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کەژاڵ

کوێستان ئەحمەدپوور
)بانه (

ئێوارەیەکی مانگی سەرماوەز بوو، باران دەباری، ئاسمان گرژ و تاڵ بوو، هەورەکان دەیانگرماند.
کــەژاڵ لەبارێکــی ئێجــگار خراپــدا بــوو، پــارەی پــێ نەمابــوو و کەسیشــی نەدەناســی، دەســتەوئەژنۆ 
لــە نێــو خێوەتەکــەی دانیشــتبوو، هیــوا بــە قامکــە چکۆلەکانــی دەســتی کایــەی دەکــرد، کەژاڵیــش بــە 
ــاوە و هیچــی  کەوچکێــک نێــو مەنجەڵــی ســەر چراکــەی تێکــەڵ دەدا و تەنیــا خــۆی دەیزانــی کەمــێ ئ
ــە  ــا و ل ــی دەکێش ــار مل ــوا جاروب ــد، هی ــوای دەخەڵەتان ــاوا هی ــوو ئ ــەک دوو ڕۆژ ب ــەوە ی ــە، ئ ــر نیی ت
مەنجەڵەکــەی دەڕوانــی، بــەاڵم دوای ملمالنێیەکــی زۆر لەگــەڵ برســییەتی و چــاو دزینەوەکانــی دایکــی، 

لــە جێــی خــۆی خــەوی لــێ دەکەوێــت.
کــەژاڵ بــێ ئۆقرەیــە، لــە هیــوا دەڕوانــێ، هەناســەیەکی قــووڵ هەڵدەکێشــێ، هەڵدەســتێتە ســەر پــێ و 
بــە بەتانییــەک هیــوا دادەپۆشــێ، دڵــی وەک ئــاوی ســەر ئاگــردان دەکوڵــێ، بــێ دەنــگ فرمێســکەکانی 
هەڵدەوەرێــن، لووشــە لووشــیەتی و بــە داوێنــی کراســەکەی دەم و لووتــی دەســڕێ. لــە ژێــر پێخەفەکــەی 
وێنەیــەک دەردێنــێ، چەنــد جــار خــۆی بــەم الو ئــەوالدا ڕادەوەشــێنێ و لەبــەر خۆیــەوە دەناڵێنــێ: ئــاخ 
شــەماڵ... ئــاخ... دەزانــی؟ نــا! نازانــی! تاقانەکەمــان دوو چڵــە ئێســکی لێمــاوە، ئــەو یــەک دوو ڕۆژە 

هیچــی نەخــواردووە.
ســەری بــۆ ســەر ئەژنــۆی شــۆڕ دەکاتــەوە، لــە قڵپــەی گریانــی دەدا: نازانــی!... نــا... نازانــی چیمــان 
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بــە ســەر هاتــووە. دوێشــەو تەرمــی منداڵێکــی 
ســێ ســاڵەیان دۆزیبــووەوە، چەنــد ڕۆژێ بــوو دیــار 
ــە و کەســیش  ــوو، دوایــی دەرکــەوت ڕفاندوویان نەب
ــرای  نەیزانــی کــێ بــووە، ئــەم بەیانییــە زوو دوو ب
گەنجیــان بــە هەڵواســراوی دیبــووەوە، ئیتــر... 

ــرم. ــە دەگ ــوێ بەرگ ــەی و ک ــم تاک نازان
بــە چــاوە ســوور  هەناســەی ســوار بووبــوو، 
ــەوەی  ــوو، وەک ئ ــە ڕاماب ــی لەوێنەک هەڵگەڕاوەکان

چاوەڕوانــی وەاڵمێــک بێــت.
کوتوپــڕ گوێــی لــە دەنگــە دەنــگ و هاتوهــاوارێ 
لــە دەرەوە دەبــێ، کەســێ لــەو نزیکانــەوە هــاواری 
دەکــرد: »زوو، زوو بکــەن، فریــا کــەون« ئەویــش 
دەشــڵەژێ و بــە پەلــە لەچکەیــێ لــە ســەر و ملــی 
دەهاڵێنــێ و دەچێتــە دەرەوە، کۆمەڵــێ ژن و پیــاو 
ــەرخۆ  ــە س ــن. ل ــوارەوە هەڵدێ ــەرەو خ ــێ ب دەبین
بــەرەو خەڵکەکــە دەڕوات، لــە پشــتەوەی هەمــووان 
ڕادەوەســتێ، جارجــار مــل دەکێشــێ و لــە پێشــەوە 
دەڕوانــێ، قەرەباڵغــە و هیــچ شــتێک نابینــێ، یەکێ 
لــە نێــو خەڵکــی دەنــگ بــەرز دەکاتــەوە و دەڵــێ: 
»لێــی گەڕێــن، لێــی گەڕێــن، ناحەقــی نییــە، ئەمــە 

کــەی ژیانــە ئێمــەی تێدایــن«.
ــەژاڵ  ــەردەم ک ــە لەب ــەڵ و ڕووتەڵ ــی ڕەق پیاوێک
وێســتا بــوو. دەســت هەڵدەبــڕێ: »کاکــە مەهێڵــن، 
جــارێ  هەمــوو  گوناحــن«.  منداڵەکانــی  و  ژن 
کــە کەســێ قســە دەکات، خەڵکەکــە دەکەوێتــە 

جموجــووڵ و ســەر بــەم الوالدا دەلەقێنــن.
مــام خــدر کــووڕ ڕاوێســتابوو، تــووڕە دەبــێ و بــە 
ــە  ــێ: ئەمان ــک دەکات و دەڵ ــە خەڵ قەڵســی ڕوو ل

چییــان لــە مــن دەوێ!؟ چیتــان لــە مــن دەوێ!؟
ژن و منداڵەکانــی لــە قوژبنێــک هەڵترووشــکا 
بــوون، تــەواوی ســەر و چــاوی خۆیــان ڕنــی بووەوە 
ــێ  ــوو جــارێ ب ــان هەم ــان و زریکەی و دەنگــی گری
دەنگــی دەپســاند. مــام خــدر منگەمنگــی بــوو، 

دەســتەکانی بــە چــەپ و ڕاســتدا هــەڵ دەســوڕاند: 
ــەر دەدەم، بەشــکم  ــۆم ب ــە خ ــاور ل ــە! ئ ــار نیی چ
ــێ  ــچ نەب ــەوە، هی ــا بگات ــە دنی ــێ ل ــی یەک ــە گوێ ب

ــت. ــان بێ ــم ڕزگای منداڵەکان
کــەژاڵ ســەر و چــاوی تێــک چــوو بــوو، ترســاو و 
تۆقــاو، ڕەنگــی بــە ڕوویــەوە نەمابــوو، ئەژنۆی شــل 
بووبــوو و هەڵدەلــەرزی، لــە تــاو ئــەو پیــرە پیــاوە 
ــاری و  ــاران دەب ــووەوە. ب ــر چووب خەمــی خــۆی بی
تــەواوی لەشــی خووســابوو، برژۆڵــی چــاوی قــورس 

بووبــوون و هەمــوو شــتێکی بــە تارمایــی دەبینــی
لــە پــڕ کەســێکی نامــۆ لــە پەنــای ڕادەوســتێت، 
ژنێکــی کەڵەگــەت، ئەویش ســەروچاوی داپۆشــیوە، 
دەســت دەخاتــە ســەر شــانی کــەژاڵ و لــە پێشــەوە 
دەڕوانــێ، بــە دەنگێکــی بــۆڕ کــە بــە ئەســتەم 
دەردێ دەڵــێ: »هەمــوو لێــرە فەوتایــن!«. ئەویــش 
لەبــەر  ورت  ورتــە  بــە  دەداتــەوە،  لــێ  ئــاوڕی 
خۆیــەوە دەڵــێ: »ئــای ئــەم بەســتەزمانەش خــەم 

ــوات!«. دەخ
مــام خــدر بــە دەســتە لەرزۆکەکانی شــەقارتەکەی 
هــەڵ دەکات و بــە تاســەوە ئاورەکــە بــە خۆیــەوە 
دەنێــت، کەســانێ بــەرەو ڕووی هەڵدێــن تاکــوو 
لــەم  خدریــش  مــام  بیکوژێننــەوە،  و  بیگــرن 
گێــژاوەدا دێ و دەچــێ وەک ئــەوەی ســەما بــکات.. 
خەڵکەکــە بــەرەو دواوە دەکشــێنەوە، کــەژاڵ تاکــە 

ــێ. ــێ بەجــێ دەمێن کەوشــەکەی ل
ــەی  ــی دەدا بەرگ ــەکەت هەوڵ ــات و ش ــەژاڵ م ک
ئــەم ئــازارەش بگرێــت، لەوانــە بــوو لــە ســەر خــۆ 
ــو  ــە نێ ــد ل ــتی تون ــە دەس ــە کەڵەگەتەک ــێ، ژن بچ
قامکەکانــی گــرت و دڵخۆشــی دایــەوە: »دنیــا بــە 
ــە گەڵــی  ــگا ل ــە ڕێ ــە ل خەمــان پێــک نایــەت«. ژن
دەکەوێتــە قســە بــە ئەســپایی لێــی دەپرســێ: 
ــە الرە  ــش ب ــد کەســن؟« ئەوی ــوە چەن ــەرێ ئێ »ئ
ملیــەوە دەڵــێ: »تەنیــا خــۆم و کوڕەکــەم .. چــوار 
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ســاڵیەتی«. ژنەکــە – »ئاوەهــا! ئــەی چــۆن بــوو 
ڕێــی هەندەرانــت گرتــە بــەر... ئافرەتێکــی گەنــج و 
منداڵێــک، نــە دەترســای!؟«. ئەویــش وەک ئەوەی 
خەمەکانــی ســەرڕێژ بووبــن لــە چاوترووکانێکــدا 
ــەم، مامۆســتا  ــی خــۆی ال هەڵڕشــت: »مێردەک دڵ
بــوو، تۆمەتێکیــان بــۆ ســاز کــرد و بــە نهێنــی لــە 

ــێدارەیان دا«.  س
ژنــە بــە ڕوومەتــی خۆیــدا دەکێشــێ: »ئــەی 

ڕۆ!«.
ــردم،  ــاڵ ک ــێ ت ــان ل ــەزوورم ژیانی ــی خ ... ماڵ
کوڕەکەمیــان لــێ ســتاندم، ڕێــی یاســام لــێ گرتــن، 
هیچــم پــێ نەکــرا، چــار نەبــوو نیــوە شــەوێ هیــوام 
ــگای ســەخت و هەڵەمووتــی  ــد و هەاڵتیــن، ڕێ ڕفان

زۆرمــان بڕیــوە تــا گەیشــتووینەتە ئێــرە.
کــەژاڵ کوتوپــڕ وێســتا، ســەر هەڵدێنــێ. لــە 
جێیــەک  هەمــوو  دەڕوانــێ،  خــۆی  دەوروبــەری 
ــە  ــی ل ــەواوی لەش ــووە. ت ــگ کەوت ــە و درەن تاریک
کەڵەگەتەکــە  ژنــە  ســەیری  دەزیڕێنــێ،  ســەرما 
ــوو، ئێمــە  ــە خــۆم نەب ــاگام ل دەکات و دەڵــێ: »ئ
زۆر دوور کەوتووینەتــەوە. هیــوا بــە تەنیایــە و لــە 
هەورەگرمــە دەترســێ، دەبــێ زوو بگەڕێمــەوە.«
ــد  ــتی تون ــڕ دەس ــە پ ــە ل ــەوە، ژنەک ــاوڕ دەدات ئ
ــش  ــدا ڕایدەکێشــێ، ئەوی ــە دوای خۆی ــرێ و ب دەگ
ــەرەی  ــە ق ــەاڵم ل ــەوە، ب ــگاری ببێت ــەوێ بەرەن دەی
نایــەت، دەقیژێنێــت: »ئــەی هــاوار... فریــام کــەون 
... ئــەی هــاوار ...«. دەنگــی لــە نێــو ڕەشــماڵی 
شــەودا ون دەبــێ، ژنەکــە بــە ڕاکێــش ڕاکێــش بــۆ 
قــەراخ حەســاری تەلبەندەکــەی دەبــات، لە دوورەوە 

دەنگــی وڕەوڕی چەنــد ســەگێک دەبیســترێت.
ژنەکــە بــە ئارامــی سەرپۆشــەکەی لــە ســەرخۆی 
ــە ســەریا هــاوار  ــات، کــەژاڵ ڕادەچڵەکــێ، ب ال دەب
دەکات و دەڵــێ: »چیــت لــە مــن دەوێ!؟ تــۆ 
ــە  ــاڵ ب ــێ: »ئۆب ــش دەڵ ــەم«. ئەوی ــی!؟ تێناگ کێ

ئەســتۆم، زۆر جوانــی«. هەوڵــی دەبــاز بــوون 
دەدات، ناتوانــێ، تــف لــە ڕوخســاری دەکات و 
دەڵــێ: »ئەی ســووک و بێ ئابــڕوو... هیچوپووچی 
ــد  ــەی تون ــە دەســتی دەم و چەناگ ــاز....« ب فێڵب
دەگوشــێ و قســەکانی پــێ دەبــڕێ. تونــد نێــو 
قــەدی دەگــرێ و بــە قــەد پیــرە دارێکــەوە جووتــی 
دەنگێکــی  بــە  و  دەبــێ  دەســتەومالنی  دەکات. 
پیاوانــە پێیــدا هەڵدەڵــێ: »دەزانــی شــتێکی جــوان 
ــەوە زۆر  ــە تەڕان ــەم جل ــوالرت ب ــاوی! لەش و بەرچ
جوانتــرە« بــە هێــز و گــوڕەوە تونــد لــە باوەشــی 
دەگــرێ و بــە خۆیــەوەی هــەڵ دەگڵۆفــێ، ئەویــش 
لــە شــەرم و هەیبەتــا لــە جێــی خــۆی وشــک بــووە، 
پیاوەکــە لەچکەکــەی لــە ســەری دادەکەنــێ... بــۆن 
ــۆزاو و الملیــەوە دەکات، کەژاڵیــش  ــە پرچــی ئاڵ ب

ــدا دەدرێ. ــە زەوی ــێ لەبەردەســتی ب وەک تەرم
... درەنگانــی شــەو بــوو، بــە هــۆش خــۆی 
هاتــەوە، نووزەیەکــی لێــوە دێ، ویســتی هەســتێتە 
بــەری دڕاوە و  ناتوانــێ، جلەکانــی  ســەر پــێ، 
ــێ،  ــازارا دەزیڕێن ــە ئ ــراوە و ل ــەواوی لەشــی کوت ت
بیــری الی هیوایــە و لــە تــاوی، عــەرزی بــە چنگــی 

ــی. ــەڵ دەکۆڵ ه
بــێ وچــان لــە ســەر ئەژنــۆی دەڕۆیشــت، کاتــێ 
بیــری هاتــەوە چــۆن بــووە دیلــی دەســتی ئــەو 
چەپەڵــە، ڕقــی لــە خــۆی دەبــووەوە، چەنــد جــارێ 
ــنگە  ــە الرە الر و س ــایەوە، ب ــەوە و ڕش ــی دای ئێق
خێوەتەکــەی،  نزیکــی  گەیانــدە  خــۆی  خشــکە 
ــاو،  ــوڕ و چڵپ ــە ق ــوو ل ــڕ بووب ــەک پ ــوو جێی هەم
کەمپەکــە وێــران بووبــوو، کــەس نەدەبینــرا، بــەاڵم 

ــرا. ــان دەبیس ــگ و هاواری ــە دەن دەنگ
بــە پەلــە چــووە نێــو خێوەتەکــە، ژوورەکــە پــڕ 
بووبــوو لــە قــوڕاو، هیــوا خــۆی گرمۆڵــە کردبــوو و 
هــەڵ دەلــەرزی. کــەژاڵ لەتــاوی خەریــک بــوو شــێت 
بــێ، پەالمــاری هیــوا دەدات و دەیباتــە دەرەوە. 
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هێــزی ڕۆیشــتنی نەبــوو، قاچەکانی دەنووشــتانەوە، 
ــد جــارێ دەکەوێــت. لێــوە وشــک و  ــەت چەن تەنان
قڵیشــاوەکانی دەبزوێنــێ، هیــوا دەدوێنــێ: »کــوڕم 
ــێ، بەڵێنــت پــێ  ــاش دەب ــوا، هەمــوو شــتێک ب هی

دەدەم، قــەت قــەت بــە جێــت ناهێڵــم«.
هیــوا ددانەکانــی لێــک دەدران، لــە ڕوخســاری 
هــەڵ بــزڕکاوی دایکــی دەڕوانــی، زوو زوو چاوەکانی 
لێــک دەنــان و دواجــار دەم بــە ســینگی دایکییــەوە 
دەنــێ، ئەویــش ڕایدەوەشــێنێ، یــەک - دوو زللــەی 
لــێ دەدات و بــە خەمبارییــەوە دەڵــێ: »مەنــوو... 
هیــوا... کــوڕی جوانــم... مەنــوو.... نابــێ بنــووی 

هیــوا....«.
وردە  نەجوواڵنــەوەش  ئــەم  ناجووڵێــت،  هیــوا 
ــەر  ــی، دەســتی ب ــو دڵ وردە ترســی خســتبووە نێ
قــول و قاچــە ســڕ و ســاردەکەی دەکــەوێ، لــە 
ئــەم ال و ئــەو الی خــۆی دەڕوانــێ و هــاوار دەکات: 
ــام  ــەوێ، فری ــام ک ــێک فری ــاوار... کەس ــەی ه »ئ
کــەون...«. کــەس نەبــوو بــە دەنگییــەوە بچێــت، 
دڵــی تونــد لێــی دەدا، هەناســەی بــۆ نەدەکێشــرا، 
ــێ،  ــی ناب ــە قوڕگ ــتی ل ــێ دەس ــەوەی کەس وەک ئ
ــەڵ  ــوڕ ه ــە ق ــک ل ــوو مۆنیمێنتێ ــان وەک هەردووکی
کشــا بــوون، کــەژاڵ هێــواش ســەری بــۆ الی ســەری 
هیــوا دادەنوێنــێ و پچڕپچــڕ الی الیــەی بــە گوێــدا 

ــێ.... دەخوێن
ئەی داد هەی، بێ داد کوڕی شیرینم

بنوو درەنگە شەوگار درێژە و دنیا بێ دەنگە
بنوو بەرهەمی ژینی ڕابردووم  
تەنیا ئاواتی عومری ڕابردووم
ڕۆڵە الی الیە کوڕم الی الیە

ڕۆڵە الی الیە
جەرگم الی الیە ....


