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ڕێزان

سەاڵح شاکەلی
)سلێمانی(

هەرکــە چوونــە ژوورەوە لەبــەر ماندووێتــی بــێ ئــەوەی شــتێکیان خواردبــێ، یــان جــل بگــۆڕن، 
ــە شــوێن دەســنوێژ  ــی ب ــد حاجــی عەل ــەاڵم زۆری نەخایان ــی خــۆی گــرت و ڕاکشــان، ب هەرکــەس جێ
گرتنــدا کەوتــە خــۆ، ســەڵتەکەی داکەنــد و پشــتوێن و مێزەرەکەشــی خســتە ئــەوالوە و لەژێــر قەرەوێڵەکــە 
جووتــێ ســەرپێی دەرهێنــا، نووکــی پێــی پێوەکــرد و چــووە ســەراو، دەســنوێژی گــرت و هاتــەوە بــەدەم 
ئایــەت خوێندنــەوە لــە پەنجەرەکــەوە تەماشــای شــەقامەکەی کــرد جــار جاریــش ســیواکەکەی ئەهێنایــە 
نــاو مەاڵشــوو و بەینــی ددانەکانیــدا، تەماشــایەکی ســەعاتە بەرباخەڵییەکــەی کــرد و لەبــەر خۆیــەوە 
ــەر هــاڕەی ئۆتۆمبێــل، مــرۆڤ گوێــی لــە دەنگــی بانــگ نابــێ، ئێــرە و الی  ــرا خــۆ لەب وتــی، جــا ب

خۆمــان ئەوپــەڕی پێنــج دەقــەی فــەرق بێــت، تاوس....تــاوس هەڵســە نوێژەکــەت بکــە نوێــژ بــووە.
تــاوس هێشــتا ماندووێتــی ســەفەر لــە لەشــی دەر نەچووبــوو، ڕۆیشــت دەســتنوێژی گــرت و هاتــەوە 
لــە پشــتی حاجییــەوە عەباکــەی داخســت و دەســتی بــە نوێــژ کــردن کــرد، ڕێزانیــش وەک تاقانەیەکــی 
ــوو، تەماشــای بنمیچــی ژوورەکــە و باڵــی پانکەکــەی ئەکــرد و جارجاریــش  ــازەوە هەاڵژیاب نەخــۆش بەن
ســەیری حاجــی ئەکــرد کــە پــاش نوێــژ لەســەر جێگەکــەی ڕاکشــایەوە و دانــە دانــە تەســبێحاتی ئەکــرد و 
دوعــای چاکــە و خێــری ئەکــرد لــەم ســەفەرە بــێ ئومێــد نەبــن، تەنانــەت لــە تاکسییەکەشــدا بــەرەو غــەوس 
ئەچــوون نــاوی ئەولیــاو چاکەکانــی لــەدەم نــە ئەبــڕا و جــار جاریــش شــوێنی شــارەزای ئەکەوتــە بەرچــاو، 
بــە ڕێزانــی ئــەوت ئــەوە فــان شــوێنە، ڕێــزان هەرچەنــێ پێشــتر بەغــدای دیبــوو، بــەاڵم نــاوی شــوێنەکانی 
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دوای  ســەفەرانەیدا  لــەو  چونکــە  نەبــوو،  لەبیــر 
زەماوەندەکەیــان کــە لەگــەڵ )کەمــال(دا هاتــن، 
ــداد«   ــرة بغ ــە »جزی ــوێنانە،  چوون ــەم ش ــە ئ نەهاتن
و ئەبــوو نــواس و ســواری چــەرخ و فەلــەک  و 
حەیالنکــێ بــوون، بۆچوونــە ســینەمایش، دواجــار 
چوونــە ســینەما فیلمێکــی صوفیــا لۆرینیــان بینی.
کاتــێ لــە دەرگای غــەوس چوونــە حەوشــەوە، 
کۆمەڵێــک ژن و زای ناســیار ســەرنجی تاوســیان 
ڕاكێشــا و وتــی: حاجــی عەلــی ئەوانــە کــێ و 
کــێ نیــن؟ حاجــی وتــی: جــا کــێ لێــرە نییــە، 
هەرکەســێ بێتــە ئــەم شــارە زیارەتــی ئێــرە ئــەکات، 
تــەواف و زیارەتــی غەوســیان کــرد، حاجــی عەلــی 
ــرەوە، تاوســیش الی  ــژی عەس ــی نوێ چــووە قامەت
ژنانــەوە قامەتــی بەســت، ڕێــزان لەگــەڵ چەنــد 
دانیشــتن،  ســێبەرەکەدا  لــە  دیکــەدا  ژنێکــی 
و  دەســتەوە  گرتبــووە  ڕەفتەکــەی  گۆشــەیەکی 
و  منــداڵ  گڵەزەنگــی  و  زیارەتچــی  تەماشــای 
جــار  ئەکــرد،  ســواڵکەرەکانی  و  وردەواڵەفــرۆش 
جاریــش باوێشــک و هەناســەیەکی گەرمــی هــەڵ 
ئەکێشــا، بەتایبەتــی کاتــێ کەمالــی ئەکەوتــەوە 
بەرچــاو و ســەفەرەکانی جارانــی ئەهاتــەوە یــاد 
وا  چارەنووســێکی  نەیئەزانــی  کــە  ئەوکاتــەی 
ــە ســپ و ســاغە  ــەو مرۆڤ ــت و ئ بەرۆکــی ئەگرێ
وەک نەخۆشــی بهێنرێتــەوە بەغــدا بــۆالی دوکتۆر 
ســەردانی  نەیشــتوانێ  و  چــاکان  زیارەتــی  و 
ئــەو شــوێنانە بــکات کــە پێشــتر دیبوونــی، لــەم 
بیرکردنەوەیــەدا بــوو، حاجــی عەلــی هــات و وتــی: 
ڕێــزان دایکەکــەم تــاوس بــدۆزەرۆ بەشــکوو فریــای 
دوکتۆرەکەیــش بکەویــن، هــەر پرســیارێ دەربــارەی 
وەاڵمــی  تــاوس  بووایــە،  تایبەتمەنــدی  و  لــەش 
عەلــی  حاجــی  هەرچەنــێ  دایــەوە،  دوکتــۆری 
گوێــی لــە پرســیار و وەاڵمــی ئــەم بــوو، بەاڵم لەبەر 
ئــەوەی ڕێــزان شــەرم نــەکات و هەموو ڕاســتییەک 

بڵێــت، حاجــی تــۆزێ ڕووی وەرگێــڕا و خــۆی بــە 
چاکــی ســەڵتە و تەزبێحەکەیــەوە خەریــک کــرد، 
دوکتــۆر وتــی مێردەکەیشــی نەبینــم، ناتوانــم بڵێــم 
خەتــای کامیانــە، بــا ئەویــش بێــت فەحســی بکــەم، 
حاجــی عەلــی لــەو پێشــنیارەی دوکتــۆر حەپەســاو 
بێدەنــگ بــوو، بــەاڵم دوای تۆزێــک وتــی: کەمــال 
مامۆســتایە و ئیشــی هەیــە ناتوانــێ بێــت، دوکتۆر 
وتــی حاجــی کــوا ئێســتا دەوام هەیــە مامۆســتا 
و  تــاوس  هاوینەیانــە،  پشــووی  و  ماڵــەوەن  لــە 
ڕێــزان و حاجــی عەلــی وەک لــە بەرانبــەر ئەمــن 
ئەیانڕوانییــە  ماتییــەوە  بــە  مابــن،  پۆلیســدا  و 
دوکتــۆر، بەتایبەتــی لەبــەر ئــەوەی حاجــی وای 
ــۆر  ــۆالی دوکت ــال ب ــی کەم ــە هاتن ــۆ ئەچــوو ب ب
چارەســەرێک بــۆ ئــەو گــرێ کوێرەیــە ئەدۆزێتەوە، 
ــۆر،  ــی: دوکت ــۆر و وت حاجــی ڕووی کــردە دوکت
ڕەنگــە  زانــی  دوکتــۆر  هەیــە،  دەورەی  کەمــال 
کەمــال دەورەی )الجیــش الشــعبي( هەبێــت، بــەاڵم 
پێــی لەســەر دانەگــرت، چونکــە زۆربــەی هــات و 
چۆکەرانــی ئــەو، خەڵکــی ژووروون و ئــاگادار بــوو 
ــن، دوکتــۆر  ــە ســەربازی هەڵدێ کــە گەنجــەکان ل
لەگــەڵ  دی  جارێکــی  بــا  کــردەوە  دووبــارەی 
مێردەکەیــدا پێکــەوە ســەرم لــێ بدەنــەوە، پیاوەکــەی 
چەنــد ســاڵە؟ حاجــی وتــی ســی و یــەک، دوکتۆر 
وتــی: ماشــەاڵ گەنجــن زۆریــان لەپێشــە ئینشــاڵا 

ــت.  ــان ئەبێ منداڵی
پــێ  ئــەو قســەیەی دوکتــۆری  ڕێــزان   ......
خــۆش بــوو، لەمێشــکیدا جێگیــر بــوو، بــەاڵم خــزم 
و دەرودراوســێ نەیانئەبڕییــەوە،  کەمالــی حاجــی 
عەلــی بــۆ منداڵــی نابێــت، هــەر کــەس دەمــی 
ئەکــردەوە بــە ســوعبەت و بەڕاســت ئــەرێ حاجــی 
کەمــال  خێزانەکــەی  تــاوس  دادە  یــان  عەلــی، 
دڵێکــی  نییــە؟  دیــار  بەچەیەکیــان  کەچەیــە 
گــەورە و ســنگێکی فــراوان مەگــەر الی ڕێــزان 
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و کەمــال دەســت کــەوێ بــۆ تیــر و توانجــی ئــەو 
ــال  ــی کەم ــە جێ ــا هەرکەســی دی ل خەڵکــە، دەن
بووایــە، هــەر زوو ڕێزانــی تــەاڵق ئــەدا و ژنیشــی 
نەئەخواســت، بەاڵم کەمال ســااڵنێک عەســکەری 
و ئێســتایش فیــراری دێیەکانــی ســەرۆیە و بڕێــک 
دوورە لــەو توانــج و قســانەی خەڵــک، هەرچەنــێ 
دەمــی ئــەوان نابەســترێ، تۆزێــک کەمالیــان لەبیر 
بەغــداش  ســەفەرەی  لــەم  هەرکــە   چووەتــەوە، 
گەڕانــەوە، خــزم و ناســیاران بەســەریان کردنــەوە 
بــۆ هــەواڵ پرســین، تێشــیاندا هەبــوو ئەیپرســی 
ئــەی دوکتۆرەکــە نەیــوت خەتــای کامیانــە؟ ئــەم 
ــدار  ــی برین ــی ڕێزان پرســیارە ڕەق و بێتامــە ویژدان
ئەکــرد و ناچــار لــەوان ســاردتر وەاڵمــی ئەدانــەوە: 
ــەواو، خــۆ  ــدات و ت ــای کێــی چــی؟ خــوا نای خەت
کەمــال پەککەوتــە نییــە منداڵــی بــۆ چییــە، هــەر 
ئەیبــێ، ســاڵێ تــر نــا دووی تــر هــەر ئەیبــێ، 
ــان  ــە خۆم ــەو خەڵکــە خەمــی ئێمەیان ــدەی ئ ئەوەن
ئەوەنــدە بیــری لــێ ناکەینــەوە، پێشــی دوو مانگــێ 
ــوو،  چوومــە ســەردانی کەمــال هەروەکــو جــاران ب
هیــچ بــەالی ئــەوەدا نەئەچــوو خەمــی بــێ منداڵــی 
ــام  ــم: لەگــەڵ م ــوو وت بخــوات، پێشــی خــۆش نەب
بــۆ  دوکتــۆر  بــۆالی  بچیــن  بەتەماینــە  حاجــی 
بەغــدا تەنیــا لەبــەر ئــەوەی دڵــی باوکــی نەیەشــێ، 

ــێ. ــە ڕازی ئەب ــەو کاران ب
کەمــال هەرچەنــێ لەوێــش بێــکاری و دەســت 
بەتاڵــی فیرارییەکــەی بۆ کاری »مامۆســتایی« 
ــوو، بــەاڵم ئــەو یارمەتییــە کەمــەی  تەرخــان کردب
ئەدرایــە مامۆســتاکانی شــۆڕش، ئەوەنــدە نەبــوو 
بەڕێکــی پێــی بژیــن، تەنانــەت کەمــال زۆرجــار 
لەگــەڵ ڕانکێکــدا، چاکەتێکــی کــۆن و لۆچــی 
»زي موحــد«ی ســەردەمی زانکــۆی لەبەر ئەکرد 
منداڵــی  و  دێیەکــە  خەڵکــی  لــە  هەنــدێ  کــە 
»مامۆســا  بــە  لەباســکردندا  قوتابخانەکــەش 

حاجــی  ڕۆژەی  ئــەو  ئەبــرد،  ناویــان  قەســاو« 
عەلــی و تــاوس و ڕێــزان گەیشــتنە »گەرمــک« 
کەمــال بــەالی ئــەوەدا نەئەچــوو، چاوەڕێــش نەبــوو، 
هەرچەنــە لــە دڵــەوە ئــارەزووی دیتنــی ڕێزانــی 
ئەکــرد، بــەاڵم ســەردانی ئــەوێ و گەڕانــەوە بــۆ 

ئــەوان ماندووێتــی و ئەرکێکــی کــەم نییــە.
ــان  ــەم جارەی ــدا ئ ــت دا... ســەفەری بەغ دەی لێ
ــوو؟  ــوان و خــۆش ب ــەر ج ــوو، بەغــدا ه ــێ مــن ب ب
ئــەی  گــەڕان؟  کــوێ  و  کــوێ  چوونــە  ئــەی 
و زۆری  پرســیارانە  ئــەم  وتــی چــی؟  دوکتــۆر 
دی لەدەمــی کەمالــەوە ئەباریــن، هــەردوو قاچــی 
ــووە ســەر  ــەرەو دەرگاکــە ڕاکێشــابوو، ســەری ناب ب
ڕانــی ڕێــزان و بەدەســتێکی زوڵفــی دائەهێنــا و 
دەســتەکەی تریشــی ئەهێنایــە گۆنــای ڕاســتی 
ــە پێچکــەی گوێشــەوارەکەی ئەکــرد،  ــاری ب و ی
ڕێزانیــش پاڵــی دابــووە تاقــی پەنجەرەکــە و بــەرەو 
ئــەم ال قاچــی ڕاکێشــا بــوو  هــەردوو دەســتی 
خســتبووە قــژی کەمالــەوە بــێ ورتــە تەماشــای 
وەاڵمــی  لەســەرخۆ  و  گــران  بــە  زۆر  و  ئەکــرد 
بەبــێ  ئــەو  تەنیایــی  و  چارەنــووس  ئەدایــەوە.. 
کەمــال لــەو ماڵــەدا دڵیــان گوشــیبوو، دەمێکیشــە 
و  نەدیــوە، هەرچەنــێ حاجــی عەلــی  کەمالــی 
تــاوس و خانەخوێکەیــان لە دااڵنەکەدا دانیشــتبوون 
ــەم  ــوو، کەســیش ئیشــی ب ــان گــەرم ب و دەمەتەقەی
ــار  ــارەزووی لەب ــاری خــەم، ئ ــوو، بــەاڵم ب ژوورە نەب
ــە دڵتەنگــی  ــۆزێ ل ــەوەی ت ــۆ ئ بردبوون،کەمــال ب
ڕێــزان بتارێنــێ وتــی: بــاوە ئێمــە ئەچینــە دەرۆ 
تەماشــایەکی ئەو چەم و کەژ و دەشــتە ئەکەین، 
ڕێزانــی بــێ شــەوق هەمیشــە نەمامێکــی شــۆخە 
و کراســی مــۆر و ســوخمەی ڕەش و ڕەفتــەی 
شــین هــەر لــەو بــااڵ بــەرز و ناوقــەد باریکــەی 
لەســەرخۆ  بەشــانی کەمــال  شــان  دەهــات،  ئــەو 
بــەرەو ئەوپــەڕی دێ ئەچــوون، بــەالی هەرکەســدا 
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تێپــەڕ ئەبــوون، ســەالم و مەرحەبایــان ئەگۆڕییــەوە، 
ڕێــزان بــەم پیاســە کردنــەی ڕۆژانــی دڵداریانــی 
بووبــووە  تــازە  کەمــال  کاتــێ  بیــر...  کەوتــەوە 
ــە  ــە نام ــر ب ــەوان، زیات ــە دێیەکــەی ئ ــتا ل مامۆس
دەردی دڵیــان بــۆ یــەک هەڵئەڕشــت لەبیــری بــوو 
ــە  ــا ب ــزان دنی ــیبوو )ڕێ ــدا وای نووس ــە نامەیەکی ل
ــاو  ــۆوە خۆشــە و لەپێن ــم بەت ــۆ ناگۆڕمــەوە، ژیان ت
ــەی ئێســتا  ــە ئ ــۆوە خۆش ــم بەت ــم( ژیان ــۆدا ئەژی ت
ــە  ــەم دێی ــە ئ ــش بێت ــە، ڕێزانی ــی خــۆش نیی ــۆ پێ ب
ــەوە  ــەر خۆی ــەی لەب ــزان ئەمان ــن: ڕێ و پێکــەوە بژی
ئــەوت و لەســەرخۆ ئەڕۆیشــتن،  بــەاڵم لەپڕێکــدا 
کەمــال بــێ دەنگییەکــەی بــڕی و وتــی: ڕێــزە 
ــە مــن  ــێ خــۆش نیی ــەم پ ــەم ژیان ــن ئ ــان خۆم گی
لێــرە و تــۆ لــەوێ، کاتێکیــش لــە عیمــارە هاتمــەوە، 
پــاش ئیجازەکــەم هــەر خــۆم ویســتم بچمــەوە، بــەاڵم 
تــۆ لــە دایــک و باوکــم زیاتــر پاڕایتــەوە! نەکــەی 
بــە ســواڵکردن ژیاویــن، نابــێ بچیتــەوە  ئەگــەر 
لەبــەر  هــەر  قەڵپــە،  عەســکەرییە  ئــەو  شــوێن 
پاڕانــەوەی تــۆ و باوکــم دەســتم لــێ هەڵگــرت، 
دەنــا ئــەو مردنــەم پــێ باشــتر بــوو تاکــو ژیــان بــە 
منــەت و یارمەتــی خەڵــک، بــەاڵم ئەبــێ ئــەوەش 
بزانــی ژیانــی ئێــرە بــۆ تــۆ ئاســایی نییــە، مــن 
ســەڵتم هــەر مەترســییەکم بێتــە ســەر چارەســەری 
خــۆم تەنیــا ئاســانە، فڕۆکــە دێــت، جــاش دێــت 
لەگــەڵ فیرارەکانــی دیکــەدا ســەعاتە ڕێیــەک 
دوور ئەکەوینــەوە، لەپەنــا بەردێکــدا ڕۆژ و دوو 
ــاو گــوزەران  ــە نانێکــی وشــک و قومــێ ئ ڕۆژ ب
ــۆم لەگــەڵ بیــت، هەردووکمــان  ــەاڵم ت ــن، ب ئەکەی
پێــوە ئەبیــن، جگــە لــەوەش تــۆم لەگــەڵ بیــت، 
ئەبــێ ماڵێکــی دیکــە پێکــەوە بنێــم، بــەاڵم بــەو 
پــێ  ئــەوەم  ئەگــرم،  وەری  کەمــەی  یارمەتییــە 
ناکرێــت، ســەرباری هەمــوو ئەوانــە، خەڵکــی ئێــرە 
ژیانیــان ســەختە و لــە خەڵکــی الی خۆمــان باشــتر 

ــە هاتوچــۆی ســەر جــادە و  ــرە نیی ــا لێ ــن، کارەب نی
شــار بــەو جــۆرە ئەکــەن کــە ئێــوە ئەمــڕۆ پێــدا 
هاتــوون، لەبیرتــە هێشــتا کچــی ماڵــەوە بوویــت، 
پێتــم وت:  منیــش وەک دەیــان هــەزاری دیکــە 
ــە نزیــک  عەســکەریمان لەپێشــە، عەســکەری وات
بوونــەوە لــە مــردن، تۆیــش وتــت: منیــش لەتــۆ 
زیاتــر نیــم، هەرچــۆن تــۆ لەســەختیدا بیــت، منیــش 

لەگەڵتــام.
ــە کەمــال  ــە ل ــێ ورت ــەی ب ــزان هەمــوو ئەمان ڕێ
وەرئەگــرت، چونکــە هەمــووی حــەق بــوون، بــەاڵم 
ســەرەڕای ئەوانــەش کەمــال هــەر وەک خــۆی 
پێــی نەئەکــرا بکەوێتــە مــاڵ، پێشــی بــاش نەبــوو 
ڕێــزان لەمــاڵ دەرکات و دایــک و باوکــی بــە 
تەنیــا بمێننــەوە، ڕێــزان ڕۆژی دووەمــی تەرخــان 
کــرد بــۆ پــاک و خاوێنکردنــەوەی جــل و نوێــن 
ــوێ  ــەر لەن ــال و س ــتەکانی ژوورەکــەی کەم و ش
لــێ  ئــەوەی  پێــش  خســتەوە،  ڕێــک  هەمــووی 
بێتــەوە، خانەخوێیەکەیــان  تراکتۆرێکــی هێنایــە 
دەر حــەوش و وتــی: مــام حاجــی نــاوی خوابێــرن و 

ــن. ــا بڕۆی ب
کەمــال هەمــوو کوێــرە دێ و شــیو و دۆڵ و 
شــەخس و دار و بــەردی ئــەم ناوچەیــە شــارەزا بــوو، 
بەهــۆی فیرارییــەوە لەپەنــای هەموویانــدا پشــووی 
کورتــە  لــەم  باوکــی  مەبەســتی  زانــی  دابــوو، 
ــان  ــدا ڕۆیشــت، فاتیحای ســەردانە چییــە، لەگەڵیان
خوێنــد  کێــل و بەردەکانیــان زیــارەت کــرد و حاجی 
عەلــی و تــاوس هەنــدێ پاڕانــەوە و دوعایــان کــرد، 
بــەاڵم کەمــال پێــش هەموویــان هاتــە ئــەم الوە و لــە 
ســێبەری دارتووەکــە دانیشــت باوکــی وتــی: کــوڕم 
ئــەم شەخســە کــەم نییــە، ئەمــە عوســمانی بڕنەیــە، 
ــۆ  ــرەوە تــێ ئەپــەڕی فاتیحایەکــی ب هەرجــارێ لێ

بخوێنــە. 
ڕێــزان لەگــەڵ حاجــی عەلــی و تــاوس دا وەک 
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دایــک و باوکــی خــۆی ڕەفتــاری ئەکــرد، نــەک 
بــووک و خەســوو، ڕێــزی ئەگرتــن و زیــاد لــە 
پێویســت گوێڕایەڵیــان بــوو،  ئەویــش هــەر وەک 
کەمــال لەبــەر ئــەوان ئەچــووە ســەردانی دوکتــۆر و 
شەخســەکان هیــچ جارێکیش بێــزاری دەرنەئەبڕی، 
ــال و قســەڵۆکی  ــێ کەم ــەو بەب ــی ئ ــەاڵم تەنیای ب
خەڵــک جێگــەی غــەم بــوون، کــەس لەدڵــی ئــەودا 
نییــە، کــێ بڵــێ ئــەو لــە خەڵکــی تــر بۆ منــداڵ بە 
پەرۆشــتر نییــە، ئەگــەر منداڵێکیــان بووبووایە ڕۆژ 
ــارام لــێ ئەچــووە ســەر و هەســتی  ــە ئ و شــەوی ب
بــە کەموکورتییــەک نــە ئەکــرد و خەڵکیــش بــە 

چاوێکــی تــر تەماشــایان ئەکــرد.
ڕێــزان هیــچ کاتــێ ئــەو حــەزەی الی کــەس 
نەدرکانــد الی کەمــال نەبــێ، بــۆ یەکــەم جاریــش 
کاتــێ حاجــی و کەمــال لــە پرســەی کــوژراوان 
و سەرکێشــی برینــداران هاتنــەوە کــە زۆربەیــان 
دابــوون،  لێــی  وێــڵ  گوللــەی  و  بــوون  منــداڵ 
کەمــال لەســەرخۆ وتــی؛ ئــەو هەمــوو منــداڵ و 
ــاوەرە  ــەالش تێداچــوون، ج ــە ب ــە چــۆن ب مێردمنداڵ
بــەس نییــە منداڵمــان نەبــوو! ئێســتا غەممــان زیاتــر 
ئەبــوو، ڕێــزان بەهەناســەیەکی گەرمــەوە وتــی: 
خۆزگــە هەبووایــە ئەویــش وەک منداڵــی خەڵکی، 
یــان ئەمــا، یــان ئەمــرد، خــۆ لــەو هەمــوو جــوان 
ــش  ــوو، وەک هەمــوو جارێکی ــر نەب ــە زیات و جحێڵ
ڕێــزان بــە کەمالــی وت: تــۆ بەالتــەوە گرنــگ 
نییــە مــن خەمــی خــۆم و تۆیــش ئەخــۆم، جگــە 
ــەش  ــەو ئێوارەی ــە وەرگرتنــی لۆمــەی خەڵــک، ئ ل
دوای چەنــد ڕۆژە ڕێ لــە کــۆڕەودا لــەو ســەرما 
پــاش  نەبــوو،  بارانــەدا کــە وچانیــان  بەفــر و  و 
ئــەوەی دوو مەتــرە نایلۆنەکــەی پێیــان بوو، ســەری 
چاڵــە کۆنێکــی ڕەبیەیــان پــێ داپۆشــی بــە لەپــی 
ــد خشــتە  ــان دەردا، کەمــال چەن دەســت قوڕاوەکەی
قوڕێکــی کــزری دۆزییــەوە پەخشــی کــردە نــاو 

چاڵەکــە و چەنــد بــەرد و کەستەکیشــی خســتە 
ژوورەوە  چوونــە  نایلۆنەکــە،  گۆشــەی  ســەر 
و  چاڵەکــەوە  کەنــاری  دایــە  پاڵــی  هەریەکــە 
تــێ  ئەوانــەی  ئەیانڕوانییــە  هەناسەســواری  بــە 
ــردەوە:  ــارەی ئەک ــار دووب ــار ج ــاوس ج ــن، ت ئەپەڕی
خــوا شــوکرم بــە بەشــت ئەمــری خۆتــە، ئــەی هاوار 
چیمــان بەســەر هــات، ئــەی هــاوار، حاجیــش لــەوی 
وەرئەگــرت و ئەیوتــەوە: خوایــە قــەراری خۆتــە، 
خــوا ئیمانمــان ســەالمەت کــەی، حاجــی عەلــی 
خەمــی خەڵکەکــەی بــوو، لــە دەقەیەکــدا هــەزاران 
تــێ ئەپەڕیــن، دایــک و دوو منداڵــی پــێ پەتــی، 
ــاوک و کــوڕی نەخــۆش  پیرەژنێکــی بێکــەس، ب
دوو منداڵــی لــە دایــک و بــاوک دابــڕاو قیــڕەی 
گریــان و هــاوار خوایــە، تەقینــەوەی میــن هــەر 
نیــو ســەعات جارێــک، حاجــی عەلــی ئەیڕوانییــە 
ئــەوان و ئەیوتــەوە: هــەی هــاوار خــوا بەزەییــت بــەم 
ئەکــردەوە:  دووبــارەی  تــاوس  بێتــەوە،  خەڵکــەدا 
خوایــە لەمــە خراپترمــان پــێ نیشــان نەدەیــت، قــەت 
مینــدا  تەقینــەوەی  لــە  منــداڵ  و  دایــک  بــووە 
برینــدار بــن، کــەس لێیــان نەپرســێ؟ هــەی هــاوار 
ئــەم میللەتــە چــی بەســەر هــات... خوایــە ڕوو 
بکەینــە کــوێ، هەرچــی توولــە ڕێ و بزنــە ڕێــی 
دەیــان ســاڵ جــێ پێــی نەدیــوە، دەیــان هــەزاری 
گرتەخــۆ، بێجگــە لەوەی لــە ئۆتۆمبێلدایە، کەمال 
چــووە دەرۆ هەنــدێ قــوڕ و بــەردی دیکــەی خســتە 
ســەر گۆشــەی نایلۆنەکــە و تاکــە پۆستاڵێکیشــی 
دۆزییــەوە و لەگــەڵ خــۆی هێنــای پێوەی خەریک 
ــوان  ــە نێ ــزان ل ــەوە، ڕێ ــێ بکات ــوو قەیتانەکــەی ل ب
ئازاری قاچ و برســێتی و ســەرما و خەودا چاوی 
بڕییــە کەمــال و وتــی: چییــە چــی ئەکەیــت؟ تێــر 
نەبوویــت لــە هاوڕێیەتــی پۆســتاڵ؟ خــوا بیانگــرێ 
هەرکــەس خەریکــی سیاســەت و چەکدارییــە و 
کــوڕی خەڵــک ئەداتــە کوشــت، کەمال وتی: ئەم 
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پۆســتاڵە نمــرە هەشــتە، کاتــی خــۆی خۆیشــم ئــەم 
نمرەیــەم لەپــێ ئەکــرد، بــەاڵم خاوەنــی ئــەم پۆســتاڵە 
برینــدار بــووە ئەوەتــا پۆســتاڵەکەی جــێ گوللــەی 
پێــوە دیــارە، بــێ گومــان قاچیشــی بــەر کەوتــووە، 
گۆشــەی  پۆســتاڵەکە  قەیتانــی  بــە  کەمــال 
نایلۆنەکــەی بەســت و هاتــەوە ژێــر نایلۆنەکــە و 
دەنگــی تەقینــەوەی مینێکــی نزیــک لــە دۆڵەکــە 
دەنگــی دایــەوە، کەمــال بەدەنگــی بــەرز وتــی: 
بەخــوا کوشــتی،  تــاوس و ڕێــزان بــەرەو دوا وتیــان، 
ئــەی هــاوار خــوا الیــدەی، کەمــال وتــی: چــی الدا 
لــەدوای خۆمانەوەیــە جێمــان هێــاوە، بــەاڵم تــاوس 
بەتووڕەییــەوە وتــی: ناشــوکری مەکــە کــوڕم وس 
بــە، ئــەو شــەو و ڕۆژەی لــەو چاڵــەدا بــوون، کەمال 
تاکــە پۆســتاڵەکەی لەجیاتــی ســەرین خســتە ژێــر 

ســەری.
دوای گیرســانەوەیان لــە کەمــپ، کەمــال و ڕێزان 
ــەوە کوردســتان،   ــد ڕۆژە هاتن ــە ســەردانێکی چەن ب
بێنــەوە،    ڕێــزان  بــوو کەمــال و  حاجــی چــاوەڕێ 
لەســەرخۆ  و  هەڵدایــەوە  چادرەکــەی  چمکێکــی 
وتی: تاکوو زســتان بوو ســەرما و قوڕی ئۆردووگا 
ــەش مێشــوولە چــاوی  ــەم هاوین ــن، ب پشــووی نەدای
پیــاو دەرئــەکات، کەمــال و ڕێــزان دەنــگ و باســی 
واڵت و مــاڵ و موڵــک و خەڵکیــان هێنــا و هــەرزوو 
ــا  ــس، ئەوج ــە ســەر وەی ــوو بچن ــاری داب حاجــی بڕی
بگەڕێنــەوە هــەوار و واڵتــی خۆیــان، هــەر بۆیــە 
پەلــەی لــێ کــردن و لــە نیوەڕۆیەکی گەرم و بۆقدا 
ســواری مینیبــۆس بــوون، کاتێ لــە تێرمیناڵەکەی 
)ڕوانســەر( دابەزیــن، حەشــاماتێکی زۆر ئامــادەی 
بــوو،  کــەم  زۆر  ماشــێن  بــەاڵم  بــوون،  ســەفەر 
لەژێــر جەمەلــۆن و بــن دیــوار و نێــوان هەنــدێ 
لــە ماشــێنەکان خەڵــک وەســتابوون و دانیشــتبوون 
هــەر زوو زوویــش لــە منداڵــە ئاوفرۆشــەکە ئاویــان 
ئەکــڕی و ئەیانخــواردەوە، ئاویــەخ ئاویــەخ لیوانــی 

تمەنــێ ئاویــەخ، تــاوس وتــی: ماشــەاڵ لــە ئێســتاوە 
ئیــش ئــەکات، حاجــی وتــی: خاوەنــی عەقڵــە، 
بــەس  نییــە نایەڵــێ بــە بەتاڵــی بســووڕێتەوە، یــان 
خەریکــی چەکــداری بێــت؟، ئەبــێ ڕۆڵــە بــا ئاوێ 
ســارد بخۆینــەوە، هێشــتا پــارەی ئاوەکــەی نەدابــوو 
هێنــا  بچکۆلــەی  پیکابێکــی  )وانێــت(  کەمــال 
حاجــی و تــاوس لــە پێشــەوە و کەمــال و ڕێزانیــش 
لــەدواوە ســوار بــوون، ڕێــزان وەک هەواگۆڕکــێ 
ــوو، نــەک  و ســەفەر ئــەو چوونــەی پــێ خــۆش ب
مەبەســتی چوونەکەیــان، بەڕادەیــەک یەکــەم جــار 
ــێ: بەخــوا  ــە کەمــال بڵ ــت و ب ــوو لەدەمــی دەربێ ب
هیــچ ســوودی نییــە، خــوا نەیــکا نابــێ، تــۆ ئەڵێــی 
چــی ئەگــەر تاوانــی منــە مــن پێــم خــۆش نییــە، 
ئەگــەر هەرکەســێکی دیــت ئــەوێ بیخــوازە، بەڵکو 
ئــەم گــرێ کوێرەیــە بکرێتــەوە و مــن تاوانبــار نەبــم، 
تــۆ پیاویــت، ئەوەنــدەی مــن تووشــی تیــر و توانجــی 
خەڵــک نابــی، ئــەوە شــەش ســاڵە ئێمــە هاوســەرین، 
هەرچــی خەڵــک هەیــە مــن بــە تاوانبــار ئەزانێ تۆ 
بەهــۆی مامۆســتایی و عەســکەری و فیرارییــەوە 
حەزیــش  ئەگــەر  نایانبینــی،  و  مــاڵ  ناکەویتــە 
ناکــەی ژن بێنیتــە ســەرم، ئــەوە بــا جیابینــەوە، 
بەســەر  ئۆتۆمبێلەکــە  بــوو  دەقەیــەک  چەنــد 
ڕێگــەی خۆڵــدا ئەڕۆیشــت، جــار جــار تاســەیەکی 
ئەکــرد و هەڵــی ئەتەکانــدن! کەمــال بــەم قســانەی 
ڕێــزان زۆر حەپەســا و ئــاگای لــە هیــچ نەمــا، 
تاســەیەکی ئۆتۆمبێلەکــە ســەری کێشــا بەبــۆڕی 
ــر چادرەکــە دا  هۆشــیاری کــردەوە،  شــێلمانی ژێ
دەســتێکی هێنایــە ســەر و چاویــدا و تــۆزێ خــۆی 
تەکانــد و وتــی: ڕێــزان ئــەوە ئەڵێــی چــی؟ ڕاســتم 
پــێ بڵــێ: چیــت بیســتووە؟ کــەس قســەیەکی 
ناشــیرینی پــێ وتــووی؟ خــۆم.. دایکــم.. باوکــم؟
ڕێــزان مــن تــۆم خۆشویســت، بۆیــە تــۆم خواســت، 
ــت،  ــۆ جــل شــۆردنم نەبووی ــە ب ــداڵ و ن ــۆ من ــە ب ن
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ــە،  منــداڵ نابــێ کەیفــی خۆیەتــی و کاری خوای
قوڕگــی  و  دەنــگ  دەروون  ئــازاری  ڕێــزان 
دانوســاندبوو، فرمێســکی بەزەیــی بــەری چــاوی 
گرتبــوو، لەســەرخۆ وتــی: ئاخــر کەمــال تــۆ لــە 
توانجــی خەڵکــەوە دووریــت هــەر مــن پێــوە ئەبــم و 

قســەی ناخــۆش جــەرگ ئەبــڕێ.
نامــەوێ  و  نییــە  خــۆش  پێــم  وتــی:  کەمــال 
ــەو قســانە ببیســتمەوە، هەرکــەس  جارێکــی دی ئ
بیڵــێ.  بــا  خۆیەتــی  کەیفــی  ئەڵــێ  هەرچــی 
ــدەوە و حاجــی عەلــی  شــۆفێرەکە ماشــینی کوژان
و تــاوس لەپێشــدا دابەزیــن، حاجــی عەلــی پێــش 

فاتیحــا خوێنــدن وتــی:
)با بچینە سەر وەیس  وەیسی خۆمانە

پرسیاری لێ بکەین  خەتای کاممانە(
 ڕێــزان و کەمــال چەنــد هەنگاوێــک لــە دوای 
حاجییــەوە بــوون، ڕێــزان بــە کەمالــی وت: گوێــت 
باوکــت مەبەســتی مــن و تۆیــە، کەمــال  لێیــە 
وتــی: نەخەیــر ئــەوە گۆرانییــە و هــەروا وتــراوە مــن 

ــۆی چــی. و ت
دیــاری و تەبەڕوکــی ئــەو ســەفەرەی حاجــی 
و  دار  گــەاڵی  هەنــدێ  دۆســتان  بــۆ  تــاوس  و 
نزیکــەی کیلۆیــەک چوکلێــت و نوقڵــی تێکــەڵ 
بــوو، بــەاڵم تەبــەڕوک بــۆ ڕێــزان و خەڵکیــش هــەر 
وەک یــەک بــوو، چونکــە دەردی دڵــی بــێ تیمــار 
مایەوە، دڵخۆشی کەمال نەبێ سەرمایەی شادی 
بــوو بــۆ ئــەو... لــە گەڕانــەوەدا بــوون زۆربــەی 
وەســتان،  پردەکــەوە  ســەری  لــەو  ئۆتۆمبێلــەکان 
پەکــی کەوتبــوو،  ئۆتۆمبێلــەکان  لــە  یەکێــک 
ــاری ســەر  ــو کــۆڵ و ب ــان لەنێ ــدی توانیی هەرچەن
ــوارەوە  ــان شــۆڕکردەوە خ ــەوە خۆی ــە بەرزەکان لۆریی
و تەماشــای ئاوەکەیــان ئەکــرد، حاجــی عەلــی 
و تــاوس چوونــە ســەر پردەکــەی دواوەیــان، تــاوس 
دەســتی کــردە گریــان و لەگەڵیــدا ئەیــوت خــوا 

تۆبــە، ئــەی خــوا هــاوار جارێکــی تــر وامــان بەســەر 
نەیــەت، هەرکامیــان دیمەنــی ئــەو ژنــەی بینیبــوو، 
یــان بیســتبووی کــە دوو منداڵــی کۆرپــەی برســی 
و ڕووت و قــووت بووبــووە مــل و لــەو پــردەوە فڕێــی 
دابوونە خوارەوە بۆ ئاوی ســیروان، بەدەســتی خۆی 
نەبــوو بۆخــۆی و ئــەو ڕۆژانــە گریــا، بــەاڵم حاجــی 
عەلــی دڵــی هەموویانــی دایــەوە و هەریەکە نوقڵێ 
تەبەڕوکــی ئیمــام وەیســی دانــێ، ڕێــزان و کەمــال 
چەنــد هەنــگاو لەوســەری پردەکــەوە وەســتابوون بــە 
جووتــە ئەیانڕوانییــە ئاوەکــە، فرمێســکی ڕێــزان لــە 
ســیروان هێمنتــر بــوو، ئــازاری خــۆی و کەمــال و 
ئــەو ڕۆژانەشــی بــە هێمنــی ڕاپێــچ کــرد، کەمــال 
دڵخۆشــی ئــەوی ئەدایــەوە لەگەڵیشــیدا لــە دڵــەوە 
ئــەو  قســەکانی  کاتــێ  تایبەتــی  بــە  ئەگریــا، 
ڕۆژەی ئەکەوتنــەوە بیــری کــە لــە وانێتەکــەدا 
لێــی بیســت ، بــەاڵم دیســان پەیمانــی بــۆ تــازە 
کــردەوە: تــۆ مایــەی هەمــوو شــادییەکی بــۆ مــن 
ڕێــزە گیــان، جارێکــی تــر بێزاریــت لــێ نابیســتمەوە 
و بــێ تۆیــش ناچمــە هیــچ کــوێ، مــردن نەبێــت.


