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دەچمــە بەرهەیــوان و قاقــا پێدەکەنــم .خوشــکم لە ژوورێڕا
چەمۆڵەیەکــم لێدەنــێ و لەودەمەشــدا باڵندەیــەک ڕێــک
جیقنەیەکــی تــەڕ و بــڕ دەڕژێنێتــە ســەر لووتــم .بەقۆڵــی
کراســەکەم دەیســڕمەوە و ناچمــەوە ژوورێ .ڕێگهیــەک
لەبەرچاومــا هەڵمدەگــرێ و بەرەو شــوێنێکی نادیار دەمبا،
پێــم ســەیرە پێشــتر بۆچــی ســەرنجم نەدابــوو بــەم ڕێگهیــە
تــا لــە پاشــان لــە خــۆم بپرســم ئــەو ڕێگهیــە بۆ کــوێ دەڕوا
تــا لــەدوای ئــەم پرســیارەش وهاڵم بدەمــەوە ،کە بەمن چی
بــۆ کــوێ دەڕوا؟ دەنگــی شــریخەی هاتنەخــواری شیشــەی
پەنجەرەکــە ڕایچڵەکانــدم و بــەر لــەوەی لــەژوورێ ڕا
بگەنــە ســەرم ،ســیامەک لــە خوارێــڕا چەپۆکێکــی بــە خــۆی
دادا و زانیــم کاریهتــی ،خوشــکم پێــش مــن دەســتیدای ه
بەردەکــە و ئەوکاغــەزەی تێــی هااڵبوو کردیەوە ،لە هەمان
کاتیشــدا چاوێکــی پڕتەوســی لەســەر مــن بــوو ،پێشـهوەی
بزانــم چییــە؟ چەمۆڵەیەکــی دیکــەی لێنــام و کاغەزەکــەی
بــە دمــی دادام ،تەنیــا ســێ وشــە لەبــەر پێــم کەوتبــوون:
ماچێک بۆ من...
ئاوڕێکــم داوە ،ســیامەک لــە بــن دیوارەکــە ڕاوەســتابوو و
بــە ئیشــاڕەی دەســت ،پێــی دەگوتــم ،کــە شیشــەبڕ دێنــێ.
بــە پێکەنینــەوە داهاتمــەوە بــۆ گەســکێک ،کــە خوشــکم بــە
قێــزەوە بــۆی فڕێدابوومــە هەیوانــێ و شیشــەکانم بــە
خــڕە خــڕ ،خــڕ کــردەوە .کەوتمــە بــەر پڕیشــکە پڕیشــکی
ڕێژنــە بارانێکــی چــڕ و بۆنــی ئــاو و گڵ ،وەک هەمیشــە
مەســتم دەکا ،هەناســەیەکی قــووڵ هەڵدەمــژم ،دەســتم
بــۆ بــاران ڕادەگــرم و فێنکایــی ئــاو تــا ســەر ئێســکانم
دەڕوات .ســەرم هەڵدەبــڕم ڕێگهکــە هەڵمدەگرێتــەوە
و دوور دەکەویــن ،بەنێــو چنارســتانێکدا تێپــەڕ دەبیــن،
ســیامەک بســت بــە بســت بەدوامەوەیــە ،کــە ئــاوڕی
لێدەدەمــەوە خــۆی حەشــار دەدات ،دەکەومــە ســەر
باوەشــی دەریاچەکــەوە  ،بــاران لێیکردووهتــەوە و کــەس
دیــار نییــە خــۆ لــە ئاوەکــە دەدەم و بەســەر پشــتدا خــۆم
تخێــڵ دەکــەم .هەتــاو پەیژەکانــی لــە چــاوم ڕۆ دەکات،
وەردەســووڕێمەوە ،دایکــم بــە گۆچانەکــەی لــە قــەراغ
ئاوەکــە ڕاوەســتاوە ســەیرم دەکا ،واڵت دەترووســکێتەوە
و دەنگــی شــڵپەی ماســییەک ،کــە خــۆی هەاڵویشــتبوو بێدەنگیــی
دەشــکێنێ و دایکــم لــە بۆنــی ئاوەکــەدا ویــڕای ڕێگهکــە ون دەبــێ.
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ـ بە کوێدا گەیشتینە ئێرە ،سیامەک؟
ـ....
ـ سیامەک!
ـ.....
ـسیااااااامەک!
ـ.....
چەن باڵندە بە پۆل بەسەر سەرمدا تێپەڕ دەبن .ئاوڕ دەدەمەوە ،سیامەک کتوپڕ لە
ڕووبەڕوومدا ڕاوەستابوو و مەوداکەمان بە ماچێک پڕدەبێتەوە.
ـ سیامەک!؟
ـ....
ـ سیاااااااامەک!
دەنگی خۆم بەگژم دادێتەوە
ـ سیامەک سیامەک سیامەک....سیااااااامەک.....
ڕێگهکە تا دەهات دوور دەکەوتەوە و سیامەک لەسەر کێلێک ناوی منی هەڵدەقەند و
جاروبار سەری هەڵدەبڕی و سەیری منی دەکرد ،کە لەوێ نەماوم.
شەو ،خەریکە بەسەردەستان دابێت ،بێدەنگیی بەسەرمدا خراپ دەبێ و دڵم وەک
چۆلەکە پەڕی هەڵداوێ .ناوێرم چاو لە پشتەوەم بکەم .ناوێرم لەبەر خۆمەوە بڵێم:
ـ سیامەک!
ـ سیامەک....
بێدەنگیــی بــە زیــڕەی کونــدە پەپوویــهک دەشــکێ ،بــۆ ئــهوەی نەقیژێنــم دەســت
بــە دمــم دادەگــرم ،لەپــڕ لقێــک لــە چنارێــک لــە ڕووبــەڕووم جووڵــەی دێــت ،بــای
نایــا ،دەجووڵێتــەوە .هەناســەم قەتیــس دەبێــت ،چــاوم ناترووکــێ ،کتوپــڕ لــە نێــو
چنارســتانەکەدا دەنگــی قاقایەکــی شــێتانە دێــت و هــەر بــە دووی ویشــدا شــتێک بــۆ
هــەوای هەڵداویشــترێت ،دەســووڕێ و دەســووڕێ لــە بــەر پێــم بــە عەرزێــدا دەکەوێــت،
ســەری پێــوە نییــە و هەمــوو گیانــی خوێنــە ،منداڵێکــی دووســااڵنە دەبــوو ،دەنگــی قاقاکــە
بــەردەوام لــە بــن گوێــم بــوو ،وەک ئەودەمانــەی منداڵێــک دەگــەڵ پێکەنیــن گەشــکە
دەبــێ ،پشتاوپشــت دەکشــێمەوە ،جووڵــە جووڵــی منداڵەکــە و قرخــە قــرخ و پێکەنینــە
بێپســانەوەکەی بڕێکــی ئەهــوەن کردمــەوە ،بووکەڵەیــەک بــوو ،کــە قورمیــش کرابــوو،
بــەاڵم هێشــتا ئــەو خوێنــەی لێــی دەچۆڕایـهوە ،ترســێنەر بــوو .هەاڵتــم تــا توانیــم هەاڵتــم...
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دارستان تا دەهات تاریکتر دەبوو و دەنگی پێکەنینی بووکەکەش بێپسانەوە.
ڕۆچنەیەک لە ڕووبەڕوومدا دەکرێتەوە و سیامەک بنپیلی دایکمی گرتووە و ڕێگهش
لەسەرخۆ هەڵی گرتوون .دەنگی فرۆشیارەکان جارێزی کردووم :
ـ ترێ خانم ،بێ!
ـ چۆن نابەیەوە؟ فەرموو خانم تەواو دەبێ!
ـ سەبزی تازە ،سەبزی تازە!
....
ـ گوڵ! خانمە چاو جوانەکە!  گوڵ بەرەوە!
کوڕێکی مێرمنداڵ بە بزهیەکی شیرنەوە چاوەڕوان بوو گوڵی لێبکڕم ،سیامەک
گوڵەکەی کڕی.
باران دایداوەتەوە ،هەناسەیەکی قووڵ هەڵدەکێشم .عەتری گوڵ و بۆنی باران بە
هەموو دەمارەکانمدا دەگەڕێت...

***
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