
133

دێوەزمە ڕەشەکان
سه فین موراد

خــەو  نێــو  لــە  ســەگانە  ئــەو  هەمــان  حەپــی  حەپــە  هێشــتا  خــۆ 
ڕاکــردن  بــەدەم  کــە  مندااڵنــەی،  ئــەو  یــان  ڕامدەچڵەکێنێــت، 
ــردن؛  ــوو: ڕاک ــان گرتب ــوو، دەســتی دایکی ــەڵ بووب ــان تێک گریانوکۆکەی
بــێ ئــەوەی هیــچ ئارەســتەیەک ئامانجیــان بــێ. گریانیــش بــۆ ماوەیەکــی 
خووێــک بــوو، بــه اڵم ئێســتا هەســت ده كــه م پێکەنیناویییــە، چونکــە هیــچ 
شــتێک ناگۆڕێــت، ته نیــا وەک ســینەمایەک هــەر فرمێســکێک ده بێتــە 
پێشــاندەری ڕووداوێــک لــە ڕووداوەکان. ئاخــر منداڵێــک خوێنــی لــە 
هــەر خواردنەوەیــەک زیاتــر بینیبێــت، چــۆن جارێکــی تــر، چاوەڕوانــی 

لێدەکرێــت. بەزەییــی 
***

ــەواو  ــوو، کــە ت ــم واب ــم، پێ ــووم پەنجــە لەســەر فڕۆکــەکان دابنێ ڕاهاتب
یارییکــردن  دەســپێرم،  پێیــان  مــن  کــە  فرمانێکــن،  هــەر  گوێڕایەڵــی 
لەگەڵیــان، بزەیەکــی بەســەر لێوانــم دەهێنــا، کــە دەســەاڵتی لێوەکانمــی 
لێدەســندمەوە، پێموابــوو هیچــی تــر بەشــێک نیــن لــەو الشــە زڵــەی 
مــن، کــە هەمــوو مندااڵنــی گــەڕەک ڕقیــان لێیبــوو، چونکــە یارییــم 
ــەی دایکــم بــوو، کــە هەمیشــە  لەگەڵیــان نەدەکــرد. بــەاڵم لەمەیــان هەڵ
پێــی دەگوتــم »ڕەفتارەکانــت لــە منداڵێکــی دووازدە ســااڵن ناچێــت، 
ئــەو،  کــە  دەکــرد،  شــانازییم  خەندەیەکــی  جــارێ  هەمــوو  منیــش 
ــەم  ــەو یارییكردن ــا ڕۆژێــک ئ خۆویســتییەمی دووپــات دەکــردەوە، هەت
بــوو بــە کابــووس، کــە دە ســاڵی تــەواوە لــە خەوتێکدانــم بەشــدارە و لــە 
هــەر ژەمێكــی خواردنەکــەم، سەرێشــەم بــۆ دروســت دەکات، لێناگــەڕێ 

ــکات. ــەڕ ب ــەک تێپ ــد چرکەی ــە چەن ــم ل ــچ پێکەنینێک هی
ــەو  ــه کان دانیشــتبووم، ئ ــی منداڵ ــە دووری ــک ل ــەو ڕۆژەی کەمێ هــەر ئ
قســانەی شــەوی ڕابــردووم دووبــارە دەکــردەوە، کــە دایــک و باوکــم 
بــە زمانلەرزۆکــێ و ئاخهەڵکێشــان باســی چەنــد کەســێکیان دەکــرد، 
گەڕه کیــان  هەمــوو  پێکەنینیــان  قاقــای  بــە  لــەوالوە  منداڵەکانیــش 
ترووکانێــک،  لــە چــاو  ئــەوە  بەخۆیانــەوە ســەرقاڵ کردبــوو، دوای 
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چەنــد ئۆتۆمبێلێــک خێراتــر لــە بــای زســتان بــە خیــزەی تایەکانیــان 
لــە پشــتمەوە تێپەڕیــن، لەگــەڵ ئــاوڕم دایــەوە، دایکێــک هاتــوو یەکێــک 
لــە منداڵەکانــی خســتە ژێــر شــانی و بردیــە ژوورەوە، یەکێکــی تــر، 
لــە دوورەوە برایەکــەی بــە هەمــوو هێــزی ده نگیــه وه  هــاواری دەکــرد 
»كاکــە، کــوڕە خێراکــە وەرە.« دەنگــی چەنــد قیژەیــەک لەهەمــان مــاڵ 
دەبیســترا. ســێ منــداڵ لــە دەرەوه  مابــوون، کە بینیــم دایکم بە ڕاکەڕاک 
و هەناســەبڕێکەوە بــەرەو الم دەهــات، لەبــەر هەناســەدانە بەهێزەکــەی 
نەیتوانــی هیــچ قســەیەک بــکات، ته نیــا بــە دەســتی ئامــاژەی پێکــردم تــا 
زوو بگەمــە الی. مــن تێنەدەگەیشــتم چیبــووە، بــه اڵم دڵنیابــووم شــتێکی 
ترســناک، گەڕەکەکــەی لــە چەنــد چرکەیــەک چۆلکــردووه ، چونکــە هیــچ 
شــتێک ناتوانێــت دووکانەکانــی گونــدی بــۆرک بــەم شــێوەیە دابخــات.
هــەر کــە دەســتم گەیشــتە دایکــم، وەک پەڕۆیــەک بــەدوای خۆیــدا 
ــر  ــی، لەئێمــە خێرات ڕایکێشــام، هەرماڵێکیــش، کــە لەســەر ڕێگــه  دەمبین
ماڵیــان جێدەهێشــت، لــە خولەکێــک کەمتــری پێچــوو، کــە گەیشــتینە 
خوشــکە  الیــان،  گەشــتینە  کــە  هــەر  باوکــم.  ئۆتۆمبێلەکــەی  الی 
باوەشــی  ســاڵ  شــەش  بــە  بووبــوو  پێشــتر  ڕۆژی  بچووکەکــەم، 
پێداکــردم، فرمێســکەکانی زۆر گەرمبــوون بۆنــی ترســێکی زۆریــان 
لێدەهــات، لێدانــی دڵــی وه ك دەهۆڵــی وەحشــەکان بــوو لــەو ســنگە 
ــم،  بچکۆالنــەی، ئــەوکات زانیــم مــن تاکەکەســم، کــە هیــچ شــتێک نازان

دواخســت.  پرســیارکردنم  بــه اڵم 
ــە  ــەاڵم ل ــوو، ب ــل ســەرنجم هــەر لەســەر خوشــکەکەم ب ــو ئۆتۆمبێ لەنێ
هەڵپەڕینــی ئۆتۆمبێلەکــەوه  دەمزانــی، کــە لەســەر شــەقام نیــن، دەســتم 

بەســەر قــژی خوشــکەکەم دادەهێنــا و پرســیارم لــە دایكــم کــرد: 
- دایــە گیــان، چــی ڕوویــداوە؟ بــۆ وا ده كــه ن؟ بــۆ ماڵــەوە بــە جێدێڵیــن؟ 
ئــەی ئــەو خەڵکــە هەمــووی بــۆ کــوێ دەڕوات؟ »گەرمیییــه ک الشــەمی 
داگرتبــوو خەریــک بــوو دەیتاواندمــەوە، دەنگــی دڵــم لەگــەڵ قســەکانم 
تێکــەڵ بووبــوو، خەریــک بــوو لــە ســینەم دەردەپــەڕی، زمانــم بەخێرایی 

هەمــوو ئــەو پرســیارانەی کــردن.
- کــوڕم، مەترســن. هیــچ نابێــت. ئــەوە چەنــد کەســێ، كــه  داعشــیان 
نــاوە خەڵکــی ئێزیدیــی دەکــوژن....« باوکــم قســەکانی پێبــڕی و گوتــی.
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- نەخێــر. کــوڕم، هیــچ کەســێک ناتوانــێ نزیــک ئێــوە بکەوێــت »ڕووی 
لــە دایکــم کــرد »باســی ئــەو شــتانە مەکــە الی منــدااڵکان«.

چیایه کــەم  خــوارەوە،  هاتینــە  ئێمــە  و  وەســتاند  ئۆتۆمبێلەکــەی 
دەناســییەوە، كــە چەنــد جارێــک بــۆ خۆشــیی ســەردانمان کردبــوو، 
بــه اڵم وا دیــارە ئــەم جــارە چیــای شــەنگال لــە نەخۆشییەکانیشــمان 
بەشــدارە. بــە گەرمیــی و برســییەتیی خــۆم، دەمزانــی دەمەونیوڕۆیــە، 
بــەاڵم برســییەتییم لەبیــر چــووەوە، کــە بینیــم ئــەو هەمــوو خەڵکــە بــە 
ڕاکــەڕاک بــە چیاکــەوە ســەر دەکــەون. منــداڵ، گەنــج و پیــر، هەموویــان 
ڕایــان دەکــرد، وەک ســووپایەک لــە جەنــگ پاشەکشــە بــکات تــا لــە 

بەدیلگیــران ڕزگاریــان بێــت.
باوکــم چەنــد شــتێکی لــە کۆڵــی خــۆی کــرد و جانتایەکیشــی دا بــە 
دایکــم، مــن و خوشکەکه شــم تۆقیبوویــن، هــەر ســەیری ڕاکڕدنــی ئــەو 
خەڵکەمــان دەکــرد، شــێوەی هەاڵتنیــان ڕێــک ئامــاژەی کۆتاییــی جیهــان 

بــوو. تــا باوکــم گوتــی:
دەســتی خوشــکەکەت بگــرە. دەبــێ بگەینــە ئــەوێ »بــە دەســتی   •

کــرد«. چیایه کــە  ژێرلووتکــەی  کەمێــک  شــوێنێکی  بــە  ئامــاژە 
دوای نیــو کاتژمێــر لــە ڕۆیشــتن، هەموومــان ماندووبونمــان   •
پێــوە دیــار بــوو، خــۆر لەســەر ســەرمان ســووتێنەر بــوو. دواتــر باوکــم 
ــم  ــەوکات لێوەکان ــا، ئ ــەوەی دەرهێن ــد شــتێکی خــواردن و خواردن چەن
بیابانێکــی شــەقبردوو بــوون. ئاوخواردنــەوە و گوێگرتــن لــە خێزانێــک، 
کــە لــە نزیــک ئێمــەوە دانیشــتبوون، پیاوێــک وادیاربــوو باوکیــان بــوو، 

ــی: ــی ســڕیەوە و گوت ــەی نێوچاوان ئارەق
نابــێ ڕابکەیــن و خێزانەکانمــان لــەو دڵەڕاوکێیــە بــژن، بــا چــەک   •

ببینینــەوە.« داعشــە خوێنمــژه    ئــەو  و  هەڵبگریــن 
بێــت  منداڵــەکان  لــە  ئــاگات  مــردم  مــن  ئەگــەر  توخــودا   •
چاوه كانــی  کردبــوو،  دامامکــی  ســەماڵەکەی  بــە  »هاوســەرەکەی 

کــردن. قســانەی  ئــەم  کــە  لێڕانەدەوســتان،  فرمێســکی 

هــەر کــە گوێــم لــەم قســانە بــوو، فرمێســکێک گەرمتــر لــە خــۆری 
ســەر ســەرم لــە چــاوم هاتــە خــوارەوە، دایکــم ســەری خســتمە ســەر 
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ســنگی خــۆی و بــە گریانــەوە چەنــد قســەیەکی کــردن، کــە لــە هیچیــان 
تێنەگەیشــتم، ئەو کات باوکم بۆ ســەرقاڵکردنمان، هەمووانی هەڵســتاند 

و ده اڵلــی خوشــکمی خســتە ســەر پشــتی خــۆی و گوتــی:
زۆرمان ماوە با بڕۆین.  •

کــە  دوای چەنــد جارێــک پشــوودان، گەیشــتینە شــوێنی مەبەســت، 
ئــەو کات خــۆر لەئاوابــوون دابــوو، ئــەوەش ترســی خەڵکــی زیاتــر 
چەکاکانیــان  خشــەی  پیــاوەکان  بچــووک  دەنگێکــی  هــەر  لــە  کــرد. 
ــی خوشــکەکەمی  ــۆ خــوارەوە. تاریکی ــرد ب ــات و ئاڕاســتەیان دەک دەه
خســتە خەوێکــی قووڵــەوە. منیــش زۆر شــەکەتی ڕێگــه و بیرکردنــەوە 
بــووم، دەســتم خســتە گیرفانــم وێنــەی خێزانەکــەم کەوتــە بەردەســتم، 
ــەوان  ــە خۆشــیی دەکــرد، کــە ئ ــا، كــه  ســەیرم کــرد هەســتم ب دەرمهێن
ــرد،  ــای شــەنگالم ک ــش سپاســی چی ــد جارێکی هێشــتا ســەالمەتن، چەن
کــە ئێمــەی گرتووه تــە بــاوەش. بــەاڵم خەوێکــی زۆر خەریــک بــوو 
چاوەکانمــی کوێــر دەکــرد، ته نیــا گوێــم لــە دەنگــی گریانــی دایکــم و 
ــۆ  ــکات، ب ــان ب ــه  چــۆن ڕزگارم ــی، ك ــۆ بەیانی ــوو ب ــم ب ــی باوک پالنەکان

گوندێکــی نزیــک چیاکــە. ئــاخ! دوای چــی؟!
حەپــە حەپــی چەنــد ســەگێک لــە خــەو ڕایچڵەکانــدم، گریانــی چەنــد 
منداڵێــک، کــە لــە دوامــەوە ڕایــان دەکــرد. منیــش نەمدەتوانــی بجووڵێــم، 
ــە  ــە باوەشــە ل ــی ل ــی لەســەر شــانە. دایکــم دەالڵ باوکــم ڕادەکات و من
دوامانــەوە ڕادەکات، لــە ڕووناکــی مانگەشــەو چەنــد شــتێكی ڕەشــم 
بەدیکــرد، کــە دوامــان کەوتــوون، بــە هــاواری )اللــە اکبــر( خەڵکەکەیــان 
زیاتــر تۆقاندبــوو. تــا دەهــات دەنگــی گوللــەکان نزیــک دەبــووەوە، 
هاواروگریانیشــم پێشــبڕکێیان بــوو لەگــەڵ دەنگــی گوللــەکان. دەنگێکــی 
گــەورە هەمــوو هەســتەکانی لــە کار خســتم. کزەیــەک هەســتی بیســتن، 
دووکەڵبینیــن، تــۆز و خۆڵیــش گەروویــان گرتــم. بــە زۆر چاوەکانــم 
کــردەوە وەک خەونێــک ببینــم بــە چەنــد کەســێک دایکمیــان گرتبــوو و 
جلەکانیــان لەبــه ردا دڕانــد، دایکیشــم هــەر هــاواری دەکــرد و ســەیری 
ئێمــەی دەکــرد، ئاخــۆ بزانــێ ماویــن. نەمتوانــی هیــچ بکــەم، ته نیــا توانــای 
ــی فرمێســکێک کــرد  ــە گەرمی ــوو و هەســتم ب ــم هەب داخســتی چاوەکان

لەســەر ڕوومەتــم بــۆ دایکــم، کــە نەمدەتوانــی یارمەتیــی بــدەم.
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کــە هەڵســتام بۆنــی بــاڕووت و خوێــن، ئــەو شــوێنەی تەنیبــوو، ســەیری 
هــەر الیەکــم دەکــرد خوێــن بــوو، وەک ئــەوەی بڵێــی شــانۆیه ک بێــت، 
کــە شــانۆکاران بــە ڕەنگــی ســوور ڕۆڵــی تێــدا بگێــڕن. گــەڕان لــە 
بێدەنگیــب لــەو شــوێنە دڵنیــای کردمــەوە، کــە مــن تاکــە کەســم، کــە 

ــم وەســتاوم. لەســەر پێیەکان
 مردووەکان و لەهۆشخۆچووەکان چاوەکانیان وه ك یەک داخستبوو، 
دیمەنــی خوشــکەکەم لــە گــەڕان وەســتاندمی، کــە بینیــم ئــەو لووتــە 
ــی  ــە نزیــک گوێچکەکان ــت، دەســتەکانی ل ــی لێدەچۆڕێ بچووکــەی خوێن
ــەو دەنگــە  ــە ترســی ئ ــەوەی بڵێــی گوێیەکانــی بگرێــت ل بــوون، وەک ئ
ــەوەی کــە نەمردبــێ چوومــە  ــزای ئ ــەدەم ن ــن. ب ــەی، کــە دەهات بەهێزان
پێــش، بــەاڵم مێشــکم، دڵــە داخدارەکــەم و لەرزینــی هەمــوو ئەندامانــی 
ــاوی  ــە ن ــم ل ــر، گوێ ــی ت ــە جارێک ــەوەی، ک ــوون لەســەر ئ لەشــم کۆکب

ــەوە. »کاکــە« نابێت
ده اڵل، ده اڵل، دەاڵل.....« لــە جــاری پێنجــەم و شەشــەم ســەریم   •
خســتە ســەر ســینەم و قیــڕەم لــە ئاســمان دەنگــی دەدایــەوە. ئــەوکات 
دڵنیابــووم، کــە دڵــی بچووکــی، هیچــی تــر ئــەو گۆرانیانــە ناچڕێــت، کــە 

ــوو. ــه الم خۆشــترین مۆســیقایان هەب ل
بــە هەمــوو هێزمــەوە هــاوارم دەکــرد، بــەاڵم تەنانــەت چیــای شــەنگالیش 
چیتــر توانــای وەاڵمدانــەوەی نەبــوو. دواتــر ســەیری الی چەپــم کــرد، 
بــەاڵم خۆزگــە ســەیرم نەکردبــا و مردبــام، یــان کوێربام. باوکم ســەری 
لەالیەک و الشەی لەالیەکی تر کەوتبوو. نەمتوانی بگریم، بیربکەمەوە، 
تەنانــەت بشــجووڵێم. وام هەســتکرد ئیــدی تــەواو ئەســاڵن شــێت دەبــێ، 
خۆزگــە، هــەزار خۆزگــە ئــەو کات شــێت بووبــام. خەریــك بــوو ڕابکــەم، 
چونکــە دڵــی ترســنۆکم بەرگــەی ئــەو شــتانەی پــێ نەدەگیــرا، کــە پێــم 
لــە جلوبەرگــی دڕاوی دایکــم گیربــوو، ئــەو کات بیــرم کــردەوە، کــە 
دایکــم چەنــد ئــازار دراوە، کاتــێ دەســتدرێژیی کراوەتــە ســەر. دڵنیــام، 
ــووه ، کــە ڕام دەکــرد و هــاوارم دەکــرد،  ــر نەب ــر کەمت کــە دوو کاتژمێ
ــارە  ــەم دووب ــەو یادگاریان ــەو شــوێنە دوور بکەومــەوە. هەمــوو ئ ــا ل ت
لــە مێشــکم لێدەدایــەوە، کــە لەگــەڵ خێزانەکــەم کردوومــە. ئیتــر هەســتم 
کــرد جەســتەم تاقەتــی هیچــی نەمــاوە، مێشکیشــم هــەر داوای دەکــرد 
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»مەوەســتە«.
زۆر  دەمزانــی  بــڕۆم،  کــوێ  بــۆ  تاریکیییــەدا  بــەو  مــن  ئاخــر 
دوورکەوتوومەوتــەوە، تەنانــەت ئــەو شــوێنەی منــی لێبــوو، گوندەکانــی 
ئــەوێ، لــە دوورەوە زۆر ئــارام دیاربــوون. بــەاڵم نەمتوانــی بجووڵێــم، 
ــەی خێزانەکــەم دەکــرد،  ــر تاشــەبەردێک دانیشــتم و ســەیری وێن لەژێ
چەنــد جارێــک ســەرم بــە بەردەکــەدا کێشــا تــا بمــرم، ئــەو کات شــته کان 
ــی  ــە ماڵ ــەی ل ــۆ بەیانیەک ــا بەالداکەوتم.ب ــەوە ت ــش چــاوم دەخوالن لەپێ

پیاوێــك به ئــاگا هاتمــه وه .
***

کــە  ئــەو شــوانەم،  ئێســتاش تەمەنــم بیســت و دوو ســاڵە، کــوڕی 
ــە ماڵەکــەی. وەک  ــەوە و بردمی ــی دوای ڕووداوەکــە دۆزیمی بەرەبەیان
باوکێــک بەخێــوی کــردم تــا ئــەم ســاتە. لــە ژوورەوە دانیشــتووم و 
ســەیری وێنــەی خێزانەکــەم دەکــەم، مــام عەبــاس دێتــە ژوورەوە، 

دەپرســێ:
- ئەوە چی دەکەی کوڕی خۆم؟

- باوکــە، ســەیری وێنــەی خێزانەکــەم دەکــەم. دووبــارە فرمێســەکەکان 
قســەم لەگــەڵ دەکــەن و گلەییــی لــە چیــای شــەنگال دەکــەن، کــە نــەی 

توانــی خێزانەکــەم بپارێزێــت.
- کوڕم، ئەوان لە بەهەشت چاوەڕوانی تۆن.

بــەدەم ســەیرکردنی هەمــان وێنــەوه ، ئــەو ڕووداوەم بیردەکەوێتــەوە، 
ــوون  ــرۆڤ ب ــەو شــتە ڕەشــانە م ــا ئ ــم ئای ــەوە بزان دەســاڵە بیردەکەم
یــان دێوەزمــە. بیرکردنــەوەش لــە ڕەنگــی ڕەش دەمترســێنێت. هەمــوو 
شــەوێکیش لەخەومــدا بــە هەمــان شــێوە به دوامــه وه ن. ئــەو وێنەیــەی، 
دەاڵلــی خوشــکم  لەدایکبوونــی  بــۆ  پێــش ڕووداوەکــە  ڕۆژێــک  کــە 
ــم  ــەی ئێســتا، دایک ــەم وێن ــە. ئ ــە نیی ــان وێن ــان، ئێســتاكه  هەم گرتبووم
ــد کەســێک دەســتدرێژیی  ــان چەن ــی پێشــان دەدات، کــە لەالی ــە ڕووت ب
دەکرێتەســەر، باوکــم، کــە ســەری دەبڕدرێــت. لەگــەڵ بینینــی هــەر 
خوشــک و برایەکیــش، دووبــارە ئاواتــی مــردن بــە مێشــکم دادێــت، کــە 

ــۆ دەکــەم. ــزای ب ــەواوە ن دە ســاڵی ت


