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خوێنــەری بەڕێــز ،هێســتا ،کــە ئــەم دەقــە دەخوێنیــەوه ،دەیانهەوێــت بمکــوژن!
ێ زانینــی
ئــەوەی ،کــە بــۆ دهمکــوژن لــە گێڕانــەوەی ئەوەنــدە شەرمەســارم ،کــە پێــم وانـ 
بەکەلکــت بــێ! بــەاڵم لــە بەرگــی پزیشــکی دادگــ ه نووســرابوو( :ئاگاداریــی تایبــەت)
وەک بزانــم ،ئەمــڕۆ هــەوا هــەور بــوو ،گزنگــی خــۆر لــەالی چەپــی پەنجــەرەی هۆدەکــەم
نەهاتــە ژوورێ ،ڕەنگــە هەوریــش نەبووبــێ و لــە پشــت پەنجــەرە بــە هۆی ئــەو پەردەیەی
تــازە هەڵیانواســیوە ،وا هەســت دەکــەم ،هــەر چەنــد دەســت و چــاوم بەســتراون،
بــەاڵم لــەم چوارســەت و چــل و چــوار شــەوەی لێــرەدام ،هەمیشــە بــە تینــی تیرێــژ لــە
خــەو هەڵدەســتم و دوای ژمــاردن تــا ژمــارەی  48،000زۆرتــر ،یــان کەمتــر ،چێشــتم
بۆدەهێنــن و بــە زارمــەوەی دەکــەن و دوای  3،210پیاســە ،زۆرتــر ،یــان کەمتــر ،لــەم
هــۆدە ســێ بــ ه چــوارە ،زەردە تۆخــە ،فێنکایییــەک لــە پەنجــەرە دێتــە ژوورێ و بــەر
ڕوومەتــم دەکــەوێ و چێشــتی شــەوم دەدەنــێ ،لــەم ماوەیــە ،ڕۆژێ جارێــک دهرگ ـهی
هــۆدە ئــاوەاڵ دەبــێ و مــن دەبــەن بــۆ مەبــال ،کــە مــەودای لــە هۆدەکــەم  ٢٢هەنــگاوە
و شــایەنی خانووێکــی ئــاوا گــەورە نــێ و زۆر چووکەیــە و دانیشــتنی خــۆش نییــە.
شــەو دوای گەییشــتن بــە ژمارەی1،661زۆرتــر ،یــان کەمتــر ،دەنگــی پیاســەی
پشــت دهرگــ ه کۆتایــی پێــدێ و دەزانــم ،کــە کــەس لەپشــت دهرگــ ه نەمــاوە،
یاکــوو مــاوە و مــن گوێــم لــە هەنــگاوی نابــێ ،ئەمجــار بــە هێواشــیی خەریکــی
کردنــەوەی گوریســەکان لــە دەســتان و چاوبەســت لــە چــاوان دەبــم ،لــە دوای
ســێ ،یــان چــوار شــەو ،توانیــم هەردووکیــان بکەمــەوە و بــەڕۆژ دەیــان بەســتمەوه!
دەچــم بــۆالی پەنجــەرەی دیوارەکــە و چــاو لــە حەوشــی ئــەم ماڵــە و ئاســمان دەکــەم،
پەنجەرەکــە  ٥٠ســانت بــە  ٥٠ســانت پێوەریەتــی و لــە تەختــی هۆدەکــە  ، 70/1یــان 80/1
ســانت بــەرزە و بــە ئاســانیی مرۆڤێکــی وەک مــن  87/1ســانتی و  72کیلۆیــی تێــوەی
دەچــێ ،هیــچ مهیلێکــی نییــە و هــەردوو الجامی دەکرێتەوە ،بە گریمانە ئەو تاکەکەســییەی
مــن تێیــدا زیندانییــم دەگــەڵ دەرکــی حــەوش  25میتــر کەمتــر ،یــان زۆرتــر مەودایەتــی
و دەوری حــەوش دیوارێکــە بــە بەرزایــی  2میتــر زۆرتــر ،یــان کەمتــر و دەیــان جــار لــە
دیــواری وەک وەی وەســەر کەوتــووم ،بــەاڵم بــێ پێپلیکانێکــی وەک بن ئەو دیوارەش لێی
نەهاتوومە خوارێ ،ئێستا ،کە  ٥٤ساڵمەوە و ئاڵتڕۆزی چۆکم هەیە ،هەر لەخۆ ڕانابینم.
دەورەی ئــەم دیــوارە گڵــە پێــم وابــێ ،هەتــا چــاو کار دەکا ،ســارا بێــت و لــە دوورەوە
شــاخێکی لێدیــارە ،کــە خــۆر لــە پشــت وێــوە هەڵــدێ ...ڕەنگــە لــەم ســارایەدا ،نێــوان
دیــوار ،تــا دەگاتــە شــاخ ،قاقڕســتان بێــت و هیــچ کانییەکــی لێنەبــێ و ســەتان کــەس،
یــان بوونــەوەر تێیــدا مردبێتــن ،یــان بــە هــۆی قاتیــی و قڕیــی یەکتریــان خواردبێــت!
دوو ڕۆژ بــوو ژەمــی شــەوانەم کــەم ببــۆوە و منیــش ،کــە هەویســتم بەندییەکــی خــۆش
ڕەفتار بم ،تا برسییەتیم نەدەنێ ،هیچم نەوت و هەر شووکرانە بژێرییم کرد و لەم دوو
شــەوە ،بــۆ ئـهوەی شــکم لێنەکــەن ،دەســتوچاوم هــەر نەکــردەوە ،پێــم وابێــت زانیبوویــان
مــن هــەر شــەو دەچمــە پێــش پەنجــەرە و هەوایــەک هەڵدەمیســم .بۆیــە پەردەیەکیــان
پێهەاڵوەســیبێ ،یــان بــۆ ئ ـهوەی بەیانــان خــۆر ئــازارم نــەدات ،ئــەم کارەیــان کردبێــت.
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هەڵبــەت لــەم دوو ڕۆژە ،کاتێــک ژمــارەکان ،یــان هەنگاوەکانــم دەبــژار ،دەنگــم نزمتــر و
هەنــگاوم نەرمتــر کردبــوو ،نــەکا ببــم بــە هــۆی ئازاری گۆی پاســەوان ،یان پاســەوانەکان!
هــەر هێســتا دەســتێک مەچەکــی دەســتی گرتــووم و بــە دەســتەکەی دی ،لەســەر
پشــتم پاڵــم دەدا بــۆ پێشــێ و دوای تێپەڕیــن لــە دااڵنــی  28هەنــگاوی ماڵەکــە ،ئــەوە
دەمبــا بــۆ ناوەنــدی حەوشــهکە ،تــەواوی ناخــم پــڕە لــە تــرس و پەشــیمانیی ،القانــم
هێــزی ڕۆییشــتنیان نەمــاوە و تەنیــا دەنگێــک لەنــاو ســەرم دووپاتــە دەبێتــەوه:
(تامی مردن خۆشە!؟ تامی مردن خۆشە!؟
تامی مردن خۆشە!؟ تامی مردن خۆشە!؟)
بــە دەنگێکــی نــزم لــە کابــرای زێندیــن ،کــە ئــەو چەنــد ماوەیــەی ســەروچاوی خــۆی
واداپۆشــیبوو ،کــە بێجگــە لــە لێــوی قڵیشــاو و چــاوی زیتــی ،چــم نەدەدیــت ،دەپرســم:
برای بەڕێز دەتانهەوێ بمکوژن؟
کابــرا زۆر بێدەنگــە و دوای تەواوبوونــی مــەودای حــەوش ،دەنگــی کرانــەوەی قفڵێــک
و جیــڕە جیــڕی الوالوان ،دێتــە نــاو گوێــم و دەنگێکــی بــۆڕی بەهێــز پێــم دەڵێــت:
بڕۆ ئازادیت!
پاڵی دامە دهرێ و دهرگهی قەپات کرد.
لە بیستنی وشەی ئازادیی ،نێوکم کەوت ،سەرم سووڕا و گێژ گێژ بووم و خەریکە میز
بە خۆم دابکەم! هەم هێندێک خۆشحاڵم و زۆریش خەمگین ،هەرای دەکەم :کاکە بۆ ئازادم؟
ــــ باقی سزات ئازادیییە لەو ڕێکەوتەڕا!
گیزەگیــزی کزەبایەکــی گــەرم ،کــە لــە ڕوومەتانــم دەدا ،بیــری ســاراکەی پشــت
دیــوار و دەنگەکــەی نــاو ســەرم (تامــی مــردن خۆشــە!؟ تامــی مــردن خۆشــە!؟ تامــی
مــردن خۆشــە!؟ تامــی مــردن خۆشــە!؟) هەمــووی گیانمــی خســتووهتە لەرزیــن،
بڵێــی دوای کردنــەوەی چاوبەســت لــە چــاوان و گوریــس لــە دەســتانم ،ســارایەک
ببینــم ،کــە هیچــی تێــدا نییــە؟ بڵێــی ئاژەڵــی دڕنــدەی لێبــێ؟ بڵێــی کانــی لێبــێ؟ بڵێــی
شــەوانەی چەنــدە ســارد بــێ؟ بڵێــی ئاوەدانیــی لێبــێ؟ بڵێــی ئاوەدانییەکانــی نفووســی
زۆر بــێ؟ بڵێــی گووناهــی خۆبەخــۆ لێیانــدا لێپرســینەوەی هەبــێ؟ بڵێــی مــەودای
چەنــد بــێ؟ بڵێــی گۆڕســتان لەســەر ڕێگــەم بــێ؟ بڵێــی جنۆکــە و ڕووحاناتــی لێبــێ؟
چــۆن بــێ ئــاو ،کاتــی چوونــ ه ســەرئاو خــۆ بشــۆمەوە؟ چــۆن :R-fنانــی پەیــدا کــەم؟
دەمهــەوێ بگەڕێمــەوه   بــۆالی دهرگــ ه و هــەر ئــاوا بــە چــاو و دەستبەســتراویی
و بــە پشــتەوە یەکبەخــۆ وەبــەر مســتانی بگــرم و هــاوار بکــەم:
تــۆ ئــەو خودایــەی دەیپەرســتن ،دهرگــهم لێبکەنــەوە بــا شــەوێکی دیــش هــەوای پێــش
پەنجــەرە هەڵبمیســم ،تــازە خــەوی بەیانییــم خــۆش بووبــوو بەهــۆی پەردەکــەوە! .
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