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کتوپڕێک ئا
فریا یونسی*

ــه  ــی کاک ــی مه ڵ ــه کا وت ــری ماشــینت ئ ــێ دوێشــه و فێ ــه ئه ڵ ــم کاک   وت
ــێ دوێشــه و  ــه  ئه ڵ ــم داده  کاک ــۆ وت ــه وه  گ ــم نه ده هات ــێ کا زمان دەی بڵ
ئه چیــن فێــری ماشــینت بــکا جــا ئه هێڵــێ منێــش ســوار ببــم ئەزانــی 
ئەهێڵــێ منیــش بهێڵــم ماشــینەکه  بمبــا فێــرم بکات به  خۆیــه وه هه ڵگڵۆفیم 
تــاڵ بــووم مه اڵشــوم پــڕ بــوو لــه  تاڵــی و هینــه له وانــه  بــوو بمخنکێنــم 
وتــم داده ئــەوە بیــری چیــم ئه خه یتــه وه  په نجه کانــی ئــه و نیــوه  شــه وەت 
لــه  بیــره مــاوە  لــه  ســه ر ئــه و ســێبه ره  نه گبه ته کــه ی ســه ر دیــواری 
ــم  ــوو نەمابــوو ویســتم بڵێ ــار نه ب ــڕا که چــی ده نگــم دی حه وشــه که  هەڵق
ئه وه نــده ش بۆنــی پیســی تیــا بــوو چــی هه ناســه  بــوو لــە قوللـــەکەکەی 
ژێــر چەناگەمــا پێــی ورد کردمــەوە کــه کپــی کــردم نه مــوت هه ناســه م 
ــه  پێشــم  ــه  ده ر ن ــوو هه ڵخزێت ــەی دەماب ــه  ڕێگ ــوو ن ــەق ب ــاڵ و تەقەت ت
قــووت ده درایــه وه  ده ڵێــی ســێبه ری دێوه زمه کــه ی دایــه  ببــوو ئــه وه  
ــا  ــن ب ــا له خــه وی ئه کردی ــی ئەه ــه  خزەکان ــه  حه قایه ت ــوو شــه وانه  ب نه ب
ئــه و ده ســته  هەمیشــه هــی ئــه و ببــوو ئەیگووڕاندبــوو نقــەم لێوه نه یــەت 
ــا که چــی ئــەو  ده نگــه  هــه ر  وتــم دە داده  نقــەم لێــوه نایــەت مه ترســه  ن
نه یدەهێشــتبوو خــه وم لــێ بکه وێــت هــەر خواخــوام دەبــوو خێــرا ڕوون 
دایــەش  بــۆ  بەیانییــەوه  تووســییەکانی  لێفــه  نێــو  وهەڵێمــه  بێتــەوە 
نەگێڕمــەوه هــا نەڵێــم هەڕەشــەیان لــێ کــردووم نقــەم لێــوه نەیــەت 
نەوەکــوو شــۆرتەکەم بتەقێــت و بزانــن ئــەوە ئەڵێــم ناســاغم ئەڵێــم بڵێــم 
ــوەی  ــا ڕەشــمارێک پێ ــەوه ئەه ــوه بینیومەت ــان پێ ــوه خەوت خــەوم بینی
دابــووم بۆیــە بایــی هەناســه چڵکنەکانیشــم تەنەکــە تەنەکــە ژەهــری 
بێدەنــگ  قەیناکــه  کەچــی  ئیســتاش  پووتمدایــه  مێشــکی  لــه  حیــز 
ئەهاتبوومــه دەر و ســەری خــۆم دائەخســتبوو کــە بــێ چرپــه خــۆم ون 
بکــەم لــە درگاکانــی کــن دایــەش دە دایــەش بڵــێ ئــاگات لــه زمانــت بــێ 
هەتیــوە خێــر نەدیوەکــەم خــەوم پێــوه بینیــوە دە ناڵێــم چیتــان داوه لــه 
مــن وا زوو زوو خــەوم پێــوه ئەبینــن ئەهــا ناچمــەوه تاوڵە تێچووەکانی 
ئــەو قەرەچیــە تااڵنــەی بــەر ماڵــی دادەم دە بشــچم و لێشــیان بپرســم 
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ــرا تۆســنەکەی  ــەوه دەی کاب ــم نادات ــەس جواب ــه ک ــه خــەوا چیی ــار ل م
ســەر ســاجەکه نەبــێ ئەگووڕێنــێ بــە نــاو چاومــا کــه هــۆی ئــاگات لــه 
زمانــت بــێ منیــش ئەهێڵــم بترســم خــۆ مــن لــە کەیــەوە ئەهــا زمانــم گــۆ 
ــو حەســارە  ــێ هەراســان هــەڕا ئەکەمــەوە نێ ــی ب ــاگام لێ ــاکا چــۆن ئ ن
ــم  ــه شــوێن زمان ــه نەگبەتەک ــم دێوەزم ــی دادەم وەدەزان ــەی ماڵ پیرەک
ــان  ــم چیت ــێ ناڵێ ــژ کــردووە کــە بمپچڕێن ــم تی ــە دیان ــی ل ــووه دیان کەوت
داوه لــه زمانــم وا زوو زوو لــه گــۆی ئەخــەن حەتتــا باســی ئــەو تەرمــه 
ــه  ــەو تیزاب ــە ئ ــەم و کارم چیی ــش ناک ــو خێوەتەکانی ــەو دی ــەی ئ بۆگەن
نامــەرده تــا کوێــی تواندووەتــەوه تــا چەنێکــی کــردووە بــە چڵمەکــە 
دەرپێکانــی بــراون حەتتــا جــا مــن کارم چیــه ئەوەنــده نەبــێ نێــو لینگــە 
دڵقاوییەکەیــم پــێ گونــاح بــوو وەک مــۆم توابــۆوه ســه ر عەرزەکــەی 
ئــەو خــوارەوه دە ئیتــر هەراســان هــەڕام کــرده نێــو حەســاره تاریکەکــه 
و ئەدرێــم بــه نەرمــا ئەدرێــم بــە بەچکەیەکــی دێوەزمــەدا کــە حەمــووی 
ســێ چــوار ســەعاتە گــووراوە لــە ژێــر ســینەی دادەوە کەچــی نازانــم 
بــۆ هــەر ژیــر نابێتــەوە خــۆ هێشــتا چڵمــە نەختــێ ئــاوی دەڵەمەیــە لــە 
نزیــک ناوکــی دایکییــەوە لــە چــی ئەترســێ پێــی ناڵێــم بیــری خــەو 
ئەکەومــەوه فێنکایــی خەوێکــی خــراپ دامئەگرێــت چــۆن ســینەی دادەم 
خــوا داینــاوه بــۆ خــەو بــه قــەد ســینەی دایــەش زل نیــه هــا کەچــی 
ســینەی دایــه نیــه کــه تامــی شــێی بنکــی شــەوانەی ئــەدا و بۆنــی شــیری 
کترییــە کۆنــی لــێ ئەهــات وەیــی ســینەی دادەم تاڵــه تــاڵ خۆشــە 
ــێ ئەخــا  ــاڵ چ خۆشــه چ خــەوم ل ــم داده ت ــێ ئەلێ مەاڵشــووم ئەخورێن
بــۆ کڕیــوی مەڵــێ تاقــی  تــازەم  ئەشــا ئەخــەوم دە مەڵــێ کراســی 
بکەمــەوە بزانــی چــۆن بــه بــەرت ئــەکا ناهێڵــم بوێــرم بزانــی لەشــم بۆنی 
ــر  ــوو ئێت ــه ب ــه مــاڵ ن ــه ل ــه دای ــم هین ــم بڵێ ــرم بهێڵ ــێ دێ ناوێ زیخــی ل
ــەو  ــار ئ ــو زیخــی کەن ــه نێ ــووم بچم ــم وتب ــاڵ نەب ــه م ــش ئەمــوت ل منی
چەمەکــەی حــاح لــەو الی خێوەتەکانــەوه خێــرا خێــرا گــەرم دائەگــەڕێ 
و لەوانەیــه پیــاو بــکا بــه هیــن ئــەوە نییــە چەنێــک داغه لەوانەیــە هەرچی 
ــێ  ــت ئەڵ ــم زیخەکــه چــۆن هەڵمدەگڵۆفێ ــێ ناشــوێرم بڵێ ــە بیکوڵێن کوێت
تاقــی بکــەرەوە بزانــم بــه بــەرت ئــەکا ناوێــرم بڵێــم ئــەکا ئــەکا دە لەشــم 
تامــی کلکەتەشــی گرتــووە وتــم داده ئەهــا مژدیــت بــه کلکەتەشــی 
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ئاهــا  خــوارەوه  حــۆو  چەمەکــەی  کــن  چوومــە  دەی  ئەکردبــوو 
کلکەتەشــیت بــۆ بگــرم خــەوم لــێ ئەکــەوت مانــدوو ئەببــووم ســینگی 
ــەو زیخــه خــوا  ــت ئ ــێ بکەوێنێ ــم ل ــه خەوێک ــرد ک ــۆم دوروســت ئەک ت
داینــاوه بــۆ خەوەکانــم ئەزانــی خەوتــم دە لــه خەومــا خــەوت پێــوه 
دەبینیبــووم ئەزانــم چ مژدییــەک بــه کلکەتەشــی ئەکــەی هاتــم بــۆ ڕاوە 
کلکەتەشــی کەچــی کلکەتەشــییەکان منیــان ئەلێســتەوه چــۆن لــه خۆمــم 
هەڵکەنــدن و هاتــم بــۆت بهێنــم کەچــی کــەم ببومــەوەو هــەر تۆســقاڵێکم 
لــه خەوتــا  کــەوم چ خەوتبــوی و  فریــات  ئەمویســت  ئەمابــوو  لــێ 
کلکەتەشــیەکان بۆنــی زیخیــان لــێ بــەرز هەڵئەســتا ڕژایتــەوه ســەر 
هینەکــە یەعنــی هەســتایت وتــت ئــەو پەنجێرانــه بــۆ چــەورن جــا گریــا 
تــووڕه  دەرەوه  لــه  خــۆی  و  پەنجێرەکانــەوه  ڕشــته  چــاوی  دادەم 
بیانخۆیــن  بــا  چــەوره  کوێــوه  لــه  ئــادەی  وتــم  چەنێــک  کردبــوو 
نەیبیســتبووم خــۆی رووت دەکــردەوه و گریابــوو وتــی لــه بــەری کــەم 
بزانــم جوانــم نەیوێرابــوو وتــی ڕەنگــی ڕەشــم لــێ نایــەت قیژانــدم داده 
لــه  ببــوو  پــڕ  دیــارە گوێــت چەنێــک  دوگمەکانــی مەخــۆ دەی خــۆ 
خشەخشــی دڵقــی کراســه تازەکــه و وتــم داده لــه بــەری مەکــه هــا 
ــه دەنگــم نەببــوو هــەاڵت بــەرەو کوێــر  ــاگای ل ــا دێشــێ کەچــی ئ ئەگین
بوونــەوەی شیشــەکان وتــی تــازه ئیتــر ناتوانــم و گریــا دادەم قــژی بــێ 
ویژدانــی نەجســنم خــورا بــه کونــە وردەکانــی نێــو هــەوادا ئــاخ کــە 
ــی  چــاوی چەنێــک لــه تــەڕ ئەچــوو ئــەرێ خلــۆر دەببــۆوه نێــو تەڕای
ڕوومەتــی و دەســتی ڕاســتی چەنێــک عەزیەتــی ئەکردبوو هــەر ئەیکوتا 
بــه چوارچێــوەی نانەجیبــی پەنجێرەکــەدا خێــرا خێــرا قامکــە درێژەکــەی 
ئەشــکاندەوه، ئەتــوت ئیتــر نایــەوێ وتــم داده قامکــت گوناحــه هــا ئیتــر 
وای لــێ مەکــه دەی نەیئەبیســتم گوێــم لــه دەنگــی پەنجێــرەکان گرتبــوو 
گوێم له کپ بوونەوەی شیشــەکان و ئاگام له هەناســەی مێروولەیەک 
ــم داده  ــەره و پەردەکــه وت ــم ب ــوو هەاڵت ــو نەخــی قاڵییەکــەوە بب ــە نێ ب
گوناحــه ڕووتــه پــەردەکان یــەک دەهاتنــەوه و چــاوی چڵێســی کابــرای 
ســاجە بــێ ویژدانەکــەم ڕەشــکردەوه جــا دادەش بــه تاریکیەکــه بــەزا 
ــم  ــو تڵیشــی ســینەی وت ــه نێ ــەوه و کەوتم ــەر ناکەیت ــه ب ــم خــۆت ل وت
ئۆخخخــەی ئــەم خەندەقــه چەنێــک گۆشــته چ ڕیــش بــه پیــاو شــل 



112

ئەکاتــەوه ماشــینەکەی کاکــه بانگــی کردیــن داده خێــرا خــۆی لــه ژێــر 
ڕیشــم دەرکێشــا و بــەرەو قوژبنــی پشــت درگاکــه ڕژا مــن هــەر وێــرام 
ــااڵوی ماشــینه تۆســنەکەی  ــری ه ــەرەو پی ــم و ب ــه دەرپەڕێ ــه درگاک ل
کاکــه هەڵێــم وتــم کاکــه فێــری ماشــینت کردیــن هیچــی نــەوت وتــی زوو 
کــه درگاکــه بکــەرەوە هەرچــی گیانمــه ئێشــه هیچــم نــەوت وتــم دەی 
خــۆ ماشــینەکه نایەشــێ بــۆ کــوێ ئەیبەیتــە ژوورەوه ماشــینەکه هیچــی 
نــەوت پێــش کاکــه ئەمدیــو دەروازەکــه کــەوت و کاکــه وتــی لــه کۆڵــت 
نێــم لــه کۆڵــی نــام و بــه پیلکانــه مــه جبوورەکانــا بردمیــە ســەر لــه 
ــوو  ــار ب ــی دی ــو تەق ــوت ڕەق ــەدا و هــەر ئەی قوژبنەکــەی دادەش الی ن
ڕەقوتــەق داگەڕابــووم لــه بۆنــی دیــوارەکان ئەتەزیبــووم و خێــرا خێــرا 
کاس ئەببــووم گوێــم لــه لیکــی پەنجێــره چــەورەکان نەمابــوو هــەر 
چــاوم لــه خورانێــک ببــوو لــەو دەور و بــەرە کەوتبــوو کاکــه لــه خــۆوه 
لــه کۆڵــی دەنابــووم خــۆ دێشــا خەندەقەکانــی منیــش ئــا هــەر گەرماتــرم 
دەبووبــێ ئــەرێ حــەزم دەچوبــووه فێنکایــی خەندەقێکــی دوور لــە کاکــە 
ئــاگام لــە دەســتم بــوو دەمبردبــوو پــه نجێرەکــەم پــێ دەشــکاندبوو 
هۆشــم بــه شیشــه چەورەکانــەوە بــوو الڵەیــان دەکردبــووه خــوار و بــێ 
هــاڕە لــه پەنجێــرەکان بــەر دەببوونــەوە گەرمــا پــڕ بــه ژوورەکــەی 
کردبــووم و ئەمتوانیبــوو لەمســەری ژورەکــەوه دەســتم بخزێنمــه دەر 
قامکــم لــه گــەاڵی شــۆرەبیه گوناحەکــەی کــۆاڵن بخشــێنم مەچەکــم بــەم 
لــە تاوڵــە تاوانبارەکانــی زەمینــه چۆڵەکــەی دراوســێی ماڵــی داده ئەتوت 
گۆشــتن ماڵــی کاکــــ ئەتــوت ئێســقان نــا ناوێــرم بڵێــم کاککــه ئەڵێــم 
نێــو  کاقوززەڵقۆرتــی  داده  کاشــووی  بڵێــم  ئەبــێ  دایکــم  کازاوای 
گــڕە  ئــەو  چییــە  ئــەوە  جووڵیەتــی  جووڵــە  هــەر  کــه  شــۆرتەکەم 
مەلعوونــەی ســیگارەکەت ئاوقــای بنمیچــەکان دەکــەی کــە زبرانــی ئــەو 
گەچوخاکــه یاخییــە بلێســنەوە دەی ئــەو گــڕه مەلعوونــه بــەر بووبێتــەوه 
دەی لــه گــەڵ گوناحــی ســووری چــاوه داچەقاوەکــەی ئــەو شــۆرەبیه 
خــۆی بــکا بــە نــاو شــۆرتەکەمانا و بمانســووتێنێ خێــرا ئامیــن دەمــوت 
ــر شــۆرتە  ــه ژێ ــرد ب ــوو خــۆی ئەک ــم نەماب ــه دەنگ ــی ل و دەســتم گوێ
ــر  ــه ژێ ــم ل ــوو چەنێک ــار نەبب ــه هیچــم دی ــوو ڕەق ــەو حەم ــا ل کافرەکەم
شــۆرتەکەمەوه لــێ دزراببــوو شــۆرتەکەم پــڕ ببــوو لــه هیــن چــی پــێ 
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ــاوەوه  ــی پی ــه کەلوکون ــه ل ــه لەوانەی ــده کواڵتەی ــه ئەوەن ــەوه نی ــن ئ ئەڵێ
فیچقــه بــکا ئــەوه نیــه کاســم ئــەکا کەچــی گوێــم پــێ پــڕ ئەکاتــەوە لــه بــا 
ــه کۆڵــی  گوێــم ئەخاتــەوە بیــری فێنکایــی خەندەقــەکان کاککــه زیاتــر ل
ئەنابــووم و بــه چــوار قوڕنــی ژوورەکــەدا بــە ڕاکــردن دەیگێــڕام وتــی 
دواییــش فێنکــت ئەکەمــەوه کــەرە خەندەقێکــی خۆشــم لــه شــکه لــه ژێــر 
خێوەتەکانــا خــۆی حەشــار داوە لــە هینــم کا نــا کا قوززەڵقــۆرت کافــری 
باڵبــڕاوی ژێــر پرچەکانــی ئەوێــم بــۆ پێــم ناڵێــت ئــاگام لــەو کابــرا 
ســاحەب ســیخه و ســاجەکەی بێــت هــەر ئەڵــێ ڕەقوتەقــی و تونتــر 
ئەمگووشــێ بــه پشــتییەوە دەنگــی ئارەقــەی پشــتی دەبینــم بۆگەنەکــەی 
گەڕەکێــک کاس ئــەکات جــا قژەکانــی ســینگم ئەخووســێنێت کاکــه تــاڵ 
نەبــوو کەچــی ئــەو ئێشــه مەلعوونــەی لەشــی دەیخورانــدم بــێ ئــەوەی 
خــەوم لێبخــات هــەر ئەهاتــوو شــۆرته الوازەکەمــی هارتــر ئەکردبــوو 
ورد ورد خۆی پێ دەشێالم و دەڕۆشت وای لێ هاتبوو پانتۆڵەکەشم 
بــه خــۆی دەزانــی و دەکەوتــە پرمەپرمــی پێکەنیــن پێــم وام لــێ هاتبــوو 
کراسەکەشــم ئــاگای لــه هاســکه هاســکی حەموومــان بــوو دەپاڕایــەوە 
نەیکەیــن کافــر وتــی هــەی جۆالنــێ جۆالنــێ دەی بــا فێنــک بینــەوە کــەرە 
نێــو  هەڵگەڕابــۆوە  دەمــم  نێــو  تفــی  خووســابوون  قاچــم  قژەکانــی 
دەمبەیتــه  کاکــه  وتــم  دەبــووم  وشــک  بــوو  خەریــک  و  چاوەکانــم 
خەندەقەکــەی کــه وتــت کــه وتــی ئیســتا وتــی ســەگه بــه ســێ قاچــەوه 
ئەڵێــی دوا کەوتــووی وتــی هەڵــێ قۆلەکانمــی کێشــا بــەره و قوڕنــه 
ال  وێســتابوو  قاچەکانمــا  بــەر  لــە  خــۆی  کەچــی  هەڵێــم  تاریکەکــه 
نەدەچــوو لــه بــەر دەممــا وتــم ئاخــر ناتوانــم کافــر هێشــتا نەگەیشــتبووە 
ســەر زمانــم لــە دڵمــا ئەبــوو کــە نیشــتە ســەر زمانــم وتــم ئاخــر ناکــرێ 
دابێتــێ  پــڕم  کــه  کردبــوو  کزوڵــەی  پێگرتــووم  بــەرت  ئەهــا  کاکــە 
بیکەوێنمــە ژێــرم وتــم کاکــه گوناحــی پــان ئەبیتــەوه لــە ژێرمــا کەچــی 
هــەر  تاریکمــا و قورســی دەکــردم  بــه مەاڵشــووی  لکابــوو  زمانــم 
دەمکەوانــد و زیاتــر گوێــم دەکرایــەوه بنەڕێنــم هــەر دەکەوتبــووم و 
ئــاگام لــەو کاســیه نەدەبــوو دەزایــه ژێــر پێســتم و ئارەقێکــی قاوەیــی 
پــێ دەر ئــەدام ویســتم بڵێــم ئەهــا چەنێــک خووســاوم پێــت کەچــی 
دەســەاڵتی دەنگــم نەمابــوو لێــم ببــووە هاسکەهاســک و لــە گــەڵ لیکــە 
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چڵکنەکــەی تێکەڵتــر دەببــوو قســەکەمی ئەوەنــدە دەرخــوارد دام و 
ڕیشــی مەلعوونــم کەوتــە بۆگەنیــوی خەندەقەکــەی خــوارەوەی کافــری 
چــەور کــرد کــە هــەر وتــی ئــەو پەنجێرانــه ئەبینــی شــکاندوون چــەور 
ــه بۆنــی پەنجێــرەکان کــپ ئەکرابــوو  کردنایــە نەدەشــکاندت و گوێــم ل
بێــم و بچــم وتــی ســەگه هــەر ســێ قاچەکــەت تێــاڵن و لەشــم دەهــات 
و زبــر دەبوایــه خــۆش بــوو چ چــاوم لــه تەزینــی لووتــم ئــای گوێــم لــه 
شــل بوونــەوەی چــاوم ئــەرێ ئــاگام له هاسکەهاســکم دەمابــوو وتاندی 
پێــت خۆشــه وتــم غەیانەتــە وتــم دادە بزانــێ کوێــر و زەلیلــم ئەکاتــەوە 
پێســتم هەڵدەقەنــێ و کونکونــم ئەکەنێــت وتــی پێــت خۆشــه وتــم ئێتــر 
ئاخــری کــەڕەت بــێ دادەم بزانــێ نامبەخشــێ لــه گــەڵ دایــەش قســه ناکا 
وتانــدی پێــت خۆشــه پێــم خــۆش بــوو بڵێم نا و هەاڵتبێتــم لەو کاوەکاوه 
بــە دەســت هەناســە هەناســی  نەدەمابــوو  دەنگــم  بەدفــەڕە کەچــی 
زبرییــەوە لــه تــاو بــرژان ئەملووراندبــوو کەچــی دەمــم دەســەاڵتی پێــم 
نەبــوو نەمتوانــی هەڵێــم گوێــم لــه قاچــم نەبــوو ئیتــر کەوشــەکانمم 
نەدەبیســت کتوپــڕ ئــا شــل بوومــەوه و کاکــه هــەاڵت بــەرەو پانکــه 
ــێ  ــی نەمێن ــه ڕەنگ ــوو ک ــەی پێکردب ــە و خوالن ــەو قوژبنان ســەوزەکە ل
ئــاگام لــێ بــوو پانکەکــەی تــێ بەرداببــووم و دیــم ئیتــر کاکــه نەببــوو 
وتــم ئیتــر ناڵێــم دێوەزمــه ناڵێمــەوە دێــوەز دەنگــم جیــڕ ببــوو وامزانــی 
ژەنگــم هێنــاوە بیــرم کرایــەوه کەمێــک خــەوم بینیبــو ئــەو دادەمــە خــەوم 
ــه  ــا ببووم ــه خەوم ــێ ل ــرم بزان ــه ئەوێ ــه دێوەزم ــێ بوومەت ــوه دەبین پێ
دێوەزمــه و هەڵێــم بــەرەو قوژبنــە حەیزەکــەی داده و ئەڵێــم کاکــه 
دێوەزمــه لــه خــەوا چیــه کاکــه قیــت و قنجــه و خەریکــه گــوێ لــه لەشــی 
بــێ تاقەتــی ئــەو دیــو درگاکــەی داده ئەگــرێ جوابــم ناداتــەوە لــە هــەر 
ــه دێوەزمــه خــۆ  ــه کــێ ببوویت ــێ ل ــەوە ئەڵ ــم نادات کــەس بپرســم جواب
ناکــرێ بــێ ئــەوەی کەســێکی لــێ بــێ دێوەزمــە بیــت ئەڵێــم هــەر ببوومــه 
دێوەزمه و خێسەیەک لە لێوم دەکات و هەڵدەستێ درگای ژوورەکەی 
داده بــه جــێ دەهێڵــێ و ئەچێتــە بــەر گڤەگڤــی پانکــە بێڕەنگەکــه لــەو دیو 
گڤەگــڤ دەهێنــێ و تێــم بەرئــەدات خێــرا ئەترســم ئەڵێــم ئیتــر ناڵێــم 
دێوەزمــه ئەڵــێ بوێســته و پشــت لــه پانکەکــە بکــه ئــادەی ئەوێســتم و 
ژوورە  دیــواری  دیــو  لــەو  دادەم  گوناحــی  لەشــی  ئەکەمــه  پشــت 
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داخراوەکــەی کاکــه ئەڵــێ کەواتــە دێوەزمــه هــا دەنگــی چ بــەرزه کاکــه 
و خێســەی دادە بــه درزی دیوارەکــەدا دێتــە گیانــم دە بڵێــم چــی ئەزانــم 
ئەڵــێ سبەیشــەو ئــا لێــره ئەزانــی ناتوانــم بڵێــم ئەزانــم ئاخــر چووزانــم 
کەچــی خەریکــه گوێــم هەڵــدڕێ بــه ســەرمەوه ئەڵــێ هــەر وا بوێســته و 
ــاو  ــه ن ــێ ئەکەوت ــرەدا نەزان ــێ بێ ــده خــۆی کردب ــێ دەعبایەکــی دڕن ئەڵ
پەڕەکانــی ئــا ئــەم پانکەیــەوه و پانکەکــەم لــێ نزیــک ئەخاتــەوه ئەڵێــم 
چووزانــێ ئەڵــێ مــن خەریــک بــووم دوای یانــزە مانــگ دادەتــم دەکوتــا 
ــه  ــێ ئاخــر مــن قامک ــێ داگــرێ ئەڵ ــان ل ــوو خۆم ــڵ هاتب بێشــەڕەفە باق
ــە  ــر ل ــا ئیت ــوو ت ــم ئەویســت هەمیشــه پێویســتم دەب ــەی دادەت درێژەک
کوتانــی بووبێتمــەوە ئەوەنــدە نەکوتــرێ کەچــی دادەت هــەر ئەیــوت نــا 
ئەیــوت دوایــی زەرد هەڵدەگەڕێــت و بۆگەنێکــی لــێ دێ ئەیــوت کاس 
ئــەکا وتانــی بۆگەنــی لــێ دێ وتــم نــازام وتــم دەعباکــه هاتبــوو ئــاگای 
ئــەی نییــە ختەیەکــم لێکــرد  نــەکا وتــی  لــه قامکــی دادە بــێ خەتــا 
دەرنەچــوو منیــش ئیتــر نەمتوانــی کوتانــم نەدەهــات ئاخــر چەنێــک 
بیکوتــم قینــم هەســتا و هەاڵتــم بــەرەو دەعباکــه و هەڵــدێ بــەرەو شــانه 
کزەکانــم کافــر ئەمگــرێ ئەمباتــە دەم پــەڕڕە شــێتەکانی پانکەکــه و 
ســەرم تــا قاروقینــی پــەڕڕەکان ئەبــا ئەڵــێ نەمئەزانــی هــەر وا بــه فشــه 
ــەوه هەالهــەال  ــی نەکەوت ــر چــاوم پێ ــەڕڕەکان و ئیت ــەر پ ــه ب ــم کەوت لێ
بــوو لێــم و کاکــه ئەڵــێ چ بــە دەنگێکــی ڕەقیشــەوە هــاوار ئــەکا خوێنــه 
ســەر  ئەکردبــووه  فیچقــەی  چووزانــم  ئەڵێــم  ئەزانــی  ملعوونەکــەی 
پێســتی دیوارەکــه و حەمــوو عــازای دیوارەکــەی ســوور ئەکردبــوو 
ئەڵــێ دوایــی چوومــەوه خەریکــی کارەکــەی خۆمــان ببینــەوە دادەت 
ــم هــەر نەختێکــم مــاوه  ــێ وت ــا ئەڵ ــم هــەر ئەگری ــر بیکوت نەیهێشــت ئیت
هەناســەم دامرکێتــەوە و ئەڵــێ وتبــووم قامکەخنەیەکتــم بەسســه و 
چەنێــک دەنگــی بــەرزە کافــر لــه پەنــای شــانەکانمەوه ڕەت ئەبووبێــت 
الیــەک  ئیســتا  ئەڵێتــەوە  پێدەکەنــن  بــەرز  دەنگــی  بــه  شــانەکانی  و 
ــەر چاومــا نامێنــێ  ــه ب ــا ل بکــەرەوه و هەریــش پێدەکەنــن شــانەکانی ت
ئەگەڕێمــەوه بــەرەو گڤــه گڤــه کافرەکــه و دادەی ڕووتــم لــه درگاکــەدا 
هەڵــڕژاوه و درگاکــە لەمدیــوەوە قوفڵیشــه دەنگــه بەرزەکــەی کاکــه لــه 
ــاو  ــی پی ــه و ئەپرســێ دێوەزمــه دەمولووت ــو حەوشــەکەدا هــەر هەی نێ
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کــپ دەکا دەزانــی ئەڵــێ مەڵــێ کاکــە دە بڵــێ کا ئەوســا دەکوژێتــەوه کــز 
دەبــێ جــا دەکوژێتــەوه جــا داده تماشــای خــوارەوەی ڕووتــم دەکــرد 
خۆشــم شــتە شــۆڕەکان عەزیەتــم ئەکــەن لــه ژێــر پێمــا باڵــی دەعباکــه 
کەوتــووە نــاو ســکی ئەبینــم قاچــی ئەبینــم لــه چــوار قوڕنــەی ئەوێــوە 
ــه  ــەم جــارەش ئەمرێــت مــن ل ــی قاچمــا ئ ــر بۆگەن ــه ژێ ــەوه و ل وێکدێن
ــڕ لەشــی گوناحــی دەعباکــه  ــێ کتوپ ــه خــەو دەب ــدا حــەزم ل بۆگەنەکەی
ئەبێتــه چ هەڵمێــک دێوەزمەکــه بــه پەنجێرەکــەدا لێــی هەڵدەچــێ و بــەره 
پــڕ  و  ئەقریشــکێنێ  دادەم  ئەیبــا  هەتاوێــک  نەگبەتــەکان  خێوەتــه  و 
دەبمــەوە لــه دادەم ئــه گریــم ئەڵێــم داده وتــی بــا فێنــک ببیــەوه ئەڵێــم 
ــه درگاکــەوه هەاڵتببــووم و خــۆ ئەکردبــوو  وتــی دێشــێم هەاڵتبــووم ل
ــا چــاوم چ پــڕ  ــڕ ئ ــه ئاودەســتە کاســەکەی نێــو حەوشــەکەیاندا کتوپ ب
تــر  خۆمێکــی  ئاودەســتەکە  درگای  پشــت  خــۆم  لــه  ئەبووبێتــەوە 
ئەلەرزێــت بــۆ دۆخێنــی پانتۆڵەکــەی ئەگەڕێــم بــۆ دۆخینــی پانتۆڵەکــەم 
بــه  بۆنێــک  بۆگەنــن  و  ڕووت  دیــارن  قاچەکانیشــم  نیــه  ئەگەڕێــت 
شــانیەوه دەکــەم ئەویــش بــۆن بــه قــژی خووســاوی ســینگمەوه دەکا 
ــو درگاکــە ال  ــەکا منیــش تماشــام ئەکــەم خۆمــی نێ ئەویــش تماشــام ئ
دەکاتــەوە مــن نــا ئــەو کزوڵەیــەک دەکا ئەڵێــی گــوێ لــە دەرەوە ئەگرێت 
مــن هــەر بــۆن ئەکــەم ســینگم تــاڵ نییــە خــەوم لــێ ناخــات چــاوم 
تــاری  و  ئاوێنەکــه  نێــو  دەینێرمــە  و  مووەکانــی  لــە  ئەڕنمــەوه 
ــم ئــەرێ ڕەنگــی گرتــووه  جاڵجاڵۆکەیــەک بــه دەوری ســەرمەوه ئەبین
ئەڵێــی هینــم ویســتم لــه ســەری پووتــم هەڵیکەنــم و هەڵێمــه دەر تــا لنگــه 
و تلــوو بــۆی کەوابێتــم ناوێــرم حەتتــا ناوێــرم گەشــەی دڵیشــم بــێ بــەو 
حەمــوو شــەوەی گلێنەکانمــەوه هــەر ئــاگام لــه ئەســتێرەیه ئەبارێتــە نــاو 
کونــی کۆنــی مەســتەراحەکە دایــه ئەیــوت کــه ئەســتێره بــاری زوو 
مورادێکــت بڵــێ حاســڵ ئەبــێ ئەڵێــم خوایــه پۆشــتەم ئەکەیتــەوە و 
ــەکان  ــو خێوەت ــەو دی ــەی ئ ــه چڵمەک ــه ژن ــم خوای ــەوە ئەڵێ پۆشــتە نابم
زینــدوو ئەکەیتــەوە و ژنەکــه هــەر دیــار نیــه دەمێکــە دیــار نییــە ئــاگام 
لــه نێــو گلێنەکانمــه خوشــکی کــوڕه قەرەچیەکــە تیــای ئەگــری تیــای خــۆ 
دەڕنێتــەوە داده ئەڵــێ بتوانــی چاوەکانــی هەڵکۆڵــی و الی چەمەکــه لــه 
نێــو ئــەو زیخــه کوڵهاتەیــەدا بینێــژی ئــاوی چەمەکــه زۆر ئــەکا هــا 
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ئەڵێتــەوە چــارەی چــەم وایــە هــەر بــە چــاوی هەڵکۆڵــراو زیــاد ئەبــێ هــا 
جــا دوای چــەن ســااڵنیش دار هەنجیرێکــی لــێ ئــەڕوێ لــەو ناوچــە 
هەنجیرەکانــی هــەر حەمــووی لــە چــاو ئەچــن لــەو چاوە ئەچــن ئەوەنده 
تــەڕ ئەبــن ئەوەنــدە تــەڕ ئەبــن حەمــووی بــە شــیری خۆیــان ئەتەقــن جــا 
ــەک چــاو  ــی ڕۆژی دەوریی ــەو چــاوەت ئەبــێ چەنێــک ئەتوان چەنێــک ل
ــی بگــرم  ــێ ویژدانەکان ــۆی ئەچــم دەســته ب ــم ب ــی هەڵدێ ــت ئەزان بخۆی
ئەوەنــده ئــەو گلێنــه گوناحــه دانەچۆڕێنێــت چ جوانــه خوایــە بتوانــم 
خێــرا بیگەمــێ و بتوانــم دەســتەکانی هەڵبــڕم جوانتریــش ئەبــێ ئەزانــی 
کەچــی زۆر نزیــک نابمــەوه هەڵدەســتێتە ســەر پــێ و لــه هەناســەی 
ســوارم دێتــه پێــش بــه جرتــو فرتێکیــش دێتــه پێــش ئەڵێــی ئــەو نەبــوو 
ئەگریــا لێــم دێتــه پێــش و زمانــم لــێ دەرئەکێشــێ زمانــی چــەورە و لــە 
کلکەتەشــی ئەچێــت هــەر جۆالنــێ بــه زمانــی ئەکات من ناوێرم بوێســتم 
دواییــش  ئەوێســتێ  زوو  بــێ  زیاتــر  ناوێــرێ  ئــەو  هەڵدێــم  زیاتــر 
ڕزیــوەکان  خێوەتــه  بــەرەو  دەگەڕێتــەوه  هەاڵتــن  بــە  ئەگەڕێتــەوه 
وەدووی دەنێــم و ئەکەوینــه نێــو خێوەتــی ســاجەکه پشــتی لێمه دەســتم 
ئەنێرمــە ســەر شــانی ســووری ال ئەکاتــەوە بــۆ دەســتم ســەر ســووری 
بــن شــڕ بــاوەڕ ناکــەم دەمەیــەم لــه جێــی خــۆم شــل ئەبمــەوه و کــزه 
بایەکــی ســەرحەپۆل دەممەیەنێــت ئــا ئەبمــە جوانــاوی خــۆم بــه تەوێڵــی 
ئاوێنەکــەوه ئــەرێ خــۆ دیــارە مەییــوم پێدەکەنــێ تریقــه تریــق ده ســتی 
ئەنێرێتــه ســەر تەوێڵــم و جوانــاوی ئاوێنەکــه پــاک ئەکاتــەوه ئەڵــێ 
وەیــە خەمــت نەبــێ وەیــە مــن لــەو قوڕمســاغه خۆشــترم پــڕم ئەداتــێ 
ئەڵــێ ئەهــا چ ناشــرینم دە بمکــووژه دەی و دەســتم پێــدەکا بــه کوتــان 
ــه  ــم ســاجێکی لێی ــێ بتوان ــم ناب ــن ناتوان ــەوه م ــه ڕووت نابێت ڕووت نی
لەشــم  قژەکانــی  و  دەکاتــەوه  زبــرم  زوو  زوو  ئەمترســێنێ  هــەر 
هەڵدەســتێنێ ئەڵێــم نــا و هەڵدێــم بــەره و نەختــه هەتاوەکــه ئەڵــێ مەکــه 
باوکــم تەمێــت ئــەکا هــا ئەڵێــم نــا ناتوانــم ناوێــرم بتوانــم بڕبــڕەم دێشــێ 
ئەڵــێ قەینــا وەحەســێ جــا ئەڵــێ هــا ئــەو ســەرینه بگــره و ســەرینێک 
ئەکێشــێ بــەرەو دیــوارە پــەڕۆی خێوەتەکــه و ئەڵــێ وەحەســێ مــن 
ــه ژێــر  ــا و دەرپێکانــی تــووڕه ئەبــن دائەخزێن ــم ن جۆالنــێ ئەکــەم ئەڵێ
قاچــه شــێتەکانی و قاچــه شــێتەکانی هــار ئەبــن فڕێــی ئــەدەن بــه ســەر 
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لووتمــا لووتــم هەڵدەســتێ و دڵــم پــڕ دەکاتــەوه لــه هیــن چــی پــێ ئەڵێــن 
ئــەوه نیــه ئەوەنــده کواڵتەیــه لەوانەیــه دنیــا داپلۆخێنــێ ئەڵێــم ئاخــر 
ناتوانــم ئەڵــێ قەینــا مــن ئەتوانــم ئــەوە نییــە و ئاوقــام ئەبــێ ســەرم پــێ 
ئەخاتــه ســەر ســەرینەکه و قــژم ئەگــرێ نەهێڵــێ لــه جێــی خــۆم ببزووم 
خەریــک ئەبــوو هــەر هەڵئەســتێ و دائەنیشــێ لەوانەیــه نێــو بەتاڵــم کا 
ئەوێــرم بڵێــم ئەخنکێــم کەچــی ناهێڵــێ دەنگــم دەر بــێ و ســینەی ئەخاته 
ســەر لووتــم خــەوم لــێ ناخــا ســینەی کەچــی مەاڵشــووم ئەکزێنێتــەوه 
ــووم درزی  ــره ب ــەو شــەوه لێ ــەرێ ئ ــووی ئ ــره ب ــەو شــەوه لێ ــێ ئ ئەڵ
ــەی  ــە چڵمەک ــرای ســاحەب ســاجەکه ژن ــەوه کاب ــر هات ــەم بی خێوەتەک
ڕوت کردبــۆوه و لــه بــەری دەپاڕایــەوه نــازام لــه چــی خەالســی کردبــێ 
کەچــی ژنــه بــه گوێــی نەدەکــرد و هــەر کەفەڵــی دەخورانــد خێــرا خێــرا 
کەفەڵــی دەخورانــد و کابــرا پێــی دەوت ئــەرێ وەڵــاڵ بــەم تەوراســه 
لێــی  بیــری دەکەوتــەوه و دەپاڕایــەوه  ســەریم هەڵکەنــد و دیســان 
ــن  ــەر درزەکــەدا گــرت و وتــی چەنێــک ســاڵه مایی ــه ب تەوراســەکەی ل
ــەم  ــاڵ خــۆم ب ــەرێ وەڵ ــی بوێســتێ ئ ــی خەڵک ــۆ حەیوان ــه ب ــی من مایین
تەوراســه بــێ ســەرم کــرد و ژنــه چڵمەکــه کەفەڵــی دەخورانــدەوه 
دیســان لــه بیــرم چوبــۆوه شــوێن دێوەزمەکه کەوتبووم کــه دەمولووت 
بــه پیــاو کــپ دەکات ئەهــا هەناســەت پــێ لــه بیــر ئەباتــەوه وا ئەزانــی 
بــن شــڕ  هەناســە ئیتــر ناکێشــرێ نابــێ بکێشــرێ ســەر ســووری 
هەســتایەوه و دانیشــتەوه وتــی ئــاگات لــه زمانــت بــێ هەڵئەســتێتەوە و 
مەاڵشــووی  بــه  لکابــوو  نەمابــوو  زمانــم  لــه  ئــاگام  دادەنیشــێتەوە 
قورســمدا هەرچــی گیانــم بــوو کاوه کاوی بــوو لەوانــه بــوو بــەو بــەڕه 
رزیــوەدا بچمــه خــوار کەچــی ســینەی زەبەالحــی نەیدەهێشــت تاوێــک 
فێنکــی دەکردمــەوه تاوێــک دەیمرانــدم لــە گەرمــا ویســتم بڵێــم دوایــی 
کــه کابــرای ســاحەب ســاجەکه نەیتوانــی لــەو شــته خــەالس بــێ هەاڵتــه 
دەر و ژنــه چڵمەکــه دڵقێکــی لــه ســەر کــرد هــات بــەرەو منــی ئەمدیــو 
درزه دزێوەکــه و کێشــامی وتــی ورە جۆالنــێ دەنگیــم ئەناســی کەچــی 
بیــرم نەدەهاتــەوە ویســتی بچمــه ســەر کەفەڵــی و جۆالنــێ بکــەم وتــم 
ــه بــەر  نایــەم دەنگــت خزممانــە کێشــامی و ئەیویســت هەڵێــم کەچــی ل
دەممــا بــوو مــن نەمئەتوانــی شــل ببمــەوە لووتــم نەیدەوێــرا بتــەزێ 
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دەنگــی لەوانــە بــوو لێــم تــووڕە بێــت قاچــم ئــاگای لــه دەنگــی ئاشــنای 
بــوو وتــی هەڵێــم ئیتــر قاچــم هــەاڵت و منیــش شــوێنی کەوتــم ئــەرێ 
ــا کابراکەشــم  ــم حەتت ــەم هەاڵت ــە درۆ بک ــم کا ئەگ ــر و زەلیل ــوا کوێ خ
بینــی چەمابــۆوه بــه ســەر ســاحەبی دەنگــە ئاشــناکەما و ئەگریــا کەچــی 
ــو  ــه نێ ــه ل ــێ شــەرەفه ئەترســام ک ــەو ســیخه ب ــم ل مــن هــەر هەڵئەهات
دەســتیەوە هەڕەشــەی ئەکــرد هەاڵتــم بــەرەو حەســاره ڕەشــەکەی 
ماڵــی داده ویســتم بزانــم داده بزانــم بڵێــم کەچــی دێوەزمەکــه بــه نــەرده 
ــەوه خــۆی هەڵئەواســیبوو  بــێ دەســەاڵتەکانی پەنجێــرەی ژوورەکەیان
ــا  ــه داخ ــی هەڵئەســتێ و ل ــه قین ــم کاک ــم وت ــه بکوت ــوو درگاک نەموێراب
دادە ئەکوتــێ قامکەکــەی لــێ ئەســێنێتەوە وتــم دوایــی قامکــی بۆگەنــی 
لــێ دێــت و ئەوەنــدە هەاڵتــم بــه نــاو شــارا ئەوەنــدە هەڵئەهاتبــووم وتــی 
ئەڵێــی چــی و ســینگی لــه ســه ر لووتــم کەمێــک البــرد هەناســەم خــاو 
ئەبووبــۆوه و ئــاگام لــه ســەرمای شــانم ببــوو ئارەقــی بــه پشــتم 
دەرئەدابــوو وتــی ئیســتا تــۆ ســەرکەوه جۆالنــێ کەچــی ســەر هــەر 
نەدەکەوتــم وتــم ئاخــر ناتوانــم بڕبــڕەم دێشــێ وتــی قەینــا هیــچ مەکــه 
هەر ســەرکەوه ســەرکەوتم به چنگەکڕکێ ســەرکەوتم و به ســەریەوه 
شــل بــووم گەیشــتبوومه بنکــی حەتتــا تونــد نەئەبــووم کەچــی هــەر 
ئەیــوت دەی وتــم ئاخــر رێــگا نیــه و دەســتی بــه ژێــر دیــوارە پــەڕۆی 
خێوەتەکــەدا خشــاند و ناردیــه دەر ناردییــە ئــەو دیــو ئــەوێ جــا دوایــی 
کــه دەســتی هاتــەوه لقــێ گوڵــی عەجیبــی تیــا بــوو ئەیوتبــوو جوتیارۆکه 
وتــم جوتیــارۆک چیــه وتــی گوڵێکــه هەناســەی پیــاو تونــد ئەکاتــەوه و 
چــاوی پێدەکەنــی گرتیــه بــەر لووتــم تاڵێــک بــوو ئەموتبــوو تــاڵ خــەوم 
ــدم وتــی خــەو  ــدە ســەر روومەتــی و خەوان ــێ ئەخــا و ســەرم کەوان ل
زۆر ئەبینــی ئەبــوو بڵێــم نــا وتــی چ خەوێــک ئەبینــی ئەبــوو بڵێــم ئەڵێــن 
ســاڵی خەوێــک و دوو خــەوە ئەویــش ئەبــێ دادەم خــەوم پێــوه ببینــێ 
ئەڵێــن جــار و بــار دایەشــم دەبــوو وتبێتــم خــەو ئەبینــم کــه خــەوم پێــوه 
خــەوی  دادەم  ئەبینیبــوو  خــەوم  دوێشــەو  وتبێتــم  دەبــوو  ئەبینــن 
ئەبینیــوه ئەکەوێتــه نێــو قامیشــەاڵنێک و نازانــێ لــه کوێــوە رێ بــکا 
کتوپڕێــک ئــا بــووه بــه مــن و خێــرا بزنــه ڕێیەکــم لــه نێــو قامیشــەاڵنەکه 
ــەڕاوم جــا گەیشــتوومەوه ســەر شــانی خــۆم و  ــا هەڵگ ــوه و پی ئەبینی
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بوومەتــەوه بــه دادەم خێــرا جــا لــه ســەر شــانم هــه ڵفڕیــوم دادەم 
هەڵفڕیــوه ســه یــر بــوو نــا وتــی نــا دەبــوو بڵێــم فڕیــن چیــه لــه خــەوا 
ــه خــەوا  ــه ل ــک بک ــه هەمیشــه کارێ ــن زۆر چاک ــه فڕی ــن چاک ــی فڕی وت
بفــڕی دەبــوو ئەوتبێتــم ئاخــر خەوەکانــی مــن ئەڵێــن داگیــر کــراون 
ــه داگیــر شــتێکی  ــەو کابــراش هــەر وای ــا هــی ئ ــە وتــی قەین ــر چیی داگی
وەکــوو دادەتــە وەکــوو دایــەت پێــش ئــەو شــەوەی خێوەتەکــە ئەویســتم 
بڵێــم کام شــەو نەمــوت ئەمــوت جــا چووزانــێ ئــەو دەنگــە خزمــم بــوو 
ــەوه  ــووی هەرچــی ســاڵه ئەمانهێنێت ــده گرتب ــەوه ن ــوو ئ ــک ب ــی ژنێ وت
ئــەم شــاره کۆنــە کاولــه جــا هــەر تەواویشــی نــاکا وتــی باوکــم گیــری 
ــای  ــه دەســتیەوه و ئەیــوت ئاخــری ئەیکــووژم و وتــی چەن ــوو ب کردب
ــه گــەڵ  ــی ل ــی میرات ــک تیزاب ــم بوتڵێ ــم چووزان ــی وت چــەن ســاڵه ئەزان

خۆی دەگێڕێ هەتا ئاخری لەم شەوانەیا
ــووت  ــا ئەی ــووم ئ ــا خەوتب ــی دایەم ــە مل ــەم شــەوانەیا ل ــم ل ــوو بلێ دەب
زووکــە پتۆپــە ئەمــەوێ بحەســێمەوە ئاخــر شــەوانە هەتــا نەیئەخەواندم 
نەئەخــەوت ئەیــوت ســەرەڕۆم ئەیوتبــوو زمانیشــم ناســاغە جــا لــە ملیــا 
خــەوام ڕیشــم چەقیبــووە تەختانــی ســینەیەوە ئــاگام لێبــوو ســینەی لــە 
ڕیشــم ســاندەوە وتــم قەینــا بــا وەبزانێــت ئــاگام لــێ نییــە و ڕۆیــی حەتتا 
شــوێن سێبەرەکەشــی کەوتم کەچی گەیشــتینەوە بەر دزری خێوەتەکە 
و زانیــم قەیرێــک خــۆی ماتــدا کەچــی نەمزانــی بــۆ گەڕایــەوە منــی 
نەبینــی ئاخــر ســێبەرەکەمم پــێ نەبــوو نەمهێنابــوو کەچــی دوایــی 
ســێبەرەکەم لــە خــۆوە ئەیــوت نەخــەی مــن ببــووم تــۆم نەبردبــوو 
ــوو  ــو شــارا هــەڕام کردب ــە نێ ــە ب ــە ترســی دێوەزمەک ــی ل ــم دوای نازان
ســێبەرەکەم لــەو بــەری شــار پــێ ئەکەوتبــوو کەچــی ئەیــوت نەخــەی 
تــۆ بــووی لەمبــەری شــاری لــە پــێ خەوتبــووی مــن لــەوێ بــووم نازانم 
ئەوەنــدە نەبــێ خــەو بردبووینیــەوە ئیتــر خــۆم شــوێن دایــە کەوتبــووم 
ــەڕرای  ــە ه ــە فڕک ــە ب ــردم ک ــی ک ــێ حاڵ ــەی پ ــی خێوەتەک ــە درزێک دای
ئەکردبــوو منیــش ئەچووبوومــە دەم درزەکــە کــە ســەرم ســووڕمابێ 
دادە بــۆ لەوێیــە ئــەوە چــی ببــوو لەگــەڵ کابــرای قوڕمســاغی ســاجەکە 
تاریکەکانــی  جلــە  لــەرەی  دەلەرزانــد  ڕەشــەکانی  جلــە  وێســتاببوو 
دەگریانــد ویســتم وتبێتــم دادە ئــەو کابرایە تەوراســەکەی زۆر غەددارە 
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الچــۆ کەچــی نەموێرابــوو تەوراســەکەی نەیهیشــتبوو بوێــرم ئەودیــو 
ــێ شــەرەفی  ــو پەشــمی ب ــووە نێ درزەکــە کــەوم دادە ســەری چەقاندب
ســینگی کابــرا و هــەر خێــرا خێــرا تــەڕی دەکــرد کابــراش دەســتی 
ناردبــووە نێــو ســەری دادەم و ئەیوتبــوو بەاڵیەکــە و هاتــووە کچــم 
تەوراسەکەشــی لــە حانــدی کەفەڵیــدا گرتبــوو کــە چیــم پــێ بڵێــت دەیوت 
ــازا بــاری ئەهێنــم تۆڵــەی  خــۆم بەچکەکــەت گــەورە ئەکــەم ئەوەنــدە ئ
باوکــی بســێنێتەوە جــا لــە قەســتیش ئەگریــا هــا کەچــی مــن نەمدەتوانــی 
بــاوەڕ بکــەم بــە دادەمــی وت بــڕۆ لــە گــەڵ یەکــەم شــەوی پاییــز هەســتە 
و خێــرا لــە ڕوومەتــی هەســتام ئەبــوو بلێــم پایــز چییــە وتــی پاییــز باشــە 
ئــەو ژنــە چڵمــە بچێتــە خەونــی هــەر کەســێکەوە ئیتــر خەونەکانــی هــی 
ــێ  ــەوە ئەبین ــە پێت ــەی ک ــەو خەون ــە ل ــک دەکا جگ ــت کارێ خــۆی نامێنێ
خــەوی تــر نەبینــێ زۆرزانیشــە خــۆی کەم کــەم خــەو ئەبینــێ وتــم پایــز 
ــەو حەمــوو  ــە بنکــی ئ ــک ل ــە ئەناســی و کتوپڕێ ــەو گواڵن ــی ئ ــە وت کەی
فێنکاییــە دەریــان کێشــام کەســم نەئەبینــی ئاخــر قرچــە قرچــی شــەوێک 
بەســەرمەوە تەنرابــوو دوایــی خەڵکــی ئەیانــوت دڵقــی ڕەش بــووە ئیتــر 
ــا  ــەر ب ــوو کێشــایانمە ب ــن شــڕم نەئەبینیب ــی ســەر ســووری ب ڕوومەت
تاوێــک قژەکانــی قاچــم فێنــک بوونــەوە و تاوێــک لــە نێڵــە نێلێکــی نامەرد 
ــر قرچــە قرچــی شــەوەکەدا عارەقەیەکــم دەردا  ــە ژێ ــەوە ل نزیــک کران
پیــس ویســتم کەچــی نەموێــرا بزانــم چبەالیــە کتوپــڕ کزەیــەک لــە عازای 
حەتتــا  دەشــتەوە  نێوچاوانــی  بــە  مەیتێــک  بوومــە  و  گــەڕا  لەشــم 
نەمئەزانیبــوو چبەالیــە و هــەر ئەســووتابووم خــوارەوەم ئیســتاش 
بــێ ســەر و  لەبیــرە دەمــاری  ســاجێکی مەلعونــی ســوورەوکراوی 
شــوێنی لکاببــوو بــە گٶڵمــەزی ئاســنەکەیدا ئیتــر لــە بــەر درگاکــەی ماڵی 
بــە  ســەرم  شــەوەکەی  نەدەناســییەوە  هیچــم  و  کەتبــووم  دادەم 
دەســتمەوە بــوو کەچــی نــازام کــەی خــوارەوەم میــزی ســووری ئەکــرد 
کەچــی نــازام لــە کوێــوە چــاوم کونــی نەماببــوو کەچــی نەمتوانــی بزانــم 
چــۆن ئەوەنــدە نەبــێ بــە کەمێــک بــا چارشــێوەکەی دایــەم دەناســیبۆوە 
ــوو دوایــی خەڵکــی ئیســتاش ئەڵێــن  ــە ئاخــری کۆاڵنەکــەدا ڕووی داب ل
هــەر بــا خەریکــی بــووە ئیتــر هــەر دوو چاویشــم بــە لەتێــک لــە دڵقەکــە 
ئاخنــی وتــم بــا کاکــە نەزانــێ کەچــی ئاجورەکانــی حەســارێک هــەر 
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ڕایاندەپێچامــە کــن چارشــێوەکەی ئاجــورەکان ئیســتاش مەنــدن ناگەنــه 
زیخــی کەنــار چەمەکــه حــەزم لــه ئاودەســتەکەیان ئەبــوو کــە هــەر دادە 
ئاوێنــە ســاردەکەی ئاودەســتەکەیان ئەوەنــدە بکوتــێ حەولەحەولــم بــێ 
ــێ  ــوه ســەر ســووره ئەڵ ــەو چەتی ــم ئاخــر ئ وەخــۆم بێمــەوه و نەبتوان
ئیســتا پاییــزه و ئیتــر ئەبــێ دوێشــەو بــەره و گەرمێنی ببنــەوە ئەیوتبوو 
ئیتــر نایەنــەوه هەتــا ئــەو بەچکــه دێوەزمــه ئەبیســی قیژەوقاوەکــەی 
خێــرا خێــرا حــۆو خێوەتــە هەڵئەپێکــێ ئــەوە گــەوره ئەببــێ ئائەوەنــدەی 
لێبــێ کــە وابــێ هەرچــی خەڵکــە لــه بیریــان ئەچووبێتــەوه کەچــی مــن لــه 
بیــرم ئەناچێتــەوه و هــەر ماشــینەکەی کاکــەم ئەبیســم بۆقــە بــۆق بانگــم 
ئــەکا چووبێتــم درگاکــەی لــێ بکەمــەوە دادەشــمی لــه گــەڵ بووبــێ 
هەاڵتــم بــەرەو دادەم وتــم داده کاکــه ماشــینەکەی فێــر ئەکــردی چــۆن 
ــوه  ــر مەڵێ ــێ ئیت ــا ئەچرپێن ــە گوێم ــواش ب ــه و هێ ــێ کاک ــی مەڵ ــا وت بتب
کاکــه بــاش بــه خۆیــەوه هەڵگڵۆفیــم وتــم دادە ماشــینەکە ئەزانــێ چــۆن 
بتبــا وتــی ئــا چــاوت بــۆ وای لێــدێ هەمیشــە دەی وتــم هیــچ نیــه ئــاوه 
دزی کــردووه ئــەوە چەمێکــی لــەو کلکەتەشــیانه دزیــوه نایانداتــەوە 
لێــرەوە لێــی ئــەڕژا وتــی خــۆ ئەبــێ ئــاوی ئــەو چەمــه زۆر بکــەی وتــم 
ناتوانــم داده ئیتــر ئــاوم بــۆ زۆر ناکــرێ مــن ئــەو چــاوەم دەســت 
ناکــەوێ کــە هەڵیکۆڵــم و لــە قــەراخ چەمــەکان بینێــژم دەســتم ئەکــەوێ 
هــا کەچــی خــۆ نــادا بــه دەســتمەوه هــەر جرتــو فــرت پــێ ئەکەنێــت و 
سەرســووری بنشــڕە وتــی ئــەوە چییــە بۆنــی کلکەتەشــیت لــێ دێ 
دیســان لــه کــوێ بــووی نەمتوانــی بڵێــم داده دایکــم دیــار نیــه نەمتوانــی 
بڵێــم شــەوێک لــە حــۆو خێوەتانــە ئەبینــی دەنگێکــم بینــی لــە دایــە 
چووبــوو ئیتــر نایبینمــەوە هەتــا لــه ئاخــری ئەو کۆاڵنەدا »بــا« خەریکی 
چووزانــم  دوێشــەو  نەمناســیەوه  کەچــی  ببــوو  چارشــێوەکەی 
لەمشــەوانەدا وتــی وســت و ســەری پووتمــی خســته نێــوان مەمکەکانــی 
و ئەیوتبــوو وســت نقــەت لێــوه نەیــا مەمکــی تونــد بــوو دیــارە مــژدی 
ئەکــرد بــە بەچکــە دێوەزمــەوە مەمکــی بۆنــی مــژدی لــێ هەڵئەســتابوو 
خەریــک ئەبــێ خــەوی بۆنــه مــژدی بمباتــەوە بــه دەم هەڵگڵۆفینــەوه 
بردمیــه ژوور و لــه ژێــر چارشــێوەکەیەوه دەنگــی قرچــه قرچێکــی 
نیشــان دام لــە دڵــق ئەچووبــوو وتــی کەمێــک وەرە کراســی تــازەم بــۆ 
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کڕیــوی تاقیبکــەوە بزانــم بــه بــەرت ئــەکا خەریکبــووم دوگمەکانــی 
ــە درزی درگاکــەوە چــاوی  ــی نەخــۆم ل ــم دادە دوگمەکان بکەمــەوە وت
نــاردە دەر و باقــڵ الی خێوەتــە ڕزیــوەکان کەمێــک هێشــتییەوە کــە 
ئــاگای لــە کۆکردنەوەیــان بووبێــت وتــی نانــا نەکەی نەیانخــۆی کەمێکی 
مــاوە بەیەنــم پــڕ ببــوو لــه ســێبەری کلکــه تەشــی و لقــێ گوڵــی ســەیرم 
ــە  ــوەری و دانەوێتــەوە دان ــێ بێــت هەڵ ــاگای ل ــەر ئەبێتــەوە کــە ئ ــێ ب ل
دانــەی پــه ڕه کانــی کــۆ بکاتــەوە و بزەیــەک لــه ســەر لێــوی کۆنــی 
ئەوێســتاندبوو هەر پەڕێک و دەنکێ ســێبەری کلکەتەشــی تێ نەخەیت 
بیدەیتــێ بیگلێنێــت و بینێتــە نێــو لێوانــی کۆنــی مــن کراســه بۆگەنەکەمــم 
کتوپڕێــک  ســاندەوه  خێوەتــەکان  لــه  چــاوی  داده  کــه  داکەندبــوو 
قامیشــەاڵنەکەی ژێــر باڵمــی بینــی ســەرم دانەوانــد تــا ئــاگام لــه ناوکــم 
بــێ وتبــووم خوایــە زوو پۆشــته بێتــەوە کــه ســەرم بــەرز کــردەوه داده 
هیچــم  کەچــی  ئەگەڕابــووم  بــۆی  نەماببــوو  دادە  نەمابــوو  لــەوێ 
ــە  ــوو ب ــە شــوێنێکی مێشــکم کەوتب ــم ل ــێ نازان ــر نەب نەدەناســیەوه کاف
لووتــا و خــۆی ئەخورانــد ئەتــوت کازاوای دایــە لــە کەیــەوە لەوێیــە 
وتــی بــەو پیلکانــه نەخۆشــانەدا هــه ڵگەڕێــم تــا بچینــە ژوور لــە نــاو ماڵە 
خەفەتبارەکــەی دادە چاوبەســتێنێ بکەیــن وتــم نایکــەم وتــی خۆشــه هــا 
بزانیــن کێمــان زیرەکــه چاوبێــن لــه چــاوی یەکتــر دەبەســتین و جــا 
خەریــک دەبیــن دەســتمان پێکــرد چــاو بێنەکــه بــه مــن ئەوێرابــوو زوو 
زوو شــەوی وای بیــری چــاوم ئەخســتەوە نەمزانیبــوو کافــر چاومــی 
خەریــک کردببــوو ئیشــتیام لــه بۆنــه تاڵەکــەی داده بــوو وتــم ئۆخــەی 
بــوو هەڵیگڵۆفــم کەچــی  لــه زیــخ  ئەبــێ ئیشــتیام  ئاخــری منداڵیــان 
نەمهێشــت دڵــم بــێ بهێڵــم زیخەکــه هەڵمگڵۆفــێ وتــم دادەم خــوا داینــاوه 
بــۆ ئــەو زیخــه بــەس نیــه ئــاوی چەمەکــەش زیــا ئــەکا ئازایــە ئەوەنــدە 
ــە  ــەس نیی ــە ب ــاوێ چەمەک ــراوی ن ــکات چــاوی هەڵکۆڵ ــرێ چــی ب ئەوێ
ــی  ــت چەم ــی خــۆی هەڵئەتەقێ ــه جێ ــه شــیر ل ــێ ل ــڕ ئەب ــی زوو پ مەمک
ــی شــارا ئەڕۆشــتبوو  ــە چەم ــە شــیر ب ــەڕوات هین ــا ئ شــار شــیری پی
بێتــو  بێتــو هەڵیگڵۆفــێ  ئــەی  ئەبوومــەوە وتــم  چووزانــم پەشــیمان 
کلکەتەشــییەکان بیلێســنەوه و نەختێکــی لــێ بمێنــێ چــی وتــم داده خــوا 
داینــاوه بۆنــی شــیری لــێ بــێ شــیری لــێ بــێ وتبــووم چەمە شــیرەکانی 



124

دادە حەمــوو بەچکەکانــی شــاری تێــر کردبــوو وتــی ســەگە هــی ئــەو 
چاوبێنەیــە گەوجــی ئەوەنــدە شــەوت کردوەتــە چــاوت ئــاگات لــە دادەت 
نەبــوو نەهێڵــی ببێتــە هەڵــم و هەتــاو بیبــا وتبــووم ئەهــا گوێــم لــه هێڵــه 
ــۆ خــۆی دە  ــەوە ب ــه ســینەی شــکاوما هەڵناســتێ بمبات ــه ل ــی خۆم هێڵ
خوایــە بمبــەرەوە بــۆ خــۆت ئێــرە ئەهــا چەنێــک شــەوە بــە چاوبێــن لــە 
چــاوم کرابــوو چ تاڵیشــه ئەهــا ئەمــەوێ بگریــم و ئەوەنــدە بنەڕێنــم داده 
دایــه بــۆ دیــار نییــە ڕاســتە ئەڵێــن ئیتــر دایــه نیــه وتــی چووزانــم وتــی 
ئەهــا ئیتــر کــەس لێــره نییــه کــەس لێــرە نەمــاوە شــەوەکەی ســەرچاوم 
الدا کاکــه بــه دیــار تلویزوێنە کڕێوەکــەوە ڕووت خەوتبوو تلویزوێنەکە 
چ کڕێوەیــەک بــوو چ بەفرێکــی تیــا ئەبــاری ویســتم هەڵێــم کەچــی 
ــەوە و  ــک ئەکەوت ــەوێ نزی ــی دزی شــتێک دەجــوواڵ ل ــه چاوم بەفرەک
دوور ئەکەوتــەوه دەرئەکــەوت و بــزر دەبــوو لــه خــۆوه وەمزانــی 
ســێبەری گوناحــی دادەیــه و ســەرمایەکم ببــوو بــۆ گریــان ئەگــەڕام بــۆ 
گەرمایــەک نزیــک پێســتم ئەگەڕابــووم زبــر بوومــەوه پێســتم ئەببــووە 
ســماتە هەاڵتبــووم کاکــه وتــی بــۆ کــوێ و هــەر هەاڵتبــووم وتــی ئیســتا 
و  هەاڵتبــووم  قاچــەوه  دوو  بــه  ببیــن  فێنــک  وەره  کــەرە  دێنــەوه 
ئەترســابووم وتــم بــا کاکــه نەزانــێ ژێــر ناوکــم هــەر ســیخە گەرمەکــەی 
لــە بیــرە و دوو درگا لــه حەســارەکه نابینــێ کــه کرابوونــەوه و لــه 
پیلکانەکانــەوە خلــۆر بوومــه نێــو یەکیــان دیســان پــڕ بــه ئاوێنەکــه بــووم 
وتــم خۆســکه ئەمتوانــی پۆشــته ببمــەوە و تماشــای خــوارەوەم کردبــوو 
چ گەچڵیبــوو نەڕانــدم داده کەچــی داده بــه دەنگمــەوه نەهــات وتــم تــۆڕه 
جاڵجاڵۆکەیــه ئێــره خــۆ ئاوێنــه نیــه وا ناتوانم لەرەیــەک بتوانم لەرەیەک 
وەخــۆ خــەم و ناتوانــم لــه گــەڵ دڵقــی ئاوێنەکــه بــه مەییــوی بهارێمــه 
خــوار ورد ببمــە نێــو کونــی کۆنــی مەســتەراح گوێــم لــه دڵقــی ئاوێنەکــه 
بــێ بتوێتــەوه و ڕمبوکــوت لــه ئاوێنەکــه هەڵدەســتێ دادە خــەوی پێــوه 
بینیبــووم لــه ئاوێنەیــەک دەچەقێــم و ئەوتبــوو مــن هــەر لــە خەوەکــەدا 
گوێــم هەبــووه ئەویــش پــڕ بــووه لــه هــاڕەی ئاوێنــەکان ڕمبوکوتێــک لــه 
ــاڵ بووەتــەوه و  ــه بنکــی چاومــا ســکی بەت ــه و دادەمێــک ل ئاوێنەکەدای
ئەڵــێ ئەزانیبــووم پێــت خــۆش بــوو فێنــک ببیــەوه نقــەم لێــوه نایــا باســی 
دێوەزمەکــەش ناکــەم ناڵێــم چــۆن ســکی دادەی پــڕ کــرد و بەتاڵــی 
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کــردەوە ئەهــا دەمولوتــی پیــاو دەئاخنــێ و زوو زوو پــڕم ئەداتــێ لــە 
نێــو کونــە کۆنەکــەی مەســتەراحەوە بــه بــاوەش هــه ڵمئەگرێــت و چــەن 
بچووکــم لــه باوەشــیا چــەن بچــووک ببوومەتــەوە ئەڵــێ ئــەو ســەر 
فێنکــت  وتبــووی  و  بەســت  ئــاوا  دێوەزمەکەشــی  خــاوی  کەنەکــه 
ئەکەمــەوە کەچــی ئــەو دەمــی دەنــا بــه هــەر دەمارێکی منــەوه و ڕەحەت 
منــی دەخــواردەوه قەتیــش بــه گوێــی ئــەوی نەکــرد ئەزانــی دەڵــێ 
شــەوێک دێوەزمەکــە خــۆی چــاوی لــه حەمــوو شــتێک بــوو ئیتــر قینــی 
هەســتا و ویســتی لــه فرتوفێڵــی ئــەو ســەر کەنەکــه ڕزگارم بــکا کەچــی 
خــۆی تێکــەوت و وتــم کاکــەش نایــه بــەر پەڕڕەکانــی پانکەکــه ئەزانــی 
وتــی مەڵــێ کاکــه و ویســتی بڵــێ ئیتــر مەڵێــوه کاکــه هەناســەیەکی 
کاکــه  ناوکییــەوە  لــە الی  ڕێــک  هــات  دڵییــەوە  بنکــی  لــە  هەڵکێشــا 
ئاوێنەکــەی هاڕانــد بــه ســەر و چاومــا و ئــەو دادەمــەی لــێ هەڵتەقانــدم 
کــە لــە بنکــی ئاوێنەکــەوە هاتبــوو ڕێــک لــە الی ناوکمــەوە دەرکەوتبــوو 
وتــی دێشــێم وتــم کاکــه ئیتــر ناتوانــم هــەر دوو قاچــم مــاوه و هــەاڵت 
نەڕانــدی دێشــێم و هــەاڵت نەمئەتوانــی شــوێنی کــەوم جــاران بــه ســێ 
قاچــەوە ئاخــری ئەمگــرت و ئێشــم تیــا نەدەهێشــت ئیســتا نابــێ ناتوانــم 
نابــێ بتوانــم ئیتــر قڵــپ ئەبمــەوه بــه ســەر کوتــە شــکاوەکانی ئاوێنەکــەدا 
و دادەم بینــی دابوویــه قوڵپــەی گریانێــک و قڵــپ ببــوەوه لــه ژێــر چاومــا 
وتــم داده ئــەوە لــه کوێــی ئەهــا کــە دایــه باســی دێوەزمــە ســاردەکانی 
بــۆ دەگێڕاینــەوه دانــه چیــڕەی تــۆ بوو ئەرێ گەڕەکێکی تــێ دەگەیاندین 
کەچــی ئیســتا هێــور ئەتــوت بــۆ هــەر هەمــوو دێوەزمەکانــی دنیــا دەگریا 

داده ئا لە کوتێک ئاوێنەی شکاوا گیری خواردبوو دەگریا داده.
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