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هەنگاوەکانم

شکار عەبدوڵاڵ
)کەرکووک(

بــۆ ئــەو خوشــك و برایانــەی كــەس بەڕوونــی تێنــاگا لەپێنــاوی چ ئامانجێكــدا دڵۆپــی خوێنیــان ڕژا.... 
شه پێشكە

ڕۆژگارێــك تێپــەڕی و مــن بــەردەوام بــووم لــە ڕۆیشــتن، تێكۆشــانی مــن هیــچ ســوودی نەبــوو. هەنــگاوی 
ڕۆیشــتنەكانم تەنیــا بــەرەو دواوە پەلكێشــیان دەكــردم. بــۆ چارەســەركردن، حەتمــەن پزیشــكم كەوتە یاد، 
هەنــگاوە پێچەوانەكانــم منیــان گەیانــدە بــەر دەرگای پزیشــكێك، كەچــی پێــی وتــم: هیــچ نەخۆشــییەكی 
جەســتەییت تێــدا بــەدی ناكــەم و دەوای تــۆ الی مــن نییــە، لیســتێكی ســەردانیكردنم بــۆ چارەســەركردن 
داڕشــتەوە)دەروونزانێك، مەالیــەك، پیاوچاكێــك، دانایــەك، دەی ئیتــر جادووگەرێكیــش(، خــۆ كەســیان 

بوێــری پێشــنیاری چارەســەرێكیان بــۆ نەكــردم. 
ســەری خۆمــم هەڵگــرت و بــە هەنــگاوی ورد ورد دەڕۆیشــتم و ئــەو دەمــەی گەیشــتمە بــەردەم پشــتی 
شــاخێك، بــێ یــەك و دوو كەوتینــە حەكایەتكــردن. ئــەو وتــی: مــن توانایــی چارەســەركردنی ئــەم دەردەم 
ــی  ــگاوە خواروخێچەكان ــی و هەن ــم بین ــد دڕكێك ــا چەن ــام، تەنی ــاخەكەیدا هەڵزن ــە ش ــك ب ــە، كاتێ هەی
منیــان تاڵتــر دەكــرد، تۆپــەكان پشــتی ســەریان لــێ كردمــەوە، كەچــی گورگــە كــۆن نشــینەكانی ســەر 
چیــا وتیــان: نــەك تەنیــا پشتەســەرت، هەمــوو جەســتەت بشــێوێنرێ بــە ئێمــە چــی! خــۆ گۆشــتی تــۆ 
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ــن،  ــە خاكێكــی زێڕی خۆراكــی ئێمــه نییــە! ئێمــە ل
ئاســمانێكی خاوێنــدا ژیــان بــەڕێ دەكەیــن، ئێوەش 
ــە خاكێكــی زێڕیــن دەنێژرێــن و لەپــاش ملــە بــە  ل

بەورەكانــی چیــا ناوتــان دێنیــن. 
ســەرم هەڵبــڕی و دووبــارە هەنــگاو بــە هەنــگاوم 
دەژمــارد، لووتكــەی چیــام بەرچــاو كــەوت، دەی.. 

خۆشــی لەخــۆم مــن گەیشــتمە لووتكــە! 
ــە دوورەوە تیــری دڕكــە  ــەی ل ــەو ژیژکان ــەاڵم ئ ب
ژەهراوییەكانیــان منیــان پێــكا و فڕێیــان دامــە 

دۆڵــی نێــوان دوو چیاكــە. 
دەی خــۆ خێــری پێــوه بــوو: دوای ئــەو كەوتنــە 
ــگاو  ــەرەو پێشــەوە هەن ــار ب ــە دواج ــم ل ــن توانی م

بنێــم! 
هەســارە  لمــی  ژێــر  كەوتمــە  جارەیــان  ئــەم 
گەڕۆكەكانــی ئاســمانێكی ســوور، ئــەم جارەیــان 
ــە  ــدی كۆمەڵ ــان دامــە خــوارەوە، لەنێوەن كــە فڕێی
ــە  ــەم گەل ــەوە، ئ ــم بینیی ــی ســەیردا خۆم خەڵكێك
هەمــوو ئەندامەكانــی پاشــا بــوون - هەموویــان 
پاســەوان،  نــە  كەچــی  لەســەرنابوو،  تاجیــان 
ــێدارەدانیان  ــە س ــەڵەی ل ــە مەقس ــێر، ن ــە شمش ن
هەبــوو، تــۆ بڵێــی ئەمــە خەیاڵــە بێســەرواكانی 
خــۆم نەبــێ؟ نــا پێــم وانەبــوو. ئــەوان نــان نەبــوو 
ــن  ــتی ڕۆژگارە! م ــوت دەس ــی دەیان ــۆن، كەچ بیخ
ئەوكاتــە دەمــێ بــوو دركــم كردبــوو مــرۆڤ دەســتی 
لــەوە هەیــە نــەوەك ڕۆژگار، دەی بەهەرحــاڵ، ئــەم 
گەلــە هەنگاویــان جیــاواز بــوو، ئــەوان لــە لووتكــە 
ــتن،  ــە دەڕۆیش ــی دیك ــەرەو دانەیەك ــەوە ب چیایەك
ــەوان ســەرابی  ــی ئ كەچــی هەمــوو لووتكــە چیاكان
دەریــای  ئاســتی  لــە  كــە  بــوو  تەختاییــەك 

خاكەكەیــان نزمتربــوو. 
لەپێــش چــاوم  لێڵــی گوڵــە ئەرخەوانییــەكان 
ــە  ــن، كەچــی خۆڵەمێشــی ئاگرەك ــر دەركەوت ڕوونت
هەموویانــی تاســاند، كەمــێ لــەو شــارە نەفرەتییــە 

دووركەوتمــەوە و لــە نــاكاودا هەســتم بەهیــچ بــوون 
كــرد، بۆشــاییەك ناخمــی ورووژانــد و ئامــاژەی بەوە 
كــرد ناخــم تینــووی خوێنــی ســوورە. مــن ویســتم 
ــان  ــە ژەهراویی ــەوە ك ــە بخۆم ــەو ژیژکان ــی ئ خوێن
كــرد.  منیــان  هەنــگاوی  چارەســەری  و  كــردم 
بیرۆكەیــەك قاچەكانمــی وەســتاند: لەبــری خوێنــی 
ئــەوان، مــن دەبــێ تاڵــە ژەهراوییەكانیــان بــدزم، تۆ 
بڵێــی بــە بــێ دڕك، تەنانــەت بەخەیاڵیــش بوێــرن 
ــەم  ــتی ب ــەگەكەم، هەس ــەن! س ــراوی بك ــن ژەه م
مەبەســتەم كــرد، ڕۆیشــت بۆنێكــی دڕكــە مــل پانــە 
خۆماڵییــەكان بــكا كــە بــە نائومێدییــەوە گەڕایەوە، 
وتــی: نەخێــر ئێــرە نــا، ژیــان لێــرە بوونــی نییــە. 

منیــش تــا پێــم كــرا بەخێرایــی ڕام كــرد! 
دووبــارە گەڕامــەوە ســەر خــووی پێشــووم و 
بــەرەو دواوە هەنگاوەكانــم دەڕۆیشــتن،  دیســان 
گلەییــم لــەو خاكــە كــرد كــە بەســەریدا هاموشــۆم 
ــێ  ئــەو وتــی: مەگــەر  هەڵــەی منــە!  دەكــرد، وەل
ســنووری ئێــوە ســنووری دواكەوتنــە، بــە گوێــرەی 
هەنگاوەكانــی بــەرەو پێشــچوونتان بــەرەو دواوە 
دەگەڕێنــەوە. بــەدەم گریانــەوە وتــی: ڕوحــی ئێــوە 
شــەكەتە، هەمــوو جوانییەكتــان تەنیــا ســەرابێكە، 
هەمــوو  كەوتنێكــە،  ســەركەوتنێكتان  هەمــوو 
پووڵەكانتــان قەڵــپ و ســاختەیە و هیچــی تــر، 
شــیوەنگێڕان قــەدەری حەتمــی ئێوەیــە، هــەر بۆیــە 

ــن! ــەر دانەوێن ــەدەرە س ــەو ق ــەر ب ــرێ بەرانب ناك


