شیوەنی دارتووەكانی ئاوایی
شەهال گەرمیانی
(سلێمانی)
ڕۆژانــە خەریكــی ئاودانــی ئــەو دوو دارتــووە ناوقــەد گــەورە و بــااڵ بەرزەیــە ،كــە هەردووكیــان لــە نزیكــی یەكــەوە
و بەرانبــەری هەیوانــی خانــووە بچووكەكەیــن ،پەلوپــۆ و گــەاڵ ســەوزە تێرەكانــی لــە دوورەوە دیــارن ،هاوشــانی
مینبــەری مزگەوتــی ئاوایــی ،هــەر زوو بــەدەر دەكــەون ،ســەرەڕای داری تــر لــەو حەوشــە گەورەیــە ،بــەاڵم ڕۆژانــە
هــەر بــە دەوری ئــەو دوو دارەدا دەخولێتــەوە! دانیشــتووە و بــە دەســتەكانی خەریكــی پاككردنــەوەی جۆگەلــەی بــن
هــەردوو دارەكەیــە ،هەندێــک جــار تــۆز و بــا ،بــە گــەاڵ و خــۆڵ و خاشــاكی نــاو حەوشــە و كــۆاڵن جۆگەلــەكان پــڕ
دەكەنــەوە ،بۆیــە ناچــار ئەبــێ پاكیــان بكاتــەوە...
 دایــە گیــان ئــەوە خەریكــی چیــت وازی لــێ بێنــە ئێســتە خــۆم دێــم و هەموویــت بــۆ چــاك دەكــەم تــۆ وەرەدانیشــە پشــوویەك بــدە ،ئــاخ ،دایــە ،بۆچــی ئەوەنــدە خــۆت مانــدوو دەكەیــت؟
بــەدەم هەناســەبڕكێ و پاككردنــی جۆگەلەكــەوە :ڕۆڵــە بۆچــی تــۆ بیكــەی؟ ئاخــر تــۆش ماندوویــت ،نــا ،نــا قەینــا
كچــم بــە خــوا خــۆم ئەخاڵفێنــم ئــەی چــی بكــەم.
تــەواو مانــدوو بــوو لــە پاككردنــەوەی بــن دارەكان ،دواجــار دەســتەكانی بــە ئــاوی جۆگەلەكــە پــاك كــردەوە ،ویســتی
هەســتێت نەیتوانــی! بۆیــە هەمــوو هێزێكــی خســتە ســەر دەســتە لەرزۆكەكانــی ،بــەاڵم تــەواو ڕاســت نەبــووەوە ،ناچــار
هــەردوو ئەژنــۆی بــە دەســتەكانی گــرت و چەنــد خولەكێــك وەســتا و هەرچۆنێــك بێــت خــۆی ڕاســت كــردەوە و
هەســتایە ســەر پــێ ،ڕووی كــردە دوو دارتووەكــە ،هەندێــك تێیــان ڕامــا ،دەســتی ڕاســتی خســتە كەلەكــەی ،الیــەك
لــە كۆڵوانــە ڕەشــەكەی بــەرز بــووەوە لەگــەڵ ئانیشــكی ،ســەیری بــااڵی دارەكانــی دەكــرد .لــە ژێــر بــااڵی بــەرزی
ئــەوان ئەونــدەی تــر بــااڵی كــورت و بچــووك دەردەكــەوت! دەنگــی منداڵێــك دایبڕانــد :دایــە گوڵــی نوقڵــی تــرش و
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شــیرینم ئــەوێ .ئاوڕێكــی دایــەوە بــە دەنگی بــەرز وتی:
واهاتــم ،واهاتــم ،بــە لەقەلــەق ڕۆشــت و نوقڵەكانــی دایــە
منداڵەكــە و پارەكــەی لــێ وەرگــرت و خســتییە نێــو
گیرفانــی الی چەپــی ئێلەكــە ڕەشــە قەیتــان دارەكــەی.
جلەكانــی هێشــتا بەخــۆڵ وگــەاڵی نــاو باخەكەوەیــە،
بەدەســتەكانی هەندێــك جلەكانــی تەكانــد و ڕۆشــت و لــە
ئــاوی تانكییــە بچووكەكــەی نــاو حەوشــە خــۆی پــاك
كــردەوە و دەســتنوێژێكی هەڵگــرت.
بەدەنگێكــی نــەرم دیســان بانگــی لــێ كــردەوە :دایــە
گیــان هاتیــت؟
 بەڵــێ ،بەڵــێ ،ڕۆڵــە ئــەوە هاتــم ،دیســان هێزێكــیدایــە خــۆی و هەســتایە ســەر پــێ تــا گەیشــتە نــاو
دەرگای ژوورەوەكــە هــەر ال ئیالهــە ئیــااڵی بــوو وتــی:
كچەكــەم بــا نوێژەكــەم بكــەم.
 دەی باشــە دایــە گیــان بــڕۆ نوێژەكــەت بكــەو وەرەبــا نانەكەمــان بخۆیــن ،شــتێكم دروســت كــردووە بــە دڵــی
تۆیــە ،چایشــم خســتووەتە ســەر زۆپاكــە.
 باشــە ڕۆڵــە خــوای گــەورە لێــت ڕازی بێــت .ئــەوڕۆیشــتە ســەر بەرماڵەكــەی و ئەمیــش بــەدەم ســفرە
ڕاخســتنەوە جارناجارێــك ســەیرێكی دایــە گوڵــی و
تــەواوی نــاو ژوورەكــەی دەكــرد كــە هەردووكیانــی تێــدا
كۆكردووەتــەوە ،هــەر زووش وێنــای ژیانــی شــار و نــاو
خێــزان و هــاوڕێ و دەرچــوون و پیاســەی ســەر شــەقام و
نــاو بــازاڕی هاتــەوە بەرچــاو ،قەرەباڵەغــی و ژاوەژاوی
هەمــوو ســووچێكی شــاری هاتــەوە بــەر گــوێ! بۆیــە
بــزەی خەندەیەكــی سەرســووڕمان كەوتــە ســەر لێوەكانــی!
بــەدەم ئــەو خەیااڵنــەوە خواردنەكــەی دانــا ،دانیشــت لــە
چاوەڕوانــی دایــە گوڵــی ،ئەویــش نوێژەكــەی بەجــێ
هێنــا و وردە وردە هــات و لــە بەرانبــەری دانیشــت،
ســەیرێكی كــرد و پێــی وت :كچــم ئاخــر وانابــێ هەمــوو
ڕۆژێــك هــەر تــۆ خــواردن ئامــادە بكەیــت ،دەی تــۆ
ڕۆژانــە ئەركــی قوتابخانــەت هەیــە ،لەنــاو دەنگــە
دەنگــی منــداڵ و بــە پێــوە دەوەســتیت لــە بەیانییــەوە
تــا نیــوەڕۆ ،دواجاریــش بێیتــەوە نــان دروســت بكەیــت؟
ئەمــڕۆ ســەرقاڵی دارەكان بــووم ئەگینــا خــۆم خواردنــم
ئامــادە دەكــرد ،بــە دەنگێكــی میهرەبانانــەوە واڵمــی

دایــەوە :دایــە گیــان مــن هــەر ئەبــێ بــۆ خــۆم خــواردن
ئامادەبكــەم ،ئــێ بەتەنیــاش پێــم ناخورێــت ،ئەوجــا تــۆش
تەنیــای خــۆ ناكرێــت دوو كەســین دوو چێشــت لێنێیــن و
بەجیــا نــان بخوێــن؟ باشــە تــۆ بــە مــن ناڵێیــت تــۆ كچــی
منیــت؟ ئــێ منیــش تــۆ بــە دایكــی خــۆم دەزانــم .مــن و
تــۆ ئێســتە لەیــەك زیاتــر كێمــان هەیــە؟ ئەگــەر ئەتەوێــت
مــن ئاســوودەبم و هەســت بــە تەنیایــی نەكــەم بــا هەمــوو
شــتێكمان بەیەكــەوە بێــت وەك دایــك و كچێــك.
 ئــەی جــا لــەوە خۆشــتر چــی هەیــە كچەكــەم،بەخــوای گــەورە مــن ڕۆژم لــێ كراوەتــەوە تــۆ هاتوویــت
بــۆ ئــەم ماڵــەم ،بەخــوا ڕۆڵــە مــن وەك كرێچــی ئــەم
ژوورەم پێــت نــەداوە تەنیــا لەبــەر تەنیایــی خــۆم ڕۆڵــە
تەنیایــی هــەر بــۆ خــوا باشــە .ئاخــر ئەبــێ تــۆش باســی
هیچــم النەكەیــت وەك دایــك و كچێــك بیــن تــا تــۆ
دەوامــت لــەم دێیــە هەیــە ،باشــە؟
بــە زەردەخەنەیەكــی میهرەبانانــەوە :دایــە گیــان ئــێ
هــەر ئەبــێ وەك دایــك و كــچ بیــن.
الی ئێوارەكــەی جارێكــی تــر دایــە گوڵــی ڕۆشــتەوە
بــۆالی دوو دارەكــە ..لــە پەنایانــدا وەســتا و هەر ســەیری
دەكــردن ،پاشــان چەنــد جارێــك بــە دەوریانــدا ســووڕایەوە.
ڕۆیشــتە نــاو دوكانــە بچووكەكــەی كــە بــۆ بژێــوی
ژیانــی داینــاوە .دوكانەكــە دوو دەرگای بچووكــی هەیــە
دەرگایەكــی لــە دەرەوە دەكەوێتــە ســەر كــۆاڵن و ئــەوی
تریشیان لەناو حەوشەیە ،هەندێك شتومەك و وردەواڵەی
مندااڵنــی تێــدا دەفرۆشــێت ،ئــێ بــەو تەمەنــەوە هــەر
ت ئــەو شــتانە لــە شــارەوە بــۆ دوكانەكــەی بێنێــت،
دەتوانێـ 
ســەرەڕای میهرەبانــی و ســەالری و بــێ دەنگــی ئــەو
ژنــە بەتەمەنــە ،چەنــدان ئــازار و نهێنیشــی لەنــاو ڕوحــی
مانــدووی شــاردووەتەوە! بــەاڵم هــەر لــە ڕوخســاریدا
بــەدی دەكرێــت ..جارناجارێــك ســەیری چــاوە كــز و
فرمێســكاوییەكانی دەكات ،زۆرجــار لــە دڵــی خۆیــدا
دەپرســێت :داخــۆ ئــەم ژنــە بــە تەمەنــە چ نهێنییــەك
لــە پشــت ئازارەكانییــەوە هەیــە؟! بۆچــی تەنیایــە ،بــۆ
ئەوەنــدە غەمبــارە؟ ئەوەنــدە خولیــای خزمەتكردنــی ئــەو
دوو دارەیــە؟ ئەوەنــدە ســەیریان دەكات و بــە قووڵــی
تێیــان ڕادەمێنێــت ،ئەمانــە و چەنــدان پرســیاری تــر لــە
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خەیاڵیــدا دەخوالنــەوە! ڕۆیشــت و لــە ژوورەكــەی خــۆی و
لــە نــاو دۆاڵبەكــەی كتێبێكــی دەرهێنــا و لــە هەیوانەكــە
ڕاخەرێكــی داخســت و دانیشــت و دەســتی بــە خوێندنــەوە
كــرد .خانووەكــەی دایــە گوڵــی دوو ژوور و هەیوانێكــە
لەگــەڵ ژوورێكــی زۆر بچــووك كــە بــۆ چێشــت كــردن
بــەكاری دێنــن ،هیــچ كەرەســتەیەكی تــازە و گونجــاوی
تێــدا نییــە تەنیــا بریتییــە لــە تەباخێكــی بچــووك و
دۆاڵبێــك بــۆ قــاپ و مەنجــەڵ و پێداویســتییەكانی
تــر ،دوای چەنــدان جــار ســوڕانەوە بــە نــاو حەوشــەدا و
خوالنــەوە بــە دەوری دارەكانــدا ،جارناجارێــك دانیشــتن لــە
دووكانەكــەی و نوێژکــردن لەكاتــی خــۆی ،لەســەرخۆ
هــات و لەســەر ڕاخەرەكــە لــە تەنیشــتییەوە دانیشــت،
بــە هەناســەبڕكێوە چاوەكانــی داخســت و پاڵــی دایــە
دیوارەكــەوە ،بــە ئەســپایی دەســتێكی خســتە ســەر شــانی
و وتــی :دایــە ئەزانــم ئەمــڕۆ خۆتــت مانــدوو كــرد،
پشــوویەكیش بــە خــۆت نادەیــت ،بۆچــی وا لــە خــۆت
دەكەیــت؟ خێــرا ڕۆیشــت و پەرداغێــك ئــاوی بــۆ هێنــا
و هــاوكاری كــرد لــە خواردنــەوەی و پاشــان پێــی وت:
ئەگــەر ئازارێكــت هەیــە ،یــان نەخۆشــی قســە بكــە؟
زۆر لەســەرخۆ چاوەكانــی بەرزكــردەوە بــە دەنگێكــی
كــز و گــەرووی پــڕ لــە گریانــەوە وتــی :كچــم جــا بــا
نەخــۆش بــم ،بــا مردنیــش بێــت ،تــازە ژیــان و مــردن
و لەشســاغی و نەخۆشــی هەمــووی الی مــن وەک
یەكــی لــێ هاتــووە ،نــە هەســت بــە ئــازار دەكــەم نــە بــە
لەشســاغی ،مــن ئاواتەخــوازی مردنــم ،بــەاڵم ئەویــش
لێــم دوورە و دەســتم نایگاتــێ .خۆزگــەم بەوانــەی كــە
مــردوون ..دەســتەكانی گــرت و پێــی وت :دایــە گیــان
بۆچــی وا دەڵێیــت بەخــوا ژیــان بــە ئێــوەوە خۆشــە ،خێــر
و بەرەكەتــی هەمــوو ماڵێكــن.
چەنــد خولەكێــك بــێ دەنــگ بــوو دواجــار ســەری
هەڵبــڕی و بــە چــاوە كــز و لێڵەكانــی ســەیرێكی دوو
دارتووەكــەی كــرد و هەناســەیەكی قووڵــی پــڕ بــە
ســینگی هەڵمــژی و بــە هەنســكەوە دەری كــردەوە!
چــاوە ماندووەكانــی هــەر لەســەر دوو دارتووەكەیــە!
بــە فەقیانەكــەی چاوەكانــی ســڕی ،هەناســەیەكی تــری
پــڕ لــە حەســرەتی هەڵكێشــایەوە ،ســەری خســتە خــوار،

هێشــتا هــەر بێدەنگــە! دواجــار هەندێــك ئــارام بــووەوە و
هاتــە گــۆ :كاتێــك لەگــەڵ ئامۆزاكــەم زەماوەندمــان
كــرد ،ئــەم حــەوش و بانــەی بــۆ دروســت كــردم لەگــەڵ
قســەكردندا چاویشــی بــە تــەواوی حەوشــەكەدا دەگێــڕا،
ئــەم حەوشــەی تــۆ دەیبنیــت چەنــدە گــەورە و وشــك و
چــاڵ و چۆڵــی تێدایــە لەگــەڵ ماڵەكەمــدا ڕێــك لــە
كەالوەیــەك دەچێــت! ئــەوكات بەهەشــتێك بــوو بــۆ خــۆی.
ئــەو مــاڵ و حاڵەمــان ڕووخــا ،بــەاڵم خەڵكــی ئاوایــی
خــوا لێیــان ڕازی بێــت هــەر لــە جێــگای خــۆی بۆیــان
دروست كردمەوە ،ئەگەر ئەوكات بە گڵ و دار دروست
كرابــوو ،ئەوەتــا ئێســتە بــە بلــۆك و چیمەنتــۆ دروســت
كــراوە ،بــەاڵم بــۆ مــن بــێ ســوودە ،گــەر لــە زێڕیــش
بێــت! چونكــە تەنیــا هەوارێكــی خاڵییــە و هیچــی تــر،
ڕۆژانــە هاوســەرەكەم زۆربــەی كاتەكانــی بــە ئەســپاردە
كــردن و ئــاودان و چاندنــی دار و گوڵــی ڕەنگاوڕەنــگ
بەســەر دەبــرد ،ئــەم حەوشــە هەمــووی دار و گــوڵ بــوو
جۆگەلەی بچووكی بەنێو دار و گوڵەكاندا ڕاكێشــابوو،
باخێــك بــوو بــۆ خــۆی .دەســتی هەڵبــڕی و ئامــاژەی
بــۆ دەرگای حەوشــە كــرد :ئــا لــەو بــەردەم دەرگایــە
جۆگەیەكــی گــەورەی ئــاو بــە بــەردەم ماڵــدا تێدەپــەڕی،
لەوێــوە بــۆ دراوســێكان دەڕۆشــت ،كۆپرییەكــی بەســەر
ئاوەكــەدا لەبــەردەم دەرگای حەوشــە بــۆ هاتــوو چــۆ
دروســت كردبــوو ،زۆر خــۆش بــوو ،ئێســتە وا دەبینیــت
نــە ئــاو مــاوە و نــە بــاخ و نــە گــوڵ .ئــاااااای ،بەخــوا
ژیانیــش نەمــاوە كچــم ..هەندێــك وەســتاو لێــوە قوپــاو
و چــرچ و لۆچەكــەی لــە یــەك توندكــرد و هەندێــك
ســەری بــادا و بــەردەوام بــوو :ئــەو ماوەیــە خۆشــترین
ژیانــم بەســەربرد ،ئیتــر دوای ماوەیــەك دووگیــان بــووم،
هاوســەرەكەم زۆر خۆشــحاڵ بــوو دڵــی نەئەهــات زۆر
بــە جێــم بێڵــێ گــەر بڕۆشــتایەتە دەرەوە دوای تۆزێــك
دەگەڕایــەوە .ڕۆژ هــات و ڕۆژ ڕۆشــت كاتــی منــداڵ
بوونــم نزیــك بــووەوە ،شــەوێكی بەهــار بــوو ،هــەر ئــەم
كاتانــە ،زۆر بــە ســەختی ژانــی منــداڵ بوونــم بــۆ
هــات ،حاڵــم حــاڵ نەبــوو! هاوســەرەكەم لەخــەو هەســتان
و بەپڕتــاو ڕۆشــت و مامانــی دێكەمانــی بــۆ هێنــام،
تــا دەمەوبەیــان مــن هــاوارم دەكــرد ،لەبــەر ئــازار ئەویــش
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لــە نــاو ئــەم هەیوانــەدا دەهــات و دەڕۆشــت ،ئارامــی
لــێ بڕابــوو ،لــە پەنجەرەكــەوە ئەمبینــی چەنــدە خــۆم
ئــازارم بــوو ،ئەوەنــدەش خەمــی ئــەوم بــوو ،ئیتــر ڕۆڵــە
گیــان لەگــەڵ دەركەوتنــی ترووســكایی خــۆر منیــش
منداڵــم بــوو دەســتێكی بــە دیوارەكــەدا هێنــا و وتــی
هــەر لــەم ژوورە ،كوڕێكــم بــوو ،ئــازارم نەوەســتا خەریــك
بــوو ئەمــردم ،لەتــاو ئــازار مامانەكــە وتــی هاوكاریــم
بكــە منداڵێكــی تــرت لــە ســكە دوای چەنــد خولەكێــك
منداڵێكــی تــرم بــوو ،ئەویــش هــەر كــوڕ بــوو ،مامانەكــە
مــژدەی بــە باوكیــان دا ،ئەویــش لــە خۆشــیدا بــە ڕاكــردن
هاتــە ژوورەوە ســەیرێكی كردیــن ،لــە خۆشــیدا خەریــك
بــوو باڵــی دەگرتــەوە وتــی :ســوپاس بــۆ خــوای گــەورە
و بــۆ تــۆش گوڵــی گیــان .كــە مــن بــووم بــە خاوەنــی
دوو كــوڕ ئاخــر ئــەو تاقانــە بــوو ،بــرای نەبــوو ،بۆیــە زۆر
حــەزی دەكــرد ســكەكەم كــوڕ بێــت ،بــەاڵم لەبــەر دەســت
و دڵــی پاكــی و چاكــی خــۆی كــە ئەوەنــدە خاتــری
منــی دەگــرت خــوای گــەورە لــە جیاتــی كوڕێــك دوو
كــوڕی پــێ بەخشــین ،بۆیــە هــەر ئــەو ڕۆژە مەولــوودی
كــرد و خــزم و دەر و دراوســێی بانــگ هێشــت كــرد ،بــوو
بــە ئاهەنــگ گێــڕان و بــەزم و شــایی ،الی ئێوارەكــەی
میوانــەكان ڕۆشــتنەوە ،دیــاری نەمــا ،نەمزانــی بــۆ
كــوێ ڕۆشــتوە ،دوای ماوەیــەك هاتــەوە و دوو نەمامــی
هێنابــوو هــەردوو نەمامەكــەی بەرانبــەر بــەم هەیوانــە
چانــد و وتــی :ژنەكــە ئــەم دوو نەمامــە دارتــووە بــۆ
كوڕەكانمــان ئەڕوێنــم ،هــەر بــە نــاوی ئەوانیشــەوە
ناویــان لــێ دەنێیــن .منیــش پێكەنیــم وتــم :تــۆ جــارێ
نــاو لــە كوڕەكانــت بنــێ ،ئەوجــا دارەكانیــش بــێ نــاو
نابــن .بــەدەم چاندنــی نەمامەكانــەوە وتــی :ئێ...ئــێ
ناویــان لــێ ئەنێــم بــەس ســەبرم لــێ بكــە بــا دوو نــاوی
خۆشــیان بــۆ بدۆزمــەوە .دوای چەنــد ڕۆژێــك ئیــدی
دوو نــاوی بۆیــان هەڵبــژارد ئەوانیــش :دیــار و ڕزگار،
دەســتە لەرزۆكەكــەی بــۆ دوو دارە بــەرز و گەورەكــەی
بەرانبەریــان بەرزكــردەوە ،ئەمــەی الی ڕاســت ناومــان
لــێ نــا دیــار و ئــەوەی الی چەپیــش ڕزگار ،ئــەوان
گــەورە بــوون و دوو دارەكــەش نەشــونمایان كــرد ،قــەد و
لــق و ڕەگیــان گــەورە بــوون ،جارێكــی تــر دڵــی تەنــگ

بــوو دەســتی بــە گریــان كــردەوە.
 ئێســتا زانیــم بۆچــی بــە بەردەوامــی الی ئــەو دوودارە دەوەســتیت و خزمەتیــان دەكەیــت ،زانیــم كــە الت
ئازیــزن و یادەوەرییەكــت هەیــە! بــەاڵم تكایــە مەگــری،
ئێســتە پشــوویەك بــە خــۆت بــدە...
 كچم خەجاڵەتم كە تۆشم دڵ تەنگ كرد.. نانــا دایــە گیــان پێــم خۆشــە چــی لــە دڵتــە دەریكەیــت ،بەشــكو تۆزێــك ئــارام ببیتــەوە .ئەزانــم پــڕی لــە
ئــازار ،مــن كــە لەگــەڵ تــۆدا دەژیــم ،ئەبــێ هــاوڕێ و
هاوخەمــت بــم و هەمیشــە گوێــت لــێ بگــرم و ئــاگام
لێــت بێــت ،ئــەی نەمــان وت ئێمــە دایــك و كچیــن؟
بــەاڵم هەســت دەكــەم ســاردی كــرد خەریكــە ئەبێتــە
شــەو بابڕۆینــە ژوورەوە ،هێزێكــی دایــە خــۆی ،ئەویــش
هــاوكاری كــرد و ڕۆشــتنە ژوورەوە جێگایەكــی بــۆ
ڕێكخســت و لــە ســەری ڕاكشــا..
زۆپاكــەی داگیرســاندو چایەكــی خســتە ســەری ،لــە
تەنیشــتی دانیشــت ،بــۆ ســاتێك بــێ دەنــگ بــوو..
لە دڵی خۆیدا وتی :دیارە هاوسەرەكەی نەماوە ،ئەی
باشــە دیــار و ڕزگار لــە كوێــن؟ لەوانەیــە لــە تەمەنێكــی
منداڵیــدا لــە دەســتیانی دابێــت! وا بــەردەوام غەمبــارە و
الی دارەكانیــان دەوســتێت! نــا ..لەوانەیــە ئەوانیــش ســاڵ
بــە ســاڵ لەگــەڵ ئــەو دوو دارە گــەورە بوونەو دواجار وەك
زۆربــەی گەنجــەكان ڕێــی هەندەرانیــان گرتبێتــە بــەر...
تــۆ بڵێیــت لــەو ڕێگەیــە شــتێكیان بەســەر نەهاتبێــت؟ یــان
لەوانەشــە گەیشــتبێتن و ئێســتە لــە واڵتێــك بــن ،لێــی
دووركەوتوونەتــەوە ،بۆیــە وا بۆیــان پەرێشــانە و بیریــان
دەكات ...هەناســەیەكی هەڵكیشــاو چاوەكانیشــی هــەر
ســەیری چــاوە كــز و فرمێســكاوییەكانی دایــە گوڵــی
دەكات ..بــە سەرســوڕمانەوە و گەلێــك پرســیاری بــێ
واڵم!
بۆنــی چاكــە هــات بــە ســەریا هێزێكــی دایــە خــۆی
و لەنــاو جێگاكــەی هەســتا و پشــتی دایــە دیوارەكــەوە
و دانیشــت و وتــی :توخــوا كچەكــەم چایەكــم بــۆ بێنــە
ســەرم زۆر ئێشــێ ،دایــە گوڵــی بــەردەوام ســفرەیەكی
بچووكــی لــە بــەردەم زۆپاكــەی ڕاخســتووە شــەكر و
ک كــە
چــاو پیاڵەكانــی لەســەر دانــاوە هەمــوو جارێــ 
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دەیانشــوات دووبــارە لــە هەمــان جێــگا دایاندەنێتــەوە...
 بەسەرچاو دایە گیان ئێستە بۆت دێنم. دەســتت خــۆش بێــت كچەكــەم بــە خــوا تــۆ ئــەمماوەیــە ڕووناكیــت خســتە نێــو ماڵەكەمــەوە.
بیــر و خەیاڵــی ئەویــش هــەرالی چیرۆكەكــەی بــوو
دڵیشــی نەدەهــات بیــری بخاتــەوە ..پرســیاری لــێ
بــكات ..ئەویــش وەك ئــەوە وابێــت ئــاگای لــە دڵــی
بــێ ..بــەدەم چاخواردنــەوەوە هەناســەیەكی لەرزۆكــی پــڕ
لــە حەســرەتی هەڵكێشــا و پیاڵەكــەی دانایــەوە و وتــی:
كــوڕەكان گەورەتــر بــوون ،هــەروا دارەكانیــش ..ڕۆژانــی
هــەر چــوار وەرزە ئــەوان لەژێــر ســێبەری ئــەو دوو دارە
یارییــان دەكــرد...
هــاوڕێ كوڕەكانیــان بانــگ دەكــرد و لــە حەوشــە
سەرقاڵی یاریكردن بوون ..هەر یەكە و باوەشی بە داری
خۆیــدا دەكــرد و هەریەكــە و دەیــوت :ئەمــە داری منە...
كاتــی پێگەیشــتنی تــوو ...توویەكــی زۆریــان دەگــرت
شــیرین وەك هەنگویــن زوو زوو دارەكانیــان ڕادەوەشــاند
بــۆ ئــەوەی تــوو بەرببێتــەوە ،لەگــەڵ مندااڵنــی گــەڕەك
پەالماریــان دەدا كــێ زۆرتــر كۆبكاتــەوە ...هەردووكیــان
دوو قاپیــان پــڕ ئەكــرد لــە تــووی جــوان و گــەورە هەڵیــان
دەچنــی بــۆ مــن و باوكیــان ..چاوەكانــی داخســت و
هەندێــك بــێ دەنــگ بــوو ،لەگــەڵ هەناســەیەكی
قووڵــدا :بەخــوا كچــم ئیتــر لــە دوای ئــەوان مــن تامــی
تــووی ئــەو دارانــەم نەكــردووە ...هــەر چ كاتێــك وەرزی
تــوو گرتــن بێــت مــن لەگــەڵ هــەر دانــە توویــەك كــە
بــەر ئەبێتــەوە فرمێســك ئەڕێــژم ...ئەوەنــدە دارەكانیــان
خــۆش ئەویســت هەرگیــز ئــازاری ئــەو چۆلەكانەشــیان
نەئــەدا كــە لــە ســەریان ئەنیشــتنەوە ،یــان ئــەو باڵندانــەی
النەیــان دروســت دەكــرد ،گەنمیــان هــەڵ ئەڕشــت لەژێــر
دارەكان و خۆیــان دوورئەكەوتنــەوە ،دەرگای حەوشــەیان
دائەخســت تــا منداڵــە عەجوولــەكان ئازاریــان نــەدەن،
باڵنــدە و چۆلەكەكانیــش هــەرزوو دائەبەزیــن ئەونــدە
جــوان دەنووكیــان لــە دەنكــە گەنمــەكان ئــەدا ،ئەوانیــش
وایــان ئەزانــی هەمــوو دنیــا هــی خۆیانــە ،ئەونــدە بــەو
دیمەنــە خۆشــحاڵ ئەبــوون ...لــە پەنجەرەكــەوە ســەیرێكی
دارەكانــی كــرد لــە ژێــر ڕووناكــی تەنیــا گڵۆپــی

هەیوانەكــە ئەدرەوشــانەوە ..گەاڵكانــی بــەدەم شــنەباكەوە
وەك دڵــە بــێ هێزەكــەی خــۆی دەلەرزین...فرمێســك
وەك دەنكــە مــرواری لــە نــاو دەریــای چــاوە قووڵەكانیــدا
بریســكەی دەهــات ،بــەردەوام بــوو لەگێڕانەوە :ئیدی دوو
دارەكــە و دوو كوڕەكــەم هــەر چواریــان بەیەكــەوە گەورەتــر
بــوون ..ئــەو دوو دارە كــە ئێســتە بــۆم ماونەتــەوە پــڕن
لــە یــادەوەری كوڕەكانــم ..شــوێن پێكانیــان ،هەناســەیان،
دەنگــی هــات و هــاوار و پێكەنینــی یــاری كردنیــان،
جێــی دەســت و پەنجــە و ناوچاوانیــان لــە كاتــی یاریــی
چاوشــاركێ ..ئێســتەش ئاســەواریان مــاون...
لەگــەڵ گەورەبوونــی دارەكان ،جێــی دەســتەكانی
ئەوانیــش گــەورە بوونــە ،ڕۆژانــە ماچیــان دەكــەم...
دەنگــی بانگــی مــەالی مزگــەوت بــۆ ســەردەمە
تــاڵ و تاریكەكــەی گەڕاندییــەوە! هەســتا و دیســان
هێزێكــی دایــە خــۆی و ڕۆشــتەوە ســەر بەرماڵەكــە..
دوای بەجێهێنانــی نوێژەكــەی دەســتەكانی و ســەری
بــۆ ئاســمان بــەرز كــردەوە ،ســاتێكیش لەگــەڵ خــودا
گفتوگــۆی كــرد ..پاشــان تەســبیحە دەنــك ســپییەكەی
لــە ملــی داكەنــد و بــە هەنــگاوی وردەوە هاتــەوە ســەر
جێگاكــەی ،بــەدەم تەســبیحات كردنــەوە وتــی :كچــم ئــەو
چرایــە داگیرســێنە لەنــاو پەنجەرەكــە دامنــاوە هــاكا لــە
پــڕ كارەباكــە ببڕێــت ..لەبــەر ئــەوەی پەنجەرەكــە نزیكــی
بــوو خێــرا چراكــەی داگیرســاند و بەرانبەری دانیشــتەوە،
چاویشــی لەســەرێتی ،بــە پەنجــە لەرزۆكەكانــی دانــە
بەدانــە مــوورووی تەزبیحەكــەی لــەالی چەپــەوە دەهێنێ
بــۆالی ڕاســت و لێــوە وشــك و زەردهەڵگەڕاوەكانــی
ئەجووڵێنێــت ،ســەری هەڵبــڕی و دەســتی بــە گێڕانــەوەی
یادەورییەكانــی كــردەوە .ڕۆژ هــات و ڕۆژ ڕۆشــت
چاوەڕێــی ئــەوە بــووم كــەی گــەورە ببــن و زەماوەندیــان
بــۆ بكەیــن مــن و باوكیــان بڕیارمــان دابــوو بــە یــەك ڕۆژ
زەماوەندیــان بــۆ بكەیــن ،ئاواتــم ئــەوە بــوو منداڵەكانیــان
بگرمــە بــاوەش و ئەوانیــش لەژێــر ســێبەری ئــەو دوو
دارە یــاری بكــەن و مــن ئــاگام لێیــان بێــت ...كاتێــك
گەیشــتنە هــەژدە ســاڵی ئیتــر ئەوانیــش وەك هەمــوو
گەنجــەكان و پیاوانــی ئاوایی،خەریكــی ڕێكخســتن و
كۆبونــەوە بــوون تــازە چەكیــان هەڵگرتبــوو جــار نــا جارێك
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لەگــەڵ باوكیــان و هاوڕێكانیــان ئەڕۆشــتن بــۆ نیشــان
شــكاندن ،ئــەو كاتــە دوژمــن بــەردەوام بــۆ هێــرش كردنــە
ســەرمان خــۆی مــەاڵس دابــوو ،بۆیــە پیاوانــی ئاوایــی
و تــەواوی خەڵكەكــە بــەردەوام بــۆ ڕووبەڕووبوونــەوەی
دوژمــن خۆیــان ئامــادە دەكــرد ،هــەر لــەم كاتانــەدا ئــاوا
بەهاربــوو ،بارودۆخــی ئاوایــی و ئاواییەكانــی تریــش
تێــك چــوو! لێــرە و لــەوێ ئەمانبیســت كــە ڕژێــم شــتێكی
بــە دەســتەوەیە! بــەاڵم تــا هێرشــیان نەكــردە ســەر الدێــكان
نەمانزانــی چ پیالنێكــی بــۆ داڕشــتبووین و بــە خەیاڵــی
كەســدا نەدەهــات بــەو جــۆرە پەالمارمــان بــدات!
لەپــڕ كارەباكــە بــڕا! جگــە لــە ڕووناكــی چراكــە هیــچ
ڕووناكییــەك لــە ژوورەكــە نەمــا ئاخربــەدەم گێڕانــەوەی
بەســەرهاتەكانییەوە تــەواو بــوو بــە شــەو ،بــەاڵم تریفــەی
مانگــە شــەوەكە خەریــك بــوو هەندێــك نــاو حەوشــەی
ڕوونــاك دەكــردەوە...
 نەمــوت هــاكا كارەبــا ببڕێــت؟ ئیتــر تــەواو تــابەیانــی نایەتــەوە بــاش بــوو چراكــەت داگیرســاند ئاگــری
پلیتــەی چراكــە جاربەجــار هــەوای درزی پەنجەرەكــە
یــاری پــێ دەكــرد ...بیــر و خەیــاڵ و مەراقــی الی
بەســەرهاتی كوڕەكانیەتــی ،یــان كۆتایــی چیرۆكەكــەی،
بۆیــە بەسەرســوڕمانە چاوەكانــی هــەر لەســەرێتی!
چاوەكانــی ئەویــش لەســەر تەســبیحەكەی دەســتیەتی،
تاڵــە ســپییەكانی قــژی و سەرپۆشــە ڕەشــەكەی لەگــەڵ
جووڵــەی دەســتی لەژێــر ڕووناکیــی چراكــە دەلەرزیــن،
هەناســەیەكی پــڕ بــە دڵــە لەرزۆكەكــەی هەڵكێشــا و
دیســان هاتەوە گۆ :تا ئەو ڕۆژەی بەر شــااڵوی ئەنفال
كەوتیــن! ڕۆڵــە پەالمارێــك پەالمــار درایــن بەزەییــان بــە
كەســدا نەهاتــەوە! ئــەم دێیــە و دێیەكانــی تــر لەیــەك
ڕۆژدا پربــوون لــە هــاوار و قیــژە و تەقــە و دووكــەڵ!
لــە ئاســمان و زەوییــەوە دراینــە بــەر ئاگــر ،پێشــمەرگە
و خەڵكــی ئاوایــی ئــەو ڕۆژە تــا ئێــوارە بەرەنــگاری
دوژمــن بوونــەوە ،بــەاڵم بــێ ســوود بــوو ،دوژمــن بــە
ســوپایەكی گــەورە و چەكــی قورســەوە هــەر هێرشــی
دەكــرد ،تــا دەمەوئێــوارە ئیتــر هاتنــە نــاو ئاوایەكەمانــەوە!
هەرچــی خەڵكــی ئــەم دێیــە هەیــە ئــەوەی بــەر دەســتیان
كــەوت ڕایانماڵــی ،هــەر بــە تەراكتۆرەكانــی خۆمــان و

زیلــی ســەربازی باركرایــن و برایــن ،نەمــان ئەزانــی بــۆ
كــوێ ئەبرێیــن! بــە دەم هەنســك و گریانــەوە :ئیتــر لــەو
ڕۆژەوە نــە دیــارم بینــی و نــە ڕزگار و نــە باوكیــان...
ئاااای كچەكەم ،ئای چیمان بەســەرهات باســی ڕۆژی
حەشــرئەكەن.
ئــا ..ئــەوە ڕۆژی حەشــربوو ،بەزەییــان نــە بــە گیانــدار
و نــە بــە بــێ گیانــدا هاتــەوە!
بــە بیســتنی ئــەم كارەســاتە تەزوویــەك بــە هەمــوو
لەشــیدا هــات و بــە دەنگێكــی كــزەوە وتــی :ئــەی هــاوار،
واتــا كوڕەكانــت لەگــەڵ باوكیــان بــەر شــااڵوی ئەنفــال
كەوتــوون؟ بەداخــەوە.
 باوكیان لە شەڕی بەرگریدا شەهید بوو و تەرمەكەیبەجێمــا ،دواجــار ئــەو پێشــمەرگانەی مابوونــەوە بەخاكیــان
ســپاردبوو ،گۆڕەكــەی لێــرەوە نزیكــە ،بــەاڵم كوڕەكانــم
ئەنفــال بــوون ،بەڵــێ .خۆزگــە ســەد خۆزگــە منیــش
ڕزگار نەبوومایــە ،ماومەتــەوە بــۆ ئــازار و چاوەڕوانــی
بــێ كۆتایــی! كاتێــك بەزیلــی ســەربازی باركرایــن و برایــن،
شــەووڕۆژێك بەڕێــوە بوویــن ...هەمــوو ئــەو خەڵكــە براینــە
چەنــد شــوێنێك ،مــن ئیــدی لــە هیچێــك لــەو شــوێنانەی
كــە بــۆی برایــن ئەوانــم نەبینییــەوە ،ئاخــر ژن و منــداڵ بــە
جیابوویــن ،پیاوەكانیــش بــە جیــا! خۆزگــە هــەر بەیەكــەوە
ببرایەیــن ،مــن تــا ئێســتە نازانــم ئــەوان چییــان بەســەر
هاتــووە؟!
 واتــە ...تــۆش لەگــەڵ كەســە بــە تەمەنەكانــدا ئــازادكرایت؟
ئــەوان ژیانیــان بــە ئێمــەی ئــازاد كــراوەكان نــەدا،
ئــەوان بڕیــاری مردنێكــی لەســەر خۆیــان بەســەرماندادا
 ،ئەوەتــا بــە چــاوی خــۆت ئەبینــی مــن مــاوم ،گیانیــش
ســەختە دەرناچــێ ،هەناســەیەكی قووڵــی هەڵكێشــا و
دیســان ســەیرێكی دوو دارەكــەی كــرد و وتــی :دوای
ئــەوەی كوردســتان ڕزگاری بــوو خەڵكــی دێكــە ئــەوەی
لــە شــااڵوەكە ڕزگاریــان بووبــوو ماڵێــك پیرەژنێــك و
ماڵێــك پیــرە پیاوێــك ،ماڵێــك دانــە و دووانیــان لــە ڕۆژی
شــااڵوەكە لــە بەختــی خۆیــان لــە شــاربوون ،ئیتــر ئــاوا
وردە وردە چەنــد ماڵێــك گەڕانــەوە ،خــوا لێیــان ڕازی
بێــت ئــەم دوو ژوور و هەیوانەیــان لەجێــگای خانــووە
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ڕووخاوەكــەم بــۆ دروســت كــردم ،ئــەو دوو دارە بەرگــەی
ســووتان و بــێ ئاوییــان گــرت و چاوەڕوانــی گەڕانــەوەی
ئێمــە بــوون ،بــەاڵم تەنیــا مــن گەڕامــەوە بۆالیــان
ئــەوان ئیــدی نەهاتنــەوە ،منیــش لەبــەر ئــەم دوو دارە
هاتوومەتــەوە ،ئاخــر ئــەوان لەگــەڵ كوڕەكانــم لەدایــك
بــوون و هــەر لەگــەڵ ئەوانیــش گــەورە بــوون ،بۆیــە
الی مــن ئەوانیــش هێشــتا زینــدوون و هــەر دەگەڕێنــەوە
ڕۆژێــك ،كاتێــك شــنەی بەیانیــان و ئێــواران یــاری بــە
لــق و گەاڵكانیــان دەكات ،هەســت دەكــەم ئــەوە دیــار
و ڕزگارە و شــنەبایەكە یــاری بــە قــژ و پەرچــەم و
جلــە مرادخانییەكانیــان دەكات ،تەزبیحەكــەی كــردەوە
ملــی و هێزێكــی دایــە خــۆی و هەرچۆنێــك بێــت توانــی
هەســتێتە ســەرپێ ،ڕۆشــت و لــە دۆاڵبەكــەی باوەشــێك
جلــی تــازەی قــەد كــراو و وێنەیەكــی لــە شووشــەكراوی
چوارچێــوەی دارینــی نــا بــە ســینگییەوە ..هاتــەوە و بــە
ئەســپایی لــە جێگاكــەی خــۆی دانیشــێتەوە.
ئەویــش هــەر بــە بــێ دەنگــی و سەرســوڕمانەوە چاودێری
دەكات!
 ئەمە وێنەی كوڕەكانمە.دوو گەنجــی تــازە پێگەیشــتوو لــە شــانی یــەك وەســتاون
دانەیەكیــان دەســتەكانی كردووەتــە نێــو پشــتوێنەكەی و
ســەری بڵند كردووە ،ئەوی تریشــیان دەســتێكی خستووەتە
سەرشــانی براكــەی و لــە ژێــرەوە بــە زەردخەنەیەكــی پــڕ
لــە هیــواوە ســەیری ژیــان دەكات.
ئــەم چەنــد دەســتە جلــە تازەیــەش كــە ئەیبینیــت
بــۆ كوڕەكانــم كڕیومــە و داومەتــە دووریــن ،ئاخــر بــا
حــازر بــن نــەوەك لــە نــاكاو بێنــەوە ،ئــەوان چەنــد ســاڵە
بــراون ،بەخــوا ئێســتە جلەكانیــان شــڕو پــڕ بــووە ،ئــێ
ئەوكاتــە میوانمــان زۆر ئەبێــت ،بــا جلــی تازەیــان لەبــەر
بێــت ،هــەر لەبــەر ئەوەشــە لــەو كاتــەوەی بــۆ ئــەم ئاواییــە
گەڕاومەتــەوە دەرگای حەوشــەم دانەخســتووە ،شــەو و
ڕۆژ كراوەتــەوە! نــەوەك لــە درنگانێكــی شــەودا بێنــەوە و
مــن خــەوم لــێ كەوتیبــێ و زۆر لــەدەرگا بــدەن!
تــا دوا هەناســەم هــەر چاوەڕوانیانــم تــا ئــەو كاتــەی
ڕوحەكانمــان بەیــەك شــاد دەبنــەوە ،چاوەكانــی لەســەر
وێنەكــە بــوو ،دەســتە لەرزۆكەكانــی بــە دەموچــاوی

كوڕەكانیــدا دەهێنــا ،بــێ ئــەوەی دایــە گوڵــی ئــاگای
لــێ بێــت خێــرا هەســتا و ڕۆیشــتە نــاو حەوشــە ،هەرچــی
گریــان و فرمێســكی ناخــی بــوو پەنگــی خواردبــووەوە،
بەیەكجار وەك باوبۆران لە ناخی دەری كردن! نەیویســت
لــە بەرچــاوی ئــەو بگــری ،هــەر بــەدەم هەنســكەوە
ڕۆیشــتە بەرانبــەر دارتــووەكان ،لــە ژێــر تریفــەی مانگــە
شــەوەكە و هەندێــك لــە ڕووناكــی چراكــە كــە لەودیــو
شووشــەی پەنجەرەكــەوە بــەر دارەكان دەكــەوت توانــی بــە
جوانــی تێــر تێیــان بڕوانێــت ،چــاوە فرمێســكاوییەكانی بە
تــەواوی گــەاڵو لقەكانیانــەوە دەگێــڕا ،ئەوانیش چەشــنی
دایــە گوڵــی لــە چاوەڕوانــی كــوڕەكان شــیوەنیان دەگێــڕا،
فرمێســكیان بــۆ یادەوەرییەكانــی چەنــدان ســاڵەی
پێكــەوە بوونیــان دەڕشــت و هەناســەی بــێ ئومێدییــان
هەڵدەكێشــا ،خۆزگەیــان بــە ڕۆژانــی چاوشــاركێ و
لێكردنــەوەی تووەكانیــان دەخواســت ،ئاوڕێكــی بــۆ
الی دەرگای حەوشــە دایــەوە ،هێشــتا لەســەر پشــتەو
ئەویــش لــە چاوەڕوانــی پێدانــی مــژدەی گەڕانــەوەی
كوڕەكانــە بــە دایــە گوڵــی و دارتــووەكان ،بیــری الی
دایــە گوڵــی و ئازارەكانــی بــوو كــە بــە تەنیــا جێــی
هێشــتووە ،بۆیــە خێــرا فرمێســكەكانی ســڕی ،گەڕایــەوە
بۆ الی دەرگای ژوورەكەی كردەوە و ڕۆیشــتە ژوورەوە،
وێنــەی كوڕەكانــی و جلەكانیــان هێشــتا لــە باوەشــێتی و
هــەر بــەو شــێوەیە بــە پــاڵ كەوتوویــی لەســەر جێگاكــەی
خــەوی لــێ كەوتــووە ..ڕووی دەموچــاوی لــە دوو دار
تووەكەیــە ،بــە ئەســپایی ڕۆیشــتە نزیكــەوە لێفەكــەی
دا بــە ســەریدا ،دانیشــت بەدیارییــەوە و زۆر ســەرنجی
ڕوخســاری دا ،جارێكــی تــر هــەوای درزی پەنجەرەكــە
یــاری بــە ئاگــری چراكــە دەكــرد ،بۆیــە تاڵــە ســپییەكانی
ســەری شــۆڕبوونەوە ،فرمێســكەكانی لەگــەڵ هەناســە
قەتیــس ماوەكانــی ســەمای مەرگیــان دەكــرد.
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