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بەیانی – نیوەڕۆ

خامۆشە  كپ و  ئەوەندە  نیوەچۆڵكراو  گەڕەكی  زووەدا  بەیانییە  لەم 
وەك ئەوەی مەردوومەكانی ناو ئەو چەند خانووانەی بە چواردەوری 
منارەكەدا ماونەتەوە هەر هەموو مردبن، یان لە ترسی چارەنووسێكی 
پیل  شان و  ماندوێتی و  لەتاو  یان  ببنەوە،  بێدار  نەكەن  حەز  ڕەش 
ئەو چەند  لێبڕاو خەوتبن.  پرزە  كفت و  بێ  سەمەر  رەنجی  و  كوتان 
هەر  ماونەتەوە،  ناڕێك  و  باڵو  پەرش و  لەوێدا،  لێرەو  كە  خانووانەی 
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بناغەیان  ڕەگاژۆ  توندو  منارەكەدا  چواردەوری  بە  شوورەیەك  وەك 
دەیانبینێت،  بالكۆنەكەوە  لە  كە »شادی«  پەنجەرەكانی  داكوتیوە، 
بڕوانن،  منارەیە  لەو  سەرسامانە  شەیداو  كە  دەچن  چاو  دەیەها  لە 
درەختەكانی ناو حەوشەكان بۆ هەیبەتی هێشتا قیت وەستاوی ئەو 
هەیكەلەی كە پیریی كەمێك سەری پێ خواركردۆتەوەو هەر جارەو 
پیرەمێردێك،  ددانی  كەوتنی  وەك  خوارێ   دەكەوێتە  لێ   خشتێكی 
درەختەكان  هەموو  هەر  پایزە  پیرە  ئەم  هەڵكردووی  بایەكی  بەدەم 
ئێمەش  كە  بكەن  منارەكە  دڵنەوایی  ئەوەی  وەك  دەشنێنەوە  بۆی 
وەك تۆ هێشتا بەپێوە وەستاوین، لە سۆزو غەمی كەوتنە خوارەوەی 
هەر  ئەوەی  وەك  دەبارێنین،  گریان  گەاڵی  سەدەها  خشتێك  هەر 
بە  تەنیایی و  تاو  لە  كە  بێت  درشت  فرمێسكێكی  كۆنینە  خشتێكی 
ترسێكەوە دابكەوێت، ترسی واتەواتێك كە ئەمڕۆ نا .. بەیانی منارەی 
ماونەتەوە  كە  خانووانەی  ئەو  هەموو  هەر  لەتەك  دەڕووخێنن،  تاین 
تەخت دەكرێن، ئەو منارەیەی گوایە ئەوەندە الربۆتەوە كە لە گوینە 
بڕووخێت، خواپێداوەكان واتەنی: لە تەك ئەو ماڵ و كوالنەی سەگان  و 
كەالوەی ئەو دەرۆزەكەرو دۆم و قەرەجانە كە بۆتە مۆڵگەی دزو چەتەو 
بیكات  ئەوەدایە  خەمی  لە  دەوڵەت  ئەوەدا  جێگەی  لە  پیاوخراپان، 
بە »بەهەشتی شار« كە پڕ بێت لە سوپەرماركێت و مۆتێل و مۆڵ و 
یانە و بازاڕی هاوچەرخ، پڕ بێت لە مەلەوانگەو نافوورەو یاریگا، كە 
بەدەم فسكە فسك و هەناسە بڕكێوە ڕۆژانە لەناو كۆاڵنەكان و ماڵەكان و 
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دوكانەكان و سەرجادەكاندا دەگاتە گوێی تۆ كە بە دەم هەراو زەناو 
ترسەوە مەردوومەكان باس لە ڕووخاندنی دەكەن.

بەدەم  كە  دەبیتەوە  ورد  درەختەكان  لە  غەمگینەوە  تێڕامانێكی  بە 
سەربان و  پایز  پیرە  دەشنێنەوە،  بەرەبەیانە  ئەم  ساردی  كزەیەكی 
داپۆشیوە، چی  سوورباوەوە  قاوەیی و  زەردو  گەاڵی  بە  حەوشەكانی 
بە  هەن  درەختەكان  منارەو  سەر  كۆترەكانی  كوكوختی و  چۆلەكەو 
لە تەك گەاڵ  ئەوەی گەمە  دادەبەزن وەك  باڵەفڕەوە  بە دەم  پڕتاو 
دە  و   .. دوو  جارێك و  هەڵفڕینەوە  دەم  بە  بكەن،  هەڵوەریوەكاندا 
چڕو  ئەوەندە  گەاڵكان،  ناو  دەخەنە  گێژەڵووكەیەك  پشێوی و  جاران 
تێكەڵ كە گەاڵكان لە مەلەكان جیا نەكرێنەوە، كە گەاڵكان مردووانە 
سەر  گەیشتوونەتەوە  فڕندەكان  ئانوسات  عەردەكە،  سەر  دەكەونە 
ڕووەو  هەڵكشا  تەواو  خۆر  دیكە  قەیرێكی  كە  درەختەكان،  منارەو 
ئاسمان، لە ژێر هەتاودا هەر تنۆكێك شەونم دەبێت بە فرمێسكێكی 
قەتیسماو و بەسەر گەاڵ مردووەكاندا دەبریسكێتەوە، تا هەنووكە لە 
چەندین نیگارو تابلۆدا شیوەنی ئەم پاییزەی نەخشاندووە، درێژترین 
كاتی خۆت لەو ماوەیەدا بەخشی بە نیگارێك كە تەواو سەرگەرمی 
كردیت ..نیگاری گەاڵیەكی تەنیا بوو كە نەیەوێت وەك دوا گەاڵ لە لقی 
ماڵئاوایی  بپچڕێت و مەرگی خۆی بسەلمێنێت، دوا مۆری  درەختێكدا 
بسەپێنێت. هەر وەك  درێژو سارد  تاریك و  هاتنی زستانێكی  پاییزو 
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ئەوەی ئەم دوا گەاڵیە ڕۆحی خۆت بێت و كێبەركێ  لەگەڵ وەیشوومەدا 
بكات، جگە لە نیگاری شیوەنی درەختەكانی چواردەوری منارەكە بە 
تێكەڵ  بە گەردەلوولێك  بزرو گەمارۆدراو  منارەی  دەم گەاڵڕێزانەوە، 
لە هەزارەها گەاڵی زەردو مەلی باڵ هەڵوەریو و دەنووك خوێناوی، 
یان حەوشەو بەردەرگاو سەربان و كۆاڵنی ونبوو لەژێر تەبارو بارینی 
ئاسمانی شاریان  بۆرانەوە  باوو  بەدەم  لە شاخەكانەوە  گەاڵكاندا كە 
داگیر كردووە. تابلۆكانت پڕبوون لە سەدەها فڕندەی پێكراو كە لەناو 
گێژەڵووكەیەكدا بە ئاسماندا باڵو و هەڵچوو ... لە چاوان ون دەبوون، 
ون  لێ  ئاراستەیەكی  هەموو  گەاڵكان  چڕی  بۆران و  باوو  هێزی  كە 
كردبوون، بە جۆرێكیش هەندێكیان كوێر و ماندوو كە لە تەك گەاڵكاندا 
كەوتبوونە سەر تاق و بەر پەنجەرەو ناو بالكۆن و حەوشەو سەربانەكان، 
كە لە درەختەكان ڕادەمایت، گەاڵكان و مەلەكان و هێالنەكان و هێلكەكان 
پێكەوە لەوەدابوو بكەونە سەر زەوی، وەك ئەوەی بە پەتێكی نادیارەوە 
بە هەواوە هەڵواسرابن، لەنێوان مانەوەو كەوتندا هەوایەكی پڕ لە بێ 
ئۆقرەیی لە ڕۆحدا بەرپا بكەن، هەر هەنووكە هاش و هووشی پۆلێك 
وەك  دەخولێنەوە  منارەكەوە  بەسەر  سەرلێشێواو  جیاوازو  باڵندەی 
ئەوەی نەوێرن بنیشنەوە لە ترسی سەدەها ماری پەپكە خواردوو لە 
زاركی منارەكەوە ئەڵقاو ئەڵق بە بانی سەری سەرەوە، كتومت هەر 
وەك ئەو تابلۆیەی كە منارەكە لە بنی بنەوەی تا ترۆپكی كەلبووی لە 
دە الوە بە سەدەها ڕەشە مارو زەردە ماری تێكئااڵوەوە كە خشتێك 
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بریقەو  لە  پڕ  چاو  تێكچەقیو،  كلك  سەرو  بێت،  نەما  دیار  چییە 
پڕشنگی ئاگر، منارەیەك لە مار، پێچ و لوول هەڵكشاو بەناو بۆشایی 
ئاسماندا، لە سەری سەرەوەش پۆل پۆل كۆترو قەتێ  و قەلەباچكەو 
قەستی  تەماو  بە  دەخۆن  گێژ  كوكوختی  ڕیشۆڵەو  چۆلەكەو  پۆڕو 
ئەوەی منارە ڕەپ ڕاوەستاوەكان لەسەر كلكان دەنووك ئاژن بكەن، 
كەچی ناوێرن .. دەنووك كراوە بە ئەندازەیەك كە هەڵزڕێن، پڕ بە 
دەبیت،  گمە  قاژەقاژو  چریكەو  جووكەو  گوێبیستی  تابلۆكە  فەزای 
كە تەواو ترسی ئەوەت لێدەنیشێت مارەكان بە زاری كراوەو زمانی 
شەڕی  لە  هەڵبلووشن.  دەرحاڵ  مەلەكان  هەموو  هەر  لەتەوە  دوو 
هارو كێوییانەی مەلەكان و مارەكان سام دەتگرێت، مارەكان ئەوەندە 
زەندەقیان چووە پەڕوباڵیان لێ  ڕواوە، مەلەكانیش ئەوەندە تۆقیون 
شاپەڕو گەندەپەڕ هەڵداوێن،بە حەواوە لە تاو و ترسی فیشكەفیشكی 
زاری  ناو  دەكەونە  ڕاست  ڕێك و  هێلكەكان  دەكەن،  هێلكە  مارەكان 
كراوەو هەراوی مارەكان، سەرەتای جەنگ و بەیەكدادانێكی خوێناوییە 
كە فڕندەكان بەدەم باڵەفڕەوە تۆقیون و لە هێالنە داڕماوەكانی خۆیان 
ڕادەمێنن و پەڕوباڵیان هەڵدەوەرێن، ئاسمانی سەر منارەكەش پڕ لە 
شاپەڕی مەلەكان.. یەكێك لە مارەكان تا نیوە كۆترێكی لە زار ناوەو 

ڕێك قەپی لە سەری گرتووە. 

زوو  باڵ و  بەهار..تەنیا  چ  پاییزو  چ   .. هاوین  چ  بێت و  زستان  چ 
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كۆستكەوتوو عاشقانە وەك هەنووكە سەالرو سەنگین ، چ زوو بێت و چ 
درەنگ، هەموو بەیانییەك كە لە خەو بێدار دەبیتەوە، یەكەمین شت 
بااڵی  غەریبی  ئەوەی  وەك  منارەكەیە  بینینی  لێبكەیتەوە  بیری  كە 
بكەیت و ئامادە بیت بااڵگەردانی بیت  ، بە دڵەخورپێ و بە هەنگاوی 
دەنێیت و  بالكۆنەكە مل  ڕووەو  .. چوست و چاالكانە..خانمانە  خێراو 
لەوێوە پڕ بە هەردوو چاوە كاڵەكانت لە منارەكە دەڕوانیت، كە چاوی 
بڵند  قۆزو  قیت و  وەستاوە،  بەپێوە  تاین  منارەی  هێشتا  لێدەكەیت 
هێور  دڵت  كوتی  كوتە  دەكەیت،  ئۆخەی  ئاسمان،  لە  دەیدا  سەری 
دەبێتەوەو شەپۆلی پڕ كەفچڕینی خوێنت ناو جەستەت زێدە ناسكت 
دەنیشێتەوە، وەك ئەوەی بە زمانێكی نهێنی كە هەر خۆیت و منارەكە 
تێیبگەن پەیامی دڵنیایی خۆی لەگەڵ سۆزەی بەری بەیاندا دەنێرێت، 
وەلێ  كە لەناو بالكۆنەكەوە بە چواردەوری خۆتدا دەڕوانیت خانووە 
چۆڵ و داڕماوەكان ترسێكی كوشندە لەسەر پەڕەی ڕۆحت دەنیشێ  و 
تۆزو  هەموو  هەر  ئەوەی  وەك  هەر  دەكات،  لێڵ  بیناییت  بەر  تەواو 
خۆڵی خانووە ڕماوەكان لەسەر چاو و دڵی تۆدا نیشتبێت، چ غەمێكە 
كە نەتدەتوانی ژمارەیەك لەو خانەوادانە پاشگەز بكەیتەوە كە گەڕەك 
چۆڵ نەكەن لە ترسی چاو و ڕاوی مەسئوولەكان، یان شاگەشكە بە 
بەرتیل و پارەی ڕژاوی قۆنتەراتچی و خاوەن كۆمپانیاكان، یان بەخشینی 
هەر بەڵێن و حەزو تەماعێك بێت، یان هەڕەشەو گوڕەشەی ناو هێڵی 
تەلەفۆنە بێ ناوەكان، بێ  ئۆقرەو غەمناك لە منارە تەنیاكە دەڕوانیت، 
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عاشقی  تەنیا  بێوەژنێكی  كە  دەچێت  تەنیا  بێوەمێردێكی  لە  چەندە 
بالكۆنەكە  سەر  ساردی  هێشتا  تەختەبەندی  لە  دەستەكانت   ، بێت 
توند كردووەو ناخوازیت بەو هەموو خەم و قەهرەوە بڕووخێیت و لەوێوە 
ماڵەكەی  چواردەوری  كەالوانەی  لەو  یەكێك  ڕووەو  بیت  سەرانگرێ  
زریقی  زاق و  لە  پڕبوون  لەمەوبەر  مانگ  یەك-دوو  تاوەكو  كە  خۆت 
زارۆكان، پرتەو بۆڵەو شاتەشاتی ژنە دەم بە هاوارەكان، سەردولكەی 
بە ئاستەم هەڵفڕیوی پیرەژنەكان تا ژێر بالكۆنەكەی، نەڕەنەڕی پڕ 
لە فیزاعی مێردەكان و هات و هاواری لە ناكاو و شێتانەی كوڕو براكان، 
دڵی  بخاتە  قریوە  خۆشی و  كە  گۆرانییەكان  ئاوازی  هەڵفڕینی  یان 
كوڕوكاڵ و كچە نەباڵق و سەروعوزر شۆرەكان، یان شین و واوەیالی ئازیز 
مردەكان، چ قەهرێكە ئەم گەڕەكە تێكڕا بار بكات .. نا .. ناكرێت 
.. چ جەنگێكی ڕەوایەو چ شەرەفێكی گەورەیە بۆ بێوەژنێكی وەك 
تۆ تەنیاو هێشتا جوان و جحێڵ چی خۆشی دنیا هەیە فریوت نەدات، 
چی هەڕەشەی بەرپرسە پایەدارەكان هەیە بیخەیتە ژێر پاپووجەكانت، 
گەر بە تەنیاش بێت نەهێڵیت ئەو چەند ماڵەی كە ماون بارگەو بنە 
گەمژانەدا  پیاوو  نیوە  ئەو  لەبەردەم  نەنگییە  زۆر  بڕۆن،  تێكبنێن و 
ببەزیت، سوێند بە سۆزەی بەیانی و شكۆمەندی منارەی هەتیوكەوتوو، 
بەاڵم هێشتا بە پێوە وەستاو، مل نەدەیت و لە هیچ سڵ نەكەیتەوەو 

لە كەس نەترسیت...
لە دوورەوە ئەو مااڵنەت بینی كە هێشتا ئاوەدانن و كەوتوونەتە ئەوپەڕی 
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گەڕەك تا دەگاتە ئەو دە-دوازدە ماڵەی كە هێشتا چواردەوری تۆیان 
چۆڵ نەكردووە، خەندەیەك نیشتە سەر لێوانت، ڕۆژانە دوورو نزیك 
گڕەو ناڵەی ناقۆاڵی بلدۆزەرو شۆڤلەكان خورپە دەخەنە دڵتەوە، بەوە 
ئاسوودەیت كە ئەو مااڵنە سوێندی شەرەفیان خواردووە چۆلی نەكەن 
ئەگەر شۆڤلەكان بەسەر سەر و سكی گەورەو بچووكیاندا بچەرخێن، 
ئەوەتا هێشتا لە ڕۆژێكی هەینیدا بێ  خەم و ترس سرەوتوون، بێباك 
لەوەی چی لە مێشكی ئەو كەللەبەرانانەدا دەگوزەرێت، ئەو پیاوانەی 
ناهێڵن  هەوربڕەكانیان  باڵەخانە  و  كرد  نوقم  كۆنكرێت  لە  شاریان 
چیتر هەتاو وەكی جاران تاوەكو بنەبانی ژوورەكان و دڵ و چاوەكان 
فیزو  كە  دەدۆزیتەوە  خۆتدا  لە  پەنهان  هێزێكی  بێت.  تاوی  و  تین 
شكۆیەكی ژنانەت بداتێ  كە وەك ئەو درەختانەی پیرە پاییز تەواو 
زەبرو  كە  منارەكە  وەك  بوەستیت،  پێوە  بە  دەكاتەوە،  ڕووتیان 
ستەمی زەمانە .. وەیشوومەكانی بنیادەم و ئافاتی سرووشتی دڕندە 
پێكەوە نەیانتوانیوە زەفەری پێبەرن، هەرگیز باكت بەوە نییە لەسەر 
منارەكەوە خۆت هەڵبدەیتە خوارێ  گەر هەڕەشەی ڕووخاندنەكە ببەنە 

سەر.

ئەو  لە كەالكی  كە  لەو كەالوانەوە دێت  بۆگەنییەك  بۆن  تاوناتاوێك 
سەگ و پشیلە كوژاراوانەوە با دەیهێنێت كە هەر بە دەستی ئەنقەست و 
بۆ هەراسانكردنی تۆ و ئەو خەڵك و خواهەی ماونەتەوە، كۆمەڵێك پیاو 
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و هەرزەی ملهوڕ دەیانكوژن و لەو دەوروبەرە كەالكەكان فڕێ دەدەن، 
كوشتنیان  نەزاندراون و  دەردێكی  هەڵگری  پشیلەكان  سەگ و  گوایە 
حەاڵڵە، سمە-ی سەگوژ شەوانە لەسەر تەلەفزیۆن بەوپەڕی شانازییەوە 
دووپاتی دەكاتەوە كە تەنیا خۆی دوو سەد سەگی تۆپاندووە،  ئەو 
پڕ  دەهات  تا  كە  بە گووفەك  بوون  ڕووخانەوە  دوای  لە  خانووانەی 
زار، چی خۆڵ و خاشاك و پاشەڕۆك و گەندو گووی  زبڵ و  لە  دەبوون 
گەڕەكەكانی شار هەبوون كەس نەزانم و بە دزییەوە نیوەشەوان دەنێو 
نەشئەبەخشی  خۆش و  بۆنی  كەچی  دەكرانەوە،  قڵپ  كەالوانەدا  ئەو 
باڵویان  پەرش و  خۆتدا  خەیاڵی  لە  تەنها  نازانیت  تۆ  كە  گوڵجارێك 
تاوەكو  بەڕاستی لەسەرزەمینێكی دوورەوە دێن  یان هەر  دەكەیتەوە 
ڕاوەدووی بۆنی زۆر ناخۆشی كەالكەكان و سەرەنوێڵكەكان و كەڕەكیفەی 

ناو گووفەكان بنێن.

لە منارەكە دەڕوانیت و دەچرپێنیت و دڵی غەمینی خۆت دەدوێنیت 
ئەو هەموو  لە دوای  لە خۆشی و هەوەسی دونیا  ئاخۆ چی ماوە   ..
لەو  بێجگە  بترسم؟  لە چی   .. ناوادەو سااڵنی سیا  مەرگی  دابڕان و 
شەڕە شەق و شەڕە قۆچە چیم بۆ ماوەتەوە؟ پاشەكشێ  بۆ؟ جگە لە 
تەنیایی خۆم چی دەدۆڕێنم؟ ئەوەتا هەر خشتێكی ئەم منارەیە بانگم 
دەكات كە ژنێكی جەربەزە بم و بیپارێزم .. پاسەوانی بم و دوژمنەكانی 
كە  بووە  شەوانەی  ڕۆژوو  ورتەورتی  لە  گوێم  لێرەوە  بدەم،  قاو 



شَيرزاد حةسةن14

دركاندوویەتی. من كە وەستاوم تا هەنووكە .. نەڕووخاوم .. هەڵگری 
سەردەمێكی  لە  تۆ  وەك  شۆخی  هەزارەها  بە   .. ملیۆنەهام  ڕۆحی 
رازو   هەنووكەش  تا   .. بوون  بااڵگەردانم  تۆ  ئێستای  وەك  دێرینەوە 
نیازو نمازی ئەوان وا دەنێو كەلێنی خشتەكانی ناو هەناوو بااڵم .. 
درۆیەكە كە من پەرستگای چەندین خوداوەند  وادەزانیت  تۆ  مەگەر 
بووم، هەر هەمووشیان وەك تۆ مێ  بوون و لە مندا نیشتەجێ  بوون .. 
پیاوە شمشێربەدەستەكانی خێڵە خوێنخۆرەكانی بیابان بەسەر پشتی 
دامێنی  پەرستگاكانی  هاتن و  ڕەش  ئافاتێكی  وەك  ئەسپەكانیانەوە 
بەجێهێشت،  تەنیا  منیان  فڕاندو  خواوەندەكانیشیان  ڕماندو  منیان 
ئێستاش هاوارو نەعرەتەی جەنگاوەرەكان و حیلەی ئەسپەكانیان و 
ورشە ورشی شمشێرەكانیان وا بەسەر سەرمەوە،  وەرەو .. پڕ بە 
سییەكانت بۆنم بكە .. تا ئێستاكەش بۆنی جۆگەلەی خوێنم لێدێت 
كە لەو ڕۆژگارەدا بە چواردەورمدا كەفچڕینی چەمێكی سوور بەدەم 

فوارەی خوێنەوە سەری منداڵ و پیاو و ژنی دەبرد ..! 

لەو بەرەبەیانە جەرگبڕەی پاییزدا، نە شانشینی خوداكان ماون و نە 
پەرستگاكان، لەژێر بنمیچی هەورێكی مەییوی ڕەنگ قوڕاوی، باڵەخانە 
بڵندەكانی شار سامناكانە گەمارۆی منارەكەیان داوە، هەر وەك چەند 
كێلێكی تازە بەناو ئاسماندا ڕۆچوون، هەتا كە ساماڵیشە لە هەر چوار 
الوە ناهێڵن هەتاو قەدوقامەتی منارەكە بشواتەوە، خانووە كۆنەكان 
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چكۆلەو داتەپیو بە ژێر سێبەری چڕو تاریكی ئەو باڵەخانانەوە بوون، 
كەری  دەیەها  ناوەدا  ئەو  داڕماوی  كوالنەی  كۆلیت و  نێو  لە  هێشتا 
تۆڕی و سەگە بەڕەلاڵو پشیلەی گەڕو جرجی خرت تەراتێن دەكەن، 
مەردوومێك  و  تیژڕەو  ماشێنێكی  چەند  ئەوبەر  شەقامەكەی  لەسەر 
دەردەكەوتن، بە هەنگاوی سست و مردووانە، وەك بڵێی بەسەر شەقام و 
ناو  بزری  پەنهان و  ڕێگەیەكی  بەنێو  بەڵكو  نەكەن،  شۆستەكاندا ڕێ 
كۆمەڵێك  منارەكەشدا  سێبەری  ژێر  لە  بچن،  بێن و  خۆیاندا  خودی 
پیاو و كوڕوكاڵ چكۆلەو جیقن مێروولە ئاسا دەجوڵێن، كە زۆربەی 
بەیانیان لەوێدا خڕدەبنەوە بە نیازو ئومێدی ئەوەی كەسێك بێت و .. 
وەستایەك، خەلفەیەك، بە فیزەوە ئاماژەیان بۆ بكات و بیانبات تاوەكو 

نانی ئەو ڕۆژەیان حەاڵڵ بكەن.

چ بەیانییەكی خامۆش و بێ  سرتەیە، كەچی درەختە بەرزو مەزنەكان 
نهێنییەكانیان دەچرپاندە گوێی تۆ  و ئەم دونیا كەڕە، ئەو مەنگییە لە 
ناوئاخنی خۆیدا خەم و ترس و گێچەڵێكی هەڵگرتووە، چەندە لەوەش 
ناشیرینتر بێت، تۆ هەموو بەیانییەك دەستەو نەزەر دەوەستیت و بۆ 
هەمیشە چاوەڕوانی ئەو پڕشنگ و تاوە سەیرو نائاساییە دەكەیت كە 
لەگەڵ كشانی خۆر بە ئاسماندا پەیامێكی نهێنی بۆ تۆ دەدركێنێت، 
دەناسێت،  تۆ  ڕۆحی  تەنها  ماوەتەوەو  دێرزەمانەوە  لە  پڕشنگێكە 
منارەو  دەوری  بە  گڕێكی سوور،  ئازاری  بە  دەبێت  كەلەوە  دەم  لە 
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ماڵەكان و درەختەكان و .. گژوگیای ئەو ناوەدا گێژەڵووكەیەك دروست 
بێ   گرانەتایەكی  لە  دەوروبەرە  ئەو  سروشتی  ئەوەی  وەك  دەكات، 
كۆتایی خۆیداو لە یەك ساتەوەختی زۆر كورتدا گڕ بگرێت و شێتانە 
بفڕێت كە سااڵنێكە عەشق و جوانییەك و سیحرێكی  تۆ  ڕووەو ڕۆحی 

پەنهان بەردەوام تیایدا بەندكراوە.

لە  نەدەكرا  منارەكەت و  بەرامبەر  لە  تۆیە  بەیانی  نوێژی  ئەوەیان 
كە  ڕادەمایت  سوورە  پڕشنگە  لەو  بكەیتەوە،  قەلاڵی  بكەیت و  یادی 
شەبەنگێكی سەد ڕەنگی بەسەر سەرتەوە ڕادەگرت، خەم دایدەگرتیت 
كە نەتدەتوانی بەدوایدا وێڵ بیت، ڕاڕاو غەمگین دەتپرسی ئاخۆ دەگەی 
نەهێڵیت  منارەكەو  سەری  دەوری  نواڵەی  بۆتە  كە  پڕشنگەی  بەو 
هەرگیز بكوژێتەوە، چەند ڕقت لەو دەنگە ترسنۆكەی ناخی خۆتە كە 

جارجارە پێت دەڵێت: 
))هەرگیز .. هەرگیز ..!((

مەنزڵگا  ڕووەو  نەك  ئەبەدییە،  كۆچێكی  سەرەتای  ئەمەیان  دەزانی 
دوورەكان، سەفەرێكە بە جەنگ دەستی پێكردو.. بە جەنگ كۆتایی 
سەرەتای  هێشتا  بترسیت،  شەرمە  پێت  كە  نادیار  ڕووەو  دێت، 
كۆچەكەیەو كەچی وایت لەناو گۆڕەپانێكی خوێناوی و دەگیرێیت  و بۆ 
ناو دونیای بەرفراوانی هەزارەها شت و ڕووداوی لەبیرچوو ڕاتدەكێشن، 
ئاودامان خوێن، كەچی چاوت لەو پڕشنگە بڕیوەو كە ئەگەر  چاوەكانت 
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بتروكێنیت، پڕشنگەكە دەكوژێتەوە..

هەستت لە كپی و خامۆشی دەوروبەرت ڕاگرتبوو..دەنگی بە ئاستەمی 
چەندین   .. دەبیست  هەنگاوەكانیت  ترپەی  نادیارەوە  لە  بێدەنگی، 
ساڵە نەتدیوە .. یان وەك ئەوە وا بوو هەرگیز نەتدیبێت، بەاڵم دڵنیا 
بوویت جگە لەخۆی كەس نییە، چ سەیرە كە لەگەاڵ پیربوونی ئەم 
پایزەدا دێتەوە..لە پایزێكدا كەوتە سەر ئەژنۆ و عیشقی خۆی بەیان 
كرد و ..پایز بوو سەری خۆی هەڵگرت و جێیهێشتیت ...بەر لەوەی 
بڕوات بەڵێنی ئەوەی دابوو پێت كە جارێكیان زۆر بە ئاسانی وەك 
لەودیو كێو  تاریكی شەقار دەكات و  دێتەوەو  بایەكی شێت و شەیدا 
و بەندەن و ئاسمانەكانەوە هەڵدەفڕێ  و  بەدیار دەكەوێ  و لە تەكتا 

دەوەستێت..
))وەلێ ئەفسووس .. هەرگیز ئەوەندە جوامێر نەبوو!؟((

هەمیشە بەدەم خۆخەریك كردن بە وردە ئیش و ئەركی ناو ماڵەكەوە، 
ماڵی بێوەژنێكی تەنیا، لەودیو شووشەی ڕوون و خاوێنی پەنجەرەكەوە 
دەڕوانیتە منارەكە كە هەموو دیوارە ئاوێنەبەندەكەی بەسەر ئاسمان و 
دڵت  یەك جاریش  بۆ  ئێستا  تا  كراوەتەوە،  منارە خۆشەویستەكەت 
نەهاتووە پەردەكان دابدەیتەوە نەبا هیچ كامیان هەست بە تەنیایی 
بكەن، لەوەتەی »هۆمەر« فەوتی كردووە سێ  جار چوویتەتەوە ماڵە 
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باوان و .. یەك شەوو بەپەلە گەڕاویتەتەوە، هەر سێ  شەوەكە منارەكە 
وەك پیرەپیاوێكی پشت كۆم هاتە خەونت و گلەیی لێت كرد.. 

 .. كوژاندۆتەوە  ماڵەكەت  چراكانی  بۆ  جێمدێڵیت؟  تەنیا  بە  ))بۆ 
خانمەكەم؟ گوڵدانی ناو بالكۆنەكان بە من ئاو نادرێت، تریفەی مانگ و 
جریوەی ئەستێرەكان دادم نادەن .. هیچ نەبێت چراكان خامۆش مەكە 

))!..

لە دواهەمین سەرداندا منارەی تاین ئەوەندەی چنگێكی لێ مابۆوەو 
سەروگوێالكی شكابوو .. ئەوەندە قەمبوورو چەما بۆوە و  كەپووی بە 

عەردەكەوە نووسابوو بەدەم قرخەقرخەوە گلەیی كرد.. 
))خانمی گەورەم .. تۆ بۆ كێ  بەجێمدێڵیت ..؟ بەناوی كۆتر كوشتنەوە 
پاسەوانەكانت بە گوللە سەرو كەللەم دادەبێژن، هەموو ئازای جەستەم 
دێنن و  تاپڕو ساچمەزەنەكان  دەڕۆیت  تۆ  بزانن  ئەو شەوەی  زامارەو 

هەموو گیانم وردە ساچمەی ئەو تفەنگچییانەی تۆن.((

ناو  دیكۆرێكی  بوونەتە  كە  دەبیتەوە  ورد  بەتاڵەكان  قەفەزە  لە 
جاروبار   .. سەیرە   .. بوونەتەوە  شۆڕ  بنمیچەكەدا  بە  بالكۆنەكەو 
چكۆلەكانەوە  بەرتەنگ و  دەروازە  لە  پەڕەسێلكە  ڕیشۆڵەو  چۆلەكەو 
خۆیانی تێدەپەستن و دەكەونە باڵەفڕەو هەر وەك ئەوەی بە گەمەی 
خۆ بەندكردن و پاشان خۆ ئازادكردن لە قەفەزەكاندا نهێنییەك و ڕازێكی 
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پەنهان بۆ تۆ بدركێنن، دوای مەرگی هۆمەر بە دوو ڕۆژ هەر هەموو 
مەلە چكۆلەو جیقنەكانی ناو قەفەزەكانت ئازاد كردن، بولبوولەكان بە 
ئامان و زەمان لە قەفەزەكانەوە نەهاتنەدەر وەك ئەوەی لە باشووكەو 
شەهێن و بازەكانی ئاسمان بترسن، ناچار بە زۆردارەكی هەڵتدان بۆ 
لە  یەكێك  بە  زەفەری  واشەیەك  چاوتروكانێكدا  لە  كەچی  ئاسمان و 
نییە  جار   .. كرد  ونی  چنگیدا  لەنێو  تێیوروكاو  بردو  بولبوولەكان 
قەفەزەكان مەرگی ئەو بولبوولەت وەبیر نەهێننەوەو دڵت ژان نەكات. 
هەوای قەفەز كوشندەو .. ئاسمانیش پڕ لە واشەو بازو هەڵۆی بڕندە 

..

هەندێك جار دەمەو بەیان، جار هەیە .. نیوەڕۆ یان سەروەختی كەوتنی 
زەردەپەڕ هەناسەت سوار دەبیت وەك ئەوەی خۆت لەناو قەفەزەكەدا 
بیت و هەواش كوشندە .. یان وەك كەنارییەك لەناو چنگی هەڵۆیەكدا 
بخنكێیت .. بەربینی خۆت دەشێلی و زار دەكەیتەوە بۆ كەمێك هەوای 
پاك، تۆ بڵێیت ترس و دڵەڕاوكێ  بێت لە هاتنەوە لەناكاوی »بەهرام« 
..بەڵێنە دەمەو نیوەڕۆ میوانی تۆ بێـت.. گەڕانەوەی كۆنە یارێك لە 
دوور واڵتەوە كە ڕەنگە لەگەڵ خۆیدا هەر هەموو دەروازەكانی دۆزەخ 
تاڵەكان، هەڵەتەبوون و عەشقی  یادگارە ڕەش و  بكاتەوە .. دۆزەخی 
ڕووخان و  نەبڕاوەی  هەقایەتی  مەرگ و  و  هۆمەر  ناسینی  نابووت و 

نەڕووخانی منارەكە.
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یەكەمجار لە باخەكەی خاڵە هەباس-ت  ئەو پیاوە چەلەنگەت بینی 
كە سێ  چوار خێزانی بنەماڵەكەی خۆتانی بۆ داوەتێكی شاهانە بانگ 
بەهرام-ی  و  تۆ  شیرینی  ژوانی  چەندەها  كە  باخەی  ئەو  كردبوو، 
وەسفی  وا  ئەم  كە  شاهانەیە«  »زیافەتە  ئەو  درێژایی  بە  دیبوو، 
خوان و قەڵەباڵغییەكەی دەكرد، »هۆمەر«ی كەلەكەوێت چاوەكانی لە 
تۆ نەدەتروكاند، نیگا مەستەكانی بەدەم پێك هەڵدانەوە.. نیگەرانی 
كردیت، تۆ هەموو خەیاڵت لە جێگەیەكی دیكە بوو، ناو كەپرەكە .. 
ئەویش وەك  بینی،  بەهرام-ی  تۆو  دیداری  ژووان و  دوا  ئەو كەپرەی 
بێت،  هەاڵتن  فڕین و  هەڵوەدای  قەفەزەكان  ناو  مەالنەی  لەو  یەكێك 
مڵچە  دانیشتنەكە  درێژایی  بە  بەجێهێشت،  ئاسمانەی  ئەم   .. فڕی و 
مڵچ هەر هەمووان لە خواردن و خواردنەوە نەدەكەوتن، باسی هەموو 
شتێكیان دەكردو باسی هیچیش نەبوو .. یان تۆ لەوە غەمناكتربووی 
.. لەوە بێ خەیاڵتر كە بزانیت لە پشت ئەم هەموو غەڵبە غەڵبەوە 
چ ماناو نیازێك هەیە، لەو كچانەش بووی كە كەمترین زەوقیان بە 
میوان و سفرە ڕازاندنەوە بێت، بەجۆرێك دڕدۆنگ و مۆن دەبووی كە 
نانت پێ  نەدەخوراو وەك گیانلەبەرێكی كێوی ناو قەفەزێك سەیری 
یەكە بە یەكەیانت دەكردو بە درۆ كەوچكت بەناو قاپەكاندا دەگێڕا، 
هەمیشە  گریان،  پڕمەی  دەدەیتە  بمێنیتەوە  دیكە  كەمێكی  زانیت 
سۆزێكی غەمهێن زۆر بە ئاسانی دەتخاتە سەر قوڵپی گریان، دەیانوت 
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وای لەو هەوا خۆشەی ناو ئەم باخە، بۆ تۆ كوشندەتر بوو لە هەوای 
و  زریك  لە  خۆت  دەكردو  پێدزكەت  هەنگاو  بە  هەنگاو  قەفەز،  ناو 
هووڕی منداڵەكان و قاو و قیژی ژنەكان و دەمەتەقێی گەرمی پیاوەكان و 
بە  نەدەدا.  یەكتریان  حەپولكی  كە  دەگرت  دوور  بە  الوەكان  كوڕە 
لەوان  بێئاگا  چكۆلەكەت و  »پەری«خوشكە  پێكردنی  میز  بیانووی 
لەناو دار خۆخەكاندا خۆت بزر كردو ئۆخژنێك بە دڵتدا هات، دەستی 
خوشكەكەت گرتبوو خێراتر لەوە هەنگاوت دەنا كە كچە بچكۆل بتوانێت 
پێ  بە پێی تۆ بڕوات، لە شتێك ڕاتدەكرد كە نەتدەزانی چییە، بەدەم 
ڕەوتێكی شپرزەوە سەرت نەوی دەكرد نەبا لقی درەختێك چاوە پڕ 
لە فرمێسك و غەمینەكانت زامار بكات، بۆنی غەریبیت لە خۆڵ و هەواو 
زوو  زوو  درەختەكانیش دەكرد، پەری چكۆلە  میوەی سەر  و  هەتاو 
دەنگی دەدایت كە هەڵیبڕیت تا بە دەستە وریدیالنەكەی خۆی خۆخێك 
لێبكاتەوە، ئارەزوویەكی وا بە تین و تاو لە دڵی ئەو كچە بچكۆلەیە 
سەرسامی كردیت و خۆزگەت خواست كە هەرگیز گەورە نەبوویتایەو 
وەك ئەم سادەو بێ  خەیاڵ تاكە ئارەزوویەكت لێكردنەوەی خۆخێك 
بووایە، ئەوسا زیندەگی چەندە خۆش و ئاسان دەگوزەرا، چەندە بێ  

گریان و تالنەوەو چاوەڕوانی دەبوو... 

لە دوورەوە هێشتا ژاوەژاو و هات و هاوارو قریوەی هەر هەموویان تێكەڵ و 
تواوە دەگەیشتنە گوێت، دەتویست دەنگ و هەراو قریوەی دایكت لە هی 
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خوشكەكەت جیا بكەیتەوە، هی خاڵت لە باوك و براكانت، گوێت قواڵغ 
كرد، لەناكاو كپی و هێمنییەك هەموو ئاسمانی سەر باخەكەی داگیر 
لەوە دەچوو یەكێكیان قسە بكات و هەموویان گوێ  بگرن، تۆ  كرد، 
دوورتر دەكەوتیتەوە تا ئەو هەراو زەنایە بمرێت، بە تەنها دەنگێك .. 
پاشان قاقایەكی بڵندو ناقۆاڵ لە دوورەوە دەهات و ڕاوەدووی دەنایت، 
لە  پڕ  زرنگانەوەیەكی  كە  ڕۆحت  بە  نامۆ  تەواو  كەرخ و  زرنگەیەكی 
كەیف و هەواو هەوەس بێنێت و گێژەڵووكەیەك لە چواردەورت و بەرپێت 
دروست بكات، قاقایەك كە دەتوت لە قەراری بیرێكی تاریكەوە دێت و 
چون ئاوێكی ڕەش سەر دەكات، ئەوەیان قریوەی نێرانەی »هۆمەر؛ 
لەمەوبەر  تۆزێك  كە  دیدارێك  شەهوەتی  لە  بوو  لێوانلێو  كە  بوو 
ڕێكەوت سازی كرد، لەبەر پێتدا دەتەقییەوەو هەوای دەخستە سەر 
خۆخ  چەندین  دەتەراندو  درەختەكانی  سەر  باڵندەكانی  لەرزو  لەرزە 
وەك ئەوەی بترسێن یان تەواو گەییو بن كەوتنە سەر خۆڵەپۆكەكە، 
دوورتر .. هەنگاو بە هەنگاو ئەو دەنگ و سەداو قاقا بڵندو ناسازە بە 
دواتەوە بوو، كە زانیت خۆخەكان گەییون خوشكەكەت هەڵبڕی تا بە 
دەستە چكۆلەكەی خۆخێك لێبكاتەوە، كەچی نەیدەتوانی .. ناچار 
تەوق  خۆخەكەوە  بە  ئەمت  چكۆلەكەی  چنگە  گەورۆنەت  چنگی  بە 
كرد تاوەكو هەست نەكات تۆ لێتكردۆتەوە، شاگەشكە بوو .. تۆش 

خەنیتەوەو داتگرت ..
لەبەری  مەزنەوە  مناڵ و  بە  كار  كەس و  هەموو  هەر  هات  هۆمەر  كە 
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هەستان، مشكی و جەمەدانی تێكەڵی، مرادخانی بەری، پێاڵوە تازە 
بۆیاغ كراوەكانی بریقەیان لە چاوان دەدزی، سمێڵی پڕی كە لە ژێرەوە 
بۆیەكەی كاڵ ببۆوە سەرنجی ڕاكێشای، تەزبێحی سەوزو قل گەورۆنەو 
كارەبایی ناو دەستە گەورۆنەكانی، نیگای هەوەسبازو چاوگێڕانی پڕ 
بە دڵی بە قەدوبااڵی تۆدا لە نیگای ئەو ڕاوچییانە دەچوو كە پەنجە 
بۆ  ساچمەزەنەكانیان و  تاپڕو   تفەنگ و  پەلەپیتكەی  سەر  دەخەنە 
تەماعی پێكانی كۆترە شینكەیەك یان كارمامزێك، چاویان پڕ دەبێت 
لە خوێن، چاوەكانی وەها سووربوون كە سپێنەی لە رەشێنەی جیا 
نەكرێنەوە، دەمانچەكەی كە بە القەدییەوە شۆڕو گران كەوتبووە سەر 
ناوادە،  خورپەی  كسپەو  لە  پڕكرد  دڵتی  گوڵییەكەی  گوڵ  پشتێنە 
لەناكاو دڵت وەك دڵی چۆلەكەیەكی بەندكراو دەنێو چنگی هۆمەر-دا، 
دەففەی سینەی ساواتی دەكوتا، لەو دەستەپیاوە ڕێكپۆش و دڵتەڕانە 
دونیا  سەفای  كەیف و  خۆشی و  لە  واز  هەناسە  دوا  تا  كە  دەچوو 
ترسی  لە  تۆ  ژیان،  بۆ  دەكات  هارتریان  مەرگ  تارمایی  و  ناهێنن 
لێوییەوە  لە دەم و  نەوسنە كە چڵێسیی  پیاوە  ئەو  نیگای شێتانەی 
دەباری ولیكی دەكرد.. دەستی پەری-ت گرت و خۆت لەناو باخی پڕ 
لە میوەجاتەكە بزر كرد، بە یادی بەهرام-ی خاڵۆزات چوویتەوە الی 
ئەو دار تووەی كە بە دەستی خۆی لەسەر قەدی ئەو پیرە درەختە 
ناوەكەتی هەڵكۆڵیبوو، كە وردتر سەرنجت لێدا، پتر لە برینێك دەچوو 
ناوەكەتی  ..شادی..چەندە  گرتبێت  قەتماغەی  بێت  دەمێك  زۆر  كە 
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خۆشدەویست، وەك سۆفییەك لەناو خەڵوەتی خۆیدا زیكر بەناوی زاتی 
ئیالهییەوە بكات، لەبەر خۆیەوە سەد بارەی دەكردەوە ..شادی .. 
شادی .. تا تۆ دەستت دەخستە سەر دەمی .. كەچی لەژێر لێوەوەش 
وازی نەدەهێنا، چاوەكانت پڕبوون لە ئەسرین، پەری چكۆالنەو زیت .. 
بەدەم قەپگرتن لە خۆخی تووكنەوە سەری هەڵدەبڕی تا بزانێت بۆچی 
ئەوەندە ماتیت و نایدوێنی و وەاڵمی پرسیارە سادەكانی نادەیتەوە كە 
دەیەوێت بزانێت درەختەكانی ناو ئەم باخەو مەلەكانی .. زیندەوەرە 
هەاڵتووەكانی بەر پێیەكانتان .. هەر هەموو ئەو شتانەی چواردەورتان 

كە سەرسامیان دەكات .. ناویان چییە... 

بۆ یەكەمین جار كە بەهرام بەناو سێبەری درەختەكاندا تۆی هێنا تا 
ناوەكەی خۆت بەسەر قەدی ئەم پیرە دارتووەدا ببینیت.. شاگەشكە 
بوویت و خۆت هەڵدایە ئامێزی، ئەم نێرانەو بیژمۆتانە هەلەكەی قۆستەوە 
تا سەر  بە تەماعی خزان  نزیك خستەوە  لە الڕوومەتت  لێوی  دەم و 
لێوانت تێدەكۆشا، كوڵمەكانت وەك خۆخە السوورەكان گەشانەوەو بە 
شەرمێكەوە كە دڵشكانی ئەمی بەدوادا هات خۆت ڕاپسكاند. وای لەو 
چارەنووسە ڕەشەی كە وای كرد ئەم بكەوێتە ئەودیو حەوت كەژو كێو 
و .. زەریاوە، جەنگیش تەواو بوو .. لێرەو لەوێ  تاك و تەرا هەواڵی 
كوڕو براو مێردی هەڵەتەو ونبوو لە دوور واڵتانەوە دەگەیشتنەوە ناو 
كەس و كار، چ بە نامەیەك یان تەلەفۆنێكی قاچاغ، ڕۆژان و شەوانی 
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هەواڵێكی  دەنگ و  كەچی  دەخواردو  ڕۆحتی  لە  چاوەڕوانی  نەبڕاوەی 
خۆش یان ناخۆش لە كۆنەیاری دوورو سەرگەردانەوە نەهات، چرپەو 
فسكەفسكی كەس و كار دڵتی پتر كرمێ  دەكرد، بەاڵم وەك كچێكی 
بە شەرم و شكۆ پێت ئەستەم بوو ئەوەندە بێ  ڕوو بیت لە ژنێك یان 
پیاوێك بپرسیت كە نە خۆی  و نە خانەوادەكەی وشەیەك نادركێنن 
تاوەكو دڵت ئاو بخواتەوە، دایكە خەمخۆرەكەت زەبوونانەو مایەپووچ 
كە وا دڵ پڕ لە كەدەر دەتبینێت .. كزۆڵە لە ژێر لێوەوە سەد بارەی 

دەكاتەوە.. 
))كچەكەم .. كە بنیادەم كەوتە غەریبی ..هاتنەوەو نەهاتنەوەی لە 

كۆشی غەیبێدایە ..!((

خۆت بە پێوە نەدەگرت و ئەژنۆكانت دەلەرزین، كەوتیتە سەر چیچكان، 
چنگە  لەناو  گەییو  خۆخێكی  كە  دەشاردەوە  پەری  لە  چاوەكانت 
چكۆلەكەی جێگەی نەدەبۆوە، دەبوو وریای هەنگاوەكانت بیت كە پێ  
لە خۆخە گەنییو و نیمچە گەنیوەكان نەنێیت كە بە چواردەورتەوەو 
لەو ناوە بە گۆڕێ  وەرببوون، بێناز دەنێو خۆڵەپۆكی ژێر درەختەكان 
كەوتبوون، ئەو خۆخانەی لە ترسی پیربوونی بەپەلەی پاییز، خێراو 
لەناكاو هەر بە درەختەكانەوە گەنی بوون، خۆخەكان واهین.. كت و 
دارتووەكەت  زوو  هەر  دەیانترسێنێت،  كوێستانان  بای  سەرماو  پڕ 
كەنگێوە  لە  نایە  بیرت  دەدایەوە،  ئاوڕت  ترسەوە  بە  بەجێهێشت و 
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نەتوێراوە ڕوو لەم باخە بكەیت و برینەكانت بكولێنەوە ..
))خودا هاوار .. بۆ نەتكوشتم؟((

لەوەتەی ئەم باخەت ناسیوە هەرگیز ئەوەندە پەژمووردەو خۆاڵویی و 
غەمگین نەتدیوە، ئەو خۆڵبارانە هەناسەی دارو درەخت و بنیادەم و 
باڵندەكان و هە هەموو زیرۆحێكی تەنگ كردووە.. وای لەو هەموو خۆخە 
خراپ و گەنیوە كە كرم تێیداون .. چییە؟ ئەو سێوە گەڕو كرمۆاڵنە؟ 
گوایە هەوا ژەهراوی بووە .. دووكەڵی ئەو هەموو شەڕوشۆڕە ئاسمان و 
پووكاوە،   .. بواردوو  ڕەنگ  بێتام و  نا؟  بۆ   .. كردووە  بۆگەن  زەوی 
كەیف و  بەهرام سەرقافڵەچی  كە  ئەوسا  بۆیە،  بێتام و  ڕۆژگارێكی  چ 
سەفای هەمووان بوو، گەورەو بچووكی كۆدەكردەوەو دەیكرد بە هەلاڵو 
بەزمورەزمێك نەبێتەوە، دەبوو هەر هەمووتان لە یەكەم بەری خۆخ و 
هەنجیرو سێو و هەڵوژەو هەرمێ  و تووەكان بخۆن، بە دزی هەمووانەوە 
بە گوێتدا دەیچرپاند..جا خۆخەكەی بۆ من بێ  ..ئەی سێوەكەی بۆ 

كێیە؟ كە دەیزانی سوور هەڵگەڕاویت .. دەتریقایەوەو دەیوت.. 
لە  چەندە   .. غەزەب   .. السوورەیە  سێوە  یان   .. كوڵمە  ))ئەوە 
خۆخێكی گەییو دەچیت كە ئەگەر زوو فریای لێكردنەوەی نەكەوم .. 

بێناز دەكەوێتە سەر خۆڵەكە.((

چەندە بەم غەزەالنەی دڵت دەگوشرا كە لە گۆرانییە فۆلكلۆرییەكانەوە 
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دەیدزی و دەیدا بە گوێی تۆدا..هەنووكە بیری ئەم شتە بێتامانەشی 
ناكەیت..چیتر نەتدەتوانی فرمێسكان ڕابگریت و لە خوشكە بچكۆلەكەتی 
بشاریتەوە، لە حەژمەتانا خۆخەكەی لە دەست كەوتە خوارێ  و بەپەلە 
نووساوەوە  قورگی  بە  غەمگینانە  كردەوەو  پاكت  هەڵگرتەوەو  بۆت 

دووبارەو دە بارەی دەكردەوە: 
))دادیل .. دادیل .. بۆ دەگریت؟ دادیل گیان  بۆ دەگریت.. بۆ..؟((

دەستە  بە  تاوێك  نا  تاو  ڕایدەكێشا،  دەگرت و  كراسەكەتی  چمكی 
بۆنی  هێشتا  كە  دەستەی  ئەو  دەسڕیت،  فرمێسكی  چكۆالنەكەی 
سەری  وەك  خۆخەكە  پێستی  سەر  تووكی  لێدەهات و  خۆخەكەی 
دەرزی دەچەقییە سەر كوڵمەكانت كە ئەم بەناو لەپ فرمێسكەكانتی 
غەریبە  پیاوە  ئەو  دێوئاسای  قاقای  دەنگ و  ..هێشتا  دەسڕییەوە 
دەگەیشتە گوێت، لە وەختی ساڵو و خێرهاتن نیازی بوو بە بیانووی 
تەوقەكردنەوە دەستت بگوشێت ، تۆ خۆت لە گێلی دا، هەستایتەوە 
سەر پێ  بەو نیازەی تا ئەوسەری باخەكە بڕۆیت تاوەكو ئەو قاقاو 
هەموو  ئەو  بەناو  پێچاوپێچ  كەچی  گوێت،  نەگاتە  بمرێت و  هەڵاڵیە 
درەختانەدا سەر هەوا دەكەوت و دەهات، وەك مارێكی بە فیشكە بێت و 
خۆخەكان لە ترسانا بلەرزن و لەتەك گەاڵ تۆزاوییەكاندا پەژمووردەو 
سیس بكەونە خوارێ ، ئەو قریوەو هات و هاوارە كە لە هەموو الیەكەوە 
گەمارۆی باخەكەی دەدا .. درەختەكانی غەمگینتر كرد، لەناكاو بە 
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سەدەها  بە  وایكرد  كە  بوویت  كاس  ناقۆاڵ  تەقینەوەیەكی  زرمەی 
باڵندەی كێوی فریای فڕین نەكەون، بۆ تاوێك لە ترساندا سینگوڕكیان 
گەاڵی  و  پۆپ  و  لق  قەدو  بە  خۆیان  كوێرانە  دەخشاندو  زەوی  لە 
درەختەكاندا دەداو بڵندو بڵندتر ئاسمانی ئەو باخەیان جێدەهێشت و 
خۆشخوانی  چریكەی  جووكەو  بێ   خامۆش و  كپ و  دەكرد،  چۆڵیان 
زۆرو  خۆخێكی  چاوتەوە  بەر  بە  جێدەما،  تەنیا  بە  باخ  فڕندەكان 
نیمچە گەییو و گەنیو ڕژابوون كە خەمێكی قووڵ و پەنهانی دەخستە 
دڵتەوە، خۆخێك كەوتە بەرپێیانت كە لەالیەكەوە تاسەر ناوكەكەی 
قەڵشتی بوو، ئان و سات بۆنی بارووتت دەكرد، هەوا هێشتا شێت و پڕ 
هەراو  شەقژنی گوللە بوو، خۆخەكەت هەڵگرتەوەو لەو كونە ڕامایت 
كە لە برینێك دەچوو كە كەوتبێتە ناو دڵی خۆخەكەوە، قووڵ قووڵ 
كرمێكی زەردباو دەجوواڵو بەقەد قووڵی ئەو برینەو پتریش لە ناوەوە 
لە خۆخەكەی خواردبوو، ئەو خۆخە كرم تێكەوتووە گریانێكی خنكاو 
و پەنهانی دەتەقاندەوە، كرمی تاین خۆی دەشاردەوەو ڕۆ دەچووە ناو 
هەناوی خۆخەكەو لە تاریكیدا خۆی حەشار دەدا .. وەك كۆششێك 
دڵت   .. بێتەوە  مەحاڵە   .. تەواو   .. پێنەبردن  زەفەر  مانەوەو  بۆ 
دەیوت سەفەری هات و نەهاتەو هەرگیز نایدۆزیتەوە، هەتا گەر بێتەوە، 
بەسەر وێرانەو كاولە ئاشێكدا دەگەڕێتەوە .. بەسەر دڵێكی پارەپارەو 

ڕۆحێكی تاریك.
لە  دەیویست  كرمەكە  وەك  زریكاندی و  بچكۆلیش  كچە  ئەمجارەیان 
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باوەشتدا خۆی بشارێتەوە .. وای .. هەنووكە چەند لە خۆخێكی لە 
دار داكەوتوو .. هەڵواسراو بە حەواوە، تۆز لێنیشتوو .. گەنیو .. كرم 

تێكەوتوو دەچیت .. هەنووكە .. ئاهـ .. ئاهـ ..
دەستڕێژێكی دیكەو شەقژنی گوللەكان شێتی كردیت، دیسانەوە قاقا 
كابرا لە دوورەوە پێدەكەنی و گوێت لە هەلهەلەی ژنێك بوو، زریكەی 
جەرگبڕی پەری، كسپەو خورپەی دڵی خۆت و تەوژمی بە تاوی خوێن 
تا نێو گلێنەو سەری پەنجەكانت شەپۆلی دەدا، ئەمجارەیان هەستت 
كرد نزیكترە، وەك ئەوەی لوولەی دەمانچەو تاپڕەكان و توتووەكان لە 
پەنا گوێتەوە بتەقن، هێشتا هی ئەوە نییە ئەو هەموو گەاڵ ڕژاوە لەگەڵ 
هەنگاوی بەپەلەت هەڵفڕن، ئەو هەموو خۆخە ڕزیوە كە بەناو خۆڵ و 
ڕاكردوو  ترسنۆك و  دڵێكی  وەریوەكاندا وەك چەند  بەردو گەاڵ  وردە 
.. بریندارو پووكاوەو كرم تێچوو غل دەبوونەوەو لە ژێر پنچكەكان و 
قۆرت و  ناو  دەكەوتنە  هەندێكیان  دەگیرسانەوە،  درەختەكاندا  ڕەگی 
جۆگەلەو سەر ئاو دەكەوتن و لە چاوان ون دەبوون. گوللەیەكی دیكەو 
.. دووان و سێ  و .. دە .. ئەوەندە نزیك كە ڕاچەنیت، تۆ بڵێیت باوك و 
قورسە  ڕەزا  میوانە  ئەو  لەتەك  بنەماڵە  نێرینەكانی  خاڵ و  براكان و 
شەڕو گێچەڵیان لێ  بوەشێتەوە؟ ئەو پیاوە كێ  بوو؟ بۆچی چاوەكانی 
وەها خوێناوی بوون ..؟ نا .. هیچ نەبووە .. ئەوەتا بەدەم شەقژنی 
گوللەكانەوە لە قاقاو خەنین ناكەوێت، ئەوجۆرە پیاوانە حەزیان لە 
تەقاندن و  تاپڕ  بەم  هەواداو  بە  بیەوێت  لەوانەیە  پفدانە،  خۆ  فشەو 
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قاقاو ئاگربارانەدا پەیامێكی پەنهان و ڕازێكی نێرانە بنێرێت، لەوانەیە 
نیشانە بگرنەوە بەو مەرامەی كامەیان دەستی راستە، كە یەكەیەكە 
لە جێبەكانیان دابەزین هەر هەموویان دەمانچە بە القەدییانەوە بوو .. 
لە سندووقی كراوەی پشتی جێبەكان ساچمەزەن و تاپڕ و كالشینكۆف 
و توتوو و  بڕنەوەكانیان دەردەهێنا.. لەتەك كێسی بیرەو ویسكی و 
ڤۆدگاو تروتفاقی خواردنەوەو سەرگەرمكردن، وەك كەڵەشێری سەر 
بارەدار كە حەز لە قووقەی خۆیان بكەن قرتە قرتیان بوو، خۆیان 
كەیف و  بۆ  باوە  سەیرانگاكاندا  لە  وەك  لەوەدایە  دەكردەوە،  گیڤ 
و  كەللەشەكر  پاكەت و شقارتە  بەردو  دارو  گۆزەو  لە  نیشانە  سەفاو 
بگرنەوە، لەوە دەچێت تەنها ئەویش نیشانەكان بشكێنێت، ئەگینا بۆ 
تەنها ئەو قاقا غەریب و ناسازە دێتە گوێت؟ خۆ لەوانەشە نیشانە 
لە كۆترو كوكوختی و چۆلەكەو فڕندەكانی سەر درەختەكان بگرنەوە، 
وات هەست دەكرد كە دیسانەوە هەر ئەو كابرایە نیشانە دەپێكێت و 
بەدەم فڕینەوە یەكەیەكە مەلەكان دەكوژێت، خەیاڵت بۆ ئەوە چوو كە 
بە قەد خۆخە هەڵوەریوەكان باڵندەی پێكابێت، بۆنی گۆشتی برژاو 
تێكەڵ بە بارووت چواردەورتی تەنی بوو، چەندە دوورتر تا ئەوپەڕی 
پەرژینی باخەكە ڕاوی ڕۆحی خۆت دەنێیت، ئەو بۆنی بارووتە تێكەڵ 
لە  هەمیشە  تێكەڵە  بۆنە  ئەم  دەنێت،  ڕاوەدووت  برژاو  گۆشتی  بە 
هەموو كوچەیەكەوە دێت،  سەرت هەڵبڕی و بە ئاسمانەوە مەلەكانت 
و  دەدان  لوولی  بایەك  تۆزو  گەردەلوول و  و  دەپێكران  كە  دەبینی 
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باخەكە سەرانگرێ  دەبوون، دوعات دەكرد  ناو  ڕووەو  بەرزاییەوە  لە 
ئەوەندە  كە  سەیرانێكە  چ  ئەمەیان  پێت،  بەر  نەكەونە  كامیان  هیچ 
لە  خۆت  ساڵە  دەمێك  كوژراوە؟  مەلی  و  بارووت  دووكەڵ و  لە  پڕ 
شایی و سەیرانەكان دەدزیتەوە، هەمیشە كە هێشتا كچێكی پارچەلە 
بوویت، دوای گەڕانەوەت لە شایی و سەیرانەكان بەدەم جل داكەندنەوە 
هۆن هۆن دەگریایت، نەتدەزانی ئاخۆ هەموو كچان سایلی تۆ دوای 
داڵ  تۆ  تەنیا  هەر  یان  دەگرین  سەیرانەكان  و  شایی  لە  گەڕانەوە 
غەمینیت، وەك ئەوەی لە پرسەی ئازیزێكی خۆتدا گەڕابیتەوە نەك 
باخەت  ئەم  پاییزیت و  خۆت  دەڵێیت  هەر  شایلۆغان،  ڕەزم و  بەزم و 
زەرد كردو ڕەوتت ڕەشەباهێنەو گەاڵكان بە بانی سەرەوە دەفڕێنێت، 
شەقژنی تاپڕو ساچمەزەنەكان، قاقای نەسرەوت، میوەجاتی گەنیو .. 
یادی بەهرام و سۆزی جودایی .. بەدەم بای غارەوە بێئاگا لە خۆت 
دەستی خوشكەكەت بەردەداو .. لەناكاو دەگەڕایتەوە سەری و پەلیت 
خۆشبەز  سرك و  پەپوولەیەكی  وەك  دەتویست  ڕاتدەكێشا،  دەگرت و 
بەناو دارو دەوەن و پنچك و قۆرتەكاندا بكەوێتە باڵەفڕە، هەردووكتان 
گریان و  لە  خۆشتربوو  پێ   غارغارێنەتان  ئەم  هەم  دەترسان و  هەم 
شیوەنی ژێر دارتووەكەو خۆخەكان، پەلەپەلی گەیشتنە ژێر كەپرەكەت 
بوو، جێژوانی چەند جارەی خۆت و بەهرام، چ بە دزی و چ بە ئاشكرا، 
بەرلەوەی سەری خۆی هەڵبگرێت سوێندی خوارد بەو چوارسەدو چوار 
دارخۆخەی ناو باخەكە كە هەر دەبێت بگەڕێتەوەو بتخوازێت .. وەلێ  
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تەواو .. گوزەشت .. هەزار ئەفسووس ..
))خودا هاوار .. بۆ نەتكوشتم؟((

ئان و سات بەرلەوەی بچیتە ژێر كەپرەكە .. كوكوختییەك پێكراو كەوتە 
بەر دەمت، تكاو پاڕانەوەت بێ  هوودە بوو كە نەتدەخواست مەلێكی 
نووشتایتەوە  دەهات،  جەرگتەوە  لە  كسپە  ساكایت  ببینیت،  پێكراو 
.. هێدمەگرتی بوویت، پەری زیكاندی و كەوتە لووشكەلووشك، چڵم و 
لیكی تێكەڵ كرد، ئەمیان یەكەمین جاری بوو مەلێكی پێكراو ببینێت، 
پتر خۆی بە تۆوە دەنووساندو قەستی بوو لە ژێر باڵی تۆدا خۆی 
بشارێتەوە، كە دەستت بۆ برد هێشتا خوێنی گەرمی سارد نەببۆوە، 
باریكە داوێكی خوێن لە دەنووكییەوە تا بەرملی جۆگەلەی كردبوو كە 
ئەو  دیار  بە  نەگرتبوو، هەڵدەلەرزی و هەردووكتان  قەتماغەی  هێشتا 
باڵدارەوە دەگریان، وەك ئەوەی خۆتان كوكوختی بن و پێكرابن، توند 
دەستی چەپت خستە سەر سەری و باسكت ئااڵندە هەر هەموو جەستە 
چكۆلەكەی، دەنووك كراوە بۆ هەناسەیەكی خنكاو .. دڵی لە ترپەو 
لێدان كەوتبوو، بە پەنجەكانی دەستی ڕاستەت كۆششی ئەوەت بوو جێ  
ساچمەكە لە لەشی وردیلەو هێشتا گەرمی بدۆزیتەوە، گەندەپەڕێكی 
زۆر بە دەستتەوە هەڵدەوەرین و با دەیبردن، خشەخش دەنێو لق و پۆپ و 
گەاڵی درەختەكاندا چەند فڕندەیەك بەدەم جووكەجوكی پڕ لە ترسەوە 
بارووت  بۆنی  لە  پڕ  ئاسمانی  ڕووەو  نەدەوێران  دەشاردەوەو  خۆیان 
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هەڵبفڕن، هات و هاوارو قریوەی پیاوەكان نزیكتر دەكەوتنەوە، دیاربوو 
بەدەم پەالماری شڕشێتانەو غاردان و هانكەهانكی هەناسە تەنگییەوە 
نەدەپرینگانەوە،  دەشكاندو  درەختەكانیان  پۆپی  لق و  جانەوەرئاسا 
غەڵبەغەڵبێكی تێكەڵ، گەرچی دەنگی نامۆو ناسازی كابرات لە دەنگی 
بە  ناگەهان  بەاڵیەكی  چەند  تارمایی  وەك  دەكردەوە،  جیا  براكانت 
پڕتاو دەهاتن، بە خۆیان و تاپڕو ساچمەزەنەكانیانەوە، سەرمەست بەو 
ڕەشە ڕاوەی لە ئاسماندا بەرپایان كردبوو لە حریتە حریت نەدەكەوتن، 
خاك و خۆخ و سێو و هەرمێ  و گەاڵو گوڵیان دەپلیشاندەوە، هەر زوو 
ئامێز  لە  پەری-ت  كەپرەكە،  ناو  گەیاندە  خۆت  دوو  یەكاندەر   ..
كردبوو .. خۆی بە سینەو مەمكتەوە قرساندبوو، دەنێو چڵ و چێوی 
بەدوای  تەنگەتاو  لەوەبوو  چاوت  كەپرەكەوە  دیواری  وشكەوەبووی 
تەكە  كوكوختی خوێناوی  لە خۆت  بێئاگا  دەگەڕان،  پێكراودا  مەلی 
تەك بە دەستێكتەوە شۆڕببۆوە، ئێوەش هەردووكتان لە دوو كوكوختی 
دایكانەو بێچووەكەی دەچوون كە لە ترسی ڕاوی ئەو پیاوە نەوسن و 
لەخۆ  خوستتان  هەست و  بفڕن،  كوێ   بۆ  نەتاندەزانی  گۆشتخۆرانە 
بڕیبوو، هەناسە بە سینەتان تەنگ و دڵەكوتێ  جەستەی هەردوكتانی 
ئەوە  مەزەندەی  وایدەكرد  كوكوختییەكە  لەشی  گەرمی  دەهەژاند، 
لەوانەیە  ڕاماوە،  ژیاندا  مەرگ و  لەنێوان  تاین  كوكوختی  كە  بكەیت 
گمەگمی  بمرێت  گەر  خۆ  بێت،  نیشتنەوەدا  فڕین و  نێوان  خەونی  لە 
تۆ  دەبێتەوە،  كەم  پەژمووردەیە  باخە  لەم  كوكوختییەك  غەمگینی 
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بڵێی نەمانی گمەی كۆترو كوكوختی و جریوەی پاسارییەك چی لەو 
ئاسمان و زەوییە بگۆڕێت؟ تۆ بڵێیت باخچەكان و دارستانەكان هەست 
بە مەرگی مەلەكانیان بكەن؟ ئەوكاتەی باڵندەكان دەپێكرێن و دەمرن و 
نایەنەوە ناو هێالنەی سەر درەختەكان .. لە چی كەم دەكات و چی 
خودی  چرۆكان و  گوڵ و  گەاڵو  جۆگەلەكان و  باخ و  ئاخۆ  دەگۆڕێت؟ 
ئاسمان چ غەمێك دایاندەگرێت؟ سەیرە .. لەوەتەی دونیا .. دونیایە 
فڕندەكانی  یان  بێت  یەكدی  ڕاوی  نەهێناوە،  ڕاو  لە  وازی  مرۆڤ   ..
نەهەنگەكانی  ماسی و  زەمین و  كێوییەكانی سەر  گیانلەبەرە  ئاسمان و 
ناو چۆم و ڕووبارو زەریاكان، دایكە دەڵێت .. تەواو كاولیان كردووە 
.. لەوەتەی ئەو هەموو پیاوە تفەنگ بەدەست و ملهوڕانە پەیدابوون، 
مەلەكانی ئاسمان و ئاژەڵی كێوی ناو كێو و دەشتەكان لە ترسی ئەو 
ئاسمانی  زووتردا  لە سەردەمێكی  گوایە  ڕەشەڕاوە كۆچیان كردووە، 
ئەم شارو واڵتە پڕ بووە لە فڕكە فڕكی و باڵ چریكەی مەالن .. ئاسكە 

كێوییەكان تا بەر ماڵەكان دەهاتن و نەدەترسان و نەدەپرینگانەوە.

سەیرە .. هەر دەڵێیت سەردەمی بەردینەو پیاوە كێوییەكان لە كونە 
ئەشكەوتەكانەوە هاتوونەتە دەرێ  و بە دوای مەلێكی پێكراودا عەوداڵن، 
مشتومڕی زەالمەكان و پشوو تەنگی و مشەمشیان، سوێند خواردن بە 
تەاڵق و گۆڕی شەهیدان، لە قریوەكەوتن و گەڕان بە دوای مەلێكدا كە 
ناكاتە پاروویەكی هیچ كامیان، دڵساردی و دەست بە یەكدادان.. من 
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خۆم بینیم كە پێكراو كەوتە ئەم ئاقارەوە، پشیلە فڕاندوویەتی، بە 
گۆڕی شەهیدان گوونی پشیلەكانت بۆ ئاگر دەدەم، من ڕاویان بكەم و 
كوكوختی و  ڕاوە  بڕنەو  بە  كەس  بیت  سەالمەت  بیانخوات،  پشیلە 
كۆتری كردووە؟ ئەی تاپڕو ساچمەزەنت بۆ هێناوە؟ من بۆ خۆشی و 
كوشتن و  بەراز  بیتەقێنم..بۆ  هەیە  چەك  چی  دەكەم  حەز  میزاج  
كەمتیارو ڕاوی كەڵەكێوی و كۆترو كەویش.. چاوت ڕەشكەو پێشكەی 
كردووە، هەر تازە لەوێندەرێ  و لەبەر چاوت سێ  دانەم نەپێكا؟ دەرزیم 
بۆ دانێ  .. هەڵیدەگرم .. حەیف و خەسارێ . بە شەرەفی هەموومان 
كە ڕاوە دوژمنمان دەكردو پێشمەرگە بووم، هەر بۆ خۆشی گۆزەی 
سەر شانی كچانم شكاندووە، گەر منت دەبینی كە چۆن جامی سەری 
كە  دایكانە  چۆلەكەیەكی  فڕەفڕی   .. هەڵدەگرت  عەسكەرەكانم 
غەڵبەغەڵبەوە  بەدەم  كردن و  وێڵی  دەكرد  فڕین  فێری  بێچووەكەی 
شەیتان و  لە  دڵ  لەسەر  دەست  كەپرەكە،  ڕێگەی  سەر  نەهاتنەوە 
بەسەر  چنگت  خۆت  لە  بێئاگا  نەتاندۆزنەوە،  دەپاڕێیتەوە  ڕەحمان 
نێرەوزەكان  هاواری  هات و  كە  كردبوو،  توند  مردارەوەبوو  مەلی 
لبادە  سەر  ڕژاونەتە  خوێن  تنۆكێكی  چەند  ڕوانیت  دووركەوتەوە، 
ونبوونی  لە  كە  كەپرەبوو،  ئەو  ناو  ڕایەخی  تاكە  كە  نەخشینەكە 
پیاوەكان دڵنیا بوویت لەسەر چیچكان ڕوونیشتیت، كوكوختییەكەت 
داناو كەوتە سەر پشت، باڵەكانی كراوە وەك ئەوەی هێشتا شەیدای 
فڕین بێت، پەری هەر پێتەوە نووسابوو، نەیدەویست خۆی لە سینەو 
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بەرۆكت بكاتەوە، هێشتا هەنسكی هەڵدەدا، ناچار چوار مشقی لەسەر 
لبادەكە پان بوویتەوە، وەك كەسێكی ئازیز مردە پەری-ت ڕادەژەند، 
ڕۆژگارێكی هەم خۆش و  كوكوختییەكە  چ  تنۆكە خوێنەكانی  ڕژانی 
هەم ڕەشی پژانی خوێنی خۆتی خستەوە یادت، ئەو لبادەی خوێنەكەی 
لە  سپی و  ساف   .. نەبوو  نەخشین  ئەمەیان  وەك  هەڵمژی  تۆی 
پان  پەلكێكی  لە  كە  نەخش  چوار  شین  ڕەنگی  بە  چوارگۆشەوە 
میراتی  وەك  »بەهرام«  سەفەری  لە  هەفتەیەك  دوای  دەچوون، 
عەشقێكی دۆڕاو و خوێناوی لە ژوورەكەی خۆتدا تەقەتت كرد، هەمیشە 
كە  سێوەوە  خۆخ و  شەڕە  بەدەم  ئێوە  عاشقانەكانی  خۆش و  پیاسە 
دەتانگرتە یەكدی تا ئێروكانەی دەهێنان، خۆخەكان نەرمتربوون لە 
سێوەكان، ڕێكەوتی ئەوەی دەكرد یەكێكتان خۆخێك، سێوێك بەر ال 
ڕوومەت یان سەرو سینەی بكەوێت و ببێت بە مایەی الواندنەوەو ماچی 
دڵنەوایی و ئاشتبوونەوە، هەر هەموو پیاسەكان بۆ مەرامێك بوو كە 
هەر  پێبردیت.  زەفەری  پیاسەدا  دوا  لە  تا  نەیدەگەیشتێ ،  بەهرام 
هەموو پیاسەكە وەها عاشقانە بوو كە باخەكەی پتر دەگەشاندەوە، 
لێكحاڵیبوونێكی پەنهانی دروست دەكرد، گەرچی وەك هەر كچێكی 
نائاشنا بەسۆزو ترساو لە هەر تەماسێك سووكێ  دەستی خۆت لەناو 
دەستی بەهرام ڕادەپسكاند، وشكی و بێزەوقییەكت دەنواند، دەترسایت 
لە شتێك كە خۆیشت نەزانی چییە، سڵەمینەوەیەك بوو لەو موچركانەی 
لەسەری پەنجەكانتەوە تا ناو كەللەی كاست مێروولەی دەكرد، ئەوەش 
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لە نێرینەیی ئەمی دەداو تووڕەو دڕدۆنگ و مۆنتری دەكرد بەڕادەیەك 
كە بە قەهرەوە شەق لەو بەردانە هەڵبدات كە دەكەوتنە بەر نووكی 
هێورتر  خۆی  درۆ  بە  كەچی  دەكواڵو  خوێنی  لەناوەوە  پێاڵوەكانی، 
پیشان دەدا، تۆ نەتدەویست بە ئەنقەست كڵپەی شەهوەتێك لەناخی 
ئەودا دابگیرسێنیت،  هەمیشە هەستت دەكرد كە دەستێكی نادیار بەر 
لەسەر  جاران  زۆر  كە  پارچەیەك..  هەرجارەو  دەكەوێت،  لەشت 
بە  ئەندام  پاشان  دەبۆوەو  خاڵێكدا چڕ  یان  خانەیەك  گەردیلەیەك، 
ئەندامی دەتەنییەوەو تا دواجار هەر هەموو جەستەتی داگیر دەكرد، 
جار بە جار لەو بایە دەچوو كە تاوێك فێنكت بكاتەوەو پاشان بتخاتە 
سەر هەوایەكی گەرم، بایەك كە ئاسان لە ژێر جلەكانتەوە خۆی پف 
بدات و پەرت بێت و كەس هەستی پێنەكات، كەچی بتخاتە سەر جۆش و 
خرۆشێك، دەترسایت و دڵت پەراسووەكانی دەكوتاو كەچی مەستانە 
چاوەكانت دەنووقاند، هەر ئەو ترسە بوو كە وای لێتدەكرد هەر جارەو 
برا  خوشك و  لە  یەكێك  كچانە  درۆیەكی  بیانوویەك و  فێڵێك و  بە 
بچكۆلەكانت بخەیتە دوای خۆت و ژووانەكان تێكبدەیت، هەر ئەو جارە 
كە هەردووكتان پێكەوە بوون.. پتر سامت لێنیشت، هەر بە سەلیقە 
پنچك و  بەسەر  خۆتان و  لە  بێئاگا  دەتبات،  كەپرەكە  ڕووەو  زانیت 
زیندەوەری  دەناو سەدەها  خێراتان  هەنگاوی  گۆڵێكدا  گیاو  دەوەن و 
ئێوە  هاری  هەنگاوی  ترسی  لە  كەلەبەرەكاندا  كون و  دەنێو  تۆقیو 
خۆیان دەشاردەوە، شنەبایەك لە ڕووخساری هەردووكتانی دەدا كە 
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بۆنی چرۆكانی دەهێناو فێنكی دەكردنەوە، زوو زوو دەستت دەگرت و 
دەمارە  شادەمارو  هەموو  بە  تەزوویەك  پەنجەكانییەوە   لەسەری 
بە  تەڕ  نەرم و  دەستێكی  دەدا،  شەپۆلی  لەشتدا  دەزوولەییەكانی 
بوێرێت  بەهرام  لەوەی  ناسكتر  ترسێك..  شەرم و  سۆزو  ئارەقەی 
بیگوشێت، تۆ بە چ حەیبەتێكەوە لێوەكانت دەكرۆشت، ئەو هەموو 
ئارەقەو جواناوە لەكوێوە دەهات؟ تۆ بە شەرمەوە سەرت خستە سەر 
شانی و زانیت الوونیو سەیرت دەكات كە هێشتا بە تاسووقەوە لێوەكانت 
جێگەی  هێناو  كرۆشتنە  لێو  لەو  وازت  تەریقییەوە  بە  دەكرۆشت، 
ددانەكانت بەسەر لێوە تەنكەكەتەوە ڕیزە چاڵێكی شیرینی بەجێهێشت 
كە خوێن بە تاو و خێرا پڕی دەكردنەوە، بێئاگا لە خۆتان لق و پۆپی 
درەختەكان دەیدا لە سەرو دەم و چاو و شان و ملتان، بەدەم چرپەو 
یان  نێچیرێك  وەك  هەر  كەپرەكە،  ژێر  گەیشتنە  هەناسەبڕكێوە 
قوربانییەك گران هەنگاوت دەناو خۆت دەگرخاند وەك ئەوەی پێشبینی 
تیغێك بكەیت لەسەر گەردنی خۆت، لەنێوان ترس و لەزەتدا لە پەل و 
پۆ كەوتیت، بێئاگا لە خۆت وەك كەسێكی نیوە خنكاو ڕاكشایت، بۆ 
تاوێك كە درێژەی كێشا نەتدەتوانی هیچ ببینیت، وەك ئەوەی شەرم 
و  داخستبیت  پێ   چاوەكانی  بەتین  هەتاوێكی  یان  كردبیت  كوێری 
خەونێك  و  خەو  ناو  چوونە  دۆخی  لە  زۆر  لێكبنێیت،  پێڵووەكانت 
دەچوو، هەر ئەو دەستە نادیارە كە دەیەها جار بەر شوێنێكی پەنهانی 
حەیبەتدا  لە  كەوت و  لەشت  نادیاری  پنتێكی  بەر  دەكەوت،  ڕۆحت 
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ڕادەچەنی، چەندە بوێرانەو .. بەاڵم نەرم و لەسەرخۆ بە هەر هەموو 
كون و كەلەبەرو گۆشەی جەستەتدا سەفەری دەكرد تا دەگەیشتە سەر 
بێ   زیندەوەرێكی  وەك  پەژموردەت،  هەم  ڕۆحی سەراسیمەو  پەڕەی 
ئەو  بترسێت و  ئەوەی  وەك  دەق  دەقا و  دەگەڕا،  جلەكانت  ژێر  زیان 
هاربێت و  ئۆدا  جووڵەیەكی  لەتەك  هێمنە  هێشتا  سست و  زیندەوەرە 
بتگەزێت یان ژەهری كوشندەی خۆی دەنێو خوێنتدا بڕێژێت، هەر لە 
هەست و خوستت  تەواو  بجووڵێیت،  نەتدەوێرا  ترسەدا  ئەو  سۆنگەی 
لەخۆت بڕی، دڵت كوتەكوت تاوی دەسەندو لەوەدا بوو لە دەففەی 
ئارەقیان  تەوێڵت  پشت و  بڕبڕەی  چوارپەل و  بێتەدەرێ ،  سنگتەوە 
 .. دەشڵەژا  پتر  بەهرام  تەڕكرد،  چاوەكانتی  گەرم  سۆزێكی  دەردا، 
ناچار دە جاران سەرو پرچ و چاوەكاتنی ماچ كرد .. ئاخر بۆ .. چی 
كە  بوو  مەست  وەها  دەهاتن،  خۆش  لێ   ماچەكانت  بۆ؟    .. بووە 
نەبوو.  ناز  عیشوەو  هەرگیز  ئەمەیان  دەخواردەوە،  فرمێسكەكانتی 
خەمێكی كچانە بوو كە مەحاڵ بوو پەی پێ  ببات، ئەم پتر لێوەكان و 
جۆگەلە  دوای  كەوتە  هەڵدمژی،  فرمێسكەكانەوە  بە  كوڵمەكانتی 
فرمێسكەكان كە دەڕژانەوە هەر دوو اللێو و خونچەی دەمەكەتی پتر 
ئاو دەداو دادەخزا تا قۆرتی چەناگەت، وەك زیندەوەرێكی تینوو .. 
هەڵمژی،  زارتی  شیلەی  هەنگوین،  پیاڵەیەك  ناو  بكەوێتە  زەبەلالح 
ئەوەیان كە تەواو لە شەرمدا نوقمی كردیت و تەریقبوونەوەیەكی كچانە 
وەها  بڕیت،  لەبەر  هەناسەی  پەڕۆ،  بە  بووی  كردیت..  كوتی  شل و 
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كوشندە بوو ئەو شلبوونی دەمارانە كە دەماری پشتتی بەزاند و تنۆك 
شكانێكدا  شەرم و  لە  دیكە  ئەوەندەی  كرد،  بەخۆتدا  میزت  تنۆك 
دەمردیت و پتر خۆت تەڕدەكرد، هەموو خەیاڵت الی ئەو دەستە بوو 
كە خودا هاوار نەگاتە سەر ئەو تەڕاییە، دەستەكە وەك زیندەوەرێكی 
نەسرەوت و بزێو و هار خۆی تەنك و تەنكتر دەكرد، باریكتر وەك داوە 
دەزوویەك تاوەكو ژێر پێستە پاكەكەت بگەڕێت، سەرچاوەی خوێنە 
گەرم و گەشەكەت بدۆزێتەوەو تیایدا مەلە بكات و لێی بخواتەوە، بەڵكو 
دەگاتە سەر  تا  بڕوات  لەوەش  دوورتر  ناو دڵت و  بگاتە  ئەوە خوایە 
پەڕەی زۆر تەنكی ڕۆحت، دەگەڕا .. دەگەڕا .. نەرماییەك بدۆزێتەوە، 
درزێك و كون و كەلەبەرێك تاوەكو لەوێوە ئاسان بچێتە ناو شادەمارێك 
یان دەمارێك باریك و دەزوولەیی، بێ  خەم و هێواش، بەپەلەو چرپنانە 
دەگەڕا، شپرزەو سەرلێشێواو، تازە تەواو .. نەتدەتوانی بجووڵێیت، 
چونكە نەدەكرا بزانیت لە ژێر ئەو كەپرەدا چی لە چواردەوری لەشی 
ڕاكشاوتدا دەگەڕێت و چی ڕوودەدات، تازە لەوە درەنگتر بوو فریای 
گوزەشت،   .. تەواو   .. بكەویت  ڕاپسكاندنێك  خۆ  خۆڕاتەكاندن  و 
نەتدەتوانی زار بكەیتەوە یان ببزویت، گوێ  تەپ و زار لە گۆ كەوتوو 
لە سەرچاوەی  دەبوو چون  زیندەوەرەكە گەورۆنەتر  لێڵ،  بینایی   ..
خوێنێكی دەخواردەوە، تا دەهات پتر سەدەها پێ  و پەلی لێ  دەڕوا، 
گەمارۆ  الوە  هەزار  لە  تۆش  لێدەڕسكا،  زاری  زمان و  شاخ و  سەدەها 
درابوویت، لەوە دەچوو كەڵبەو زمانی ئاوێتەی هەنگوین و شیر بڕێژن 
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كە ئەوەندە شیرین بێت .. شیلەی شەهوەتێك لە خوێندا پتر كەف 
لەوە دەچوو  كە  ژەهرێك  بكوژێت،  بەو شەكراوە  تاڵی خۆی  بكات و 
ئەوەندە برسی و تینووت بكات كە چی لەسەر زەوی هەیەو چی بە 
و  كانیاو  ئاوی  نەبیت،  تێر  هەر  هێشتا  كەچی  بیخۆیت،  دارەوەیە 
ڕووبارەكانیش تینووێتیت نەشكێنن، لەنێوان سێبەرو هەتاودا جۆالنەت 
دەكرد، لەنێوان ئاگرو بەفردا سەمات دەكرد، لەنێوان خەو و بێداریدا 
گەمەت دەكرد، مارئاسا بەدەم زمان دەرهێنانەوە دەستەكانی دەگەڕا 
.. دەگەڕا لە خاڵێك، لە گەردیلەیەك كە شكانی تەلیسمەكە لەوێدا 
سیحری  لەنێوانیاندا  كە  نزمییەك  بەرزی و  لە  دەگەڕا  چڕبووبێتەوە، 
بێدار  خەوتو و  شەهوەتێكی  شەپۆلی  بێت،  حەشاردا  خۆی  چێژێك 
دەتگوت  كە  دەگەڕا  لەشەدا  ئەو  تەڕی  پێدەشتی  بەنێو  بكاتەوە، 
سروشتێكی زیندووەو سیحرێك چاوەكانی پێ  لێكناوە، نەرم و شیرین 
بەر  بوو  لەپی  ناو  پەنجەكانی و  ژێر  گەرمی  هەوای  پتر  كە  دەگەڕا 
پێستی پاكت دەكەوت و دەیخستیتە سەر لەرزەلەرزێك .. هەر دەگەڕا 
لە شوێنێك .. لە پنتێك كە هەموو هەست و نەستەكانی لەوێدا مەیی 
بن، دەیزانی گەر نەگاتە ئەو پنتەی بۆتە جوغزی ڕۆح و لەشت كە هیچ 
بێدارت  خۆشە  خەوە  لەو  بتوانێت  مەحاڵە  نامێنێت،  بەرزەخێك 
بكاتەوە، هەواو هەتاو پێكەوە پیالنیان دەگێڕا كە ئەو جەستە بێباك و 
بیبات،  دوور  گەمەیەك  فریوی  بشوات و  لەخۆی  دەست  ڕاكشاوەت 
لەتەك هەر ڕاچەنینێكدا دەتزانی خەریكە لەو زنەیە نزیك دەبێتەوە كە 
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سەد كانی لەزەت لەو لەش و ڕۆحەدا دەتەقێنێتەوە، وەك ئەوە وابوو 
بۆ  شاخەكاندا  زۆری  سنگی  ژێر  لە  ئاوێك  جۆگە  شێتانەی  فشاری 
بتەقێتەوە، هەر  تافەتافەوە  بەدەم  تاوەكو  بگەڕێت  نەرمین  خاكێكی 
دەتوت ئەم بەو تەماسە هارو ئاگرینەی ڕاوەدووی ئەو جۆگەلە ترسنۆكە 
دەنێت كە پێچاوپێچ بەناو خۆڵ و بەردو ڕەگی درەختەكاندا ڕێگەیەك 
بۆ خۆی بكاتەوە، ئەو جۆگەلەیەی كە بەفر بووەو بە گەرمی هەوەسێكی 
تینووەكان  وشك و  شاخە  بەردی  دڵۆپ  دڵۆپ  تواوەتەوەو  ئاگرین 
هەڵیانمژیوە، تنۆك تنۆك لە یەكدی بزر دەبوون، كە هێشتا كلوو كلوو 
لە  ئەوەیان كردبێت پێكەوە  وابوو كە پێشبینی  ئەوە  دەبارین وەك 
سەرچاوەیەكی دیكە دەتەقنەوە، ئەوە بە تەنها دەستەكانی ئەم بوو 
كە بانگی هەر هەموو تنۆكەكانی كرد كە لە خاڵی خاكێكدا .. لە پنتی 
لەزەتێكدا كۆببنەوەو پاشان لە زنەیەكدا بتەقنەوەو تۆی سووتاو لەناو 
شەتاوی شێتی سەرچاوەیەكی پاكدا بشۆنەوە .. وای لەو دەستانەی 
كە چەندەها شەو خەونی پێوە بینیون، بۆ یەكجارو بۆ دواجار وەك 
كرانەوەو  چاوەكانت  هەتاودا  لەبەر  داڕژانی  زنەیەك و  تەقینەوەی 
سەری  دەهات،  بەتاو  ڕاكردوو  سەرشێت و  كانییەكی  دەبریقانەوە، 
دەكێشا بە داروبەردو ڕەگی تێكئااڵوی درەختەكان، ئەویش تینووتر لە 
ڕێبوارێكی وێڵی ناو بیابانێك دەمی پێوەناو تا مەستبوون و گەیشتن 
بەالی  تیژ  ناناسنەوە،  یەكدی  تیایدا  مەرگ  ژیان و  سنوورانەی  بەو 
یەكدیدا تێدەپەڕن و لە یەكدی قاچاغ دەبن و هیچ كامیان ئاوڕ لەوی 
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دیكەیان ناداتەوە، ئەوساتەیە كە چەندە نزیكن، هەزار ئەوەندە دوور 
لە یەكدی دەكەون، چەندە بێدارو زیندوو دەبنەوە، ئەوەندە پتر لەناو 
دارو  لەنێو  توولەڕێگەیەكدا دەڕوات و  بە  یەكەی  یەكدا خنكاون، هەر 
دەوەنێكدا خۆیان ون دەكەن، لەوێدا كە مەحاڵە حەز نەكەیت فریو 
بیت  تكاكار  نزاوە  بە  دەم  بیت و  لە چۆلەوانی  ئەوەی  بخۆیت، وەك 
كەسێك بێت و تااڵنت بكات و بتدزێت .. بتدزێت و تا ماویت لە خۆیدا 
بتشارێتەوە، لەوەدەچوو گوێت لە ڕەگی تینووی درەختەكان بێت كە 
و   ڕۆبچن  ڕەقەندا  زەوییەكی  ناخی  شاراوەكانی  بزرو  چینە  بنی  لە 
بگەنە سەر ئاو و كارێزە خەوتووەكان تا تەڕبوونی دوا دەماری گەاڵ 
ئاسمان  لە  ڕوو  بخۆنەوە،  سازگارە  ئاوە  لەو  سیسبووەكان  وشك و 
هەورێكی ئاوس بە بارانت دەبینی كە تا سەر كەپرەكە دادەخزاو خۆی 
نەوی دەكردو ئاوپژێنی دەكردیت، وەك دەنێو كەژاوەدا بن سێبەرو 
تاریكی بۆ دەهێنان كە ئەو كەمە شەرمەی ماوە بە تەواوی داینێن، 
هەر دوو دەستی هاری دەگەیشتنە ناو جۆگەلەكان، شێت و هەڵوەدا 
لەناو ئەو حەوزە شینەدا پەلت دەكوتاو ڕاوەدووی ماسییەكی سوورو 
سركت دەنا كە ڕاوكردنی وەها ئاسان نەبوو، شاگەشكە بەو سەدەها 
مەلەی لەسەر درەختەكانی چواردەوری كەپرەكە، لە جووكەو چریكە 
نەدەكەوتن، ناچارو سەرمەست وەك زنەیەكی خنكاو تەقیبێتەوە.. پڕ 

بە هەناو و ڕۆحی پەژمووردەو وشكی خۆت تەڕ تەڕ دەبوویت..
چەند جارێك نااڵندت، بەدەم لەزەتەوە بووبێت یان ئازارێك كە هەرگیز 
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لەمەوبەر هەستت پێنەكردبێت، وەك تەڕك لەسەر پشت كەوتبووی، 
وەك  كرابوونەوە  باڵەكانت  بوو،  چەقی  شیلە  لە  دەمی  هێشتا  ئەم 
مەلێكی پێكراو، هێشتا لەوە سڕتر بوویت بزانیت ئەو برینە ئەبەدییەی 
نێوان هەردوو ڕانت برینێكی دیكەی تێبۆوە كە مەحاڵە ساڕێژ بێت، 
پڕ بە هەردوو چنگت خۆڵت  كۆكردبۆوە، نە هەورەكە سەر كەپرەكەی 
بەجێدەهێشت و نە مەلەكانی سەر درەختەكان لە خوێندن دەكەوتن، 
تینوو  زۆریش  بوو،  غەمهێن  خوێناوی و  خوێندنەكەیان  ئەمجارەیان 
بوویت، ئەوەندە تینوو كە زمانت بە بن مەاڵشووتەوە نووسابوو، بە 

عەزرەتێكەوە نااڵندت.. 
))تینوومە .. خەریكە دەخنكێم!((

ئاوەوە  بەسەر  ئەوەبوو  داوایە، خۆی وەك  لەو  بوو  بێئاگا  ئەم هەر 
لەناو گۆمە شینەكە  بێت، هێشتا هەر  باسكەمەلە  بێت و سەرگەرمی 

بوو ..
))ئاگرێك لە هەناومەوە تا كەللەی سەرم دەمسوتێنێ ((

قەستی دەكرد خۆی بخاتە ناو زەریایەكەوە تا ئەو ئاگرە بكوژێنێتەوە. 
ماندووانەو بێباكانە بە سەدای سەنگینی نێرینەیەكەوە زاری كردەوەو 

فەرمانی پێتكرد: 
))هەستە  .. خۆت كۆكەرەوە!((

ئاگردەدا،  موسوڵدانتی  بەر  كە  ژانێك  تورت و  ماسولكەكانت  هێشتا 
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وەها كوشندە كە نەوێرێت هەر دوو قاچی باڵو و ڕاكشاوت بجووڵێنیت، 
لە  كە  بوو  ئەوە  وەك  بوون  قورس  ئەوەندە  باسكیشت  دوو  هەر 
قورقووشم گیرابن. لەناكاو مەلەكان خامۆش بوون، درەختەكان بەدەم 
بای وەشتەوە كە لە باكوورەوە دەهات لە گەاڵكان ڕووت دەبوونەوە. 
نەتدەوێرا چاوەكانت بكەیتەوە، لەوە دەترسای شتێك ببینیت كە لە 

هەموو ژیانت ترساویت بیبینیت.
))هاوار خودایە .. یان بمكوژە ..

یان ئەوەیان خەونێكی ناخۆش بێت و هیچی تر ..!((
))منیش .. ئەوەم نەدەویست.((

لە  خۆی  یان  بێداربووبێتەوە  ناخۆش  خەوێكی  لە  وابوو  ئەوە  وەك 
تاوانێكی گەورە بدزێتەوە دەستی لە گەردنتەوە ئااڵندو لەبەرخۆیەوە 

دووبارەی دەكردەوە كە بیبووریت... 
))من ئەوەم نەدەویست.((

وەك خۆ پاككردنەوەی گوناهبارێك لەبەردەم مەزارێكدا كە داروبەردی 
ماچ بكات، ماچی دەكردیت و دڵی دەدایتەوە، بە نیگایەكی وێڵ و شێت 

ئاسا هەموو جەستەی 
تۆی بە دوو چاوی خوێنینەوە دەپشكنی، خوێنێكی زۆر لە دەوری 
كوتە  وەك  ماچەكان  دەبوو،  پەرت  ڕانت  هەردوو  نێوان  گوڵەكەی 
گۆشتێكی جنراو لەنێوان لێوەكانت جێدەمان، خوێنێك لەسەری زمانت 
یان لێوەكانتەوە تامێكی سوێری دەگەیاندە بن مەاڵشووت، تەڕاییەكی 
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گەرم لە خوێن و ئارەقەی تێكەڵ سێگۆشە تاریك و كوتراوەكەی خوار 
مووسڵدانتی دەخستە ژێر نمە و خوناوێك، لە دەرەوەش چڕی تاریكیی 
هێرشی دەهێنا بێئەوەی بزانیت چەندە تێپەڕیوە بەسەر زەردەپەڕی 
ڕووناكی و  نێوان  جێگۆڕكێیەی  لەو  بوویت  بێئاگا  تەواو  ئێوارەدا، 
تاریكی، بەزەحمەت پێڵووەكانت بۆ هەڵدەهات، دەستەكانت دەلەرزین، 
هەناسەبڕكێوە  بەدەم  كەوتبوو،  تەڕك  وەك  تەنیشتتەوە  لە  بەهرام 
لەسەر پشت  بۆ خۆشی  وابوو  ئەوە  زەحمەت هەناسەی دەدا، وەك 
درێژ بووبێت و هاتووە لە ژێر كەپرەكەدا وەنەوزێك بدات، دەستێكی 
بێ  جووڵەو سڕ جێماو لە ژێر سەری كاس و پڕ ترسی تۆ، ترسێكی 
بردوویت  زەندەقیان  منداڵیتەوە  لە  كە  شتێك  دۆڕاندنی  لە  كچانە 
نەیدۆڕێنی، دەبوو هیچ گەمەیەك نەكەیت هەڵبەزو دابەزی تێدا بێت.. 
پەتێن  پەت  كەرو  و  پاسكیل  سواری  بڤەیە..  غارغارێن  و  ڕاكردن 
وگەمەكردن لەگەاڵ هەتیوو مەتیوی بیژمۆت.. هەر هەمووی مایەی لە 
دەستدانی ئەو پەردەیەیە كە یەكە سەرمایەی كچانە..«بێ -بن-بوون« 
تایەفەت..  و  خۆت  لەسەر  دۆزەخە  دەروازەكانی  هەموو  كردنەوەی 
واوەیال بۆ حاڵت... هەتا درەختەكان كە  تازە تەواو .. گوزەشت.. 
تاوێك لەمەوبەر  لەناو شەماڵێكدا دەشنانەوە، كەچی ورشەی گەاڵیەك 
نەدەهاتە بەرگوێ ، وەك ئەوەی دوا شەوی پاییز بێت و دوا گەاڵیەك بە 
درەختەكانەوە نەمابێ، پتر لە تارمایی تاریك دەچوون تا لە درەخت، بە 
دزییەوە بۆ تاكێك لە گوارەكانت دەگەڕایت كە لە گەرمەی ڕامووساندا 
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بكەیتەوە،  كۆ  نەبوو خۆت  هێزت  كەچی   .. هەڵوەشابۆوە  پچڕابوو، 
ئەو مەستیو مڕبوونەی دوای رامووسان حەزی ئەوەی خستە بەر دڵی 
بەهرام كە دەستی لە ژێر شان و ملی تۆدا دەربێنێ  و زۆر بێباكانە وەك 
جگەرەكەی  بێ،  نماییشێكدا  لە  ئەم  بردبێتەوەو  ڕاوێكی  كە  نێرێك 
ئاگرداو بەدەم مژێكی قووڵەوە سییەكانی پڕكرد لە دووكەڵ و سەری 
بڵند كردو بە بای كرد، هەرگیز ئەم دیمەنە لە ڕاستی نەدەچوو .. 
سەیری  تاوەكو  دەر  چووە  كەپرەكە  لە  سەرپێ  و  هەستایە  هەرگیز، 
تاریكی بكات، تاوێك و گوێت لە شوڕە شوڕی میزكردنەكەی بوو كە 
درێژەی كێشا، دوورتر كەوتەوە وەك ئەوەی خۆی لە تاوانێك بدزێتەوە 
یان بزانێت كە كچێك بایی ئەوەندە شەرمنە كە زات ناكات لەبەرچاوی 
كوڕێكدا نیوە ڕووت خۆی كۆبكاتەوە، یان تەریقبوونەوە لەوەی  كە 
بوو..كە روویدا.. ناهێڵێت بجووڵێت، جلەكانی بەرت و پێاڵوەكانت بەو 
ناوەدا تووڕ هەڵدرابوون، دەبوو تا زووەو جگەرەكەی تەواو نەكردووە 
بێباك  كەپرەكەوە  ژێر  كووپەكەی  لە  بكەویت،  فریا  پڕوزێ   بەپەلە 
تنۆكە ئاوەكان بە ئیقاعێكەوە دەڕژانە ناو قاپولكەیەك كە هەوایەكی 
كشایتەوە،  سەرپێ  و  هەستایتە  كە  دەهێنا،  خۆیدا  لەگەڵ  غەمینی 
خوێنێكی زۆر ڕژابووە سەر بەڕەكەی ژێرتان كە مەگەر خوێنێكی وا 
سەرت  بڕژێت،  قازێكەوە  یان  كاریلەیەك  لەسەربڕینی   بەتەنها  زۆر 
سوڕماو بۆ تاوێك تاسایت، پاشان بیرت كەوتەوە ئەم بەیانییە بەدەم 
سك ئێشەوە بێداربوویتەوە، درەنگ زانیت كە ئێستا سەروەختی خوێن 
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بینینی خۆتە كە دایكە ناوی ناوە بێنوێژبوون، كەمەكێ  ئاسوودە بوویت 
كە هەرچی بێت ترسی ئەوەت نییە ئاوس بیت، نەخۆش ئاسا جلەكانت 
لەبەر كرد، ئەو ترسەی لە منداڵییەوە ڕژابووە ناو خوێنت ئێستاكە 
 .. بوون-ی  بن  بێ   ترسی  دەسووتاند،  دەمارەكانتی  دەكردو  كەفی 
گوناهـ .. گوناهـ .. گوناهـ پڕ بە هەوای خنكاوی ناو سینەت هاوارێك 
بوو شێتی دەكردیت، هەستت كرد جلەكانی بەرت ناتوانن داتپۆشن و 
هێشتا هەر ڕووتیت، تاریكی دەمەو ئێوارە ناتشارێتەوە، بەدەم قوڵپی 
خۆت  تاوەكو  كەپرەكە  ژێر  نەیەتە  كە  لێدەێكرد  تكات  گریانێكەوە 
كۆدەكەیتەوە، بە شكانی كچێكەوە كە هەموو سەرمایەی پاكیزی و 
كەپرەكە  ژێر  بەردی  لە خۆڵ و  دەستت  دوو  هەر  تەنكە  پەردەیەكی 
ژێر  تاریكی  چڕی  یان  ببینیت  هیچ  نەیدەهێشت  فرمێسك  وەردەداو 
هەورو هێڵێك كە هیچ بارانێكی پێ  نییە، هێزی ئەوەی نەبوو جامێك 
بكات،  تەڕ  تۆ  وشكەوەبووی  زاری  هەڵێنجێت و  ئاوەكەوە  كووپە  لە 
لەوەدەچوو بەهرام دووركەوتبێتەوە، دوورتر لەوەی كە بە جامە ئاوێك 
فریات بكەوێت، كە هەنگاوت دەناو لەشت بەدەم لەرزینێكەوە كە هەر 
لە لەرزینی گرانەتا دەچوو هەناوتی دەردێناو ناوكتی دەخست، هەر 

هەنگاوێك و خوێنێكی خەست و مەییوت لێ  دەڕژا...
*

 هەر لەم شوێنەدا بوو، لەسەر لبادێكی سپی پات كە تا ئێستاكەش 
ماكی خوێنەكەی بەسەرەوەو ئەوەندە كاڵ نەبۆتەوە ئەو یادگارە دوورو 
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غەمینەت لەبیر بباتەوە، ترسی جەنگ و ڕژانی ئەم هەموو خوێنە بوو 
كە  تۆ  دامێنی  خوێنەی  گۆمە  ئەو  ڕژانی  یان  كوشتارگاكاندا  دەنێو 
هەڵەتەو دەربەدەری واڵت و شارانی كرد، دوای یەك مانگ لەم خوێن 
پژانە بوو كە سەری خۆی هەڵگرت، پاش ئەوەی بە میهری عاشقێكەوە 

وتت.. 
))مەترسێ  خوێنم هەیە!((

داتە پڕمەی گریان.. گریانێك كە ژیر نەبیتەوە، وەها بە كوڵ دەكواڵیت 
كە پەری زەندەقچوو، چمكی كراسەكەتی ڕادەتەكاندو بەدەم قیژەوە 
دەستەو دامێنت دەبوو .. بێئاگا لە زریكەی پەری و مەلی پێكراوی ناو 

چنگت هاوارت دەكرد ..
))خودا هاوار .. بۆ نەتكوشتم؟((

لە قیژەو هاواری خوشكە چكۆلەكەت ڕاچەنیت و وەئاگا هاتیتەوە كە 
خۆی و كوكوختییەكی بریندارو مردارەوەبوو بە دەستییەوە، خۆی بە 

سینەتدا دەكوتاو دەپاڕایەوە..
))دادیل .. مەگری .. بۆ وادەكەی دادیل؟((

نەتزانی چۆن مەلی پێكراو چۆتە ناو چنگی، توند لە ئامێزت گرت و 
ماچت كرد، بە شەرمێكەوە .. شەرمی خوشكی گەورە كە هەترەشی 
خوشكە بچكۆلەكەی بردبێت بۆنت دەكردو سەرو پرچت هەڵدەگڵۆفی و 
فرمێسكەكانیت دەسڕییەوە، شپرزەو خێرا كوكوختییە كوژراوەكەت لە 

دەستی دەرهێنا، بە ترسێكەوە دەیپرسی..
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))بۆ كوشتیان دادیل؟ چی لێبكەین دادیل؟((

ڕیز  كە سێ   دەكرد  تەڕەكانیت  چاوە  پەرۆشییەوە سەیری  بە خەم و 
فرمێسكی دەباراند، خوشكانەو بە نەغمەیەكی مندااڵنەوە پێتوت..

))هەر ئێستا چاڵێكی بۆ هەڵدەكەنین .. با پشیلە نەیخوات.((
بەدەم فرمێسك سڕینەوە لە نزیك كەپرەكە بە پەلیكە دارێك چاڵێكی 
كوكوختییەكە  كە  بوو  قووڵ  ئەوەندە  بایی  بەاڵم  هەڵكەند،  چكۆلەت 
تاوەكو  بدۆزێتەوە  بشارێتەوە، داوات كرد پەری دوو بەردی گەورۆنە 
ناشتنی  بەردو  پەیداكردنی  بەدەم  گۆڕەكەی،  كێلی  بە  بیكەن 
كوكوختییەكەوە فرمێسكەكانی نەدەوەستان، كە تەدارەكی ناشتنەكە 
تەواو بوو بە دیار گۆڕێكی چكۆلەوە دۆش دامابوون، منگنانەو بەدەم 

گریانەوە پرسی..
))ئەم كوكوختییەش دەچێتەوە بەهەشت دادیل؟((

))هەر ئێستا بە قوربان ..((
))كەی .. كەی دادیل؟((

))كە ئێمە ڕۆیشتین .. ڕۆحەكەم ..((
كە خوێنی  بینی  كوژراوە  كوكوختییە  ئەو  وەك  جاران خۆت  دە  تۆ 
هەردووكتان لە ژێر ئەو كەپرەدا تكان، هەر تاوێك لەمەوبەر بە ئاسماندا 
سەربەستانە لە شەققەی باڵی دەدا، بۆ دەبێت خوێنی پاكیزەییی تۆو 
كوكوختییەكە لەژێر هەمان كەپرو دوو لبادی دەستكردی خاڵت بڕژێن؟!
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***

بالكۆنەكە وەستاویت و سەیری بااڵی منارەكە دەكەیت،  هێشتا لەناو 
لەسەرەوە بۆ بناغەكەی، لە بناغەوە بۆ ترۆپكی كەلبووی كە ناڕێك 
لێرەو لەوێدا خشتەكانی كەوتوون و خوراون، وەك ئەوەی دەعبایەك 
لە ئاسمانەوە دابەزیبێت و لە هەر هەموو الیەكەوە قەپاڵی لێگرتبێت، 
ئاخۆ چەند چینی خوراون، لەو كۆترە شینكەو كێوییانە ڕادەمایت و 
كەیفساز بوویت كە بە دەوری منارەكەدا هەڵدەفڕین، دوور تا چاو بڕ 
دەكات بە تاك و جووت و پۆل پۆل بەسەر ماڵەكان و كەالوەكاندا ڕووەو 
ئاسۆ لە شەققەی باڵ دەدەن، ڕووەو شینایی ئاسمان و خۆ لە هەتاودا 
گەرچی  دەبن،   منارەكە  گەردانی  بااڵ  دێنەوەو  مەستانە  دەشۆن و 
سااڵنێكی زۆر تێپەڕین كەچی خەونەكانت پڕن لە كوكوختی و كەو و 
كۆتری كوژراو، هەمیشە خەونی ئەو كوكوختییەیە كە بە ئاسمانەوە 
پێكرا كە دوا چریكەی خوێنینی پاش پێكران لەتەك سەدەها فڕندەی 
هەر  دەبارێن،  تۆدا  بەسەر  پەڕەكانیان  گەندە  شاپەڕو  وەك  دیكەدا 
لەو ڕۆژەوەی لەناو باخەكەی خاڵتدا، هۆمەر كوكوختییەكەی كوشت و 
دە  دووبارەو  خەونێكە  دەبینیت،  جڕناوفڕنا  خەونی  ناشتت  خۆت 
گەورۆنە  كۆترێكی  یان  كوكوختییەك  وەك  و  تۆیت  دەبێتەوە،  بارە 
بەسەر ئاسمانی باخێكدا بێئاگا لە خەیاڵی ڕاوچییەكان ئاسمانان تەی 
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دەكەیت، بێئاگا لە ڕازو نهێنی ناو دڵی پیسی ڕاوچی دەنیشیتەوەو 
هەڵدەفڕیت، هەمیشە بەسەر گردو تەپۆلكەكانەوە هۆمەر-ت لێ  پەیدا 
دەستەوە،  بە  تاپڕ  مرادخانییەوە،  شەرواڵ و  هەمان  بە  هەر  دەبێت، 
نیشانەت  ڕاوچییەوە  سەد  دڵی  ڕۆح و  بە  تێكەڵ،  جامانە  مشكی و 
لێدەگرێتەوە، تۆش سەرمەستی هەتاو و هەوای بن باڵەكانت مەحاڵە 
خەیاڵی خوێناوی ڕاوكەرەكان بخوێنیتەوە، تا گڕی ساچمەو پێكران و 
كەوتن و دەنووك لە خۆڵ چەقین.. سووسەی هیچ ناكەیت، ڕاوچییەكان 
لەناو خەونەكانتدا جێگۆڕكێ  دەكەن: هۆمەر، باوكت، براكانت، بەهرام، 
پیاوانی بنەماڵە تا دەگات بە كوڕوكاڵی گەڕەك، هەرجارەو یەكێكیان 
دەتپێكێت، وای لێهاتووە هەندێك شەو لە ترسی تارمایی ئەو تاپڕ بە 
دەست و تفەنگچییانە پتر بە ئاسماندا هەڵدەفڕیت، گوللەی گڕگرتوو 
تاوێك خێراو تاوێك هێواش ئاسمانەكانت بۆ دەگەڕێت، وەك واشەیەكی 
نەفرەتی گوللەی گڕدار بەدوای كلكتەوە ..جارێك بەر باڵی ڕاستەت و 
جارێك چەپ، جارێك چاوەكانت پڕدەكەن لە خوێن و جارێك دەنووكت، 
هەمیشە نیوە زیندوو دەكەوتیتە بەر پێیان و هەر تاوێك و لەناو لەپی 
یەكێكیاندا دەمردیت، جار هەبوو تیماریان دەكردیت، ئاو و دانیان بۆ 
ڕۆدەكردیت، زیندوو دەبوویتەوەو لە قەفەزیان دەنایت، بەاڵم هەرگیز 
ئازادو بەرەڵاڵ نەدەكرایت، پەڕو باڵیان دەكردیت نەبا بفڕیت، چەندە 
لە مەلێكی شكەستەباڵ و پاشووبەستە دەچیت، خۆزگەت دەخواست 
نافامن،  سنوور  كە  فڕیوانەی  بەرز  باڵندە  لەو  بوویتایە  یەكێك  كە 
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بەسەر گوندو شاری غەریب و باخەكانی دونیاو سنوورە دەستكردەكان و 
بكردایە،  ڕاوكەرەكان كۆچی گەرمیان و كوێستانت  نیشانەی  لە  دوور 
جارو بار كلكتیان قوت دەكردو لەنێو ژن و منداڵەكانیاندا بەرەڵاڵیان 
دەكردیت، هەندێكجار بەدەست منداڵە هارو چەتوونەكانەوە باڵەكانت 
هەڵدەوەرین، كچان و كەیبانووی ماڵەكان كە غەمگین و ماندوو دەبوون 
بە دەست ئەرك و ئیشی ناوماڵ و لە داخی باوك و مێردو براكانیان سۆل و 
دەمردیت،   .. لێدەنایت  پێیان  ئەنقەست  بە  تێدەگرتیت،  گەسكیان 
تۆالزە  كە  دەبوویتەوە  بێدار  گوێزانە  تیغەو  ئەو  ئازاری  لە  جاروبار 
ڕاوێكی  دیكەو  خەونێكی  ملت،  سەر  دەیانخستە  تۆسنەكان  تووڕەو 

دیكەو مەرگێكی دیكە ..  

پڕ  هەقایەتە  داستان و  ناو  پاڵەوانی  وەك  مت  كت و  بوو،  واش  هەر 
هۆمەر-ی  دەگەڕێت،  بەڕاست  كە  ناخۆش  خەونێكی  وەك  درۆكان، 
تۆ  كە  الیەكەوە  هەموو  لە  بوو،  لێزان  چاپووك و  ڕاوكەرێكی  تاین 
تۆش  دادەنایەوە،  داوی  تەپكەو  فاقەو  ئەم  دەكرد  بۆ  باڵەفڕەت 
نێچیرێكی شكستەباڵ و دەنووك پڕ خوێن، برسی و تینوو، النە خراپ و 
ئاسمانت پڕ دووكەڵ، ماندووی دەست چاوەڕوانی سااڵنێكی دوورودرێژ، 
لبادەكە كە  ئەو خوێنەی سەر  بواردوو وەك  بەڵێنێكی كۆن و ڕەنگ 
هیچ  كە  كۆن  ڕادەیەك  بە  دایپۆشی،  زەمانە  تۆزی  چڵك و  دواجار 
دونیا  تا  ئیتر  لبادێك كۆن و جێماو كە  نەمێنێت،  نەخشێكی  نیگارو 
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دونیایە جارێكی دیكە ژوانێكی دیكە نابینێتەوە، شەش مانگی یەكەم 
نامەو سێ  پۆستكارت و سێ  وێنەی خۆی بۆ تۆو كەس و كار نارد، لە 
ئێران و توركیاو یۆنان-ەوە، نامەی یەكەم درێژو پڕ سۆز بوو، نامەكان و 
كارتەكان بۆنی دەست و پلی ئەو پەیكە ناشارەزایانەی لێدەهات، بۆنی 
چڵك و ئارەقە، لە دە الوە دڵۆپەی ئاو بێت یان ئارەقە یان فرمێسك 
چەندین وشەی سڕیبۆوە، نامەكان جار لە دوای جار كورت دەبوونەوە، 
دەبوون بە كارتی ڕەنگاو ڕەنگ، دیمەنی شارانێك كە پڕن لە جادەی 
ئاوەدان و خەڵكی خاوێن، تاوەرو باڵەخانەو بورجی بڵند كە منارەكەت 
بە بەراورد لەتەك ئەواندا پەنجە تووتەیە، لە ڕەسمەكاندا تەنیاو لە 
كۆتایی  بێ   خەمی  وەك  سنوور  بێ   بەرین و  بەر  زەریایەكی  قەراغی 
وابوو زەریاكان  ئەوە  ئیتر وەك  چاوەڕوانی، هەر ئەو شەش مانگەو 
جەهەننەمی  بێت..ئاخۆ  كرد  وێڵیان  رێگاكان  یان  دابێت..  قووتیان 

ئەودیو كێوەكان سووتاندوویەتی یان بەهەشتەكانی فریویان داوە؟ 

ڕاپەڕین هات و دەستەدەستە كوڕوكاڵی هەڵەتە دەردەكەوتنەوە، گەنج و 
پیر، ژن و پیاوی زۆر .. خۆیان و جانتای پڕ لە غوربەت و تاسەو سۆزی 
جودایی، دونیایەكی جەنجاڵ و ئاوس بە حەزو خۆزگەو چاوەڕوانی .. 

چاوەڕوانی هەموو شت و .. هیچیش..
))خودایە بۆ نامكوژیت؟((

جاری وا هەیە بە سەعات ئەم بالكۆنەو پشت پەنجەرەكە بەجێناهێڵیت، 
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دەیەها سكێچی ئەم منارەیەت كردووە، كە هۆمەر وەك بووكێكی تازە 
نەخشی  نیگارو  بۆخۆی  كە  خانووە  ئەم  لەنێوان  كردیت  سەرپشكی 
سەردەم مێژوویەكی دێرینەو یان چوونە ناو كۆشك و تەالرێكی تازەی 
ناو خۆشترین گەڕەكی شار كە خواپێداوەكانی ناویان ناوە ))گەڕەكی 

شانشین((.. تۆ وتت..
))ئەم منارەو خانووە دوو توحفەی جوانن .. چاوم لێیان تێر نابێت 

))..
بە چرپەوە پێیوتیت..

))كەس نایزانێت .. دەنگۆیەك هەیەو گوایە ئەم گەڕەكە پەڕپووت و 
داڕووخاوە بە منارەكەوە تێكدەدەن ..چونكە واتەواتەكە راست بێت 

یان درۆ ..گوایە لە گوینە منارەكە بڕووخێت((
سمی و  كوكوختییەكەی  دڵی  كە  وابوو  گوللەكە  وەك  هەواڵە  ئەم 
كوشتی. چی خوێنی لەشت هەیە تەوژمی هێنا بۆ سەرت و بە قەهرەوە 

وتت..
))مەگەر بەسەر خۆیاندا بیڕووخێنن ..!((

بە ترس و دڵەڕاوكێوە لە بەرامبەر تۆدا كە دەیزانی وەك هونەرمەندێك 
چەندە تووڕەو غەمگین دەبیت، بە دەنگێكی لەرزۆكەوە دركاندی..

هەر  سبەی  نا  ئەمڕۆ   .. الربۆتەوە  داڕزیوەو  منارەكە  ))گوایە 
دەڕووخێ .((

))جا لە دەستیان دێ ؟((
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))هەموو شتێكیان لە دەست دێ، چەندین خانووشیان كڕیوەتەوەو 
نیازیانە بیكەن بە بازاڕو دوكانی تازە بابەت.((

))هەر ئەم قسەیەت وام لێدەكات لێرە نەجووڵێم و مەگەر تەرمەكەم 
لەم ماڵە ببەنە دەرەوە!((

چەندە شاگەشكە بوویت كە جوامێرانە دەستی لە ملت كردو دڵنیای 
ئەوەیان  تۆیە،  پەنای  پشت و  هاوسۆزتەو  بڕیارەدا  لەم  كە  كردیت 
یەكەمین جار بوو كە ئەگەرچی خۆی دۆستی ئەو پیاوە خواپێداوانە 
كردبوو،  خۆش  گەڕەكەكە  منارەكەو  ڕووخانی  لە  مرخیان  كە  بوو 
كەچی تەنیای نەكردیت و هاتە ناو ئەو جەنگەوە كە تۆ خوێنی خۆت 
بۆ دەڕشت، چەندە سۆزو ڕێزێك لە ڕۆحتدا بۆ ئەو پیاوە گەورەتربوو 
ئەوەیان  بڵێیت  تۆ  دەتبینی.  ڕاوچی  چەكبەدەست و  وەك  تەنها  كە 
یەكێك لە تەڵەو فاقەكان نەبێت كە وا بكات سۆزی ژنانەت بكڕێت؟ 

كێ  دەزانێت؟ ڕۆژگارەو دێت ...

بكاو  سەرسامت  پتر  ویستی  زەماوەندەكەتان،  لە  مانگ  یەك  دوای 
بۆ  شاخی  ڕۆژانی  سەرگوزشتەی  كە  شەوێك  بیت،  شاگەشكە 
نیگای  عاشقێك  پیرە  وەك  مەستانە  هەڵدەداو  پێكی  دەگێڕایتەوە، 
لەگەڵدا  شەرابی  پێكێك  كە  لێكردیت  دونیای  تكای  دەكردیت، 
بخۆیتەوە، سوێندی خوارد كە ڕازێكی لە دڵدایەو تۆ شادومان دەكات 
پێكەكانتان   .. نایدركێنێت   .. هەڵنەدەیت  تەكدا  لە  پێكێكی  گەر 
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زرنگانەوەی  گرت،  گوێت  ژنانەوە  گەرم و  زۆر  مەراقێكی  بە  هەڵداو 
پەرداخەكان خۆش هاتە گوێت و مەستانە وتی..

))بە خۆشی چاوەكانت .. نۆش((
كرد  چاوەڕێت  بدەیتەوە،  نۆشەكەی  وەاڵمی  دەكرد  شەرمت  هێشتا 
لستەوەو  شەرابەكە  بە  تەڕبووی  لێوی  دەم و  كە  بدركێنێت،  ڕازەكە 

دەستی بە سمێڵیدا هێناو وتی..
))تۆ هونەرمەندیت و دەزانم چەندە حەزت لە شتی كۆن و عەنتیكەیە، 
قەدیمە،تەنها تۆم دیوە  بەم خانووە  تا دەگات  لە گۆزەیەكەوە  هەر 
قەدری ئەو شتە سەیرانە بزانیت.. هەر بۆیە ئەم خانووە دیاری منەو 

لەسەر تۆ تاپۆی دەكەم!((
ڕامایت و تاسایت، لەالیەكەوە وەك نموونەی تەالرسازی دوو سەدەیەك 
كڕین و  كە  خانوویەك  هەر  وەك  لەوالوە  بوویت،  سەرسام  لەمەوبەر 
فرۆشتنی لەسەرەو نرخی هەیە غەمگینی كردیت، وەك ئەوەی نیازی 

دڵت بخوێنێتەوە .. دڵنیای كردیتەوە..
هیچ  منیش  بۆ  نییە،  ماڵ  موڵك و  مەسەلە  تۆ  بۆ   .. دەزانم  ))من 
مانایەكی نییە .. بۆ تۆ نموونەی نەخش و نیگارێكە، هەیكەلێكە وەك 

ئەم منارەیە كە خۆشت دەوێ((

بێئاكام،  بێنەوبەردەیەكی  ناو  بكەویتە  نییە  مانایەكی  هیچ  دەتزانی 
چونكە بێگومان بوویت لە نیگاكانی و شێوەی وتن و بڕیارەكەی كە تازە 
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مەحاڵە بتوانیت پەشیمانی بكەیتەوە، بەتایبەتی كە هەر زوو خۆی 
مەست كرد، مەستی بۆ هەمیشە پیاوەكان دەخاتە سەر ئەسڵی ئەو 
كانزا و مەعدەنەی لێوەی دروست بوون، چ بەخشندە بێت چ قرچۆك، 
چ دڵڕەق بێت و چ میهرەبان، چ كەیفخۆش و چ نیگەران.. دەیەها جار 
ئەم ڕازەت لە باوك و براكانت و بەهرام بیستبوو، سەیرێكی منارەكەت 
كرد كە تریفەی مانگ دەنێو بەرگێكی زیوین نواڵەیەكی ڕۆشنی كردبوو 
بە كاڵوی سەری، هەر دەتوت تەماعی ئەوەیە لە پەنجەرەكەوە بێتە 
ژوورێ  و لە تەكیاندا دابنیشێ  و یاداشتەكانی سەردەمێكی دێرینیان بۆ 
بەخشندەیی  كە  نێوانیان  خامۆشی  هەوای  شكاندنی  بۆ  بگێڕێتەوە، 

هۆمەر خوڵقاندی .. تۆ پرسیت..
))تۆ بڕوا دەكەیت ئەو منارەیە ئەوەندە الر بووبێتەوە كە بڕووخێت؟((
بە شەرمی پیاوێكەوە كە لە دڵی گران بێت دان بەوەدا بنێت نەزانەو 
لەوە خراپتریش ئەوەبوو خۆی وا بنوێنێت كە هەموو شتێك لەسەر 
ئەو دەنگۆیەو منارەكەش دەزانێت، ڕاماو پەنای بردەوە بۆ پێكەكەی 

تاوەكو شپرزەبوونی خۆی بشارێتەوەو لە ژێر لێوەوە وتی..
))تێناگەم ئەم هەرایە چییە، لەوەتەی من لەم ماڵە لە دایك بووم و 

ژیاوم ئەو منارەیە قیت و قۆز وەستاوە!((
ڕۆژانە بە چواردەوریدا دەخوالیتەوە، لە ژێرەوەڕا سەرت هەڵدەبڕی و 
لە بالكۆنەكەوە وەك پەیكەر بە دیارییەوە نەدەجوواڵیت و چاوەكانت 
لێ  نەدەتروكاند، لێرەو لەوێ ، جارو بار، خشتێك دووانی لێدەبۆوەو 
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دەكەوتە خوار، تۆ بە میهرو سۆزێكەوە وەك ئەوەی دڵی كەوتووی 
هەر  دەتپاراستن،  هەڵدەگرتەوەو  خشتەكانت  هەڵبگریتەوە،  خۆت 
بە  كردتان  كۆكردەوەو  نووسەرت  هونەرمەندو  سەدەها  ئیمزای  زوو 
پەراوێزی داواو نامەیەك بۆ ڕێكخراوی )یونسكۆ( كە هەتا زووە ئەم 
میراتە هونەرییە نۆژەن بكرێتەوە، لەبەرچاوی تۆ ڕێك و ڕاست بەناو 
ئاسماندا ڕۆچووبوو، لە ترۆپكەوە تاوەكو بناغەكەی كون و كەلەبەری 
وای تێكەوتبوو كە ببنە هێالنەی كۆترو چۆلەكە پاساری و مارو مێروو، 
فڕندەكان لە ترسی هێرشی لەناكاوی منداڵەكان و كوڕە الوەكان كە بە 
دارالستیك و بەردەقانی نیشانەیان دەگرتەوە، یان لە ترسی شەقژنی 
تاپڕو ساچمەزەنەكان،زەندەقچوو بە گڕدانی ئاسمان بە پۆل و بە تاك 
دەتەران،  قەیرێك  هەڵدەفڕین و  ئاسمان  ڕووەو  منارەكەوە  زاركی  لە 
ساڵ دوای ساڵ لە ترسی ئەو هەموو بەردو ئاگرە كەمتر دەبوونەوە، 
لەیادت ماوە سااڵنێك لەمەوبەر هەر دەتوت ئەو منارەیە هێالنەی مەلە 
كێوییەكانە، هەمیشە بە قەڵەمی ڕەساس چەندین دەفتەرت پڕ كرد لە 
سكێچ و نیگاری منارەو مەلەكان، تۆ خۆت وەك هوزارێكی بەندكراوی 
ناو قەفەزێك بەغیلیت بەو مەلە سەربەستانە دەبرد، بەاڵم كە ئێستاكە 
لە  مەزن  منداڵ و  لە چەك و  پڕبوون  ماڵەكان  نەماوە،  ئیرەییەت  ئەو 
تەقەكردن ناسڵەمێنەوە، كۆتر كوشتن و ژن كوشتن وەك یەك ئاسان 

بووە ...
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سەرەتا لە نیگارو سكێچەكانتدا منارەكە پتەو و دامەزراو و ڕێك و ڕاست 
منارەی  سكێچی  چەندین  هەنووكە  كەچی  هەڵكشابوو،  ئاسماندا  بە 
لە  هەتا  دەبێتەوە،  قوت  دەستت  ژێر  لە  ڕووخاو  نیمچە  چەماوەو 
خەونەكانیشتدا هەر منارەیەو بەسەر تۆو ماڵەكەتدا دەڕووخێت، هەر 
هەمووشی لەشێوەی منارە خۆشەویستەكەی خۆتە، هەر هەمووشی لە 
ئاكامی ئەم واتەواتەیە كە لە چایخانەو مەیخانەو مزگەوت و سەر الپەڕەی 
جار  منارەكەیە،  الربوونەوەی  باسی  هەر  باس  گۆڤارەكاندا  ڕۆژنامەو 
جار لە ڕادیۆو تەلەلفزیۆنەكاندا دیداری بۆ ساز دەكرێت و ژمارەیەك لە 
ئەندزیاران و شارەزایان زوڕنای ئەوە لێدەدەن كە ڕووخانی مسۆگەرەو 
بشڕووخێت ئەو مااڵنەی چواردەوری خۆی كاول دەكات، تۆ كۆڵێك 
گومان لە فڵتەفڵتی ئەو موهەندزانە دەكەیت ..هۆمەر تووڕەو داخدارانە 
لەبەر دڵی تۆ كە دەزانێت نیگەرانیت بەو دەنگۆیە .. خۆی پێناگیرێ  و 

هەڵدەداتێ ..
))ئەو قسە هەلەق و مەلەقانە چییە، خەڵكێكی عەقڵ سووكە، تەاڵقم 
 .. هەیە  ئەسەریمان  منارەی  یەك  لەدوایە،  تری  مەرامی  كەوتبێ  
ئەسڵ و  نەكەیتە  گوو   .. دەیڕووخێنن   .. نەكراوە  ئاودیو  پێیان  كە 

فەسڵیان؟!((

كە خەم و داخێك تووڕەی دەكرد .. ئاسان هەڵدەچوو، وەك پیشەی 
زەمانی زوو دەستی بۆ دەمانچەكەی بەر پشتێنی دەبرد، هەناسەی 
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سوارو كۆكینی نەدەوەستا، چاوەكانی دەردەپۆقین، بەدەم كۆكینەوە 
سوور هەڵدەگەڕاو دەكەوتە سەر ئەژنۆ، كێشانی ئەو هەموو سیغارە 
پشووی تەنگ كردبوو، مەیخواردنەوەش سەربار .. بابەتی سەر مێزی 
نانخواردن و ناو پێخەفیشیان ببوو بە خەمی منارەكە، لە گەڕانەوەی 
بۆ كوردستان لە سەفەرێكی كورتی بۆ ئاوروپا كە ناچار ساڵی دووجار 
دەچووە الی دكتۆرەكانی،سۆزی باوكانەش دڵی گەرم دەكرد تاوەكو 
ئەلبوومی بۆ  چاوی بە منداڵەكانی بكەوێتەوە،لە گەڕانەوەیەكدا دوو 
و  تەالر  و  مۆنیومێنت  منارەو  بورج و  لە  پڕبوو  كە  دیاری  بە  هێنا 
كۆتەاڵ. هەر كاتێك كۆكەكەی لێدەپژا دەبوو تۆ حەب و دەرمانەكانی 
دەهات  تا  دەداو  كورتی  لە  هۆمەر  ساڵ  دوای  ساڵ  بخەیت،  فریا 
باریك و بنێستر دەبوو، دەستەكانی دەلەرزین و ئاسان ڕەنگی دەپەڕی و 
زەرد هەڵدەگەڕا، لە ساڵی شەشەمی زەماوەندەكەتاندا شەنگ و هێزی 
جارانی نەماو لە دوو مانگدا بەقەد دە ساڵ پیری ڕۆحە گەش و پڕ لە 
قۆشمەكەی لێ  سەندەوە، تۆ زانیبووت كە لەگەڵ پۆلێك لە بەرپرس و 
هەرگیز  وەلێ   كرابوو،  دەرمانخوارد  لەمەوبەر  سااڵنێك  پێشمەرگەدا 
ژەهراوی  چیرۆكی  دەینواند،  ساغڵەم  چاپووك و  نەبوو،  دیار  پێوەی 
بوونی ئەو پۆلە پێشمەرگەیە لە شاخ بە مەنجەڵێك دۆڵمەی دەست 
دووانیان  دایەوە،  دەنگی  شارەكانیش  گوندو  لە  دیاری سیخورێك  و 
مردن و ئەوانی دیكەش دەبوو تا ماون لە ژێر چاودێری دكتۆرەكان و 
چارەسەردا بمێننەوە، دوای ئەو هەموو سااڵنە یەكە یەكە لێیان بە 
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لەرزینی  ڕشانەوەو  بوون و  خوار  بەدەم  نیشانەكانی  دەكەوت،  دیار 
سەرو دەست دەستیپێكرد،گۆد و گێڕ بەرێگادا دەڕۆشتن وەك ئەوەی 
شەپڵە لێی دابن،  لە دوا ساڵی تەمەنی هۆمەر-دا تۆ پتر لە پەرستار 
دەچوویت تا خانم و كەیبانووی ماڵ، كە لەناو جێگادا كەوت چەندەها 
جار لە ئامێزی تۆدا دەگریاو خەونی بەوەوە دەبینی كە بۆ یەكجاری 
دیكە بە هەمان هێزو شەنگی جاران وەك گورگ غاربدات و بچێتەوە 
ناو ئەو شاخ و كێوانەو شێتانە دوا ڕەشەڕاوی خۆی بكات و چش لەوەی 
دەمرێت، ئەم جوامێرانە دركاندی كە لە شاخ ژەهراوی بووە، بەاڵم تۆ 
خۆت لەوە مردووترو نائومێدتر بوویت پێشبینی دەردی گران و مەرگی 
هیچ كەسێك بكەیت، بیرتە كە دایكت چەندە غەمگینانە لێت پاڕایەوە 
كە ئەوەیان هەلێكەو تا كەی چاوەڕێ  دەبیت و دەستەو دامێنت بوو كە 
خۆت لە قسەو قسەڵۆكی دۆست و دوژمنی ناو بنەماڵەكەو كەس و كارو 

دەرو دراوسێ  قورتار بكەیت..
نە  من و  نە   .. بردووین  مێشكی  زەالمە  ئەو   .. شیرینەكەم  ))كچە 
باوكت نازانین چی پێبڵێین، ئەو برازا حەرامزادەشم دەنگ و سەنگی 

نییە .. بەتەمای چی .. خۆ بەنیاز نیت كەزی سپی بهۆنیتەوە؟!((
كردبوویت،  دیاری هەراسانی  نامەو  تەلەفوون و  بە   .. بوو  واش  هەر 
نەماوەو  هیچی  منداڵەكان  دایكی  لەگەڵ  كە  خواردیت  بۆ  سوێندی 
تەاڵقی رەسمی هەیە، تۆ دركاندت كە تۆ هەرگیز خواستی وات نییە، 
ئەوان  بووە،   ناسینی تۆ  لە  بەر  ئەم سوێندی خوارد كە تەاڵقەكە 
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خودا  بۆ  تەنیایی  بێت،  ڕەبەن  ناكرێت  ئەمیش  ناگەڕێنەوەو  تازە 
خاسە، تۆش دڵشكاو و غەمینانە گوێت دەگرت و خەندەیەكی خوار لە 
نییە،  بەڵێ  و نەخێرت  زارت دەكەوت، كە دەیزانی خامۆشی و كەچی 

سەرمەست و شەیدایانە لێت دەهاتە پێشێ  و دەیوت.. 
))ڕاستە تەمەنم هەیە، بەاڵم ئەوەش بزانە كە دڵی ئەسپێك وا لەناو 

دەففەی سینەمدا.((
لێكدا لێكدا بە مشتەكۆڵە سەر سینەی خۆی دەكوتی، تۆش زەردەیەكی 

ئاشكراترت  لەسەر لێوان بار دەكرد .. ئەم كەیفسازتر دەینەڕاند..
))من عومری جوانی خۆم لەسەر ئەم خاكە دانا، مووم لێنەهاتبوو 
بوومە پێشمەرگە .. تێدەگەی .. ئەم ئازادییە بە هەموو نازو نیعمەتی 
من  شەهیدان  گۆڕی  بە   .. وەڵاڵ  ئەرێ   ئا..   ناگۆڕمەوە..  ئاوروپا 
شەیدای عەقڵ و فەننەكەتم كە لە هیچ ژنێكدا نەمدیوە.. ئەرێ  وەلاڵ..

شێتی ئەوەم.. نەك بەتەنها جوانیت..((
هەرگیز  كە  هەبوو  كەللەڕەقی  ڕاوكەرێكی  ڕەوشتی  ڕاستی  بە  هەر 
دەستبەرداری نێچیرەكەی نابێت، ناچار دوای هێن و منهێنێكی زۆر ئەو 
نهێنییەت دركاند كە لە هەموو ژیانتدا شاردبووتەوە، هەرگیز بڕوات 
نەدەكرد ئەم ڕازە لەالی نێرینەیەك بدركێنیت، نهێنییەك كە مەزەندەت 
دەكرد هۆمەر لەبری دوو پێ ، چواری دیكە قەرز بكات و ئەو ناوە چۆل 
بكات، ئەو ئێوارەیە بوو كە شەكراوی یەكێك لە خوشكە بچووكەكانت 
سەردانت  كە  دەدۆزییەوە  بیانوویەكی  هەل و  هەمیشە  دەخوورایەوە، 
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بوویت و  نائومێد  پەست و  دونیا  هەموو  خۆت و  لە  كە  دواجار  بكات، 
ئەمیش هەراسانی كردبوویت بە حەزێك كە گوایە بووەتە عەشقێك 
دەكوژێ  و  خۆی  نەدەیت  مل  گەر  كردۆتەوە،  سەری  لەسەر  ئاگری 

خوێنی ڕژاوی لە ئەستۆی تۆیە، بەدەم لەرزە لێوەوە پێتوت..
))بەاڵم بەكەڵكی تۆ نایەم .. بە هیچ شێوەیەك كەڵكی شووم پێوە 

نییە ..((
قسەكەت لە زار دانەكەوتبوو كە هۆمەر پرسی..

))مەسەلەی خاڵۆزاكەتە .. بەهرام .. دەیزانم .. من حسابی فلووسێك 
بۆ ئەو شتانە ناكەم، ئەاڵهووممە بتەوێت تا قیامەت چاوەڕێی بكەیت؟((

))نا .. زەحمەتە بیزانیت!((
بەوپەڕی متمانەوە تێهەڵچۆوە..

))ئەوە چییە ..! نفووسی تۆ الی منە، سەرلەبەری ژیان و ئەحواڵت 
بەاڵم  نەبووە،  قاتی  من  بۆ  ژن  بژمێرم،  هەناسەكانیشت  دەتوانم   ..
من شەیدای كەماڵی عەقڵتم بەر لە جەماڵت .. هەرچییەكە تكاكارم  

پێمبڵێ  .. خانمەكەم ..((
بێت و  نائومێد  كە  نیازەی  بەو  هەڵێنا  زارت  بێباكانە  نابەدڵ و  زۆر 

بتۆرێت، واز لەو هەوەس و مەیل و ڕۆحی ڕاوكەرئاسایەی بێنێت..
))تۆ پیاو و جوامێر دیاریت، ڕازو نهێنیم بپارێزە كە كەس نایزانێت 
جگە لە خۆم، ئەو گومانەشم هەیە كە دایكم شكی كردبێت من بێ  

گرفت نیم ..!((
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دەستی بۆ سمێڵی بردو سوێندی بە شەرەف و گۆڕی شەهیدان خوارد 
كە نهێنی و ڕازەكەت لەگەڵ خۆیدا دەباتە ژێر گڵ..بێ  خەیاڵ و مردووانە 
لێكدی ترازان ..  برینێكی قەڵەشتی بێت  لێوەكانت وەك ئەوەی   ..
ئەو دوو وشەیە وەك دوو دڵۆپ خوێن بن لە زارتەوە تكان، برینێك 
هەنووكە  شاردبێتییەوەو  ئەستوور  قەتماغەیەكی  بێت  تەمەنێك  كە 
البچێت و خوێن داچۆڕێنێت، برینێك شاراوەتر لەو برینە بزرەی دامێنت 
كە لە ساڵێكی خوێناوی و لە مانگێكی بێ  مانگ و لە ڕۆژێكی ڕەشدا لە 

تۆدا پژا .. تەنها دوو وشە وەك دوو تنۆك خوێنی سیا:
))من ...ژنم ..!((

خۆی  داماوانە  دەستەپاچەو  خوێن،  لە  پڕبوون  چاوەكانی  ڕاماو 
ڕادەژەند، وەك ئەوەی ژانێك لەناو جەستەیدا بە پێچ و لوول بگەڕێت، 
چنگی توند كرد، بێئاگا لە خۆی دەستی بۆ دەمانچەكەی برد وەك 
خۆیەوە  لەبەر  دەگەڕا،  دڵیدا  لە  غەزەبێك  كە  هەمیشەیی  پیشەی 
بەدەم ورتە ورتەوە كە بە ئاستەم گوێت لێبێت دووبارەی دەكردەوە.. 

))ئەوە چی بوو؟ ئەوە چی بوو؟((
لەبەر خۆیەوە وەك مار دەیفیشكاند، تاوێك و تەوێڵی زەنگۆڵ زەنگۆڵ 
ئارەقەی دەتكاند، بە دەنگێك كە لە زرنگانەوەی چەكوشێكی ئاسن 

دەچوو لەسەر سندانێكی پۆاڵ .. لێتی پرسی..
))لەگەڵ خاڵۆزاكەت؟!((
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))خاڵۆزاكەم ..!((
بێئاگاو داخدارانە ددانەكانی بەسەر یەكدیدا قرساند وەك ئەوەی كوڕە 

خاڵەكەت لەبەردەمیدا وەستابێت..
))هەی نامەرد ..((

بێباكانە دوور لە خۆشەویستی بۆ خاڵۆزاكەت پێتوت..
))جنێو مەدە .. لەسەرو ڕیشی تۆ ناوەشێتەوە.((

هەڵدەگڵۆفی و  دەستی  دوو  هەر  لەناو  تەزبیحەكەی  دەمارگیرانە 
هەڵدێنا،  بریقەیان  پتر  لەپی  ناو  چەوری  ئارەقەو  بە  دەنكەكانی 
پێت سەیر بوو كە خێراو ئاسان لەبەرخاتری تۆ خۆی هێور كردەوە 
وەك ئەكتەرێكی لێزان كە لە چاوتروكانێكدا لەوپەڕی كینەو گومان و 
تووڕەییەوە باز بداتە ناو هەرێمی پڕ لە میهرو ڕۆحپەروەری و هێوری، 

سەیرتریش لەوە ئەوەبوو كە دەمی هەڵێنایەوەو وتی..
))عەفوو .. عەفوو .. هەقتە .. خەمی پێ مەخۆ .. ئەی گەر بڵێم 

هێشتا تۆم مەبەستە .. چی دەفەرمووی؟((
گەمەیەكی  لەوەی  گومان  بوویت،  ڕاما  دڵنیاییدا  گومان و  لەنێوان 
وەاڵمێكی  خوایە  ئەوە  بەڵكو  بخوازێت  لێ   متمانەت  بكات و  نێرانە 
ئەرێنی لە زارت داكەوێت، دڵنیابوونێك لەوەی شەیدایی وەها كوێرو 
كەڕی كردبێت كە نە بیەوێت هیچ ببینێت و نە هیچ ببیستێت، ئاخر 
بەردەوام و  خۆی  هەوەسی  هەواو  هەمان  لەسەر  مانگە  چەندین  ئەم 
سەرمەست بوو، وەك ڕاوچییەكی لێزان كە بزانێت نێچیرەكەی تەنها 



67 ذنَيك بةسةر منارةوة

لە ماندووكردندا ڕاودەكرێت، تەواو ماندووی كردیت، بێباك لە سەرماو 
گەرما، لە هەورازو نشێو .. لە هەر كۆسپ و تەگەرەو بەربەستێك.. 
كە  كردەوە  لەوە  بیرت  خامۆشانە  ساتەوەختێك  بۆ  نەدەدا،  كۆڵی 
لێكت  چۆن  هەر  بداتەوە،  وەاڵمت  جوامێرانە  هێمن و  وا  توانی  چۆن 
بریندارو پێكراوە دەهاتە بەرچاو كە ئەم  دەدایەوە، خۆت بەو مەلە 
دابنێت،  بۆ  ئاوت  دان و  بكات،  تیمارت  هەڵتبگرێتەوەو  دەتوانێت 
كەمەكێ  پەڕو باڵت بكات نەبا بفڕیت، بتخاتە ناو جوانترین قەفەزەوە، 
كە خامۆشتر بوویت و لە چاوەڕوانی و وەاڵم نەدانەوەت بێزار بوو، بە 
ڕێزو شارەزاییەكی زۆرەوە لە دڵ ڕاگرتنی هەر ژنێك بە گوێرەی عەقڵی 
خۆی گەمەی زۆری بەڕێوە بردبێت و هەمیشە گەمەكەیشی بردبێتەوە 

.. پێیوتیت..
))تۆ خانمێكی فەننانی .. زۆر سەالرو سەنگین دەتبینم ..((

ئەم  كە  بڵێیت  پێی  بتەوێت  ئەوەی  وەك   .. پێبڕی و  قسەكەیت 
ناحاڵییە..

))من وتم ژنم .. فەننی من چی لەوە دەگۆڕێت؟((
كە  دەوەشێتەوە  پیاوانە  لەو  تەنها  كە  زۆرەوە  متمانەیەكی  بە 
سەراوودەراوی دونیایان بینیوە، بۆ گەیشتن بە هەر مەرامێك ڕاستە 
ڕێ  ناگرنە بەر، بە پێچ و دەوران لە دە كوێرە ڕێگای دیكەوە دێنەوەو 
سەری ڕێگەكەت لێدەگرن، لە فڕێدانی قسەی هەلەق و مەلەق و بێ  مانا 
سڵ ناكەنەوە تا دەگا بە پەندی پێشینان و قسەی نەستەق و وتەی 
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پڕ لە حیكمەتی داناكان و پێغەمبەران و نوكتەی بێ  زەوق تەنها بۆ 
ئەوەی دواجار ئەو ڕازە بدركێنن..ئەمیش هەر وایكردو ئەوەی دركاند 

كە هەر لە سەرەتاوە ڕازی دڵی بووەو لەتۆی شاردبۆوە..
))ئێستا پێت دەڵێم .. چاو هەڵبڕەو سەیرم كە .. قسەیەك دەكەم و 
بە جوامێرم بزانەو قسەكەم  وەك خۆی لێ  بكڕە .. سوێندت دەدەم 

بە جوانیت وەكو خۆی لێم تێبگە..((
كە  دەرێ   بێنە  شپرزەبوونە  شڵەژان و  لەو  هەردووكتان  ئەوەی  بۆ 
دەتانویست بە درۆ خۆتانی لێ  بشارنەوە، بە خەندەیەكەوە پێتوت..

))قسەكەت لێ  ناكڕم .. لێت وەردەگرم ..((
))ئەها .. ئەوەتا .. كە وتم فەننانی .. بە واتا لە من عاقڵتری .. 
دكتۆرو   .. من   .. من  بە  بێنە  مەسەلەی شووكردنەكەت  لە  واز  تۆ 
سستەری چاك دەناسم كە دۆستی منن و سڕیان قایمە .. دەتوانیت، 
كەس نەزانێت، وابكەین ببیتەوە بە كچ .. چونكە ناكرێ  وا بمێنیتەوە 

.. عەفووم كە خودا شاهیدە خۆشەویستی ئەوەم پێدەكات..((
زەبوون و  كچێكی  نێچیرێك،  وەك  خۆت  ئەودا  لەبەردەمی  دیسانەوە 
شكەستەباڵ، هاتەوە بەرچاو، زانی پەست و تووڕەیت و هەموو گیانت 
پیاوێكی جوامێر  وەك  كە  لێكردیت  تكای  دەلەرزی،  ئاو  بینی  وەك 
كە  شەهیدان  گۆڕی  بە  خوارد  سوێندی  وەربگریت و  لێ   ڕازەی  ئەم 
تۆی خۆشدەوێت و لە دڵی زۆر گرانە پەپوولەیەكی وەك تۆ لە بەهاری 
بە  تۆی  هەمیشە  بفڕێت،  نەتوانێت  هەڵبوەرێ  و  باڵەكانی  تەمەندا، 
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خامۆش  بشاریتەوەو  خەمەت  ئەو  نەتتوانی  دەشووبهاند،  پەپوولە 
بوویت، زۆرت لەخۆت كرد كە دەنگ هەڵنەبڕیت..

لەدوای  جوانكیلەكان  بێكەس و  كچە  ڕاوچی  كە  ))بیستوومە 
ڕاپەڕینەوە زۆرتربوون، هەتا مەسئوولەكان دكتۆری تایبەتیان هەیە، 

بۆ دوورینەوەی پەردەی كچێنی ..((
زەرد هەڵگەڕاو یەكاندەردوو وەاڵمی دایتەوە..

حەزو  پای  دێنە  ساویلەكەن  ئەوەندە  بۆ  كچەكان   .. باشە  ))دەی 
ناوگەڵ  تێرو  سك   .. هەوەسبازانە  هیچ و  زەالمە  ئەو  هەوەسی 

برسییانە؟((
پێت سەیر نەبوو كە دڵگەرمانەو بە داخێكەوە جنێوی دەدا، لەناوئاخنی 
ئەو داخ و هەڵچوونەداو گوناهباركردنی كچەكان بە ساویلكەیی، جنێوێك 
بوو كە ناڕاستەوخۆ ناردی بۆ خاڵۆزاكەت و پالرێك بۆ تۆش كە ئەگەر 

ساویلكە نەبوویتایە .. ئاواهی 
خۆت بەدبەخت و بەرباد نەدەكرد، نەدەكرا وەاڵمی نەدەیتەوە..

))تۆ پیاویت .. چاك دەزانیت سەدەها فریو و درۆو بەڵێنی زەردو 
سووری هاوتوخمەكەی تۆ هەن كە نە كچ، بەڵكو شەیتانیش لە خشتە 
دەبات، پێم سەیرە دەوترێت بە فیتی شەیتان دایكە حەوای خۆمان 
باوكە ئادەمی هەڵخەڵەتاندووە لە سێوەكە بخوات، ئەوەندەی كە لە 

خوڵق و خدەوخووی پیاو ورد دەبیتەوە .. پێچەوانەكەی ڕاستە.((
دەتویست بابەتەكە بگۆڕیت و لە دڵیشەوە دەجۆشایت و زۆر زەحمەت 
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بوو لەو ساتەوەختەدا لە خۆت و ئەو تێبگەیت، نەشتدەتوانی بێباك 
بیت و جوامێری و جۆش و خرۆشی ئەو پیاوە بە فێڵ و تەڵەكە بزانیت، 
تۆڵەی سااڵنی چاوەڕوانی لە گۆشەیەكی دڵتدا وەك هەر كچ و ژنێكی 
نائومێد لە گفت و بەڵێنی عیشق و ئەوینداری پتر دەخرۆشاو جۆشی 
دەسەند، هەر دەتوت تۆفانی »نووح« ئەم شارە نوقم دەكات و تۆش 
بە تەنها ئەم فریادڕەسە شك دەبەیت، پێت شەرم بوو نووچ بدەیت و 
الواز دەربكەویت، بەاڵم دەتزانی هێزو تواناش بۆ ئافرەتێكی تەنیا لە 
شارێكی وادا چەندە ئەستەمە .. لە دڵی خۆتدا دەتوت چەندە درۆیە 
كە بەتەنها لەناو چیرۆك و ڕۆمان و فیلمەكاندا نموونەی وا هەن كە بە 
تەنیاو رووت و قووت سەد جەنگ دەبەنەوە، دەشتزانی ))بەڵێ ((ت 
جۆرێكە لە خۆكوشتن، چونكە هێشتا دەستبەرداری خەونە ڕۆمانسی و 
چاوەڕوانی  بێت  درۆش  بە  نەببوویت،  خۆت  خۆشەكانی  خەیاڵە 
موعجیزەیەك بوویت، لەوە دەچوو لە دوای ئەو هەموو سااڵنە .. ئاكام: 
سوارچاكی چەلەنگی تۆ پیاوێك بێت كە وەك خۆی دەیوت سااڵنێك 
لەناو ئەو شاخ و كێوانەدا سەرگەرمی ڕاوە مرۆڤ بووە كە ناوی دەنا 
پۆڕو  و  كەو  كوكوختی و  كۆترو  تاپڕێكەوە  بە  ئێستاش  ڕاوەدوژمن، 
سوێسكەو كارمامزو كەڵەكێوی و بەرازی ناو ئەو دەشت و دەرو شاخ و 
كێو و ئاسمانانە ڕاو دەكات، چەندە تەماشات دەكرد كەیف و هەوای 
ڕۆح و  هەموو  پێی  كەڵەمووستی  تا  سەرییەوە  تەوقی  لە  ڕاوكەرێك 
چوستەكانی،  هەنگاوە  هەڵۆئاساكانی،  چاوە  دەتەنییەوە،  جەستەی 
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ڕامان و نیگای وەستاوی لەسەر شتەكان و چاو نەتروكاندنی، دوو چنگی 
كە لەنێوان كرانەوەو نووقاندندا نەدەسرەوتن، سمێڵی بابڕو دەم و لێوی 
هێمنی و  كردبێت،  نێچیرەكان هەمیشە سوووری  نەوسنی كە خوێنی 
پشوو درێژی و سووربوونی لەسەر شتەكانی خۆی، هەر ڕێك لەوە دەچوو 
لە دوای ئەو هەموو ڕاوە خۆشە، دوا خۆشی و لەزەتی دوا ڕاو لە ژیانیدا 
تاقی بكاتەوەو بە هەموو تەمەنی خۆی ئامادەیەو بڕیاری داوە بۆ تۆ 
بچێتە بۆسەوە، بە مەرجی بردنەوەو پاشەكشێ  نەكردن، كە زانی زۆر 
چوویتە ناو خەیاڵێكەوە كە ئەم زەحمەتە ڕاوی بكات، بەدەم سمێڵ 
كرۆشتنەوە نێرەكەو ئاسا كە بەدەوری ماكەوێكدا بخولێتەوەو شاپەڕ 
لە زەوی بخشێنێ .. باقبەباق .. باقبە باق ڕازێك بدركێنێت و تامەزرۆ 
بە وەاڵمێكت كە نییە، گەرەكی بوو پرسیارێكی دیكەت لێبكات، كە 
لەو  ئافرەتێك  دەترسا  بوو،  سەرسامتر  خوێندەوە  ئەوت  دڵی  ڕازی 
نییە  لەوە كوشندەتر  ببینێت، هیچ  ناو دڵەكان  زیرەكتر بێت و ڕازی 
عاشقی ژنێك بیت، بەرلەوەی دەم هەڵبێنیت، ئەم ڕستەكەت بۆ تەواو 
بكات، یان نهێنی و ڕازێك لەژێر سەد توێی دڵ و چینەكانی ناو رۆحدا 
حەشار بدەیت، كەچی عفریتانە پەردەیان لەسەر هەڵماڵێت و ڕووت و 
قووت خۆت لەبەردەمیدا ببینیتەوە، یان بەتەنها نیگایەك چاوەكانت 

وەك كتێبی كراوە بن و بیخوێنێتەوە، بۆیە پێشیكەوتیت و پێتوت:
))نیازت بوو بپرسیت تاكەی چاوەڕێ  دەكەم .. ئاخۆ تا ئێستاش 

خاڵۆزاكەم خۆش دەوێت؟((
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نائومێدانە وتی..
تەواو  زانكۆ  نەیهێشت  سیاسەت   .. خاتوون  خوێندەوارم  ))منیش 
بكەم و مووم لێنەهاتبوو تفەنگم هەڵگرت، بەرلەوەی دایك و باوكم بە 
شۆڕشم  شۆڕشدا،  ماڵ و  ژن و  لەنێوان  بێنن،  بۆ  ژنم  خۆم  نابەدڵی 
هەڵبژارد، ئەوەش لەچاوی هونەرمەندێكی وەك تۆدا .. هەقە جێگەی 

شانازی بێت ..((
))چاك دەزانم .. بەاڵم ئەمەیان چ پەیوەندی بەوڕازونیازەی ناو دڵی 
تۆوە هەیە .. پاشان ئەوەی تۆ تفەنگت بۆ دەتەقاندو ماڵ و منداڵت 
بە قوربانی شۆڕش كرد .. هەست ناكەیت ئەمڕۆ بۆتە بازاڕو دوكان و 

.. قۆنتەرات؟((
نائومێدانەتر ڕووی وەرگێڕاو نەیهێشت چاوەكانی بخوێنیتەوە، لەسەر 
لە  كە  تۆ  وێنەیەكی  لە  وردبوونەوە  فێڵی  بە  تەنیشتی  مێزەكەی 
پتر  چەندە  قژت،  لە  دابوو  سوورت  گوڵێكی  گرتبووت و  نەورۆزێكدا 
سەیری دەكرد ئەوەندە گەنجتر دەینواند .. بێئەوەی ڕوو لە وێنەكە 
وەربگێڕیت، بینیت  دەستەكانی دەلەرزین و پیشی دەخواردەوە .. بە 

قەهرێكەوە وتی..
))من ڕێزم هەیە بۆ قسەكەت .. هەموومان نین .. هێشتا شەریفمان 

تیا ماوە .. دەتوانی لە من بپرسیت.((
))هەست دەكەم تۆش حەزدەكەیت لە من بپرسیت .. من ناتوانم لە 
تۆ بپرسم .. لەوە ماندووترم .. لە شووكردنی نەنكی نەنكمەوە نەبووە 
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بە عادەت لە پیاو بپرسیت .. ئێستاش هەر وایە .. من بۆخۆم وەك 
دەبینی كچێكی دۆڕاوم بە عورفی هەموو كەس ..((

))نا .. نا .. بە عورفی من نا .. تكایە، من ئەوەندە دواكەوتوو نیم 
لە ڕابردووی كچێك بپرسم، منیش ڕابردووم هەیە خانمەكەم .. جگە 
لەوە ژن و ماڵم هەیەو .. وەك دەڵێن تەاڵقی ڕۆحیمان لە بەیندایە .. 

واز لەوە بێنە .. لەم ڕەسمەدا زۆر ئاسوودەو ڕازاوە دیاریت!((
))ئێ  خۆ ناكرێت هەموو دەم لە پرسەدا بین!((

گەرەكی بوو باز بەسەر هەموو شتەكاندا بدات و ڕێگاكە كورت بكاتەوە، 
بۆیە لە پێچێكی دیكە بۆت هاتەوە، بەس زۆر زەبوونانە بوو كە وتی..
))ڕازی دڵم ئەوەیە كە هەق نییە ئەوەندە پیرو پەككەوتە بمبینیت، 

ڕەنگە دە- پازدە سااڵنێكمان بەین بێت .. تۆ بڵێ  بیست.((
ناچاری كردیت ئەو ڕۆژەی بخەیتەوە یاد كە كوكوختییەكەی پێكاو لەو 

ئاسمانەوە كەوتە بەردەمی تۆ..
لە  نیشانەتان  لە باخەكەی خاڵم،  بینی  ))بیرتە یەكەمجار كە تۆم 
مەلەكانی ناو باخەكە دەگرتەوەو ئاسمانتان گڕ دەدا، ئەو كوكوختییەی 

كە پێكات و بۆی دەگەڕایت بە دوایدا .. من هەڵمگرتەوەو ناشتم!((
تا كۆتایی گوێی لەتۆ گرت، سوور هەڵگەڕاو شەرم دایگرت، بەڵێنی دا 
كە لەبەر دڵی تۆ ڕاو لە خۆی حەرام دەكات و تاپڕو ساچمەزەنەكان 

دەكات بە دیاری، بە سەرسامییەوە وتی..
))ئەوە یەكەمین جارمە كەسێك ببینم ئەوەندە ڕقی لە ڕاوكردن بێت، 
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ناچمە  كێوی  حەیوانە  مەل و  گۆشتی  كوشتن و  نیازی  بە  من  پاشان 
ئارەقە  وەرزشەو  دەكەین،  سازی  خۆشی  بۆ  بەزمێكەو  ڕاووشكار، 

دەردەدەم ..((
))ڕاوەكەی تۆ بەزمەو خۆشە، بەاڵم ئەوان بە ڕاستی دەكوژرێن، ئێوە 
تەیرو حەیوانە كێویتان لەم واڵتە قڕكردووە، ئەوەشی ماوە تۆقیوەو 
هەڵەتەی ئەودیو سنوورەكانیش بوون، ئەوانیش كە زیندوون وەك من و 
تۆ حەزدەكەن بژین، هێالنەیان هەیە، بێچوویان هەیە، وەك تۆ حەزیان 
لە سۆزو پەیوەندییە، دەزانی لەو ڕۆژەوەی تۆ كوكوختییەكەت كوشت، 
تابلۆكانی من پڕبووە لە كوكوختی و كەو و كۆترو كارمامزی كوژراو، 
هاوسەنگەرت  بەدەستانەی  چەك  ئەو  ڕەوەكەش  لە  هەتا  لەیادمە 
پاشەڵیان لە دوژمن كردبوو، كەچی لەو ڕەشەڕاوە نەدەكەوتن و بەناوی 
برسییەتییەوە بە سەدەها مەل و گیانداری ئەو دەشت و كێوەیان كوشت، 

لە سوێسكەوە تا بەراز..((

هەستایتەوە سەر پێ  و دوو دەفتەری گەورۆنەی رەسمت بۆ هێنا بەو 
نیازەی هەست نەكات كە تۆ دوژمنكارانە بەرخوردی لەتەكدا دەكەیت و 
بشزانێت كە خەمی ئەو ڕاوە لە دڵی تۆدا چەندە گەورەیە، كە بینیت 
بەدەم هەڵدانەوەی الپەڕەكان سەرسام و خامۆش تاس دەیباتەوە وەك 
ئەوەی كە بڕوا بە چاوی خۆی نەكات، تۆ وازت لێهێنا نیگارەكان بیباتەوە 
ناو خوێنی ڕژاوی گیاندارەكان و گوێی لە چریكەی خوێنینی باڵندەكان 
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بێت .. نیگاری ئاسمانێكی شین و سەدەها مەلی خوێناوی، درەختێكی 
بەردار كە لەبری هەرمێ  و سێو مەلی مردووی گرتبێت، زەوییەكی پڕ لە 
گۆالو و لیتەو قوڕ كە پڕن لە مەلی خنكاو و سەرئاوكەوتوو، سەدەها 
مەلی پێكراو و دەنووك چەقیو لە چڵكاو، ئاسمانێكی بە هەورو هێڵ 
عەردو  بۆشایی  لەنێوان  باڵو  و  هەڵوەریو  شاپەڕی  خاكیش  تاسەر 
ئاسمان، هێالنەی داڕماو و .. هێلكەی سپی و خاڵداری زۆر و شكاو، 
دوو كەوی هەڵفڕیو كە هێشتا دوورنەكەوتوونەتەوە لە تەختەی زەوی 
گڕتێبەربوو، نێرو مێ ، مێیەكەیان پێكراوەو نێرەكەیان بەرزتر فڕیوە 
بە ئومێدی قورتاربوون لە ساچمەی وێل، سەبەتەیەك پڕ لە كۆترە 
دەنێو  تیغ  وەك  لەناوەڕاستەوە  زەرد  مارێكی  كە  كوژراو  شینكەی 
كۆترە كوژراوەكاندا چەقیوە، تفەنگێك كە بووەتە جۆالنە بۆ ڕیزێك 
لە پۆڕ و ڕەنگاڵە، سەدەها فڕندەی تیكەڵ و كوێر كە لەبری گەڕانەوە 
دیواردا،  بە  كوتاوە  پۆل خۆیان  پۆل  هێالنەكانیان، سەرلێشێواو  بۆ 
قەلەباچكەو  شەهێن و  بە  سیخناخ  و  هەڵواسراو  قەفەزی  چەندین 
سوێسكە، دەیەها كەناری كە لە ترسی چەندین گوللە بە دوایانەوە 
خۆ هەڵدەكوتنە ناو قەفەزی كراوە، هەر هەمووشی دەنووك شكاو، دە 
سیساركە كەچەڵ دەنووكیان بۆ پۆلێك لە پۆڕی پێكراو و پۆلێك لە 
كەنسمەو پەپووسڵێمانكە كرابۆوە كە نزیك بوون لەوەی بكەونە ناو 
هەریەكەو  كە  داڵەكەرخۆر  دەیەها  كەچەڵەكانەوە،  قوڕگی سیساركە 
پاسارییەكی كوژراو دەفڕێنێت و بەدەم بای فڕینەوە قووتیان دەدەن 
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...

تۆ لێی ڕادەمایت و دەتویست بزانێت كە ئەو ئێستاكە جگە لە ڕاوچییەكی 
دڵڕەق هیچی دیكە نییە، تۆش لەبەردەمیدا نێچیرێكی دوورە دەستی و 
ئەم حەز دەكات بە ساچمەیەك پەڕوباڵت هەڵوەرێنێت. دەفتەرەكەی 
داخست و نەوێرا دەفتەری دووەم بكاتەوە، بەناو لەپی ئارەقەی سەر 

تەوێڵ و كەپووی سڕی..
))ئەم ڕەسمانە ترسناكن .. من زووتر وتم فەننانی .. بەس هەست 

ناكەیت كە  جەنابتان موبالەغتان كرد بێت؟((
وەك ئەوەی قسە بۆ قوتابییەكی هونەر بكەیت پێتوت..

وا  تۆ  نەكردایە  وام  گەر  پێناكرێت،  هیچی  هونەر  زیادەڕۆیی  ))بێ  
غەمگین و گرژ نەدەبوویت، گەمەكەی ئێوە لەوە خوێناویترە، چونكە 
تۆ خۆت نە كۆتری كوژراو و نە پۆڕی خوراویت..باكت بە چییە، با 
پێتبڵێم گەر پیاو توانی مەلێك بكوژێت، دواتر كوشتنی ئینسانیشی 

لەال ئاسان دەبێت!((
دونیا  لەوەتەی  ئاخر  ئاڵۆزت كردووە..  زۆر  ..تۆ  عافووتكا  ))خودا 
هەبووە .. ڕاویش هەیە ..خانمەكەم.. گەر ڕاوكردن نەبووایە بنیادەم 
قڕی تێدەكەوت .. خۆ جەنابت خوێندەواری و دەزانی لەوەتەی بنیادەم 

لە ئەشكەوتەكان ژیاوە .. ئەم بەزمە هەر هەبووە.((
))دروست وایە .. بەاڵم لەو سەردەمانەدا كە خەڵكی برسی بووە .. 
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ڕاوی كردووە..((
))دەزانی خەریكە ئەوەم لەبیر ببەیتەوە بۆچی هاتووم، چی ئێمەی 

هێنایە ناو باس و خواسی ڕاووشكار؟((
))هاتنەكەشت بۆخۆی جۆرێكە لە ڕاو، بەاڵم ڕاوێكە كە دایك و باوكم و 
ڕەواو  بە  تر  ڕاوەكەی  وەك  دادگا  شەرع و  كارو  كەس و  هەموو  هەر 

حەاڵڵی دەزانن!((
))دەزانم چەندە تووڕەو برینداری و .. هەقتە، بەس من ڕاوت ناكەم و 
ڕێزو خۆشەویستی منی هێناوە، دەشزانم زەحمەتە باوەڕ بە پیاوێكی 
وەك من بكەیت كە بە خوێنخۆرم دەزانیت .. ئەو قسە زۆر ڕەقانەی 
لە ڕووی مندا دەیكەی پتر سەرسامم دەكا، كەم ژنم دیوە چاو ببڕێتە 

ناو چاوی پیاو و قسەی خۆی بكات و شەرم نەكاو نەلەرزێ .((
بۆ من.. نییە  ڕاوەی تۆ ڕاست و ڕەوا  ئەو  ))نەموتووە خوێنخۆری، 

گەرچی الی هەمووان تۆ گوناهت نەكردووە، ناوبانگی تۆم بە خراپ 
شاخ و  ئەو  ناو  دەچنە  هاوڕێكانت  خۆت و  هەفتانە  گوایە  بیستووە، 
كێوە .. دەست ناپارێزن، تۆ لێت پرسیم بۆچی تۆم ال پەسەند نییە، 
كوژراو  حەیوانە  و  مەل  هەموو  لەو  ترسای   .. بینی  دەفتەرەكەت 
منت  لە  ڕاوچێییەكەوە  تەماعی  بە  بینی  تۆم  یەكەمجار  پێكراوە،  و 
دەڕوانی .. لە ڕۆژی كوشتنی كوكوختییەكەوە لە تۆ بەدبین بووم، 

ڕەنگە گوناهی تۆش نەبێ .. خۆم لە گێژاوێكی گەورەدا دەژیم ..((
))پێمبڵێ  چیبكەم ..؟  ڕاوەو سوێند بێ  نەچمەوە سەری.((
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دونیاو  لە  تۆران  تۆڵەو   .. نائومێدی   .. بوو  چارەنووس   .. دواجار 
ڕۆحتی  لە  ڕۆژێك  هەموو  كە  خەمێك  و  فریو  ئەوینداری،  درۆكانی 
چاوەڕوانی  پووچی   .. كەوتن  تەنیا  قەیرەیی و  لە  ترس  دەخوارد، 
بەڵێنەكان .. قسەو قسەڵۆك و ستەمی زاڵ و نەبڕاوەی كچ بوون و كچ 
نەبوون، نیگای پڕ لە گومان و پرسیاری باوك و دایك و كەس و كار یان 
مەحاڵی  یان   .. بنەماڵە  شەرەفی  كڕینەوەی  ڕسوایی و  شاردنەوەی 
كە  ڕووسووریت  دڵۆپە خوێنەی  ئەو چەند  دۆزینەوەی  هەڵگرتنەوەو 
تۆدا  لە  پەنهانی  بە  ڕووبارێك خوێن و فرمێسك  ئێستا  تا  لەو ساوە 

دەڕوات و .. دەڕوات ..
))خودا هاوار .. تا كەی ئەم خوێن بەربوونە..؟((

پێخەفەكەت  دەزڕێ  و  لێ   خەوت  بێئۆقرەیی  تەنیایی و  لەتاو  شەوانە 
بەجێدێڵیت، پێخەفێك دڕكچن و ساردو سڕ، دەچیتە بەر ئاوێنەكەو بێئاگا 
لەخۆت قژی تەواو شێواوت دادەهێنیت، جلێك بە جلێك دەگۆڕیت، 
ڕادەمێنیت و  خۆت  ڕووتی  لە  دەكەیتەوە،  تاقی  شەوت  كراسەكانی 
جوانییەك كە تەنها چاوەكانی پیاوێكی عاشق وەك ڕەنگێكی گەش 
دە  هەاڵتووە،  پەڕیوەو  تۆدا  لە  نەماوەو  پێستتەوە  ژێر  دەیپرژێنێتە 
جاران قژت دەهۆنیتەوە، دەیكەی بە كەزی و بسك و پاشان هێواش و 
مردووانە دەیكەیتەوەو بەسەر سینەو مەمكتدا پەخشیان دەكەیت، كە 
تا سەر مووسڵدان و چاڵی سەروو سمتت دەكشێن، پەژارەو مەراقی زۆر 
خوێنی گەشی سەر كوڵمەكانتی ڕاوناوە، ناچار بە تەنكە ماكیاجێك 
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پڕشنگی  بریقەو  دەكەیت  هەرچی  بەاڵم  دەكەیتەوە،  قەرز  ڕەنگەكان 
كە شار  لەو شەوانەدا  ناگەڕێتەوە،  بۆ  تاوی چاوەكانت  تین و  لە  پڕ 
كپ و خامۆشە وەك ئەوە وایە بە دزییەوە بچیتە ژووانی عاشقەكەت، 
كە  لەوەی  جیا  خەوتن  كراسێكی  دەپۆشیت،  جلێك  شەوەو  هەر 
بەرامبەر  گەرما  لە سەرماو  بێباك  دەكردن،  لەبەرت  پێشتر  شەوانی 
بازنەی دەوری سەری،  نواڵەیەك دەبووە  بە منارەكەت كە هەمیشە 
شاراوە  یان  مانگ  زیوینی  تریفەی  تەم و  بەناو  هەڵكشاو  كەڵەگەت و 
یادت  لە  تاریكەكان،  لە شەوە  كراو  قەرز  ڕەشی  پاڵتۆیەكی  ژێر  لە 
نەماوە كێ  وتوویەتی كە مرۆڤ نەیتوانی دۆستی مرۆڤ بێت، دەكرێت 
پەیوەندی لەگەڵ ڕەگەزەكانی سروشت و شتەكانی دەورو بەری خۆشتر 
بكات، جا با درەختێك بێت، جۆگەلەیەك، ئەشكەوتێك، باخێك، هەتا 
منارەیەوە  بەو  ئولفەتت  ئەوەندە   .. منارەیەك  پشیلەیەك،  سەگ و 
گرتووە كە شەوانە بە كەوتنی خشتێك لە بااڵی شەنگی منارەكەت، 
پاسەوانەكان  لە  دووانێك  یەك  ڕادەبیت و  ڕادەچڵەكیت و  خەو  لە  تۆ 
هەڵگرتنەوەی  بۆ  شەوە  نیوە  بەم  سەیرە  پێیان  دوات و  دەكەونە 
خشتێك هەنگاوی چوست و خانمانە دەنێیت چ باران بێت و چ سایەقە، 
وەك ئەوەی دڵنیای بكەیتەوە كە بێداریت و ئاگات لە خەمی ئەو بووە 
كە خشتێك بەجێیهێشتووە، چەند جارێك دەستی لێدەدەیت و دەم و 
بكەیت و  بۆنی  ئەوەی  وەك  دەخەیتەوە  نزیك  خشتەكانی  لە  لێوت 
ماچی بكەیت، وەك ئەوەی بە گوێیدا بچرپێنیت كە مەحاڵە بە بێ  
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كەسی فەرامۆشی بكەیت، یان سوپاسی بكەیت كە منارەكە لە سەد 
لەوێدا  ئەوەتا  جوانترە،  تۆ  بۆ  هاوڕێ   كارو  كەس و  و  پیاو  عاشق و 
هێشتا قیت و قۆز چەقیوەو پای داكوتیوە، وەك ئەوەی ئەمیش دڵی 
نەیەت تۆ بەجێبێڵێت .. ئاخر كام پیاو هەیە لە تەك دڵدارەكەیدا، 
ژنەكەی، خوشكەكەی، دایكەكەی، دۆستەكەی ئاواهی بەئەمەك بێت و 
لە دونیایەكی وا سپڵەدا ئەو هەموو سااڵنە بسرەوێت، وەها شەیدا بووە 
كە گۆشە نەماوە لە ماڵەكەدا، سەر تاق و پەنجەرە، سەر مێزەكان و 
ڕەفەی كتێبخانەو كاونتەرو ناو پێشانگا شووشەبەندەكان مینیماڵ و 
كۆتەڵی منارەی تێدا نەبیت، بە قەوارەو قاڵبی جیاواز، هەندێكیان هەر 
بەقەد پەنجە تووتە كە لە تەنیشتییانەوە گرێ  گرێ  منارەی بااڵتر ڕیز 
دەگرن، یان منارەی یەك بستی سەر سەكۆیەك كە چەندین منارەی 
منداڵ و  لەالیەن  منارانە  ئەو  دزینی  هەمیشە  داوە،  گەمارۆیان  بااڵتر 
مەزنەوە كە بە بیانووی جیاوازەوە دەهاتنە ناو ماڵەكە زۆر ئاسان بوو، 
هەر بۆیە كەم ماڵی كەس و كار، دەرو دراوسێ  هەبوون سێ  چوارێك 
لەو منارانەی نەخستبێتە ناو جامخانەو پێشانگاكانی ژووری میوان، 
لە  سەنگین  زۆر  عاشق و  پیاوێكی  وەك  جاروبار  كە  شەیدا  ئەوەندە 
خەونەكانتدا دەتبینی چۆن بۆ تۆ دەنوشتێتەوەو لەودیو پەنجەرەكەوە 
سەرەتاتكێ  دەكات و لە شووشەكە دەداو دەرگای بالكۆنەكە دەكوتێ  و 
لە وێنەی شاسوارێكدا دێتە ناو پێخەفەكەتەوە، ڕایدەموسی و ئەوەندە 
هەر  دەكاتەوە،  خۆی  جێگەی  ئامێزتدا  لەناو  كە  دەبێتەوە  چكۆلە 
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نۆژەن و  بناغەوە  لە  منارەیە  پیرە  ئەو  لەمسەیەكت  نیگاو  هەناسەو 
زیندوو دەكاتەوە.

لە  واتدەزانی  كە  هۆمەر  پرخی  پرخە  لەتاو  هەیە  واش  شەوی 
دەكرد،  بەنەفرەت  خەونەكانت  خوداوەندی  ڕادەچەنیت و  تەكتایە، 
بااڵی  لە  دەداو  ئاو  ئینجانەكانت  ناو  گوڵەكانی  ڕادەبوویت و  ناچار 
ڕۆژگارێكی  دەیبردیتەوە  ناخۆشەكانت  خەونە  ڕادەمایت،  منارەكەت 
تاڵتری ژێر كەپرەكەو خوێن بەربوونێك كە خۆت و پێخەفەكەت سەر 
خوێناو دەكەوتن، دەچوویتەوە ئەو ڕۆژگارەی بەهرام دەستی دەگرتی و 
بەناو باخەكەدا ڕاوەدووی دەنایت، هێشتا تازە بنی مەمكت دانابوو، 
كردووی  نەرمە شەپۆلی سەما  بەسەر  ببوو،  گوگرە  ئەویش سمێڵی 
بەهرام  لە  كە  یەكەمجار  دەنا،  پەپوولەكانی  ڕاوەدووی  جۆگەلەكاندا 
تووڕە بوویت، ئەوكاتە بوو كە بە دزی تۆوە دەیەها پەپوولەی ڕەنگاو 
ڕەنگی ڕاوكردبوو، لە دەفتەرێكی گەورەی پەڕ ئەستووردا بە دەرزیلەو 
بە الپەڕەكانەوە چەسپ كردبوو، هەندێكیان  سیكۆتین پەپوولەكانی 
بەقەد الشەی بچووكی خۆیان ببوون بە ڕەسمێك بەسەر الپەڕەكانەوە، 
پەڵەیەك  وەك  تەنها  بە  قرتاو  سەر  یان  هەڵوەریو  باڵ  هەندێكیان 
بە  لینج  كەتیرەیەكی  بە  ئارد  تۆزو  بە  نەبن  ئەوەی  بۆ  مابوونەوە، 
هەر  بۆ  دەنووسان،  الپەڕەكانەوە  بە  ڕاوكراوەكان  تازە  مۆمیاكراوی 
هەڵكۆڵیبوو  چوارگۆشەی  پەنجەرەی  بیست  پەپوولەكان  لە  بیست 
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مات  بینیت  كە  نەكراو،  دەستكاری  الپەڕەیەكی  سەر  دەنیشتنە  كە 
بوویت و بۆ مەرگی پەپوولەكان هۆن هۆن گریایت، تاوەكو خۆت كڕ 
نەبوویتەوە، ئەم نەیتوانی ژیرت بكاتەوە، ئەم بەو نیازە دەفتەرەكەی 

پیشان دایت تاوەكو بیكات بە دیاری تۆ.

پەپوولەیەكی  تۆ  كە  دەبینی  بەوەوە  خەونت  شەوان  ڕۆژەوە  لەو 
ناسكیت و هەموو ڕەنگەكانت لە سروشت خواستووەو بەهرام ڕاوەدووت 
دەنێت و تا دەتگرێت، دڵڕەقانەو بێباك لە ئازارت دەرزی ئاژنت دەكات 
بە الپەڕەیەكی سپییەوە، دەرزییەك بۆ كەللەی سەرت، دوو دەرزی بۆ 
باڵەكانت، دانەیەك بۆ پایینت، پەپوولەیەكی گەورۆنەو لە خاچ دراو، 
تا ئێستاش جاروبار كە بەدەم خەم و خەیاڵی بەهرام-ەوە دەخەویت، 
لە  ماڵێكەوە  دیواری  بە  جارەو  هەر  دەكات و  ڕاوت  خەونەكانتدا  لە 
خاچت دەدا، جار جار ڕێبوارێكی پیر دێت و ڕاگوزەر بەزەیی بە تۆدا 
هەڵوەریو  باڵ  تۆ،  مەرگی  نووزەی  باڵەفڕەو  بە  بەزەیی   .. دێتەوەو 
فڕین  لە  تۆ  وەلێ   بكات،  ئازادت  دەیەوێت  دەكاتەوە،  دیوارەت  لەو 
دەتخاتە  هەڵتدەگرێتەوەو  ناچار  پێیانی،  بەر  دەكەویتە  كەوتوویت و 
دەكات،  كاست  كە  ئاسن  پارەی  لە  پڕە  كە  گەرمی  گیرفانی  ناو 
ئەو  گیرفانی  لە  ئاسن  پارەی  زرینگانەوەی  لە  جگە  دەمریت و  تۆ 

پیرەمێردەدا هیچ نابیستیت.
جارێكیان كە خەونەكانت بۆ گێڕایەوە، سوێندی بە چاوانت خوارد كە 
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تا ماوە پەپوولە ڕاو ناكات .. تۆش غەمگینانە پێتوت..
))تازە كێ  ئەو پەپوولە مردووانەی پێ  زیندوو دەكرێتەوە .. چۆن 

دڵت هات؟((
داماو تەریق بۆوەو هیچی نەوت. شەرمی هەرە گەورەی ئەو ڕۆژە بوو 
هەڵوەریو،  باڵ  پەپوولەی  لە  پڕبوو  هێناو  ڕەسمەكەت  دەفتەری  كە 
لە هەمووی كوشندەتر ئەو نیگارە بوو كە تۆ بە ڕووخساری خۆتەوە 
ببووی بە پەپوولەو كوڕێك لە شێوەو بەرگی ئەودا لە خاچی دەدایت، 
لە خوارەوەش چاڵێك كە ببوو بە زبڵخانەی پەپوولە مردووەكان و لە 
ژێرەوە نووسرابوو..«زبڵخانەی پەپوولە كوژراوەكان.«سوور هەڵگەڕاو 

بە داخێكەوە وتی..
))تۆ بۆ ڕقت لە منە .. شادی؟((

دڵۆپە  دوو  بە  ببوون   .. هەڵبڕی  چاوەكانت  كە  نەدایەوە،  وەاڵمیت 
فرمێسكی درشت، بۆ تۆ خەیاڵەكە تا ئەو شوێنە دەیبردیت: ئاخۆ لە 
خاچدانی پەپوولەكان چ لەزەتێكی هەیە؟ بڕی ئەو بێباكی و دڵڕەقی 
ئەو كوڕە تازە هەڵكەوتووە لەكوێوە هاتووە؟ هیچت نەوت، لێ  لەنێو 
ئەو هەموو قەهرو خەمەدا سۆزێكی گەرم لەناوەوەڕا پەراسووەكانتی 

دەسووتاند، بە هەمان ئیقاعەوە وتی..
))هەر دوو دەفتەرەكەم دەسووتێنم!((

غەمگینانەو بە قوڕگێكی پڕ لە گریان و بە دەنگێكی نووساوەوە پێتوت..
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))ئەوەیان خراپترە ..((
))چی بكەم .. خۆم هیچ گەمەیەكی تر نازانم .. دەتەوێت لەجێگەی 
هەر پەپوولەیەك بمكوژیت، بۆ وام لێدەكەیت هەست بە گوناهێكی وا 

گەورە بكەم؟ تەواو .. مەگری .. واز لەو گەمەیەش دێنم ..((
دووانەی  ئێوە  ئاشتی،  چ  بووبێت و  نەدەهێنا، چ شەڕ  وازی  هەرگیز 
ڕۆحی یەكدی بوون، كە منداڵ بوون هۆگری یەكدیبوون، ئەوەندەی 
كە هەراشتر دەبوون پترو پتر بەبێ  یەكدی هەڵتان نەدەكرد، تەواو 
فەراقە ببوون و كەچی لەناو هەمان ئاودەستدا پێكەوە میزتان دەكرد، 
تاوەكو دواجار خاڵۆژنت لێكی كردن و ..وتی..ئیدی تەواو..پەالمیزەی 
منداڵی با بەس بێت..! لە یاری و زرمەزلێ  نەدەكەوتن، گەمەی كچانەو 
بەشەڕ  لەسەری  ئەوەی كە  نەبوو،  مانایەكی  بۆ هەردووكتان  كوڕانە 
بەهرام-یش  دەكرد،  بااڵت  دەهات  تا  كچ  تۆی  كە  ئەوەبوو  دەهاتن 
وەك كەس و كار بە القرتێوە دەیانوت كە كوڕیژگەكە تا دێت بەناخی 
عەرزدا دەچێتە خوارێ ، تا تۆ بناغەی مەمكت داناو تا كوڕە سمێڵی 
دەشووشت،  خۆتان  و  بازاڕ  حەمامی  دەچوونە  پێكەوە  بوو  گوگرە 
زرنگانەوەیەك لە دەنگتدا بوو كە لە قەرارێكەوە دەهات و بە ئاستەم 
دەگەیشتە گوێ  سیحری لە هەموو كەس دەكرد، دەبوو كەسێك ورد 
گوێ  شل بكات دەنا هەندێك لە ڕازو نیازەكانتی لە كیس دەچوون، 
نەخۆشەكان و  كچە  لە  تەنها  بە  كە  كەرخ  غەمین و  منگن و  دەنگێكی 
عاشقەكان وەدەردەكەوێت، تۆ شێتی ئەو شیعرانە بووی كە نەتدەزانی 
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ئەو بیژمۆتە  لەكوێوە دەیانهێنێ ، سوڕ دەتزانی كە هی خۆی نییە، 
كەچی سوێندی دەخوارد هی خۆیەتی، لە فیلمە هیندییەكانەوە فێری 
خۆنواندن و ڕۆمانسییەتێكی درۆزنانە ببوو كە هارتری دەكردیت، بێباك 
لەوەی كە دەهری دەبیت هەر رۆژەو بە بەزمێكی تازەوە دەهاتەوە، 
جل و  داهێنان و  قژ  وەستان و  بەزمێك و  فێری  فیلمێك  هەر  پاڵەوانی 
بەرگێكی دەكرد كە پتر دەیكرد بە قەرەقۆز تاوەكو گەنجێكی شیك، 
بەو دەنگە گڕەوە كە خۆی خۆشی لێدەبینی بە نەڕەنەڕە ناقۆاڵكەی 
ماڵەكەی پڕ دەكرد لە غەڵبەغەڵب، وەك ))شامی كابوور(( هەمیشە 
جارەو  هەر  دەبەست،  مل  لە  سەوزی  یان  شین  سوور..  پەڕۆیەكی 
ڕەنگێك، هەر هیچی دەست نەكەوتایە، شاڵێك یان ڕەفتەی یەكێك 
قاقاوە  بەدەم  دەتبینی  تۆ  كە  دەئااڵند،  مل  لە  خوشكەكانی  لە 
بۆ سەرەوە  كاكۆڵی هەڵدراوەی  بەرزو  پاژنە  بە پێاڵوی  دەخنكایت، 
بكات  حەز  هەمیشە  كە  دەچوو  پۆپنەدار  كەڵەشێرێكی  لە  كتومت 
لەسەر سەكۆو بارەدارو تەپۆلكە بوەستێت و بقووقێنێ ، لە منداڵییەوە 
زۆرانێ  گرتن یەكێك لە بەزمە خۆشەكانی هەر دوو بنەماڵەكە بوو، 
بەزمەكەش بەوە گەرمتر دەبوو كە مریشكەكە بتوانێت كەڵەشێرەكە 
مادامەكێ   بەزین  لە  چش  دەكردن،  ناوزەد  واشیان  هەر  ببەزێنێت، 
سینەو مەمكی ساوات لە سینەی تەختی ئەم دەخشێت، یان هەناسەی 
تۆ،  هەنگوینییەكانی  چاوە  بریقەی  هانكەهانكەوە،  بەدەم  شیرینت 
بۆنی ئارەقەت، چنگ خستنە ناو چنگی یەكدی كە چ تەماسێكی گەرم 
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لەناو لەپەوە تا موولوولەكانی كەللەسەر دەنێرێ ، تا ئەو ڕۆژەی لە 
ناندینەكەی ماڵی بەهرام-دا كەوتنە زۆرانێ ، ئەم جارەیان تۆ كەوتیتە 
ژێرەوەو دەم و لێوی تەنك و بەرملی زەردت كەوتە بەر هەناسەی ئەو 
بیژمۆتە، لە خۆ ڕاپسكاندنێكدا دەم و لێوی پتر خزایە سەر لێوانت و 
چەناگەت، تاوێك وەستان .. تاسان و ترسان، هەر بە سەلیقەو هەستی 
دوا  چاكترە  وا   .. خراپە  ئاكامی  ئەمەیان  زانیت  كچانە  خۆڕسكی 
كەیفی  كە  تەماسێك  تەنها  ماڵئاوا،  منداڵی  ئیدی   .. بێ  و  زۆرانێ  
سااڵن  دەڕەخسا،  ڕەشبەڵەكێكدا  زەماوەندو  دەنێو  دڵەوە  دەخستە 
تێپەڕین و شەرم و ترسێك و حەزێكی خنكاو و شاراوە جێگەی گرتەوە، 
جووڵەی هێورتر لەبری بزێوی و گەمەی هار، ڕەوتێكی پڕ فیزو هەوای 
بە  خۆزگەت  دەبینی و  گۆڕانەی  هەموو  ئەم  تۆ  چاوەكانی  درۆزنانە، 
منداڵی دەخواست، بە سەردەمێك سادەتر لە ئێستا، ترسێك لەوەش 
لە چاوانی هەردووكتاندا ڕەنگەكانی دەگۆڕان .. ئاخۆ داهاتوو چی بۆ 
هەڵگرتوون؟ تۆش هەمیشە غەمگین و خامۆشانە دەفتەری ڕەسمەكەت 
لە  دەهێناو سكێچ لەسەر سكێچت دەكرد، شپرزەو تێكەڵ كە جگە 
خۆت كەس نەیدەتوانی سنووری هێڵەكان و بازنەكانی سكێچەكان لە 
یەكتری جیا بكاتەوە، دوای سێ  ساڵیش لە باڵقبوون تۆ نەتدەتوانی 
خۆت لەو ڕەسمە باوانەی سەردەمی منداڵی قورتار بكەیت .. نیگاری 
چەند باڵندەیەك كە بەسەر دەشتێكی سەوزدا دەفڕین، دایكێك بێشكە 
ڕادەژەنێت، گۆڕێكی تەنیا، چەند كچێك بەدیار حەیوانێكەوە داماون كە 
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دیار نییە كەروێشكە یان پشیلەیە، سەیرانی خاو و خێزان، تاڤگەیەك 
كە دەڕژێتەوە ناو گۆالوێكی بەردین، شاخی سەركەش و ترۆپكی بەفرین، 
ڕەسمی سادەو بە ڕەنگە زەقەكانەوە كە كچێك چەندە دەستڕەنگین 
بێت مەحاڵە لەوە جوانتری پێ بكرێت كە ڕێگەی دووری نێوان ماڵ و 
پتر  چەندە  بەهاران،  سەیرانی  دوو  یەك-  لە  بێجگە  بێ،  قوتابخانە 
لە  پێستت  دەبوون،  پتر چاوەكانت گەشتر  ئەوەندە  دەكرد  ڕەسمت 
ڕەنگە  ئەوەی  وەك  دەدرەوشایەوە  سپیتر  پاكترو  ڕوونترو  ژێرەوەڕا 
كراوەكان لە ڕۆحی تۆوە هەڵقوڵێت، ڕۆشناییەك لە هەموو گیانتەوە 
سەربكات و لە ڕووخسارتدا پەرش و باڵو پڕشنگ بداتەوە، دەم و لێوێكی 
شەهوانی كە مەحاڵ بوو لەتەك سەالری و سەنگینی خانمە چكۆلەیەكی 
ئاواهی یەكدی بگرێتەوە كە نوقمی شەرمێكی تازەی دوای باڵقبوون 
بوو، دەم و لێوێك سێبەر كردوو بەسەر چەناگەیەكی خڕو قنجدا كە 
هەوەسی نێرەوزەكان گەرمتر بكات، ئەوەی بەهرام-ی ترساند نیگای 
شەیتانانەی كوڕوكاڵ و پیاوەكانی بنەماڵەو دەرو دراوسێ  بوو، ناچار 
كوڕانی گەڕەك و خزم و خوێش بە دزییەوە ناویان دەبرد، كە بەهرام 
دەربكەوتایە خامۆش دەبوون، زەحمەت بوو بە تەنیا خۆی ئەو هەموو 
جوانییە ببینێ ، لەوەوە پتر گڕی گرت كە وێنەی تۆ لە چاوی پیاوەكانی 
دیكەدا چ ڕەنگ و زەوقێك دەنوێنێ ، دەركەوتنی تۆ لە ئاوێنەی ئەوانی 
كە  زیباییەكە  جووڵەو  سیحرو  چ  دەیتۆقاند،  پتر  دەهات  تا  دیكەدا 
ئەو هەموو نێرەوزە حەیرانی بوون، ئەم چی نابینێ  كە ئەوانی دیكە 
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دەیبینن، پێكەوە گەورەبوون لە تەك كچێكدا وادەكات وەك تەنێك 
ئازای  هەموو  لە  ناچار  بیبینیت،  هەوەس  حەزو  جوانی و  لە  بەدەر 
جەستەت ورد دەبۆوە، هەر ڕۆژەو دەگەڕا بۆ سیحرێكی تازە، گەر الی 
هەمووان گەوهەری یەك دانەیە مەرجە خۆی دەسكەگوڵەكە بباتەوە 
.. عەجایب .. دەبوو چاپووكانە بەخۆ بكەوێ ، ئەو دەنگە خنكاو و 
نیانەی كە ئەم گاڵتەی پێدەكرد گوایە لە بنی بیرەوە دێت، لەو دەم و 
زەمینێكی  لەسەر  وابوو  ئەوە  وەك  دادەكەوت  بزوێنەوە  خوێن  لێوە 
دیكەوە بێت كە تەنها لە گێڕانەوەی ئەفسانەكانەوە ڕۆح دەخرۆشێنێ  
بێئەوەی گوێت لە پەریزادەكە بێت لە ژوانێكی پەنهانی خۆیدا لەگەڵ 
میرزادەی عاشقدا چ ئاوازێكی شیرین لەو زاری پڕ لە ڕازەوە دادەڕژێت، 
زرنگانەوەی سەدایەك كە لە پەڕەی ڕۆح دەدات، ڕوانینی بێ  مەبەست و 
نیاز كە بێئەوەی ئەو بیەوێت بانگت دەكات خۆت لەناویدا بخنكێنیت، 
دونیایەك  چوستی  هەنگاوی   .. خانمانەت  ڕۆیینی  بەڕێ   ڕەوت و 
مێیینەیی لێ  دەتكێ  كە گەسك لە پیسی دونیا بدات و لە پاژنەو پێ  و 
پووزی پاكی جواناوێك بڕژێت، بااڵت بەدەم هەنگاوەكانەوە كە بە حاڵ 
یان سوورە چنارێك  دەچوو  پیاسەی سەروویەك  لە  دەگرت  زەویان 
لە گوێ  چەمێكدا، قژی خورمایی چین چین ڕژاو بەسەر شان و مل و 
كەمەردا وا دەكات بێباكترین نێر كە خودای فیزو شكۆمەندی بێت.. 
هیچ ویقارێكی نەمێنێ  و لە كەشكە ئەژنۆی خۆی بدات و سەری زمانی 
بقرتێنێ  لەتاو ئەو هەتاوەی بە سەد ڕەنگەوە پڕشنگان داوێت، هیچ 



89 ذنَيك بةسةر منارةوة

پیاوێكی خوداپەرستیش نەیدەتوانی سەیری بكات و ڕووتی نەكاتەوە، 
ئەوە  بەڵكو  بەرماڵەكەی هەڵنەستێت،  لەسەر  ماوە  تا  بخوازێت  یان 
ناو بەهەشت لەو  خوایەو میهر بنوێنێ هەر هەفتاو دوو پەرییەكانی 
خانمە بچن، نەدەكرا لەبەردەم ئەم حەزو هەوەسە گەرم و شەهوەتە 
سوورەی ئەو هەموو كوڕوكاڵەی گەڕەكێ  كە ئامادەبوون بە برژانگ و 
برۆیان بەرپێیان و بەر دەرگای ماڵەكەت بماڵن .. سەد جاران قوربانت 
بن، نەدەكرا دەستەوەستان بێت و هیچ نەكات، ماوەیەك و خووی دایە 
زۆرخانەو فیلمە هیندییەكانی فەرامۆش كرد، كەوتە وەرزشی ئاسن تا 
ماسوولكەكانی بەهێز بن و وەك لۆمپنەكان خۆ بنوێنێ  و سەری پاك 
تاشی تا نێرترو ناشیرینتر دەربكەوێت، هەر بۆ ترساندنی ئەو هەموو 
عاشقە ڕووتەڵەیە گەمەی بە دامر بۆكس و چەقۆو قۆچەقانی دەكرد، 
بۆ  جڕتی  سەرسەرییانە  دەداو  ڕێبواران  شانی  لە  شانی  شەلالتیانە 
لە  بترسێنێت، بۆكسی  ئەكبەر واحید دەكێشا، دەبوو هەر هەمووان 
دیوار دەدا بێئەوەی دەستكێش بكاتە دەستی، هەموو ڕۆژ گوێزانی لە 
سمێڵ و ڕیشی دەدا تاوەكو تووكنتر بنوێنێت، هەرجارەو ملی دەنایە 
بەر ملی یەكێك لەو كوڕانەی خۆیان بە پاڵەوان دەزانی، داوای زۆرانێی 
لێدەكرد، وای لێهات هەمووان خۆی لێ  البدەن، لە سێ  چوار شەڕو 
هەر  تۆ  تەواو  كە  ڕایگەیاند  ئاشنا  دۆست و  بوو، الی  زامار  گێچەڵدا 
لەسەر بێشكەوە مارەبڕی ئەمیت .. ئەوەی لێت نزیك ببێتەوە خوێنی 
گۆبەندێك  تووشی چورتم و  زانیت خۆی  كە  ملی خۆیەتی،  لە  خۆی 
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نەهێنێت  هیچانە  ئەتوارە  لەم  واز  گەر  لێكرد،  هەڕەشەت  دەكات، 
بە  كرد  ئاشتبوونەوەت  دەتۆرێت،  لەوەی  چش  نایناسیت،  ماوە  تا 
مەرج، ئەگینا واهی بڕوات ناشیرینتر دەبێ، سوێندی خوارد كە هێور 
بێتەوە، بەاڵم بە دزییەوە وازی لە ڕاوە پەپوولە نەدەهێنا، گەرچی تۆ 
نەتدەزانی كوشتنی هەموو گیانلەبەرو زیندەوەرێك تێكدانی ڕەگەزێكی 
ئەو سروشتەیە كە تۆ لە نیگارەكانتدا ڕاویان دەكەیت، بەاڵم خەمت بۆ 
مەرگی پەپوولەیەك یان كارمامزێك وای دەكرد پیاوە هەرە نێرەكان 
شەرم لە خۆیان بكەن و لە فرمێسكەكانتەوە تێبگەن كە چ گوناهێكی 
گەورەیان كردووە، خەم و تۆرانت ناچاری دەكردن كە واز لەو گەمە 
خوێناوییە بێنن، گەمەیەك كە بۆ نێرەوزەكان خۆشترینە، بەاڵم هەرگیز 
لە خەونەكانتا نەدەبوویتەوە بە پەپوولەیەكی لە باخان هەڵفڕیو، یان 

كوكوختی و كۆترێكی بەرزەفڕ كە سینەی لە ئاسمان بدات.

سااڵنێكی كەم و هەر وەك بێداربوونەوە لە خەونێكی خۆش لەناكاو كوڕی 
گەمەو بەزم و خۆشنوودی ناو خەونەكانت بزر بوو، لە هێالنە تەری و 
باڵە سووتاوانەوە بۆی هەڵفڕیت، پتر  نەهاتەوە، دوورتر لەوەی بەم 
لە وەهم .. سەراب .. خەونێكی كورت و شیرین دەچوو، هەموو جاران 
لەناو چیرۆك و ڕۆمان و فیلمەكاندا ماڵئاوایی و لێكدابڕانی یەكجارەكیت 
دەبینی، دڵت دادەخورپا، كسپە لە جەرگتەوە دەهات، وەلێ  هەرگیز 
بڕوات نەدەكرد خۆت پاڵەوانی یەكێك لەو داستانانەی جودایی بیت، 
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لەنێو هەموو ئەو كچانەی كە تۆیان بە شازادەی خۆیان دەزانی .. تۆ 
لە هەمووان بریندارتر بوویت ...

لە  پڕبوون  مانگیش خەونەكانت  بۆ سێ    .. كەوتی  تەنیا  ئەوكاتەی 
كۆتری سپی هەڵفڕیو بەسەر ئاسمانی شاردا، لە خۆشی فڕین و چریكە 
نەدەكەوتی .. ڕۆژو مانگ و سااڵن تێپەڕین ئاسمانت پڕكرد لە چریكەی 
ڕادەمایت و  منارەكە  غەریبی..لە  نەبڕاوەی  گمەی   .. گمە  خوێنین و 
دەتوت تازە تەواو .. مەحاڵە كۆترەكانم بێنەوە ناو خەونە خۆشەكانم، 
لە  باڵ  شەققەی  یەك  بە  شێت  وەك  هێمنانەش  جوان و  فڕندە  ئەو 
منارەكەوە بە تاو دێن و كوێرانە خۆیان بە پەنجەرەكاندا دەدەن، وەها  
كوێرانە و توندو بە زەبر كە دوو جاران شووشەكان هاڕەیان كردووەو 
بیت  ناخۆشدا  لە خەونێكی  ئەوەی  شكاون، پەڕوباڵ خوێناوی وەك 
مردارەوەبوو دەكەوتنە بەردەمت، كۆترەكان كوێرو پەڕوباڵ هەڵوەریو، 
داگیر  ڕەسمەكانت  دەفتەری  خوێناویدا  ئاسمانێكی  ژێر  لە  بێئۆقرە 
دەكەن، دەتڕوانی و .. ڕۆژ بە ڕۆژ كۆترەكانت بە دەوری منارەكەدا گیر 
دەخۆن و سەرمەشقی فڕین و تەقڵەبازیان لەبیر دەچێتەوە. شەوێكیان 
هێشتا هۆمەر مابوو، نەخۆش و پەككەوتە لەجێدا، ناڵەو هاواری دەردە 
قورسەكەی دەگەیشتە سەر ترۆپكی منارەكەو گومەزەكانی دەوروبەر، 
ناڵەو بێدادییەك كە كۆترەكانی بێئۆقرەو هار كرد كە بەو شەوە لە 
هێالنەكانیان تەرە بن، تاكە پەنجەرەی ڕۆشن هی ئێوە بوو كە تاك و 



شَيرزاد حةسةن92

جووت و پۆل پۆل خۆیان دەكوتا بە پەنجەرەكەو ڕۆناهی ژوورەكان بوو 
یان سەدای بڵندی ناڵەو نركەی نەخۆشی گێژی دەكردن، لە چەندین 
شووشەتان  كە  بەیانی  تا  شكان،  شووشەكان  هاڕەوە  بەدەم  الوە 
گەاڵی  باران و  بۆنی  لە  پڕكرد  ژوورەكانی  سارد  بایەكی  تێگرتەوە، 
بەیارمەتی  هۆمەر  فڕندەكان،  پەڕوباڵی  ڕیقنەو  درەختەكان و  زەردی 
دارشەقەكان هەستایەوە، پێكەوە بە مقەباو پەڕۆو پاتاڵ  شەبەقەكانتان 
كونبڕ دەكرد، بەدەم كۆكەوە دووبارەو دە بارەی دەكردەوە كە ڕێك 
هەر تۆزێك لەمەوبەر خەونی شكانی پەنجەرەكانی بینیوەو بە ترسەوە 

دەیوت..
))دكتۆرەكەم لە دوا سەردانماندا پێیوتین كە تەواو .. مەناعەم كەم 

بۆتەوە، هەر میكرۆب و ڤایرۆسێك ئاسان زەفەرم پێدەبات.((

پەژمووردەو  باخی  لە  پڕبوونەوە  ڕەسمەكانت  دەفتەری  دیسانەوە 
پەنجەرەكان،  شكاوی  جامی  بە  نووساو  و  كوژراو  مەلی  گەاڵڕێزان و 
بەسەر  و  الوە  هێشتا  كە   جیاوازدا  لەباری  پیاوێك  سكێچی  لە 
دوندێكەوە وەستاوەو .. تیالكی لێ  خوار كردووەو ڕەختەو فیشەكدان 
دایپۆشیوە، ڕاوكەرەو پەنچە بەسەر پەلەپیتكەی تفەنگێكەوە نیشانەی 
زەالمە  ئەو  پتر سكێچی  هەمووشی  لە   .. گرتۆتەوە  كارئاسكێك  لە 
نەخۆشەیە كە بە هێزی دارشەقێكەوە وەستاوە، هێزی داوەتە بەر خۆی 
سەری ڕابگرێت و نەچەمێتەوەو لەو خانمەی پێش خۆی ڕادەمێنێت كە 
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سەیری منارەیەكی چەماوە دەكات، ئەوەندە الرە كە هەروەك بڵێیت 
.. تۆزێكی دیكە دەڕمێ  و  نا  ئێستا  بە موعجیزەیەك وەستابێت، ها 
ئەو مااڵنەی دەوربەری خۆی كاول دەكات، خەونی ناخۆشی شەوانی 
سێ   دووان و  خشتێك و  نیگارەكانت،  ناو  دەكردە  دزەی  هەردووكتان 
وڕێنەوە  بەدەم  دەیكوژن،  دەكوتن و  هۆمەر  دڵی  سەر  دەردەپەڕن و 
دەكەویتە شین و واوەیال .. پاسەوانەكان و كەس و كارو دراوسێ  لێت 
كۆدەبنەوەو دڵنیات دەكەنەوە كە هۆمەر دەمێكە مردووە، كەسیش 
زەبری  بە  یان  شێتبووەكان  كۆترە  هێرشی  ترسی  لە  ناكات  باوەڕ 
خشتێك لە منارەكەوە پەڕی بێت و كوشتبێتی .. كەس بڕوا ناكات .. 

كەس.. 

كورت و  منارەی  لە  بوون  پڕ  كانڤاسەكانت  سپییەكان و  الپەڕە  تەواو 
درێژ، ئەستوورو باریك، قیت و الر، دەورە دراو بە گومبەتی نەخشین، 
هەتیو و تەنیا بێ  گومەز، منارەی تەواو ڕووخاو بەسەر خۆیدا، نیوە 
ڕووخاو، داروپەردووی بەسەر یەكدیدا ڕماو كە لە ژێر ئەو وێرانەیەدا 
سەدەها كۆترو كوكوختی چۆلەكە مردوون، دەیەها هێالنە دار ماوەو 
دارشەقی  دەیەها  كە  چەماوەتەوە  منارەیەك  دەفڕن،  باوە  بەدەم 
لە  بەرەو خوار وەستاوەو  منارەیەكی سەر  نەڕمێت،  تا  بەر  دراوەتە 
جۆرەها  بە  بفڕن،  دەدەن  تەقەلال  خنكاوەكان  نیوە  مەلە  زاركییەوە 
شێوە ڕەسمەكانت تێكەڵ دەكرد .. بە قەڵەمی ڕەساس، ڕۆنتنگن، 
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پاستیل، بۆیەی ئاوی، زەیتی، قەڵەمی ڕەنگاو ڕەنگ، پاندان و جاف.. 
هەڵساوە،  قیامەت  حەشرەو  ڕۆژی  چواردەورییەوە  بە  ڕماوەو  منارە 
دەستە خوشكەكانت كە دێنە الت و دەفتەرەكانت هەڵدەدەنەوە، كۆن و 

نوێ ، بە حەسرەتێكەوە دەپرسن..
ئەو  مردووانە چین،  پەپوولە  هەموو  ئەو  .. شادی؟  وا  بۆ  ))ئاخر 
پایزەو گەاڵڕێزانە، ئەو هەموو منارە الرو داڕووخاوە،  هەموو وەرزی 

گەڕەكی كاولبوو .. كەالوەی پڕ لە قەلەڕەش و كونەپەپوو؟((

دادەمێنیت و هیچ وەاڵمێكت نابێت، چ زەحمەتە سەرلەنوێ  كوتانەوەی 
هەمان ڕێگای مەرگ و دۆڕان تاوەكو ناو جەرگەی جەهەننەم، چوونە 
سەر یەكەم دڵۆپە خوێنی تكاو لە دامێنت كە زەریایەكی پڕ لە گێژەن و 
گەرداوی بۆ خوڵقاندی، ئەستەمە گێڕانەوەی چیرۆكی پڕ لە كارەسات و 

هەالهەالبوونی ڕۆحت .. تۆ بە تەنها ئەم نیگارانەت شك دەبەیت.
تكایان لێ كردیت كە پێشانگایەك بكەیتەوە، لەم قەفەزە بێیتە دەرەوەو 
هەناسەیەكی پاك هەڵمژیت، وەك جاری جاران كۆڕی دانیشتنەكانی 
كچانی هاوڕێ  و كەس و كار گەرم بكەیتەوە، بە خەندەیەكی ساختەوە 

كە قورس دەكەوتە سەر لێوانت دەتوت..
نازانم  بۆ؟   .. نەمتوانیوە  ئێستا  تا  بەاڵم   .. دەكەم  ))منیش حەز 

))!..
نەتدەتوانی هیچ بڵێیت .. وەك ئەوەی بەندی و نەخۆشێكی سەد ساڵە 
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بیت، بە دیارتەوە دۆش دادەمان، نەدەكرا بچنە ناو ڕازونیازو نهێنی 
پەنهان و شاراوە لە دڵی تۆدا، كە بە هەموویان لە خەمی ئەوەدابوون 
پەشیمانت بكەنەوە واز لە شەڕی منارەكە بهێنیت، تۆ سووك و ئاسان، 

بەاڵم بە قەهرو تووڕەبوونێكی زۆرەوە دەتوت..
))ئەوەیان مەحاڵە .. تاكە شتێكە منی هێشتۆتەوە!((

دەردەكەی  تاوی  تین و  كە  زستان  درێژی  شەوانی  لە  بوو  شەوێك 
كە  كەسێك  وەك  كردیت،  بانگی  هێوری  بە  ببوو،  خەفەتر  كەمێك 
پێویستی  هەرگیز  كردبێت و  زۆری  گەمەی  مەرگدا  لەگەڵ  هەمیشە 
بەوە نەبێت بترسێت، یان كە ترسا .. چاوەكانی نەتروكێنێت، وەك 
جەنگاوەرێك كە دەیەها جار لە بۆسەو تەڵەی مەرگ قورتاری بووبێت، 
بە خەندەیەكی خوارەوە كە لچ و لێوی خۆی پێ  ڕاگیر نەدەكرا .. لێی 

پرسیت..
))خانمی سەالر .. ڕازێكم هەیە .. حەزدەكەم گوێم لێ بگریت!((

تۆش وەك ژنێك كە پەرۆشی هەموو ڕازونیازی مێردە نەخۆشەكەیەتی 
سەرت لەقاندو .. ئەویش بە زەحمەتێكەوە زاری هەڵدێنا..

))هەرچەندە بۆنی دەرمانم لێدێ  .. بەاڵم حەزدەكەم بێیتە پێشەوە 
چونكە دەنگم كزەو ناتگاتێ  ..((

بە میهرەوە پێتوت..
))عەیبە .. قەت وا مەڵێ .((



شَيرزاد حةسةن96

 .. نا  ئەمڕۆ  كوشندەیە،  من  دەردەكەی  كە  بزانیت  ))حەزدەكەم 
بەیانی هەر دەمكوژێ .((

بە  گریاو  هاوزەمان  ئەویش  گریان،  پڕمەی  داتە  تۆ  وت  وای  كە 
حەسرەتێكەوە بەدەم قوڵپی گریانەوە وتی..

))بەاڵم دڵنیات دەكەم كە من فێڵم لێ  نەكردووی، من زەمانێكە..
چەندین سااڵ لەمەوبەر لەگەڵ چەند پێشمەرگەیەكی تر دەرمانخوارد 
كراین، هیچ كام لە دكتۆرەكان، چ كوردو چ بیانی، پێشبینی مەرگی 
من  وەرگرت،  زۆرمان  دەرمانی  و  داو  نەدەكرد،  ئێمەیان  زووی  زۆر 
تووكم پێوە نەمابوو، بەاڵم دواجار زیندوو بووینەوە، لەوانەشە وەك 
كەسێك  هیچ  پێشمەرگە،  ئینسان و  ئێمەی  لە  حورمەتگرتن  ئەدەب و 
خۆمان  زووی  درەنگ و  مەرگی  وادەی  حەقیقەتی  نەكردبێت  حەزی  
بزانێت  بكات  حەز  دونیا  لە  نییە  كەسیش  خۆ  چنگمان،  ناو  بخاتە 
كەی تەواو دەبێ، ڕاستی بێباك بووم و قەت حەزم نەكردووە بكەومە 
دوای ئاسەواری كوشندەی ئەو ژەهرە لە خوێنی خۆمدا، دەبوو بژیم 
ناسی، تۆ  ژیان كرد كە تۆم  لە خۆشی و  ئەوكاتە حەزم  .. پتریش 
ببمەوە، هەمووجار كادرێكی  لە دایك  لە من كرد بۆ جارێكیتر  وات 
پێشكەوتووی دۆستم كە ئەویش ژەهراوی ببوو .. دەیوت: پیاوێكی 
لە  بیر  نییە  عاقڵ وتوویەتی.. كە دەژیم .. دەژیم .. چونكە بوارم 
بیر  نەماوە  بوارم   .. ئەوكاتەی من مردووم  بكەمەوە، چونكە  مەرگ 
لە  دوو جاران  بنیادەم  دەیوت  ئەو دۆستەم  بكەمەوە! هەر  ژیان  لە 
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دایك دەبێت: جارێكیان لە دایكی خۆی..جاری دووەم لەو ژنەی كە 
خۆشیدەوێت..!((

زەلیلی و  ئەو  لەناكاو  بدەیتەوە،  دڵی  چۆن  نەتدەزانی  شەوە  ئەو 
فرمێسكانەی وای لێكردیت هاوسۆزی خەم و دەردو ترسی بیت..پاشان 

تێهەڵچۆوە..
))من ئەوەندە دەزانم و ئەوەندەم پێدەكرێت كە دوای نەمانی خۆم تۆ 
نەچیتەوە بەرقاپی كەس .. ئەم خانووەی كە تۆ خۆشت دەوێ  و بە 
توحفەو ئەسەرێكی جوانی دەزانی لەسەر تۆ تاپۆیان دەكەم .. بێجگە 

لە هەندێك موڵك و ماڵی ترم كە زۆر نییە!((
ئەویش  ئامێزت،  ناو  خستە  سەریت  دایكانە  نەدەبوویتەوە،  ژیر  تۆ 
دووبارەی دەكردەوە كە ئەم هەرگیز نەیزانیوە وا زوو دەفەوتێ، بە 
گۆڕی دایكی و گۆڕی شەهیدان سوێندی دەخوارد كە قەت قەت فێڵی 

لێنەكردوویت.بەدەم هەناسەوە پێتوت..
))تەواو .. وازبێنە .. ئەوە ناهێنێ  .. ئەوەم لەیاد نەچووە كە تۆش 

منت هەڵگرتەوە ..منیش كەوتبووم!((
لەرزۆكانە خستییە سەر دەمت و  دەستی ڕاستەی، زەردباو و سارد، 
بە  خوارد  سوێندی  نەكەیت،  تەواو  قسەكەت  كە  لێكردیت  تكای 
چاوەكانت كە تاكە خەم و ترس و بیمی ئەو لە مەرگ ئەوەیە كە تۆ 
بەجێدێڵێت، هەر بە هەمان خەندەی داكەوتوو لە زارییەوە كە گریان و 

خەم و هەیبەتی مەرگ لە ڕووخساریدا تێكەڵ مەلەیان دەكرد وتی:
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))تۆ منت كرد بە ئینسان، ئەو چەند ساڵە لە تۆوە فێری زۆر شت 
بووم، خەمی من ئەوەیە كە تۆ منی ڕاوچی و شەڕكەرت كرد بە بەشەر 
.. كە ئێستا كەمەكێ  فام دەكەمەوەو خەریكە ببمە بەشەر .. كەچی 
ئەوەندەم نەماوەو دەمرم، ئەو ڕۆژەی ڕەسمەكانتم بینی كە پڕبوون لە 
كەو و كۆترو پۆڕی كوژراو .. ئاسكی پێكراو، زانیم چەندە بەدبینی لە 
من و دونیا، تا تۆم ناسی نەمزانی كە من جگە لە ڕاوچی و جەنگاوەر 
هیچی تر نەبووم .. تەواو بوو .. خانمە چكۆلە .. ئەو جەنگاوەرو 

ڕاوچییە دەمرێ  و.. ئەم جەنگەاڵ و كوشتارگایە بەجێدێڵێت.. !((
خۆزگەت  دڵتەوە  هەموو  لە  دەتەنی و  ڕۆحتی  هەموو  میهرێك  سۆزو 
دەخواست كە نەمرێت، دوا ڕستەی لە دڵی دایت، دەستەكانیت خستە 
ناو هەر دوو دەستت و دەمارە شینەكانی وەك كرمی باریك و ئەستووری 
ژێر پێستی پشتی دەستەكانی كە دەرپۆقیبوون ئاماژەبوون بە مەرگ و 
خوێن مەیین، هەوڵیدا بتگرێتە ئامێزو لەو گریانە ژیرت بكاتەوە كە 
نەیدەهێشت هیچ بدركێنیت، بەاڵم لەوە بێهێزتر بوو بتگرێتە باوەش، 
باوكانە خواستی سەر بخەیتە سەر ڕانی، وەك كچێكی گوێڕایەڵ بە 
گوێت كرد، بۆ ساتەوەختێك بیرت لەوە كردەوە كە تۆ بێئاگا لە خۆت 
ئەو هێزەت لەودا خۆشویستووە، هێزێكی پەنهان لە پیاودا كە كچ و 
ژنەكان هەر بە سەلیقە هەستی پێدەكەن، هێزێك كە هەموو كچێك بە 
تۆشەوە دوای دەكەوێت، وزەو هێزێكە كە لە ڕۆحێكەوە هەڵدەقوڵێت 
.. یان هی لەشە .. یان هەردووكیان، هێزێكە لەو پیاوانەدا هەیە كە 
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دەست و پەنجەیان لەگەڵ مەرگدا نەرم كردووە، ئەو هێزەی هەرچەندە 
ساختەو درۆ بێت، كەم بێ  یان زۆر، وەلێ  لەناو ئەو هەموو پیاو و 
لە  بوون،  تۆ  دەوری  لە  كە  بەڵێنانەی  بێ   ترسنۆك و  بێهێزو  كوڕە 
باوك و براو دۆست و یار، پڕ هەواو فیزێكی بەتاڵ، تەنها نێربوون بەس 
لە  هەترەشیان  كەچی  نەگۆڕنەوە،  دونیا  بە  خۆیان  كە  بۆیان  بوو 
خەون و خەیاڵ و ختوورەی كچ و خوشك و دایك و ژنەكانیان چووە، ئەم 
پیاوە نەخۆشە لە ساتەوەختێكدا هەر هەموو الوازی و ڕۆحی بەتاڵی 
پیاوەكان و تەنیایی خۆتی پیشان دایت، هەر ئەو ساتەوەختەش بوو 

بێئاگا لە خۆت قایل بوویت هاوسەفەرت بێت و وتت..
))بەڵێ  ..!((

ساتەوەختێكە كە خودی ژیان بۆخۆی گەمەیەكی دۆڕاوە، خۆشەویستی 
جگە لە تراویلكەو وەهمی ناو گۆرانییەكان و خەیاڵێكی شاعیرانە هیچی 
بڵێیت  ناچاریت  ))نەخێر((  لەبری  كە  چركەساتەیە  ئەو  نییە،  تر 
))بەڵێ ((، بەڵێ -یەك كە پتر خۆ هاویشتنە ناو چارەنووسێكی نادیارە، 
بە خۆشنوودی،  یان شاگەشكەبوون  تێداچوون  مەرگ و  لە  ترس  بێ  
كەچی بڕیارو جووڵەیەكە گەورەترە لە وەستانی زیندەگی لە جوغزێكدا، 
لە ماڵێكدا، لە كەسێكدا، لە تەنها هەقایەت و داستانێكدا .. كە نییەو 
لەو  هەناسە  دوا  تا  نەدەكرا  وابوو،  تۆ  بۆ   .. تەواو  نایەت،  هەرگیز 
كارەساتەی تەمەنێك بوو تیایدا پرسەدار بوویت  هەر چاوەڕێ  بیت و 
لەو گەرمە شین و واوەیالیە سارد نەبیتەوە، چاو لە ڕێ  و سەر لەسەر 
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ئەژنۆ، دەبوو خۆت فڕێبدەیتە ناو باوەشی كارەساتێكی دیكە .. با 
دۆزەخیش بێت، چ بەهەشت و چ دۆزەخ، جێگۆڕكێ  گەمەیەكە .. بێ  

ئەو گەمەیە خودی زیندەگی مەحاڵە!

لە ئاكامدا بوویت بە پەرستارێكی دڵسۆزو میهرەبان كە بۆ هەر كچێك و 
ژنێكی دیكە سامناك و غەمناك بوو .. بۆ تۆ؟ .. نا .. هەرگیز ئەوەندە 
بێئۆقرەو لەرزە لێو نەبوویت ببەزیت، ڕۆژ بە ڕۆژ هەستت دەكرد كە 
ئەم پیاوە داماو و نەخۆشە وێنەو بەرجەستەی ڕۆحی نەخۆشی ئەم 
ڕۆژگارە ناشیرینەیە كە هەمووتان تیایدا دەژین، ڕێك وەك ئەو خەونی 
راپەڕین و هەستانەوەو  ڕابوون و سەرفرازییەی كە زوو پیربوو .. لە 
جێگادا كەوت و .. لەنێوان مەرگ و ژیاندا هەناسەیەكی ماوە، چاوەكانی 
كزو بە دارە دارە بە ڕێدا دەڕوات و ساتمە لە هەموو شتێك دەكات، 
پێ   سەر  هەڵدەستایە  كە  لەرزیو،  پەنجە  دەست و   .. ڕووتاوە  سەر 
بەدەم  تا  بخەیت  فریا  دارشەقەكانی  باڵی و  بن  بخەیتە  خۆت  دەبوو 
شكا.. ددانی  و  كەوت  جاران  دوو  چونكە  نەكەوێت،  سەرەگێژەوە 
ئەو  دەنێو  زووتردا  ڕۆژگارێكی  لە  هارو  پڵنگێكی  وەك  كە  پیاوێك 
شاخ و كێو و دەشت و هەرد و زورگ و تەالنی ئەم واڵتەدا بە هەڵمەتەوە 
هێرشی بردۆتە سەر دەیەها سەنگەرو مۆڵگەی دوژمن، چەندەها جار 
لەگەڵ مەرگدا چاوشاركێی كردبوو، كەچی لە باوەشی تۆدا هەر بەقەد 
پشیلەیەكی گەڕی لێمابۆوەو نائومێدانە باسی لە مەرگی ناو پێخەف 
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دەكرد، مەرگێكی گێل و تەمبەڵ، بۆ تۆش ئاسان نەبوو پیاوێك هەر 
وەك پەیكەرێك لە بەفر لەبەرچاوتا بتوێتەوە، شەوانی ناڵەو خەو زڕان و 
واش  هەر  بیت،  ڕاكشا  گۆڕەكەیدا  لەتەك  وابوو  ئەوە  وەك  ئاویلكە، 
بوو .. چەند مانگێك دوای پێشبینی مەرگی خۆی لەسەر گۆڕەكەی 
دانیشتیت، سەرەتا هەموو هەینییەك وەك وەفایەك بۆ پیاوێك سایلی 
ئەو خەڵكە خۆت و چەپكێك گوڵی خودایی یان دەستكرد سەردانت 
دەكرد، پیاوێك كە هەتا ژن و منداڵەكانی گۆڕەكەی ناناسنەوە، هەموو 
جارێك دەیگوت بێ  گوڵم مەكە كە مردم، هەر جارێك كە دەچوویتەوە 
گوڵەكانی هەفتەی ڕابردوو سیس دەبوون و با پەلك و السكەكانی بەناو 
یادگارەكانی  پەرتكردنی  وەك  هەر  باڵودەكردەوە..  گۆڕستانەكەدا 
خۆت، پێت سەیر بوو كە ترس و هێزی مەرگ و تەنیا كەوتنی پیاوێك 
دابگیرسێنێت،  تۆدا  دڵی  لە  سۆزە  هەموو  ئەو  مەرگیدا  و  ژیان  لە 
ئەویش تا مرد لە خەمی تۆدا بوو، شەوێكیان وەك ئەوەی خەیاڵی 

ترسنۆك و بێئۆقرەیی تۆ بخوێنێتەوە .. پێیوتیت..
))قەت مەترسە .. ڕۆحەكەم، هەر شتێكت ویست، دوو دڵ مەبەو 
تەنها ڕوو لە سەرۆك بكە، چ بە نامەو چ خۆت چوویت، گەرچی نازانم 
ئەویش چەندە وەفاو غیرەتی رۆژانی شاخی لەیاد ماوە..؟ نامەوێت 
لە دەرگای هیچ سەرسەرییەك بدەیت .. عەفووم كە وا دەڵێم، هەر 
شتێك هەراسانت دەكات بێ  شەرم و دوو دڵی بینووسە .. بۆ مەكتەبی 
مەرگ  لە  جار  چەندەها  بەس   .. قەرزارمە  ناڵێم   .. خۆی  سەرۆك 
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قورتارم كردووە..بەاڵم ئومێد دەكەم حەوجەی كەس نەبیت..!((
دەستت خستە سەر دەمی تاوەكو پتر لەسەری نەڕوات، چونكە ئەوەیان 

تەواو شەكەت و غەمگینی دەكردیت، بەچرپەو گرینەوە دركاندت..
))مەترسە.. حەوجەی كەس نابم..!(

 ئەم بە بەرچاوتەوە مرد .. ڕۆژ بە ڕۆژ .. هەناسە بە هەناسە، دەمار 
بە دەمار، خانە بە خانە، زستانێكی دوورو درێژو ساردو تاریك .. كە 
ئاسمان خۆشی نەدەكردەوە، وەك ئەوەی بۆ مەرگی ئازیزێكی لە گریان 
ژیر نەبێتەوە، ڕۆژانە .. شەوەهای شەو پیاوێك لە شێوەی مەرگدا، یان 
مەرگێك لە بەرگی پیاوێكدا بە ژوورەكان و ڕاڕەوەكاندا بە دارشەقێكەوە 
پیاسەی دەكرد، بە پەنجەكانی كە وەك چڵ و چێوی وشكەوەبوو وابوو 
پەردەكانی الدەدا تاوەكو ئاسمانی پاك یان بە هەورو هێاڵ ببینێـت.. 
تۆی  سكێچەكانی  دەفتەری  و  خۆی  رەسمەكانی  ئەلبوومی  الپەڕەی 
لە  ژیانەوە  دزی  بە  مەرگ  هەڵدەكێشا،  ساردی  ئاهی  هەڵدەدایەوەو 
ئینجانەكان نزیك دەكەوتەوەو گوڵەكانی بۆن دەكرد، گوڵەكانیش لە 
ترساندا سیس دەبوون و الرە مل پەلكیان هەڵدەوەری، بەو هەناسە 
ژەهراوییە رەنگیان دەپەڕی، مەرگ نەیدەتوانی چا بخواتەوەو پیاڵەكەی 
لێوانی  لە  پێكێك شەراب  نەیدەتوانی  لە دەست دەكەوتە خوارەوە، 
نزیك بخاتەوەو نەیڕێژێت، مەرگی چاو قایم دوو قومی لە سیغارەكە 
دەداو دەبوو بە لوولەیەكی ئەستوور لە سووتوو، بەسەر پێخەفەكەیدا 
چڵك و  ژێر  لە  دەسووتاند،  دۆشەكەكەی  لێفەو  جار  جار  دەكەوت و 
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ئارەقەی خەستەبوون بۆگەنی دەكردو نەیدەتوانی بگاتە گەرماوەكەو 
هێڵنجی  دەكردو  دەمەوە  بە  شۆربایان  لێهات  وای  بكات،  دووشێك 
دەداو دەڕشایەوە، لەگەڵ ڕشانەوەدا ژەهری دەهێنایەوە، ژەهری لە 
خوێندا مەییوی سااڵنێكی زووتر، لە پەل و پۆ كەوتوو .. هێدی هێدی 
پەنجەرەكەوە سەیری  لە  نەیدەتوانی  و  دادەهات  سۆمایی چاوەكانی 
منارە الربووەكە بكات كە جار جارە لە چاوانی تاریكی ئەودا وەها 
دەچەمایەوە كە سەری بیدا لە زەوی، ڕەشەبایەك وەك قامیشێك بە 
ڕاست و چەپدا گەمەی پێدەكرد، بەدەم خەوەوە ڕادەچەنی و كە لە خەو 

ڕادەبوویت دەتپرسی..
))خێر .. چی بوو؟((

بە دەنگێك كە لە قوواڵیی گۆڕەوە بێت..
))منارەكە .. منارەكە بەسەرمدا ڕووخاو .. كوشتمی!((

مەرگ بەو هەموو هێزو فیزو مەزنی و هەواو دەبدەبەی خۆیەوە، بێئاگا 
لە خۆی، خۆی پیس دەكرد، میزی بە خۆیدا دەكرد، بۆنی كەسكوونی 
گەمارۆی هەموو شتێكی دەداو بۆنی ناخۆشی ئەویان دەگرت، چیتر 

نەدەكرا گوێ  لە مۆسیقاو گۆرانی بگرێت .. دەیوت..
))گۆرانی قیژەو هاوارێكە خوێن لە گوێچكەكانمەوە دەهێنێ ، مۆسیقا 

گوێزانەو دڵم دەبڕێ  ..!((
لە  پڕبوون  كە  بكات  تۆ  تابلۆكانی  سكێچ و  سەیری  دەترسا  مەرگ 
پەپوولەی هەالهەال هەڵوەریو و كۆترو كەروێشكی كوژراو، ئاخر لەوە 
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هەمووی  هەر  كە  بڕوانێت  نیگارانە  تابلۆو  لەو  مەرگ  نییە  ناخۆشتر 
لە  بوەستێ  و  ئاوێنەكاندا  لەبەردەم  ترسناكە  خۆیەتی،  دەستكردی 
ڕووخساری زەردو چاوە كوژاوەكانی خۆی ڕابمێنێت، هەر هەموو وشەی 
ناو كتێبەكانیش دەبن بە مارو مێرووی دەم هەراش و برسی، گەردیلەو 
داڕزیوەكانی  ئەندامە  هەموو  هەر  پەنجەو  دەست و  خانەی  بە  خانە 
دەخۆن، دواجار مەرگ ئەوەندە وشك ببۆوە كە دوو دڵۆپ فرمێسكی 
پێ  نەمابوو تاوەكو بۆ خودی فەوتان و سەفەری كۆتایی خۆی كەمەكێ  

بگری ..

لە  جگە  ڕاماڵی،  خۆیدا  لەگەڵ  شتێكی  هەموو  هات و  مەرگ  دواجار 
بۆنێكی ناخۆش لە دوای خۆیەوە هیچی دیكەی بەجێنەهێشت، بێجگە 
لە قەڵەبالغی چەند ڕۆژێك، سەرباری چەند پرسیارو گومان و دڵەڕاوكێ  و 
مەراق و تەماع، واتەوات و چرپەو فسكەفسكی ئەو هەموو مەردوومەی 
دەرو دراوسێ ، لە جوان و لە پیر، ئاخۆ بێوەژنێكی جوان و جحێڵ پاش 
ئەو مەرگە چی لە هەگبەدا بێت؟ ترس و سەرسامی و بەغالەت و بەزەیی 
لەگەڵ هەواو هەناسەی كەس و كار تێكەڵ دەبوو، نیگاكان پڕبوون لە 
ڕازو نهێنی بێ  وەاڵم، ئەو خەمە گرانە زیباتری كردبوویت، سەنگین و 
دەكردو  تەنیاكەت  منارە  سەیری  دەڕوانی،  هەموویانت  لە  خامۆشتر 
ڕووخساری  دەوری سەرو  تەمی خەمێك  كە  بێوەمێردێك دەچوو  لە 
وەاڵم  بێ   دەڕوانی، ڕەش پۆش و  تۆی  لە  ئەم  ئەمجارەیان  گرتبێت، 
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جێپێكانی مەرگ بەسەر دڵتەوە، دڵگرانتر لەوەی وەاڵمی هیچ مەراق و 
تێكەڵكردنی  ڕێگەی  لە  زوو  هەر  دواجار  بدەیتەوە،  ختوورەیەك 
مەرگێكی  دەتویست  مەرگ،  جیاوازەكانی  وێنە  ڕاوكردنی  ڕەنگەكان و 
ناوەخت و دزێو و سیا پۆش لە خۆت دووربخەیتەوە، دەتویست لەناو 
ڕەنگی بێ  ڕەنگی خۆیدا بەندی بكەیت و لەوێدا مات و مەییو تا ئەبەد 

ئۆقرە بگرێت.

هەر دوای هەفتەیەك لە مەرگی هۆمەر، مارێكی ڕەشت لە ماڵەكەدا 
بینی، بوو بە هەراو قاو و قیژ، دەرو دراوسێ  و پاسەوانەكانی مەرحووم 
خزمەتی  لە  نەزەر  دەستەو  ئەمەك  بە  دەرگاوانانی  وەك  هێشتا  كە 
ئەو  خانوویەكی  چەند  ڕمانی  سەما،  هەلەكە  كەوتنە  بوون..  تۆدا 
كەالوەكان  لێدەكرا  ئەوەی  گومانی  كەالوە  بە  بوونیان  دەوروبەرەو 
سەگە  مێروو،  مارو  چی  دوورەكانیش  گەڕەكە  گووفەكی  ببوونە  كە 
بەرەڵاڵو پشیلەی گەڕو مشك و جرج هەن لە شاردا ڕایانبكێشێت، كێ  
ناڵێ  بە دەستی ئەنقەست نییە تاوەكو تۆ هەراسان بكەن، گەر وا نییە 
بۆچی هەر دوای مەرگی هۆمەر دەركەوت، درۆ بێت یان ڕاست، هەر 
دەردەخات و  ئاسان خۆی  دیویانە،  كە  دەخوارد  سوێندیان  هەمووان 
ئاسانیش ون دەبێت، هەندێكیان سوێندیان دەخوارد كە ئەمەیان تەنها 

واهیمەو ترسی دڵی خۆتە..
))دەڵەقۆڕی وا شێتی ئەوەیە كوڕوكاڵ لە خۆی كۆبكاتەوە، مانگێكی 
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فێر  خۆی  بە  هەیە  ناوە  ئەو  سەگی  گۆلە  چی  دێڵەسەگ  وەك  تر 
دەكات!((

پاسەوانەوە  بەناوی  نەدیوە  بابڕەت  زەالمە سمێڵ  هەموو  ئەو  ))تۆ 
ڕایگرتوون؟((

))حەیا نەماوە .. ژنینە ..!((
لە  بووە  قەت  تێكدەدات،  تریش  ژنانی  كچان و  خووی  ))خدەو 
حەسارێكی وا گەورەدا، چۆل و هۆل، بێوەژنێكی تەنیا تەراتێنی تێدا 

بكات ..!((
))باوك و برای تووك نەرمن .. دیارە نێرەوزێكیان نییە تەمبێی بكا.((
))خەڵكی هەقییەتی .. حاڵی ئەو ژنە باعسی سەد خەیاڵی خراپەو 

ختوورەی حەرامە ..((
))منارەی كردووە بە بیانوو .. گوایە چۆلی ناكات، هەقە منارەكەی 

گردەبڕ تێببڕن!((
پیاوەكە..  مەرگی  پاش  هەر  هیكڕاو  لە  مارێك  پەیدابوونی  ئاخر 
بەزمێكی سەیرو ناجۆرو مایەی گومان بوو، دەرو دراوسێش دەترسان 
گوتەی  بە  ئەوان،  ماڵەكانی  حەوشەو  ناو  بپەڕێتەوە  ڕەشەمارە  ئەو 
دەیەهایە..  نییەو  ئەژدیهایە،مارێك  نییەو  مار  دیویانە  ئەوانەی 
فیشكاندنی ژنی ئاوس زەندەق بردوو دەكات و سكەكەی پێ  فڕێدەدا، 
گوایە چەند دەقیقەش دوای خۆ خزاندن و خۆ حەشاردان كلكی درێژی 
لە دوای خۆیەوە ڕادەكێشێت، ژنەكان لەوە دەترسان مارەكە عاشقی 
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ئەو بێوەژنە ناسك و نازدارە بێت و هەرگیز لەو ناوە دوورنەكەوێتەوە، 
كەم نین هەقایەتی نێوان ژن و مار.

بەزمی وەدیاركەوتن و ونبوونی ئەو مارە ببووە بەزم و ڕەزمێكی خۆش 
لەناكاو  خانم،  پاسەوانەكانی  دراوسێ  و  دەرو  پیاوانی  كوڕوكاڵ و  بۆ 
دەبوو بە قاو و هەر بابا بوو بە خۆیی و تێاڵو مەترەق و حەیزەران و 
بەردو تاپرەكەی ، دارالستیك و كاڵشینكۆف و جۆرەها چەك و تفاقی تر 
هەڵكوتنە ناو حەوشەو سەربان و ژوورەكان تا بنەبانێ ، شێت و شەیداو 
عەزرەتی لە بەژن و بااڵی خانمە چكۆلەو .. بێوەژنی تەنیاو زێدە نازدار 
.. وەلێ   لە دڵی خۆیدا حەسرەتی دەكێشاو  نێرەوزێك  بڕوانن، هەر 
سەد حەیف و مەخابن هەر هەموو شەرمیان لە جوانی و خەم و كۆستی 

گەورەت دەكرد، لە خۆیان و لە یەكدیان دەپرسی..
بكەن؟  تەنیا  بێوەژنێكی  لە  شەرم  لێدەكات  وایان  نهێنییەكە  ))چ 
جوانی، هونەرو خوێندەوارییەكەی، پرسەی تازە هەڵگیراو یان سەالرو 
سەنگینییەكەی، دەم و لەبزی زێدە شیرینی ئەو وەختەی داواو ڕازێكی 
دەدركێنێ  و گران و خانمانە زاری بە گوڵ دەپشكوێت، خەم و خامۆشی 
قرساوی  یەكدا  بەسەر  لێوانی  جۆرێكە  بە  كە  كەمدوییەكەی  یان 

ڕەسمێكی سەر كاغەزەو نابزوێت ..!((
خۆزگە  نەبوو  مێردمنداڵێك  كوڕوكاڵ و  هیچ   .. نەبوو  پیاوێك  هیچ 
 .. دەربكات و  فەرمان  بكاتەوەو  دەمی  خونچەی  خانم  كە  نەخوازێ  
كوڕگەلی  هەموو  هەر  بن،  ملكەچی  یەك ودوو  بێ   ئەوانیش  تاوەكو 
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ئەو  دەرگاوانی  كە  دەبرد  پاسەوانەكان  بە  بەغیلیان  دەوروبەرە  ئەو 
بەهەشتەن.

هەر هەموو نێرەوزەكان، كەم و زۆر، لە ئاسمان دەپاڕانەوە ئەو مارە 
ڕەشە ون و تەوەلال نەكات، بێ  هاتنی ئەو مارە كێ  زاتی دەكرد پێ  

بخاتە ناو حەوشەی ئەو باڵەخانەیە؟
گوڵ  جۆرەها  بۆنی  ڕەنگ و  حەوشەوە  لە  هەر  ژوورێ ،  دەچوونە  كە 
چی  لە  چاوان  نەتدەزانی  ژوورەكانیش  لە  دەكردن،  سەرمەستی 
دەرگای  پەنجەرە،  تاق و  بڕوانیت،  نیگار  نەخش و  كام  لە  تێربكەیت، 
نەخشین بە وێنەی تاوس و تیترواسك و تووتی، پەردەی گوڵدارو چل 
چراو كورسی شاهانەو قەنەفەی گرانبەهاو مەخمەلی، مێزی ڕازاوە بە 
دەیەها توحەفیات و شتی عەنتیكە كە مەحاڵ بوو لە بازاڕەكانی ئەم 
مەملەكەتە بیاندۆزیتەوە، شمشێرو دەف و بڕنەوی هەڵواسراو، كەوڵی 
ئاسك و پڵنگ و گورگ ڕاخراو لەبەر پێیاندا كە وەك میراتی مەرحووم 
زاتی نەدەكرد هەڵیانبگرێت و ونیان بكات، دەیەها باڵندەی مۆمیاكراو 
و باڵ كراوە كە هی ئەم ئاسمانە نەبوون و میراتی هۆمەر بوون، گەرچی 
لە دڵی گران بوو كەوڵی حەیوانە كێوی و مەلی مۆمیاكراو بەشێك 
بن لە جوانی مااڵ.. وەلێ  مەرگی هیشتا سەوزی هۆمەر نەیدەهێشت 
دەستكاری هیچ بكات، چەقۆو چەتاڵی زیوین و كەوچكی زەڕكەفتی كە 
دەسكی  نەدەكردەوە  لەوەش  سڵیان  كامیان  هیچ  دەدزران،  جاروبار 
دەرگای ژووری خەوتنەكە بابدەن، تەنها ژوورێكی داخراو كە هەر بە 
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بۆن و  لە  پڕ  ژووری  كراوە،  تەقەت  تێدا  دەیزانی چی  تەنها شەیتان 
شاراوەی  پەنهان و  زۆر  ختوورەی  خەیاڵ و  خەون و  ژووری   .. بەرامە 

بێوەژنێكی شۆخ و تەنیا .. گەنجینەكانی جوانی.

نەبیت،  خێل  بكەیت و  تابلۆیانە  نیگارو  هەموو  ئەو  سەیری  نەدەكرا 
خۆت  شەیدایانە  كە  دەكردیت  بانگیان  ژوورەكان  بە  پڕ  هەندێكیان 
دیوار،  ڕەسمی  بە  ببیت  لەوێدا  چوارچێوەكانییەوەو  ناو  بخەیتە 
لە  پەلەپڕوزێ   بە  دزییەوەو  بە   .. تاسووقەوە  بە  مێردمنداڵەكان 
خوێناوی  فڕندەی  جۆرەها  و  هەڵوەریو  باڵ  پەپوولەی  پڕ  سكێچی 
دیار  بە  پیاوەكانیش  ڕادەمان،  داڕووخاو  الرو  قیت و  منارەی  دەوری 
تابلۆكانەوە دۆش دادەمان و لەژێر الفاوی ئەو هەموو ڕەنگانەدا نقووم 
دەبوون، ئەو پیاوانەی بیریان دەچۆوە بۆ مار كوشتن هاتوون، ئەو 
پیاوانەی بێجگە لە نیگاری زێدە جوانی كیژی كافرۆش و ڕەسمی پڕ 
لە ویقاری ئیمامی عەلی كە بە خۆو شمشێری زولفەقارەوەو شێرێكی 
نەدیبوو،  دیكەیان  هیچی  كەوتووە..  پاڵ  بەردەمیدا  لە  خەواڵووش 
پاسەوانەكانیش بە دیار وێنەكەی مەرحوومەوە سامگرتوو دەوەستان 
پڕەوە  سمێڵێكی  پەیوەست و  ئەبرۆی  دوو  ڕەش و  چاوی  دوو  بە  كە 
دەیڕوانی وەك ئەوەی ئاغایانە لێیان بخوڕێتەوە كە بۆ دەبێ  ئەوەندە 
بێ  شەرم و شكۆ بن و لە دەرگای حەوشەكەوە ئاودیو بن و بێ  پرسی 
خانمەكەیان وەژوور كەوتبن، بێئەوەی ڕێ  لەو عەزازیلە بگرن كە بە 
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بیانووی مار كوشتنەوە پێ  لە فەرشی كاشان دەنێن، ڕیخ و قەرسەقول 
ئەژدیهای  دەكرد  .. خودای  مار  نەك  لەسەر چیمەنەكە جێدەهێڵن، 
ئەو  دەكردو  پاشەكشێیان  شەرمەوە  بە  ناچار  دەبوو،  سەر  حەوت 
خەڵكەیان قاو دەدا، نائومێد لە كوشتنی مارە ڕەشەكە، دەخزانەوە 
ناو حەوشەكەو خەڵكیان دەنگ دەدا كە چۆلی بكەن. دەنگۆی ئەوە 

باڵوبۆوە.. 
))بێوەژنی تاین ئاگری تێبەربووەو حەزی لەو بەزمەیە، ئەمەیان فێڵ و 
وەك  تەسكەوە  تەنك و  كراسێكی  بە  بكات،  ڕاو  پیاوێك  تا  بیانووە 

تاوس بە بەردەمیاندا خۆی بادەداو خۆی دەلەنگێنێت!((
))كچێ  چاوی دەربێ  .. پیاو ڕاو دەكا .. سەگ بەخۆی فێر دەكا .. 
كەیفی خۆیەتی دەڵەقۆڕی وا .. هەر مێردەكانی ئێمە لە خشتە نەبات 

.. خوای دەكرد ئۆردوویەك عەسكەر دەخاتە خۆی ..((

هەر  كردو  تەگبیریان  ژنەكان  كردبوو،  پیس  تۆ  لە  دڵیان  هەمووان 
چ  ئاشناو  چ  كە  بزانن  تاوەكو  سیخوڕو  بە  ببێت  یەكێكیان  جارەو 
بێگانەو غەیرە .. كێن ئەو پیاوانەی سەراسووت دەكەن. قەیرە كچە 
تەنیا كەوتووەكان پتریان دەخستە سەرو سەریان لە بن گوێی یەكدی 

دەناو سەد سوێندیان دەخوارد..
))بە هەر سی جزووەكەی قورئان ئەم عفریتە هەر خۆی مێردەكەی 
ئەوەندە ساڵە  بوو  ژەهرە چی  ئەو  دەنا  كرد،  دەرمان خوارد  خۆی 
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نییە سەالرو سەنگین و  لە خوێنی ئەو پیاوەدا مەیی بوو، خۆ بەوە 
خامۆش خۆی دەنوێنێ  ..((

))كچینە .. چما ئەنگۆ عەقڵی خۆتان لە دەشتێ  دیتیتەوە .. عەجەبە 
هەر دوای ژنهێنانە تازەكەی ئەو ژەهرە كاری خۆی كرد .. چما چ 

بووە؟((
))دەبینن كە دوو ڕۆژی دیكە هەتیوێك دێت و بە خۆیی و ئەو میراتە 

زۆرەی خەنی دەكات و خۆی دەخاتە بنی ..!((
))میراتەكەی بردو كوشتی!((

))ژەهر كوشتی ..! با درۆیەك بكات .. بنیادەم بڵێ : ئامەنتوو ..!((
))كەستان ئاگاتان لێ  نییە .. دەم لووسێكی خزمی خۆی بە نیازە 

بێتەوە لە دەرەوە .. بە حاڵ و ماڵەوە دەیبات ..((
))من عەقڵم بێ .. چاكتر وایە بۆ ئەو قەحپەیە چۆڵی بكەین و ئێمەش 
سایلی ئەو خەڵكە بیفرۆشین .. با ئەو دێڵە بەبایە گەڕەكەكە بكاتە 

تیاترۆخانە ..((
هەر یەكێك لەو كچە عازەبانە بە قەهرێكەوە هەڵیدایە..

))ئێمە دیوارێكمان بەینە .. ئاگام لە هەموو كەین و بەینێكە، پێش 
ئەوەی مێردە گێژەكەشی بمرێ .. خانمی خرتێ  لە ژێرەوە دۆستی 

گەورەی پاسەوانەكان بوو ..((
))جا توخوا هەقی نییە .. ئەو سەگبابی چاوباشقاڵە خوشكی خۆی 

حەیرانی دەبێ  .. كە سەیرم دەكا خەریكە بەرداوێم ..!((
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))هێشتا ڕەبەنیشە ..((
))كوێرایی داهاتووە ئەو هەموو كچە نازدارە نابینێ ؟((

بدات و  تەڕ  گۆشتی  لە  دەیداتێ   خودا  كێ    .. كچن  كەرە  ))بەخوا 
لەوالوەش گۆشتی برژاو بخوات .. سەر بە ئەسپێ  و ڕشكینە ..((

))ئاخر لەكوێ  بیستووتانە ژنینە .. بێوەژنێكی تەنیاو تەڕو دەوڵەمەند 
كۆمەڵێك پیاوی لۆزەندەرو كێر قەوی ڕابگرێت و .. وەڵاڵ ئەوانە چین 

.. پاسەوانی خانمن .. بە زیادی خێرم نەكردبێ  ..((
))دەك حەیات بچێ  وەكی چووە ..!((

))وەڵاڵ هەتا سەر بمێنێ  .. قوون عەالمەتان دەبینێ !((
دەداو  بەیەكدا  دەستیان  گەڕەكێ   حیكمەتی  لە  پڕ  دەم  ژیرو  ژنانی 

دەیانوت..
))ئاخر خوداتان هەبێ  .. ئەوە ناهەقییەو ئەو هەموو قسە هەڵبەستنە 

بە هەوەنتە گوناهە ..((
))بووختان و قسەی بێجێ  بەو ژنە دڵپاكە مەڵێن، ژنی وا دەست و دڵ 
كراوە كەمە .. بەو ڕۆژگارە چاوی لە هەموومانە، خۆ خودا هەر ئەمی 
نەكردووە بە بێوەژن .. گۆڕی خۆتان پڕ مەكەن لە مارو دووپشك .. 

كچینە!((

واتەواتەكە لەوە دەرچوو بوو كە بە تەنها قسەی چەند پت و پیرەژن و 
سەرەژن و گەورە كچەكان بێت، یان كچە تازە نەباڵق و عازەبەكان، یان 
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بە چرپەو  تۆاڵزی عاشق  و  پیاو  لە  ژمارەیەك  بازاڕی و  سیاسەتبازە 
كوڕوكاڵ و  دیكە،  خانەكانی   .. چایخانەو  مەیخانەو  ناو  فسكەفسكی 
هەبوو،  بەزمە  هەراو  لەم  خۆیان  پشكی  خوێندەوارەكانیش  پیاوە 
تەواو  »دەروونناسی«  لە  ماستەری  تازە  كە  گەنجانە  لەو  یەكێك 
كردبوو، لە كۆڕو كۆبوونەوەی نێرەوزە خوێندەوارو نەخوێندەوارەكاندا 

نەیدەبڕییەوە..
))ئەم بێوەژنە دیارە چییەتی .. عوقدەی خەساندنی هەیەو هیچی تر 
.. بێجگە لەو كەپتە زۆرەی كە مێردە پیرەكەی نەیتوانیوە هیچی بۆ 
بكات، بە كورتی و بە كوردی تێر نەبووە .. مەعلوومە .. ئەم بەزمی 
مارو منارەیە جگە لەو دەردی بێبەشبوونە لە سۆزو سێكس هیچی تر 
نییە، ئەو ژنە لەتاو تەماعی شتێكی دیكە خووی داوەتە ئەم منارەیە .. 
مەعلوومە چییە .. خۆتان پیاون و دەیزانن، جارجاریش چاوی ڕەشكەو 
 .. واتەنی  )فرۆید(   .. دەبینێ   ڕەش و سوور  ماری  دەكات و  پێشكە 
مەسەل تەعویزە كە ئەمڕۆكە لە نووسیندا بە قەرەبووكردنەوە ناوی 

دەبەن ...!((
قسانە  هەموو  لەو  بوو  زەحمەت  كە  ئەبڵەق  سەرسام و  پیاوەكانیش 
تێبگەن، سەریان بۆ ئەو گەنجە لەقاندبوو كە چەندین كتێبی قەبەی 
خستبووە بن باڵی .. نائومێدانە لەو گەوهەرانە ڕامابوون كە لە زاری 
دەڕژان ..گەوهەر لە دیدی ئەوان.. لە هەمووان قسەزانتر وتبووی ..

))قسەیەتی .. دەم خۆش .. هەر ئەوەیە .. تەواو .. ڕێی تێ  دەچێ  
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.. ئەو ماستە بێ  موو نییە!((
لووسكانە  ئەفەندییە  لەو  دونیای  رقی  كە  سەرسەریتر  هەمووان  لە 

دەبۆوە بێشەرمانە وتبووی..
))من هیچ حاڵی نەبووم لەو فڵتە فڵتە..((

ناچار باوك و دایكە، خوشك و براكان، خاڵ و مام و پلك، كوڕو كچەكانیان، 
كەس و كاری دوورو نزیك، تاك و كۆ، بە قسەی خۆش و شیرین، جار 
جاریش بەدەم هەڕەشەو چاوسووركردنەوە دەیانترساندی و هەراسانیان 
دەكردیت كە خەریكە منارەكە بەسەر ماڵەكەی تۆدا بڕمێت، بەزمی 
ماڵوێرانی  خۆتڕێنەش  شەڕی  ئەو  نابڕێتەوە،  مێرووەش  مارو  ئەم 
تێدایەو ژنێك بە تەنها لە بەرامبەر ئەو هەموو پیاوە پارەدارو چەك بە 
دەست و خوێنخۆرەدا چی پێدەكرێت، لە دە الوە كەوتنە وێزەتەوە ..

چۆلی  دەفرۆشن و  خانووەكانیان  یەكە  یەكە  ئەوەتا   .. ))كچەكەم 
دەكەن .. گوناهت دەگات بۆ دونیامان لێ  هار دەكەیت؟!((

الم  كوفرە   .. گەلۆرانەیە  ئەو  بیانووی  قسەو  منارەكە  ڕمانی   ((
بیڕووخێنن و بیكەن بە بازاڕو دوكان.((

))لە دەستیان دێ  بتكوژن ..!((
بترسم، هەتا  پیاوانە  لەو كەر  بۆ .. بەاڵم پێم شەرمە  ))نازانم .. 
گەمەی ئەم مارو دووپشكەش بە فیتی ئەوان دەزانم .. ئێستا وای 
نەمێنێت  تێدا  كەسی  بەردەكەوێت،  مارێكی  ماڵێك و  هەر  لێهاتووە 

چۆلی ناكەم ..!((
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))خوشكەكەم .. هەق نییە وا لەخۆت بكەی .. ژنێكی تەنیا بە چ 
هێزو دەسەاڵتێكەوە ملمالنێ  لەگەڵ ئەوانەدا دەكەیت كە سەرلەبەری 

ئەم واڵتەیان بە خاك و خەڵكەوە كڕیوە ..!((
))گەر هەموو دونیایان كڕیبێت .. هەر خشتێكی ئەم خانووەو منارەكە 
دەزانێ  چ وەستایەكی دەست  گەلحۆیانە دەهێنێ ، خودا  ئەو  سەری 
خۆیدا  ئارەقەی  خوێن و  لەگەڵ  قوڕەكەی  خشت  بە  خشتە  ڕەنگین 
شێالوە، من بیر لەو هەموو وەستاو خەلفەو كرێكارانە دەكەمەوە كە 
ئێستا ئێسك و پرووسكیان نەماوە، كە چەندە عاشقانە لە خۆڵ و ئاو 
منارەیەكی وا دانسقەیان بە ئاسماندا بەرزكردووەتەوە، كە هەر هەمووی 

هەقایەتی دەست ڕەنگینی و جوانی ئەو كەسانەم بۆ دەگێڕنەوە.((
 .. دەیبەنەوە  ئەوان  دواجار   .. نایە  دەرەقەتیان  تۆش  ))خودای 

ئەوانە مافیان ..ئامۆزا.((
))منیش لە ژێرەوە گەمەو جەنگی خۆم بەرپا كردووە، نامەوێ  هیچ 
بدركێنم، ئێستا پشی پشی بۆ من دەكەن، پارەوپوول هەڵڕشتن .. 

دۆستە كۆنەكانی هۆمەر كردوویانە بە ڕێگەی كانی ..((
ژن و   .. تایەفەكەمان  بنەماڵەو  حورمەتی  خاتری  بۆ   .. ))خاڵۆزا 
ئەو  دەرەوەین  لە  ئێمە   .. خەڵك  ناو  بچینە  نایە  ڕوومان  پیاومان 

قسانەی دوای تۆیان خستووە سەگ بۆنی پێوە ناكات ..((
))ئەوەیان ئاسانە بۆ ئەو گەندە پیاوانە .. هەر ئەو نامەردانە پەیام و 
نامەم بۆ دەنێرن، بەدەستی ئاشناو بێگانەدا، تاوەكو بزانن ئاخۆ شوو 
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دەكەم بە یەكێك لەوانەی دوو سێ  ژنیان بەستۆتەوە وەك دابەستە، 
زگورتییەكانیش بۆ بەڵێیەكی من خۆ دەخەنە سەر ڕم، هەمووشیان 

هاوسەنگەری هۆمەر بوون ..((
))ئێ  خۆ هەر دەبێت شوو بكەیتەوە .. خوشكێ  ..!((

))شووم بە منارەكە كردووە ..!((
شانی  بۆ  دەیڵێی  تۆ  ئەوەی   .. خاڵۆزا  قسەیە  كەی  ئەوە  ))ئاخر 

خاتوونێكی وەك تۆ جوان نییە ..((
))من كە ئەم پاسەوانانەشم الی خۆم هێشتۆتەوە، بۆ ئەوەم نەبووە 
ئاگایان لە من بێ  لە بەدكاران، ئەوان لەسەر وەسییەتی هۆمەر ماون و 
كوڕوكاڵی بەوەفان، من پێموتوون ئێوە پاسەوانی من نین لە ترسی 
بۆ  جارجار  ناچارم   .. منارەیەن  ئەم  پاسەوانی  ئێوە   .. بەدكاران 

دڵنیایی نامەی ڕەزامەندی سەرۆكیان پێ  پیشان بدەم ..((
لەتۆ  عەشیرەتە  هەموو  ئەو   .. كچەتیو  تێكچووی  تۆ  ئەوە   ((
دەپاڕێینەوە، خۆ دائیرەی ئاسار نیت .. تۆ شێت بوویت، شووم بە 
منارە كردووە .. توو شەرەف جەماعەت .. ئەمە قسەی ژنێكە حەیاو 

حورمەتی خۆی بگرێت؟((
))سەدان جار من پێموتوون كە من مەرگم پێخۆشترە لەم دۆڕان و 
بەزینە، من ئەم ماڵ و جێگەیەی خۆم خۆش دەوێ ، گەر كەس و كاری 
منن .. ناڵێم پشتگیریم بكەن، بەاڵم مەبنە مایەی دۆڕان و دەردە دڵ 

بۆ من .. هەقتانە گەر حاشام لێبكەن ..!((
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))حاشا لەچی بكەین .. كەس حاشای لە نامووسی خۆی كردووە 
منارەكە  لەسەر  ئااڵو  بە  بكەی  دەرپێكەت  ماوە  ئەوەندەت  هەر   ..

دایكوتیت ..((
تۆ   .. ئامۆزا  نییە  بەحورمەت  الوێكی  كوڕە  قسەی  ))ئەوەش 

خوێندەوارەكەیانی..!((
))ها .. هێشتا تۆ قەرزاربارمان دەكەی .. زۆر كەس بە مەزاقەوە كە 
دەگەنە المان پێدەكەنن و دەپرسن: ئەرێ  ڕاستە كچەكەتان شووی بە 

منارەكە كردووە؟!((
 

تاك و جووت، دەستە دەستەی خزم و خوێش دەهاتن و دەخیلت دەبوون و 
دەپاڕانەوە، بێهوودە بوو، نائومێدانە دەچوونە دەرێ  و ماڵەكەیان بۆ 
بێوەژنێكی تەنیاباڵ چۆل دەكرد كە بە سەد دڵەوە دەجەنگای، ئاخۆ 
دێرین،  مێژوویەكی  ڕەمزی  وەك  منارەكە  بۆ  خۆشەویستی  لە  جگە 
كەس و  هەموو  ئەو  بەرامبەر  دلێرانە  وەها  دەكات  وا  خولیایەك  چ 
كارە بوەستیتەوە وەك منارەكە كە بناغەی داكوتاوە، تۆیش پتر پێ  
لە  بێدەربەست  شێتانەو  وەها  ناكەیتەوە،  سڵ  هیچ  لە  و  دادەكوتی 
دەسەاڵتدارانە  ئەندازیارو سیاسەتبازو  قۆنتەراتچی و  هەموو  ئەو  دژی 
سەدەها  بە  داوەوە،  ڕایەڵ و  سەدەها  بە  پیاوانە  ئەو  دەجەنگیت، 
تان و پۆی نهێنی و نەخشەو پیالنەوە بە یەكدی بەستراونەتەوە، ئەو 
پیاوانەی وەك ڕەوە نەهەنگێك هەر هەموو شتێك هەڵدەلووشن و بە 
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لە  سەمەرەت  سەیرو  ناشیرین و  هەقایەتی  دەیەها  ماسیشەوە،  تۆی 
بازاڕی ڕەش و سیاسەتی  ئاغایانی  هۆمەر-ەوە دەبیست سەبارەت بە 
ڕەش، جگە لەو خۆشەویستییەت بۆ جوانی .. چ ڕقێكی پیرۆز وەها 
هاری كردوویت، چ كەللەڕەقی و ملمالنێ  و چ لەزەتێكی بێ  پایانی ژنێكە 
كە بە تەنیا بە ڕووی ئەو هەموو پیاوە گەلۆرانە دەوەستێتەوەو دەڵێ ..

))نا .. نا ..((
لە ڕۆژگارێكی بێ  ماناو سووكدا كە هەر هەمووان دەڵێن..

))بەڵێ  ..!((
دواجار كە غەمگین دەبوویت .. لێو بەبارو بە كەمێك ترسەوە، ترسی 
ژنێكی تەنیا، ترسێك لە پای ئەو هەموو هەڕەشەو هاش و هووشەی 

چواردەورت كە ناچاری دەكردیت لە خۆت بپرسیت..
))تا كوێ  .. ئەم شەڕە تا كوێ ؟((

بەاڵم كە عاشقانە لە منارەكەت ڕادەمایت و سەروخوار پڕ بە هەردوو 
خۆت  هەر  بیت و  بااڵگەردانی  دەتویست  دەكردو  تەماشات  چاوانت 

وەاڵمی خۆت دەدایەوە.. 
))تا ماوم .. هەتا هەتایە و.. تا دوا نەفەس ..!((

هۆمەر-ت  عەسكەرییەكەی  دووربینە  دەژمارد،  خشتت  بە  خشت 
دەوەستایت،  بالكۆنەكە  لە  پسانەوە  بێ   دەردەهێناو  كیفەكەی  لە 
ڕیزەكانت دەژماردو لێت تێكدەچوو .. سەرلەنوێ  دەتژماردەوە، هەر 
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جارەو مەوداكەت نزیك دەخستەوە تا لەسەر خشتێك و دوان و سییان 
ورد  خورانیان  و  كەلبوون  ڕەنگ و  گەردیلەكانیان و  لە  دەوەستایت و 
دەست و  بۆنی  كیفەكەی  دووربینەكەو  دەكرد  هەستت  دەبوویتەوە، 
پەنجەی هۆمەر-یان لێدێت، بۆنی ئارەقەو ماكی چەوری و چڵك و باراناو 
و خوێنیش، واهـ .. لەو زەمەنە چ تیژ تێپەڕی، چەندە لە خەیاڵێكی 
بیرت  نیوەناچڵ  كە  كورت  خەونێكی  یان  دەچێت  شپرزە  كورت و 
بیناییت  قورس و  پێڵووەكانت  دەبوون و  تەڕ  برژانگەكانت  بكەوێتەوە، 
لێڵ، بەڕادەیەك كە خشتەكان و ڕیزەكانت لەال تێكەڵ دەبوون، بێشك 
برژانگە  ئەو  دەنێو  قورسانەو  پێڵووە  ئەو  ژێر  لە  فرمێسكێك  هەر 
ئەستورانەدا بێتە دەر وەك دانەی مرواری تێكدەشكێ  و دەكەوێتە سەر 

ڕوومەتی زەرد چوون گەاڵی پاییز ...

نێوان  لە  كە  بوون  ئەوە  .. خزم و خوێش سەرسامی  دراوسێ   دەرو 
مەزاق  خۆشی و  بۆ  ئەگەر  كە  كوشندە  وەها  مارێكی  بوونی  ترسی 
تۆقاندنی  بۆ  یان  هەمووان،  هەر  ڕاستەقینەی  ترسێكی  یان  بێت 
خانمێكی جەربەزە بێت كە ببووە ئەژدیها، ئاخۆ بە چ ڕۆحێكەوە ژیان 
بەسەر دەبات.. لەنێوان مارێكی ژەهراوی لە ماڵەكەیداو ترسی ڕمانی 
دەگوزەرێ  و  زیندەگییەك  چ  خانووەكەیدا  خۆیی و  بەسەر  منارەیەك 

چۆن هەڵدەكات؟
خەڵكەكەو  ڕەشە  سەرباسی  ببووە  منارەكە  مارو  هەقایەتی 
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نەجیبزادەكانیش، ناچار براكانت كە هەڵەتەی واڵتانی دونیا ببوون، 
گفتی  لە  هەر  دەیدواندیت،  یەكێكیان  هەرجارەی  هاتنە سەر خەت و 
شیرین و برایانە تا دەگا بە هەڕەشەو گوڕەشەو جنێوباران و سووكایەتی 
هەڕەشەش  نە  دەكردی و  نەرمی  تكا  نە  نەدەدا،  ملت  تۆ  پێكردن، 
دەیترساندی، تا دواجار یەكێكیان شێت و هارئاسا وەها دەینەڕاند كە 
تەلەفۆنەكە بە دەستتەوە دەلەرزی و لەوەدابوو پەردەی گوێت خوێن 
داچۆڕێنێ، ناچار لە گوێی خۆتی دووربخەیتەوە، لە ڕاستەوە بۆ چەپ 
خۆی  شەرەفی  خوداو  بە  سوێندی  هاوارەوە  بەدەم   .. بیگوێزیتەوە 

دەخوارد كە دێتەوەو گۆشاو گۆش سەرت دەبڕێت..
))دەڵەقۆڕ..تاكەی خۆت سووك و چرووك دەكەی؟ .. هەر خۆت شووت 
بە یەكێك لەو گەوادانە كرد كە تۆ بە نامەردو ملهوڕو خیانەتكار ناویان 
دەبەی، گەر تۆ خۆت سەرت لەم واتە وات و ئابڕووچوونە نەخورێت .. 
پێم ناڵێیت بۆچی عەشیرەتێكت خستۆتە سەر زەلزەلە، چ خۆشییەكی 
تێدایە؟ ئەوە چ حەیاو نامووسێكە بێوەژنێك و ماڵێكی چۆڵ و كۆمەڵێك 
گورگە پیاوت لە دەوری خۆت ڕاگرتووە .. بەس پێمبڵێ  بۆ وا دەكەی 
.. تۆ كە خۆت بە هونەرمەند دەزانیت كەس نەمابوو لەو شارە شووی 

پێ  بكەی جگە لە هۆمەر تەكتریۆڤ؟((
 تەلەفۆنەكە لە دەستت دەكەوتە خوارێ  و دڵت خاو دەبۆوەو نەتدەزانی 
چی وەاڵم بدەیتەوە، كێ  لەو خەم و دەردەدڵەت ئاگادارە، لە نهێنی 

خوێناویت ..!
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براكان دەڕۆن و خوشكەكان بەتەنیا بەجێدێڵن، لەودیو كێو و شاخ و 
بیابان و ئاسمانەكانی دیكەوە جنێو و هەڕەشەو دەردو خەم دەنێرنەوە، 
كوڕەكان كۆچ دەكەن و دایكانی چاو بە فرمێسك و شكستەباڵ بەجێدێڵن 
نازناوی-  لە  گوێی  بوو  یەكەمجاری  وابێ ؟  هەمیشە  دەبێ   بۆ   ..
تەكتریۆڤ- بێت كە ببێت بە كلك و بە ناوی هۆمەر-ەوە بنووسێت، 
دەیزانی ئەم نازناوە چەكێكی ڕووسییە هەر وەك كاڵشینكۆف، دەیزانی 
هەندێك لەو پێشمەرگە كۆنانەی دۆستی مەرحووم هەڵگری ناوی ئەو 
چەك و تڕو تفاقانە بوون: شەریف دەبابە، عەزەی كاڵشینكۆف، قالە 
مزەڵی، عەبە ئار. بی. جی، بلە بڕنەو، جەلۆ بی كەی سی و خولەی 

عەدەد ڕەشاش ..
خامۆشانە لەودیو هێڵەكەوە گوێت لە هات و هاواری براكان دەگرت و 
مەحاڵ بوو بزانن چ چارەنووسێكی ڕەش بوو خوشكەكەیانی گەیاندە 
ئێرە، هەموو جار بە هەڵەداوان بانگیان دەكردیت كە كاكەت لەودیو 
هێڵێكەوە ئاگری گرتووە، براكانت خەریكە باڵ دەگرن، دوای شەڕو 

گێچەڵەكان بە چواردەورتەوە خولیان دەخوارد دەیانپرسی..
))ها .. چیانوت .. تۆ بەتەمای چیت؟((

بڵێیت چ  بە كەسیان  نەدەهات  دەگریایت و خۆت دەخواردەوە، دڵت 
كوورەی جەهەننەمێكت بۆ سازو جۆش دەدەن، بە قەهرەوە دەتوت..

))هیچ ناڵێن .. دەڕشێنەوە ..!((
بڵێیت چی؟ كە لە دووری هەزاران میلەوە تەنها داواو نەخێرو مەكەو 
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مەڕۆو فەرماییشتە زۆرەكانی خۆیان دەنێرنەوە، چ بە تەلەفوون و چ بە 
نامەو چ ڕاسپاردەی نێردراو بە دۆست و خزمدا، لەبری هەر دۆالرێك 
بكەن و خوشكەكان  براكان سەفەر  دەبێ   بۆ  فەرمان و مەرج،  دەیەها 

دەنێو ماڵەكاندا پرچی سپی بهۆننەوە؟!

تا دەهات واتە وات پتر لە دەرگاكانی دەدا، بە سەدەها بڕوبیانووی 
بەتاڵ ژنان وكچانی دەرو دراوسێ  لە دەرگای تۆیان دەدا، ناسیاوەكانت 
 .. ژوورێ   دەهاتنە  ڕا  پرس و  بێ   كتوپڕەوە،  سەردانی  بیانووی  بە 
تا بنەبانێ  نەدەوەستان، وەك كەسانێك، چوار چاو، بە ژوورەكاندا 
دەگەڕان وەك ئەوەی ماڵیان دزرابێت، تا بزانن چ دەكەیت، چ دەخۆیت و 
لە  بەردایەو چ خەیاڵ و خەونێك  لە  لەالیە، چیت  دەخۆیتەوە؟ كێت 
بەشەو  بێ  دەمامك  یان  ژێر دەمامكەوە  لە  دڵتایە؟ چەندەها كەس 
لەوە  مێ ،  نێرو  دەكردیت،  بۆ  تەلەفونیان  ڕۆژیش  بە  و  نیوەشەو  و 
دەرچوو بوو سكااڵ تۆمار بكەیت .. دژی كێ ؟ لەوە دەچوو شارێك 
ئەوانە  خۆیان،  سەرەخۆرەی  خولیای  مەراق و  جێ   بە  كردبێ   تۆیان 
ژمارەی كەسانێكیش نەبوون سانسۆر بكرێن، گومانی زۆرت هەبوو كە 
نالەبارداو  وەها  لە دۆخێكی  بێت،  لەسەر  ژمارەكەی تۆش چاودێری 
ئەو  كە  دەكرد  ئەوەت  گومانی  جەنگێكدا،  وەها  تۆزی  تەپ و  دەنێو 
گەندەپیاوانە خۆیان لە بۆسەدان و وەك سیخوڕ چاوت لێ  ناترووكێنن، 
هەر  بكەنەوە،  باڵوی  دونیادا  بە  بزانن و  نهێنییەكت  ڕازو  گەرەكیانە 
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نهێنی و خەون و خەیاڵێك بێت و با زۆر بێ  ماناو چكۆلەش بێت، ئەوان 
دەتوانن سەدەها چیرۆكی ناشیرینی لەسەر دابمەزرێنن، دەنگت تۆمار 
بكەن، وێنەكانت بدزن، نیگاری حەیابەرە بنەخشێنن و ناوی تۆی بخەنە 
سەر، ئەوەندە دڵكرمێ  ببوویت، گومانت لە پاسەوانەكان دەكرد كە بە 
پارەی زۆر بیانكڕن، جۆرەها نامەی هەڕەشەو هەڵدانەوەی الپەڕەكانی 
سااڵنی »پەیمانگای هونەرە جوانەكان«.. گەڕان بەدوای سەرە داوێك، 
گەڕان بەدوای ناوی ئەو كوڕانەی كە لەو پێنج ساڵەی ناو پەیمانگادا 
هاوپۆل و هاوپیشەت بوون، پرسی ئابڕووی تۆ لە مامۆستاكانت، ئەو 
دوكانانەی تۆ كڕیاریان بوویت .. ساڵۆنی خۆشەویست الی تۆ، ئاخر 
چ لەوە ئاسانترە، لەم واڵتەدا، دە- دوازدە پیاوێك سەر لە بن گوێی 
یەكدی بنێن و پێك هەڵدەن، لە شەوێكی سووری مەستی و سووڕداندا، 
یەكدی  بە جوانی  گرانبەهادا  لەناو چڕە دوكەڵی جغارەی  ئەوكاتەی 
دۆڕاندنی  لەسەر  قوماركردن  بەدەم  ڕشانەوە،  كۆكەو  بەدەم  نابینن، 
هەقایەتێكی  نامەردانە  دیكەدا،  مەردوومی  سەدەها  تۆو  خەونی 
و  بنووسنەوە  تەنیا  بێوەژنێكی  بۆ  ئابڕووبەرە  داستانێكی  ڕسووایی و 
بیدەن بە گوێی ژن و خوشك و كچ و دۆستەكانیان ، چی لە واتەوات و 
قسە هەڵبەستن ئاسانترە كە وەك ئاگری لە پووش و پەاڵش بەربوو 
بتەنێتەوە، بەناو كوچەو كۆاڵن و كەالوەو كۆشك و دڵە گەنیوەكاندا پتر 
كڵپە بستێنێت، تەشەنە بكات و نەوەستێت تا بەرپێی هەمووان، بێ  
ئەوەی بە چاوانی خۆیان هیچیان دیبێت و یان سووسەی هیچ بكەن .. 
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دەم بخەنە پەناگوێی یەكدی ..
))-خوشكێ  بێ  مەالمەت نییە .. كێ  لە ئێمە دەرەقەت دێ  بە تاقی 

تەنیا ئەو هەموو پیاوە بخاتە كونەوە ..؟
-سەرۆك خۆی پشت و پەنایەتی.

-سووسەی ئەوەش دەكرێت دڵی برد بێت.
-فێر بووە پاسەوانەكان دەخاتە دوای خۆی وەك دێڵەبەبا .. كەس 

نازانێ  بۆ كوێ ..
-گوایە بۆ ڕەسمكردن دەچێتە ناو شاخ و داخان ..

-لە كونە ئەشكەوت و قەاڵو حەسارە كۆنەكان دەگەڕێت بۆ د وزینەوەی 
شتی عەنتیكەی زەمانی زوو ..

-بەتەنیا ..؟
ڕەسمی  كامێراكەیەوە  خۆیی و  بە   .. ناگۆڕێتەوە  دونیا  بە  -خۆی 

داروبەرد دەگرێت.
-دیویانە سواری جێبی جام تاریك بووەو فڕاندوویانە بۆ ناو ئەو شاخ و 

كونە ئەشكەوتانە.
-بەسەری برایەتیمان فیلمی ڕووتی ئەمیان بینیوە ...((

هیچ نەما نەیڵێن .. هیچ نەما نەیبیستیت، هەموو بەیانییەك بووەتە 
یان  دادەنیشتیت،  كورسییەك  لەسەر  یان  بەپێوە   .. خوو  خولیاو 
دەنێو جۆالنەكە خۆت ڕادەژەند، دڵپڕ لە كەدەر فرمێسكان دەبارێنی و 
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ناشتوانیت قەت گوێت لەو هەموو واتەواتە دابخەیت كە خوێن لە چاوان 
دێنن، زۆرجاران خەوەنووچكە دەتباتەوەو لە ڕمانی منارەكەت بێدار 
دەبیتەوە، ماوەیەكە بە هەموو كوڵی گەرمی دڵتەوە لێی دەپاڕێیتەوە 
وێرانەو  لە  نەكات  پڕ  خەونەكانت  نەڕووخێت و  بەسەرتا  ئەوەندە  كە 

داڕمانی بااڵكەی ..لە تەپ و تۆز ..
))هۆ منارە خۆشەویستەكەم فریام كەوە ..!((

دوێنێ  شەو و ئەم بەیانییەش كە بەدەم زیندە خەوەوە وەنەوزت دەدا 
منارەكەت  بەسەرتدا نووشتایەوەو ڕازی پڕ ترسی خۆی دركاند..

))من لەداخی تۆ دەڕووخێم بەسەر خۆمدا .. گلەیی ئەوەم لێتە گەر 
تۆ گەردنی منت مەبەستە، گەرەكتە بەپێوە بوەستم .. چیتر مەگری و 

ئەوەندەش مەڵێ  ..
-خودایە .. بۆ نامكوژی؟((

تا  پڕتاو  بە  ڕابوویت و  لەخەو  بێت،  دواجار  ئەمەیان  كە  دا  بەڵێنت 
پەرژینی بالكۆنەكە ڕات كرد، لەوەدا بوو ساتمە بكەیت و هەرزەلیت و 
سەرانگرێ  بیت، ئەو بوو، بەهرام بوو، دەنێو جەنجاڵی مەردوومەكان و 
هەموو  ئەو  فرۆش و  میوە  سەوزەو  فرۆش و  وردەواڵە  عەرەبانەی 
فرۆش و  عەالگە  بەتاڵ و  دەست  كارو  بێ   تۆاڵزە  و  پیاو  دەرۆزەكەرو 
دەستگێڕەدا بە دەوری منارەكەدا دەخوالیەوە، بە تەلەفوون پێی وتی 
چی لەبەر دەكات تاوەكو بیناسیتەوە، بە ڕەوتی خێراو لەنگینی بەالی 
ڕاستدا ناسیتەوە، هێشتا هێزو توانای ئەوەت هەبوو تارمایی ئەم لە 
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چڕی  پان و  سێبەری  ژێر  لە  جیابكەیتەوە،  كەس  سەدەها  تارمایی 
منارەكە وردو گرگن و چەماوە دەینواند، لە دوورەوە تا نزیك كەوتەوە 
نەكات،  وێڵ  ڕێ   بێت و  ماڵەكەت  ڕووەو  ڕێك  تا  دەكرد  بانگت  هەر 
دەستێكی هەڵشەقاندو سەری بڵندكردو زەحمەت بوو بزانیت خەندە 
گرتوویەتی یان غەمینە، سووكە ساتمەی لە دارو بەرد دەكردو دەهات.

وەك بەیداغێك دەستی بڵند .. دەشكایەوە .. یانێ .. 
))واهاتم .. تۆم دۆزییەوە!((

******
*****

*
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نیوەڕۆ-ئێوارە

هەموو شتێك لەو ماڵەدا بۆنی ئەوەی لێدەهات كە ژنێكی تەنیاو تۆراو 
خۆی بەند كردووە، دوور لە خەڵك و كەس و كار، زۆر گران بوو وتنی 
ڕستەی یەكەم، لە چاوتروكانێكدا هەستی كرد بەوەی كە نەدەبوو خۆی 
پێبكات،  لەكوێوە دەست  نەزانێت چۆن و  وەها دۆخێكەوە كە  بخاتە 
پتر  هەمووشی  لە  بشارێتەوە،  خۆی  خەمی  گومان و  دەدا  هەوڵی 
نهێنی خامۆشی خۆی دوای هەڵەتەبوون و سااڵنی لێكدابڕان، هەرگیز 
سۆزو  نێرانە  عاشقانەو  خانمێكدا  تێكشكاوی  بتی  لەبەردەم  نەدەكرا 
خۆشەویستی و تاسەی گەرم دەرببڕێت، نەدەكرا لەبەردەم بێوەژنێك 
كە بێئومێدی لەسەرو سیمای دەباری نمایشێكی درۆزنانە پێشكەش 
بكات، داكەوتنی شانەكانی بە هەردوو الدا وەك ئەوە وابوو كە بەرگەی 
بە  كەمەری  خوار  تا  كە  نەگرن  شینە  تەنك و  شاڵە  ئەو  قورسایی 
هەردووالدا شۆڕببوونەوەو لە ئاست هەر دوو مەمكەكانی كەمێك بەرز 
ببوونەوە، پاشان ڕێك داكەوتبوو تا سەر ڕانەكانی، تەنوورە ڕەش و 
پەڕیوی،  ڕەنگی  لێنیشتووەكانی،  تۆز  كۆن و  سۆلە  گەچالوەكەی، 
ڕوانینی وێڵ و نیگای پەرتی، كە لەسەر هیچ شتێكدا نەدەگیرسایەوە، 
ئاوێنەیەكی تەڵخی بازنەیی كە نەتدەزانی تۆزو چڵك دایپۆشیوە یان 
هەوای  هەتا  شپرزەی،  مەبەست و  بێ   چۆی  هات و  جوڵەو  تەمێك، 
لەرزیوی دەوری بااڵی .. هەر هەمووی شل و شێواوی و كەوتن و دەست 



شَيرزاد حةسةن128

لەخۆبەردانی لێدەباری ..

ئاخۆ دەكرێت  نابەجێ ،  پێشهاتێكی  لە هەر  بێت و چش  ئازا  ویستی 
دەستەكانی بگرێ  و چوست و چاپووكانە بیگرێتە ئامێز؟ بەاڵم نەدەكرا 
.. چونكە كە ئەمی بینی .. خانمی تاین وەك ژیژكێك كە مار ببینێت 
خۆی گرمۆڵە كردو چۆوە ناو قاوغی خۆیەوە، خۆیشی نەیدەزانی ئەو 
ترسە لەناكاوە چیبوو دایگرت.. رەنگە لە گۆشەیەكی تاریك و پەنهانی 
رۆحیدا بێداربوونەوی ئەو ترسە دێرینە بێت كە لەژێر كەپرەكەدا لە 
دڵیا چاندی.. كە شادی زانی »بەهرام« شپرزەو شێواو لەناو دەرگاكە 
فەرمووی  ئەودا،  بااڵی  دیوارو  دارو  بە  دەگێڕێت  چاوان  وەستاوەو 
كردن،  تەوقە  بۆ  درێژكرد  دەستی  لێكرد،  دانیشتنی  هاتنەژوورەوەو 
دەدزییەوە،  خۆیان  یەكدی  نیگای  لە  تەوقەكردنەوە  بەدەم  گەرچی 
پێكەوە هەردووكیان زانیان كە ئەوەندە نەناس و نامۆن بە یەكدی كە 
مەحاڵە بتوانن ئەو تەوقی تەریقییە بشكێنن و بستێكی دیكە لە یەكدی 
نزیك ببنەوەو بكەونە ناو باوەشی گەرم یان ساردی یەكدی، شادی 
گوێی زرنگایەوە بە ))نیوەڕۆ باش ..(( كە بە ئاستەم و شەرمنانە 
دایەوە،  وەاڵمی  مردووانە  كزۆڵەو  ئەویش  دەرهات،  لێوەوە  ژێر  لە 
دوای خامۆشی و خۆ دزینەوەی خانمی خانەخوێ  لە دیدارێكی وەها 
ماتەمین و پڕ لە هەوای خنكاو و هەناسەسواری، خۆدزینەوە بە بیانووی 
هێنانی پەرداخێك ئاو و قاپێك میوە، میوانی دوور واڵتی ناچار كرد 
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دەنگدانەوەی  سەداو  چۆلەدا  ماڵە  لەو  كە  هەڵبڕێت  دەنگ  كەمێك 
هەوای خنكاوی خستە سەر لەرزینێك..

بڕوایان   .. لێكردم  وردیان  زۆر  سۆراغی  پرسیارو  پاسەوانەكانت   -
نەدەكرد خاڵۆزاو پورزا بین ..!

ئەمیش لە موبەقەكەوە دەنگی هەڵبڕی كە شەپۆلێك بۆن و بەرامەی 
مەنجەڵێك  چەند  ئاگر  لەسەر  دیاربوو  كە  میوانەكە  ژووری  ڕژاندە 
پێكەوە دەكوڵێن، كەمەكێ  دڵی خۆی بەوە خۆش كرد كە هەر دەبێت 
خۆ ئامادەكردن بێت بۆ ڕازاندنەوەی خوانێك پێكەوەو دوو بە دوو ..

تۆ   .. نەبێ  سەیر  پێت  دەیانزانی.  دڵنیابن..ئەگینا  ویستوویانە   -
یەكەمین پیاوی كە بەتەنیا دوای مەرگی مێردەكەم دێیتە ئەم ماڵە ..!

وشەی »مێردەكەم« زرنگانەوەیەكی سەیرو غەمهێنی هەبوو لە گوێی 
بەجۆرێك  هەناوی،  ناو  ڕژایە  تواوە  قوڕقوشمی  وەك   .. بەهرام-دا 
لەسەر  زۆر  بە  كە  ڕەوییەوە  دەستكردەشی  خەندە  ئەو  كە  تاسا 
بینی  گەڕایەوە  میوەوە  سینییەك  خۆیی و  بە  كە  ڕایگرتبوو،  لێوانی 
ڕووخسارە  ئەو  لەسەر  نەیتوانی  وردبۆوە  لێی  كە  پەرێشانە،  چەند 
بدۆزێتەوە،  تاسەیەك  سۆزو  هیچ  ڕەنگی  داتاشراوە  تەخت  فالت و 
هەر دوو قۆرتی خوار الجانگی پڕ ببوونەوە، چەند هێڵێكی باریك و 
قووڵ كە بە سێ  ڕیز دەژمێردران كەوتبوونە سەر برۆكانی، ماسولكە 
ژێر  لە  جەستەی  ڕێكی  كراوەو  هێڵی  شانی و  هەردوو  بازنەییەكانی 
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چاكەتێكی عەسكەرییانەو پانتۆڵێكی قەدیفەی سەوزباودا بۆ دەرەوە 
دەتەقین، چاكەتەكە بە هەوایەكی ئیرۆتیكییانە دوورابوو كە قۆپچە 
هەوەسێكی  نیگایەكی  جووڵەو  هەموو  دەبریسكانەوە،  زیوینەكانی 
نێرانەی دەردەخست و كەچی بە ترسێكەوە دەیشاردەوە، بە ئەنقەست 
بێت یان بێباكی لۆتیانە دوو قۆپچەی كراسەكەی كرابوونەوە كە لەو 
سێگۆشەیەوە تووكی بەرمل و سەر سینەی وەك تیسكی نێرییەك دەنێو 
ئارەقەیەكدا ڕەش ڕەش دەبریسكانەوە .. بەهرام ویستی خامۆشی و 
ئەم  دەیانزانی  نیوەناچڵ  هەردووكیان  بتەرێنێ ،  هاتنەی  ئەو  ترسی 
دیدارە بۆچی ساز كراوە، چەندە لە شادی ورد دەبۆوە پتر هەستی 
ئەوەی  دەركی  عاشقێك  كۆنە  هەستی  بە  یان  گۆڕاوە،  كە  دەكرد 
ورد  ڕۆحیدا  لەناو  مینایەك  شكانی  وەك  ناسك  شتێكی  كە  دەكرد 
وردەكانی  پارچە  نییە  ئاسان  هەرگیز  كە  شكانێك  بووە،  خاش  و 
كۆبكرێنەوە، دەشیویست ئیرەیی نێرانەی خۆی لەو ژنە بشارێتەوە لە 
ژوورو ماڵێكدا كە هەر هەمووی بۆنی پیاوێكی غەریبی لێدێت، دەبوو 
ڕستەیەك فڕێبدات كە گومانی ئەوەی لێنەكات ئەم بۆ سووكە شەڕ 
یان گلەیی هاتووە، شەڕو گلەیی عاشقێك لە مەعشووقەكەی كە دەبوو 
پتر چاوەڕێ  بكات، دەشیزانی كە تۆران و دڕدۆنگی مەعشووق هەر وا 
خۆڕایی نییەو بە هەوەنتە ئاواهی مەلوول نەبووە، بەاڵم هەر قورس 
بوو لە كوێوە سەری قسەوباسێك دابمەزرێنن، لەودیو پەنجەرەكەوە 

كە بەسەر بالكۆنەكەوە كرابۆوە لە منارەكەی ڕوانی..
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- ئەوە منارەكەیە؟
بە غەمێكەوە نیگای كردو دڵساردانە وەاڵمی دایەوە..
-ئەوە منارەكەیە .. خۆ یەكەمجارت نییە بیبینیت؟!

- نا .. یەكەمجارم نییە .. ئێستاش وەكو خۆیەتی .. تازە بیرم لەوە 
دەكردەوە كە چەندەها جار ڕاوەدووی یەكدیمان ناوەو چاوشاركێمان 
بەدەوریدا كردووەو لەناوەوەیدا خۆمان لێكدی دەشاردەوە .. لەتەك 

كچ و كوڕانی دیكە ..
- ڕاست دەكەی .. كە بیر لەو ڕۆژگارە بكەینەوە .. زۆر پاكترو جوانتر 

بوو لە ئێستا..
هەندێكیان  غەریبی   .. دەیانناسین  لەوانەی  ماوە  كێ    .. هەڵبەت   -

دەكەم ..؟
- كەمیان .. زەمانە هەمووانی لە یەكتر دابڕی، ئەوەی مردو ئەوەی 
سەفەری كردو وەك تۆ هەڵەتەی واڵتان بوون، لە مێ  و نێر، ئەوەی 
لە شەڕەكانی  ئەوەی  بردی،  ڕۆژگار  هێناو خەمی  ژنی  كردو  شووی 
ئاگری  دەنێو  یان  بیابان و  عیراق- كوێت گەردەلوولی  ئێران و  عیراق- 
جەهەننەمی حزبەكانی خۆماندا سووتا، چ لە شاخ و لە شاردا .. تۆ 
باشتر دەزانیت لەم واڵتە چی قەوماو چ دۆزەخێك پاش ئەو هەموو 
قیامەتە هەاڵیساو جۆشی سەند .. لە هەمووشی كوشندەتر ئەوەبوو 

كە خۆشەویستی تێیدا سووتا ..
- خۆشەویستی من و تۆش؟
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- هی من و تۆش، بەاڵم زۆر لەسەرخۆو چركە بە چركەو ڕۆژ دوای 
ڕۆژ وەك دارستانێكی بێسنوور كە گەاڵ بە گەاڵو .. چرۆ چرۆ .. لق 
خۆڵەمێش،  بە  بوو  سەرپاكی  تاوەكو  دەسووتا  قرچ  قرچە  لق،  بە 
خۆڵەمێشێك كە با بیبات، سووتانەكەشی كەوتبووە ناوەڕاستی ئەو 

هەموو وێرانەیە ..!
- بۆ وا ڕەشبینانە .. وەها هۆنیتەوە كە هەست بكەم باڵندەیەكم و 
نادۆزمەوە  چڵێك  كە  لێكدەدەم  باڵ  دارستانێكدا  سووتانی  بەسەر 
لەسەری بنیشمەوە .. وەك ئەوەی ڕەسمی جەهەننەمم بۆ بكەیت ..

- بۆ من گەر درۆ نەكەم جەهەننەم بووە .. نازانم بۆ تۆش .. من 
سووتاودا  دارستانێكی  بەسەر  وتت  تۆ  كە  مەلەم  ئەو  ڕێك  بۆخۆم 
دەفڕێت و هێالنە سووتاو .. نابینا بەناو دوكەڵێكدا ڕووەو بەرزایی باڵ 

لێكدەدم .. كەچی هەر دووكەڵە! 
- ئەو جەهەننەمە دەستكردی من بوو؟!

- چ كەڵكی هەیە بزانین ئەو جەهەننەمە كێ  ئاگرەكەی خۆش كرد، 
كە هەر یەكەمان بۆخۆی تیایدا دەسووتێت، مانایەكی تێدا نییە بزانین 
چ خودایەك خاوەنی ئەو زەمهەریرو مەنجەنیقەیە، جەهەننەمەكە هی 

هەمووانە ..
جەهەننەمە  لەو  هاتوومەتەوە  ئەوەتا   .. شادی   .. وانییە  بەاڵم   -

دەربازت بكەم ..
- دەربازم دەكەی ..؟! بەاڵم تۆ لەناو ئەو ئاگرەی سااڵنێك تێیكەوتبووم 
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چنگێك خۆڵەمێش قورتار دەكەی ..
- بۆچی چاوەڕێت نەكردم .. خۆ من نەمرد بووم..كەس نەبوو لەم 

شارە بێجگە لەو زەالمە؟!
- ساڵەهای ساڵ چاوەڕێم كردیت، ئەمڕۆ نا .. بەیانی دێیتەوە، ساڵ 
دوای ساڵ و مانگ دوای مانگ نائومێدتر دەبووم، دەردی چاوەڕوانی 
خستمییە ناو جێگاو نەخۆشی خستم، تووشی كولبوونی گەدەو ناو 
بێیتەوە  بووم  چاوەڕێ   لەناكاو،  هۆشخۆچوونی  لە  كردم،  هەناوی 
هەڵمبگرێت،  پەاڵشێك  پووش و  وەك  زەمانە  گەردەلوولی  بەرلەوەی 
منیش كچ بووم وەك هەر كچێكی تر كە خەون و خولیاو حەزی هەیە، 
دەنگت  لە  گوێم  بكەوێتەوە،  پێت  چاوم  دەمویست  بووم و  عەزرەتی 
بێ ، دەستەكانم بخەیتەوە ناو دەستت، یادت نەچێ  چەند بێ  سۆزێكی 
ڕاستەقینە دەژیام، لە سۆزی پیاوێك با كەمێك درۆو فریویشی تێدا 
ئەستێرەیەكی  دووری  وەك  بوویت  دوور  تۆ  هەڵمبگرێتەوە،   .. بێ  
تەمەن  هەموو  كە  خەونێك  مەحاڵی  وەك  هەورەكانەوە،  لەودیو  كز 
ڕۆحێكی  و  كوژراو  دڵێكی  بە  من  نایە،  هەرگیز  دەبیت و  چاوەڕوانی 
لەناو  ژیاندا  لە  خۆم  بەزینی  دەجەنگام،  دەوەستام و  دژ  زەبوونەوە 
ئەو شەڕانەدا دەشاردەوە كە لە بەرامبەر ئەو بۆرە پیاوانەدا بەرپام 
كردبوو، مەبەستم ژیانێكی ژنانەیە كە ملیۆنەها ژن هەیانە، بێباك لە 
باخەكەی خۆتان  لە  لە خەونەكانمدا  دۆڕان، سەدەها جار  بردنەوەو 
دەفڕین،  باڵندە چاڵو چڵ  دوو  پێدەشتێكی سەوزدا وەك  لەناو  یان 
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یان تۆ دەبووی بە كەڵەكێوی و ڕاوەدووی منی ئاسكت دەنا، كەچی 
كە چاوەكانم دەكردەوە دەمبینی پیاوێكی نەخۆش كە بۆنی دەیەها 
تەنیشتم  لە  وا  بووە  ژەهراوی  چواردەوری  هەوای  لێدێ  و  دەرمانی 
نەرمایی  دەچەقاندە  لووتم  دەم و  گریان  پڕمەی  دەمدایە  خەوتووە، 
سەرینەكە تا كابرای دەردەدار هەستی پێنەكات، دەیزانی و نەبا تەریق 
ببمەوە خۆی گێل دەكرد، چونكە سوڕ دەیزانی چەندە دڵم بداتەوە 
.. ئەوەندە زیاتر وێران دەبم .. هەر باوك و براو خوشكەكانی خۆم و 
خۆت هەراسانیان كردم، هەر هەموو كەس و كار بە چاوی گومانەوە، 
بەدەم پرتەو بۆڵەو تانەو تەشەرەوە، قسەی وایان فڕێدەدا كە ڕۆحی 
دەردێنام، من نەچووم شوو بە كوڕە الوێكی قۆزو دەوڵەمەند بكەم، 
چاك  تۆ  بخوازێت،  بن«  »بێ   كچێكی  بێت  قایل  هەیە  كێ   پاشان 
نێرینەی ئەم واڵتە دەناسیت، من وشك هەاڵتم وەك پیرەدرەختێك كە 
لێیدابێت و زۆر چاوەڕێم كردیت، شكستەباڵ و تەنیاو  لە ڕەگەوە كرم 
ئافەرۆز، من شووم بە پیاوێك كرد كە دوو تەمەن و نیوی منی هەبوو 
.. پیاوێكی ژەهراوی و نزیك بە مەرگ تا بە ژیان، كەس هەیە ڕوو لە 
مەرگ بكات، گەر ژیان چاوەڕێی بێت؟ كۆكەكۆكی ئەم بەسەر هەموو 
لە گوێمدا زاڵ بوو، سەرەتا بەڵغی سینەی داڕزاوی  دەنگێكی دیكە 
تف دەكردەوە ناو پەڕۆك و دەستەسڕە بۆرەكانی، دواتر هێزو شەنگی 
یارمەتیم  خۆم  ناچار  دەكردەوە،  شۆڕ  خۆیدا  بە  دەستەكانی  نەماو 
دەدا، دوو سێ  جار ویستی خۆی بكوژێ ، هەمیشە دەمانچەكەی لە 
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دوژمنتە،  كێ   بزانیت  ناتوانیت  واڵتە  لەم  دەیوت  بوو،  سەریدا  ژێر 
ناچار لێم دەشاردەوە .. بمبوورە كە تۆ وام لێدەكەیت وردو درشتی 
یارەكەت  كۆنە  كە  بیت  شادومان  تا  بگێڕمەوە،  بۆ  هەقایەتەكەت 
دەكەیت؟  خزمەتم  چییە  گوناهت  تۆ  دەیوت  نەبووە،  ئاسوودە  قەد 
دەموت عەیبە .. خۆ شێریش نەخۆش دەكەوێ ، دەیوت ڕاستە دەڵێن 
نەهەنگەكان كە پیر دەبن دێنە قەراغ زەریاكان تا بخنكێن، پێیدەوتم 
:من خۆم دەكوشت، بەاڵم شەقژنی گوللەو گەوزینی من لەناو خوێندا 
تۆ دەتۆقێنێ ، هەتا دوای مەرگیشم لەناو گۆڕەكەم ناسرەوم كە تۆ 
سەردانیان  شاخ  سەردەمی  هاوڕێكانی  دەگمەن  بە  زۆر  بترسێنم، 
سەیری  وەها  الی  دەهاتنە  جاروبار  بابڕەی  سمێڵ  دوو  ئەو  دەكرد، 
منیان دەكرد وەك ئەوەی ڕووت بم، دڵم نەدەهات پێی بڵێم هاتنی ئەو 
دوو زەالمە وەڕسم دەكات، هەستم دەكرد پەلەیان بوو بمرێت تاوەكو 
بێوەژنێكی تەنیاو جحێڵ وەك سێوێك یان خۆخێكی گەییو دەكەوێتە 
ناو كۆشی كامەیان، بەرلەوەی بمرێت حەزی دەكرد بمبات بۆ ئاوروپاو 
كاروباری مانەوەم بۆ تەواو بكات، پێمدەوت كە تازە هیچ شتێك دادم 
نادات ..من ڕەسم دەكەم پتر حەزم لە هەتاو و ڕەنگەكانە، بەرگەی 
هەورو هێڵ ناگرم، كە بەدەم ئازارەوە دەتالیەوە ناچار دەرزییەكم بۆ 
لێدەكرد  فێڵم  دەیهاڕی،  بەرداش  وەك  كە خەم  بخەوێت،  تا  دەكرد 
بۆ  ڕاو؟ چیت دەبرد  بەرمەوە دەمپرسی چۆن دەچوویتە  لەبیری  تا 
پێ   زەفەری  دڕندە  شاخانە؟  لەو  دەمایتەوە  شەو  قەت  ڕاووشكار، 
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نەدەبردی؟ كامیان بۆ تۆ خۆشتر بوو .. ڕاوە بەراز یان ئاسك یان 
مەلی كێوی؟ ئازاری خۆی لە یاد دەكردو جار هەبوو تەكانی دەداو 
دەیویست هەستێتە سەرپێ  وەك ئەوەی ڕابكات بەدوای نێچیرێكدا، 
بە سەعات سەرمەستی گێڕانەوەی ڕاوێك دەبوو ..ئەلبوومەكەی پێ  
دەهێنام تاوەكو لەو ڕەسمە زەردو كۆنانەی خۆی بڕوانێت كە تیایدا 
الوچاك و چەلەنگ دەردەكەوت، ڕێكپۆش و بە تڕوتۆپ وەك ))سمكۆی 
شكاك((.. ڕەسمەكان چڵكن و شۆراو بە دڵۆپەو چڵكن بە جێ  پەنجەی 
چەور كە دەیبردینەوە ڕۆژگارێكی كێوی و جوانتر لە ئێستا لە چاوی 
ئەودا .. پڕ شكۆمەندی، ڕۆژگارێك لەناو گەرمەی شەڕەكانیشدا مەحاڵە 
پیاوەكان بواری ئەوەیان هەبووبێت نەخۆش بكەون یان بیر لە مەرگ 
بكەنەوە، شێت و شەیدا بە ڕاوكردنی مرۆڤ و مەل و ماسی و دڕندەی ناو 
كەرتە  لەسەر  بڵند  وێنەكاندا سەر  لە  هەمیشە  پێدەشتەكان،  شاخ و 
شاخێك یان گوێ  چەمێك وەستابوو نوقمی ژێر ڕەختەو فیشەكدان .. 
بە خەندەیەكی داكەوتوو لە ژێر سمێاڵن و لە كامێرای ڕوانیوە، هەمیشە 
چنگێك كاكۆڵی ڕەش لە ژێر جەمەدانییەوە نێوچەوانی تاریك كردووە، 
هەمیشە بە فیزێكەوە تیالكی لێ  خوار كردبۆوە ..بێئاگا لە خۆی لە 
هەندرێن و  شەڕەكانی  بە  دەكرد  تێكەڵی  دەداو  بازی  مامزەوە  ڕاوی 
ناچار  گێڕاومەتەوە،  بۆی  جار  دەیەها  كە  دەچۆوە  بیری  زۆزگەوە، 
نەبەردییەكی  بكات  ئەو هەست  دادەپچڕی هەتا  بە سەرسامی دەمم 
گەورەی نواندووە، سەرەتا ڕووخساری بەدەم گێڕانەوەی هەقایەتەكان 
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هیچ  كە  ئاسا  مۆم  چاوێكی  دەم و  هێدی  هێدی  بەاڵم  دەگەشایەوە، 
ڕێ  و  ڕێ   چرچ و  پڕ  بۆشایی،  بڕوانیتە  نەدۆزمەوەو  تێدا  هەستێكی 
ماكی ڕەش داگەڕاو، پێستیشی تەواو ڕەنگی گۆڕا بەو هەموو پەڵەو 
ماكەوە لە هی مارمێلكە دەچوو كە تەواو غەمگینی دەكردم، من لەوە 
غەمگین و ماندووترم بڕو بیانووت بۆ بدۆزمەوە كە بۆچی شووم بەو 
زەالمە كرد، بەاڵم تۆ لە هەر كەس چاكتر دەزانیت چ چارەنووسێكی 
ڕەش منی گەیاندە ئێرە .. خاڵۆزا .. تۆ دەتەوێت چاڵێك هەڵبكەنیت 
كە گەنجینەی شاراوەی تیا بدۆزیتەوە، چاڵەكە هەڵكۆڵە .. پترو پتر 

.. دواجار الشەی مردوویەك وا لەناو ئەو گۆڕەدا ..!
بە قەهرو دۆڕانێكی گەورەوە پرسی..

-تۆ زۆر گۆڕاوی .. بۆ بەم زمانە تاڵەوە دەمدوێنی .. بۆچی هەموو 
دەرگاكانت داخستووەو هەموو ڕێگاكانت بە قوڕ گرتووە، ئێمە سەدەها 

یادگاری جوانمان پێكەوە بوو، هەموو مناڵیمان، گەنجییەتی ..
-من بۆ خۆم هیچیانم لە بیر نەچووە، دەست بەرە بۆ ئەو ئەلبووم و 
خۆشی و  بە  تەمەنە  ئەو  هەموو  هەر  سكێچەكانم،  ڕەسم و  دەفتەری 
ناخۆشییەوە وا لەوێدا نووستوون، بەاڵم لێت ناشارمەوە كە هەر هەمووی 
بەسەر یەكەوە ئازاربەخشە، گەرچی بۆ دەربازبوون لەو جەهەننەمە 
هەر ئەو سەردەمە دوورو دێرینە شك دەبەم .. من زۆرجاران دەپرسم 

چ حیكمەتێكی تێدا بوو كە گەورە بووین .. هیچ .. هیچ ..
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بدەیتە پڕمەی گریان.. خراپ دەكەیت، چونكە  تاوێك  دەتزانی گەر 
ئەوسا »بەهرام« بیانووویەك  دەدۆزیتەوە تاوەكو بتالوێنێ  و دەست 
لە ملت بكات، بۆ خۆدزینەوە لەو دۆخە ناجۆرە ڕووەو كۆمێدییەكە ملت 
نا بەو بیانووەی دەفتەرەكانتی بۆ بێنی و لە ڕەسمەكانەوە ئەو مێژووە 
فرمێسكەكانت  توانیت  تەنیاكەوتن،  ڕەشی  مێژوویەكی  بخوێنێتەوە، 
بشاریتەوەو بە ئەلبووم و دەفتەری ڕەسمەكانتەوە ڕووت تێكرد، ناچار 

ڕوو قایمانەو بە نەغمەیەكی زاڵەوە وتت..
هیچ تام و جوانییەكی تێدا نییە ئەم پرسیارانە .. گفتوگۆی   -

بێ  سەمەر، سین و جیمی زۆر پتر ئازاری ڕۆحم دەدات.
پرسیاری  قسەكردن و  لەبری  نیازەی  بەو  ڕوونیشت  بەرامبەری  لە 
غەمهێن، سەیری ڕەسمەكان بكات، لەناكاو نێرانەو شپرزەو پەرێشان 
هەستایە سەرپێ  و نیازی بوو لە تەنیشتییەوە دابنیشێت، ئەمیش وەك 
ئەوەی كچێكی تازە باڵق بوو بێت سوور هەڵگەڕاو لێوەكانی تەتەڵەیان 
كە  مێیینەێكەوە  زۆری  ترسێكی  بە  دەلەرزین،  دەستەكانی  دەكردو 

پێشبینی هەوەسێكی پیاوانە بكات .. پێیوت..
-چاكترە .. لەو شوێنەی خۆت دابنیشیتەوە ..!

-ئاخر بۆ؟
-لەخۆت بپرسە .. تۆ خۆت واتكرد تا ئەبەد بە یەكدی نامۆ بین، من 
بە هەردووكیان قەڵسم .. چ بەرامبەرت دابنیشم و سەیری چاوەكانت 

بكەم و چ بێیتە تەنیشتم ..قەت نەمدەزانی ئەوەندە دەشێوێم...
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-هیچ نەبێت خزمین و لە هەمان خوێنەوە هاتووین .. من و تۆ دڵدارو 
دڵخواز بووین.. بۆ وا ئاسان مردم لە دڵی تۆدا.. ؟

-كە خۆم مردبم .. دەتەوێت چی لەناو مندا زیندوو بمێنێت؟
لە ڕق و كینە دەترسم ..  لە تۆران و زویریت تێدەگەم .. بەس  -من 

شادی گیان.
-ڕق نا .. باسی ڕق مەكە .. چونكە تۆ چاك من دەناسیت .. دەزانیت 

كە ڕق پتر لە خۆم دەخوات تاوەكو لە تۆ .. 

خامۆشییەك  ڕەنجان،  دڕدۆنگی و  لە  پڕكرد  ژوورەكەی  خامۆشییەك 
كە بۆنی مەرگ و دابڕانی لێبێت، هیچ مانایەك نەمابوو بۆ قسەكردن 
مەحاڵ  تازە  جێما،  زەمەنێكدا  شوێنێك و  لە  كە  ڕابردوویەك  لەسەر 
چ  تیایدا  كە  بوو  هەڵەمووتێك  جوانییەكان،  سەر  بگەڕێنەوە  بوو 
گەڕانەوە بۆ دواوەو چ هەنگاونان بۆ پێشەوە هەڵدێرانێك و هەپروون 
بە هەپروونبوون بوو، بێجگە لە ڕۆندك ڕژان و دەردو دۆڕان، بۆ شادی، 
نەیدەبردەوە سەر  هێزو سیحرێك  هیچ  دابڕان  زۆری  دوای سااڵنێكی 
لەخۆی  زۆری  كە  گریانەوە  قوڵپی  بەدەم  لەناكاو  شیرینەكان،  یادە 
دەكرد نەبێت بە داڕژانی فرمێسك و لە چاوەكانییەوە جۆگەلە بكات ..
وێستگەیەك  ناو  هەرای  قەڵەباڵغی و  ناو  منداڵی  دوو  وەك  تۆ  -من و 
دڵمان بە هەموو جوڵەو قسەیەك خۆش بوو، ماوەیەكی كورت سەرسام 
بە گەمەو خۆشی و زرمەزلێ ، كەچی لەناكاو گەورە بووین، تەواو وادەی 
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سەفەرو ماڵئاوایی هات، كەچی سواری هەمان شەمەندەفەر نەبووین، 
هەر یەكەمان پێچەوانەی ئەوی دیكەمان سەفەری كرد، سەفەری من 

..سەفەری مەرگ و دابڕان بوو .. نازانم هی تۆ ..؟
بەهرام بە دەنگێكی كەرخ و غەمگین و تەواو داكەوتوو، لەناو قەرارێكەوە 

سەر كردوو وتی..
-تۆ بڵێیت سەفەری من ڕووەو بەهەشت بووبێت؟

كە ئەم ڕازەی دركاند ڕێك سەیری ناو هەر دوو چاوە تەڕو گەشەكانی 
لە  پڕبوو  كە  پرسیارێك  ڕۆشنایی،  شەبەنگی  لە  پڕبوو  كە  دەكرد 
مەزاق و تاڵی و خۆ لە گوناهـ پاك كردنەوە كە مەحاڵ بوو بۆ ئەم هیچ 
مانایەكی هەبێت. شادی نەیدەزانی چۆن لەم دانیشتنە بێتە دەرێ ، 
چركە چركی سەعاتەكەی دیوار پتر لە داكوتانی بزمار دەچوو لەسەر 
سرەوتن  بێ   ناقۆاڵ  زەنگێكی  بچێت،  ڕۆ  هەناوی  ناو  تا  كە  سینەی 
لێیدەداو دەنگی دەدایەوە، گومانی ئەوەی هەبوو كە  لەناو كەللەیدا 
ببووایە  ژوانێكیان  كە   .. وابوو  جارانیش  هەمیشە  مەستە،  بەهرام 
شەرم  دەكات و  ئازا  مرۆڤ  شێرە  شیری  ئەم  دەیوت  دەیخواردەوە، 
شكێنە، لە دوورەوە بۆنی دەكرد، دەشیزانی كە مەست بێت پێشبینی 
ناكرێت چی دەكات و چی دەڵێت، تۆ بڵێیت ئەوساش سێ  مانگ بەر 
لەو كۆچ و سەرهەڵگرتنەكەی، گەر مەست نەبووایە..ئاخۆ   ئەو خەم و 
ڕۆژگارێكی  هی  كە  گومانێك  ترس و  بەجێدەهێشت،  بۆ  كارەساتەی 
دوورو دێرین بوو لە دڵیدا نیشت، هەر وەك ئەوەی لەناكاو گڕێك لەو 
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ژوورە بەر بێت بە ترسێكەوە وتی..
و  ئەلبووم  پێخۆشترە،  هەتاوەكەم  بەر   .. بالكۆنەكە  بچینە  -با 

دەفتەرەكانیش بێنە.

دوو كورسی و مێزێكی خڕو چكۆالنەی پالستیك لەو ناوەڕاستە بوو، 
هەردووكیان وەك دوو كەسی ئازیزمردە، پشت شكاو و ئەژنۆ لەرزیو، 
هەستانە سەرپێ ، بۆ تاوێك بەهرام قورسایی خۆی خستە سەر هەردوو 
دەستی كە بەسەر پەرژینی بالكۆنەدا خۆی نەوی كرد، كەمەكێ  وەستاو 
لە منارەكەی ڕوانی، ئاوڕێكی لە شادی دایەوەو الو و نیو تەماشای كرد 

وەك ئەوەی بە چاو پێی بڵێت:
-ئەو منارەیە ئەو هەموو شەڕو هەرایە دەهێنێت؟

كەچی ئەم پرسیارەی لە دڵدا شاردەوەو بە حەسرەتێكەوە دركاندی..
لە  چاوت  بووی،  بێئاگا  من  لە  تۆ  دانیشتبووین  ژوورەوەش  لە  -كە 
منارەكە نەدەتروكاند، ئەم قسەیە چەندە ڕاستە كە تۆ وتووتە هەر بە 

بێوەژنی دەمێنمەوەو شوو بەم منارەیە دەكەم؟
-ئەوەندە ئەم پرسیارەم لێكراوە كە خۆم لێم بووە بەڕاست .. تۆ خۆت 

چۆن چۆنی تێیدەگەی؟
-من لەوە تێدەگەم كە تۆ وەك هونەرمەندێك عاشقی هەموو شتێكی 

عەنتیكەیت، هەر شتێك هونەرو مێژوو بەیەكەوە گرێ  بدات ..
كەمەكێ  خامۆش بوو ..پاشان بە مەزاقێكەوە تێهەڵچۆوە..
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-هەر شتێك كە زۆر كۆن و دێرین بێت!
بەهرام  كە  كرد  ڕازە  لەو  گومانێكی  خۆی  ژنانەی  هەستی  بە  ئەم 
قسەكەی  بۆیە  هەر  دەچوو،  پالرێك  و  توانج  لە  پتر  كە  دركاندی 

قۆستەوەو بە تەوسەوە پێی وت..
دێرین  پێشمەرگەیەكی  بە  كردووە شوو  كە حەزم  ئەو شوێنەی  -تا 
بكەم .. پیرەپیاوێك كە لە شۆڕشی ئەیلوولەوە جەنگاوەر بووەو بە 

كۆنترین تفەنگی ڕەشكەو حوسكە شەڕی كردووە .. وانییە؟
بە تەریقییەوە وەك ئەوەی بە خۆیدا بشكێتەوەو نەوێرێت سەیری ناو 

چاوەكانی بكات.. 
بە  نزیك  كارو خەڵكێكی  كەس و  قسەی  من   .. ناڵێم  وا  من   .. -نا 

هەردووكمان  دەگێڕمەوە. 
-من زۆر لەوە ماندووترم .. باكم بەوە بێت چیم پێدەوترێت.

وەك كەسێك بەدوای شتێكی ونبوودا بگەڕێت بە چواردەوری خۆیدا 
دەخوالیەوەو پاشان بە ئەدەبەوە تێكەڵ بە شەرمێكەوە داوای پێكێك 
شەرابی كرد گەر هەبێت، ئەویش خانمانەو بێ  خۆ تێكدان و شڵەژان 

وەاڵمی دایەوە..
-بمبوورە .. من خۆم هەمیشە مەستم .. لەوە مەستتر كە پێویستم 

بەوە بێت كحوول بچێتە خوێنمەوە!
-ئەی مەرحووم دەیخواردەوە؟
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-دەیخواردەوە ..
-داواكەم ڕەوا نەبوو بەالتەوە؟

-بۆ ڕەوا نییە؟ من وەاڵمم دایەوە .. گەر دەتەوێ  بشزانیت دەخۆمەوە 
یان نا .. هیچ لەو خەمە ناگۆڕێت كە من و تۆی لێرە كۆكردۆتەوە .. 

وابزانم تۆش ئەوە بە حەرام نازانیت ؟
-هەرگیز ..

-تۆ كە ئەمڕۆ هاتیت .. پتر بە نیازی چی بوویت؟
-وابزانم بەر لەم دیدارە پێیان وتوویت كە من لەبەر تۆ هاتوومەتەوە، 

دەمەوێت لەم زەلكاوە دەرتبێنم و بڕۆین ..!
-تۆ بیرت چووە كە بەسەر الشەو ڕۆحێكی مردوودا هاتیتەوە، بێجگە 
ئەو  شەرەفێك و  بە  بووە  لەال  خۆم  شەڕەی  ئەم  من  كە  لەوەش 
زەلكاوەی تۆش باسی دەكەیت كۆنە هاوڕێكانی تۆ دروستیان كردووە 
كە بە كامی دڵ ئێستاكە مەلەی تێدا دەكەن، ناشمەوێت لەم شەڕە 

پاشەكشێ  بكەم.
-تا كەی بەتەنها ئاواهی بەردەوام دەبیت؟

-نازانم .. پرسیارێكی واشم لە خۆم نەكردووە..!
-واتا داواكەم ڕەت دەكەیتەوە؟

-خاڵۆزا .. تۆ زۆر درەنگ هاتیتەوە .. ڕەنگە تۆش بتەوێت شەرەفی 
بنەماڵەكە بپارێزیت؟

-ڕاستی .. هەموو ئەوانەی تەماعیان لەوەیە ئەم خانووانە تێكبدەن، 
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گوناهی ملنەدان و هاندانی خەڵكەكەی دەخەنە ئەستۆی تۆ، دەشزانیت 
پیرە دایك و باوك و خزمان نائومێد بوون و مێردی خوشكەكانت و هەتا 
بووین،  .. هەرهەموومان شەرمەزاری دۆست و دوژمن  لە دەرەوە  من 
هەموو ژن و پیاوەكانی تایەفەكە .. ڕەنگە براكانت دوای نائومێدبوونی 
كەلی  لە  بكەن  وا  زۆردارەكی  یان  بێت  بەخۆشی  تا  بگەڕێنەوە  من 

شەیتان بێیتە خوارێ  ..
-ئەوان دەیانەوێ  ئەم منارەیەش بڕووخێنن .. نیوەی گەڕەكەكە لە ژێر 
هەڕەشەو گوڕەشە چۆلی كرد یان لە برساناو بە تەماعی پارەی زۆر 
فریویان دان .. من نازانم چوومەتە سەر كەلی شەیتان یان رەحمان 
.. بەاڵم دەزانم كە هەقمە لەم ماڵە بمێنمەوە، پێم ئەستەمە كۆنترین 
گەڕەكی ئەم شارە بكەن بە وێرانە .. منارەیەك كە ئەم شارەی پێ  

دەناسرێتەوە.
-بەتەنیا .. بێ  پشت و پەنا؟

-لەو واڵتەی تۆ تیایدا دەژیت ئاخۆ چەندەها ئافرەتی تەنیای تێدایەو 
چەندەها بەتەنیا لە كۆنەوە تا ئێستا لەسەر بابەتی بچووك و گەورە 

ملی نەداوە تاوەكو كوژراوە؟
-لەوە ناچێت هیچ سۆزێكت بۆ من مابێت .. لە میوانێكی ئێسك گران 

دەچم!

شادی سەری هەڵبڕی و پڕ بە هەردوو چاوان لە منارەی هەڵچوو بە 
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ڕووخساری  دەڕژایە سەر  هەتاوێك  دەبۆوە. شەبەنگی  ورد  ئاسماندا 
تەڕی، چ زوو فرمێسكەكان دابارین ..

-من لە دۆڕانی خۆمەوە شووم بەو پیاوە كرد .. كە ڕۆیشتیت زۆر 
بەسەر  منت  نامەیەكیش  بە  تۆ   .. زۆر  سااڵنێكی   .. كرد  چاوەڕێم 

نەكردەوە!
وەك كەسێك كە تاوانبار بێت و بیەوێت زوو گوناهێك لە خۆی بسڕێتەوە 

وتی..
ڕاپەڕین  تا   .. نەناردووە  كەس  بۆ  نامەم  نەمدەتوانی و  من  -ئاخر 

ئەمەیان مەحاڵ بوو.
-ناردنی هەواڵێك، لەتە كاغەزێك مەحاڵ نەبوو، خەڵكێك هەبوو كە 

خۆی دەگەیاندە ئێران تا چاوی بە كەس و كاری خۆی بكەوێ .
-بۆ شووت بە گەنجێك نەكرد .. بۆ نەوەستایت؟

-من تەواو لە تۆ نائومێد بووم .. هەر گەنجێكی وەك تۆش كە لێم 
نەكردووە.. كەس  لە  حەزم  ئاخۆ  كە  دەدام  سوێندی  پێش  دەهاتە 
كەس ماچی نەكرددوم..نامەی دڵداریم بۆ هەتیوێك نووسیوە ..گەر 
پیاوی ئەم واڵتە بە حەزلێكردن قەڵس بن، خۆ نەدەكرا بڵێم قوربان 
من كچ نیم و ژنم، ئەو پیاوە منی لە ڕسوایی و سەرشۆڕیی قورتار كرد، 
خۆت ئەم خێڵی مەیموونە ناناسیت؟ شێتیان كردم كە چاوەڕێی چی 
دەكەم و وا خەریكە قەیرە دەبم .. ڕۆژ نەبوو ئەو ترسەم نەخەنە بەر 
دڵ .. ئەفەندی .. تۆ دەزانیت كچ بوون و مانگرتن لە شووكردن لێرە 
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چ مانایەكی هەیە؟ ئەو پیاوە منی هەڵگرتەوە .. تێدەگەی ئەوەیان 
مانای چییە؟

-منیش وەك هێستر خۆم دەڕەتاند تا شتێك پێكەوە بنێم و بێمەوەو 
تۆ ببەم، من لە بەهەشت نەبووم ..

-تۆ ڕاست ناكەی .. ماڵی خۆتان تا دوو ساڵ دوای سەفەرەكەشت 
دوو  ئەو  دوای  لەناكاو  دەچوون،  تازیەدار  لە  دایگرتبوون و  ماتەمی 
كاری  من و كەس و  لە  گەرچی   .. بوون  كەیفخۆش  گەشانەوەو  ساڵە 
هەردوو المانیان دەشاردەوە .. بەاڵم ئەوەیان ئاسان بوو تێبگەم كە 
تۆ ساغیت و دیارە گومانت لەوە نییە كە منیش حەزم كردووە لە مەرگ 

بە دوور بیت ..
-كەواتە بۆ لێرەم؟ بۆ هاتوومەتەوە؟ ئەی گەر بیسەلمێنم كە هێشتا 

ئەو كەسەی جارانم؟
-بەاڵم من ئەو كەسەی جاران نەماوم .. وا مەزانە شتێك كە ناوی 
سۆزە یان خۆشەویستی لە مندا مردووە .. گرفتەكە لەوەدایە كە من 
خۆم مردووم .. زەحمەتە لە من تێبگەی كە من تا ماوم كەوتمە ناو 
ناتوانێت  بەڵكو خودای خۆشەویستیش   .. تۆ  نەك  كە  گومانێكەوە 

دەرمبێنێت .. 
-دیسانەوە .. بۆ دووەمین جار تۆ من دەر دەكەی!

-تۆ ئەوەت لەیاد چووە كە من ئەم شەڕەی خۆم لەال پیرۆز بووەو تاكە 
شتێكە وام لێدەكات هەست بكەم زیندووم ..
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هەریەكەیان  دەگری،  بەرگەیان  وابزانیت  گەر  خاوە  -خەیاڵت 
ئیمپڕاتۆرێكە بۆ خۆی..

-دەزانم .. ئەو سمێڵ بابڕو پارەدارو سیاسەتبازو قاچاغچی و ژنبازو 
قوماربازی هەمەچیزەن .. بەاڵم حەزدەكەم خۆم تاقی بكەمەوە، ئەوە 
ماڵە كەمەی  ئەو چەند  لە من و  ئەم گەڕەكە  دوو ساڵە هەوڵدەدەن 
هیچ   .. داكوتیوە  پێمان  تەواو  ..بەس  بكەنەوە  پاك  ماوینەتەوە.. 
بە  دەعبایانە دەگات  ئەو  لەگەڵ  نەماوە چارەنووسم  بەالمەوە گرنگ 

كوێ !
-تۆ ئێستا دەنگت دلێرەو زۆرزان بووی.

-هەقە پێت خۆش بێت كە كچە سادەو گێل و الوازەكەی جاران نیم 
.. تۆ نازانی ئەو دۆڕان و خەمەی پاش ئەتك كردنم و كۆچی ناوادەت 

فێری چی كردم ..
-بەاڵم من ئەتكم نەكردیت .. هەق نییە وا بە سەرسەریم تێبگەی ..
-گەر دەنگ هەڵبڕیت و خۆت تووڕە بكەی .. قسەیەكمان نامێنێ  ..

نەماوە  زۆری  كە  بیت  منارەیە  ئەم  پاسەوانی  تاكەی  نیازتە  -تۆ 
بیڕووخێنن.

-پێم خۆشە كە منت كرد بە پاسەوانی منارە، چونكە پێشتر كەس 
وای پێنەوتووم، كەواتە بێ  زەوقی و بێ  ڕەوشتییە وەك پاسەوان بە 
نامەیەكم  منارەیە  ئەم  پاراستنی  پێناو  لە  هەڵنەستم،  خۆم  ئەركی 
بۆ سەرۆك نووسی كە تیایدا داوام كردبوو كە هەقە وازم لێ  بێنن 
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لێرە بمێنمەوەو ئەم خانووە كۆنانەو منارەكە مێژووی ئێمەن و گوناهە 
بكرێن بە بازاڕو دوكان، گوایە نامەكەم غەمگینی كردووە .. ئەمەیان 
درۆ بێت یان ڕاست گرنگ نییە، ئەوەندە باسی خۆم نەكردبوو، تەنها 
ئەوەشم بیرهێنابۆوە كە من ژنی پیاوێك بووم  كە یەكەمین مێردمنداڵ 
بووە لەناو شۆڕشداو قەت سەنگەریشی چۆل  نەكردووە، بەوە باش 
ناگوێزرێتەوە، ئەگینا ئەو كۆنە پاڵەوانانەی دوێنێ  كە  بوو منارەكە 
قاچاغچی ئەمڕۆكەن وەك هەر ئاسن و پاسنێك و داروبەردێك.. یان 

هەر شتێكی گرانبەهای ئەم واڵتە ئاودیویان دەكرد!
-بیستم سەردانی كردوویت تا دڵنیات بكاتەوە؟

-نا راست نییە ..توانیم تەلیفۆن بكەم و پێموت كە ڕووخانی منارەكە 
وا بە ئاسانی درۆیەكی گەورەیەو ئەو گەلۆرانە دەیانەوێت بیكەن بە 

سوپەرماركێت و هۆڵ و مۆڵ ...
-چییە .. شانازی پێوە دەكەی؟

-هەرگیز .. تەنها شانازیم ئەوەیە پاسەوانی منارەكە بكەم و ئەم شەڕو 
گرەوە ببەمەوە .. گەر دۆڕاشم شەرەفی بنەماڵە خۆش ..

-سەیرە .. لەم ماڵەدا دەگەڕێم بۆ شتێك كە بۆنی منی پێوە بێ .. 
یادگارییەك .. هەر شتێك كە بەڵگە بێت من الی تۆ نەمرد بووم  .. 
نایدۆزمەوە، كەچی ڕەسمەكەی مەرحوومت النەبردووە .. هەتا بڕنەو و 

گۆچان و خەنجەرێكی دەبان بە دیوارەكەوە هەڵواسراون ..!
-وانییە زۆر شتی تۆم لەال ماوە .. بەاڵم وەك نهێنی »بێ -بن-بوونم« 
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تەقەت پاراستوومن .. نهێنییەك كە پێویست ناكات كەس بیزانێت ..
-وەكو چی؟

-ئەلبوومی پەپوولە كوژراوەكانت .. نامەكانت .. هەتا شووشەی ئەو 
بۆنەی بۆت هێنام و تەنها سێ  جار بە خۆمدا پژاندم و تۆ سەفەرت كردو 
نەهات  دڵم  بەاڵم قەت  بەهەڵم،  بوو  عەترەكەی  مایەوە الم  ئەوەندە 
شووشەكەی فڕێ  بدەم، توێكڵی ئەو فستقانەش كە لە ژێر كەپرەكەدا 
دەتشكاندو كاكڵەكانیت دەدامێ  و دەتوت تووتی بەخێو دەكەم، هەتا 
ئەو لبادەشم هەڵگرتووە كە خوێنی كچێنی منی بەسەردا ڕژا لە ژێر 
كەپرەكەدا .. چووزانم .. زۆر شتی تر كە هەردووكمان بیرمان چۆتەوە 

!..
-هەموو ئەو شتانەت هەڵگرتووە كە بۆنی خەم و خوێنی لێدێ !

-ئەوەیان چارەنووسی من و تۆ بوو ..
خوێناوی و شووشەی  لبادی  و  كوژراو  پەپوولەی  ئەلبوومی  من  -هی 
بەتاڵی عەترو توێكڵە فستق .. كەچی هی مەرحووم بڕنەو و گۆچان و 

خەنجەر ..!
-بۆ من بڕنەو و گۆچان و خەنجەرەكەی جگە لە توحفەو شتی كۆن كە 
وەك خۆت دركاندت ئەو شتە عەنتیكانەن كە حەزیان پێدەكەم هیچ 

مانایەكی تریان نییە!
پیاوەتی و  بەرامبەر هێزی  لە  بۆ من مانای الوازی و خیانەتە  -كەچی 
بە تێری  نەتهێشت ماڵەكەت  وانییە؟ تۆ هەتا  جوامێری مەرحووم.. 
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ببینم ..
-وانییە .. پاشان دەبێ  ماڵی بێوەژنێكی تەنیا چی تێدابێ ؟

لە  بێهودەیەو  گفتوگۆیە  ئەو  كە  كرد  پێكەوە هەستیان  هەردووكیان 
ئاكامدا دەگات بە بنبەست، لە پشت هەر ڕستەیەكەوە كە دەیدركێنن 
لە قەرەی  ناوێرن خۆیان  ڕازونیازێكی نەوتراو هەیە كە هیچ كامیان 
بدەن، نهێنییەكی گەورە كە لەو چەند دڵۆپە خوێنەی سەر لبادەكە 
گەورەترە كە هەنووكە ئاسەواریشی نەماوە، تەنها دڵۆپێكەو كەچی لە 
خەیاڵ و ناو خەونەكاندا، دوای زەمانێك، دەبێ  بە زەریاو خۆیان تێیدا 
بەهرام حەزدەكات  كە  كرد  بە سەلیقە هەستی  هەر  ئەم  دەخنكێن، 
گومانێكەو  درۆ،  یان  بێ   ڕاست  چ  بدركێنێ ،  دیكە  ڕازێكی  نهێنی و 
ڕووەو دڵ ڕێ  خۆش بكات، هیچ نەبێ  وای بسەلمێنێ  كە ڕاستە هەزار 
میل لە نیشتمان دوور بووە، كەچی ئاگاداری هەموو كەین و بەینێكی 
ناو واڵتە، دەیزانی كە بەهرام بۆ شەڕێكی دۆڕاو گەڕاوەتەوەو نایەوێ  
هەموو چەكە دیارو نادیارەكانی دەنێو گۆڕەپانی جەنگەكە فڕێ بدات و 
ملكەچی قاندڕەكەی بێ ، دەیزانی پەڵپ و بیانوو .. گوناهباركردن .. 
قسە هەڵبەستن لەم ساتەوەختەدا زۆر ئاسانەو گەمەیەكە بۆ دەرچوون 
لە گێژەنێك كە تێیكەوتووە، زۆریش زەحمەت بوو بۆ هەردووكیان لە 
هێشتا  ڕەنگە  كە  كەسێكدا  مەرگی  دابڕانی سااڵنێك و  پاش سەفەرو 
جێدەستی،  مابنەوە،  ماڵەكەدا  كەلەبەری  كون و  لە  هەناسەكانی 
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بگەڕێنەوە  بوو  گرانتر  زۆر  تفاقەكانی،  پەل و  كەل و  یادگارەكانی، 
وەختە چركەو خولەك و  درەنگ  بەم  بوو  مەحاڵ  كە  ڕابردوویەك  بۆ 
سەعات و ڕۆژو مانگ و ساڵەكانی كە دەیەها شتی جوانی لەگەڵ خۆیدا 
بردو كوشت.. وەها ئاسان زیندوو بكرێنەوە، بۆ سەردەمێك كە هەموو 
شتێكی خستە ژێر تەپ و تۆز، تازە مەحاڵە بێ  ترس و درۆو دوودڵی و 
كۆشی  لە  كە  ئایندەیەك  لە  بكرێ ،  ڕابردووە  لەو  باس  گومان  ڕق و 

غەیبدایە، لەناكاو بە قەهرێكەوە داوای لە بەهرام كرد..
-شەرمی ناوێ  .. گەر شتێك لەسەر ئەو پیاوە دەزانی، چەندە ناشیرین 
بێ  .. بیڵێ  .. دواجار هەرچی بێ  .. لەو بارە ناهەموارەی من ناگۆڕێ  

..
-نا .. وا جوانترە خراپ لەسەر مردووەكانمان قسە نەكەین!

-خەندەو ئەم قسەیەت كەمتر نییە لە چیرۆكێكی ناشیرین سەبارەت 
بە هۆمەر .. هەڵیبگرە بۆ خۆت ..

-گوناهت دەگات .. من هیچم نەوتووە.
پاشان   .. تێدەگەین  یەكدی  لە  تۆ  و  وت..من  شتێكت  هەموو  -تۆ 
بوو  چۆن   .. دەكەم  ناچیزە  پیاوێكی  بە  شوو  من  دەتزانی  تۆ  كە 
لێ   ڕێگام  نەكرد  وای  خزمایەتی  پەرۆشی  یان  سۆز  خۆشەویستی و 

بگریت .. چ مانایەكی هەیە ئێستاكە دادگاییم بكەی؟
-درەنگ زانیم .. وێران بووم و لەوەدابووم خۆم بخنكێنم!

-چەندە عاشقیت!
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-لەوە ماندووترم بە گاڵتەو القرتێوە بمدوێنی .. ئەی تۆ بۆ زەحمەتت 
نەكێشاو لەگەڵ خزم و خوێش بێیتە فڕۆكەخانە؟

-منیش لەوە ماندووتربووم بە چەپكێك گوڵەوەو بە درۆ بێم و پێشوازیت 
لێبكەم!

نەیدەتوانی بەسەر پێوە بوەستێت،  لەوە پتر  بەهرام  تەواو ..  ئیتر 
لە  گڕێك  دەبێتەوە،  خاو  دڵی  دەخوات و  گێژ  سەری  كرد  هەستی 
هەناویدا هێدی هێدی كڵپە دەستێنێ ، زانی بەو قسانەو خەندە خوارەی 
بە تەواوی شادی غەمگین كردو دڵنیا بوو لەوەی كە لەوە زیاتر تەمای 
قسەی نییە، خۆی هاویشتە ناو كورسییەكە و سەری خستە ناو هەردوو 
ناو  نهێنییەكانی  نییە هەر هەموو  چنگی، هیچ شتێك لەوە قورستر 
سەفەرەكەو هەڵەتەبوونی خۆی بگێڕێتەوە، هەرگیز نەدەكرا .. هەرگیز، 
تازە مەحاڵ بوو بسرەوێت، هەرچی ڕوویدا مەحاڵتر بوو لەوەی مایەی 
وا  فیلمێكدا دیمەنێكی  یان  لەناوئاخنی چیرۆكێكدا  بەخشندەیی بێ ، 
ترسناك و كوشندەی دیبوو، بیری لەوە دەكردەوە كە چۆن چۆنی وا 
بكات خانمی دڵڕەنجاو ئەم ماڵە بەجێبێڵێت، لەوە زەحمەتتر ئەوەبوو 
كە نەیدەزانی گەر لەم دیدارە نائومێد بێت.. چۆن و كەی ئەم شوێنە 
بەجێبێڵێت و .. دوا ڕستەی چی بێت و ئاخۆ چۆن و كەی بۆ جارێكی 
دیكە داوای دیدارێكی لێبكاتەوە، لەكوێوە دەست پێبكاتەوە؟ ئەی بۆ 
دەكات؟ كۆی  نەڕوات؟ چاوەڕێی چی  ماڵئاوایی  بەبێ   ئێستاكە  هەر 
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 .. بوون  دڵكرمێ   دڵشكان و  پرسیارو  گومان و  لە  بوو  پڕ  دیدارەكە 
مەراق و هەراسانكردن و مەزاق و .. زیزبوون، بێهیوا لەوەی وەاڵمێكی بۆ 

پرسیارە مردووەكەی دەست بكەوێت..
-كەواتە تۆ ئامادە نیت لەگەڵما بێیت؟

كاتژمێر  بزانێت  بێئەوەی  كرد  سەعاتەكەی  سەیری  جارێك  چەند 
چەندە، هەستی دەكرد كە خانمی پاسەوان، پاسەوانی منارەكە، تەواو 
دابڕاوەو لەناو خەیاڵێكی دیكەدایە كە لێوانلێوە لە خەم و دڵەراوكێ و 
منارەكە  لە  عەشقێكەوە  ژنانەو   رۆحی  بوونی و  هەموو  بە  تەنیایی، 
ئاسماندا  بەناو  قۆز  قیت و  شینباودا  هەتاوێكی  ژێر  لە  كە  دەڕوانێت 
هەڵكشاوەو خۆرەكەش بە بەری خۆرئاوادا بووەتە كاڵوی سەری، پتر 
لە نیگارێك دەچوو كە لە خەونی خۆیدا ڕەسمی كردبێت، چەندەها 
هەتا  بوون،  ترۆپكی  دەوری  نواڵەی  ڕەنگ  ڕەنگاو  پڕشنگی  بازنەی 
بریقەدارانە  تازەو  لەو خشتە  داڕزیوەكانیش  كۆن و  و  خووراو  خشتە 

دەچوون كە هەر ئێستا لەناو كوورەیەكەوە دەرهاتبن. 

بەهرام بە خەمێكەوە لە منارەكەی دەڕوانی وەك ئەوەی قاندڕو دوژمنی 
باوك كوشتەی بێت، بە قەهری دۆڕانێكی گەورەوە دەنگی هەڵبڕی و 

تێ هەڵچۆوە..
-ئەمەیان درۆیەكی گەورەیە كە ئەم منارەیە پاشماوەی دێرینی باو و 

باپیران بێت، قابیلە بورجی »ئیڤڵ« بێت؟
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-گەر واش نەبێ ، هەتا گەر تەمەنی تەنها سەدەیەك بێ ، كە من و تۆ 
لەدایك بووین ئەم منارەیە هەر هەبووە .. سەیرە تۆ وا قسە بكەیت 

!..
-منیش پێم سەیرە كە ئەو هەموو فەزاحەتەی لەسەر دوا پیشانگات 
نووسرا كە هەر هەموو رەخنەگرەكان باسیان لە مەیلی »فالووسی« 
تۆ كردبوو كە گوایە تابلۆكانت پڕ كردووە لە منارەی قیت و قۆزو ڕەپ 
تا ناو كۆش و باوەشی هەورەكان، لە ئینتەرنێت هەر هەموو تابلۆكانتم 

بینی كە زۆریان لە شێوەی پیاوی ڕووت دەردەكەوتن ..
-بەقەد ئەوەش لە شێوەی ئافرەتی كەڵەگەت و قژ درێژو نیمچە ڕووت 
گەمارۆی  تەورەوە  بە  بەربەری  پیاوی  چەندەها  كە  دەرمخستوون 
ڕەخنەگرانی  ئەوە   .. بیبڕنەوە  نیازەی  بەو  دەدەن  ژنە-منارەكان 
هاوتووخمی تۆن كە دەیانەوێت لە مندا ژنێكی فالووسی و چووكپەرست 
ببینن، ئەوە چاوی ئەوانە و پەیوەندی بە هونەرەكەی منەوە نییە، لە 
فالووسی« قوتابخانەیەكی میللی و  ڕابردوودا »تەالرسازی  سەدساڵی 
مەیلێكی  مەزاق و  لە  پڕبووە  كە  بووە،  لێدروست  پیشەگەرانەی  هەم 
ڕەپی  لە چووكی  نزیك  بوو شتێكە  قیت  درێژو  هەرچی  كە  شێتانە 
پیاو، ئەمەیان بۆ منارەكانی مزگەوت و گومەزەكانیش مەمك بن بەڕاست 
شیكاری  بەناوی  بووە  ڕەزیل  سووك و  وەها  سەنعەتەكە  دەگەڕێت، 
دەروونییەوە كە ئەگەر ئافرەتێك دەست بگرێت بە سۆندەیەكەوە بەو 
نیازەی باخچەكەی خۆیان ئاو بدات.. ئەوە بەغالەت بردنە بە پیاو، 
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چونكە ژنەكە ناتوانێت بە پێوە میز بكات، بۆیە سۆندەی بەدەستەوە 
گرتووەو ئاوڕشێنی باخەكەو حەوشەكە دەكات. ئەو شیكارانەی بەناوی 
ڕەخنەوە نووسران من نابەزێنن، من هونەرێكم بووەو ڕێزم گرتووەو 
نەمویستووە بترسم، گەرچی دەمزانی وەك بێوەژنێكی تامەزرۆو شێتی 
پیاو دەمخوێننەوە، ئەوەی من كردم حەزێك بوو بۆ داهێنانی شتێك 
بەرجەستەكردنی  خەمم  تەنها  من  دیاریكراو،  ئامانجێكی  لە  دوور 
جوانی بوو .. جوانییەك كە خۆشنوودی لەنێو دڵەكان بەرپا بكات .. 
تێدەگەم لەتۆش كە وەك نێرینەیەكی بنەماڵەكە ..ئەوەی بوو تۆی 

هارتر كردبێت ..!
-نەدەكرا لە دە الوە خۆت لەم شەڕە هەڵنەقورتێنی؟

-نا .. نەدەكرا .. هەتا ئەو پیشانگایەم تۆمارێكی خۆم و منارەكەم بوو 
لە ترسی نەمان و فەوتان.

-لەبەرچی ناتەوێ  بزانیت من خەمخۆرتم .. بۆچی ئەو هەموو سۆزەی 
منت بەالوە هیچ نییە؟

بەاڵم  دەست خۆش،   .. بوون  دیارییەكانت جوان  بڵێم  نەبوو  -بیرم 
بێ  درۆ خۆشی و سۆزێكی عاشقانە لە ئێستادا بۆ من بووەتە شتێك 
لە ڕابردوو، خەونێكی ئەوەندە خۆش بوو كە هەموو تەمەن بەتەمای 
بووم، وەك بووكێك بەر لە یەكەم شەوی چوونە پەردەوە خۆم بۆ 
دەڕازاندەوە، كەچی دەمێكە .. ئۆهۆو .. سااڵنێكە هەوەسی چوونە 
بەر ئاوێنەشم نەماوە، هەموو شتێك لە مندا مرد .. كوژرا .. خەون و 
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خەیاڵ و ئارەزوو .. هەتا بەر لەوەی شوو بەو كابرایەش بكەم، تۆ وەك 
پیاوێك، لە دونیاو ژن تێگەیشتوو، دەتوانی ڕێزی ئەو خەم و دەردەم 
بگری؟ ناخۆشترین شت لە دونیادا ئەوەیە كە پاڵەوانی هەقایەتێكی 
عیشقەكەت خۆی بتكوژێ  و كەچی دوای سااڵنێك لە دابڕان بێتەوەو 
 .. بەرەوە  زیندوو  ئێستا  هەر  دەی  بڵێ :  بدا و  دڵت  دەرگای  لە 
زیندووبەرەوە، بێئەوەی ئەوەندە جوامێر بێ  و ئەو گۆڕە ببینێ  كە تۆ 
تێیدا نێژراوی، ئەوكاتەیە كە نە دڵ ماوەو نە كلیلێك بۆ ئەو دەرگایەی 

بەسەر وێرانەدا دەكرێتەوە.

من و  داهاتووی  یان  ڕابردوو  نییە،  ئەوین  حەزو  تەنها  بە  -خەمەكە 
تۆش نییە، تۆش تەنها خۆت نیت دابڕاو لە دونیا، هەموو بنەماڵەكە 
.. لە منەوە بیگرە تا براكانت و هەر هەموو كەس و كار بەدەست ئەم 
خۆت  هی  ئابڕووت  شەرەف و  نەچێ   بیرت  ماندوون،  تۆوە  جەنگەی 
نییە، چارەنووسی ئەوان بە خۆشی و ناخۆشی تۆوە بەندە .. بۆ تۆش 

ئاسانە لەوە تێبگەیت!
-تا ئێستا هێزێكی گەورە لە خۆمدا شك دەبەم ئەو جەنگە نەمترسێنێ ، 
پێم سەیرە دوای ئەو هەموو ساڵەی مانەوەت لە دەرەوە باسی شەرەف و 
نامووسی بنەماڵە دەكەی كە تۆ خۆت لە ساتەوەختێكی كورتدا وەك 
پەڕەی گوڵ هەڵتپچڕی و پێت لێنا، تۆش وەك پیاوێكی نامووسپەرست 
خەفەت بۆ تەنیایی بێوەژنێك دەخۆی كە ڕەنگە ئابڕووی بنەماڵەكەی 
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بتكێنێ ؟
هەرگیز،   .. بكەم  لەكەدارت  نەبووم  ئەوەدا  خەیاڵی  لە  -قەت 
چارەنووسێك وەك تاعوونی ڕەش بە هەزارەها گەنجی وەك منی بە 
كوشتن دا .. شەڕێكی هەشت ساڵە كە وای كرد بە هەزارەها گەنج لە 

ترسی مەرگ قەلفڕی لێبكەن .. هەر من نەبووم بە تەنیا ..
خوشكەكان و  كچەكان و  لێبكەن و  قەلفڕی  ئێوە  دەبوو   .. -تەواوە 
دایكەكان و دەستگیرانەكان و دڵدارەكانتان لە بەرامبەر تارمایی و ترس و 
دێو و عەزازیلی زەمانەدا بەتەنیا بجەنگن، هیچ سەیر نییە .. لەوەتەی 
سەرگەرمی  بەردینەوە  چاخی  ئەشكەوت و  لەسەردەمی  هەیە  پیاو 
هەش و  بە  سەر  هەیە  ژنیش  لەوەتەی  ڕاوكردن،  یان  بووە  جەنگ 
چاوەڕێ  و دەست بە دوعاوە نزاو نوشتەی دونیا دەكات كوڕو براو مێردو 
نێرینەكانی تیرەو هۆزو بنەماڵەكەی بە سەالمەتی بگەڕێنەوە، پیاوە 
ئازاو ترسنۆكەكان ئاگری شەڕەكان جۆش دەدەن و ژنەكانیش خۆیان 
ڕەش و  چارەنووسێكی  چ  دەپۆشن،  ڕەش  دەنێن و  هەش  و  خوم  لە 
ناشیرینە، بۆ من تاكە لەزەتێك ئەوەیە بەرامبەر ئەو چەكبەدەست و 
ڕاوچی و جەنگاوەرە دێرینانە بجەنگم كە ئێستا بوونەتە قۆنتەراتچی و 
قومارچی، كە قومار لەسەر دۆڕانی هەموو تەمەن و خەون و جوانیمان 
بۆ  كە  نەوسن و چڵێس  كەللەپوت و  هیچ،  بردنەوەی  نەك   .. دەكەن 
من پتر لەو گایە ئیسپانیانە دەچن كە چاوسوورن و پەڕۆیەكی سوور 
تا ئەوپەڕی دونیایان دەبات و شەڕە شۆق لەگەڵ دارو بەردو دونیادا 
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داواو  هەموو  ئەو  لەجیاتی  دەكرد  چاوەڕێم  من  دەزانی  تۆ  دەكەن، 
لەگەڵتام و  بوتبایە  منت  بە   .. بڤەیەت  مەكەو  ئامۆژگاری و  فەرمان و 
دوای  تێناگەم  من  بكەیتەوە،  پەشیمانم  نەك   .. ڕەوایە  شەڕە  ئەم 
ڕاپەڕین ئەو هەموو ماركسی و چەپخوازو نەتەوەپەرست و ئەی ڕەقیب 
بێژو چوارپارچە پەرستە چی لێهات؟ بۆچی هەر هەمووان تووكیان وا 
نەرم بووە؟ زۆرجاران سوپاسی ڕاپەڕین دەكەم لەبەر یەك شت كە 
ڕەنگە نەیزانی.. ئەویش لەبەرئەوەی بۆ من ساغ بۆوە كە مەعدەنی 
ژمارەیەكی  بە  خراپە،  واڵتە..مەعدەنێكی  ئەم  پیاوەكانی  لە  زۆرێك 
زۆر.. بە شۆڕشگێڕەكانیشییەوە لە كانزایەكی دەگمەنەوە نەهاتووە، 
عەمبارەپۆ  بكەن،  خەڵكی  خۆیان و  لە  شەرم  ئەوانەی  كەمن  زۆر 
دەرچوون، تۆ چەند جارە باسی شەرەف و ئابڕووم لەگەڵدا دەكەی، 
پێمناڵێیت شەرەف و نامووسی ئەو پیاوانەی من و تۆ دەیانناسین كە 
خەڵك و خاكیان بەیەكەوە فرۆشت لەكوێدایە؟ ئەوانەی پەنجەیان لە 
لە  باس  دەكەن  زات  چۆن  وەردەدا  خۆیان  براكانی  ڕژاوی  خوێنی 
شەرەفی من بكەن .. ئەوانە كێن و چین؟ بۆ من مردووترن لە داهۆڵە 
داچەقیوەكانی ناو كێڵگەكان، تۆ دەزانی من لەبەرچی نامەوێ  شوو 
بكەمەوە .. نەك بە تۆ .. بەڵكو بە هیچ پیاوێك، چونكە پیاوبوون 
ئەم  لەسەر  زەڕینە،  پەڕین و  توانای  تەنها كەڵەكەبوونی سەرمایەیەو 
من  بەاڵم   .. بزانیت  نەخۆشم  بە  دەكرێ   نایكەم،  بم  خووە  عەقڵ و 
تەاڵقێكی ڕۆحیم لەگەڵ هاوتوخمەكەی تۆدا هەیە، تۆ چاك دەمناسی 
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خۆش  تۆم  لێكردم  وای  ئەوەی   .. بووم  مناڵكار  كە  ئەوساش   ..
بووێت بیرو باوەڕو خەیاڵەكانت بوو، ئەو ڕۆژگارەی مناڵێكی هەتیوت 
هەر   .. سواڵكەر  پیرەمێردێكی  ڕەجاڵ،  ڕووت و  بێوەژنێكی  دەبینی، 
النەوازو بێبەرگ و نانێكت دەبینی، بە قەهرەوە دەهاتیتەوە الم و كوفری 
زەوی ئاسمانت دەكرد، لە من تووڕە دەبوویت و دەتوت واز لە ڕەسمی 
باخچەو شاخ و ڕووبار بێنەو وەرەو ئەم ژن و پیاوە زەبوونانە ڕەسم بكە، 
گیرفانی خۆت بەتاڵ دەكردو ناو جانتاكەی منیش دەگەڕای، دەتوت: 
چیت الیە بمدەرێ  و دەیبەم بۆ ئەو كوڕیژگەی لە بەیانییەوە جووتێك 
پێاڵوی بۆیاغ نەكردووەو بە دیار سندووقی بۆیاغەكەی خەوەنووچكە 
دەیباتەوە، ئەو پیرەمێردەت لەیاد ماوە كە هەندێك نیوەڕۆ پێكەوە 
لە سفرتاسێكدا چێشتمان بۆ دەبرد كە لەبەردەم بانقەكەدا چنگێك 
ئەو  لەودیو  بزانێت  بێەوەی  دانابوو  مسین  لەسەر سینییەكی  نوقڵی 
دیوارەی ئەم پشتی پێداداوە ملیۆنەها دینار و دۆالر سەفتە كراون، 
بەاڵم  بوو،  كوێر  نەماوە كە چاوێكی  لەوێدا  پیرەمێرد  ئێستا هەمان 
لەبەردەم زۆر لە بانق و دەزگاو باڵەخانە بڵندەكاندا دەیەها پیرەژن و 
پیرەمێردی بێ النە دەبینی، چی لێهات حیكمەتی زۆری ناو نامیلكەی 
پڕۆلیتاریاو  زمانتان  بنی  زمان و  سەری  قاچاغەكان؟  كتێبە  زەردو 
ڕەنجدەران و هەژاران بوو .. هەڵۆی سووری سەر ترۆپكی شاخەكان 
..بمبوورە .. سااڵنێكی دیكە وا بڕوات دەبێ  بە ڕووناكی نیوەڕۆ بە 
چرایەكەوە بگەڕێین تاوەكو جوامێرێك بدۆزینەوە كە ڕەوشتی ڕۆژانی 
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شاخ و حیكمەتی ناو كتێبەكانی پێ  مابێت، حەیف .. هەزار حەیف و 
مەخابن، من لە داخی ئەو هەموو پیاوە پووچ و پواوانە، ئەو هەموو 
مەیموونەی لەبەردەم سەردارەكانیاندا سەما دەكەن و بۆن بە پاشەڵی 
گەورەكانیانەوە دەكەن و كلكە لەقێیان بۆ دەكەن، لە تۆڵەی دۆڕانی 
ئەم واڵتە  دایكی ڕەشپۆش و هەناسە ساردی  سەدەها كچ و خوشك و 
لەزەت لەو شەڕە بچكۆلەیەی خۆم دەكەم، هیچ شتێك نییە جگە لە 

مەرگ كە ناچارم بكات ئەم ماڵە چۆل بكەم .. ئەوەیان مەحاڵە..!
-ئەوان گرەوەكە دەبەنەوە، من هەمان ڕەوشت و بەهاكانی جارانم ماوە 
.. خانم .. بەاڵم ئەم شەڕەی كە تۆ دەتەوێ  لەگەڵتا خۆمی تێفڕێ 
 .. درنج  و  دێو  لەگەڵ  شەڕكردنە   .. بكەم  خوێناوی  خۆم  و  بدەم 
پەروانەكانی  لەگەڵ  شەڕەكانی  كە  لێدێت  مان  كیخۆتە-  دۆن  وەك- 

»ئاشی-با« دا دەكرد ..!
-جارێ  من وشەی »خانم« بەجنێو تێدەگەم، پاشان كەس ناچارت 

ناكات لە بەرامبەر دێو و درنج و پەروانەكانی ئاشی با دا بجەنگین.
كە  بووی؟  وا  كەی   .. دەدەی  پیشان  خۆتم  دڵڕەق  وا  بۆ  -تۆ 
پیاوەكان ئەوەندە بەتاڵ و دۆڕاو بن وەك تۆ دەیڵێیت .. بۆچی دەبێ  

ئافرەتەكانیش وەها دڵڕەق و شەڕانگێزو كینەفرۆش بن؟
وەشایەوە  پیاوەكان  لە  كە  ئەوەی  نییە،  ڕاست  هەرگیز  -ئەمەیان 
دوای ڕاپەڕین، مەحاڵە ژنەكان، بە خانم و ناخانمەوە پەیەی پێ  ببەن 
..بەتایبەتی شۆڕشگێڕەكان، هەر هەموو دروشمەكان بەتاڵ بوونەوە، 
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ناشزانین  هەر  ئافرەت  ئێمەی  گۆڕی و  نەخشەكانتان  هەموو  هەر 
ناو  قایمەكانی  قاسە  ناو  تەقەتەكان و  ژوورە  قوژبنێكی  كون و  چ  لە 
كۆشكەكانتاندا دەیشارنەوە، ئەو دونیایەی ئێوە دروستتان كرد بەناوی 
بتوانێت  ئەهریمەنیش  خەیاڵی  كە  ناشیرینترە  لەوە  زۆر  ئازادییەوە 

ڕەسمی بكات!

-ئاخر گوناهە بە هەمان چاو سەیری منیش دەكەی .. من دەرچووم .. 
سەری خۆم هەڵگرت، وازم هێناو تۆراوم .. چەندەها جار پەیوەندییان 

پێوەكردووم.. ملم نەداوە.

نێرترو  تۆ  لە  دەكەنەوە،  ئاشتت  هەردووكمان  باوكی  -بەسەری 
تۆراوتریان ئاشت كردەوە، ئێستا وای لێهاتووە ئەندامە هەرە گەورەو 
دەپاڕێنەوە  دوعا  دەستەو  حیزبەكان  ناو  چكۆلەكانی  پایەدارەكان و 
تڕۆكردنەكە  زیزبوون و  بتۆرێن، چەندە  تووڕەبن و  لێیان  سەركردەكان 
پۆستی  پارەو  پایەو  پلەو  پتر  ئەوەندە  بێت،  درێژخایەن  قورس و 
بەخشراو بە بەندەی تۆراو و تڕۆكراو گەورەترو چەورتر دەبێت، لەم 
چەند ساڵەی دواییدا خۆشترین گەمەو هونەر، هونەرو گەمەی تۆران و 
ئاشتبوونەوەو بازبازێن و سەنگەر گواستنەوە بووە، هەر هەموو فڕوفێڵ و 
چەورتر.. خوانێكی   .. بووە  ئالیك  پڕ  ئاخوڕێكی  بۆ  باوێك  بەندو 
لەوەڕگایەكی بە بژوێن..خودی نیشتمانیان كرد بە لەوەڕگا.. دەزانی 
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من خەفەت بۆ هاوتوخمەكانی خۆم دەخۆم كە ژنی ئەو جۆرە پیاوانەن 
كە هەمیشە حەزیان لەوەیە لەبەر دەرگاكانیاندا چەندین سمێڵ بابڕ 
بكەونە دوای  بچن  بۆ كوێ   ڕابگرن و  تفەنگچییەوە  پاسەوان و  بەناوی 
قوونیان، گەر ئەوەش نەبێ  بە هەزاران لە هاوتوخمەكەی تۆ شێتی 
بەردەرگای  پیاوی  نییە  پیاوێك  دواجار  بن،  خەڵكی  پیاوی  ئەوەن 

پیاوێكی دیكە نەبێ  ..!

-ئەوەندەش بەستەزمان نین هاوتوخمەكانی تۆ .. بۆیان مەپاڕێوە .. 
ئەوەتا سێ  سێ  و چوار چوار شوو بەو پیاوانە دەكەن كە تۆ بە داهۆڵ و 

بەتاڵ ناویان دەبەی ..
حەیابەرەی  لەزەت و  پڕ  تازەو  خۆش و  بەزمی  گەمەو  هەر  -ئەوەش 
تێكۆشانی  پێكەوە  ڕۆژگارێك  كە  تۆیە  هاوڕێكانی  لە  هەندێك 
ژێرزەمینیتان هەبوو، ئێستاكە شكوور لە تاریكی ژێرزەمینەكان و كونە 
ئەشكەوتەكان هاتوونەتە دەرێ  و هەوای ئازادی هەڵدەمژن، ئیتر عەیبە 
بە فاتم و عەتییەو بەسێ  و بەگیسی و فەهیم و مەلیح و خەجە خێل رازی 
لەگەڵ  ژنانە  ئەو  كۆمەاڵیەتییەكاندا  بۆنە  ئاهەنگ و  لە  ناكرێ   ببن، 
دەراوی  و  سەراو  ڕەشەباو  بەفروباران و  و  هەتاو  كە  ببەن  خۆیاندا 
شاییدا  هۆڵەكانی  یانەكان و  لە  ناكرێ   سەندوون،  لێ   جوانی  دونیا 
پێكەوە لەگەڵ مێردە چەلەنگەكانیان لەسەر هەمان مێز دابنیشن، وا 
جوانترە ژنەكانیان بەنازو پەریزادەو شەهێن و هەتاو و تریفەو فریشتە 
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و هەاڵڵە گواڵڵە ناو بن .. وانییە؟ تۆ گلەیی لە كچەكان دەكەی كە 
هاوڕێكانت ڕاویان دەكەن، ئەو پیاوانەی هەتا لە ژێرزەمینەكان و ناو 
كونە ئەشكەوتەكان بوون، كۆنە ژنەكانیان خانمانی جەربەزەو شێرە 
ژنی شاخ و شۆڕش بوون، هەنووكە شار خۆشەو كۆشك و تەالری تازەو 
بابل- و فیرعەونەكانی دوا سااڵنی سەدەی  باخچە هەڵواسراوەكانی- 
سێبەرو  بەر  پەریزادەی  بووك و  دەبێ   هەر  زەمین،  لەسەر  بیست، 
دەست و پێ  ناسك بەسەر چیمەن و فەرشی كاشاندا لەنجە بكەن .. 

وانییە؟

ئاوازە  ئەم  لەسەر  كەی  تا  كوێ  و  بگەیتە  دەتەوێت   .. -ئەنجام 
دەخوێنیت؟

ساڕێژ  كە  برینێكەوە  لە  بەربوونێكە  خوێن   .. نییە  ئاواز  -ئەمەیان 
نابێ  و قەت قەتماغە ناگرێ ، تۆ حەزت دەكرد كەڕو الڵ بم خاڵۆزا .. 
دیسانەوە ناكرێ  لە نووكەوە بۆت بگێڕمەوە چیم دەوێ ، كە بنیادەم 
كوێ ،  دەگاتە  ناكاتەوە  لەوە  بیر  هەرگیز   .. شەڕێكەوە  ناو  كەوتە 
شەڕەكە بوار نادات بزانیت چۆن كۆتاییت دێ ، شەڕ ناچارت دەكات 
كە هەر دەست و پیل بوەشێنیت و نەسرەویت .. تەنها ئەوەندە دەزانم 
كە ئەگەر ئەو نامەردانە واز لەم گەڕەك و منارەیە نەهێنن، تۆ لێرە 
بیت یان لەودیو زەریاو كێوەكانەوە، هەواڵت پێدەگات كە من لەسەر 
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منارەكە مانم گرتووە ..!

ئەم  ناو  خەیاڵێكی  هەر  دەكەم  ئومێد  شێتییە،  ئەوپەڕی  -ئەوەیان 
گەردەلوول و گێژەنەیە بێت كە تۆ بە حەزی خۆت چوویتەتە ناوییەوە.

-هەرچەندە خەیاڵێكی ڕەش بێت .. بەاڵم زوو زوو سەرم لێدەدات ..

-ئاگات لێبێت كەس بە پاڵەوانبازی بۆت حیساب ناكات، دوای مەرگت 
سەد هەقایەتی ناشیرین و ڕسوابوونت بۆ دەژمێرن ..

بە  لێناوم و  ناتۆرەیان  و  ناو  دەیەها  كە  وتت  خۆت  تۆ  -ئێستاش 
زیندووێتی چاوان چیرۆكی وام بۆ دروست دەكەن كە تەنها لە خەیاڵی 

بۆگەنی خۆیاندا هەیە ..!

-تۆ كە خۆت لەم ماڵەو بەرامبەر ئەم منارەیە بەند كردووە هەر دەبێ  
خەیاڵی ڕەش و خراپ بێتە ناو دڵ و دەروونتەوە .. بڕۆ دەرێ  و كارێك 

بدۆزەرەوە ئەگینا وەك شێتی ناو قەفەزەكانت لێدێ  ..

-من مامۆستا بووم .. ناچاربووم واز لەوەش بێنم .
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-بۆ ناچاربوویت ..؟

-من ناچاربووم واز لە مامۆستایەتی بێنم، چونكە هەرچیم بۆ منداڵەكان 
و  هەڵوەریو  باڵ  پەپوولەی  ڕەسمی  خۆم  لە  بێئاگا  دەكرد  دروست 
كە  داڕووخاو  هێالنەی  دەكرد،  شەمعم  دەوری  سووتاوی  پەروانەی 
چیلكەو  لە  پڕدەكرد  كاغەزەكانی  پەاڵشەكانی  پووش و  باوە  بەدەم 
هێلكەی شكاو، كۆترو كوكوختی و كەوی مردوو دەنێو قەفەزەكاندا یان 
پێكراو بە ئاسمانەوە، یان دەنووك شكاو و كوێر ئەوەندەی خۆ بە 
قەفەزەكاندا بدەن، ڕەسمەكانم پڕبوون لە ڕەنگی تاریك .. كەالوەی 
پەپوو نشین، ئاسمانێكی پڕ لە قەلەڕەش و قاژوو، بێئاگا لە خۆم لە 
كوژراو  گەرم و  سۆزێكی  هەمیشە  گریان،  پڕمەی  دەمدایە  پۆلەكاندا 
قوڵپی گریانی سەردەخست تا بەربینم، هیچ شكۆیەكی مامۆستایانەو 
لە  نەبوو  كەس  من  لە  جگە  چونكە  نەمابوو،  خانمانەم  حەیایەكی 
بسڕن،  بۆ  فرمێسكی  قوتابییەكانی  گریان و  پڕمەی  بداتە  پۆلەكاندا 
پێم  سكیان  ئەوەندە  دەكردو  فرمێسكانەم  لەو  شەرمیان  ئەوەندە 
دەسووتا، ئەو كچ و كوڕانەی هەمیشە هارو بزێو بوون و بە سەرسامی و 
هەناسەیان  ڕادەمان و  ئاوساوم  لووتی  سوورەكان و  چاوە  لە  ترسەوە 
نەدەدا، مامۆستاكان بە مێ  و نێرەوە بەزەییان بە حاڵمدا دەهاتەوە، 
كەسیان  بۆ  خۆم  گەورەی  نهێنی   .. نیازەكانم  ڕازو  نەدەكرا  ئاخر 
بدركێنم، تەنها شتێك و هۆكارێك نەبوو كە شووم بەو كابرایە كرد، 
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جگە لە گۆڕنانی ئابڕووی تكاوم، ئەو شووە ئازادی كردم لەبەردەم 
بڵێ   بكات و  درۆ  كە  بكەم  ڕایی  مێردەكەم  وازبێنم و  كاردا  كەس و 
حەزدەكەم كەیبانووی ماڵ بێت، كە نەخۆشییەكەش بڕستی لێ بڕی 
ناچار بووم بە سستەری ئەو پیاوە، بۆ من زەحمەت بوو وەك ژنێكی 
ڕەسمی  پۆلەكاندا  لە  پێنج سەعات  چوار-  گران  خەمێكی  بە  ئاوس 
داڕووخاو  هێالنەی  خوێناوی و  دەنووك  كەناری  قەفەزو  ناو  بولبولی 
بكەم و ترس لە چاوی كوڕو كچەكاندا بەدی بكەم،  بەر لەوەی شووش 
بكەم لەوە دەرچووبوو چاوەكانم هەڵبڕم و پیاوێك سەرنجم ڕابكێشێ ، 
هیچ هێزو دڵێكی خۆشەویستیم نەمابوو، لەوە چاو شكاوتربووم، تۆ لە 
مندا خولیاو خەیاڵ و حەزێكت كوشت كە مەحاڵ بوو بتوانم لە خۆمدا 
بكەن،  ساز  زەماوەند  ئاهەنگی  نەمهێشت  هەتا  بكەمەوە،  زیندووی 
خەڵكی  كچی  وەك  نییە،  تاراوە  كراسی سپی و  بە  بووكێنیم  وێنەی 
چەپكێك گوڵ بەدەستەوە، لەسەر ئەوەش دونیاو كەس و كار ڕسوایان 
كردم، تەنها كەسێك زاوا بوو كە پیرو حەكیمانە وتی بۆ من ئەوەیان 
مەسەلەیەك نییە، بەردەوامیش ئەوە بۆ من گرنگ بوو كە ئەو پیاوە ڕێزی 
لە »نەخێر«ەكانم دەگرت، هەمیشە ئەلبوومی نیگاركێشە ناودارەكانی 
لە پاڵ دەیەها ڕۆمان و كۆمەڵە چیرۆك كە  بۆ دەهێنامەوە،  دونیای 
سەر  پاڵەوانەكانی  دەكرد،  دونیادا  بە  سەفەرم  دەدامێ  و  باڵی  دوو 
كاغەزەكان بۆ من گەرمترو زیندووتربوون لەو كەسانەی چواردەورم، 
ڕەسمكردن و خوێندنەوە نەبووایە خەم و دۆڕان و دابڕان لە هەموو دونیا 
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دەیكوشتم، بۆ من چوونە سەیران و شایی و پرسە وەك یەك بوون، خۆم 
لە هەموو بەزم و بۆنەكان دەدزییەوە، چوونە بازاڕ بۆ پێویستییەكی 
ژنانە ئەركێكی قورس بوو، دەمزانی ژمارەیەك لە كەسانی دوورو نزیك 
سووك و چروك دەمبینن، دەمزانی لە دڵی خۆیاندا دەڵێن گەر تەماعی 
دونیاو چاو بڕینە میراتی ئەو پیاوە نەبێ  بۆچی شووی پێكردووە كە 
لە تەمەنی باوكییەتی، دەستە خوشكەكانم لێم تەكینەوەو تۆران، یان 
زەمانە هەر یەكەیانی خستە قوژبنێكەوە، زەمەنێكە كە هەر كەسێك 
وا هەست دەكات بوومەلەرزەیەك لێیداوە و بەتەنیا هەوڵدەدات فریای 
ڕۆحی خۆی بكەوێ  و لەو وێرانەیە دووربكەوێتەوە، ئازادی-یش خۆمان 

خۆش .. 

ئەو كابرایە وێنەی ئەو باوكە بوو كە لە هەموو ژیانمدا بۆی دەگەڕام و 
نەمبوو، باوكێك كە لەسەر سفرەش لەگەڵ ئێمە نانی نەدەخوارد، وەك 
ئەوەی نانخواردنەكانی ژن و كچەكانی عەیبەیەكی گەورە بێ ، گەر لەبەر 
خاتری میوانێك دانیشتبایە هەرگیز لەسەر ئەو خوانە نەبوو، هەمیشە 
باوكمان كە تۆ چاك دەیناسی لە شوێنێكی دیكە بوو .. هەتا گەر لە 
ماڵیش بووایە، بەاڵم ئەو شوێنە كوێ  بوو، ڕاستەقینە بوو یان خەیاڵی 
نەمانزانی .. تاوەكو ئێستاش نەمانزانی، براكانیش گێژو وێژ بەدەم 
هات و هاوارەوە بەو ماڵەدا دەسووڕانەوە، ئەوانیش هەر هەمان خدەو 
دایكم و  من و  كرد  هەستم  بووم  گەورەتر  تا  هەبوو،  باوكەیان  خووی 
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خوشكەكانم كارەكەرین، زۆرجاران كارەكەرەكان لە ئێمە پتر ڕێزیان 
پێبەخشراوە، ماڵیش جگە لە زیندانی خۆشەویستی هیچی دیكە نەبوو 
بۆ من، باوك و براكانمان و كۆی پیاوان و كوڕانی بنەماڵە وەك بەاڵیەك 
لە ئێمەیان دەڕوانی، باڵقبوونی كچەكان ..بۆ ئەوان گەورەبوونی خەم و 
بەاڵكان بوو، سەیرە .. بە هەموو ژیانم باوكم یان یەكێك لە براكانم 
نەیانپرسی ئەرێ  خوشكێ  چ بەاڵتە؟ چ خەمێكت هەیە كچم؟ دەبوو 
كوڕە  كچ و  ئەو  چاوی  لەبەر  پۆلەكان  لە  بشارمەوە،  فرمێسكەكانم 
خۆماندا  ماڵەكەی  لە  كەچی  نەدەكرد،  شەرمم   .. دەگریام  مندااڵنە 
هیچ كام لە خوشكەكانم .. نە من .. نە دایكە .. نەدەبوو فنگە فنگ 
بگرین، دەبێ  كچێكی بە حەیاو حورمەت لە ماڵی باوكی خۆیی و لەناو 
ئەو هەموو كەس و كارە چاكەدا..تێر نان و ئاو بۆچی دەگرێی؟ هەر 
بیزانن  پیاوەكان  حەرامە  كە  بێ   دەردێك  گرێ  و  بۆ  گریانەكە  دەبێ  
.. جا چی حەرام نەبوو، هەرگیز بەختی ئەوەم نەبوو بۆ یەكجاریش 
شەوێك قەدەر بە هەڵەدا بچێ  و باوكم یان یەكێك لە براكانم ئەو ئەركە 

قورسە بكێشێ  و ماچم بكات و بڵێت..
))شەوشاد .. كچە شیرینەكەم!((

))خەوێكی خۆش .. خوشكە نازدارەكەم!((
نەشمدەزانی بۆ یەكێكیان وای نەوت، كەس ئەو زەحمەتە زۆرەی نەدایە 
بەرخۆی.. باوكە مردو ئەو شەوشادەی هەر نەكرد، براكان ژنیان هێناو 
سەفەریان كرد .. هەڵەتەی شاران و واڵتان بوون و ئەو شەوشادەیان 
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هەر نەكرد، دوو وشەیەو بەس .. بەاڵم چ حەسرەتێكە كە ببێ  بە 
مەحاڵ، نەمدەزانی بۆچی براكانم ئەوەندە پەلەیان بوو من لەو ماڵە 
دەبۆوە،  ورد  لێم  شەو  ڕۆژو  نیگەران  كزۆڵەو  دایكم  هەتا  دەرچم، 
دەمزانی بەو چاوە پڕ لە ترس و گومانەوە دەڵێ  كەی دەچیتە ناو ماڵ و 
لە عەورەت و  مێردی خۆت ..كچەكەم؟ چ واڵتێكە كە كچەكان جگە 
بەاڵی نامووس هیچی دیكە نەبن، ئێستاش كە بێوەژنێكی تەنیام پتر 
شاردەوە  برینێكم  من  نەیانزانی   هەرگیز  ئەوان  چووە،  هەترەشیان 
كە سەدەها كچ و ژنی لەسەر كوژراوە، برینێكی ئەبەدی كە دوو- سێ  
تنۆك خوێنی لێدێت و بەاڵم هەرگیز ساڕێژ نابێتەوە، گەر كەس و كارم 
بیانزانیایە لە حەژمەت و ترسانا دەمردن، بە ژن و پیاوەوە، بە باوك و 
براكانمەوە، بە دایك و خوشكەكانمەوە كە ئیتر بەختی ئەوەیان نەدەما 
شوو بكەن، خوێن لە دەمارەكانیاندا دەوەستا، من ناچاربووم نهێنی 
تۆش لەناو خۆم و برینە ئەبەدییەكەمدا بشارمەوە، تۆش بە مەزاقەوە 
دەپرسی بۆ شووم كردووە؟ من لە مێشێكی تەنیا لە زستاندا كە سەری 
تێدا بشارێتەوە .. ماندووترم،  نادۆزێتەوە خۆی  لێدەشێوێ  و كونێك 
دەبوو وەك مەلێكی تەرەو تینوو لە شوێنێكدا بنیشمەوە، هەتا گەر 
هێالنەی بەر ڕەشەبای سەر بەردێك بێ ، ئەم پیاوەی كە تەنها چەند 
ساڵێكی كەم لەگەڵما ژیاو مرد كردبووی بە خوو كە هەموو شەوێك 

باوكانە یان مێردانە سەری ماچ دەكردم و دەیوت..
))شەوشاد .. خانمەكەم ..!((
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كە دیارە قەت شەوێكی شادم نەبینی، تۆ دەزانی شەوشادێك چەندە 
بێت،  درۆش  بە  گەر  هەتا  بخەوێت،  بیەوێت  كەسێك  بۆ  پێویستە 
سەیرە .. لە ماڵێكدا بژیت و بە هەموو تەمەنت حەز بكەیت یەكێكیان 

بەسەرتدا بنووشتێتەوەو بڵێت..
))شەوشاد!((

))خەوی خێرت بێ  ..!((
كارەسات ئەوەبوو كە شەوێك سەرمی ماچ كردو دوای »شەوشاد«ەكە 
وتی زۆر زەحمەتە بە كەسێك بڵێیت- شەو شاد- كە خۆشت نەوێت، 
یان لێی بترسیت، یاخود شەرمی لێبكەیت، وەك نهێنییەكی گەورەی 
شەوشادیم  كەسم  یەكەم  من  كە  گوێمدا  بە  چرپاندی  بێت  دركاند 
لێدەكات، ئەو شەوە زۆر گریام، چونكە لە دڵی دام كە من كچێكی 
خۆشەویست نەبوویمە.. نە باوك و نە براكانم و نە خاڵ و مام و تەنانەت 
تۆش .. هەرگیز .. هیچ كامێكتان »شەوشاد«ێكتان بۆ من خەسار 
نەكردووە، ترساون یان شەرمتان كردووە .. یان چی ..؟ یا ئەوەتا 
كەس منی خۆشنەویستووە؟ كەوتمە گومانێكی گەورەوە كە ئەو پیاوە 
میهرەبانە بۆچی لەگەڵ كۆنە ژنەكەی  و كچەكانی خۆی شەوشادێكی 
نەبووە، بۆچی ئەو میهرو سۆزەی بەسەر مندا ڕشتوویەتی تەنها بەر 
لە ژەهراوی بوون و نزیكبوونەوەی مەرگدا وەها پڕو كوشندەیە؟ ئاخۆ 
پیربوون شتێكی گەورە لە مرۆڤ دەگۆڕێت كە من دەركم پێنەكردبێت 
.. نهێنییەك كە وەك تەلیسم ناكرێتەوە، ئەمەیان چ گرێ  كوێرەیەكە 
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نەمریت  نەبیت و  پیر  خۆت  تا  كە  دەبێ   عاسێ   دەستتەوە  بە  كە 
بۆت ناكرێتەوە، شەوشادێك كە قەد نەمدیبوو، دركاندنی وەها ڕازو 
نهێنییەك كە مێردەكەم لەمەڕ وتنی شەوشادێك و ماچێكدا بە گوێمدا 
چرپاندی هەر هەموو دونیای بەسەر مندا خاپوور كرد، خاڵۆزا جار 
هەیە نیگایەك، قسەیەك، دركاندنی ڕازێكی پەنهان، نهێنییەكی خنكاو 
لە دڵدا كە سەر خوێن دەكەوێ  و وەك كەفێك دەكەوێتە سەر لێوان و 
وەك  گوێچكەتەوە،  دەڕژێتە  قوڕقوشم  وەك  ڕستەیەك  دەیبینی، 
تەقینەوەی بروسكێك هەموو دونیات لەبەرچاو ڕۆشن دەكات و تەواو 
خۆت بە ڕووتی لەبەرامبەر ئاوێنەیەكدا دەبینی، وەك ئەوەی یەكەمجار 
بێت خۆت ئاوا بە ڕووت و قووتی ببینی، نەك بە تەنها خاڵ و پەڵەو ماكی 
سەر جەستەت جوان دەبینی، بەڵكو تاوەكو ناو كڕۆكی ڕۆحت خۆت 
دەبینی، هیچ شتێكی شاراوە نامێنێ ، ئەو شەوە كەوتنەخوارەوەی ئەو 
چەند ڕازو نیازە لە زاری ئەو پیاوە بۆی سەلماندم كە من نەژیاوم .. 
تازە زۆر درەنگەو ئیتر ناتوانم بۆ خۆم بژیم، كە زانی شپرزە بووم و 
لێم كە ئەم  لەناو خۆمدا كاول دەبووم.. دەپاڕایەوە  بەسەر خۆمداو 
چی؟  پای  لە  شیوەنە  ئەم  بم،  خانەخراپ  من  ئاواهی  تا  وت  چی 
مێردمنداڵێكی  وەك   .. نازانم   .. بوورامەوە  یان  لێكەوت  خەوم  تا 
گرینۆك و گوناهبار بە دیارمەوە دەگریاو نەیدەزانی چ كەتنێكی كردووە 
.. دەپاڕایەوەو دەیوت ئاخر دە تۆ بڵێ  من چیم وتووە .. چی بووە؟ 
ئەوەندە پەرێشان بوو ناچار خۆم خستە ناو جێگاو بە درۆ خۆم وا 
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تا درەنگی شەو  ڕانەدەگیران،  نواند كە خەوتووم، هەنسكەكانم پێ  
پاسەوانم بوو، پێم سەیر بوو كۆنە جەنگاوەرو ڕاوچییەكی وەك ئەم 
كە سەدەها باڵندەو حەیوانە كێوی ڕاوكردووەو كوشتووە .. سەدەها 
زەالمێك كە سەرو سەكوتی  دوژمن،  ڕاوە  دەنا  ناوی  ئەم  كە  كەس 
لە جەنگاوەرێكی كێوی ناو جەنگەڵ و ئەشكەوتەكان دەچوو، كەچی 
چاوەڕێ  بكات تاوەكو لە گریان ژیردەبمەوەو هەنسكەكان بەرم دەدەن، 
دەیوت  بگری، هەمیشە  دیارمەوە  بە  لشم  لشمە  پووشاوی  پڕو  چاو 
خانمە چكۆلە من دڕندە بووم .. دڕندەو كێوی .. تۆ منت كەوی كرد 

.. تۆ .. ئا .. تۆ توانیت ماڵیم بكەیت..!
تێدا  خۆم  چاوی  دەم و  كە  كراوەكانەوە  كتێبە  لەودیو  هەمووجار 
دەشاردەوە، لە تەك پاڵەوانەكانی چیرۆك و ڕۆمانەكاندا تێر بە دڵی 
ڕۆح  هەقایەتی   .. من  ژیانی  دەبینی  بەوەوە  خەونم  دەگریام،  خۆم 
داڕزان و دۆڕانی من بكرێت بە چیرۆكێك، هەرگیز زاتی ئەوەم نەدەكردو 
نووسەر  هەڵبڕێژم،  كەس  بۆ  خۆم  دڵەكانی  دەردە  خەم و  نەمدەوێرا 
هەموو  ئەو  نووسینەوەی  نێر،  یان  بێ   نانووسەر، مێ   یان  بێت  بوو 
فرمێسك و خوێن و خەو زڕان و ترس و شەرمە لەسەر الپەڕە سپییەكان 
نە  دەبن،  تەڕ  فرمێسكەكان  بە  نە  كاغەزەكان  ئاخر  زەحمەتە،  زۆر 
سوور دەبن بەو خوێنەی لە من ڕژا، نە زەرد دەبن لەتاو ئەو ترس و 
تۆقینە، ژینی من دوای سەفەری تۆ وەك ئەوە وابوو بە درێژایی ئەو 
سااڵنە كەسێك بەناو دڕك و داڵ و چڵكاودا ڕامبكێشێت و منیش ڕووت 
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دەكرد  مانگانەم  سووڕی  بێت،  بەرگم  چڵپاو  خوێن و  ئاودامان  بم و 
بە بیانوویەكی گەورەو سكم دەگوشی و دەمكرد بە شیوەن و واوەیال، 
دڵی  كوڵی  هەفتەیەك  بۆ  مانگێك  هەموو  كوشتوومی،  ئازار  گوایە 
بێ  دەداو دەیگوت كچەكەم  لەسەری خۆی  دایكم  خۆم هەڵدەڕشت، 
نوێژی ئەو هەموو شین و شەپۆڕەی دەوێ ، بەوە چاك بوو كە سكم 
نەكرد، دەنا ئەو كۆرپەیەی ناو هەناوم هەر بە فرمێسك و زووخاوی 
هەموویم  هەر  بۆیە  ژەهراوییە،  فرمێسكیش  بیستبووم  دەخنكا،  دڵم 
كە  بزانێت  ویستی  دوو جار  یەك-  دەكرد،  لێ   لەزەتم  دەخواردەوەو 
ئەم  ئیدی  دەبم،  تەواو سەغڵەت  زانی  كە  نییە،  مناڵ  لە  بۆ حەزم 
بابەتەی كوێر كردەوە، كە ئەو مرد تەنیاتر بووم، دەزانی ڕاهاتبووم 
وەك  پەرستارێك لە بەیانییەوە تا شەو خەمی داو و دەرمانەكانی 
بخۆم، بەدەم خوێندنەوەی كتێب و ڕەسمكردن و سەیری فیلم و زنجیرە 
تەلەفزیۆنەكانەوە خۆم سەرقاڵ دەكرد، لەو خەڵوەتەی خۆمدا وەك 
سۆفییەكان لە خۆم و دونیا ڕادەمام و هۆش و گۆشێكی دیكەم بوو، هەر 
وەك مارم لێهات كە زوو زوو كاژ فڕێ  بداو كاژێكی نوێ  بكاتە بەرگی، 
بە ناو خۆمدا شۆڕبوومەوە ..وەك ئەوەی بچمە ناو بنی بیرێك یان 
ئەشكەوتێك كە بە چرایەك هەموو كون و كەلەبەرو گۆشەیەكی تاریك 

بپشكنم ..

-گەیشتی بە كوێ  .. بەم شەڕو هەرایەی ئێستا تێیكەوتی ..؟
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- گەیشتمەوە بە خۆم .. بە ڕۆح و گەوهەری زاتی خۆم .. گەیشتمەوە 
لە خۆمدا هەیەو كوشتوویانە،  نەمدەزانی  بە سەرچاوەی هێزێك كە 
ئەم شەڕەش بە جوان دەبینم چونكە دژ بە ناشیرینییەكانی هاوڕێ  و 

هاوتوخمەكانی تۆیە.

-كەواتە نیعمەتی تێدابووە شووت بەم زەالمە كردووە .. تۆی كرد بە 
قارەمان و خاوەن هێزو سۆفی و خەڵوەتكێش .. ئەوەتا بە تەنیا دژی 

ئۆمەتێك وەستایتەوە .!

-تۆ خۆت فێرت كردم، سااڵنێكی زۆر لەمەوبەر بوو ..لە یادم ماوە 
دەجەنگێت،  دەوەستێ  و  بەتەنیا  كە  ئەوەیە  مرۆڤ  بەهێزترین  وتت 
دا،  ئیپسن-  گەل«ی-  »دوژمنی  لە  ستۆكمان-ە  دكتۆر  قسەكەی 
ئێستا بڕوام وایە كە ئەو تەنیاكەوتنەی من لەو هێزەوەیە، ئەو كابرایە 
ناچاری نەكردم كە خزمەتی بكەم، دەزانم وەك پیاوێك شووكردنی 
منت لەال بووە بە گرێ  كوێرە، وەك نێرێكی بنەماڵەكەمان، نەك وەك 
ئەوەی منت خۆشویستبێت، ڕەنگە پێت ڕەوا بووبێت چاوەڕێت بكەم 
ئەو  ببوومە پەرستاری مەرگ، چونكە دوای  قیامەت، من  تەپڵی  تا 
دۆڕان و دابڕانە كە تۆ پاڵەوانەكەی بوویت من بۆنی مەرگم لە خۆم 
بۆنێك  لێدەهات،  بۆنی مەرگی  دەكرد، من خزمەتیم دەكرد، چونكە 



175 ذنَيك بةسةر منارةوة

مەزانە من  وا  تۆ  دەهات،  لە خۆم  بكەم  لەوەی شووی پێ  بەر  كە 
منارەیەم  ئەم  پێموتی  من  دەكەم،  شەڕە  ئەم  بەتاڵی  تەنیایی و  لە 
خۆش دەوێت، ئەم خانووەی تێیدام بۆنی مێژوویەكی دێرینی لێدێت، 
بۆنی سەردەمێكی جوانتر لە ئێستا، هەر نەخش و نیگارێكی دەگمەنی 
بە  كە  دەگێڕێتەوە  بۆ  وەستایەم  ئەو  دەستڕەنگینی  خۆشەویستی و 
من  ڕازاندۆتەوە،  دەرگاكانی  پەنجەرەكان و  دیوارو  تاق و  عەشقەوە، 
شەڕ  كە  زیندووم  دەزانم  ئەوكاتە  تەنها   .. خاڵۆزا  مردووم  دەمێكە 
دەكەم دژی ئەو كەللەپوتانەی دەیانەوێت ئەو خانووانەی كە من بە 
پاشماوەیەكی دێرینیان دەزانم.. ئەوان وەك دیناسۆر پێی پێدابنێن، 
من هەرگیز نەمویستووە خۆم بكەم بە پاڵەوان و ناو دەربكەم، ئاسان 
نییە لە ماڵێكدا بە دیار پیاوێكی نەخۆش و لە جێگادا كەوتوو كە تا 
پەردەكانەوەیە،  پەنجەرەو  دیوارو  تاق و  بە  ناخۆشی  بۆنی  ئێستاش 
پیاوێكی ژەهراوی كراو .. هەموو تەمەنی جوانیت دابنێیت و بیكەیت 
پێ   منی  ئەم شەڕەی  كە  لەوەدابوو  پیاوە  ئەو  جوانی  قوربانی،  بە 
لە خۆیان  ناویان  كە  گاگەلەی  ئەو  پێچەوانەی هەموو  بە  بوو،  ڕەوا 
كتومت  پیاوە  ئەو  مەرگی  نەخۆشی و  من  بۆ  خەمخۆر،  خزمی  ناوە 
هەموومان  كە  دەچوو  شۆڕشە  ئەو  مەرگی  پیربوون و  نەخۆشی و  لە 
خەونمان پێوە بینی، وەك دۆڕانی خەونی ڕۆژانی ملنەدانی و بەرگری 
شاخ هەر ڕۆژەو هەناسەیەكی دەمرد، خانەیەك لە لەشی بێهێزی كوێر 
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دەبۆوە، گەردیلەیەكی لێ  دەگۆڕا .. تا دواجار داڕزا .. وەك پەیكەری 
مرۆڤێك مایەوە كە مانەندی مەرگ بوو .. ئەو پیاوە موو بە موو .. 
خانە بە خانە لەبەرچاومدا دەمرد، ئێمە هەردووكمان جگە لە دوو الشە 
.. دوو كەالك هیچی دیكە نەبووین، الشەكان نەتوانای بیركردنەوەیان 
شووكردن  لە  دەسكەوتم  گەورەترین  دەترسن،  مەرگ  لە  نە  هەیە، 
بەو پیاوە ئەوەبوو كە لە بینینی مەرگ بێباكی كردم، لە تامكردن و 
بۆنكردنی مەرگ، گەرچی لە منداڵیمەوە بە مەرگ دەیانترساندم، ئەو 
ئایین و  مامۆستاكانی  دایكم و مەالی گەڕەك و  باوكم و  تۆقینەی  ترس و 
پت و پیرەژنەكان لە ڕۆحی مندا چاندیان، مەرگی ئەو پیاوە هەمووی 
بیرهێنامەوەو دواجار هەر هەمووشی لەبیر بردمەوە، دوای كۆستی ئەو 
كۆچەی تۆ كە بەسەر مندا هات.. هەر هەموو ژیانی لە مندا كوشت، 
چیتر پێویستم بە ئاوێنەو داو و دەرمانی خۆجوانكردن نەبوو .. بە 

زۆر دەچووم بۆ حەمام ..
چی  ..؟  بكات  چی  دەبێت  ژن  بۆتە  نەیدەزانی  كەس  كە  كچێك 
وەفاكەی  بە  دڵدارە  گەڕانەوەی  بێ   دوای سەفەری خامۆشی و  بكات 
لەودیو كێوەكان و زەریاكانەوە؟ چی بكات كە پیاوەكان جگە لە كچی 
جوانكیلەو مناڵكارو سەر مۆر ئامادە نەبن قەیرە كچێكی وەك من كە 
بێ  بنە بیخوازن؟ كێ  لێرە كچێكی دۆڕاو و كەوتوو هەڵدەگرێتەوە؟ 
منێكی نیوەمردوو هەر دەبوو چاوەڕێ  بكەم تا ئەو پیاوە دەگەڕێتەوە 
كە پەردەیەكی تەنكی البردو ڕۆیشت، پەردەیەكی تەنك وەك پەڕی 
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كرد،  هەال  هەال  ڕۆحمی  پەڕەی  كە  بزانێت  بێئەوەی  سییر،  تەنكی 
دوو  زەبری  بە  بنێت و  چۆلەكەیەك  ڕاوەدووی  كە  هەڵۆیەك  وەك 
دەنووك هەر دوو چاوانی كوێر بكات و پاشان بڵێت: بۆ نافڕیت؟ من 
بۆ كەس نەبووم و بە كەڵكی كەسیش نەدەهاتم، ڕۆحێكی وێڵ و تەنیاو 
جەستەیەكی بێبەری لە خۆشی، گومانم هەبوو خەڵكی بمبینن و پتر 
وەك سێبەری كەسێك یان تارماییەك دەهاتم و دەچووم، زۆر شەرمن و 
ترسنۆك و كزۆڵە بووم، لە حەمام یان لە ئاودەستخانەكە سەدەها جار 
لە خەمی ئەو نهێنییەی لە خۆمی دەخوارد دەگریام، سەدەها شەو 
تا خەو دەیبردمەوە.. هەنسكم هەڵداوە .. تفم لە چارەنووسی خۆم 
باوك  بدركاندبایە؟  كێ   نهێنییەم الی  ڕازو  ئەو  پێمبڵێ   تۆ  كردووە، 
یان براكانم .. دایك یان خوشكەكانم .. كە دیارە پیاوەكان تۆ چاكتر 
دەیانناسی چییان دەكرد؟ لە من بگەڕێ  كە دەیانكوشتم .. ئەی چۆن 
سەیری كوڕێكی وەك تۆ جوامێریان دەكرد كە نان و نمەك و خوێن و 
نەمردبان،  ئەو كارەساتە  لەتاو  ژنەكانیش گەر  ناناسێت؟  خزمایەتی 
مامەوەو  كە  من  دادەمان،  دۆش  بەدیارمەوە  بەردین  پەیكەری  وەك 
نەموێرا شوو بە كوڕێك بكەم بە تەنها پاراستنی ئەو دڵۆپە خوێنە 
نەبوو كە لە من تكاو شەرەفی هەموو تایەفەكە بوو، بەڵكو پاراستنی 
هەردوو  لە  مێ ،  نە  نێرو  نە  كەسیان،  مندا،  لەناو  بوو  تۆش  نهێنی 
بنەماڵەكە بەرگەی ئابڕووتكانێكی وای نەدەكرد .. خاڵۆزا .. من خۆم 
كرد بە قوربانی و كەچی هێشتا تۆی ئەفەندی و شیك وەك دادوەرێكی 
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خاوێن و بێ  خەم هاتوویتەوە دادگاییم دەكەی، هێشتا بە خیانەتكارم 
بوو  بەهرام  ئەوە  بموتبا  گەر  فرۆش،  لەش  خۆفرۆش و  بە  دەزانی، 
ئەتكی كردم و بێ  هەست و خوست سەفەری كرد، تۆ دەتوێرا ئاواهی 
خۆشەویست و سەر بڵند بێیتەوە ناو كەس و كار، ئینجا جوامێرانە وای 
بنوێنێ كە خەمخۆرانە لەو بەهەشتی ئاوروپایە گەڕاوەتەوە تا پوورزا 
بێوەژنەكەی هەڵبگریتەوە. گوایە تۆ لە ترسی جەنگ و مەرگ سەری 
شەوێكم  هەموو   .. بوو  جەنگ  ڕۆژێكم  هەموو  من  هەڵگرت،  خۆت 
مەرگەمووش بوو .. تا ئێستاش ئەو دڵۆپە خوێنەی لە مندا تكاندت 

برینێكەو هەرگیز ساڕێژ نەبووەو هەر خوێنی لەبەر دەڕوا ..
كە  بوو  ئەوەندە جوامێر  بایی  كە  پیاوێك  بە  كرد  ناچار شووم  من 
بەقەهرێكەوە وتی: تێدەگەم و ئەو نهێنییەت دەپارێزم .. نازانم وەك 
 .. نازانم   .. چی  وەك  یان  هەڵگرتەوە  منی  زبڵ  ناو  گەوهەرێكی 
ئەوەندەم دەزانی كە شەیدام بووە، لەوەدەچوو بۆ جوانییەك بگەڕێ  
لە مندا كە لە زەمانێكی زووتردا لە دەستی چووە، یان وەك نێچیرێكی 
یان  قەفەزێكەوە  بمخاتە  ئەگەر  كە  لەوەی  بوو  دڵنیا  شكەستەباڵ 
بەرەڵاڵشم بكات مەحاڵە بفڕم، كتومت خۆم وەك تابلۆیەك دەهاتە 
بەر چاو كە عاشقێكی هونەرو نیگارناسێك بیەوێت بمكڕێت بە هەر 
ڕێك  كەوتووەو  شێتێك  چەقۆی  بەر  تابلۆكە  گەرچی  بێت،  نرخێك 
ناوەڕاستەكەی شەبەقێكی تێبووە، كە من وتم: بەاڵم من كچ نیم و ژنم، 
بە خەم و ترسێكەوە دركاندی .. منیش ژەهراوی كراوم لەگەڵ چەند 
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كەسێكی دیكە لە شاخ .. ئاسەواری ئەو ژەهرە لە خوێنما مەییوەو .. 
نەخۆشم خاتوون .. ئەو كابرایە یەكەم كەس بوو پیمبڵێ  خاتوون .. 
هەر واش بانگی دەكردم، ئەو پیاوە زۆر بێباكانە تێی گەیاندم كە حەز 
دەكات بەرلەوەی بمرێت تام لە جوانی بكات .. دووبارەو دە بارەی 
دەكردەوە كە هەرگیز نەژیاوە .. گوایە بە تەواوی مووی لێنەهاتووە كە 
لەو شاخانە دژی دوژمنانی كورد تفەنگی تەقاندووە، ئەو زەالمە بۆ من 
خۆ دزینەوەو خۆ شاردنەوە بوو لە خودی ژیانێك كە هەرگیز نەمبووەو 
نیمەو تازە لەوە درەنگتریشە قەت هەمبێت .. نە ئەوساو نە ئێستا .. 
هیچ بەالمەوە گرنگ نەبوو تا كوێ  نەخۆشەو چەند ساڵی دیكە دەژی 
.. هەرگیز لێم نەپرسی تەمەنت چەندە .. لەوە دۆڕاوترو ماندووتربووم 
 .. خاتوون   .. پێیدەوتم  بێت،  گرنگ  بەالوە  ساڵەكانم  مانگ و  ڕۆژو 
قەت هەست ناكەم لە من منداڵتریت .. گوایە لەچاو تەمەنی خۆم .. 
عاقڵترم .. نەیدەزانی كە من ڕۆحێكی پیرم .. ئەوەندە پیر كە هەستم 
زیندەگی  ئێستا  ئەوەی  مردووم و  هەبووەو  دیكەم  ژیانێكی  دەكرد 
دووەممەو تا پیربوون هێناومە، دەمزانی كە ئەو ئەوەندە دێوانە بووە 
بەسەرمدا هەڵدەگوت،  ببینێ ، شیعرو شانامەی  مردنەم  ئەو  مەحاڵە 
كەچی نەیدەزانی ئافرەتێك لەناو خۆیدا لەو پتر ژەهراوی بووە، لەو 
پتر بۆنی مەرگ لە خۆی دەكات، كە منی خواست جگە لە الشەیەكی 
بێ  گیان هیچی دیكە نەبووم، پتر لە حەیوانێك دەچووم كە جیاوازی 
لەنێوان چوون بۆ مێرگێك و قەسابخانەیەك نەكات، تۆ دەتەوێ  بگەیتە 
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چی كە من بۆخۆم هەیكەلی مەرگێك بووم لە شێوەی ئافرەت؟ بێجگە 
لە میراتگری یادەوەرییەكی تاڵ و خوێناوی هیچ شتێكی دیكە نەبووم، 
ئەویش كە منی بینی دەیویست هەموو یادەوەریییەكی ناخۆشی خۆی 
تەاڵق بدات و من مارە بكات، تۆ لە دووری هەزاران هەزار میلەوە بۆ 
من تەواو .. ببووی بە مەحاڵ .. ئەو پیاوەش مەحاڵێكی دیكە بوو كە 
دەمزانی تەمەن و ژەهراوی بوون چەند ساڵێكی كەمی بە قەرز داوەتێ  
.. ئەو لە دوا ساڵەكانی تەمەنی وەك توحفەیەكی دەگمەن و شاراوەی 
دۆزیبێتەوە وابوو، منیش ئەو خانووەی كە دەیبینی بۆ من توحفەیەك 
بوو لە هونەری پڕ لە سەلیقەی تەالرسازی و جوانی، هەر بۆیە پێم 
حەیفە ئەو ملهوڕانە بیڕمێنن كە تۆ پێت سەیرە ئەو جەنگەم لەسەر 
بەرپا كردووە، بۆ من هەر هەڵكۆڵینێكی نەخشینی سەر دەرگایەكی 
هی ئەوەیە خوێنی خۆمی لەسەر بڕێژم .. ئیتر تەواو .. من پێم سەیرە 
كە هێزی ئەوەم ماوە باس لەو هەموو دەرد و خەم و ڕسواییە بكەم.. 
تۆ هاتیتەوە تا سەر لە نوێ  قەتماغەی برینەكەم هەڵدەیتەوە، بۆ من 
دونیاو  لەزەتەكانی  نە  بەڵێن و  نە  چاوەڕوانی و  نە  یادەوەری و  نە  كە 
نەهاتنەوەی تۆو نە هیچ هەوەسێكی ژنانەو نە هیچ خەونێك .. هیچ 
.. هیچیان نەماون و هیچیان دادم نادەن .. تەواو .. هیچ كەس و هیچ 
لەپێشەو  ئایندەت  هێشتا  بكەو  چاوەڕێ   بڵێت  پێم  ناتوانێت  شتێك 
ژیان دەستی لێ  بەرنەداویت، تۆ دەزانی من چەند ساڵە پێنەكەنیوم، 
مەگەر خەندەی زەردو مردووانەم بە درۆ خستبێتە سەر لێوم، تەنها 
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خۆشییەك بۆ من كە مانای مان و نەمانم دەداتێ : بردنەوەو دۆڕاندنی 
ئەم شەڕەیە كە مانەوەو وەستانی ئەو منارەیە بەپێوەو لەتەك ئەو 
چەند خانووانەی كە بە ڕۆحی ئەم شارەی تێدەگەم .. سەیری ئەم 
نیگارە بكەو ئەو ژنەی لێوانی بە خەندەیەك كراوەتەوە »مۆنالیزا« 
نییە، سەیری بكە بە چ زەحمەتێكەوە دەیەوێت پێبكەنێت و دەم و لێوی 
بە ئاستەم كراوەی  لە برینێك دەچێت كە خوێنی لێ  دەتكێ ، ئەوەیان 

یەكێكە لە پۆرترێتەكانی خۆم بەناوی ))خەندەیەكی خوێناوی((.

الی من مەرگی هێواشی ئەو پیاوە فێری كردم كە ئاخۆ دەتوانم ببم بەو 
ژنە بەئەمەك و دڵسۆزەی ڕێز لە پیاوێك بگرم كە قەدەر هەڵیداوەتە 
بەردەمی من وەك هەڵدانی نیوە خنكاوێك بۆ سەر كەناری ڕووبارێك 
كە ماسیگرێكی مایەپووچ دەیبینێ  كە منم، بەوەفا بۆ الشەیەك كە 
كە  پیاوێك  دەگەڕێ ،  دەمارەكانیدا  بەناو  ژەهراوی  ساردو  خوێنێكی 
ناتوانێت پێخەفی ژنێكی غەمبارو دڵساردو ڕۆح مردوو گەرم بكاتەوە، 
ئیدی ڕاهاتم چاو بە چاو لە مەرگ بڕوانم و خزمەتی بكەم تا بیسەلمێنم 
مەرگدا  خزمەتی  لە  دەستەونەزەر  چەندە  زیندووم،  مرۆڤم و  هێشتا 
دەوەستام، ئەوەندە پتر دەست و پەنجەم لە گەڵیدا نەرم دەكرد و 
ترسم دەڕەوییەوە،  دەبوو بە دەستێكی لەرزۆكەوە چای گەرمی بۆ 
بڕازێنمەوە بێئەوەی بزانێت ئەو تامە  دابنێم، مێزی خواردنەوەی بۆ 
سوێرەی ناو قاپی مەزەكانی فرمێسكەكانی منن نەك خوێ  كە بەدەم 
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بۆ  قاپەكان،  ناو  دەڕژانە  تەپولەوە  جاجیك و  زەاڵتەو  ئامادەكردنی 
ئەوەی مەرگ هەست بە تەنیایی و ناشیرینی خۆی نەكات ناچار پێك 
بە پێك لەگەڵیا دەڕۆیشتم، ناچار بەڕوویدا پێدەكەنیم و لە ناوەوەشدا 
بەدەم قوڵپی گریانەوە دەكواڵم، چونكە نەدەكرا .. نەدەكرا .. مەرگەو 
لە خەیاڵی  زیندوودا  لەتەك ژنێكی هێشتا جوان و  بەدەم خواردنەوە 
بیسەلمێنم  كە  ئێوارانەدا  لەو  نەدەبرد  شك  هیچم  بترسێت،  خۆی 
زیندووم جگە لە خزمەتكردنی مەرگ، سكێچی بەپەلەم بۆ دەنەخشاندو 
سەر مێزی خواردنەوەو سەر كۆشی پڕدەبوون لەو سكێچانە كە ئەمی 
ڕاوكەر چۆن چۆنی سەد باڵندە بە ئاسمانەوە بە تەقاندنی تاپڕەكەی 
دەپێكێ ، كە خۆی لەو نیگارانەدا دەبینی شاگەشكە دەبوو و بەدەم 
پێك هەڵبڕینەوە دەیوت: هەڵیدە .. بەخۆشی ئەم ئێوارانە كە جوانی 
لەبەردەممدایەو بۆ سەفەرێكی ئەبەدی لەگەڵ خۆمدا دەیبەم .. ئەمەی 
دەوت و دەیدایە پڕمەی گریان .. دەبوو هەر خۆم فرمێسكەكانی مەرگ 
دەرگای  لە  نەتوانێت  بۆ خۆی  مردن  كە  بكەمەوە،  ژیری  بسڕمەوەو 
باخچەیەك  ناو  كورسی  لەسەر  بكات،  پیاسەیەك  بەودیودا  حەوشە 
لە  ناچار  ڕابمێنێت،  سەوزایی  درەختەكان و  گوڵ و  لە  دابنیشێت 
دۆڵ و  تاڤگەو  ڕووبارو  ساماڵ و  دەرو  دەشت و  سەوزایی  نیگارەكانمدا 
شاخی بەفرین و سەر بە تەمم بۆ دەهێنایە ژوورەوە، كەچی بە دزییەوە 
بێئەوەی پێبزانێت ئەو تابلۆیانەم دەنەخشاند كە مەرگی پەپوولەكانی 
دەیەها  بكەرەوە  دەستت  بەر  ئەلبوومەی  ئەو  دەگێڕایەوە،  تۆیان 
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نیگاری تێدایە كە هەقایەتی سووتانی پەروانەو هەڵوەرینی گوڵەكان 
خنكانی  زەریایەك و  ناوەڕاستی  لە  گەمییەك  سووتانی  دەگێڕنەوە، 
كچێك بە تەنیا بەدەم شەپۆلی سەرشێتی مەرگەوە كە دەیبات و لە 
كەنار دووری خستۆتەوە، دەیەها نیگار كە نوقمن لە ڕەنگی بێڕەنگی 
تەنیایی.. لە دەنگی بێدەنگی رۆحی خۆم ..فێری ئەوە بووم كە چۆن 
كێوی  ژیانێكی  ڕەسمی  بڕوانم و  مەرگ  ..لە  هەبێ   ژیانم  دوو  بتوانم 
پڕ لە جووڵەو تەماع بكەم، چۆن بە دزییەوە كە زیندەگی لە مندا 
چاوەڕێی  ڕابهێنم و  نائومێدی  ئەوپەڕی  لەسەر  خۆم   .. دەكوژایەوە 
موعجیزەیەك نەكەم و بە هیچ هیوایەكی درۆ كە نایەت فریو نەخۆم، 
ناكرێت ئەوە ڕێكەوت بێت كە من هیچ مناڵێكم لەو پیاوە نەبێت كە 
ئەو بۆ خۆی حەزی دەكرد، من لەو ئافرەتانەم كە فڕێدانی منداڵێك 
بۆ ناو دونیایەكی وەها ناشیرین بە گەورەترین مەترسی و سەركێشی 
دەزانم، خودی منداڵ واتا بڕوا هێنان بە سبەی .. بە بوون و ژیانێك 
هەرگیزاو   .. نەمبوو  ژیانەم  ئەو  من  كە  دەكاتەوە،  پڕت  تەواو  كە 
هەرگیز .. من پاسەوانی پیاوێك بووم لە بەرگی مەرگدا، چ كوشندەیە 
لە مندا پاسەوانی مەرگی كەسێكی دیكەی دەكرد، سەیرە  مەرگێك 
مەرگ بۆ خۆی هێزی ئەوەی هەبێت ژیان بپۆشێت و خۆی بڕازێنێتەوە 
تاوەكو مردوویەكی دیكە شادومان بكات، ڕەنگە هەر ئەوە وایكردبێت 
كە من لێرەم و هێشتا ماوم و شەڕ دەكەم دژی ئەو گەلۆرانە، ڕەنگە 
لە خۆت بپرسیت ئەم ئافرەتە بۆچی حەپولكی من نادات دوو قسان 
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بكەم؟ كەی ئاواهی دەمهەراش و چەنەباز بووە؟ بۆ هەر من دەدوێم و 
تۆ ناچاریت گوێ  بگریت؟ خۆ لەوانەشە حەز بكەیت قسان بكەم و .. 
وڕێنەكانم هەڵڕێژم بەڵكو تۆ بكەویت بەسەر ئەو راز و نهێنییەی كە 
بۆی هاتوویتەوەو لەالی تۆ هێشتا گرێ  كوێرەیە، چاوەڕێ  بەوەی الوازی 
و كەوتنی ژنێك ببینیت كە دوای سەرهەڵگرتنی تۆ چەندە بێكەس 
و سەرگەردان بووە، بەڵكو ئەوە خوایە هەواڵێكی خۆش بۆ كەس و 
بنەماڵەكە  هەردوو  نێری  مێ و  گشت  براكان و  خوشك و  دایك و  كارو 
ببەیتەوە كە خەون بەوەوە دەبینن حەیاو شەرەفی خۆم خۆشبووێت و 
ملم لە كێردو خەنجەری ئەو پیاوە بەسام و هەیبەتانە نەسووم، پێت 
سەیر نەبێ ناهێڵم زار بكەیتەوە خاڵۆزا .. نا .. پێت سەیر نەبێ  .. 
هەزاران شەو و ڕۆژ خەیاڵ و ختوورەی خراپ خنكاندوومی و سەدەها 
مێشكمدا  ڕۆح و دڵ و  پەڕەی  بەسەر  دۆڕان  گلەیی و خەم و  نیازو  ڕازو 
بەشەڕ  خۆم  سێبەری  لەگەڵ  دواوم،  دیوار  دارو  لەگەڵ  تێپەڕیون، 
هاتووم، ویستوومە ئەو هەموو دەردەدڵە بۆ كەسێك هەڵڕێژم و كەمێك 
لە   .. سەیرە   .. كەس  هیچ   .. نەبوو  كەس   .. بكەم  بەتاڵ  خۆم 
شارێكی گەورەدا بژیت و كەس نەدۆزیتەوە دوو قسەی دڵی خۆتی بۆ 
بكەیت، ڕازو نهێنییەك بدركێنیت كە شاردنەوەی لە ڕۆحت دەخوات و 
بوێریت بیڵێیت و زمانت نەسووتێ  و لەسەرت نەكەوێت و نەبێ  بە دەنگۆو 
دەدوێم و  كە  ئێستا  ماڵێكدا،  هەموو  لە  قاو  واتەوات و  هاوارو  هات و 
واتزانی  بڕوات..تۆ  لێ   خوێنم  وایە  ئەوە  وەك  هەڵدەبزڕكێنم  قسان 
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ئەو خوێنەی لەژێر كەپرەكەدا لە دامێنم ڕژا..ئیتر وەستا؟ نەخێر و 
هەرگیز..  نەك تۆ كە دانیشتوویت و نازانم بیر لە چی دەكەیتەوەو بە 
چی ئەم قسانەم لێكدەدەیتەوە، بەڵكو هەر هەموو شارەكەش ناتوانێت 
ئەم خوێن بەربوونەم ڕابگرێت، تۆ هەر ئەوە نەبوو كە لە ژێر كەپرەكەدا 
سااڵنێك لەمەوبەر لەگەڵما خەوتیت و رامووسانێكی عاشقانە بووبێت 
و تەواو.. ئەو كەپرەی ئێستاكە قامیشەكانی ڕزیون، تۆ ڕۆیشتیت و 
كەوتیتە ئەودیو سنوورەكان، كەچی من سەدەها شەو خەونم بەو تنۆكە 
خوێنانەوە دەبینی كە لە من دەڕژاو زۆرجاران دەبوو بە دەریاچەیەكی 
ئەو  هەموو  هەر  دەخنكام،  تیایدا  خوێن و  پڕ  گۆالوێكی  یان  سوور 
خەونە خوێناوییانەم ڕەسم دەكردو دواتر خۆم لێیان دەترسام، سێ  
ساڵ باكگراوندی هەموو نیگارەكانم ڕەنگی سوور بوو، لە یادمە تۆ 
هەستایتەوە .. بێباك و نێرانەو خەندەیەك بەسەر لێوتەوە بوو، من لە 
پەل و پۆ كەوتبووم .. نەك وەك كچێك لەزەتێك سڕی كردبێت .. نا .. 
بەڵكو زەندەقم چووبوو، دەترسام ئەو تنۆكە خوێنانە خوێنی دیكەی 
بەدواوە بێ، تەریقی كوشتبوومی و نەمدەوێرا چاو بكەمەوەو سەیرت 
بكەم، كە ئەو خەندە خوارەتم بینی .. شەهوەتبازانە بەسەر لێوتەوە 
نەمچەشتبوو  هەرگیز  كە  جیاواز  ئازارێكی  بتبینم،  نەموێرا  ئیتر   ..
بە خوێنما باڵودەبۆوە، دوور دوور خەیاڵی بردبووم، هەر دوای ئەو 
ڕۆژەو پاش سەفەرەكەت .. هەر لەوساوە تاوەكو ئێستا من خوێنم لێ  
دەچۆڕێت، ئەم قسانەشم درێژەی ئەو خوێن پژانەی ژێر كەپرەكەیە، 
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زۆرجاران هەستم كردووە كە هێڵ و ڕەنگ و هیچ فڵچە وەشاندنێك فریا 
ناكەوێت هەقایەتی ئەو دۆڕان و مەحاڵەو خوێن لەبەر ڕۆیشتنە نەبڕاوەم 
بگێڕمەوە،  چیرۆكە  ئەو  هەناسە  بە  هەناسە  ویستوومە  بگێڕێتەوە، 
تەنیاییدا  لە  كە  فرمێسكەكانم  بینووسمەوە،  بە حەسرەت  حەسرەت 
بەرگەی  باكووردا  قوتبی  لە  مێ   ورچێكی  كە  تەنیاییەك  دەمڕشتن، 
دا خەڵكی  پاركی- شایی-  لە  كە  تەنیایەی  ورچە  ئەو  یان  ناگرێت، 
دەچنە سەیرانی .. لە بەیانییەوە تا شەوخەوتنان چەپۆك دەكێشێت 
بە شیشەكانی قەفەزەكەداو كەللەی دەكوتێ  بە كۆنكرێتی ئەو حەوزەی 
كە ئاوەكەی بۆگەنی كردووە، لە شوێنی خۆیەوە لەسەر هەر چوار پەل 
هەڵدەپەڕێت و بەدەوری خۆیدا گێژ دەخوات و دەبۆڕێنێ ، تەنها جارێك 
ئەو ورچە شێتەم بینی و خۆم بیركەوتەوە كە من و ئەو ورچە چەند لە 
یەك دەچین، بیستم كە نێرەكەی هەر لە یەكەم مانگی لە قەفەزنانیان 
زۆر  خنكاندووە،  خۆی  حەوزەكەدا  لە  دلێرانە  نەگرتووەو  بەرگەی 
گریام كە زانیم ورچیك چەندە ئازادی خۆی خۆشویستووە تا دەگا 
بەوەی خۆی بكوژێت و كەچی باكی نەبێت ئەو ورچەی كە هاودەم 
و هاوقەفەزییەتی لە دوای نەمانی ئەم چی بەسەر دێت.. دەمپرسی 
بۆچی ئەم گیاندارە كێوییە نەیتوانی چیتر لە ناو قەفەزەكەدا لەتەك 
لەوە تێگەیشتم  مێیەكەی خۆیدا ئولفەت بگرێت؟ من دواترو درەنگ 
كە زۆرن ئەو كچ و ژن و بێوەژنانەی، بە گەنج و پیرەوە، بەندكراوی ناو 
قەفەزی خۆیانن، هەندێكیان قەفەزەكانیان گەورەترو ڕازاوەترن، هی 
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بە  نێرەكان  ورچە  هەمیشەش  ..بۆ  بۆگەنترە  بەرتەنگ و  هەندێكیش 
مەرگ بێت یان ژیان وان لە شوێنێكی دیكەدا... 

الشەی داڕزیوی مێردە نەخۆشەكەم كە من یارمەتیم دەدا جار بەجار 
خۆی هەڵگێڕو وەرگێڕ بكات و كەلەكە بگۆڕێت، تاوەكو پیسایی و میز و 
گوو بۆگەنتری نەكات،  پتر لەو شۆڕشەی خۆمان دەچوو كە ڕۆژانێك 
لە شاخ چەند گەنج و بە سام و سەر بڵندو جەربەزەو بە جەرگ و پڕ 
لە خەون و خەیاڵ بووە، بەاڵم چەند ساڵێك و كەچی لەناكاو ژەهراوی 
دەبێت تا دەگاتە ناو شار لە پەل و پۆ دەكەوێت، گەرچی سەرەتا هیچ 
دەرناكەون،  زوو  زۆر  كوشندەیە  دەردە  ئەو  نیشانەكانی  نییەو  دیار 
بەاڵم هێدی هێدی ڕۆژو ساڵەكان تێدەپەڕن تاوەكو ژەهرەكە دەگاتە 
دەزوولەییەكان  دەمارە  و  موولوولەكان  خانەو  گەردیلەو  هەموو  هەر 
تا   .. بیلبیلە  ناو  ڕۆشنایی  كوژانەوەی  و  چاو  ئاوی  ڕژانی  تا   ..
دونیای  لە  چ  دەماغ،  پووكانەوەی  زمان و  شكانی  گوێ  و  تەپبوونی 
دەرەوەو چ لەناو مندا ڕۆژانە هەر هەموو خەون و خۆزگەكان دەمردن، 
داتەپی،  بیبینین  بەرلەوەی  تازە  جیهانێكی  دەوت  پێمان  ئەوەی 
بوومەلەرزەیەك لێیداو..بوو بە دارو پەردووی بەسەر یەكدیدا رروخاو..
 .. نەهات..نا  ئەم خاكەوە  ژێرەوەی  لە چینەكانی  لەرزینەكە  زەمین 
نەخێر.. بوومەلەرزەیەكی  وا كوشندە لە رۆحی زۆربەمانی دا..بەر لە 
هەر كەس لە ساختمانی ئەخالقی هاوڕێ  و دۆستە شۆرشگێرەكانی 
تۆی دا..لە دەرەوەش دونیا لە من و ئەو پیاوە نەخۆشە جوانتر نەبوو .. 
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هەرگیز .. ژەهراویتر دەبوو، خودی بەهاكان و دروشمەكان و خەونەكان 
دادەڕزان .. هەالهەال دەبوون، ئێستاش تێناگەم بۆچی ئەوەندە ڕقیان 
بەرامبەرمان  كەچەڵەی  گردە  ئەو  سەوزایی،  لە   .. بوو  درەخت  لە 
سەرپاكی دارستان بوو..بە بینینی دارو درەختەكانی وەرزەكانی ساڵم 
لە یەكدی جیا دەكردەوە، تۆ بەچی لێكی دەدەیتەوە كە بە هەزارەها 
هێكتار زەوی چۆل و بەڕیا هەیە، كەچی ئەم كۆنە شۆڕشگێڕانە گەڕیان 
لەم چەند ماڵەو منارەیە ئااڵندووە، لەم چەند گردە سەوزەی هەوای 
شاری پاك دەكردەوە،شێتی كۆشك و قوللە دروستكردنن لەسەر ئەو 
گردانە، هەمیشە وەك خودا ..وان بە بانی سەرمانەوە، زۆرجاران خۆم 
وەك ئەم نیشتیمانە دێتە بەرچاو .. یان ئەم نیشتیمانە وەك منی 
بەسەر هاتووە .. ئەتك كراو و تەنیاو جێماو .. بێوەژنێكی جحێڵ 
بن  قەستیانە سواری  لێ  خۆشكردووەو  مرخیان  بابڕەكان  كە سمێڵ 
..بیخۆن، ئەو پیاوانەی بە ڕەوشتی ڕاوچییەكانەوە مانەوە .. دەبوو 
بكەونە ڕاوكردنی كچە جوانكیلەكان تا بیسەلمێنن شۆڕش و شاخ پیری 
نەكردوون، تۆ دەزانی لە شەڕی براكاندا دوو حاجی لەقلەق كە بەسەر 
منارەكەی مزگەوتی خانەقاوە بوون كوژران، كە لەوەتەی ئەو شارە 
هیچ  و  بووە  منارەیەوە  ئەو  بەسەر  لەقلەقانە  ئەم  هێالنەی  هەبووە 
ڕەشەباو باو بۆرانێك زەفەری پێ نەبردووە، ورد بەرەوە لەم منارەیەی 
كە مەرامیانە بەسەر گۆڕی باو و باپیریاندا بیڕمێنن، بە دەستەڕاستدا 
دیارە كە سەری منارەكە كەل بووەو ڕووخاوە، ئەمەیان جێ  زەبری 
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چەند گوللە هاوەنێكە كە براكان دەیانگرتە یەكدی، لەسەر گرتنەوەی 
ریخی  و  میز  مانگاكان  و  نییە  بەسەرەوە  كەسی  ئێستا  كە  گردێك 
بەسەردا دەكەن سەدەها كەسیان بە كوشتن دا.. لەم شارەی تۆدا 
جنێو  بەدەم  دەنا،  یەكتریان  ڕاوەدووی  گەرمەوە  دڵێكی  بە  براكان 
لەناو  هەڵدەبڕی،  یەكتریان  كۆاڵن  كۆاڵنەو  عەمبارەپۆوە  دروشمی  و 
دەشت و دەرو دۆڵەكاندا وەك ئەوەی كەڵەكێوی ڕاو بكەن یەكدیان ڕاو 
دەكردو .. هەتا دیلیان دەكوشت و لە ڕادیۆكاندا بە یەكدیان دەوت: 
ئەی ترسنۆكینە وەرن كەالكەكانتان ببنەوە كە ئەم خاكە پیرۆزەمانی 

گاڵو و بۆگەن كردووە ..

ئەو چەند تنۆكە خوێنەی لە من ڕژاو چی خوێنی لەم واڵتە بەدەستی 
براكان ڕژاوە خراپترین و ناشیرینترین حەقیقەتی پڕ لە درۆ و فیشاڵی 
بە  دەتەنییەوە  دەهات  تا  كە  یان رەش  پەڵەیەكی سوور  بوو،  ئێمە 
ڕادەیەك كە هەر هەموو خەڵك و خاكی داگیر كرد، برینێكی گەورە كە 
بوو بە تیراوەو تەشەنەی كردو هەر هەموو بەهاو پیرۆزی و جوانییەكی 
ژەهراوی كردووە، چی پاكە .. پیسی كرد، هەموو شتێكی لەم واڵتە 
دڵەكانی  ڕۆح و  تەواو  كە  كینە  ڕق و  شێتییەتی و  هاربوون و  بە  گۆڕی 
ڕەش  ئەمڕۆكە  ئەوەندەی  ئێمە  سەردەمێكی  هیچ  كردووە،  ژەنگاوی 
نەبووە، باڵەخانە بڵندەكان و پردە تۆكمەكان بناغەیان لەسەر فرمێسك و 

خوێنی خەڵكێكی بەشمەینەتە نەك لەسەر بەردو چیمەنتۆو ئاسن ..
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دەوڵەمەندو  بەرپرسێكی  بە  كردووە  شووم  دەكرد  مەزەندە  وات  تۆ 
خۆشبەختم، من لە ماچەكانی هەستم بە تامی تووتن و ئەو ژەهرەش 
لەناو جێگادا  دەكرد كە لە خوێنیدا دەگەڕاو مەیی بوو، دواجار كە 
كەوت و ساڵ و نیوێكی خایاند .. ناچار خۆم خزمەتم كرد، یەكەمجار 
بەقەد ڕەشكەكایەك ئەستوور ببوو .. دەئاوساو دەپەنما، دوای دوو 
پشت  لەسەر  ئەوەندە  دەردەكەوتن،  ئێسقانەكانی  پەیكەری  مانگ 
هەڵدەوەرین،  قەبرغەكانی  كۆڵنجی و  هەردوو  سەر  گۆشتی  كەوتبوو 
مووی برۆكانی، ڕیش و سمێڵی و سەری، هەردوو چاوی كە تا دەهات 
چاڵتر دەبوون و جگە لە من كەس نەیدەوێرا سەیریان بكات، لە دوا 
قۆناغەكانی دەردەكەی تكای دەكرد كە كەس نەیبینێ ، بەدەم گریانی 
بێ  فرمێسكەوە گلەیی لە بەختی خۆی دەكرد كە بۆچی لەو سەدەها 
شەڕە گوللەیەك سەر دڵی نەسمیوە.. ئەوكاتەی وەك پڵنگ هەڵمەتی 
كەسێك  دەكرد  منیش  لە  تكای  دوژمن،  بردۆتە سەر سەنگەرەكانی 
بەكرێ  بگرم تاوەكو خزمەتی بكات، ساڵێك بەر لە مەرگی نەمهێشت 
پیاوەی جوان  ئەم  ئەوەی كە  بكات،  ئاوێنەكانەوە سەیری خۆی  لە 
كرد پەشیمانبوونەوەی بوو لە هەموو ئەو شتە ناشیرینانەی لە ژیانی 
خۆیدا كردبوونی، تا فرمێسكی نەما هەر دەگریا، گوایە جوانی و میهرو 
وەستانی من لەتەكیا وای لێكرد ببێت بە ئینسان، دەگریا كە چۆن 
بەناوی خیانەتكردنەوە برادەری خۆی كوشتووە، سەربازی دیل كە بەر 
لەوەی گوللەباران بكرێت بۆ دایكی دەگریا.. ئەو پیاوە نیوەمردووە 
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لەگەڵ  دەستی  لەشفرۆشەو  كەگوایە  كوشت  ژنێكم  دەیوت  دەگریاو 
ڕایدەكرد،  دەستم  لە  كۆاڵن  كۆاڵنەو  كردووە،  تێكەاڵ  بەعسییەكان 
منداڵەكانی بەدەم زریك و هووڕەوە كەوتبوونە دوای من و دایكیانەوە، 
دەگریان و دەپاڕانەوە .. مامە مەكە .. مامە توخوا مەیكوژە .. كە 
ڕاوەدووم دەنا سۆلەكانی بەجێمان، عەباكەی لە قاچ و قۆڵییەوە ئااڵو 
ساتمەی كردو لەپەو ڕوو كەوت، تاوێك لێی نزیك بوومەوە، جارێك 
چی  خوارێ  و  كەوتە  دەستی  زەمبیلەكەی  بردو  ڕەتی  هەستایەوەو 
تەماتەو باینجان و سەلكە پیاز هەبوون بەو ناوە وەربوون، ئاوڕێكی لە 
بە هەزارچاوی  دونیایە  ئەم  ژنێكی  بێدەسەاڵتترین  دایەوەو وەك  من 
پڕ لە پاڕانەوە كە خۆی لە كۆاڵنێكی تەنگەبەردا لە بەرامبەر پیاوێكی 
ئەو  بزانم  بێئەوەی  كوشتم  كردم،  سەیری  بدۆزێتەوە..  خوێنخۆردا 
پەیامەی شۆڕش كە پێمگەیشتووە ڕاستە یان درۆ .. گوایە دەستی 
لە  منداڵەكانی  خیانەتكارە،  و  كردووە  تێكەڵ  سیخوڕەكان  لەگەڵ 
شەقژنی  لەگەڵ  دوورەوە  لە  ببوون،  وێل  كۆاڵنەدا  ئەو  ناو  پێچێكی 
بەسەر  هەشتاو  بە  بوو،  زریكەیان  هاوارو  لە  گوێم  مندا  گوللەكانی 

تەرمی ژنەكەدا بازمداو لە پێچێكی تردا خۆم ونكرد ..

پێم سەیر بوو ئەو زەالمەی كە بە درێژایی تەمەن تفەنگی تەقاندووە 
دەیوت  دەگریاو  دەیگرت و  سۆز  هیچە  لە  بووبێتەوە،  ناسك  وەها 
بۆچی بەختم نەبوو زووتر تۆ بناسم، كە دەیخواردەوە پتر فرمێسكی 
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دەباراندو دەیوت پەشیمانم لە زۆر كارو كردەوەی خۆم كە لە قەاڵی 
ئەو سەروەرییەم كەم دەكاتەوە، پتر لە هەر شتێك كوشتنی ژنەكان 
ئازاری دەدا، لەوەدا نە لە گریان ژیرم دەكردەوە نە دڵم دەدایەوە .. 
هەرگیز .. دەمزانی گریان كەمێك گەردو تۆزی سەر دڵی دەشواتەوە، 
منداڵەكانیان  ئاخۆ  دەیوت:  دەگریاو  دەكاتەوە،  پاك  ڕۆحی  كەمێك 
بوون..؟  مێرد  بە  ژنی  و  یان كچ  بێوەژن  هاتبێت؟   بەسەر  چییان 

نازانم.. كێ  دەڵێت ئەو خانمانە موستەهەقی مردن بوون؟!
لەناوەوە ڕێزم دەگرت كە شەرەفی ئەوەی پێبەخشیوم لەو جەنگەم 
دژی ئەو میرانەی جەنگ و بازرگانانی خوێن نەوەستم، گەرچی بۆنی 
مەرگ لە من و دارو دیوارو پەردەو ڕایەخ و تابلۆكانیش دەهات، بەاڵم 
هەر ئامادەبووم میزو گووی ئەو پیاوە پاك بكەمەوە تەنها لەبەر ئەوەی 
بڕوای بەوە بوو كە ئەم شەڕەی من ڕەوایە، لە هەموو هاوڕێكانی شارو 
وەستاونەتەوەو  من  دژی  دەكرد  ئەوەی  سووسەی  كە  تۆرا  شاخی 
بەالوە  منت  شووكردنی  ئەگەر  هەیە،  كاولكارییەدا  لەو  دەستیان 
نەنگییە تۆ خۆت بیری لێ بكەرەوە كێ  منی گەیاندە ئێرە؟ دواجار لەو 
خوێن و فرمێسكەوە زۆر شت فێربووم، توانیم دەست و پەنجە لەگەڵ 
ژیان و مەرگدا نەرم بكەم، ئەگەر ئەوەیان جوان بێ  یان ناشیرین .. 
كێ  لە هەموو ئەو چیرۆكانە بەرپرسیارە؟ كێ  وای كرد بەدیار الشەی 
زەالمێكەوە پاسەوان بم..؟ لە سووچێكی دڵی خۆمدا قەرزارباری ئەو 
زاتەم كە نەیهێشت كەس بەو نهێنییەم بزانێت، من نامەوێت دادگاییت 
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بكەم لەسەر هیچ، نامەوێ  بتخەمە گۆشەیەكەوە، بەاڵم تۆ ئامادەی 
دوای ئەو قیامەتەش بە كەس و كار بڵێیت من بووم ئەو ژنەم ئاواهی 
بەدبەخت كرد، شكەستەباڵ بەجێمهێشت و وەك مەلێكی پاشوو بەستە 

خستمە قەفەزێكەوە.. 
دەكات  وا  جەرگبڕ  دۆڕانێكی  یان  گران  دەردێكی  نەخۆشی و  تەنها 
مرۆڤ پەیوەندی لەگەڵ خۆیی و دونیا بگۆڕێ یان هەتا تێكبچێت، ئێمە 
هەردووكمان وا بووین و زۆر لە یەكدی دەوەشاینەوە، ئەم پیاوە لەشی 
ژەهراوی ببوو .. منیش ڕۆحم، ئەم سیاسەت خوێنی پیس كرد .. 
منیش بە ژەهری خۆشەویستی تیا چووم..  تەنها ئەوەش وایكرد كە 
جیاوازی تەمەنمان مانایەكی نەمێنێ ، من وەك كچێكی بێ  بن بەتەنها 
یەك نهێنیم بۆ ئەو پیاوە دركاند، كەچی ئەو نهێنی هەموو ژیانی خۆی 
ڕشتە بەردەمم، سەرەتا هەستم كرد وەك هەر پیاوێكی ئێمە حەزی لە 
گێڕانەوەی چیرۆكی ئازایەتی خۆی بوو كە ئافرەتێك سەرسام بكات، 
كەچی زۆر زوو زانی ئەمەیان حەزو مەراقی گەورەی من نییە، ئیدی 
كەوتە گێڕانەوەی سەرلەبەری مێژووە ناشیرینەكەی خۆی وەك ئەوەی 
بە سەلیقەی خۆی هەستبكات ئەوەیان پتر وای لێدەكات لە الی من 
بە ئینسان بچێ  گێڕانەوەی هەقایەتی ناشیرینی و شكەستەكانییەتی، 
نامەوێ  باسی هەموو نهێنییەكانی ئەوت بۆ بكەم، چونكە هەقایەتێكی 
درێژەو جگە لەوەی هەستم كرد كە حەز دەكات تەنها من بیزانم، باسی 
خاو و خێزانی خۆی، هاوڕێكانی لە بازرگان و پێشمەرگەو سیاسەتبازو 
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بە  دەگا  تا  بەگلەرو  ئاغاو  پیاوماقواڵنی شارو  هونەرمەندو  نووسەرو 
ڕەشە خەڵكەكەو هەر هەموو شێتەكانی كە ئەم لە هەر چین و توێژێكی 
قەرزاری  دواجار دەفتەرێكی گەورۆنەی  دەویستن،  پتر خۆشی  دیكە 
دامێ  وتی ئەوەیان یاداشتەكانمەو دوای نەمانی خۆم گەر حەزت كردو 
زانیت هیچ مانایەكی هەیە وەك ئەزموونی بنیادەمێك باڵوی بكەرەوە 

.. گەر نا بیسووتێنە ..
من وام لێهاتبوو هەستبكەم جەستەی ئەو درێژكراوەی جەستەی منە 
لە داڕزانێكی تەواودا، جەستەی نیشتیمان و شۆڕشێكە كە هەر هەموو 
خوێندەوە  یاداشتەكانیم  گۆڕێكەوە،  ناو  دەباتە  خەونەكانی  خۆزگەو 
كە داستانی خوێنبەربوونێك بوو لەنێوان براكاندا، زۆر كوشندەتر لەو 
خوێن بەربوونەی من.. شەڕێكی ئەبەدی و خوێناوی لەسەر میراتێك كە 
نییە، یاداشتەكانی بە زمانێكی زۆر سادە نووسیبوو، بەاڵم سەفەرێك 
بوو بەناو جەهەننەمدا، هەر بۆیە بە ئەركی خۆم دەزانی پاسەوانی 
بكەم تا واملێهات تەواو ڕاهاتم، بەو هەموو خەم و ناخۆشییەوە مەرگی 
ئەو پیاوە بۆشاییەكی گەورەی بۆ دروستكردم، پیربوونی ئەو زەالمەو 
مردنی جگە لە مردن و پیربوونی خۆم لە شوێنێكدا هیچی دیكە نەبوو، 
پەنجەی  كەوتن،  جووڵە  لە  ڕاستەی  دەستی  پەنجەكانی  یەكەمجار 
دۆشاومژەی تەواو سڕبوو كە ئەو دەیوت پەنجەی شایەتمانە، دەیوت 
هەر لە تەمەنی جحێڵیمەوە هەزاران جار ئەم پەنجەیەم خستۆتە سەر 
پەلەپیتكەی جۆرەها تفەنگ بڕنەوو كالشینكۆڤ، دووبارەو دە بارەی 
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دەكردەوە كە هەرگیز باكی بە مەرگ نییە، چونكە كە دەمرێ  دوا شت 
كە  دەخوارد  لەوە  دەبینێ ، خەمی  من  تارمایی  دەنێت  لێك  چاو  تا 
دەمرێ  و تێری لە جوانی من نەخوارد، دەگریاو شەرمی لە خۆی دەكرد 
كە شێرە پیاوێكی وەك ئەم لەناو جێگادا بۆگەن دەكات و من دەیبینم، 
لە تەریقی خۆی هەمیشە لە ژێر پەتۆو لێفەدا خۆی دەشاردەوەو لە 
لەوە  پیاویش خەفەتی  وەك  هەڵدەدا،  هەنسكی  دزییەوە  بە  ژێرەوە 
من  كە  نەیدەزانی  ئەم  دیارە  ساردوسڕە،  پێخەفەكەم  كە  دەخوارد 
جارێكیان  بووم،  مردارەوەبوو  خەیاڵ و  زەوق و  بێ   بوو  ساڵ  دەمێك 
پیموت كە چۆن خەتەنە كراوم.. شینی حەسەن و حوسێنی بۆ كردم..
پێموت ..مەگری .. لەوە كوشندەتر ئەوەیە رۆحم خەتەنەكراوە..هەر 
لەو ڕۆژەی كە بە خاو و خێزانەوە تا سەر سنوور هاتین و تۆمان بەڕێ  

كرد ..!

ئەوەندە نووشتابوومەوە بەسەر ئەو پیاوە دەردەدارە بۆ الواندنەوەو 
دڵدانەوەی كە بۆنی خوێناو و میزو تووتن و ژەهری مار تا ئێستاكە 
لە هەناسەم دێت، لە دوا دوو هەفتەی بەر لە مەرگی فریا نەدەكەوتم 
كە پیسایی و پاشەڕۆك لە ژێریدا پاك بكەمەوە، هەمیشە تەنیا بووم و  
بێجگە لە دایكە پیرەكەی خۆم كەسێك نەبوو لە كەس و كاری خۆم و 
هۆمەر كە  بێزی بێت سەر بەم ماڵەدا بكات ، بۆن بۆگەنی دەگەیشتە 
ناو حەوشەی دەرودراوسێكان، الشەی نیوە مردووی دادەڕزاو هێدی 
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كۆبكرێتەوە،  بۆم  بوو  مەحاڵ  كە  پاشەڕۆك  بە  دەبوو  خۆی  هێدی 
ئەو  ناكرێت  كە  بوو  هێزێكم  بێت و..  لێی  ئاگام  دەبوو  هەر  بەاڵم 
نەخشەی  لە  ئاگام  كە  هەوڵمدەدا  دەرەوەش  لە  بمكوژێ،  خەمە 
نامەردییەك  هیچ  لە  بكرێت  بۆیان  دەمزانی  بێت،  چەتەكان  گاڵوی 
بە  بوون  مەرحووم  دڵسۆزی  كە  پاسەوانەكانم  بەاڵم  ناكەنەوە،  سڵ 
هەق كوڕی ئازاو جوامێر بوون، هەڵبەت ئەو نامەردانە بۆ ناو زڕاندنم 

هەقایەتی سەیریان بۆ دروستكردم ..
گرفتی گەورەی من و ئەو پیاوە ئەوەبوو كە بە تەنها دیوی دەرەوەی 
دەمانزانی  دەبینی و  یەكدیمان  ناوەوەی  بەڵكو  نەدەبینی،  یەكدیمان 
تاڵ و  یادەوەری  دەگوزەرێ ،  یەكەماندا  هەر  دەروونی  دڵ و  لە  چی 
ترسی تەنیا كەوتن، من نەمدەتوانی ئەو پیاوە بگێڕمەوە ناو ژیان، 
سیاسەت و  لە  قووڵ  لێكردم  وای  بەاڵم  بكەم،  ڕزگاری  نەمدەتوانی 
دەكرد  لەوە  لەزەتم  دواجار  ڕابمێنم،  مەرگ  خیانەت و  خۆشەویستی و 
ئازارو تالنەوەی  ناو ئەو دەردو بەاڵو خوێناوە، گەرچی  كەوتوومەتە 
مرۆڤێك دەیكوشتم، من ببوم بە پەرستاری مەرگ.. دواتر زانیم كە 
چ پەیوەندییەكی قوواڵ و مێژوویی لە نێوان ژنەكان و مەرگدا هەیە.. 
هەمیشە ئێمەین كە دەبین بە پەرستاری پیاوە دەردەدارەكان..خودا 
هاوار چ میحنەتێكە كچبوون و ژنبوون...!  گەورەترین وانە كە فێری 
بووم ئەوە بوو كە لە هیچ نەترسێم و پشووم درێژتر بێ ، لە هەمووی 
بە  ژیانی  لە كۆتایی  بەر  ئەوەبوو كە ماوەی سێ  مانگی  كوشندەتر 
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تەواوی كوێر بوو، پتر ڕۆحی و دڵی ناسكتر ببوون .. 
پڵنگ و هەڵۆو مارو مێرووی سەر زەوی ئاسوودەترن، جگە لە مرۆڤ 
هەر هەموو ڕۆحلەبەرێكی تر لەناو زەریاكان و لە ئاسمان و لە ژێر زەوی 
زۆر بەختەوەرترن لە ئێمە، چونكە ئەو چاو و ڕۆحە شك نابەن، چاو 
و دڵ و ڕۆحێكیان هەیە بێ  بیركردنەوەو خەیاڵ و یادەوەری، هەر بۆیە 
یەكتری  مەرگی  الشەو  لە  نین  بەرپرس  هەرگیز  دیكە  گیاندارەكانی 
..گوایە ئێمە تا ماوین ناچارین ئەو سزا ئیالهییە بچێژین ..لە مەرگ 
و خوێنەوە نزیك بین.. مادامەكێ  فریوی شەیتانمان خوارد و ئێوەمان 
 .. بووینایە  لەوێندەرێ   گەر  ..گوایە  وەدەرنا..چونكە  بەهەشت  لە 

نەدەمردین...
ئەم بەناوی سیاسەتەوەو لە پێناو سیاسەتدا ژەهراوی بوو .. مرد، 
منیش بەناوی خۆشەویستییەوە، هی هەردووكمان هەر ژەهراوی بوون 
و داڕزانی ڕۆح و لەش بوو، ڕەنگە پێت سەیر بێ و بە غەزەبەوە سەیرم 
مەكە، كچێكی »بێ  بن« لەم واڵتەی كە پیاوەكانی شێتی پاكیزەن، 
شێتی هەموو شتێكی دەق نەشكاوو تەقەت و داخراو و جوان و تازەو 
سەرمۆرن بە عارەق و ئافرەتیشەوە .. دەبێ  چاوەڕێی چی بكات؟ ئەو 
پیاوانەی لەزەت لەوە دەبینن خۆیان قاپی عارەقی سەرمۆر بكەنەوە 
و پەردەكان بتەقێنن .. تۆ دەزانیت مێردەكەم جارێكیان نهێنی دوو 
لەو پیاوانەی بۆ گێڕامەوە كە دەمیان پڕ لە دروشم بوو كە لە شەوی 
هەشتی مارت بە یادی ڕۆژی ژنانەوە لەسەر تەلەفزیۆن دەمهەراش و بە 
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نەڕە نەڕەوە لەسەر ئازادی ئافرەت و پیرۆزی ئەو ڕۆژە قسەیان دەكرد، 
نەزانم  كەس  پاشان  كردبوو،  خراپ  جوانكیلەیان  كچی  دوو  كەچی 
زەالمی  بە  مەترسی شوو  بێ   تاوەكو  دووریبوونەوە  بۆ  پەردەكانیان 
تر بكەن، لە دوای ڕاپەڕینەوە پتر لە هەر وەختێكی تر دوورینەوەی 
پەردەی كچێنی بازاڕی گەرمە، خانمێك كە لە ڕۆژنامەیەكدا دیداری 
لەتەكدا كراوە شانازی بەوەوە دەكات كە لەم چەند ساڵەی دواییدا 
هەزار كچی بێ  بنی لە مەرگ ڕزگار كردووە، دیارە هەر كچێكی بێ  
پەردە كە بەدەست پیاوێكی نەوسن و گەلۆرەوە ئەتك كراوە چاری نییە 
جگە لەوەی ئەو ناجوامێرە پەردەكەی بۆ پینە بكات..هەرزانە..چەند 
سەد دۆالرێكەو رادەستی سستەرێكی لێزانی دەكەن و كەسنەزانم پینە 
دەكرێت، تۆ دەتویست من خۆم بگەڕێم بەدوای ئەم پینەو پەڕۆكردنە 
.. پاشان بۆ؟ تەنها بۆ ئەوەی سەرسەالمەت شوو بە پیاوێكی تر بكەم 
.. دیسانەوە چۆن و بۆ؟ پاشان تۆ پێمبڵێ  با دوورینەوەی پەردەش 
كام  لە  دڕابێت  كە  ڕۆح و دڵ  پەردەی  دوورینەوەی  ئەی  بێ ،  ئاسان 
كوچەی بەرگدرووەكان و پەردەدرووەكان بۆی بگەڕێین؟ من بۆ خۆم 
شانازی  هەقییەتی  كە  زانیم  خوێندەوە،  سستەرەم  ئەو  دیداری  كە 
بنەماڵەكان  ملهوڕانەی  پیاوە  ئەو  نەیهێشتووە  كە  بكات  بەخۆیەوە 
كچانە  ئەو  ناوگەڵی  تێدەگەن  وا  پیاوانەی  ئەو  بیانكوژن،  پێبزانن و 
سێگۆشەی »بەرمۆدایە«و چی جامانەو كاڵو و خەنجەرو تەزبیح و چی 
شەرەف و ناو و موڵك و ماڵیان هەیە ئەو سێگۆشەیە ..هەر هەمووی 
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هەڵدەلووشێ  ..
دەزانم تاساوی و لە دڵی خۆتدا لێكی دەدەیتەوە كە بۆ وا بێ  پەردە 
قسە دەكەم و داخدارم، قسە لەسەر خەمی پەردەو بەفیڕۆچوونی نیوەی 
ژیانم .. نا .. دەكرێ  بڵێم هەموو ژیانم، چونكە ئەوەی وتم خەم و 
شەوێكم  سووتانی  ڕۆح  دڵەڕاوكێ  و  ترس و  نییە،  هەفتەیەك  قەهری 
نییە، با بچم هەندێكی دیكە لە  ئەلبوومی نیگارو سكێچەكانمت بۆ 
بهێنم كە نەتدیون و بە خوێن و فرمێسك ڕەنگ كراون، وەرەو هەندێك 
لەو تابلۆیانەم ببینە كە كانڤاسەكانی ڕۆحی داپۆشراوی منە بە دەیەها 
لەناو  تەمەنمە  سااڵنی  شكانی  شكاوی  خوارو  هێڵێكی  هەر  ڕەنگ، 
قەدەوە، بیانبینە كە پڕە لە پیاوی ڕاوچی، كە ئافرەت و ئاسك وەك 
ئەگەر »داڤنشی«  كە  لە خەندەی خوێناوی  پڕە  دەكەن،  ڕاو  یەك 
بمایەو ئەم ڕۆژگارە بژیایە شەرمی لەخۆی دەكرد چوار ساڵ بەدیار 
خەندەی شیرین و دەگمەنی »مۆنالیزا«وە ڕابمێنێ  و ڕەسمی بكات .. 
ڕاوت  منداڵی  بە  تۆ  كە  مردووانەی  پەپوولە  لەو  پڕ   .. بگرە  هانێ  
دەكردن، لەو باڵندە كوژراوانەی مێردەكەم نیشانەی لێ  دەگرتنەوە، 
باوكم و  ناو قەفەزو كوالنەكان كە  بوولبوول و كۆترانەی  لەو كەناری و 

براكانم خوویان پێوەگرتبوو ..
ئەوەی تۆ لە مندا كوشتت.. خۆشەویستی بوو، ئەوەی تۆ لە مندا 
ڕشتت بەتەنها تنۆكێك خوێن نەبوو لە ژێر كەپرەكەدا، چەندەها شەو 
گەورەو  دەپەنماو  دەكردو  بڵقی  خوێنە  تنۆكە  ئەو  سەفەرت  دوای 
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گەورەتر دەبوو، لە خەونەكانم و لە خەیاڵی ڕەشمدا دەبوو بە زەریایەكی 
خوێن كە لە شەپۆل بە یەكدادان و گێژەنی شێت نەدەكەوت، منیش بە 
بەلەمێكی شەق و شڕەوە دەمویست بگەمە كەناری نەجات، زۆرجاران 
زەریای  لەناو  جاریش  هەندێك  لێدەدا،  سەوڵم  كەڵەكێكەوە  بەسەر 
خوێنی خۆمدا بێ  سەوڵ خۆم دەبینی و شەپۆلێك بەلەمەكەمی سەرەو 
ژێر دەكردو لەناو خوێنی ڕژاوی كچێنی خۆمدا دەخنكام، لە ترس و 

تاوی خنكان بە ئاگا دەهاتم و تا بەیانی دەگریام ..
بەو  بۆچی شووم  كە  دەپرسی  مەزاقەوە  بە   .. بگرە  گوێ   دانیشەو 
پیاوە پیرو نەخۆش و خوێناوییە كردووە؟ كێ  بە كچێكی بێ  بن قایل 
خاڵۆزاو  ئامۆزاو  براو  باوك و  خۆیی و  ڕسوابوونی  بیەوێت  كە  دەبێ 
پوورزاو چی نێرەوزەی قەوم و قەبیلە هەیە بیشارێتەوە؟ ئابڕووتكان و 
شەرمەزاری ئەبەدی دایك و خوشكەكانم و گشت كچان و ژنانی بنەماڵەو 
لە  پڕ  زاری  دەم و  دەیشارێتەوە؟ كێ   ..چ خوێنێك  خێڵی خوێنخۆر 
كوشتنیش  خۆ  دادەخات؟  تر  گەڕەكەكانی  گەڕەكەو  ئەم  واتەواتی 
هەردوو  نێرینەكانی  تەوێڵی  لەسەر  ماكە  پەڵەو  ئەو  نەیدەتوانی 
تنۆكێك  تەنها  تۆ  دەكوشت،  دەنا خۆم   .. بشواتەوە  بنەماڵەكەمان 
خوێنت لە مندا نەپژاند خاڵۆزا، تۆ سەرچاوەی جۆگەلەیەك لە خوێنت 
لە مندا تەقاندەوە كە نەمدەزانی بەراوەكەی بەرەو كام بیابان بگۆڕم، 
ڕەنگە لە چاوی تۆدا دڵڕەق دەربكەوم، بەاڵم چاوەڕێی چی لە ژنێكی 
تەنیا دەكەیت كە لە نێوان مەرگ و ژیاندا هەمیشە جۆالنەی كردبێ ؟ 



2٠1 ذنَيك بةسةر منارةوة

من تا كەی ئەو مەرگە بە دوای خۆمدا ڕابكێشم كە تۆو ئەوانەی گوایە 
منیان خۆش دەوێ  بەسەر مندا سەپاندیان، من پتر لە زیندانی دەچم، 
ئەو ئازارەی لە مندا وەك گەردەلوول ڕۆحم بە ئاسماندا دەبات لە من 
نادوێ  بە تەنیا .. لە خودی ئازارەكەش نادوێ  .. گەر درۆت لەگەڵ 
نەكەم لە تۆ دەدوێ  .. لە عەزابێك كە تۆ بەئاگا  یان بێئاگا لە مندا 
بەجێتهێشت، ئارەزوویەكم نەماوە لە زیندانێكدا بژیم كە هەر هەموو 
ئەو كەسانەم لەگەڵدا بێ  كە زیندانەكەیان بۆ دروست كردووم، دەزانم 
كە هەموو كەس و كاری من و تۆ زەندەقیان چووە لەوەی بێوەژنێكی 
كوڕوكاڵی  كۆمەڵێك  دەژی و  خانوویەكدا  لە  بەتەنیا  جەحێڵ  جوان و 
سینەی،  باخی  باخەوانی  بوونەتە  ڕاگرتووەو  پاسەوانییەوە  بەناوی 
بەو  شادومانم  بێباكم و  پێدەگاتەوە،  پڕووپوچانەم  قسە  ئەم  هەموو 
تەنیاییەی خۆم، تۆش بۆ ئەوە هاتوویتەوە ئەو بێوەژنە ڕزگار بكەی 
بەناوی خۆشەویستییەك  یان  بنەماڵەكەو  پێناو حەیاو حورمەتی  لە 
كە چاوەڕوانی و خەم و خوێن كوشتی، ڕاستی نەخۆشی و مەرگی ئەو 
پیاوە گەورەترین ڕووداو بوو بۆ من كە هەموو ئیقاعی ژیانمی گۆڕی، 
تەنیایی پاش نەمانی شەو و ڕۆژانێكی زۆری پێبەخشیم كە لە خۆم 
ورد ببمەوەو خستمیە ناو تێڕامانێكی قووڵ، لەوە دڵگران مەبە گەر 
دەژیم كە  لەناو جەرگەی هێمنی و هەم هەرایەكدا  ئێستاكە من  بڵێم 
ڕاهاتووم و چێژی لێ دەبینم .. بەتایبەتی هەراو هوریای ئەو جەنگەی 
فێری گەمەی هێزو ملمالنێی كردم، هاتنەوەی تۆ بەم درەنگ وەختە 
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ناو  هەڵبدەیتە  گاشەبەردێك  وایە  ئەوە  وەك   .. دەكات  پەرێشانم 
گۆمێكی مەنگ ..

بێ   كردمەوەو  ڕووتت  تۆ  خاڵۆزا،  النەبرد  پەردەیەكت  بەتەنها  تۆ 
سیپاڵ و پۆشاك بەجێتهێشتم و وتت دەی ئازابەو بۆ خۆت بژی، بۆیە 
خاڵێك،  بەدوای  دەكاو  سەیرت  چاوەو  هەمووی  هەر  دونیایەكدا  لە 
ئافرەتە  ئەو  دەگەڕێ ،  ئافرەتێكدا  ناشیرینی  هەقایەتێكی  پەڵەیەك، 
هەر كەسێك بێ  گرنگ نییە .. بەمەرجێك ژن و خوشك یان دایكی 
ئەو پیاوانە نەبن، قسەزان بووم .. وانییە؟ دوای ئەو هەموو سااڵنە 
شیاوە یان نا؟ نیگاركێشان و كتێبەكانی تۆ كە بۆت بەجێهێشتم .. ئەو 
شەڕەی خۆم تێفڕێداوە فێری زۆر شتیان كردم، خۆ تۆ حەزت دەكرد 
لە شوێنیكی  لێتە..نا..  وا مەزانە رقم  بم ..!  ئازا  ئاوقات و  زۆرزان و 
رۆحی خۆمدا دەزانم منیش لەو گەمە خوێناوییەدا لەگەڵتا هاتم..بۆ 
هاتم؟ دەزانم كە خۆشەویستی بوو ئەم قەسابخانەیەی دروست كرد..
سەیری ئەو چوار تابلۆیە بكە كە كچێك لە ژێر هەر چوار وەرزەكەدا، 
زستان و بەهارو هاوین و پاییز، بە تەنیا وەستاوەو چواردەوری چۆلەوانییە، 
ئاسۆیەكی خوێناوییەو ڕەشەبایەك چۆن زیواڵ زیواڵ جلەكانی لەبەردا 
ڕەشەبا  باراندا جێدەمێنێ ،  بروسكەو  لەناو  قووت  ڕووت و  دادەكەنێ ، 
هاوینێكدا  لە  دەكات،  كەچەڵی  پایزێكدا  لە  دەكات و  دەسكەنە  قژی 
باو  لە زستانێكدا  ئێسقانەكەی ماوەتەوە،  تەنها پەیكەری  سووتاوەو 
و بۆران دەیشواتەوە، لە بەهارێكدا هەموو دەشتەكە سەوز بۆتەوە .. 
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كەچی ئەم بە تەنها وەك قەدی وشك هەاڵتووی درەختێك بێ  لق و 
پۆپ و گەاڵو چرۆ بە پێوە مردووە، من نەمدەویست بەناو ئەم ڕووباری 
خوێنەدا لەگەڵ خۆمدا سەفەرت پێبكەم، من سندووقێكی داخراو و 
تەقەت بووم، كەوتبوومە بنی زەریایەكەوە، سندووقێكی پڕ لە نامەو 
پەیامی نهێنی، پڕ لە دڵی كوژراو و چاوی كوژاوەو ڕۆحێكی مردوو، 
من  هەڵێنابێت،  كەڕەكیفەیان  كە  خۆزگە  حەزو  ڕازو  وڕێنەو  لە  پڕ 
خۆزگەم بوو بچمە سەر سەكۆیەكی بڵندو هەموو ئەم هەقایەتە ڕەش و 
جەهەنەمییە بۆ هەمووان بگێڕمەوە، لە تابلۆكانمدا ئەو خەون و خەیاڵ و 
ختوورە تاریكانەی خۆم ڕەسمكردووە، بەاڵم خۆزگەم بوو هێزم هەبێ  و 
بینووسمەوە، من وامدەزانی كە تەنها خۆم تەنیاو دۆڕاوم، بەاڵم بڕوات 
ئیتر  بینی،  بیست و  دیكەم  ژنی  كچ و  دواجار خەمی سەدەها   .. بێ  
شەرمم لە خۆم كرد ئەوەندە بكڕووزێمەوەو بالوێنمەوەو سەردولكە بۆ 
دەردی خۆم بڵێم، بە ژنێكی كینە لەدڵ و دوژمن بە پیاوم بزانیت یان 
نا .. گرنگ نییە، بەاڵم ئێرە مەملەكەتی قەیرە كچ و بێوەژنە تەنیاكانە 
.. مەملەكەتی ئەو كچانەی گەر زۆر بەختەوەر بن كڕین و فرۆشتنیان 
پێوە دەكرێت وەك ئەوەی لە بازاڕەكانی »عوكاز«بن، هەر هەمووشی 
پرسیارەكانت  كوڕەكانن،  براكان و  مێردو  باوك و  دەستی  قوربانی 
دەكرد،  برینەكانم  لەناو  گەمەی  تیژی  نووكی  كە  نەشتەربوون  وەك 
گەمەیەكی خوێناوی، تۆ هاتیتەوە مەعشووقەكەت قورتار بكەیت، بەاڵم 

تەندوورەكانی دۆزەخت ئاگرداو .. كوورەكانیت پتر جۆش دا...!((
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لێوەكانی  دەستەكانی و  نەكرێن،  پرسیارانە  لەم  یەكێك  هیچ  دەبوو 
پێكەوە دەلەرزین، نەیدەتوانی ئەو قوڵپی گریانە ڕابگرێت كە گەرم و 
بوو  دڵ  نە  شوێنە  ئەو  دەهات،  پەنهانەوە  شوێنێكی  لە  سەركردوو 
.. نە ڕۆح، لە سەرچاوەیەكەوە دەهات كە مەحاڵ بوو خۆیشی پەی 
تێپەڕیبا  بەوپەڕی خامۆشیشدا  گەر   .. بێت  بوو  هەرچی  ببات،  پێ  
سەرلەبەری حیكایەتی عیشق و دۆڕانەكەی بیركەوتەوە، كۆی چیرۆكی 
دابڕان و تەنیایی و مەرگ و جەهەننەمی جەنگێك لە دەرەوەو جەنگێك 
بگرێت،  بەرگەی  واڵتەدا  لەم  تەنیا  ژنێكی  نییە  ئاسان  كە  لەناوەوە 
هیچ نەیدەویست .. پێویستی نەدەكرد هیچ كامیان هیچ بڵێن، هەرچی 
دەنێو  بوو  خەنجەر  نووكی  گەمەی  بوو،  برینێك  هەڵكۆڵینی  دەوترا 
دڵدا، البردنی قەتماغەی برین لە دوای برین، دوای ئەو هەموو دەردو 
خوێنە .. ئەو قیامەتە .. چ خۆشی و خولیاو خەونێك ماوە؟ چەندە 
لەو دوو ڕێبوارە دەچن كە لە هەمان وێستگەی قەڵەباڵغدا بن، كەچی 
تا  كە  بێت  شەمەندەفەرێك  سواری  هەریەكەو  ببن،  وێڵ  یەكدی  لە 
ئەوپەڕی دونیا .. دوور دوور بیبات كە هەرگیز گەڕانەوەی نەبێ، دوو 
شەمەندەفەر بە پێچەوانەو ناتەریب باژۆن و بە درێژایی هێڵە ئاسنینەكان 
هەزارەها دڵی ئاشق بهاڕن. كەس نەیدەتوانی ئەو بێدەنگییە بشكێنێت 
لە  بتەوێت  كە  مینا،  لە  قەاڵیەك  بۆ  وابوو  دەستبردن   وەك  كە 
بنەوەڕا یەكێك لە میناكان دەربهێنیت، زۆر بە خشكەیی، كە بووەتە 
یەكێك لە بناغەی قەاڵی میناكان بێئەوەی بڕووخێت، ئەو ماڵە هێشتا 
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بۆنی نەخۆشی و مەرگی لێدەهات، هەناسەی پیسی دەردەدارێك وەك 
بوو،  نووسا  پەلەكانەوە  كەل و  هەموو  بە  بۆگەن و خەست  هەاڵوێكی 
كردبوو،  تەڵخ  نووستنی  ژووری  گەورۆنەكەی  بازنەیی و  ئاوێنە  هەتا 
ناڵەو كۆكەیەكی خنكاو لە قوژبنێكەوە دەهات كە بواری هیچ حەزو 
تاسەو یادگاری و هۆگربوون و تەماسێكی شیرینی نەدەدا لەنێوان ئەو 
دوو كۆنە یارەدا، كزۆڵەو داماوتر لە نەخۆشێكی هیوابڕاو، خامۆشتر 
ئافەرۆز،  تەنیاو  كەوتبوو،  كورسییەك  لەسەر  لەوێداو  مردوویەك  لە 
نەیدەزانی  قووڵ،  لیخن و  گۆمێكی  بن  لە  گاشەبەردێك  لە  خامۆشتر 
یان  گفتێك  نهێنییەك،  دركاندنی  ڕازێك،  چاوەڕێی  یان  بڕوات  ئاخۆ 
موعجیزەیەك بكات، گەر بڕوات چۆن هەستێت و لەكوێوە بڕواتە دەرێ ، 
ڕاڕەوی  دەرگاو  سەد  قەاڵیەكی  ناو  كەوتبێتە  دەچوو  لەوە  كتومت 
پڕ لە پێچ و لوول .. یان توونی بابا، هەستان و جواڵن و هەنگاونان و 
گرانترە،  كێوێك  گواستنەوەی  لە  ماڵئاوایی  بەنیازی  زاركردنەوە 
بینیوییەتی و  فلیمەكاندا  لە  تەنها  كە  دیمەنێكە  دڵڕەقترین  ئەمەیان 
بەرامبەر  پاڵەوانی  كە  خوێندوویەتییەوە،  ڕۆماندا  هەندێك  لە 
ژووردا  هەمان  لە  هەیەو  میوانێكی  نەزانێت  كە  بێت  بێئاگا  ئەوەندە 
چاوەڕێی وشەیەكی لێدەكات، چاوەڕێی هەر جووڵەو هەناسەو نیگاو 
ئاوڕدانەوەیەك، چەندە غەریبن بە یەكدی، هەر چاوەڕێیەو ..كەچی 
هیچ،  چركە بە چركە هەستی دەكرد میوانێكی ئێسك گرانە، وەك 
پێبگات  پەیامێكی  ئازادبوونیدا  ساتەوەختی  دوا  لە  كە  بەندكراوێك 
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كە هێشتا بەقەد سااڵنی زیندانی پێشووتری.. مەرجە لە بەندیخانەدا 
بەندیخانەكەدا  حەوشەی  لە  كە  لێبێنن  وازی  بێئەوەی  بمێنێتەوە، 
نییە، ماڵێكەو  ئێرە زیندان  هەناسەیەكی پاك هەڵبمژێت، بەاڵم خۆ 
دەرگاو پەنجەرەی تێدایە، كەسیش دەرگاكانی دانەخستووە، ئەمەیان 
تا ئەوپەڕی غەمهێنە، تەنها شتێك وادەكات بەرگەی سووكایەتی و ئەم 
بڕیوەو  بۆ  بگرێت وەاڵمی پرسیارێكە كە سەدەها میلی  كەمبوودییە 
دەیەوێت لە دەمی ئەو خانمەوە گوێبیستی بێت، بۆ وەك پاڵەوانی 
مێزەكەی  لە  پیاوانە هەڵناستێت و شەقێك  تووڕەییەوە  بە  فلیمەكان 
بەردەمی هەڵنادات یان هەر شتێكی دیكە لەو ناوەدا، شراق ..شراق.. 
دەرگاكە بەدوای خۆیدا دابخات و بێ  ئاوڕدانەوە بڕوات، بێ  ماڵئاوایی و 
گلەیی، بێ  باوەش و گریان و خواستی بەخشین و ئاشتبوونەوە .. بۆ؟ 
چەندە خۆی شكەستەباڵ و بەزیو دەبینێ ، چەندە پیرو پەككەوتەو الڵ، 
پێشبینی دەكرد دیدارەكە وەك سەرشانۆیەكی پڕ هەراو هوریاو دراما 
پڕ بێت لە دەمەتەقێی گەرم و گوڕو نەبڕاوە، پرسیارو وەاڵمی یەكتربڕ، 
ڕستەی درێژ كە كۆتایی نەیەت، پڕ لە گەڕانەوەی بۆ دوێنێ  و سەد 
بەڵێن بۆ بەیانی، چ فێڵێكەو چ هێزێكە وای كردووە ئەو ئافرەتە ئەو 
هەموو قەهرو خامۆشییە بكاتە میوانی سێیەمی ئەم ماڵە؟ چ نهێنی و 
چ ڕازێكە؟ هەتا گەر واش بێت .. چی ئەمی وا دەمبەست كردووەو 
بۆنی  لەناكاو  بلەرزێنێت؟  بێدەنگییە  ئەم  هەوای  ناكات  ئەوە  زاتی 
سووتانی شتێك دێت و تا دێت پتر هەوای سەر سەری هەردووكیان 
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پڕدەكات لە بۆنسۆ، دەترساو نەیدوێرا بپرسێ  ئاخۆ چی لەسەر ئاگرەو 
دەسووتێت، هێشتا خانمی ماڵ بێئاگایە، بۆكڕووزێكی كوشندە گێژی 
دەكرد، تەم و دووكەڵێك تاو تاوە بەرچاوی تاریك دەكرد كە نەهێڵێت 
ڕوون و جوان دەم و چاوی ببینێت تا بزانێت بێباكە یان ئەویش ترسێك 
لە نیگاكانیدا دەخوێندرێتەوە، تاو تاوێك هەوای بالكۆنەكە لەو تەم و 
نیو  و  الو  دەیبرد،  دەهات و  شنەبایەك  كە  دەبۆوە  پاك  دووكەڵە 
كە  دەنوێنێ  خۆ  ڕووخسارەدا  لەو  چی  بزانێت  زەحمەتە  وەستابوو، 
هێشتا وەك جارانی شیرینە: ڕق، تۆڵە، خەم، خۆشنوودی، گومان، 
ژوورەكانەوە  لە  دووكەڵێك  دەهات  تا   .. چی   .. تاسە  یان  ترس 
دەهات و لەناو دەرگای كراوە بەسەر بالكۆنەكە چڕتر دەبۆوەو بەسەر 
هەوایەكی خنكاوەوە هەردووكیانی لوول دەدا، كە دەقاودەق پتر بە 
وردە  وردە  بكۆكێت،پاشان  كە  وەها چڕ  دەبۆوە،  ئەمدا چڕ  دەوری 
بەدەم باوە و بەو ئاسمانەوە شی دەبۆوە، دەستی برد بۆ پەرداخەكەی 
بەردەمی، كەچی ئاوی تێدا نەبوو، سووڕاحی ئاوەكەش لەسەر مێزێكی 
دیكە بوو كە سێ  هەنگاوی دەویست بیهێنێت، شەرمی دەكرد ئەو سێ  
هەنگاوە بنێت، چەند جارێك ویستی هەستێت، كەچی وەك ئەوەی 
بێتەوە، خانمی خانەخوێش هێشتا  نەیتوانی ڕاست  بێت  بوو  ئیفلیج 
الو و نیو وەستابوو لە منارەكە ڕادەما، كتومت وەك ئەوەی لە بااڵی 
عاشقەكەی بڕوانێت و تاس بیباتەوە، لەوە دەچوو بێباك بێت یان زۆر 
ئەستەم بێت ئاوڕێك بداتەوەو ببزوێت تاوەكو بزانێت چی دەسووتێ  و 
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ئەم دووكەڵە لەكوێوە دێت، ئەم میوانەی لە دوور واڵتەوە هاتۆتەوە 
چاوەكانی  نەیدەزانی  كە  كۆكی  ئەوەندە  دەخنكێ ،  دەكۆكێ  و  بۆچی 
لەتاو  بە قەهرو خەمێكەوە  یان  تاوی دووكەڵەكە  لە  ئاو  لە  پڕبوون 
خامۆشی ئەو خانمە ڕووی تێناكاو وەستاوە بە هەردوو چاوان دەگری، 
منارەیەكەوە  دیار  بە  تابلۆیەك دەچوو كە  ناو  لە خانمی  ئەوەندەی 
ڕێك  هەڵبڕی  سەری  كە  نەدەچوو،  حەقیقەت  لە  ئەوەندە  ڕاماوە.. 
لەسەر دیوارەكەی بەرامبەری تابلۆیەكی گەورەی بینی كە تا ئەو حەلە 
تابلۆكە  ڕوونتر  دەڕەوییەوە  دووكەڵەكە  كە  ڕانەكێشابوو،  سەرنجی 
دەردەكەوت كە نیگاری وەستانی خانمێكی ڕەشپۆش بوو بەدیار بااڵی 
منارەیەك كە سەری دەیدا لە هەورەكانی ئاسمان، تۆ بڵێیت ماڵەكە 
گڕ بگرێت و كەچی خانمی ناو تابلۆكە هەر نەجووڵێت هەروەك خانمی 
ئەوەندە  بایی  منارەیە  ئەو  خۆشەویستی  دەكرێت  بالكۆنەكە،  ناو 
سەرمەستی كردبێت كە نەخوازێت لەناو توانەوەی ڕەنگ و هێڵەكاندا 
بە  ژوورەكانەوە  لە  كە  گڕەكە  دووكەڵ و  لە  بێباك  دەرەوە،  نەیەتە 
هەر  بدات و  گەمارۆیان  لرفەوە  لرفە  بەدەم  پاشان  بێت و  خشكەیی 
 .. نا  بدەن،  فڕێ   خۆیان  بالكۆنەكەوە  لە  كە  بكەون  فریا  ئەوەندە 
خانمی ناو بالكۆنەكە وەها عاشقانە وەستاوە لە بەرامبەر منارەكەی كە 
مەحاڵە باكی بە سووتان بێت، زۆر بێ  خەمتر لە خانمە ڕەشپۆشەكەی 
ناو نیگارەكە، هێشتا دووكەڵەكەیەو چواردەوری خانمی ناو تابلۆكەی 
تەنیوە، گوێبیستی قرچە قرچی سووتانی شتێك بوو كە مەحاڵ بوو 
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بزانێت چییە،  لەوەدایە گڕەكە بە ترس و شەرمەوە یان فێڵەوە دزە 
بگاتە  زمانی  بڵێسەوە  كڵپەو  پۆی  پەل و  هەزاران  بە  پاشان  بكات و 
هەاڵتن  فریای  ئەم  كە  هەڵیلووشێت  هەیە  هەرچی  شتێك و  هەموو 
نەكەوێت، فریا نەكەوێت ئاوڕ لە ماڵێكی سووتاو بداتەوە كە بێوەژنێك 
تیایدا ئاگری تێبەر دەبێت، بێگومانە لەوەی كە تا دێت سیپاڵی بەری 
دەبێت بە دووكەڵ، خەریكە ڕەنگەكانی ناو تابلۆكە لەبەرچاوی تێكەڵ 
دەبن یان دەتوێنەوە، هیچ كامیش لەو دووانە ناجووڵێن و خامۆشن، 
ئاخۆ گوێكانی بە دەنگێكەوە دەزرنگێتەوە یان هەر بەڕاستی یەكێك 

لەو دوو ئافرەتە بە چرپەوە كە خەم و فیگاری لێ  دەتكێت دەڵێت:
))ئەوا .. من ڕۆیشتم!((

ئەم بەدەم كۆكەوە ویستی هەستێت و بڵێت:
))ئاخر .. بۆ كوێ ؟((

نەبا  بكاتەوە  زار  بكات و  قسان  نەیدەتوانی  كە  دەكۆكی  وەها  بەاڵم 
دووكەڵێكی زۆرتر بچێتە خوێنییەوە، ماوەیەكی زۆر كورت مابوو بۆ 
بمرێت،   .. بكەوێتە خوار  زاری  لە  بەرلەوەی  كە  ناتەواو  ڕستەیەكی 
ڕستەیەك بە وتنی و زاركردنەوە دووكەڵەكە بیخنكێنێت، بە نەوتنی 
خەم و قەهرێك بیكوژێت، ڕستەیەك كە لەناو سووتاندا .. لەناو دووكەڵدا 
بیری  بەتەنها چەند وشەیەكەو  نەبێت، ڕستەیەك كە  مانایەكی  هیچ 
چۆتەوە، كەچی داڕشتنەوەی لەوە گرانترە كە خەیاڵی بۆی دەچێت 
دیالۆگەكە  هەموو  یادی..هەر  نەیەتەوە  ئەكتەرێك  وەك  ئەگەر  ..كە 
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نایەتەوە زەینی ، مەگەر بگەڕێت بۆ ڕستەیەك .. ڕستەیەكی حەكیمانە 
تاوەكو نەبێتە گاڵتەجاڕی بەردەم بینەرانی خۆی، بە ئاستەم گوێی لە 

ڕازێكە یان خەیاڵی خۆی درۆی لەگەڵدا دەكات ..
))نیازت چییە .. بەر لە سووتان چیت هەیە بۆ وتن؟((

كۆكین لێنەدەگەڕا هیچ بڵێت .. دووكەڵ لێنەدەگەڕا هیچ ببینێت ..
دەیوست پڕ بە دونیا هاوار بكات .. بەدەم نووزەیەكەوە دەخنكا.

))منیش .. وا ژەهراوی دەبم ..!((
دەیویست  دەهات  دووكەڵەكەوە  لەناو  شەرمەوە  ترس و  بە  دەنگێك 
دڵنیابێت كە دەنگی خانمی ناو بالكۆنەكەیە یان لە غەیبەوە دێت .. 

كە بە چرپەوە دەڕژایە ڕۆحییەوە ..
))ئەوە گەر تۆ پێشتر .. بەر لە ئێستا ژەهراوی نەبووبیت!((

خەمی ئەم ڕازە وەك قوڕقووشم ڕژایە گوێچكەكانییەوەو لەوێوە بۆ ناو 
هەناوی جۆگەلەی بەست، لە حەیبەتی ئەم ڕستەیە وەك حەیوانێكی 
كێوی كەوتە سەر هەر چوار پەالن و تەكانی دەدا بگاتە دامێنی خانمی 
وەك  ئازارێكەوە  بە  گڕەوە،  لەپی  بەسەر  سووتاو  ماڵی  لە  بێباك 
كەڵەكێوییەك لە ژێر چەقۆدا بێت دەیقرخاند كە هەمان دەنگ هاتەوە 

..
))درەنگە .. بانگم دەكات .. من دەڕۆم ..!((

لەپی دەكوتاو كوێرئاسا نەیدەتوانی دەرگاكە بدۆزێتەوە .. دەیویست 
بڵێت ..
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))خەریكە دووكەڵ بگاتە خوێنی دڵم ..((
كەچی كڵپەیەك وەك چۆلەكەیەكی سووتاو لەسەر زمانی نیشتەوەو 
نەكرا هیچ بڵێت .. دیسانەوە گوێی زرنگایەوە بەو دەنگەی مەحاڵ بوو 
ئاراستەكەی بزانێت .. وەلێ  دڵنیابوو دەنگی ئافرەتێكە كە دووكەڵ و 

خەم ڕەشی كردووە .. گڕو كەرخ ..
))هەموو گەڕەك دەسووتێ  ..!((

ڕووەو بالكۆنەكە لەسەر هەر چوار پەل دەخوالیەوەو دەستی دەكوتا 
تاوەكو بگاتە دامەنی تارمایی ئەودیوی دووكەڵەكە، گومانی لەوەدابوو 
كە ئاخۆ ئەمەیان ڕژانی چڕی تاریكی شەوێكی ئەنگوستەچاو بێت یان 
ئەوەی  وەك  دەدرەوشایەوە  ڕۆشن  منارەكە  هێشتا  كەچی  دووكەڵ، 
مانگ  یان  بهاوێژێت،  پڕشنگان  سەرییەوە  بەسەر  گەورۆنە  چرایەكی 

تەواو نەوی بێت و خۆی بكات بە كاڵوی سەری ..
))تكایە فریام كەوە .. دەرگاكە لەكوێوەیە؟((

سادەو  وا  وەاڵمێكی  بۆ  نەمابوو  شتێك   .. نەمابوو  كەسێك  لەوێدا 
هەم مەرگهێن ئامادەبێت، شتێك دەسووتا بێئەوەی هیچ خۆڵەمێشێك 
لەدوای خۆیەوە بەجێبێڵێت، بێئەوەی ئەو خانمە بترسێت و بلەرزێت 
یان وەك هەر ژنێك بداتە هاوارو قریشكەو باوكەڕۆ .. یاخود كە پارچە 
پەڕۆكێك لە ماڵەكەدا گڕدەگرێت زۆر بە تاو و تینەوە گەر جامە ئاوێكی 
دەست بكەوێت پڕی بداتێ  بەنیازی كوژاندنەوە بكەوێتە هەلەكەسەما، 
شتێك بوو لە ناوەوە دەسووتا یان لە دەرەوە؟ بۆنەكە لە سووتانی 
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گۆشت دەچوو یان پەڕۆو پاتاڵ، بۆ تاوێك دووكەڵەكە تەنكتر بوو .. 
بڵند بەسەر سەریانەوە دەڕەوییەوە، بۆنسۆكە كەسكوونتر .. گوێی 
زرنگایەوە بێئەوەی دڵنیا بێت كە دەنگی وا مەحاڵە لە ئادەمیزادێكەوە 
بێت، كە نائومێد بوو لە گاگۆلكێ  گەیشتن بە دامێنی خانمی فریادڕەس، 
ڕاستەپێ  هەستایەوەو ڕێك كەوتە بەردەم خانمی ناو تابلۆكە .. وای 
لێوەكانی دەجوواڵن ..  لە سەرسامی .. ئەو ژنە ڕەشپۆشە ئاشكرا 

چرپەی ڕازەكە وەك تۆزی ڕەنگەكان دەڕژان ..
))دەمێكە دەسووتێ  .. هیچ نییە .. دڵێكەو دەسووتێ  ..!((

نەدەكرا بڕوا بە چاوەكانی بكات .. دەبوو تا زووە لەو جەهەننەمەی 
تێیكەوتووە دەربازی بێت ..

))دەرگاكە كوانێ  .. لەكوێوە دەرچم؟((
هەناسەكوژ  بەرتەنگ و  قەفەزێكی  دەنێو  شێت  بێزارو  مەلێكی  وەك 
دیوارو  بە  دەدا  خۆی  قەفەزدا..  بە  بدا  خۆی  باڵەفڕێوە  بەدەم  كە 

جامخانەو كەل و پەلەكاندا ..
))ئێرە جێبێڵە .. درەنگە منارەكە بانگم دەكات.((

))بۆ كوێ  بچم .. لەكوێوە؟((
))ئەوێندەرێ  ..((

))ئەوێندەرێ  .. كوێیە .. ئەوێندەرێ ؟((
))من دەڕۆم .. بانگم دەكات ..!((

))من ڕێ  دەرنابەم .. خەریكە دەخنكێم.((
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ئیدی تەواو..خەون بێت یان خەیااڵ.. راچەنی و تەم و مژێك قوالنج 
بە قوالنج دەڕەوییەوە..هیشتا بۆنسۆیەك ناو باڵكۆن و ئاسمانی سەر 
سەریانی تەنیبۆوە..دووكەاڵ هەردوو چاوەكانی میوانی ناوەختی تاریك 
خوارەوە  كەالوەكانی  لە  دووكەڵەكە  چڕی  ئەمجارەیان  كرد..  لێاڵ  و 
و  هەست  كە  دەهێنا..  هێرشی  بالكۆنەكە  منارەكەو  ترۆپكی  رووەو 
خوستی نەماو خامۆش بوو،خانمی خانەخوێ  وەها ڕۆچوو بووە ناو 
دانیشتووە،  بالكۆنەكە  لەناو  كەسێك  نەدەكرد  هەستی  كە  خەیااڵ 
قیت و  منارە  هەڵوەریوەكان و  پەپوولە  كوژراوەكان و  باڵندە  ئەلبوومی 
چەماوەكان هەڵبداتەوە، ئازارێكی كوشندە وەك مار بەناو دەمارەكانیدا 
لەگەڵ تەوژمی خوێندا بە پێچ و لوول ڕێگەی خۆی دەكردەوە تاوەكو 
كەڵبەی ژەهراوی لێ  گیر بكات، دوای ئەو هەموو هەڵكۆڵینە لە ڕۆح و 
یادەوەری خۆیدا، گەڕانەوە بۆ ئەو هەموو شوێن و ڕۆژو مانگ و سااڵنە، 
چوونەوە بۆ سەر یەكەمین زریكەی لەدایكبوون و یەكەمین فرمێسك و 
یەكەمین دڵۆپە خوێن و یەكەمین ماچ و یەكەم دابڕان و یەكەم دۆڕان .. 
وەك سەفەری ڕووبارێك وابوو بەناو دۆزەخدا، گۆڕەوشارێك بوو كە 
یەكەمین شیری مەمكی دایكی بەدەم ڕشانەوەیەكەوە  بە دەم و لووت 
بهێنێتەوە، یەكەمین تف، یەكەمین جنێو، یەكەمین چاوسووركردنەوە، 
یەكەمین سەر شكان و دڵشكان و ڕۆح شكان و چاوشكان، لە قوژبنێكی 
پەنهانی ڕۆحیدا گومانی هەبوو لە هەر هەموو مانا شاراوەو ڕازو نیازی 
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قەتماغەی  هەڵدانەوەی  تێبگات  بوو  مەحاڵ   .. خۆی  وڕێنەی  ئەم 
برینەكانی و ئەو خوێن بەربوونە چی لە زیندەگی ئەم دەگۆڕێت، ئەم 
ئەگەر  كە  دەدا  داخراوی  دەرگایەكی  لە  دەست  هەردوو  سەرو  بە 
بشكرێتەوە.. هەر بەسەر كەالوەدا دەكرێتەوە .. بەسەر دۆزەخێكدا 
ئەو  درێژایی  بە  زەالمە  ئەو  لە جۆشدایە،  ئەم  بۆ  كە دەمێك ساڵە 
وەك  هەڵدەدایەوە،  الپەڕەكانی  هێواشی  بەگران و  زۆر  دانیشتنە 
بە  هەالبووەكان  هەال  پەپوولە  كوژراوەكان و  باڵندە  بترسێت  ئەوەی 
بە  خنكاوەوە،  چریكەی  بە  ڕەنگەكانەوە،  تۆزی  پەڕوباڵ و  خوێن و 
ئەو  گەمارۆی  دەرێ  و  بێنە  ئەلبوومەكانەوە  لەناو  قرتاوەوە  دەنووكی 
غەریب  شەرمن و  میوانێكی  وەك  كە  بدەن  شیكە  و  رێكپۆش  پیاوە 
هۆ لەوێ  دانیشتووەو هەناسەی لەخۆ بڕیوە، شپرزەیی و نیگەرانییەك 
دەشارێتەوە هەر وەك ئەوەی لەوە بترسێت نیگاری منارە الربووەكان 
هەر بەڕاستی بەسەر ئەودا بڕووخێن و لە ژێر داروپەردووی منارەكەدا 
بخنكێ ، نەیدەزانی بیر لەچی دەكاتەوە، دوای ئەو خوێن بەربوونە بۆ 
چ وەاڵمێك دەگەڕێ ، هەر قسەو وەاڵمێك مردووترە لەوەی لەو بالكۆنە 
دەری بكات، لە ڕامانی بەرامبەر ئەو منارەیەی كە چاوەكانی ئەم قیت و 
سەركەش دەیبینێ، هەوایەكی گەرم لە دەرەوە بوو یان لەناو سینەی 
پڕ لە جۆشوخرۆشی ئەو خەمە پەنگخواردووەی كە جۆگەلەی سەر 
بڕبڕەی پشتی پڕكرد بوو لە ئارەقە، لەزەتی لەو شنەبایە دەكرد كە 
هەمیشە خەیاڵی خۆی بێت یان راستی ..بۆنی كوێستانەكانی دەهانی 
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.. بۆنی گەاڵو گوڵ و چرۆو بەفری نەتواوەی سەر ترۆپكی چیاكان، 
سەیرە كەسێك لەوێداو لەسەر كورسییەك دانیشتووەو تەپڵەكەكەی 
هەتا  كە   .. دوور  هەنگاو  دوو  تەنها  جگەرە،  ئاغزە  لە  پڕكردووە 
ناتوانێت ناوی بنێت كۆنە یار، هەر وەكو ئەوەی نەهاتبێتەوەو هێشتا 
ئەوەی  وەك  هەر  بێت،  خوارد  گیری  زەریاكانەوە  كێوەكان و  لەودیو 
ئەمەیان خەونێك بێ  و هیچی دیكە، گەر وا نەبێ  مەحاڵە دونیا ئەوەندە 
خامۆش بێت، ماقووڵە منارەیەك لە پیاوێك پڕ ئەفسوون و جوانتر بێ 
كە سااڵنێك لەمەوبەر ئاشنای ببوو، منارەیەك قیت و قۆزو ڕاوەستاوتر 
ڕووخانی  منارەكەو  الربوونەوەی  درۆی  دەكات  هەست  ئێستا  بێ..؟ 
ڕقیان  كە  كڕنووشبەرانەیە  هەمیشە  گرگن و  پیاوە  ئەو  بیانوویەكی 
بڵندییە  ئەم  سەنگینی  سۆنگەی  لە  هەر  سەربڵندییە،  وەستان و  لە 
گەرەكە بیڕووخێنن، چ هەوایەكی پڕ لە غوربەتە، منارەیەك سێبەری 
ناو  كزۆڵەو خامۆش و الڵەی كە چەقیوەتە  پیاوە  ئەم  گەورەو چڕی 
كورسییەكەی .. تەواو تاریك كردووە .. تاریكتر لەوەی لە تارمایی 
جیابكرێتەوە، پیاوێك كە ناوێرێت سەر بڵند بكات و تۆزێك لەو منارەیە 
بڕوانێت و بزانێت چ فەزایەكی داگیركردووەو خۆ ئەگەر ڕاستە كەمێك 
كە  خانمێك  بۆ  دەكا  نەوی  سەر  بەڕێزەوە  ئەوەیە  هی  الربۆتەوە، 
بەتەنیا دژ بەم هەموو بۆرە پیاوانەی شار جەنگاوە، الربوونەوەیەكە 
مێردە  هەموو  لەو  بێوەژنێكی قەشەنگ پشتی  كە  پای شەرمێك  لە 
بڕیوەتە ئەم .. ئەمەیان  گولەو عاشقە ساختەبازانە كردووەو چاوی 



شَيرزاد حةسةن216

چ جوانییەك و چ ئازایەتییەكە كە شایستەی نەك الربوونەوەو كەمێك 
سەر نەوی كردنە، بەڵكو شیاوی هێالنەیەكە لە گوڵ دامەزراو لەسەر 
ئەوەندە سەری هەڵبڕی  ئاسمانەوە،  بەو  ترۆپكی خۆی، شانشینێك 
نەیدەتوانی  بۆوە،  خاو  دڵی  تەواو  كە  ڕوانی  بااڵی  لە  منارەكەو  بۆ 
خۆی  بەپێوە  چیتر  بكات،  دوورواڵت  میوانی  سەیری  بداتەوەو  ئاوڕ 
بانگێك  سەرەتای  كە  خەوێك  یان  ماندوو  خەیاڵێكی  ڕانەدەگرت، 
هەناوی  لەناو  هاوارێكیش  دەكرد،  بانگی  تیاچوون  مەرگ و  بۆ  بێت 
منارەكەوە بانگی دەكرد بۆ ڕابوون و مانەوە، شتێك وەك مینایەكی 
ناسك لە ناوەوەیدا وردوخاش دەبوو، دەتوت لەم ماڵە كۆنینەدا خۆی 
بۆتە ماڵێك بە هەزار پەنجەرەوە كە هەرهەمووی بەیەكەوە لە ترسی 
دێت و  شێت  ڕەشەبایەكی  دەشكێن،  دەكەن و  هاڕە  بوومەلەرزەیەك 
هەموو شتێك دەبات، برووسكەو باو و بۆرانێك، وەیشوومەو ئافاتێك، 
بەم  پیاوە  ئەم  هاتنەوەی  سەفەرو  عیشق و  هەقایەتی  هەموو  هەر 
درەنگ وەختەو مەرگی پیاوێك لەم ماڵە .. بێوەژن كەوتنی .. هەر 
هەمووی .. تاكە شتێك كە لەم خەوە بەئاگای بێنێت وەستانییەتی 
نزیكترە  ئەوەشیان  هەتا  بەاڵم  منارە خۆشەویستەی،  ئەم  لەبەردەم 
لە خەیاڵ، ئاوڕێكی دایەوە تاوەكو دڵنیا بێت كە قسەی بۆ كەسێك 
دەكرد .. گرنگ نییە ئەو كەسە كێیە، ئەویش لە منارەكە ڕامابوو وەك 
ئەوەی بوونەوەرێكی زیندوو بێت، لە چڕی سێبەری منارەكە بەسەر 
نینۆكەكانی  ببینێ،  ڕووخساری ئەمدا .. زۆر ئەستەم بوو نیگاكانی 
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خۆی دەخواردو جار جار سمێڵی خۆی دەكرۆشت، ڕەنگە لەوە داخدار 
بێ كە عاشقانە نەیگرتە ئامێز .. 

))كە باڵەكانم نەمابن .. چی بگرمە ئامێزم؟!((
لەوەتەی  كە  تەنیا  بێوەژنێكی  الی  خەرابات،  سەر  هاتۆتەوە  ئەم 
بەسەر  وا  دەكات  هەست  وا  هەمیشە  بۆ  ڕاگەیاندووە  جەنگەكەی 
منارەكەوە وەستاوەو هەرگیزاو هەرگیز دانەبەزیوە، ڕووت و قووت، هەر 
دەكەن،  سەیری  خوارەوەڕا  لە  خڕبوونەتەوەو  شار  خەڵكی  هەموو 
دەمەو  هەموو  وەك  دیسانەوە  چاوەڕێ ،   .. وڕماو  واق  سەرسام و 
تاوەكو سەر  پێدەكات و  باڵەفڕەی  خەیاڵێك  یان شەوێك  ئێوارەیەك 
داهاتووە  تاریك  دونیا  دەنیشێتەوە،  سووكێ   هەڵیدەگرێ  و  منارەكە 
كەچی خەریكە هەتاو بەو بانی منارەوە دەیسووتێنێ ، خەون بووبێت 
یان ڕاستی .. دوای لە هۆش خۆ چوون و وەئاگاهاتنەوەی ڕۆژێكی وا 
ژیاوە كە هەموو ئازارو قەهرو ترس و دڵەڕاوكێ  و ڕسوابوونێكی كۆی 
تەمەن و زەمەنێك لە خۆیدا چڕ دەكاتەوە، ئەوكاتەی بەسەر سەرییەوە 
دەباراند،  بەسەردا  گەندەپەڕیان  شاپەڕو  ڕیقنەو  كۆتر  سەدەها 
سوێند  دەكات و  هەڕەشە  دەكرد،  كاسی  باڵەكانیان  هاشووهوشی 
دەخوات كە ئەگەر واز لەو منارەیەو گەڕەكەكە نەهێنن خۆی هەڵدەداتە 
خوارێ  و .. چش لەوەی كە كەللەی كاس و پڕ لە ژاوەژاوی بەسەر گاشە 
بەردێكەوە دەپژێت، چش لەوەی دەمرێ  و چیرۆكێكی بریندار كە لە 
كە  خوێنین  ڕووبارێكی  بە  بوو  گرت و  خوێنەوە سەرچاوەی  تنۆكێك 
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تیایدا وەك پووش و پەاڵش سەرئاو كەوتووەو نازانێت دەكەوێتە ناو چ 
ناو  ئاگری  گێژەنێكەوە، دەنگۆی ژنێكی ڕووت بەسەر منارەوە وەك 
هەڵەداوان  بە  چاوترووكانێكدا  لە  دەكات و  تەشەنە  پەاڵش  پووش و 
حەشاماتێك گرد دەبێتەوەو ئەڵقاو ئەڵق چواردەوری منارەكە دەگرن و 
گەمارۆی دەدەن، كەسانێك لە بڵندگۆكانەوە بە ترسەوە هاوار دەكەن 
.. كەس سەرنەكەوێت .. كەس توخنی ئەو ئافرەتە نەكەوێت، هەمووان 
نزیك  منارەكە  لە  كەس  تكایە   .. هەڵدەبڕن  سەر  بڵندایی  ڕووەو 
نەبێتەوە، ئاپۆرەی عەزازیلێكەو .. تەجاڵەو هاتووەو هێرشی ئاجووج 
یەكدیدا دەقژقژێن .. هات و هاواری پۆلیسەكان  بەناو  و ماجووجە.. 
لەناو شەڕو گێچەڵی الوە تووڕەو تۆسنەكان كە لە هیچە قاقا لێدەدەن و 
شەڕە جڕت دەكەن، هۆڕنی ئۆتۆمبێلەكان گیرخواردو لەوبەر جادەكە، 
مەكتەبلی،  عەالگەفرۆش و  كوڕیژگەی  سەدەها  داڕژانی  ڕاكەڕاك و 
ئیسعافەكان،  جەرگبڕی  ناڵەی  پۆلیسەكان و  قەمەرەی  واقەواقی 
حەیامان  خۆ  ژنینە  ئەیەڕۆ  بەسەر..  عەبا  ژنێكی  چەند  شاتەشاتی 
چوو، زریكەی ئۆتۆمبێلی ئاگر كوژێنەوە، پیرو گەنج.. هەر هەمووان 
بە ڕۆحێكی ئاهەنگسازییەوە هاتوونەتە سەیرانی ئەو بەزمەی كەسیان 
نازانێت ناوی چییە، هەر هەمووان حەز دەكەن كە ژنێكی ڕووت ببینن 
كە وا بەسەر ترۆپكی منارەكەوە مانی گرتووەو دانابەزێت ..خۆزگەیانە 
بیبینن، هەر لە داخی ڕماندنی منارەكەش خۆی عیبرەت كردووە، تا 
ئێستا كەس شتی وای نەكردووە .. كوا لە كوێیە؟ دیار نییە .. ئەیەڕۆ 
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خوشكینە .. براینە .. لەوەتەی ئەم شارە هەبووە ئەوەیان یەكەمجارە 
ژنێكی بەحەیاو حورمەت خۆی بكات بە پەندی زەمانە، وانییە خەڵكینە 
.. خوا بناسن .. درۆو دەلەسەیەو .. دوژمنەكانی بۆی هەڵدەبەستن، 
گوایە داوای كردووە سەرۆك خۆی نامەیەك بنووسێ  كە پەیمان بدات 
ئەو مڵۆزمانە واز لەو منارەیە بهێنن، نا .. داوای كردووە سەرۆك خۆی 
بێت، قسەی قۆڕ سەرۆك ئیش و كاری نییە بۆ دەڵەقۆڕێكی وا بێتە ناو 
ئەم شێتخانەیە، تازە كەللەیی بووەو دانابەزێت و یەكێك دزە بكات و 
سەربكەوێت، خۆی فڕێ  دەدات .. هەرزەكاران ئەم تێكقژقژانە بە هەل 
دەدەن و  تەكان  بیژمۆتانە  دەكەن و  ژنەكانەوە  كچ و  بە  تیلك  دەزانن 
خوایە  نیعمەتی   .. دەڵێن  بەالقرتێوە  دەنووسێنن و  پێوە  خۆیانیان 
ژنێكی ڕووت بەو ئاسمانەوە بفڕێ  و بكەوێتە باوەشی یەكێكمان .. با 
باوەشی من بێ  هیچم نەدیوە .. ئای لە كوڕی فاتە دۆمێ  .. خوشك 
عەرەبانە ئێمە چیمان دیوە؟ بڕواتان بێ  كوڕینە .. خۆی هەڵبداتە 
خوارێ  لەت و كوتی نامێنێ  .. هەر بە ئاسمانەوە وەك پۆڕی ژێر چنگی 
هەڵۆكان دەخورێت .. قوڕ بەسەری .. مەگەر بن ددانی چی نێرەوزی 
تەقەلال  هەموویان  هەر  نایدۆزێتەوە،  .. خواش  بگەڕێین  ناوەیە  ئەم 
دەدەن لە دەروازەی بنەوەڕا بچنە ناوەوەو سەربكەون، هیچ نەبێ  بە 
ڕووتی بیبینن، كە خۆی هەڵداوێت سەدەها پیاو و كوڕوكاڵ باوەشی 
بۆ دەگرنەوە، یەكێك هاوار دەكات، لێیگەڕێن .. لەو بێوەژنە عەزرەتییە 
لە  وای  نەرمان،  نەك  ڕەقان  بكەوێتە سەر ڕەپ و  ئەوەیەتی  قەستی 
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عاجباتی ئاخرزەمان خوشكینە، ژن و كچە ئەلمۆدەو عەبا بەسەرەكان 
خۆ الدەدەن نەكا خوێنی پیسی ئەو بێ  دەرپێیە بێ  نوێژیان بكات .. 
هەزار  دەبێتە  چاوتروكانێك و  گاڵو،  قەحپەی  چێ   تاشین  بە  سەرت 
كوتە گۆشتی وردو جنراوی ژێر دەست و پێی پیاوەكان و تۆاڵزەكان، 
تۆپەڵە مووی بابردوو لێرەو لەوێ  كە هەرزەیەك بە دوایدا ڕادەكات، 
ئەمەیان چ هەقایەتێكی درۆزنە، چ خەیاڵێكی ڕەشە، چ مۆتەكەیەكە، 
شارێكی شێت و پڕ لە هەقایەتی درۆو واتەوات، منارەی چی و ئافرەتی 
ڕووتی چی، هەر هەمووان دەگەڕێن ئاسەوارێك نادۆزنەوە، هیچ شتێك 
نەماوە، تاڵە موو .. لەتە گۆشتی جنراو و كوتراو و خوێنی وشكەوەبوو 
بەناو لەپی تەڕو ئارەقاوی پیاوەكان و هەرزەكانەوە ماوەتەوە، ناكرێت 
بێت،  هەڵبەستراو  درۆو  هەقایەتێكی  هەمووی  هەر   .. بوو  ئەوەی 
چیرۆكی ژنێك كە نزیك بەم منارە نیمچە داڕووخاوە ماڵێكی بووە، 
بووە،  كەڵەكە  یەكدیدا  بەسەر  داروپەردووە  هەموو  ئەو  هەقایەتی 
كەالوەو گووفەك و سەرەنوێڵكی پڕ لە پشیلەو سەگی تۆپیو، خشتی 
كۆنینەو داڕزیو كە لە ژێر پێاڵوی سەدەها پیاو و كوڕوكاڵی بێ ئیش و 
منداڵی سەركەو بنكە دادەڕزان و دەبوون بە خۆڵەپۆك، هەر هەموو 
دەگەڕان بۆ شتێك .. هەر شتێك كە نەزانن چییە، دەڵێی خەیاڵی 
تەنیا چی  بێوەژنێكی  و شەڕی  داتەپیو  منارەی   .. چیرۆكنووسێكە 
دەسەلمێنن، هەر دەڵێی داستانێك بووە .. ئەفسانەیەك لە دێرزەمانەوە 
دەماو دەم ئەم بۆ ئەوی دەگێڕێتەوە، هەر هەقایەتبێژێك و رستەیەك 
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و دووانی خستۆتە سەر..بڕێكی دیكە لە فانتازیا.. هەموو كەس لەم 
الوێك،  كوڕە  بالكۆنێك و  بۆ  دەگەڕێ ،  كۆن  خانوویەكی  بۆ  شارەدا 
 .. دەگەڕێن  شارە،  ئەم  گەڕەكی  كۆنترین  لە  باڵەخانە  كۆنترین 
خەمخۆران و دۆستانی هونەر بۆ ئەلبوومی مەلە كوژراوەكان، پەپوولە 
پیرو هەڵوەریوەكان، مینیمااڵ و كۆتەڵی چكۆلەو گەورۆنەی منارەكان 
.. تابلۆی جێماو و بێ  ناوەكان .. بۆ پیاوێك كە لەناو ئەو بالكۆنەدا 
بە درێژایی ئەو ڕۆژە بینراوەو كەچی لەناكاو لە ژێر تەم و دووكەڵێكی 
چڕدا ونبووە، میوانی ناوەخت و كەس نەناس، شەڕانی و دەم بە هاوار 
كە وای كردووە خانمی خانەخوێ  دە جاران لە شەققەی باڵ بداو وەك 
كۆترێكی هەڵەتە كە هەڵۆیەك ڕاوی بنێت و خۆی فجووق بكات ڕووەو 
منارەكە، هەر جارەو خۆی بە دیواری منارەكەدا دەداو دوا جار خۆی 
جاریش  دە  بردوویەتی،  خۆیدا  لەگەڵ  گێژەلووكەیەك  نەگیراوەو  بۆ 
شكستەباڵ كەوتۆتەوە بن دەست و پێیان، لە ترس و تاوی مەرگ هێزو 
وەك  »با«و  لەپی  لەسەر  كەوتنەوە  باڵەفڕەیەك و  دیكەو  تەكانێكی 
لەناو  خواردووە،  گێژی  بالكۆنەكە  منارەو  لەنێوان  پەڕەمووچێك 
بە  عاشق  خەڵكە،  ئەو  سایلی  براكانی  باوك و  هۆمەرو  حەوشەكەدا 
یاهوویەكی وا سرك نیشانەی لێ  دەگرنەوە، مەحاڵە نەیپێكن، پڕ بە 
ئاسمان دەچریكێنی و گمەی خوێناوی و گەندەپەڕو شاپەڕەكانی پێكەوە 
ناو  دادەبارێن، ئەوە خودایە گمەی غەریبی كۆترە خۆشەویستەكەی 
هۆمەر  كە  پاسەوانەكانیش  بناسنەوە،  خۆیان  قەفەزەكانی  هێالنەو 
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دەبینن غیرەت دەیانگرێ  .. نەكەن وا بیپێكن كە بمرێ ، تەنها گڕی 
بچووك  دێت  تا  كە  دەترسێت  ئەوەندە  بەس،  بیخات و  ساچمەكە 
دەبێتەوە، بچووك و بچووكتر .. هەر بەقەد پەپوولەیەكی نەخشینی لێ  
گەورە  هیچ  بەهرام  لێكدەدات و  بااڵ  بالكۆنەكە  ڕووەو  دەمێنێتەوە، 
نەبووە، هێشتا هەر منداڵەكەی جارانەو لەناو بالكۆنەكەو بە ژوورەكاندا 
دیكە  پەپوولەی  سەدەها  وەك  بیگرێ   گەر  دەشزانێت  دەنێ ،  ڕاوی 
دەرزی ئاژنی دەكات و ناچار بەسەر ئەو تابلۆیە دەنیشێتەوە كە هەر 
هەمووی پەپوولەیەو ئەوە خوایە نەیدۆزێتەوە .. پەپوولەی پیرو باڵ 
زیندووی  مەرگ و  بە  نەیگەیەنێت  مۆتەكە  ئەو  نییە  شەو  هەڵوەریو. 
نەكاتەوە، ڕۆژ تێناپەڕێت گۆڕەوشار نەدرێت، هەر دەبێت ئەم عەشقە 
ڕووت و شێتانەیە بۆ منارەكە سووڕی هەمیشەیی شەهادەت بێت كە 
دەماو دەم خەڵكی شارێك بۆ یەكدی دەیگێڕنەوە، زیندوێتی ئەو بێت 
تەنها  كە  ئەفسانەیەك  ئەفسانە،  بە  بوون  پاشان  زاران و  لەسەر 
دەیگێڕنەوە،  یەكدی  بۆ  خڵەفانێكەوە  وڕێنەو  بەدەم  پیروخەڕۆكان 
هەقایەتی خۆهەڵدانی ژنێك ، یان بە پەیكەربوونی ژنێكی ڕووت كە 
وەك فریشتەیەك باڵەكانی كردۆتەوەو ترسێك لە مەرگی خۆیی و ڕمانی 
ترسی  یان  زەوی،  سەر  بگاتە  لێناگەڕێت  خۆشەویستەكەی  منارە 
منارەیەو ناهێڵێت شۆخێكی شەیدا بە بااڵی ئەمدا بكەوێتە بن دەست و 
ئابڕووی  كە  ژنێك  بۆ  دەنێرن  نەفرەت  تف و  حەشاماتەی  ئەو  پێی 
شارێكی بردووە، هەر ئەو ترس و تۆقینە بااڵی بە منارەكە دەكرد تا 
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كوڕگەل،  خوارەوە  لە  دەیزانی  كە  فەلەك،  عەرشی  لە  بیدا  سەری 
باوەشی  دەكەوێتە  ئەوەی  لەسەر  هەوەسباز، شەڕیانە  هارو  خورت و 
كامەیان، ئەفسانەكە دەڵێت بەرلەوەی فجووق بكات قژی پڕو پەخشی 
بە هەزار  پیرەوە  گەنج و  بە  نێرەوز  درێژبۆتەوەو  منارەكە  دامێنی  تا 
دایگرنە  زووتر  بكەن و  تا پرچی دەسكەنە  دەستەوە خۆیان هەڵداوە 
خوارەوە، منارەی تاین چەندین گەزی دیكە هەڵكشاوە، قژی پەخش و 
پڕی وەك هەورێكی ڕەش سێبەرێكی چڕو تاریكی ئەو حەشاماتەی لە 
یەكدی وێڵ و پەشێو كردووە، وەلێ  هەندێك سوێند دەخۆن كە خۆ 
دیكە  نەبووە،هەندێكی  دیكە  هیچی  خەیاڵێك  لە  جگە  هەڵدانەكەی 
سوێندی قەڵەوتر دەخۆن كە خۆی هەڵداوەو كەوتۆتە بن دەست و پێی 
سەدەها مەزن و منداڵ، كە گەڕاون و هەر یەكەو توند بە هەردوو دەست 
گەرەكی بووە بیگرێتە ئامێز، كەچی جگە لە تارمایی و سێبەری پەرت و 
سات  ئان و  نەگرتووە،  نەدیوەو  دیكەیان  هیچی  خانمێك  هەاڵتووی 
لە  تووڕهەڵدراو  فریشتەیەكی  وەك  ئەو  بەرجەستەی  پڕو  تارمایی 
ئاسمانەوە هەر هەموو پیاوە نەوسنەكانی بە شەوارە خستووە، هەر 
هەموو ڕەنگەكانی بەهەشت لە چاوەكانیدا پڕشنگی داوەتەوە، سەدەها 
گەنج بە هەڵەداوان بەدەم بای غارەو دۆخین و قایش و پانتۆڵەكانیان 
كردۆتەوە، بەدەم كەفە ژیلكەی لەاللێوەوەو شەهوەتێكی هەڵچوو لە 
خوێندا وەك )قەومی لووگ( پەڕوباڵی فریشتەكەیان هەڵپرووكاندووە، 
بە سەدەها پیرو مەالو فەقێ  و دەروێش بەدەم زیكرو تەهلیلەو هایووهوو 
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.. زرم و كوتی دەفەكان كە بە ئاسمانەوە دەخوالنەوە .. زرم و كوت 
چ  هەڵساوە،  چی  لەپای  قیامەتە  ئەم  تێبگات  كەس  نەیانهێشتووە 
هات و هاوارو دادو فیغانێكە .. خودا هاوار .. وەك »قەومی لووت » 
تەفرو توونامان نەكەی .. خودا ئەوەیان چ زەاڵلەتێكە .. چ كوفرو چ 
حەرامێكی گەورەیە كە قیامەت نزیك دەخاتەوە، دەرگاكانی بەهەشت 
كڵۆم دەداو .. هەر هەموو دەرووەكانی جەهەننەم سەر وااڵ، گەرچی 
سەروەختی نوێژ نییە .. بۆ دەركردنی ڕۆحی شەیتان لەم ناوەدا با لە 
هەموو مزگەوتەكانەوە بانگ بدەین، بە هەردوو دەست چاوانیان دەگرن 
.. هەتا زووەو گاڵو نەبووین ئەو كچی ئیبلیسە لەم ناوە دووربخەنەوە، 
سەڵەوات و  گریان و  ئیستكبارو  ئیستیغفارو  دۆعاو  بڵندگۆكانەوە  لە 
هەموو  بەسەر  منارەوە  هەزاران  بەسەر  خۆپاككردنەوە  ئایەتەكانی 
هاوارو زەناو چرپەكانەوە زاڵ دەبێت، هەوا دەترسێ  و دەشڵەژێ ، تاقە 
منارەی تەنیاو هەتیو لەو ناوەدا كە بانگی لەسەر نادرێت، بە ترس و 
حەیبەتێكەوە وەك پیرەپیاوێك عزرائیل دەستی لە ئەوكی نابێ و قژی 
هەڵبووەرێت، ئاواهی منارەی تاین تاوناتاوێك خشتەكانی هەڵداوێت، 
سینگوڕكی  خشتێك  نەبا  دەدا  پەنا  خۆ  ترسێكەوە  بە  هەركەسەو 
دوعاو  بانگ و  هەموو  ئەو  تاوی  تین و  بە  ڕەشەبای  بەدەم  بكوتێت، 
باریك و  قامیشێكی  وەك  هەر  دێت،  بەالدا  تاین  منارەی  سەاڵتەوە 
منێ  و  وانەبووە،  هەرگیز  بترسێت،  خۆی  شكانی  لە  وشكەوەبوو 



225 ذنَيك بةسةر منارةوة

قەستییەتی خێرەومەندێك بێت و سایلی منارەكانی دیكە بانگ و سەاڵ 
بۆ نزیك و دوور بنێرێت، بۆ تاوێك سەر لەرزیو و پەشۆكاو بەدەم ئەو 
قیامەتەوە بێئاگا بوو لە خۆشەویستەكەی خۆی، هاڕەو داڕژانی »اللە 
اكبر .. اللە اكبر« لە هەزار الوە چی كۆتری سەر منارەكەو فڕندەكانی 
سەر گومبەت و ناو ئاسمانی شاری گێژو زەندەقبردوو كرد، پۆل پۆل 
سەدای   .. دەشێوان   .. تێكدەقژقژان  یەكدیدا  بەناو  شاردا  بەسەر 
دەهات،   بەالدا  پتر  منارەكە  تێكدەدا،  فڕینیانی  ئاراستەی  بانگەكان 
و  ئافات  لە  پڕ  وەرزێكی  لە  كە  دەهاتەوە  وەیادی  تاین  منارەی 
لە  شمشێربەدەست  هەزاران  دێریندا  زەمانێكی  لە  وەیشوومەداو 
ئاگریان  ئاواهی  عەرەبییەكانیانەوە  ئەسپە  بەسەر  بیابانەكانەوە 
كردۆتەوەو  گەمارۆیان داوە.. تا چاو بڕدەكات ئەو ناوە ڕەش و بۆر 
دەچۆوە، درۆ بێت یان ڕاست ئاپۆڕەی خەڵكەكە لە ترسی الربوونەوەی 
تەنگەتاو  بەپەلەو  تۆاڵز  و  پیاو  سەدەها  بە  دەتەكینەوە،  منارەكە 
كوڕوكاڵ  سەدەها  داڕژانی  بكەون،  نوێژەكانیان  فریای  گەرەكیانە 
شەپۆل شەپۆل گەمارۆی منارەكە دەدەن، شان و شەپیلك لە یەكدی 
ڕووت  ژنێكی  بۆ  هەڵدەبڕن و  سەر  قەرەپەستەوە  بەدەم  گیردەكەن و 
دەگەڕێن، ئەو ژنەی سەد جاران لە بڵندگۆكانەوە گوێی لە ناوی خۆی 
دەبێت و بەر نەفرەتی ئیماندارەكان دەكەوێت، هاوارو نەعرەتەی وا بڵند 
كە لەوەدایە پەردەی گوێیەكانی بتەقن و خوێن بە الجانگییەوە داچۆڕێت 
..چ ئعجووبەیەكی ئاخیرزەمانە .. عەالمەتی هاتنی تەجااڵ و .. عەزازیل و 
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.. ئاجووج و ماجووج-ە .. كەیف و سەفای بێچووە شەیتانەكانە .. 

زەنگی كڵێسایەك بە شەرم و ترسەوە بەسەر هەواوە شەپۆالن دەداو 
سەر  ناقۆاڵی  سەاڵی  بانگ و  دەنێو  بزر  گوێ ،  دەگاتە  ئاستەم  بە 
شەپۆڕو  شین و  گەمەی  دەنێو  خۆی  لەناكاو  گومبەتەكان،  و  منارە 
ژێر  لە  خۆی  دەدۆزێتەوە،  ڕەشپۆشدا  ژنانی  كچان و  دادوفیغانی 
عەبایەكی چڵكندا دەشارێتەوە كە لە تەك سەدەها عەبای دیكە بە 
دەوارێكی  ژێر  ئەستووندەگی  بە  داكوتراو  هەڵواسرابوو،  بزمارێكەوە 
ڕوومەتی  لە  ژنەكان  سایلی  بیناسنەوە،  چووبوو  هەترەشی  ڕەش، 
سەردولكەی  دەیالواندەوە،  ئازیزمردە  وەك  دایدەڕنی و  دەداو  خۆی 
ژنەكان گڕی بەردایە هەناوی، هەر هەمووان لە چاوی ئەودا دەبوون 
بە قەلەڕەش و .. قاغ .. قاغ.. بەو غەڵبەغەڵبەوە لەوە دەچوو هەر 
لە هەمووان بۆ چارەڕەشی خۆی بگری، ئەویش  دابڕ  كچێك و ژنێك 
بۆ شتێك، بۆ ڕازێك و خەمێك دەگریا كە مەحاڵ بوو هیچ خانمێكی 
ڕەشپۆشی ژێر ئەو دەوارە ڕەشە دەركی بكات، كەس نە وەاڵمی ساڵوی 
دەدایەوەو نە بەخێرهانی لێدەكات، سەردولكەی پیرەژنە غەمگینەكان 
ڕۆحی هەالهەالو پەژمووردە دەكات، تاوێك و دوو و سێ  وەك ئەوەی 
بیناسنەوەو گومانی لێ  بكەن .. بەدەم پرتەو بۆڵەوە قاوی دەدەن، بە 
شاتەشات لەنێو گریان و واوەیالی نەسرەوتی ژنەكاندا وەدەری دەنێن، 
شیوەنەوە  بەدەم  پرسەكاندا  لە  ئەوەندە   .. دە  دووان و  پرسەیەك و 
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دادەنیشێت .. پیر دەبێت .. هاوار دەكات و دەپاڕێتەوە .. خودا هاوار 
.. بۆ نامكوژیت؟ چەندەها جار دوا كەس خۆی كە تەنیاو بێكەس و 
بێ  ماڵ لە ژێر ئەو دەوارە ڕەشانەدا دەمێنێتەوە، غەریبەمااڵ و ئافەرۆز 
بۆ بێ بن بوونی خۆی شیوەن دەكات، لە دوورەوەش گوێی لە ناوی 
ئەعوزوبیلال .. ئەستەغفیروڵاڵ دەبێت..   .. نەفرین و  دابارینی  خۆی و 
خودایە پەنامان بدەیت و دووربین لە فاحیشە .. لە فسق و فجوور .. 
لە دێڵەبەبای ئاخیرزەمان، چ قەهرو دۆڕانێكەو خۆی نەبان دەكات، 
بەزم و ڕەزمی شایی و گۆڤەندێك لە گەڕەكدا فریوی دەدا، كەچی ئان و 
تۆسندا خۆی   تووڕەو  ژنی  و  پیاو  پێی سەدان  لەژێر دەست و  سات 
دەبینێتەوە .. نە شاییەو نە قاو و قریوەی سەرچۆپیكێش، پێ  كوتانی 
كچان و كوڕان سەرمەستی حەزو سۆز نییە لەناو هەڵقەی نەپساوەی 
سەرو  كەللەی  پەنجەكانە،  كوتانەوەی  ڕەشبەڵەكە  ئەم  شاییكەران، 
.. سینەی پڕ لە حەسرەتە ..بێئەوەی كەس .. هیچ كەس .. هەتا 
كۆنە یاریش گوێی لە هاوارو قیژەی نییە، بێئاگا لە خۆی .. وەك 
گوێبیستی  بام  بێت،  كێوەكانەوە  زەریاكان و  لەودیو  هێشتا  ئەوەی 
ناڵەی بێت، كێ  دەتوانێت سەدەها بازنەو دیواری ئەستوورو هەڵچنراو 
كردوون،  گەرمی  سازو  خوێن  ڕەشبەڵەكی  كە  ببڕێت  مەردووم  لە 
لێرەداو هەنووكە مێردە نەخۆشەكەی دڵی بۆی دەسووتێت، لەوێندەرێ  
مێردە مردووەكەی لە گۆڕدا ڕادەچڵەكێت كە دەبینێت شار میرخاس و 
دەست و  بن  لە  دەدات  تەقەلال  بەپەلەپڕوزێ   نییە،  تێدا  جوامێرێكی 
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پێی هەموواندا دەریبێنێت و قورتاری بكات، كەچی ناتوانێ ڕاستەپێ  
بەرزبێتەوە، نە قاچەكانی ماون و نە دەست و پەنجەكانی تاوەكو بڕنەوە 
ژەنگاوییەكەی لە دیوارەكەوە دابگرێت و بكەوێتە تەققە تاوەكو باڵوە 
ئەو  كە  بدات،  قاویان  و  بكات  بووە  بەلەسە  شێت و  حەشاماتە  بەو 
مڵۆزم و لەندەهۆرانە نیازی ناو چاوانی دەخوێننەوە، پەالماری دەدەن و 
وەك فەردە پەتاتەی ڕزیو بەدیواریدا دەدەن، هەر بە حەواوەیە كە 
پیاوە  ئەو  لەتەك  دەیكوژنەوە،  دیسانەوە  دیكە  جارێكی  دەیبینێت 
كەسیرەیە دەمرێت و گۆڕەو شار دەدرێت، هەر ئەوەندە نا .. هێشتا 
كەناری و  بولبول و  دەكوژرێن،  ڕاوكراوەكانی  باڵندە  كە  حەواوەیە  بە 
كەوی باوك و براكانی بە قەفەزەوە وردو خاش دەكرێن، ڕەشبەڵەكی 
خوێن گەرمەو گوێی لە قریوەو قاقای مەرگهێنە، هەزاران پەپوولەی 
فڕینەوە  بەدەم  هەڵدەفڕن  كەالوەكانەوە  لە  كە  بوواردو  ڕەنگ  بۆرو 
دەنێو  حەشرەدا،  ڕۆژی  ئەو  هەنگامەی  هەراو  لەناو  هەڵدەوەرن، 
پۆڕو  قەتێ  و  كەناری و  كۆترو  و  كەو  سەدەها  هەڵوەریوی  پەڕوباڵی 
داڕژانی  باشووكەو ڕیشۆڵەو پاساریدا، دەنێو  سوێسكەو قەلەباچكەو 
پەپوولە بە تۆزبووەكاندا ون دەبێت و خۆی لە یاد دەچێت و هەرگیز 
منارەوەیە؟  بەسەر  لەكەنگێوە  ..؟  چۆن  ..؟  بۆ  ناكەوێتەوە  بیری 
گەیشتۆتە سەر  یان  زەوی؟  ناگاتە سەر  هەڵداوە..بۆچی  گەر خۆی 
عەردێكی ڕەقەنی و بووە بە هەزار هەزاران ڕۆحی جنراوی ناو لەپ و 
بن دەست و پێی گاگەل، جارێك و دوو .. دەو .. سەدەها جار لەپەو 
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ڕەق و  ڕەپ و  تیژ،  تیغ  وەك  منارەی  سەدەها  بەسەر  دەكەوێت  ڕوو 
چەقیو تا ناو هەناوی، جارێك بەسەر تەوقی سەردا كە كەللەی سەری 
ببێت بە دوو لەتەوە، جارێك لە ناوگەڵەوە لێكدی هەڵدەزڕێت، دوا 
نیگاو كەچی هێشتا منارەی مەعشووقی وەها بڵندو سەركەش، وەها 
قیت بە ئاسماندا ڕۆچووە كە سەری دەیدا لە كەشكەاڵنی فەلەك، بە 
زمانی قوڕو خوێن و گڵ و خۆڵەپۆك بانگی دەكات، بڵندتر لە هەرای 
ناقۆاڵی پیاوە خوێنخۆرەكان، قووڵترو پاكتر لە بانگ و سەاڵی هەڵفڕیو 
بۆی  میهرەوە  سۆزو  بەوپەڕی  دیكەوە،  منارەكانی  گومەزو  بەسەر 
دەنووشتێتەوەو گەرەكییەتی وەك كۆترێكی دەنووك خوێناوی و نیوە 
مردووی ناو هێالنەی زاركی خۆی دەنێو خوێن و قوڕولیتە هەڵیبگرێتەوە، 
وای لە خانمی خوێناوی .. لەوی هێشتا كچ و تازە مەمك كردوو .. 
لەوی مێ  .. لەوی بێوەژن .. نە كچ و نە بێوەژن .. لەوی بێ  بن .. 
بێوەژن و لەتەژن .. لەوی هیچ و .. باپووسكەو .. بابردەڵە .. لەوی 
كوژراو وەك خەیاڵ و ڕۆحێكی گوزەر كردوو بەناو جەهەننەمدا.. بەناو 
زەمەنی زریان و وەیشوومەدا، لەوی تەنیاتر لە )مریەمی مەجدەلییە( 
بەردبارانە،  الوە  لە سەد  دەكرێت،  خوێنەو سەنگەسار  ئاودامان  كە 
سەری دەتاشن و دۆو دۆشاوی بەسەردا دەكەن و پشتاو پشت سواری 
نە عیسایەكی موعجیزە دێت  قیامەت،  تا  كەرێی دەكەن و شاربەدەر 
دەنێو خوێناو و كەڵەكە بەردەكان هەڵیبگرێتەوەو ئاوڕ لە ئاپۆرەی 

خەڵكی بداتەوەو بڵێت:
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))كێ  لە ئێوە كە گوناهێكی نەكردووە .. بەردێكی تێبگرێت!؟((

دەم  ئەو حەشاماتە  لەناو  نادۆزێتەوە  ئافرەتێكی جگەرسۆزیش  هیچ 
هاوسۆزو  وەك  ئەم  دەكەن،  تاشراویدا  بەسەری  ماست  كە  بەهاوارە 
هاورەگەزی خۆی پەلی بگرێت و ژنانە ڕایفڕێنێ  و بیخاتە ژێر عەباكەی 
خۆیی و لە دەست و چاوان بیشارێتەوە، جوامێرێك لەو ناوە پەیدا نابێت 
كە لە ڕاهی خودا یان شەیتان تا بیمارستانێك ڕایفڕێنێ  و لەوێندەرێ  
ماقووڵەكانی  پیاوە  لەوێندەرێ   لێرە دەمرێت و كەچی  بكەن،  تیماری 
تەزبیح  بەدەم  گووگرە  كوڕوكاڵی سمێڵ  ڕیش سپی خێڵ و  بنەماڵەو 
هەڵگڵوفینەوە سەر لە بن گوێی یەكدی دەنێن و بە چرپەوە دەدوێن، 
چۆن چۆنی كوشتنی حەاڵڵترە؟ بە خەنجەرەكەی بابە گەورە گۆشاو 
گۆش سەری ببڕن یان بالیف بخەنە سەر دەمی تا دەخنكێت؟ دوو 
یان  چەمێك  ناو  هەڵیدەنە  ببەستن و  قاچەكانییەوە  بە  بەرد  گاشە 
براكانی وكوڕگەلی  دەرمان خواردووی بكەن؟ چاوەڕێ  بكەن تاوەكو 
ئەو بەرەبابە كە هەڵەتەی واڵتان بوون بێنەوە یان تا زووە سەرنگومی 
بكەن؟ ئەم دەكوژرێت و دونیاش پاك و خاوێن دەبێتەوە، كەس و كاری 
ئابڕوومەندو ژنان و كچانی بنەماڵە بێ  سەرئێشەو داوێن پاكتر لە جاران 
پرسەو  لە  نامێنێت،  نێوچەوانەوە  بە  ڕەشە  پەڵە  ئەو  دەژین، چیتر 
شایی ناكەون، پیاوانی نامووسپەرست دەست و پلیان لە خوێنی ڕەش و 
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پیسی ئەم پاك دەكەنەوە، هەر هەموو دەست بەیەكدا دەدەن .. خودا 
هاوار .. ئەوە چی بوو؟ كەی لە تایەفەو بەرەبابی ئێمە ژنی وا بێ 
شەرم و چەقاوەسوو هەبووە ..؟ ئاخر بووە ژنێك شەرەفی هەر هەموو 
قەبیلەكەی بخاتە ژێر كەوشەكانی و مل لەبەر ملی یەك دونیا نێرەوزی 
ئەم شارە بنێت؟ وەها چاو قایم گوێ  لە باوك و براكانی و هەر هەموو 
لەناو  كاسەوە..؟  بخاتە  خۆی  خوێنی  نەگرێت و  گەڕەك  پیاوانی 
هەقایەتەكانیش عاجباتی وا نەبووە، ژنان و كچانی بە شەرم و شكۆی 
بنەماڵەو خزم و خوێش پێكەوە هەموو شوێنێك دەپشكنن بۆ كەل و 
وێنەكانی  شانەو  و  پێاڵو  سۆل و  بە  دەگات  تا  جلەكانی..  و  پەل 
كۆدەكەنەوە، هەر هەموو سكێچ و نیگارو تابلۆكانی .. هەرچی بۆنی 
ئەمی لێ  بێت دەنێو كانتۆرو چەكمەجەو جانتاو خورجین و بووخچەكان 
دۆستانەو  نامەی  چی  ناسنامەو  بسووتێن،  مەرجە  هەمووی  هەر   ..
كاغەزەكانی دڵداری و دەفتەری یادگارییە شەرمنەكان، كۆی كتێبەكانی 
فكرو فەلسەفەو ڕۆمانەكان و چیرۆك و دیوانی شاعیرە تازەو كۆنەكان، 
ئەلبوومە زۆرەكانی نیگاركێشە رۆژهەاڵتی و ڕۆژئاواییەكان، دەبوو هیچ 
و  دەبێتەوە  راست  مردن  لە  داماو  كزۆڵەو  نەمێنێت،  ئاسەوارێكی 
دەپاڕێتەوە كە دەست لە سووتاندنی ئەو شتە خۆشەویستانەی نەدەن، 
ئاخر ڕۆحی ئەم وا دەنێو ئەو پارچە كاغەزو كتێب و ئەلبوومانەدایە، 
سوێند دەخوات بیدەنەوەو ئیتر سەری خۆی هەڵدەگرێت.. چ مردوو 
 .. دەردەچێت  ئابڕوومەندە  مەملەكەتە  لەم  زیندوو..  چ  و  بێت 
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پۆلیسەكان بە قامچی و قیرپاچ لە دە الوە هەموو ئازای جەستەی ئاگر 
دەدەن .. فاحیشەی دێڵەبەبا سەد جاران سوێندت خواردو درۆت كرد، 
تابلۆیەكی خستۆتە بن باڵی و بەدەم بای غارەوە هاوار  كوڕە الوێك 
دەكات .. تۆ بشمریت .. تابلۆكانت نەمرن .. دەیەها تابلۆی دەكەوتنە 
هەرزەو  بەدەست  نیگارەكانی  دەیانشێال،  مەردوومەكان و  پێی  ژێر 
مێردمنداڵەكانەوە، مینیماڵ و كۆتەڵی منارەكان كە چەندەها شەو و 
ببە،  بڕۆو  تااڵن و  بردبوو،  بەسەر  داتاشینیان  هەڵكۆڵین و  لە  ڕۆژی 
ئاسنگەر بە بەروانكەی سووتاوەوە، قەساب بە كێردەوە، پینەچی بە 
قوڕو  گەچ و  ژێر  نوقمی  ئاودامانی  خەلفەكان  وەستاو  چەكوشەوە، 
چیمەنتۆی وشكەوەبوو دەوریان دەدا و قژوقاڵی ئاڵۆزكاویان دەسكەنە 
دەكردو لە ڕەگەوە هەڵیاندەكەند .. قەحپەی دەڵەقۆڕ ئەو منارەیە بوو 
بە چی؟ قەسەم بەوەی خەڵقی كردین ئەو منارەیەت تێببڕین .. خوێ  
بكەنە دەرپێكەیەوە..ئاڵۆشداری تێرنەخۆرە، لە ژێر تەبارو قورسایی 
ئەو پیاوانەی بەسەرییەوە سەگانە تەكانیان دەدا دەكەۆیتە سەر ئاخ و 
ئۆف و ناڵەو قیژە.. كەچی پتر لەزەتیان لە نێربوونی خۆیان دەكرد 
..  بێهوودە بوو گریانی خوێنینی، بەدەم جنێودانەوە بە نووكە شەق 
ناوهەناوی  كە  كوشندە  وەها  هەڵدەدا،  تێیان  كوشتن  نیازی  بە 
هەڵتەكێت، بە سەرە سم لێكدا لێكدا ناوگەڵیان هەڵدەتەقاند، دەگریا 
نەك لەتاو ئەو هەموو ئازارو ئەشكەنجەیە، بەڵكو ئەوە خوایەو بزانن 
بێ    .. بەخشندەیە  بینوێنێت  تا  دەخەنێتەوە  بنیادەمە،  ئەمیش  كە 
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زیاتر  لەشی خوێنی  كوتانەی  لەت و  پارچەو  لەو  سوودە، دەخوازێت 
بێتەوە، گەرەكییەتی خۆی خڕ بكاتەوە ..  تا بەزەییان پێدا  بڕژێت 
ددانێك و  ئەنگوستیلەوە،  بە  قرتاو  پەنجەیەكی  لە  جگە  دەگەڕێت و 
لە الڕوومەتی  پێكەوە  ژنەكان  هەموو  نادۆزیتەوە،  هیچ  قژ  تۆپەڵێك 
خۆیان دەدەن .. وەیش .. وەیش بابان وێران .. بەو جوانییەوە خۆی 
كرد بە عیبرەت، ژنە ترسنۆك و تەریوەكان لەتەك كچە نەباڵقەكان و 
تازە باڵقبووەكان بە پشتدا دەكەون و پتر سڵ دەكەنەوە نەكا فیچقەی 
خوێن كە لە ژێر زەبری شەق و پێلەقە فرتە بكا و ئەوان گاڵو بكات، 
دەیەها پیاوی تووڕەو تۆسن و نەوسن لەتەك ئەو هەموو گەنجە خورت و 
داخدارو ئاگرگرتووانەدا تەقەلال دەدەن چنگیان بیگاتێ  كە وەك تەنێك 
وەك  مەییو،  خوێنی  لە  گۆمێك  وەك  دەدرەوشێتەوە،  عەزاب  لە 
سەربازو  پۆلیس و  فەقێ  و  مەالو  كراو،  دەسكەنە  قژی  لە  تۆپەڵێك 
دارستانێك  دەنێو  میزراح  وەك  ئەمیش  بەسەر سەرییەوەو  باشبۆزغ 
لەالق دەخولێتەوە، لە خۆی دەگەڕێت و لەناو ئەو ئاپۆرەیەدا مەحاڵە 
خۆی بدۆزیتەوە، لە چاوتروكانێكدا كوڕە الوەكەی بەر دڵی دەبینێت، 
دەكات،  بۆ  هاواری  ئاسمان  بە  پڕ  جارانەوە  میهری  یادی سۆزو  بە 
بەدەم قیژەو گریانەوە بانگی دەكات، كەچی وەك پشیلەیەكی تۆقیو 
نەزانێت  كە  سەرلێشێواو  شپرزەو  هەڵدەزنێت،  منارەكەدا  بەسەر 
ئاراستەی ئەم هاوارە لەكوێوە دێت، هەر خودی هاوارو قریشكەكە لە 
منارەكە  لە  گەزێك و  چەند  بوو،  دەنگدانەوەی  سەداو  الوە  سەد 
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تا  لێدەدات  سەوڵ  باسك  قۆڵ و  شان و  بە  هەر  خوارێ ،  دادەخزێتە 
ونی   .. مەحاڵە  تازە  بكەوێت،  فریای  ببڕێت و  خەڵكە  ئەو  زەریای 
دەكەی .. ونت دەكات، لەوە وردوخاشترە ئەم بەدی بكات، توێ  توێ  
خۆی هەڵدەداتەوە، بەناو خۆیدا ڕۆدەچێت تا دەگاتەوە سەر شاراوەترین 
برین لە ڕۆح و لەشیدا، سەر یەكەمین دڵۆپە خوێنی ڕژاوی سااڵنی پڕ 
لە شەڕوشۆڕ كە ئەم خاكەی سوور كرد و كەچی نەیتوانی ئەو دڵۆپە 
دونیایە  لەم  تووڕەییەك  ڕق و حەسرەت و  چ  بباتەوە،  لەبیر  خوێنەی 
ناچار  دەخوات،  خۆی  لە  تەنها  داخە  ڕق و  ئەو  زانی  كرد،  تەرەی 
دڵخوازی سپڵەو نادیدەكەی خۆی بەخشی تاوەكو كەمەكێ  ئاسوودە 
بێت، چ ڕۆژێكی سووتاو بوو كە خۆر لەناو چاوەكانیدا ئاگری دەكردەوە، 
ئەو تنۆكە خوێنانەی هەنووكە دەڕژێن دەیبەنەوە سەر ئەو خوێنەی 
لەناكاو لە نیوەڕۆیەكی گەرمدا دەرپێكەی پڕكرد، زەندەقی دەچێت و 
كچەی  لە  تۆقیوتر  دەكاتەوەو شپرزەو  پاكی  پاتاڵ  پەڕۆو  بە  دایكە 
عازەبیت و سەرو  ئیتر   .. تەواو   .. كچەكەم  مەترسە   .. تازەباڵقبوو 
عوزرشۆر .. مانگی جارێكەو تەواو، وای لەو هەموو خوێنەی جۆگەلە 
دەكات و هەرگیز نابڕێتەوە، ڕۆژێكی گەرمتر لە هەموو ڕۆژەكان دایكەو 
خوشكەكانی و ژنانی دەرودراوسێ  و بە دەیەها دەستەوە ملی بە دواوەدا 
وا  ئەیەڕۆ  دامێنیییەوە چی ڕوودەدات،  لە  نەزانێت  تا  دەشكێننەوە، 
دەسووتێ ،  چاوانیا  لە  خۆر  هێشتا  نەكراوە،  سووننەت  دەبێت  باڵق 
غار  تاریكدا  توونێلێكی  بەناو  دەخواتەوە، سەدەیەك  ئارەقەی خۆی 
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دەدات، سەدەیەك دەنێو گۆڕستانێكدا كە تەنها خۆی تیایدا گۆڕەوشار 
دەدرێت، سەدەیەك بە داوێنی خوێناوییەوە بەناو زەمهەریردا بەپێی 
پەتی گوزەر دەكات تا دەگاتەوە سەر یەكەمین تنۆكە خوێن كە لە 
لەڕو  پشیلەی  ئەرژەنگ و  پیرەژنی  لە  پڕ  مابێت، حەوشەیەكی  یادی 
چڵكن، چەندین كچی هەترەشچوو كە هاوزای خۆی بوون، قۆڵبەستكراو، 
یەكە یەكە لە یەكدی دووردەخرانەوە، مڕە مڕی پشیلە برسییەكان، 
كوڕیژگەی  براكانیان و  ژوورەكانەوە  كراوەكانی  پەنجەرە  لەودیو 
بیژمۆت  بێباك و  هەندێكیان  هەڵدەلەرزین و  ترسەوە  بە  دەرودراوسێ  
خەندەیەكی  بە  خوار  خێل و  ڕادەمان،  كچۆڵەكان  كراوەی  لەناوگەڵی 
كونە  لە  دەگەڕا  حەشاردراو  مووسێكی  بۆ  ژنەو  هەر  شەرمنەوە، 
دیوارەكان، لە قەڵەمبڕو تیغێكی تیژ كە موو بكات، بۆنی گۆشتێكی 
خاو نەیدەهێشت پشیلەكان حەوشەی ئەو حەسارە چۆل بكەن، لەسەر 
پاڵیان  وڕماو  واق  پارچەلە  كچی  كوڕیژگەو  دەیەها  بانیژەكانیشدا 
بەیەكدییەوە دەنا، باوكەكان دیار نین .. برا گەورەكانیش، پیرەژنەكان 
ڕاوەدووی  تیغەوە  بە  دەست  كێربڕینەوەو  هەڕەشەی  بەدەم 
كوڕیژگەكانیان دەنا، وەك پشیلەكان لێرەوە قاویان دەدان و لەوسەر 
ئەستووری  دیواری  لەودیو  بتوانێت  كامەیان  شەڕبوو  دەهاتنەوە، 
كونێك و  لە  دراوسێ ،  دەرو  ژنانی  كچەكانەوەو  دایكی  پیرەژنەكان و 
پێ   قاچیان  وەها  ببینن،  كچەكان  كراوەی  ناوگەڵی  درزێكەوە 
باڵودەكەنەوە كە هەڵزڕێن .. دوای بیسمیلالو دوعاو ئەڵاڵ بە تەمای 
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توو .. بە گوێزان و تیغی ژەنگاوی و كول كوتە گۆشتێك دەبڕن، زریكەو 
ناڵەیان دەگاتە عەرشی فەلەك، كوڕیژگەكان لە ترساندا دەست دەخەنە 
سەر چاوەكانیان و میز بە خۆیاندا دەكەن .. ئاخ .. بە خۆڵەمێش 
برینی سێگۆشەی نێوان هەردوو ڕانی كچۆڵەكان سواغ دەدەن، قیژەو 
هاواری ئەم و كچانی لە هۆشخۆچوو دەگاتە الی خودا، كەس نییە 
فریایان بكەوێت، نە كوڕیژگە بێغیرەتەكان، نە دایكە داماوەكان، نە برا 
چەلەنگەكان، نە خوشكە خەتەنە كراو و نەكراو و گەورەكان، نە باوكە 
كافرو ئیماندارەكان .. نا .. هیچ كەس .. نە خودای ئاسمانان، ئەو 
كوتە گۆشتە جنراوانەی ناو لەپی پیرەژنە ددان كەوتووەكان بە حەوادا 
بۆ پشیلەكان هەڵدەدرێت، هەر بە حەواوە دەكەونە ناو زاری كراوەی 
پشیلەكان، وەها هار هێرش دەكەن وەك ئەوەی ناوگەڵی خوێناویان 
بلێسنەوە، زۆر زەحمەت بوو ناڵەناڵ و گریەو زاری ئەوان لە مڕەمڕی 
لبادێك  كەچە  لەسەر  مردوو  نیوە  كفت و  جیابكرێنەوە،  پشیلەكان 
پاڵیان خستبوو، بەسەر سەرییەوەو چەپ و ڕاستیان لێ  گرتبوو، كە 
دەلەرزی و  لێویان  دەگریان،  خوشكەكانی  دایك و  كردەوە  چاوەكانی 
لووتیان دەسڕی، كە پتر هۆشی هاتەوە دەتوت چەقۆیەك چەقیوەتە 
نێوان هەردوو ڕانی و تا ناو هەناوی  بڕیوە، هەستی دەكرد كەسێك 
چنگ لەسەر چنگ خوێ  بە برینەكەیدا دەكات، نەیزانی چۆن گڕێكی 
بكوژێنێتەوە،  دەسووتاند  لەشی  گەردی  بە  گەرد  كە  سوێ   بە  زۆر 
زمانی  وەك  كوشندە  ئازارێكی  بەسترابوونەوە،  دەستەكانی  هەردوو 
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سەری و  كەللەی  دەگەیشتە  دەڕۆیشت و  پشتیدا  مۆرەغەی  بە  بڵێسە 
ڕانەكانی  نەیدەهێشت  كراو  تۆپەڵ  پاتاڵێكی  پەڕۆو  كردبوو،  خێلی 
جووت بن، زمانی بە بن مەاڵشوویەوە نووسابوو، وشك و تفت و تاڵ، 
ئاوی  پەنجەكانی  دەست و  ئاماژەی  بە  بخنكێت  كە  تینوویەك  وەك 
خواست، جامێكی تەزیویان لە دەمی نزیك خستەوە كە تا دوا چۆڕی 
بكوژێتەوە،  هەناوی  ناو  گڕەكەی  كە  ئەوەی  ئومێدی  بە  خواردەوە 
هێشتا خوێن دادەنیشت، كەچی دایكەو خوشكەكانی پەلی بەستراوی 
بە هەل دەزانن و هەر دوو گوێی دەسمن، هەر هەموو بووكەشووشەو 
مووتوومورووەكانیان لێ  سەندەوە، هەر هەموو بەردە ڕەنگاوڕەنگەكان 
گەورە  تەواو  ئیتر  كردبوونەوە،  كۆی  جۆگەلەكاندا  چۆم و  لەناو  كە 
بوویت، ئەوەندە ماندوو .. خوێن لەبەر ڕۆیشتوو .. پرزە لێ  بڕاو كە 
نەیدەتوانی هەستێت و پڕكێشی ئەوە بكات ئەو دونیا سادەو چكۆلەیەی 
بستێنێتەوە،  ئەرژەنگەكان  پیرەژنە  خوشكەكانی و  دایك و  لە  منداڵی 
دەنێو ئەو هەراو زەناو زایەڵەدا شتێك لە ڕۆحی یان لە جەستەیدا 
جیادەبۆوە، هاوزەمان لە دەیەها شوێندا پەرت و باڵو دەبۆوە بێئەوەی 
لە هیچ جێگەیەكدا ئۆقرە بگرێت، ناچار جارێك و دوو . دە .. وەك 
زۆر  باڵەفڕەیەكی  بە  باڵ كە  كۆترێكی دەنووك خوێناوی و شكەستە 
زەحمەتەوە بگاتە سەر هێالنەكەی بەسەر منارەكەوە.. دەگیرسێتەوە، 
ئەوەندە پرزە لێبڕاو كە خۆی نەگرێت و سەرانگرێ  بێت، سەربەرەوخوار، 
لەتەك ئەمدا منارە ئازیزەكەی لەناوقەدەوە دەبێت بە دوو كەرتەوەو 
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بە  كە  گۆالوێك  ناو  دەكەوێتە  دەڕمێت،  عاشقەكەی خۆیدا  دوای  بە 
خوێنی نەوەستاو و داچۆڕاو لە دامێنییەوە سوور دەبێت، بێ  ئەوەی 
دڵی بێت یەكێك لەو خشتانە بەر ئەم بكەوێت، مەزن و مناڵی سەر 
شكاو و زامار پەرت دەبن و هەر یەكەو بەالیەكدا ڕادەكات و خۆی پەنا 
دەدات، پیاوێكی شان شكاو بەدەم بای غارەوە ئاوڕ دەداتەوەو هاوار 
دەكات .. بێ  ئابڕووی دەڵەدێو.. ئەم سمێڵە هی پیاو نەبێت گەر ماڵە 
كاولبووەكەت بۆ نەكەین بە گۆڕ، بە چواردەورییەوە شەڕو گێچەڵێك 
بوو كە گەورەو بچووك دەم و ددانی یەكدیان دەشكاند وەك ئەوە وابوو 
حەشامات،  تەكینەوەی  گوللەو  شەقژنی  بكەن،  دابەش  میرات 
ژن و  دەیەها  جنێوباران،  تف و  شەڕە  كەوتن،  بەدەمدا  ساتمەكردن و 
پیاوی چەقاوەسوو بە یەكدیاندا دەماڵی و دەستەو یەخە سەرو گوێالكی 
یەكدیان دەكوتایەوە، فڕكان فڕكان چی لە ماڵەكاندا بوو بە تااڵنیان 
شۆڤلەكان  هێرشی  ترسی  لە  لەمەوبەر  تاوێك  مااڵنەی  ئەو  دەبرد، 
ئاسمانیان  پێكەوە  دووكەڵ  خۆڵ و  تۆزو  نەدەگرت،  خۆیان  بەپێوە 
تەنی، چ غەمێك بوو خودا هاوار .. لەناكاو باوكی دەركەوت كە دە 
هەڵنەدەبڕی   سەری  لێدەداو  گۆڕێكی  و  ببۆوە  كووڕ  دوور  هەنگاو 
ببینێت چۆن لەناو ئەو گۆالوە چەقیوە، براكانی بینی بێباكتر لە باوكە 
ڕەشە  ئەو  پێی  دەست و  ژێر  لە  كە  دەكردەوە  چاك  قەفەزەكانیان 
خەڵكە وردوخاش دەبوون، بەدوای ئەو مەالنەدا ڕایان دەكرد كە باڵیان 
ناو  بیانخەنەوە  بكەنەوەو  ڕاویان  سەرلەنوێ   نیازەی  بەو  كرابوو، 
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قەفەزەكانەوە، گۆالوەكە دەبێ  بە ڕەحمی دایكە و گەرەكییەتی بەدەم 
زریكەیەكی تازەوە بێتە دونیاوە، تەواو .. لەو منداڵدانە تەڕو تاریكە 
بۆ  مەرگەساتەی  ئەم  هەقایەتی  هەموو  هەر  دایكە  بوو،  وەڕس 
خوێی  خۆناسین  و  بینینی  خوێن  یەكەمین  هەقایەتی  دەگێڕێتەوە، 
دۆڕان و  بنبوون و عیشق و سەفەرو  بێ   پەردەو  پژانی  خەتەنەو خوێن 
ئەو  نییە  ئەوەی  زاتی  دەكۆشی  و  دەكات  هەرچی  نەبڕاوە،  جەنگی 
لەتە  بە  دیسانەوە  پیرەژنەكان  بكات،  فرمێسكە  خوێن و  سەفەری 
گوێزان و تیغی ژەنگاوییەوە بە دیار ژان و ژووری دایكەوە وەستاون، 
چاوەڕێن كە لە دامێنی بكەوێتە خوارێ  و ناوكی ببڕن، بە زۆردارەكی و 
كێشمەكێش تەقەلال دەدەن لە قواڵیی ئەو گۆالوەی ڕەحمی دایەكدا 
دەریبێنن .. ژنینە وریا بن .. بە قاچ هاتووە یان بە سەر .. بەسەر 
هاتبێت یان قاچ .. زوو نەیەت دایكە دەمرێت، زریكەیەك و هەر هەموو 
ژنەكان و مامانەكەش گرژو مۆن لەو زانە دەڕوانن، سێ  چوارێكیان لە 
ڕوومەتی خۆیان دەدەن .. نۆبەرەو كچ .. خەاڵتی خودایە چ دەكەیت؟ 
وای لەو هەموو خەونە ناخۆش و خەو زڕان و خوێن بەربوونە ئەبەدییە، 
سەفەرێك لە تاریكی ڕەحمی دایكەوە بۆ ناو ڕووناكییەك كە بەشەوارەی 
دەخات و كوێری دەكات، چ مۆتەكەیەك بوو زیندەگی، چ گرانەتایەك 
كەمێك  دەدات،  وەنەوزێك  چاوتروكانێك و  نەدات،  بەری  هەرگیز  كە 
دەبۆرژێت، دەنێو گۆالوی خوێناوی پەلی دەكوتا و هەرچی دەكات لە 
لێوارە خزەكەیەوە خۆی پێ  راگیر ناكرێ  و لەپەو ڕوو دەكەوێت و نوقم 
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دەبێت، تاوێك و لەوەدایە دەرباز بێت .. هەرجارەو پیاوێك بە لەقەیەك 
دەیخاتەوە ناو گۆالوەكە، ئەو خوێنەی تنۆك تنۆك لێی دەڕژێت هی 
بەرەژان و زانێكە، چ زوو .. كەی .. لەكوێ  .. لە كێ  ئاوس بوو .. 
مەحاڵە دەنێو ئەو ڕۆژی حەشرەدا یادی بكەوێتەوە، ها ئێستا نا .. 
ها قەیرێكی دیكە واقە لە دامێنییەوە دێت و منداڵێكی دەبێت، بەرلەوەی 
بزانێت كچە یان كوڕ، بەدەم تف و جنێوەوە شەق لەناوگەڵی هەڵتەقیو 
و برینداری دەدەن و بێچووەكەی ڕادەفڕێنن، كەس نەزانم وەك ئاسەواری 
دەبێتە  داهێزراو خۆی  ونی دەكەن و دەیشارنەوە، غەمبارو  گوناهێك 
خۆیدا  هەالهەالبووی  ڕۆحی  بەسەر  درشت و  فرمێسكی  تنۆكێك 
پیاوێكە كە وەك  لە دەنگی  لێك دەنێت و گوێی  دادەتەكێت، چاوان 
توفڵە  ئەم  بكوژن و  قەحپەیە  ئەو  تێپەڕێت،  بكات و  گڤە  ڕەشەبایەك 
حەرامەش سەرەونگوم بكەن .. بە دامێنی خوێناوییەوە هەڵدەستایەوەو 
لەتری دەدا، بەدەم تەكانێكەوە خۆی لە قوڕاو و چڵكاو و خوێناو و 
فریای  دەیویست  گیرببوون،  ئەوكی  لە  ڕادەپسكاند كە  سەد دەست 
ببڕن  ناوكی  بێئەوەی  كە  بكەوێت  نەپشكووتووەكەی  چاو  كۆرپە 
دیواردا  دارو  بە  خۆی  تەنگەبەردا  پێچاوپێچ و  كۆاڵنی  لە  ڕایانفڕاند، 
خوێنەوە  لە  پڕ  دەمی  بە  دەبردو  ڕەتی  دەكردو  ساتمەی  دەدا، 
هەموو  هەر  دۆزەخێكە؟  چارەنووس و  چ  ئەمەیان  هەڵدەستایەوە، 
نەبوو،  پەنجەرەی  خانووەكان  لە  هیچكام  داخرابوون،  دەرگاكان 
دیوارەكانیش بڵند، ئەو دەرگایانەشی كە كرابوونەوە ئەوەندە بەرتەسك 
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بوون كە مەحاڵ بوو بزنە لەڕێك پیایاندا تێپەڕێت، لەسەر بانەكانەوە 
گەردەلوول و  خۆڵ و  تۆزو  ئەودیو  كەوتبوونە  كە  زۆر  مەردوومێكی 
دووكەڵێكەوە بەردیان تێدەگرت، قژ بژو سینە وااڵ كێویانە لە ڕێبوارە 
داڵدەی  ڕادەما و دەپاڕایەوە كە  تااڵنكەرەكان  پیاوە  بێباكەكان و ژن و 
دووكەڵەدا  گەردەلوولی  تۆزو  ئەو  بەناو   .. بوو  بێهوودە   .. بدەن 
بەرلەوەی  هەڵمژێت  پاك  هەناسەیەكی  دەیویست  دەكردو  ساتمەی 
بوو  بەدەستەوە  تیغێكی  دەهات و  بەتاو  دواوە  لە  یەكێك  بخنكێت، 
دەینەڕاند .. بوەستە ڕوو ڕەشی بێ  دەرپێ .. لە چ گەوادێك ئاوس 
بوویت؟ چ خەونێكی ڕەشە كە ناهێڵێت هەرگیز بسرەوێت، بەدەم بای 
گەڕەكە  لەو  شێتانە  كە  حەشاماتێك  بەردەمی  دەكەوێتەوە  غارەوە 
دەكەونە تااڵنی و فڕكان فڕكان، وەك كەسێك كە دەمرێت بۆ دواجار 
بەرلەوەی تەرمێك ببەن بۆ گۆڕستان، كەس و كارو خزم و خوێ  تكاكارن 
كە بۆ دواجار تەرمەكە ببەنەوە بەردەمی ماڵەكەی خۆی .. دوا نیگاو 
دوا ماڵئاوایی بكات بەرلەوەی بینێژن .. خودا هاوار..ئەم مردووە یان 
لەپ  هەزاران  لەسەر  پیاوەوە  ژن و  بە  حەشاماتە  ئەو  كە  زیندووە 
دەیبەنەوە بەردەم ماڵەكەی خۆی، پاسەوانەكان لەتاو هێرش و پەالماری 
ئەو خەڵكە ڕادەكەن، ئەوەندە تۆقیو كە چەكەكانیشیان فڕێ  دەدەن، 
ئەو ڕەشە خەڵكە شان و شەپیلك دەكوتن، چی دەكەوێتە بەر پێیان 
دەیهاڕن، تا دێت بەرزتری دەكەنەوە، ئەوەندە بەرز كە خۆرێك لەناو 
بۆ  گۆڕی  خۆیدا  ماڵەكەی  لە  هەر  بسووتێت،  چاوەكانیدا  هەردوو 
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مل  هەموو  هەر  بدەن،  خاچی  لە  لەوێدا  هەر  لەوەدایە   .. لێدەدەن 
زۆڵەت  ئەم  فاحیشە   .. بسووڕێنن  مل  ناتوانن  بەراز  وەك  دەنێن و 
نوتفەی كێ  بوو؟ بەدەم ڕاكەڕاكە و هانكەهانكەوە بەرازئاسا شفرە لە 
هەر شتێك هەڵدەدەن كە دەكەوێتە سەر ڕێگایان و .. هەڵیدەدەن بە 
ئاسماندا، ئەوەی كە پتر لە هەر شتێك هاریان دەكات بینینی پیاوێكی 
چی  كێیە؟   .. جێناهێڵێت  بالكۆنە  ئەو  كە  نەناسە  كەس  غەریب و 
كفن..  لەبری  ئەمیش  هۆشمەند؟  یا  شێتە  چییە؟  نیازی  دەكات، 
سیپاڵی بەری خوێن و ئارەقەو قوڕو لیتەیە، دەست هەڵدەبڕێت و هاواری 
لێدەكات .. خاڵۆزا .. جوامێر بەو بڵێ  ئەو منداڵە لە منە .. بڵێ  و لە 
 .. كە  قورتارم  گەڕەك و شار  ئەهلی  كارو  غەزەبی خوێناوی كەس و 
دەستم دامێنت .. دەخیلتم فریام كەوە، كەچی هەیهات .. ئەویش لەو 
دوورەوە بێباك و خەیاڵ مردوو لە گێژەنی ئەو خەڵكە ڕادەمێنێ  و وەك 
منداڵێكی دڵڕەق پەڕە بە پەڕەی ئەلبوومەكانت دەدرڕێنێت و دەیداتە 
دەم با .. دەفتەری سكێچەكانت، دەفتەری گەورۆنەی پڕ لە پەپوولەی 
دەرزی ئاژن كراو كە بە داخێكەوە هەڵیان دەداو با بەناو الپەڕەكاندا 
سەدەها  گەردی  تۆزو   .. باران  خۆڵ  ڕۆژانی  وەك   .. هەڵدەكات و 
پەپوولە ئاسمان دەتەنێت و دەڕژێتە سەر بااڵی هەمووان، لەبەر چاوانی 
دەبنەوە بە هەزار پەپوولەی پیرو بۆر كە بە زۆر دژی ئاراستەی با بە 
زەحمەتەوە باڵ لێكدەدەن و گەرەكیانە بگەڕێنەوە ناو ماڵە كاولبووەكە، 
شاگەشكە  دیسانەوە  جاران و  منداڵەی  بەو  دەبێتەوە  چاوانی  لەبەر 
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حەشرو  لەو  دابڕ  دەكاتەوەو  ڕاو  هەڵوەریوەكان  باڵ  پیرو  پەپوولە 
لەو قیامەتە دەرزی  بێباك  تازەو پان و پۆڕدا  لە دەفتەرێكی  نەشرە 
ئاژنیان دەكاتەوە، دایكە بەدەم قیژەو ناڵەناڵەوە كە بەرەژانی زانێكی 
وا كوشندەو نەعلەتی  لە گۆی دەخات و ناهێڵێت بە هەناسەبڕكێوە 
سەفەری  بكات،  تەواو  كۆرپەلەكەی  بۆ  مەرگەساتە  ئەو  هەقایەتی 
ڕێگای هات و نەهات، سەفەرێك بەناو گۆالوەكانی جەهەننەم، ئەمیش 
دەنێو ترس و تۆقینی خۆیدا گرمۆڵە دەبێت و ئەوەندە زەندەقی دەچێت 
هەرگیز  سەرەمێكوتەو  بە  دەڵەمەو  بە  ببێتەوە  كۆرپەلەوە  لە  كە 
نەوێرێت لەو گۆالوە خوێناوییە بێتە دەرێ ، سەرەتاتكێ  دەكات و دە 
دەكەن،  پێدا  میزی  بێت  پیس  بۆقێكی  ئەوەی  وەك  پێكەوە  پیاو 
كە  گۆالوەكە  دەنێو  وا  هێشتا  دایكە،  ڕەحمی  وێاڵش و  ناو  ئارامترە 
خوێن لەنێوان هەردوو ڕانییەوە فیچقە دەكات، لە ژنەكان دەپاڕێتەوە 
خوێن  ئەو  بكاتەوەو  پاك  خۆی  پاتاڵ  پەڕوو  بە  بدەن  یارمەتی  كە 
بەربوونە ڕابگرن و هەریەكەو عەباكەو چارۆگەو دەسماڵ و ڕەفتەی خۆی 
بخاتە بەردەم و بەرپێی پیاوەكان بەڵكو ئەو خوایە شەرمی پیاوانە 
بیانگرێت و واز لە ئافرەتە تەنیاو نیوەڕووتە بهێنن .. وەلێ  ئەفسووس 
بێهوودەیە .. تازە خوێن بەرچاویانی گرتووەو .. مەحاڵە لە هیچ سڵ 
بكەنەوەو .. بتەكنەوە، دامێنی هەمیشەو تا ئەبەد خوێناوی پیشانی 
دەستی  یەكێكیان  بێتەوەو  پێیدا  بەزەییان  بەڵكو  دەدات  ژنەكان 
ڕابكێشێت و لەو گۆالوە دەریبهێنێت، وەلێ  پتر پشتاوپشت خۆ بە دوور 
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دەگرن نەبا گاڵو بن، كەس بەهانایەوە نایەت، پیاوێكی چەتەوڵ و ڕدێن 
درێژ تا بەر ناوكان، مرادخانی لەبەر، مشكی و هەوری تێكەڵ كردووە، 
گەورۆنە  قل  كارەبای  تەزبیحێكی  بە  وەستاوەو  سەرییەوە  بەسەر 
شان و  كەڵەگەت و  سەوز،  پژدێن  دەكوتێتەوە،  كۆتی  سەری  كەللەی 
شەپیلك پان، وەك پاسەوانی دۆزەخ تووڕەو داخدار، بە مشتەكۆڵە 
لەققەیەك  بگرێتەوە  نیشانە  ئەوەی  وەك  ڕێك  دەكوتێ  و  سینگوڕكی 
دەوەشێنێت و بەر مووسڵدانی دەكەوێت، تف لەسەر تف چاوەكانی و 
ڕوومەتی سواغ دەدات، كە ورد دەبێتەوەو لە خولەكێكدا ڕووخساری 
دەگۆڕێت وەك ئەوەی دەمامكەكانی بگۆڕێت، هەر چركەو ڕووخساری 
تا  منداڵییەوە  لە  پیاوانەی  ئەو  هەموو  دەنوێنێت،  دیكە  پیاوێكی 
هەنووكە تفیان لێكردووە، جنێویان پێداوە، لێیان داوە، ئەو شاپەی 
كە ناو هەناوی هەڵتەكاند وەها بەزەبرو كوشندە بوو كە هەر هەموو 
سووڕەكانی خوێن بینینی تەمەنی خۆی بینییەوە، لە یەكەمین ڕۆژی 
سەر  گۆالوەو  ئەم  ناو  بەربوونی  خوێن  دوا  تاوەكو  پژانەوە  خوێن 
منارەكەش، هەر هەمووی بەسەریەكەوە كە وای لێبكات وەك پڵنگێكی 
مێ  قەپ لە دەست و مەچەك و ال ڕانی خۆی بگرێت، هەر خۆی بوو.. 
سەعاتێكی  لە  لەتێكی  هەر  دەبۆوە،  لێ   كوتی  لەت و  سەد  كەچی 
مانگێكی  لە  تەنیاییدا،  شەوێكی  لە  تاریكدا،  ڕۆژێكی  لە  خوێناویدا، 
شەونەبڕاوەداو لە ساڵێكی سیادا.. خوێنی لەبەر دەڕۆیشت، هەنووكە 
دوو لەتی گەورۆنەیە .. لەتێكی وا بەسەر منارەوەو باڵ لێكدەدات و 
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سەر  هەناسەیەك  بۆ  چااڵوێكەو  دەنێو  وا  دیكەی  لەتەكەی  نافڕێت، 
هەڵدەبڕێت و بۆ كەمێك هەوا كە گەرەكییەتی لە خوداو لەو خەڵكەی 
قەرز بكات .. خەریكە دەخنكێت، ئان و سات نیوەكەی دیكەی باڵ 
لێكدەدات ڕووەو الی ئەم دەفڕێت تاوەكو خۆیت پێوە پەرچ بكات، 
ڕۆحی  كەچی   .. دەكوتێ  و  پەل  گۆالوەكەش  نێو  چەقیوی  نیوەی 
دەیبیستێ  كە لە دە الوە دەنگی گڕی پیاو و كوڕوكاڵەكان پێكڕا پڕ 
بە ئاسمانی شار هاوار دەكەن .. نەهێڵن سەر دەربێنێت، لە سەرماندا 
هەڵدەلەرزێت و دەمارەكانی شین هەڵدەگەڕێن، دەمی پڕ لە گوو بۆق و 
قوڕباقەو مارمێلكەی ئاوی و سەرەمێكوتە، تكای تیرۆژێكی دەكرد لە 
نانێك،  پارووە  گەرم،  خاكێكی  پێی  دوو  هەر  بەقەد  هەتاو، 
پیاوێكی  درێژكراوی  دەستی  سۆز،  پڕ  نیگایەكی  زەردەخەنەیەك، 
جوامێر كە بە میهرەوە لەم زەلكاوە دەری بكات، ژنێكی ئیماندار كە 
بكاتەوە،  پاكی  لیتەیە  قوڕو  لەو خوێن و  بكات و  بوون  گاڵو  لە  چش 
لەسەر هەر چوار پەل تەكان دەدات و خۆی ڕادەتەكێنێت بەو نیازەی 
مەترەقەوە  قامچی و  حەیزەران و چەقۆو  بە  زەالم  چەندین  دەربچێت، 
بۆی وەستابوون، سەر هەڵدەبڕێت و بەغیلی بەو ئافرەتە دەبات كە لە 
دوورەوەو لەناو بالكۆنێكدا وەستاوەو قژی تەڕو درێژی بە خاولییەك 
حەشاماتە  لەو  بێباك  دایدەهێنێت،  نازەوە  بە  چ  دەكاتەوەو  وشك 
دەڕوانێت وەك ئەوەی سەیری ئاهەنگێك بكات، دڵخوازەكەشی مندااڵ 
بۆتەوە و هێشتا ڕاوەدووی پەپوولەكان دەنێت و ڕاویان دەكات.. بێباك 
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لەوەی چی لە دەوریدا دەگوزەرێت، ئەوەندە منداڵ بۆتەوە كە پێی 
ڕاوی  وا  شارێك  تەنیایەو  دڵخوازەكەت   .. خاڵۆزا   .. بڵێت  شەرمە 
دەرنابات،  ڕێ   كوێر  و  شكاو  قاچ  گەڕو  كارمامزێكی  وەك  دەكات، 
شەكەت و شێواو .. نیوەی سەر منارەكە نەیدەزانی بە باڵەفڕەیەك خۆ 
هەڵبدات و لەگەڵ نیوەی دیكەی ناو گۆالوەكە ئاشت ببێتەوە یان هەر 
بە حەواوە بمێنێتەوەو هەوا لە ژێر باڵەكانی كۆبكاتەوە لەتەك ئەو 
هەموو بازو هەڵۆو شەهێنانەدا كە چۆلەكەو كۆترەكانی سەر منارەكە 
دەتۆقێنن، یان هێالنە بۆ خۆی خۆش بكات تا گەر منارەكەیان ڕماند، 
ئەویش لە ژێر داروپەردووی منارە خۆشەویستەكەی ببێت بە قوربانی، 
دووكەڵ،  تەم و  بە  تێكەڵ  دەبۆوە،  نزم  هات و  هەورێك  پڕ  كت و 
بە  بڕدەكات  چاو  تا  دەكردو  زەالم  بە  بابەخولەی  كە  گەردەلوولێك 
ئاسماندا ڕۆدەچوو، حەشاماتەكەی ترساند بە جۆرێك كە خۆ لەو تەم و 
دووكەڵ و گەردەلوولە بشارنەوە، هەلێكی گونجاوی بۆ ڕەخسا كە لەو 
گۆالوە بێتەدەر، كەچی هێشتا زاتی ئەوەی نەدەكرد، تاوێك و تەرزە 
دایكرد، درشت و گەورۆنە كە وەك وردە بەرد بن و سەرو دەم و چاو 
دەكردو  گرمۆڵە  خۆی  سەرەوە  لە  دەدا،  هەناسەی  گران  بقنجێنن، 
سەرانگرێ   لەوەدابوو  كە  قورستر  سەنگی  دەبوون و  تەڕتر  باڵەكانی 
بەنێو  گران  خوێن  كۆدەبوونەوەو  هەناویدا  لە  تەرزەكان  ببێت، 
دەمارەكانیدا شەپۆل و تەوژمی دەدا، لەوەدابوو خوێنی بیبەستێت، لە 
ترساندا باڵەكانی لێكدەدا تا گەرم دابێت و خوێنی نەمەیەت، گوێی لە 
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زرم و كوتی تەپڵ و دەفێك بوو كە ناساز لێدەدرا، مارشێكی پرسەئامێز، 
گرمۆڵەو چكۆلەتر دەبوو، تا خۆی دەبوو بە تەرزەیەكی پڕ بە چنگێك، 
چكۆلە وەك دەڵەمەیەك كە بەسەر هیچ شتێكەوە جێگیر نەبێت، لە 
دوورەوە چەندەها بلدۆزەرو شۆڤڵ و سڵنگ و تراكتۆرو گەاڵبە بە نركەو 
ناڵەوە وەك كۆمەڵێك دەعبای زەبەلالح دەهاتن، خانووە نەڕماوەكانی 
گەڕەك لە ترسی ئەو هێرشە وێك دەهاتنەوە وەك ئەوەی بچنەوە ناو 
قاوغی خۆیان، پتر زەندەقیان دەچێت كە پێیە پانەكانی بلدۆزەرەكان و 
كەڵبە ئاسنین و تیژەكانی شۆڤڵەكان دەبینن، پتر پاڵدەدەنە یەكدی، 
هەندێكیان هەر لەجێوە داتەپین، قەست دەكەن ببنە كۆلیت و كوالنەی 
هەنگاوی  ماكینانەو  هەموو  ئەو  ناقۆاڵی  هێرشی  لەگەڵ  چكۆلە، 
كە  دەكرد  بەرپا  ناوەدا  لەو  وەهای  لەرزەیەكی  زەمین  هاروهاجیاندا 
سەگ و  بڕمێن و  پتر  خۆیاندا  بەسەر  شكاوەكانیش  شان  كەالوە 
پشیلەكان و هەر هەموو مارو مێروویەكی ئەو ناوە تەرە ببن، پەنجەرەكان 
دەترسان و  پەنهان  هێزێكی  لە  بن  چاو  كۆمەڵێك  ئەوەی  وەك 
قەڵەباڵغی  لە  درەختەكان  منارەكەو گشت خانووەكان و  دەكوژانەوە، 
ئەو خەڵكەو بەیەكدادانی ئەم بەودا تۆقیبوون، لە ڕژانی ئەو هەموو 
بە خاكەناس و  بێشووماری دەست  ئۆتۆمبێل و مەردوومە، كرێكارێكی 
پاچ و بێڵەوە، ئەوانەشی كە بەخۆیان و تەلیس و گوێنییەوە خۆیان 
مەاڵس دابوو بۆ فەرهوودێكی گەورە، درەختەكانی ناو حەوشەكان لە 
ترساندا هەڵدەلەرزین یان ڕەشەبایەكی توند لق و پۆپی تێكدەشكاندن، 
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هەموو شتێك لێڵ و وێڵ خۆی دەنواند، تەنەكان تێكەڵ دەبوون، مەڕو 
چاوەكانی  دەئااڵن،  یەكدی  لە  چكۆلەكان  زەبەلالح و  ماشێنە  مااڵت و 
ڕەشكەو پێشكەیان دەكردو هەتا پیاوەكانیش عەباپۆش دەردەكەوتن، 
ئان و سات و پێكەوە وەك ئەوەی هەر هەموو ئاسنەكان بەیەكدا بدەن و 
خەڵكەكەی  هەموو  هەر  دووكەڵێك  تەم و  بدەن  ئاگر  ماشێنەكان 
چنارو  شۆڕەبی و  كەوتنی  زرمەی  بوو  بڵند  ناقۆاڵو  چ  دەپێچایەوە، 
گاشەبەردەكان و  بەیەكداكەوتنی  حەوشەكان،  ناو  دارتووەكانی 
بە  هەمووان  هەر  سەربانەكان،  داتەپینی  شەقڵەكان،  كاریتەكان و 
ترسەوە تەرە دەبوون و خۆیان بە دوور دەگرت لەو داتەپینە، خانووەكان 
ماڵەباجێنەو  دەبوونە  دەهاتنەوەو  وێك  پتر  شۆڤلەكان  ترسی  لە 
خانۆچكەی سەردەمی منداڵییان، تەنها خۆی و دڵە لەرزیوەكەی لەو 
داڕمان و كاولكارییە ڕادەما و بە قەهرێكەوە دەگریا، ڕۆحی پەژمووردەو 
خەفەت خان لە چاوەڕوانی داڕمانی منارەكە بەسەر خۆی و ماڵەكەدا، 
وای لەو شار وێرانەیە، بۆ ماوەیەكی كەم زۆریان بێئاگا بوون لەم، 
ئەوەندە  كوالنەسەگێك،  گەیاندە  خۆڵدا خۆی  دووكەڵ و  تەم و  دەنێو 
تەڕو ئاودامان خوێن و ئارەقەو فرمێسك كە وەك دێڵە سەگێكی گەڕ 
گرمۆڵە  ژانێكەوە خۆی  بە  بووبێت  تەرەكی  وەك  دادەتەكاند،  خۆی 
دەكرد، یەكێك لەناو ئەم وێرانەیە وەك ئەوەی ئەم مردبێت چەپكێك 
بیگاتێ   دەیویست  یەكێك  هەڵیدەدا،  بوو  بەدەستەوە  ڕەشی  گوڵی 
خاكەناس و  بە  پیاو  دەیەها  چاوەكانییەوە،  ناو  بكاتە  خۆڵ  چنگێك 
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یەكێكیان   .. دەچوون  گۆڕهەڵكەنەكان  لە  پتر  كە  بێڵەوە  پاچ و 
زیندوێتی  بە   .. كرد  هاواری  دیكەدا  ئەوانی  بەسەر  فەرمانڕەوایانە 
تەم و  لەودیو  دەكەوتنەوەو  دوورتر  دەهات  تا  ژنەكان  بینێژن، 
دووكەڵێكەوە ون دەبوون، هەندێك لە مێردمنداڵەكان وەك ئەوەی بۆ 
خۆشی بەرد بگرنە بۆقێك .. بەردیان تێدەگرت، بەاڵم ئەم بەڕاستی 
دەمرد، خوێناوی و ڕەش داگەڕاو و نوقمی ژێر لیس وتەنیمۆك، یەكێك 
لە نزیكەوە گاشە بەردێك دەگرێتە ئەژنۆی، گوێی لە تەقین و شكانی 
بۆ  دەكاتەوە،  ڕاستی  مەرگە  لەو  ئازارەكەی  كە  ئەژنۆیەتی  كاڵوەی 
دواجار چاوان دەگێڕێت و كەس نابینێت كە بە سیلەی ڕەحم بگاتەوە 
بەم .. نە باوك .. نە براكان .. نە دایكەو نە خوشكەكان، نە خزم و 
و  قوڕاو  چ  چ خۆڵ و  خوێن و  چ  كەس..  هیچ   .. دراوسێ   نە  خوێ  و 
هەرزە  منداڵ و  سەدەها  بوون،  بەری  سیپاڵی  هەمووی  هەر  چڵكاو، 
لەناو داروپەردووی بەسەر یەكدیدا ڕووخاو لە غارغارێن نەدەكەوتن، لە 
بەردەفڕكانێ  نەدەسرەوتن، ڕەوە سەگێك: گۆلەو دێڵە وەها بەیەكەوە 
لە  بوو  یەكدیدا دەخوالنەوە، مەحاڵ  بەناو  ببوون و  نووسابوون پێوە 
كەوت و  سەری  بەر  دیكە  بەردێكی  لەناكاو  جیابكرێنەوە،  یەكدی 
خوێنێكی گەرم و داچۆڕاو بەسەر تەوێڵ و برۆكانی و چاوەكانیدا جۆگەلەی 
دەبەست..بە جۆرێك كە پەردەیەكی سوور بەسەر بیناییدا دابداو دونیا 
زەمەن  ئەم  بۆ  دەینواند،  خوێناوی  خۆی  كە  ببینێت  سوورتر  لەوە 
زەمەنی ڕژانی خوێن و فرمێسك بوو، بێئاگا بوو لەوەی چەندی مانگەو 



شَيرزاد حةسةن25٠

چ ڕۆژێكەو كامە وەرزە، شەو و ڕۆژەكان، تاریكی و ڕۆناهی لەناو ڕۆحی 
دۆخیكی  یان  زیندەخەو  یان  بێت  خەیاڵ  خەون و  دەگۆڕان،  خۆیدا 
هەروا  یاریش  كۆنە  منارەكەوە،  بەسەر  وا  هێشتا  ..ئەم  ڕاستەقینە 
دەنێو بالكۆنەكە، ئاسمانیش لێڵ و بە هەورو هێڵ .. نم نم دەباری، 
هێشتا هەر هات و هاوارو هەراو هۆریایە، هێشتا بلدۆزەرو شۆڤلەكان 
بێباكانە  ئەویش  دەدەن،  منارەكە  گەمارۆی  پتر  دێت  تا  دەگرمێنن و 
گەرەكییەتی جگەرەیەك ئاگردا وەك ئەوەی لە زەماوەندێك بڕوانێت، 
جگەرەیەك  داگیرساندنی  دانەگیرسێت،  جگەرەكە  دەكات  هەرچی 
دەبێتە گەورەترین خەم و زۆر كەللە ڕەقانە چەرخەكە ئاگر دەداو .. 
لە  لەوەدەچوو  بالكۆنە جێناهێڵێت،  ئەو  تێناگەی بۆچی  بێهوودەیە، 
نهێنییەك بگەڕێت لەو ماڵەی ئەوەندەی نەماوە نۆرەی بێت و بڕمێت، 
وەك ئەوەی مۆڵەتی بدەن وەك خاوەنی ماڵ بارگەو بنەی تێكبنێت، 
ماڵی بێوەژنێكی تەنیا كە لە سەر منارەكەوە هەڕەشەی مەرگ دەكات، 
لە خوارەوەش سوێند دەخۆن كە خۆی ڕووت و قووت كردۆتەوە، خۆی 
لەو  هەر  چاوێكی  كەچی  بەحەواوە،  وا  هێشتا  خوارێ  و  هەڵداوەتە 
ئەلبوومەكان  پەڕی  بە  پەڕ  بالكۆنەكە  لە  كە  واڵتە  دوور  میوانەی 
دیارنەمانی  ئەوەی  وەك  ڕەشەبا،  دەست  دەیداتە  دەدڕێنێ  و 
كۆنەدولبەرەكەی بە هەل بزانێت و دوعاخواز بێت هەرگیز نەگەڕێتەوە، 
بەپەلەو شێتانە هەموو كون و كەلەبەری ئەو ماڵە بپشكنێت، بەدوای 
ئاسەوارێك كە بیخاتەوە سەر دۆزینەوەی نهێنی و ڕازێك كە تەمەنێكە 
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لە كونجێكدا حەشاردرابێت، بە كامی دڵ و بۆ دواجار پەردە هەڵماڵێت 
لەسەر داستانی ئەم تۆرانە كە ناكرێ  بە تەنها نائومێدی بووبێت لە 
عەشق و خۆشەویستی و سەفەر، قەستی ئەوە دەكات بەرگە سەرین و 
لێفەو دۆشەكەكانیش دەربهێنێت و بەڵكو ئەوە خوایە شتێكی شاراوە 
بدۆزێتەوە كە لەو هەموو سااڵنەدا بە یادی ئەم هەڵگیرابێت، وێنەیەك 
گەرمەكانی  وشە  با  دڵداری  نامەیەكی  بێت،  هەالهەال  زەردو  با 
كوژابێتنەوە، تابلۆیەك كە دەنێو هێڵ و ڕەنگەكانیدا خەم یان خۆشی 
لەو  یەكێك  بۆنێك،  قەڵەمێك،  چڵكن،  دەستەسڕێكی  بدۆزێتەوە، 
دەفتەرە چكۆالنەی پڕ بوون لە ڕازو نیازی شەرمنانەی كچێك كە هەر 
یەكەمیدا  بەرگی  لەسەر  تۆخ و جیاواز،  ڕەنگێكی  ڕەنگێك،  بە  پیتەو 
نووسرا بێت »یادگارەكان«.. كتێبە كۆنەكانی مەكتەب كە دەكرێت 
لەتە كاغەزێكی تێدابێت بە دەست و خەتی خۆی كە تاسەو حەزێك 
هێشتا لەوێدا كڕكەوتبێت و بەدەم كردنەوەی الپەڕەكاندا لە خەوێكی 
قووڵەوە وەئاگابێت ، باولی جلەكان، ناو چەكمەجەو دۆاڵب و كانتۆرەكان 
لوولی  پێچ و  ناو  تا  بگەڕێت  بڕوات و  دوورتر   .. ئۆقرەتر  بێ   هارو   ..
خەیاڵەكان و تاریكی خەونەكان .. بێئاگا لەم لەو بانی سەرەوە، بێئاگا 
لەو هەموو ئیستیغفارو ئیستیكبارو دوعاو بانگ و سەاڵو دروود كێشان و 
ویردخوێندنە كە لە بڵندگۆكانەوە بێ  وەستان و سرەوتن هەوای سەر 
سەری ئەو حەشاماتەی دەشڵەژاند كە لە هەموو كون و قوژبنێكەوە 
گەڕەكەدا  منارەو  ئەو  چواردەوری  بە  گەرچی  ناوە،  ئەو  دادەڕژانە 
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تەیمانی تەلبەندكراو و شوورای لە پەت و شریت تەنراو لێرەو لەوێدا 
جەرگەی  ناو  بۆ  خەڵكی  پەڕینەوەی  لەبەردەم  بەربەست  ببوونە 
بیبینن و  بیگەنێ  و  بوو  هەڵپەیان  هەموویان  هەر  كەچی  ڕووداوەكە، 
تێیبگەن و بیگێڕنەوە، نەیدەزانی ئەم كەرنەڤاڵی خاپووربوونە ڕۆژێك 

یان هەفتەیەك، مانگێك .. یان دەهرێكی خایاندووە.

هات و هاوارەكە دەگەیشتە ناو جەرگەی شار تا دەگات بە دوورترین 
گەڕەك كە وای دەكرد گەورەو بچووك گوێ  قواڵغ بكات و لەو دوورەوە 
بترسێت، دەرۆزەكەرەكانیش كۆلیت و كوالنەی خۆیان چۆل كرد، بەر 
تەڕدەستەكان،  زیت و  دزە  جادەكانیش،  سەر  مزگەوتەكان و  هەیوانی 
جحێڵە هەوەسبازەكان، هەر هەمووان بە هەڵەداوان دەهاتن و دەڕژانە 
ببوونەوە،  گەڕەك  شەڕە  لە  كە  چەتوونەكان  منداڵە  ئاپۆرەكە،  ناو 
دارالستیك و  دارین و  شمشێری  خۆیان و  بە  هانكەوە،  هانكە  بەدەم 
بەردەقانی و دەمانچەی ترەقەوە لۆتیانە لەتریان دەداو دەلەنگینەوەو 
شێتی ئەوە بوون خۆیان دەنێو گۆبەندێكی دیكەدا ون بكەن، ڕەوە 
سەگێكی گەڕو لەڕ كە بە قوون میزیان دەكردو لمووزی قوڕاویان لە 
خۆڵی زەوییەكە دەخشاندو لە بن دەست و پێی ئەو خەڵكەدا بۆنیان 
ئەو خاك و  لەنێو  بۆنی شتێكی شاراوە  بە هەموو شتێكەوە دەكرد، 
خۆڵ و خەڵكەدا كە تەماعی سەگانەیان وەئاگا بێنێت، ئەوەندە تۆقیو 
كە بەڕاست و چەپدا ئاوڕبدەنەوە، تاو نا تاو مردووانە دەیانقروسكاند 
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كە گوڕیژگە بیژمۆتەكان بە سەرە سم لە لمۆزیان هەڵدەدان، دەیەها 
ژن و پیاوی دەمامكدار بەناو یەكدیدا دەخوالنەوە كە كەس نەیدەزانی 
ئەوانە كێن و بۆ وەك سیخوڕو خەفیە لە ڕووخساری هەموو كەسێك 
ورد دەبنەوە، وەك سەگەكان بۆن بە هەموو كەسێكەوە دەكەن، كاڵو 
پیاوەكان الدەبەن و پەچەو چارشێو  لەسەر سەری  كلێتە  و جامانەو 
لەسەر ڕووخساری ژنەكان هەڵدەماڵن، قامچی و قیرپاچ بەدەستەوە، 
الفاوی بەر پێنەگیراوی ئەو حەشاماتە بە ڕاست و چەپدا دەیبرد، لەو 
دەگوزەرێت  تەمەنێك  هەڵداوەو  خۆی  كە  دەبینێت  خۆی  سەرەوەڕا 
گرتۆتەوە،  بۆ  باوەشیان  كوڕوكااڵنەی  و  پیاو  ئەو  ناو  دەكەوێتە  تا 
پێكەوە نووساون كە وەك یەك تەن دەردەكەون، بەر لە خۆی بۆن و 
هەناسە  گران  دەكات،  كاس  هەموویان  هەر  كە  دەگات  بەرامەكەی 
دەدات و قوڵپی ڕشانەوەیەك لە هەناوییەوە سەر دەكات، سەرو كەللە 
گران، لە یادی نەماوە لە كەنگێوە پارووە نانێكی نەگالندووە، شەڕ 
بوو لەسەر ئەوەی كێ  بیخاتە ئامێزی و سەر دەستان، ڕەتی دەبردو 
دەكەوتە بن دەست و پێیان، سەدەها سۆل و پێاڵو بەسەریدا دەبارین، 
سەدەها مەترەق و قامچی و .. فاجیرەی لەعنەتی .. هەریەكەو گەرەكی 
بوو گۆشتی لێبكاتەوەو بگاتە خوێنی و هەڵیمژێت، سەدەها دەست وەك 
ئەوەی بیانەوێت لە خاچی بدەن دیسانەوە بەرزیان دەكردەوە، خوێن 
لە دەم و چاو و دەست و پەنجەكانی .. قۆڵ و باسكەكانی دادەچۆڕا، 
شەمامەی  دوو  وەك  شێالوەو  مەمكیان  هەردوو  دەكرد  هەستی 
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گەورۆنە فلیقاونەتەوە، خوێن لە گۆیەكانی نەدەوەستا، هەردوو ئەبرۆ 
تەقیو و خوێناوییەكانی چاوەكانی تەواو لێڵ كردبوو، بەجۆرێك كە 
تا  چەندەو  چواردەوری  ئاگرگرتووەی  غەزەبە  ئەو  قەوارەی  نەزانێت 
كوێ  بڕدەكات و كەی دەكوژێتەوە، بانگ و سەاڵ تێكەڵ بە جنێوەكان 
دەبوو كە هەوای ناو سینەو سەر سەری بۆگەن كردبوو، دایگرن .. 
یاوەری  هەن  زۆر  شەیتانی  بێچووە  بێت،  دەرباز  نەهێڵن   .. بیگرن 
بۆ  خۆی  ماڵەكەی  بیسووتێنن،  زیندوێتی  بە  بكەن،  قورتاری  بن و 
بكەن بە گۆڕ، تازە مەحاڵە لەناو داروپەردووی ئەم وێرانەیەدا دەنگی 
هاتۆتەوە  كە  دەبینێت  دواجار  بۆ  هەڵیدەبڕن  كە  بگات،  كەس  بە 
پەرت و  مێزەكە  لەسەر  دۆزیوەتەوە  وەكو شێت چی  بالكۆنەكەو  ناو 
دەدۆزێتەوە،  مردووەكان  پەپوولە  ئەلبوومی  دوا  دەكاتەوە،  باڵویان 
چاو لەو حەشاماتە هارو شێتە دەكات، سەیری داروپەردووی بەسەر 
یەكدیدا ڕماو، ئاودامان لە خوێن و خۆڵ و خەم چەقیو، تا دێت ئاپۆرەی 
خەڵك دیوارێكی ئەستوور لەنێوان هەردووكیاندا هەڵدەچنێت، تا بێت 
بلدۆزەرەكان گەمارۆی  دوورتر دەكەوێتەوە، ماشێنەكان و شۆڤلەكان و 
خۆیان توندتر دەكەن، خۆیو منارە تاقانەكەی گەمارۆ دەدەن، هاوار 
خەونەكانیدا  لە  كە  ئەوەی  وەك  كتومت  دەرنایە،  دەنگی  دەكات و 
لە  تاساو  هەناسەی  خنكان و  لەتاو  كردووەو  هاواری  جار  سەدەها 
قورگیدا بەدەم لەرزو تایەكەوە، شەاڵڵی ئارەقە وەئاگا هاتبێت، كەچی 
هەنووكە مەحاڵە لەم خەونە ڕەشە بێداربێتەوە، هێشتا خۆی دەبینێت 
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بەدەست  هەال  هەال  نیوەی  منارەكەوە،  بەسەر  وا  نیوەی  لەتە،  دوو 
خەڵكێكی تووڕەو داخدارەوە كە تا بۆیان بكرێت مەرگی دواتر دەخەن، 
گەرەكیانە سەد جاران بیكوژن و زیندووی بكەنەوە، لەو بانی سەرەوە 
دەیبینی غەمگین و دۆڕاو و بێباك و كینە لەدڵ پەڕە بە پەڕە ئەلبوومی 
پەپوولە مردووەكان دەكاتەوە، ئەو پەپووالنەی بە الپەڕە ئەستوورو  
الپەڕەكان  هەڵدانەوەی  لەگەڵ  كراون،  ئاژن  دەرزی  زەردەكانەوە 
پەپوولەكان هەالهەالدەبن بە پەڕە زەردەكانەوە دەبنە ئارد، وەك تۆزو 
گەردێك بەناو باڵكۆنەكەدا دەبارێن و ڕەشەبایەك دەیانبات، دوور دوور 
دەیانبات، هیچ گەردێكی لەتەك گەردێكی دیكەدا یەكدی ناگرێتەوە، 
هاوارێك دەكات كە ڕەشەباكە ئاراستەكەی دەگۆڕێت .. پەپوولەكانت 
هاوار   .. ساڵە  چەندین   .. كردوون  ئاژنت  دەرزی  بوون  من  ڕۆحی 
دەكات .. میرخاس و جوامێربەو .. فریام كەوە .. ئەوەتام لێرە .. لە 
بن دەست و پێی خەڵكێكی بێباك و ملهووڕو داخدارو تووڕە .. هارو 
هاج .. وا هەالهەال دەبم وەك پەپوولەكانت، تا دێت دیوارێكی بڵندو 
ئەستوور لە مەردووم و ماشێن و تەرزەو دووكەڵ و تەم و باران دوورتری 
دەخاتەوە .. پرزۆڵ پرزۆڵ .. زیواڵ زیواڵ كە ڕەشەبا بیبات .. دوور 
دوور .. دوورتر لە خەونی ژنێكی غەمگین و دۆڕاو كە دایكی شاگەشكە 
بەو زانە سوور بوو لەسەر ئەوەی كچە نۆبەرەكەی ناو بنێت شادی...
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