــە لەشـــكان 
نەهاتووەكـــەی خـــۆت نەدەبـــرد.. كتوپڕیـــش نەبـــوو، لەڕاســـتییدا لـــە دۆخێكـــی 
تاڕادەیـــەك نیـــوە مەســـت و نەشـــەدار بـــوو كـــە نـــاكاو گوێـــی لـــەو وشـــانە 
بـــوو كـــە قردێلـــەی زەردی كۆتاییـــان لـــە پرچـــی پەیوەندییەكـــەدا و بنبەســـتی 
ئێجگارەكییـــان پێبەخشـــیی. وەكـــو ئـــەوەی پەردەیـــەك ببینـــێ ، پەردەیەكـــی 
مێلۆدرامـــی  شـــانۆگەرییەكی  تەواوبوونـــی  دوای  كـــە  خۆڵەپووتیـــی 
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دادەدرێتـــەوە و جۆبـــاڵو بـــە بینـــەران دەكات. تـــەواو. لـــە هیكـــڕا ئـــەو وشـــەیەی 
بـــۆ گەلێـــك مـــەرام و ویســـتی تـــر بەكاربردبـــوو، بـــەاڵم وەكـــو وشـــەیەكی 
قورســـی تراژیدیـــی نـــا، بەڵكـــو هـــەر تەنهـــا وشـــەیەكی هاكەزایـــی و هیچـــی 
تـــر. تـــەواو! تـــەواو وشـــەیەك بـــوو نەیدەزانـــی بۆچـــی لـــە فەرهەنگـــدا لەبریـــی 
ـــەوە،  ـــدا هات ـــە زاری ـــەوە ســـەرلەنوێ  ب ـــەكار نەبرابـــوو؟ كـــە ئ كۆتایـــی ڕەهـــا ب
ـــك  ـــەوە. شـــەباقەیەكی فێن ـــك كاڵتربوون ـــی نەختێ ـــەر گلێنەكان ڕەشـــاییەكانی ب
ــی  ــە دنیایەكـ ــی چووبێتـ ــەوە، وەك بڵێـ ــە هەناوییـ ــش كەوتـ و مووچڕكەبەخـ
تـــازە ســـەرهەڵداو و ئـــەو گرەویدەییـــەی لـــە كـــۆڵ بووبێتـــەوە كـــە بـــەوەوە 
ـــك  ـــی هەڵچوونێ ـــا كردن ـــاوەوەدا خەریكـــی بەرپ ـــە ن ـــك ل دەیبەســـتەوە. گڕكانێ
بـــوو، هەڵچوونێـــك چنگوپـــەل لـــە ئاســـمانێ  گیـــر بـــكات و وەرزە هەورییـــەكان 
بگۆڕێـــت و مەلـــی بـــاڵ شـــەكەت لـــە خەمـــی بێالنەیـــی و نەنیشـــتنەوە و 
ناخـــی  بـــوون  تـــەواو-  بڕەخســـێنێ . ســـەدای-  ســـتەمی شـــكارچییەكان 
كـــرد بـــە نشـــێوی قووڵـــی تەقینەوەیـــەك و تادەهـــات بـــە زایەڵـــە یـــەك لـــە 
دوای یەكەكانـــی ڕەزامەندتـــر دەبـــوو، زۆری نەمابـــوو دیـــوارە دێرینـــەكان 
ــی  ــە وەنەوزگرتووەكانـ ــدراو و گڵۆپـ ــت و دەرگای كڵۆمـ ــە بەرێـ ــە گرێژەنـ لـ
شـــاری بوولێـــڵ بێداربكاتـــەوە، گـــورج و گۆڵییـــان دنەبـــدات هەتـــا ئاگایـــان لـــە 
ـــك بەســـەر  ـــد جارێ ـــێ . چەن ـــی ســـەرفیرازییەكەی ب شـــەكانەوەی ڕۆحـــە كەیل
مافـــوورە ڕەنگپەڕیووەكـــەدا هاتوچـــۆی كـــرد و هەســـتێكی ئەگەرچیـــش 
گومـــڕا، بـــەاڵم پـــڕ شـــانازیی دایگـــرت. لەبەرچـــی ئـــەو دەرككردنـــە نامۆیـــە 
ـــدان و شـــانازیی  ـــدەی نەبـــرد الفلێ ســـەرتاپایان ماشـــییەوە؟ ئـــەی بۆچـــی هێن
بـــوون بـــە دنیایـــەك هـــەوری چڵكـــن و ســـاماڵیی ئاســـمانەكەیان داگـــرت و 
هەمـــوو گـــورزە تیشـــكەكانیان لـــە گیـــان تۆرانـــد؟ پاگـــۆی چـــی دەداتـــەوە؟ 
بۆچـــی لـــەو بارودۆخانـــەدا ســـەرەتا داڵوا و ئاســـوودە خـــۆی بـــەدی دەكـــرد 
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ــم  ــو كەسـ ــەر زاری، بەڵكـ ــەك هـ ــەوە؟ نـ ــتانە دەڕەوینـ ــەو هەسـ ــان ئـ و پاشـ
و ڕوخســـارەكەی«ماریا«یش گلەوگازاندەیەكـــی زۆریـــان دەردەبـــڕی، كـــە 
ـــە، ئەوســـا  ـــرێ  و بێهوودەی ـــك ناگ ـــۆ كەڵ ـــازە گفتوگ ـــرد ت ـــەوە ب ـــی ب ـــەو پەی ئ
كەوتـــە سەرزەنشـــت كردنـــی ئـــەو گۆڕانـــە نەگەتیڤـــە ناگەهانـــەی، دەیویســـت 
ـــی  ـــەوە، پێ ـــەوە، باڵڵێت ـــۆزەی بڕەخســـێنێ ، بپاڕێت ـــارە ئاڵ ـــەم ب ـــە ل پەیوەندییەك
بڵـــێ  ســـازش لەســـەر هەمـــوو ئـــەو مەرجانـــە دەكات كـــە ئـــەم دڵگیـــر دەكـــەن، 
بـــەاڵم هەناســـە نەوەكامەكانـــی تێكـــەڵ هەنیســـكی بەكەفوكـــوڵ بـــوون و 
هیچـــی نەدوورییەوە..ئەمیـــش بـــە تەمـــا نەبـــوو كتێبـــی پەردەپۆشـــكەری 
پەنامەكییەكانـــی هـــزری خـــۆی بـــۆ بخاتـــە سەرپشـــت و تەنانـــەت بـــە تەمـــا 
نەبـــوو ســـادەترین شـــتیش ســـەبارەت بـــە پالنەكـــەی بداتـــە بەرگوێـــی. تەنهـــا 
هەڵیدایـــێ  و وتـــی: دڵنیابـــە لەژێـــر كاریگەریـــی هیـــچ ئافرەتێكـــی تـــردا ئـــەم 
ــا  ــا و تەنهـ ــە، تەنهـ ــارادا نییـ ــش لەئـ ــی تریـ ــووە و كەسـ ــەرارەم وەرنەگرتـ قـ
دۆخەمرۆییەكـــەی ئێســـتا و خـــودی ئـــەم ژیانـــە دەعجـــاوە ئـــەم هەنگاونانـــەی 
لـــێ  داوا كردووم..ئـــەو، ســـەر ڕوومەتەكانـــی ببوونـــە ڕێـــی كاكێشـــانی 
فرمێســـكە بێشـــومارەكان و وەك بڵێـــی وشـــەكانی گـــەرووی بـــەرەو مـــەداری 
كڵوكۆدامـــركان الیاندابـــێ ، زۆرەكییانـــە چەنـــد پەیڤێكـــی هەڵهێنایـــەوە و وتـــی: 
ــی  ــە ماوەیەكـ ــت؟ ئێمـ ــی دەڵێـ ــك چـ ــتا خەڵـ ــر ئێسـ ــردی؟ ئاخـ ــی وای لێكـ چـ
ـــا دەســـتت  ـــۆ تەنه ـــە ت ـــت ك ـــەوە بچێ ـــۆ ئ ـــان ب زۆرە دەزگیرانین..دەشـــێ  بیری
ــە چـــوو،  ــەر بیـــری بـــۆ الی یـــەك وشـ پێـــم گەرمكردۆتـــەوە و..ئـــەم یەكسـ
ـــە قەبەیـــی و ژمـــارەی الپـــەڕەدا  یـــەك وشـــە ئـــاوەزی كـــرد بـــە كتێبێـــك كـــە ل
ـــەم خـــۆی  ڕیكـــۆردی گینیســـی شـــكاندبێت، ئەویـــش: جەنـــگ جەنـــگ جەنگ..ئ
ـــی  ـــوو، نەیدەزان ـــەی بێئاگاب ـــەو كەڵكەڵەی ـــش ل ـــا و ئەوی ـــدا دەژی ـــە نادیارییەك ل
چـــی تێـــدا دەگـــوزەرێ . زاریی..فوغان..بـــۆ ماوەیەكـــی دوورودرێـــژ ســـوڵتانی 
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ژوورەكـــە بـــوون. بـــە دەنگـــی بـــەرز بیـــری كـــردەوە: هەنـــدێ  شـــت هـــەن گەلـــێ  
ــان  ــەن بۆتیـ ــام زەمـ ــەاڵم دڵنیـ ــەوە، بـ ــە بكەمـ ــان ڕاڤـ ــم بۆتیـ ــە بتوانـ زەحمەتـ
ڕوون دەكاتـــەوە و..جوێبوونـــەوەش لەبـــەر ئـــەوە هەڵدەبژێـــرم، چونكـــە 
ــت،  ــك نەبیـ ــەوە نزیـ ــە مردنـ ــن لـ ــدەی مـ ــە ئەوەنـ ــدام، ڕەنگـ ــەرەی جەنگـ لەبـ
ــم و  ــەوەت بگلێنـ ــە خۆمـ ــە بـ ــە، تاوانـ ــدە تەمومژاوییـ ــیش ئەوەنـ چارەنووسـ
هەمـــوو گەنجییـــت لـــە چاوەڕوانییەكـــی بێهـــوودە بژاكێنـــم. دەشـــێ  لەهـــەر 
ئانوساتێكیشـــدا ببمـــە مەحاڵێـــك و تەنانـــەت دەســـتی مەعالنـــی پەرجوویشـــم 
پێڕانـــەگات، لەمانەیـــش بتـــرازێ  مـــن بەڕاســـتیی چیـــدی بـــە تەمـــا نیـــم منداڵێـــك 
ـــدەی بێچەندوچـــۆن وەك  ـــوارەی ئایین ـــە ســـەقەت و ناهەم ـــەم ژینگ ـــە ئ بهێنم
ڕابردوویەتی..شـــتێكی تریـــش، هەرچـــی زێـــڕ و شـــت و مەكێكیشـــم بـــۆ 
هێنـــاوی ماڵـــی خۆتـــە و مەیگێـــڕەوە، ئەویـــش بـــە نووزەیەكـــەوە گوتـــی: 
بیرێـــك لەمـــن بكەرەوە..مـــن كچـــم لەم..دەیویســـت بڵـــێ  لـــەم كولتـــوورە 
ـــە  ـــرا، ملكەچان ـــێ  نەوت ـــراو هیچـــی تریشـــی پ ـــەواو نەك ـــی ت ـــەاڵم پێ ـــەدا، ب زاڵم
ـــا و كشـــایەوە،  ـــی ڕوومەتەكانی ـــە كۆڵ پریاســـكەی قورســـی ئەشـــكەكانی دا ب
كشـــایەوە و دەرگاكـــە هەڵیلووشـــی. ئەمیـــش بـــۆ شـــەو و تەنیایـــی بەجـــێ  
مـــا، تاكـــو هـــەردەم بیهێنێتـــەوە یـــادی ڕۆژەكانـــی داهاتـــووی كـــە چ خەتایـــەك 
لـــەم بڕیارەیـــەوە ســـەرچاوەی گرتبـــوو. ئەگەرچیـــش ســـێبەری باڵەخانـــەی 
خەمێكـــی كۆنكریتیـــی لـــە ســـەرزەمینی ناخیـــدا بەرجەســـتەیی بەخـــۆوە گـــرت، 
بـــەاڵم پەیكـــەری پەشـــیمانییەكی بڕۆنزیـــی بـــۆ دانەتاشـــیی. وەیزانـــی ئیتـــر 
لـــەوەودوا هەرگیـــز ئـــاوڕ ناداتـــەوە، بۆیـــە بـــە خەیـــاڵ ڕابـــردووی ســـڕییەوە، 
ـــە ڕەنگێكـــی  ـــا شـــەبەنگی كۆمەڵ ـــدەدا تەنه ـــۆی ئایین ـــە تابل ـــەوەی ل ـــۆ ئ ـــەك ب ن
ـــت و  ـــز بێ ـــا خاڵێكـــی ناچی ـــا و تەنه ـــەوەی تەنه ـــۆ ئ ـــو ب ـــت، بەڵك بااڵدەســـت بێ

ڕووبەرێكـــی گـــەورە داگیـــر نـــەكات.
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كەشـــوبا و هەواكـــەی دەرەوە چەشـــنی دڵەكەی«ماریا«ببـــووە داڵـــدە و 
دەرەتانـــی هەرچـــی خـــەم و پـــەژارەی بێئامانـــی خەڵكـــە بـــێ  نەواكانـــی دیـــار 
و چارشـــێوی ڕەشـــی لـــە خۆیـــەوە ئااڵندبـــوو. لـــە پەنجەرەكـــەوە، لـــە 
ـــگا  ـــۆ ڕێ ـــی كـــە ب ـــەو شـــەقامە كـــپ و مەنگـــەی ڕووان ئەســـفەڵتی بەشـــێكی ئ
ـــوودەری  ـــی فری ـــی دەدا. لەزەتێك ـــەی پێیەكان ـــەری ســـبەینێ  قانەقدیل گرتنەب
لـــە  ڕەخســـین  نەبـــوو  بـــاوەڕەدا  لـــەو  بنكڵێشـــەی،  چـــووە  كاتیـــی 
لـــە  گومـــان  نەبێـــت.  مۆتەكەئامێـــز  گیروگرفتەكەی«ماریا«ڕاســـتییەكی 
هەســـتەكانییەوە لەوتابـــوو، ئـــەو شـــەوە وەكـــو یەكێـــك لـــە شـــەوە خەونینـــە 
فـــرە جەنجـــاڵ و جڕنیاوفڕنییاییـــەكان هاتـــە بـــەر دیـــدەی. ســـەرباری ئـــەوەی 
بارودۆخەكـــە هەڵمێكـــی خەســـتی قـــورس بـــوو، لەگـــەڵ ئەوەیشـــدا هێنـــدەی 
ـــی  ـــەی پرخـــە پرخێك ـــووە مەكین ـــووەوە و ب ـــوور ب ـــەوە. هێ پێنەچـــوو ڕەویی
یەكنـــەوا و گێتیـــی لێـــوە دیارنەمـــا. کاتـــێ هەســـتا، گەرچـــی پێناســـەی 
ــەدا  ــە بۆسـ ــی لـ ــی كۆتایـ ــەاڵم نەیزانـ ــوو، بـ ــكڵی گرتبـ ــدا شـ ــەرەتا لەالیـ سـ
ــادی خاڵـــە حەســـۆ« هـــات و پێـــی وت:  ــێرەگرتووانە چاوەڕێیە!«فەرهـ سـ
دەڵێـــن باپیـــرە زۆر ناســـاغە، هەســـتە بـــا بڕۆیـــن بـــۆ دێ . ئەمیـــش حازربـــوو 
بـــە فیاتـــە ســـپییەكەی خاڵـــە حەســـۆ بۆ«گەڵۆزی«رۆیشـــتن. هێشـــتاكە بایـــی 
چەنـــد هەناســـەیەك لـــە ماڵـــی باپیرەیـــدا نەحەوابوونـــەوە، بەندوبـــاو و 
ژاوەژاوی ئـــەوە پەیـــدا بـــوو مەفرەزەیـــەك لـــە چەكدارەكانـــی كەرتەكـــەی 
ــرد:  ــێن كـ ــاوی باوەشـ ــك هەنـ ــە دێ . ئۆخژنێـ ــی« هاتوونەتـ ــۆ قوتانیـ »هەلـ
ــاكات ترســـی بازگـــەكان بچێژم..هەركـــە  ئۆخـــەی ئیتـــر پێویســـت بـــەوە نـ
لەگـــەڵ مامەبرایمـــی لـــە دەرگاكـــەوە دەرپـــەڕی، تـــا پەیوەندییـــان پێـــوە 
بـــكات و لەگەڵیـــان بـــڕوات، ئـــەوان ڕووبـــەڕووی هاتـــن و پەلكێشـــیان كـــرد. 
ـــە  ـــە گوندەكەدای ـــان پێگەیشـــتبوو ســـەربازێك ل چـــوون پێشـــوەختە خەبەری
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و دەبـــێ  بیگـــرن. جگـــە لـــە مامەبرایـــم و خزمگـــەل و تەنانـــەت باوكـــی 
یەكێـــك لـــە چەكدارەكانیـــش، خەڵكێكـــی زۆر هەوڵیـــان دا وەكـــو دیـــل نەبـــرێ ، 
وەلـــێ  بڕیاردرابـــوو. كەوتـــە غایلـــە، دڵتوندانـــە بیـــری بـــۆ شـــتێكی ســـەیر 
ــانە وابـــوو، بـــەاڵم بەدەســـت خـــۆی نەبـــوو بـــاوەڕی  چـــوو، وەكـــو ئەفسـ
پێیهێنـــا، دڵیشـــی تـــا بڵێـــی تونـــد بـــوو، وتـــی: مـــن دڵی«ماریـــا«م شـــكاند، 
بۆیـــە پالنەكـــەم شكســـتی هێنا..ئاگرێـــك لـــە ناوەوەیـــدا زمانـــەی كێشـــا و 
كـــڕووزەی هەنـــاوی ئـــاوەزی داگرتـــەوە و نەیهێشـــت ئەركـــی بیركردنـــەوە 
لـــە شـــتێكی تـــر ببینێـــت. ئـــەو شـــەوە لـــە مزگەوتـــی پەرپووتـــی گوندێكـــی 
دووردا مانـــەوە. دوو قـــەدەداری ئەســـتوور لەمیـــان ســـاپیتە و زەوییەكەیـــدا 
ـــان ڕاكێشـــا،  ـــان بـــۆ الی خۆی ـــگا ماندووەكانی ـــەوە. دارەڕاكان نی قیـــت ببوون
ــارانەی  ــەو ڕوخسـ ــرا. ئـ ــەدی دەكـ ــوە بـ ــەدەكۆنەكانیان لێـ ــاری سـ ڕوخسـ
فڕێبـــدەن!  كاژیـــش  نەدەبوایـــە  هیـــچ  ئاڵێنرابـــوو  لێـــوە  مەحاڵییـــان 
ــەرگ  ــی بـ ــك كتێبـ ــوو، كۆمەڵێـ ــەوار بـ ــە و الكێشـ ــەی درێژكۆڵـ ڕووبەرەكـ
ــت و  ــی سسـ ــی زەمانێكـ ــدا تۆزوخۆڵـ ــاو تاقێكـ ــاڵ لەنـ ــی قاوەییئامـ چەرمینـ
ـــان  ـــی و تەوەزەلیی ـــی بێحاڵی ـــوو و وێژینگ ـــان بەســـەر خـــۆدا داب لەبیركراوی
ڕا  پـــێ   كرانەوەیـــان  دەســـتی  بـــێ   ســـاڵ  دەمێـــك  بەوەدەچـــوو  دەدا، 
ـــی  ـــوور و جاجـــم و بەتان ـــە ماف ـــەی ب ـــە ناتەختەك نەگەیشـــتبێ . ســـەر زەویی
كـــوون و كەلەبەراویـــی دێرینـــە داپۆشـــرابوو. هەركـــە بـــە تالووكـــە و 
ـــد و  ـــان وەرچەرخان ـــژی شـــێوان بەڕێخـــرا، خەڵكەكـــە ڕووگەی ـــەل نوێ پەلەپ
باڵوەیـــان لێكـــرد. تـــاك تـــاك و جـــووت جـــووت بـــە دووعـــا و نـــزای 
هەڵوەریـــووەوە دەچوونـــە دەرێ  و بەبێئـــەوەی بیشـــزانن تۆمەتەكـــەی 
چییـــە دەیانگرتـــە بـــەر نیـــگا قێزبزوێـــن و گاڵوەكانیـــان. پـــاش ئـــەوەی بەتڵـــە 
قوڕقوشـــمییەكانی شـــەو بـــە گوژمـــی بێدارییەكـــی سســـت و تاقەتپڕووكێـــن 



125ئەدیب نادر

تێپەڕیـــن، بـــۆ ئەنجامدانـــی ئاتاجـــە سروشـــتییەكانی ســـەردانییەكی پێشـــاوی 
مزگەوتەكەیـــان پێكـــرد. وەختـــێ هاتـــەوە ژوورێ  مەحكـــەم و بەزەبـــر لـــە 
خۆماڵییـــە  بـــەڕە  لەســـەر  تۆپزیـــی  بـــە  و  شـــەتەكیاندا  پشـــتەوە 
بـــە  و  خســـت  پاڵیـــان  پشـــتەوە  دیوارەكـــەی  پـــاڵ  ڕەنگپەڕیووەكـــەی 
پەتوویەكـــی زیـــواڵ زیـــواڵ دایانپۆشـــیی، دەق بـــە كەڤـــرە گرنـــج گرنجەکانـــی 
ژێـــر دەریـــا دەچـــوو. هەمـــوو دەوروپشـــتەكەی خورابـــوو، ڕەنگەكەشـــی 
هێنـــدە ئاوێتـــەی زەمانـــە و ڕەتاندنـــەوەی كێـــچ و ئەســـپێ  ببـــوو مێژوویەكـــی 
بـــێ  ڕەهەنـــدی بەدیاردەخســـت. دەبوایـــە تـــا ســـپێدە ئـــاوا بمێنێتـــەوە و 
دەســـتەمۆیی بـــە خـــەو ببەخشـــێت. غایلـــەكان شەمشـــەمەكوێرەی نێـــو 
كەڵكـــی  هیـــچ  تاراندنیـــان  و  بـــوون  ئەندێشـــەی  وێڵگەكانـــی  تاریكایـــی 
نەدەگـــرت. شـــەو تـــەواوێ  ڕاشـــكابوو ئەودەمـــەی دوو چەكـــدار وەژوور 
كەوتـــن و ڕاســـتیان كـــردەوە. هـــەر بـــە ڕاكێشـــان بـــەرەو دەرەوە دووریـــان 
خســـتەوە. ختوورەكانـــی دڵـــی زارێكـــی داپچـــڕاو بـــوون و دەیانویســـت پێـــی 
بڵێـــن: هـــەر ئێســـتا دەتكـــوژن، دەتكـــوژن و ســـەگەكانی ئاواییـــت پـــێ  تێـــر 
دەكـــەن!! گەرچـــی تـــرس و تۆقیـــن وێنەیەكـــی نەگۆڕیـــان پێـــدا، وێـــڕای 
ئـــەوەش دەنگێـــك بـــوو گوێڕایەڵیـــی بـــە ســـەبوورییەكەی دەبەخشـــیی و بـــە 
ــت و  ــەیەكی كەنەفـ ــد هەناسـ ــەی چەنـ ــی ئاوێتـ ــە ڕاكردووەكانـ ــدی ترپـ تونـ
شـــپرزە دەكـــرد. زیندەگـــی بـــووە فیلمێكـــی ســـوواوی پچڕپچـــڕ و لەودیـــو 
یـــادە هەزاربەهەزارەكەیـــەوە خـــۆی هاویشـــتە ئەمدیـــو كـــە پارســـەنگی 
حاڵـــی حـــازر بـــوو. بردیـــان، دووركەوتنـــەوە و گەیشـــتنە دامێنـــی یاڵەكـــەی 
پشـــت دێ  كـــە لەبـــەر تریفـــەی مانگـــە شـــەوەكەدا تارماییەكـــەی دەیڕوانییـــە 
نێـــو دۆڵـــە بێدواییەكـــە. لەوێنـــدەر دووی تریـــش ماخۆالنـــی بێئۆقـــرەی 
داوەتێكـــی بەلـــەزەت تەنگـــی پـــێ  هەڵچنیبـــوون. بـــە بـــێ  هیـــچ ســـۆراخێك 
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ئـــەوەی لەنێـــو فیلمانـــدا  بـــە دەوروپشـــتیدا كێشـــا و وەكـــو  ئەڵقەیـــان 
ڕوودەدات، لەنێـــو خۆیانـــدا دابەشـــیان كـــرد، بێئامانانـــە كەوتنـــە وێـــزەی، 
ـــە باوەشـــیی بێهۆشـــییدا ڕاكشـــا.  ـــوو ل ـــاش قەدەرێـــك  ختمـــی عەردەكـــە ب پ
كـــە ســـەرلەبەیانی چـــاوی كـــردەوە، دەتگـــۆ لەنێـــو جێوبالینگـــە شـــڕۆڵەكە 
نەبـــزواوە، بـــەاڵم ئـــازای گیانـــی دەیزریكانـــد. پـــاش قاوەڵتـــی، برایـــە بـــەردەم 
زەالمێكـــی قوتیلـــەی بەنێـــو ســـاڵدا چـــوو، ئەگەرچـــی ڕەوتارێكـــی جیاوازیشـــی 
لـــە بەرخوردیـــدا هەڵێنجـــا و هەســـتی ئـــەوەی لـــەالدا خەمڵـــی وەك بڵێیـــت 
دیـــل و تۆمەتبارێـــك لـــە بەرامبەریـــدا نەبێـــت. كەچـــی ئـــەم لـــە ترســـا شـــەقڵی 
فانۆســـێكی گرتەخـــۆ، فانۆســـێك، ڕۆحـــی وەكـــو دووكەڵێكـــی چـــڕ دەیویســـت 
ــە  ــا لـ ــی بێهاوتـ ــك، قرتەیەكـ ــێ  ماڵینێـ ــە پـ ــت. بـ ــەوە هەڵبێـ ــەف لێیـ ــەف قـ قـ
ــێ   ــازار بتوانـ ــەر ئـ ــەر هـ ــە؟ مەگـ ــۆ قرتـ ــەاڵم چتـ ــا، بـ ــوێنێكییەوە هەڵسـ شـ
ـــاوا ئەشـــكەنجەی بـــە دڵـــی گەیانـــد، دڵـــی دووجـــار  گـــوزارەی لێبـــكات! كـــە ئ
ـــەی فانۆســـەكە داكشـــایە خـــوارەوە  ـــو فتیل ـــەری دەســـتەكانیدا وەك ـــر ب لەژێ
ببڕێـــت،  لەدنیـــا  ئـــاگای  خەریكبـــوو  هەڵگـــەڕا،  كزكـــز  بڵێســـەكەی  و 
و  تـــەڕ  ئەندامێكـــی  لەگـــەڵ  بڵێـــی  وەك  دەدا،  دڵـــی  لـــە  ســـیخورتمەی 
ســـەرزیندەدا مامەڵـــە نـــەكات، بەڵكـــو بارســـتاییەكی بێجووڵـــەی گیركەوتـــووە 
بـــە  لێپێچینـــەوەی  هەنـــدێ   تاقیدەكاتـــەوە. دوای  پـــێ   خـــۆی  هێـــزی  و 
ـــە  ـــاو حەوشـــەی مزگەوتەك ـــوو، لەن ـــەوە. چێشـــتەنگاو ب ـــگ، گەڕان زەبروزەن
ـــی دەســـمی،  ـــوو، بەحـــاڵ ڕادێران ـــە دەنگێكـــی دوور ب ـــی ل دانیشـــتبوون، گوێ
كـــە نزیكتـــر کەوتـــەوە، »هات!....«ێكـــی بێســـنوور، وەكـــو تـــۆپ لەنـــاو 
ـــە نەعرەكێشـــانە دوورودرێژەكـــەی تێكقـــژان  ـــدا دەنگـــی دایـــەوە، ب گوێچكەی
ـــژ  ـــەوە. قاوقی ـــواری تەنیی ـــر زێ ـــای خەڵكـــی گوندەكـــەش زیات و هـــەرا و زەن
ــی  ــووە تەمێكـ ــەرچاوەگرتوو بـ ــەوە سـ ــرس و بیمـ ــە تـ ــی لـ و هاتوهاوارێكـ
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ســـام بەخشـــی ئاســـمانی مرچومۆنـــی ئاواییەكـــە و ســـەرباری پێكدادانـــی 
خەڵكـــی پەشـــۆكاو و فڕكەفـــڕك و سەرلێشـــێوان و پێشـــێلكردنی یەكتـــری، 
ـــەو  هێشـــتایش ڕۆچنـــەی دەربازبوونیـــان لەبیرنەكردبـــوو. نەیزانـــی چـــۆن ل
دۆخـــەی لەبیركردنـــی هەمـــوو شـــتێك و هـــەر تەنهـــا ڕزگاركردنـــی ڕۆحـــدا 
پەییـــان بـــە جەنگـــەڵ و قامیشـــەاڵنە چـــڕ چـــڕە ســـەرگیراوەكەی نـــاو 
ـــان  ـــزەوار خۆی ـــی مۆجی ـــاو ترووكانێك ـــە چ ـــرد و ب ـــوار دێ  ب ـــەی خ چەمەك
ــات  ــی نەهـ ــەكان دوایـ ــاری فڕۆكـ ــااڵو و پەالمـ ــا شـ ــاردا و هەتـ ــدا حەشـ تێـ
پەیـــدا نەبوونـــەوە. دەوروبـــەر سەرانســـەر لـــە كشـــوماتییەكی ژیلەمۆیـــی 
گـــەوزا. چەكـــدارەكان هـــەر یـــەك و دووانێكیـــان چوونـــە ماڵێـــك، یـــان لـــە 
پەنـــای دیـــوار و الی پەســـارێكدا خۆیـــان مـــات دا. دوو چەكداریـــش لەگـــەڵ 
ئـــەم لـــە حەســـاری مزگەوتەكـــەدا مانـــەوە و پەنایەكیـــان گـــرت. وەك پلێتـــی 
ــراپ  ــە ناڕێـــك و خـ ــی زەوییـ ــە تەختایـ ــووڵ بـ ــی قـ ــەر بیرێكـ ــی سـ پۆاڵیینـ
چیمەنتۆكراوەكـــەدا چەســـپا. ســـەرەتا دۆشـــكەكانیان لـــێ وەكارخســـت و 
دەالقـــەی  كۆمەڵێـــك  و  گوللــــە  ڕێژنـــەی  بـــەر  دایـــە  دێیەكەیـــان  نێـــو 
ڕادیـــۆ  لـــە  ئینجـــا  كـــردەوە.  دیوارەكانـــدا  نـــاو  لـــە  وردودرشـــتیان 
فڕۆكەوانەكانـــدا  لەگـــەڵ  لێبـــوو  گوێـــی  یەكێكیانـــەوە  ترانزســـتۆرەكەی 
دۆڵەكە..دۆڵەكەتـــان  ســـەر  بكەنـــە  تەركیـــز  دەوتـــن:  پێیـــان  و  دەدوان 
لەبیرنەچـــێ ؟ ئیتـــر چەنـــد مووشـــەكێكیان شـــۆڕی نـــاو خـــوار ئاوایـــی 
كـــردەوە و یەكێكیـــان پەنجـــا مەترێـــك لـــەوالی مزگەوتەكـــەوە دای بـــە 
هەمـــوو  نـــاوازە  تەقینەوەیەكـــی  بێهاوتـــای  زرموكوتـــی  و  عەرزەكـــەدا 
شـــتێكی هەژانـــد و كشـــوماتییە ژیلەمۆییەكەیشـــی ڕیشـــەكێش كـــرد. دارو 
پـــەردوو، الدیـــوار، خـــۆڵ و خاشـــاك، كەســـتەك و بـــەردی قەبـــارە جیـــاواز 
بەونـــاوەدا داباریـــن و سەروپۆتەاڵكیشـــیان لـــەو شاباشـــە بێبەریـــی نەبـــوو، 
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وەك ئـــەوەی گۆڕەوشـــار درابێـــت لـــە خاكوخۆڵـــدا گـــەوزا. مـــەرگ لەنـــاو 
ــت،  ــواڵغ بێـ ــوێ  قـ ــەس گـ ــەوەی كـ ــە بێئـ ــرد، بـ ــی پەیداكـ ــتیدا ئامادەیـ هەسـ
گوتـــی: ڕەنگـــە تـــا ئێســـتا دەســـتەویەخەی مـــن نەبووبێتـــەوە، بـــەاڵم هەرگیـــز 
لەژینگـــە و ئاقارەكـــە دوورنەكەوتووەتـــەوە، ســـەرباری ئـــەوەی جاروبـــار 
ـــە  ـــردن ب ـــگای زەفەرب ـــە ڕێ ـــەوە، كەچـــی زوو زوو ل لێیشـــم دووركەوتووەت
بـــۆ  نزیكـــی  یـــان  دوور،  هێمـــای  ڕایهەژانـــدووم. زوو زوو  ئیترانـــەوە 
كـــردووم وەك ئـــەوەی بڵـــێ : خاترجەمبـــە مـــن نزیكـــم، زۆر نزیـــك! نزیكـــم و 
هیـــچ پێـــی نـــاوێ  گوللــــەی لەبیربردنـــەوە بـــە یـــادی خۆتـــەوە بنێـــی، چونكـــە 
مـــن هەرمـــاوی هەمیشـــەییم، مـــن هەرمـــاوی هەمیشـــەییم..ئەوەت قـــەت 
كێڵگـــەی  و  دووركەوتنـــەوە  لەوێـــوە  تۆزێـــك  ئیـــدی  نەچێـــت!..  لەبیـــر 
بنارەكـــەی ئەودیـــو چـــووە ژێـــر چەتـــری بوومەلـــەرزەی دابێژانـــەوە و 
بـــووە نیشـــانە بـــۆ دەســـتڕێژە ڕەمەكییەكانیـــان. زریكـــە و هاوارێكـــی تیـــژ 
بێدەنگیـــی دامێنـــی دێیەكـــەی ڕاونـــا و تـــۆوی باوكەڕۆیەكـــی شـــوومی لـــە 
ـــەوە  ـــە گرێژەن ـــی ل ـــد. وەك ئـــەوەی دڵ ـــە كاكییەكـــەدا چان دەشـــتاییە كاكـــی ب
دەركێشـــرابێ  كەوتـــە ســـەر كەلەكـــە و لـــە ئاســـمان ڕامـــا. فڕۆكـــەكان 
چەرخەیەكـــی دیكەشـــیان بەســـەر ماڵـــە كشـــوماتە كانـــەوە لێـــدا كـــە ئـــەو 
بـــەرەو  ئینجـــا  هاتـــوو.  نغرۆبوونێكـــی  دەیانڕوانییـــە  ئانوســـاتەوەختە 
چەمەكـــە كشـــان و بەســـەر چڵـــە تێكئـــااڵو و لقوپۆپـــە بەیەكاچـــووە چڕەكانـــدا 
دوو مووشـــەكیان گلـــۆر كـــردەوە و زرمـــە و ڕمبەڕمبێكـــی بێچـــوون 
گـــەرووی  بـــە  و  بیمنـــاك  لەرەلەرێكـــی  بیســـتنیان خســـتە  پەردەكانـــی 
كـــوڕوكاڵ و ژن و منـــداڵ و پیـــر و پەككەوتەكانـــی ئـــەو نێوەنـــدە كۆمەڵێـــك 
دەنـــگ و قیـــژەی دزێـــوی بەخشـــیی و دواجـــار لـــە حـــەوادا بـــوون بـــە 
تەپوتـــۆزی  و  چـــڕ  دووكەڵـــی  و  دوور  بەرزەفـــڕی  هەڵـــۆی  جووتـــێ  
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هەڵچوویـــش وەكـــو گوڵێكـــی ڕەشـــی بێهاوتـــا خۆیـــان لـــە بەرۆكـــی ئاســـمان 
دا. هێشـــتا نیـــوەڕۆ نەببـــوو گڕەگـــڕ و گرمـــە گرمـــە ناحـــەزەكان گۆڕیـــان 
گـــوم كـــرد، نیـــو كاژمێـــر زیاتـــری پێچـــوو ئینجـــا خەڵـــك زاتـــی ئـــەوەی كـــرد 
بـــە خۆیـــان و تازییەكانیانـــەوە، بـــە غەوغـــا و غەڵبـــە غەڵـــب و شـــین و 
واوەیلـــێ  و لوورەلـــوور و شـــیوەنە تەڕەكانیانـــەوە جارێكـــی تـــر خۆیـــان بـــە 
دێـــدا بكەنـــەوە. دۆخـــی ئـــەم لـــە هینەکـــەی ئەوانیـــش هەڵبزڕكاوتـــر و 
شـــڵەقاوتر بـــوو، وێـــڕای ئـــەوەی دووچـــاری ئـــازار و بەدمەینەتییەكـــی 
ناوەكیـــی و پێـــوار هـــات، كـــە تەنهـــا و تەنهـــا ڕۆحـــە گۆشـــەپەرێز و 
نائومێدەكـــەی دەیزانـــی نـــاوی بـــۆ بدۆزێتـــەوە، كەچـــی پـــەروای ئـــەوەی لـــێ  
نیشـــتبوو زووخـــاوی ئـــەو بـــارە دۆزەخییـــە بـــەم بڕێـــژن! بـــەاڵم خۆشـــبەحاڵی 
لـــە تـــاو بـــارە ناهەموارەكـــەی خۆیـــان ئـــەو دەمودەســـتە لـــە بیریـــان 
تەكیبـــووەوە. ئـــەو چركەســـاتە پـــڕ وێرانیـــی و نغرۆییـــە گۆڕانكاریـــی 
زۆریـــان بەســـەر قەوارەیـــدا هێنـــا، گۆڕانكاریـــی هەمیشـــەیی، هـــەروەك 
ئەوەی ئەمە ئەو دنیایە نەبێت كە بەسەرییەوە هەڵدەسووڕا!                                          
ئـــەو چەنـــد ڕۆژەی لـــەالی مەفرەزەكەی«پۆاڵ«ناوێکـــدا گلیـــان دایـــەوە، 
شـــەوانە بـــەر لـــە نووســـتن قۆڵبەســـتیان دەكـــرد و بـــە ڕۆژیـــش چەكدارێـــك 
دەبـــووە دارۆغـــە و دەبوایـــە هەتـــا قۆڵبەســـت دەكرێتـــەوە دفنـــی بـــە دفنییـــەوە 
بێـــت. ئـــەو بەیانییـــە فەرمانـــی خـــۆ تەیاركـــردن ڕاگەیەنـــرا و دوای چەنـــد 
كاژمێرێـــك لەگەڵیانـــدا ئەزموونـــی بـــەرەو ســـەری ســـەرەوە ڕۆیشـــتنی 
پراوەكـــرد. ئەگەرچیـــش ســـەرێ  زۆر شـــت و زۆر شـــوێنی دەگرتـــەوە، 
بـــەاڵم ئـــەم دەیزانـــی كوێیـــە. هـــەر لـــە منداڵییشـــەوە ئـــەو ســـەرێیە لەنـــاو 
جەرگـــەی ئەتمۆســـفیرەكەیدا ســـەقامگیرببوو. هـــەر لـــەو وادەیەشـــەوە 
متوورفـــەی ســـڵ و ســـامێكی ســـەیر و ئۆخژنێكـــی نهێنییـــش ببـــوو. ســـەرێ ، 



بازنە ئاوییەكان130

ـــەم هەمـــوو  ـــەرەو ســـەرێ  چـــی دەگەیەنێـــت؟ ئ ســـەرێ ، سەرێ ..ڕۆیشـــتن ب
هەڵكشـــان و داكشـــانە بەردەوامـــە بـــێ  دەرەنجامـــە چـــی دەگەیەنێـــت؟ 
ــەوە  ــەی گومانـ ــەم ترووكـ ــەقڵگرتن و یەكـ ــاتەكانی شـ ــەم سـ ــە یەكـ ــەر لـ هـ
فێـــری ئـــەوە بـــووە تێڕامانەكانـــی بەرهەڵـــدای ژیـــان بـــكات. ئـــەم هەڵكشـــانە 
نوێیەیـــش، ئیســـتەرەم داكشـــان چاوەڕوانـــی دەكات، چونكـــە دادپەروەریـــی 

شـــكنابات. هـــۆكاری ئـــەم تێڕامانەشـــی گرتنـــە بـــێ  ســـۆنگەكەیەتی.
ــد  ــا. چەنـ ــاریان بـــۆی نەدەهێنـ ــتن زۆر فشـ ــە ڕۆیشـ هەرچۆنێـــك بێـــت لـ
مەبەســـت  جـــێ   ســـەرێی  لـــە  بـــەرە  بـــەرە  بـــڕی.  تریشـــیان  دێیەكـــی 
ـــەڕی ڕۆژی ســـێیەمیندا گەیشـــتنە  ـــی زەردەپ ـــە دەمەدەم ـــەوە. ل نزیكتربوون
دێیەكـــی فـــرەواژو بەربەریـــن. بـــۆ الی بەرپرســـێكی بـــە نێـــو تەمـــەن 
ـــان،  ـــۆش بردی ـــی تەڕپ ـــش تاشـــراوی تابڵێ ـــووی ڕوخســـار گەشـــی ڕی كەوت
ــەی  ــی دا هەواڵـ ــەنگین فەرمانـ ــورس و سـ ــی قـ ــە پچێكـ ــش دوای پچـ ئەویـ
گرتووخانـــەی شـــۆڕش بكـــرێ . نیـــو بـــۆ ســـێچارەك  ســـەعات لەوێـــوە دوور، 
بـــە ســـەختەاڵن و ســـەرەو كەنداڵییەكـــی تاقەتپڕووكێنـــدا شـــۆڕبوونەوە و 
كۆمەڵـــێ  پێچاوپێچـــی ڕكیـــان بـــڕی كـــە لەنـــاو چەمـــە لێوانلێـــو لـــە هاژەهـــاژ 
و بـــە دارگوێـــز تەنراوەكانـــدا ســـەری گومـــڕای خۆیانیـــان وندەكـــرد و 
ــێدا  ــڕادە عاسـ ــاری قەدپاڵێكـــی بێـ ــتەم دیـ ــد خانووەگڵێكـــی بەعاسـ ــە چەنـ لـ

ــرد. ــە دەكـ ــەقاوەكانیان خەفـ شـ

ـــوو. چـــەردە  ـــا«ی لێب ـــەوە كـــە ماڵەكەی«ماری ـــە دووركەوت ـــەو باڵەخانەی ل
دروشـــمێكی ڕەنگاڵـــەی بەســـەر دیـــوار و چەپـــەر و میـــان ســـتوونەكانی 
ـــژێ ... ـــرد. بەیادی...بەیادی...بژێ ...ب ـــەدی ك ـــای ســـەر شـــەقامەكاندا ب كارەب
بەیـــادی... ئەوەنـــە ســـاڵەی شۆڕشـــی...مۆتەكەی بێهوودەیـــی و پووچیـــی 
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هەمدیســـان ســـواری كۆڵـــی بوونـــەوە. ســـەروبەندی كوڕیژگەیـــی وەكـــو 
ــەی  ــەو گاڤانـ ــاوی، ئـ ــە بەرچـ ــژ هاتـ ــی دوورودرێـ ــەی فیلمێكـ ــدێ  گرتـ هەنـ
ســـواری پاســـە ڕیمـــەكان دەبـــوو قەڵەمەكـــەی دەردەهێنـــا و لەســـەر كوشـــنی 
ــرد،  ــووس دەكـ ــتی ڕنـ ــدێ  شـ ــوفێرەكەوە هەنـ ــە دزی شـ ــییەكاندا بـ كورسـ
ـــووب و ڕزگار  ـــی... بەرواری...ئەیی ـــی، یادگاری ـــردن و پێكەن ـــەراووردی ك ب
ــرت.  ــی دایگـ ــەخڵەتیی و نیگەرانیـ ــاوكات سـ ــی و هـ ــووب و...پێكەنـ و...ئەییـ
هیـــچ جـــۆرە جیاوازییەكـــی لەنێوانـــی ئـــەو دروشـــمانە و نووســـینی ســـەر 
كوشـــنەكاندا بـــەدی نەكـــرد! نـــاوادە كامـــڵ ببـــوو، بـــە قەوارەیەكـــی گـــۆڕاوەوە 
ـــە  ـــەم قۆناغـــەی هێشـــتا هـــەر ل ـــش ئ ـــی پێ ـــەاڵم شـــتە كۆنەكان ـــووەوە، ب هاتب
ـــی چـــاو و  ـــەودای ڕۆچوون ـــوو. م ـــان گرتب ـــەی شـــاردا لەنگەری ـــەزا كۆنەك ف
ـــە هینـــی جارانیـــان بەرینتـــر و فرەواژتـــر ببـــوون، هەســـتی  نیـــگای گەلێـــك ل
كـــرد تەنهـــا خـــۆی و زەمـــەن لـــە پێشـــبڕكێدا بوونـــە و هـــەردووك گـــۆڕاون 
و هەورازتـــر هەڵكشـــاون، شـــوێن و جێگاوبانـــەكان وێنـــە و دیمەنەكانـــی 
ـــد  ـــك، چەن ـــد گەڕەكێ ـــا چەن ـــان هـــەروەك خـــۆی پاراســـتووە، تەنه ڕابردووی
كۆاڵنێكـــی قەلەندەرنشـــین نەبێـــت، كـــە هەنووكـــە بوونیـــان لەنێـــو شـــاردا 
چەشـــنی بەروبوومـــی درەخـــت چنراوەتـــەوە و چیـــدی بـــەدی ناكرێـــن، 
ئەویـــش بـــە بیانـــوو و ســـۆنگەی ئـــەوەی شـــەقام و جادەوبانـــی پانوپۆڕیـــان 
پشـــتێن ئاســـایی بـــۆ نـــاو تەنگـــەی شـــار ڕایـــەڵ كـــردووە و بەســـەر هێالنـــە 
شـــەپڕێو و هەمیشـــە لەقەكانی ئەواندا ڕەتبووە و هەمووانی پێ  پەڕتەوازە 
ـــی ڕاســـتگۆیە و ئاگرئاســـا  ـــی گەواهیدەرێك ـــە. كســـپەی دڵ ـــار بوون و تاروم
دەســـتەویەخەی  گازاندەبارانـــە  نیگایەكـــی  بـــە  دەبوژێنێتـــەوە.  ســـۆزی 
بـــە  عـــەرزی  وەكـــو  »بۆ؟«ناخـــی  خەروارێـــك  دەبێتـــەوە،  ڕۆژگار 
دوومـــەاڵن ئـــاووس هەڵدەتۆقێنێـــت، بـــە ڕاشـــكاویی ناوێـــرێ  دەســـت بـــۆ 
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ــی  ــە و نیگەرانیـ ــدەی دی دڵەڕاوكـ ــڤەكان هێنـ ــت، بەرسـ ــڤەكان بەرێـ بەرسـ
نـــاوەوەی دەخرۆشـــێنن. بـــە خـــۆی دەڵـــێ : بەرســـڤەكان بەفەرامۆشـــیی 
بســـپێرە، چونكـــە ئەمـــە ســـەرزەمینی ناشـــتنی پرســـیارەكانە!..لەوێوە زۆر 
دوور نەكەوتبـــووەوە مەفرەزەیەكـــی خاكیپۆشـــی دیـــت ســـێبەری ترســـی 
بەمبەروبەوبـــەری جادەكـــەدا باڵودەکـــردەوە. نەیزانـــی بۆچـــی ســـەربازەکان 
لەبـــەر چاوەكانیـــدا بـــە مۆمـــی تـــوواوەی پـــاش هەزارویـــەك شـــەوە دەچوون، 
ــی  ــی وەنەوزێكـ ــان كاریگەریـ ــەوار، یـ ــە ئاسـ ــان كـ ــزەی، یەكێكیـ ــە وێـ هاتنـ
بێشـــەرم ســـكی چاوەكانـــی هەڵمســـاندبوو، وتـــی: ناســـنامەكەت. كیتابەكـــەی 
ئینزیباتخانـــەی دایـــە دەســـتی و..فەرموویەكـــی لێكـــرد و بـــەردەوام بـــووەوە 
لـــە هەنگاونـــان و بیـــری بـــە كاغـــەزەوە لـــكا: كاغـــەز، كاغـــەز ژیانمـــان 
بەڕێـــوە دەبـــات، كاغەز..گوێـــی لـــە وەراووردی خـــۆی بـــوو. بـــەو شـــوێنەدا 
تێپـــەڕی كـــە زۆرجـــار منداڵـــە كوژەكـــە و چـــاوەزار و مـــازوو و نووشـــتەی 
بـــەرگ ســـەوزی ســـێ  چمـــك بـــە شـــان و ســـەر بـــەكاڵوە پارچـــە پارچـــە 
بەردەركـــە  ســـەرقۆتەكانی  یـــان  دووراوەكان،  پێكـــەوە  ڕەنگاوڕەنگـــە 
كەونینەكانـــی دەدیـــت و مـــەودای نێـــوان ئـــەوان و گەنـــد و پاشـــەڕۆ و چڵـــك 
و پۆخـــاڵوی پاڵدمـــی شـــەقامە پـــڕ قـــۆرت و چاڵوچۆڵەكانـــی ئـــەو كۆاڵنانـــەی 
بـــە تیژیـــی و كاســـكەریی و تۆخیـــی هـــەوری بۆنـــەكان دەپێـــوا و نیـــگای 
لەســـەر ئـــەو مێـــش و مەگـــەزە بێشـــومارانە دەنیشـــتەوە كـــە لەســـەر تەنەكـــە 
زبـــڵ و خاشـــاكی كووچەكانـــدا بـــە گیزەگیـــز دەنیشـــتنەوە و هەڵدەفڕینـــەوە. 
شـــارەوانیی  زبڵبـــەری  ئۆتۆمبێلـــی  حەوتوویـــش  بـــە  كۆاڵنانـــەی  ئـــەو 
ـــەوە  ـــە ڕاگوزارییـــش بەســـەریاندا ڕانەدەبـــووردن، جگـــە ل نەیاندەبینیـــی و ب
چیـــدی ئۆتۆمبێلـــی دووكـــەڵ مێشـــیش ســـەردەمانی زوویـــش نەمابـــوو 
کـــە جاروبارئـــەم نێوەندانـــەی بەســـەردەكردەوە، بەســـەریان بكاتـــەوە. 
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ــان  ــرا و النەكانیـ ســـەرباری ئـــەو بێبایەخییـــەش بـــەردەوام شـــۆڤڵ دەهێنـ
دەڕووخێنـــراو، النـــەواز دەكـــران و دەتارێنـــران. خـــەم و كەســـەرێكی نـــوێ  
و بەلەســـە وەكـــو تەپودومـــان الپـــاڵ و قـــەدی دڵیـــان تەنـــی، پێیخۆشـــبوو 
هـــەر ئـــەو ڕۆژە بـــە وردیـــی و دیقەتـــەوە تـــەواوی شـــار تەیـــی بـــكات و 
بـــە تێبینییـــەوە لـــە زێـــوار و ژینگـــە و هەمـــوو شـــتەكان ڕابمێنێت..بـــەاڵم 
دڵشـــكاوانە هەنـــگاوی هەڵنـــا. لـــە ئاڕاســـتەی  قـــەاڵوە هـــات، ســـەر پـــردە 
داهێزراوەكـــەی بـــڕی، ئـــەو پـــردەی چەنـــد ســـاڵێك دوای لەدایكبوونـــی 
پێـــدا ڕژابـــوو برینەكانیـــش ســـاڕێژبوونەوەیان  ئـــەم خوێنێكـــی زۆری 
ڕەتدەکـــردەوە. لەوێـــوە بـــە دەســـتە ڕاســـتدا الیـــدا و بـــە كۆڕنیشـــدا ملـــی 
ـــەو  ـــی ئ ـــەی سســـتیی و كۆڵی ـــگا دوورودرێژەكـــەی گـــرت و ویســـتی وێن ڕێ
شـــەمەندەفەرە كەونارایـــەی گۆچانـــی دووكـــەڵ و شمشـــاڵی كەرخـــی 
ســـووتەكەی ببوونـــە شـــوانكارەی بێدەنگیـــی شـــارەكە و هەمیشـــەیش 
ــاقۆ  ــەربازێكی سـ ــە سـ ــا كۆمەڵـ ــانەیی بێهاوتـ ــی ئەفسـ ــنی ئەژدەرێكـ چەشـ
لەبـــەری خەمـــۆك و ڕەوەیـــەك واڵخـــی بـــەرزەی لەنـــاو ســـكی خۆیـــدا 
ــان ســـووتی لێدابـــوو، قـــەف  جێگیـــر كردبـــوو، بـــۆ چەندیـــن دەور و زەمـ
قـــەف دووكەڵـــی چڕیشـــی وەبـــا دابـــوو، هەمـــوو ڕۆژێكیـــش چـــوون 
خشـــۆكێكی ئەفســـانەیی زلهێـــز و قەبـــە و تێكســـمڕاو بـــە هاتنـــی باڵندەكانـــی 
بێدەنگیـــی دەخســـتە دڵەڕاوكـــە و بـــۆ چەنـــد چركەســـاتێك شـــاری وڕوكاس 

و سەراســـیمە دەكـــرد و تێدەگـــوزەری، ئـــاوا ڕابوورێـــت.

بـــەالی ئوتێلـــی ســـەمیرئەمیس الیـــدا و ســـەڵاڵنە ســـەڵاڵنە ڕووی كـــردە 
شـــەقام و بـــازاڕ و دوكانـــە ڕەنگامـــە و ســـینەما پـــوورە هەنگئاســـاكان 
و قاوەخانـــە و تـــەالرە نایابـــە بـــە ڕووەك و الوالو تەنـــراوەكان و بـــە 
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تینوێتییـــەوە دەیڕوانییـــە ورد و درشـــت، چـــاوی بـــە هەمـــوو هـــەوراز 
و بەرزییەكـــدا هەڵدەشـــاخا، قاچەكانیشـــی شـــووژن بـــوون و هەمـــوو 
الیـــدە  و  نابەڵـــەد  كەســـێكی  دەدووری..وێنـــەی  پێكـــەوە  ڕێگاكانیـــان 
نیگاكانـــی شـــەهوەتی حەپەســـانیان چۆڕانـــدەوە، وەكـــو ئـــەوەی شـــتێكی بـــە 
نـــرخ و گرانبەهـــای لـــێ  ڕســـكابێ  و لەبـــری ئـــەوەی كەوتبێتـــە بەردەمـــی، 
كەوتبێتـــە باڵەفـــڕە و بـــە ئاســـتەم لـــە دووراییەكـــی نهێنیئامێـــزەوە لێـــی دیـــار 
ـــادە، هـــەروا بەكاوەخـــۆ چنگـــی دەســـەاڵت  ـــە پی ـــوو هـــەروا ب ـــە نیازب ـــت. ب بێ
ــۆی  ــی خـ ــە بوونـ ــی بـ ــر پەیـ ــكات و پتـ ــر بـ ــێ گیـ ــۆی لـ ــڕەوی خـ و قەڵەمـ
بەرێـــت. هەســـت بـــەو كرمـــە نـــەرم و نیانـــە داگیرســـاوەی خووســـە و 
كەســـەری قەڵبـــەزە كردوویشـــی بـــكات كـــە ناخـــە بێكۆتاییەكـــەی مانـــای 
لـــە  پێیاندەبەخشـــیی. گاڤ ئیـــدی لەدەســـتی بەلەســـە ببـــوو، زۆریـــش 
ئـــاوەڕۆی ڕۆخـــی ئـــەو شۆســـتانە بەرتەســـكتر و بێموباالتتـــر ببـــووەوە. 
نەیزانـــی چـــۆن بـــە تاســـە و نیـــازی شـــتەكان ڕابـــگات، چیبـــكات بـــۆ 
ئـــەوەی واتایـــان هەبێـــت؟ ویســـتی لـــە نـــاوەوەی چوارچێـــوەی زەمەنـــدا، 
لـــە فەزایەكـــی پابەنـــد بـــەم كەشـــوبایەدا گەلێـــك شـــت ئاوەژووبكاتـــەوە و 
بـــە یەكجارییـــش هەســـتی تەنیایـــی و بێدەرەتانیـــی تووڕهەڵـــدات. تەنیایـــی 
ــرە  ــاران و گێـ ــەرزە و بـ ــۆڵە و تـ ــژ و سەرماوسـ ــە تەمومـ ــارۆدراو بـ گەمـ
و كێشـــە و گـــڕە و گێژەڵووكـــە بێســـەروبەرەكانی ئـــەم ناوچـــە و دیـــارە. 
زۆرجـــار گـــەڕان و سەنگوســـووژ لـــە شـــەقام و كۆاڵنـــە پشـــتگوێ  خـــراو 
ــو چـــۆن  ــراوەكان، هەروەكـ ــێل كـ ــە پێشـ ــە بۆدڕناوییـ ــە میللییـ و بازاڕۆچكـ
دەرەلینگـــی پانتـــۆڵ و پێاڵوەكانیـــان قـــوڕاوی دەكـــرد ڕۆحیشـــیان لـــە چڵپـــاو 
هەڵدەكێشـــا. بێـــڕادە پەســـت و قەڵـــس هەڵدەگـــەڕا، بێهـــوودە هەناســـەكانی 
هەڵدەكێشـــا و درێـــژەی بـــە هەڵكـــردن دەدا! دوكان و هاموشـــۆكەران و 
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ئـــەو ئافرەتـــە ڕازاوانـــەی بـــەدی كـــرد كـــە وەكـــو لەیســـتۆكی جامخانـــەی 
ـــی  ـــان دەردەخســـت. بێزاری ـــە خۆی ـــەم شـــوێن و بازاڕان ـــی ئ ـــو موغازەكان نێ
و پەســـتییەكەی زیاتـــر ئاوســـا. تەنیاتـــر لـــە كناچـــە گـــەروو بەئازارەكانـــی 
زەردەپـــەڕی ئاســـۆی ئێـــواران دنیـــای بچكۆلـــەی شـــاری تـــەی كـــرد و دەنگـــە 
ـــاش هەڵڕشـــتنی  ـــە و..پ ـــەوە زایەڵ ـــەوە هاتن ـــەراق و خۆخواردن ـــی م كۆنەكان
كۆمەڵێـــك هەنـــگاو گەیشـــتە الی مەیخانەكەی«هەزارویـــەك شـــەوە«و 
ناســـیاوی  كەســـی  ئەگـــەر  هێووربـــووەوە. ســـەرزەمانێك،  تاڕادەیـــەك 
ـــا تیایـــدا دادەنیشـــت و ســـەری بەســـەر  بەرچـــاو نەكەوتایـــە، خـــۆی بـــە تەنی
ــی  ــە قووڵیـ ــان بـ ــۆڕدەكردەوە، یـ ــازەدا شـ ــی تـ ــان كتێبێكـ ــەك، یـ ڕۆژنامەیـ
گوێـــی بـــۆ ســـترانێكی سۆزدارانەی«ئەســـتێرەی ڕۆژهەاڵت«ڕادەدێـــرا، 
زۆرجاریـــش  هەڵدەگـــرت،  ســـەری  نـــاخ  قوواڵیـــی  بـــەرەو  ســـترانێك  
لـــە  و  دەبـــووە هاودەمێكـــی شـــیرین  كـــۆن  یـــان ســـەدایەكی  یادێـــك، 
كێڵگـــەی مەخمووریـــی و مڕییەكـــی وەنەوشـــەییدا دەیانچانـــد و قـــژی بـــژی 
بێوەرییەكەیـــان هێنـــدەی تـــر دەئاڵۆزكانـــد و شـــادی دەبـــووە تراویلكـــە و 
هێـــدی هێـــدی لەبەرچـــاوی ژان و كۆڤانەكانـــدا دەیانڕەوانـــدەوە. تێكـــڕای 
شـــتەكان لـــە ڕۆحیـــدا پەنگیـــان دەخـــواردەوە. ژیـــان خەریكبـــوو دەبـــووە 
ـــە  ـــش هەمیشـــە دەینواڕیی ـــگای بەردەمی ـــی قورســـتری ســـەركۆڵی، ڕێ بارێك
هەڵەمـــووت و هەڵدێرێكـــی هەزاربەهـــەزار. بیـــری هـــەر الی ئـــەو پرســـیارە 
بـــوو: ئەگـــەر تەنگـــت پـــێ  هەڵچنـــرا یـــارای ئـــەوەت هەیـــە هێسترئاســـا 
شـــان بدەیتـــە بـــەر ئـــەو بـــارە قورســـەی هـــەردەم جمكـــی چارەنووســـت 
ـــە ئەلكـــۆڵ  ـــت؟ ب ـــی بەگـــژدا دەكەی ـــووە؟ یاخـــود هەمیشـــە ئەلكـــۆڵ، ئەلكۆڵ ب
ســـووكتری دەكەیتـــەوە و بـــۆ چەنـــد كاژمێرێكیـــش بووبێـــت پشـــت لـــەو 
بێئومێدیـــی و ترســـە ئەفســـانەییە دەكەیـــت كـــە ئەســـپی یـــارات دەخەســـێنێ  
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و لـــە حیلـــە حیلـــی دەخـــات! درەنگانێكیـــش، قاچـــە بـــە گـــەڕەالووژەی 
دەكـــرۆژت.  گەڕانەوەیـــان  ڕێـــگای  جرجئاســـا  تەنراوەكانـــی  هەنـــگاو 
تاریكیـــی ڕێـــگای گەڕانـــەوەی لەكرژیـــی و ماتەمبارییـــەوە هەڵدەپێچـــا. 
هەنـــدێ  بەپشـــتی پەنجـــە بێتینەكانـــی دەرگاكـــەی دەهێنایـــە دەنـــگ، ئینجـــا 
ڕایدەوەشـــاند و جیڕەجیڕێكـــی درێـــژ ددانیـــان ئـــاڵ دەكـــرد، چاوەڕوانیـــی 
ـــدا  ـــە و پیای ـــە ســـەر محاجـــەرەی پەرژینەك ـــوو، خـــۆی هەڵدەدای ـــوودە ب بێه
هەڵدەگـــژا، بـــەاڵم پیرێژنـــە كەزییـــە ســـپییە ڕوخســـار ژاكاوەكـــە ســـیڕەی 
ــەوە  ــە خەواڵووییەكـــی تەوەزەلـ ــتاند و بـ ــاوەوە هەڵدەسـ ــە دەرگاكـــەی نـ لـ
جەســـتە ســـاڵخواردووەكەی دەهێنایـــە پێـــش و لێنەدەگـــەڕا خـــۆی باوێتـــە 
نـــاو حەوشـــەكە، ســـورگییەكەی دەخســـتە سیڕەســـیڕ و ژێـــر باڵـــی دەگـــرت 
و دەیبـــردە ژوورەوە. وێنـــەی شـــەوە بەســـەرچووەكانی پێشـــتر، دەمـــە 
بێددانەكانـــی دەبەشـــییەوە و تەشـــییەكی بێهـــوودەی چەقاوەســـوویەتی 
بـــۆ دەڕێســـا. هەمبـــەر بـــە وڕێنـــە و واتـــە واتەكانـــی ئـــەو پتـــر بـــە بتێكـــی 
چوارمێخـــە كێشـــراو دەچـــوو، دەیڕێســـا و دەیڕێســـا، ناچـــار لـــە ئاكامـــدا 
دەیـــوت: ئـــەرێ  ڕۆڵـــە تـــۆ ژیانـــی خـــۆت دۆزیووەتـــەوە؟..زۆری تـــری 
ـــان  ـــە خـــۆی دەوت: ژی ـــەوەی ب ـــا ئ ـــەدەدا، تەنه ـــان ن دەڕێســـا و بایەخـــی پێی
ئەگـــەر بدۆزرابایەتـــەوە بەهادارتـــر دەبوو...كـــە دەچـــووە ژوورێ ، شـــەمێران 
لـــە حـــەوت خـــەودا بـــوو. ســـەرەنگرێیەكی بـــۆ لـــە بۆســـەدا دەبـــوو، دەیبـــوارد، 
ســـەرەنگرێكە دووبـــارە دەبـــووەوە و بـــە پاڵپشـــتی خـــۆی دەیبـــردە نـــاوەوە 
ـــا و لێفەكەشـــی  ـــۆ دەهێن ـــی ب ـــە ژوورە ڕۆشـــنەكە دایدەنیشـــاند. جلەكان و ل
ــەوە  ــو وەتاغەكـ ــووە نێـ ــە دەچـ ــەوە، كـ ــۆ هەڵدەدایـ ــە بـ ــەر قەرەوێڵەكـ لەسـ
بـــە بایەخـــەوە دایدەپۆشـــیی و ئینجـــا گڵۆپەكـــەی دەكوژانـــدەوە. وەكـــو 
خووخـــدەی گشـــت شـــەوەكانی تـــری بەرلـــەوەی جێـــی بهێڵێـــت دەیـــوت: 
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خۆزگـــە بمزانیبایـــە بـــۆ وا لـــە ڕۆحـــی خـــۆت دەكەیـــت!؟ لـــە عاســـت 
ــەوە  ــاوەدووی ئـ ــر چـ ــەوە. ئیتـ ــە دەمایـ ــێ  ورتـ ــدا بـ پرســـیارە نەزۆكەكەیـ
دەبـــوو لەناوجەرگـــەی ئـــەو جەوقووتـــەدا خەونەكانـــی بخەمڵێـــن، بۆیـــە 
بێدەنگییـــە بـــە هەناســـە پەپكەخواردووەكـــەی پاگـــۆی هەربـــووی ئـــەو بـــوو 
دنیاكـــەی لـــە جاڕوجەنجاڵییەكانـــی ژیـــان تاریكتـــر هەڵدەگێـــڕا و چاوەكانـــی 

ــات دەدا. قەپـ

ئەودەمـــەی دەرگاكـــە كرایـــەوە هێنـــد نەدەبـــوو فراوینیـــان كردبوو،«بلـــەی 
فەرەج«بـــە ســـەرە لۆبیەئاســـا بچكۆلەكەیـــەوە كەوتـــە نێـــو كەوشـــكەنەكە و 
بـــە دەنگـــە تیـــژ و زیقنەكـــەی تێـــی خوڕیـــن: دەی بـــەرەو ئیـــش بكەونەخـــۆ، 
ــتەنگاوە..هەرچەندە فەرمـــان درابـــوو ئـــەم بـــۆ ئیـــش  دەســـتوبرد وا چێشـ
نەبرێـــت، كەچـــی كـــۆك و تۆكمـــە خـــۆی ئامـــادە كرد و لەگەڵیانـــدا پێی هەڵنایە 
ــیما  ــی سـ ــتان، دوو جحێڵـ ــە دەرێ  وەسـ ــە. لـ ــێڤدەری ژوورەكـ ــو سـ ئەودیـ
خەمگیـــن و كـــز هەڵگـــەڕاو هاتبـــوون لەگـــەڵ خۆیانـــدا بیانبـــەن. حەوجەیـــان 
ـــد  ـــی ڕفان ـــان ســـەرنجی ئەم ـــوو، یەكێكی ـــكاری هەب ـــك هاری ـــد ڕۆژێ ـــە چەن ب
و بەوردیـــی كەوتـــە تێڕامانـــی. لـــەو سەروســـیمایانە دەچـــوو مـــرۆڤ بـــە 
ــە  ــرد. لـ ــنایەتییەكی دێرزەمانانەیانـــی دەكـ ــە ئاشـ ــتی بـ ــەم دیتـــن هەسـ یەكـ
تەوقـــی ســـەرەوە هەتـــا پاژنـــەی پـــێ  تێـــی ڕامـــا. جووتـــێ  پێـــاڵوی الســـتیكی 
ڕەش لـــە پێـــی و دەســـتێ  جلـــی نیوداشـــتیش ئێســـقانبەندەكەیان دادەپۆشـــیی. 
ســـاقۆیەكی دێـــزی كۆنەســـاڵ بەســـەر ئەندامەكانـــی بـــااڵ مامناوەنجییەكەیـــدا 
ـــدە  ـــی. هەرچەن ـــی دەڕوان ـــە و هەســـتیار لێیان ـــێ  چرپ ـــووە خـــوارێ  و ب هاتب
ســـیی ســـاڵ نەببـــوو، كەچـــی وێدەچـــوو زەمانـــە جەزرەبـــەی كوشـــندەی 
قیرســـچمە  زســـتانگەلێكی  كەســـەری  و  خـــەم  چونكـــە  لێوەشـــاندبێ ، 
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قژیـــان ماشـــوبرنج هەڵگەڕاندبـــوو. تفەنگێكـــی ڕووت، وێنـــەی لقەدارێكـــی 
زڕ باوەشـــی بـــە شـــانیدا كردبـــوو، بەڵگەنەویســـت بـــوو، بـــەو شـــێوە 
ـــار بـــوو قورســـایی هەمـــوو بەدبەختیـــی و كەساســـییەكانی  ـــدا دی هەڵگرتنەی
دنیـــای لەكـــۆڵ نـــاوە. دوای چەنـــد چركەســـاتێك كەوتنـــە میـــان ئـــەو و ئاواڵـــە 
ـــا.  ـــان هەڵن ـــگاوی گورجـــی ڕووە و كاری ـــە بێتاقەتەكـــەی و هەن مـــرچ و مۆن
ــەكەیەوە  ــە و ڕەشـ ــڕە مەیلـ ــمێڵە پـ ــر سـ ــدەی لەژێـ ــە مەنـ ــد وشـ ــەو چەنـ ئـ
لەبەردەرگاكـــەدا كـــردی گالراویـــان خســـتە گیانـــی ئەمـــەوە و بەدرێژایـــی 
ڕێـــگا بـــەردەاڵن و بـــە ئـــاوی بـــاران تەڕەكـــە، لەتـــای تـــەرازووی ناوەوەیـــدا 
هەڵیســـەنگاندن و لـــە تـــۆن و شـــێوەی دووان و خەســـڵەتی وشـــەكانیدا 
خـــەم و خەفەتێكـــی بەرپێـــواری هەڵێنجـــا و بـــە حەژمەتـــەوە چـــاوەڕێ  
بـــوو زوو بگەنـــە جـــێ  و بوارێكـــی بـــۆ بڕەخســـێ  تـــا زیاتـــر گـــوێ  لـــە 
دەمـــودووی بگرێـــت. پەیتـــا پەیتـــا هەنگاوەكانـــی ڕوو لـــە بڕینـــی مـــەودای 
ــوو،  ــان بـ ــە بارەگاكەیـ ــەكە لـ ــوو، ئیشـ ــوون. زۆر دوور نەبـ ــر بـ ــر و پتـ پتـ
چەكەكـــەی لـــە شـــان كـــردەوە و مەخزەنەكـــەی دەرهێنـــا و بێدەربەســـت لـــە 
ـــاوەاڵ و زەردەخەنەیەكـــی  ـــم و ڕوویەكـــی ئ ـــە دێ قوژبنێكـــدا هەڵیپەســـارد. ب
ـــەوەی  ـــڕای ئ ـــات و وێ ـــان ه ـــەرەو ڕووی ـــراوەوە ب ـــاڵ بین خۆڵەمێشـــیی بەح
نیـــگا تفتوتاڵەكانـــی ڕوویـــان لـــە بۆشـــاییەكی دوور بـــوو، گوتـــی: هـــەر چەنـــد 
ــانە  ــی دەروێشـ ــانیش نیوەڕۆژەیەكـ ــن، پاشـ ــانوقۆڵ دەكوتیـ ــەعاتێك شـ سـ
ئامـــادە دەكەین..هـــەر هەمـــوو بێدەنـــگ تێیـــان ڕوانـــی. هـــەر یەكـــە و 
لەئاســـتی خۆیـــەوە بـــە شـــەقڵێك ســـەری بـــۆ بزوانـــد و چوونـــە وێـــزەی 
ئـــەو كارەی نیشـــانی دان، کـــە ئەویـــش لێدانـــی بناغـــەی دوو ژووری نیمچـــە 
بـــوو. بـــە دەســـتوبردێكی ســـەیرەوە ســـەرقاڵی ئـــەوە بـــوون بـــە ڕەنـــج و 
ـــەم، بگـــرە  ـــەك هـــەر ئ ـــە دواوە و بەڕێیخـــەن. ن هەناســـەكانیان زەمـــان بدەن
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ئەوانـــی دیكەیـــش نەختێـــك حەپەســـان و سەراســـیمەیی ڕوخســـاریانی 
ــەركار  ــە سـ ــدەی چبوونـ ــوو ئەوەنـ ــگ بـ ــوار مانـ ــەی چـ ــوو. نزیكـ ــمی بـ سـ
ــەوان  ــۆ ئـ ــە بـ ــوون، ئەمـ ــر بـ ــی تـ ــوكەوتی چەكدارەكانـ ــاگاداری هەڵسـ و ئـ
شـــتێكی جیـــاواز بـــوو، هەســـتیان بـــەوە نەكـــرد زیندانیـــی بـــن، بەڕاســـتیی 
ـــەو  ـــە ب ـــەو كاژمێران ـــە بەرچـــاوی. چـــۆن ئ ـــی جـــوان هات ـــو پەرجوویەك وەك
نیوەڕۆیـــە باڵیـــان گرتبـــوو؟ ئەفســـوونێكی بێغەلوغـــەش بـــوو. لـــە چاپەســـتە 
ـــی  ـــی تیری ـــدا و نان ـــی دەم ـــی بەهێل ـــی پڕڕەنگ ـــدا چایەك ـــە گەورەكەی قەترانیی
تەڕكـــرد و هەندێـــك گوێـــزی لەژێـــر دارگوێـــزە كەڵەگەتەكانـــدا كۆكردبـــووە، 
زۆربـــەی كاكڵـــەكان زێڕئامـــاڵ بـــوون. ئـــەم یەكەمیـــن جـــار بـــوو لـــەو 
ــی  ــی بوونـ ــتی زیندانیـ ــی و هەسـ ــاییانە دەبینیـ ــۆی ئاسـ ــەدا خـ ــد مانگـ چەنـ
لـــێ دادەماڵـــرا. بـــە بـــێ  دیـــوار و بەربەســـت و یاســـاوڵ، بـــە بـــێ  تفەنگـــی 
ســـێرەگرتوو و مـــۆڕە و تێخوڕیـــن، كەوتنـــە دووان.. پێیوابـــوو ئـــەوە 
یەكەمجـــارە لـــە عومراتیـــدا بـــە قووڵیـــی هەســـت بـــكات ئەگـــەر زمـــان تـــەواوی 
ــوون و  ــز بەدحاڵیبـ ــدا بێـــت هەرگیـ ــەكانی لەگەڵـ ــە هاوبەشـ ــتە مرۆییـ هەسـ
تەگـــەرە و گرفـــت نانێتـــەوە. لێـــرە، لـــە گەرمـــەی تێفكرییـــن و بیركردنەوەیـــدا 
ــە  ــێ  كـ ــت دەبـ ــران دروسـ ــدا قەیـ ــە ژیانـ ــە لـ ــە: ئەوكاتـ ــە قسـ »بەهزاد«هاتـ
بیركردنەوەیەكـــی مرۆییانـــە بەســـەر پەیوەندییەكانـــدا زاڵ نەبێت..یانـــی 

مـــرۆڤ خـــۆی ســـەرچاوەی قەیرانەكانێتـــی و دەیانهێنێتـــە كایـــەوە!

ڕۆژ ســـایلی باڵندەیەكـــی ســـرك بەرهەڵـــدای دنیـــای نەگەڕانـــەوە دەبـــوو، 
لـــە شـــوێنێكدا ســـەقامی  بـــوو، قەتاوقـــەت  كاتیـــش خێڵێكـــی كۆچەریـــی 
نەدەگـــرت و زوو زوو بارگـــەی تێكدەنـــا. ئێوارانێـــك كـــە دەگەڕانـــەوە، پێـــی لـــە 
ـــەی  ـــا. ئەگـــەر وێن تاشـــێك هەڵەنگـــوت و بەســـەر«مونعیم بەغـــدادی«دا داڕم
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كۆڵەكەیـــەك نەیگرتبایـــە ئـــەوا تاكـــو نـــاو چەمـــە قووڵەكـــە خلۆردەبـــووەوە 
ــتبایە.  و لەوانەبـــوو جێیەكـــی بشـــكایە و ئەزیەتێكـــی زۆریشـــی پـــێ  بگەیشـ
ڕەنگـــی تۆخـــی شـــەرمەزاریی لێنیشـــت و چاوێكـــی بـــوردن خـــوازی بـــە 
بـــەژن و بااڵی«بەهـــزاد«دا گێـــڕا، وەكـــو ئـــەوەی بـــە بۆنـــەی خەتایەكـــەوە 
ســـەركۆنە كرابـــێ  ســـەری نـــەوی كـــردەوە، ئەویـــش بـــۆ ئـــەوەی پردێـــك بـــۆ 
ســـەر كەنـــداوی بەرینـــی نێوانـــی لەگـــەڵ ئەمـــدا ڕایـــەڵ بـــكات وتـــی: لەســـەرخۆ 
بـــڕۆ، پەلـــەی نـــاوێ  بـــرا ئـــاوا زوو غەریبیـــی دیـــوی نـــاوەوەی دیـــوارەكان 
ــەوە!..  ــم بیرچۆتـ ــەم ڕەوتـ ــێ : چیبكـ ــی دا بڵـ ــەی ئەمـ ــش دنـ دەكەیت؟..ئەوەیـ
چەنـــد ڕۆژێـــك دواتـــر، بەسەرســـووڕمانەوە ڕووی تێكـــرد و درێـــژەی بـــە 
هەمـــان كەینوبەیـــن دا و وتـــی: بمبەخشـــە، تـــۆ بـــە بـــەراوورد بەوانـــی تـــر 
ـــە  ـــت، بۆی ـــی بووبێ ـــە مەبەســـتی حاڵ ـــی ل ـــە چاك ـــی. وێدەچـــوو ب زۆر جیاوازی
ـــڕی و شـــەكەتانە  ـــەم ب ـــااڵی سەرســـووڕمانەكەی ئ ـــە ب ـــی ســـادەی ب كااڵیەك
وتـــی: هیـــچ جیاوازییـــەك لـــە خۆمـــدا شـــكنابەم، تەنهـــا ئـــەوە نەبـــێ  مـــن دەزانـــم 
مـــرۆڤ دەتوانـــێ  بەكردەوەكانـــی، خـــۆی جـــوان، یـــان ناشـــیرین بـــكات و منیـــش 
لەبەرئـــەوەی خۆمـــم زۆر خۆشـــدەوێت هەمیشـــە بـــۆ جوانتربـــوون هەوڵـــی 
ــاوەوەی  ــە نـ ــتێك لـ ــەر شـ ــەر لەهـ ــزانم دەبـــێ  بـ ــەم. دەیشـ ــۆم بەگەڕدەخـ خـ
ـــە  ـــان جوانتـــری بكەیـــن، چونكـــە شـــێوە قاڵب ـــدا بـــۆ جوانیـــی بگەڕێین..ی خۆمان
و گۆڕینـــی مەحاڵە..ئیـــدی خولیایەكـــی قووڵتـــر هانـــی دا بڵێـــت: مەبەســـتمە 
بڵێـــم ئاخاوتنـــت، هەڵســـوكەوتت، تەنیاییـــت، بەڵـــێ  تەنیاییەكـــەت زۆر دیـــارە!.. 
ســـاتۆكەیەكی پێچـــوو ئینجـــا بـــە هەســـتەوەرییەوە وەاڵمـــی دایـــەوە: حاڵـــی 
ــەی  ــە فەرهەنگەكـ ــرۆك لـ ــێ  كـ ــەی بـ ــت قسـ ــەوە بێـ ــەر ئـ ــە لەبـ ــم، ڕەنگـ دەبـ
منـــدا جێـــگای نابێتـــەوە، هـــەر لـــە منداڵییشـــەوە بـــۆ هەڵپەڕكـــێ  و ڕەشـــبەڵەك 
ڕانەهێنـــراوم. دوای كەتەلـــۆگ و مۆدەیـــش ناكـــەوم، بـــێ  خۆنوانـــدن و 
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الفوگـــەزاف لێـــدان پێـــم خۆشـــە ئەركـــی خـــۆم ڕاپەڕێنـــم و قەاڵندۆشـــكانی 
ویژدانیشـــم بـــە ســـووكیی و ئاســـوودەیی بســـپێرم...بەمە ئامێـــزی دڵـــی 
بەیەكجاریـــی بـــۆی ئـــاوەاڵ بـــووەوە و وەك دۆســـتێكی بەهـــادار، وەكـــو 
ئەییوبـــی كوێخـــا حیكمـــەت هاتـــە بەرچـــاوی، كـــە لـــە ڕۆح و گیانیـــدا ســـەقامی 
ـــە  ـــەوەی ب ـــت. ئینجـــا بەرل ـــە دەســـتبەرداری بێ ـــووە و مەحاڵ هەمیشـــەیی گرت
ڕێگاكـــەی الی خـــوارەوەی بـــارەگای گرتووخانەكـــەدا هەڵكشـــێن، ڕایگرتـــن 
و وتـــی: دڵتـــان بـــە چییەوەیـــە ســـبەینێ  بۆتانـــی حـــازر بكەم؟..كەســـیان 
ــووكە،  ــەو سـ ــی ئـ ــاری گیرفانـ ــی بـ ــەم دەیزانـ ــات. ئـ ــەزارەوە نەهـ ــەی لـ ورتـ
چونكـــە ڕۆژی پێشـــووتر پەلكێشـــی كردبـــووە ســـیلەی چەپـــی بارەگاكـــە 
و بـــە زۆر پێنـــج دینـــاری لـــە كۆمەكـــی مانگانەكـــەی خـــۆی پێدابـــوو. ئیتـــر 
چـــۆن دەبـــوو بـــۆ خۆراكـــی گرانبەهـــا ڕایبســـپێرن! بـــەوە نەدەچـــوو تەلیســـمی 
بێدەنگییەكەیـــان بشـــكێت. بۆیـــە تەنگـــی پێهەڵچنیـــن و ئەمیـــش وتـــی: هیـــچ 
پێویســـت نـــاكات ئەزیـــەت بكێشـــی..دەم بـــە پێكەنینـــەوە وتـــی: دەزانـــم شـــەرم 
ـــاكا، سبەینێ ..قســـەكەی تەواونەكـــرد و چـــاوی بـــە ڕوخســـاری  دەكـــەی، قەین
ـــە تەماشـــایەكی مونعیمـــی  ـــڕا، ئینجـــا میهرەبانان ـــدا گێ ـــۆزاوی هەموویان تەپوت
كـــرد و هەركـــە ڕوانینەكانیانـــی خوێنـــدەوە، وەك ئـــەوەی مەتەڵێكـــی هەڵهێنابێ  
ســـەرێكی ڕەزامەندانـــەی ڕاوەشـــاند و بزەیەكـــی پەژمـــوردە كەوتـــە ســـەر 
ـــان پێـــی بڵێـــن: حەزمـــان  لێـــوە بەخـــەم ئاوەاڵكانـــی، وەك ئـــەوەی ڕوانینەكانی
لـــەو قتـــووە گۆشـــتە ســـەرەمانگا لەســـەرەیە بـــە پیـــاز و نانـــی تیرییـــەوە..
هەركـــە نیگاكانـــی تێگەیشـــتنێكیان ئاشـــكرا كـــرد ڕووی وەرگێـــڕا و كۆســـپەی 
ـــدووەكان و تاریكیـــی  ـــگاوە مان ـــدەی هەن ـــە داڵ ـــوو ب دەرگا جیڕووڕاوییەكـــە ب
شـــەویش هەمـــوو جموجووڵەكانـــی تاســـاند و هێـــدی هێـــدی ئابڵووقـــەی 

هەناســـەكانی دان و بوونیانـــی هەڵلووشـــییە نـــاو بۆتـــەی خـــەوەوە. 
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ئـــەو ناخـــە داهێـــزراو و بارگرانـــە هێنـــدەی تـــر شـــۆڕی كـــردەوە. لەوێـــوە، 
بـــەالی كتێبخانـــەی گشـــتییدا، گەڕایـــەوە ســـەر جـــادەی كۆڕنیـــش و الچاوێكی 
گرتـــە قوتابخانەكـــەی جارانـــی و هێـــدی هێـــدی ســـەرەوژوور بـــووەوە و 
پشووســـوارانە گەیشـــتە ئەو پردە بچكۆلەیەی ئاســـنەڕێ  دێرینەكەی شاری 
لـــە ســـایە نووتـــەك و شـــێدارەكەی خۆیـــەوە گوزەرانـــدووە و شـــەمەنەفەرە 
ڕەشـــداگەڕاوە سەرســـەوزەكەی شـــار بەژێریـــدا گـــوزەراوە. بـــە بـــێ  ئـــەوەی 
وەكـــو جارانـــی زوویـــش تەماشـــای ماڵـــی قـــازی بـــكات شـــۆڕتربووەوە، 
هێزێكـــی ڕمـــۆك هەڵیپێچـــا بـــۆ ئـــەوەی دیســـان لەگـــەڵ شـــتەكاندا خـــۆی 
ئاشـــنا بكاتـــەوە. بەرلـــەوەی بگاتـــە گۆڕســـتانی ســـەر تەپۆڵكـــە وشـــك و 
برینگەكـــە، گۆالوێـــك ســـەرنجی ڕاكێشـــا. ماوەیـــەك لەگـــەڵ نەرمـــە ســـەمای 
وەك كرۆشـــمەی بـــژی ئەســـپی شـــەپۆلێكی ســـەر ڕووی ئاوەكـــە پەنگـــی 
خـــواردەوە، نەیتوانـــێ  بشـــنێتەوە و ناچـــار ڕابـــوورد. دنیـــای ڕۆژ ڕووی لـــە 
ڕەنگێكـــی تـــر بـــوو و هەوایـــش ڕەنگـــی بیلبیلەكانـــی دڕندەیەكـــی دەقۆزتـــەوە. 
ـــە شـــاش و ناڕێكـــە پەرشـــوباڵوەكە و ســـاكان وێســـتێكی  گەیشـــتە گۆڕخان
پێگـــرت. دەتـــوت بووەتـــە خشـــۆكێكی زەبەالحـــی ســـەرزیندە، گردۆڵكـــە و 
ــاڵ ئاسنەڕێكەشـــی تێپەڕاندبـــوو چبـــووە خـــواری خـــوارەوە.  زوورگـــی پـ
ویســـتی بپرســـێ : كوێـــڕا ئاوەهـــا ئـــاوەدان كراوەتـــەوە؟ بـــەاڵم لـــە بریـــی 
ـــەوە!..  ـــاوەدان دەكرێن ـــەس قەبرســـانەكانمان ئ ـــە خـــۆی وت: ئێمـــە ب ـــەوە ب ئ
تاســـێك بردییـــەوە، ئـــەو تولەڕێیـــەی ئێســـتا پیایـــدا تێدەگـــوزەرا، ئەوســـا لـــە 
ــۆی  ــە خـ ــی هەنووكـ ــەرەولێژدەبووەوە، كەچـ ــەوە سـ دەرەوەی گۆڕخانەكـ
ــدا وێنـــەی ڕەشـــمارێكی  ــە نێوانیانـ ــدا كردبـــوو و لـ بـــە مەعبێنـــی گۆڕەكانـ
ـــاران  ـــە ج ـــدە. ل ـــە داڵ ـــوو ب ـــۆ خـــۆی كردب ـــی ب ـــۆوە و كێلەكان ـــژ خواربب درێ
ـــی،  ـــە تێفكری ـــو خاكوخۆڵەك ـــەی ئەودی ـــرد، لەوان ـــە خـــۆی ب ـــی ب ـــر پەی تەنیات
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كەڵكەڵـــەی ڕاوەشـــاند، بیـــری لـــەوە كـــردەوە ئاخـــۆ لـــە خـــۆی جیابووەتـــەوە! 
ـــەری  ـــی زەف ـــەوە، تەنیای ـــە خـــۆی جیادەبێت ـــێ ل ـــا كات ـــوو تەنه ـــە پێیواب چونك
پێدەبـــات و بێهـــوودە، بێهـــوودە گەورەبوونـــی گۆڕســـتانەكان دەبینـــێ . هـــەر 
لەوێـــوە ســـەرنجێكی خێـــرا و بـــە تالووكـــەی دیـــوی نـــاوەوەی شـــەقامی 
شـــەمێرانی  ســـەرەتاییەكەی  قوتابخانـــە  كـــە  دا  گۆڕســـتانەكەی  خـــوار 
لێبـــوو، تاپۆیـــەك، یـــان دوو تاپـــۆی لێـــك نزیـــك ســـایلی قـــوالپ ماســـیی 
نیگاكانیـــان بەرزەفـــت كـــرد، هەســـتی بـــەوە كـــرد لـــە گەرمـــەی دەمەقاڵـــە 
ــتەكان  ــەوەی دەسـ ــارەت و جوواڵنـ ــە ئیشـ ــێلگیردان، لـ ــتومڕێكی شـ و مشـ
تووڕەییەكـــی خوێنـــدەوە و..حاڵـــی نەبـــوو، پێـــی وابـــوو زێوانێكـــە، لەگـــەڵ 
مـــردوو خێوێـــك، یانیـــش ڕەنگـــە لەگـــەڵ تارمایـــی مردوویەكـــدا كەوتووەتـــە 
ـــوو  ـــی ئەغـــز ب ـــێ  هەڵگـــرت، پێ ـــی پ كێشـــمەكێش. مەراقێكـــی الپڕەســـەنانە پێ
ـــی  ـــەی خولیایەك ـــەو مەراق ـــت. ئ ـــەر بێ ـــەم شـــپرزەبەخش و ترازێن ـــی ئ بوون
ــا  ــت مەتەڵئاسـ ــرد و دەیویسـ ــی لێكـ ــی وڕكنـ ــو منداڵێكـ ــوو وەكـ ــان بـ بێئامـ
شـــیكاریان بكاتـــەوە. خـــۆی گەیانـــدە دیـــواری ســـەنگچنی قوتابخانەكـــە 
ــە دوو  ــی بـ ــە گوێـ ــڕی، كـ ــی بـ ــە ماندووەكانـ ــە پێیـ ــپەی لـ ــە و خشـ و خشـ
ـــی  ـــە خەجاڵەتی ـــڕ ل ـــەی پ ـــوو، هەســـتێكی كاتییان ـــاواز ســـیخناخ ب ـــی جی دەنگ
ســـەراپەردەی تەنـــی، چونكـــە ڕاســـتیی بـــە قســـەی ســـەرزاری خەڵكـــی 
ــاری  ــە. هەوسـ ــە الرەكـ ــوارە نیمچـ ــاو دیـ ــەی نـ ــووە گوێچكـ ــیی و بـ بەخشـ
هەنگاوەكانـــی تونـــد بەرزەفـــت كـــرد، بـــەاڵم جڵـــەوی الپڕەســـەنییەكەی 
ڕەهـــا هێشـــتەوە. گوێچكەكانـــی وێنـــەی پەڕەشـــووت لەنێـــو ئاســـمانی 
ــی  ــۆڕی، ڕەنگـ ــەی گـ ــووەوە. جێگاكـ ــەدا باڵوبـ ــۆ نەزۆكـ ــەو ڕاز و گفتوگـ ئـ
ــر  ــێ  چاكتـ ــرا. وەلـ ــاك نەدەبینـ ــوو و چـ ــاری دابـ ــوارە حەشـ ــەرەتای ئێـ سـ
بەرجەســـتەی تارماییەكـــەی كـــرد، لەڕاســـتییدا جووتێـــك تارمایـــی دەبینـــێ ، 
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جووتێـــك تارمایـــی و ژووانـــی نـــاو كۆمەڵێـــك كێـــل كەوتبوونـــە گەرمـــەی 
ڕەتكردنـــەوەی ویســـتەكانی یەكـــدی:

»تـــۆ بـــۆ الدێكانـــت پـــێ  خـــۆش نییـــە؟ ئـــەی باوباپیرانمـــان لەوێـــوە 
ــە  ــت لـ ــەی خزمەكانـ ــتایش زۆربـ ــم هێشـ ــت وتـ ــۆت پێـ ــۆ خـ ــوون؟ تـ نەهاتـ
ـــدەوت  ـــۆ هەمیشـــە نەت ـــەوە ت ـــە ل ـــرە. جگ ـــە ئێ ـــەوە و نەهاتوونەت دێ  ماونەت
خۆشەویســـتیی بـــە شـــوێن و جێـــگاوە پابەنـــد نییـــە و زەمەنبـــەدەرە و 

ئێســـتایش دان بـــەو شـــتانەدا نانێیـــت؟!«
»مـــن بـــەوێ  قایـــل نیـــم. ژیانـــی ئەوێشـــم بـــە دڵ نییـــە. كـــە خۆشەویســـتییش 
گـــرەو لـــە جێـــگا و وەخـــت دەباتـــەوە و پێیانـــەوە پابەنـــد نییـــە ئـــەی بـــۆ تـــۆ 
ــاڵگارێكی دوور و درێـــژە ئـــەو  دەســـت لـــەوێ  هەڵناگریـــت؟ پێـــم بڵـــێ  سـ
بـــەزم و ڕەزمـــە لـــە ئارادایـــە، كـــێ  بەروبوومەكـــەی بینیـــووە و لـــە ســـایەیدا 

ـــە بـــەردا هاتـــووە؟« ئاهێكـــی خۆشـــنوودی ب
»مـــن گومانـــم لـــە خۆشەویســـتییت هەیـــە، تـــۆ خۆشەویســـتییت نەزانیـــووە 
ـــی  ـــا لەســـەر گۆڕەپان ـــوكات و تەنه ـــە جێ ـــەدەر ل ـــە ب ـــت ك ـــش نازانی و ئەوەی
ڕۆحدا دەگەشـــێتەوە و لە ســـەرووی گشـــت پێودانگەكانیشـــەوە دەوەســـتێت. 
ــە  ــر، كـ ــتییەكی گەورەتـ ــی خۆشەویسـ ــە خودانـ ــی بـ ــم كردوومـ ــن بوونـ مـ
تـــۆ بەشـــێكی لێـــی. مـــن لەنـــاو ئـــەم جوگرافیایـــە هەڵمبژاردوویـــت، تكایـــە 
ببـــەرە بەشـــێكی گرنـــگ لێـــی. ڕاســـتە ئێســـتا بـــە وشـــەیش ناتوانـــم بڵێـــم 
كیشـــوەری  لـــە  نەمتوانیبـــێ   دەشـــێ   چونكـــە  دەبـــم،   دەســـتبەردارت 
ســـۆزدارییەكەی خۆمـــدا جێگایەكـــی گەورەتـــرت پێبـــدەم، بـــەاڵم! بـــەاڵم 
ئاخـــر ئـــەم جوگرافیایـــە كانیـــاوی ئێمەیـــە، كـــێ  كانیاوێـــك پیـــس و لێخـــن 

دەكات كـــە ســـەرچاوەی ژیانـــی بێـــت؟«
»جوگرافیـــای چـــی و كانیـــاوی چـــی؟ لـــەم پەنـــد و بیرۆكـــە بێئاكامانـــە 
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ـــە  ـــە ســـوپاوە بك ـــدی ب ـــرد، پەیوەن ـــگات تەواوك ـــۆ ئەمســـاڵ پەیمان ـــەڕێ ، ت گ
بـــۆ ئـــەوەی ژیـــان و بارودۆخـــت مســـۆگەر بێـــت و نەبیتـــە ســـووتوو، تكایـــە 

ـــە.« ـــار مەب ـــوڕی چارەنووســـێكی نادی ك
»ئـــەم ویســـتەی تـــۆ بـــۆ مـــن مەحاڵـــە. مـــن چـــۆن ئـــەوە جێبەجـــێ  
دەكـــەم؟ ئەگـــەر ئـــەوە بكـــەم ژیانـــم هەرگیـــز ئاســـوودە نابـــێ  و ســـەری 
ـــۆم لەپێشـــترە.« ـــە خۆیشـــم ب ـــەم خاكـــەی ل خۆشـــنوودییش نانێمـــە ســـەر ئ
ـــرە  ـــۆ یەكێكـــی هەڵبژێ ـــە پێشـــە، ت ـــەدواوە دوڕیانێكمـــان ل ـــرە ب ـــە لێ »كەوات

ـــر.« ـــەوی ت و منیـــش ئ
»مخابـــن كـــە ئەمـــە دەبێتـــە دواخاڵـــی ئـــەم الپەڕەیەمـــان و الپەڕەیەكـــی 
تریـــش پێكـــەوە دەســـت پێناكەین..كەوایـــە تاقـــە یـــەك تـــكام لێـــت هەیـــە.«

»تكای چی؟«
بـــە یـــەك ناگەنـــەوە، وێنـــە و  »مادامەكـــێ  ڕێگاكانمـــان پەرەلێڵـــن و 
نامـــە و یادگارییەكانـــم بـــۆ بگێـــڕەوە، یـــان بەڵێنـــی ئـــەوەم بـــدەرێ  كـــە 

دەیانســـووتێنی!«
دیاربـــوو شـــتێك ڕێـــگای نـــەدەدا ماڵئاوایـــی بـــكات. بـــەاڵم ئـــاكام دەركـــەوت 
ئـــەو وشـــە بەدئەمەكـــە خەنجەرێكـــە برینەكـــەی  بـــە ئامـــان و زەمـــان ســـاڕێژ 
ـــن  ـــە داپچـــڕاوە خوێ ـــەی هەمیشـــەیی دەم ـــە پۆیالن ـــازار دەكات ـــەوە و ئ نابێت
دەڵێنەكـــەی. ئیتـــر بـــە ئـــەوك و گەروویەكـــی گیـــراو و هەنیســـكاوییەوە پێـــی 

وت:
»دەیانسووتێنم. بەاڵم بیرت نەچێ  تۆ بەرد لەسینەتدایە بەرد!«

»دەزانـــم مەبەســـتت چییـــە، بـــەاڵم ئـــەوە ڕاســـت نییـــە، ئـــەوە مـــن نیـــم 
ڕێگایـــەك دەكـــەم بـــە دوڕیـــان، ئـــەوە مـــن نیـــم خاڵـــی كۆتایـــی دادەنێـــم.«

»ئەی كەوایە بۆ ئازاری من نابینیی؟«
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ـــدا خەریكبـــوو  ـــە حەیفان ـــە بـــرد. كچەكـــە، ل ـــە كلیل بێدەنگییـــەك زارەكانـــی ل
ســـینەی هەڵـــدەزڕا و گیانـــی دەســـپارد، چنـــگ لەسەرشـــان لـــە قولێنچكـــی 
دیـــواری ســـەر شـــەقامەكەوە پێچـــی كـــردەوە و یەكەوڕاســـت بـــە ڕووی 
ــەوە  ــەو ڕووبەڕووبوونـ ــۆ ئـ ــۆی بـ ــچ خـ ــەوە. ئەمیـــش هیـ ــدا هەڵزەقییـ ئەمـ
كتوپـــڕە ئامـــادە نەكردبـــوو، ڕاچەنـــی، شـــەرمێكی ســـەیر ئارەقـــەی بچووكیـــی 
پـــێ  دەردا. لـــە ســـۆنگەی ئـــەم فزوڵـــە نەنگینـــەوە خۆزگەیەكـــی ڕاســـتەقینەی 
بـــە ڕەوینـــەوە خواســـت. ئـــازای گیانـــی لـــەو كزەبایەی ئەودەمـــە هەڵیكردبوو، 
بـــوو بـــە چەنـــد پەڵـــە هەورێكـــی داهێـــزراو، بـــەاڵم یەكیـــان نەگـــرت تاكـــو 
دەســـت لـــە باریـــن گیـــر بـــكات و بڕبـــڕ لـــە زەویـــدا ونبێـــت. ئـــەو، چـــۆن 
ژووانێـــك لـــەوێ  ئامـــادەی كردبـــوو، هـــەر ئاوایـــش ژووانێكـــی لەبارچـــوو 
ڕەواندییـــەوە. هەســـتەكانی ئەمیـــش لـــە گوناهێكـــی دۆزەخییانـــەوە گـــەوزا و 
ـــەدەرێ .  ـــە بێت ـــەو دیمەن ـــا ل ـــن ت ـــەوە دەم شـــۆڕبوونەوەیەكی لەزگی ـــی دای مل
هەندێـــك خوارتـــر بـــووەوە، ســـێ  كیژۆڵـــەی خشـــپیلە لـــە گەرمـــەی مشـــتومڕدا 
بـــوون، پێنـــج بەردێـــن بكـــەن، یـــان خانەخانـــە! بـــە تەنیشـــتیاندا ڕابـــورد و 
ــەوە  ــر، ئـ ــی. نەخێـ ــزی گوێچكەكانـ ــە ئەڵقەڕێـ ــوو بـ ــەك بـ ــا و هەڵاڵیـ قەوغـ
ـــك  ـــوو. زەالمێ ـــەوە بەرجەســـتە دەب ـــی دەهۆڵێك ـــە ئەنگێوران ـــوو ل ـــك ب دەنگێ
ـــكات،  ـــەو ب ـــوو ســـۆراخی سەروســـەداكە ل ـــوو، خەریكب ـــە تەنیشـــتیدا ڕەتب ب
كەچـــی زاتـــی نەجـــوواڵ و بـــەرەو دەنگەكـــە بەكێـــش چـــوو. بۆچـــی لەنێـــو 
بـــۆ  چـــاوی  ڕاســـتەوخۆ  ئاپۆرەیـــەدا  و  هەراوهوریـــا  هەمـــوو  ئـــەو 
حەمامچی«ماوەیـــەك  حەمامچی«گێڕا؟«عەلـــی  سەروســـەكوتی«عەلی 
بـــوو کـــەس ســـۆراخی نەدەزانـــی، ســـەیرە ئـــەو كابـــرا كورتەڵـــە قیچـــەی 
هەرگیـــز دەقـــی كـــەوا و چاكەتەكـــەی قەمـــچ نەدەبـــووەوە و هەمـــوو 
زەماوەندێكـــی ئـــەم شارەشـــی گـــەڕدەدا و تامـــو لەزەتێكـــی نـــاوازە و 
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گەرموگوڕییەكـــی بێوێنـــەی پێدەبەخشـــیی. لـــە زەوق و تەڕپۆشییشـــدا 
كەســـی پـــێ  بـــەراوورد نەدەكـــرا. هـــەر لـــە منداڵییـــەوە دەیبینیـــی، كاتێـــك بـــە 
تەنیشـــت گۆوەندێكـــدا تێدەگـــوزەرا، بـــە تایبەتـــی ئـــەو كەڕەتـــەی هەشـــت 
ســـااڵن بـــوو، بینیـــی وا كۆمەڵێـــك زاڕوزیچـــی لـــە دەور و زێـــوارە و 
نـــاو  ژنەكانـــی  دژی  لـــە  نانەوەیـــە  دەسیســـە  ســـەرقاڵی  لەگەڵیانـــدا 
ڕەشـــبەڵەكەكە و هانیـــان دەدا بچـــن لەپشـــت ڕا فاقانەكانیـــان پێكـــەوە 
ـــە تەلیســـم و  ـــڕ ل ـــار پ ـــرا ڕەوت ـــەو كاب ـــەوە؟ ئ ـــە چـــی دەكات ـــر ل ـــدەن. بی گرێب
بیدیتبایـــە  نەبـــوو،  لـــەالدا  دەســـتبەردانی  ڕەشـــبەڵەكدا  لـــە  ئەفســـوونە 
توانـــەوە  هۆگـــری  و  هەوەســـباز  پەڵەهەورێكـــی  دەبـــووە  دەموچـــاوی 
دەبـــوو، كەچـــی بـــە زەردەخەنەیەكـــی فریـــوو دەرانـــەوە دەمـــی دەبەشـــییەوە 
ــە  ــیی. كـ ــاوان دەبەخشـ ــە چـ ــەی بـ ــەی چەتوونانـ ــەی درەوشـ و دانەزێڕەكـ
ـــرد  ـــی ك ـــەوە، پەســـتیی پێماڵ ـــەزای  چركەســـاتە حازرییەك ـــاو ف ـــەوە ن كەوت
و خەریكبـــوو نەفـــرەت لـــەو خەڵكـــە بـــكات و بڵـــێ : چـــۆن دوای دیارنەمانـــی 
ـــان چـــاك  ـــر، كەون ـــەاڵم نەخێ ـــزوێ ؟ ب ـــان دەب ـــاوە حـــەزی هەڵپەڕینت ـــەو پی ئ
نیشـــانیان پێـــكاوە كـــە وتوویانـــە ڕەش بـــە پێـــی خـــۆی، ســـپیی بـــە پێـــی 
خـــۆی. هێـــدی هێـــدی لـــەو كـــژە نامۆیـــە دابـــڕا و شـــەقاوە شەهوەتئاســـاكانی 
هاوێژتـــە منداڵدانـــی بۆگەنـــی ئەو جادە خەمۆكەی هـــەر بەرەوخواردەبێتەوە 
لەباردەچێـــت و  كـــەی گەڕەكـــدا  لەبازاڕۆچكـــە  و ســـەری هاتنەدنیـــای 
ڕێگایەكـــی چـــوار جمكیـــی لێدەكەوێتـــەوە. چوارڕێیانێكـــی ئاســـۆگیی و 
شـــاقووڵیی لـــێ پەیـــدا دەبێـــت و«محەشـــێت«ی قوربانیـــی سروشـــت دەبێتـــە 
و  پتـــەو  پەیكەرێكـــی  ســـایلی  ناوچەیـــە،  ئـــەم  بوونـــەوەری  زەقتریـــن 
و  چەپگەڕیـــی  لەبـــەردەم  و  شـــێوەدەگرێت  ئازادیـــی  خۆڕاگـــری 
جەوروســـتەمی زەمانـــە و چەپۆكـــە بێبەزەییەكانـــی خـــۆی ڕاگیـــر دەكات. 
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دەی بینێـــت، هەســـت دەكات بـــە هیـــچ شـــێوەیەك لەبـــن نایـــەت و لـــەق 
نابێـــت. لەوەتـــەی لـــەم بازاڕۆچكـــە میللییـــەدا دەیبینێـــت، هـــەر بـــەرەو ڕووی 
ژن و پیـــاو و مێردمنـــداڵ و دوكاندارەكانـــدا دەچێـــت و نیـــازی خـــۆی 
دەداتـــە بـــەر گوێچكەیان..لـــە دوورەوە كـــە بـــەدی دەكات، بـــە هەڵـــەداوان و 
ـــەوە  ـــڕاو و لیكاویی ـــە زاری داپچ ـــت و ب ـــەم دێ ـــری ئ ـــەرەو پی ـــە ب گورگەلۆق
ســـاڵوقوتێكی ســـەربازییانەی بـــۆ ئەنجـــام دەدات. بەدەنگێكـــی تاســـاوی 
ــوزارە  ــان گـ ــاوە، دیسـ ــڕە قیڕئاسـ ــڕی قیـ ــی گـ ــە تۆنێكـ ــەاڵم بـ ــۆڕ، بـ تكاچـ
ـــی  ـــە عانە..میم ـــەم: عانە..عانە..عانە..مام ـــی ئ ـــەر گوێ ـــەوە ب ـــەی دەدات تاقانەك
عانە..هێنـــد نابـــات بـــە دەنگێكـــی تیترواســـكانەی هەتابڵێـــی قـــووڵ دەچریكێنـــێ : 
دایە..دایە..دایە...ئیـــدی وەكـــو لێـــرە بـــاوە و دەڵێـــن: ڵەنـــس وەردەگرێـــت و 
نایبڕێتـــەوە. زاری بـــێ  ددان و پووكـــە زەردەوەبووەكانـــی وەكـــو میهبەلـــی 
ناشـــیرینانە  كـــە  بەرچـــاوی  ئەلتەرەب«دێتـــە  ســـۆزانییەی«حەی  ئـــەو 
بـــۆ گرتنـــی  پیـــاو، كـــە  تۆپەڵـــێ  بنێشـــتی ئەجـــاوی. دوای ســـەرەیەك 
پەیوەندییەكـــی گوناهبارانـــە چـــووە وێـــزەی، پێـــی وت: یەڵڵـــە ئەبـــو خەلیـــل..
ئەمیـــش كـــە بینیـــی مشـــتێك تـــۆوی پەیـــت لەنـــاو زێیـــەوە داچـــۆڕاون، 
ئەوەنـــدە قێـــز و بێـــزی جمـــا، قاچەكانـــی هەڵبـــڕی و تفێكـــی نـــاوازەی لـــە 
ئـــەو  لەســـەر  ئەگینـــا  دا،  کەغـــاری  خۆشـــبەحاڵی  ڕۆكـــرد،  ناوگەڵـــی 
هەڵســـوكەوتە داركارییەكـــی بـــاش دەكـــرا. هەیكەلێكـــی بێئەنـــدازە كەتـــە و 
بـــەرزی هەبـــوو، چـــوار وەرزی ســـاڵیش پێنـــج تـــا شـــەش دزداشـــە و بـــە 
ـــەر و دوو  ـــژی دەپۆشـــییە ب ـــد چاكـــەت و قاپووتێكـــی درێ سەریشـــییدا چەن
جەمەدانییـــش، كـــە یەكێكیانـــی بـــە ســـەرییەوە دەیپێچـــا و ئـــەوی تریشـــیانی 
هەمیشـــە بـــە ملییـــەوە لوولـــدەدا. هـــەردەم چڵمـــی پەتیـــی ڕەنگـــی ئاســـینەكانی 
قاپووتەكـــەی شـــێواند بـــوو. پێیەكانـــی زۆر ئەفســـانەیی بـــوون، دەتگـــۆ 
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بێچـــووە نەهەنگـــن هیـــچ پێاڵوێـــك بۆیـــان نەدەبـــوو، ڕەنگـــی زەوییـــان وەخـــۆ 
ــوڕ و  ــەكان و قـ ــووی قڵێشـ ــی مەییـ ــە خوێنـ ــان بـ ــوو، ڕەجاڵیـــی خۆیـ گرتبـ
لیتـــەكان دادەپۆشـــیی. دەمێـــك بـــوو دەیبینیـــی، لەوەتـــەی فامـــی كردبـــووەوە 
و قەاڵكـــەی شـــاری بینیبـــوو ئەویشـــی دەبینیـــی، تەمەنـــی چەنـــد بـــوو؟ 
پرســـیارێك بـــوو وەاڵمێـــك فرچكـــی نەدەبـــڕی. بـــەاڵم ئێستاشـــی لەگەڵـــدا 
بێـــت، لـــەو بـــاوەڕەدا نەبـــوو كەســـێك هەبێـــت شـــتێكی لەمـــەڕ بزانێـــت و 
ئـــەو تەلیســـمە بشـــكێنێ . پێـــی خـــاوس، تەنـــی بـــە قـــەدی درەختێكـــی 
سەدســـااڵن دەچـــوو، خەڵـــك تـــاك و تـــەرا كاڵش و پێاڵویـــان دەدایـــێ ، 
ــی  ــایلی قوتابییەكـ ــەردەوام سـ ــتن. بـ ــووڕی هەڵداوێشـ ــە تـ ــی هەمیشـ كەچـ
ئەبەدیـــی كۆمەڵـــێ  كاغـــەز و گوێچكـــە ڕۆژنامـــەی بـــە لوولیـــی لەنێـــو دەســـت 
ــەوەی  ــە بێئـ ــردن. بـ ــپی دەكـ ــفت چەسـ ــد و سـ ــەوە تونـ ــە الڕانییـ ــا و بـ دەنـ
خوێندەواریـــی هەبێـــت و مەبەســـتێكی تایبەتـــی پاڵـــی پێـــوە نابێـــت، خولیـــای 
بـــەوەوە گرتبـــوو. هـــەر كەســـێك لێـــی داوا بكردبایـــە وێـــی بـــدات، یاخـــود 
نیشـــانی بـــدات، پـــڕ بـــە زار دەیشـــیڕاند: ئـــەم كاغەزانـــە نادرێنـــە دەســـت 
زاڕوزیـــچ، دنیـــای تیایـــە، دنیا..ئەگـــەر بكەوێتـــە دەســـت ئێـــوە هەرهەمـــوو 
شـــتێك دەبێتـــە قەرەبـــرووت! ...كـــە ئـــەوەی دەگـــوت، ورگـــە زلەكـــەی 
دەردەپەڕانـــد و تـــا پەنـــا و پەســـارەكانی دیكـــەی گـــەڕەك و بازاڕەكـــە تـــەی 
بـــكات زیكـــزاك كەرانـــە ڕای دەكـــرد و دووردەكەوتـــەوە. زۆر داســـتان و 
سەرگوروشـــتەی بـــاوەڕ نەكەردەنییـــان لـــە بـــارەوە دەگێڕایـــەوە. خەڵكـــی 
ئـــەو شـــتانەیان لەبارەیـــەوە دەگێڕایـــەوە و خۆیشـــی ئـــاگای لـــە هیـــچ نەبـــوو. 
ـــە،  ـــەك بووای ـــارە و دینۆی ـــوو پەتی ـــدی پێخـــۆش ب ـــەو چركەســـاتانەدا چەن ل
دایـــك، خوشـــك،  نەكردبایەتـــەوە،  شـــتێك  هیـــچ  لـــە  بیـــری  دینۆیـــەك 
دەزگیـــران، هـــاوڕێ ، مـــاڵ و ئـــەرك، عـــورف و عـــادەت و ڕەوشـــتی بـــاو، 
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ــش،  ــتی تریـ ــیارێتیی و شـ ــت و بەرپرسـ ــار، وەخـ ــەرگ، ڕەفتـ ــاڵو، جلوبـ پێـ
هـــەردەم پێكەنیـــن میوانـــی بوایـــە و ســـەفەریش بـــە نـــاو ژیانێكـــی تـــر 
نیشـــتیمان و هەمـــوو شـــتێكی بوایـــە. هەڵبەتـــا زۆربـــەی زۆریـــان هەڵبەســـتراو 
بـــوون. تەنیـــا هەنێكـــی نەبێـــت، ئەوەیـــش لەبـــەر ئـــەوەی زۆربـــەی خەڵـــك 
ـــۆزێ   ـــە ت ـــەو و هـــەر بێژەوانێـــك ب ـــی ئ ـــژووی ژیان ـــرد و مێ ـــە وێ كردبوویان
و  بزاوتـــن  دەســـت  بـــە  خۆیـــەوە،  ســـەلیقەكەی  تایبەتـــی  تاموچێـــژی 
ســـەرلەقاندنێكی حەیرانبێژانـــەوە تێهەڵدەچـــوو، دەیەهـــا مەتـــەڵ و نووكتـــەی 
ــە  ــرد. بـــەاڵم »خەلیفـ ــە بەزایەچـــووە دەكـ ــەیری تێهەڵكێشـــی ئـــەو ژیانـ سـ
عەبدوڵاڵ«لـــە هەمـــووان كارامەتـــر و بـــە چێژتـــر دەیگێڕایـــەوە و هێندەیـــش 
لـــە خـــۆی ڕازی و گومڕابـــوو، ســـنوورەكانی تێـــك و پێـــك شـــكاندبوو. 
دوكانەكـــەی لـــە هێمایـــەك زیاتـــر چیـــدی نەبـــوو. لـــە ســـایەی ئـــەودا بەدیـــار 
كتێبـــە زەردیلـــە و چایئاماڵەكانییـــەوە جـــادوو و نووشـــتەی دەكـــرد و لـــە 
كوونـــی ژوورەوەی دوكانـــە تاریكەكەیـــدا دادەنیشـــت، هەمـــوو ڕۆژ و 
ســـاتێك، گـــەر چـــاوی ئـــەم بـــە ئاڕاســـتەیدا وەرســـووڕایە، دەیبینیـــی بـــە 
گوێـــی ژنـــە غـــەوارە و نەناســـیاوێكدا دەســـرتێنێ : دەسەســـڕێكی خۆتـــم بـــۆ 
بێنـــە، دەســـكەنە پرچێكـــم بـــۆ بێنـــە ئیســـتیخارەی پێدەكـــەم، هەرگیـــز نەیزانـــی 
نێـــوی  تایبەتییـــەی  كتێبـــە  ئـــەو  یـــان  چـــی!  یانـــی  وشـــەیە  ئـــەو 
كتێبی«حیجابـــات«ی لێنابـــوو، لـــە پێـــش دەمـــی خۆیـــدا ئـــاوەاڵی دەكـــردەوە 
ـــەی لەســـەردا  ـــە و قەلەمێكـــی مـــۆری قۆپیی و ڕاســـتەیەكی ئاســـنی بچكۆالن
ـــوو.  ـــڕ ســـیمبوڵەكانی ب ـــەڕە كاغـــەزە پ ـــەوەی پ ـــا و خەریكـــی دێڕكردن دادەن
دەروێشـــانەی  ژیلەمۆیینـــی  و  مەیلـــە  خەڵووزیـــی  ئاڵـــۆزكاوی  قژێكـــی 
بەســـەر شـــانوملیدا بەردابـــووەوە، لووتێكـــی قەڵەمیـــی و چاوێكـــی تابڵێـــی 
داپچـــڕاو و مەیلـــە و زەردی تراویلكـــە تێـــزاو كـــە كلـــك و گۆشـــەكانی 
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ســـەرومڕ ســـپێتییەكی ســـەیریان دەردابـــوو وەكـــو بڵێـــی بێحەدوســـنوور 
ئەبەدییـــە.  وەلییەكـــی  و  دێوانـــە  بێدارییـــدا  و  ئێشـــك  لـــە جوگرافیـــای 
جەمەدانییەكـــی چڵكنـــی دەبەســـت و شـــەرواڵ و مرادخانییەكـــی بـــۆری میـــل 
میلـــی دەپۆشـــیی و ســـەرومڕ كاڵشـــی بـــن قەڵتاغیشـــی لەپێدەكـــرد. ئـــای لـــە 
ــە  ــن لـ ــێ  بەیناوبەیـ ــەوە بووبـ ــەر ئـ ــە لەبـ ــزا! لەگوینـ ــد دەیبێـ ــەوە چەنـ ناخـ
خەونەكانـــی منداڵییـــدا دایكـــی جێـــگای ژنـــە غـــەوارە و نەناســـیاوەكانی 
دەگرتـــەوە و فســـكە فســـكەكانی گوێـــی ئـــەوی دەســـمی و ڕقیـــان لـــە ناخـــی 
كەمالولمولكـــی  تابلۆیەكـــی  هەمیشـــە  دەكـــرد.  ئەســـتوورتر  ئەمـــدا 
هەنەرمەنـــدی قاجاریـــی وەبیـــر دەهێنایـــەوە! كـــە دەبـــوو بـــە باڵنـــدەی 
ـــە ســـووچ  ـــی ڕەزاقورســـەوە دەینۆڕیی ـــە الفوگەزافێك ـــن ب ـــش هەنگی تكاكاری
و قوژبنـــی دوكانـــە پـــڕ شـــمەكە كـــۆن و داهێزراوەكانـــی ســـەروبەندی 
پادشـــایەتی و چـــاوە ســـك ئاوســـاوەكانی دادەپچڕانـــد و تێیهەڵدەچـــوو و 
دەكەوتـــە گێڕانـــەوەی ئـــەو حەكایەتـــە تراژیدییـــە خـــەم و كەســـەر ورووژێنـــە 
و دەیـــوت: كـــەس نازانێـــت چەنـــد ســـاڵ بـــەر لەوەی«شـــۆراو«خاپوور 
بكرێـــت، ڕەزا گاوان ئـــەم كـــوڕەی خســـتبووەوە. بـــە ڕۆژ هەتاكـــو ڕۆشـــنایی 
گاوگۆتاڵـــی  دەكـــردەوە،  ڕەجـــاڵ  و  ڕووت  دنیـــای  كانـــی  پەنامەكییـــە 
دەلەوەڕانـــد و شـــەوا و شـــەویش دەگەڕایـــەوە كۆلیتـــە پەرپووتەكەیـــان 
و..ئـــا لێـــرە ئیـــدی بـــە شـــانازییەوە لەســـەر خـــەرواری دەمشـــڕیی و 
ــدە  ــەوەرەی دیـ ــهات تـ ــا دەیشـ ــرت و تـ ــەقامی دەگـ ــۆی سـ ــی خـ چەنەلێدانـ
جنۆكەییەكانـــی دەســـتبەرداری داخرانـــی ســـاتەكان دەبـــوون ودادەپچـــڕان، 
دادەپچـــڕان و وەیدەزانـــی هەنووكـــە گلێنەكانـــی وەكـــو دوو گێژەنگـــی 
ئەفســـووناوی ســـەراپای بـــوون هەڵدەلووشـــن و ئـــەو واتایـــەی پێدەبەخشـــن 
ــەو  ــتە ئـ ــێ دەگەیشـ ــا كاتـ ــی بووە..ئینجـ ــەم عەوداڵـ ــتاكێ  ئـ ــا ئێسـ ــە هەتـ كـ
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شـــوێنە تایبەتییـــەی حەكایەتەكـــە، بـــە پارێـــزەوە تەماشـــای ئـــەم الو ئـــەوالی 
ـــی  ـــرد چـــۆن چۆن ـــەوەی دەك ـــەدوو، باســـی ئ ـــە چپ ـــرد و ئینجـــا دەكەوت دەك
ـــەو دەردە بردووە..غـــاری داوە، غـــاری  ســـاڵی شەســـت و ســـێ »محە«ی ب
داوە وەك بڵێـــی لـــە كۆپتـــەر هەڵبێـــت، بـــەرەو نشـــێوێك غـــاری داوە و 

تلۆربوونەوەیش تاجی شێتیی خستووەتە سەر.
ئەســـفەڵتاویی  ســـەر  لیســـێكی  ئـــەوەی  »دایە..دایە..دایە..«وەكـــو 
ئەســـتووری بـــە کەللــــەدا بكێشـــن. چەندیـــن ســـاڵ و عەیـــام بـــوو ڕەنـــگ 
و شـــێوەی ئـــەم زەالمـــە بێدەرەتانـــەی بـــە جەســـتە بـــە هێرقـــل چـــووەی 
ناوبەناویـــش  و  ســـۆزناك  ناوبەنـــاو  دەنگـــە  گوێبیســـتی  و  دەبینیـــی 
دەســـتەواژەی  دوا  دەســـتبەجێ   ئانوســـاتە  ئـــەو  دەبـــوو.  زبرناكەكـــەی 
ســـەربوردەكەی »خەلیفـــە عەبدوڵـــاڵ«ی بیرهاتـــەوە و لـــە گوێچكەیـــدا 
ـــی بـــاوك و باپیریشـــت پـــڕ گـــوو  ـــی: دەك ئۆجاغ زرنگـــەی دایـــەوە كـــە وت
بێت..نەیزانـــی بـــە كێیەتـــی، بـــەاڵم دڵنیابـــوو ئـــەو گوزارەیە«محـــە شـــێتی«ی 
نەدەگرتـــەوە. ئـــەم شـــتانە هـــەروەك چـــۆن ڕابردوویـــان بەرقەراركـــردووە، 
دەبنـــە بەرقەراركـــەری ئاییندەشـــی، گـــەر بـــە دووپـــات كردنەوەیەكـــی 
ــدا  ــە یادگەیـ ــدی لـ ــە ئیـ ــن، چونكـ ــە تێفكرییـ ــەوا بـ ــت ئـ ــش نەبێـ واقیعییانەیـ
ــە  ــەك بـ ــتا فێنكاییـ ــا ئێسـ ــتووە. ئەوەتـ ــی بەجێهێشـ ــێ  ڕەهەندیـ مۆركـــی سـ
مولوولـــەی خوێنبەرەكانیـــدا تـــەزووە مێروولـــەی كـــرد و دەتوانـــی بڵێیـــت 
لێـــی حاڵـــی بـــوو. ئـــەو تێگەیشتنەیشـــی لـــە كرۆكـــی شـــتەكان، گێڕایـــەوە 
ـــی  ـــۆ ناواخن ـــەوە ب ـــە هەمیشـــە دەیانگێڕای ـــردن ك ـــۆ هەســـت و سووســـە ك ب
ــرد.  ــان دەكـ ــاری بێمانایـــی و پووچییـ توێكارییەكانـــی زیندەگیـــی و دووچـ
قایلبـــوون هەســـتی نەلەوتانـــد، بیـــری ســـەرقاڵی ڕۆح بەخشـــین بـــوو بـــە 
وشـــە: ئەمـــە هەمـــووی كاوێژكردنـــەوەی ڕابردوویەكـــی هەمیشـــەییە..بەاڵم 
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ـــی  ـــە چارەیەك ـــچ ڕێگ ـــەوە، هی ـــو شـــوورەی تاریكایی ـــە ئەمدی ـــەم كەوتووەت ئ
ـــەردا  ـــەی دەوروب ـــەو بازنان ـــەوە و چـــاو ب ـــێ  خـــۆی بجووێت ـــە، هـــەر دەب نیی

بگێڕێـــت كـــە لـــە چەقیاندایـــە.

ـــان  ـــر الكەی ـــی ت ـــد هەنگاوێك ـــۆ چەن ـــی ب ـــت قاچەكان ـــە دابڕێ ـــەم دیمەن ـــا ل ت
دێـــت و ئـــەو هـــەرزەكارە میتامۆرفۆســـەی كۆاڵنـــە تێكچڕژاوەكەیـــان لـــە 
پیادەكردنـــی یەكێـــك لـــە ڕۆتینـــە ئاســـاییەكانی خۆیـــدا دەبینـــێ ، چـــاوی 
لێیـــە چـــۆن بـــەدووی گوربەیەكـــدا غـــاردەدات و لەنـــاو محاجەرەكـــەی 
ـــزی  ـــا هێ ـــت، ڕایدەكێشـــێتە دەرێ  و ت ماڵی«شـــێخ عومـــەر«دا كلكـــی دەگرێ
تێدایـــە ڕایدەوەشـــێنێت و دەیگرێتـــە دیـــوارە بەرزەكـــەی دەســـتەچەپی 
جادەكـــە، ئـــەم لـــەوە حاڵـــی نابێـــت چـــۆن ئـــەو گیانلەبـــەرە پـــاش ئـــەو 
ـــێ !  ـــش لەچـــاو وندەب ـــە ناگەهانەی ـــاش ئەوكەوتن ـــوو ســـووڕانەوەیە و پ هەم
ـــەی دەكات،  ـــی زارۆڵەك ـــەن بانگ ـــی بەتەم ـــەی ئەوالیشـــەوە ژنێك ـــە دەرگاك ل
ئاسەواری دەنگە بەیەكداچووەكانی ڕۆژەكە لەگەڵ هەنگاوەكانیدا خەریكە 
دەســـتیان دەخەنـــە نـــاو دەســـتە نادیارەكانـــی ڕەوینـــەوەوە. دەموســـیمای لـــە 
تـــااڵوی بێزاریـــی و پەژیوانیـــی و چارەڕەشـــیی سەرشـــارە، بـــەاڵم شـــتێكی 
ئەوتـــۆی نەكـــردووە كـــە ڕەنگـــی پەشـــیمانیی ڕەوانـــەی دەرەوە بـــكات. 
ــی  ــە و دۆزەخێكـ ــتێكیتر نییـ ــچ شـ ــو هیـ ــت وەكـ ــیمانییەی دەزانێـ ــەو پەشـ ئـ
ئاوەدانـــی بـــۆ هەڵدەگیرســـێنێ . دەزانێـــت ڕابردوویەكـــی بەجێهێشـــتووە، 
ئەگـــەر وانـــەی لێهەڵهێنجـــی ئـــەوا بـــە هیـــچ جۆرێـــك بـــە زەلیلییـــەوە 
ــە،  ــتاكە گەردوونێكـ ــان هێشـ ــەی ژیـ ــەر. بازنـ ــوو ناگرێتەبـ ــی هاتـ ــی ڕێـ ملـ
ــەداوە، چـــەق  ــە تەواوبوونـــەوە گرێنـ ئەزموونێكـــی ســـەرومڕە و خـــۆی بـ
ـــە  و پارســـەنگێكی جیـــاواز و بەرجەســـتەترە. گەرچـــی ئیـــدی چاوپۆشـــیی ل
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بارودۆخەكـــەی خـــۆی دەكات، لـــێ  بـــە هیـــچ كلۆجێـــك ڕازی نابێـــت بـــارە 
ــاد  ــەوە یـ ــەی دێنـ ــەو ڕۆژانـ ــت. ئـ ــمە بكرێـ ــەی ڕەشـ ــی و مانەوییەكـ فیكریـ
كـــە قـــەت قـــەت چاوەڕوانیـــی ئێســـتایەكی ئـــاوای نەدەكـــرد! كـــە پـــڕۆژەی 
ــەوە  ــدا هاتـ ــە ناواخنیـ ــك لـ ــردەوە، دەنگێـ ــوێ  كـ ــەی تاوتـ ــی ئازادییەكـ كۆنـ
ـــە: ئیـــدی قـــەت ئـــەو ڕۆژە نابێتـــە ڕاســـتییەكی وەدی هاتوو!..هـــەردەم  زایەڵ
جیهانـــە ناوەكییەكـــەی بەســـەر جیهانەكـــەی تریـــدا زاڵ و سەردەســـتە 
دەبێـــت، كەچـــی ئێســـتا، ئـــەم ســـاتەوەختانە ڕاســـتییە تاڵەكانـــی ئەزمـــوون 
بەســـەر جیهانـــە جماوەكـــەی هەناویـــدا ســـەروەریی بەخـــۆوە دەگـــرن. 
ــاو  ــەی نـ ــتە جوانانـ ــەو شـ ــەرەمەرگی ئـ ــە تانگـــۆی سـ هەســـت دەكات ئەمـ
ئاواتەكانێتـــی،  ئاواتـــی ئـــەوەی دووی بیـــر و ئایدیاكانـــی بكەوێـــت، بـــەاڵم  
ـــەی  ـــە دوورەی ســـەروبەندی منداڵییەك ـــەو خەون ـــدی ئ ـــف!.. ئێســـتا چی حەی
پێویســـتیی بـــە لێكدانـــەوە نییـــە. كـــە ئـــەوەی وەبیـــر دێتـــەوە ڕادەچەنێـــت، 
ڕادەچەنێـــت و لەبەردەمیـــدا دەبێتـــە ئاوێنەیەكـــی بەرجەســـتەی ڕۆشـــن. لـــە 
ـــە و دۆشـــاومژەیدا  ـــوان پەنجەكەڵ ـــی لەنێ ـــك كەڵبەكان ـــەدا مارێ ـــاو ئاوێنەك ن
جێگیركـــردووە و چاوەڕێـــی بزووتنێـــك، جوواڵنەوەیەكـــە، ئامـــاژە بێـــت بـــۆ 
هەڕەشـــەیەك هەتاكـــو یارایـــەك بـــە گالنـــدە شـــەیتانییەكەی بـــدات، خـــۆی 
بگووشـــێ ، بگاتـــە ئـــۆرگازم و شـــەهوەتی مەرگێـــك لـــە پزدانـــی ژیانێكـــدا 
خاڵـــی بكاتـــەوە. لـــە جەســـتەیدا جورئەتـــی بزووتنـــەوە مەحاڵـــە، چاوەكانیشـــی 
دەڕواننـــە جوواڵنـــەوەی تولەمارێكـــی دیكـــە، گەرچـــی مەوداكـــەی زۆر نزیـــك 
نییـــە، لـــێ  لەپڕێـــكا دەچێتـــە ژێـــر خاكەكـــە و هەڵیـــدەدڕێ ، دیـــارە لەودیـــو 
ـــا  ـــەوەی نەب ـــە شـــااڵوی ترســـوبیمی ئ ـــەم دێـــت، ل ـــەرەو ڕووی ئ گڵەكـــەوە ب
بجووڵێتـــەوە دەكەوێتـــە نێـــو بێـــدار بوونەوەیەكـــی شـــەاڵڵ بەئارەقـــە و 
پەلەفرتێـــی نێـــو بۆتـــەی جەنجاڵیـــی و تاریكایـــی. دیســـان ڕادەچەنێتـــەوە، 
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ڕەزامەندییـــەك بـــاڵ بەســـەر تێڕامانیـــدا ئـــاوەاڵ دەكاتـــەوە، دڵنیایـــە دوای 
ئـــەم جەنجاڵییـــەی نێـــو بازنـــەكان پتـــر بـــە چەقـــەوە پابەنـــد دەبێـــت، بـــۆ 
ئـــەوەی بشـــتوانێت شـــتەكان ســـاڕێژ بكاتـــەوە دەبـــێ  برینـــی خەیـــاڵ تـــڕۆ 
بـــكات، پالنـــی بێدەنگییـــەكان تەتەڵـــە بـــكات، تەنهـــا ئـــەو دەســـتەواژەیە 
بداتەبـــەر ڕادێـــران كـــە ســـەرباری هەمـــوو چەرمەســـەریی و مەینەتییـــەكان 
ـــد و لێخوردبوونەوەیەكـــی وردەوە  ـــە دی ـــەو كەســـانەی ب ـــە ب ـــدە تایبەت ئایین
دەچنـــە ناویـــی و تەقـــەالی دەســـتەمۆكردنی دەدەن. ئـــەو دەمـــە شاشـــەی 
ــش  ــی دەخاتەڕوو.«محە«یـ ــاو دڵـ ــتی نـ ــاری وردودرشـ ــی ڕوخسـ بچووكـ
ـــەرەاڵی  ـــە.. دایە..كـــەی ب ـــار دەنگـــی دایە..دای ـــی و جاروب هـــەر بەدوایەوەیەت
ئـــەو نـــاوە دەكات، ئەمیـــش ســـەرەنجام دەســـتە ئاودیوەكـــەی بەڕكـــی بـــە 
ـــدا  ـــاو لەپی ـــی لەن ـــاش ڕۆكردن ـــە دەرێ  و پ ـــك وردە دراوەوە دەهێنێت هەندێ
ڕادەبوورێـــت. هەركـــە لـــە پەرژینـــە خشـــتینە محاجەرەدارەكەیـــان نزیـــك 
ــە  ــات كـ ــە دەبـ ــە بێچوونـ ــەو نووتەكییـ ــی بـ ــی پەیـ ــە قووڵیـ ــەوە، بـ دەكەوێتـ

دەرگاكەیانـــی بـــە ژەهـــراوی تاریكییەكـــی خەســـت لوولـــداوە. 

هێشـــتایش  كـــە  چاوەكانـــی،  هەڵیبلووشـــێ ،  گەیشـــتن  لـــەوەی  بـــەر 
فریووخـــواردووی دەســـتی وەنەوزێكـــی جادووییـــن، بـــەڕووی دنیایەكـــی 
ـــی دەســـپێرێت  ـــە ئاوەژووی ـــارەكان ب ـــەك بڕی ـــەوە، دنیای دژواردا ئاوەاڵدەبن
و دووركەوتنـــەوە دەبێتـــە شـــێوازێكی دیكـــەی خۆدزینـــەوە لـــە چڕنووكـــە 
تیژەكانـــی چارەنووســـێك و گیرســـانەوە لەنێـــو لەپـــی یەكێكـــی دیـــدا، كـــە 
ــان  ــژ و گومـ ــی تیـ ــو گێژەنگـــی دركێكـ ــە نێـ ــەوە دەخاتـ ــای دووركەوتنـ مانـ
ــاوەوەی  ــە نـ ــەكان لـ ــدار و قەدرگرانـ ــتە بایەخـ ــەری شـ ــە گەوهـ هەڵنەگرانـ
بەریـــی دەكات و بـــە ونبوونیـــان دەســـپێرێت. هەركـــە لـــە دەرگاكەیـــش 
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ئاودیـــو دەبێـــت و لـــەو دنیـــا جەنجاڵـــەوە دەگەڕێتەوە..ئـــا لـــەو عانـــەدا 
ـــەوە گەیشـــتین.. ـــت: دەی گەنجـــۆ ئ ـــی ناخـــۆش دەڵێ ـــە دەنگێك شـــوفێرەكە ب
لەســـەر جادەیەكـــی ڕاكشـــاوی بـــەردەم قەاڵیـــەك، مێژوویـــەك نیگاكانـــی 
كەمەندكێـــش دەكـــەن و یەكێـــك لـــە كورســـییەكەی دوایـــەوە دەڵـــێ : دەی 
برالـــە، بكـــەوە خـــۆت، ئێســـتا وەختـــی داڵغـــە نییـــە. كـــە دادەبەزێـــت، ســـەرێك 
ـــە  ـــوو نەچـــووم ســـەر ل ـــاش نەب ـــە، ب هەڵدەبڕێـــت و دەڵێـــت: ســـوپاس خودای
باپیـــرەم بـــدەم! ئینجـــا ئـــەو بەرزاییـــەی بـــەردەم  ســـەرنجی ڕادەكێشـــێت و 
بـــۆ ماوەیەكـــی نادیـــار دەیـــكات بـــە چەقـــی خۆی..دەیـــكات بـــە چەقـــی خـــۆی 
و وای لێـــدەكات بیـــر لـــە ئایینـــدە بكاتـــەوە، بیـــری لـــێ بكاتـــەوە و ئاواتـــی 
ئـــەوە بخوازێـــت وێنـــەی ئەســـتێرەیەكی قوواڵییەكانـــی تاریكایـــی بكشـــێت 
ـــدا ڕێیەكـــی ڕۆشـــن بـــە میـــرات جـــێ  بهێڵێـــت.                                                      و لـــە مەدارێكـــی چـــۆڵ و هۆڵ

ئەیلوولی1986كەرەج - ئایاری 1989دیمەشق 



كتێبی دووەم ڕابوون
تۆ ئاوا وێنای ئاییندە دەكەیت وەك بڵێیت ڕابردوو بێت.....

پاولۆ كۆیلۆ- ڕۆمانی »ژنە جادووگەرەكەی پۆرتۆبێللۆ«
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لـــەو  واز  و  بگەڕێتـــەوە  دەســـتبەجێ   دەبوایـــە  هاتـــەوە،  بەخەبـــەر  كـــە 
ڕۆیشـــتنە هاتونەهاتـــە بهێنێـــت، ئەگەرچـــی زۆرجـــار گوێبیســـتی نەنكـــی 
ببـــوو دەیـــوت: خـــەو دەلیلە..بـــەو واتایـــەی  ڕێنماییكـــەرە و پێشـــوەخت 
ـــە  ـــە ل ـــەوەی تەفســـیرێكی بێجگ ـــەاڵم بەبێئ ـــێ ، ب ـــاگات دەهێن ـــە شـــتەكان بەئ ل
نەچوونە«گەڵۆزیـــی«ی بـــۆ نەگەڕانـــەوەی هەبێـــت، ڕۆیشـــت، ڕۆیشـــت 
لەبـــەر ئـــەوەی خـــۆی بـــە ئەزموونگـــەر دادەنـــا و دەیویســـت هەمـــوو شـــتێك 
بجەڕبێنـــێ  و بـــە چاوەكانـــی خۆیشـــی ســـەرجەم ئـــەو شـــتانە ببینـــێ  كـــە 

ــدەن.. ــە ڕووبـ دەبوایـ
 

پـــاش ئـــەو مۆتەكـــە جاڕوجەنجاڵـــە، ئیـــدی مەبەســـتی نەبـــوو هەرگیـــز 
بچێتـــەوە نێـــو كیشـــوەری خـــەو و دووبـــارە ڕووبـــەڕووی ئـــەو پانۆڕامـــا 
دزێـــوە ببێتـــەوە. گەرچـــی خڵوپانـــی گومـــان و دوودڵییەكـــی فـــرە بێڕادەشـــی 
كـــرد، بـــەاڵم بێشـــك لـــە فەرهەنگـــی ئـــەو ســـاتەوەختەدا لـــە دوڕیـــان ڕێیەكـــی 
تـــر نەبـــوو، ســـێ  ڕێیانیـــش هەرگیـــز لـــە بیركردنەوەیـــدا ڕووبەرێكـــی 
نەدەگرتەخـــۆ. بۆیـــە ئـــەو مەودایـــەی هەڵبـــژارد تاكـــو ئـــەو جوداییـــەی 
نیـــازی بـــوو پێیـــدا بیهێنێتـــەدی. هەمـــوو شـــتیك بەرەواژببـــووەوە، شـــێوە، 
ـــی قژیـــش  ـــەوە، تەنانـــەت مووەكان ـــاو، دەنـــگ و هاتوچـــۆ، بیركردن تەمـــەن، ن
كەوتبوونـــە ســـەرپێچیی و هێـــدی هێـــدی بـــە داخ و حەســـرەتی ســـپیبوون 
ئاشـــنایان دەكـــرد. لـــە جەنگەڵـــی بێســـنووری شـــەونخوونییدا سەراســـیمە 
ـــان  ـــە كێه ـــی ب ـــوو نەیدەزان ـــی لێهاتب ـــەی تەرازوویەك و ســـەرگەردانبوو، وێن
ـــاردا خـــۆی الســـەنگ بـــكات. دەیویســـت چەندیـــن جـــار ڕســـتە ناوازەكـــەی  ب
داپیـــرەی بـــە گوێـــی خۆیـــدا بداتـــەوە، بێگومـــان ئـــەوەی  دەیگوت«خـــەون 
و  درێـــژ  خەونـــە  بـــەو  بـــاوەڕ  دەبوایـــە  وتـــی:  و  تێفكریـــی  دەلیلـــە«. 
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ـــدە شـــاری  ـــی گەیان ـــووەوە من ـــگا دووركەوت ـــەو ڕێ ـــە ل ـــم ك پێشـــبینكارە بهێن
ژمـــارە دوو، خـــەوە توێتكەیەكـــی تیژتێپـــەڕی لێكـــردم بـــە ســـارایەكی لـــە 
هەتـــەری چـــاو بەلەســـەبوو..جا خـــۆ ئەگـــەر باوەڕیشـــی بـــە هاتنـــەدی 
ـــكات!  ـــەدا گـــوزەر ب ـــگا هاتونەهات ـــەم ڕێ ـــوو ب ـــە دیســـانەوە هـــەر دەب بكردبای
بڕیـــاری نەگەڕانەوەیەكـــی یەكجاریـــی  لـــە ئەندێشـــەی خۆیـــدا  چونكـــە 
ـــای  ـــش هێم ـــارا و منارەیەكی ـــەو شـــارەی قەاڵیەكـــی كەون ـــوو. ل ـــار كردب تۆم
ــی  ــژەی خەیاڵـ ــە دوورودرێـ ــەو زەمەنـ ــرد ئـ ــەوە نەدەكـ ــاوەڕی بـ ــوون، بـ بـ
بـــە تەمەنێكـــی تـــرەوە گرێـــدا بـــوو، كـــە هەســـتی نەدەكـــرد تەمەنێتـــی، 
ــەعات  ــەری دوو سـ ــە دەوروبـ ــۆی لـ ــا خـ ــەر تەنهـ ــوو، هـ ــی بـ ــەاڵم تەمەنـ بـ
دەدا. چەنـــد ڕۆژێـــك لەگـــەڵ كۆمڕادەكانـــی زانكۆكـــەی ئەوێـــدا مایـــەوە. 
كەشـــوهەوا فـــرە گونجـــاو نەبـــوو، جاروبـــار بـــاران پشـــووە دوایینەكانـــی 
ناوشـــار  دەكـــردەوە  خۆشیشـــی  كاتـــێ  و  دەكـــردەوە  تـــازە  زســـتانی 
دەبـــووە قـــوڕ و لیتـــە و پیاســـەیش وەكـــو بێگارییەكـــی تاقەتپڕووكێنـــی 
ــۆ  ــی زانكـ ــۆ قوتابییەكـ ــۆی بـ ــەكارییەوە خـ ــك كۆسـ ــە تۆزقاڵێـ ــات. بـ لێدەهـ
ـــوو  ـــات و هەم ـــان لێه ـــو هەرەوەزیی ـــۆكان وەك ـــۆڕی و مشـــتومڕ و گفتوگ گ
ســـاتەكان هاریـــكاری تێـــدا نوانـــد. »قالـــەی لێبووك«ڕیشـــنێكی داوەڵئاســـا و 
ـــد بـــوو، زۆركـــەڕەت خـــۆ هەڵقورتاندنەكانـــی متورفـــەی  ـــەی بـــەژن بڵن ڕیوەڵ
قەشـــمەریی و گاڵتەجاڕییەكـــی ئەوتـــۆ دەكـــرد ئـــەم یەكســـەر هەســـتی 
ئـــەوەی لـــەالدا ئافەریـــدە دەبـــوو كـــە كاراكتەرێكـــی خۆڕســـكە و ژینگەیەكـــی 
ئـــە ئـــاوا و ڕەفتـــار و كردارەكانـــی ئیتـــران لـــە ســـازاندنیدا بەرپرســـیارن! 
ــی  ــداری دەمەتەقێكانـ ــەدا بەشـ ــارە بێپەروایانـ ــەو ڕەفتـ ــی ئـ ــر دەمامكـ لەژێـ
نێـــو ژوورە بچووكەكـــە و ســـاتی پیاســـە تەواونەبـــووەكان و مۆڵەتـــە 
كەمخایەنەكانـــی زانكـــۆی دەكـــرد هەتـــا گـــەر تەڵەزمـــە گومانێكیـــش هەبوایـــە 
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ــەم  ــازی ئـ ــیی نیـ ــەی بیستیشـ ــەو ئێوارەیـ ــەوە. ئـ ــەرخۆی بیڕەوێنێتـ ــە سـ لـ
ـــی  ـــڕوات، قاقاكێشـــان و پێكەنینەكان ـــدە قەدەغـــەكان ب ـــەرەو مەڵبەن ـــە ب ئەوەی
لـــە جوغـــزی گشـــت تـــام و بۆیـــەك چبوونـــە دەرەوە، لـــەوان زۆر پتـــر 
پێداگریـــی لـــە مـــەزاق و گاڵتەجاڕێتییەكـــەی كـــرد و چەنـــد كەڕەتێكیـــش خـــۆی 
خلۆركـــردەوە ژێـــر قەرەوێڵـــە دوونهۆمییـــەكان و ئـــەم خۆیشـــی لەگەڵیـــدا 
كەوتـــە قریـــووە قریـــوو. وەكـــو چـــۆن ئـــەوان دەیانزانـــی بەچـــی دەخەنینـــەوە 
ئەمیـــش دەیزانـــی، بـــەاڵم متمانەیەكـــی سەددەرســـەدی نەبـــوو، وەخـــت 
توخمەكـــە بـــوو، وەلـــێ  كام ڕەهەنـــدەی؟ هـــەر چەنـــدە بێـــزار و فـــگاری 
ـــەك  ـــە ت ـــەی ل ـــر مامەڵ ـــوو، ســـەرباری ئەوەیـــش پێگەییووانەت ـــە ب ـــەو دیمەن ئ
هەڵوەســـتەكاندا كـــرد، لەوەیـــش خاترجـــەم بـــوو كـــە بوونـــی ئەڵتەرنەتیڤێكـــی 
ــە  ــدی كـ ــیارە خوڵقانـ ــەو پرسـ ــر ئـ ــە پتـ ــوو. دیمەنەكـ ــتا نەخوڵقابـ دی هێشـ
بـــە مەزاقـــەوە ئاڕاســـتەی ئەمـــی كـــرد و وتـــی: ژیـــان وەكـــو بـــەردی نێـــو 
گورچیلـــە وایـــە، زبـــر و دڕە، مانـــەوەی ئـــازار و ئەشـــكەنجە دەگەیەنـــێ  و 
نەمـــان و فڕێدانیشـــی خۆســـڕینەوە دەگەیەنـــێ ، چـــۆن بەردەوامیـــی پێدەدەیـــت 
و لـــە دییارێكـــەوە بـــۆ دییارێكـــی تـــر دەیبەیـــت و بـــە بـــێ  چاوەڕوانیـــی 
ـــە وەرام  ـــە بەشـــێوەیەكی  جەختئامێزان ـــۆڕان دەمێنیتەوە؟..دەبوای ـــی گ كردن
بداتـــەوە: ئـــەوەی بەرپـــای دەكەیـــت خەونێـــك بەرپرســـیارێتی و هـــەر 
ـــە  ـــڕ و كەمڕووان ـــۆڕان بەرجەســـتە دەكات..بێلێب ـــی و گ ـــش  بەردەوامی ئەوی
وتـــی: ئـــەی گریمـــان خەونەكـــە وەكـــو هەڵمێـــك، یاخـــود بڵقێـــك ڕەوییـــەوە؟.. 
ئەمیـــش ڕەزامەندییەكـــی بێهاوتـــا لـــە ناخییـــەوە ســـەری كـــرد و وتـــی: 
ئەوســـا ناچـــار دەبـــم قەمتـــەر بـــە ئومێـــد ببەخشـــم و بیكەمـــە سەرپشـــكی 
ســـەرومڕییەكان..ئەو تواڵزانـــەی دیكەیـــش كـــە دەســـتەبژێرێك بـــوون و 
بەرهەمهێنانـــی گۆڤارێكـــی فیكریـــی وكولتووریـــی ســـەرقاڵی كردبـــوون 
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و تەنهـــا یـــەك ژمـــارەی ڕووناكـــی پێـــكا و دواتـــر بـــوو بـــە نەفریـــن و 
پـــەڕەوازەی كـــردن و ئیـــدی یەكدییـــان نەبینییـــەوە، بـــەو وەرامـــە پـــڕ 
ـــە دوو ســـێ   ـــرا و ل ـــۆ ســـاتێك لەخشـــتە ب ـــان ب گەشـــبینییە بەهـــرە و زرنگیی
الوە دەرخواســـتی ئـــەوەی لێكـــرا ئـــەو وەاڵمـــە پوختەیـــەی خـــۆی لـــە خۆیـــدا 
ـــی  ـــارەی هەڵبژاردن ـــك دەرب ـــە گوتارێ ـــوو بكات ـــگ ب ـــی گرن ـــڕی چەمكێك دەرب
بەدەڵـــەكان و لـــە گۆڤارەكەیانـــدا بـــە ناوێكـــی خـــوازراوەوە بـــاڵوی بكەنـــەوە. 
ــەی  ــەو دوائێوارەیـ ــاتەوەختەی ئـ ــد سـ ــەو چەنـ ــووناویی لـ ــێكی ئەفسـ كەشـ
لەگەڵیاندابـــوو هاتـــە ئـــاراو هەموویانـــی كـــرد بـــە گرەویـــدەی خـــۆی و بـــۆ 
یەكەمیـــن جاریـــش بـــوو« قالـــە« قڕوقەپـــی لێكـــرد و جیددییەتێكـــی نایـــاب 
لمـــۆزی بـــە ڕیـــش شـــاراوەی لـــە ڕنگـــە ڕنـــگ خســـت و ئـــەو ئەفسووســـەیش 
تێكەڵـــی هەناســـەكانیان بـــوو كـــە پتـــر نامێنێتـــەوە و ئـــەو وێســـتگا ونـــەی نێـــو 
گاڵتـــە و ڕاســـتیی بـــۆ ئـــەوان دەهێڵێتـــەوە و بـــە شـــاكەلێكی تـــردا مشـــووری 
ـــی  ـــگاوە ڕەمەكییەكان ـــر هەن ـــە ژێ ـــەك بخات ـــی لووتكەی ـــەوە دەخـــوات تەوێڵ ئ

ــەوە. ــاخانێكی نهێنییـ ــەوارەی هەڵشـ شـ

ڕۆژی دواتـــر، هەنـــدێ  هەڤـــاڵ برادەرانـــی شـــاریان ئـــاگادار كردبـــۆوە 
بۆئـــەوەی كۆمەكـــی بكـــەن تـــا بگاتـــە جێمەبەســـت. ئیتر«خەســـرەو« ناوێـــك 
دەمـــە و چێشـــتەنگا و بـــە ســـووپەرێكی شـــیریی و بـــێ  لەككـــە ئەمـــی 
ـــۆ  ـــرد و ب ـــن گـــەڕەك و كووچـــەی جۆراوجـــۆردا ڕەتك ـــە چەندی ـــەدی ب نابەڵ
ـــی  ـــە كۆمەك ـــوواو ب ـــی ل ـــوە كات ـــا لەوێ ـــووەڕێ  هەت ـــی كەوتب ـــی كاتی جێگایەك
ئاواڵێكـــی تـــر بیگەیەننـــە مەڵبەنـــدە یاســـاغەكە. بەرخوردێكـــی میهرەبانانـــە 
فـــەزای نێـــو ئۆتۆمبێلەكـــەی لـــە گـــرژ و مۆنیـــی خاڵـــی كردبـــووەوە و 
ئاســـوودەییەكی مامناوەنـــدی بااڵدەســـت كـــرد بـــوو. هیـــچ گومـــان لـــەوەدا 
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ـــە دڵســـۆزێكی ســـاختەیش  ـــوو، ب ـــر و شـــارەزاتر ب ـــەم مەعالنت ـــە ل ـــوو ك نەب
نەدەچـــوو، بەشـــێوەیەك تێیڕامابـــوو دەتگـــۆ گوێڕایەڵـــی پەیامێكـــی تازەیـــە 
ــتێكیش كـــە خـــۆی ئاشـــكرا  و دەمێكـــە سووســـەی بـــۆ كـــردووە. تاقـــە شـ
ـــی، یاخـــود سروشـــتێكی ڕاشـــكاوی  ـــی دەبینی ـــا ڕۆڵ ـــوو ئای ـــەوە ب نەدەكـــرد ئ
ـــوو  ـــەوە قەاڵندۆشـــكانی ســـەنگین كردب ـــش هەســـتی ئ ـــرد؟ ئەمی ـــان دەك نمای
كـــە بەكارهێنانـــی ئـــەو شـــێوازە بـــۆ ئـــەوە بـــوو هەتـــا ئـــەم لـــە مەحەكـــی 
نرخاندنـــی خـــۆی بـــدات! گەرچـــی وەاڵمـــی پرسیارەكانیشـــی لـــەالدا بـــوو، 
بـــەاڵم دیســـانەوە لێدانـــی ترپەكانـــی وەرامـــی دەتەپانـــدە نێـــو پێوەرەكـــەی 
ــتیاوە  ــە ئیشـ ــك بـ ــەوەی گەلێـ ــتەوە. لەبەرئـ ــارراوە دەیهێشـ ــەوە و شـ خۆیـ
ــی  ــەك ئاگاداریـ ــەد گەردیلەیـ ــەوەی بەقـ ــوون بەبێئـ ــدەر دەچـ ــەرەو ئەوێنـ بـ
و هەڵســـەنگاندنیان ســـەبارەت بـــەوە هەبێـــت كـــە ڕوودەدا! ئـــەم كاتـــێ 
بـــە وردیـــی باســـی ئـــەوەی كـــرد خوێنـــدكارەكان ســـەبارەت بـــە مەڵبەنـــد 
ــی  ــی نوێـ ــە خوێنڕێژییەكـ ــەر بـ ــی بەرامبـ ــن و تێفكریینـــی خۆیشـ چـــی دەڵێـ
برینێكـــی كـــۆن دەربـــڕی و ناوی«ئەحمـــەدی ســـەی ئیدریـــس«ی هێنایـــە 
گۆڕەپانـــی بیـــرەوە و خســـتییە ژێـــر پرســـیاری ڕكێـــف نەكردنـــی ئـــەو 
ــینەوەیەی  ــە بـــێ  ســـەرەدەزووی لێپرسـ ئیـــرادە ڕەهایـــە و ئـــەو پەیوەندییـ
لەنێوانـــی ئـــەو و ڕێكخـــراودا بونیـــاد نرابـــوو. گەرچـــی هیـــچ شـــتێكی ئـــەوی 
ــە زوو  ــا كـ ــتكەوتانەیدا نـ ــی و دەسـ ــەو ئازایەتیـ ــی بـ ــەاڵم دانـ ــوو، بـ نەبینیبـ
لێیـــان دەگێڕایـــەوە و دەیانـــوت وەكـــو باهـــۆز دەبـــزوێ  و بـــە ترووكـــەی 
ــەوەی  ــی ئـ ــە مۆڵەتـ ــۆ ئەمـ ــەاڵم ئاخـ ــێل دەكات. بـ ــنوورەكان پێشـ ــاو سـ چـ
دەدا هەمـــوو شـــتێك بـــۆ خـــۆی بـــە ڕەوا بزانێـــت و پاوانـــی بـــكات؟ وەكـــو 
ئـــەوەی ئەندامـــە دەڕۆســـت نەهاتووەكانـــی مووچڕكـــەی تەشـــەر پەیـــی پـــێ  
بردبـــن، بـــە چەشـــنێك تێیدەڕوانـــی وەكـــو ئـــەوەی پێـــی بڵێـــت: تـــۆ یەكەمیـــن 
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كەســـیت بـــەو جەســـارەتەوە دەم لـــەو مەســـەالنە وەردەدەیـــت و پرســـیاری 
ڕەوایەتـــی ئـــەو هێـــزە دەكەیـــت كـــە تیایـــدا تێكۆشـــان بـــۆ نغرۆكردنـــی 
ـــی  ـــگ تووتنییەكان ـــەك لەئارادایە..وێدەچـــوو چـــاوە ڕەن ســـەرچاوەی تاریكیی
ــی یـــادەوە پابەندبـــن. چەنـــد  قـــەرزاری تەماشـــاكردن بـــن و بـــە ئازاردانـ
جارێـــك كەمخایەنانـــە ئـــاگای لەبەردەمـــی خـــۆی بـــڕا و کەللــــەپووكییەكی 
ســـەمەرەی ئەودیـــو مـــەداری بیركردنـــەوەی پێـــوە دەركـــەوت، بـــەاڵم 
دووبـــارە لـــە مرواریـــی سەرســـامبوون و شـــكۆیەكی پێـــوارەوە چنگـــی 
گیركـــرد و گوێڕایەڵتـــر بـــوو. تێڕامانەكـــەی ئاگادارییـــە وردیلەكانـــی ئەمیـــان 
خســـتە ژێـــر پرســـیارەوە و زاڵمانـــە ئاژۆتنـــی خێراتـــر كـــرد و نەفرەتێكـــی 
كاتیـــی لـــە ڕەفتاریـــدا بەرجەســـتەیی گرتەخـــۆ. ئـــەم دەیویســـت بزانـــێ : 
بۆچـــی كردەوەكانـــی ئـــەو خەڵكانـــەی بەرپرســـارێتییان هەیـــە نەخرێنـــە ژێـــر 
ــەر  ــی هـ ــتەقینە؟ بۆچـ ــینەوەیەكی ڕاسـ ــاڵو و لێپرسـ ــی بەربـ لێكۆڵینەوەیەكـ
لـــە ئێســـتاوە سیســـتەمێكی ئەوتـــۆ پیـــادە نەكرێـــت بـــۆ ئـــەوەی دواڕۆژ 
ـــە  ـــەن هەی ـــی بێالی ـــە سیســـتەمێكی دادوەری ـــكات؟ پێداویســـتییمان ب ـــن ب دابی
تـــا تـــاوان و خەبـــات لێكـــدی جیابكاتـــەوە و هیـــچ مافێـــك تیایـــدا پێمـــاڵ 
نەكرێـــت! لەبەرچـــی چاوپۆشـــییان لێبكرێـــت و ئەوانیـــش بـــە بیانـــووی لـــە 
شـــاخبوون هـــەر شـــتێك بیانـــەوێ  پیـــادەی بكـــەن؟ لەبەرچـــی چەكـــداری 
خەمخـــۆر و دڵســـۆز لـــە مەیدانـــی قەرەباڵخـــی گوندەكانـــدا ئابڕوویـــان 
دەڕووشـــێنراو لـــە ڕەنگـــی ســـووكایەتییەوە هەڵدەكێشـــران؟ بـــە كـــەم زانیـــن 
ــا لـــە قەڵـــەم  و پشـــتگوێ  خســـتنی ئەوانـــەی بزاڤەكەیـــان بـــە پشـــت و پەنـ
ـــەی نیشـــانەی پرســـیار و  ـــەو چەكداران ـــە پشـــتەوەی ئ ـــی ل دەدا و لەناوبردن
گومانیـــان لەســـەر كـــردەوە ســـەیر و ڕمۆكەكانـــی هەنـــدێ  بەرپـــرس دادەنـــا 
و موخابـــن هێشـــتاکە پێـــی نەدەكـــرا دەربارەی«حەمەســـڵێمانی حـــۆری 
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ـــە لـــە ســـینەوە دەرپەڕیـــن و قەاڵچۆكردنـــی دیـــل و  خـــان«و قەندیـــل و گوللـ
ـــە  ـــە ئەوان ـــت، چونك ـــەوە بدوێ ـــی دیی یەخســـیرە شەڕنەویســـتەكانی الیەنەكان
پێشـــهاتی دواتـــر بـــوون و مشـــتێكی دیكەیـــان دەخســـتە ســـەر خـــەرواری 
بوودەڵـــەی شـــكاندنی هەمـــوو یاســـایەكی مرۆیـــی. نهێنییـــەك لەبـــارەی ئـــەو 
ـــر،  ـــی پت ـــەڵ ئەوەیشـــدا دڵ ـــدەدا، لەگ ـــە ڕوویان ـــوو ك ـــارادا نەب ـــە ئ شـــتانەوە ل
زۆر پتـــر لـــە ئاســـایی لێیـــدەدا، بـــەاڵم وا دیـــار بـــوو ئیـــدی نیـــازی بـــە 
ـــك شـــتی تریـــش خۆیـــان هاویشـــتە نێـــو دلێریـــی  ـــێ . گەلێ تـــرس و بیـــم نەب
دەربڕینەكانییـــەوە كـــە لەڕاســـتییدا بۆ«خەســـرەو« دەریدەخســـتن، وەكـــو 
ئـــەوەی لـــەو گۆڕەپانـــە جەنجاڵـــەوە هاتبێتـــە خـــوارەوە، نـــەك بـــە پێچەوانـــەوە 

تـــازە بـــە تـــازە بیەوێـــت بـــەرەو ئەوێنـــدەر هەڵبكشـــێت.

بـــڕوات،  و  بهێڵـــێ   عەبدول«بەجێـــی  ماڵـــی«كاك  لـــە  ئـــەوەی  پێـــش 
»خەســـرەو« پێـــی وت: ئەگـــەر ســـبەینێ  بـــار مـــەودای پەرژانـــی نەدایـــن 
ئـــەوا چەنـــد ڕۆژێكـــی دی بەدواتـــدا دێین..پـــاش ڕۆیشـــتنی سەرزەنشـــتی 
ــەوە  ــی نەهاتـ ــە قەتـــێ »و ئەوئاساكانیشـ ــرد: بۆچـــی نموونەی«بلـ خـــۆی كـ
یـــاد بـــۆی ڕوون بكاتـــەوە، كـــە ســـمێڵە مامناوەندییەكـــەی بـــە پەنجـــە 
جموجوواڵوییەكانـــی دەنایـــە نێـــو زارییـــەوە و دەیكرۆژتـــن، پـــۆل و شـــانەی 
بەڕێـــوە دەبـــرد و ئابوونەكانیانـــی ئاودیـــوی بەڕكـــی خـــۆی دەكـــرد و 
كاتـــی داواكردنـــی پســـووڵەی پەیوەنـــدی كردنیشـــی بـــە شـــاخەوە خـــۆی لـــە 
گێلیـــی دا و دەبوایـــە  ئـــەو ســـەرچڵییە بگرێتـــە ئەســـكورد و بكەوێتـــەڕێ  
و بەرپرســـیاری ئـــاكام و ئاقیبەتیـــش هـــەر خـــۆی بێـــت! هـــەر چەنـــدە 
ئـــەو وەبیرهاتنەوەیـــە ختووكـــەی تووڕەییەكـــی دژواری دا، بـــەاڵم جێپێـــی 
ـــی  ـــەوە زان ـــە دڵنیایی ـــەم ب ـــەو ڕۆیشـــت، ئ ـــێ ئ ـــرد. كات ـــی ك ـــرت و وێڵ هەڵنەگ
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ـــەی  ـــەم یەكێكـــە لەوان ـــە ئ ـــەوە ئەوەی ـــەودا یەكالبۆت ـــە ئەندێشـــەی ئ ـــەوەی ل ئ
مەحاڵـــە ویســـت و ئیـــرادەی كەلەپچـــە بكرێـــت. چونكـــە گەیشـــتبووە میـــوەی 
درەختـــی ئـــەو بـــاوەڕەی گرنـــگ و پەیگیـــرە تاكڕەوێتییەكـــی ســـەربەخۆی 
هەبـــێ ، ئەگینـــا هەمـــوو تەقەلالیـــەك بـــۆ بەخشـــینی كەماڵێكـــی كاریگـــەر بـــای 

ــێ  نەدەهێشـــت. ــی بەجـ ــرد و دەوسەكیشـ ــوون دەیبـ ــەدەر چـ بەهـ
ئـــەو چەنـــد ڕۆژە نەیتوانـــی هیـــچ شـــتێك دەربـــارەی ئـــەو خانەوادەیـــە 
هەڵكڕێنـــێ ، بێجگـــە لەوەیـــش خانەخوێـــی ســـەالر و كەمـــدوو ئەســـتێرۆكەیەك 
ــت و  ــۆی دەردەخسـ ــكانەوەی خـ ــیارەكاندا چریسـ ــو پرسـ ــا لەنێـ ــوو تەنهـ بـ
قایالنەیـــش گوێـــی بـــۆ وەاڵمـــە دوور لـــە هەتـــەری ئەزموونـــە مەیدانییەكانـــی 
ئـــەم ڕادەدێـــرا. بـــەاڵم لەزەتـــی درەوشـــانەوەی ئـــەو شـــەمەی كە«پەرویـــن«ی 
هـــەرزەكار لەوێـــدا هەاڵیســـاند و دوای ونبوونـــی ئـــەم لـــەو شـــوێنەوارەدا 
كاژی یادوەرییەكـــی پۆشـــیی و وردە گوڵەژاڵـــەی خۆشـــییەكی بێـــڕادە تاڵـــی 
ــوو.  ــەرق بـ ــدا غـ ــەیرانی دەیجوورێكـ ــە سـ ــە لـ ــیی كـ ــەفەرە بەخشـ ــەو سـ بـ
ـــە  »پەرویـــن«ی بـــرازای«كاك عەبـــدول« میوانێكـــی ئێســـك ســـووك بـــوو ل
ئاســـمانی جوانییەكـــی بێهاوتـــادا باڵەفڕكـــەی دەكـــرد. لـــە یەكـــەم نیگاشـــییەوە 
ئـــەم دەڕۆســـتی عەشـــق نەدەهـــات، بـــەاڵم ئـــەو هێنـــدە گرەویـــدە و شـــیفتەی 
ـــە هاوســـەری  ـــووە ببم ـــەوەوە بینی ـــم ب ـــی: هـــەردەم خەون ـــوو گوت ـــەم بووب ئ
پێشـــمەرگەیەك. خۆشحاڵیشـــم كـــە بڕیـــارم داوە چاوەڕێـــت بم!..كاتـــێ  
ـــوو  ـــەم ســـەرقاڵی ڕنووســـكردنی هەندێـــك وردە یادداشـــت ب ـــەوەی وت، ئ ئ
و نەیدەویســـت لـــە درزەكانـــی ئەندێشـــەیەكی پەرتـــەوە بخزێنـــە دنیـــای 
خۆســـڕینەوە و خێرایـــی دەســـتەبەریان نـــەكات. لەنێـــو دارســـتانی چـــڕ و 
ســـەر پێكـــەوە نـــاوی  وشـــەكانەوە كتوپـــڕ قرمەژنێكـــی نـــەرم لـــە نووكـــی 
پێنووســـەكە جیابـــووەوە و پەرچەكردارێكـــی ناگەهـــان قینێكـــی قووڵـــی 
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ـــدا خرۆشـــاند، دركـــی نەكـــرد چـــۆن  ـــە بیری ـــە ل ـــەو كەمتەرخەمیی ـــەر ب بەرامب
ــقەیەی پشـــتگوێ  خســـتووە؟ كەودەنییەكـــی  مـــەداری ئـــەو دەرفەتـــە دانسـ
ــی  ــە گۆڕانێكـ ــوو زەردەخەنـ ــدەی پێنەچـ ــرد و هێنـ ــوزەری كـ ــەن گـ كەمخایـ
ـــەت جێنیشـــتەی ئاســـتانەی  ـــە بەخشـــیی و مەحەبب ـــە فەزاك ـــەی ب ڕەزامەندان
ــتێكی  ــۆرە هەسـ ــچ جـ ــەكی هیـ ــاتەوەختە دەوسـ ــەو سـ ــووەوە و ئـ ــۆی بـ خـ
ــەرەوەدا  ــەی سـ ــە ژوورەكـ ــەس لـ ــەوە. كـ ــدا نەمایـ ــە دەروونیـ ــڤ لـ نەگەتیـ
نەبـــوو ئەمـــان نەبێـــت، دەســـتە بچكۆلەكانـــی ڕاكێشـــا، لەبـــەر كێویلەیـــی 
تێڕامانیـــدا بـــووە نێچیرێكـــی گۆشـــەبەند و پەلوپـــۆی تەكینـــەوە. چەنـــد 
ــردەوە  ــری ڕەتكـ ــە بەرگـ ــەوە كـ ــوی حەزێكـ ــە ئەودیـ ــك كەوتنـ وردە ماچێـ
و هەڵوەرینـــە ســـەر تامەزرۆیـــی لێـــوە ســـفتەكان و چركەســـاتێك لەســـەر 
ـــی  ـــردەوە. دەیزان ـــان باڵوك ـــدا تەڕوبڕیی ـــەروەری بیرەوەریی ـــی خەیاڵپ پێخەف
ــە و  ــزە هەیـ ــەی غەریـ ــاتە كێوییانـ ــەو چركەسـ ــتیی بـ ــن پێداویسـ بەیناوبەیـ

دەبـــێ  لـــە ژیانـــی هەمـــوو تاكێكـــدا مافـــی ڕەوا و گومـــان هەڵنەگربـــن.

مەڵبەنـــد، زۆر لـــە جادەکـــەوە دوور بـــوو، ئاســـەواری دوا بارانیـــش هێشـــتاكە 
ــداری  ــە چەكـ ــەر« كـ ــی قەمبـ ــە دەكرد.«عەلـ ــوڕ و لیتـ ــی قـ ــی خڵووپانـ گیانـ
كۆنـــی ئـــەو دەوروبـــەرە بـــوو بـــەرەو ســـەرێ  بـــەرز دەبـــووەوە، چاوێكـــی 
بڕییـــە تەپۆڵكەكـــە و بـــە بێئـــەوەی تەماشـــای ئـــەم بـــكات وتـــی: دوێنـــێ  
هـــەر لەبەیانییـــەوە ئاســـمان بەســـەر ئـــەم هـــەوارەدا گریا..گەرچـــی لەژێـــر 
ــەورازی  ــەرەدا هـ ــە بێزاركـ ــەو لیتـ ــێالنی ئـ ــتەكەی و شـ ــایی كۆڵەپشـ قورسـ
بێشـــومارەی  چەكـــدارە  هەمـــوو  ئـــەو  بینینیـــی  كەچـــی  گرتبووەبـــەر، 
كۆنتـــرۆڵ و پاســـی جادەكەیـــان دەكـــرد و بـــەو نـــاوەدا باڵوبووبوونـــەوە، 
ـــی بەخشـــیی.  ـــە هەســـارەی دڵ ـــی  ب ـــەب و ڕمۆك ـــی عەجای تیشـــكی ئۆخژنێك
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پەلـــەی بـــوو بگاتـــە  ســـەرەوە و دیارییەكانـــی ئـــەو كوڕگەلـــەی زانكۆیـــش 
هێنـــدەی تـــر باریـــان ســـەنگین و دەوڵەمەنـــد كردبـــوو. كـــە هەنـــگاوی بـــە 
ـــوو، چاوەڕوانییشـــی  ـــای ســـاڵوكردن نەب ـــا بەتەم ـــەدا ن ـــەگا تاریكەك ـــو پای نێ
نەدەكـــرد ئەمەنـــدە چەكـــداری تێـــدا مـــۆڵ درابێـــت. یەكســـەر چەندیـــن 
هاوشـــاریی ناســـیاو و نەناســـیاو بـــە پیرییـــەوە هاتـــن، ســـەرجەم تاســـەی 
ــیارەكانیان  ــرد پرسـ ــان نەدەكـ ــوون. حەزیـ ــار بـ ــو شـ ــی نێـ ــتنی هەواڵـ بیسـ
بكەوێتـــە بەینـــی قەمچەكانـــەوە، بەرســـڤەكانیش دەیبردنـــەوە بـــۆ ئـــەو 
ســـاتەوەختانەی  ئـــەو  دەگرتنەخـــۆ.  خۆشەویســـتەكانی  ئەتمۆســـفیرەی 
ســـەرەتا، مەحەببەتێكـــی زۆر قـــووڵ و بێبـــن ئەمـــی فەراپـــۆش كـــرد و لۆمـــە 
و ڕەخنەكانـــی دایـــە الوە و ســـەرقاڵی ئـــەو یۆتۆپیـــا زووگـــوزەرە بـــوو. 
ســـەرما و ســـەقەمەكەی ئەوێیـــش چەنـــد ڕۆژێـــك ناســـاغیان كـــرد. دوای 
ڕۆژەكانـــی ناســـاغیی، تەندروســـتیی دەســـتەبەر كـــردەوە و«ڕێكـــەوت« كـــە 
ـــوو،  ـــر و تێكســـمڕاوتر ب ـــەم بەرزت ـــرد و نەختێـــك ل ـــوە دەب ڕێكخـــراوی بەڕێ
بـــۆ دیمانەیەكـــی كـــورت لەگەڵیـــدا دانیشـــت و پـــاش حاڵیبوونـــی لـــەوەی كـــە 
ئاواڵی«پێشـــرەو«بووە و بـــەر لـــە چوارســـاڵ پێكـــەوە كاریـــان كـــردووە، بـــە 
چاوێكـــی گەوجبیـــن، یـــان پـــڕ لـــە بەزەییـــەوە ســـەرنجی دا، وەكـــو ئـــەوەی 
بڵێـــت: هـــەی گەمـــژە بـــۆ هاتیـــت؟ لەوێنـــدەر بمابـــای چێتـــر بـــوو، لێـــرە چ 
شـــتێكی گرنـــگ چاوەڕوانـــی دەكردیـــت تـــا بیهێنیتـــە كایەوە؟!..پەنجەكانـــی 
دزەیـــان كـــردە ژێـــر جەمەدانییەكـــەی و كەوتنـــە هەڵكڕاندنـــی ســـەرە نیمچـــە 
ـــڕی  ـــر، دەرب ـــۆ نێچی ـــی گـــورگ ب ـــی، وەكـــو چاوتێبڕین ڕووتاوەكـــەی. تێڕامان
ــرد،  ــەیر كـ ــتێكی سـ ــاری هەسـ ــی دووچـ ــوو، ئەمـ ــە بـ ــتێكی دڕندانـ گوزارشـ
وەك ئـــەوەی پێـــی بڵێـــت: تۆیـــش هاتیـــت خـــۆت بكەیتـــە ژمارەیەكـــی بێبایـــەخ 
و هیچـــی دی!..تۆیـــش هاتیـــت ژیانێكـــی تـــر لەباربەریـــت كـــە ژیانـــی خۆتـــە؟..
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بێگومـــان ئەمیـــش لـــە قســـە و پرســـیارە ئاســـاییەكانی نـــا، بەڵكـــو لـــەو بەزەییـــە 
ڕووكەشـــە پتـــر قەڵـــس بـــوو كـــە بـــە ئاشـــكرا گاڵتەجاڕییەكـــی تـــاڵ دەربـــڕی 

ـــوو. ب
ـــە ڕاگەیانـــدن  ـــد حەوتوویـــەك دواتـــر لەگـــەڵ هەنـــدێ  دۆســـتی دیكـــەدا ل چەن
ـــەر  ـــە ه ـــوو، بۆی ـــۆ دانەڕێژراب ـــوو، ئەگەرچـــی بەرنامەیەكیشـــیان ب ـــر ب جێگی
یەكـــە و بـــە خولیاكانـــی خۆیـــەوە ســـەرقاڵ بـــوو. نووســـین، شـــێوەكاریی، 
ــن و  ــدا چنـــگ دەكەوتـ ــەی لەوێـ ــەو بەرهەمانـ ــەوەی ئـ مووزیـــك و خوێندنـ
ئەوانیـــش زیاتـــر ڕامیاریـــی و ئابووریـــی و وێژەیـــی بـــوون، بەشێكیشـــیان 
و  خەبـــات  ڕابـــەری  و  پێشـــەوا  بیرەوەرییەكانـــی  یاخـــود  كەلەپـــوور، 
ــەڕی  ــی شـ ــوازان و ناودارانـ ــی ئازادیخـ ــا و ئەزموونـ ــی دنیـ بزووتنەوەكانـ

ــان بـــوون. پارتیزانیـــی جیهـ
 

ـــار  ـــی بەه ـــوو. هێشـــتا بۆن ـــەی ب ـــەر كۆســـپەكاندا ملەقوت شـــەڕی ناوخـــۆ لەب
ـــەوەی  ـــاران بڕان ـــوو،  ســـەریهەڵدایەوە. ب ـــە دەشـــتاییەكاندا شـــەپۆلی نەداب ب
ـــەی  ـــش فریادڕەســـی زۆرب ـــووە گڵەكانی ـــر ســـوانەی خان ـــووەوە و ژێ بیرچب
ــی  ــش پێـ ــی دیـ ــاوەڕی لەوانـ ــەوەی بـ ــەڵ ئـ ــوو. لەگـ ــدارەكان بـ زۆری چەكـ
كەمتـــر بـــوو، بـــەاڵم هەســـتیكی ڕمۆكـــی ئەركمەندیـــی دنـــەی دا و چـــووە 
الی بەرپرســـی مەڵبەنـــد و دەرخواســـتی ئـــەوەی كـــرد ئەركێكـــی پێبســـپێرن. 
كەرتەكەی«پێشـــڕەو«لە بـــەری ئەمبـــەری شـــاخە قۆقزەكـــەی پشـــتەوە 
ـــوون.  ـــدا ســـەقامگیر بب ـــاری داكۆكـــی كردن ـــە ب ـــد، ل ـــو گون ـــە نێ كـــە دەیڕوانیی
لـــەو دوو ڕۆژەی دواییـــدا هیچیـــان بـــۆ نەچووبـــووە ســـەرەوە و یەدەكـــی 
خۆراكیشـــیان شـــكنەدەبرد. هەمـــوو لـــە حەوشـــەی مەقەڕەكـــەی خـــوار 
ـــەس نەیدەویســـت خـــۆی  ـــەوە دانیشـــتبوون و ك ـــە چینچكان ـــەدا ب مزگەوتەك
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لـــە قـــەرەی ســـەرچڵییەكی مەترســـیدار بـــدات! فیداكارییەكـــی ئاوایـــش بـــە 
زەینـــی زۆر كەســـدا ختـــوورەی نەدەكـــرد، نەخـــوازەاڵ كەســـانێك كـــە خودانـــی 
ـــی  ـــر ســـێبەری فیداكارییەكان ـــوون و لەژێ ـــی چـــرووك و قرچـــۆك ب ڕۆحێك

ئیترانـــدا بوونیـــان بەرجەســـتە دەبـــوو.
كەرێكـــی مامناوەنجـــی دێـــز نزیـــك كەوتـــەوە، گوێچكەكانـــی گەمەیـــان دەكـــرد 
و ســـات ناســـاتێك خـــۆی دەلەنگانـــدەوە. جەواڵەكانـــی ســـەر كورتانەكەیـــان 
ـــی و فیشـــەكی جۆراوجـــۆر  ـــی تیری ـــت، نان ـــری كراف ـــوو، پەنی ـــە گۆشـــتی قت ل
لێواولێـــو كـــرد و ڕەشـــمەیان دا بەدەســـتییەوە و پێـــش ئـــەوەی بپرســـێ ، بـــە 
هێمـــا باشـــترین ڕێگایـــان لـــە خـــوارووی گونـــدەوە بـــۆ دیـــاری كـــرد و وتیـــان: 
هەركـــە چەمەكـــەت بـــڕی بـــە قەدپاڵەكـــەدا هـــەوراز بـــەرەوە و بـــەالی ڕاســـتدا 
ســـەركەوە. ئیتـــر كەوتـــەڕێ  و لـــەو تەمومـــژە خەســـت و بارانـــە بێلێبـــڕەدا 
ـــواش ڕێـــی ســـەربەرەوژووری گـــرت و هەڵشـــاخا. خوتەخوتـــی  ـــواش هێ هێ
گومـــان جگـــەری هەڵنەكۆڵـــی، ئاخـــۆ چاوەنـــۆڕی ئـــەوە بـــوون یەكێـــك پەیـــدا 
بێـــت و بەســـەر زینـــی مەرگـــدا هەڵیگێـــڕن! گوندییـــەكان، دەتگـــۆ دیدەیـــان لـــە 
ـــی  ـــەوان مردوویەك ـــی ئ ـــوون نەیدەزان ـــە شـــێوەیەك ڕاماب هەســـان دراوە، ب
ڕۆیشـــتوو دەبینـــن، بەڵكـــو لـــەو بڕوایـــەدا بـــوو ئاگادارییەكـــەی تیژدەكەنـــەوە 
ـــەی سەرســـامییدا  ـــو بۆت ـــەوان لەنێ ـــوو نیشـــاندەدەن. ئ و هەڕەشـــەیەكی هات
دۆشـــدامابوون و ئەمیـــش خـــۆی بـــۆ ئـــەوە ئامـــادە كردبـــوو بـــەو هـــەورازەی 
ـــی بنارەكـــەدا ســـەركەوت  ـــە الپاڵ ـــگات. گوێدرێژەكـــە ماوەیـــەك ب ســـەرەوە ب
و هێـــدی هێـــدی تەوەزەلیـــی و قورســـیی نیشـــان دا، ئیـــدی لەبریـــی ئـــەوەی 
بەدوایـــەوە بێـــت پێشـــی كـــەوت و جارجارەیـــش دەبوایـــە قەمتەرەكـــە 
ــگ و  ــەوێ . دەنـ ــە ئـ ــتوبرد بگاتـ ــا دەسـ ــێت تـ ــەت بكێشـ ــێت و زەحمـ ڕاكێشـ
ســـەدای شـــیقژن وخرمـــەی تەقـــەكان، بەبێئـــەوەی بزانێـــت ســـێرەیان لـــێ  
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گرتووەتـــەوە، هەنـــگاوە هـــەوراز كەوتووەكانیـــان دەكـــردە هاودەمێكـــی 
ئەمەكدارتـــر و بـــە خەمســـاردییەوە دەتەپینـــە گوێچكـــە بێباكەكانییـــەوە 
ــر  ــا مەتـ ــەر پەنجـ ــدە هـ ــە مەزەنـ ــتێكدا، بـ ــە ئاسـ ــەوە. لـ ــان دەدایـ و زایەڵەیـ
لـــە ســـەنگەرەكانەوە دووربـــوو، لـــەو زێـــوارەدا دەنگـــە دەنگێكـــی بێهاوتـــا 
شـــەقڵی گـــرت و ماخۆالنـــی خســـتە هێمنیـــی واڵخەكـــەوە، ئـــەم هێشـــتا فەرقـــی 
ــان  ــەكەكان زنۆقیـ ــكەی فیشـ ــوزەرێ ، برێشـ ــی دەگـ ــوو چـ ــرد بـ ــەوە نەكـ بـ
بردبـــوو. كـــە بەردەكانـــی بەردەمـــی كەوتنـــە شـــەقبردن و تەكانخـــواردن، 
ئەوســـا پەیـــی بەوەبـــرد لـــەو بـــەرەوە نیشـــانەیان لێـــی گرتـــووە و ئینجـــا 
چبـــووە  نەهـــات،  دەرەقەتـــی  لوقمەیەكـــی هەرســـكراو!  بـــووە  ڕاســـتیی 
ــەر  ــردی، هـ ــای و بـ ــدە هێنـ ــەر چەنـ ــەوە، هـ ــەروبەری خەزرینـ ــای بێسـ دنیـ
ــا و بـــە دوویـــدا نەهـــات.  چەنـــد تەقەالیـــدا، بایەخـــی نەبـــوو، هـــەر ڕایكێشـ
گوللــــەیش پەیدەرپـــەی لەمـــالو لەوالیـــدا بـــەر بـــەردە زلـــەكان دەكەوتـــن، 
هەندێجاریـــش ســـەریان دەكـــرد و چـــززە و گڤڤـــەی ترســـێكی پەشـــۆكێنەری 
دەهێنایـــە بەرگوێـــی و هەندێجـــاری تریـــش بەردێكـــی قەبـــە شـــەقی دەبـــرد و 
مووچڕكەیەكـــی ســـامناك ســـەراپای دەتەنـــی. گوێبیســـتی دەنگـــی برادەرانـــی 
خۆیـــان بـــوو كـــە لەودیـــو مەتەرێزەكانـــەوە دەیانـــوت: خـــۆت بـــدە بەعـــەردا، 
خـــۆت بـــدە بەعـــەردا دەتكوژن..كـــە ئـــەو لـــە جێـــی خۆیـــدا وەكـــو ســـندمی 
داكوتـــراوی لێهـــات، ئیتـــر بـــە خورتیـــی خورجـــە ســـەنگینەكانی ڕاكێشـــا و 
هـــەردوو تاكـــەی كەوتنـــە ســـەر قوڕەكـــە، بـــە زۆرەملـــێ ڕایكێشـــایە پـــاڵ  
زنارێـــك و چـــووە وێـــزەی كەرەكـــە، ڕایكێشـــا، بـــەاڵم تەنانـــەت قیچێكیـــش 
لـــە شـــوێنەكەی خـــۆی تەكانـــی نەخـــوارد و ڕەنجەكـــەی بەزایـــەدا. هێشـــتاكە 
ــەر  ــەوە هـ ــەنگەرەكانی سەریشـ ــو سـ ــوو، لەودیـ ــكان بـ ــانەی پێـ ــەر نیشـ هـ
هاواریـــان لێدەكـــرد بچێتـــە پـــاڵ تاشـــەبەردێك، لـــەو بـــاران و گوللــــەیەدا، 
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تەنگـــی  بێزاریـــی  و  هەڵگەڕابـــوون  قاوەیـــی  ئەبەنۆســـییەكانی  پۆشـــاكە 
پێهەڵچنیبـــوو. دوای ڕەنجەڕۆبـــوون و بـــەر لـــەوەی خـــۆی بـــە زەوییـــە 
قوڕاوییەكـــەدا بـــدات، لـــە حەژمەتانـــدا تووڕەیـــی ئەوەنـــدە بەهێـــزی كردبـــوو 
ــەقی  ــە و شـ ــۆ تۆپێكـ ــا، دەتگـ ــەدا كێشـ ــە گوێدرێژەكـ ــۆی بـ ــی ئەوتـ لەقەیەكـ
بەركەوتـــووە، تلۆربـــووەوە، بـــێ  كڕووزانـــەوە تلۆربـــووەوە، قەدەرێـــك 
لێیڕامـــا، زۆری مابـــوو بگاتـــە كەنداڵـــی میـــان دوو چیاكـــە و بگیرســـێتەوە. 
بـــەاڵم هیـــچ نەبـــێ  تۆڵـــەی ئـــەو ڕەفتـــارە خۆســـەرە لەزەتێكـــی نیوەناچڵـــی 
ـــا خـــوارەوە  ـــە هەت ـــان بدای ـــا مەودای ـــد: بری ـــاوا خـــۆی دوان ـــا و ئ بەرهـــەم هێن
ــەو  ــە بدەم..ئـ ــەو بەردانـ ــت ئـ ــی پشـ ــۆم مەاڵسـ ــا خـ ــەم و ئەوسـ ــگای بكـ نیـ
ـــەرد  ـــو گاب ـــدا و لەودی ـــڕ لەســـەر ســـك خـــۆی هەڵ ـــا، ئەمیـــش كتوپ ـــار نەم دی
و تاشـــەكانەوە تەختـــی عەردەكـــە بـــوو، هێنـــدەی تـــر لـــە قوڕەكـــە گـــەوزا، 
گوللــــەیش بێلێبـــڕ وەك ئەســـتێرە بەســـەر ســـەریدا دەكشـــان، هەتـــا هەورێكـــی 
ــێ ،  ــەوێ  بجووڵـ ــی لـ ــا نەیتوانـ ــاوەی تێكنەنـ ــەو نـ ــاوی ئـ ــووس چڕوچـ عەبـ
ـــردە ســـەرەوە  ـــە كێشـــمەكێش و دژوارییەكـــی زۆر جەواڵەكـــەی ب ئەوســـا ب
ـــەی  ـــەوە، وێن ـــەك شـــادمانی دایگرت ـــدە ســـەنگەرەكان. چركەی و خـــۆی گەیان
منداڵێـــك چاوەڕوانـــی ســـتایش بـــوو، دوای گاڤۆكەیـــەك زانـــی وەختـــی 
ئـــەوە نییـــە هیـــچ بڵێـــت و هیچیشـــی پـــێ  بووترێـــت. هەندێـــك الشـــەی لـــە 
دیـــش  هەندێكـــی  دەڕەوانـــدەوە و  كرێتەكەیـــان  تەمـــە  خوێنهەڵكیشـــراو 
ــدا  ــە تەنیشـــت گابەردەكانـ ــە بـــوون و لـ چاوەڕوانـــی ڕەواندنـــەوەی تەمەكـ
ئاشـــكرابوون  لـــە  بوونیـــان  خوێنـــاوی  ترســـی  و  ســـڵەمینەوە  هێشـــتا 
دەپاراســـت. هەمـــوو لـــە مەزاجێكـــی ســـەیرەوە لەوتابـــوون، كـــەس لـــە 
خورجـــەكان نەهاتـــە پێشـــەوە، لەمـــەڕ جەســـتە ڕەقهەڵگەڕاوەكانیشـــەوە، 
ـــە  ـــدا هێنایانن ـــد چەكدارێك ـــەڵ چەن ـــگ لەگ ـــی درەن ـــەڕی ئێوارێیەك ـــا زەردەپ ت
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ـــەی هەمیشـــەیی  ـــە پەرشـــكەرەوەی لەكك ـــوو ب ـــش ب ـــوارەوە و دیمەنەكەی خ
لەســـەر دێوجامـــەی یادەوەرییەكانیـــدا و تەنیـــا بـــە تەنیشـــت چەمەكـــەی 
قەراخـــی ئاواییـــدا لۆژلـــۆژ دانگەڕێـــزەی كـــرد و ڕێـــی چوونـــەوەی گرتەبـــەر. 
تێخســـتبێ ،  چۆڕاوگـــەی  گووشـــین  دەچـــوو  پەڵەهەورێـــك  بـــە  بەژنـــی 
جلەكانیشـــی لـــە قـــوڕ وەردرابـــوون، ئـــەو چەنـــد ژنـــەی لـــە ڕۆخ چەمەكـــە 
مابوونـــەوە بینینـــی دەســـتی خرپنیانـــی بەســـەر ڕوومەتەكانیانـــدا زاڵ كـــرد و 
ـــن: دەك دایكـــت  ـــەوەی بڵێ ـــان، وەك ئ ـــوە لەرزۆكەكانی ـــی لێ ـــە كرۆژتن كەوتن
كوێـــر بـــێ ..دەك دایكـــت بمرێ ..لەودیـــوەوە چەنـــد مێردمنداڵێـــك شـــڵپوهوڕ 
بـــەو زســـتانە خۆیـــان فڕێدایـــە نێـــو ئاوەكـــەوە. چـــاوەكان بـــە دوایـــەوە 
ـــەو ئانوســـاتەدا  ـــەوە دەگـــەڕا. ل ـــە تەقین بـــوون، ســـەری چەشـــنی ئەتۆمێـــك ل
ـــت  ـــدا نەبی ـــەو پێســـتەیەی خۆت ـــەوەی ل ـــۆ ئ ـــەی گرتەخـــۆ: ب ـــەو ئامۆژگاریی ئ
ــۆ بكەیـــت.  ــە بتوانـــی هەســـت و ســـۆزەكان قەاڵچـ گرنگتریـــن شـــت ئەوەیـ
ــە نزیـــك  ــاو گوندەكـ ــتەكەی نـ ــێ  ئاڕاسـ ــاژاوە بـ ــوهووش و ئـ ــە هاشـ ــە لـ كـ
ـــی هـــاوڕێ   ـــان نیشـــان دا، بەتایبەت ـــگای نەگەڕانەوەی ـــەی ڕێ ـــەوە، ئەوان كەوت
دێرینەكـــەی خـــۆی، وێنـــەی قڕژاڵـــی ون لـــە جوواڵنـــەوەدا بـــوون و لـــە 
ــەر و  ــان گرتبووەبـ ــە ڕێیـ ــەوە كـ ــتاكانی دێ  ورددەبوونـ ــاژی مامۆسـ ماكیـ
ــت  ــان دەسـ ــار ئۆتۆمبێلیـ ــە شـ ــۆ چوونـ ــا بـ ــتن تـ ــە دەڕۆیشـ ــەرەو جادەكـ بـ
بكەوێـــت. ئـــەو هەمـــوو دیمەنانـــە و ناردنـــی نیـــگا لـــە هەمـــوو گۆشـــەیەكی 
ــك  ــت و فیلمێـ ــینەمایەكدا بێـ ــە سـ ــی لـ ــەر ڕامانـ ــە بـ ــەوە دەهاتـ ــراوەوە بـ كـ
گرەویـــدەی كردبێت.«فەیزۆ«كـــە بـــە دەشـــتیی ناســـرابوو، لەڕاســـتییدا 
بوونێكـــی بـــێ  ڕۆح و لـــە هەســـت خاڵیبـــوو، یەكێـــك بـــوو لەوانـــەی  وەك 
ــر  ــابووەوە، لەژێـ ــرد و لـــەوێ  گیرسـ ــای حیزبەكانـــی دەكـ ــتگە تەماشـ وێسـ
ســـوانەی مزگەوتەكـــەدا جگـــەرەی دەكێشـــا و خـــۆی خافاڵندبـــوو، لـــە 
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ــی  ــە دوورەوە تێبینیـ ــە لـ ــارێتەوە. كـ ــا بشـ ــە پاڵیـ ــۆی لـ ــەڕا خـ ــتێك دەگـ شـ
كـــرد، بـــە دەنگێكـــی ڕمـــووزن هـــاواری لـــێ بەرزبـــووەوە: ئـــەوە لـــە كـــوێ  
خـــۆت شـــاردبووەوە؟ نیـــوەڕۆ ســـۆراخمان كـــردی دیـــار نەبوویت!..لـــە 
ــوو.  ــە بـ ــردەوە و خەفـ ــی ڕەتكـ ــدا دەركەوتنـ ــە كرۆكیـ ــگ لـ ــدا دەنـ تووڕەییـ
ـــاڵ هانـــی دا زۆر شـــتی دایـــە بەرگوێـــی و  ئـــەو تووڕەییـــەی ئەزموونێكـــی ت
ـــدا  ـــە بااڵی ـــی ب ـــەو چاوێكـــی مۆن ـــن قووڵتركـــردەوە. ئ ـــۆ بینی چـــاوی هـــزری ب
هەڵگێـــڕا و تەریقبـــووەوە، بـــەو مانایـــە نـــا پەژیـــوان بووبێتـــەوە، بەڵكـــو 
ــەدا و  ــەكەی نـ ــەرەداوی قسـ ــە سـ ــژەی بـ ــە درێـ ــی دیكـ ــەوەی كەسـ لەبەرئـ
كەوتـــە نێـــو تەڵـــەی تێشـــكانەوە. بـــەاڵم بێئـــەوەی بایەخێكـــی ئەوتـــۆ بـــدات 
چـــووە ژوورێ  و بـــێ  ســـێودوو خـــۆی لـــەو جالنـــە داماڵـــی و لـــە الیەكـــەوە 
ــتنی دوگمـــەكان بـــوون و لـــە الیەكـــی تـــرەوە  پەنجـــەكان خەریكـــی داخسـ
مەگیرانـــی ئەوەیـــان دەكـــرد خامـــە بگـــرن و یادداشـــتەكان بخەنـــە فۆرمـــی 
ســـەربهووردییەكی تـــرەوە. هەســـتی درزی تێكەوتبـــوو، ژیـــان دوای ئـــەو 
بـــە جێهێشـــتبوو،  مـــەودای كورتیـــی  ببـــووە ســـەفەرێك و  ئەزموونـــە، 
ــە  ــرچ و نێڵـ ــە قـ ــە قرچـ ــی بـ ــەوە و گوێـ ــی پێچەوانـ ــو مەودایەكـ ــووە نێـ چبـ
ـــەدا و  ـــار هـــەدای دەســـتپێكردنی ن ـــەكان ســـیخناخ دەكـــرد. دەنگێكـــی نادی نێڵ
ناڕەزایـــی دەربـــڕی! لۆژیـــك لـــەوەدا نەبـــوو ئـــەو وردە تێبینیـــی و شـــتانە 
ببینرێـــن و بخوێنرێنـــەوە، نەیدەویســـت لـــە قاڵبـــی بوونێكـــی نووســـراویان 
بـــدات. تەنانـــەت تێفكرییـــن بـــۆ لەقاڵبدانـــی بەمشـــتێ  وشـــەی نـــاو فەرهەنـــگ، 
هەنـــاوی بـــە هـــااڵوی خیانـــەت دەلەوتانـــد و دەیكـــرد بـــە پەیكـــەری ئـــازار 
ـــی ئاشـــكرانەكردنی ڕازەكان. دركـــی جەڕانێكـــی وشـــكی  و جـــدەوی ملمالنێ
تێكـــەوت، ئەوانـــەی چاوبڕكێیـــان لەگـــەڵ هاتنەوەیـــدا كـــرد جـــۆرە ئیرەییـــەك 
تیایانـــدا كەوتبـــووە خرۆشـــان و بـــە پەرۆشـــیش نەبـــوو بزانێـــت چییـــە، 
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ــە  ــوو، لـ ــەم بـ ــەی ئـ ــی دەرەوەی دنیاكـ ــەوە تەنـــگ و چەڵەمەیەكـ ــە ئـ چونكـ
كولخانـــی ڕۆحـــی ئـــەوان جێگیرببـــوو.

ئـــەو ئێـــوارە درەنگـــە كۆئەندامـــی هەرســـی ئیشـــتییا و نەوســـی وشـــك 
كردبـــوو، بـــە ماتیـــی و بـــێ  مەیلییەكـــەوە ماوەیـــەك لەگەڵ«كرمانج«و«خەلیل 
دەالك«و ئـــەو خۆشـــناوەی بـــە تاقـــە نۆبەرەیـــەك هاتـــە نێـــو خێزانـــی 
شـــیعرەوە و سرووشـــەكەی تاهەتایـــە دەســـتەویەخەی ئیشـــكارۆیی بـــوو، 
لـــە باكـــووری دێـــدا وەســـتان و قســـەیەكی فـــرە پەیدەرپـــەی دەهاتنـــە نـــاو 
فـــەزای بیســـتنەوە، ئـــەوەی ئـــەم قۆزتییـــەوە گەیشتنی«مارشـــاڵ«بوو بـــە 
هێزێكـــی زۆر زۆرەوە بـــۆ ڕیشەكێشـــكردنی هەمـــوو تـــەڕ و وشـــكێكی ســـەر 
ڕێگاكەیـــان. ئـــەو شـــەوە دەســـخەڕۆی خـــەو بـــوو، بێداریـــی بینـــی گـــرت، 
لەتانوپـــۆی گینگڵـــە ژەهراوییەكانـــەوە كەوتـــە نـــاو مەشـــقەاڵنی بیرێكـــەوە 
كـــە بـــە مشـــتوماڵی دۆژی پەپكـــە خـــواردووی نـــاو دەروونـــەوە ســـەرقاڵبوو. 
ڕۆژی دواتـــر بـــوو وتیـــان »هەڵۆ«بـــە هێزەكەیـــەوە لـــەو نزیكانـــەدا نیشـــتەجێ  
بـــووە و مەترســـیی و هەڕەشـــەكان پـــەڕەوازە كـــراون. بـــەاڵم ســـەرباری 
ئەوەیـــش هیـــچ ڕۆشـــن نەبـــوو تاكـــەی كۆتایـــی بـــەو ناحەزییـــە هێنـــراوە؟ 
چونكـــە بەڵگەنەویســـت بـــوو شـــەڕ تەنهـــا چـــارەی كاتیـــی پێشـــكەش دەكـــرد 
و هەمیشـــەیش ســـەرهەڵدانەوەیەكی تـــری بـــە دوای خۆیـــدا دەهێنـــا! دێتـــەوە 
بردبـــووە  ئەمـــی  شـــەڕەكەی »حوزەیرانـــی67«  »هەڵـــۆ«دوای  یـــادی، 
بـــە  ســـەرەتا  كردبوو..ڕۆژەكانـــی  ناونووســـیی  قوتابخانەی«نیـــزاڵ«و 
شـــەیداییەكی مندااڵنـــەوە ڕادەوەســـتا و دەیڕوانییـــە گـــوزەری شـــەمەندەفەرە 
ـــزری  ـــە ه ـــەی شـــار و ل ـــك  ڕەشـــە كەنەفتەك ـــەد و كل ســـەر ســـەوز و ناوق
ـــەو  ـــوێ  دەڕوا و ئ ـــۆ ك ـــت و ب ـــوە دێ ـــە كوێ ـــی ل ســـادەی ئەوســـایدا نەیدەزان
خااڵنـــە كامانـــەن كـــە پێكیانـــەوە دەبەســـتێت! ئـــەوە دواســـاڵی ئـــەو قۆناغـــەی 
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ئـــەو بـــوو، دواســـایش زۆر بەدەگمـــەن ڕێكەوتـــی یەكتریان دەكرد و هەریەكە 
دەیویســـت لـــە ئەفســـانەیەكدا نوقـــم  بێـــت و كـــەس نەزانێـــت ســـەرقاڵی چییـــە! 
ئەگەرچـــی تەمەنـــی لـــە تەمەنـــی ئـــەم هەڵكشـــاوتر بـــوو، كەچـــی دوو ئاواڵـــی 
خۆشەویســـت بـــوون و پەیوەندییەكـــی ســـەرزەنش هەڵنەگـــر بـــە خەرمانـــەی 
ڕێزێكـــی تایبەتییـــەوە گەمـــارۆی دەدان و قەتیـــش پەیـــڕەوی یاســـای یەكتـــر 
لـــە بیـــر بردنەوەیـــان نەدەكـــرد. ئـــەو دوانیوەڕۆیـــە هـــەر بـــۆ هـــەوەس و 
ســـەرگەرمیی لـــە ڕەزەكـــەی پایینـــی دێ  دانیشـــتن و كەوتنـــە پەرچڤەكردنـــی 
گوتارێـــك لەســـەر دوورگـــەی قوبـــرس و كێشـــەكانی، ئینجـــا هەنـــدێ  لۆمـــەی 
ـــەك  ـــەوەی مێژووی ـــرد و لەبەرئ ـــان ك ـــك دابڕانەی ـــوو لێ ـــەو هەم ـــەن و ئ زەم
پێكـــەوەی گرێـــدەدان هەڵڕژتنـــی ئـــەو دەردەدڵـــە شـــتێكی فـــرە تەندروســـت و 
ئۆبـــاڵ ســـووككەرەوە بـــوو. بـــەر لـــە ئێـــوارێ ، تەرمی«پێشـــرەو«یان هێنایـــە 
نێـــو مزگەوتەكـــە و پێكـــڕا بـــۆ دیـــداری الشـــەكەی چـــوون و لـــە حەوشـــەكەدا 
بێنـــاز جاجمێكـــی بەســـەردا درابوو،«ڕێكەوت«یـــش بـــە دوو بینایـــی پەنمـــاو 
ـــە  ـــەوەی جاجمەك ـــەڵ هەڵدان ـــدا ڕاوەســـتابوو، لەگ ـــە كەناری ـــۆوە ل ـــڕ هەن و پ
دەسەســـڕەكەی دەرهێنایەوەوكەوتـــە حەشـــاردانی تابۆیەكـــی دێریـــن و 
بەبێئـــەوەی ڕوخســـاری دەربخـــات بـــە نووزەیەكـــی تازیمانـــەوە وتـــی: 
هەســـتاوە بـــۆ ئـــەوەی ورە بـــە پێشـــمەرگەكان بدات!..كوونێكـــی لـــە ســـەریدا 
ــتبەجێ   ــوو، دەسـ ــمی بـ ــەری سـ ــی سـ ــەیەك تەپڵـ ــەی قەنناسـ ــی، گوللــ بینیـ
ـــی  ـــی خســـتبوو. دوای بینینی ـــە بەردەوامی ـــی ل ـــی ژیان ســـەهۆڵبەندانێك ڕەوت
ئـــەو دیمەنـــە، ئیتـــر نەیاندەتوانـــی لـــە پێســـتی كـــرژی جەســـتەیاندا چیـــدی 
ڕاگیربـــن. چەنـــد ڕۆژێـــك دوای ئـــەو شـــەڕە میراتییـــە، بـــەو ئومێـــدەوە 
ـــە مەڵبەندێكـــی دیكـــەدا كەنارنشـــین نەمێنێتـــەوە و  ئەوێـــی بەجێهێشـــت كـــە ل
ـــە ســـەنگینیی خـــۆی بەرخورداربێـــت. ـــە پـــراوەی دان و ســـتاندن و ل بكەوێت
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ـــك  ـــەی جەخارێ ـــدی قەب ـــردوودا، گالن ـــە ڕاب ـــە چەقبەســـتن ل ـــەوێ  كەوت كـــە ئ
لـــە تەنیـــدا هەڵئاوســـا، بـــەوە نەدەچـــوو هیـــچ هەتوانێـــك بتوانێـــت لـــە 
ــی  ــە تەتەڵەكردنـ ــەر لـ ــت. هـ ــدا بێـ ــۆ پەیـ ــی بـ ــێ  و چارەیەكـ ــەریدا ڕاكشـ سـ
ـــار هەســـتی  ـــە هەندێج ـــوو ك ـــگا توونئاســـایەدا ب ـــەو ڕێ ـــری خۆســـەپێنی ئ بی
دەكـــرد كۆتایـــی ڕەتدەكاتـــەوە. ئـــەو هاوڕێیـــەی جاروبـــار پێكـــەوە لـــە ســـەر 
ســـەبانەی مزگەوتەكـــە و ڕێچكەكـــەی ســـەرووی دێ ، یـــان ڕەزەكـــەی 
خـــوارەوەدا پیاســـەیان دەكـــرد و بـــە ســـۆزێكی ڕیشـــەداری ســـەردەمانی 
و  هەڵـــە  و  چێڵیـــی  و  چـــەوت  و  ئاخاوتـــن  نێـــو  دەكەوتنـــە  زووەوە 
ناڕاســـتییەكان بـــە ڕوونیـــی و ســـازگارییەوە لـــە قســـەكانیاندا ڕەوتیـــان 
قەپانـــی  دەیانخســـتە  و  دەردەبـــڕی  خۆیشـــیان  ئایدیاكانـــی  و  دەكـــرد 
بـــەراووردەوە، لـــە زۆر مانشـــێت و ســـەردێڕدا یەكیـــان دەگرتـــەوە، بـــەاڵم 
ـــەی  ـــەو هاوڕێی ـــی ئ ـــك دوای شـــەڕەكە، نهێنی ـــد ڕۆژێ ـــار« چەن كاتێ »جووتی
بە«ڕێكەوت«لەمـــەڕ  ڕاپۆڕتدانـــی  و  گـــوزارش  هەرگیـــز  دركانـــد،  بـــۆ 
ــەم  ــۆ ئـ ــەم بـ ــەنگاندنەكانی ئـ ــەوە و هەڵسـ ــان و بیركردنـ ــەو گفتوگۆیانەیـ ئـ
ئەزموونـــە نوێیـــەی شـــاخی بـــۆ ڕاڤـــە نەكرایـــەوە و بـــووە ســـۆنگەی ئـــەوەی 
ـــێ   ـــاری ڕۆیشـــتنی پ ـــت و بڕی ـــی هەرســـنەكراوی لێبێ ـــو ژەمێك ـــد وەك مەڵبەن
وەربگـــرێ . گەرچـــی پـــاش چەنـــد ڕۆژێكـــی كـــەم بـــە تـــەواوی لێكدابـــڕان، 
ئـــەو داخـــە موخەننـــەت و خەمـــە  لـــە شـــێرپەنجەی  بـــەاڵم قەتاوقـــەت 
ســـەركوت هەڵنەگـــرە نەڕەخســـیی و كەڵەكـــە بوونـــی شـــتەكانی دواتریـــش 
ـــە  ـــەر ل ـــش ه ـــەی تری ـــەو جێگای ـــش، ئ ـــدەوە. ئەوێی ـــان ڕەوان ـــدا نەی ـــە بوونی ل
ــبەكەس  ــارا و كەسـ ــە كەونـ ــتن و كەمتەرخەمییـ ــفیری پشتگوێخسـ ئەتمۆسـ
نەبووەكـــەدا مەلەوانـــی دەكـــرد! هێوورییـــەك بەســـەر هەســـتەكانیدا زاڵببـــوو، 
جـــۆرە دڵشـــادییەكی تـــر ناخیـــان لـــە ئامێـــز نابـــوو، وچانیـــش زیاتـــر بـــوو 
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تاوەكـــو چەشـــنی جاڵجاڵۆكـــە تۆڕێكـــی بەرباڵوتـــر بـــۆ پەیوەندییەكانـــی 
بهێنێتەكایـــەوە. حەوتووەكانـــی ســـەرەتا الپڕەســـەنییەكی ســـەیر ســـەرقاڵی 
كردبـــوو، دەتگـــۆ بـــۆ كاراكتـــەری ڕۆمانێـــك دەگەڕێـــت، لـــە هەمـــوو كـــەس 
و ڕەفتـــار و ســـەرهاتێك ڕادەمـــا، هـــەر جـــارەو لـــە گۆشـــە و ســـیلەیەكی 
ــیوی  ــە پەناوپەسـ ــوارە، لـ ــا. گورگومێشـــی ئێـ ــەدا بناغـــەی دادەكوتـ گوندەكـ
كۆاڵنێكـــی تاریـــك، یاخـــود ڕێگایەكـــی پەرپووتـــی نێـــو ماڵەكانـــدا خـــۆی 
دەخســـتە بۆســـەوە، ئاخـــۆ چ شـــتیك بكەوێتـــە داوی پشـــكنینییەوە؟ لـــە 
ـــی  ـــەی فڕەكێك ـــەوە و الپڕەســـەنیی وێن ـــە دەمای ـــێ  ورت ـــەڕا، ب ـــد نەدەگ گۆبەن
تەریـــوو هەڵیدەگـــرت بـــۆ ئـــەوەی كەشـــفی شـــتێكی نائاســـایی بـــكات، وێـــڵ و 
باژێڵـــەی ئـــەو شـــتانە بـــوو كـــە لەژێـــر ئاســـمانی شـــەودا شـــێوەیان دەگـــرت و 
ـــدا دەژیان.«مستۆ«چاوباشـــقاڵ،  ـــاو سرتەســـرت و چرپەچرپەكان ـــا لەن تەنه
بـــە  هەرگیـــز  بـــوو،  ڕۆژانـــەی  ئەركێكـــی  پاكوخاوێنیـــی  و  تراشـــكردن 
لەككەیەكـــەوە نەدەبینـــرا! بەرپرســـێك بـــوو، هـــەردەم وەكـــو تاپۆیـــەك بـــە 
كووچەكانـــدا خـــوار دەبـــووەوە و لـــە ســـووچەكەدا ملـــی بەمـــالو ئـــەوالدا 
وەردەچەرخانـــد و ئەوپـــەڕی ئاگایـــی دەنوانـــد تـــا نەبینرێـــت و هەنگیـــن 
ماڵی«چیمـــەن«ە شـــۆخ و شـــەنگەكەی گونـــدەوە و  دەتەپانـــدە  خـــۆی 
ـــووڕە و  ـــواردووی هەســـتێكی ت ـــاری پەپكەخ ـــە م ـــاش تاوێك«برایمۆك«ب پ
تۆڵەیەكـــی زۆر ئەســـتوورەوە دەردەپەڕییـــە دەرێ  و بـــە خۆخواردنـــەوەوە 
لـــە تاریكیـــی كۆاڵنەكانـــدا بـــەرەو ســـەرێ  دەڕۆیشـــت و وەك تارماییـــەك 
بـــۆ  گـــرت،  بەكـــرێ   لێـــی  خانووەكەیشـــیان  ڕۆژەی  ئـــەو  دیارنەدەمـــا. 
بـــە  و  كـــرد  دەوڵەمەنـــد  ئەمـــی  یادەوەرییەكانـــی  گەنجینـــەی  هەمیشـــە 
هێســـترە قاوەییەكـــەی تایپڕایتـــەر و ڕۆنیـــۆ و ستێنســـڵ وكاغـــەز و كتێـــب 
ـــی  ـــوو، ئەوان ـــەر خـــۆی ب ـــەم ه ـــەوە. ئ ـــە ناویی ـــان هێنای و شـــتەكانی دی بۆی
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ـــە«كاوەی عەینەكڕەش«یـــش  ـــەوێ  نەبـــوون، نە«زامـــدار«، ن دی كەســـیان ل
ـــوارێ ، برایمـــۆك تەاڵقەكانـــی هەڵكێشـــایە  ـــەوێ  نەبـــوون. دەمەوئێ ـــان ل هیچی
لـــە  دەبـــی  هێـــوارێ   مامۆســـتا  بەخـــواڵی  وتـــی:  و  ســـوێندەكانییەوە 
خزمەتدابیـــن، هیـــچ ئەمالوئەوالیەكـــی پـــێ  نـــاوی، دەچینـــە مـــارێ  خـــۆ..
ـــی، دەســـتبەجێ  دوای دەكـــەوت،  گـــەر ئـــەو كاتـــە بیزانیبایـــە »چیمەن«ژنێت
بـــەاڵم تەقەلـــالی خۆیـــدا و بەرهەڵســـتییی كـــرد و ســـەرەنجام ســـوپاس 
بـــۆ کەللــــەڕەقیی و ســـووربوونەكەی برایمـــۆك كـــە بەرهەڵســـتییەكەی 
چـــرووك دەرچووانـــد. وێنـــەی گشـــت چەپێنراوێكـــی دیكـــە بـــە دزییەكـــی 
ـــرد و شـــادییەكی  ـــد ك ـــەوە گرێبەن ـــە خەیاڵیی تەلیســـماوییەوە تەماشـــاكانی ب
ســـەیری بەرهەمهێنـــا. دەنگـــی دەرگاكـــە جیهانـــە لـــە شـــەرم گەوزاوەكـــەی 
یەكـــەم دیـــداری هەندێـــك شـــڵەقاند،«برایمۆك«دووبارە هاتـــە ژوورەوە 
و گوتـــی: مامۆســـتا عەفـــوون كـــە بابـــم لـــە دووی نـــاردووم، ســـەرێكی 
دەدەم و حەلحـــان دێمەوە..بـــە دابونەریـــت بوایـــە دەبـــوو هەڵســـێت و 
بـــڕوات، كەچـــی بەخورتـــی داینیشـــاند و دووبـــارە ســـوێندەكانی هێنایـــەوە 
مەیدان.«چیمەن«كـــە چبـــووە نێـــو خـــەون و ئەندێشـــەی هەمـــوو پیـــاو 
ــێكی  ــتبوو، ترسـ ــەوە دانیشـ ــەو الیـ ــك لـ ــە، تۆزێـ ــەو ناوچەیـ ــی ئـ و تواڵزێكـ
بێڕەنگـــوڕوو خەریكـــی خـــۆ بااڵدەســـت كـــردن بـــوو، بـــەاڵن هێزێكـــی 
دەكـــرد،  پەلكێشـــی  غەریزیـــی  دۆزەخێكـــی  بـــەرەو  لەباوەڕبەدەریـــش 
هەســـتی ئاوێتـــەی نیگەرانییەكـــی لێوڕێـــژ بـــە لەزەتێكـــی چەمـــووش ببـــوو، 
ــتە  ــت و ئەنگوسـ ــەوە دەسـ ــە چایەكـ ــە پیاڵـ ــردارەوە بـ ــەم پەرچەكـ ــە یەكـ لـ
نایابەكـــەی گـــرت و نەیهێشـــت مـــەودا لـــە مابەینیانـــدا بمێنێتـــەوە، بازنگـــە 
ئاڵتوونەكانـــی كەوتنـــە زرینگـــە زرینـــگ و زایەڵەیەكـــی پـــڕ چێـــژ و خەیاڵیـــان 
كـــرد بـــە تۆمـــارگای حەزێكـــی بێوێنـــەی لەبیرنەكـــراو. فرســـەتێكی ئـــاوا 
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ــە  ــاری بچوێنـــێ ؟ دەرگاكـ ــە بـ ــە پیرییـــەوە هاتبـــوو، دەیتوانـــی لـ ــا بـ بێهاوتـ
كڵۆمدرابـــوو، دەرگایەكـــی دیـــش لـــە ســـەرگازەرای پشـــت چاوەڕێـــی دەكـــرد. 
جورئەتێكـــی بێئابـــڕووی تێگـــەڕا و وتـــی: زۆر ئێوارە«مســـتۆ«دەبینم بـــە 
دزیـــی و پارێـــزەوە دێتـــە ئێـــرە و..! نزیكتـــر ببـــووەوە، بـــۆن و بەرامـــە 
ـــا، مێخەكبەندەكـــەی، شـــەمێرانی وەبیرخســـتەوە و بۆنـــی  شـــااڵویان بـــۆ هێن
كەســـكوونی خەنەی)ئەبـــو بنەییـــە(ی پرچـــە درێژەكەیشـــی دایكـــی لـــە یادیـــدا 
ئامـــادە كـــردەوە، ئـــەو دوو بۆنـــە هەمیشـــە بـــۆ ئـــەم ورووژێنـــەر بوونـــە، 
هەمیشـــە، بەتایبەتـــی ئەگـــەر لـــە یەكێكـــی وەكـــو ئـــەو فریشتەیەشـــەوە 
ســـەری كردبێت..پەنجەكانـــی كردبـــووە بەربەســـتی لێوەكانـــی ئـــەم، وەكـــو 
ئـــەوەی بڵێـــت: ئێســـتا وەختـــی شـــتێكی ترە..بـــە تۆنێكـــی مندااڵنـــە و چاوێكـــی 
ــار  ــەم جارناجـ ــەزێ  دەكـ ــتا حـ ــی: مامۆسـ ــاوەوە وتـ ــەوەس درەوشـ ــە هـ بـ
ســـەرمان بدەیت!..مـــەودا نەمابـــووەوە و هەمـــوو شـــتێكی بیرچبـــووەوە، 
یەكەیـــەك  بەســـەرچاوووو.  بڵـــێ :  بیرچبـــووەوە  ئەوەشـــی  تەنانـــەت 
پێكهاتبـــوو، ئێســـتا ئیـــدی دەیزانـــی خەیاڵیـــش ڕەشـــكی پێدەبـــات و لەڕاســـت 
مـــاچ و ئامبازیـــی و ئاشـــنابوون بـــە جوگرافیایەكـــدا دەڕەوێتـــەوە كـــە 
خـــەون و خەیـــاڵ و تاســـەكانی داگیركـــردووە و وەكـــو ڕیئاڵێكـــی نادیـــار 
ـــە دانســـقەیی ئـــەو یەكانگیریـــی و  هەبـــوون دەســـەلمێنێ . دوای دەرچـــوون ل
ـــرەی پێهەڵڕشـــت و دەســـتبەرداری  ـــی ف ـــەی وزەیەك ـــە لیبیدۆیی بەیەكاچوون
ســـتاندن و وەرگرتنـــی كـــرد و بـــە هەمـــوو كلۆجێـــك خـــۆی بـــە قەڕاڵێكـــی 
ـــاداری  ـــڕادە بەه ـــەوەی كیشـــوەرێكی بێ ـــای ئ ـــدە و وێن ـــەر دی ـــە ب ـــەزن هات م
بـــوو، تاهەتایـــش وەك یادەوەریـــی خودانـــی  داگیركردبـــێ  یەخەگیـــری 
بەئەمەكـــی بـــوو. ڕۆژەكانـــی دواتریـــش ئـــەو دەرگا میهرەبانـــە ئومێدێكـــی 
ــی  ــە دەرچەیەكـ ــی و تاقـ ــی بێبەرێتیـ ــە تێركردنـ ــوو لـ ــاب بـ ــوون و نایـ بێچـ
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ـــە  ـــە تاڵیی ـــەوە یـــەك و ســـەخاوەتمەندانە شـــیرینییان ب ـــدا دەهات ـــەو حاڵەتەی ئ
ـــەوەی گشـــت  ـــەی ئ ـــە مای ـــر دەبوون ـــی دەبەخشـــیی و پت ـــی ئەوێ ڕۆتینییەكان
شـــتە نادیـــارەكان ببینـــێ ، ئـــەو شـــتانەی لـــە ئاســـتیاندا بێدەنگیـــی هەرگیـــز 
تێیانـــدا  خـــۆی  ســـەری  ســـەالمەتی  ڕۆژێـــك  و  نەدەزانـــی  كوێرماڵیـــی 

دەڕەوییـــەوە  . 

دەعجاوەكـــەی  بەدســـیما  ژنۆكـــە  هەروەكـــو  باریكەلـــە  »ڕەســـۆ«ی 
فەیلییـــە  »ســـادۆن«ئەو  هاتبـــوون،  لەگەڵ«ســـادۆن«دا  دەبـــرد،  نێـــوی 
چاودەرپۆقیـــووە تەنگەســـتوورە بـــوو كـــە تفەنگەكـــەی تەنهـــا بـــۆ ئـــەو 
بەرپرســـە بەخـــۆدا هەڵواســـیبوو. قرچـــەی ئـــەو نیوەڕۆیـــە هاتبوونـــە وێـــزەی 
ژوورە بـــە خامۆشـــیی و تایپڕایتـــەر و ڕۆنیـــۆ و دەســـتە كاغەزبەنـــدە 
ســـپیی و ســـۆڵ و كتێـــب و ڕۆژنامـــە و هەفتەنامـــە و گۆڤـــاری بەســـەریەكدا 
ـــدێ   ـــی شـــەپڕێوو هەن ـــاپ و قاچاغ ـــی و ق ـــی تیری ـــوو و ســـەبەتەی نان كۆمب
وەتاغـــی نیوداشـــت قانگدراوەكـــە. وچانـــی بـــە خـــۆی نـــەدا و یەكەوڕاســـت 
وتـــی: وەكـــو ســـوكرات زمانـــت درێـــژە و بـــە گومڕاكردنـــی نەوجەوانـــان 
ســـەرقاڵیت! نازانـــی زوبانـــت بـــە ئەڵقـــە زەردیلەكانـــی پشـــتی كـــواڵژدووم 
دەچێـــت، هەركـــە بڤـــە گەمارۆیـــدا دەچەمێتـــەوە بەســـەرخۆیدا و ئۆخـــری 
تاڵـــی خـــۆی دەبێـــژێ ؟ بێگومـــان لەوەتـــەی هاتوویـــت بـــۆ ئـــەم مەڵبەنـــدە 
چەواشـــەكارەكانت  چاالكییـــە  دەربـــارەی  ڕاپـــۆرت  و  گـــوزارش  هـــەر 
ـــرت  ـــچ شـــتێكی ت ـــرازێ  هی ـــی خـــۆت بت ـــە ئابڵووقەدان ـــە دەســـتمان و ل دەگات
ئەنجامنەداوە؟..ســـێبەری كپـــی ناخۆشـــییەكی بـــێ  تانوپـــۆ دایگرتـــەوە و 
ـــەم پێشـــتر  ـــەوەی ئ ـــوت. بەبێئ ـــە ڕوخســـاریدا ئەنگ ـــوێ  ل ـــی ن ڕۆژی ماتییەك
ـــەو وەختـــی حەســـانەوەیەدا  ـــە چـــارەی كەوتبێـــت و ل ـــە نزیكـــەوە چـــاوی ب ل
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بزانێـــت ئەمـــە لێپرســـراوی تـــازەی دەزگای ڕاگەیاندنـــە. بـــە جووڵەیەكـــی 
چـــاوەڕوان نەكـــراو لوولـــەی زڕی شـــانازییەكە الجانگـــە كڕێشـــاوییەكەی 
ئـــەم  نەختێـــك ڕووشـــاند. خووخدەیەكـــی منداڵیـــی لەســـەر ئاســـتانەی 
زەردەخەنـــەی  شـــتێك  هەمـــوو  بـــۆ  ئەوســـا  وەســـتابوو.  فرســـەتەدا 
ـــەوە.  ـــك نەدەكەوت ـــەوە نزی ـــە كرژبوون ـــەت ل لەســـەرپێبوو، دەموچاویشـــی ق
بردبـــوو،  خـــۆی  لێوەكانـــی  دانســـقەیی  بـــە  پەیـــی  كاتـــەوە  لـــەو  هـــەر 
ــا واتایـــە.  دەشـــیزانی لێـــو بـــە جووڵـــە و بزووتنیـــش بەخشـــندەی جۆرەهـ
ــە  ــارە بـ ــەاڵم ئەمجـ ــەوە، بـ ــرد و ڕەوییـ ــۆالڤی كـ ــە سـ ــەو خەندانـ ــك لـ یەكێـ
خـــۆی خەنییـــەوە، خەنییـــەوە، چونكـــە ئـــەو ڕۆژانـــەی خۆشـــباوەڕیی خـــۆی 
كەوتنـــەوە یـــاد، ئـــەو ڕۆژانـــەی باوەڕێكـــی ئەوتـــۆی لـــە هـــزردا چەســـپیبوو، 
وایدەزانـــی بـــە گەیشـــتنە شـــاخ نـــەك ئـــازادی بەرزەفـــت دەكات، بەڵكـــو هـــەر 
ـــەو ترســـاوی ئاڕاســـتە كـــرد  ـــاگا و مەیل پێشكەشـــی دەكـــرێ . ڕوانینێكـــی بەئ
و بەردیدەكانـــی هێدییـــەك لێـــڵ بـــوون، ســـایلی ئـــەوەی لەنێـــو ئۆتۆمبێلێكـــدا 
ــاكا  ــكات و هـ ــەڕ بـ ــاری تـ ــەی ئیزبـ ــاران میناكـ ــۆ بـ ــتبێ  و بەكاوەخـ ڕۆنیشـ
سەرانســـەر شووشـــەكە وەك ڕووبارێـــك لێخـــن داگـــەڕا و ســـەرجەم 
درەخـــت و خانووبـــەرە و كەســـم و ئاســـەوارەكان وێنـــەی تابلۆیەكـــی 
ــتەكان  ــوو شـ ــن. هەمـ ــە كاركەوتـ ــەكان لـ ــە زراڤـ ــات و فڵچـ ــان لێهـ مۆدێرنیـ
لێخنیـــی و ڕەنـــگ و دێمـــی خۆیـــان بـــەو لەمپـــەرە ســـپارد كـــە لـــەم ڕوونییـــە 
لـــە خەیاڵپـــاڵو جـــودای دەكـــردەوە. هەرگیـــز قۆزاخـــەی مەنگیـــی نەشـــكاندبوو 
تاوەكـــو هەنووكـــە بـــەو چەشـــنە بەرپـــەرچ بدرێتـــەوە، تەنهـــا شـــتێكی لـــێ 
یاخیبـــوو، نەیدەزانـــی بەچـــی فرچكبـــڕ كرابـــوو؟ ئاژاوەگێـــڕ، چەواشـــەكەر، 
ــاردییەكەوە لغـــاوی  ــە، خەتمایلـــی الیەنێكـــی تـــر، چییـــی؟ بـــە خەمسـ خەفیـ
بیركردنـــەوەی مەحكـــەم گـــرت و هەڵچوونـــی ســـەركوت و خامۆشـــكردەوە. 
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دیســـانەوە تامـــاری ســـەر شـــتەكان ڕەوینـــەوە. هەڵبەتـــا ئـــەو هەڕەشـــەیە هـــەر 
تەنهـــا ئەمـــی نەدەگرتـــەوە، بەڵكو«زامـــدار« و«كاوە عەینەكڕەش«یشـــی 
ــتییەكان و  ــنووقی ڕاسـ ــی سـ ــی ژەنگنـ ــە قفڵـ ــە نەدەبوونـ ــوارد، چونكـ نەدەبـ
لـــە ئاســـتیاندا الڵوپـــاڵ و كفـــت نەدەبـــوون. بـــە ئەســـپاییەك كتێبـــە قەبەكـــەی 
دەســـتی لەســـەر بەتانییـــە ڕەنـــگ ســـووتاوەكەدا تـــوێ  نخـــوون كـــرد و 
بـــەو ڕوواڵەتـــە پـــڕ ئوودایـــەی لەمێـــژ بـــوو پێـــی ڕاهاتبـــوو، ڕووی مـــژی 
ــتا  ــا ئێسـ ــی: تـ ــێ وتـ ــوو كاتـ ــووی لێهەڵدەچـ ــازە باریـ ــی تـ ــاردی بەفرێكـ سـ
چ ئەركێكـــم پـــێ  ســـپێردراوە جێبەجێـــم نەكردبێ ؟..خۆیشـــی پرســـیارەكەی 
پـــێ  هـــەرس نەكـــرا، كەچـــی بیـــری لـــە گاڤـــی شـــتەكان كـــردەوە ئەویـــش هـــەر 
ـــدا  ـــی ئەم ـــەر چاوەكان ـــەكان لەب ـــەوەی كات ـــەر ئ ـــوو، لەب ـــەدەر ب ـــە هـــەرس ب ل
یـــەك ڕواڵەتیـــان هەبـــوو، ســـەرتاپای گیانیـــان دەكـــردە خمخانـــە و نغرۆیـــان 
دەكـــرد. زۆر شـــت گۆڕانكارییـــان بەســـەردا هاتبـــوو، خۆشەویســـتییەكەی 
بـــۆ هەنـــدێ  شـــت هـــەروەك خـــۆی بـــوو، تەمـــەن وەكـــو بـــای تێپەڕیـــوو 
ـــەو،  ـــەاڵم ئ ـــرد، ب ـــدا دەك ـــە خـــوڕی پەی ـــی ب ـــرد و ئاوئاســـایش ڕەوت هەڵیدەك
یانـــی كات، لـــە هەمـــوو قۆناغەكانیـــدا هەمـــان شـــت بـــوو، هەمـــان شـــتیش 
لـــە كتێبـــە هەڵچنراوەكانـــەوە نزیكبـــوو  دەمایەوە.«ســـادۆن«كە ورگـــی 
شـــەقێكی زاڵمانـــەی وەشـــاند و شـــەقڵێكی جیـــاوازی بـــە كپییەكـــەی ژوورەوە 
بەخشـــیی و دووری خســـتەوە لـــە نەگۆڕەكیـــی و ئەوەكـــەی دیـــش، كـــە 
دەســـتی لـــە تەوێڵـــی ئـــەم نزیـــك دەخســـتەوە، دەســـتاوێژە نەفرەتییەكـــەی 
ـــی  ـــەل مەڵبەندەكان ـــێ  ت ـــە ب ـــەوە، ب ـــرە بمێنیت ـــێ  لێ ـــی: ناب دوورخســـتەوە و وت
تەنهـــا دوو  ناویـــان ڕنـــووس كردوویـــت،  ئاگاداركراونەتـــەوە و  دیـــش 
چارەســـەرت لەبـــەرە، چوونـــەوە، یـــان بەجێهێشـــتنی ئێـــرە و ئاودیوبـــوون!..
دەیزانـــی ئـــەو ڕۆیشـــتنە ئاودیـــوی كێـــوی ســـركی قافـــی دەكات و واربـــەدەر 



183ئەدیب نادر

ــیدا گـــوزەری  ــە خەونیشـ ــە بـ ــوو، چونكـ ــەی نەبـ ــارەی دیكـ دەبێـــت، لـــێ  چـ
نەكردبـــوو جارێكـــی دی بگەڕێتـــەوە شـــار، ئـــەو بڕیـــارە كۆنـــەی ســـازش 
هەڵنەگـــر بـــوو. كەواتـــە بـــژاردەی تـــری نەبـــوو، دەبوایـــە سەركێشـــانە 
بـــڕوات و خـــۆی گومبـــكات، بـــڕوات و هەرگیزیـــش مۆركـــی ئـــەو كاراكتـــەرە 

بنچینەییـــە وەرنەگرێـــت كـــە نیـــازی بـــوو.
لەنـــاكاو نێـــو دەمـــی بـــوو بـــە بێروونێكـــی كاكیبەكاكیـــی و پێـــی نەكـــرا 
ــە  ــكات، لـ ــار بـ ــەفەر تەیـ ــەوەی زەوادەی سـ ــەی، وەك ئـ ــوێ . ئەندێشـ باخێـ
دیمەنەكانـــی زێـــوار گیانڕێـــژ بـــوو. ئـــەو نشـــێوەی لـــە وەختـــی وەڕزییـــدا 
دەبـــووە گۆڕێـــك و جموجـــووڵ و دەنگـــی دەشـــاردەوە، ئـــەو دارگوێزانـــەی 
لـــە هەمـــوو الیەكـــدا قوللــــەی بەرزبـــوون و  زۆربـــەی ڕۆژەكان چەنـــد 
ســـەعاتێكی لـــە ســـایەیاندا بەســـەردەبرد و گیرفانەكانـــی ســـاقۆ خاكییەكـــەی 
ژاوەی بەخشـــندەییان دەكـــرد و دەگەڕایـــەوە نێـــو پەیـــڤ و ڕووپـــەڕ و 
لـــە  ئـــەوەی  بـــۆ  فانۆســـی هیســـاویی ژوورەكـــە و تەنیایـــی جـــوداواز 
ــوار  ــەو چـ ــای دەرەوە و ئـ ــوان دنیـ گشـــت پێـــچ و پەنایەكـــی ڕێگاكانـــی نێـ
دیـــوارەدا گۆڕیچكـــەی تـــاك و تەنیـــای دێریـــن و نوێیـــش بـــەدی بـــكات و بـــە 
چرپـــەوە بڵێـــت: ژیانێكـــی بێهـــوودە لەدەســـتچووی تر..ئـــەو جۆگەلەیـــەی بـــە 
ــد  ــەی ڕادەچڵەكانـ ــە درێژەوەبووەكـ ــی دۆڵـ ــوورد و ماتیـ ــی ڕادەبـ چەتوونیـ
بێـــدەرەی  ئـــەو  ئاشـــنای  دەســـڵەماندەوە،  بێئاگاییەكـــەی  ناگەهـــان  و 
دەكـــرد كـــە دەبـــووە وەڕوێڕكـــەی شـــەوە بێدواییـــەكان، ئـــەو خانیالنـــەی 
ـــەی  ـــد و نەوییان ـــە بڵن ـــەو جێوبان ـــوون، ئ هـــەردەم چـــاوەدووی كاوالشـــیی ب
ماندوێتیـــی و داهێزرانیـــان بـــە جومگـــە و ماســـوولكە پتـــەوەكان دەدا و 
ـــان دەشـــێردەوە و  ـــەو ڕوخســـارانەی جـــۆرە خۆشەویســـتییەكی كەونارای ئ
متـــۆی خەمۆكیـــی دەبـــوون، دەبـــوو ئیتـــر دەســـتبەرداریان بێـــت، دەبـــوو بـــە 
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دوای خـــۆدا جێیـــان بهێڵێـــت، دەبـــوو دەبـــوو..
هەرچەنـــدە شـــكبەدەربوو تەمەنـــی هاوشـــانی تەمەنـــی ئـــەو بـــوو، لەوانەبـــوو 
ـــەر وشـــەكانیدا  ـــزی لەب ـــت، كەچـــی ترووســـكایی ڕێ ـــش بووبێ بەرەژوورتری
بـــەدی نەكـــرد، زۆر مگێـــزی لـــەوە بـــوو زاری بـــە نەفریـــن شـــەق ببـــات و بڵـــێ : 
چمـــا ئـــەم خاكـــە مڵـــك و میراتـــی پشتاوپشـــتە و تەنهـــا بـــۆ ئێـــوە ماوەتـــەوە؟ 
بـــەاڵم كـــە الجانگـــی بـــەر لـــە چەنـــد خولەكێكـــی وەبیرهاتـــەوە بـــووە مـــەوالی 
بێدەنگییـــەكان، چونكـــە دەیزانـــی بـــە قســـەیەكی زیـــاد ئاوەوئـــاو دەڕوات و...
ـــد و  ـــدا تامان ـــی خۆی ـــە ناواخن ـــەی ل ـــەوە  ئەم ـــی دۆزەخیی ـــە نەفرەتێك ـــر ب ئیت
گوتـــی: ئاخـــۆ كـــێ  بـــێ  وتبێتـــی هەندێجـــار بێدەنگیـــی و ڕاكـــردن دلێریـــی 
و چاوقایمییە؟..لەگـــەڵ ئـــەوەی زۆر لـــە یارانیـــش لەبـــەر ئـــەو هەڕەشـــانە 
ــەی  ــی ئێرووكانـ ــی لەبەرچـ ــەاڵم نەیزانـ ــوون، بـ ــدە ببـ ــدە و ڕەهەنـ پەڕاگەنـ
بەســـەرهەڵدانی قاتوقڕیـــی و تەنینـــەوەی لەنـــاو ڕۆحیـــدا درك پێكـــرد! كـــە 
ــە ڕادەبـــەدەرەوە خـــۆی لـــەو  ــەنگینییەكی لـ ــیان گوومبـــوو، بـــە سـ گۆڕیشـ
چوارچێـــوە گڵینـــە دابڕیبـــوو، كەوتبـــووە میـــان ڕەهاییەكـــەی دەرەوە و 
گوێچكەكانـــی بـــۆ بـــا ڕادێرابـــوو كـــە بـــە نێـــو گەاڵچڕەكانـــدا دەســـتی بـــە 

هەاڵواردنـــەوەی گۆرانییەكـــی كۆنینـــەی هەرمـــاو كردبـــوو.

دواجـــار كـــە باوكـــی بینیـــی، هەرەســـێكی نامـــۆ ئـــەوی بـــە زەلیلییەكـــی 
تـــەواو ســـپاردبوو. ســـەر و قـــژی  شـــڵەژاو و كانیـــاوی چاوەكانیشـــی 
وەكـــو كوانـــی گەییـــوو تەقیبـــوون. بۆیـــە ئـــەو بـــار و دیمەنـــەی قـــەت لـــە 
یـــاد ناچێـــت، چونكـــە شـــتێكی پـــێ  وت بـــە تێفكریینـــی خـــۆی پەندێكـــی 
پرشـــنگداری ئەوتـــۆ بـــوو هەمیشـــە تاریكییەكانـــی بـــۆ ئـــەم دەڕەوانـــدەوە. 
شـــتێك خراپەكانـــی ئیتـــران و چاكەكانـــی خۆیشـــی پـــێ  فەرامـــۆش دەكـــرد 
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و هاوكێشـــەیەكی ناماقووڵـــی ئەوتـــۆی پێكدەهێنـــا ســـەرەنجامەكەی ســـفر 
بێـــت و ئەفسووســـی بـــەدوادا نەیـــەت. هەرچەنـــدە هێشـــتاكونێ  نەكەوتبـــووە 
كۆڕەتـــی پیرییـــەوە، بـــەاڵم هەروەكـــو دایكـــی  لـــە ســـەردانییەكەی پێشـــوویدا 
بـــۆ مەڵبەنـــدە كۆنەكـــە هێمـــای ئـــەوەی بـــۆ كـــرد كـــە ســـەرباری ئـــەوەی 
ـــە بردبـــوو، كەچـــی ئـــەم جـــارە  ـــە گرێژەن تەنوورێكـــی كـــۆن پیاوەتییەكـــەی ل
كـــە گیرابـــوو، فەرمانیـــان پێدابـــوو بێـــت ئـــەم بباتـــەوە و ڕادەســـتی دەوڵەتـــی 
ـــە ئێـــوە دابیـــن نەكرێـــت،  بـــكات، ئەویـــش وتبـــووی: ئێـــوە دەوڵەتـــن ئەگـــەر ب
ــی  ــەوە زۆر لێـ ــن دەكرێت..بـ ــۆن دابیـ ــن چـ ــو مـ ــی وەكـ ــە كەنەفتێكـ ــر بـ ئیتـ
دەهـــری ببـــوون و دوو مانگـــی ڕەبـــەق ئـــەو شـــەوق و زەوقـــەی تەنانـــەت بـــۆ 
زیندەگییـــش هەیبـــوو، لـــە دەوری ئـــەو تـــەزووە ئەلەكتریكییـــە گەڕابـــوو كـــە 
لـــە ژوورۆچكـــە تاریكەكانـــدا بـــە گوونـــە ئارەقاوییەكانییـــەوە چزابـــوو. كاتـــێ 
ئامـــادەی ڕۆیشـــتنەوە بـــوو، بـــەر لـــەوەی »فەرهـــادی خاڵـــە حەســـۆ«بێت 
بەدوایـــدا، لـــە دۆخێكـــی زۆر ســـەیردا ئـــەوی بینیـــی، كەوتـــە ســـەر ئەژنـــۆ 
بێبڕســـتەكانی و گەردوخاكـــی ڕۆژێكـــی درێـــژی شـــەكەتیی لـــە ئـــازای 
تەنـــە بـــە ئـــازار كەســـیرەكەی بەرزبـــووەوە. ئـــەم لەبـــەر ئـــەوەی تێفكریینـــی 
خـــۆی بـــە كـــەس ڕانەدەگەیانـــد، هیـــچ كەســـێك نەیدەزانـــی چ پالنێكـــی 
ــوڕەوە  ــاوی خـ ــژ و دوو چـ ــی تكاڕێـ ــە زوبانێكـ ــە بـ ــەردایە. بۆیـ ــر سـ لەژێـ
ـــەوێ   ـــم دەت ـــا دەكات! دەزان ـــر بین ـــی: مـــەڕۆرەوە، هەڵوێســـت ژیانێكـــی ت گوت
ــەرەوە،  ــف مەكـ ــم مەحـ ــۆرەوە، زووڕییەتـ ــگ، مەچـ ــەرەی جەنـ ــەوە بـ بچیتـ
ئەگـــەر نایشـــچیتە شـــاخ، بچـــۆ لـــە دێیەكەمـــان ســـەقام بگـــرە، ســـواڵم كردبـــێ  
ــەر  ــم هـ ــش بتبینـ ــە چاوێكیـ ــە لەتـ ــەر بـ ــەدی، گـ ــت دەهێنمـ ــوو ئاتاجێكـ هەمـ
ـــە كەفوكوڵێكـــی  ـــر ب ـــۆ مـــن، توخـــوا ئۆجاخـــم مەكوژێنەوە..ئیت ســـێبوورییە ب
بێچوونـــەوە فرمێســـكی هەڵڕشـــت. بـــۆ ســـاتەوەختێك هەســـتی كـــرد هێشـــتا 
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لەبـــەر چـــاوی ئـــەودا مێردمنداڵێكـــی  پێنەگەیشـــتووی كاكۆڵـــدارە، پاشـــان 
وێنـــەی هەتـــرەش چوویـــەك دیـــدەی بـــە هەمـــوو الیەكـــدا وەرســـووڕاند و 
ـــی  ـــارای گریان ـــوڵ و كەســـەر ت ـــەر، ك ـــی پۆشـــیبووە ب ـــەی كفن ـــەو بێدەنگیی ل
بەســـەر گشـــت شـــتەكاندا دا. شـــتەكانی كـــردە بووكـــی پـــاش پرســـە و 
تازییەباریـــی! ئـــەم خۆیشـــی ئاواتـــەوازی ئـــەوە نەبـــوو بـــەو ســـاناییە قـــەاڵی 
هومێـــد بـــە دەســـتەوە بـــدات و لـــە دەرگایەكـــی پەنامەكـــەوە چنگلەسەرشـــان 
ــكەكانی  ــەاڵم فرمێسـ ــێ ، بـ ــەز هەڵنـ ــگاوی بەلـ ــی دی هەنـ ڕووە و ئۆلكەیەكـ
ئـــەو قاچەكانـــی ئەمیـــان بـــە هەنـــگاو برســـی كـــرد و چاوەڕوانییەكـــەی 
ــتبەرداری مانـــای خـــۆی بـــوو. هەنووكـــە كـــە بیـــری  بـــە یەكجاریـــی دەسـ
دەڕوات، سەرزەنشـــتی خـــۆی دەكات و دەڵـــێ : بۆچـــی تاقـــە جارێكیـــش 
ــە  ــەوە بـ ــڕوای ئـ ــە نەدایەوە؟..دواییـــش بـ ــین و چەمەرەیـ ــەو شـ ــاووڕم لـ ئـ
ــا لـــە چەرچووبـــەی ئەمـــڕۆدا ناژێـــت و  ــە: هـــەر بـــە تەنهـ خـــۆی دەدات كـ

هێشـــتا كاتێكـــی فـــرەی لەبەرمـــاوە.
وێســـتێكی گـــرت و بـــە دەمەبۆڵـــە بێئومێدییەكـــی تـــازەی بـــە خـــۆی بەخشـــیی 
و خەندەیەكـــی گاڵتەجاڕانـــە ســـیمایان داپۆشـــیی و دووبـــارە وتـــی: هێشـــتاكە 
وەختێكـــی زۆر و زەبەنـــدم لەبـــەرە بـــۆ ئـــەوەی ئـــەو بڕیـــارە ببەمـــەوە، یـــان 
بیدۆڕێنـــم كـــە داومە!..كاتـــێ كەوتـــە ســـەر ئـــەو باریكـــە ڕێیـــە دەتگـــۆ لـــە 
ـــرد  ـــاری دەك ـــەدەرە، ئەختوچ ـــی كۆڵن ـــە و یاریكەرێك ـــی پێدای ـــی تۆپ گۆڕەپان
بـــە تۆپەكـــە بـــگات، تاڵـــە یەكانگیـــرە ئارەقاوییەكانـــی قـــژی باژێڵـــەی نێـــو 
هـــەوا ببـــوون و القەكانـــی لـــە ڕاكردنـــدا ســـەرهەتاپا دەموچاویـــان كردبـــووە 
پەڵەیـــەك ئاوونگـــی ماندوێتیـــی و لـــە نێوەنـــدی قاچەكانیـــا ببـــووە تـــۆپ و 
گۆڵـــی لـــێ ونببـــوو، لـــە شـــپرزەییدا پێیەكانـــی دەســـخەڕۆ ببـــوون. چـــاوە 
كامیرایەكـــی  نایابـــی  میللیمـــی  ســـەدەها  زوومـــی  یـــادی  دەگمەنەكانـــی 
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تایبەتیـــش  گرتـــەی  و  گشـــتیی  گرتـــەی  بەشـــێوەی  بـــوون  ســـینەمایی 
شـــتەكانیان هەڵدەڕێژایـــە ســـەر پـــەردەی بێگـــەرد و ئاڵـــۆزاوی ئێســـتاكێ ! 
ـــە شـــار و  ـــەوە و بەریبـــوون ل دووســـاڵ و حـــەوت مانـــگ پـــاش دووركەوتن
وردەئۆخژنە سەرنجڕاكێشـــەكانی و ڕەنج بەخەســـاربوون، ســـندمی باوەڕە 
ـــر  ـــی ژێ ـــە تۆزوخۆڵ ـــوو ب ـــش بب ـــەو وەختەی ـــش ئ ـــەی پێ چەســـپاو و تۆكمەك
ســـمی ئەسپەشـــێیەكی ڕووەو هەڵەمـــووت و هەڵەنگووتـــن لـــە چوارناڵـــەداو. 
بـــەر لەوەیـــش، گەرچـــی بـــە ماوەیەكـــی زۆر هەســـتی بـــە لەقبـــوون و لـــە 
گرێژەنەچـــوون و هەڵكەندرانـــی ڕیشـــەی خـــۆی كردبـــوو، بـــەاڵم خـــۆی 
ـــەو النـــە تـــاق و تەنێیـــەی خەونـــی  ـــەو لەقەرەدانـــە دەپاراســـت. هەڵتەكیـــن ل ل
خۆشـــنوودیی ســـاڵگارێكی گـــەرم وگـــوڕی تەمەنـــی بـــوو، ئومێـــدە زەق و 
ـــی ڕادەماڵیـــی. چەنـــد شـــۆفارانە تێیڕادەمـــا،  بەرجەســـتەكانی ڕووەو پێواری
چاوەنـــۆڕی خەونێكـــی پیـــرۆزی دەكـــرد و لـــە هەمانكاتیشـــدا هەســـتی 
ـــی تەمـــەن  ـــە ئارمان ـــێ  و ل ـــدەی دەچوێن ـــاری ئایین ـــە ب ـــەوە دەكـــرد خـــۆی ل ب
ـــە  ـــێ  یەكـــەم شـــەقاو دەچێت ـــێ ، كەین ـــوت: كەین ـــە دەی خـــۆی دادەبڕێ ..ناچاران
و  دوورەكان  تخووبـــە  ســـەر  دەمبەنـــە  فرســـەخانەی  ئـــەو  گەرۆمـــەی 
ـــن  ـــارە بتوان ـــی پشـــكنین دووب ـــا خانەكان ـــوو دەدات ت ـــاوەزم فری ـــك ئ نادیارێ
خۆیـــان تـــازە بكەنـــەوە و بمخەنـــە ســـەر ڕێـــگای ســـەرەڕۆییەكی نـــوێ !..
ـــا  ـــە وابـــوو، هەت بێگومـــان ئەمـــەی گـــوت، چونكـــە وەكـــو ئاهێكـــی بوردەباران
ئـــەو پـــاش نیوەڕۆیـــە زۆرەكییانـــە خـــۆی هێشـــتبووەوە، خـــۆی دواخســـتبوو 
تاكـــو لـــە زەینیـــدا بیچەســـپێنێت هەنووكەیـــش كارلـــەكار نەتـــرازاوە و وچـــان 
ــاتە  بـــۆ بزووتنەوەیەكـــی ڕاســـتەقینە هـــەر ماوەتـــەوە. بـــەاڵم كـــە ئـــەو سـ
تێپـــەڕی، كەوشـــەنی بەرگـــری چـــووە نێـــو كیشـــوەری گەنیویییـــەوە و 
ـــەو پرســـە  ـــو گێجـــی ئ ـــی نێ ـــەوە. میل ـــدا مابێت ـــرازا هـــوودەی تێ ـــەوە ت ئیـــدی ل
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ــی  ــاودا هەرەسـ ــاری چـ ــە بنـ ــتێك لـ ــوو شـ ــووەوە و هەمـ ــر ببـ بەرەژوورتـ
هێنایەخـــوارێ  و واتـــاكان شـــلوێ  بـــوون. لـــەو ســـاتانەدا مـــرۆ هەســـت 
ــە  ــە ژینگـ ــەر بـ ــا بەرانبـ ــەك تەنهـ ــەی دەكات، نـ ــزی دڵ و بێبارییەكـ ــە قێـ بـ
و دەوروخـــول، بەڵكـــو زۆرجـــار تەنانـــەت هەمبـــەر بـــە خـــودی خۆیشـــی! 
دەیزانـــی یەكـــەم هەنـــگاو كاژێكـــی ئەســـتووری پـــێ  فـــڕێ  دەدات، كاژێـــك 
بەشـــێكی گرنگـــی ڕۆح لەگەڵیـــدا دەســـتبەرداری دەبـــێ  و ئیتـــر لـــە بوونـــی 
بێبـــەش دەبێـــت و نابێتـــە مەســـەلەی قیرســـچمە و پێداگـــری ســـاڵێك و دوان، 

بەڵكـــو دەبێتـــە مەســـەلەی ئێســـتا و هەمیشـــە.

گۆڕانكاریـــی بەســـەر زۆر شـــتدا هـــات و لـــە تـــەوەرەی جـــاران دووریـــان 
بوونـــی  ســـەرتاپا  خۆشەویســـتییەی  ئـــەو  دەبوایـــە  بـــەاڵم  خســـتەوە، 
ــو خـــۆی  ــیی هەروەكـ ــە هەڵكردنـــی بەخشـ گۆڕیـــی و واتایەكـــی دیكـــەی بـ
بمێنێتـــەوە. هەرچەنـــدە بـــە بـــڕوای هەندێـــك ســـەرچاوە نغرۆییكـــەر بـــوو، 
ـــەالی ئەمـــدا بـــووە هەوێنـــی خوڵقاندنەوەیەكـــی ســـەرلەنوێی خـــۆی،  بـــەاڵم ل
ئـــەو  و  و شـــوێنەكان  بیرەوەرییـــەكان  خوڵقاندنەوەیەكـــی ســـەرلەنوێی 
هەنگاوانـــەی لـــە زەمینێكـــی نەزۆكـــدا ڕووان و لـــە ســـەرزەمینی ڕابردوویـــدا 
پەلوپۆیـــان هاویشـــت و ســـێبەریان بـــە ســـەر ئاواتـــە مەزنەكانـــدا باڵوكـــردەوە. 
لـــە  هەمـــوو وادە و قۆناخـــە جیـــاواز و جۆربەجۆرەكانـــی تەمـــەن، ئومێـــد 
ـــردەوە.  ـــژی دەك ـــەكان پاك ـــە دنیایی ـــە قورم ـــوو ل ـــی ســـپیی ب شـــەقڵ و دێمێك
مانایـــەك بـــوو، ڕوواڵەتێكـــی جـــوداوازی بـــە ئەختوچـــاری دەدا و لـــە كڕەكیـــی 
ــەقاوەكانی  ــد شـ ــدا و گونـ ــتەوە. گونـ ــان دووری دەخسـ ــی ژیـ و نەگۆڕەكیـ
ســـەگڕەو پێشـــوازییان لێدەكـــردن و خۆیشـــی دەبـــووە میوانـــی تاریكایـــی 
ـــد  ـــرد، چەن ـــد شـــەوڕەوی ك ـــی دادەپۆشـــیی. چەن ـــەی پێهەڵگرتن ـــەو ناوچەی ئ
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ڕۆژەڕێـــی بـــڕی، كـــە گەیشـــتە مەفـــرەزەی یەكێـــك لـــە گرووپـــە چەكدارەكانـــی 
دی، پێداویســـتیی بـــە ئێســـتێك هەبـــوو، لـــە هەمووجێگایـــەك، لـــە هەمـــوو بـــەرە 
ـــرا، ســـەرەتا  ـــی شـــێوازی جـــودا پرســـیاری ئاڕاســـتە دەك ـــە پێ ـــك ب و الیەنێ
كـــە پەیوەنـــدی بـــە مەڵبەندیشـــەوە كـــرد، دوای ئـــەو كەلەالیـــی و نەخـــۆش 
كەوتنـــەی دەمەتەقێكەی«ڕێكـــەوت«ی هـــەر لـــە بیـــرە، تەنهـــا لەبـــەر ئـــەوەی 
ئاوااڵنـــە بـــوو بۆیـــە بـــە لێپرســـینەوەی لـــە قەڵـــەم نـــەدا، ئەگینا..مۆرانـــەی داخ 
وحەژمـــەت هزریـــان تەنیبـــووەوە و بـــە پیشـــخواردنەوەوە جەمەدانییەكـــەی 
ـــر  ـــەوت و لەژێ ـــەم دەرك ـــۆ ئ ـــەی ب ـــە ژاكاوەك ـــرت و تواڵزیی ـــە ســـەری داگ ل
زارەوە ڕســـتە یەكانگیـــرەكان وێنـــەی هەڵمـــی ســـەر پەنجەرەكانـــی زســـتان، 
دڵۆپەئاســـا بازرەقەیـــان بەســـت. بـــۆی ڕوون نەبـــووەوە چـــی دەڵێـــت، دوای 
ـــی وت:  ـــەوە پێ ـــە هێمنیی ـــدا ڕســـكا، ب ـــە میانیان ـــە دۆســـتیی ل ـــك ك چەنبەچەنێ
ئەزانـــی ئـــەو كاتـــەی هاتیـــت جنێـــووم پێدایـــت و لەبەرخۆمـــەوە گوتـــم هـــەی 
كـــەرە بـــۆ هاتیت!؟..ئـــەو گفتوگۆیـــە دوای كوژرانـــی »پێشـــڕەو«ڕوویدا، بـــەر 
لـــەوەی ئـــەو مەڵبەنـــدە بەجێبێڵێـــت. بێدەنگبـــوو، بـــەاڵم دڵـــی لـــە ئەفسووســـێكی 
قووڵـــدا كەوتـــە گەوزیـــن. كـــە لـــە گرووپەكـــەی یەكـــەم جودابوونـــەوەی ڕاڤـــە 
كـــردەوە، زانیـــان گەرەكێتـــی خـــۆ لـــە هەمـــوو شـــتێك بتەكێنێـــت، هەندێـــك 
ــێ   ــە و بـ ــە هیچـ ــەر لـ ــی هـ ــە دەیانزانـ ــی، چونكـ ــێ  ڕەوا بینیـ ــان پـ حورمەتیـ
گۆشـــەنیگا، یاخـــود هۆیەكـــی ماقـــووڵ ئـــەم ڕێگایـــەی هەڵنەبـــژاردووە. 
زۆریـــان لەگەڵیـــدا تەقەلـــالدا، بـــە فیـــڕۆی دان، پـــاش قەدەرێـــك بـــە تـــكاوە 
فەرماندەكـــەی ئاگاداركـــردەوە ڕێنمایـــی بـــكات هەتـــا بـــە نزیكتریـــن و 
ـــەوە  ـــە پەڕین ـــش، مەبەســـتی ل ـــە ئەودیو..ئەودیوی ـــگادا بگات ـــن ڕێ ـــوەی تری بێ
ـــر وزە و ســـەبووریی  ـــە ئیت ـــد ك ـــێ  ڕاگەیان ـــە ســـنووردا. ئەوەیشـــی پ ـــوو ب ب
مانـــەوەی پێنەمـــاوە و بـــێ  حەجمینیـــی و چاولەدووییـــش لەڕاســـتییدا شـــتێكی 
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بێهوودەیە..چاوەكانـــی ســـایلی دوو وەرەم داپچڕیـــی و ئەمـــی نیگاڕێژكـــرد. 
ـــد و  ـــە هێواشـــیی ترووكان ـــەك چـــاوی ب وەكـــو لەیســـتۆكی دەســـتی زارۆڵەی
ـــی شـــتێكی خـــراپ نییـــە. لـــەم  ـــك دانبەخـــۆدا بگـــرە، چاوەڕوانی وتـــی: هەندێ
ڕۆژانـــەی داهاتـــوودا دەكشـــێینەوە ســـەرێ ، ئـــەو ڕێوبانەیـــش گەلێـــك جێـــی 
ئـــەو متمانەیـــە نییـــە تاكـــو بـــە تەنیـــا پیایـــدا ڕابـــووری. لەبەرخـــۆت دەبـــێ  
ســـووربین لەســـەرگلدانەوە و ڕێگەنەدانت..لەگـــەڵ بێدەنگییەكـــی درێـــژدادڕدا 
پێدەشـــتی  لـــە  بەرخـــۆت«و  گوزارەی«لـــە  لـــە  بیركردنـــەوە  كەوتـــە 
ئازاردیـــدەی مێشـــكیدا تۆختـــر هەڵكۆڵـــرا و دركـــی كـــرد مەســـەلەكە هـــەر 
ـــە  ـــە ئەندامێكـــی تۆڵەخـــواز دژی گرووپەكـــەی یەكەمـــی و ل ـــە ببێت ـــۆ ئەوەی ب
ــت  ــا بێـ ــیان هەتـ ــەی سەریشـ ــەی گەمارۆكـ ــەوە و بازنـ ــدا بمێنێتـ الی ئەوانـ
بچووكتـــر بێتـــەوە، لـــە هەمـــان كاتـــدا لەبەرخۆیـــەوە وتـــی: ژیـــان كـــە ئاوقـــای 
ـــااڵ دەگەیەنێـــت، بـــەاڵم ئێســـتا بـــێ   ـــد و ئارمـــان بـــوو ئەوســـا شـــتێكی ب ئومێ
ئەوانـــە و بـــە ونكردنـــی شـــتەكان، پارێزگاریـــی كـــردن لـــە ژیانێكـــی زڕی 
ئـــەم ڕەوتـــە چـــی دەگەیەنێـــت؟.. بێدەنگیـــی دووبـــارە بـــووەوە بـــە كفنێكـــی 
ـــی  ـــە لێ ـــی. ك ـــەر قڕوقەپی ـــردە ب ـــدەی ب ـــا حەشـــاری دا. داڵ ـــە دنی ـــەرد و ل بێگ
ــڕا،  ــەكەیدا هەڵگێـ ــااڵ بنێسـ ــە ژن و بـ ــە بـ ــەرێكی بـ ــەم سـ ــەوە ئـ دووركەوتـ
ڕەق و وشـــك و ڕەشـــداگەڕاو، لەژێـــر ئـــەو بـــارە قورسەشـــیدا هەســـتی بـــە 
توانـــا و هێزێكـــی بێـــڕادە كـــرد، بـــەاڵم نەگەتیڤانـــە تێفكریـــی: جارێـــك تـــووش 

ـــەوە! ـــش تووشـــم بكات ـــی تری ـــەوێ  جارێك ـــووم، دەی ب
ئـــەو چەنـــد ڕۆژە هاوبەشـــییەكی ورد و بەپێـــزی گەشـــت و گەڕیدەییەكانـــی 
ســـەر  بردیانـــە  نەدیتبـــوو،  قیرتـــاوی  جـــادەی  بـــوو  عەیامێـــك  كـــردن. 
جادەیەكـــی قیرتاوكـــراوی دوور و هەروەكـــو شـــتێكی بـــەدەر لـــە هەســـت 
وخوســـت داچەمایـــەوە و ویســـتی زیارەتـــی ئەســـفەڵتەكە بـــكات، بـــەاڵم 
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بەســـەر ســـووڕماوییەوە  بـــووەوە  قیـــت  كـــە  كـــردەوە،  ڕاســـت  پشـــتی 
كێشـــیان كـــردە ڕۆخـــی شـــەقامەكە و ســـەرجەم باڵوبوونـــەوە و خۆیـــان لـــە 
قەراخـــی جادەكـــە قایـــم كـــرد. بـــن تاشـــەبەردێكی بـــە خـــاك قەرتماغاویـــی 
كـــردە حەشـــارگا. بیـــری كـــردەوە: هەمیشـــە دەبـــێ  وەكـــو ئاژەڵێكـــی تۆقیـــوو 
ــری ڕووی زۆر  ــرد و بیـ ــەی كـ ــە ملـ ــدێ  ملـ ــرم! هەنـ ــارگایەك هەڵبژێـ حەشـ
شـــتی داپۆشـــیی. كشـــوماتیی ختووكـــەی بیرەوەرییـــە پەپكەخـــواردووە 
دووری  گڕەگڕێكـــی  نوانـــد،  جووڵێكـــی  جووڵـــە  و  دا  كەســـیرەكانیان 
وەبەرگـــوێ  كـــەوت، خـــۆی كـــڕ و بێخووســـت كـــرد، هێـــدی هێـــدی گڕەگڕەكـــە 
نزیـــك و نزیكتـــر كەوتـــەوە، هیچـــی وای نەمـــا بگاتـــە ســـانیان، دەیزانـــی ئـــەو 
ســـاتانە چ تەقینەوەیـــەك لەگـــەڵ خۆیانـــدا هەڵدەگـــرن! چ هەســـتێكی ســـەیر و 
ڕمـــۆك ســـەرتاپای مـــرۆ دەتەنێـــت و چ گۆڕانێـــك، بوومەلەرزەیـــەك بەســـەر 
پێكهاتـــە ناوەكییەكەیـــدا دەهێنێـــت؟ درك بـــەوە دەكات كـــە ئەمـــە بـــە هەوەڵیـــن 
جـــار و دووهەمیـــن جـــاری ئەزموونـــەوە وابەســـتە نییـــە، تەمـــەت ئـــەوەی 
گرەویـــدەی ڕاســـتەوخۆی بـــە مـــرۆ خۆیـــەوە هەیـــە. هەمـــوو گەندەمووەكانـــی 
ســـەرلەبەری گیانـــی سیخئاســـا ڕەپ ڕاوەســـتان و شـــایلۆغانی ترســـیان 
ـــی وێســـتی دا،  ـــدە ڕاســـتبووەوە و فەرمان ـــدەر«ی فەرمان ـــو حەی تێگەڕا.«ئەب
ـــە  ـــد، یاخـــود ڕەنگ ـــی تەقان ـــات و تێ ـــوو دەڕۆســـت نەه ـــی زلحـــۆرت ب ئیڤایەك
ــە و  ــڵەژان و خورپـ ــت،  شـ ــەكەوە بووبێـ ــە بۆسـ ــۆنگەی كەوتنـ ــە سـ ــر لـ پتـ
پەشـــێوییەكی دژوار كەوتـــە دڵ و دەروونیانـــەوە و ڕكێفیـــان لـــە دەســـتدا، 
دوای ســـێ ، یـــان چوارجـــار دووپـــات كردنـــەوەی وێســـتەكە هـــەر ملـــی نـــەدا، 
ـــی خۆیـــش بەرزەفـــت  ـــەت كۆنترۆڵ ـــە هەندێجـــار تەنان ـــە كتوپڕانەی ـــەو حاڵەت ئ
دەكات و مـــرۆ دووچـــاری بارێكـــی نالەبـــاری وا دەكات لەبریـــی ئـــەوەی پـــێ  
وەســـەر ئیســـتۆپدا بنێـــت، ئـــەو پێكوتەیەیشـــی لـــێ نادیـــار دەبـــێ  و زیاتـــر 
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پـــێ  بەســـەر پێكوتـــەی بەنزینـــدا دادەگـــرێ ، پاڵەپەســـتۆی داوێتـــە ســـەر و 
كارەســـاتێكی تاڵوخوێناویـــی بەســـەر خۆیـــدا دەهێنـــێ ! كـــەس نەیزانـــی داخـــۆ 
ئەگـــەر تۆزێـــك دووربكەونـــەوە ڕادەوەســـتن؟ بـــە بـــێ  لەبەرچاوگرتنـــی 
هیـــچ شـــتێك دەســـتڕێژ دەســـتی پێكـــرد، لـــە چـــاوی بـــەدی هەمـــوو تفەنگـــە 
دڕندەكانـــەوە گیـــان كێشـــان ســـەری دەكـــرد. تەنهـــا ئـــەم ســـەری هەڵنەبڕیبـــوو، 
كـــە ســـەرەتاتكێیەكی كـــرد، هەمـــوو ڕێكوڕاســـت ببوونـــەوە و بەكـــەف وكـــوڵ 
ــان دادەبێژایـــەوە. یـــەك، دوو،  ــتێكی هەمبـــەری خۆیـ و نەتـــرەوە گشـــت شـ
ســـێ ، لـــە ســـنوورترازا بـــوو، فیشـــەك بەســـەر ســـەر و بـــە ناویانـــدا چزەچـــز 
و خرمەژنـــی دەكـــرد و هەوڵـــی بێدەنـــگ كردنێكـــی یەكجاریـــی ســـەداكانی 
ــاری  ــازی ڕوخسـ ــووڵ ئامبـ ــی قـ ــە تینـ ــی بـ ــك، ژوارێكـ ــایەی خەمێـ دەدا. سـ
ــگ و  ــی دڕدۆنـ ــە ڕابردوویەكـ ــی لـ ــی مااڵوایـ ــوو، نەیتوانـ ــتووی بـ تۆزلێنیشـ
ناپارســـەنگ بـــكات، زایەڵـــەی دوا وشـــە هەڵوەریووەكانـــی دایكـــی ئـــەو ســـاتەی 
ڕووخانـــی شـــتەكان و هەمیشـــەیش بزماتـــەی فەرامۆشـــیی گوێچكەكانـــی بوو، 
هەوریـــش هەندێـــك جـــار، یاخـــود زۆرجـــار یـــادی دەچـــوو زاری بـــە تریشـــقە 
و برووســـكەكان بكاتـــەوە كـــە لـــە قەوارەیەكـــەوە بـــەرەو قەوارەیەكـــی تـــر 
بچێـــت و بتوێتـــەوە، بـــەاڵم ئـــەو بیـــری نەچووبـــوو بڵێـــت: شـــیرم حەاڵڵـــت 
نەبێـــت گـــەر بـــەرەو خراپـــە بڕۆیت!..ئـــەو كاتـــە چەنـــێ  خەنـــی دەبـــوو ئەگـــەر 
درەختیـــك بوایـــە، بۆیـــە هێنـــدە لـــە درەختـــان ڕادەمـــا، بریـــا هەنووكەیـــش 
ـــە خـــەواس و هەڵســـوكەوتی شـــتەكان،  ـــەوە نەیڕوانیبایەت ـــە چـــاوی منداڵێك ب
ئـــاژاوەی شـــتە هـــەدادان نەگرتووەكانیـــش، هـــەردەم وێنـــەی زارۆڵێـــك 
دەهاتنـــە بەرچـــاوە زوو بەســـاڵداچووەكانی، ئـــەو چاوانـــەی نـــاوادە لـــە ســـیما 
ژاكاوەكەیـــدا ئاســـەواری ڕەگیـــان لەخـــۆدا دادەپۆشـــیی و چرچولۆچییشـــیان 

بـــە نیگاكانـــی دەبەخشـــیی.
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ئیـــدی خامۆشـــیی شـــایلۆغانی گۆڕینـــی لەگـــەڵ خۆیـــدا هێنـــا! بـــەاڵم چ 
ـــە  ـــە و چەرخـــەكان ل ـــر، تای گۆڕینێـــك؟ نزیكـــەی ســـێ  ســـەد مەترێـــك خوارت
جادەكـــە الیانـــدا و خوالنـــەوەی تایـــەكان گیانـــەاڵی تێكـــەوت و هێواشـــێك 
خۆڵەپووتـــی كڕەكییـــان لەســـەروپۆتەاڵك هەڵنیشـــت. ئەوانیـــش هەروەكـــو 
تاســـە و خرۆشـــانیان  تاڕادەیـــەك  بزمـــاری داكوتـــراو ڕاوەســـتابوون، 
ڕووی لـــە دامركانـــەوە كردبـــوو. كاتێـــك بەرزەپـــێ  بـــووەوە، دەموچـــاوی 
بـــە  ئیـــدی  هەڵپەســـێردرابوو.  پیـــادا  جەنجاڵـــی  ترســـێكی  جێگـــەواری 
ئۆپەراســـیۆنەكە، هەموویـــان  ئەنجامـــی  الپڕەســـەنییەوە چوونـــە ســـەر 
شـــەش ســـەربازی جحێڵـــی پتـــەو و تـــازە هەڵچووبـــوون، لـــە بـــزاوت 
ـــەی بەســـتبوو،  ـــدا بازرەق ـــە گیانیان ـــن ب ـــەی باریكـــی خوێ ـــوون، جۆگەل كەوتب
لـــەوەی بەروباخەڵیـــان بپشـــكنن، هێنایاننـــە خـــوارەوە و لەســـەر  بـــەر 
عەردەكـــە دایاننـــان، ئینجـــا ڕایانكێشـــاندنە ڕۆخ ڕێگاكـــە و بـــە تێڕوانیـــن 
و هەڵســـوكەوتی ســـەرفیرازانە لـــە یەكـــدی ڕامـــان. لـــە هەمـــووی ســـەیرتر 
مانـــای ئـــەو تێڕامانانـــەی لـــە گلێنـــە چەقبەســـتووە بزۆزەكانـــدا خوێنـــدەوە 
و ڕووی بـــۆ ســـەر الشـــەكان وەرگێـــڕا. زوڵفـــی خـــاوی بســـكە بســـك، 
ئارمانیانـــی بـــە بزەخەنیـــن هێنـــا و كەوتنـــە ســـەر ئـــەو تـــرس و شـــەكەتییەی 
ــەكەی  ــەكان ترسـ ــی خورپـ ــوو. خەنەبەندانـ ــتیان پێكردبـ ــەڕەت هەسـ زۆركـ
ـــی ڕاشـــكان كـــرد! چەشـــنی لقەدارێكـــی شـــكاو شـــۆڕبووەوە  ـــان خەڵتان ئەمی
و بەســـەریاندا نوشـــتایەوە، ئـــەوە یەكەمجـــار نەبـــوو گەواهیـــدەری قوربانیـــی 
بێـــت! بـــەاڵم هیـــچ كاتێـــك ئاســـایی نەبـــوو بیبینـــێ . خـــۆی بـــۆ نەگیـــرا و وەكـــو 
ـــا،  یەكەمجـــار ئـــەو دوانیـــوەڕۆ تەمومژاوییەی«قەمبەر«تێیـــدا هەرەســـی هێن
ـــە پەنجـــەرەی دڵیانـــدا ســـۆراخی ئاوەاڵیـــی  گوێچكـــەی بـــە ســـنگیانەوە نـــاو ل
ژیانـــی كـــرد، داخرابـــوو، لەگەڵیـــدا تێڕامانەكانیشـــی داخـــران. چاوێكـــی 
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كڵۆمـــدا و لـــە ســـایەی حەســـرەتێكدا قیتییەكـــەی خـــۆی ڕەهـــا كـــردەوە و 
ـــەكان،  ـــەك پشـــكنینیی گیرفان ـــەك ی ـــە ی ـــەرزی كـــردەوە. كـــە كەوتن ـــك ب تۆزێ
دركـــی كـــرد چاالكییەكـــی ســـەربازیی چاوەڕوانیـــی چەنـــد ناســـنامەیەك 
دەكات تـــا بـــە بێتەلەكـــە بیكەنـــە پۆیالنـــەی ئێزگەی«دەنگـــی گـــەل«. لەنـــاكاو، 
ســـەرجەم شـــپرزەیی و پەشـــۆكان هەڵیلووشـــین و بـــۆ ســـاتەوەختێك 
درزی ئاگایـــی نەیهێشـــت ئـــەم حاڵـــی بێـــت و بزانێـــت چـــی شـــەقڵ دەگرێـــت. 
دەنگـــە دەنـــگ لەســـەر ســـەربازە جوانخـــاس و مووزەردەكـــەدا لەنگـــەری 
گرتبـــوو، تەنهـــا دەنگیـــان وشـــك و مۆمیـــا نەببـــوو، بەڵكـــو جموجووڵیشـــیان 
ــتیانەوە  ــە دەسـ ــراو بـ ــی چاپكـ ــی بەرایـ ــد الپەڕەیەكـ ــكهەڵگەڕابوو. چەنـ وشـ
ـــان  ـــە گەیشـــتە بەرچـــاوی بیری ـــرد، ك دەســـووڕایەوە و دەستاودەســـتی دەك
نەمابـــوو ئـــەم  ڕەوەندێكـــی میوانـــە و نابـــێ  لـــە كارەكانـــی وان ئاگاداریـــی 
پەیـــدا بـــكات، بۆیـــە دەســـتوبرد هەســـتان و هاتنـــەوە ســـەر هـــۆش و 
ــدا  ــە بەڕكییـ ــەی لـ ــد الپەڕەیـ ــەو چەنـ ــوو. ئـ ــرازا بـ ــەكار تـ ــێ  كارلـ ــاوەز، لـ ئـ
دەریـــان هێنابـــوو یەكێـــك بـــوو لـــە ئۆرگاننامـــەی حیزبەكـــەی خۆیـــان. 
ئیتـــر ئـــەم دەتگـــۆ چەندیـــن فرســـەخ ڕاكەڕاكـــی كـــردووە و قوڕقوڕاگـــەی 
ـــە  ـــە پەل ـــی و ب ـــج گەیشـــتە چاوەكان ـــەواوی دەرداوە. هێڵن لمـــی ســـارایەكی ت
هەڵوەرییـــە ســـەرگۆنا پەژمووردەكانـــی، خـــەم و كەســـەرێكی ســـەمەرە 
ــكات!  ــەرس بـ ــەو ڕووداوە هـ ــۆن ئـ ــی چـ ــان دا و نەیزانـ ــارۆی ڕەوانیـ گەمـ
چنـــگ و پەلێكـــی ئەهریمەنیـــی لـــە ناخـــی وەربـــوون، هەرچـــی بیرەوەریـــی 
زوقوماویـــی هەبـــوو هەڵیهێنایـــەوە و بەناعیالجییـــش دووبـــارە نۆشـــتییەوە. 
ماخـــۆالن بووركانێـــك بـــوو تیایـــدا كەوتـــە ورووژان. ئەوانیـــش، بێگومـــان 
ـــان كردبێـــت، دڵتەنگیـــی و خـــەم  ـــە بێخـــی دڵی ـــان، وێدەچـــوو كاری ل هەندێكی
بـــەر دیدەیانـــی لێـــڵ كردبـــوو، هەندێكیـــش خـــەم و ئەفسووســـیان بەســـەر 
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خوێنـــە هێشـــتا نەمەییـــوو و ئاڵەكانـــدا ڕشـــت و خامـــۆش بوونـــەوە. قەدەرێـــك 
حەپەســـان هـــەدای كەســـی نـــەدا  ورتـــە و نققـــەی لێوەبێـــت، پاشـــان هەندێـــك 
ـــە،  ـــە مشـــتومڕ و دەمەقاڵ ـــە ڕادەیـــەك كەوتن ســـكااڵ كـــرا و لەمیانـــی خـــۆدا ب
كـــە ئیـــدی ســـەرەداوەكەی بەدەســـتی كەســـەوە نەمـــا و بێنەوبەردەیەكـــی 
لەبـــەر هەتـــاودا  هەڵكڕووزانێكـــی  كـــە  یەكێكیـــان  بەرپاكـــرد.  فراوانـــی 
قەرەخەرمانییانـــەی پێـــوە دیاربـــوو، وەك بڵێـــی كوچكێـــك لـــە ســـنگیدا لێبـــدا، 
ـــۆ  ـــوە ب ـــی: ئێ ـــردن و گوت ـــی وەرســـووڕاند و ڕووی تێك چـــاوە بەدخووەكان
وا تەنگەتـــاو بوونـــە و پەشـــۆكاون، بۆچـــی خۆتـــان بـــە خەتابـــار دەزانـــن، 
ڕەنگـــە ئـــەو ئۆرگاننامەیـــەی دۆزیبێتـــەوە، یاخـــود لـــە باخەڵـــی هەڤاڵێكـــی 
ـــش  ـــی حیزبی ـــەر ئەندامێك ـــش ئەگ ـــت. دوای ئەوەی شـــەهیدماندا دەری هێنابێ
بێـــت لـــە بـــەرەی دوژمـــن چـــی دەكات؟ بـــۆ لەناومانـــدا نییـــە؟ لـــەوەش بتـــرازێ ، 
ـــد  خـــۆ ئێمـــە بـــە دەســـتی ئەنقەســـت ئـــەم چاالكییەمـــان ئەنجـــام نەداوە!..چەن
ـــی هـــەروا  ـــزب چاپكراوەكان ـــڕی كـــە حی ـــان دەرب ـــەوە ناڕەزایەتیی ـــەك ب دانەی
ـــە پـــاش  ـــوو، بۆی ـــەاڵم دەرئەنجامێكـــی نەب ـــەوە! ب ـــا بدۆزرێن ـــادات هەت فـــڕێ  ن
ــدام،  ــەر ئـــەوەی ئەنـ ــڕا هاتنـــە سـ ــدا و وێكـ بێدەنگییەكـــی كـــورت، نووچیانـ
یاخـــود الیەنگـــر نەبـــووە و بـــە وتـــەی چڕوچـــاو هەڵكڕووزاوەكـــە قایلبـــوون 
و زووتـــر لـــەو مشـــتومڕە ڕەخســـان. ئەوســـا دوانیـــان لـــە مابەینـــی خۆیانـــدا 
ئـــەوەی  نەیـــان دەبڕییـــەوە.  بێســـەروبەر و  كەوتبوونـــە كەینوبەینێكـــی 
زیاتـــر پێـــی دادەگـــرت و بە«كارەســـاتە دڵتەزێنەكـــە« نـــاوی دەبـــرد زۆر 
پێـــی كارتێكـــراو بـــوو، بـــە ئیشـــتییای شـــەڕەوە داخـــاوت و ئـــەوی دیـــش 
ڕوویەكـــی تێنـــا و پێـــی وت: تـــۆ هێشـــتا نەبوویتـــە بـــە زیندەوەرێكـــی 
سیاســـیی، هێشـــتا هـــۆش و گۆشـــی ئـــەوەت نەهاتووەتـــە بـــەر ببیتـــە 
یەكێـــك! بزانـــە چەنـــد ســـۆزدارانە مامەڵـــە لەگـــەڵ ڕووداوەكانـــی مێـــژوودا 
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دەكەیـــت و لـــە دەرەوەی قۆناغەكـــەوە تێـــی دەڕوانیت!..ئەویـــش كـــە لـــە 
ـــوو دووكـــەڵ  ـــێ بەســـەر هاتب ـــدا وای ل ـــار زانین ـــە گوناهب ـــی و خـــۆ ب تووڕەی
لـــە ئومێـــدی بەرزدەبـــووەوە و چاوەكانیشـــی پزیســـكیان لێـــوە دەپـــژا، بـــە 
كـــرژ و مۆنییـــەوە نیگایەكـــی برووســـكەئامێزانەی تێگـــرت و بەجێیهێشـــت، 
دووركەوتـــەوە، دوورتركەوتـــەوە و ئینجـــا لـــە دوورەوە لەمـــی ڕوانـــی، 
ـــە دەســـتیا شلوشـــۆڕببووەوە و  ـــەوی دا، ل ـــەی ئ ـــش ســـەرنجی چەكەك ئەمی
زوو زوو ئـــاووڕی لـــە جـــادە مردووەكـــە دەدایـــەوە و دەیڕوانییـــە الشـــەكان، 
چـــوون شـــەپۆلێكی دڕنـــدە و سەرشـــەقی جەنگێكـــی  نەفرەتبـــار و بـــەردەوام 
ڕایدابنـــە ڕۆخ، هەتاكـــو پـــاش قەدەرێـــك شـــی ببنـــەوە، ئێســـقانەكان ببـــن بـــە 
ــە  ــومارەكان تەتەڵـ ــە بێشـ ــەك و كرمـ ــە هێڵـ ــێ  بـ ــتەكەیش ببـ ــۆڵ و گۆشـ خـ
ـــە  ـــد ئۆتۆمبێلێـــك، كـــە گەیشـــتنە نزیـــك چاالكییەكـــە، وەكـــو گوللـ ـــكات. چەن ب
تێیانتەقانـــد و لـــە هەتـــەری چـــاو دیارنەمان..ئیتـــر ئـــەو كـــە وەرگەڕایـــەوە، 
لـــە ئەندێشـــەی ئەمـــدا نهێنییەكـــی دانســـقەی چەســـپاند، تێبینیـــی ئـــەوەی كـــرد 
بەگومانێكـــی مەزنـــەوە هەســـت بـــە ونكردنـــی شـــتێكی بایەخـــداردەكات. هەتـــا 
دوور كەوتـــەوە هەســـتی كـــرد هەمـــوو شـــوێنەكان بوونەتـــە تاپـــۆ و تارمایـــی 
هـــەاڵژاوەكان و دوا ئـــاووڕی ئازارێكـــی بەتیـــن و لەبەرگـــری بـــەدەری 
لەگەڵـــدا ڕاگەیانـــد و لێوەكانـــی بەشـــبوونەوە و هیســـتیرییانە كەوتـــە وێـــزەی 
ئـــەو كاسەســـەرانەی لەوێـــوە خلۆردەبوونـــەوە و وتـــی:  گوێچكەكانـــی 
ڕاســـتە، ئێـــوە پێگەیشـــتووتر و كامڵتـــرن! ڕاســـتە داكۆكـــی و دۆســـتایەتیی و 
مامەڵەكـــردن لەگـــەڵ ســـۆزدا لـــە شـــتێكی تـــر نزیكـــت دەخاتـــەوە ئەویـــش تەنها 
ـــوو  ـــرد، هەم ـــی ك ـــو حەیدەر«هاوارێك ـــی، چونكە...«ئەب ـــە دڕندەی ـــە ل دووریی
ـــا  ـــاڵ ب ـــەن، یاڵ ـــوە گەنگەشـــەی چـــی دەك ـــەوە ئێ ـــدی: ئ ـــوون، نەڕان ـــگ ب بێدەن
ـــن، دەی  ـــاوە دەتەن ـــەم ن ـــا داڵەئاســـنینەكان ئاســـمانی ئ ـــدە ناب ـــن، ئەوەن بڕۆی
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دەســـتوبرد..چاوی ئـــەم، زەوییـــە ناڕێـــك و پـــڕ كەنـــد و قۆرتـــە بێئەندازەكـــەی 
دەماشـــتەوە. بـــەر لـــەوەی بـــڕۆن، ئیڤاكەیـــان گـــڕدا و ئاســـمان بـــە چـــەڕە 
دووكەڵـــی ســـووتانەكەی قانگـــدرا. زەمـــەن وەكـــو ڕووبـــار لـــە پێچەكانـــی 
خۆیـــدا ئاوادەبـــوو، لەبـــەر تەمـــەن دەڕۆیشـــت و دڵنیابـــوو لـــەوەی جارێكـــی 
تـــر ناگەڕێتـــەوە. ئـــەو ئـــازارە ســـەربزێوەیش، كـــە لەمدیـــوی شـــتەكاندا 
ـــەرەو  ـــوو، دەیویســـت ب ـــەم ســـێرەی وی ب ـــی ئ ـــوو قەاڵچۆكردن ـــی ب چەپۆكان
ــرد مـــرۆڤ  ــتی دەكـ ــەو ڕۆژە هەسـ ــەرێ . ئـ ــە بوونـــی بـ ــران و باژێڵـ هەڵدێـ
ــێ   ــت، ناتوانـ ــك بێـ ــی التەریـ ــت و لێـ ــتێك هەڵبگرێـ ــوو شـ ــە هەمـ ــت لـ دەسـ
دەســـت لـــە ســـۆزپەروەریی بەربـــدات و ســـەرمایەی ئینســـانبوونەكەی 
خـــۆی كـــە دڵێكـــی زینـــدووە پێشـــێل بـــكات و تـــووڕی هەڵبداتـــە ژێـــر پێـــی 
دڵڕەقییـــەوە. نەیتوانـــی دەســـت لـــەو دەموســـاتە  بكێشـــێتەوە و خـــۆی لـــێ 
ـــە شـــەقڵگرتووە  ـــەوارە و بوون ـــە ق ـــوو ل ـــە بەشـــێك ب ـــكات، چونك ـــی ب بێبەری
ناوازەكەی..كـــە لـــە شـــەوە بـــێ  مانگەكـــەی دواتریشـــدا كەوتنـــەڕێ  و بـــەرەو 
ســـەرێ  هەڵكشـــان، خەواڵوویـــی ئـــەو مۆتەكـــە و خەونـــە ســـامناكە هێشـــتایش 
بەربەســـتێكی پتـــەو و مكـــووم بـــوو چاوەكانـــی بـــەر نـــەدەدا و نەیدەهێشـــت 
بێتـــەوە نێـــو ئـــەم دنیایـــە و پێڵـــووە بەشـــەكەتیی قورسەكانیشـــی بكەونـــەوە 
باڵەفـــڕە. ســـەرێ ، ئـــەو ســـەرێیەی دەیویســـت لـــە مەڵبەنـــد و هەوارگـــەی 
دەركردنەكـــەی ئاودیـــوی بـــكات كەوتبـــووە ســـەختاییەكانی سەرســـنوور، 
ســـنووری ئەمدیـــوی ئـــەو شـــاخ وكێـــوە بـــە ئاســـمانداچووانەی چاویـــان پـــێ  
هەڵدەگڵۆفـــت و هەواڵـــەی ســـەر زینـــی ئـــەو هێســـترەیان دەكـــرد كـــە ئەمدیـــو 
ـــا  ـــەك هەت ـــوو، ن ـــاوا دەب ـــی و ئ ـــر ســـمە تۆزاوییەكان كەوشـــەنی دەخســـتە ژێ
بیگەیەنێتـــە بەهەشـــتی دەربازبـــوون، بەڵكـــو ســـەرباری ئـــەو ناخۆشـــیی و 
دژوارییانەیشـــی، لـــە بەهەشـــت دەربـــەدەری بكـــەن. كـــە ڕێگایەكـــی دوور و 
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ـــەدای  ـــە ســـاتێك ه ـــراودا تاق ـــی دیاریك ـــاوی خاڵێك ـــە پێن ـــت و ل ســـرك دەبڕێ
ــتێ .  ــە ناوێسـ ــە غایلـ ــت و لـ ــر دەبێـ ــەوەی تیژڕەوتـ ــادات، بیركردنـ ــۆی نـ خـ
هەرچەنـــدە پـــێ  بەســـەر ســـەختەاڵن و پێوارییەكانـــی تێفكریینـــدا دەنێـــت و 
جڵـــەو بـــۆ هەویـــاكان بەرهەڵـــدا دەكات و بەتاوتـــر دەیاننێرێتـــە خزمەتـــی 
ڕەوگـــە و خۆیـــان پـــێ  شاگەشـــكە، یاخـــود خەمبـــار دەكات، دەڕوات و 
بـــەدووی ئـــەوەدا عـــەوداڵ دەبێـــت، ئـــەو شـــتەی بـــە پنـــت و قۆناغێكـــی 
تـــری دەربازبوونـــی خـــۆی دادەنێـــت، لـــە ئاژاوەیەكـــەوە بـــۆ یەكێكـــی تـــر، 
پاشـــتر بـــۆی دەردەكەوێـــت بێجگـــە لـــە داوێـــك، یاخـــود كوێـــرە كەلەبەرێكـــی 
زەوی ســـەر ڕێگاوبانەكـــەی بـــەوالوە هیچـــی تـــر نییـــە، یانێخـــۆ بێجگـــە 

لەڕەوڕەووكـــی خەونێـــك بتـــرازێ  شـــتێكی ئەوتـــۆی تـــر نییـــە!

ـــەی  ـــورج و گۆڵ ـــی وگ ـــۆز و خۆاڵوی ـــان ت ـــۆرە گی ـــن ب ـــە ڕدی ـــەو كاروانچیی ئ
ڕایانســـپارد بیگەیەنێتـــە سەرســـنوور، وتـــی: دەبـــێ  بگەڕێینـــەوە و بـــە الیەكـــی 
تـــردا بڕۆیـــن، دەبـــێ  لـــە ئاوەكـــە بتپەڕێنمـــەوە و بـــە زینـــۆی ئـــا ئـــەو شـــاخە 
ســـوورەدا بتگەیەنمـــە ئەودیو..هـــەر ئەمـــەی وت و ئیتـــر وەكـــو تێســـكەی 
تفەنـــگ كەوتـــە بڕینـــی قاچاخەڕێكـــە. لـــەو ســـاتەوەی ئـــەم كەوتبـــووە 
ــوو،  ــووناویی ببـ ــەیر و ئەفسـ ــی سـ ــاری بارێكـ ــە، دووچـ ــەو قافڵەیـ ــەك ئـ تـ
ــی  ــرت، گەرەكـ ــۆڕەی تێدەگـ ــی مـ ــوورهەڵدەگێڕا و خەدەنگـ ــێ سـ ــاوی لـ چـ
بـــوو عەزیەتیـــی و قەڵســـیی وێ  بـــدات، بەتالووكـــە واڵخەكانـــی داژوا و 
ــەی  ــەی تێڕوانینەكـ ــە ئاوێنـ ــەوە. لـ ــی  ڕمووزنـ ــو دنیایەكـ ــە نێـ ــازی دەدایـ بـ
ئـــەودا ئـــەم خـــۆی وەكـــو خوونـــكار دەبینیـــی، یـــان ئـــەو هەســـتەی لـــەالدا 
دەڕســـكا. چوارپەلـــی چارەوییـــەكان، بـــە بـــازووی ئارەقاویـــی و شـــەكەتی 
ئـــەو ســـەربازە ڕەشپێســـتانەی بەرەكانـــی ئـــەو جەنگانـــە دەچـــوون كـــە 
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كەمخایەنـــی  هەڵوەســـتەیەكی  گاهگاهیـــش  بینیبوویانـــی.  فیلمەكانـــدا  لـــە 
ـــری  ـــی بی ـــێ  و پل ـــد و پ ـــوە دەژەن ـــژی تێ ـــزەی پرســـیارێكی تی دەكـــرد و نەقی
ئەمـــی شـــەتەك دەدا و تێفكریینـــی دەئاڵۆســـكاند. خەیاڵـــە چەمووشـــەكەی 
ــتگریی ژیانـــی  ــە گشـ ــا پەرتوباڵوەكـــەی و بـ ــای دنیـ دەبـــووە داوەری ڕەهـ
ڕاپێـــچ دەكـــردە نێـــو قوواڵیـــی خۆیـــەوە و بەهێمنیـــی لـــە وردە ڕەفتـــار 
ئـــەوە  ئامـــادەی  جیابوونـــەوە  قۆزاخـــەی  و  دایدەبـــڕی  عادەتەكانـــی  و 
دەبـــوو ئاگاییەكـــەی حەشـــار بـــدات و لـــە دنیایەكـــی دیكـــەدا گڵۆڵـــەی ئـــەو 
قۆزاخەیـــەی بدڕێنـــێ  كـــە كێڵگـــەی موگناتیســـی نائاگایـــی لـــە ئامێـــزی 
ــاش  ــدی پـ ــردووە. ئیـ ــن بـ ــی لەبەیـ ــی بەرەنگاربوونەوەكانـ ــاوە و ملمالنێـ نـ
ســـڕبوونێكی بێلـــەزەت كانـــگای وەرامـــە بێســـەروبەرەكان ئەمیـــان ســـەرقاڵ 
دەكـــرد و دەیڕوانییـــە هاتـــووی نادیـــار. لەنـــاكاو لەگـــەڵ بڕیـــاری وەرگیـــراوی 
دوای نســـكۆ پەیتاپەیتـــاكان و لێخوردبوونـــەوەی چەندیـــن ســـاڵە، هـــەروا 
بـــە ســـانایی پێـــی وت: بـــۆ كـــوێ  دەڕۆیت؟..ئەمیـــش الچاوێكـــی ڕەوانـــەی 
چـــارەو ســـیما ڕەشـــداگەڕاوەكەی كـــرد و تێبینیـــی كەپوویەكـــی زەبەلـــالح 
ئەوقـــی كـــرد كـــە وردە ئەندامەكانـــی تـــری لـــە ســـایەی خۆیـــدا ڕەواندبـــۆوە! 
وەاڵمـــی پرســـیارەكانی بـــە بێدەنگییـــەوە گـــرێ  دا. نەیزانـــی چ جـــۆرە ناوێـــك 
بـــە ویســـت و مگێـــزی ئێســـتاكانەی ببەخشـــێت، چونكـــە لـــە هەمـــان كاتـــدا 
ـــان  ـــدا هەاڵوێركردنی ـــە ئاوەزی ـــوو و ل ـــان گرتب ـــەك شـــتگەل ناقڕگەی چەردەی
ـــە  ـــی و پەیوەندیی ـــەو دیدەنی ـــاش ئ ـــوو پ ـــردەوە. بەڵگەنەویســـت ب ـــە دەك خەف
ــتی  ــەی ویسـ ــتەكان پێچەوانـ ــوو شـ ــدا، هەمـ ــەڵ ئەزموونـ ــرەی لەگـ ــڕ میهـ پـ
ــەی  ــەوە، ئەوانـ ــی دوور دەكەوتنـ ــی لێـ ــەی ویستیشـ ــەوە، پێچەوانـ دەكەوتنـ
ئەمیـــش تەقەلـــالی دووركەوتنـــەوەی لەگەڵـــدا دەدان بـــە هەویـــای لەئامێزنانی 
لێـــی نزیكدەبوونـــەوە و دڕیـــان بەدوورییەكـــەی دەدا. هەندێـــك پرســـیار 
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ـــە  ـــەوت، دەكەوت ـــۆ دەك ـــە پەلوپ ـــدا دۆشـــدادەما و ل ـــەر یان ـــوون لەبەرامب هەب
دوڕیانێكـــی ســـەخت و ئەســـتەمەوە، وەنەبێـــت بەرســـڤیانی نەزانیبێـــت، یاخود 
ـــا  ـــە پێچوپەن ـــان نەبووبێـــت، بەڵكـــو حـــەزی نەدەكـــرد بكەوێت بەرســـڤێكی بۆی
و گۆشـــە وكەنارەكانـــی وەاڵمدانـــەوە. هەســـتی بـــە گورگانەییـــان دەكـــرد، 
شـــەویاڵگەی ئالـــوودەی خوێنـــاو و لیـــكاوی قووتـــدان و ونجـــڕ ونجڕكردنیان 
لـــە ڕوویـــدا بەرجەســـتە بـــوو، دەبوایـــە هەتـــا شـــنگ و تاقەتـــی لـــە بـــاردا بـــوو 
ـــە. نەیدەتوانـــی قەوانـــی بێـــزراو و ســـوواوی ســـەرتاپای تەمەنێـــك  هەڵبهاتای
بخاتـــە ســـەر گرامافۆنـــی جووینـــەوە، چونكـــە دەبوایـــە پێشـــینەیەكی گونجـــاو 
ڕابـــەری وەرامەكـــەی بـــكات و زریزەیەكـــی لێكدانەبـــڕاو لـــە تێپەڕیـــووەوە 
ـــە  ـــش بكەون ـــی تری ـــوو گاهگاهــــ ئەوان ـــكات.  شـــیاو ب ـــەڵ ب ـــە ڕای ـــا هەنووك ت
تەڵفیـــزە پێكردنـــی و خەڵتانـــی گاڵتەجاڕیـــی و پێكەنیـــن بـــن. ڕەنگیشـــە بیـــان 
ـــە خـــودا  ـــووە و ب ـــەروا هات ـــت؟ ه ـــان دەوێ ـــە ژی ـــە چـــی ل ـــەم كابرای ـــە: ئ وتای
بـــە شـــێوەیەكی تـــر بەســـەرناچێت و ڕانابوورێـــت! بـــە بـــێ  خواســـت و 
ئـــارەزووی خـــۆت پەیـــدا دەبیـــت و ئاوایـــش دەبیـــت. هەمیشـــە وتوویانـــە 
ـــەاڵم  ـــەوە. ب ـــن هـــەر دەتەنێت ـــی گـــۆی زەومی ـــێ  كەڵەشـــێریش ڕووناكای ـــە ب ب
كوانـــێ ؟ ئایـــا ئـــەوە لەســـەر بارودۆخـــی ئێمـــە پیـــادە دەكرێـــت؟ دەبـــا ئـــەم 
ـــا ئـــەو  ـــە نەدەینەبـــەر جـــا ب ـــاڵ و ڕكـــە ســـەخت و دژواران هەمـــوو ڕچـــە و ی
تیشـــكەمان لـــێ هەڵبێـــت. هەڵبەتـــا ڕۆژی ئێمەومانـــان  بـــێ  چەنـــد و چـــۆن 
شـــێوە و تـــام و بۆیەكـــی دیكـــە دەگرێتەخـــۆ! ئـــەی تـــۆ چـــی هـــەی ســـەرقۆت، 
ڕەنگـــە ماڵوحاڵێكـــی مامناوەنجیـــی و ئـــەرك و مووچەیەكـــی باشـــت هەبـــێ ، 
ئـــێ  بـــۆ خـــۆت بـــۆ ناژییـــت، چیـــت لـــە ســـەرەگێژەی ئـــەم كێشـــمەكێش و 
گیـــرودارە داوە؟!..ئاخـــۆ لـــە وەاڵمـــی ئەوانـــەدا دەتوانێـــت نەڵێـــت: هەڵبەتـــا 
لـــە دیـــد و تێڕوانینـــی ئێســـتامدا، هەمووتـــان ڕاســـت دەفەرمـــوون، چونكـــە 
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ـــان  ـــان دەكـــەن، هەمووت ـــەوەی خۆت باســـی گۆشـــەنیگا و ویســـت و بیركردن
ـــەوە  ـــن درك ب ـــەاڵم م ـــەن، ب ـــك دەگ ـــن و لێ ـــی دەب ـــری حاڵ ـــی یەكت ـــە زوبان ل
ـــە ســـەرمدا بااڵدەســـتە.  ـــاواز ب ـــەواو جی ـــی وەرامدانەوەیەكـــی ت ـــەم زمان دەك
ـــی  ـــی ئێمـــە هـــەر ســـەرهەڵگرتن و دەربەدەری ـــا هەمـــوو زیندەگی دەڕۆم، چم
و لەگـــەڵ ڕێگاوبانـــی ســـەخت و زۆزان و گەرمەســـێركردن و چـــادر و 
تـــاوڵ هەڵـــدان و شـــەبەیخوونی دوژمـــن و تۆفـــان و ســـووتان و لەهیـــی 
ـــە پێواریـــی  سروشـــتدا زۆران گرتـــن و ملمالنـــێ  نەبـــووە؟ بـــەردەوام ڕوو ل
و پەرتـــگا نەبووینـــە؟ ئـــەی بـــۆ ئـــەم ڕۆیشـــتنە بۆتـــە ورووژێنـــەری پرســـیار 
شـــتێك  هیـــچ  كـــردووە  ئـــەوەم  ســـۆزەی  دەمێكـــە  دایكاســـاندوون؟  و 
لـــەم هەرێـــم و دیـــارەدا نەماوەتـــەوە بـــە خۆیـــەوە ســـندمم بـــكات. ئـــەم 
ڕێگایەیـــش مـــن هەڵمنەبـــژاردووە! چونكـــە هەرگیـــز میـــوەی بێوەفاییـــم 
نەخـــواردووە تاكـــو بێوەفـــا بـــم و زێـــد و واری خـــۆم بـــە فەرامۆشـــیی 
بســـپێرم، تاراوگەیـــش مایـــەی قێزەوونییەكـــی بـــێ  تخوومـــە و ڕەنگـــە لـــە 
ـــە  ـــە خۆمـــەوە بئاڵێنـــم هەتاكـــو نەبێت ـــی ژیانێكـــی دی ل ســـەرزەمینێكدا توێژاڵ
ســـێبەر بـــۆ ســـەرزەمینی یەكەمیـــن، بـــەاڵم هەرگیـــز بیرم ناچێت لـــە دەرەوەی 
جوغـــزی زێدەكەشـــمدا بـــۆ ئـــەوە تێبكۆشـــم لـــە نۆژەنـــەوە پشـــكنینێكی 
دیكـــە بەرپـــا بكـــەم، پشـــكنینێك نەخشـــەیەكی تـــازەی هەنووكانـــە بـــۆ ئـــەو 
ڕابـــردووە تەیـــار بـــكات كـــە هـــەردەم لـــە حاڵـــی حـــازر و ئێســـتادا ئامادەگیـــی 
ئـــەوەی مەملەكەتـــی  و ســـیحرێكی بەهێزتـــر بەرزەفـــت دەكات، لەبـــەر 
ــم  ــەیر و عاجباتییـ ــتی سـ ــدا زۆر شـ ــاگا و خەونەكانیشـ ــە ئـ ــە و لـ نادیارییـ
ـــە  ـــردووە، ئەوەی ـــی نەب ـــم پێ ـــش هێشـــتا پەیی ـــەو شـــتەی منی ـــووە. ئ ـــدا بینی تێ
دەشـــێ  لـــە دەرەوەی مەجهوولـــدا نەتوانـــم هەڵبكـــەم،  بمخنكێنـــێ   و مردنـــم  
بـــە گـــژدا بـــكات، لەوانەشـــە بازنـــەی عومرێكـــی تـــر تـــەوەرەم لـــە دەوردا 
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ـــی  ـــا خـــۆم لێ ـــە تەنه ـــەر ب ـــەوا ه ـــەوە ئ ـــاكام هـــەر شـــتێك بكەوێت بكێشـــێت، ئ
ـــەی  ـــەو سووســـە ئەفســـانەیی و جادوویی ـــرد ئ بەرپرســـیار نیم!..هەســـتی ك
لـــە ســـۆنگەی ئەوەوەیـــە هێـــدی هێـــدی هەڵچوونـــی درەختـــی تەمەنـــی بـــەدی 
دەكات، پەیـــی بـــەوە دەبـــات لـــە گەنجیـــی و تاڤـــی ســـەردەمەكەی پچـــڕاو 
ـــی  ـــی قەترانی ـــەو ســـەڵتە ســـۆراخە خەناوكێك ـــەوە، ئ ـــڕاوە ..وەاڵم نادات و داب
درێـــژ دریـــژ دەهۆنێتـــەوە و گەردنـــی ناســـكۆڵەی ڕۆحـــی پـــێ  گەمـــارۆ 
دەدات. خەفەبـــوون دایدەگرێـــت. شـــەكەتیی و شـــەپڕێویی ڕێگاوبـــان نیـــوەی 
ـــۆ بەكێشـــكردنیان  ـــووزە و خ ـــی كێشـــاوە، بـــە ئاســـتەم شـــەقاوەكانی ن گیان
ــوویەك  ــۆ پشـ ــتەرەكە بـ ــتی هێسـ ــەر پشـ ــارە لەسـ ــەوە. جارجـ ــدا ماوەتـ تێـ
دادەبەزێـــت و ڕێ  دەبڕێـــت، هەرچەنـــد خولـــەك جارێكیـــش خـــۆی بـــە كلـــك 
و بـــژی واڵخێـــك لـــە واڵخـــە پشـــوو قورســـەكانەوە دەگرێـــت و لـــە هەڵدێـــران 
و هەڵخلیســـكان چاوپۆشـــیی دەكات. ئینجـــا بـــە ناڕەزاییەكـــەوە بـــە خـــۆی 
دەڵێـــت: لـــە واڵخـــەوە بـــۆ پیادەڕۆیـــی و گـــوزەر لـــە ئـــاو و..دەمـــی بـــە شـــتی 
بەرینتـــر ئاواڵـــە دەبێتـــەوە، كەچـــی لـــە پڕێـــكا دەكەوێتـــە بیركردنـــەوە و 
ـــە  ـــەو تول ـــە چـــۆن ب ـــەو واڵخان ـــەی ئ ـــێ : ئ كەســـە پەنهانەكـــەی ناخـــی دەدوێن
ڕێچكانـــەدا بـــە بارێكـــی ئاوهـــا گـــران و تاقەتپڕووكێنـــەوە جێگایـــان دەبێتـــەوە 
و بـــێ پـــەروا و ســـڵەمینەوە و گوێدانـــە دۆڵ و نشـــێوە قـــووڵ و هەزاربـــە 
هـــەزار و بێبەزەییـــەكان بەرســـڤی دارعاســـای كاروانچییـــەكان دەدەنـــەوە؟..
وزە و توانای وێنەی گەرمی پێوێك لە نزمبوونەوە و هاتنەخوارەوەدابوو، 
هەســـتی كـــرد ڕۆحێكـــی تـــر هاتووەتـــە بـــەر گیانـــی. كاروانچییە ڕەشـــداگەڕاوە 
ــار  ــەن! جاروبـ ــەی دەكـ ــوون ڕەوانـ ــی ونبـ ــەرەو قۆرتـ ــش بـ ئارەقاوییەكانیـ
چـــاوی نـــزای، چـــاوی وێـــرد و پاڕانـــەوەی بـــەرز دەكـــردەوە و دەیگـــوت: 
هـــەر مـــن چراخانـــی ئەســـتێرەكان ســـووژدەیان بـــۆ هێنـــام؟ هـــەر مـــن 
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خـــۆری كـــوژاوەم بـــەدی كـــرد و مانگـــی كزۆڵەكـــردووی ســـەر درەختـــی 
ـــوە دەبەســـتەخوارەوە؟.. شـــەوم بینیـــی تریفـــەی بێڕەنگـــوڕوو بازرەقـــەی لێ
لەکاتێکـــی وادا وەكـــو  كـــێ  دەوت و بۆچـــی  بـــە  ئەمانـــەی  نەیدەزانـــی 
ڕەوانـــەی  بێدەنگیـــی  دەچـــوو  لـــەوە  زنۆقـــی  بـــەاڵم  دەدوا،  شـــاعیرێك 
ــە  ــو قەتارەكـ ــترێكی نێـ ــكی هێسـ ــكە لووشـ ــە و لووشـ ــكات. پڕمـ ــی بـ تەنیایـ
ـــی  ـــوو، لێ ـــەواو نائاســـایی ب ـــڕادەی پێبەخشـــیی، دەنگێكـــی ت حەپەســـانێكی بێ
نزیـــك كەوتـــەوە، كەوتـــە قیـــژە و هـــاوار و نەعرەكێشـــان، تـــەواو درشـــت و 
قەبەتـــر لـــەوەی گـــوێ  بتوانێـــت خـــۆی لەبـــەردا ڕاگرێـــت. پێیوابـــوو لەنێـــو 
ـــە و  ـــێ ، ئەوق ـــردووە، دەقیژێن ـــای بەرپاك ـــدا زەن زڕوهـــۆڕ و هەنســـكی گریان
ــی،  ــەی پڕمەكانێتـ ــەیری دەكات، ئاوێتـ ــۆك و سـ ــی ڕمـ ــدەی خەمێكـ گرەویـ
دڵـــی لـــە ترپـــەكان زویـــر دەبێـــت، لـــە كاروانچییەكـــە دێتـــە پێشـــەوە، بـــەدووی 
ڕاڤەیەكـــی ئـــەو دەنـــگ و هەڵاڵیـــەدا دەگەڕێـــت! هەســـت دەكات ئـــەم دنیایـــەی 
بەرامبـــەری پرســـیاری وەاڵم نـــەدراوەی زۆر و زەبەنـــدی تێـــدا پەنگـــە 
و لەناویـــدا پیشـــیان خواردووەتـــەوە. چاوەنـــۆڕی ئەوانـــەی هاتـــووە هەتـــا 
گرێـــی ڕازەكان واز بكەنـــەوە و پتـــر شـــارەزایی دەربـــارە پەیـــدا بكـــەن. 
ـــەكان شـــاراوەیی  ـــەوە و پەنامەكیی ـــە بتەقێنێت ـــەو پەنگخواردوویی پێویســـتە ئ
جێبهێڵـــن و دەركـــەون، پێویســـتە پەیـــی بـــە وەاڵمـــەكان بەرێـــت و چیـــدی 

لێـــی دوورەدەســـت نەبـــێ .

كتوپـــڕ زاری ناكاتـــەوە بپرســـێ ، لەبریـــی ئـــەوە گـــوێ  بـــۆ مشـــتومڕی 
كاروانچییـــە لێـــك نزیكـــەكان ڕادەدێـــرێ . خودانـــی هێســـترەكە هەتاكـــو 
لـــە دژواریـــی ڕەوەزێـــك ئاوابـــوون بـــە دەوروكشـــەی واڵخەكەیـــدا هـــات 
ــەوارەی  ــی غـ ــوڕی و دەنگێكـ ــەرخۆ لێیخـ ــا لەسـ ــە ترسـ ــرت، لـ ــی گـ و الپاڵـ
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ســـەرنجێكی  كـــرد.  بەرهەڵـــدا  ئەســـتوورەكانییەوە  لچولێـــوە  میـــان  لـــە 
پەلـــەی تـــێ  ســـرەواند، هەروەكـــو ئـــەوەی ســـۆراخی ئـــەو عەوداڵییـــەی 
ئەمـــی دووبـــارە لـــە چـــاوە تاســـاوەكانیا خوێندبێتـــەوە، یەكەوڕاســـت ئـــاوا 
هاتـــە قســـە: تاكەكەیمـــان لـــە ئاوایـــی جێهێشـــتووە، زۆریـــان ئۆگریـــی بـــە 
یەكتـــرەوە گرتـــووە، تەنانـــەت بـــێ  یەكتـــر بـــۆ هیـــچ شـــوێنێكیان نابـــەم، 
ئەمجـــارە ئەویانـــە القـــی كوانـــدار بـــوو بۆیـــە نەمخســـتە تـــەك قافڵەكـــەوە. 
ــەوە  ــوێ  دەبنـ ــك جـ ــە لێـ ــوارێ . كـ ــە خـ ــۆی باوێتـ ــڵەمیمەوە خـ ــەوە دەسـ لـ
ــە  ــێتییەك دەبێتـ ــن و سەرشـ ــەریاندایە. خەزریـ ــر سـ ــە لەژێـ ــەم فەرتەنەیـ ئـ
دەســـكەالیان و هەتـــا دەگەمـــەوە مەنـــزڵ دەســـتم لەســـەر دڵـــە بەدڕدۆنگیـــی 
ــزا و  ــا و نـ ــەك دووعـ ــڵەژاندام. هەزارویـ ــە شـ ــم و لـ ــەم دادەنێـ كلۆربووەكـ
ئایەتولكورســـی بـــە جۆشـــوكوڵ دەخوێنـــم و دامانگیـــری شـــێخ و مشـــایەخان 
دەبـــم. ئەهـــا ئـــەو هێســـترەت دیتووە؟..دەســـتە وشـــكەڵگەڕاوەكەی درێژكـــرد 
و وەكـــو ئـــەوەی ســـیغار بپێچێتـــەوە دووبـــارە كەوتـــەوە قســـان. ئەمیـــش 
بـــەرەو  ئـــەو  ئیشـــارەتەكەی  بـــەاڵم  بەرزكـــردەوە،  ئارامـــی  ســـەرێكی 
قوواڵییەكـــە بـــوو، بۆیـــە ئـــەم ملـــی الركـــردەوە و چـــاوی بڕییـــە كەنداڵـــە 
ترســـناكەكەی دەســـتە ڕاســـت و گوێیشـــی هەروەكـــو ڕادارێـــك چاوەڕوانـــی 
قۆزتنـــەوەی شـــەپۆلە ڕمۆكەكانـــی زاری كابـــرا بەپەرۆشـــەكە بـــوو. بـــە 
گومـــان هەڵنەگریـــی تێهەڵچـــووەوە و وتـــی: حەوتـــووی پێشـــوو خـــۆی 
هەڵدێـــرا و ئەوڕۆیـــش وەكـــو دەیبینیـــی لـــە كەالشـــێك زیاتـــر نییـــە. ئێســـتاكێ  
خاوەنەكـــەی پـــاش ئـــەو خەســـارە بـــۆ واڵخدارێـــك ئیـــش دەكات، ئەمەیـــش..
هامانـــا ونكردنـــی گرنگتریـــن دەســـتاوێژی ژیـــان! منیـــش ئەمـــەم لـــە كیـــس 
بچێـــت بـــێ  ســـێودوو ئـــەوی دیشـــم لەدەســـت چـــووە و...هـــێ ..ێ ..ێ .. ی...

ڕڕڕڕ...هۆۆۆ...هـــێ ..ێ ..ێ ..ی...«
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ــرد،  ــە الی دەدا، ڕایكـ ــگا دژوار و تەنگەاڵنەكـ ــە ڕێـ ــوو لـ ــترەكە خەریكبـ هێسـ
ـــەوەی نەكـــرد  ـــووەوە، چـــاوەدووی ئ ـــەرەو ڕووی ب ـــەروا ب ـــم و پ ـــی بی خەڵتان
ئـــەم چـــی گـــۆ دەكات، هـــەر چییەكیشـــی بووتایـــە شـــارییەك بـــوو و چ 
ــتبوو  ــكات جێیهێشـ ــە بـ ــەك گەاڵڵـ ــەوەی ڕایـ ــەر لـ ــوو؟ بـ ــی دەبـ كاریگەرییەكـ
ـــە  ـــەی ب ـــە بەراییەك ـــەی پەیوەندیی ـــگ و بچكۆالن ـــزی تەن ـــووەوە جوغ و كەوتب
دنیاكـــەی خۆیـــەوە و دووبـــارە پابەنـــد و وابەســـتەی هێســـترە پەشـــۆكاوەكەی 
و سەرنوێشـــتەكەی بـــووەوە، ســـەرلەنوێ  ســـەرقاڵ و ئـــاگاداری بارەكـــەی 
ــم و  ــكەی سـ ــۆزی واڵخ و خلیسـ ــم و لمـ ــی سـ ــە دەنگـ ــە لـ ــووەوە و بێجگـ بـ
ـــی و واڵخـــەكان،  ـــوان كاروانچی ـــی نێ ـــای دەنگی ـــە و هێم ـــی ڕەوەك هەنگاوەكان
ــپی  ــد و كۆسـ ــی كەنـ ــەڵ بڕینـ ــا. لەگـ ــارادا نەمـ ــە ئـ ــی دی لـ ــچ گفتوگۆیەكـ هیـ
ڕێگاكـــەدا كەوتبـــووە ڕەنگدانـــەوەی بیـــر كردنەوەیەكـــی پشـــكۆیین و تۆزێـــك 
لـــەو فەزایـــە دابڕابـــوو. ئـــەو واڵخـــەی بـــە كرێـــی گرتبـــوو- زوو زوو لێـــی 
 - نەدەگـــرت  بەردەوامـــی  ناڕەحەتییەكـــی  بەرگـــەی  ســـمتی  دادەبەزیـــی، 
ســـەرباری ئـــەوەی بارێكـــی گردۆڵكـــە ئاسایشـــی بەســـەرەوە كەڵەكـــە بـــوو، 
دەبـــوا بەســـەر بارەكـــەوە دابنیشـــێ ، دوو هێنـــدە بەرزتـــر بـــوو، لەســـەر 
ــترەكەی  ــات و هێسـ ــەوە دەهـ ــە هانایـ ــەی بـ ــتا و خێوەكـ تاوێرێـــك ڕادەوەسـ
بـــۆ ڕادەگـــرت، ئەمیـــش دەكەوتـــە ســـەر پشـــتی بارەكـــە و دەنگێـــك بڵنـــد 
دەبـــۆوە و تێـــی ڕادەخـــوڕی: بـــاژۆ شـــاریی..ئئئی ی ی.. بـــاژۆ دەی بـــە 
درەنگمـــان مەخە..چەنـــد نووكـــە كەوشـــێكی لـــەو بەرزاییـــەوە دەگەیانـــدە 
ـــگڵ.. ـــگڵ دن ـــی سەیروســـەمەرەی دین ـــە تۆنێك ـــی هێســـترەكە و ب ـــەی مل پۆقەت
دینـــگڵ دنگڵـــی وێرغەكـــردن دەســـتی بـــە بڕینـــی ڕچـــەكان دەكـــرد و بەرزتـــری 
ـــی  ـــەوە، كـــە ســـەیری خوارێ ـــی زۆری لەســـەردا بمێنێت ـــەوە. نەیدەتوان دەكردن
دەكـــرد، گێـــژی سەرەســـووڕكە دەبـــوو، پشـــتی، ســـەرتاپای دەیـــدا لـــە زریكـــە 
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و پلـــی دەهاویشـــت، هێنـــدەی ڕادەژانـــد، هێنـــدەی الروخـــوار دەكـــردەوە 
ــن و  ــی پێكەنیـ ــە و حیلكەحیلكـ ــە پڕمـ ــدا لـ ــوو دەیانـ ــی، هەمـ ــار دادەبەزیـ ناچـ
خەنـــی خەنـــی دەتریقانـــەوە. لەوانەبـــوو پەندێكـــی دێرینیـــان وەبیـــر هاتبێتـــەوە، 
تـــۆی گەیانـــدە  كورتەبنـــە قووتیلەكـــە ڕووی تێدەكـــرد و دەیـــوت: چـــی 
ئێرووكانـــە؟ بۆچـــی ئـــەم هەمـــوو جێوبانانـــە دەبـــڕی، ئـــەو هەمـــوو نـــاز و 
نیعمەتـــەی شـــارت بـــۆ بەجێهێشـــت؟..خۆزگە لـــە توانایـــدا بوایـــە حاڵییـــان بـــكات! 
خـــۆی ڕاســـت و قیـــت كـــردەوە و ســـایلی خۆدوێنەرێـــك بەكاوەخـــۆ وتـــی: 
دەڵێـــن ئـــەوەی بـــەدووی شـــتێكدا عـــەوداڵ بێـــت مەحاڵـــە پەیـــی پێنەبـــات و 
نەیدۆزێتـــەوە، ڕەنگـــە تووشـــی ســـەخڵەتیی و ناحەزییەكـــی زۆر بێـــت، ڕەنگـــە 
ــەی  ــی هەڵبژاردنەكـ ــی بێپایانـ ــێ  و باجێكـ ــی بیپڕووكێنـ ــەی ئاوارەیـ چەخماخـ
ـــە، ئاكامـــی  ـــگ ئاكام ـــی خـــۆی، گرن ـــە، قایلبوون ـــگ قایلبوون ـــەاڵم گرن ـــدات، ب پێب
كـــردەوە و هەڵبـــژاردن و سەنگوســـووژەكانی خـــۆی نـــەك هینـــی ئیدییـــان. 
وەلـــێ  دەیشـــڵێن، ئـــەوەی مـــرۆڤ نەیەوێـــت دێتـــە ڕێگای!..لەنێـــو دەنگـــە 
نـــەرم و چاوەڕوانیـــی ڕەوێنـــە وردیلەكـــەی ســـمی چارەوییەكانـــدا دەنگـــەكان 
دەپرینگێنـــەوە و دەنگـــی وردە كوچـــك و پلووكـــە بـــەرد، چـــەو و خیـــز و تەپـــە 
ـــدا  ـــە ملەیەك ـــن و ب ـــەكان دەتەن ـــوو ڕێچكۆڵ ـــی هەم ـــە دەوروخول ـــی خۆڵەك تەپ
ئـــاوا دەبـــن. تۆپبـــاران دەیانخاتـــە نێـــو چێـــوەی بازنـــەی خۆشـــاردنەوە و پـــاڵ 
ــان.  ــەدا ڕاكشـ ــو خۆڵەكـ ــن و لەنێـ ــاوەش گرتـ ــە بـ ــان زەوی لـ ــن، یـ تاوێرگرتـ
ـــۆز و خـــاك  ـــەوە و ت ـــە ناتەبایەشـــە دەیكوتێت ـــاڵ و بەندەن ـــەو قەدپ هەرچـــی ئ
تەیمانێكـــی بڵنـــد لـــە زێـــوار و چواردەوریانـــدا هەڵدەچنێـــت، خۆیـــان لـــە تەنیشـــت 
ـــەدادان و  ـــاش ه ـــات دەدەن و پ ـــدا م ـــەرد و قەڵشـــە قڕێژاوییەكان ـــاش و گاب ت
ــژە  ــەوە و دارگۆیـ ــە وەبەردەگرنـ ــن و ڕێچكەكـ ــانەوە دەبزوێـ ــك دیسـ ئارامێـ

پەرتەكانـــی ســـەر شـــاخێكی مامناوەنجـــی بـــەدوای خـــۆدا جێدەهێڵـــن.
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هێـــدی هێـــدی نیـــری تـــرس و زراوچوونیـــان لـــە كۆڵ بووەوە. گەیشـــتنە ســـەر 
نســـێ  و نیـــزاری الڕێیەكـــی دوور و الیـــان دا. لـــە ســـەركانیاوەكەدا تۆزێـــك 
حەســـانەوە و كوچكاوەرێكیـــان ســـازكرد، كەوتنـــە ژێـــر گەواڵـــە هـــەوری 
چـــەڕە دووكەڵـــی قـــەف قـــەف بـــە بەرزایـــی ئاســـماندا هەڵشـــاخاو. كۆكەیەكـــی 
توندوتیـــژ دەســـتەویەخەی ســـینەی بـــوو، چاوەكانیشـــی بـــە خەســـتیی گلیـــان 
كـــرد. هەســـتی بـــووە نەینۆكێـــك و ســـوورهەڵگەڕانی دەوری بیلبیلەكانـــی 
پیشـــان دا. پیرەمێـــردە بـــە شـــان و باهـــووە بـــە كۆڕەتـــی ســـاڵدا كەوتووەكـــە 
ڕووی لـــێ وەرچەرخانـــد و بـــە تۆنێكـــی کەللــــەشەقانە، بـــەاڵم  وەكـــو ئـــەوەی 
بـــۆ خـــۆی قســـە بـــكات وتـــی: ئەهریمـــەن هاتبـــووە بنكڵێشـــەت، یـــان غەزەبـــت 
لێگیرابـــوو، ناعیالجـــی نەبـــێ  كـــێ  خـــۆی فـــڕێ  دەداتـــە نێـــو بۆتـــەی ئـــەم 
حاڵوبـــارە ناهەموارە؟..ترووكەكانـــی چـــاوی ئـــەم لـــە زیادییـــان دا و هەندێـــك 
ــو  ــی. وەكـ ــە هەڵكۆڵینـ ــە و كەوتـ ــتی خۆڵەكـ ــەر گازەرای پشـ ــە سـ ــی نایـ پێـ
قوماربازێكـــی دۆڕاو، یـــان زارۆڵەیەكـــی شـــەرمنی نێـــو چـــەردە بێگانەیـــەك، 
یاخـــود كۆمەڵـــە نەناســـیاوێك، هەروەكـــو گووڕووەكانـــی وادەی منداڵییەكەی 
ســـەری دانەوانـــد و هەڵینەبـــڕی. چایەكـــە هێـــواش هێـــواش خەریكـــی دەم 
ــی  ــەكان كفنـ ــهەڵگەڕاوە مەرجانییـ ــووە گەشـ ــت پۆلـ ــوو، نەیهێشـ ــان بـ كێشـ
ژیلەمـــۆ لەبەربكـــەن، چەنـــد بـــە ڕوویەكـــی خشـــپیلەی تـــێ  فڕێـــدا و ســـەبر 
ســـەبر لەنێـــو پشـــكۆكاندا لەگـــەڵ بـــرژان كەوتنـــە كێشـــمەكێش و تاقوتریقـــی 
یاخیبوونیـــان گوێچكەكانـــی ئاخنییـــەوە. چەنـــد دانەیەكـــی دا بـــە كوڕیژگـــە 
چڵكـــن و هیـــس داپۆشـــیووەكە و توێكڵەكانـــی یـــەك دوانێكیشـــی داماڵیـــی 
و كەوتـــە نێـــو لەزەتـــی خواردنیـــان. ئـــەو تاموچێـــژەی لـــەو بـــارەدا بـــە 
ــرد و  ــان كـ ــان گەنجینەیـ ــی زوبـ ــكرد، خانەكانـ ــۆی ڕووكەشـ ــقەیی خـ دانسـ
پاراســـتیان بـــۆ ئـــەوەی لەیـــادی بەلەســـە نەبێـــت و لەگەڵیـــدا بمێنێتـــەوە و 
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لەگەڵیشـــیدا ڕۆژێـــك لـــە ڕۆژان ئـــاوای نێـــو دااڵنەكانـــی ژێـــرزەوی بێـــت. 
لەنـــاو قتوویەكـــی بەتاڵـــی پەنیـــردا چایەكـــی لـــە دیـــد و ڕوانینـــی ڕەشـــتر 
و پارچـــە نانێكـــی وەكـــو لەشـــی مێیینەیەكـــی ســـاڵخواردووی جیـــڕ و 
قاشـــە پەنیرێكیـــش كـــە لەمێـــژ بـــوو بۆرایـــی كـــەڕووی گرتبووەخـــۆ و 
ڕەنگـــوڕووی دۆڕاندبـــوو، بـــوو بـــە بەشـــیی و خرایـــە بەردەمـــی. هـــەر یەكـــە 
و لـــەالی خۆیـــەوە كەوتبـــووە خـــواردن، پـــاش نیوەڕۆیەكـــی درەنگبـــوو، بـــە 
قســـەی ئـــەوان پشـــتی ڕێگاكەیـــان شـــكاند بـــوو، ئەوەندەیشـــیان نەمابـــوو 
ــەو  ــوورەی لـ ــوو هەندێـــك گۆیژەسـ ــان چـ ــە تێكنـ ــن. پێـــش بارگـ ــو بـ ئاودیـ
چەنـــد دارە كوڵـــەی بەندەنـــی ئـــەو كـــەژە ســـوورە چنییـــەوە و گیرفانەكانـــی 
ــوو.  ــواردن بـ ــی خـ ــەر خەریكـ ــەوە هـ ــەدەم قۆزتنەوەیشـ ــد و بـ ــێ كەیالنـ لـ
ــەو  ــە و ئـ ــن پۆپـ ــە بەرزتریـ ــەوە ڕێ ، دەیڕوانییـ ــوو كەوتبوونـ ــك بـ قەدەرێـ
گونـــدەی چەنـــد ســـەعاتێك پێشـــتر پیایـــدا گوزەریـــان كردبـــوو، ئیـــدی لـــە 
دواوەڕا ســـڕابووەوە و لێیـــەوە دیـــار نەمابـــوو. لەگـــەڵ ســـووكبوونەوەی 
گیرفانەكانـــدا، كاوێژكردنـــەوەی بیـــر و لێكدانـــەوەكان دەســـتی پێكردبـــوو. 
لـــە دوڕیانەكـــەی ســـەرەوەدا، ڕێگاكـــەی دەســـتە ڕاســـتیان پـــێ  نیشـــان دا 
ــتا  و لێـــی جودابوونـــەوە. پـــاش دابەزیـــن لـــە هێســـترەكە، تۆزێـــك ڕاوەسـ
ــدا  ــە دوا پێچـ ــرد. لـ ــترەوانەكەی كـ ــتی هێسـ ــەوەی دەسـ ــی جوواڵنـ و تێبینیـ
كەوتنـــە ژێـــر پەڵەیەكـــی ئەرخەوانیـــی جـــوان و تابلۆیەكـــی تریـــان پێكهێنـــا و 
ئیـــدی بەیەكجاریـــی لـــە گۆشـــەی ڕامانـــی دەرچـــوون. لۆژلـــۆژ ملـــی ڕێچكـــە 
خۆڵیینـــە ســـەرەوژێرییەكەی گـــرت و دەمـــە دەمـــی زەردەپـــەڕی ئێـــوارێ ، 
ڕێـــك وەك ئـــەوان گوتیان،«چەپەر«كـــە خاڵـــی پشـــكنینی سەرســـنوور 
ـــی  ـــەت و كەســـەرێكی ڕمۆك ـــاوی خەف ـــەوت. هەن ـــە ســـیلەكەوە دەرك ـــوو، ل ب
بوایە!..ئاخـــر  لەگەڵـــدا  هاوڕێیەكـــم  بریـــا  خـــۆی وت:  بـــە  هەڵهێنایـــەوە. 
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هەروەكـــو دایكـــی دەیگـــوت هـــاوڕێ  توێشـــووی ســـەفەرە ســـەفەر! نایەتـــەوە 
یـــادی لـــە چ وادە و دەورانێكـــەوە قووڵیـــی خووســـە و كەســـەری بەســـەر 
ئۆخـــژن و كامڕەواییـــدا هەڵبژادبـــێ ! بـــەاڵم دركـــی كردبـــوو كـــە هیـــچ بـــە 
ڕووكەشـــیی و ســـانایی دڵگیـــر نەدەبـــوو، بۆیـــە خەمێكـــی چـــڕ و بـــێ  هەمتـــا، 
ـــەو ســـاتەوە  ـــژا. ل ـــازاری دڵڕەقـــی ماڵئاواییـــش ئەســـتەمتر دایبێ ـــە خـــەم و ئ ل
ئیـــدی بێووچـــان هەســـت بـــە هەتیوویـــی و پەڕەوازەیـــی و بێناونیشـــانیی 
خـــۆی دەكات. ڕاڕایـــی و بێبارییـــەك دەروونـــی شـــپرزە دەكات، پاشـــگەز 
ـــەر  ـــا ب ـــر و هەشـــتاوتر دەڕوات، هەت ـــار دەكات گورجت ـــەوە، خـــۆی تەی نابێت
لـــە هاتنـــی تاریكیـــی و بارگـــە تێكنانـــی ســـێڵی كـــەم تینـــی خـــۆر بگاتەجـــێ  
و هەنگاوەكانـــی لـــە خاكوخۆڵـــی ئـــەم ســـكۆڵەیەی دڵ و ئـــەم بەشـــەی 
یاخیبوونـــەكان دابڕێـــت و وێنـــەی خێـــوەت پەیڤـــی ڕەهەندەیـــی بەســـەریدا 

بســـەپێت!

تەنیایـــی و خـــەم لـــە هەســـت و نەســـتێكی ســـرك و ڕمـــۆك سەرشـــاریان 
دەكـــرد. ئیتـــر هەمـــوو شـــتێك دێوجامـــەی نادیاریـــی لەبـــەر دەكـــرد، لـــەم 
بگرەوبـــەردە و چاوشـــاركێ  كاتییـــەدا، بوونـــی شـــتەكانی تـــر ڕەویبوونـــەوە. 
تاژییەكـــی  وەكـــو  هەڵدەگـــرت و  پەیدەرپـــەی جێئەتـــەری  خـــەم  بـــەاڵم 
مەعـــالن و چوســـت و چاپـــووك وابـــوو خـــۆی لـــە نێچیرەكـــەی نەدەخافاڵنـــد. 
ـــدا  ـــەوا لەناخی ـــە ئ ـــەری نەگرتای ـــان و وادەیەكـــدا بەرامب ـــە هەمـــوو ئ ئەگـــەر ل
ــت  ــەڵ گشـ ــن لەگـ ــاژۆ و خۆگونجێـ ــنای دەسـ ــی ئاشـ ــنی گیانەوەرێكـ چەشـ
بارودۆخێكـــی دەرەوە و نـــاوەوەی جەســـتەیدا هەڵدەتروشـــكا. كـــە لـــە 
ــووە  ــتا دەبـ ــت، ئێسـ ــەك«دا ڕۆدەنیشـ ــی ژووری«پایەگایـ ــووچ و قوژبنـ سـ
دیـــوار، بیركردنەوەیـــش دەبـــووە پەیـــژە و دەیگەیانـــدە ســـەر قوللــــە و 
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بڵندایـــی ئـــەو شـــوێنانەی لـــە پشـــتەوە جێیهێشـــتبوون و جیایشـــی دەكـــردەوە 
ـــان  ـــان هاوژووریی ـــە، ی ـــە ژینگـــە و دەوروبـــەر و خەڵـــك و ئاپـــۆرای ڕۆژان ل
دەكـــرد، یاخـــود قـــەرەووڵ بـــوون، یـــان حوكمـــی ناڕەوایـــان بـــە ســـەریدا 
ـــوو. ســـەرحەد كـــە  ـــەوەی ب ـــی مەشـــخەڵی بیركردن دەدا. چەخماخـــەی تەنیای
لـــە دواوە بەجێمـــا، وای دانـــا توێشـــەبەرەی ئـــازار و تاڵیـــی و ســـوێریی و 
ــەت  ــدی قـ ــە و ئیـ ــی تازەیـ ــی و وارگەیەكـ ــەورەی بیرەوەریـ ــی گـ ئەزموونـ
قـــەت لێـــی جیانابێتـــەوە. یەكـــەم ئێســـتگە پرســـگابوو، لـــە دڵیـــدا ڕقێكـــی 
بەتینـــی دنـــە دا. هەســـتی بـــەوە نەكـــرد پرســـیارەكان خەنـــدە ئامێزبـــن، بەڵكـــو 
ـــەر  ـــدات. ب ـــا ب ـــە قاق ـــان دەكـــردەوە و دەیویســـت ل ـــەڕووی گەمژەییەكی ڕووب
ـــە دەم وەختێكـــی  ـــێ دەركەوێـــت و ســـەر كەوشـــەن بدات ـــەوەی چەپـــەری ل ل
تێپەڕیـــووەوە، ڕێگاگەلێكـــی فـــرە و زەوەنـــد لەبەردەمیـــدا مارئاســـا دەخـــزان 
و شـــۆڕدەبوونەوە، بـــە گەیشـــتنی ســـەرجەم لـــە ترووكانێكـــدا ڕەوینـــەوە! 
بـــە حەژمەتێكـــی شـــاراوەوە بـــە خـــۆی وت: نازانـــم مـــن ونبـــووم، یاخـــود 
ڕێگاكانـــی پشـــتەوە؟ یـــان مـــن بـــە ونبوونـــی ئـــەوان ونبـــووم؟ یـــان هـــەردووك 
ـــا پایتەخـــت، فەرمـــان پێكراوێـــك  پێكـــڕا هەڵكەوتێـــك ونـــی كردین؟..ئیتـــر هەت
دەســـت بەنـــد و چاودێـــر بـــوو شارەوشـــار لەگەڵیـــدا ڕەوانەكـــرا. ئـــەم 
شـــوێنە نەفرەتییـــە بـــە چەندیـــن وێســـتگەی لێپرســـینەوەدا گـــوزەری پێكـــرد. 
لەوێـــدا ئیـــدی بـــە چـــڕ و پڕیـــی بازنـــەی گـــەش و بریقـــەداری یادوەرییەكانـــی 
ئاوابوونیـــان ڕەتدەكـــردەوە. شـــتگەلێكی زۆر ئاڵـــۆز لـــە پڕێـــكا پەالماریـــان 
دەهێنـــا بـــۆ ئـــەوەی بەســـەر دنیاكەیـــدا زاڵ و بااڵدەســـت بـــن. دایكـــی ڕاســـتی 
ـــە ســـبەینێ  خـــوا  ـــڕۆ لێرەی ـــە، ئەم ـــاڵ وای ـــێ  ب ـــری ب ـــو تەی ـــرۆ وەك ـــرد: م دەك
دەزانـــێ  ســـەری باڵەفـــڕە لـــە كوێـــوە دەردەهێنـــێ ! بـــەاڵم بـــۆ ئـــەو كاتانـــە، 
ڕانەبـــووردن بـــە كۆمەڵـــێ  ئەزموونـــدا، دنیـــای دەكـــردە هەندێـــك فـــرت و 
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ـــد چكچكـــە«ی ســـیحربازی  ـــە چەشـــنی ئەفســـوونە ناوازەكانی«حەمی ـــڵ ل فێ
نـــاوداری شـــارەكەی و ڕاســـتییەكانی لـــێ پەنهـــان دەكـــرد. بـــە چپەدوویەكـــی 
لێـــوە پەژمووردەكانـــی وتـــی: ئـــەوە ئەگـــەر پەلوپۆیـــان هەڵنەقاچـــی بـــێ !..
بەرلـــەوەی خۆیشـــی بـــە یۆتۆپیـــای ســـبەینێ  بســـپێرێت لەزەتێكـــی تیـــژڕەوی 

خۆپەرســـتیی بـــە دەمارەكانیـــدا ختوورەیـــان كـــرد.
 

ئـــەو ژوورەی زۆرێكـــی وەكـــو ئەمیـــان تێـــدا مۆڵدابـــوو، بۆنـــە دڕن و 
هێڕكەرەكـــەی ڕۆژەڕێیەكـــی دەپێـــوا. هەمـــوو ڕۆژێ  دەهاتـــن، نەیدەزانـــی 
ــزران  ــڕای داهێـ ــەن. وێـ ــی دەیبـ ــی بۆچـ ــەاڵم دەیزانـ ــەن، بـ ــوێ  دەیبـ ــۆ كـ بـ
و شـــەاڵڵیی و بێتاقەتیـــی ســـەراپای، خەندەیەكـــی دۆڕاو لەســـەر لێـــوە 
ــد  ــریتە تونـ ــو شـ ــەی لەودیـ ــرد و بیناییەكـ ــەرەتاتكێی دەكـ ــدا سـ بەبارەكانیـ
و تـــۆڵ بەســـتراوەكەوە تیـــژ و تیژتـــر دەبـــوو. توانـــای ئـــەوەی نەبـــوو 
تاریكیـــی بخوێنێتـــەوە. بەحـــاڵ زەفـــەری بـــە دروشـــمێك بـــرد، نوســـرابوو: 
هیـــچ شـــتێك دادت نـــادات، دانپیانـــان تاقـــە ڕێیەكـــە بـــۆ خـــۆ دوورخســـتنەوە 
لـــە ئەشـــكەنجە..ڕاگیرا، زانـــی گەیشـــتوەتە جـــێ  مەبەســـت، وەك ڕۆژە 
تێپەڕیـــوو و بێهـــوودەكان پرســـیارە كەونـــاراكان دووبـــارە دەبوونـــەوە: 
ئەمـــڕۆ چیـــت بڕیـــارداوە، دان بـــەوەدا دەنێیـــت خەفیـــە و ســـیخوڕی و 
بـــۆ تێكدانـــی ئاسایشـــی  واڵتەكەمـــان هاتوویـــت، یـــان نا؟..بێئـــەوەی هیـــچ 
شـــتێك بـــەدی بـــكات، بـــە قووڵیـــی، بـــە ســـوێ  و ناڕەحەتییەكـــەوە تێیـــان 
ڕادەمـــا. ئـــەوەی بـــە هیـــچ كلۆجێـــك بیـــری لـــێ  نەكردبـــووەوە لـــە بنەڕەتـــەوە 
شـــەقڵی بیركردنـــەوەی گـــۆڕی. بـــۆ ئـــەوان باڵندەیەكیـــش لـــە ڕۆژاوا، یـــان 
لـــە ڕۆژهەاڵتـــەوە بهاتبایەتـــە نێـــو ئاســـمانەكەیان ئـــەوا لەبـــەرەی دوژمنـــەوە 
ـــەی   ـــەو گومان ـــە ئیســـتەرەم ئ ـــان بكەوتای ـــەت ســـێبەریش دوای ـــوو، تەنان هاتب
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ـــەم  ـــژوو ئ ـــی دی، مێ ـــۆ یەكێك ـــەوە ب ـــە جەنگێك ـــرد. ل ـــدا دروســـت دەك لەالیان
ســـیناریۆیە و ئەوانـــی دیكەیشـــی ســـەلماندووە و هەمـــوو دەرگاكانیـــش 
ـــە  ـــەوە! ل ـــاوەاڵ دەبن بـــەڕووی ئاســـۆگەی نادادیـــی و تاریكیـــی شەڕوشـــۆڕ ئ
بنچینـــەوە بـــاوەڕ بـــەوە دەهێنـــێ  كـــە هەموو«بەرە«و«ال«بەشـــداربووەكانی 
جەنـــگ بـــە شـــێوەیەك، یاخـــود بـــە شـــێوەیەكی دیكـــە دوورن لـــە داد و هـــەق 
و ڕەوایەتییـــەوە. لـــە ســـۆنگەی ئەوەیشـــەوە ســـێبەرە دوورەكانیـــش لـــە 
دڵیانـــدا بنیاتنـــەری تـــرس و بیمـــن. ختـــوورەی ئـــەو بیرانـــە چركەســـاتەكانی 
ــی  ــێ : دانـ ــژەی دەداتـ ــەی دەكات درێـ ــەوەی فەالقـ ــەاڵم ئـ ــەن، بـ ــر دەكـ داگیـ
ـــت.. ـــە هاســـانی ســـەفەر دەكەی ـــت و ب ـــەرەاڵ دەبی ـــە، ب ـــە بك ـــێ  و تۆب ـــدا بن پێ
بێدەنگیـــی بەڵگـــەی هـــەر شـــتێك بێـــت ئـــەوا بێگومـــان الی ئێمـــە بەڵگـــەی 
قایلبـــوون نییـــە و چەكـــی دانـــەدواوە و ڕەتكردنەوەیـــە. نازانـــێ  ئیعتیـــراف 
لەســـەر چـــی بـــكات! ئـــەوەی وتوویەتـــی هیـــچ الدانێكـــی تێـــدا نییـــە بـــەالی 
بێـــڕادە  بیركردنەوەیەكـــی  چنینـــدا.  گـــزی  و  دەســـتخەڕۆكردن  و  درۆ 
بـــۆ  ببـــووەوە و خـــۆی دەدوانـــد: موخابـــن  ئـــازاردەر دەســـتەوئێخەی 
ڕاســـتگۆیی، ئاخـــر ئـــەو پاســـەپۆرتە نەگبەتـــەی ئـــەو شـــیووعییەم نەكڕیبایـــە 
ــە  ــەڵ خـــۆم نەمهێنابایـ ــە و لەگـ ــمەكەی نەگۆڕیبایـ و«محـــۆ خۆشناو«ڕەسـ
ـــی  ـــی ســـۆڤییەت، چ بەدبەختییەك ـــزەی یەكێت ـــەك، ڤی ـــە ڤیزەی ـــوو؟ بزان چ دەب
ــاتی  ــە سـ ــەر لـ ــان و هـ ــە گومـ ــوو لـ ــە تـــژی بـ ــەوە!..ژوورە تەنگەكـ ــۆ نامـ بـ
یەكەمـــەوە لێپێچەرەوەكـــە پێـــی وت: بـــۆ هاتوویتـــە، كـــێ  ناردووتـــی؟..
ـــەڕەدا  ـــەو ڕووپ ـــوو، دەســـتێكی بەســـەر ئ ـــدا كەوتب پاســـەپۆرتەكە لەبەردەمی
كێشـــا و بـــە خەمســـاردییەكەوە وتـــی: ئەمـــان، یـــان ئەوان؟..ئـــەم دەیزانـــی 
ـــەڵ ئەوەیشـــدا  ـــن، لەگ ـــەوان كێ ـــی ئ ـــەاڵم نەیدەزانی ـــە، ب ـــان كێی مەبەســـت لەم
ویســـتی بڵـــێ : مـــن لـــە هەموویـــان هەاڵتـــووم.. ســـوور دەیشـــیزانی كەڵـــك 
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ــردن.  ــەیی دەكـ ــەی کەللــ ــات. بێدەنگییەكـ ــوە نەهـ ــی لێـ ــە متەقـ ــت بۆیـ ناگرێـ
ــارەكە ســـەرێكی بـــۆ  ــاو هاتـــووە ناحـــەز ڕوخسـ ــا گیرفانـــی چـ ڕیـــش هەتـ
ـــۆری گشـــت  ـــە الب ـــوو ب ـــوون، لەشـــی ب ـــی بەرب ـــد. تێ ـــە لەقان ـــەی دیك دوانەك
گێڵگـــەی  لەســـەر  ئەشـــكەنجەیەك  شـــێوە  هەمـــوو  و  ئازارێـــك  جـــۆرە 
جســـتەیدا پراوەكـــرا. لـــە خـــۆی ڕانەدەبینیـــی بەرگـــەی زەبـــر و زەنگـــی 
ئـــەو هەمـــوو ئەشـــكەنجە و تێهەڵدانـــە بگرێـــت. هەســـتی كـــرد بیرێكـــی 
ــووەوە  ــا بەرنەبـ ــت. هەتـ ــێ  هەڵدەهێنجرێـ ــی لـ ــن و ژانـ ــە و خوێـ ئیرتیوازییـ
ســـەر زەوی لـــە كۆڵـــی نەگـــەڕان. ڕاســـتیان كـــردەوە، لەســـەر ئەســـكەمیلەكە 
ـــدا  ـــوول خواردن ـــچ و ل ـــە پێ ـــازارەوە ل ـــە دەســـت ئ ـــەو دۆخـــەی ب ـــا. ل ـــان ن دای
ـــا و  ـــە پرســـیارە بێمان ـــەوە و دیســـانەوە پرســـیارێك ل ـــڕ دەگەڕان ـــوو كتوپ ب
ســـەرەتاییەكانیان لێدەكـــردەوە، زۆر كەڕەتـــی تریـــش هـــەر لـــەو دەمانـــەدا 
لێـــی كرابـــوو، هەڵبەتـــا تاقیكردنـــەوە بـــوو، تـــا بۆیـــان دەربكەوێـــت تـــاچ 
ـــەم  ـــرن. ئ ـــە خـــۆوە دەگ ـــی ب ـــەك بەرســـڤەكان لێكچـــوون و هاوجووتی ڕادەی
دووبـــارە هەمـــان خاڵـــی دەخســـتەوە ســـەر پیتـــە ئاشـــنا و نەگـــۆڕەكان و 
ــاڵنێتی.  ــرۆڤ پەسـ ــتا مـ ــەوت، ئێسـ ــەرئاو دەكـ ــیی سـ ــاران ماسـ ــۆ: جـ دەیگـ
دەمویســـت دووربكەومـــەوە لـــەو شـــتەی گەرەكـــم بـــوو، هەمـــوو ســـۆنگە و 
ئەنجامەكانـــی ئاشـــووب و ئـــاژاوەم ڕەتدەكـــردەوە و قێزیشـــم لـــە ئەركەكـــەم 
دەهاتـــەوە، هەســـت و خوســـتم بـــەرە بـــەرە ڕووی لـــە خامۆشـــیی كـــرد. بـــە 
تەمابـــووم شـــێوەی زیندەگییەكـــەی خـــۆم خـــۆم بیڕســـكێنم و نەخشـــەیەكی 
نوێـــی بـــۆ بكێشـــم. دەمگـــوت ڕەنگـــە لێـــرە ئـــەو ئاواتـــەم بێتـــەدی، بـــەاڵم 
وادیـــارە هەروەكـــو دەڵێـــن هەتـــا مـــرۆڤ بـــای لێبـــەر نەبێـــت چوارمشـــقی 

لێـــی دانانیشـــێت!..
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دوای ئـــەوەی لـــە بەندیخانەیەكـــی گـــەورەدا جێگیـــر دەبێـــت، كـــە بە«زیندانـــی 
ــەو  ــدی ئـ ــدی هێـ ــدەدات هێـ ــی هەوڵـ ــە ناچاریـ ــەن، بـ ــر«ناودێری دەكـ قەسـ
ـــۆ دەپرســـێت؟ زۆر  ـــراوە؟ ب ـــات ن ـــد ســـاڵە بنی ـــكات. چەن شـــتانە فەرامـــۆش ب
ـــت:  ـــەوە تێدەفكرێ ـــت. ل ـــەوە ڕۆنرابێ ـــە ســـەرەتای پەیدابوون ـــی تێدەچـــێ  ل ڕێ
ــە  ــان لـ ــر بێگوناهـ ــە پتـ ــاوە كـ ــەوەدا نـ ــی بـ ــتر دانـ ــێك پێشـ ــچ كەسـ ــا هیـ ئایـ
ــڕا،  ــاوی دەگێـ ــەدا چـ ــەو جەڵەبانـ ــو ئـ ــە نێـ ــد دەكرێن؟..بـ ــەدا تونـ گرتووخانـ
و  بێشـــوماربوون  ئاســـمان  شـــەوی  قوواڵیـــی  مروارییەكانـــی  وەك 
حەوســـەڵەبەدەریان دەكـــرد لـــەوەی جێگایـــان لـــە ژماردنـــدا بكاتـــەوە. بـــە 
ـــت و وەخۆیشـــی  ـــی وەخـــۆ گرتبێ ـــە ســـەرهەتاپای بوون خـــۆی دەوت: ڕەنگ
بگرێت!..بەرلـــەوەی بـــۆ ئەوێـــی بـــەرن، ئەفســـەرێكی ڕەزا گـــران و خوێنتـــاڵ 
ــڕی  ــەوە سـ ــا كرژبوونـ ــوو، یـ ــۆ چبـ ــە گـ ــتی لـ ــرت، دەسـ ــۆری دەگـ پەنجەمـ
ـــوون، دووســـێ  جـــار دەســـتی  ـــۆج بب ـــی گ ـــوو، پەنجەكانیشـــی وەك بڵێ كردب
بـــە توندیـــی كێشـــا بەســـەر مێزەكـــەدا و پەلكێشـــی الوەی كـــرد، كـــە گـــۆڕان 
و  تێســـرەواند  بێمەزەبـــی  شەپازللــــەیەكی  نەهاتـــەدی،  خاوبوونـــەوە  و 
ئەمیـــش هـــەر بـــە زمانەكـــەی خـــۆی، بەتۆنێكـــی نیمچەتاســـاو وهەنســـكاویی، 
پرســـیارێكی گازاندەپۆشـــی ئاڕاســـتەكرد: ئـــاوا مامەڵـــەی ڕەهەندەیەكـــی 
جەنـــگ دەكەن؟..ئەویـــش وەكـــو ئـــەوەی تێگەیشـــتبێ ، بە فیـــز و باییبوونێكەوە 
نـــزم تێیڕوانیـــی و بـــە تۆپزیـــی و خـــۆ دنەدانێكـــەوە گوتـــی: تـــۆ، تـــۆ خەفیـــەی 
ـــی  ـــە چاوەكان ـــك ب ـــەی یەكێ ـــەو كاتان ـــدەی جەنگـــی چی!..ئ سیاســـییت، ڕەهەن
ئـــەم خـــۆی تێیڕانامێنێـــت و بـــەو شـــێوە ناهەمـــوارە دژایەتـــی بۆچوونەكانـــی 
دەكات، هەســـت بـــە داخـــران و دڵشـــكانێكی ســـەیر دەكات، دەنگـــی دەتاســـێ  
و ژەنگـــی الڵوپاڵیـــی هەڵدەهێنـــێ . ســـایلی خۆڵەپووتـــی داربـــەڕووەكان 
بەســـەر زەوییەكـــی نەزۆكـــدا هەڵدەكورمـــێ . دیســـانەوە وەكـــو گەاڵیەكـــی 
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هەڵوەریـــووی دەم بایەكـــی ناحـــەز خـــۆی دەبینێتـــەوە، كـــە تـــا چـــاو بـــڕكات 
لـــە دارەكەیـــەوە دوور و دوورتـــری دەخاتـــەوە.

هەتـــا دیـــدەی هەتـــەری دەكـــرد هەناســـەی ســـەرنجەكانی هەڵدەگـــرت، 
دەتـــوت خەدەنگـــی ســـەركۆنەیە و هەوســـاری كەوانـــی بـــۆ بەرهەڵـــدا 
ئـــەم شـــوێنە،  فڕێدراوەتـــە  مانگـــی شـــوباتەوە  لـــە  گەرچـــی  كـــردووە. 
لەگـــەڵ خۆیـــدا هـــەر لـــە خەڵوەتدایـــە. لـــەو گاڤـــەوە هیـــچ شـــتێك لەبـــارەی 
ـــر و  ـــە بی ـــاكان ل ـــەوەی ژمـــارەی دنی ـــاش ئ ـــا پ ـــە. ئەڵبەت ـــدەوە ڕوون نیی ئایین
لێخوردبوونەوەیـــدا زیادیـــان كـــردووە، وەكـــو تەركـــە دنیـــا و ڕەبەنـــەكان، 
بـــە زۆرەملـــێ  لەســـەر ئـــەو بـــارە ڕاهاتـــووە. بـــە هەوانتـــە، یاخـــود وەكـــو 
ئـــەوان خۆیـــان دەڵێن«بـــێ  تەكلیف«شـــەو و ڕۆژی لەنێـــو ئـــەو ئاپـــۆرا 
و حەشـــاماتەدا بەســـەر دەبـــرد. بـــێ  تەكلیـــف، یانـــی پشـــتگوێ  خـــراو، 
ــە و  ــە گۆشـ ــوو لـ ــی بـ ــدە بریتـ ــەم بەنـ ــاڵ، ئـ ــە هەرحـ ــوون! بـ ــێ  بـ ــی بـ یانـ
ــوە  ــەربەخۆ بەڕێـ ــڵ و سـ ــە و كامـ ــا نوێیـ ــەم دنیـ ــەی ئـ ــی بچكۆالنـ پەنایەكـ
دەچـــوو. ڕاڕەوێكـــی چـــل مەتریـــی و حەوشـــەوبانێكی وەكـــو حەوشـــەوبانە 
هاوینییەكـــەی ســـینەما عەلەمێنـــی كەركـــووك، ڕەنگـــە تۆزێـــك بچـــووك 
ـــە  ـــە زیندانیی ـــوو، ژوورەكان ل ـــێ ، چـــواردە ژووری تـــێ ئاخنراب تریـــش بووب
ـــگای  ـــەت لەڕاڕەوەكەیشـــدا جێ ـــات، تەنان ـــان دەه ـــردووەكان جمەی ـــزڵ ك مەن
ئـــەوە نەمابـــووەوە یەكێكـــی دی جێـــی بەربكـــەوێ . پانتایـــی ڕاڕەوەكـــە ســـێ  
گـــەز و نیـــو دەبـــوو، لەوانەبـــوو هـــەر تەنهـــا دووبســـت لـــە نێوەندیـــدا بـــۆ 
هاموشـــۆ مابێتـــەوە. ئاودەســـتی بەندیخانەكـــە هەمـــوو دوو ڕۆژ جارێـــك 
دەگیـــرا و گەنـــد و پیســـایی قولەپێیـــان تێدەپەڕانـــد. زۆركـــەڕەت پێیوابـــوو 
دێتـــەدەرێ .  زارییـــەوە  لـــە  و  هەڵدەگەڕێتـــەوە  خەریكـــە  وا  ســـیپەاڵكی 
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بەیانیـــان هێشـــتا تاریـــك و نووتەكیـــی نەپرینگابـــووەوە، هەڵیـــان دەســـتاندن. 
شـــەوانیش دووكاژێـــر بـــەر لـــە نیـــوەی دەیـــان خســـتنە نێـــو جـــێ  و ژێـــر 
بەتانییـــەك بـــە كەلەالیـــی و ڕەنگـــە پەڕیـــوو و تەنكییەكەیـــدا دیاربـــوو پێشـــتر 

ــومار پێـــی خەوتبـــوون. خەڵكێكـــی بێشـ
ئەســـتوورە  ورگ  كابـــرا  بـــە  تانەئامێزانـــە  لێپرســـینەوەدا  لەكاتـــی 
كینەبارەكـــەی وت: چ تۆمەتێكـــم لەســـەر ئیســـپات بـــووە وا فڕێـــم دەدەنـــە 
زیندان؟..لێپرســـەرەوە چـــاو دەرپۆقیـــووە ڕدێـــن هەتـــا دامێنـــی هێلـــوون 
ــەردا  ــە بـ ــەی لـ ــە دراوەكـ ــەردن دوگمـ ــە تاگـ ــە ڕەشـ ــە كراسـ ــە، كـ هاتووەكـ
بـــوو وتی:«ئیمـــام« فەرموویەتـــی زینـــدان زانكـــۆ و فێرگەیـــە! پێویســـتە 
ـــی لەوتاوەكـــەت  ـــە ناپاكی ـــت، پێویســـتە ناخـــە پیـــس و گاڵوە ل ـــدا تێپەڕیی پیای
لەژێـــر ئـــەو بـــارەدا بكەوێتـــە تۆبەكـــردن، هەتـــا بـــە پاكژیـــی و پاكیزەیـــی 
بێیتـــەوە دەرێ . تاكـــو ئـــەم قۆناخـــە ببڕیـــت و بـــە داوێـــن پاكییـــەوە بێیتـــە 
ــە  ــرد و بـ ــەوەی تەواوكـ ــەوە ئـ ــی و بزەخەنینـ ــە گاڵتەجاڕیـ ــاو كۆمەڵگا..بـ نـ
دووپـــات  وشـــەی«فێرگە«ی  كەڕەتێـــك  چەنـــد  ڕاوەشـــاندنەوە  ســـەر 
كـــردەوە و ئەمیـــش پەیـــی بـــەوە بـــرد ئـــەو خۆیشـــی قەشـــمەریی بـــەو 
قســـانە دەهاتـــەوە. ئیـــدی لـــە هەمـــوو وادە و دۆخێكـــدا دەبـــوو بێدەنگیـــی 
ببێتـــە دەمڕاســـت و ڕدێـــن چەرمـــووی. بۆیـــە نەدەبـــوو بەهیـــچ كلۆجێـــك 
ـــە بێتاوانیـــی خـــۆی بـــكات، یـــان لـــە چارەنـــووس بكۆڵێتـــەوە، ئـــەم  داكۆكـــی ل
ـــەن و  ـــەوە ڕەب ـــك بمێنێت ـــەر چەندێ ـــەدا ه ـــەم  واڵت ســـێبەرێكی شـــۆفارە و ل
كەساســـە. دەبـــێ  بـــێ  ســـەردانیی و بـــێ  جلوبەرگـــی پاكوخاوێـــن و چـــەرەز 
ــكات. زوو زوو هێـــدم  دایدەگـــرت  و  ــی هەفتانـــە هەڵبـ و میـــوە و خەرجـ
بەدەمەبۆڵـــە خـــۆی دەدوانـــد. ئـــەو ڕۆژە ســـەمەرە و عاجباتییانـــەی بـــە 
هەنـــگاوی نـــاو حەســـارەكە هاوســـەنگ دەكـــردەوە. دەیویســـت  بەقـــەد 
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هەمـــوو گـــەاڵی وەریـــووی لێڕەوارەكانـــی جیهـــان شـــەقاو بنێـــت، چاویشـــی 
هـــەر لـــە شـــوورەی بـــەرزی حەســـارەكە بـــێ  و تەلبەندەكانـــی چڵەپۆپـــەی 
ــەرقاڵی  ــڕادە سـ ــەوێ  بێـ ــەوە. لـ ــە دیدەكانییـ ــی بچەقنـ ــی بێداریـ ــو چقڵـ وەكـ
خواردنـــەوەی دیژلەمـــە بـــوو، پێچەوانـــەی جـــاران، تەنهـــا ئارەزووی نۆشـــینی 
دیژلەمـــەی دەکـــرد، زەوق و چەشـــەیەكی جـــودای لـــێ دەبینییـــەوە. هەمـــوو 
ــردووە،  ــازە بـ ــی تـ ــە زاوایەتییەكـ ــەری بـ ــرد زەفـ ــتی دەكـ ــەك هەسـ بەیانییـ
قەڵـــس و نیگـــەران دەبـــوو، چونكـــە قورســـاییەكی بێهاوتـــا شـــانەكانیان 
بـــەرەو خـــوارەوە تـــەكان دەدا، دەیویســـت بڵـــێ : ئیـــدی كەروێشـــكە خـــەو 
دەكەم!..بـــەاڵم پاشـــگەز دەبـــووەوە. لـــە نـــواوە بـــاوەڕی پتـــەو بـــوو، بـــەاڵم 
ئەزموونـــی شـــاخ و دواتـــر فێرگاكـــەی ئێرەشـــی هاتـــە ســـەر و هەمـــوو 
شـــتێكی لـــەق كـــرد. بـــەر لـــە گـــوزەری ئێـــرەی جـــۆرە ســـزایەكی بـــۆ 
تـــاوان بـــە ڕەوا و پێویســـت دەزانیـــی، گرنگیـــی هەنـــدێ  وتـــە تەنگییـــان 
بـــە لێوردبوونـــەوەی هەڵدەچنیـــی و دووبـــارە لـــە بـــواری گـــۆ كردنییـــەوە 
ــت  ــتاوێژێكی پێداویسـ ــدان دەسـ ــوت: زینـ ــردەوە و دەیـ ــازە دەكـ ــان تـ خۆیـ
ـــرن،  ـــدا زاڵت ـــەكان بەســـەر چاكییەكان ـــاودەق خراپیی ـــدا دەق ـــە، چونكـــە تیای نیی
ئـــەوا ئەگـــەر بێـــت و چاكـــی تێـــدا هەبێـــت!.. چركەســـاتێكیش تێنەدەپـــەڕی 
ــۆ و ڕیزپـــەڕی گرتـــووەكان نەژنەوێـــت. كەچـــی دوای  ــەودای نامـ ساتوسـ
گـــوزەری ئێـــرەی هەمـــوو بـــاوەڕی تووڕهەڵدابـــوو هاتبـــووە ســـەر هیچێكـــی 
گـــەورە. لـــە حاجییەكـــەی باوكیشـــی تەمـــەن هەڵبواردووتـــری تێدابـــوو، 
كەچـــی لەنـــاكاو گفتوگۆیەكـــی ئاســـایی ئـــاوەژوو دەبـــووەوە و گوێـــی بـــە 
ـــاو ڕارەوەكـــەدا  ـــرا، هـــەر لەن ـــی دەئاخن ـــڕ جۆشـــی دوو زیندانی مشـــتومڕی پ
ـــە ســـەرێك  ـــا ســـەر ب ـــوت: ب ـــان دەیگ ـــرت و یەكێكی ـــان دەگ ـــی یەكتری بەرۆك
ـــەر  ـــەك لەب ـــوو، ن ـــل نەدەب ـــەوی دی قای ـــوو ئ ـــار ب ـــش وا دی بكەین..زۆرجاری
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كەمیـــی ڕێژەكـــە، بەڵكـــە وێدەچـــوو تۆزقاڵێـــك نەنـــگ و شـــەرم تەمەنـــە 
ـــەن  ـــرە دەگم ـــگ و شـــوورەیی ف ـــدی نەن ـــە ئی ـــت، ك ـــان ژاوە كردبێ خاڵییەكەی
ـــت،  ـــە دڵ نەبووبێ ـــدێ  جاریـــش ڕەنگـــە ســـەودا و ئاڵووێرەكـــەی ب ـــوو، هەن ب
بۆیـــە ئـــەوەی یەكـــەم  زیاتـــری دەدایـــە دەم و دەیـــوت: دەبـــا دوو بەیـــەك 
بێت!..بـــە تفـــت و تاڵییەكـــی گازاندەبارانـــەوە نیگاڕشـــێنی دەكـــردن و گومـــان 
دەبـــووە دنیـــای تەنـــگ و هەمـــوو شـــتێكی دەگرتەخـــۆ. پتـــر لەبـــەر ئـــەوە 
ســـەری هەڵـــدەدا و بااڵدەســـت دەبـــوو، چونكـــە لـــە ڕاڕەوەكـــەدا دەنووســـت. 
مـــەودای ئەوەیـــش لەنێوانـــدا نەبـــوو تاوەكـــو بـــە ئاســـوودەیی بجووڵێـــت، 
یاخـــود ئەمدیـــو ئەودیـــو بـــكات، بـــە ڕادەیـــەك ســـووکە بزاوتنێكیـــش دەبـــووە 
ـــەوە بچەســـپێت و  ـــت، یاخـــود پێی ـــەر تەنیشـــتەكەی بكەوێ ـــەوەی ب ـــەی ئ مای

بـــە نەفـــرەت زاری لـــێ  ئاواڵـــە بكاتـــەوە.

ڕابـــردوو،  لەبـــەر  بیركردنـــەوەی،  كلۆربوونـــی  لەبـــەر  شـــەوە  ئـــەو 
ڕابـــردووی هەمیشـــە! ڕیشـــەی پێواریـــی ئایینـــدە، ڕەگوڕیشـــە بێڕادەكانـــی 
نەخشـــەی ژیانـــی، پێڵـــووە ماندووەكانـــی لـــە ئامبازییەكـــدا وەســـەر یـــەك 
نەكەوتـــن. شـــەمێران شەونمئاســـا كەوتـــە ســـەر الپـــەڕە زۆروزەبەندەكانـــی 
یـــادی، دیســـان بیـــری ڕۆیشـــتەوە: ڕەنگـــە ئەویـــش هەنووكـــە  شـــیرازەی 
ــتا  ــە ئێسـ ــت، دوور نییـ ــت ترازابێـ ــە دەسـ ــر لـ ــی پتـ ــەرجەمی ئومێدەكانـ سـ
هەڵـــوەدای سەروســـۆراخم نەبێـــت، كـــێ  دەزانـــێ  نـــاو لـــەم بێسەروشـــوێنییە 
ئاســـمانیی،  هێـــزی  پەالمـــاری  لەبـــەر  شـــەوەكان  زۆربـــەی  بنێـــت؟.. 
سەرانســـەری پایتەخـــت دەبـــووە شـــەوەزەنگ، لەگـــەڵ ئـــەو ترسەیشـــدا 
تاریكیـــی پاڵنەرێكـــی بێـــڕادە و مەزنـــی لەزەتـــە پـــڕ ڕازەكان بـــوو غەریـــزەی 
ـــارەزووەكان  ـــە ئ ـــەر ب ـــو بەرامب ـــرد تاك ـــە دەدا، ئەندێشـــەی تەیاردەك ختووك
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ڕووت بێتـــەوە. نەدەخـــەوت، هەســـتی دەكـــرد لەنێـــو ئەفســـانەیەكدایە و 
دەیـــەوێ  پـــەردە لەســـەر پەنامەكییەكـــی دێریـــن هەڵبماڵێـــت، دەیویســـت 
پەیـــی بـــە دەســـتە ناســـك و نـــەرم و نیانەكانـــی خـــەو بەرێـــت. بـــەاڵم هەرچـــی 
چۆنێـــك بێـــت ئـــەو دەســـتەی بـــۆی ڕایـــەڵ كـــرا دەســـتی خـــەو نەبـــوو، 
نەخێـــر! هێدییـــەك پەنجـــەكان وەكـــو خشـــۆكێكی بچكۆالنـــە كشـــانە ســـەر 
دۆخینەكـــەی، دیقەتیدا«ســـەمەد«بوو، »ئاغـــا ســـەمەدی ئازەریـــی«، جحێڵـــە 
تـــازە هاتووەكـــە. بـــەوەدا دركـــی پێكـــرد كـــە لـــە تەنیشـــتی چەپیـــدا جێـــی 
چێكردبـــوو، بەردەوامیـــش بەســـەر ئەوالیەیـــدا هەڵدەئـــاژا. لـــەو جەوقووتـــەدا 
پێویســـتیی بـــەوە نەبـــوو بیركردنەوەیەكـــی قـــووڵ وەڕێ  بخـــات تاكـــو خـــاوەن 
دەســـتەكە بناســـێتەوە، كتوپـــڕ ئـــەدگار و دەموچـــاوە منداڵكارانەكـــەی لەبـــەر 
ــر و  ــتەیەكی زۆر تەڕوبڕتـ ــۆ. جەسـ ــازی گرتەخـ ــڕ نـ ــەقڵێكی پـ ــدا شـ دیدەیـ
نەرمونیانتـــری لەودیـــو تەمەنـــە هـــەژدە - نۆزدەســـااڵنەكەیدا حەشـــاردابوو. 
ــە  ــوو بـ ــرد، ببـ ــوكەوتی دەكـ ــدا هەڵسـ ــەڵ ئەمـ ــەر لەگـ ــوو هـ ــەی هاتبـ لەوەتـ
هاوخوانـــی، پێكـــەوە لـــە حەســـارەكەدا پیاســـەیان دەكـــرد، جارجارێكیـــش 
ـــی خشـــپەی  ـــردەوە و پێكەنینێك ـــۆ ڕاســـت دەك ـــەی ب ـــی زمانەك ـــو چێڵی چەوت
گەاڵئاســـایانەی بـــەڕەاڵ دەكـــرد، وەكـــو شـــتێكی فـــرە ئاســـایی دەســـتی بـــۆ 
ڕیـــش وســـمێڵی ئـــەم دەبـــرد، شـــانەكانی دەتەكانـــد و قامكەكانـــی دەگـــرت، 
هەرگیـــز بـــە گـــوێ  ڕادێـــران و دوان لەگـــەڵ ئـــەم مانـــدوو نەدەبـــوو. تەنانـــەت 
گرتووەكانـــی  زۆربـــەی  پێنەگەیشـــتووانەیەی ســـەرنجی  كـــردەوە  بـــەو 
و  دادەگێـــڕا  ڕەش  نیگاكانیانـــی  شـــەڕانگێزانە  ئیرەییەكـــی  ڕاكێشـــابوو، 
ـــدا دەڕشـــت و چاوەڕوانـــی  شـــەڕیان بـــەم پێدەفرۆشـــت، ئـــاوی گەرمیـــان پێ
ئـــەوە بـــوون ورتەیەكـــی لێـــوە بێتـــە دەرێ  و بكەونـــە وێزەیـــی و دایپڵۆســـن. 
ـــە  ـــەو بەخت ـــی ئ ـــان بەرای ـــوو چاوی ـــر ب ـــەوە ڕەشـــتر و قووڵت ـــان ل ئیرەییەكەی
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یـــارەی بـــدات. ئەمیـــش هیـــچ بیـــری لـــەوە نەكردبـــووە بۆچـــی ســـەرجەم 
جێنشـــینەكانی ئـــەوێ  خۆزگـــەی ئەوەیـــان دەخواســـت لـــەو نزیـــك ببنـــەوە 
ـــە و ناهەمـــواری نەدەخســـتەكار  ـــەم تێڕامانـــی پێچەوان ـــی. ئ ـــە هاوخوان و ببن
و پێودانگـــەكان وێنـــەی بـــۆردی گڵۆپـــداری فڕۆكەخانـــەكان گۆڕانكارییـــان 
بەســـەردا دەهـــات و لەجیاتیـــان پێودانگـــی نـــوێ  دەهاتنەئاراوە..دەســـتی 
كشـــا، شـــەڕواڵە ڕەشـــە كرماشـــانییە ئەنـــدازە بچووكەكـــەی لەبەریـــدا 
داماڵییـــە خـــوارێ  و بـــە نەوازشـــێكی دانســـقەوە كەوتـــە وێـــزەی بوونـــەوەرە 
بێشـــەرمەكەی ناوگەڵـــی. گەرچـــی لەزەتێكـــی زۆری لـــەوە دروێنەكـــرد، 
ـــوو و ئاســـوودەییەكەی  ـــە بب ـــەو لەزەت ـــەی ئ ـــە قەڵســـییەك ئاوێت ـــەاڵم نەخت ب
ـــە نزیـــك بوونەوەدایـــە و  شـــلوێ  دەكـــرد. هەســـتی بـــەو لەككەیـــە كـــرد كـــە ل
ـــڕا دەگات!  ـــە كوێ ـــت كار ب ـــت، دەیویســـت بزانێ ـــەوە بئاڵێ ـــە ناخیی ـــەوێ  ب دەی
كەچـــی ئـــەو كەینوبەینەشـــی نەدەڕەوانـــدەوە. ئـــەو بـــە كاوەخـــۆ چووكـــی 
دەشـــێال و هەڵچوونیـــش لـــەم جێوگاڤـــەی ئێســـتادا نەفرینێكـــی تربـــوو. 
ســـەرباری تاریكداگەڕاویـــی ژوورەكـــە، ئەنگوســـتەكانی بـــە چـــاوی هەســـت 
و ئاڵـــۆش شـــتەكانیان بـــەدی دەكـــرد. بـــۆ ســـاتێك دەســـتی دووركەوتـــەوە و 
ـــە پێشـــێ  و خســـتییە سەركۆشـــی  ـــە ڕووتوقووتـــی ســـمتوگوڵمەكانی هێنای ب
ـــڕی  ـــز گ ـــوو، جـــۆش وخـــرۆش و زەوق و مگێ ـــە دەســـت خـــۆی نەب ـــەم. ب ئ
لـــە ئاگردانـــی بێوەرییەكـــەی هەڵگیرســـاند و لـــە خەونـــەوە، لـــە بێزرانـــەوە، 
بـــەرەو ڕاســـتیی و ڕازیبـــوون و خەنێتیـــی پەڕییـــەوە. هـــەر بـــە پـــاڵ كەوتنـــەوە 
خـــۆی ئاڕاســـتەی ئـــەو كـــرد و وەكـــو مەشـــكەی دەســـتی بێرییـــەك ڕایهەژانـــد. 
دەســـتی بەســـەر ڕانەكانیـــدا دەهێنـــا و لەســـەر زوورگـــی گۆیینـــی گوڵمـــە 
تورتەكانیـــدا ڕاگیـــری دەكـــرد. بـــە خـــۆی گـــوت: هەرچییـــەك دەقەومـــێ  
چـــش!..و دیســـانەوە گوزەركـــردوو ختوورەیەكـــی كـــۆن و تیژتێپـــەڕی بەرپـــا 
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كـــردەوە. هێشـــتا خـــۆی هـــەر لـــە یازدەســـااڵن دەدا، باوكـــی بـــۆ مزگـــەوت 
پەلكێشـــی كـــرد و بردییـــە الی فەقـــێ  نەجاتـــی كوڕی«مـــەال عەبدولكەریـــم« 
ـــت، زۆرجـــار  ـــەكان بێ ـــە ئایینیی ـــان و كۆڵەك ـــەوەی قورئ ـــری خوێندن ـــا فێ هەت
ــا  ــە تەنهـ ــەو ڕۆژەی بـ ــەوە. ئـ ــدا بڕواتـ ــەڵ هاوپۆلەكانیـ ــەدەدا لەگـ ــی نـ ئیزنـ
مابوونـــەوە، دەســـتی خســـتە ســـەر ڕانـــی و بەســـەریدا خشـــاندی، دەســـتێكی 
بـــە دەموچـــاوی خۆیـــدا هێنـــا و ڕیشـــە گڵۆڵەبووەكـــەی خرمـــەی تێكـــەوت 
و پاشـــان خســـتییەوە ســـەر جێـــگا نەرمەكـــەی خـــۆی. مووچڕكـــە و تـــەزوو 
ســـەراپای گیانیـــان تـــەی كـــرد و لـــە ئەنگوســـتی پێیەكانییـــەوە ئاوابـــوون. 
ئینجـــا دەســـتی بـــۆ ناوگەڵـــی ئـــەم بـــرد و كەوتـــە هەڵگڵۆفتنـــی، ئـــەو دەمـــە زۆر 
شـــەرمەندە و بێدەنـــگ بـــوو، نەیزانـــی چـــۆن دەســـتی ڕاوەشـــاند و بەرزەپـــێ  
ـــەوە، پەالمـــاری دا و ئەمیـــش وەكـــو ماســـییەكی  ـــی بدات هەســـتا، ویســـتی گل
بەلەســـە خـــۆی ڕاپســـكاند و چنگلەسەرشـــان تێـــی تەقانـــد و جارێكـــی تریـــش 
ــە  ــد، چونكـ ــدا نەیدركانـ ــەالی كەسیشـ ــووەوە و لـ ــە نەچـ ــەو مزگەوتـ ــۆ ئـ بـ
دەیزانـــی كـــەس بـــاوەڕی پـــێ  نـــاكات. بازرەقـــەی خوێـــن بەســـەریدا هاتـــە 
خـــوارێ ، بـــەاڵم هـــەر نەیدركانـــد و وتـــی: لـــە ماڵـــەوە دەخوێنـــم.. ئێســـتایش، 
ـــگام  ـــێ : بۆچـــی هەنووكـــە لێگـــەڕاوم و ڕێ ـــەوە دەڵ ـــر دەكەوێت ـــەوەی بی كـــە ئ
خۆشـــكردووە ئەمـــە ڕووبـــدات؟ لەكاتێكـــدا ڕابـــردوو ســـەلمێنەری ئـــەو 
ــوە،  ــێ  دزێـ ــت بڵـ ــێوە) دەیویسـ ــەم شـ ــتا بـ ــەر ئێسـ ــە؟ ئەگـ ــە گەورەیەیـ قینـ
بـــەاڵم بـــەوە نەدەچـــوو بـــڕوای بـــەو پەیڤـــە هەبێـــت بۆیـــە وازی لێهێنا(یـــە 
دەســـتگیرمان بكـــەن، ئاقیبەتمـــان چـــی دەكەوێتەوە؟..پرســـیارێكی چەتـــوون 
ـــی ســـەری كەچـــەڵ  ـــان دەیزان ـــردەوە، بێگوم ـــەڕووی خـــۆی دەك ـــوو ڕووب ب
ــەوەی  ــایلی ئـ ــەدا دەیگێـــڕن و سـ ــو زیندانەكـ ــە نێـ ــا بـ ــەن و كۆسەئاسـ دەكـ
هەمـــوو لەســـەر داوێنیانـــدا نوێـــژ بەرقـــەرار بكرێـــت، بەوانـــی ســـەیران دەكەن، 
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ئەوســـا دەیبـــەن و نزیكـــەی مانـــگ و نیوێـــك یـــان زیاتـــر لـــە تەنیادانێكـــدا 
فڕێـــی دەدەن و تاوانـــی لۆتییەتیشـــی دەخەنـــە پـــاڵ و فایلێكـــی دیكەیشـــی بـــۆ 
ئـــاوەاڵ دەكەنـــەوە! ئەمـــە بێجگـــە لـــە جەڵـــدە و شـــەلالقەكان! ئەمانـــە هەمـــوو 
ـــەرزەكان  ـــوارە ب ـــو دی ـــی ئەمدی ـــزە و ڕەمەك ـــەاڵم ئێســـتاكێ  غەری ڕاســـتن، ب
ــیش  ــردووە و هۆشـ ــیرە كـ ــتێكی كەسـ ــوو شـ ــێ ؟ هەمـ ــی دەدەنـ ــگای چـ ڕێـ
ـــە هینكێكـــی  ـــە گەنجەكـــەی هینك ـــردووە! هاوخوان ـــە ئاســـتییدا كڕنووشـــی ب ل
هێواشـــی پێكەوتبـــوو دەتگـــۆ لـــە پرخـــەی خەوێكـــی مۆتەكانـــە الیـــداوە، 
ســـینەی ئەمیـــش لرخـــە لرخێكـــی وایگرتبـــووە خـــۆی هـــەر بـــە خڕەخـــڕی 
ـــی تـــووش دەچـــوو. كـــە ئـــەو پـــراوە  پلووســـكە شـــلۆقەكانی بـــەر ڕێژنەیەك
ــەوە كاالن،  ــەر داوێژێتـ ــۆ خەنجـ ــات، دەتگـ ــی هـ ــراوە دوایـ ــاوەڕوان نەكـ چـ
ئاهولەزەتـــی هیالكییەكـــی جـــودا و هەناســـە لرخنەكانـــی ئامێتـــە و یەكانگیـــر 
ببـــوون. شـــەڕواڵە داكەوتووەكـــەی هەڵماڵییـــەوە و چـــوون شـــەوەكانی 
ــەوە  ــی خەوێكـ ــەی نەرمونیانـ ــو لۆكـ ــە نێـ ــفت كەوتـ ــت و سـ ــردوو تەخـ ڕابـ
و تـــا بەیانـــی لێـــی نووســـت. كاتـــی ســـەرژمێریی شـــەفەقی بەیانییـــش 
ســـۆزە و هەســـتی بەســـەركەوتنێكی بێپایـــان كـــرد و لـــە دەســـتخەڕۆكردنی 

دەوروپشتیشـــیدا ئاوەدانیـــی دەروونـــی خـــۆی بینییـــەوە.

ناویـــان  بڵندگۆكـــەوە  لـــە  كاتـــێ  ســـێپتەمبەر  ســـەرەتای  ئێوارەیەكـــی 
و  خۆیەتـــی  نـــاوی  نـــاوە  ئـــەو  نەدەكـــرد  بـــەوە  بـــاوەڕی  خوێنـــدەوە، 
دەیژنەوێـــت، گومانێكـــی زۆر هورووژمـــی بـــۆ ئەندێشـــەی هێنـــا. دووبـــارە 
ــوو،  ــردن ڕاهاتبـ ــۆش كـ ــینەوە و فەرامـ ــە لێنەپرسـ ــەوە. بـ ــاوی خوێندرایـ نـ
ــوو.  ــف«ی بـ ــێ  تەكلیـ ــەوە مانای«بـ ــوو ئـ ــی بـ ــان حاڵـ ــو پاشـ ــە وەكـ چونكـ
ڕدێنـــی ســـێ  گـــرێ   شـــۆڕببووە خـــوارێ  و ســـمێڵی لێـــوە تەنكەكانـــی 
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داپۆشـــیبوو، ئەگـــەر كاكەییـــە شـــێوەكارەكەی شـــار لـــەوێ  بوایـــە بێشـــك 
ڕەشـــكی پێدەبـــرد. قـــژی لەبـــەر كـــەم شووشـــتنی زۆر درێـــژ نەببـــوو. 
بەبـــێ  ســـڵكردنەوە و زانینـــی پێشـــهاتەكانیش ســـبەینێی خـــۆی خســـتبووە 
بۆســـەی چاوەڕوانییەكـــی تـــرەوە. بـــە دەســـتبەندەوە برایـــە »ئـــۆردووگای 
ـــرا  ـــەو لێپرســـەرەوەیە ڕاگی زوباهـــەن«ی شـــاری«كەرەج« و لەبەردەمـــی ئ
ـــی و هەمیشـــە  ـــە بەرپرســـیار نەدەزان ـــەوالوە كەســـی دی ب ـــە خـــۆی ب ـــە ل ك
دەیـــوت: من«ئیمـــام مەهدی«ئێـــرەم. دووبـــارە زەردەواڵـــەی پرســـیارەكان 
گوێچكەكانیـــان قانگـــدا و پـــوورەی ســـەریان ورووژانـــد. لەنێـــوان یەكێـــك 
و یەكێكـــی تـــردا بیـــری لـــەو درەختانـــە دەكـــردەوە كـــە هێنـــدەی نەمابـــوو 
بـــە پۆشـــتە و پەرداخییـــەوە بچنـــە نێـــو دنیـــای پاییـــزەوە. ڕێـــگاكان و گشـــت 
ــی  ــوا بەیەكجاریـ ــد. نەدەلـ ــان دەنوانـ ــی تریـ ــدا جۆرێكـ ــەر بیناییـ ــتێك لەبـ شـ
بەنـــد بەجـــێ  بهێڵـــێ  و وەكـــو ئـــەو درەختانـــە بچێتـــە نێـــو وەرزێكـــی نوێـــوە. 
ســـەرەتا پرســـیارە ئاســـایی و ســـاكارەكان ڕووبـــەڕووی بوونـــەوە و دوای 
ــران. قێزكردنـــی  ــتە كـ ــا وشـــك و برینگەكانـــی ئاڕاسـ ــد ڕۆژێـــك ئینجـ چەنـ
هێڵنجـــی پـــێ  دەهێنایـــەوە. چەنـــد ڕق وكینـــەی بەرامبـــەر بـــە جەنـــگ و 
مارشـــەكانی دەمـــی پەالمـــار و هێـــرش بردنـــەكان هەڵدەگـــرت، هێندەیـــش ڕق 
لـــە ناخیـــدا بەرامبـــەر بـــەو چەكـــەرە و نەشـــونمای كـــرد. دەیزانـــی خاڵییـــە 
لـــە مرۆڤایەتیـــی و گرنگیـــی و بایـــەخ بـــە تاقـــە شـــتێك دەبەخشـــێت و بـــەس، 
ـــە  ـــە ل ـــەی، چونك ـــت و ناقۆاڵك ـــە كرێ ـــو چاویلك ـــی ڕەشـــە وەك ـــش بیرێك ئەوی
چوارچێوەیەكـــی ڕەشـــدا دنیـــای دەخســـتە بـــەر تێڕوانینیـــی. گـــەر ئـــەم بـــۆی 
ـــۆ  ـــەاڵی ب ـــەت و ب ـــە زار دەیشـــیتاند و لەعن ـــڕ ب ـــەو ســـاتانە پ ـــەر ئ ـــە ه بلوای
دەڕشـــایەوە. خـــۆی بـــە بەرپرســـیارێكی مـــەزن دەهاتـــە بەرچـــاو. ڕەنگـــە 
خـــۆی بـــە لێپرســـەرەوەیەكی وەكـــو شـــاڕلووك هۆڵمـــز، یـــان ئارســـین لۆبیـــن، 
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یاخـــود پـــوارۆ لەقەڵـــەم دابێـــت. گرفتـــار و بەنـــدی ئـــەو بـــارە ناهەمـــوارە 
هـــەر تەنهـــا ئـــەم نەبـــوو. هێنـــای، بـــردی، ڕوواوڕووی پرســـیارگەلێكی 
ئاماریـــی دوور لـــە زانیاریـــی كـــردەوە، چەنـــد فڕۆكـــە، چەنـــد: جـــۆر و شـــێوە 
چـــەك و تفـــاق، چەنـــد فڕۆكەخانـــەی نهێنیـــی، چەنـــد چـــەك و تەقەمەنیـــی 
ــراوی  ــراو و ڕۆنـ ــت كـ ــەربازیی،  دروسـ ــودەزگای سـ ــد دامـ ــورس، چەنـ قـ
ـــان  ـــەی ئێزگەكانت ـــەو زانیارییان ـــا ئ ـــوژراون، ئای ـــەوان ك ـــد فڕۆك ـــن، چەن كوێ
ڕایدەگەیەنـــن ڕاســـتن؟ تـــۆڕی بەرگریـــی ئاســـمانیی چ ڕۆڵێكـــی لـــە ڕاگرتنـــی 
هێرشـــی فڕۆكەكانمانـــدا هەیـــە، واڵتەكەتـــان تـــا ئێســـتا چەنـــد قەرزاربـــارە، 
ناكەوێـــت؟... چنـــگ  شـــتێك  هیـــچ  ڕاســـتە  چۆنـــە،  ناوخـــۆ  كاروبـــاری 
ــیاری یەكانگیـــری تایبـــەت بـــەم  ــە لـــە دەســـكەنەیەك پرسـ ئەمانـــە و بێجگـ
و ماڵەوەیـــان، هەندێكیانـــی لـــە كورتـــی دەبڕییـــەوە و هێشـــتایش وەكـــو 
ئەركێكـــی نیشـــتیمانیی وەهمیـــی هـــەر پێـــی ئەغـــز بـــوو هەمـــوو زانیارییەكـــی 
نەزانینـــی  هەندێكیشـــیان ســـەری  بـــە  بەرامبـــەر  دەســـت،  بـــەر  بخاتـــە 
دەلەقانـــد و بێدەنـــگ و ســـڕ خـــۆی دەردەخســـت. گاهـــگاه لەباروكاتێكـــدا كـــە 
هیـــچ شـــتێكی ئەنجـــام نـــەدەدا ماوەیـــەك لەبـــەر دەرگاكەیـــدا ڕایدەگـــرت و 
ـــك  ـــە مەگەزێ ـــی بووەت ـــردەوە. وەیدەزان ـــەرز نەدەك ـــە ســـانیدا ب سەریشـــی ل
و گیزەیشـــی ناگاتـــە بەرگوێـــی ئـــەو، یـــان بـــێ  باڵـــە و ناتوانێـــت هێنـــدە 
لـــە ســـەر سەروســـەكوت و شووشـــەی ئەســـتووری چاویلـــە چەرچووبـــە 
ڕەشـــەكەیدا بنیشـــێتەوە هەتـــا تـــەواو ســـەخڵەت و تەنگەچیكڵدانـــە بێـــت و 
پێڵوویـــەك، یاخـــود دەســـتێكی كـــش لـــێ  كردنـــی بـــۆ هەڵبـــڕێ . ناچاربـــوو، 
ـــەی  ـــەو نموونان ـــە و ژێردەســـتەی ئ ـــێ  دەوەشـــایەوە؟ زەمـــەن هەواڵ ـــی ل چی
دەكـــرد و ئەوانیـــش بڕیـــارە بیمـــار و ناحەزەكانـــی خۆیانیـــان بـــە ســـەریدا 

پیـــادە دەكـــرد! 
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ئـــەو ڕۆژەی«شـــێخ كامیـــل« هاتـــە »كەرەنتینـــە« بـــۆ ئـــەوەی خواحافیـــزی لـــە 
ـــوو  ـــكات كـــە مووچەخۆرێكـــی تەنگەســـتووری ئۆردووگاكـــە ب »شـــەماڵ« ب
و چاوباشـــقاڵێكی بـــێ  شـــەرم و شـــكۆیش بـــوو هەمیشـــە بـــازی چاوەكانـــی 
بـــۆ نێچیـــرە بـــە ئـــاو و تـــاو و جوانەكانـــی ئـــۆردووگا بەرهەڵـــدا دەكـــرد و بـــە 
ـــە زاری هـــەردەم داپچـــڕاوی هەوەســـییەوە. كـــە ئەمـــی  ـــان لیـــك دەزای بینینی
بینیـــی، خۆشـــحاڵییەكی زۆری هەڵڕێـــژا و گفتیشـــی پێـــدا چـــاوی لێـــی بـــێ  و 
لـــە هەندەرانـــەوە كۆمەكـــی بـــۆ بنێـــرێ . بـــەاڵم ئـــەم تـــا ئـــەو ڕادەیەیـــش گەمـــژە 
نەبـــوو تاكـــو تەنانـــەت ئومێدێكـــی كزیشـــی پێـــوە هەڵبواســـێت! ئـــەو ڕۆژە بوو، 
ــای  ــاورد و بردێكـــی زۆر و دەهـــری بوونێكـــی لەڕادەبەدەر،«ئاغـ دوای هـ
ــاو  ــەهیدی« لێپرســـەرەوە بێزەوەرەكەی«ئـــۆردووگای زوباهـــەن«ی نـ شـ
شـــارۆچكەی«كەرەج«، پێـــی وت: ئـــەوا لە«كەرەنتینـــە«دەرت دەهێنـــم، 
بـــەاڵم جـــارێ  هەتـــا دوو مانـــگ بـــۆ هیـــچ شـــتێك مەیـــەرەوە الم..بـــە تـــاق 
و تەنیـــا و بـــە بەتانـــی بـــن هەنـــگڵ و دوو دەفـــر و كەوچكێكـــەوە هاتـــە 
دەرەوە. ســـەیرێكی ئەمدیـــو و ئەودیـــوی تەلبەندەكـــەی كـــرد و ناشـــوناس 
خـــۆی  مەكویـــن«  وەكو«ســـتیڤ  دەق  بەرچـــاوی.  نەهاتـــە  غـــەوارە  و 
ــەیری  ــە«دا سـ ــە مەزنەكـ ــە فیلمی«هەاڵتنـ ــی لـ ــۆن چۆنـ ــاو، چـ ــە بەرچـ هاتـ
ـــك ســـەمەرە و  ـــاوا. گەلێ ـــرد ئ ـــەی دەك ـــە تەلبەندكراوەك ـــەكان و پەرژین قوللـ
ئەفســـووناویی بـــوو، پێـــش ئـــەوەی بچێتـــە شـــارێك، یـــان جێگایەكـــی ئاوەهـــا، 
ـــا،  ـــۆ دادەن ـــی ب ـــرە بێچوون ـــدا شـــوێنەوار و شـــەقڵگەلێكی ف ـــای خۆی ـــە ئەڵه ل
بـــەاڵم كـــە دەیبینیـــی وایدەزانـــی ئـــەوە نییـــە لـــە كۆمـــارە جەنجاڵەكـــەی 
کەللــــەیدا نەخشـــەی بـــۆ كێشـــاوە، بەڵكـــە شـــارێك، یاخـــود شـــوێنێكی 
دیكەیـــە. ئەوێیـــش شـــوێنێك بـــوو یەكەمجـــار نەبـــوو دەیبینیـــی. جـــۆرە 
ــنایەتییەكی  ــە ئاشـ ــتی بـ ــا و هەسـ ــەردا كێشـ ــتی بەسـ ــەك دەسـ ڕەنجوورییـ
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ـــە وشـــكەڵگەڕاوە  ـــاوە بادەمیی ـــژی ناخـــی چ ـــرد. ت ـــە ك ـــی دەوروبەرەک دێرین
ــژاردن،  ــە هەڵبـ ــەكان و كەوتـ ــكە تۆخـ ــە دارە كەسـ ــی نواڕییـ ــێ  جیلوەكانـ بـ
ـــراوە،  ـــا ڕۆن ـــەو دوو بین ـــەدا، یاخـــود ئ ـــەو دوو دنیای ـــی ئ ـــژاردن لەنێوان هەڵب
لەگـــەڵ ئـــەوەی ســـەختییەكی زۆریشـــی بـــەدی كـــرد، كەچـــی زیندەخەوێكـــی 
ــو  ــتە نێـ ــتێكی دەخسـ ــەی جاران.«شەمێران«شـ ــەوە منداڵەكـ ــڤ كردییـ بریـ
دەســـتە خرپنەكانـــی و لـــە پشـــتەوەڕا دەیشـــاردەوە، ئەوســـا دوای تاوێـــك بـــە 
ـــە؟.. ـــە كامەی ـــوت: ل ـــی و دەیگ ـــەوە بەردەم ـــەوە دەیهێنانیی ـــی و نوقاویی گردی
دوای ئـــەوەی قامكێكـــی بـــە هەنیەیـــدا دەهێنـــا و هەلـــوور مەلوورێكـــی دەكـــرد 
ـــێ  دەكـــرد و  ـــە دەســـتێكەوە دەســـتی پ ـــت، ل ـــی بێ ـــەو وشـــانە حاڵ ـــەوەی ل بێئ
ـــی  ـــاری بەتاڵی ـــوت: بیكەرەوە..دووچ ـــە دەیگ ـــر دەردەچـــوو، ك دەســـتەكەی ت
ــە  ــێ  نهۆمییەكـ ــا سـ ــەرەو بینـ ــی و بـ ــەك  گرتـ ــی دەبوو..بزەیـ و ڕەنجەڕۆیـ
ملـــی ڕێـــگا چیمەنتۆییەكـــەی گرتەبـــەر و ڕۆیشـــت. ئیـــدی لێرووكانـــە ئەركـــی 
سەرشـــانی ئەوەیـــە وێنـــەی شـــۆفار ڕۆژەكان بكوژێـــت و ئـــاووڕ نەداتـــەوە 
و وەك كرمـــی ئاوریشـــمیش قۆزاخەئاســـا تێیـــان بنواڕێـــت و چاوەڕوانـــی 
دڕینیـــان بێـــت تاكـــو دنیایەكـــی تـــر ببینێـــت. كـــە لەســـەر پاچینەكانـــەوە 
ســـەردەكەوت، لـــە هیكـــڕا یەكێـــك پـــڕی دایـــە بەژنـــی و لـــە هەمێـــزی 
ــە  ــیمای درێژكۆڵـ ــە سـ ــر لـ ــە خۆیـــەوەی گوشـــی. تێـ ــەل بـ گـــرت، تێروتەسـ
و خەمـــزەدەی ڕامـــا و ئەوســـا ناســـییەوە، بـــە دووچـــاوی حەپەســـاو و 
سەرســـامەوە پێـــی وت: چـــۆن ناســـیمتەوە؟..ماتیی و بێدەنگییەكـــەی تانـــە و 
تەشـــەر بـــوو تێـــی گـــرت، پێـــی وابـــوو ئـــەو ڕۆژەی بیـــر دێتـــەوە كـــە لـــە شـــاخ 
ـــن، بیریشـــت نەچـــێ  لێكچـــوون  ـــۆ زۆر لێكدەچی ـــن و ت ـــی گوتی:«نیهاد«م پێ
دەشـــێ  وا لـــە ئاڕاســـتەكانمان بـــكات یـــەك بگرنـــەوە! ئـــەم بـــە دەموچاوێكـــی 
كەیلـــی پاشـــماوەی سەراســـیمەییەوە دووپاتـــەی كـــردەوە، دەیزانیـــی گۆڕانـــی 
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ڕوواڵەت و خردەلووكە ســـپییەكانی ئێرە و ئەوێی  قژەكەی بە شـــێوەیەكە، 
ـــە  ـــان ب ـــە ئاســـانی نەیناســـێتەوە! ی ـــت ب ـــی بكەوێ ڕەنگـــە دایكیشـــی چـــاوی پێ
ــارە كردنەوەكەیـــش وەرامـــی نەقۆزتـــەوە و  ــێتەوە. دووبـ زەحمـــەت بیناسـ
بـــە ســـەختگیرییەكەوە چـــاوی هەڵبـــڕی و چەنـــد نێونیگایەكـــی پـــڕ تانـــە و 
توانجـــی ڕمئاســـای«كاوەی عەینەكـــڕەش« هورووژمیـــان بـــۆ هێنـــا. ئـــەو 
لـــە پێـــرار پتـــر ســـەری مـــاش و برنـــج هەڵگـــەڕا بـــوو، پـــڕۆژەی چـــرچ و 
لۆچییەكانـــی زوو بەســـاڵداكەوتن چبـــووە بـــواری جێبەجـــێ  كردنـــەوە و 
ـــر ببـــوو.  ـــدا جێگی ـــار و ماندووەكەی ـــە پێكهاتـــەی چـــارە و ڕوخســـارە خەمب ل
ڕیشـــی لـــە جـــاران درێژتـــری بـــۆر هەڵگەڕابـــوو، لـــەڕ و الوازتـــر ببـــوو، گـــەر 
ـــە  نۆرینگـــەی پزیشـــكێكدا ڕابگیرایـــە گـــرەو دەكـــرا كـــە ئێســـكبەندێكە  ـــاوا ل ئ
و هیچـــی دی. خۆیشـــی نەیزانیـــی بۆچـــی خەجاڵەتییەكـــی كـــز دایگرتـــەوە، 
ئاخـــۆ دەیویســـت هێمایـــەك بـــۆ ئـــەو بارودۆخـــە بـــكات كـــە تێیكەوتـــوون، 
یاخـــود شـــتێكی تـــەواو بـــێ  ســـۆنگە بـــوو؟ بەتانییەكانـــی لـــە بنباڵـــی دەرهێنـــا 
و دای بـــە شـــانی خۆیـــدا و بـــەرەو نهۆمـــی ســـەرێ  ئەمـــی بـــرد. لەســـەر 
بالینگەكەیـــدا داینـــا و لەســـەر زەوییەكەیـــش جێیەكـــی نوێـــی بـــۆ خـــۆی 
ســـازدا. دوای گفتوگۆیەكـــی المســـەرال كەوتـــە نێـــو پێخـــەوی حەســـانەوە و 
ـــی خـــۆی  ـــە و وردەواڵەكان ـــۆ الی دوكانۆچك ـــش ب ـــەوە، ئەوی ـــك بردیی خەوێ
ـــا  ـــی، لۆبی ـــە، لەبلەب ـــان زوو پاقل ـــی بەیانیی ـــە منداڵی ـــەروەك چـــۆن ب چـــوو. ه
ــتیی  ــوورە و كرێمسـ ــرووب، چلـ ــی، شـ ــەدواوەش محەلەبـ ــتەنگاو بـ و چێشـ
لـــە كـــۆاڵن و بـــازاڕ و ســـەر شۆســـتەكاندا دەفرۆشـــت و زۆرجـــار لـــە 
پێـــدا دەكـــرد،  ئاویـــان  بـــە شـــیالوكەوە دەهاتنـــە دەرێ  و  ماڵەكانـــەوە 
چونكـــە هەراوهوریـــا و ئاپـــۆرەی لەبـــەردەم دەرگاكانـــدا بەرپـــا دەكـــرد و 
زارۆڵەكانـــی لـــە بـــاوان هاردەكـــرد و دنـــەی دەدان شـــتی لێبكـــڕن ئاوهـــا، 
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ــەرما و  ــە سـ ــی هەمیشـ ــرا گەرچـ ــدا نەدەكـ ــاوی پێـ ــدی ئـ ــتا ئیـ ــەاڵم، ئێسـ بـ
ـــەو  ـــەاڵم ل ـــی، ب ـــۆ ڕچاندن ـــوو ب ـــەدواوە هەڕەشـــەیەك ب ـــەر ب ســـۆڵەی ئۆكتۆب
خەمـــە منداڵكارانەیـــەی ڕەخســـابوو. ئەمیـــش چـــوون الشـــەیەكی مۆمیاكـــراو 
و بـــێ  جموجـــووڵ لەســـەر تەختـــەی ژێـــرەوەی چوارپایـــە دوو نهۆمییەكـــەدا 
ــو  ــەی نێـ ــە تالووكـ ــی بـ ــووە دەســـت كۆچێكـ ــۆی دابـ ــابوو و خـ ــی ڕاكشـ لێـ
ـــەدا  ـــەو كاروان ـــەڵ ئ ـــدی لەگ ـــی چەن ـــی خـــەوەوە. نەیزان ســـەختایی مەوداكان
بڕیـــووە، كـــە بەخەبـــەر هاتـــەوە، چـــاوە خەواڵووەكانـــی گـــورج هەڵگڵۆفـــت 
و ڕاپـــەڕی. بـــە چاوێكـــی بـــەد و ناپـــاك ڕوانییـــە دەور و زێـــوار، جگـــە 
لەوانـــە هەندێجـــار دیـــوار و درەخـــت و ئـــاوی گەرمـــاو و پێشـــتەماڵ و 
ـــوون  ـــی ب ـــێ  و فانیلەیـــش شـــتی ســـەیر و عاجباتی هەناســـەی نزیـــك و دەرپ
و دەیـــان خســـتە بارێكـــی  ســـرك و خـــۆ بەدەســـتەوە نـــەداو. دەیویســـت 
هەواڵـــی كاتژمێـــر بپرســـێت، دوایـــی پاشـــگەزبووەوە و وتـــی: ئـــەوە نییـــە 
بـــێ  مەبەســـت ســـاڵێك پتـــرە لـــە زەمـــەن دابڕێنـــراوم و نازانـــم گاڤ چ 
مانایەكـــی لەنێـــو بازنـــەی سەراســـیمەیی و نامۆییـــدا هەیـــە؟ كـــەی لـــەم 
ئاقـــارەدا كات موڵكـــی ئادەمیـــزادە؟..زۆری نەبـــرد قافڵـــەی مۆنۆلۆگەكـــەی 
ــۆی و  ــاری خـ ــەراووردی بـ ــوو. بـ ــدا ونبـ ــی چارەنووسـ ــارای زێڕینـ ــە سـ لـ
خەڵكانـــی تـــری كـــرد، كەوتـــەوە ســـەر بڕوایەكـــی كـــۆن، ئـــەوەی ڕووكەشـــانە 
و هاســـان بیـــر لـــە حاڵوبـــار و هەڵكردنـــی خـــۆی نەكاتـــەوە و ســـازش و 
ـــار و ســـۆز و پەیوەندییـــە مرۆییەكانـــی  ساتوســـەودا بـــە هەڵوێســـت و ڕەفت
خۆیـــەوە نـــەكات و لێیـــان دانەماڵرێـــت زیندەوەرێكـــی خۆشـــبەختی ژیـــان 
ـــدا  ـــەی دڵ ـــە بۆت ـــە ل ـــە هەفت ـــن شـــتی ب ـــك كـــە هەمیشـــە بچووكتری ـــە! ئەمێ نیی
ـــە كـــورۆك و گەوهـــەری  ـــری ل ـــی و جیڕییشـــەوە بی ـــە دژواری ـــوو، ب كواڵندب
ــای  ــەوە تەماشـ ــی مەحاڵـ ــی دەرگایەكـ ــە كلیلدانـ ــووەوە و لـ ــتەكان كردبـ شـ
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دنیـــای دەكـــرد، هەمیشـــە پەراوێـــز خوڵگـــەی نەگـــۆڕ و بێجووڵـــەی بـــوو. 
ئیتـــر چـــۆن نەدەبـــووە زیندەوەرێكـــی بەدبەختـــی ژیـــان و ئاكامـــی كار ئـــاوا 
نەدەكەوتـــەوە؟ ئیتـــر چـــۆن ژیـــان نەدەبـــووە بیۆگرافیایـــەك و لـــە دەرەوەی 
زەمەنـــدا ســـەقامی نەدەگـــرت؟ بەهەرحـــاڵ، هەرچـــی چۆنێـــك بێـــت مـــرۆی 
پێداگـــر دەتوانـــێ  مـــەودای بێبڕانـــەوەی دۆژیـــش ببڕێـــت ئەگـــەر مـــەودای 
ـــی و  ـــی و گۆترەكاری ـــەو نادیاری ـــت. ئ ـــت و بزانرێ ـــاری بكرێ ـــی دی پیاتێپەڕین
ــە خـــۆی  ــرد. لـ ــەمەرەی دەكـ ــان ئاڵفتـــەی حاڵەتێكـــی سـ ــە بێگومـ هەوانتەییـ
ورددەبـــووەوە، ڕاســـتە بـــە ڕەنـــگ و دێـــم پۆشـــتە و كـــۆك دەكەوتـــە 
بەردیـــدە، بـــەاڵم كاتـــێ لـــە خـــۆی ڕادەمـــا، بـــە شـــتێكی دی ئاشـــنا دەبـــوو، 
شـــتێكی وێـــران. بێپایانییەكـــە لـــەو كاوالشـــییەدا بـــوو كـــە كەوتبـــووە ژێـــر 
ئـــەو پۆشـــتە و پەرداخییـــەی كـــەس پەیـــی بەدیوەكـــەی تـــری نەدەبـــرد! 
ئاخـــۆ پێـــی دەكـــرا هەتـــا پەســـاڵن لـــە بارودۆخێكـــی ئەوتـــۆدا بـــژی وەكـــو 
ـــكات؟  ـــۆ بەرجەســـتە ب ـــەی ب ـــی ئێرووكان ـــك ســـكێچی كرێتییەكان هۆكارگەلێ
كتوپـــڕ ڕەتكردنـــەوە و ناڕەزایـــی لـــە ناخییـــەوە ســـەریان كـــرد و بەرســـڤێكی 
ـــەرە و مشـــتومڕێكی  ـــە بێنەوب ـــدا كەوت ـــدی لەگـــەڵ خۆی ـــدا، ئی ـــان وێ نەگەتیڤی
ـــی خـــۆی  ـــاوەوەی زەمەن ـــای ن ـــەوەی بیۆگرافی ـــی ئ ـــە مەگیرانی ـــر. كەوت پێداگ
بـــۆ ئیتـــران بگێڕێتـــەوە و هێڵكارییەكـــی ئەبســـتراكتیش بـــۆ بیۆگرافیـــای 

دەرەوەی زەمـــەن بكێشـــێت.
                

ـــە دوای دواوەی  ـــی هەڵگـــرت و شـــۆڕبووە خـــوارەوە، ل ـــاپ و دەورییەكان ق
كاروانـــی ســـەرەی درێـــژی چێشـــتخانەكەدا ڕاوەســـتا، ئـــەو هەمـــوو هـــەرا 
ــی هێنایـــەوە یـــادی. ئـــاوەزی  و زەنـــا تێكقژقـــژاوەی ســـەرژمێریی زیندانـ
هێنـــدە پەرشـــوباڵو بـــوو نەیزانـــی چـــۆن ئـــەو مەودایـــە بـــە بیركردنەوەیەكـــی 
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ئـــەم  بێبـــن دەبڕێـــت و دەگەڕێتـــەوە ســـەرێ .«جەمیل«دوای  قـــووڵ و 
هـــات و خـــۆی ئاخنییـــە نێـــو ئـــەو دیمەنـــە كڕەكـــەی ڕۆژی ســـێ  جـــار 
سەرســـووڕمانی  و  هەڵـــاڵ  و  ژاوەژاو  هـــەردەم   و  دەبـــووە  دووپـــات 
بەرهـــەم دەهێنـــا. ڕوانینـــە نەرمونیانەكـــەی سەرشـــاریان كـــرد لـــە میهرێكـــی 
مامۆســـتایانە و بـــە نیگایەكـــی نوقمـــی ڕەنـــج بێوەرییـــەوە پۆرترێتـــی ئـــەو 
ــە قـــژی ئەمـــی  ــە ئـــەوێ . دوێنـــێ  كـ ــە گەیاندبوویـ ــا كـ ــۆ كێشـ نەفرەتـــەی بـ
ـــە  ـــش ب ـــە چۆنە!..ئەمی ـــە و بزان ـــە بك ـــی: ســـەیری ئاوێنەك ـــك دەخســـت وت ڕێ
ـــە  ـــی ب ـــاز پەی ـــی بەن ـــی: پێویســـت ناكات..تووڕەییەك ـــەوە وت كەمتەرخەمییەك
وشـــەكانی بـــرد و وتـــی: چـــۆن پێویســـت نـــاكات؟.. ئەمیـــش بـــە قەشـــمەرییەكی 
تاڵـــەوە وتـــی: ئاخـــر مـــن باوەڕدارم!..بـــە چاوێكـــی پـــڕ بریقـــە و جۆشـــەوە 
ســـەرنجی ڕەوانـــە كـــرد و وتـــی: شـــتێكی زۆر چاكـــە بـــێ  بـــاوەڕ نەبیـــت..
بـــە هەمـــان ســـەرنجەوە وتـــی: چاكتـــر وایـــە دڵـــت پـــڕ بێـــت لـــە بـــاوەڕ بـــۆ 
ـــك  ـــی نەبن!..تۆزێ ـــش خاڵ ـــە باوەڕی ـــن و ل ـــەوەی وشـــەكانت ڕووكـــەش نەب ئ
سەرشـــانەكانی ئەمـــی داتەكانـــد و ســـەرلەنوێ  گلێنـــە ســـەرگەردانەكانی 
بـــەدەم نادیـــارەوە دا. بـــە ڕەوەندێكـــی بـــێ  ئاڕاســـتە و خانەخوێیەكـــی بارگـــە 
تێكنـــاو دەچـــوو وەك ئـــەوەی هیـــچ شـــتێكی دیكـــە لـــە ژیانـــدا نەمابێتـــەوە 
ــیقاقێك  ــم. کاف«ئینشـ ــای ئـــەوە بوو«میـ ــا خولیـ ــكات! تەنهـ چاوەڕوانیـــی بـ
ــا ســـەختەكانی  ــدا. ئەویـــش بگەڕێتـــەوە و لـــە چیـ بـــكات و بنێرێـــت بەدوایـ
ـــە باوەڕێكـــی  ـــەو كات ـــەم ســـەردەمە! ئ ـــە پاڵەوانێكـــی ئەفســـانەیی ئ واردا ببێت
كوێرفـــام و بـــێ  بناغـــەی بـــەو خولیایـــە پەیـــدا كردبـــوو كـــە چبـــووە ســـەردانی 
كۆمڕاد«میـــم. کاف«و ئەویـــش لـــە كاتـــی ڕۆیشـــتنیدا كەوشـــەكانی بـــۆ 
دانابـــوو! گەرچـــی گفتێـــك لـــە ئـــارادا نەبـــوو، بـــەاڵم گەلێـــك ڕۆمانســـییانە 
ـــوو  ـــە ئۆردووگاكـــەدا خەریكـــی داكۆكـــی كردنب ـــە ســـۆزێكی ڕمۆكـــەوە ل و ب
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ـــت  ـــەس بڵێ ـــرد ك ـــراو و حەزیشـــی نەدەك ـــڕادی ناوب ـــە كەســـێتییەكەی كۆم ل
ـــەوەی ناچـــار بـــێ  شـــتێكی  ـــۆ ئ ـــێ  ب ـــاوی نادەن ـــە و ئ كۆمـــڕاد ئێســـتا زیندانیی

تـــر بخواتـــەوە!

كـــە«كاوەی عەینەكـــڕەش«ی هاوڕێـــی ڕۆژە ناخۆشـــەكانی شـــاخی بـــۆ 
چێشـــتخانەكە هـــات، زۆر چبوونـــە پێشـــەوە. خاكەســـارییەكەی، ئەمـــی 
لـــە خووســـەیەكی بیبەزەییانـــە تـــژی كـــرد. لەگـــەڵ ئـــەوەی بـــێ  ئارمانیـــش 
ئـــەو  خۆشـــبینییەكەی  بـــادەی  كەچـــی  نەگەیشـــتبوون،  جێگایـــە  بـــەو 
ـــە چـــی  ـــر ل ـــەم بی ـــی ئ ـــوو! دەیزان ـــر ب ـــەم لێوڕێژت ـــەی ئ ـــە هینەك هێشـــتایش ل
ــردن  ــەودای پاكانەکـ ــدی مـ ــەوە چیـ ــەوە دەكاتـ ــر لـ ــی بیـ ــەوە، دەیزانـ دەكاتـ
بـــۆ ئـــەم ژیانـــە نەماوەتـــەوە. گەرچـــی كـــەم دەدوا و هەندێجـــار قســـەكانی 
ــد.  ــی نەدەڕەنجانـ ــكا و كەسـ ــی دەپێـ ــەاڵم ئامانجـ ــەوە، بـ ــە دەكەوتنـ گەمژانـ
ــۆ  ــەوە، بـ ــك كەوتبوونـ ــكردن نزیـ ــۆراك دابەشـ ــەری خـ ــە كاونتـ ــك لـ ڕۆژێـ
ئـــەوەی كەمێـــك ورەی ئـــەم بەرزبكاتـــەوە دەمـــی بەشـــییەوە و وتـــی: 
تەنهـــا ئـــەوەی مردبێـــت شكســـتی خـــواردووە، ئێســـتا وەك دەبینیـــی هیـــچ 
شـــكنابەم، ئـــەو مەحكوومێتییـــە نەبێـــت كـــە حاڵـــی حـــازر لـــە جیاتـــی بـــرا 
گـــەورە بوودەڵەكـــەم گرتوومەتـــە كـــۆڵ و ســـەبوورانە شـــانی بەرگەگرتنـــی 
دەدەمەبـــەر. زۆركـــەڕەت گوێـــم لـــەو تـــووك  و دووعایـــەی باوكـــم دەبـــوو، 
كـــە لێـــی دەكـــرد و دەیـــوت: ڕۆڵـــە هـــەر ڕابكەیـــت و دەســـتت بەنانـــڕا 
نـــەگات! لێـــرە و بێگومـــان لـــە هەمـــوو شـــوێنێكی تریشـــدا بەڕكـــی خاڵیـــی 
ــتەكەی  ــێ  دۆسـ ــە بـ ــتێك بـ ــە بسـ ــە، تاقـ ــەك و پێیـ ــدی مەچـ ــۆت و پێوەنـ كـ
گیرفانـــت ناتوانـــی بڕۆیـــت، ڕەنگـــە دایكیشـــم هـــەر لەســـەر هـــەق بووبـــێ  
ــەوەی  ــە: ئـ ــردەوە كـ ــە دەكـ ــەوەی دووپاتـ ــینم ئـ ــی خۆناسـ ــە درێژایـ ــە بـ كـ
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خاوەنـــی دووفلـــس نەبێـــت هەڵبەتـــا حیســـابی دووفلســـی سووریشـــی 
ئـــەوە بەگومـــان و ڕاڕام، لەوانەیـــە  بـــۆ ناكـــەن! ئێســـتایش لەڕاســـتیی 
هێشـــتایش نەگەیشـــتبێتمە پێناســـە و مەغزایەكـــی پوخـــت و بـــێ  لەككـــەی 
ئـــەم نوشووســـتییە یەكانەیـــەی دنیـــای دەوروپشـــتمان. ڕەنگـــە هـــی وا 
ـــەخ  ـــێ  فلســـی ســـووریش بای ـــە ب ـــرۆڤ ب ـــدا م ـــە الیان ـــن ل ـــن، یاخـــود ماب هەب
ـــە ســـەر  ـــە و كەوتوومەت ـــار قرخـــن بووم ـــای ج ـــت. جارەه ـــان هەبێ و بەهای
ســـاجی عەلـــی، بـــەاڵم هیـــچ  وەك ئـــەم دوو ســـاڵەی دواییـــم لێنەهاتـــووە. 
ــە  ــەی بـ ــدە پارەیـ ــیت! ئەوەنـ ــی دەناسـ ــە«ی خزمـ ــتە« و«قاسـ ــۆ تۆ«سـ خـ
وردەواڵـــە فرۆشـــتن كـــۆم كردبـــووەوە و هیچـــی بـــۆ مـــن پـــێ  نەدەهـــات 
ــە  ــتاخیزە، دەبوایـ ــەم ڕەسـ ــەس لـ ــی دووكـ ــۆ دەربازكردنـ ــمزانی بـ و دەیشـ
دڵنـــرم بـــم و بـــێ  تێفكرییـــن پێیانـــی ببخشـــم  و ئومێـــدی ئـــەوە بكـــەم النیكـــەم 
كاتـــێ  گەیشـــتنە هەنـــدەران بۆمـــی بنێرنـــەوە! بـــەاڵم پـــاش گەیشـــتنیان بـــە 
نامەیەكیـــش بەســـەریان نەكردمـــەوە. بەهەرحـــاڵ لـــەو كاتانـــەوە بیـــرم لـــە 
شـــتێك كردۆتـــەوە و پاشـــانیش كەوتوومەتـــە هەڵســـەنگاندنی ئـــەو بیـــر و 
بڕیـــارە ســـەرپێییە و تـــەوس و تەشـــەرم گرتۆتـــە خـــۆم و وتوومـــە: مـــردن 
ئەهوەنتـــرە لـــەو ســـەختیی و چەرمەســـەرییەی لـــە زیندەگییـــدا ڕووبـــەڕووم 
بۆتـــەوە. گونـــاە و خەتایەكـــی گەورەیـــە ئێســـتا دوای ئـــەو هەمـــوو ناخۆشـــییە 
بیـــر لـــە كۆتاییەكـــی ناپارســـەنگ بكەمـــەوە! نازانـــم بـــۆ لـــەو ســـاتانەوە 
چاوەنۆڕیـــی پەرجـــووم كـــردووە؟ مۆجیزەیـــەك پێـــی بەهیـــوا و پشـــت 
ئەســـتوور بوومـــە كـــە ســـەرلەبەری ئـــەو یاســـا و ڕێســـا ناهەموارانـــە تێـــك و 
پێـــك وەربـــدات و ســـەرلەنوێ  پێكهاتـــەی شـــتەكان دابڕێژێتـــەوە، بەاڵم..ئـــەم 
ـــە  ـــدات، ب ـــەوە دوا ڕســـتەی خـــۆی گـــرێ  ب ـــە چیی ـــەو دەیویســـت ب ـــی ئ نەیزان
ـــڕا  ـــەوە ڕووە ســـوورهەڵگەڕاوەكەی وەرگێ ـــی ڕوون شـــەرم و خەجاڵەتییەك
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و بێدەنـــگ ســـەری دانەوانـــد. ئەمیـــش وایبۆچـــوو لـــەوە شـــەرمەزار بووبێـــت 
نەبـــا قســـەكانی مۆركێكـــی ئامۆژگاریكەریـــان بەخـــۆوە گرتبێـــت و بـــە 
جۆرێكـــی تـــر پەرچڤـــەی بـــكات، یاخـــود نەیدەویســـت چاوســـاغیی بـــۆ كـــەس 
بـــكات و دەیویســـت هەركـــەس خـــۆی ڕێهەڵبژێـــری خـــۆی بێـــت! بێگومـــان 
ــیاوەوە  ــرادەر و ناسـ ــەی بـ ــە بۆنـ ــەوەی بـ ــە لـ ــەدوور نییـ ــێك بـ ــچ كەسـ هیـ
غـــەدری لێبكـــرێ  و تووشـــی ناهەمواریـــی و زوڵمـــی لـــەو جـــۆرە بێـــت، 
ـــەی  ـــوو لەوەت ـــەوە یەكەمینجـــار ب ـــێ . ئ ـــە خـــۆی نەمێن ـــاگای ل ـــو ئ ـــەر بێت ئەگ
ـــووەوە  ـــش بب ـــەی ئەمدیوی ـــت. لەوەت ـــەو جـــۆرە قســـانە بپژێ ـــوو زاری ب هاتب
زاری لـــەو جـــۆرە ئاخاوتنانـــەوە وەرنەدابـــوو، هەتـــا سكااڵیشـــی لەبـــارەی 
ـــەوە  ـــەو ئانوســـاتی دابڕان ـــوو. وێدەچـــوو ل ـــچ ناڕەحەتییەكـــەوە نەدركاندب هی
خـــودی بووبێـــت بەكێشـــە و شـــتی تـــر و ڕووداوەكانـــی دەوروخولیشـــیی 
بووبنـــە ئاســـتەنگی قـــورس و تەنگەتاویـــان كردبـــێ . ئـــە ئـــاوا نـــەك هـــەر 
تەنهـــا ڕەنـــگ، بەڵكـــو خووخـــدەی یەكیشـــیان گرتبـــوو و هەتاكـــو درەنگانـــی 
ــتن  ــەدا دادەنیشـ ــاڵۆنە بەرینەكـ ــەرەی سـ ــاو تاقـــی پەنجـ ــەوە لەنـ ــەو پێكـ شـ
و مژووڵـــی دەمەتەقـــێ  دەبـــوون. ئەوســـا كوتاڵـــی پانوپـــۆڕی تاریكییـــە 
ـــەر  ـــان ڕەشـــیان دەپۆشـــییە ب ـــی و كراســـی ئاودام ـــان دەدووری بەمیهرەكەی
ڕۆژێكـــی دیكـــەی بـــە هەمـــان شـــێوەی ڕۆژەكانـــی تـــر بەســـەرچوو. لێـــرە 
شـــوانی ڕۆژەكان بـــوون و بـــە مێگـــەل بەڕێیاندەخســـتن. هەمـــوو بەیانییـــەك 
بەرامبـــەر نەینۆكەكـــەی دەگـــرت، ڕاهاتبـــوو قەدەرێـــك بنۆڕیتەخـــۆ، كـــە 
بێمانـــا و دەعجـــاو خـــۆی دەهاتـــە بەرچـــاو، هـــااڵوی هەناســـەكانی دەردەدایـــە 
ـــەو جـــۆرە  ـــك ب ـــرد، تاوێ ـــخ دەك ـــڵ و تەڵ ـــە و خـــۆی لێ ســـەر ڕووی ئاوێنەك
دەیڕوانییـــە سەروســـیما دەعباوییەكـــەی و تفێكـــی پەیتـــی ڕۆدەكـــردە ســـەر 
لووســـایی ڕووبەرەكـــە وهێـــدی هێـــدی وێنـــەی بەندۆڵێكـــی مەلـــوول بەســـەر 
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ڕوخســـارە بەندەكـــەی نێوییـــدا شـــۆڕدەبووەوە و ئیتـــر بـــەرەو نهۆمـــی 
خـــوارەوە هەنـــگاوی ڕۆیشـــتنی هەڵدەگـــرت و ڕەنگـــوڕووی ئاڵۆزوبڵـــۆزی 
ـــە كۆڵـــی خـــۆی دەكـــردەوە.  خەونێكـــی خـــۆی دەدایـــە دەم بیرچوونـــەوە و ل
ــرد  ــەوە دەبـ ــی بـ ــە«كاوەی عەینەكڕەش«پەیـ ــدا كـ ــی ناشتاكردنیشـ ــە كاتـ لـ
ئاوریشـــمی ئۆقـــرەی ئـــەم ڕزیـــووە، بـــە زەردەخەنەیەكـــی شـــەختاوییەوە 
پێـــی دەگـــوت: گـــوێ  بـــە چـــی دەدەیـــت؟ هێشـــتا نەگەیشـــتوویتەتە ئـــەو 
قەناعەتـــەی ئێمـــە لـــە زیـــادە ماوینەتـــەوە؟ ئـــەی بیـــر لـــەوە ناكەیتـــەوە 
ئەگـــەر بكوژرایتایـــە، یاخـــود یەخســـیری جەنـــگ بوویتایـــە، یـــان لـــە مانەیـــش 
بێماناتـــر و مەرگەســـاتتر لـــە پشـــتەوە بیانكردیتایـــە بـــە مەنزڵـــی فیشـــەكێكی 
پـــڕ لـــە كینـــە! یـــان ئەگـــەر بـــۆ جەلالدێكـــی بیمـــاری وەكو«جـــەالل فەرهـــاد« 
ببوویتایـــە بـــە دامركێنـــەرەوەی جۆشوخرۆشـــی تەورەكـــەی چ بـــەزم و 
كارەســـاتێك دەبوو؟..گەرچـــی زۆری تـــری لەســـەر زوبانـــدا بـــوو بیڵێـــت، 
بـــەاڵم وەك ئـــەوەی بیربكاتـــەوە، بێدەنگییەكـــی دوورودرێـــژ بەســـەریدا 
زاڵبـــوو و ئیتـــر نەیهێشـــت تێهەڵچێتـــەوە. ڕاســـتی دەكـــرد، لەبـــەر ئـــەوە 
هەمـــوو ڕەنـــج و كۆششـــێكی ئـــەم بـــۆ ئـــەوە بـــوو شـــتە كۆنـــەكان فەرامـــۆش 
بـــكات و لـــە پنتـــە چەقیووەكەیانـــەوە ببزوێـــت و ئـــەو ژیانـــە ئەفســـووناوییەی 
شـــوێنەوارەكانی  و  ئاســـەوار  هەتـــا  دووربكەوێتـــەوە،  و  بیربچێتـــەوە 
بیركردنـــەوەی ســـەرپاكی گۆڕانیـــان بەســـەردابێت. ئەوەیـــش پارێكـــی تـــر 
ـــەردەوام  ـــە ڕەگوڕیشـــەكانی و ب ـــەوە ســـەرومڕە ب ـــی بیركردن ـــە كتێب ـــوو ل ب
لـــە كـــرژ و مۆنیـــی و شـــیرازە لـــە دەســـتدان ژاوەیـــان دەكـــرد. بـــەاڵم 
جاروبـــار هێووریـــی خـــۆی پـــێ  دەدایـــەوە و هەندێـــك لـــە ســـیادیدیی دووری 
دەخســـتەوە. ئەوســـا دەیتوانـــی بچێتـــە قـــاوغ و چەقچەقۆكـــەی شـــكۆداری 
هۆڵـــی نێـــو گەردوونـــی شـــەوگار و تێیـــدا دەســـت بكاتـــە ئەســـتۆی ونبـــوون 
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لـــە گێژەنگـــی خەونێكـــی بـــێ  سەروســـۆراخی دوور لـــە هێمنیـــی و ئاســـایش 
ـــە و پرخەپرخـــی ناوەخـــت و  ـــای وڕێن ـــە هەڵەشـــەیی جڕنیاوفڕنی ـــك ل و نزی
ـــە شانشـــینی دوور  ـــەت ل ـــگ. تەنان ـــو جێوبالین ـــی بێسەروشـــوێنی نێ ڕاچەنین
ــەری  ــدی سـ ــرەوت و هێـ ــت سـ ــان دەهێشـ ــدا نەیـ ــماویی خەونیشـ و تەلیسـ
ــبەحاڵی،  ــەكا، خۆشـ ــە دادەچڵـ ــەوە. كـ ــەر بالیـــف و بحەوێتـ ــە سـ ــز بگرێتـ كـ
ئـــەو خەونـــە جەنجـــاڵ و پاســـەوان و گاردە شـــاریی و چەكبەدەســـتانەی 
جێپێیـــان هەڵگرتبـــوو دەڕەوینـــەوە و خۆیـــان لـــە پشـــت دیـــواری ئـــەو 
ــتنەوەی  ــەڵ نیشـ ــێردەوە و لەگـ ــەدا دەشـ ــاتە وەختییـ ــاكاو و سـ ــە نـ بێدارییـ
پەلـــەوەری شـــەكەتی پێڵووەكانیـــدا دووبـــارە یەخەگیـــری دەبوونـــەوە و 

تەنگیـــان پێـــی هەڵدەچنییـــەوە.
 

ـــووك  ـــی ســـینەمایی دەچـــوو، پ ـــە جـــۆرە خەونێك ـــەم شـــوێنە، ب ـــی ئ ئەزموون
ـــەوە  ـــارەی گـــەرا و مێشـــوولە و قـــەوزە و قۆزاخـــەی بۆگەن و بـــێ  كاكڵ، لەب
ــرد.  ــان دەكـ ــەوەی ژیـ ــەوە و هەڵهێنانـ ــاری بێزهاتنـ ــرۆی دووچـ ــا. مـ دەپەیڤـ
هەســـتەكانی  بـــوو  بااڵدەســـت  ڕەگەزێكـــی  بچووكیـــی  جـــار  هەندێـــك 
ـــووەوە و  ـــاوە بچـــووك بب ـــوڕ و چڵپ ـــگاو و ق ـــای زۆن ـــەو دەلت ـــەوە. ئ دەپێچای
بارتەقـــای تاقـــە قوالنجێـــك بـــوو هیچـــی دی. زۆر كەڕەتـــی تریـــش پتـــر لـــە 
گۆڕســـتانێك دەچـــوو، وای بـــۆ دەچـــوو تەنهـــا جارێـــك بەســـە لـــە هەمـــوو 
زیندەگیـــی خۆیـــدا پـــێ  بهاوێتـــە نێوییـــەوە بـــۆ ئـــەوەی تاهەتایـــە تیایـــدا 
ســـەقامگیری یەكجاریـــی بێـــت و ببێتـــە قـــەدەری هەرمـــاوی. ســـەرەتاكەی بـــە 
خواســـتی خـــۆی ســـەریهەڵنەدا! بـــە پێـــی بژاردەیەكـــی خودسەرانەی«ئۆرســـۆ 
ــرد  ــۆزەی كـ ــرازا، سـ ــەكار تـ ــە كارلـ ــەوە. كـ ــو تەلبەندەكانـ ــە نێـ ــەل« هاتـ شـ
ســـایلی بوونـــە ئەفســـانەییەكەی گـــەردوون و بوونـــەوەر هەمیشـــەییە و 



بازنە ئاوییەكان236

ــاوە  ــمانەی چـ ــەو ئاسـ ــڕووزاوە و ئـ ــاڵ هەڵكـ ــی پەڕوبـ ئەمیـــش مەلووچكێكـ
بچكۆلەكانـــی بەدیـــان دەكـــرد نەیدەتوانـــی بـــە شـــەققەی بـــاڵ تـــەی بـــكات. 
دەكەوتـــە  بۆیـــە  بەدەربـــوو،  ئـــەم  قەڵەمڕەوەكـــەی  لـــە  كۆتاییەكەیشـــی 
ـــەك، دوو،  ـــەك هـــەر ی ـــاش وەڕســـبوون ن ـــدڕووەكان، پ ـــی دڕكـــی تەل ژماردن
ســـێ  دڕكـــی تەلـــدڕوو، بەڵكـــە ژمـــارەی درەخـــت و قەلـــەڕەش و پەنجـــەرەی 
شـــكاو و ڕەهەنـــدەی بێئومێـــد و ســـەربازی زۆر و بـــۆر و تفەنگـــی كرێـــت و 
قوللــــەكانی پاســـكردن و ئەســـتێرەكانی ئاســـمان و كاشـــییە مۆزائیكەكانـــی 
ئـــەرزە و هۆڵـــەكان و.. ئەمـــە بێجگـــە لـــەو پڕۆجیكتۆرانـــەی هەمـــوو ســـەر لـــە 
ـــن و  ـــی دەكەوت ـــر وەچاوان ـــن و زەب ـــە تی ـــر ب ـــی ت ـــا ئەنگوتنێك ـــك هەت ئێوارانێ
بـــە شـــەوارەی ئـــازار و ئەشـــكەنجەیەكی گەورەیـــان دەخســـت. ئـــەو گوللــــە و 
فیشەكانەیشـــی لـــە یـــاد نەدەچـــوو، ئەوانـــەی دەبوونـــە سەرپشـــكی نێـــوان 
ئەوانـــە و تەلبەنـــدی دەوارگاكـــە كـــە یەكتریـــان ڕەتدەكـــردەوە. ســـەمەرە 
بـــوو، ناهەقیـــی نەبـــوو هەندێكیـــان بەرگـــەی ئـــەو هەمـــوو ناهەموارییـــە 
نەگـــرن و«كان«ە ڕەســـەنەكانیان بكەوێتـــە بـــەر مەحەكـــی پـــووان. هەریەكـــە 
و ڕەفتـــار و شـــێوە مـــەزاج و خووڕەوشـــت و هەڵســـوكەوتێك هاوێـــری 
ــتییانەی  ــەقڵێكی ناسروشـ ــات و شـ ــی تەبیـ ــە و خاوەنـ ــەوە، هەریەكـ دەكردنـ
خۆڵەمێشـــیی بـــوون. زوو بـــە زوو دەكەوتنـــە بـــەر بـــا و پەخشـــوباڵو 
تـــا ئیژگڵـــی تووڕەیـــی و  دەبوونـــەوە، زۆرجـــاری دیكەیـــش دەمانـــەوە 
هەڵچـــوون داپۆشـــن. بێ »با«یـــش هـــەر ســـەقامگیردەبوون و بۆرایـــی و 
بوغزێكـــی پەپكەخـــواردوو بـــە شـــاراوەیی جێیانـــی دەكـــردەوە. زۆریـــش 
هەبـــوون لـــە قۆناخـــی پـــاش دەستبەســـەرییش ڕزگاریـــان نەدەبـــوو، پاوانیـــان 
ــان بەردەدایـــەوە و  هـــەر لەســـەر دەمایـــەوە و چاودێریـــی دەكـــران، ڕدێنیـ
بێهەســـت و خوســـت و بـــێ  تاســـە و زەوق و شـــەوق بەدیاردەكەوتـــن، 
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ـــن  ـــوون بچووكتری ـــووردە و خاوخلیچـــك دەب ـــش دڵناســـك و پەژم ئەوەندەی
دەنـــگ و ژاوە ژاو، هێوورتریـــن تەقـــە و زرمـــەی كەوتنـــی شـــتێك، گڤـــە گـــڤ 
ــراوە و  ــەرەی كـ ــوی پەنجـ ــەدای ئەودیـ ــا، سەروسـ ــی بـ ــاژەی هەڵكردنـ و هـ
نەكراوەیـــش، زرنگـــەی پەرداخێـــك، پریشـــك و پڕووشـــەی ئـــاو، یـــان كەفـــاو، 
شـــان بـــەر شـــان كەوتـــن، دیارنەمانـــی كەوچكێـــك، دەفـــر و ئامـــان، گۆڕانـــی 
پەتوویـــەك، كووتـــە ســـابوونێكی بێبەهـــا، یاخـــود هەندێـــك تایـــت، ســـەرچەف، 
جووتـــێ  گـــۆرەوی، كاغەزێـــك، یـــان چەند«تمەن«ێكـــی كـــەم بایەخـــدا دەیـــان 
كـــرد بـــە فەرتەنـــە و هایـــت و هـــووت و هـــەرا و زەنـــا و غەڵبـــە غەڵبێكـــی 
بێسەروشـــوێن و كۆتایـــی هەڵنەگـــر. ئەمانـــە دەقـــاودەق ئـــەو گرتووخانەیەیـــان 
لـــە ئەندێشـــەیدا زیندوودەكـــردەوە كـــە یـــازدە مانگ«بـــێ  تەكلیف«تێیـــدا 
ئـــەوق كـــرا. ئەمـــە جگـــە لـــەوەی ببیســـتن كـــە لێپرســـینەوە یەخەیـــان دەگرێـــت 
ئیـــدی زنۆقیـــان لقوپۆپـــی بـــۆ پەیـــدا دەبێـــت و بـــە ئاپـــۆرەی پرســـیار 
ئابڵووقـــەی مێشـــك و خـــەو و خۆراكـــی خـــۆ دەدەن و ئیترانیـــش بەوەاڵمـــەوە 
گـــرێ  دەدەن و دەیانـــەوێ  لەســـەر بیركردنـــەوەی ئەوانـــی دی بلەوەڕێـــن كـــە 
لـــەو گێرمـــە و كێشـــەیە ســـەرفیراز بوونـــە و مـــراوی ئاســـا بـــە بـــێ  دڵۆپەیـــەك 
تەڕایـــی بـــە دەریاچـــەی ئـــەو ئەزموونـــەدا تێپەڕبوونـــە. هەمـــوو دنیـــا و 
ــك  ــنامە و كارتێـ ــووە ناسـ ــان دەبـ ــا و بێدارییـ ــەون و خولیـ ــن و خـ تێفكرییـ
تەنهـــا لەنێـــو ئـــەو چوارچێوەیـــەدا ڕێـــڕەوی پەیـــدا دەكـــرد، كاتـــێ دەیشـــچوونە 
دەرێ  لێیـــان دەقۆزتنـــەوە و كاتـــی هاتنـــەوە دووبـــارە پێیـــان ڕەوا دەبینینـــەوە. 
ــی  ــۆ دەربازبوونێكـ ــادار بـ ــووڵەیەكی بەهـ ــووە پسـ ــك دەبـ ــك، مۆڵەتێـ كارتێـ
ــەی  ــەم واڵتـ ــیی ئـ ــە و ڕەشپۆشـ ــوە تەلینەكـ ــو چێـ ــی ئەمدیـ ــی و خەونـ كاتیـ
دەپۆشـــییە بارتەقـــای دیـــدە هەمیشـــە وێـــك نەهاتـــووەكان. تـــەواو لەســـەر 
ـــەدا هاتوچـــۆی  ـــە درەخـــت گەمارۆدراوەك ـــە حەســـارە ب ـــا ل ـــوو تاقوتەنی هەقب



بازنە ئاوییەكان238

دەكـــرد و گوێـــی لـــە وتـــاری ئـــەو بەرپێوارییـــە نزیكـــە ڕادەگـــرت كـــە جەســـتەی 
ـــە  ـــارە دۆزەخیی ـــەو ب ـــو ئ ـــە نێ ـــە كەوتن حەشـــاریدابوو. وەك بڵێـــی ئازیزێـــك ل
توندڕەوییـــەوە خەریـــك و  بەســـەختگیریی و  كـــەس  كـــەم  دەپارێزێـــت. 
ســـەرقاڵی فێربوونـــی زمـــان و خوێندنـــەوە و لێكۆڵینـــەوەی بـــەردەوام بـــوون، 
چونکـــە زۆربـــە لـــە جیاتـــی كتێبـــی دانســـقە دەربـــارەی ژیـــار و هونـــەر و 
ــوەچوون و  ــژوو و پێشـ ــوور و مێـ ــوور و كەلەپـ ــوون و دەروون و كولتـ بـ
ــەرەكی  ــرد و بابەتـــی سـ ــەفەر وێـ ــەپۆرت و دۆالر و سـ ــتی تریـــش پاسـ شـ
مامەڵەكردنیـــان بـــوو. ئـــەو شـــتانە دنیـــا و بیركردنەوەكانـــی ئـــەوان لێـــوەی 
ــا،  ــێوەكاریی هەڵنەدەهێنجـ ــی شـ ــە تابلۆیەكـ ــان لـ ــەوە. چێژیـ ــان دەدایـ ڕەنگیـ
ـــە و ساتوســـەودا  ـــە ســـاختەكاریی و چێكردنـــی پاســـەپۆرتی كەون ـــان ل چێژی
و گۆڕینـــەوەی پـــارە دەبینیـــی! نـــەك هـــەر ئەمـــە، بەڵكـــو دەموچـــاوە نوورانیـــی 
و  باشـــقاڵ  چـــاوە  پڕۆجێكتـــۆری  بـــەر  دەخســـتە  منداڵكارەكانیشـــیان  و 
پیســـەكانی خۆیـــان و ئێشـــكی هەمـــوو ڕەفتارێكیشـــیان دەگرتـــن. زۆربەیـــش 
تەنهـــا بیریـــان لـــە پڕكردنـــەوەی ســـەراو دەكـــردەوە و پێیـــان ئەغـــز و گونـــاه 
بـــوو لـــەو تەشـــكاییەی ڕۆژگارە بـــێ  ئیـــش و كارەكانـــی ئەوێـــدا چەنـــد 
ـــدا  خولەكێكیـــش بـــۆ شـــتێكی بەكەڵـــك تەرخـــان بكـــەن. هەمیشـــە كـــە لەگەڵیان
دەدوا دەیانـــوت: ئێمـــە لێـــرە هیچمـــان پێناكرێـــت، بابگەینـــە جێـــگای خۆمـــان..
ــدا  ــێ ، لەوێـ ــەدی كردبـ ــەن بـ ــە دەگمـ ــود بـ ــێ ، یاخـ ــە نەیدیتبـ ــتیش كـ زۆر شـ
ـــدا  ـــە بەرچـــاو و گوێچكەكانی ـــان جـــار ب ـــی هەمـــوو چركەســـاتێك دەی دەیتوان
گـــوزەر بكـــەن، بیانبینێـــت و بیانژنەڤێـــت. دەسپیســـیی، ناپاكیـــی، بوختـــان و 
قســـە هەڵبەســـتن، ڕاپـــۆرت نووســـین، لـــە خشـــتەبردن، دەســـتخەڕۆكردن، 
شـــت لـــە یـــەك شـــاردنەوە، ڕەشـــك بـــە یـــەك بـــردن، قەرزكـــردن و نەدانـــەوە 
و دزی لـــە یـــەك كـــردن و فریـــوودان و دەســـتەویەخەی یەكدیبـــوون و 
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دەمەقاڵـــە و دەســـتگرتن بەســـەر موڵكـــی ئـــەم و ئـــەو و دەیـــان ئـــاژاوە و 
سەرئێشـــە و شـــتی تـــر كـــە تەنهـــا لـــە فەرهەنگـــی ژیـــاری ناوچەیەكـــدا 
جێگایـــان دەبـــووەوە جەنـــگ لەوتاندبێتیـــی. هەســـتی دەكـــرد كاریگەریـــی 
گەندەڵیـــی و خراپبوونـــی گێتییەكـــە لـــەم ئۆلكـــە و مەڵبەنـــدەدا ڕەنگیداوەتـــەوە 
و بەســـەر پەیوەندییـــە هێشـــتا بەراییەكانـــدا زاڵبـــووە. ئەگینـــا لـــە ســـەرجەم 
ئـــەو شـــوێنانەی بـــەدەرن لـــە ئـــەرك و كارە مرۆییـــەكان هێشـــتایش هـــەر 
قەڵەمـــڕەو و ســـوڵتانن. ئـــەوەی ماوەیـــەك لەوێـــدا ســـەقامگیر بووایـــە، 
ـــەی  ـــی دەكـــرد. زۆرب ـــۆڕی ڕووداو و پێشـــهاتە نەزانراوەكان هـــەردەم چاوەن
ـــی چەرمەســـەرییە  ـــان و قوواڵی ـــی ژی ـــاری هەقیقەت ـــەوێ  ئیزب ـــی ئ ئەندامەكان
گەیشـــتە  بەمشـــێوەیە  دەبوونـــەوە.  ماندووكەرەكـــەی  و  ئەشـــكەنجەبار 
ـــرد  ـــەوە نەدەب ـــی ب ـــەاڵم هێشـــتایش پەی ـــەوێ ، ب ســـەرزەمینی ڕاســـتییەكانی ئ
ــوو  ــزراوی بردبـ ــی داهێـ ــە گیانـ ــی بـ ــارەی پەیـ ــووش و نالەبـ ــە تـ ــەو ژیانـ ئـ
جارێكـــی دیكـــە خـــۆی لـــە قـــەرەی ئـــەم بداتـــەوە و بەهەمـــان شـــێوە زەفـــەری 
پـــێ  بەرێـــت! هەیهـــوو هەیهـــوو، کەللــــەی وێنـــەی بـــەردی گرانێـــت ســـەخت 
ــۆش  ــاگا و هـ ــەر وەئـ ــۆردووگا، ئەگـ ــەی ئـ ــی ژینگەكـ ــڕای دژواریـ ــوو، وێـ بـ
بـــە  تونـــد نەكردایـــە هەڵدەخلیســـكا و هەپـــروون  نەبوایـــە و قەمتـــەری 
ـــی  ـــواردن و دەمەتەقێیەك ـــی ڕاب ـــووە بابەت ـــەك دەب ـــوو. ماوەی ـــروون دەب هەپ
بێئـــاكام و لـــە هوودەبـــەدەری شـــەوچەرە دوورودرێـــژەكان و لـــە هەمـــوو 
شـــتێ  دەپرینگایـــەوە. ئەمـــە بێجگـــە لـــە خولیاگرتـــن بـــە گەمـــەی وەكـــو دۆمینـــە 
ــە  ــەترەنج، كـ ــش شـ ــە و دەگمەنیـ ــكان و كەمكەمـ ــەزی كۆنـ ــە و كاغـ و تاوڵـ
كاری ڕۆژانـــەی ئـــەوێ  بـــوون، ئەمانەیـــش لەبـــەر ئـــەوەی قەدەغـــە بـــوون بـــە 
دزییـــەوە دروســـت دەكـــران و یارییـــان پێدەكـــرا! زۆرجـــار دەگیـــران و 
خەڵكیـــش  لـــە  و  دەدا  خـــۆی  دیقەتـــی  دەكرانـــەوە.  دروســـت  دووبـــارە 
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ــەرباری  ــا. سـ ــان ڕادەمـ ــردن و لێیـ ــۆڵ دەكـ ــڵەتی بنكـ ــووەوە، خەسـ ورددەبـ
ئـــەوەی بەشـــێكیان بەنـــاوە ســـەرگوڵ و دەســـتەبژێری ئـــەو نێوەندەبـــوون 
كـــە لەودیـــو بـــە چـــاوی بایـــەخ و ڕاپەرموونـــەوە تەماشـــا دەكـــران و زیـــاد 
لـــە پێویســـت حورمەتیـــان دەگیـــرا، كەچـــی لـــەم قەڵەمـــڕەوەدا، زۆرجـــار 
مـــرۆڤ پێـــی ئەغـــز و گونـــاه بـــوو ئەمانـــە تەنانـــەت بایـــش هەڵمـــژن، پێـــی 
ســـتەم بـــوو پشـــوویش بـــدەن. هەڵكردنیـــان لـــەوە بـــێ  ئامانـــج تـــر بـــوو 
بیریـــان لـــێ بكرێتـــەوە. هەڵگـــری هیـــچ بایەخێـــك نەبـــوون و دەبوایـــە مـــرۆی 
بـــەدەر لـــەو چێوەیـــە هیچیـــان لـــێ ڕەچـــاو نـــەكات و هـــەر تەنهـــا لـــەو هەنـــدە 
ڕەچـــاوی بـــكات بەهـــا و گرنگیـــی بـــۆ زەمـــەن دادەنێـــن و كێشـــمەكێش و 
ـــە  ـــر ب ـــا و قەوارەیەكـــی یەكانگی ـــەرار دەكـــەن و مان ـــدا بەرق پێشـــبڕكێی لەگەڵ
بـــۆ  بـــە وەاڵم  شـــتە بێواتاكانـــی دەوروپشـــت دەبەخشـــن و دەیانكـــەن 
سەرســـامییەكانی ئێمەومانـــان. ئەلهەقیـــی ئـــەم چـــۆن ســـەیری بكردبایـــە 
ـــە  ـــاوە، ل ـــاردا نەم ـــە ب ـــرد هیچـــی ل ـــەوە دەك ـــوو، هەســـتی ب ـــەوێ  بنبەســـت ب ئ
پڕێـــكا دەنگـــی ورەی بـــەردەدا و دەتاســـا، لـــە جەنگـــەی دوان و گفتوگـــۆدا 
چكـــی دەكـــرد، شـــێوە گەشـــكەیەك دەیگـــرت، متەقـــی لـــە خـــۆی دەبـــڕی و 
وەكـــو منداڵێكـــی چەتـــوون چەمۆڵـــەی لـــە دەنـــگ و ڕەنـــگ و هەمـــوو شـــتێكی 
لەســـەر  بـــاس و مشـــتومڕ  هێنـــدەی  بـــوون  پێـــی  ئەوانـــەی  دەنـــا.  تـــر 
بەرپاكردبـــوون، هێنـــدەی كاوێـــژ پێكردبـــوون، تـــەواو پووابـــوون. ئێســـتا كـــە 
ـــە  ـــەت ل ـــەم و بێهەمی ـــد شـــتێكی ك ـــن، چەن ـــە ئاخاوت ـــدا دەكەوێت ـــەڵ یەكێك لەگ
زارییـــەوە بازرەقـــە دەبەســـتنە دەرێ  و خامـــۆش دەبێتـــەوە. ســـەربار، 
جووینـــەوە و كاوێژكردنـــەوە بووەتـــە بازنەیەكـــی دی و بـــۆ لـــێ دەربازبوونـــی 
بێدەنگیـــی و قڕوقەپیـــی لێـــدەكات، یاخـــود دەكەوێتـــە دووی ئەوانـــەی تـــازە 
هاتـــوون، ماوەیەكیـــش بەوانـــی دەفرۆشـــێت و ئەوســـا ســـەرلەنوێ  دەچێتـــەوە 
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نێـــو ئـــەو دنیـــا بـــە ســـنوور شـــەتەكدراوە و پانۆڕامـــا بوودەڵـــە و بێواتاكانـــی 
ـــای  ـــوو بەه ـــرە دەب ـــەوە بەســـەردەبات. لێ ـــش بەوان ـــەوە و ماوەیەكی كۆدەكات
ـــدات،  ـــە خـــۆی ب ـــدا بێـــت، دەبـــوو خـــۆی جـــێ  و پێگـــە ب ـــی خۆی ـــە كۆڵ خـــۆی ل
چونكـــە هیـــچ بایەخێكـــی پـــێ  ڕەوا نەدەبینـــرا. مـــرۆڤ وایـــە، خـــۆی دەبـــێ  
بەهـــا و گرنگیـــی بـــە خـــۆی بـــدات و قیمەتـــی خـــۆی بزانێت..دەیڕوانـــی، 
چەندیـــن كەســـی ســـاخڵەم و بـــێ  كێماســـیی بـــە پێـــی خۆیـــان كەوتبوونـــە 
ـــان  ـــە مێشـــك و دەروونی ـــەری ب ـــرە و كەچـــی پەشـــێوان و تێكچـــوون زەف ئێ
بردبـــوو و ببوونـــە گاڵتەجـــاڕی ئـــەو خەڵكـــە بێـــكاكڵ و بێبـــارە. دەیڕوانـــی بـــە 
جەڵـــەب و ڕەوە وەپێـــش مەرگێكـــی سســـتی زۆر ماتەمبـــار و درێژخایـــەن 
ـــی  ـــی ڕەشـــداگەڕاوی قووڵی ـــی بیرێك ـــە بن ـــرد كەوتووەت دراون. هەســـتی دەك
نەزانـــراو، دیـــوی نـــاوەوەی دیوارەكـــەی ڕۆناویـــی كـــراوە یـــان ڕۆنـــی 
بـــكات،  دەرچـــوون  چنگەكڕێـــی  و  پەلەفرتـــێ   دەیویســـت  دەرداوە، 
ـــدا دەكـــرد، كەچـــی  ـــی پەی ـــوای رزگاربوون ـــژا و هی ـــووەوە و هەڵدەگ بەرزدەب
لـــە نـــاكاوڕا لەبـــەر خزیـــی و لووســـیی نـــاوەوەی چنـــگ و پەلـــی بەردەبـــوون 
هەردەمییەكـــە.  پەرتـــگا  نێـــو  بەردەبـــووەوە  و  خـــوارەوە  دادەخزایـــە  و 
بێهوودەیـــی، هەمـــوو توانـــا و هێـــز و كارامەیـــی ئیـــش وكار و بەڕێوەبردنـــی 
ـــەوە  ـــرد. زۆرجاریـــش گەڕان ـــااڵن دەكـــرد و مفـــت دەیب ـــێ  زەوت و ت ـــی ل ژیان
ـــرد و  ـــن دەستەوســـانی دەك ـــای تێفكریی ـــە دنی ـــۆ ئەندێشـــە و ســـەقامگرتن ل ب
چۆكـــی پـــێ  دادەدا. هیچـــی بـــۆ نەدەمایـــەوە ئـــەوە نەبـــێ  لـــە فرســـەتە هێشـــتا 
ـــەوە  ـــەر گەڕام ـــە خـــۆی دەوت: ئەگ ـــەوە، پەرێشـــانانە ب ـــووەكان بكۆڵێت نەهات
چـــی بكـــەم؟ هیـــچ چیكڵدانـــەی جموجووڵكـــردن لـــە بەدەنمـــدا نەماوەتـــەوە. 
ڕۆحـــم دووچـــاری نەخۆشـــییەكی كاریـــی بـــووە، هەمـــوو توانـــام تەوەزەلیـــی 
ـــی  ـــە كێوێك ـــش بۆت ـــەت نووســـینی نامەی ـــووە و تەنان دەســـتی بەســـەردا گرت
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دژوار و عاســـێ ، بەمدواییـــە تاقیـــم كردۆتـــەوە، چەندەهـــا ڕۆژ بەســـەر دەبـــەم 
ــو  ــوون تاكـ ــاد و ئەزمـ ــزر و یـ ــە هـ ــتە لـ ــی شایسـ ــد دێڕێكـ ــی چەنـ ــۆ دزینـ بـ
ــتێك  ــوو شـ ــی هەمـ ــەم كۆتایـ ــت دەكـ ــەم. هەسـ ــان بكـ ــی نامەیەكیـ تێهەڵكێشـ
نزیـــك بووەتـــەوە، ئـــەوا ئەگەربێتـــو ئـــەو كۆتاییـــە ئێســـتا لەئـــارادا نەبێـــت! 
ماوەیەكـــی تـــر، دەبمـــە شـــمەكێك، دارێـــك، بەردێـــك، قەرەوێڵەیـــەك، ئامانێـــك، 
دەالقەیەكـــی شـــكاو، یـــان دیوارێـــك لـــە دیـــوارە الڵ و پاڵەكانـــی دەوارگا و 
هیچـــی دی..بـــە هەرحاڵ..لێـــژ بـــووەوە و كەوتـــە خـــوارێ ، لـــە چـــارەی 
نووســـرابوو، یاخـــود دەنووســـرا؟! ئـــەو خوارێیـــە، پەرتگایەكـــی بێئامـــان بـــوو 
تیایـــدا هەســـتی بـــەوە دەكـــرد ڕەخســـیین لێـــی دەســـتەویەخەی مەحاڵێتیـــی 
دەبێـــت. لـــە ئەنجامـــی لێخوردبوونـــەوە بـــۆی دەركـــەوت ئـــەو خەڵكـــەی 
لـــەوێ  ســـەریان كـــز گرتبـــوو، بەشـــێكی فـــرەی چاولێكەریـــی ڕایدابـــوون و 
ڕێگەیـــان كەوتبـــووە ئـــەو ســـەختەاڵنە و بـــە هـــەوەس بڕیـــاری هەمـــوو 
شـــتێك و مەســـەلەیەكی گرنـــگ و چارەنووسســـازیان ئیمـــزا دەكـــرد. زۆر لـــە 
بەڵكـــو  ســـەرپێیی  هـــەر  نـــەك  بیركردنەوەیـــان  كـــرد  دركـــی  نزیكـــەوە 
ساویلكانەشـــە، بەڕادەیـــەك گـــەر زوو نەگەنـــە ئامانجـــە ڕووكەشـــەكانیان، 
ئـــەوا ڕەوتـــارە قێزەوونـــەكان دەســـتەبەریان دەكات. چونكـــە لەمدیـــوی 
تەلبەندەكانـــەوە، ئـــەو ڕەوتارانـــە،  پەنامەكییانـــە پـــراوە دەكـــرا و هاوپیشـــەی 
ـــەوە! ئەودیویـــش، دەرەوەیـــش، لەڕاســـتییدا شـــیتەڵكردنەوەی  ـــدا دەدۆزرای تێ
ــراو و  ــاوەڕوان كـ ــتە چـ ــكات. شـ ــەی بـ ــیدەزانی پێناسـ ــوو، نەیشـ ــانا نەبـ سـ
ـــە  نەكـــراوەكان دەكەوتنـــە تـــای تەرازوویەكـــی هاوســـەنگەوە، ســـەمەرەكان ل
نامۆیـــی دادەماڵـــران و خواســـایی دەهاتنـــە ســـەر شـــانۆی بینیـــن. نەیدەزانـــی 
ــتەی  ــەوەی بەرجەسـ ــۆ ئـ ــت!؟ بـ ــارەوە بێژێـ ــە بـ ــی لـ ــەك چـ ــو هەبوویـ وەكـ

بكات پێویست بوو لەبەرچاوی خۆیدا بە ڕسكاویی بیبینێت.
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ـــە  ـــی ب ـــە و بینایەكان ـــرد و باڵەخان ـــی ك ـــەی پایتەخت ـــك، باژێڵ ـــی ڕۆژێ  مۆڵەت
قـــورم و تەنیـــی ســـواخ درابـــوون، یـــان النیکـــەم ئـــەو وایدەبینیـــی، درەختەكانی 
بەتابلۆیەكـــی  دەیانكـــرد  ڕەنگـــەكان  جـــادەكان،  ئەمبەروئەوبـــەری 
دەربڕینگەرایییانـــەی بـــێ  چوارچێـــوە و هەواڵـــەی گالێریـــی بینینیـــان دەكـــرد، 
ـــت!.. ـــۆ: ئەمســـاڵ ســـەوزاییم نەدی حەســـرەت چوارمێخـــەی دەكێشـــا و دەیگ
نیگایەكـــی ڕۆخ جـــادەكان بـــە كوژانـــەوەی گڵۆپـــی ســـتوونەكان ئاشـــنایان 
كـــرد. لـــە گۆڕەپانی«تۆپخانـــە«دا بـــە تەنیشـــت قەرەباڵخیـــی و گـــەڕەالووژەی 
الی ڕادیـــۆ و ڕیكـــۆردەر فرۆشـــەكانەوە دانگەڕێـــزەی كـــرد و هەســـتی كـــرد 
ناتوانێـــت لـــەم شـــارە جوانـــەدا خـــۆی چاوبەســـت بـــكات و بیـــر لـــە غەوارەیـــی 
ـــە ڕەشـــاییەكی قەشـــەنگییان  ـــەوە ك ـــەو حەشـــاماتە نەكات ـــو ئ ـــی نێ و غەریبی
ـــەت و  ـــۆ نیشـــانەكانی دیق ـــە ســـێرە ب ـــوون ب ـــەی! ب ـــەر بیناییەك دەپۆشـــییە ب
ئەبڵەقبوونـــی و كەســـیان یادوەرییەكیـــان لـــە ناخیدا وەســـەرەتاتكێ  نەخســـت، 
خڕەخڕێـــك پـــەردەی بیســـتنی قـــاڵ كـــرد، زینـــدەوەری چاوەكانـــی بـــەدووی 
ـــی و  ـــە جوواڵنەوەیەكـــی كامیرای ـــەدا كەوتبوون ـــەو سەروســـەكوتە تۆزاویی ئ
ڕەفتـــارە عاجباتییـــە كانیـــان تۆمـــار دەكـــرد. كابرایەكـــی سەروســـیما كۆســـەیی 
ـــە دەســـتەكەی تریشـــی باڵندەیەكـــی  ـــوو ب ســـەیر هەگبەیەكـــی بەدەســـتەوە ب
گیـــان زەردیلـــە و بـــاڵ قاوەیـــی تفتیلـــك ئاســـای گرتبـــوو خەریكـــی قورمیـــش 
كردنـــی بـــوو، بزاوتنـــی شـــێتانە و ســـێركییانەی ئەنجـــام دەدا و پێیەكانـــی 
بـــە تۆنێكـــی خۆشـــئاوازانە بـــە زەویـــدا دەكێشـــا و ســـروودێكی میللـــی 
ســـەردەم و دەورانـــی دێرزەمانـــی پـــێ  دەژەنـــد، تـــەواو لـــە كۆككردنـــی 
باڵندەكـــە بـــووەوە و بەرهەڵـــدای ئـــەو بۆشـــاییە دووكەاڵوییـــە بـــەرزەی 
كـــرد كـــە بـــە دەگمـــەن خەڵـــك ســـەری بـــۆ بینینیـــی هەڵدەبـــڕی! قەدەرێـــك 
كەوتـــە نێـــو گەردیلـــەی ئـــەو تـــەپ و تۆزانـــەی لەبـــەر تیـــرۆژی هەتاوەكـــەدا 
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ـــی لێكـــدا، نەختێـــك فڕەفـــڕی كـــرد و پاشـــان  ـــران و شـــاباڵە قاوەییەكان دەبین
ـــەوزا.  ـــە گ ـــە خاكوخۆڵەك ـــەی ل ـــووەوە ســـەر زەوی و ســـنگە زەردیلەك بەرب
ــەو  ــە ئـ ــێكی بچكۆالنـ ــەرەی پاسـ ــڕا و پەنجـ ــەردا گێـ ــە دەوروبـ ــی بـ چاوێكـ
دیمەنـــەی لەبـــەر چاوەكانیـــدا ڕفانـــد و دیمەنەكانـــی دیكـــەی كـــردە كـــۆالرەی 
ــی  ــوول جێـ ــدا، پارەوپـ ــتراو. لەوێـ ــەوە بەسـ ــگا ڕەهاكانـ ــەی نیـ ــە دەزوولـ بـ
پـــەروەردگار و خەســـڵەت و ئـــاكار و ویژدانـــی گرتبـــووەوە و دەستنیشـــانی  
پێـــوەر و مەحەكـــی شـــتەكانی دەكـــرد. كـــە لەوێـــدا خـــۆی بینییـــەوە، دەبەنـــگ 
هاتـــە بەردیـــدەی خـــۆی و خەڵكەكەشـــی بـــە گێـــل و دەبەنگتـــر لـــە قەڵـــەم دا. 
و  ڕادەمـــا  حەشـــاماتە  ئـــەو  لەســـەروپۆتەاڵكی  و  دەڕۆیشـــت  هـــەر 
حەپەســـانێكی لەزەتڕێـــژ و بـــە پرســـیار ئـــاووس دایدەگرتـــەوە. پرســـیاری 
ـــی ئـــەو زەمەنـــە جەهەننەمییـــە لـــە پـــاڵ  ئـــەوەی چـــۆن ملكەچانـــە توانیووێت
ــا  ــەوە؟ تەنهـ ــاویی بیهێڵێتـ ــە داگیرسـ ــەر و ژیانیـــش بـ ــە سـ ــەدا بەرێتـ ئەوانـ
ڕاكردنیـــان ڕكێفـــی بینینیـــی قەمتەردەكـــرد. هەمـــوو شـــتەكان لـــەو ڕاكردنـــەوە 
و  بـــازاڕ  بێژنگـــی  پێدێـــت.  كۆتاییـــان  لەویشـــەوە  و  ســـەرهەڵدەدەن 
و  دەهێڵێـــت  بەجێیـــان  دەكـــەن،  تەتەڵـــە  هەنگاوەكانـــی  شـــوێنەوارەكان 
ـــە،  ـــدن و فریوودان ـــارە هـــەر درۆ و خەڵەتان ـــە دی ـــرەكان ك ـــەوەرەی ئاڵووێ ت
و  لـــە دوورەوە سســـتیی  هـــەر  دەهێڵێتـــەوە.  لەپشـــت ســـەری خۆیـــدا 
ماتەمینییەكانیـــان خـــۆی بـــە دەســـتەوە دەدات. ئـــەو ئەفســـانەیەی پێـــش 
ســـاڵی  نوشووســـتییەكەی  گەڕاوەكانـــی  گۆشـــەنیگای  لـــە  ســـااڵنێكیش 
ــەكان وەكـــو  ــدا ببـــووە فانتازیایەكـــی ئەفســـووناویی پیاهەڵدانـ حەفتاوپێنجـ
ــەو  ــایلی ئـ ــرە سـ ــی لێـ ــە جوانیـ ــەوە. چونكـ ــەك ڕەوییـ ــەر مینایـ ــی سـ هەڵمـ
تفتیلكـــە دەســـكردەی لێهاتبـــوو، گـــەر ڕوواوڕوویشـــی ببوایەتـــەوە ئـــەوا 
هـــەر تەنهـــا ڕازێكـــی درزی پەچـــە، یاخـــود چارشـــێو بـــوو، بـــەاڵم هەقـــی 
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بـــوو واقـــی وڕبمێنـــێ ، بەزمەســـاتێك بـــوو تێیـــدا هـــەم بینـــەر بـــوو و هـــەم 
ــە  ــەر لـ ــك بێت..بـ ــەر چۆنێـ ــت! هـ ــۆی پێبكەنێـ ــا بەخـ ــوو تـ ــی پێدرابـ ڕۆڵیشـ
ـــۆژ  ـــۆژ ل ـــەوە، ل ـــۆ نەمێنێت ـــە ســـەر قاتوقڕیـــی و شـــیوی ب ـــا بگات ـــوارێ ، نەب ئێ
گەڕایـــەوە. كـــە چـــووە چێشـــتخانەكەوە، جمـــەی دەهـــات و«مەحمـــوود 
ســـاندۆكان«كە حـــەزی دەكـــرد بـــەو نازنـــاوەوە نـــاوی بـــەرن، لـــە پێشـــتەوە 
ــی  ــمێڵ فشـ ــی سـ ــە ئەكتەرێكـ ــاوەی لـ ــەم نازنـ ــتییدا ئـ ــتابوو. لەڕاسـ ڕاوەسـ
ڕیشـــنی قژدرێـــژەوە وەرگرتبـــوو كـــە لـــە چەندیـــن فیلمـــی شـــەڕ و پڕكێشـــییدا 
ڕۆڵـــی دیتبـــوو، ناویشـــی ســـادق خـــان بـــوو نـــەك ســـاندۆكان. مەحموودیـــش 
ـــاو  ـــووە نازن ـــۆ خـــۆی كردب ـــدی ناوەكـــەی ب ـــوو ئی ـــەرە بب ـــەو ئەكت عاشـــقی ئ
ـــووی.  ـــەڵ خـــۆی هێناب ـــە شـــاری خانەقینیشـــەوە وەك ســـێبەر لەگ و هـــەر ل
ــك  ــومارەكان و دەمێـ ــە بێشـ ــە قوربانییـ ــوو لـ ــك بـ ــان ئەویـــش یەكێـ بێگومـ
بـــوو ئـــەم پەیـــی بـــە نـــاوەرۆك و مەتیریاڵەكـــەی بردبـــوو، ئەگەرچیـــش 
كۆمەڵێـــك نابەجێیـــی هەبـــوو، وێـــڕای ئەوەیـــش بـــە هیـــچ كلۆجێـــك خـــۆی 
لەڕاســـتیی ڕانەدەپســـكاند هەتـــا وەكـــو درۆیەكـــی جـــوان دەربكەوێـــت. 
پەنابـــەرەكان، هەمـــوو شـــارەزای خولیـــا و خەیااڵتـــە ســـەیر و ســـەمەرەكانی 
ببـــوون و خۆشەویســـتیی و ئوودایەكـــی باشـــی بـــۆ خـــۆی دەســـتەبەر 
كردبـــوو. درێژكۆڵـــە و دەموچـــاو قوپـــاو بـــوو، ســـمێڵێكی عوســـمانییانەی 
درێـــژی بـــە الجانگەكانیـــدا ڕاكشـــاندبوو، زوو زوو دەیخســـتە مابەینـــی ســـێ  
پەنجـــەوە وەك ئـــەوەی لـــە مەترســـییەك بیانپارێـــزێ ، یاخـــود لـــە گونداریـــی 
ـــووێ ،  ـــدا باخێ ـــە گەڵی ـــوو ل ـــەوە یەكەمجـــاری ب ـــەوە. ئ ـــی پێبكات خـــۆی جەخت
خـــۆی زۆر خۆشدەویســـت و گەلێكیـــش قســـە شـــیرین و خۆشـــدوو بـــوو. 
ـــە زووخـــاوی  ـــە بەرچـــاوی و دژواران یەكدووكوڕیژگـــەی لووســـكەلە كەوتن
حەژمەتێكـــی قووڵـــی هەڵكیشـــاو وەك بڵێـــی ڕۆحـــی لـــە بـــەدەن جیابكەنـــەوە، 
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چـــاوی بڕییـــە ســـمت و گوڵمـــەی خـــڕی لـــە تراكســـۆتەكانیانەوە دەرپەڕیـــوو 
و بـــە مەلوولییەكـــی بێوێنـــەوە، لەژێـــر لێـــوەوە گوتـــی: قوزداڵـــگ حەیـــات 
وەم!..ئـــەم هەســـتی بـــە بێوەرییەكـــەی كـــرد و بـــە بـــێ  پـــەردە دەیویســـت بـــە 
ـــاوت، دەیویســـت  ـــەڵ ئەوەیشـــدا نەئاخ ـــەاڵم لەگ ـــت، ب ـــارە بێ ـــەو ب شـــداری ئ
ئـــەو گـــوزارە لـــە كەفوكوڵەكـــەی ئەمیـــش بـــكات. چـــاوی لـــە ســـەریان 
ــوت  ــا، دەتـ ــینەیان ڕادەمـ ــە سـ ــەوە لـ ــە بێقۆڵەكانـ ــو فانیلـ ــوو، لەودیـ النەدابـ
پەنیـــری فراویـــن دەبینـــێ . دەیویســـت لەوەیـــش پتـــر ســـەرنجی كەمەندكێـــش 
بـــكات، بـــە داپۆشـــراوییەكی خەنـــداوەرەوە وتـــی: ئـــەو چشـــتە، ئـــااااخ ئـــەو 
چشـــتە، عەلعـــان تـــام هیـــن دات!!..گەرچـــی زۆر بـــە باشـــیش دانـــی بـــە 
وشـــەكاندا دەنـــا، بـــەاڵم بـــە باشـــی لێیحاڵـــی نەبـــوو، هەســـتی كـــرد لـــە 
ـــە كوونـــە دفنەكانییـــەوە  ـــە زارییـــەوە، بەڵكـــو ل حەژمەتانـــدا وشـــەكان نـــەك ل
ســـەریان دەكـــرد. كـــە نەبـــووە هاودەمـــی ئاخاوتنەكـــە ســـاردییەك بـــە 
ســـەریدا زاڵبـــوو، وەكـــو كانییەكـــی مەنـــگ خـــۆی خســـتەوە نێـــو قاڵبـــی كاتیـــی 
ئۆقـــرە و بەردەوامیـــی بـــە چاودێرییەكانـــی دایـــەوە. هـــەر كـــە بـــەو شـــێوەیە 
بینیـــی كەڤـــری توانجێكـــی جیددیـــی تێگـــرت و خســـتییە بیـــری بێســـەروبەری 
ــانەوە تێهەڵكێشـــی ئـــەو بێســـرەوتییە شـــەیتانییەی  یۆتۆپیایەكـــەوە و دیسـ
كـــردەوە، بـــە بایەخـــەوە تێیڕامابـــوو كاتـــێ  هەڵیدایـــێ  و وتـــی: قەناعـــەت كـــە 
تڵـــف و وەلـــەد وەســـەربردگە، وەلـــی چقـــەد  لیـــەل  فـــرەم  ماموەســـتا 
ســـەردەینم و ســـەر دەوەم لیـــەل ئینـــا وەراوەر ناكریـــن! شـــێنەكەش ئـــەوەن 
ـــااااخ! پارچـــە  ـــد. ئ ـــە پێســـت خـــود مەحـــرووم بی ڕتووشـــیان دەدا ئینســـان ل
تیپێـــك وەســـەر كیریانـــدا بچەســـپینی و چـــوون دوێـــت عـــازەو بیـــان كونـــی..
چاوەكانـــی كزبوونـــەوە و بەخۆداچـــوون، ئـــەم وایزانـــی نوقـــم دەبـــن و 
كوێردەبنـــەوە، بـــە الپڕەســـەنییەكی كێوییانـــەوە تەماشـــایكرد، كونـــی كەپـــووە 
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ـــژ  ـــە تەنكەق ـــە ب ـــالح و شـــۆڕەكەی كشـــابوو، ســـەرە لوولەیی ـــە زەبەل بەرانیی
داپۆشـــراوەكەی وەرگێـــڕا و دووســـێ  ســـووكی بـــەوەی پێشـــەوەی خۆیـــەوە 
نـــا، بـــۆ پۆشـــینی بـــارە نائاســـاییەكە ئـــاووڕی دایـــەوە و ڕۆڵـــی بێحەوســـەڵەیی 
گێـــڕا و هـــاواری كـــرد: پـــاڵ مەنـــن، پـــاڵ مەنن..دواییـــش زۆر بـــە بـــێ  
بایەخییـــەوە وتـــی: ئـــەڕا ســـەفەكە تـــەكان ناخورەت؟..بـــە فرســـەتی خواســـت، 
دەســـتی بـــە هـــەرا و زەنـــا كـــرد و چەنـــد كەســـێكی نۆرەبـــڕی دابێژایـــەوە و 
تێـــی ڕاخوڕیـــن، پـــاش بێدەنگییەكـــی درێژخایـــەن ئینجـــا كەوتـــە چەپڵـــە و 
لەمـــی  بـــااڵ نیمچـــە مینارەییەكـــەی وەرچەرخانـــدەوە و  هووڕاكێشـــان. 
ڕوانـــی، لـــە ڕامانییـــدا هیـــچ نكووڵییـــەك نەدەبینـــرا، ئوداكـــەی جارانـــی بـــە 
ــن  ــەری مـ ــەكانیدا: ئـ ــە قسـ ــی بـ ــەداوە بەردەوامیـ ــە سـ ــەوە و بـ ــۆی دایـ خـ
كاورایەكـــی عەشـــایرم، لەســـەر ڕەســـیف  و جـــادە گـــەورە بیمـــە و چەشـــم  
ــا  ــا مەغریـــب و بەعزیـــك تـ ــەم بەنـــی حەوایانـــەی ڕووژ تـ ــە، ئـ واز كردیمـ
ســـەورییەت  و  فەلســـەفە  و  مەوقیـــف  و  گـــەورا  قسســـەی  شـــەبیش 
دەفرووشـــن، ئـــەڕا تاقـــەت ناگـــرن چـــارەك ســـەعاتێك لـــە ســـوبحانە، یـــان 
لـــە شـــامكردن تاخیـــر بـــن، تـــو ئێـــژی ئینـــا فایدەداربـــن؟ دەتوانـــن قـــەدەر 
قسســـە و مەوقیفـــە ســـەورییەكانیان گـــەورا بن؟..كەزانـــی ئـــەو وتانـــە 
تەنهـــا كەڵكـــی شـــەرمەزاركردنی  ناكرێـــت و  پـــێ  چارەســـەر  هیچیـــان 
پەیكەرەكانیـــان هەیـــە، هـــەردووك وەكـــو چەنـــد چركەســـاتێك بـــەر لـــە 
گۆكـــردن خامـــۆش داگەڕانـــەوە. زەردەیەكـــی گاڵتەجاڕانـــە وەك بڵێـــی 
پســـووڵەی بەرســـڤە كەوتـــە ســـەر اللێوەكانـــی ئـــەم  و خـــۆی لـــە مەندییەكـــی 
بێئارامـــەوە هەڵكێشـــا. هەنـــدێ  وشـــە بـــە ســـەرزارییەوە سەركێشـــییان لـــە 
دەســـتەاڵتی كـــرد و خۆیـــان هێنایـــە ئـــاراوە. وەكـــو ئـــەوەی بـــۆ خـــۆی 
ــەرا  ــن  چـ ــگ موحتاجـ ــە داڵـ ــش بـ ــە عەلعانـ ــا كـ ــم ئینـ ــی: نازانـ ــت، وتـ بدوێـ
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ـــەوە  ـــە چاوەكانیی ـــوو ل ـــەوە پزیســـكێك ب ـــەم غەریبییە؟..بیســـتنی ئ ـــە ئ كەوتن
ڕەوانـــەی ئەندێشـــەی كـــرا و بیـــری داگیرســـاند، بیریشـــی دەســـتبەجێ  وەكـــو 
هەڵۆیـــەك بـــە ســـەر ئـــەو نێچیـــرەدا نیشـــتەوە كـــە بـــۆ ئـــەو كاتـــەی ئـــەم 
ئەڵتەرنەتیڤـــی مێیینـــە بـــوو، ئـــەو بوونـــەوەرەی پێیـــان دەگوت:«كەیفیـــی«! 
بێگومـــان زۆر دركـــی بـــە جوانیـــی و قۆزییەكـــەی خـــۆی دەكرد و دەیشـــیزانی 
ئـــەم نییەتێكـــی شـــاراوەی چاكـــی بەرانبـــەر شـــكنابات، بـــەاڵم هێنـــدەی تـــر 
كێشـــی دەكـــردە نێـــو ئومێدێكـــی نادیـــارەوە و كەلەپچـــەی دەكـــرد. دووچـــاوی 
بێوێنـــە، ســـەر و قژێكـــی نایـــاب، ئـــەو تەڕوبڕییـــەی بـــە نیهاڵێكـــی بـــەر بـــا 
شـــەرمەندەكانی  چـــاوە  تەنانـــەت  كـــە  قەدوبااڵیەیـــش  ئـــەو  دەچـــوو، 
ــەی  ــە چۆڕاوگـ ــی بـ ــت و زارەكانیشـ ــەوارە دەخسـ ــە شـ ــی بـ دەوروبەریشـ
لیـــك دەســـپارد. لەگـــەڵ ئەوەیشـــدا ناوەكـــەی زۆر پەســـەند نەبـــوو، بـــەاڵم 
وەكـــو بوونەوەرێكـــی دانســـقە تاموبۆیەكـــی دیكـــەی بـــە خـــۆوە گرتبـــوو، 
گـــەر دایكـــی ئـــەم لـــەوێ  بوایـــە بـــێ  شـــك دەیـــوت: خوشـــكی خـــۆی حەیرانـــی 
و  چاوەكانـــی  ســـەرابیی  دنیـــای  ڕوانیبوویـــە  هێنـــدە  دەبێت!..چیبـــكات! 
كێشـــیان كردبـــوو، ســـەرباری ئەوەیـــش هـــەر ڕۆیشـــت و ڕۆیشـــت هەتـــا 
گەیشـــتە ئـــەوێ ، ئەوێـــی گیرۆدەیـــی و شـــەیدایی، ئەوێ ..ئەوێی...دنیـــای 
ئـــەم بەختەوەرتریـــن چـــاوی ســـەراپای  عاشـــقبوون..ڕەنگە چاوەكانـــی 
هیـــچ  و  لەگەڵیـــدا  بـــوو  ســـەخیی  ئـــەو  بووبـــن، چونكـــە  ئۆردووگاكـــە 
بەخیلییەكـــی دەرهـــەق نەدەنوانـــد. بـــە جۆرێـــك وەك بڵێـــی ڕەگوڕیشـــەی 
ـــەم  ـــی ئ ـــەی چاوەكان ـــەو ڕادەی ـــا ئ ـــد. ت ناخـــی دەردەكێشـــا و ڕۆحـــی دەتەزان
بەلەزەتـــی  مـــەداری  نێـــو  دەكەوتنـــە  و  بیردەچـــووەوە  ترووكانیـــان 
ــەڕووی  ــان بـ ــی ئەمیـ ــەرەی دڵـ ــی پەنجـ ــی لێوەكانیشـ ــی و ئاڵیـ تێڕامانەكانـ
شـــتێكی ســـەیر دەكـــردەوە، ئـــەو لێوانـــەی زۆر بـــە قووڵیـــی تووڕیـــان 
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هەڵدایـــە نێـــو هەڵەمووتـــی هـــەزار بـــە هـــەزاری بێوەریـــی و غەریزەیەكـــی 
كۆنتـــرۆڵ ڕەتكـــەرەوە. ئیتـــر مـــات و سەرســـام بیـــری لـــە سەرگوروشـــتەی 
ئـــەو و خـــۆی و زێـــوار كـــردەوە، نوقمـــی دەریـــای گەنیـــوی دەنـــگ و 
واتـــەوات و تێكچڕژانـــی ئـــەو حەشـــاماتە بـــوو كـــە بێهـــوودە زاریـــان 
دادەپچـــڕی و هـــۆش و ژینگـــە و پـــەروەردە و ڕەوشـــت و خەســـڵەتی 
خـــودی خۆیـــان دەدایـــە بـــەر خـــۆری ڕیســـوایی و لـــە قاقایـــان دەدا. تاوێـــك 
تاڵیـــی خـــۆی خـــواردەوە و وێنـــەی پێســـتە ژووژكێكـــی بـــۆش و بەتاڵیـــش 
زەمەنـــی بینیـــی و ویســـتی پتـــر و پتـــر شـــۆڕبێتەوە نێـــو ســـوباتێكی قـــووڵ، 
ــا ئـــەم شـــەونخوونییە بـــێ  بـــن و ســـەیرەی بڕبـــڕ بەژنـــی  ســـوباتێك هەتـ
ـــە كێشـــكچی شـــەوی ئەنگوســـتەچاو  ـــت و نەبێت ـــێ  هەڵنەچنێ شـــەوچەرەی پ
و گورزەتیشـــكی گومـــان هەڵنەگـــری خـــۆری هەمـــوو بەیانییەكیشـــی پـــێ  

ڕانەمووسێ .
      

ــە  ــری دوور و بـ ــوو، بەفـ ــڕ نەببـ ــتا بنەبـ ــیی هێشـ ــەرما و قارسـ وەرزی سـ
ئاســـتەم دیـــاری ســـەر كێـــوە بـــەرەو ئاســـمان كشـــاوەكانیش جینگڵیـــان 
نەخـــوارد بـــوو. شـــەوبێدارییەكی بێچـــوون بـــوو وەكـــو مێشـــەی ئاگرڕشـــێن 
كـــراو مەشـــقەاڵنی بەرهـــەم دەهێنـــا. چەپكـــە هەناســـەی خێرلەخـــۆ نەدیوویـــی 
ـــان حەســـرەت و  ـــۆ دەی ـــۆ ب ـــە گڵك ـــە ببوون ـــەو ســـییانەوە خســـتبووەگەڕ ك ب
ئومێـــدی وەدی نەهاتـــوو. لێـــی هەاڵژابـــوو، لـــەو دنیـــا جوغزییـــە بێئەندازەیـــەدا 
ببـــووە ئـــەو خەونـــە كەســـیرەیەی پەرەلێڵـــی لەگـــەڵ ڕاســـتییەكاندا دروســـت 
كردبـــوو. كـــە لـــە مـــەداری ئـــەو جـــۆرە خەونانـــەوە دەردەپەڕییـــە دەرەوە 
زگۆڵـــەی چـــاوە خەماڵووەكانـــی هەڵدەئاوســـان و بزاوتنـــی زۆر كەمتـــر 
دەبـــووەوە. ســـەری بـــە لوتكەیەكـــی بـــە گەواڵـــە ئابڵووقـــەدراو دەچـــوو 
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بـــە شیشـــی قەرەوێڵەكـــەوە دەیچەســـپاند و زۆرەكییانـــە دەیویســـت لەنێـــو 
دوودانـــە شیشـــەوە ئاودیـــوی بـــكات! چەنـــد ڕۆژێـــك بـــوو ڕاســـپێردرابوون 
ـــەی خـــۆی و  ـــە هۆڵەك ـــەوەی ل ـــت و ئ ـــدا بێ ـــە بەڕك شـــەوانە پێناســـەكانیان ل
لەســـەر پێخەوەكـــەی خۆیشـــیدا نەبوایـــە دووچـــاری گیروگرفـــت و تەنـــگ و 
چەڵەمـــە دەبـــوو. لـــەوێ  تەنهـــا بـــە یـــەك گرتووخانـــە مەحكـــووم نەبـــوون، 
ـــوون  ـــری ب ـــەی یەكت ـــك ئاوێت ـــد زیندانێ ـــەكان چەن ـــە ئاویی ـــو بازن ـــو وەك بەڵك
ـــە  ـــارە دەبوای ـــە گەورەیشـــەوە دووب ـــووەوە و ل ـــە بچووكـــەوە گـــەورە بب و ل
بچـــووك بێتـــەوە! لەگـــەڵ ئـــەو شـــەونخوونییەدا ترســـێكی دیارینەكـــراو 
ـــەورڕووش و بەســـەریدا هەرەســـی  ـــی ه ـــە كەژێك ـــوو ب ـــوو. بب ـــك بب ـــە دای ل
ــۆش و  ــە جـ ــدا دەكەوتـ ــی ئامێزێكـ ــی و ئاتاجـ ــە بێبەرێتیـ ــی لـ ــا. دركـ دەهێنـ
خرۆشـــێكی بوركانییانـــە، هەتاكـــو الیالیـــە بـــۆ ســـەروگیانە داهێـــزراو و 
ماندووەكـــەی بـــكات و درز و قەڵشـــیش بخاتـــە بازنەكانـــەوە و كەلێنیـــان 
تێـــدا بخاتـــە سەرپشـــت..ئەو شـــەوە كـــە ڕاپـــەڕی چـــراكان كوژابوونـــەوە، 
وەكـــو كڵێشـــەیەكی حازربەدەســـت لـــەو خەونـــە عاجباتییـــە ڕامـــا كـــە 
دەنگـــی ویـــژدان بـــوو لەودیـــو ئاگاییـــە شـــەكەتەكەیەوە خـــۆی مـــەاڵس 
دابـــوو، بەوەیـــش دەچـــوو ســـەدایەكی لـــە تاســـانبەدەری ئەوتـــۆی هەبێـــت 
ـــە شـــارراوەیە  ـــا گەندەموویی ـــەو دنی ـــكات! کاتـــێ ئ ـــەوە ب خودداریـــی لەڕەوین
بـــوو بـــە دەســـتاوێژێك بـــۆ گواســـتنەوە و چـــووەوە ماڵـــێ ، كـــەس لـــەوێ  
نەمابـــوو، زۆر گـــەڕا، تەنهـــا شـــەكەتیی دەســـتگیر كرد..لەگـــەڵ گینگڵـــی 
ـــەی  ـــەوێ  خەونەك ـــوو ل ـــوێ  پچڕاب ـــەوە، كۆشـــا لەك ـــەر هات ـــدا بەخەب خواردن
ــە  ــۆ لـ ــە بـ ــێ : دایـ ــێ  و لێیبپرسـ ــی ببینـ ــازەی دایكـ ــەو نیـ ــەوە، بـ ــرێ  بداتـ گـ
ماڵەكـــەی خۆمـــان نەمـــاون؟ بەســـایی منـــەوە بـــۆ كـــوێ  شـــاربەدەر كـــراون؟ 
ـــە كـــوێ  دەژیـــن؟.. دەیویســـت پرســـیارەكەی هێنـــدەی ئاســـۆیەك بكشـــێت،  ل
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ـــوو  ـــك ب ـــەو هەنســـكەی خەاڵتێ ـــی كـــرد ب ـــن پەیڤەكان ـــی ئاخاوت ـــەاڵم خیانەت ب
ــە  ــەو بەخەبەرهاتنـ ــەوە. دوای ئـ ــی و وێكیهێنایـ ــە ئەوكـ ــتی ئاخنییـ بەربەسـ
نەفرەتییـــە یـــەك تاقـــە چركەیـــش پێڵووەكانـــی ئاوێزانـــی یەكـــدی نەبوونـــەوە 
و ســـەریەك نەكەوتـــن تـــا دنیـــای خەونێكـــی نـــوێ  ئـــاوا بـــكات كـــە ئێســـتا بۆتـــە 
ئاواتێـــك و درێـــژە بـــە پشـــووەكانی دەدات. ئەوانـــەی گالونەتـــە قوڕولیتـــە 
و مۆتـــە و ســـرنجكی خەونـــەوە كـــەم نیـــن! ئیـــدی وەكـــو پاردەیەكـــی بـــەر 
زەبـــر و زەنگـــی ناهەموارییەكانـــی زەمانـــە هـــەرەس دەهێنێـــت و بـــاوەڕی 
بـــە شـــتە جێگیرەكانیـــش دەشـــڵەقێت و دەگاتـــە ســـەر لێـــواری ڕەوینـــەوە. 
ـــی  ـــە ڕۆژ ئێخـــەی پێدەگرێتـــەوە، شـــەو و گینگڵـــە بێبەزەییەكان ـــەاڵم هەرك ب

تـــووڕدەدات وهەناســـەی ســـارد بـــۆ خەوبینینێكـــی تـــر هەڵدەكێشـــێت.

سەروســـەداكە هێشـــتاكونێ  نەگەیشـــتبووە هۆڵـــە درێژكۆڵە بـــە قەرەوێڵەی 
دوونهۆمیـــی قانگدراوەكـــەی ئەمـــان، مقۆمقـــۆی جەنجـــاڵ و غەڵبـــە و 
ژاوەژاو لەژێـــر بەتانییەكانـــەوە بەرپـــا ببـــوون و گوێچكـــە بـــە كزەكـــزی 
جەرگـــە هەرگیـــز تواوەكانـــەوە دەچـــزا. هەركـــە ئاغـــای سەرپەرشـــت لەگـــەڵ 
ـــە  ـــان ب ـــەدا خۆی ـــد یاســـاوڵ و پاســـەوانێكی ئۆردووگاك »شـــەماڵ«و چەن
ژووردا كـــرد، ســـەرلەبەر متەقیـــان لـــە خۆیـــان بـــڕی، ئەگـــەر بلوایـــە 
پشووەكانیشـــیان زینـــدە بەچـــاڵ دەكـــرد و لـــە پەلەقاژێیـــان دەخســـت 
بـــۆ ئـــەوەی جارێكـــی دیكـــە دۆخـــە نەفرەتییـــەكان دووپـــات نەبنـــەوە و 
ئـــەو ڕوخســـارە شەمشـــەمەكوێرەییەیش وەبـــەر دیدەیـــان نەكەوێتـــەوە. 
شـــەوارەی خســـت،  بـــە  و  باڵوكـــردەوە  زیووینـــی  تیشـــكی  الیتەكـــە 
ـــە  ـــەر ب ـــە گ ـــەرەوە، پێتوای ـــدی: هەســـتە..بڵند ب ـــە ســـەریدا نەڕان ـــە ب دڵڕەقان
پێـــی خـــۆت نەهاتبـــای ئێســـتا ســـەڵتەنەتت لێـــدەدا؟ یاخـــود وەك ســـوێروو 
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ــەوارەكە  ــی شـ ــتا ماتیـ ــە و هێشـ ــە الڵوپاڵـ ــە كاڵو دەگیرای؟..ئەمیـــش كـ بـ
جێـــی نەهێشـــتووە هیـــچ وەرامێكـــی بـــۆ دەرنایـــەت. جـــا دەیتوانـــی ورتـــەی 
چـــی بـــكات؟ دەســـەاڵت و قەڵەمـــڕەو بەدەســـت ئـــەوەوە بـــوو، چـــی لـــە 
ـــە  ـــان ل ـــەو دەمـــەوەی ڕیشـــەی ژی دەســـت دەوەشـــایەوە؟ هەســـتی كـــرد ل
ـــە پێواریشـــەوە بباریبایـــە ســـەری  گرێژەنـــە دەرهاتبـــوو، تەنانـــەت بـــەرد ل
ـــە  ـــەاڵم ل ـــوو، ب ـــل ب ـــە هەمـــوو شـــتێك قای ـــە دەرەوە ب ـــەوە. ل ـــەم  دەیقۆزت ئ
ــەو  ــەوە. ئـ ــر قەڵەمڕەوییـ ــە ژێـ ــە و خراوەتـ ــی نەعلەتێكـ ــەوە دەیزانیـ ناخـ
ڕۆژەی بیـــری هاتنـــە ئـــەم ســـەرانگوێلكە لـــە كەڵكەڵەیـــدا چەكـــەرەی دا، 
دەمێكبـــوو كەوتبـــووە كیشـــوەری ڕابـــردووەوە و موخابـــن نەیدەتوانـــی 
بـــەو تۆپەڵـــە تفـــەی لـــە زارییـــدا گڵۆڵـــەی خواردبـــوو ئـــەو چركەســـاتەی 
نـــاو ئـــەو ڕابـــردووە ســـواخ بـــدات. چـــاوە لـــە وەنـــەوز خاڵییەكانـــی نێڵـــەی 
ــێ   ــیخورتمەیەكی تـ ــزوا، سـ ــد دەبووەوە..نەبـ ــێ بڵنـ ــنووریان لـ قینـــی بێسـ
داپچڕانـــد،  بەڕوویـــدا  پێشـــاوینەكەی  تـــر زارە  هێنـــدەی  ســـرەواند و 
ــد: دەی  ــاوازی ڕادەگەیانـ ــی جیـ ــەی نەهامەتییەكـ ــاوە نەحلەتییەكـ دەموچـ
پەلـــە پێناســـەكەتم بدەرێ !..بەتووڕەییـــەوە ئەمـــەی وت و دەســـتی ئامـــادەی 
وەرگرتـــن كـــرد، گەرچـــی دەشـــیزانی پێناســـەكەی لەكوێیـــە، بـــەاڵم كەوتـــە 
ـــەم  ـــی شـــەیتان بشـــكێ ، ل ـــە خـــۆی وت: مل ـــە شـــڵەژانێكەوە ب پشـــكنین و ب
بارودۆخانـــە بۆچـــی مـــرۆڤ ئاوهـــا دەشـــڵەژێت؟..لە پەشـــۆكاندا نەیدەزانـــی 
دەســـت بـــۆ كـــوێ  بەرێـــت. دەســـتەپاچەیی و بزربـــوون پەییـــان پێبـــرد، 
ــە ناخـــی دووركەوتـــەوە و لـــە خـــۆی جیابـــووەوە.  هـــەزاران فرســـەخ لـ
ـــۆاڵ  ـــە كێرڤێكـــی ناق ـــوو ب ـــوو، ناگەهـــان دەنگـــی ب هـــەر خەریكـــی گـــەڕان ب
و ڕووی لـــە بەرزبوونـــەوە كـــرد، مســـتەكۆڵەیەكی دیكەشـــی پیـــا كێشـــا. 
ــە بڵـــم و  ــە بڵمـ ســـەرەنجام شـــوكور دۆزییـــەوە. ســـەیری كـــرد و كەوتـ
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ـــا  ـــە گیرفانـــی دەرهێن ئمـــە ئمێكـــی لێـــوە هەســـتا و چەنـــد پەڕەكاغەزێكـــی ل
و كەوتـــە گـــەڕان و بەراووردكردنـــی نـــاوەكان. گوێـــی لـــێ بـــوو بـــە 
ـــەكا، ئـــەو  ـــكا داچڵ گڕییەكـــەوە وتـــی: یازدە..یازدە«نیهـــاد شـــەریف« لەپڕێ
ــك  ــوو! خەونێـ ــر كردبـ ــەی ناودێـ ــە كۆنەكـ ــوو خەونـ ــتییەك بـ ــاوە ڕاسـ نـ
ئـــەم پاڵەوانـــی بـــوو، بـــەاڵم لەوێـــدا هەتـــا لـــەو خەونەیـــش ڕووتـــكار 
كرابـــووەوە! هێشـــتا لـــەو ئەفســـوونە خەواڵـــووە دەربـــازی نەببـــوو كـــە 
ـــرد و بەمیشـــی وت:  ـــە ســـەربازەكان ك ـــك ل ـــۆ یەكێ ـــاژەی ب بەدەســـت ئام
پەتـــوو و كەلوپەلەكانـــت تێـــك بپێچـــە و خـــۆت كۆكـــەرەوە و حـــۆل حـــۆل 
ـــەرەو  ـــدا ب ـــێ  لەگەڵیان ـــوو دەب ـــی ب ـــی دی حاڵ ـــە ئاماژەیەك ـــم مەڕوانە!..ب تێ
ــو  ــی وەكـ ــی لەشـ ــێڵە ڕمۆكەكانـ ــە و سـ ــوو خانیلـ ــڕوات. هەمـ ــوارێ  بـ خـ
ئەوكـــی وشـــكایی تێـــدا قەتیســـما، تفێكـــی نادیـــاری لـــەو چارەنووســـە كـــرد 
كـــە لـــە هیـــچ جێیەكـــدا ئۆقـــرە و ســـەقامی پـــێ  ڕەوا نەدەبینـــی. هەمـــوو 
ناســـۆر و ڕێشـــە بنچینەییەكانـــی لـــە هەناســـەیدا ئاوێتـــە دەبـــن و بـــە 
قوڕقوڕاگەیـــدا هـــاژەی تـــااڵو دەهێننـــە دەرێ . لـــە خـــوارەوەدا ســـەرنجێكی 
تەیاربوونـــە و  دەوروزێـــوار دەدات، ســـەراپا ســـەربازەكانی دەوارگا 
ــایلی ئـــەوەی فەرمانـــی پووچـــەڵ كردنـــەوەی كودەتایەكیـــان پێبێـــت،  سـ
چوســـت و حازربەدەســـت حەوشـــەكەیان تەنیـــووە. لـــەو ڕاڕەوە تەنگەبـــەر 
ـــۆی  ـــی زەبەلالحـــی ئەوت ـــە دەرگایەك ـــەدا دەیگیرســـێننەوە، ك و درێژكۆڵەی
بـــۆ چێكـــراوە هـــەر لـــە دەروازەی گـــەورەی شـــوورەی ئیمپراتۆرییەتـــە 
ـــەكان دەچـــێ ، قفڵێكـــی سەرەگورگئاســـایش دایدەخـــات و بێبەریـــی  كەونین
دەكات لـــە كرانـــەوە و پێـــدا هاموشـــۆكردن. ســـاتە بەراییـــەكان، لـــەو 
ـــە  ـــەوەی ل ـــاش ئ ـــەاڵم پ ـــد كەســـەن، ب ـــەو چەن ـــا ئ ـــی تەنه ـــەدا وایزان تاریكیی
ـــەك  ـــە دەنـــگ و هەراهەرای ـــی ل ـــوو، گوێ ـــاڵ دەرگاكـــەدا جێگیرب گۆشـــەی پ
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بـــوو لـــە ڕەشـــاییەكەوە ســـەری دەردەهێنـــا، لـــەو ناوادەیـــەدا قورســـاییەكی 
بێپایانـــی بـــە ســـەری بەخشـــیی و دوای قەدەرێـــك هێـــدی هێـــدی شوناســـی 
ـــدا بەرجەســـتە بـــوون.  بـــە دەنگـــەكان بەخشـــیی و لەبـــەر ڕۆشـــنایی زەینی
دركـــی كـــرد هەرتەنهـــا ئەمـــان نیـــن، بەڵكو..لەگـــەڵ بۆنـــی كەســـكوون 
و هێڕكـــەری ئەمۆنیـــا و گەندوگـــووی ئاودەســـتەكەی ئـــەو نزیكـــەدا 
ــش  ــی تریـ ــانی ئەوانـ ــەوە و هاوشـ ــازە بكاتـ ــنایەتییەكەی تـ ــە ئاشـ دەبوایـ
شـــەو لـــە خۆیـــەوە بپێچێـــت. لەمێـــژ بـــوو شـــەو لـــە خـــەوە نۆچكەیـــەك 
كردینییـــە  و  هێنایـــەوە  ئەوانـــی  چیبـــوو  نەیزانیـــی  لەوتاندبـــووی، 
قەڵەمـــڕەوی ئەندێشـــە و ئەڵهـــای، نەیزانیـــی چ شـــتێك ئەوانـــی ئاخنییـــەوە 
ئـــەم نووتەكییـــە و یادوەرییەكانیانـــی داگیرســـاندەوە! ئـــەوان، كـــە جێـــی 
هێشـــتبوون..خێراخێرا هاتنـــەوە بەرچـــاوی، ســـەرجەم خۆشەویســـتیی 
بۆیـــان كەوتـــەوە جـــۆش و خـــرۆش، یـــەك یـــەك چاوەكانیـــان زەنگـــۆڵ 
زەنگـــۆڵ ئەســـرینی لێدەچۆڕایـــەوە و خەمـــی ڕەشـــی تێـــدا دەزا، دیـــدەی 
تـــەڕی لێوانلێـــو لـــە نیـــگای لۆمەبـــار و ســـەركۆنەكەریان ڕووبـــەڕوو 
دەكردەوە..دووبـــارە ونبوونیشـــیان وەكـــو بڵێـــی تانـــووت و تەشـــەر بـــوو 
و دڵیـــان لـــە ســـوێی ئـــەو زووخـــاوە كوژاڵكییـــە كەیـــل دەكـــرد. دەمێـــك 
ـــەی  ـــە ســـینەیدا ڕســـكابوو. ئـــەو شـــەوە ڕەهێڵ ـــان ل بـــوو ئاواتەوازیـــی گری
چەندەمـــی غەوارەیـــی دایكـــردە خـــوارێ  و لەگـــەڵ ئەمۆنیـــا و زیكەزیـــك و 
ســـیڕە ســـیڕی قالۆنچـــە و سڕســـڕە پێوارەكانـــی ڕاڕەوەكـــەدا ئاشـــنایەتی 
ــی:  ــتبەجێ  یەكێـــك وتـ ــەوە دەسـ ــەو جەوقووتـ ــاو ئـ ــرد. لەنـ ــدا كـ ــێ  پەیـ پـ
دەستبەســـەرمان  لـــەوێ   و  دیكـــە  دەوارگایەكـــی  گوازنـــەوە  دەمـــان 
دەكەن..یەكێكیـــش بـــە دەنگێكـــی كـــزی پـــڕ لـــە واژەی بێئومێدیـــی و بـــێ  
ـــدان و  ـــە زین ـــن، دەمانبەن ـــی: گیراوی ـــەدەرەوە وت ترووســـكەییەكی لەڕادەب
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ـــەوە  ـــە گۆشـــەكەی الی چەپ ـــە ل ـــش ك ـــی ماندووی ـــن.. دەنگێك ســـزا دەدرێی
خـــۆی بەرهەڵـــدا كـــرد، لەمانـــە تـــووڕە و پەســـت بـــوو، بـــە هـــاوار و 
شـــیتە شـــیتەوە پێیگوتـــن: جـــا چیمـــان كـــردووە؟ ئایـــا كارێكـــی ئەوتۆمـــان 
لـــێ وەشـــاوەتەوە ئاكامەكـــەی شایســـتەی ئـــەم نالەبارییـــە بێت؟..ئـــەوی 
یەكەمینجـــار قســـەی كردبـــوو هاتـــەوە دەنـــگ و وتـــی: جـــا خـــۆ كـــە 
ـــان  هاتیـــن و خۆمـــان بەدەســـتیانەوەدا هیچمـــان نەكردبـــوو، كەچـــی ئێمەی
وابەســـتەی یاســـا و ڕێســـای زینـــدان كـــرد و ئێســـتایش جێگۆڕكـــێ  
چ شـــتێك دەگۆڕێت؟..لـــەو بارودۆخـــە نەفرەتییـــەدا كـــێ  پێـــی دەكـــرا 
مەســـەلەكە لـــەوە باشـــتر شـــیكار و ڕاڤـــە بكاتـــەوە؟ تووشـــی داكاســـانێكی 
ســـەیر بـــوو، حەوانـــەوە و وچـــان گرتـــن لـــە فەرهەنگـــی ئـــەو شـــەوە 
ســـڕانەوە. بێگومـــان بیـــری تەنهـــا لـــە شـــتێك دەئـــااڵ ئەویـــش ئـــەو دنیایـــەی 
تێـــی كەوتبـــوو. بـــە خـــۆی وت: دەبـــێ  هەرچـــی چۆنێـــك بـــووە ئـــەم دییـــارە 
بەجێبێڵـــم، ئـــەم دییـــارەی تادێـــت شـــەقاو بـــەرەو دزێوییەكـــی زیاتـــر 
ــەوە... ــم دەداتـ ــە و دڵـ ــی تازەیـ ــتن هەویایەكـ ــت. ڕۆیشتن..ڕۆیشـ دەهاوێـ
بـــەاڵم ڕۆیشـــتن هـــەروا ســـانایش نەبـــوو. ئـــەو هەڵســـوكەوتەی لەگەڵیانـــدا 
بەكاریـــان دەهێنـــا چـــاوەڕوان نەكـــراو نەبـــوو! تەنهـــا تەگبیرێكیـــش كـــە 
ـــەو  ـــە. ل ـــا دۆزەخیی ـــەم جوگرافی ـــگاوی ئ ـــە زۆن ـــوو ل ـــن ب ـــۆی چـــوو هەاڵت ب
ــی تاقـــە شـــتێك بـــكات، ئەویـــش  جـــۆرە بـــار و كاتانـــەدا مـــرۆ دەیتوانـ
خـــۆی لـــە خشـــتە ببـــات و خـــۆی فریووبـــدات، چونكـــە بـــێ  شـــك هیـــچ 
كەســـێك پێـــی نەدەكـــرا لەبـــەر زەبـــری كوشـــندەی ئەوگـــورزە ناگەهانـــە 

پشـــووبدات.
ناقـــۆاڵی  و  گـــڕ  دەنگـــی  بـــە  دیوارەكـــەدا،  لەپـــاڵ  هـــەر  دواتـــر،  ڕۆژی 
مـــەال چوارپـــەل قەوییـــە ڕەزاقورســـە نەجەفییەكـــە داچڵـــەكا و ســـەرمای 
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ســـەرلەبەیانی تـــەزووی ڕچینێكـــی ناخۆشـــی پێبەخشـــیی. ژوورەوە هێنـــدە 
بـــە ئاســـن و پلێـــت و دیـــوار تەنرابـــوو هیچـــی لـــە هیـــچ جیـــا نەدەكـــردەوە. 
گەرچـــی ڕۆژ قۆزاخـــەی شـــەوی دڕیبـــوو و بـــەاڵم ســـاتە ئاوریشـــمییەكان 
ـــە زەبـــری ورد  ـــدا خشـــاند، ب ـــە دەوروكشـــەی خۆی ـــەوە. چاوێكـــی ب ڕەویبوون
ڕوانیـــن ودیقەتـــدان چەنـــد ئاواڵێكـــی خـــۆی لەنـــاو حەشـــاماتەكەدا ناســـییەوە. 
ئاهێكـــی هاتـــەوە بـــەر و بـــە ئۆخژنێكـــی ســـەمەرەئامێزەوە پەندەكـــەی دایكـــی 
ـــی چـــاك توێشـــووی ســـەفەری ســـەختە!.. ـــی: هاوڕێ ـــردەوە و وت ـــارە ك دووب
چـــوون بـــەوە هەویـــای بەرگەگرتـــن بـــە خـــۆی ڕەواببینـــێ . ئەوانـــی دیكەشـــی 
ــیبێ ،  ــی ناسـ ــە هەموویانـ ــین. ڕەنگـ ــەدوور دەیناسـ ــان دووربـ ــیی، یـ نەدەناسـ
ـــا  ـــەو بەشـــەی دنی ـــای سیاســـەتكراوی ئ ـــە بەرباڵوەكـــەی جوگرافی ـــەاڵم پیالن ب
ـــن و چاویشـــی پەشـــێواندبوو.  ـــۆ كێشـــرابوو زەی ـــاو كەوشـــەنی ب ـــە هەت ـــە ب ك
ــاواڵ  ــەو ئـ ــەربرد، ئـ ــە سـ ــەو ڕۆژەی بـ ــەوە ئـ ــی و ناڕەحەتییـ ــەو دڕدۆنگیـ بـ
و تارماییانـــەی ئەمانیـــش پێـــی خۆشـــحاڵ و خەنـــی بـــوون و جارجـــارە 
لەودیـــوی دەرگا زەالمەكـــەوە بـــە ســـەریان دەكردنـــەوە و شـــتومەكیان بـــۆ 
دەهێنـــان، هەمـــوو پـــاش چەنـــد جارێـــك هاتوچـــۆ و هەڕەشـــە و چاوترســـاندنی 
ـــەرە كشـــانەوە.  ـــەو دەوروب ـــڕووكاو ل ـــان هەڵپ ـــۆی تاقەتی ســـەربازەكان، پەلوپ
ئێـــوارێ  داهاتبـــوو ئەودەمـــەی دەرگاكـــە خرایـــە سەرپشـــت، تاقـــە دەنـــگ 
دەنگـــی خوێندنـــەوەی لیســـتەی نـــاوەكان بـــوو. كـــەس بچووكتریـــن دەنگـــی 
دە..بیست..ســـیی..چلو...پێنج..  ڕامـــان،  و  غایلـــە  كەوتبـــووە  لێوەنەهـــات، 
بارگـــە  و  خۆپێچانـــەوە  فەرمانـــی  لێبوونـــەوە  پەنجاو...نۆ..حەفتاو...پـــاش 
تێكنـــان تازەكرایـــەوە. یـــەك یـــەك بـــە نێـــو لوولـــەی ڕەشـــی تفەنگـــە لـــە ســـەرپێ  
ڕاگیـــراوەكان ڕەتكـــران و چوونـــە نێـــو ئـــەو پاســـانەی دەیگەیاندنـــە ئـــەو جێـــگا 
پێـــوارەی لـــە دنیـــای خەونیشـــدا بـــە ڕەنـــگ و ڕوخســـاری ئاشـــنانەببوون.
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پەژیوانیـــی و بەدخەمیـــی لـــەو مـــەودا زەمەنییـــە قەتیســـەی نێـــو دەوارگاكان 
لـــە  نـــاكاو  كـــە  بەڕێوەبوونـــە.  كاژێـــر  چەنـــد  نەیزانـــی  و  نـــا  وەدەری 
بـــەردەم دەروازەیەكـــی بێتانوپـــۆی ژەنگنـــی ئەفســـاناوییدا قوتبوونـــەوە، 
ــەوە  ــر هێنایـ ــەی وەبیـ ــەو هەقایەتانـ ــماوییەكانی ئـ ــەك دەرگا تەلیسـ یەكاویـ
ــرد و  ــا و دەبـ ــادا دەهێنـ ــی پیـ ــج و غوولـ ــو و درنـ ــی دێـ ــۆی دایكـ ــی خـ كاتـ
بـــە سەرســـامیی و تـــرس و لـــەرزەوە دەینوانـــد. بـــە هەمـــان تـــرس و 
ــی.  ــدا هەڵڕوانینـ ــووە پێـ ــیرەكەرەوە كەوتبـ ــی كەسـ ــە ئەبڵەقییەكـ ــەرز و بـ لـ
دەروازەكـــە لەگـــەڵ فەرمانـــی چوونـــە ژوورەوەدا كرایـــەوە و ســـەرپێچیی 
ـــەشەقیی هەوایەكـــی ناحـــەزی دروســـت كـــرد و زۆری نەخایانـــد بـــە  و کەللـ
ــە  ــەكان دابەزێنرانـ ــە پاسـ ــان درۆ لـ ــی بێگومـ ــری بەڵێنـ ــە زەبـ ــی و بـ تۆپزیـ
ـــۆ  ـــوون! هەســـتی كـــرد ب ـــو ســـەرزەمینی ئەفســـانە ب ـــوی نێ خـــوارێ  و ئاودی
یەكەمیـــن جـــار بـــوو پـــاش دەیـــان ســـاڵ ئـــەو دەرگایـــە دەخرایـــە سەرپشـــت 
ـــۆڕی داخســـتنەوەی  ـــڕ و ه ـــاش جی ـــرا. پ ـــێ  بەســـەر ســـێڤدەرەكەیدا دەن و پ
ـــی دەســـاژۆی  ـــە و زل ـــەر كەت ـــە و پەیك ـــەم«ی ڕەقەڵ بەســـەریاندا،«مام برای
ـــێ  دوو ســـێ   ـــەو كاروانســـەرا تەمـــەن ڕەنگب ـــازارە ڕمۆكـــەكان، چاوێكـــی ب ئ
ـــەواو  ـــرت، ت ـــن دایگ ـــی جرپ ـــڕا و ســـاویلكانە زەردەخەنەیەك ســـەدەیییەدا گێ
بـــە پێچەوانـــەی كـــپ و ماتییەكـــەی جارانـــی، تـــۆز و خۆڵـــی دێرینـــەی 
كـــردن و  كشـــوماتییەكەی تەكانـــد و سەرزەنشـــتئامێزانە تەماشـــایەكی 
وتـــی: كوڕینـــە ئیـــدی ئێمـــە لـــە هەســـارەیەكی تردایـــن ! دەفرێكـــی فـــڕەك 
هاتـــە ســـەر زەویـــی و ڕایفراندیـــن و ســـەری خســـتینە ســـەر ئـــەم مەڵبەنـــدە 
دوورەی ئاســـمان! لـــە چاوترووكانێكـــدا ئالێـــرە ئابڵووقـــەی دایـــن! تكاونـــزای 
ئـــەوە بكـــەن هـــەر خـــۆی وەخـــت و عەیامێكـــی تـــر بێتـــەوە و دەربازمـــان 
ـــوو.  بكات!..پێـــش هەمـــوو كەســـێك دووچـــاری بەدئومێدییەكـــی ســـیزیفانە ب
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بـــە ڕەفتارێكـــی كۆمیدییانـــە، وەكـــو دایكێـــك چـــۆن ئێوارەوەختـــە بەرۆكـــی 
خـــۆی دادەدڕێـــت و دووعـــای شـــەڕ دەكات، ئـــاوا ســـینە وەك كولێـــرە 
بەیاتـــە وشـــكەوەبووەكەی هەڵماڵـــی و بـــە كڕووزانەوەیەكـــی تابڵێـــی ســـەیر 
دەســـتی دووعاونـــزای لـــێ بڵنـــد كـــردەوە و كەوتـــە لێـــو جوواڵنـــدن و پاشـــان 
بـــە مەلوولیـــی ســـەری شـــۆڕكردەوە، بێئـــەوەی كەســـیش چاوەڕوانیـــی 
ئـــەوەی لـــێ  بـــكات دایـــە پڕمـــەی گریـــان! مچووڕكێـــك لـــە تەوقـــی ســـەری 
ئەمـــەوە مێروولـــەی كـــرد و خـــۆی گەیانـــدە پەنجەكەڵـــەی پێـــی. هەســـتی 
ـــی  ـــی دەروون ـــە ختووكەدان ـــرد. كەوت ـــج بەســـتوویی كات و شـــوێن ك ـــە بن ب
دامـــاو و حەپەســـاوی خـــۆی: ئیـــدی ئـــەو جمووجووڵـــە كەمـــەی ژیانیشـــی 
هەیبـــوو لێـــرە لـــە گـــەڕ دەكەوێـــت. گاهێـــك وەگـــەڕ و تیـــن  دەكەوێتـــەوە ئـــەو 
دەرگا تەلیســـماوییە بـــەدووی خـــۆدا بەجێبێڵـــم! ڕەنگبـــێ  ئەوســـا نەینۆكـــی 
ــە  ــەو قەاڵتـ ــاوەی خـــۆی پاقژبێتەوە!..ئـ ــووە ژەنـــگ هەڵهێنـ ــەم زیـ ــەن لـ تەمـ
مێژووییـــە زیندەگیـــی كەســـیرە كـــرد و كڕەكیـــی پێبەخشـــیی. گۆرانـــی 
چڕیـــن، خوێندنـــەوە، چوونـــە سەرپێشـــاوی دوای نیوەشـــەو، بـــە مانـــگ  
قەنـــد نەبینیـــن و جگـــەرە نەكێشـــان و زۆر شـــتی دیكەیـــش پـــاوان بـــوون و 
ـــا، پارەكەیشـــیان پێشـــەكیی  ـــان دەهێن ـــە جگەرەی ـــوون. ك ـــی كراب ـــی بێبەری لێ
لـــێ وەرگرتبـــوون كەچـــی مەراقیـــان دەدانـــێ  و دابەشـــیان نەدەكـــرد. جـــاری 
ـــەك، دە ڕۆژ دابەشـــكردنیان دوا دەخســـت، ئەمـــە جگـــە  ـــوو حەوتووی واهەب
لـــەوەی هێنـــد كـــۆن و ســـتۆك بـــوو دەبوایـــە بـــە هەڵمـــی ئـــاو، یاخـــود هـــااڵوی 
ــانی  ــە ئاسـ ــان مژوقومـــی بـ ــۆ كاتـــی كێشـ ــا بـ ــەوە هەتـ ــێداری بكەنـ ــا شـ چـ
لێـــوە بدرێـــت. لـــەو كاروانســـەرایەی ســـەردەمی بـــۆڕدان و ســـەرفیرازبوون 
بنیاتنرابـــوو، دەبوایـــە شـــەوگاروڕۆژگاری گەمـــارۆدراوی تێـــدا بەســـەر 
بەرێـــت و چاوەڕوانـــی شـــتێك بێـــت ڕەنگـــە هەرگیـــز نەیـــەت! جارجـــار بیـــری 
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دەچـــووە وێـــزەی«كاوە عەینەكـــڕەش«و حاڵیـــی نەدەبـــوو بۆچـــی ئـــەو 
كەوتبـــووە نـــاو ئـــەو لیســـتەیەوە كـــە دووبـــەرەی جـــوداوازی دەگرتەخـــۆ، 
بـــەرەی ڕیـــش درێـــژ و بـــاوەڕدارەكان و بـــەرەی بـــێ  ڕیـــش و بێبـــاوەڕەكان! 
لـــەوە خوردبـــووەوە كـــە بـــۆ خـــۆی بـــواری ئـــەوەی تێـــدا هەبـــوو، چونكـــە 
هەڵگـــەڕاوە بـــوو و لەبوونـــی هەمـــوو پیرۆزییەكیـــش گومانداربـــوو و وەرامی 
قایلبەخشـــیش ســـەراپای پرســـیارەكانی نـــاوەوەی نەدەتاســـاند. بـــژاردەی 
تـــری شـــكنەدەبرد، دەكەوتـــە وردبوونـــەوە لـــە گۆشـــە و ئاســـەوارەكانی ئـــەو 
كۆشـــكە پشتیرئاســـایە. ســـاپیتە و میچەكانـــی گومەزیـــی بـــوون، لەڕاســـتییدا 
ـــد هۆڵێـــك، حەســـارێكی هـــەراو و  ـــە چـــەردە ژوورێـــك و چەن بریتـــی بـــوو ل
حـــەوز و ئەســـتێڵێكی مامناوەندییـــش لـــە ناوەڕاســـتییدا قوتببـــووەوە. ئەڵبەتـــا 
زەمانـــی خـــۆی ژوورەكان بـــۆ حەســـانەوەی كاروانچییـــەكان فەراهـــەم 
كرابـــوون و هۆڵەكانیـــش، دیـــارە تەویلـــەی چارەویـــی و واڵخەكانیـــان ببـــوو. 
ــۆی  ــاتاڵی خـ ــدا شڕوشـ ــاردی ژوورێكـ ــەر زەوی و عـ ــەر لەسـ ــەرەتا هـ سـ
ڕاخســـت و ماوەیەكـــی ئـــاوا بەســـەر بـــرد و لـــە جـــاران زۆر بـــێ  تاقەتتـــر 
ـــی هەاڵتـــن درا، ئیـــدی  ـــەدا یەكەمیـــن هەوڵ ـــەو ماوەی بـــوو. لەبـــەر ئەوەیـــش ل
ـــج شـــەوی  ـــەوە. بیســـت و پێن ـــەوە و گوازران ـــدا بمێنن نەیانهێشـــت لەوێندەرێ
ڕەبـــەق خەریكـــی هەڵكۆڵینـــی دووســـێ  كاشـــی گـــەورە و پتـــەو بـــوون و لـــە 
ســـووچێكی شـــوورە هەشـــت مەتـــر بـــەرز و یـــەك مەتـــر ئەســـتوورەكەدا 
چەنـــد دانەیەكیـــان سەرشـــەقانە كەوتبوونـــەكار. گـــەر وا نەبوایـــە زەفـــەر 
بـــەو ئەســـتوورایی و تۆكمەییـــە نەدەبـــرا. ئـــەو ســـووچەی درزێكـــی تێـــدا 
بـــوو، بـــە شـــلۆق كردنـــی ئـــەو دوو ســـێ  كاشـــییەیش كەلێنێكـــی گـــەورەی 
تێدەكـــەوت و ئـــەوەی بیویســـتایە پیایـــدا دەربـــازی دەبـــوو. ئـــەو شـــەوەی 
پێشـــووتر  لەوەكانـــی  دەرهاتـــن،  كلـــۆر  ددانـــی  چەشـــنی  كاشـــییەكان 
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نەدەچـــوون، گەلێـــك دزێـــو و شـــووم دەكەوتنـــە بـــەر بینایـــی و مرۆڤیـــان 
بەســـەخڵەتیی و دڵتەنگیـــی دەســـپارد. كۆشـــش و هەوڵـــی ڕاكردنەكـــە ســـەری 
نەگـــرت و هەمـــوو ئەوانـــەی گەرەكیـــان بـــوو هەڵبێـــن و هەمـــوو ئەوانـــەی 
هەوڵـــی ڕاكردنیشـــیان نەدابـــوو دەســـتگیركران و پتـــر لـــە دووهـــەزار 
دەســـتڕێژیان بەســـەر ســـەر و بەمالوبەوالیانـــدا شـــەققژن پێكـــرد و لـــە ســـەد 
ـــە  ـــاوە كوڵەبن ـــی پی ـــی هەڵســـانەوە و دانیشـــتنەوە پێكردن ـــری فەرمان جـــار پت
ــر  ــە جارێكیـــش زیاتـ ــتن و لـ ــە ئەژنـــۆی خسـ ــە لـ ــیما منداڵكارانەكـ سەروسـ
ــتیاندا  ــتۆ و سەروپشـ ــانوپیل و ئەسـ ــە شـ ــتی بـ ــەی دەسـ ــی دەمانچەكـ كلكـ
ـــان  ـــەر نەفەرێكی ـــەر حـــەوت نەف ـــران و ه ـــان ڕیزك ـــە خـــوارەوە. هەمووی هات
ـــاری كوشـــتنیان  ـــردەوە و بڕی ـــدن، دانیشـــتووەكانیان جـــوێ  ك ـــێ داتووكان ل
دان! ئیـــدی مەگـــەر هـــەر ئـــەو خوایـــەی ســـەدەیەك پتـــر بـــوو بڕیـــاری گـــۆڕ 
گومبوونـــی درابـــوو نەزانێـــت چ شـــین و شـــەپۆڕێك ئـــەو گۆڕەپانـــەی داگیـــر 
كردبـــوو. چەنـــد دەســـت كەوتـــە ژێـــر چەكمەكانیانـــەوە و چەندین دەســـتڕێژی 
تریـــان بـــە پەنـــا گوێیانـــدا كـــرد و دواییـــش پاشـــگەزبوونەوە و ئـــەو كارە 
ـــدا كـــردن، هەســـتن، هەستن..دانیشـــن، دانیشـــن.. ـــان لەگەڵ تاقـــەت پڕووكێنەی
ـــو  هەســـتن، دانیشـــن، دانیشـــن، هەســـتن..و پـــاش ئەوەیـــش لەســـەر زگ لەنێ
ئـــەو گڵ و خاكـــەدا درێژیـــان كـــردن و بـــە خشـــكە خشـــك دەبوایـــە بـــەو 
ــەعاتێك،  ــەن. سـ ــەی بكـ ــەكە تـ ــەری حەوشـ ــەدا سەرتاسـ ــە بەردەاڵنـ زەوییـ
دوان، دوان و نیو..هەتـــا بەرەبەیـــان ئـــەو كەشـــە گورچكبـــڕە درێـــژەی 
ـــد، دەیقرووســـكاند،  ـــد، دەیبۆڕان ـــد، دەینەڕان ـــا، دەینااڵن ـــوو دەگری كێشـــا، هەب
هەبـــوو دووچـــاری هیســـتیریایەكی توندوتیـــژ ببـــوو، حیلكـــە و قریـــووەی 
پێكەنینـــی دەگەیشـــتە تەشـــقایی ئاســـمانی بـــێ  جریـــووەی ئـــەو شـــەوە، 
ــۆی  ــووی خـ ــان نەهاتـ ــە ڕووخـ ــز لـ ــاوەڕی هەرگیـ ــان و بـ ــە ئیمـ ــوو لـ هەبـ
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چاوپۆشـــیی دەكـــرد و تـــژی ئەشـــكەوتی زاری نەفرەتـــی بـــۆ پیرۆزییەكانـــی 
ــان، وڕوكاس و  ــەریاندا هێنـ ــە سـ ــەی بـ ــەو پەتپەتییـ ــارد. دوای ئـ ــا دەنـ دنیـ
نیوەمـــەرگ ببـــوون و ســـەربازەكانیش ئەبڵـــەق و هەندێجاریـــش خەنـــی، 
ـــات،  ـــان دەه ـــوون. بسكەبســـكی چاوی ـــەرق بب ـــدا غ ـــە ســـادێتییەكەی خۆیان ل
ئاســـایی بـــوو بـــەو دۆخـــەی بـــۆ ئـــەوان هێنابوویانـــە كایـــەوە تێروپـــڕ لـــە 
ـــان ڕاكـــەن،  ـــان: هەمووت قاقـــای پێكەنیـــن بـــدەن و ئاســـاییش بـــوو كاتـــێ  وتی
ڕاكـــەن، خێـــرا، هـــەر یەكـــە و بڕواتـــە ژوورێ ، دۆشـــەگەڵەیەك، یاخـــود 
وتیـــان  گەڕانـــەوە،  دەی...كـــە  دەرەوە..دەی،  نەهێنێتـــە  پتـــر  پەتوویـــەك 
ـــان  ـــدات، ی ـــدا ب ـــە خۆی ـــە ب ـــی بەتانییەك ـــەدا بخـــەون. نەیزانی ـــەو جێگای ـــەر ل ه
بیخاتـــە ژێـــری؟ گرنـــگ ئـــەوە بـــوو ئـــەو یـــەك دوو ســـەعاتەی ســـەرەتای 
كاڵبوونـــەوەی نووتەكیـــی و جەوقووتییەكـــە پشـــوویەك بـــدات و هەرچـــی 
چۆنێـــك بـــووە بـــە زەبـــری شـــەكەتیی و ســـڵەمینەوە و تۆقیـــن لـــەو مۆتەكـــە 
كرێتـــە خـــەوی لـــێ بكەوێـــت. لەگـــەڵ خۆركەوتنـــدا بـــە تۆپزیـــی لـــە خـــەو 
ڕاپەڕێنـــران، ئەوانەیـــان نەبینییـــەوە كـــە بـــە ئەركـــی هەڵكۆڵیـــن و دەرهێنانـــی 
كاشـــییەكانەوە ســـەرقاڵ ببـــوون. لـــە نێوانیانـــدا ڕەوی بوونـــەوە و نەمابـــوون. 
هـــەر لـــەو شـــەوە بـــەدواوە، هەمـــوو بیركردنەوەیـــەك لـــە بـــارەی هەاڵتـــن و 

ســـەرلەنوێ  لـــە دایكبوونەوەیـــان بـــۆ یەكجاریـــی لەبارچـــوو!

ئیـــدی لـــە چاوەنۆڕییـــدا خـــەون ببـــووە پیشـــەی ســـەعاتە ئەســـتەمەكانی و 
ــت  ــت سەرنوێشـ ــۆ دانەدەسـ ــوو. خـ ــەی دابـ ــی و نائاگاییەكـ ــە ئاگایـ دڕی بـ
لـــەو ئەفسانەســـەرایەی ســـەردەمانێك جێـــگای هەدادانـــی  و هەڵكـــردن 
كاروانچیـــی و چارەوییـــە داهێـــزراوە شـــەكەتەكان بـــوو، تابڵێـــی دێریـــن و 
ــی، دەتگـــوت  ــی، تاقەكانـ ــاپیتەكانی، دیوارەكانـ ــوو. سـ ــناك بـ داڕزاو و ترسـ
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نـــە  بـــووە.  گیانێكـــی گەڕوگـــول و كەڕواویـــی و قورماویـــی ئاوقایـــان 
دەنگـــی دەگەیشـــتە كـــەس و دیـــوی دەرەوە، نـــە دەستیشـــی پـــێ  درێـــژ 
دەكـــرا و دەیتوانـــی لـــەو دێوەزمـــە تۆقێنـــەرە خـــۆ ڕاپســـكێنێت. ئیتـــر 
ــە  ــهاتێك بهێننـ ــوو ڕووداو و پێشـ ــایی بـ ــرە خواسـ ــاتێك  فـ ــوو ئانوسـ هەمـ
تەگـــەرەی  و  كۆســـپ  بیكەنـــە  ئەســـتەمەكەیدا  ڕێگـــە  لـــە  و  بەردەمـــی 
ئەســـتەمتر و هەڕەشـــە و گوڕەشـــە بـــۆ دەروونـــی. ئێـــواران بـــە تایبەتـــی 
بوایـــە گۆڵمەزێـــك بســـازێنن، باڵویـــان دەكـــردەوە،  ئەگـــەر گەرەكیـــان 
لـــە هەموویشـــیان پتـــر كورتەبااڵكـــە ڕایدەگەیانـــد: پەالمـــار و هێرشـــی 
ــەم  ــك دەكوژێتەوە!..ئـ ــەن، ئەلەتریـ ــیوەكەتان تەواوكـ ــرا شـ ــمانییە، خێـ ئاسـ
لـــەوە دڵنیـــا بـــوو ئەلەتریكـــی كاروانســـەراكە بـــە هیـــچ شـــوێنێكی دیكـــەوە 
وابەســـتە نییـــە، بەڵكـــو ســـەربەخۆیە و هیچـــی دی. بـــەاڵم چـــار نەبـــوو 
دەســـتوبردی دەكـــرد و ئەوانـــی دیشـــی دەبینیـــی چـــۆن بەلـــەز و بـــێ  
جوینێكـــی تـــەواو خواردنەكەیـــان ئاودیـــو دەكـــرد و خۆیـــان بـــۆ شـــەوێكی 
ئەنگوســـتەچاوی درێـــژ كۆدەكـــردەوە و دەچوونـــە ســـەر جـــێ  و بالینگـــەكان 
ـــەوت  ـــێ دەردەك ـــی ل ـــدەق چوون ـــەرز و زەن ـــرس و ل و هەڵدەترووشـــكان. ت
و دەیزانـــی هـــەر یەكـــە و بیـــر لـــە خـــۆی دەكاتـــەوە. خاترجـــەم بـــوو ئـــەم 
هێرشـــەیش وەكـــو ئەوانـــی دی بـــۆ ســـەر ئەمانـــە و: ئاخـــۆ ئـــەم ئێوارەیـــە 
كـــێ  دەكەوێتـــە تەڵەوە؟..ئـــاوای بـــە خـــۆی دەوت و ئیـــدی دڵەڕاوكەیەكـــی 
بێســـەروبەر دەیورووژانـــد. چاكتریـــن شـــت كـــە پێـــی هەڵدەســـتا، بێداریـــی لـــە 
مێشـــك و چـــاو و ئەندێشـــەی دادەماڵیـــی و بەتانییەكـــەی لەخـــۆوە دەئااڵنـــد. 
زۆرجـــار هەســـتی دەكـــرد هەمـــوو قـــەوارەی بووەتـــە پێیەكـــی زامـــدار و 
ــت،  ــەوە دەنووسـ ــی و بێهەدادانییـ ــە ناڕەحەتیـ ــدە بـ ــەو، هەرچەنـ پێچراو..خـ
ببـــووە ســـەرچاوەی دەربازبـــوون و تاڕادەیەكیـــش دەیتوانـــی تیایـــدا قورتمـــی 
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لـــە چڕنووكـــی مۆتەكـــەی دیـــوار و میـــچ و داد و فیغانەكانـــی دەرەوە 
و لـــە تاریكیـــی بێپـــەروای بـــارودۆخ و كەشـــەكە ڕاپســـكێنێت. بێگومـــان 
ئەمەیـــش خـــۆی لـــە خۆیـــدا تـــووش بوونەوەیـــەك بـــوو، چونكـــە خەونەكانـــی 
دووبـــارە دەبوونـــەوە بـــە مۆتەكـــە و قوڕقوڕاگەیـــان دەگرتـــەوە. دەبوایـــە 
بـــۆ چنگگیركـــردن لـــە بێداریـــی، ســـەنگین، ســـەنگینتر، پەلەفرتـــێ  بـــكات. 
ــە  ــی ببوونـ ــوو بیركردنەوەكانـ ــابوو. هەمـ ــكدا تاسـ ــەو و كێشـ ــی خـ لەنێوانـ
نەخشـــی ســـەر ئـــاو و بەردێـــك، خشـــپەیەك، هەڵكردنـــی شـــنەبایەك، جـــێ  
لەقـــی دەكـــرد، شـــلوێ  دەبـــوو و تاریكایـــی بەگـــژدا دەهـــات. ئـــەو شـــەوە 
جیـــڕەی ســـامناكی دەرگاكـــە  شـــەباقەیەكی مەزنـــی خســـتە ســـەرییەوە و 
تەزوویەكـــی دێوانـــە و بەتینیشـــی بـــە ســـەرتاپایدا ڕەوانـــە كـــرد. الیتێكـــی 
دەســـتیی و چەنـــد تاپۆیەكـــی ســـرتە ســـرت كـــەر، هاتنـــە سەرســـەریان و 
لوولـــەی تفەنگەكانیشـــیان ســـایەی دڵڕەقییـــان بـــە ســـەریاندا دا. دەنگێكـــی 
ـــگ  ـــوو بێدەن ـــزوێ ، هەم ـــەس نەب ـــاووس شـــیتاندی: ك ـــان ئ ـــە فەرم ـــە و ب قەب
دانیشـــن!.. بێگومـــان نـــەك هـــەر نووزەیشـــی لێـــوە دەرنەهـــات، بەڵكـــە 
ــلۆق و  ــارە شـ ــەو بـ ــار ئـ ــرد. زۆربـــەی جـ ــان لـــێ  كـ ــەڕ و الڵ  چینچكەیـ كـ
ـــان  ـــن و شـــەونخوونییەكی زاڵمی ـــە ســـەردا دەگرت ـــە دەســـتی ب مووچڕكاویی
ـــوو،  ـــی تەنیشـــتی ب ـــێ  دەبەخشـــیین. گوێبیســـتی شـــین و شـــەپۆڕی دڵەكان پ
ــە  ــگ بـ ــكەی تفەنـ ــو تێسـ ــش وەكـ ــووڵ و ناماقووڵیـ ــیاری ماقـ ــان پرسـ دەیـ
مێشـــكیدا ختوورەیـــان كـــرد و دوای داڕشـــتنیان لـــەالی خۆیـــدا، لێیـــان 
پاشـــكەز بـــووەوە. لەپڕێـــكا كورتەبااڵكـــە هاتـــە ژوورەوە و لـــەو ســـەرەوە 
لێیـــدا بـــۆ ئـــەو ســـەری هۆڵەكـــە و چەندینـــی لـــێ بـــە شـــەوارە خســـتن. یەكێـــك، 
گـــەرای تـــرس لـــە دەروونییـــدا هەڵهاتبـــوو دەتگـــوت شەقشـــەقەی دەســـتی 
ــا. بـــە ســـەریدا  زارۆڵێكـــی مزیـــڕ و هاروهاجـــە و بـــێ  وەســـتان ڕادەوەشـ
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ـــە ژوورێ   ـــدا هاتبوون ـــە بەدووی ـــش ك ـــی دی ـــدی و چـــووە دەرێ ، ئەوان نەڕان
بەدوویـــدا وەدەركەوتـــن. هەمـــوو چاویـــان بـــە كڵۆمـــی دەرگاكـــەوە ئـــااڵ و 
ـــە  تێیڕامـــان. شـــڵپ و هوڕێـــك بەرزبـــووەوە. بەوەدەچـــوو »مـــام برایـــەم« ل
ـــە ئاوەكـــە دەریـــان هێنایـــەوە  ئـــاوی ئەســـتێڵەكە هەڵبكێشـــن. گوێـــی لێبـــوو، ل
و ئینجـــا هـــاوار و داد و بێـــداد بەرزبـــووەوە. كۆمەڵـــە میلێـــك پێكـــەوە 
ـــەكان هەڵچـــوون،  ـــێ . شـــریخە و ڕمب ـــە ســـەر پ ـــرت و خران ـــە ق ـــە قرت كەوتن
پـــاش ماوەیەكـــی كـــورت هـــەر قۆنداخـــە تفەنـــگ بـــوو دەكێشـــرا بـــە شـــانوپیل 
و ســـەروپۆتەاڵك و ئـــازای گیانـــی و ناڵـــە و كـــڕووزە كـــڕووزی تـــا دەهـــات 
زیـــادی دەكـــرد و نـــووزە و فریـــادی لەمدیـــو دەرگا داخراوەكەیشـــەوە 
بـــە  دەبیســـترا و ئازارێكـــی گـــەورە و كەلێنێكـــی لەویـــش گەورەتـــری 
ویـــژدان دەبەخشـــیی. پـــاش نیـــو ســـەعات خـــۆ داكرۆژتـــن و لـــە حیـــرس 
و بـــێ  دەســـەاڵتییدا كەفچەڕانـــدن، شـــەوی بـــێ  ســـرتە بـــووە پەنـــاگای 
داهێزرانـــە بێڕادەكـــەی و بێداریـــی ئەمیشـــی لـــە خۆڵەمێشـــی ئارامییەكـــی 
ــە،  ــاو هۆڵەكـ ــدی نـ ــە ڕەوەنـ ــتر، چاوەكانـــی بوونـ ــام وەردا. ڕۆژی پاشـ بێتـ
دۆزییـــەوە، لـــەوێ  لەســـەر جێگاكـــەی  چنجۆكـــی لـــێ دابـــوو، لێـــی نزیـــك 
كەوتەوە،«مـــام برایـــەم«ی كوێـــرەوەر و بەدبەخـــت ســـەرتاپای لـــە خـــەڕەك 
قرنجابـــوو.  الجانگـــی  دەاڵندبـــوو،  خوێنـــی  ڕەفیســـكەی  هەڵكیشـــرابوو. 
ــی  ــی خڵووپانـ ــت، نیگایەكـ ــۆراخ ڕۆیشـ ــەر سـ ــرت و لەسـ ــە زۆری پێداگـ كـ
ماندووێتیـــی هەڵبڕیـــی و بـــە گەروویەكـــی هەنســـك چنـــگ لـــێ گیركـــردووەوە 
هاتـــە دوان: تەمبێیـــان كـــردم، نازانـــم چـــۆن چاویـــان لـــێ ببوو!..قســـەكەی 
ـــە و درێژكۆڵەكـــەی  ـــەواو نەكـــراو، بینێكـــی هەڵكێشـــا و چەناگـــە ڕەقەڵ ـــێ  ت پ
خســـتە ســـەر ســـینە پـــڕ هەنۆكـــەی و كـــوڵ گرتـــی. یەكێـــك لـــە گۆشـــەی 
ـــان  ـــی: چیی ـــە حەپەســـانی هەمـــووان كـــرد و وت ـــری ل ـــی هۆڵەكـــەوە تابی چەپ
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ـــە هێواشـــیی ســـەرێكی  ـــی كێشـــرابێ ، ب ـــوەی گیان ـــەوەی نی ـــو ئ دیتبوو؟..وەك
بڵنـــد كـــردەوە، دركـــی بـــە قوڵپـــەی دڵـــی كـــرد و چاوەكانیشـــی جەســـتەی 
ئـــازاری ناوەوەیـــان ڕووت دەكـــردەوە، لـــە جـــاران كزتـــر و بێمەیلتـــر وتـــی: 
ـــەودای نـــەدا چیـــدی  ـــوە منیـــان دیتبوو..ئەشـــك دیســـان م ـــە كوێ ـــی ل نەمزان
بڵێـــت و هەمـــوو شـــتە ڕوواڵـــەت گرتووەكانـــی تریشـــی ســـڕییەوە. نـــاكاو 
دوێنـــێ  نیـــوەڕۆ كەوتـــە نێـــو بۆســـەی بیرییـــەوە و زیندووبـــووەوە. هـــەر 
تەنهـــا وتـــی وازم لـــێ بێنـــن، مەمـــدەن بـــە قەڵبەیەكـــدا، كەچـــی ئۆخژنێـــك 
خودســـەریی  بـــە  و  باڵەفـــڕێ   كەوتبـــووە  هەموویانـــدا  ســـیپەاڵکی  لـــە 
ـــە  ـــوو ب ـــر ب ـــی ت هەڵیانســـاند،«مەحموود ســـاندۆكان«دەروێش عەبدوڵاڵیەك
دەنگـــە فریوودەرەكـــەی خســـتییە هەلەكـــە ســـەما، ســـەمایەكی دڵنەواكـــەری 
ســـەرزیندە و بێوێنـــەی ئەوتـــۆ كـــە گۆمـــی شـــادییەكی كاتیـــی شـــڵەقاند و 
ـــد  ـــەوە تەلبەن ـــەی پێكەنین ـــەدەم قانەقدیل ـــچ ب ـــد ســـاتێك چەشـــنی زاڕوزی چەن

ــووەوە. ــان بیرچـ و دیوارەكانیـ

پـــاش بێئومێـــد بـــوون لـــە ســـەركەوتن و نزمبوونەوەی ڕێـــژەی هەوڵدانەكانی 
ڕزگاربـــوون بـــۆ ســـفر لـــەو شـــوورە قایـــم و مەحـــاڵ ئاســـایە، ئیـــدی هێـــدی 
هێـــدی كەوتـــە بۆتـــەی دامركانـــەوە و خۆدانەدەســـت چاوەڕوانییەكـــی لـــە 
بڕاننەهاتـــوو و ســـەرەنجامیش نادیـــار! بەشـــبەحاڵی خـــۆی گەلێـــك بیـــری 
لـــە كات و شـــوێن دەكـــردەوە، دەرەوە و نـــاوەوەی دەدایـــە بـــەر ئاوێنـــەی 
بەراووردكـــردن و دەگەیشـــتە ئـــەو ئاكامـــەی هیـــچ جوداوازییەكـــی بـــەدی 
نەدەكـــرد. لـــەو خاڵـــە زەمەنییـــەدا گەیشـــتە ســـەر ترۆپكـــی ئـــەو بڕوایـــەی 
ـــراوەدا  ـــچ شـــوێنێك نەتەن ـــە هی ـــگا ب ـــەم جێ ـــت: ســـەرچڵییەك ل ـــا بئاخفێ ئاوه
ژیـــان لـــە مەترســـییەكی پتـــرەوە دەئاڵێنێـــت، وەكـــو ئـــەوەی زەردە بـــە 
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ئاســـۆی دەربازبـــوون ڕەواببینێـــت! هیـــچ ســـەرچڵییەك شـــایانی ئـــەوە 
ــا دوای تێفكرییـــن و  نییـــە مـــرۆ گوزەرانـــی خـــۆی پـــێ  مفـــت بكات..ئەوسـ
وچانێـــك ئـــاوا بەردەوامیـــی بـــە ئاخاوتنەكـــەی دا: پێویســـتە ســـەرچڵیی 
بـــە هێووریـــی و بەرگرییەكـــەی خۆمـــەوە نەكـــەم و وزەیەكـــی نـــوێ  و 
ــۆی  ــت دژی خـ ــم..كەچی یەكەوڕاسـ ــەدەری پێببەخشـ ــە كاتبـ ــۆیەكی لـ ئاسـ
هاتـــەوە گـــۆ: بـــەاڵم كـــە مـــرۆڤ لـــە پێنـــاوی ڕەهایـــی خۆیـــدا كۆشـــش دەكات 
و گرنگتریـــن ســـەرمایەی خـــۆی بەخـــت دەكات ئـــەو كاتـــە پیرۆزتـــرە!..
ـــەوەی دەرێـــی شـــوورەكە؟.. ـــە خۆشـــی پرســـیی: كام ڕەهایـــی؟ ئ هـــاوكات ل
ـــا كـــردەوە کـــە:  ـــەوە دڵنی ـــژ خـــۆی ل ـــەوە و دركێكـــی تی ئینجـــا دوای بیركردن
ئـــەی ئەگـــەر نســـكۆیەكی دی بێـــت، ئایـــا ئـــەوە دەهێنـــێ  دەســـتبەرداری ئـــەو 
تاقـــە ســـەرمایەیە بیـــت و لەكیســـی بدەیـــت؟ ئـــەی ئایـــا ســـەرەڕۆییەكی ئـــاوا 
ـــە  ـــە؟ ئەمان ناهاوســـەنگ شایســـتەی ســـەرەنجامێكی چـــاوەڕوان كـــراوی وای
و گەلێـــك شـــتی دیكەیـــش ســـۆراخی ئـــەو مێشـــكە بـــوون كـــە نازانـــێ  بـــۆ 
هەســـتی دەكـــرد پێداویســـتیی بـــەوە هەیـــە لـــە هەســـان، یـــان زاخـــاو بدرێتـــەوە 
هەتـــا بەرگـــەی ئـــەو چەقبەســـتوویی و شـــەختەبەندییە بگرێـــت كـــە لەوانەیـــە 
ـــە ڕاســـتیی جیهـــان بـــەدوور ڕایبگـــرێ ! چونكـــە وای  ـــار ل ـــا ماوەیەكـــی نادی ت
لێكدەدایـــەوە دووچـــاری ئەمنیژیایەكـــی قـــووڵ بووبێـــت. نـــەك هەر پرســـیاری 
ئـــەم، ڕەنگـــە زۆربـــە ڕوواوڕووی خـــۆ و یەكدییـــان دەكـــردەوە و لـــە ســـانیدا 
ـــی ئەســـتەم و دژواردا  ـــە پنتێك ـــەڵ ئەوەیشـــدا ل ـــوون. لەگ دەستەوســـان دەب
ـــەم  ـــێ  ئ ـــێ  دەتوان ـــی دەوت: جـــا ك ـــە ئیتران ـــەوە و هەمیشـــە ب ـــان دەگرت یەكی
قـــەاڵ ســـەختە ببـــرێ ؟ لـــەو بـــاوەڕەدام بەڕەنگاریـــی كـــردن بەرهەڵســـتیی 
ئەودیـــو.. دەچێتـــە  ئـــەوەی  دەیبەزێنـــێ !  و  دەكات  نەترەیـــەك  هەمـــوو 

ـــە  ـــووس هەڵەت ـــدان و وێڵداشـــی چارەن ـــە شـــەوگاری منداڵ دەیویســـت بڵێ ..ل
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ـــەم  ـــاوەڕی ب ـــەاڵم  زۆر ب ـــەوە، ب ـــت و كێشـــی خـــۆی دەســـتەبەر دەكات دەبێ
گـــوزارە پەندئامێـــزە نەبـــوو، بۆیـــە زۆر درەنگـــی نەكردبـــوو، بێدەنـــگ بـــوو، 
چیـــدی خـــۆی نەدوانـــد. هەڵبژاردنـــەوەی كونـــج و جوغـــزی ئۆقـــرە باشـــترین 
گەمـــەی دووبـــارە بـــووەوە بـــوو. چاوەدووییـــش گەورەتریـــن بازنـــەی 
بیركردنـــەوە بـــوو، نەیدەزانیـــی سەرنوێشـــت چیدیكـــەی لـــە هەگبەكـــەی 
ـــدووە و  ـــووەكان ڕفان ـــە ڕۆژگارە داهات ـــۆی، چ ڕەشـــاییەكی ل ـــاوە ب خـــۆی ن
بـــە بـــەرات بـــۆی هەڵگرتـــووە؟ نـــۆ مانگـــی ڕەبـــەق بـــوو لـــە وردتریـــن شـــتی 
شارســـتانێتیی دوورەچـــاو بـــوو. ئازاریـــش وێنـــەی دراوێكـــی بێـــڕوو وابـــوو 
گیرفانـــە گەنـــدە موویینەكانـــی ڕۆحـــی دەقورســـاند و ژاوەی دەكـــردن لـــە 
گومانێكـــی بااڵدەســـت و شـــكێنەری هەمـــوو بیركردنەوەیەكـــی پۆزەتیـــڤ! 
ئامـــادە بـــوو بـــە پلیشـــاندنەوەی خـــۆی ســـەراپای تەمەنـــی بـــكات بـــە چەقـــی 
بەرگـــری كردنـــی لـــە دووریـــی و ناهەمواریـــی بـــارودۆخ. نـــۆ مانـــگ، نـــۆ 
ڕۆژ، نـــۆ ســـەعات، نـــۆ خولـــەك، نـــۆ چركـــە، هەمـــوو ژیانـــی لـــەم مـــەدار 
ــت،  ــك نەبووبێـ ــە دایـ ــتا لـ ــەوەی هێشـ ــو ئـ ــەوە، وەكـ ــەدا دەخولێتـ و چێوەیـ
ــەی  ــۆ كـ ــێ ! ئاخـ ــی نەكردبـ ــتەقینەی ژیانـ ــژی ڕاسـ ــام و چێـ ــتا تـ ــان هێشـ یـ
بـــە یەكجاریـــی لـــەو مـــەدارە نەفرەتییـــە دەترازێـــت و النیكـــەم كاتییانـــە لـــە 
نیـــگای ئـــەو مەرگـــە ڕادەپســـكێت كـــە چـــاوی تێبڕیـــووە و زەمـــەن بـــۆ لـــە 

ئامێزنانـــی واتایەكـــی ڕەندتـــر و دڵێكـــی میهرەبانتـــری دەبێـــت؟

ئـــەو ڕۆژە، ڕۆژێكـــی لەوانـــی تـــر ســـاكارتر بـــوو، تاقـــە جیاوازییـــەك 
هـــەر ســـەرما و قارســـییە لـــە ڕادەبەدەرەكـــەی بـــوو. پێـــش ســـەرژمێریی، 
ـــرد. هەســـتێكی غـــەوارە و  ـــی درك پێك هاتوچۆیەكـــی ســـەیری قەرەووڵەكان
ڕمـــۆك ئاســـمانی نـــاوەوەی دەســـتەبەركرد. پتـــر هـــزری بـــەو مەزەندەیـــەوە 



بازنە ئاوییەكان268

نەكەوتـــەوە،  بهێنن!..بـــەاڵم وا  کـــە: ڕەنگـــە دەســـتەیەكی دیكـــە  قاڵبـــوو 
هاتنـــە الیـــان و نێـــوی چـــواردە كەســـیان خوێنـــدەوە. پێیـــان ڕاگەیانـــدن 
كـــە پێویســـتە بچنـــە هۆڵـــی ژمـــارە دوو، دەســـتوبرد خاوێنـــی بكەنـــەوە و 
شـــتومەك و ســـیپاڵەكانیانی بـــۆ بگوێزنـــەوە و بارگـــەی تێـــدا بخـــەن. ئەوســـا 
بـــۆ ســـەرژمێریی چـــوون و جارێكـــی تریـــش هەســـتی بـــەوە كـــردەوە لـــە 
مێگەلێكدایـــە و كەوتووەتـــە نێـــو دوو شـــوانی بێشـــەرم و بێئابـــڕووەوە، تەنهـــا 
ســـەریان لـــە ژمـــاردن و پاســـكردن دەردەچـــێ  و هیچـــی تـــر. بـــەاڵم ئـــەو 
ـــان و ســـووكایەتی  ـــی تێڕام ـــە ژاری ـــازاری ب ـــەی ئ ســـاتانەی دەگەیشـــتە پۆپ
وەبیـــر  ســـاندۆكان«ی  هەڵســـوكەوتەی«مەحموود  ئـــەو  پێكردنـــەكان، 
ــی و  ــتخانەكەی بینیـ ــەی چێشـ ــە جحێڵەكـ ــەو ڕۆژەی كوڕیژگـ ــەوە، ئـ دەهاتـ
چاوەكانـــی كزربوونـــەوە و ســـیمای گـــرژ و مـــۆن هەڵگـــەڕا، هەتـــا ڕادەی 
نوقانـــدن چاوەكانـــی داخســـت و بەبێئـــەوەی ئـــەم كتوپـــڕ، تەنانـــەت بەقـــەد 
گەردیلەیەكیـــش چاوەڕوانـــی ئـــەو شـــتە بـــكات كـــە دەیڵـــێ ، وتی:«خووسســـە 
مەخـــون، حـــەق گشـــتتان ســـەندمە لـــەم مەجووســـانە!«..كە مەغـــزای ئـــەو 
وشـــانە ســـەدایان لـــە هـــزری دایـــەوە، دەروونـــی هێدییـــەك ســـازگاربووەوە 
و هەدادانـــی تێگەڕایـــەوە. هەرچەنـــدە كاتییانەیـــش بـــوو، بـــەاڵم بێشـــك 
ســـەرژمێرییەكە  ئەودەمـــەی  هەبـــوو.  درێژخایەنـــی  بزەیەكـــی  كەڵكـــی 
ـــی دوو  ـــەی هۆڵ ـــی: كۆمەڵ ـــان و وت ـــی تێن ـــوو، لێپرســـراو ڕووی دەم تەواوب
ـــان و  ـــردە شـــوێنەكانی خۆی ـــان ك ـــش ڕووی ـــەوە شـــوێنی خۆیان..ئەمانی بچن
قەدەرێـــك خەریكـــی ســـازكردنەوەی بـــوون، كابـــرا لەپڕێكـــدا هاتـــە ژوورەوە 
ــە  ــرە و بەردەیـ ــەو بگـ ــتن بكەن!..ئـ ــاری ڕۆیشـ ــان تەیـ ــرا خۆتـ ــی: خێـ و وتـ
بەشـــێوەیەك ڕوویانـــدا ئەمیـــان خســـتە بارێكـــی زۆر دژوار و ســـەختەوە. 
نەیتوانـــی پێناســـەیەكی ئـــەو وەختـــە هەڵبـــزڕكاوە بـــكات! چـــی ڕوویـــداوە؟ 
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چـــی ڕوودەدات؟ ئەمجـــارە بـــۆ كـــوێ  دەبرێـــن، ئاڕاســـتەی ئـــەم ئامادەبوونـــە 
ڕووە و كوێنـــدەرێ  دەڕوات؟ تـــۆ بڵێـــی هەتـــا ســـەر چارەنـــووس هـــەر ڕوو 
لـــە نادیـــار بێـــت؟ ئـــەو كاتـــە گرنـــگ ئـــەوە بـــوو ملكەچـــی فەرمـــان بێـــت و 
چـــی بەســـەر ئەســـكورددا ســـەپێنرا بەئەنجامـــی بگەیەنێـــت. بـــێ  گیروگرفـــت، 
بـــەاڵم بـــە بەرپاكردنـــی نەختێـــك هەراهـــەرا تەیاربـــوون و پێـــش كەوتـــن. 
ــووەوە:  ــەوە كردبـ ــری لـ ــەدانجار و پتریـــش بیـ ــەی سـ ــەو دەرگایـ ــەر ئـ لەبـ
ئەگـــەر یەكێـــك بـــەدووی خۆیـــدا جێـــی بهێڵێـــت، نـــەك هـــەر ئاســـوودەیە، 
بەڵكـــە ســـەرلەنوێ  ژیـــان دەســـتپێدەكاتەوە و وێیشـــناچێ  جارێكـــی تـــر 
لێـــی ببزڕكێتـــەوە!.. بێگومـــان ئەگـــەر ئـــەوە دواهەمیـــن قـــەاڵی دنیایـــش بێـــت 
ــەڕە  ــك پـ ــردەوە و هەندێـ ــتی پێكـ ــارە دەسـ ــكنین دووبـ ــت! پشـ ــە دەیبینێـ كـ
ــرا.  ــواڵ كـ ــواڵ زیـ ــتبەجێ  زیـ ــرا و دەسـ ــێ  گیـ ــكراوی پـ ــتی ڕنووسـ یادداشـ
ــن پیـــت و  ــدا دەتوانـ ــە ڕووپەڕەكانـ ــە: لـ ــەوە كـ ــەوە دایـ ــۆی بـ ــی خـ دڵنەوایـ
وشـــەكان پەڕاگەنـــدە بكـــەن، وەلـــێ لـــە یـــادگا و ئاوەزمـــدا نەمـــر دەمێننـــەوە..
ـــو پاســـە  ـــدا بەجێهێشـــت و لەنێ ـــەدووی خۆیان ـــان ب ـــەوەی دەرگاكەی دوای ئ
كەســـكە تۆخەكـــەدا جێگیربـــوون، بەبێئـــەوەی بـــڕوا هێشـــتاكە لەناخیـــدا جێگیر 
بووبێـــت، گەڕایـــەوە بـــۆ بـــە هەشـــتی ونبـــوو، بۆ«ئـــۆردووگای زوباهـــەن«ی 
ـــوو مێشـــك  ـــەك ب ـــرد، مۆجیزەی ـــوی دەب شـــارۆچكەی كـــەرەج، هەروەكـــو نێ
بـــە ســـانایی قبووڵـــی نەدەكـــرد. هـــەر دەتگـــوت پســـووڵەی لێبووردنـــی لـــە 
دۆزەخ پێـــدراوە و ڕووە پێچەوانەكـــەی هەركوێیـــەك بێـــت بـــەرەو ئـــەوێ  
ـــە گـــڕە گـــڕ مارســـلیزی كۆمۆنـــەی خـــەوی  كەوتووەتـــەڕێ  و پاســـەكەیش ب
ــەدا بـــۆ دەژەنـــد و نوقمـــی خەوێكـــی قورســـتری  لـــە سەرانســـەری ڕێگاكـ

دەكـــرد.
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ــەردوو  ــی هـ ــرەوە گرنگیـ ــی بااڵتـ ــە ئەزموونێكـ ــەوە بـ ــوی دەروازەكـ لەودیـ
دیـــوی شـــتەكانی بـــۆ بەرجەســـتە دەبێـــت. لەودیـــودا چ جـــۆرە شـــتێك 
ڕوودەدات؟ نیـــازی وابـــوو ئـــاژاوەی دوور و بێســـەروبەری دیـــوی ناوەوەی 
ـــەوە و  ـــە خۆتاقیكردن ـــە بەشـــێك ل ـــەو ئاشـــكراكارییەیش ببێت ـــەڕوو و ئ بخات
بەردیدەكانـــی بتەنێـــت. پـــاش ئـــەو كولەمەرگیـــی و كڵۆڵییـــە ئیتـــر پێـــی لەســـەر 
تاقـــە شـــتێك دادەگـــرت! ڕیشـــی بـــەردراو، قـــژی ئاڵـــۆز و بڵـــۆز و شـــۆڕەوە 
ــە  ــە لـ ــی بێجگـ ــزڕكا. ڕامانـ ــێ دەبـ ــی لـ ــگا ڕۆیشتنیشـ ــەك ڕێـ ــوو، تاڕادەیـ بـ
ـــەر  ـــە ب ـــەی خواســـایی دەهێنای ـــوو شـــتێكی واقیعەك ـــەی هەم ـــا هێمنەك غەوغ
چاوەكانـــی. شـــتە بـــە واتـــا و ڕەنگەكانیـــش، چونكـــە بوونیـــان زەقتـــر و 
بەرجەســـتەتر بـــوو لـــە نێویانـــدا نامـــۆ بـــوو. چـــۆن ئـــەو چەرمەســـەرییەی 
دەبـــوارد و ســـەالمەت لێـــوەی دەهاتـــە دەرێ ؟ ئەمیـــش وەك ئەوانـــی دی 
بـــە ئاســـەواری هەندێـــك بیماریـــی و دەروونێكـــی شـــڵەژاو و ناڕامـــەوە 
گەیشـــتەوە نێـــو چوارگۆشـــەكەی یەكـــەم، ڕێـــك ئـــەو شـــوێنەی لێـــوەی 
دەســـتی پێكردبـــوو!  ئیتـــر دەبـــوو لێكـــدا لێكـــدا تەقـــەالی ئـــەوە بـــدات لـــە 
پاشـــماوە و شـــوونی ئـــەو دوورخرانگـــە نەفرەتییـــە بتەكێتـــەوە و بڕەخســـێت. 
زۆر بـــە چاكیـــی دەزانێـــت ژمـــارە و پێوەرەكانـــی وەخـــت لـــەم جوگرافیـــا 
ــەو  ــووە، ئـ ــۆوە نەگرتـ ــە خـ ــان بـ ــچ بەهایەكیـ ــدا هیـ ــەی ڕۆژهەاڵتـ زەبەلالحـ
ئـــاژاوە پەرشوباڵوەیشـــی هەرچەنـــدە لەســـەر گیانـــی گەندەموویینـــی یادیـــدا 
ــكرایە  ــێ ئاشـ ــەوەی لـ ــتەرەم ئـ ــەاڵم ئیسـ ــەت. بـ ــەوە نایـ ــرەوێت بەتەنگـ بسـ
ــدا  ــی هاتوویشـ ــە ڕۆژگارەكانـ ــۆن لـ ــڕێتەوە و بێچەندوچـ ــوەخت دەسـ پاشـ
ـــردووی  ـــە زایەڵەیەكـــی دووری ڕاب ـــادات. ڕەنگـــە ببێت نۆســـتاڵژیا ختووكـــە ن
هەمیشـــە ئـــاوەدان، ڕەنگیشـــە ئـــەو یـــادەی بـــە یادگاریـــی زۆر و زەوەنـــد 
پـــرزۆڵ پـــرزۆڵ بـــووە ڕیشـــە لەنێـــو ڕەوینـــەوە و پەرتبـــوون دابكوتێـــت. پێـــش 
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ئـــەوەی شتەكانیشـــی لەباربچـــن لـــە هەڵدێـــری هەپـــروون بـــە هەپروونـــی 
ناخـــی خۆیـــدا گردیـــان دەكاتـــەوە و فشـــارێكی بێپایانیـــان دەخاتـــە ســـەر، 
لـــە خاڵێكـــی هەســـتەوەردا پەنگیـــان پـــێ  دەخواتـــەوە و مۆڵیـــان دەدات، 
پەیـــی بـــەوە نابـــات بۆچـــی ناتوانێـــت هاودەمێـــك بدۆزێتـــەوە و بیـــكات 
بـــە ڕێژگەیەكـــی خۆشـــڕەوت و لەســـایەیدا وەك دەردەدڵ هاڵیانبڕێژێـــت؟ 
جاروبـــار بیـــر دەبێتـــە تاقـــە ئـــاواڵ و كوڵمەكانیشـــی دەبنـــە دێبەرێكـــی 
میهرەبـــان و چەندەهـــا قافڵـــەی ئاویـــی لـــە ئامێـــز دەگـــرن. كـــە ئـــەو قافڵـــە 
ئاوییانـــە شـــتەكان هەڵدەچووێنـــێ ، ڕچـــەی گەورەبـــوون دەگرێـــت و دوێنـــێ  
بەجـــێ  دەهێڵێـــت. تادێـــت نهێنیـــی شـــتەكانی لێڵتـــر دەبێـــت، ئەگەرچـــی وێنـــەی 
كامڵێـــك هەڵســـوكەوتی لـــە گەڵـــدا دەكـــرێ ، بـــەاڵم هەمیشـــە وێنـــەی منداڵێـــك 
لـــە خـــۆی ڕادەمێنـــێ . پیـــاو، منداڵ..منـــداڵ، پیاو...جەزرەبـــە بـــە ڕۆحـــی 
دەگەیەنـــن. دەزانـــێ  ئێســـتا ئیـــدی بـــێ  ئەمالوئـــەوال لـــە یادگـــەی یەكێكـــدا 
ـــی  ـــە نەمری ـــی گـــەش و خۆشەویســـتێكی ب ـــە بیرەوەرییەك ـــووە ب ـــەن ب حەتم
گەمـــارۆدراو. چەنـــد دڵشـــادی ئاووڕدانەوەیەكـــی خێرابـــوو، ئاووڕدانەوەیەك 
بـــواری بـــدات جارێكـــی تـــر مەشـــخەاڵن و قەفـــە دووكەڵـــی چـــڕی ســـووتانی 
بەفیڕۆچـــووی گازی شـــارە دوورەكـــەی ببینێتـــەوە كـــە ڕەنگـــی هـــەر بـــە 
ڕەنگـــی هەتـــاوی شـــەكەتی ئێـــوارەی ڕۆژە مەلوولـــەكان دەچـــوو. دەرزی 
یـــادی چـــاوە گلكردووەكانـــی هەراســـان دەكـــەن.  ئاژنەكانـــی بێداریـــی 
خـــەو، چاوەكانـــی وێكدێنێتـــەوە، بـــەاڵم ماندوێتییەكـــەی دەســـتەمۆ نـــاكات، 
برینـــە ســـەرتاپاگیرەكانی ناوەوەشـــی كزرناكاتەوەوخـــۆی بەبرینپێچـــی 
ئەســـتووری تاریكایـــی ئابڵووقـــە دەدات، بـــە خـــۆی دەڵـــێ : بەیانـــی دەبـــێ  زوو 
لـــە خـــەو هەڵســـم!..دەبێ  چەنـــد جارێـــك دووبـــارەی بكاتـــەوە بـــۆ ئـــەوەی 
ــدا تۆماربێت..ئیـــدی وەختـــی  لـــە یادنامەكـــەی، لـــە ســـەعاتە بایۆلۆژییەكەیـ
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وەشـــاندنی بیرەوەرییـــەكان هاتـــووە و دەبـــێ  بـــە ڕووپـــەڕەكان بیانســـپێرێ ! 
جارێكـــی تریـــش دووبـــارەی دەكاتـــەوە هەتـــا بیكاتـــە ئەڵقەڕێـــزی دەروازەی 
یـــاد، بـــەاڵم لـــە ناخـــەوە لـــە قاقـــای پێكەنینێكـــی بێزراوانـــە دەدات، هەرچەنـــد 
دەزانێـــت كـــە گـــەاڵی زۆر شـــت كەوتوونەتـــە بـــەر گەاڵڕێزانـــی بیرچوونـــەوە 
و هەڵوەریـــن، كەچـــی خـــۆی لـــە خاڵێكـــی گەلـــێ  گرنـــگ بەئـــاگا دەهێنێتـــەوە و 
دەڵێـــت: پێویســـتیش نـــاكات ســـەرلەبەری پەڕاوێـــك بكـــەم بـــە گرتووخانـــەی 
ــم بـــۆ  ــەوارەی خۆمـ ــە قـ ــدە بەسـ ــەر هێنـ ــە بـــووەكان، هـ ــە كەڵەكـ یادوەرییـ
ــەردوو  ــە هـ ــان بـ ــی ڕابردوویـ ــتەكان مۆركـ ــدا شـ ــردووە، لەوێـ ــان كـ تەرخـ
ـــااڵو  ـــك، ت ـــە، دیوێ ـــوی هەی ـــا یەكدی ـــووە، گەرچـــی تەنه ـــەوە وەرگرت دیوەكەی
پیایـــدا گـــوزەر دەكات و دەمـــكات بـــە جەســـتەیەك تەنهـــا و تەنهـــا بـــە 

زراوێكـــی تابڵێـــی زەبەلـــالح بچێـــت و هیچـــی دی..

ــارۆچكەی«كەرەج«،  ــەن«ی شـ ــۆردووگای زوباهـ ــەوە بۆ«ئـ ــە دەگەڕێتـ كـ
نامەیـــەك چاوەڕێـــی دەكات. نامەیـــەك، هەمـــوو هاوكێشـــەكان دەگۆڕێـــت 
ـــەوە، نامـــەی ئەمەكـــداری  ـــی بكات ـــە نائومێدی ـــر ســـڵ ل ـــت جارێكـــی ت و ناهێڵێ
ـــەر  ـــگ ب ـــەوە ســـێ  مان ـــە شـــاری ژنێڤ ـــە ل ـــی، ك مســـتەفایە، مســـتەفا گەرمیانی
ـــاردووە و نەگەیشـــتۆتە دەســـتی. بـــەاڵم دەبـــێ  تەنهـــا و تەنهـــا  ـــەوە بـــۆی ن ل
ــت  ــەر دەمودەسـ ــەماڵ« هـ ــل«ەوە زانیبێتی..«شـ ــێخ كامیـ ــگای »شـ ــە ڕێـ لـ
دەیداتـــێ . لـــە هۆڵـــە بێتانوپۆكـــەدا زۆر لێـــی ورددەبێتـــەوە، وەكـــو ئـــەوەی 
ــو  ــار ئەمدیـ ــكات، چەندیـــن جـ ــو بـ ــو ئەدیـ ــاو تاوەیـــەك ئەمدیـ ــاجی نـ ناوسـ
ئەودیـــوی دەكات، چەنـــد جارێـــك تێبینیـــی ســـەر زەرفـــی نامەكـــە، كـــە 
مێروولەئاســـا بـــە خەتێكـــی شكســـتە نووســـراوە تـــا لـــەو ڕووبـــەرە كەمـــە 
ــاد،  ــا نیهـ ــاوا دەســـت پێـــدەكات: ئاقـ ــە ئـ جێـــگای ببێتـــەوە، دەخوێنێتـــەوە كـ
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ســـەالم. مـــن بـــۆ ماوەیەكـــی كـــەم هاتوومەتـــەوە ئێـــرە، بۆیـــە نازانـــم دەتبینـــم، 
یـــان نـــا، ئەگـــەر ئـــەم نامەیـــەت هەتـــا دەڕۆژی تـــر بەدەســـت گەیشـــت، ئـــەوا 
بـــەم ژمـــارە تەلەفۆنـــە پەیوەندیـــم پێـــوە بكـــە، تـــۆ لـــە هـــەر كوێیـــەك بیـــت 
مـــن بـــۆ ســـەردانییت دێـــم، چونكـــە لێـــرە پێیـــان وتـــم تـــۆ بـــۆ ئۆردووگایەكـــی 
دوور دوورخراویتـــەوە و نـــاوی ئۆردووگاكەیشـــیان پـــێ  نەوتـــم تـــا بـــۆ الت 
بێـــم، بەهەرحـــاڵ ئەگـــەر نەتتوانـــی ئـــەوا بـــۆ ڕێكەوتێكـــی تـــر یەكتربینیـــن 
ـــی  ـــە لەدایكبوون ـــەر ل ـــت و ب ـــك بكەوێ ـــر ڕێ ـــی ت ـــەر ڕێكەوتێك ـــن، ئەگ دادەنێی
ــم و باســـی  ــتەفا دەناسـ ــا موسـ ــو چـــۆن ئاقـ ــە وەكـ ــەن. چونكـ ــاری نەبـ لەبـ
ـــەاڵم هەرچـــی  ـــش بناســـم، ب ـــەم تۆی ـــردووە، زۆر حـــەز دەك ـــۆم ك تۆیشـــی ب
چۆنێـــك بێـــت مشـــووری ئـــەوەم خـــواردووە پارەكـــەی موســـتەفات بگاتـــە 
ــێ ،  ــت نەبـ ــرەتیی«دامناوە، خەمـ ــەوادی نوسـ ــە الی ئاقای«جـ ــت، بۆیـ دەسـ
ـــردووە و نووســـینگەی  ـــۆ ك ـــە و باســـی تۆیشـــم ب ـــای نوســـرەتیی باوكم ئاق
كۆمپانیاكـــەی لـــە مەیدانـــی شاعەبباســـییە لـــە تـــاران و ئەمەیـــش ئادرێـــس 
نوســـرەتیی.  هومایـــۆن  دیـــدار-  ئومێـــدی  بـــە  تەلەفۆنەكەیەتی...ئیتـــر  و 
دڵخۆشـــییەكی كاڵ دایدەگـــرێ  و بـــە پەلـــە زەرفەكـــە هەڵدەپچـــڕێ  و یەكســـەر 
دەســـتخەتە جوانەكـــەی مســـتەفا چاوەكانـــی ســـەراباڵوو هەڵدەگێـــڕن و 
ئـــەوەی زۆر دڵشـــادی دەكات و ڕۆشـــنایی دەخاتـــە ئـــەو تاریكییـــەی ئـــەم 
هەمـــوو ماوەیـــە لـــە دەروونیـــدا چێنـــراوە، ئـــەم وشـــانەن: نیهـــاد گیـــان ســـاڵو 
و خۆشەویســـتییەكی زۆر زۆر، بمبـــوورە درەنـــگ زانییـــم گەیشـــتوویتەتە 
ـــووی  ـــن خـــۆم هەم ـــم. ئەگەرچـــی م ـــە زانیی ـــە ك ـــگ ئەوەی ـــەاڵم گرن ـــەوێ ، ب ئ
نـــۆ مانگـــە توانیوومـــە لـــە پاكســـتانەوە و لـــە ڕێـــگای یـــوو ئێنـــەوە بگەمـــە 
ـــرە،  ـــە زەحمـــەت زەحمەتت ـــە زۆر ل ـــەم واڵت ـــەاڵم بەخشـــینی ئیقامـــە ل ـــرە، ب ئێ
ســـەرباری ئەوەیـــش مـــن هـــەر لـــە خەمـــی تـــۆدام، ئەگەرچـــی هێشـــتا 
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زمـــان فێـــر نەبوومـــە، بـــەاڵم لـــە ڕێـــگای ئـــەو برادەرانـــەی بایـــی خۆیـــان 
ـــەوەی  ـــۆ ئ ـــردووە ب ـــم ك ـــە پەیوەندیدارەكان ـــن، ســـەردانیی الیەن ـــان دەزان زم
داوەتنامـــەت بـــۆ بكـــەم، دەزانـــم وەك مەحـــاڵ وایـــە، بـــەاڵم زارێكـــە و فڕێـــی 
ــان نەكـــردووە. خـــۆ  ــیگرت خـــۆ هیـــچ زەرەرمـ دەدەم، گرتـــی گرتـــی، نەشـ
ئەگـــەر پێیشـــم نەكـــرێ  ئـــەوا هیـــچ نەبـــێ  هەوڵێكـــە و دراوە و ئـــەو ڕێگایـــەم 
ـــەوەم  ـــێ ، چونكـــە مشـــووری ئ ـــچ خەمـــت نەب ـــچ هی ـــەاڵم هی ـــەوە، ب تاقیكردۆت
خـــواردووە ئەگـــەر هـــەر هیچیشـــم پێنەكـــرێ ، ئـــەوا قـــەت ناهێڵـــم بـــێ  
پـــارە بیـــت، ئێســـتا بـــەو بـــرادەرە ئێرانییـــەدا پێنجســـەد فرانكـــم تەنهـــا بـــۆ 
مەســـرەف بـــۆ ناردوویـــت، هـــەر بەدەســـتت گەیشـــت نامـــەم بـــۆ بنووســـە و 
ئـــاگادارم بكـــەرەوە، بـــۆ ئـــەوەی ئاگامـــان لـــە یـــەك بێـــت و لێـــك دانەبڕێیـــن. 
زۆر شـــتم پێیـــە دەمـــەوێ  بۆتیـــان بنووســـم، بـــەاڵم دەمـــەوێ  دڵنیـــای ئـــەوە 
ـــاگادارت بكەمـــەوە.  ـــە هەمـــوو شـــتێك ئ ـــدەگات تاكـــو ل ـــەت پێ ـــەم نامەی ـــم ئ ب
ـــە هـــەر  ـــێ  بۆی ـــەرەت پێخـــۆش دەب ـــەم خەب ـــێ  ئ ـــم چەن ـــز، دەزان نیهـــادی ئازی
ـــە  ـــۆ نوكت ـــەر ب ـــەوە، ئاخـــر ه ـــاگادارت بكەم ـــە پێگەیشتنیشـــی ئ ـــەر ل ـــێ  ب دەب
دایكـــم هەمیشـــە پێـــی دەوتـــم: كـــوڕە مســـتەفا..كوڕە مســـتەفا، بەخـــوا تـــۆ 
نـــۆك لـــە دەمـــت ناخووســـێ ..هاهاهاها...وا خەریكی)دەنگـــی پێـــی ئـــاو(
ەكەی)ســـوهرابی ســـپەهری(م و هەركـــە لێـــی تـــەواو بـــووم وەرگێڕانەكـــەت 
بـــۆ دەنێـــرم هەتاكـــو ڕای خۆتـــی لەســـەر دەربـــڕی، ئەگـــەر بشـــتوانیت 
ـــا بیریشـــم نەچێـــت  ـــم. ئ ـــەراووردی بكەیـــت هـــەر زۆر زۆر خۆشـــحاڵ دەب ب
ـــدا باڵوتكردبـــۆوە وای  ـــە گۆڤاری«پەیـــڤ«ی چاپـــی لەندەن ئـــەو شـــیعرەی ل
ــە.  ــی ڕوونـ ــتا ئۆجاغـ ــیعر هێشـ ــە شـ ــێ  كـ ــەوە هەبـ ــم بـ ــردم قەناعەتـ ــێ  كـ لـ
ئیتـــر هەروەكـــو وتـــم، ســـەرباری دژوارییەكانـــی ئێرەیـــش هیـــوادارم ببـــم 
بـــە ئومێدێـــك بـــۆ تـــۆ، هیواداریشـــم هەرگیـــز لـــە نووســـین پشـــت ســـارد 
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ــدا  ــەی پێـ ــی ئێمـ ــەرزەمینێك ڕێـــی دەربازبوونـ ــە سـ ــە تاقـ ــەوە، چونكـ نەبیتـ
تێپـــەڕ بێـــت، نووســـینە..ئیتر تـــا نامەیەكـــی تـــر هـــەر شـــاد بە..مســـتەفا 
گەرمیانیـــی. ئیتـــر ســـۆز دەیگـــرێ ،  فرمێســـك دەرگای چاوەكانـــی دەكەنـــەوە. 
لـــە خۆشـــییدا جـــار دوای جـــار دەیخوێنێتـــەوە، دەڵێـــی ئەفســـوونی لێكـــراوە. 
ـــەكان  ـــەوە، هەســـت دەكات بازن ـــارە دەكات ـــی ســـەر زەرفەكـــەش دووب تێبینی
ـــە  ـــەردی پانكەڵ ـــە ب ـــی خـــۆی ب ـــە ناچـــن كات ـــەو بازنان ـــەوە و ب گەورەتردەبن
لەســـەر ڕووی گـــۆالوی مەعدەنەكـــەی پشـــت گەڕەكەكەیـــان یـــەك لەنـــاو 
یـــەك دەیهێنانـــە ئـــاراوە. ئینجـــا بـــۆ ســـاتەوەختێك ســـەوزییەك بـــەر دیـــدەی 

دەتەنـــێ  و تاریكیـــی ئاییندەیـــش نەختێـــك كاڵتـــر دەبێتـــەوە.
               

ــركی  ــتێكی سـ ــوێ  هەسـ ــی نـ ــەرهەڵدانی ڕۆژێكـ ــەرەتاییەكانی سـ ــاتە سـ سـ
پێدەبەخشـــن، هەمـــوو شـــتێك پێمـــاڵ دەكات و گومڕاییەكـــی بێسەروشـــوێن 
و قێـــزەوون دەســـتەبەری دەكات، بـــە پێچەوانـــەی بۆچوونەكانـــی جارانـــەوە 
دەبـــوو ئـــەو دووركەوتنەوەیـــە جحێڵییەكـــی بـــێ  كەوشـــەنی بـــە ڕۆح و 
ــت  ــۆ بەجێهێشـ ــەرومڕی بـ ــی سـ ــن خەمێكـ ــیبایە، موخابـ ــتەی ببەخشـ جەسـ
و ئـــەو تواڵزییەیشـــی زەوت كـــرد كـــە لـــە ســـاڵەكان شـــاردبوویەوە و 
ــاخێك  ــو شـ ــدا ژیانـــی وەكـ ــەو ڕۆژەیشـ ــە چوارچێـــوەی ئـ ــتبووی! لـ پاراسـ
ـــە ڕەنگـــوڕووی پـــێ  ببەخشـــن، ســـێاڵو  ـــدا نیی ـــە توانایان دەبینـــێ  وەرزەكان ل
و هەرەســـەكانی زەمـــەن دەبنـــە گەواهیـــدەری. ڕوخســـاری دووپاتەیەكـــی 
بێـــواری ئـــەو نـــان و ماســـت و چایـــە نابێـــت كـــە لەژێـــر ڕەشـــماڵێكی 
ــەو جـــۆرە دەیبینـــێ  وازی ئـــەوەی  ــدە بـ ــواردی درا! هێنـ بنارەكـــەی دەرخـ
تێـــدا دەخرۆشـــێ  بیگۆڕێـــت ، بـــۆ هەتاهەتایـــە ئەگـــەر لـــوا، ئەگـــەر ژیـــا و 
دەربازیشـــی بـــوو ئـــەوا نەهێڵێـــت ئـــەو لێـــڕەواری مـــووە، ئـــەو ڕەشـــماڵە 
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ــی  ــۆی بۆریـ ــەوە و پەلوپـ ــدا نەكاتـ ــۆی هەڵكردنیـ ــە تانوپـ ــۆی لـ ــگای خـ جێـ
بهاوێـــت و بیربچێتـــەوە. بـــۆ دووركەوتنـــەوە و بەجێهێشـــتنی ئێرەیـــش، 
دەبـــێ  قەمتـــەر بخاتـــە لمـــۆزی هەمـــوو ڕیزپەڕیـــی و بیمارییـــە كرمێوونـــەكان. 
دەبـــێ  دەربەســـتی ئـــەو شـــتانە نەیـــەت كـــە هەمبـــەری شـــەقڵی قـــۆرت و 
ـــەوە  ـــە بكات ـــەو هاوكێشـــەیە پێچەوان تەگـــەرە دەگـــرن. لەمـــەودوا پێویســـتە ئ
ــەو  ــە دوای ئـ ــەوە و پێویستیشـ ــی كڕەكـ ــە قۆزاخەیەكـ ــی دەخاتـ ــە لۆژیكـ كـ
هەنگاوانـــە جـــێ  گۆڕكـــێ  بـــە واقیـــع و خەیـــاڵ بـــكات، چونكـــە مـــەودای 
ــەر  ــدا هـ ــدێ  جێـ ــە هەنـ ــەوە و لـ ــك بووەتـ ــع بەرتەسـ ــاڵ و واقیـ ــان خەیـ میـ
نەماوەتـــەوە، نایشـــتوانێت هەاڵوێریـــان بكاتـــەوە. نابـــێ  لـــە خـــۆ ســـاخكردنەوە 
ســـڵ بكاتـــەوە، دەبـــێ  ببێتـــە هونەرمەنـــدی پیشـــەكارانەی ژیانـــی خـــۆی 
و بڕیـــاری دروســـتكردنی تابلۆیەكـــی پانۆڕامییانـــەی تـــەواو نوێـــكار و 
ـــەوە و  ـــە چۆڕان ـــازە ڕســـكاوەكان ل ـــە ت ـــت ڕەنگ ـــێ  بهێڵێ ـــدات. ناب جـــوداواز ب
ـــو داســـتانە شـــیعرێكی  ـــی وەك ـــێ  ژیان ـــن! دەب ـــدا هەڵبزڕكێ ـــە فڵچەكان ـــكان ب ت
نـــاوازە ڕنـــووس بـــكات، بـــەاڵم ئەمجـــارە هـــەر بـــە تەنهـــا ئـــەم خوێنـــەری 
نەبێـــت. ژیانێـــك دێوجامـــەی چیرۆكێكـــی لەبـــەر بپۆشـــێت، بوونێكـــی تـــر، 
ـــە داســـتانێكی  ـــدا ببێت ـــە زیادەڕەویی ـــت، ل ـــەم چەشـــنە لەخـــۆ بگرێ بوونێكـــی ل
خەمامێـــز و تابـــۆكان تیایـــدا ڕەویبنـــەوە، شـــیرازەی لـــە دەســـت نەدابێـــت 
ـــچ  ـــا هی ـــەوە، ئەگین ـــی گرتبێت ـــت و یەك ـــر بووبێ ـــدا یەكانگی ـــەڵ هەڵكردن و لەگ
مانـــا و دەاللەتێكـــی جـــوان لـــە ناخـــدا وەئـــاگا ناهێنێتـــەوە، دەبـــێ  دەنگێـــك 
بێـــت پەرەلێڵـــی دەنگـــی خـــۆی، نـــەك ســـەدای دەنگـــی ئەوانـــی پێشـــوو، ئـــەو 
دەنگانـــەی تەنهـــا بۆشـــیی و گەندەڵییـــەكان وەئـــاگا دەهێننـــەوە. ئێســـتاكانە 
دەبـــێ  لـــە قۆناخـــی پـــرد دروســـتكردندا بگیرســـێتەوە، پـــرد ســـەرلەنوێ  
لەنێوانـــی خـــۆی و هەمـــوو شـــتێكدا بســـازێنێتەوە، تەنانـــەت لـــە نێـــوان خۆی و 
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خـــودی خۆیشـــیدا پێداگـــر و ڕەوایـــە دانەیەكـــی  پتـــەو و ڕوختـــە بئافرێنێتـــەوە. 
پێداویســـتییەكی گرنگـــە لەمـــەودوا لـــە دنیـــای هەنووكـــەدا هەڵبـــكات و 
نێـــو وێڵگـــەی  پێداگرەكانیـــش تووڕهەڵبداتـــە  یادوەرییـــە بەرجەســـتە و 
فەرامۆشـــییەوە!  چركەســـاتەكان دەمـــاودەم بـــە گوێـــی سەرســـامییەكەیدا 
ـــاو  ـــی ن ـــی جەنجاڵ ـــی خەونێك ـــان بەشـــێكی كەم ـــە، ی ـــە خەون ـــن: ئەم دەچرپێن
ـــار  ـــەاڵم ســـایلی ئاژەڵێكـــی بوردەب ـــە، ب ڕەنگـــە ئاوێتەبووەكانە؟..وەرامـــی نیی
ـــژ  ـــوڵ كاوێ ـــی بەك ـــەم شـــتە ئەســـتەمانە لەســـەر شۆســـتەی چاوەدووییەك ئ
دەكاتـــەوە. ناچارانـــە لـــەو ڕۆمانانـــە تێدەفكـــرێ  ســـااڵنی پێشـــوو موتـــااڵی 
دەكـــردن، دوودڵـــە، نازانێـــت ئاخـــۆ پاڵەوانـــی ڕۆمانێكـــە، یاخـــود ژیـــان 
ئۆدێســـەیەكە و هەمـــوو كەســـێك دەكاتـــە پاڵـــەوان؟ بـــەاڵم پاڵەوانێكـــی 
ـــەم شـــتانە  ـــن نەمدەویســـت ئ ـــت: م ـــەی ڕاســـتەقینە..بەخۆی دەڵێ ناكاغەزییان
بدركێنـــم، نەمدەویســـت ئـــەم شـــتانە بڵێـــم كـــە سەرانســـەر گوزارشـــت 
ــی و  ــی و مەینەتیـ ــی و كوێرەوەریـ ــی و نەگبەتیـ ــی و بێهوودەیـ ــە تاریكیـ لـ
بەلەنگازیـــی و كەساســـیی دەكـــەن، بـــەاڵم چیبكـــەم، دنیـــا هـــەر ئـــەوەی 
خســـتۆتە هەگبەكەمـــەوە. لەمـــە بتـــرازێ . وێنەگەلێكـــی جیـــاوازی ئـــەم دنیایـــە 
شـــكنابەم، ئـــەم دنیایـــە مارێكـــە، ڕۆحـــم لەنـــاو ژەهرەكەیـــدا مەلـــە دەكات، 
لـــەو بـــاوەڕەدام هەرگیـــز نابێـــت بـــە شـــتێكی تـــر، یانـــی كاژ فڕێنـــادا و 
گۆڕانكاریـــی بەخـــۆوە نابینێـــت، جـــا خـــۆ مـــار ئەگـــەر كاژیـــش فڕێبـــدات هـــەر 
مـــارە! بێدەنگییەكـــی كتوپـــڕ بیركردنـــەوەی دەخنكێنێ ..ئـــەو دنیـــا ڕیئاڵـــەی 
گوازتبوویـــەوە نێـــو هـــزر و ئەندێشـــەی دەبـــێ  دووبـــارە بیگوازێتـــەوە بـــۆ 
ـــر نابێـــت  ـــۆ بینینیشـــی ئیت ـــەوە، ب دەرەوە و جێـــگای سروشـــتی خـــۆی بگرێت
ســـەیری نـــاوەوە بـــكات، دەنـــا تارمایـــی بـــێ  خەجاڵەتیـــی ئـــەم ســـەرهاتە 
ــەی  ــا زەبەلالحـ ــەم جوگرافیـ ــەوە، ئـ ــدا دەمێنێتـ ــی دەرگاكانـ ــو داخرانـ لەودیـ
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دنیـــا ئـــاوەز تێیـــدا نوســـتووە و سەرشـــارە لـــە كابـــووس و جەنجاڵیـــی، تـــا لـــە 
خەوڕابوونـــی ئـــاوەز و ڕەوینـــەوەی جەنجاڵییـــەكان، ئاووڕێـــك دەداتـــەوە، 
ـــە ســـزایەكی چـــاوەڕوان نەكـــراو  ـــوو ب ـــەدی دەكات كـــە بب ـــە ب ـــەو مەینەتیی ئ
و نرخێـــك بـــۆ گەیشـــتنی بـــە ڕەهایـــی. ئاووڕێـــك دەداتـــەوە، ئاووڕێـــك 
ـــێ  ـــات كات ـــی خـــۆش دەه ـــە دەم ـــەوە، زۆر ب ـــر دێنێت ـــی وەبی قســـەیەكی باوك
ـــەوە، تەنانـــەت بیـــرم  ـــاوا دەكەون ـــاخ ئەگـــەر بمزانیبایـــە شـــتەكان ئ دەیـــوت: ئ
لـــە ژنهێنانیـــش نەدەكردەوە..ئاووڕەكـــەی پشـــتگوێ  دەخـــات و بـــە خـــۆی 
دەڵێـــی: لـــە ســـایەی ئـــەوەوە سەرنوێشـــتی مـــن بـــە قەڵەمێكـــی تـــر نووســـراوە، 
دڕكســـتانێكی بێئامانـــە، مـــن بـــە ڕۆح ئەزموونـــی شـــتەكانم كـــرد، ئەركـــی 
ــە وامدەزانـــی دربازبـــوون  ــەوە، چونكـ ــتەكان تاقیبكەمـ ــەوە بـــوو شـ ــن ئـ مـ
لـــە تاقیكردنـــەوەی شـــتەكاندایە، لـــێ  ئەوەتانـــێ  ڕووبـــەڕووی بنبەســـتێكی 
تـــر بوومـــەوە، دەربازبـــوون یـــا دەبـــێ  لەنـــاوەوە ســـەرهەڵبدات، یـــان بـــۆ 
هەمیشـــە بڕەوێتـــەوە، چونكـــە ناكـــرێ  تـــەكان بـــۆ دەرەوە بخـــۆم و وەكـــو 
تیرێـــك وابـــم بـــۆ ئامانجێـــك نەهاوێژرابێـــت. ئەركـــی مـــن بەرامبـــەر بەخـــۆم 
ـــڕ  ـــی پ ـــە هەمیشـــە بارێك ـــەم ك ـــەوە دەب ـــی ب ـــدی پەی ـــوو، ئێســـتایش ئی ئەوەب
ـــەو  ـــێ  ئ ـــەن. بەڵ ـــی دەك ـــار ئاڕاســـتەكان دیاری ـــی نادی ـــی و قەدەرێك نەهامەتی
ئاڕاســـتانەی نـــە فاڵگـــرەوە ســـیناریۆ نووســـێكە بۆمیـــان بنووســـێ ، نـــە 
خەونەكانیـــش فیلمێكـــن نیشـــانم بدرێن..هـــەر كـــە لەدایـــك دەبـــی و دەزانیـــی 
ئیتـــر هەیـــت، دەبیتـــە نێچیـــری خەونێكـــی شـــكارچیی، لـــێ  بیـــرت نەچـــێ ، 
ئـــەوەی لـــە خـــەون گرنگتـــرە هاتنـــە دییەتـــی هاتنـــە دی، لـــەم دەڤەرانەیشـــدا، 
ــە  ــی هاتنـ ــە، یانـ ــەوە نزیكـ ــە مەحاڵـ ــەكان زۆر لـ ــەدی خەونـ ــن، هاتنـ موخابـ
دییـــان پێویســـتیی بـــە پەرجـــوو هەیـــە، پەرجوو..تـــا پانۆڕامـــای ئـــەم ژیانـــە لـــە 
دەرەوە و نـــاوەوەی دەقەكان-كـــە ئێمەیـــن- لـــە لەبارچـــوون بڕەخســـێنێ ..
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یانـــی دەبـــێ  میناتۆرەكـــەی ڕابـــردوو بكوژێـــت، چونكـــە ژیانـــی كـــردووە بـــە 
وێڵگەیەكـــی بێســـەروبەر، یانـــی دەبـــێ  ئـــەو میناتـــۆرە نەمێنـــێ  بـــۆ ئـــەوەی 
ـــە  ـــت. ئەویـــش مەحاڵ ـــازی بێ ـــە وێڵگـــە خەســـڵەتییەكەی خـــۆی دەرب ـــی ل ژیان
ئەگـــەر بێـــت و داوێكـــی ئەوتـــۆی بەدەســـتەوە نەبێـــت تـــا پاشـــان بتوانـــێ  
ـــۆی  ـــاوەز ب ـــش پێویســـتە ئ ـــەو داوەی ـــە دەرەوە. ئ ـــی بێت ـــوون لێ ـــێ  ونب ـــە ب ب
فەراهـــەم بـــكات. دەبـــێ  لەوەیـــش تێبفكـــرێ  چـــۆن چارەنـــووس گۆڕانكاریـــی 
ـــە  ـــكات ب ـــراوەوە دەی ـــە چارەنووســـێكی ناوزەدنەك ـــت، چـــۆن ل بەســـەردا دێ
ـــە و  ـــی ئەزەلیان ـــی خەونێك ـــە جمك ـــت ب ـــراو و دەبێ چارەنووســـێكی ناوزەدك
خـــۆی بـــۆ ســـەفەرێكی تـــری نـــاوازە فەراهـــەم دەكات تاكـــو بیهێنێتـــەدی.

ئەیلوولی 1986: كەرەج ــ ئەیلوولی 1991: لەندەن 
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