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ژوانی من
سمكۆ قادری
محەممەد قادری ،ناسراو بە سمکۆ.
پلەی خوێندکاریی :خوێندی بااڵ لە وێژەی ئینگلیزیی.
شــوێن :ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان ،ناوچــەی موکریــان ،شــاری نەغــەدە،
گونــدی مێمانــدار.
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هــەر زوو زوو ،لــە دەالقــەی ژوورەکەمــەوە بــە دزیــی چاوێــک لــە کۆاڵنــە تەنــگ و
تاریکەکەمــان دەکــەم .جارێــک لــە دیــوی خەوەکەمــەوە ،جارێــک لــە هاڵــەوە .دەزانــم هــەر
ئێســتا دەگاتــە بــەر دهرگـه .ماڵەکــەم خاوێــن خاوێــن کردووهتــەوە .کەمتــر وا پێشــهاتووە
ماڵەکەمــان وەهــا خاوێــن بێــت ،مەگــەر میوانێکــی ئــاوام هەبێــت .بــە هاوماڵیییەکەشــم
گوتــووە جــارێ نەیەتــەوە ماڵــێ .هەڵبــەت خــۆی دەزانــێ بۆچــی! لــە دۆخەکــە بــاش
تێــدەگات و هەمیشــە پێشــەوەی پێــی بڵێــم ،خــۆی زوو ماڵەکــە چــۆل دەکات .بــۆ ئــەوەی
کــەس شــک نەبــات ،چیتــر پەنجەرەكـ ه ناکەمــەوە .ئــەم جــار دهرگـهی هــاڵ ،کــە بــە ســەر
حەوشــەکەوەیه دەکەمــەوە .ماڵــی بەرانبــەرم ژن و مێردێکــی پیــری تێــدا دەژن .زۆرتــر
وەک پاســەوان دەچــن ،هەتــا وە دایــک و باوکێکــی پیــر .هــەر کــەس بــە کۆاڵنەکەمانــدا
بــێ و لــە بــەر چاویــان نامــۆ بنوێنێــت ،بــە چــاوی دز و چەتــە ســەیری دەکــەن .لــە
ترســی ئــەوان مەجبــوورم دەالقەکــە تــەواو نەکەمــەوە و بــە ســووچێکیدا چــاو لــە ســەری
کۆاڵنەکەمــان دەکــەم .لــە نــاکاو لــە دهرگــه دەدەن .بێــەوەی بڵێــم کێیــە ،یــان چــاو لــە
شاشــەی ئایفۆنەکــە بکــەم ،خێــرا دهرگ ـهی لێدەکەمــەوە .تــازە لــە حەمــام بوومــە .ڕدێنــم
ســێ تیــغ تاشــیوە ،خــۆم خاوێــن و لــووس کــردووە .هــەر بۆنــی ســابوونی لوکســم لێدێــت.
جلێکــی لووســکەاڵنە و سێکســییم لەبــەر کــردووە .پێشــەوەی بگاتــێ ،دهرگ ـهی هاڵێــش
دەکەمــەوە .گۆرانیــی «نــاز مەکــە»ی میکایلیشــم دانــاوە .خــۆم تــەواو ئامــادە کــردووە،
ئیــدی هــەر ،کــە القــی لــە دیــوی ژوور نــا ،دەســبەجێ دەســتم لــە ملــی ناســک و باریکــی
بکــەم و لێــوم لــە ســەر لێــوی دابنێــم و تونــد لــە باوەشــی بگــرم .دوێ شــەو هەتــا بەیانیــی
خەونــم پێــوە دیــوە .دڵــم وەک دڵــی چۆلەکــە توونــد توونــد لێدەدا .هەزار بیرم بە مێشــکیدا
دێــت و دەڕوا .لــە مێــژە چاوەڕوانــی ئــەم ســاتە دەکــەم .تەنیــا یــەک جــار یەکترمــان دیــوە.
بــۆ ئــەوەی بیکێشــمە ماڵــێ ،هەمیشــە بیانوویەکــم دەدیتــەوە« :ئەمــڕۆ زۆر مانــدووم»،
«ســبەی تــا شــەوێ کارم هەیــە»« ،بــاوەڕم پێبکــە میوانمــان هەیــە و ناتوانــم بێــم» .زۆر
لــە بیانوویــەکان ڕاســت بــوون و ههندێکیشــیان درۆ بــوون .بــەاڵم چبکــەم .چــارەم نییــە.
زۆر حــەز لــە لێــوی ســووری ،لــە زوولفــی هەمیشــە خــاوی ،لــە بــەژن و بــااڵی نــەرم و
نۆڵــی دەکــەم .هــەر چــی شــەوە خەونــی پێــوە دەبینــم .ســەرەڕای ئەوانــە زۆریشــم خــۆش
دەوێــت .ئەویــش تــا ئێســتا تەنیــا دوو جــار گوتوویــە ،کــە نایــەم .دوایــە هــەر دەیگــوت
ڕۆژێــک دەرفەتــم بــوو ،دێــم بــۆ الت .ئێســتا دهرگ ـهی هاڵــم کردووهتــەوە و خۆشــم لــە
پشــت دهرگ ـ ه حەشــار داوە .دیــواری حەوشــەکەمان نــەوی و قوڵەیــە ،هــەر بۆیــەش لــە
ماڵــی دراوســێکەمان و ئەوبــەر کۆاڵنەکەمانــەوە جــوان دیــارە .دەترســێم کەســێک بمبینــێ.
لەپڕ دەنگی شڵپەشڵپی هەنگاوەکانی دێت.
لە ناوەڕاستی حەوشەکەوە هەرا دەکات :ژیار؟ لێرەی؟
بەحاســتەمێک لــە پشــت دهرگـهوە ســەرم وەدەر دەخــەم و بــە دەنگێکــی زۆر نــزم دەڵێــم:
مەکــه.
قســان
حەوشــە
لــە
زووکــە،
وەرە
بەقوربــان،
لێــرەم
ترســی لێدەنیشــێت .بەپەلەپــەل و دڵەکوتــە خەریکــی قەیتانــی پێاڵوەکانــی دەبــێ .لــە نــاکاو تــرس
زۆرتــر دایدەگرێــت .دەســتی وەلەرزیــن دەکــەوێ و قەیتانەکانــی لێدەبێتــە گرێپووچکــە .بــە هەناســە-
بڕکــە و ترســەوە دەڵــێ :ئەگــەر هەســت دەکــەی مەترســیی هەیــە ،تــا درەنــگ نەبــووە ،بــا زوو ڕا بکــەم؟
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دەڵێم :نا نا زووکە ،هەروا بە پێاڵوەکانتەوە وەرە ژوور ،پێویست ناکا دەریان بێنی،
زووکە زوو...
بارانەکــی بــە خــوڕ دەبارێــت .لــە گەڕەکــە کوردنشــینەکان هەمیشــە بــە چــۆڕە بارانێــک
قــوڕ و چڵپاوێــک دروســت دەبێــت ،کــە لــە گونــدە شــاخاویییەکانیش شــتی وا نابینیــت.
ترووســکە دەڵــێ :هــەر وا بێــم؟ خــۆ هەمــوو قــوڕە ،چــۆن دەبــێ؟
بڕێــک ڕقــم هەڵدەســتێ و دەنگــم بڕێــک بــەرز دەکەمــەوە و دەڵێــم :کچــێ
زووکــە زوو .ئەتــۆ کارت بــەوە نەبــێ نــا ماڵەتــە ،ئــەوێ بــۆ قســان نابــێ زووکــە...
ترووســکە هــەر وا بــە پێــاوەوە دێتــە ژوورەوە و خــۆی لــە باوەشــم داوێــت.
کیفەکــەی فڕێدەداتــە نێوەڕاســتی هاڵــێ و بێــەوەی هیــچ بڵــێ بــە مانتــۆی تەڕیــەوە
دەمــی بــۆ دەمــم دێنــێ و تێــر تێــر لێــوی یەکتــر دەمژیــن .ئێســتا پێاڵوەکانــی
دەر نەهێنــاوە و هــەروا لێــوم لــە لێــوی دایــە ،کــە لــە نــاکاو لــە دهرگــ ه دەدەن...
تروســکە دەســتی باریــک و ناســکی لــە دەوری شــان و ملــم هااڵنــدووە و خــۆی شــل و
وێــڵ لەباوەشــم هاویشــتووە .لــه ¬نــاکاو بــە دەنگــی تەقەتەقــی دهرگ ـ ه خــوودار دەبــێ و
دەســبەجێ خــۆی ڕادەپچکێنــێ و بــە تــرس و لــەرزە و بــە دەنگێکــی تۆقیــو و نــزم دەڵێــت:
ئــەی خودایــە گیــان کێیــە؟ کێیــه؟ چ بکــەم ژیــار؟ قــوڕم وه¬ســه¬ری ،ئــەی دایــە گیــان...
منیــش تۆزێــک دەترســێم .بنەماڵــەی منیــش تۆزێــک ئایینیــی و نه¬ریتییــن .ئەگــەر
بێتــو پۆلیــس بێــت ،ئــەوە لێکمــان مــارە دەکــەن .بــەاڵم کێشــەکە هــەر ئــەوە نییــە.
کێشــە گەورەکــە ئەوەیــە ،کــە مــن ئێســتا بارودۆخــی ژنهێنانــم نییــە .دیســان لــە
دهرگ ـ ه دەدەنــەوە .ترووســکە بێــەوەی قســەیه¬کی دیکــە بــکات ،هــەروا بــە پێاڵوانــەوە
هەڵدێتــە دیــوە چووکەکــەم .منیــش چەنــد چرکەیەکــی دیکــە هــەروا وڕ و سەرلێشــێواو
ڕادەمێنمــە ئایفۆنەکــە .ئــه¬م جــار هەڵوێســتی خــۆم دەگــرم .دهرگـ ه دەکەمــەوە و دەڵێــم:
فەرموو؟ کێیه؟
تەقەتەقی ڕێژنەی باران بەسەر لێواری سه¬رکاڵوه¬ی ئایفۆنەکە¬وه هێندە زۆرە ،هیچ
دەنگێک نابیسم.
دیسان بەدەنگێکی بەرزترەوە دەڵێم :فەرموو؟
بــه¬اڵم ئــه¬م جــاره¬¬ش بێجگــە لــە دەنگــی تنــۆک تنۆکــی بــاران هیچــی دیکــە نابیســم  .
ڕەنگــە که¬ســی لێنه¬مابێــت .نازانــم ...بــەاڵم ئــەو وهاڵم نەدانــەوە زۆرتــر
دەمترســێنێت .چەنــد چرکەیــەک چــاوەڕوان دەبــم .لەپــڕڕا بێــەوەی دهرگــ ه بکەمــەوە،
لــە دەالقــەی هەڵماویییــەوە دەبینــم دهرگ ـه وەجووڵــە دەکــەوێ و خەریکــە دەکرێتــەوە.
تەزوویــەک بــە هەمــوو گیانمــدا دێــت و تەنیــا کەســێک ،کــە بــە مێشــکمدا دێــت،
پۆلیســە .لەبــاڵ خۆمــدا دەڵێــم تەنیــا پۆلیــس دەتوانــن دهرگ ـهی خەڵــک بکەنــەوە ،چونکــە
زیاتــر لــە مــن و هاوماڵیییەکــەم کەســی دیکــە کلیلــی ماڵێــی پێنییــە .کــە وایــە کێیــە؟
وردەوردە بــاوەڕ دەهێنــم ،کــە ئــەو ژنــە پیــرە ڕاپۆڕتــی لێــداوم و ئەوانــە پۆلیســن.
بــەاڵم خــۆ هــەر کــەس دیــار نییــە .نازانــم چبکــەم .لــە کاری خــۆم پەشــیمان دەبمــەوە
و دهڵێــم بریــا هــەر بــە ماچــی نێــو کۆاڵنــە تەنــگ و تاریکــەکان قەناعەتــم کردبــا.
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لەناکاو کابرایەکی چوارشانەی سمێڵ فش و قەڵ و بە ئۆوێرکۆتێکی سەوز و
تەلیسێک برینج بەدەسته¬وە بە خێرایی بۆ الی دهرگهی حه¬وشه¬وه دێ .بە
دەالقەی هاڵێدا چاوی لێدەکەم و وستە ناکەم .ترس و دڵەکوتە زۆرتر دامدەگرێت.
شووشەی دهرگ ه هەڵمێکی ئەستووری به¬خۆوه¬ گرتووە و چاک نابینم ،بە
حاستەمێک دهرگهی دەکەمەوە .بە سوچێکیدا دەبینم ژنێکیش ،کە لەپشتەوە بە
تەنەکەیه¬ک ڕوون لەدەستێک و ستڵێکی سپیش لەدەستێکیدا ،بە زۆریی بە القێکی
دهرگه دادەخا ،کابرایهکە بە دەنگێکی بەرز هەرا دەکات:
محەممەد؟ محەممەد؟ بۆ وهاڵم نادەیەوە؟
ئاوڕێک لە ژنەکەی دەداتەوە و دەڵێت:
پێم وایە لە ماڵ نییە .ئەو هەتیوە بەو باران ،با و سەرمایەی لە کوێیە؟
ژنەکەی دەنگێکی لێدێت ،بەاڵم لەبەر خوڕەخوڕی باران هیچم گوێ لێنابێ .زوو
تێدەگەم ئەوانە دایک و باوکی محه¬ممەدی هاوماڵمن.
گه¬یشتنە بەر دهرگه .دهرگهی لێدەکەمەوە و دەڵێم:
ساڵو ،ساڵو ،فەرموون ،ببوورن توخودا ئەوە لە حەمامێ بووم.
پیاوەکە دەڵێت:
ساڵو کاک ژیار ،چۆنی بەقوربان ،ئەرێ دهرگهتان بۆ کرابوهوە؟
چاوم زەق دەکەم و دەڵێم :دهرگه!!؟؟
دەڵێ :ئەی محەممەد لە کوێیە؟
تەلیسە برینجەکەی لێوەردەگرم و دەڵێم:
وەاڵ محەممەد چووهتە خەوگە ،الی هاوکالسییه¬کانی بڕێک وانە بخوێنێت.
بزەیەکی بە سمێڵیدا دێت و دڵۆپەیەک باران لە نووکی سمێڵییەوە دەتکێ و دەڵێت:
بەڕاست؟ بریا بۆ خۆی بە شتێک گه¬یشتبا و خۆی لە کاری مەزرا و مەڕ و مااڵت
ڕزگار کردبا .ئێمەشی حەساندباوە...
دایکی دەگاتێ و هەر لەڕێوە بە دەنگێکی بەرز دەڵێت:
ساڵو ،چۆنی بەقوربان؟ تۆ ژیاری؟ محەممەد زۆرت باس دەکات.
دوای چاکوخۆشییەکی زۆر دێنە ژوورێ و هەردووکیان هەر جارنا¬جارێک لە
ژێرەوە چاوێک لە شاڵوارە لووسکەالنەکەم دەکەن و گنجێک دەخەنە نێوچاوانیان،
ڕەنگە بڵێن چاو! محەممەد لەگەڵ کێ هاوماڵە!؟ حه¬ک به¬زیاد نه¬بی ڕۆڵه بۆخۆت و
هاوماڵت.
لە ناکاو دایکی دەڵێت:
ئایەڕۆ ...ئەوە بۆچی بە کەوشەوە چوونەتە سەر فەڕشان؟
هیچ ناڵێم ،هەڵبەت نازانم چ بڵێم .درۆشم بۆ هەڵنابەسترێ .هێشتا نەهاتوومەتەوە
سەرخۆ .ئەو هەموو دڵەکوتە و گوشارە لە چەند ساتێکدا سەری لێشێواندووم و
خۆم لێونبووە.
بۆ ئەوەی بۆ الی دیوەکەی من نەڕۆن ،دەڵێم:
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ترووسکە؟ ترووسکه¬؟ ترووسکە گیان؟
دەنگێک لە پشت کومێدەکەوە لە نێو جێوبانەکانەوە دێت.
دهرگهی کومێد دەکەمەوە ،هیچ نابینم .وەها خۆی لە ژێر جێوبانەکەوە شاردووهته¬وه
کە پۆلیسیش هاتبان نەیاندەدۆزییەوه .بەحاستەمێک پێکەنینم دێت و بە سرتە¬وه
دەڵێم :مەترسێ بەقوربان ،دایک و باوکی محەممەدن .نایەنە دیوی من .تەنیا دەنگت
نەیەت بەسە .پێم وایە ئێستا دەڕۆن.
سەری لە ژێر دۆشەك و پەتۆوە دەردێنێت .زەرد زەرد هەڵگەڕاوە و حەپەساوە،
لەبەر دڵەکوتە ،هیچی بۆ نایێت.
ی دادێنم و هەر لەوێ ماچێکی سەرکوڵمانی دەکەم .بە ئارامیی
دەستێکی بە قژی خاو 
لەبن گوێی دەڵێم:
گوڵەکەم مەترسێ ،هیچ نییە ،ئارام بە گوڵم.
دیسان بە ئارامیی دەستم بە پشت و ملی دادێنم و ماچێکی دیکەی لێدەکەم .تۆزێک
ئارام دهبێتهوه.
دەڵێم:
هەر لێرە بە ،تا من بچم چایەکیان بۆ دروست بکەم و تۆزێکیان سەرقاڵ بکەم.
دەستم توند دهگوشێ و دەڵێ باش.
پێی دەڵێم زۆر جووڵە¬جووڵێ مەکە ،با شک نەکەن .دەڵێ باش و خەریکی
کردنه¬وه¬ی گرێپووچکەی پێاڵوەکانی دەبێت.
منیش پانتۆڵەکەم لەبەر دەکەم و دەڕۆمە الیان .کە دەچمە دەرێ باوکی بە تەلەفۆن
قسان لەگەڵ محەممەد دەکا و دەڵێت :ئێمە لێرەین ،لە ماڵی تۆ.
دەستبەجێ دوای زەنگەکەی باوکی ،محەممەد زەنگم بۆ لێدەدا و بێەوەی بڵێ چیت
بەسەرهات و لەگەڵ ترووسکە چیت کرد ،بەپەلە¬پەل دەڵێت:
کوڕە زوو بڕۆ دیوەکەم ئەو شتانەم کۆ بکەوە ،زوو زوو .بەیانی شکۆفە لەالم بوو،
زووکە هەر چی لەوێیە خڕی بکەوە و لە چەمەدانەکەمی هاوێ هەتا نەیانبینیووه.
زوو دەچم ،بەاڵم کار لە کار ترازاوە .دایکی هەموو شتێکی دیتووە .خەریکە بەپەلە
خڕیاندەکاتەوە هەتا باوکی نەیانبینێت .منیش بێەوەی هیچ بڵێم هەروا دێمەوە دەر
و چایەکی دادەنێم و پەیامێکی بۆ دەنێرم ،کە دایکت هەموو شتێکی دیت ،بەاڵم
باوکت نەیزانیوە .محەممەد بە ترس و شەرمەوە زوو دێتەوە .دایکی بە ڕووی خۆی
ناهێنێ و قسەی خۆش دەکەن .منیش چایەکەیان لەپێش دادەنێم و خۆم بە چایەکەوە
دەدزمەوە و بۆ ترووسکەی دەبەم .هەر دەچم ترووسکە بە سرتە و نیگەرانیییەوە
دەڵێت:
من تا کاتژمێر نۆی شەو نەگەمەوە خەوگه ،بەڕێوبەری خەوگه که تەلەفۆن بۆ دایک و
باوکم دەکات .باوکم زۆر ڕقەستوورە ،بەخودای دەمکوژێت .دەبێ هەر ئێستا بڕۆم .چبکەم؟
هەرچی بیردەکەمەوە ،هیچ بە مێشکم ناگات .وا دیار بوو ئەوشۆ دایک و باوکی لێرە دەمێننەوە
و هیچ ڕێیەک نییە ترووسکە پێیدا هەڵبێت.

٦٠

چیرۆک

گۆڤاری کەلێن

لە ناکاو چاوم بە دەالقە بچووکەکەی دیوەکەم دەکەوێت و بە ترووسکە دەڵێم :مەگەر
لەو دەالقەیەوە خۆت لە حەوشه¬ی هاوێی و بڕۆیە دەرێ .بۆ منی کوڕ زۆر ئەستەم
نییە خۆم لەوێڕا فڕێ بدەمه خوار ،بەاڵم بۆ کچێکی ناسک و شلی وەک ترووسکە،
هەم زۆر ئەستەمە ،هەم مهترسیداریشە .دوایەش ڕەنگه ژن و پیاوە پیرەکە ،یان
دراوسێکانی دیکەش بیبینن .ترووسکە لهپێشدا بە ترسەوە دەڵێت :نا بەخودای ناتوانم.
دەگری و فرمێسکی بە چاوانیدا دێنە خوار .بە دڵی پڕ و پەرێشانەوە بە نەرمیی و بە
گریانه¬وه دەڵێت:
گووم خوارد ،سەت جارم گوو خوارد .خۆم تووشی چ کرد .ئەی خودایە گیان .بە
دەستی خۆم چیم بەسەر خۆم هێنا...
منیش ،کە فرمێسکی دەبینم ،زۆر تێکدەچم و ناڕەحەت دەبم .بەاڵم بۆ ئه¬وه¬ی
ئارامی بکەمەوە ،هیچ وەڕووی خۆم ناهێنم و بە ئارامیی دەستم بە زووڵف ،سەر
و پشتی دادێنم و لە باوەش خۆمی دەگرم .بە دەنگێکی نزم و پڕ لە خۆباوەڕیییەوە
دەڵێم:
ترووسکە گیان ،بەقوربان ،گوڵەکەم نیگەرانی هیچ مەبە ،زۆر زۆره¬که¬ی هەموو
شتێک ئاشکرا دەبێت و دەتخوازم ،لەوە¬ی زیاترە؟ گوڵەکەم ،هەناسەکەم ،ئه¬وینەکەم.
مەگری هیچ نییە...
وەک منداڵێکی چووکەی بەرمەمکان ،لە باوەشی خۆم گرتووە و بە سنگی خۆمه¬وە
ناوە ،لە ژێرەوە بە نووزە¬ نووزەوە دەڵێت:
تۆ باوکم ناناسی ،تایفەمان ناناسی ،دراوسێکانمان ناناسیت .ئابڕووی بە¬هەزار ساڵم
دەبەن...
منیش هەر وا ماچی دەکەم و دەستی پێدادێنم و وردە¬ وردە بڕێک ئارامی دەکەمەوه.
دنیا کەمکەمه تاریکولێڵ دەبێ و ترووسکەش هەر لە باوەشمە و نەمانتوانیوە هیچ
بکەین .باوک و دایکی محەممەدیش هەر دەنگە دەنگیان دێت و محەممەد باسی
زانستگ ه و شتیان بۆ دەکات.
لە ناکاو ترووسکە دەڵێت:
لەو دەالقەوە خۆم داوێمە نێو حەوشه .بەاڵم تۆ بچوو لە حەوشه باوەشم بۆ بکەوە و
بمگرەوە .تۆ لەوێ بیت ،دەوێرم خۆم فڕێ بدەم.
من زوویەکی بە بیانووی چوون بۆ ئاودەستی حەوشه ،دەڕۆمە دەر و ترووسکەش
دێتە سەر دەالقەکە .لە پێشدا ترووسکە دەڵێ ناوێرم بەخودای .پێی دەڵێم:
هیچ نییە بەقوربان ،من لێرەم ،هیچ نابێ ،دەتگرمەوە گوڵەکەم .زووکە.
ترووسکە بێەوەی هیچ قسەیه کی دیکە بکات ،دەڵێ :هاتم.
لەگەڵ خۆفڕێدانی القی لە سەر لێواری دەالقە که هەڵدەخلیسکێ و البەال به سەرمدا
دەکەوێ و دستم لێی گیر نابێ و منیش دەخات .لەگەڵ کەوتنی چریکەیەکی لێدێت و
هاوار دەکا؛ ئەی دایە گیان القم .ئەی دایە القم شکا ،ئەی بابە مردم.
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زوو دەڵێم:
تروسکە گیان؟ ترووسکە؟ بەقوربان؟ چبوو؟
باران هەر وا به¬ خوڕ دەبارێ و هەردووکمانی خووساندووە.
ترووسکه دەزانێ به چریکه¬ی ده¬نگی ،دراوسێکان ،باوک و دایکی محه¬ممه¬د
خێرا ده¬گه¬نه سهرمان .له ترسان بێەوەی نووزه¬ی له¬به¬ر بێت ،دەستبەجێ بە
ڕاکێشڕاکێش هەڵدێتە پشت دهرگ ه و خۆی دەگەیەنێتە سه¬ری کۆاڵنەکەمان .منیش
بە دوایدا هەڵدێم و لەم ساته¬دا دایک و باوکی محەممەد و دوو سێ ژنی دراوسێمان
ده¬ستبه¬جێ ده¬گه¬نێ .هه¬ر یه¬که¬ی له¬به¬رە خۆیەوە دەڵێ :ئەیڕۆ بابانم ...چ
بووە ڕۆڵە گیان؟ چت لێهات؟ کەوتی؟
منیش لە چەند شەقاو دوورترەوە ،وێڕای وان دەڵێم :ئەوە چ بووە؟ بۆ کەوتی؟ القت
زۆر دێشێ؟ بتبەینە دکتۆر؟
ترووسکە هەر دەگری و ناڵەی دێ .لە ناکاو باوکی محەممەد ئۆتۆمۆبیلە
شەقوتەقەکە¬ی هەڵدەکات و دایکی محەممەدیش خۆی دەخاتە ژێر پیلی و
هەڵیدەستێنێ و لەگەڵ دوو ژنی دراوسێمان دەیبەنە نێو ئۆتۆمۆبیل .منیش خۆمیان
لەگەڵ دەخەم و لەگەڵیان دەچم .لە¬بەر ئێش ،ئاخ و ئۆفەکەی ترووسکە ،کەس بیر
لەوەی ناکاتەوە ئەوە چی بووە و چۆن بووە .هەموو پێیان وایە لە کۆاڵن کەوتووە و
ئاوای بەسەر هاتووه.
ترووسکە بە هەر هەڵتەک هەڵتەکێکی ئۆتۆمۆبیل ،نووزەیەکی لێدێت و لەبەر خۆیەوە
دەڵێت:حاشا حاشا ،گووم خوارد ،تۆبە هه¬زار جار تۆبە.
منیش بێدەنگ و پەشۆکاو ،بە هەر هاوار و نووزەیەکی ترووسکە ،لەباڵ خۆمدا دەڵێم:
سەت خۆزگە بە ژوان و ماچی کۆاڵنە تەنگ و تاریکەکەمان .تۆبە هەزار جار تۆبە.
ئەم جار خۆم دهرگ ه دادەخەم!
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