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بووکەڵەی مۆدێرن

دابان عەتار
ســەرنج بــدەن، ئــەو ژنــەی لــەو بــەرەوە بەرەوڕوومــان دێــت، ڕێــک 
وەک ئێمەیــە، مــن هیــچ جیاوازیییــەک نابینــم. بەڵــێ دەیناســم، باشیشــی 

دەناســم! ســەرنج بــدەن:
- دوو برۆی هیاللیی.

- دوو چاوى سەوزی بریقەدار.
- دوو برژانگی درێژ.
- دوو کوڵمەی قیت.

- لووتێکی قنج.
- خاڵێکی بچووکی درەوشاوە لە سەرووی الی ڕاستی لێوی.

- دوو لێــوی گۆشــتن، لێــوی ســەرەوەی لــە هــەردوو الیه کانیــەوە بــۆ 
ــڕاوە، شــێوەی خەندەیەکــی هەمیشــەییی لەســەر لێوەکانــی  ســەرەوە ب
گیرســاونەتەوە، لــە کاتــی خەنــدە، یــان پێکەنینــدا، لــەو دیــو لێوەکانیــەوە 

ددانەکانــی دەبریقێنــەوە.
- چەناگەیەکی قنج لەگەڵ قوواڵیییەک لە کۆتایییەکەیدا.

قووڵداچوونێکــی  بــە  گۆشــتنەکانیدا  ڕوومەتــە  ناوەڕاســتی  لــە   -
ســەرنجڕاکێش بــەدی دەکرێــت، لــە کاتــی پێکەنینــدا قووڵتــر دەبــن.

- بااڵیەکی مامناوەند.
- نــاو قەدێکــی باریــک، ســمتی بــەرز، لەگــەڵ بۆشــایییەک لــە نێــوان 

بەشــی خــوارەوەی ڕانەکانــی بــەدی دەکرێــت.
بینیوتانــە لــە کاتــی ڕۆیشــتندا بــە لەنجەیەکــی جادووییــی ئــازای بەدەنــی 

دەلەرێنێتــەوە، بەتایبــەت ســمتە قیتەکــەی؟
ــە هەڵکێشــاوە، کــە  ــەو کەســە ناســراوە کەتەی ــی ئ ــە قۆڵ ــی ل ئێســتا قۆڵ
پێشــتر پزیشــکی جوانکارییــی ئــەو بــوو، پێشــتر مــن مێــردی بــووم، 
بــەاڵم ئــەوە بــۆ ســێ مانــگ دەچێــت، مــن لێــرەم و ئــاگام لێنەمــاوە، پــاش 

خــۆم چــی ڕوویــداوە.
ژیانیش سەیرە! 

هەرگیــز ڕۆژێــک بــاوەڕم نەدەکــرد بــەو شــێوەیەم بەســەر بێــت! دەبــێ 
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ــەو پرســیارە چــی  ــم ئ ــەوە نەمناســنەوە؟! نازان کاتێــک لێــم نزیــک دەبن
بــوو بــە مێشــکمدا گــوزەری کــرد، لــە کاتێکــدا هیــچ هەســتێکم نییــە. 
ئێســتا هیــچ پێوەندییەکــم بــە ڕابردوومــەوە نەمــاوە، تــا بترســم لــە 
ڕووبەڕووبوونــەوەی ئــەو دوو دەموچــاوە ناحەزانــە. ناحــەز؟! هاهاهــا 
ــم بڵێــم  ــێ هیــچ دەنگێکــم لێــوە دەرنایێــت! دەتوان ــم، وەل ئێســتا پێدەکەن
قاقــا لــە نێــو شــتێکی بێگیــان! ئــەرێ مــن وەک ئەوەکانــی دیکــە بــێ 

ــم؟! گیان

ئــەوە کاری هەمــوو ڕۆژێکمــە، بــە زەنگــی مۆبایــل لەخــەو بــە ئــاگا دێــم. 
ژیانێکــی خێــرا دەســت پێــدەکات! خێــرا؟! هــا، هــا، هــا، کاکــە ئــەو کارە 
ــر  ــە ئامێ ــەوە پشــکنینە ب ــم ئ ــرام خــۆ گوت ــێ ب ــت! ئ ــدا ناکرێ ــەی تێ پەل
ــەو سیســتێمە  ــی ئ ــە پێ ــت، بەڵکــو ب ــە نازانێ دەکــرێ و ئامێریــش مامەڵ

ــراوە و ڕێکخــراوە. ــۆی دان کار دەکات، کــە ب
- ڕێکخــراو؟! هــا، ها،هــا، کاکــە ئــەوە ســێزدەمین ڕێخــراوە تێیــدا ببمــە 
ــە  ــا بوومەت ــە بەرزبوومــەوە، ت ــە پل ــە ب ــان پل ــەت هەندێکی ــدام، تەنان ئەن

ســەرۆکی ڕێکخــراو یــان کۆمەڵەکــە.
ــۆ  ــرت ب ــک بی ــۆ ڕێ ــە ت ــم کۆمەڵ ــک دەڵێ ــا، کاتێ ــا، ه ــا، ه ــە؟! ه - کۆمەڵ
و  هاوبــەش  بیرۆکــەی  ســەر  لــە  کەســێک  کۆمەڵــە  کۆبوونــەوەی 

دەچێــت. پیکــەوە  کارکــردن 
کاکــە  چــی؟  لەســەر  هاوبــەش  هاهاهاهــا  هاوبــەش؟!  بیرۆکــەی   -
مــن چەنــدان کۆمەڵــە و حزبــم گۆڕیــووە، کــە زۆر زۆر لــە یەکــەوە 
دووربــوون. بــۆ نموونــە ڕۆژێــک لــە ڕۆژان لــە پارتێکــی ڕاســتڕەو 
ئەنــدام بــووم، ڕۆژێکــی دی، بوومــە ســکرتێری سەرســەختترین پارتــی 
چەپــڕەو، ڕۆژێــک بەڕێوەبــەری یەکێــک لــە ڕێخراوەکانــی مافــی ژنــان، 
ڕۆژێــک نووســەرێکی سەرســەخت بــووم و سەرســەختانە لــە بــارەی 
فێمێنیزمــەوە دەمنووســی. ڕۆژانێــک لــە ماڵــەوە جەالدێکــی سەرشــێت 
بــووم، ڕۆژانێکیــش هۆمەرێکــی موونــەرم. بەڵــێ، لــە ماوەیەکــی کەمــدا 

ــوە. ــدان دۆخــم گۆڕی چەن
ــــ گۆڕینــی چــۆن؟ هــا، هــا، هــا، جــا لــەوە ســادەتر هەیــە؟! بــۆ نموونــە 

وەک گۆڕینــی:
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- دوو برۆی ئەستوورى تێکەڵ.
- دوو چاوى ڕەنگ زەردی تاریک.

- دوو برژانگی کورت.
- دوو کووڵمەی شۆڕی بۆز.

- لووتێکی گەورە.
- دەموچاوێکی خاڵخااڵوی.

ددانــی  کۆمەڵێــک  لەگــەڵ  خــوار  دەمێکــی  و  تەنــک  لێــوی  دوو   -
چڵکــن. خواروخێچــی 

- چەناگەیەکی درێژ.
- ڕوومەتێکى چرچ.

- بااڵیەکی مامناوەند.
- زگێکی گەورە، سمتێکى گەورەی داچۆڕاو.

بە دەم شــۆفێریییەوە، وەاڵمی تەلەفۆنەکەم دەدایەوە »بەڵێ، پێویســتم 
بــە دوو تــەن چیمەنتــۆ و چوارتــەن قــووم هەیە.«

تــا  دەرەوە.  فڕێدایــە  خــۆم  نــا،  ئیســتۆپەکەدا  بــە  پێــم  خێرایــی  بــە 
گەیشــتمە ســەموونخانەکە، تەلەفۆنێکــی دیکــەم بــۆ هــات »کاکــە باییــی 

پێنــج ســەت ســەموونم...«
ــاوا  ــێ دەســتپێبکەن، کاکــە ئ ــێ، ئەمــڕۆ دەب ــێ، بەڵ ــێ؟ بەڵ ــوو بەڵ  »ئەل
نابێــت!« ســەموونەکەم وەرگــرت و ویســتم بەپەلــە خــۆم بگەیەنمــەوە 

ــە دەنگێــک بــوو »کاکــە پارەکــەت!« ــم ل ماشــێنەکەم، گوێ
بە پەلە باقیەکەم وەرگرتەوە و خۆم گەیاندە ماشێنەکەم.

»ئەلــوو باشــە بــاش، ئێســتا دێــم. کاکە زۆرم پێناچێــت دوای چارەگێکی 
دی لەکــن توومــە« پــارووە هێلکەوڕۆنەکــەم لە دەمــم خنی. »بەنەفرەت 
بیــت!« ئەویــش تــا دروســتم کــرد پێنــج خوولەکــی لێبــردم. دوو ســێ 
دنووکــم لــە خواردنەکــەدا و بەپەلــە خــۆم گــۆڕی. دەبووایــە بچمــە 
ژووری نووســتن و وەک عادەتــی هەمیشــەییم ماچێــک لــە ژنەکــەم 
بکــەم، بەيانــى دڵــم نەهاتبــوو خەبــەری بکەمــەوە نــان و چــام بــۆ ئامــادە 
بکات، بەاڵم درۆ دەردی ســەی! نەموێرابوو هەڵیبســتێنم، ئەو ماچەش 
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زیاتــر الســاییکردنەوەی ژیانــی نــاو ئــەو فیلمانــە بــوو، کــە ئــەو، شــەوانە 
ــە دیــاری دادەنیشــت، تــا زیاتــر لــەو کاراکتــەرە درۆیینانــە بچــم، بــۆ  ل
ئــەوەی خۆشەویســت بــم. تــا دەچوومــە ژووری نووســتن و ماچێکــم 
ــا  ــەالی کەمــەوە دوو خوولەکــی دەویســت، چــاوی هەڵدەهێن دەکــرد، ب
»گیانەکــەم ئــەوە دەڕۆیــت؟« منیــش ماچێکــی دیکــەم لەنێوچەوانــی 
دەکــرد و دەمگــوت »بەڵــێ ئەزیــزم تــۆ بنــوو...« ڕێــک هاوشــێوەی ئــەو 
ــد، کــە ئــەوکات ژنەکــەم ســەیری فیلمەکــەی دەکــرد،  ئەکتــەرەم دەنوان
تەنانــەت ئەوپــەڕی هەوڵــی خــۆم دەدا بــە ئەکتــەری زنجیــرە فیلمەکــەی 
پێشــوو نەچــم و ڕێــک بەمەیــان بچــم. دوو خوولــەک زۆرە! بەڵێنــم بــە 
وەســتاکەدا پــازدە خوولەکــی دی لــەوێ بــم، بــەاڵم هــەر ڕێگه کــە بیســت 
خوولــەک! ئەگــەر زۆر خێــراش بــڕۆم و سەرکێشــانەش لێبخــوڕم. دەی 

ئەمــڕۆ ماچەکــە ناکــەم درەنگــە بــا زیاتــر دوا نەکــەوم.
»ئەلــوو؟ ئەهــا... بــا بــا لــە بیرمــە )تەبعــەن درۆم دەکــرد لــە بیــرم 
ــەوێ دەبــم )دیســانیش درۆم دەکــرد، چونکــە  نەبــوو( کاتژمێــر ســێ ل

ــووم(« ــە کارب ــر ســێ ل ــا کاتژمێ خــۆم ت
»ئەلــوو؟ گیانەکــەم تــۆ چۆنیــت؟ دەچینــە الی پزیشــکی جوانکاریەکەت؟ 
بــا بیــرم مابــوو )دیســان درۆم دەکــرد و لەبیــرم نەمابــوو(، بــەاڵم 
ژوانێکــی زۆر گرینگــم هاتووه تــە پێــش، ئەمجــارە ناتوانــم لەگەڵــت 

ــم.« بێ
ــە  ــن چ خۆشــیییەک ل ــەو قســانەی م ــرد، ب ــەوە نەک ــەوکات هەســتم ب ئ
دڵــی گــەڕاوە، بــەاڵم ئێســتا، کــە دەیبینــم قۆڵــی لــە قۆڵــی پزیشــکی 
بــەو  هەســت  بــاش  لێــدەدات،  قاقــا  و  هەڵکێشــاوە  جوانکاریەکــەی 
هەســتەی دەکــەم. گوتــی »ئاخــر گیانەکــەم پێمخۆشــە لەگەڵــم بێیــت 
)ئێســتا کاتێــک وا دەیبینــم قــۆڵ لەنــاو قــۆڵ... دەتوانــم بڵێــم درۆ دەردی 
ــووڕەم؟!« ســەیرە!  ــن ت ــەوە م ــەرێ ئ ــم( ئ ــت نێ ــە قوڕێ ــەک ل ســەی! ئ
ــەدی  ــووم، ئ ــووڕە نەب ــەش ت ــۆ یەکچرک ــت ب ــەت ســێ ســاڵ دەبێ تەنان
ئێســتا ئــەو قســانە چیــن، لــە دەممــەوە دێنــە دەرێ؟ ئــەدی ئــەو قســانە 

نیشــانەی تووڕەیــی نیــن؟ 
»ئەلــوو؟ لــە کــن پزیشــکی؟ ئەمجــارە کوڵمــەت بەرزدەکاتــەوە؟ ئــەدی 
بــۆ بــە منــت نەگــوت لەگەڵــت بێــم؟ ئــێ دە بتپرســیبا بەڵکــو پێمکرابــا.«
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خەندەیەکــی  ده رگه کــەوە  دیــو  لــەو  ژنێــک  کــردەوە  ده رگه کــەم   -
بــۆ کــردم، جارێکــی دی ســەیری ژمــارەی خانووەکەمانــم کــردەوە، 
ــە  ــە وا ب ــە کێی ــەو ژن ــەاڵم ئ ــوو، ب ــان ب ــەی خۆم ــوو، خانووەک خــۆی ب
جلــی ماڵــەوە ده رگه کــەی لێکردمــەوە؟! دەبــێ تووشــی بیرچوونــەوە 
نەبووبــم و ماڵــی ئێمــە ژمارەیەکــی دی نەبێــت؟ ئــەو خاتوونــە لــەو 
دیــوو دەرگەکــەوە بزەیەکــی کــرد و گوتــی »ســوپڕایز!« برژانگەکانــی 
بــە خێرایــی بەیەکــدا دەدان و چاوەکانــی بــۆ ســەرەوە بردبــوو، دەمــی 
ــوو،  بچووککردبــوەوە و لێوانــى خــڕ کردبــوون. دەنگەکــەی ناســراو ب
ــن تووشــی  ــم گــوت »دەشــێ م ــەاڵم ڕووخســاری نەخێــر. بــە خۆم ب
بیرچوونــەوە بووبــم و ئــەو ڕووخســارە نەناســمەوە، ئەگەرنــا دەنگەکــە 
هــى ژنەکەمــە! »دەبوایــە باوەشــێک بــەو ژنــەدا بکــەم، واتــە باوەشــێک 

ــم بــوو! پێشــتر ژنــم بــوو؟! ــە نەناســراوەی پێشــتر ژن بــەو ژن
ــەی  ــەو ژن ــت، ئ ــەو شــەوەم بەســەردا بێ ــەوەی ڕووداوەی ئ ــش ئ - پێ
ئەوبــەرەوە ژنــی مــن بــوو. ژیانێکــی پــڕ لــە چەقەچــەق و دەمەقاڵێمــان 

هەبــوو، ژیــان؟! 
هــا، هــا، هــا، کــوڕە ژیانــی چــی؟ ئەوەنــدە ســەرقاڵ بــووم، چمــا دەمزانــی 
ــەوە  ــر ل ــەوەی بی ــۆ ئ ــوو ب ــم نەب ــە؟ ئەســڵەن ڕۆژێکیــش کات ــان چیی ژی

بکەمــەوە، ڕۆژێــک؟
هــا، هــا، هــا، ڕۆژێــک لــە ڕۆژان ژیــام، بــەاڵم چ ژیانێــک؟! ســەرقاڵییەکی 
لەڕادەبــەدەر! وەک ئامێرێــک لــە بەیانــی زووەوە لــە مــاڵ دەردەچــووم، 
تــا درەنگانــی شــەو لــە کاربــووم، لــە کار دەهاتمــەوە، دەبووایە خەریکی 
ڕۆڵگێــران بــم، تــا خــۆم وەک کەســێکی بەختــەوەر و ســەرکەوتوو 
پێشــان بــدەم، دەبــوو وەک ئەکتــەری فیلمــە نوێیــەکان بکــەم. ســەرەتا 
لــە ڕێگــە لــە بیــرم نەچێــت گوڵێــک بکــڕم، گوڵەکــە لــە پشــتی خــۆم 
بشــارمەوە و لــە دەرگــە بــدەم. دوای ئــەوەی ده رگه کــە دەکرێتــەوە، 
گوڵەکــە ڕابگــرم و بڵێــم »ئــەی جوانتریــن خانمــی دنیــا، ئــەم گوڵــە 
ــەو  ــی ئ ــە ئاســتت شــەرمەزارە، جــا فیلم ــدە ل ــوڵ، هەرچەن ــۆی گ ــۆ ت ب
ــەو کارەم،  ــەوەی ئ ــەر دووبارەبوون ــەوە. لەب ــان نەگێڕای ڕووداوەم بۆت
وای لێهاتبــوو، وەک پڕۆگرامێکــی خۆکارانــە ئەنجامــم دەدا، بــاوەڕم 
وابــوو ئــەو ســەردەمەی مــن تێیدابــووم، هەمــووان خۆکارانــە و ڕۆژانــە 
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قەوانەکانی دوێنێ و پێرێ، ســاڵێک و دووســاڵ پێشــتریان دەجوویەوە، 
ــوی  ــەو دی ــێ ل ــم ک ــەوەی بزان ــێ ئ ــان بەب ــووم، ڕۆژێکی ــش هەرواب منی
ده رگه کــەوە وەســتاوە، گوڵەکــەم ڕاگــرت و قەوانــە کۆنەکــەم لێدایــەوە 
»ئــەی جوانتریــن خانمــی دنیــا ئــەو گوڵــە جوانــە بــۆ تــۆی گــوڵ.« 

دەنگێــک، کــە لــە دەنگــی خەســووم دەچــوو گوتــی »فەرمــوو!«
ــدە هەســتێکی  ــم ســڕى، هەرچەن ــە تەوێڵ منیــش ئارەقەیەکــی ســاردم ل
غروورانــە ناخــی تەنیبــووم، کــە پێشــانی خەســوومم دابــوو، چەنــدە 
لــە  تێپەڕیــم، حەســادەتێکم  بەردەمیــدا  بــە  کاتێــک  باشــم.  پیاوێکــی 
چاویــدا خوێنــدەوە، لــە جێــی خۆشــحاڵیی دوای ئەو ڕووداوە خەســووم 
دەمەقاڵێیــان،  بووبــووە  خــەزوورم  لەگــەڵ  و  ماڵــەوە  چووبــووەوە 
ــە  ــی بڕوان ــوو »ئەگــەر نازان ــی گوتب ــە تەنزێکــەوە پێ ــەوەی ب لەســەر ئ
جیرانــی! ببینــە زاوایەکــەت چــی بــۆ کچەکــەت دەکات و لێــوەی فێربــە، 
ئــەوە چەنــد ســاڵە لەکــن تۆمــە و جارێــک شــتێکی وام لێــت نەبینیــوە!« 
ئــەو قســانە دەبنــە ســەرەتای شــەڕێکی گــەورە بــە جۆرێــک زۆری 
نامێنێــت بگاتــە جیابوونــەوە، تــا ژنەکــەم پێــڕادەگات و تێــی دەگەیەنێــت، 

منیــش ئــەو فریشــتەیە نیــم، کــە ئــەو تێیگەیــووە!
ئــەوە مــن ســێ مانگــە لــە پشــتی ئــەو جامخانــەوەم و بــەو هیوایــە 
هاتمــە ئــەم شــارە، تــا خــۆم لــە چــاوی ئــەوان بدزمــەوە، بــەاڵم ئەوەتــا 
ئێســتا لــەو بــەرەوە بــەرەو ڕووم دێــن، تــا نزیکتریــش دەبنــەوە، زیاتــر 
ســەرنجم لێــدەدەن! لەوانەیــە منیــان ناســیبێتەوە، هەرچەنــدە ئێســتا 

ــە نەناســرێمەوە! ــەاڵم بەوجــۆرەش نیی ــۆڕاوە، ب ــک گ شــێوەم هەندێ
- شــەوێک ژنەکــەم و منداڵــەکان لــە مــاڵ نەبــوون، بردبوونمــەوە ماڵــی 
خــەزوورم. لــە شــیرینی خــەودا بــە کۆکــە کــۆک خەبــەرم بــووەوە، 
ــوو. هێڵنجێکــم دا، ویســتم بڕشــێمەوە،  ــەرە تەنــگ دەب هەناســەم بەرەب
دەســتم بــە دەممــەوە گــرت و خــۆم گەیانــدە دەستشــۆرەکە. ئەوەنــدە 
ــە  ــەوە. دەمــم شووشــت، ئاوێکــم ب ڕشــامەوە شــیری بەرداکــم هەڵێنای
ــرد،  ــە نەک ــە ئاوەک ــچ هەســتم ب ــرد، زۆر ســەیربوو! هی ــدا ک دەموچاوم
ــر  ــە دەموچاومــدا کــردەوە، بەمــە زیات ــم ب ــارە شــەپە ئاوێکــی دی دووب
ســەرم ســووڕما، چونکە هیچ هەســتم بەمەشیان نەکرد! سەرم هەڵبڕی 
و تەماشــای ئاوێنەکــەی بەرانبــەرم کــرد، چیــم بینــی؟ دەموچاوێکــی 
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ڕەنــگ بێجــی لــە شــێوەی بووکەڵەکانــی دووکانــی جلوبــەرگ.
ڕاچڵەکیــم! ڕووداوێکــی کــۆن هاتــەوە بیــرم »لەگــەڵ دایکمــدا چووینــە 
دووکانێکــی جلوبەرگفرۆشــتن. دایکــم لەبــەر ســەرقاڵیی لەگــەڵ کابــرای 
دووکانــدار ئــاگای لــە مــن نەمــا، منیــش منداڵێکــی بــزۆز بــووم، بــە 
نــاو دووکانەکــەدا دەهاتــم و دەچــووم، دەســتکاریی شــتەکانیم دەکــرد. 
ــە بــەردەم جامخانــەی دووکانەکــە بەڕیزیەکــەوە  ــە ل کۆمەڵێــک بووکەڵ
دانرابــوون، هــەر یەکەیــان جلێکیــان لەبــەر کرابــوو، خــۆم گەیانــدە 
بووکەڵــەکان، یــەک یــەک لێیــان ڕادەمــام و دەســتم بــۆ جلوبەرگەکانیــان 
دەبــرد. گەیشــتمە کۆتــا بووکەڵــە، دەســتم بــۆ زنجیــری پانتۆڵەکــەی 
بــرد، بووکەڵەکــە توونــد دەســتی گرتــم. هاوارێکــم لێبەرزبــووەوە. گوێــم 
لــە بووکەڵەکــە بــوو دەیگــوت »ئــارام بــە! ئــارام بــە!« نەموێــرا ســەیری 
ــە!  ــارام ب ــوو »ئ ــەردەوام ب ــردم و ب ــە باوەشــی ک ــە ل ــەم، بووکەڵەک بک
ئــارام بــە!« منیــش هەوڵــم دەدا خــۆم لــە دەســتی ڕزگار بکــەم، تاوەکــو 
بوورامــەوە، دوای ئــەو ڕووداوە تووشــی نەخۆشــییەک بــووم، نزیکــەی 

مانگێــک لــە جێــدا کەوتــم. 
تاســابووم!  پێنەکــرد.  هەســتێکم  هیــچ  دا،  دەموچــاوم  لــە  دەســتم 
قەمیســەکەم داکەنــد، زگیشــم هەمــان گۆڕانــی بــە ســەردا هاتبــوو. بــە 
تــەواوی تاســابووم، ویســتم بگریــم، بــەاڵم هەســتم بــە هیــچ فرمێســکێک 
نەکــرد! دوو زللــەم لــە خــۆم دا، گوتــم »نەخێــر ئەمــە خەونــە و ڕاســتیی 
نییــە« بــەاڵم چەنــدی هەوڵــم دا، بەئــاگا نەهاتمــەوە! ســەرم بــە دیــواردا 
کێشــا، مســتم لــە خــۆم دا، هــاوارم کــرد، بــەاڵم بێســوود بــوو. هەســتم 

کــرد تــازە کارلەکارتــرازاوە و ئــەو ڕووداوەش خــەون نییــە.
کەوتمە نێو دڵەڕاوکێ و ڕاڕایییەکی زۆرەوە. پرسیارەکان هرووژمیان 
ــەکان هەســتیان چــۆن بێــت، کاتێــک  ــام. دەبــێ ژنەکــەم و منداڵ بــۆ هێن
دێنــەوە و مــن بــەم دۆخــەوە دەبینــن؟ ئایــا کاردانەوەیــان چــۆن دەبێــت؟ 
چاوەکانــم هەڵدەگڵۆفــت، بەڵکــو ئەمــە خەوێــک بێــت و بە ئــاگا بێم، بەاڵم 
ــاگا هاتــم  ــە ئ ــەدا. ویســتم بخــەوم، بەڵکــو ســبەی، کــە ب ئەمــە ڕووی ن
ــەوەش  ــە ئ ــە خــەوم لێکــەوت و ن ــم، بــەاڵم ن ــەو کابووســە بــەری داب ئ
کابووســێک بــوو، بەڵکــو ئــەوە ڕاســتیی بــوو. بیرۆکەیــەک بــە مێشــکمدا 
گــوزەری کــرد. هەڵســام چاکێــت و پانتڵۆنێکــم لەبــەر کــرد. ســواری 
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ــرە  ــدە ئێ ــەم شــارە، خــۆم گەیان ــدە ئ ــووم و خــۆم گەیان ماشــێنەکەم ب
بــەردەم ئــەم دووکانــە، دەموچــاوی خــۆم هەڵپێچابــوو، تا کەس هەســت 
بــەو دۆخــەم نــەکات. خــۆم لــەم بووکەاڵنــەی چــواردەورم نزیککــردەوە 
و لەگــەڵ ئەوانــدا لێــرە وەســتام. پێویســت نــاکات بــاس لــەوە بکــەم 
چــۆن کابــرا کاتێــک ســەرەتا ســەیری منــی کــرد، سەرســامانە لەدیــارم 
نێــو بووکەڵەکانــی،  لــە  ئەبڵــەق بووبــوو، ســەیری بەوەهــات چــۆن 
ــە مــن نزیــک  ــادی کــردووە! ئێســتا وا ژنەکــەم زۆر ل ــەک زی بووکەڵەی
بووەتــەوە. لــە بەرانبــەرم وەســتاوە و لەگــەڵ پزیشــکەکەدا سەرســامانە 
لێــم دەڕوانــن. لەگــەڵ یــەک چەنــد قســەیەک دەکــەن و ئامــاژە بــە مــن 
دەدەن، منیــش هەســت بــە گەرمایەتییــەک دەکــەم لــە ناوەڕاســتی ســنگم 
پەخــش دەبێــت! کۆکەیــەک دەکــەم هەســت بــە ئــازاری قوڕگــم دەکــەم... 
وا چــاوم لێیــە ژنەکــەم لەودیــوی جامەکــەوە هــاوار دەکات، ئامــاژە 
بــۆ مــن دەکات، پزیشــک توونــد شــانەکانی دەگــرێ و ڕایدەوەشــێنێت، 
بــەاڵم ژنەکــەم لەهۆشــخۆی دەچێــت! منیــش دەســتێک بــە دەموچاومــدا 

دەهێنــم، »زۆر ســەیرە هەســت بــە پێســتم دەکــەم!«

***


