وێنەچیرۆك
تەها ئەحمەد ڕەسووڵ
(سلێمانی)
سێدارە

مرۆڤــەكان ،هەنگاونــان بــە ئاراســتەی جیــاوازدا ،بلیتــە لوولكراوەكــەی نــاو پەنجەكانــی دەســتی دایكــت،
جامــی پاســەكە ،بەردەركــی ســەرا ،ئاپــۆرەی خەڵــك ..كاتژمێــرە ســپییەكەی ســەر دیــواری پۆســتە و
گەیانــدن ،ڕوخســارەكان ،ئاوڕدانــەوە ،چــاوەكان ،هەمــوو چــاوەكان بــۆ شــوێنێكی دیاریكــراو تەماشــادەكەن،
بەرزكردنــەوەی پێیــەكان و ســەرەتاتكێ.
ئەودیــو فولكــە و باخــە بازنەییەكــە ،دارەكان ،هەڵخســتنی ســێدارە ،گەیشــتنە بــەردەم چیمەنتــۆ
سێگۆشــەكە ،پــاش دوازدە ســاڵ هەمــان جێگــە دەكرێتــە شــوێنی دانانــی وێنــەی فیلمەكانــی ســینەما
دڵشــاد ،گەڕانــەوە بــۆ نــاو پاســەكە ،گەڕانــەوە بــۆ تەمەنــی چــوار ســاڵی ،پاســەكە لقــی شــەقامەكەی
تێپەڕاندووە ،چاوەكان ،خۆی و براكەی ســەیردەكەن ،ســێدارەكە هەڵدەخرێت ،پاســەكە دەڕوات و بەردەركی
ســەرا جــێ دەهێڵــێ ،پاســەكە لــە شــەقامی پیرەمێــردە ،ئیبراهیــم پاشــا ،دەڕوات ،ڕۆیشــتن بــۆ ســااڵنی
تــر ،لێشــاوی ســاڵەكان چــل ســاڵ ڕەت دەبێــت ،ســێدارەكە نەمــاوە ،سێگۆشــە چیمەنتۆكــە دیــار نییــە.
لــە ســێدارەدراوەكە دەگەڕێتــەوە ،نارنجۆكەكــەی دەردەهێنــێ ،ئەڵقەكە ڕادەكێشــێت ،دەســتی بەرزدەكاتەوە،
بــۆ نــاو حەوشــەی دواناوەنــدی كچــان ،ئاهەنگەكــە بەجۆشــتر دەكات ،یــازدەی ئــادار ،كــورد ،عــەرەب،
وێنــەی نەتــەوەكان لــە ڕووپــەڕی نێــو نەخشــە و ئەتڵــەس.
ســێدارەكە ،نــاو پــاس ،ســەرا ،فولكەكــە ،تــەالری ئوتێــل سەرســیر ،جامــە نێگەتیڤــەكان ،جامــی وێنەكان،
هەمــوو وێنەكان.
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خەنجەر

بەردەكــە دەكەوێــت ،نەبــەز دەســت بــۆ الی ڕاســت
درێــژ دەكات ،هۆشــمەند لــە پڕێكــدا ئاوڕدەداتــەوە،
هیــچ نییــە ،نــە كــەس هەیــە نــە هیــچ ،نەبــەز
دەیەوێــت ســەرلەنوێ البكاتــەوە بــۆ الی هۆشــمەند،
ئاوڕدانەوەكــەی زۆر دەخایەنێــت ،بەڵكــو ناتوانێــت
هەرگیــز ئــاوڕ بداتــەوە ،لــە پشــتییەوە جووڵــە و
پەلەپیتكە ،جووڵە و بەرزبوونەوەی قەوانی فیشەك،
ســنگی هۆشــمەند ،ســەر ســنگی ،ڕوخســاری پــڕ
پرســیارە ،هۆشــمەند دەكەوێــت ،بۆچــی پرســیارێكە و
پیتەكانــی دەكــەون ،پیتــی (ب) بــۆ ســەر بــەردەكان،
بــەردەكان ،پیتەكانــی تــر بــۆ ئەودیــو دارگۆیژەكــە
دەڕۆن.
لــە ســەرەوە كــەس نییــە ،لــە خــوارەوە كــەس نییــە،
لــە هیــچ بەرێكــەوە نــە كــەس هەیــە نــە هیــچ،
دنیــا تــەواو خاوبووەتــەوە ،هۆشــمەند لــە پەنــا
تاوێرێكدایــە ،كەوتــووە ،ســەر ڕوخســاری بەردێكــی
ژەنگــدار ســوور بــووە ،خوێــن ،نەبــەز لــە هیــچ
شــوێنێك دیــار نەمــاوە.
كاڵــێ تەنیایــە ،كاڵــێ چیتــر هاوژینەكــەی نەماوە
و بەرگــی ڕەشــە ،وێنــەی بچووكــی هۆشــمەند بــە
بەرۆكییەوەیــە ،وێنــەی نەبــەز و كاڵــێ بــە قــەدی
دیــوارەوە ،كاڵــێ ،خشــڵ ،پــارە ،ژوورێكــی ڕەنــگ
گــەرم ،چــاوە كاڵەكانــی كاڵــێ ،دەمولێــوی كاڵــێ،
وێنــەی كاڵــێ و نەبــەز لەنــاو تاقێكی ژوورەكە ،نەبەز
جەنــگاوەرە ،نەبــەز هاوژینــە ،نەبــەز تەنیــا هاوڕێــی
دڵســۆزی هۆشــمەندی شــەهید و هاوســەری كاڵییە.

پەڵەهەورێكــی ســپی ،ئاســمانی شــین ،گردێكــی
بــەرز ،بــەرد و تاوێــرەكان ،پەنــا بــەردەكان ،لوولــەی
تفەنگەكــە ڕووەو ســەرەوە ،هۆشــمەند لــە ســەرەوە
دیــارە ،ڕووی لەودیــوە ،كەســی تــر دیــار نییــە.
ســەرووتر هیــچ كەســێك نییــە ،بــەری خــوارەوە
هیــچ كــەس ،لوولــەی تفەنگەكــە دەلەرزێــت،
لەرینــەوەی لەشــوالر ،چــاوە كاڵــەكان ،ســنگ و
مەمكــی پــڕ ،بەژنێكــی پــڕ ،هۆشــمەند لــە ســەرەوە،
پەنــا تاوێــرەكان ،غلۆربوونــەوەی بەردێــك ،خــوارەوە،
كــەس دیــار نییــە ،دارگۆیژێكــی بچــووك ،پشــتی
هۆشــمەند ،كاڵــێ ،ڕوخســاری كاڵــێ ،دەمولێــوی
كاڵــێ ،ڕوخســاری نەبــەز بــە گەورەیــی ،ڕوخســاری
كاڵــێ لــە نزیكــەوە ،لــە ژێــرەوە ،كاڵــێ ڕووتــە،
لەشــوالرێكی جــوان پاڵكەوتــووە ،پــڕ ،ســپی ئــاڵ،
بریســكە ،ڕوخســاری نەبــەز و كاڵــێ ،پرچــی كاڵــێ.
مــاڵ ،گوندێكــی دوور ،ڕۆشــنایی چــرا ،شــەو،
كاڵــێ ڕوخســاری پەمەییــە ،كاڵــێ دەلەرێتــەوە،
كاڵــێ دەلەنگێتــەوە و بــۆ پێشــەوە و بــۆ دواوە شــەپۆل
دەدات ،تفەنگەكــە دەلــەرزێ ،هۆشــمەند.
بەرزبوونــەوە و هەســتان ،خــوارەوە درەخــت و تاوێــرە
گــەورەكان ،ســەرەوە پەنــا بــەرد و هۆشــمەند بەتەنیا،
پــارە ،ســەفتە پــارە و دراوی زۆر ،كاڵــێ ،بوخچــەی
گرێدراو ،ژێر نوێنەكان ،دراو و زێڕ ،خشڵ و تەاڵ
بــە بەرۆكــەوە ،ملوانكــە ،ســنگی ئــاڵ ،گــەردن،
كاڵــێ لەنــاو نوێنــەكان ،كاڵــێ دەلەرزێــت ،هۆشــمەند
شــەهیدە .وێنەیەكــی گــەورەی هۆشــمەند ،ئیــدی
هەمیشەبەهار
هۆشــمەند شــەهیدی شــەڕی براكوژییــە.
دەســتەكان دەلــەرزن ،پەلەپیتكــە ،لوولەی تفەنگ ،گوڵــەكان پێكــەوە بوون ..گوڵەكان هەمیشــەبەهار
بەرزكردنــەوەی دەســتەكان ،كاڵــێ ،پــارە ،گوندێكــی بــوون ،ڕوخســاری تریفــە لەنــاو گوڵەكانــدا بــوو،
دوور ،شــەوێكی درێژخایــەن ،بــەرد ،هەڵدانــی بــەرد ،ڕوخســارەكە تەمەنــی شــازدە ســاڵ بــوو ،دەســتەكان
هۆشــمەند ڕوخســاری دیارە ،لە ڕوخســاریدا پرســیار و گوڵــەكان ،چــاوەكان ،بــزەكان.
دەكات ،بــە چاوەكانــی دەپرســێت و دوای كەوتنــی گوڵــەكان نزیــك بــوون ،چــاوەكان داخراوبــوون،
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خەمێــك لەســەر ڕوخســاری بــوو ،پەنجــەكان كەوتنــە
ســەر گوڵــەكان ،گوڵێــك هاتــە نــاو پەنجــەكان.
ڕوخســاری شــادمان هــەژدە ســاڵی دەنوانــد،
گوڵــەكان پێكــەوە وەك نــاوی شــادمان بــوون،
نــاوی تریفــەش دروســتبوو ،گوڵێــك كەوتــە ســەر
پەنجــەكان ،گــوڵ و لــووت لەیــەك نزیــك بــوون،
چــاوەكان داخرابــوون ،بــزە لەســەر لێــو بــوو.
لــە تەنیشــت درەختەكــەوە بــوو هەمیشــەبەهارەكە،
سەرســوڕمان بــە ڕوخســاری تریفــەوە دیــاری دەدا،
گوڵێــك لــە تەنیشــت درەختەكــەوە بــوو ،گوڵی دووەم
چــووە تەنیشــت گوڵەكــەوە ،ئیتــر دوو گــوڵ بــوون،
كاغەزێكــی بچــووك لەژێــر گوڵەكــەی شــادمان
بــوو ،كاغەزەكــە كرابــووەوە ،لێــی نووســرابوو (بیــرت
دەكەم) ،كاغەزەكە لەنێو پەنجەكاندا بوو ،كاغەزەكە
لــە دەمولێــو نزیــك بووەبــووەوە ،بــەر دەمولێــو كــەوت،
وێنــەی ماچەكــە بــە كاغەزەكــەوە نووســا ،دیمەنــی
دوو گوڵەكــە پێكــەوە كاڵ دەچوونــەوە ،گەڕابوونــەوە
بــۆ ســی و ســێ ســاڵ پێشــتر.

ڕوخســاری كچەكــە ڕووی لــە كارتۆنەكەیــە.
ڕوخســاری خەڵكەكــە تەڵــخ و لێــڵ دەچنــەوە،
كوڕێكــی بچــووك لــە نزیكەوەیــە ،لەپــی دەســتی
كردووەتەوە ،لەپ ،دەست ،دراو ،ڕوخسارە چڵكنەكان،
پیرەژنــەكان ،كارتۆنــەكان ،ســێبەرەكان.
شێر و پڵنگەكان

قاچــەكان ،ڕۆیشــتنی قاچــەكان و هەنگاونــان،
چاوەكانــی لەســەر قاچــەكان بــوون ،منداڵێكی بچووك
كــە تەمەنــی هــەر ســێ ســاڵ دەبــوو ،چاوەكانــی
كراونەتــەوە ،قاچەكانیــش هەنــگاو دەنێــن ،قاچــەكان
شــێر و پڵنگن ،شــێر ترســناكە ،شــێر ،دەنگی پێیەكان.
منداڵەكە لەســەر لێواری شۆســتەی شــەقامەكە بوو،
خەڵكەكــە دەڕۆیشــتن ،ئاســتی ڕوانینــی منداڵەكــە
لەســەر ئەژنــۆكان بــوو ،ئەژنــۆكان دەچەمانــەوە،
بەرزدەبوونــەوە و نــزم دەبوونــەوە ،هەنگاوەكان ڕۆیشــتنی
شــێرەكان بــوون ،شــێر و پڵنگــەکان دیمەنیــان دیمەنــی
قاچــەكان بــوون ،دەنگــی شــێر و پڵنگــەكان دەنگــی
پێیــەكان بــوون.
منداڵەكــە چاوەكانــی كرابوونــەوە ،تــرس لە قاچەكاندا
سواڵكەرەكان
پیرەژنەكــە دانیشــتووە ،ســێبەرەكەی لــە شــانی هەبــوو ،منداڵەكــە دەیڕوانییــە قاچــەكان و لــە دڵــی
چەپییــەوە درێژبووەتــەوە ،وەك ئەوەیــە كەســێكی تــر خۆیــدا دەیــوت شــێرەكان ،پڵنــگ و شــێرەكان ،الی ئــەو
الیــەوە دانیشــتبێت ،پارچــە كارتۆنێكــی ســپی لــە قاچــەكان شــێر و پڵنگــەكان بــوون دەهاتنــە پێــش چــاو.
بەردەمیەتــی ،چەنــد دراوێــك لەســەر كارتۆنەكــەن.
دیلەكان
پیرەژنەكــە تەماشــای دەكات ،ئەژنــۆ و لێــواری
چاكەتەكــەی خــۆی دەبینێــت ،چاوەكانــی پیرەژنەكــە چاوەكانــی داخــراون ،لــە پشــت شــانی هاوەڵەكەیەوە
گەورەتــر دەنوێنــن ،دەمــی كراوەتــەوە ،دوو پەنجــەی هەردووكیــان داخــراون ..ڕەنگێكــی ســوور بەســەر
بەرزكردووەتەوە ،دراوێك لەنێو پەنجەكانی خۆیدایە ،ســەر شانی هاوەڵەكەیەوەیە ،لەودیو ڕەنگە سوورەكەشەوە،
پارچــە كارتۆنەكــە دراوێكــی تــری لەســەرە ،كارتۆنەكــە جووڵــەی چەكــدارەكان و هاتوچۆیــان.
كەمێكــی دیــارە ،چاكەتەكــەی كارتۆنەكــەی ون كێــوە ڕەش ،دەربەنــد ،هێڵــی پێچاوپێچــی ســەرەوە
كــردووە ..دەســتێكی بچكۆلــە لــە نزیــك چاكەتەكەیەتــی ،و لووتكەكانــی شــاخی كێــوەڕەش لــە پشــت هەمــوو
ڕوخســاری كیژۆڵەیــەك تەماشــای دەكات ،پرچێكــی دیمەنــە خێراكانــەوە دەكشــێن و دەكشــێن ،دیمەنــەكان
لــوول دیــارە ،پەنجەكانــی كیژۆڵەكــە لەســەر دەســتیەتی ،هەمــوو لەنێــو درزی چــاوە نوقاوەكانــەوە دیــاری
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دەدەن ،چــاوەكان تــەواو دانەخــراون ،دەزوولــە
تیشــكەكان پێیانــدا ڕەت دەبــن و گلێنــەكان خــاو
خــاو دەجووڵێــن.
چــاوەكان دانەخــراون ،كــەس دەرك بــە چــاوەكان
نــاكات تــەواو دانەخــراون و دەبینــن ،چــاوەكان لەنێــو
دیمەنــی تــەرم و الشــە و چاوەكانــی دیكــەدا هیــچ
دیــاری نــادەن دەزوولەیــەك كراونەتــەوە و دەڕوانــن.
بیــری دەكەوێتــەوە ،لەودیــو ڕوانینــی چاوەكانــەوە
وێنەكانــی ڕابــوردوو تەڵــخ و شــپرزە دەگەڕێنــەوە،
وێنەكان دێنەوە ناو چاوەكان ،دەبینێت دەگەڕێنەوە،
دەگەنــەوە نــاو حەوشــەی بارەگاكــە و كامیۆنەكــە
ڕادەوەســتێت ،كامیۆنەكە ڕەنگی شــینە و لۆگۆی
هینــۆی بــە ســەرەوەیە ،ســەرلەنوێ دەبینێتــەوە
گەڕاونەتــەوە ،چــل چەكدارێــك زیاتــرن ،لــە پشــتی
پیكابەكــەدان و دەیانەوێــت دابــەزن ،بارەگاكــە
هەمــان بارەگایــە ،بــەاڵم شــتێك گــۆڕاوە ،دیمەنــی
نــاو بارەگاكــە گــۆڕاوە و لۆگــۆی حزبێكــی تــری
تێــدا هەڵواســراوە.
دەیانەوێــت دابــەزن ،خەریکــن دابــەزن ،دەبینێت یەكە
یەكــە دادەبــەزن و هاوەڵەكانیــان بــەرەو پیریــان دێــن،
هاوەڵــەكان هــاوەڵ نیــن ،چەكەكانیــان بەرزكردووەتــەوە
و بــەرەو ڕوویــان هەنــگاو دەنێــن ،دەنگەكــە دێتــەوە بــەر
گوێــی ،دەنگەكــە بەرزدەبێتــەوە و دەڵێــت (تەســلیم
بــن).
چەكــدارەكان هێشــتاكە لەهاتوچــۆدان ،لەپشــت
هێڵــی ســووری شــانی هاوەڵەكەیــەوە ،ڕەنگی خوێن
دەبینێت ،دەزانێت هاوەڵەكەی هیچ هەناســەی تێدا
نەمــاوە ،دەشــزانێت ئازارێــك بــە نــاو قــۆڵ و شــانیدا
دەگەڕێــت ،دەزانێــت خۆشــیان برینــدار كــردووە و
وادەزانــن مــردووە ،لــە پشــت چــاوە داخراوەكانییــەوە
چەكــدارەكان دەبینێــت ،هێڵــی پێچاوپێچــی
لووتكەكانــی كێــوەڕەش و هــەورە خۆڵەمێشــییەكانی
ســەر شــاخەكەش.

دەگەڕێتــەوە ،دەبینێــت چــەك دەكرێــن و ئەوانــەی
لەنــاو بارەگاكــەدان هیچیــان هــاوەڵ نیــن ،دەبینێــت
نەیارانــی خۆیانــن و پــاش ڕۆیشــتنیان هاتوونەتــە
نــاو بارەگاكەیــان و خۆیــان شــاردووەتەوە ،فێــڵ،
كەوتوونەتــە داوی فێڵكردنــەوە و لــە خشــتە بــراون،
دەبینێــت چــەك دەكرێــن و وەك دیلێــك دەكەونــە
بــەر دەســتیان ،نزیكــەی چــل چەكــدار دەبــن بــە
شــوفێری كامیۆنەكەشــەوە.
لەبــەردەم ڕیــزی دووكانەكانــدا ڕێزكــراون و
چەكــدارەكان بەرانبەریــان وەســتاون ،چەكــدارەكان
دەكەونە تەقەكردن و بەر دەســتڕێژی گوللە دەكەون،
دەكــەون و الردەبنــەوە ،بیــری دێتــەوە فیشــەكێك بــەر
قۆڵی دەكەوێت ،فیشــەكێكی تر ســەر شــانی دەبڕێ
و دەیــدات بــە دەڕابــەی دووكانێكــدا ،پشتاوپشــت
دەكــەوێ و جەســتەی هاوەڵەكانــی دەكەونــە ســەری،
دەنگــی فیشــەك و تەقــەی دەڕابــەكان دەچنــە
قوواڵیــی ئاســمان ،گوێچكەكانــی پڕدەبنــەوە لــە
دەنگــی چەكــدارەكان ،چەكــدارەكان وەك دڕنــدە
دەنگــە دەنگیانــە و لــە تەقەكــردن ناوەســتن.
لــە درزی چاوەكانییــەوە دەبینێــت كەســێك دێــت و
لــە الشــەی هاوەڵەكانــی نزیــك دەبێتــەوە ،پەڕۆیەكی
پێیــە و لــە خوێنــی هاوەڵەكانــی دەســوێت،
گوێــی لێیــە دەڵێــت بــە خوێنــی دوژمنــان نــاوی
بارەگاكەمــان دەنووســین ،دەبینێــت دەســتی دیكــە
و پــەڕۆی دیكــە لــە جەســتەكان نزیــك دەبنــەوە،
هەمــوو جووڵــەكان دەبینێــت ،هێڵــە پێچاوپێچەكانــی
ســەر كێــوە ڕەش ،دیمەنــی دەربەنــد و ڕەنگــی
زێیەكــە ،هەمــوو ئەوانــە دەبنــە ڕســتێك یــادەوەری
و بــەرەو ســەردەمانی زوو دەگەڕێتــەوە ،دەگاتــەوە
ســەر كەنارەكــە و ڕۆژانــی ڕاوەماســی بیردێتــەوە،
دیمەنــی پەڵەهەورەكانــی جــاران و ڕۆیشــتنی
الندرۆڤــەرەكان.
گوێــی لــە دەنگی تەقەی خۆشــییە ،تەقەكردنێك
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كە زۆر نەشــیاوە و هیچ ســەركەوتنێكی تێدا نییە،
هیــچ ســەركەوتنێك بوونــی نییــە كاتێــك دیلەكانــی
ژێــر چنگــت بكوژیــت و شــانازی بكەیــت ،بیــری
هاوەڵەكانــی دەكات ،بیردەكاتــەوە ،كەســی تــر وەك
مــن زینــدووە؟! كەســێك هەناســەی تێــدا مــاوە وەك
من؟!
دەســتەكان دەبینێتــەوە ،پشــتی پیكابەكــە دەبینێــت
كــە كراوەتــەوە و الشــەكانی تێدەكــەن ،دەســتەكان
لەســەر شــانەكانی خــۆی دەبینێتــەوە ،ئازارێكــی
زۆری پێــدا دەگــەڕێ و هەناســە لەخــۆی دەبڕێــت،
چاوەكانــی تــەواو جــووت دەكات و هەســت دەكات
دەكەوێتــە ســەر الشــەی هاوەڵەكانــی ،بۆگەنــی
خوێنێكــی ناخــۆش دێتــە بــەر لووتــی ،كامیۆنەكــە
دەجووڵــێ و لەنێــو تاریكیــدا دەڕوات ،كێــوەڕەش
هیــچ دیــار نییــە ،دەربەنــد چیتــر دیــاری نــادات
و پەڵەهــەورەكان چوونەتــە قوڕگــی ئاســمانی
تاریكــەوە ،لــە شــوێنێك كامیۆنەكــە دەوەســتێ،
گوێــی لێیــە كەســێك دەڵێــت بیانخەنــە چاڵەكــەی
خــوارەوە.
ئازارەكــە بەنێــو قۆڵــی و ســەر شــانیدا دەگەڕێــت،
دەبینێــت كۆمــە كــۆم دەڕوات و بــە نــاو تاریكیــدا
ڕەت دەبێــت ،لــە پشــتەوە تەرمــی دیلــە كــوژراوەكان
دەخرێنــە نــاو چاڵــەوە و لــە تاریكیــدا نقــوم دەبــن،
وێنــەكان هەمــوو لەنێــو تاریكیــدا ڕووناکییــان
نامێنــێ و لەگــەڵ هەنگاونانیــدا بــەرەو دواوە
دەكشــێن و دوور دەكەونــەوە.
دەنگكوژ

بەرگێكــی ســپی تاڕادەیــەك درێــژ ،مقەســت،
شــانە ،ئاوێنــەكان ،ئاوێنــەكان بــە قــەدی دیوارەكانی
هــەردوو بــەرەوە ،ڕیكۆردەرێكــی بچووكــی ڕەش
لەوال شــانە و فڵچەكانەوە ،ســووڕانەوەی شــریتەكە،
گۆرانییەكــە دێتــە بــەر گــوێ (هەمــوو ڕۆژێ

لەبــەر ســەیری بتــی ئــەو بــەژن و بااڵیــە ..لەســەر
ڕێیــا ئەوەســتم مــن هەتاكــو ئــاوی پێــم دایــە).
پەلكەكانــی دارتووەكــە لــە دەرەوە ،پەلكــەكان
دەلەرێنــەوە ،هــەردوو ئەڵقــەی شــریتەكە دەســوڕێنەوە،
قــەد و پەلكــەكان لەنجــە دەكــەن ..لەنێــو پەلەكانــدا
دیمەنی پەڵەهەورێكی ســپی ..دەنگی گۆرانییەكەی
ژوورەوە هاوشــانی بەرزبوونەوەی شــانەكەیە ،كرانەوەی
دەمــی مقەســتەكە ،نــەوار و ڕیكۆردەرەكــە.
لــە دەرەوە دیمەنــی پیكابێــك ،جووڵەیەكــی تەڵــخ،
ڕەنگــەكان لــە دەزوولــەی گرمۆڵەبــوو دەچــن،
وەســتان ،دابەزینــی چەنــد چەكدارێــك ،هاتنــی
هەنــگاوەكان بــەرەو سەرتاشــخانەكە ،پشــكنینی
شــوێنەكە ،دواتــر ،دواتــر وێنــەكان دەئاڵۆســكێن و
زەمەنــەكان پێكدادەچــن.
دانانــی مقەســت و شــانە لــە نزیــك ئاوێنەكانــەوە،
داكەندنــی بەرگــە ســپییەكە ،دانانــی بەرگــە
ســپییەكە لەســەر كورســییەكە ،پەڵەهەورەكــە لــە
درەختەكــە الی داوە ،پەلكــەكان بــێ جووڵــەن،
چوونــەدەرەوە ،داخســتنی دەرگای سەرتاشــخانەكە،
ســەركەوتن و ڕۆیشــتنی پیكابەكــە.
لــە پــەڕی بەرانبــەرەوە ،تارمایی كەمانچەژەنێك لە
پشــت قــەدی درەختێكەوەیــە ،دەنگــی كەمانچەیــەك
دوور دەژەنرێــت ،دەنگــی لــەدوورەوە دێــت و
تەنیــا درەختەكــە ئــاگادارە ،درەختەكــەی ئەوبــەر
پەلكەكانــی بــوون بــە گوێچكــە و دەنگــی ئــاوازی
كەمانچەكــە دەبیســتن ،ئاوازەكــە غەمگیــن نییــە،
لــە لەنجــەوالری گیاندارێــك دەچێــت ســەما بــكات،
گیاندارەكــە هەڵدەبەزێتــەوە ،قونەقــون دەكات ،كلكــی
بــادەدات ،قاچەكانــی بەرزدەكاتــەوە و شــانەكانی
هەڵدەتەكێنــێ ،گیاندارەكــە بەڕوویەكــی قێزەونــەوە
دڵخۆشــە ..چاوەكانــی گیاندارەكــە مەترســیدارن..
تارمایــی كەمانچەژەنەكــە لەگــەڵ دەركەوتنــی
كەڵبەكانــی گیاندارەكــەدا ســەما دەكات و دەنگــی
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كەمانچەكــە پەلكەكانــی درەختەكــە دەلەرێننــەوە.
سەرتاشــخانەكە چۆڵــە ،ڕیكۆردەرەكــە كوژاوەتــەوە،
شــریتەكە وەســتاوە و هێڵــە ســوورەكانی دیــارن،
شانەكان ،مقەستەكان ،فڵچە و چەقۆ و گوێزانەكان
هەمــوو لــە ئاوێنەكــەدا ســەرلەنوێ ڕەنــگ دەدەنــەوە
و بێدەنــگ وەســتاون.
دەنــگ نییــە ،جووڵــە نییــە ،بەرگــە ســپییەكە
بەســەر كورســییەكەدا الربووەتــەوە ،لــە ئاوێنەكــەدا
بەرگەكــە تــەواو الربووەتــەوە ،دەنــگ نییــە ،جووڵــە
نییــە ،تەنیــا دەنگێــك ژەنینــی كەمانچەكەیــە لــە
دوورەوە ،لەپشــت درەختەكــەوە ،لەنــاو تارماییەكــدا
دەژەنــرێ و قــەد و لــق و پەلكــی درەختەكــە هەمــوو
دەیبیســتن ،كەســێك نییــە كەمانچەژەنەكــە ببینێــت،
بــۆ زەمەنێكــی دوورودرێــژ كەمانچەژەنەكــە
نابینرێــت ،كەســێك گوێــی لــە دەنگــی كەمانچەكــە
نییــە و كەســێك ئاوازەكــەی نابیســتێت ،تەنیــا
درەختەكــە گوێــی لــە ئــاوازە ســەیرەكەیە ،نــاوی
لــێ نــاوە پارچــە موزیكــی ژەنیــاری دەنگكــوژ.

دەعبا

لــە دەرەوە ڕووی گــەش ،لــە نــاوەوە ڕق و
ئیرەیــی ،لــە دەرەوە خۆنەویســت ،دڵ نــەرم ،لــە
نــاوەوە خۆویســت ،دڵــڕەق ،لــە دەرەوە هێمــن ،دەم بــە
پێكەنیــن ،لــە نــاوەوە شــپرزە ،تــووڕە.
دوو دیــوی لێكنەچــوو ،دوو دیــوی دژ و نەشــیاو
لــە بوونــی بوونەوەرێكــدا كــە دوو گوێچكــە و دوو
چــاوی هەیــە ،دوو الق و دوو پــێ بــۆ ڕۆیشــتن!!

دووتا

كۆشــك ..باخچــە و گــوڵ و گوڵــزار ،بێدەنگــی،
پادشــا ،شــكۆ ،لــە شــەودا چراخــان ،مێــزی ڕازاوە،
پێكەنیــن ،بەختــەوەری.
شــار ،تێكچــڕژاو ،ژاوەژاو ،تەڵــخ و تاریــك ،خــەم
و مەینەتــی ،گریــان.
نــاوەوەی كۆشــك ،گەنجینــەی پــڕ لــە زێــڕ و
تــەاڵ ،تونێلــی دوورودرێــژ لــە دراو و پــارە.
ناوەوەی شار ،كەالوە ،برسێتی و نەداری.
بەری كۆشــك ،چەك و تفەنگی زۆر ،حەشــاماتی
پاسەوان ،ترس.
بەری شار ،تووڕەیی و ناسۆری ،هیوا.
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