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مەرگی ناوادە

ستیڤان شەمزینی
)سوێد(

ــوو،  ــاران هەڵکوڕماب ــری بەرب ــو وەک کۆت ــی ڕزی ــییەکی کۆن ــەر کورس ــڕەکەی لەس ــە ژوورە ساردوس ل
بیــری لــە تابلۆیەکــی ئەفســووناوی دەکــردەوە، وەک وێنەکێشــێک ناوبانگــی پــێ پەیــدا بــکات، لــە 
نــاکاو بیرۆکەیەکــی ترســناک بــە مێشــکیدا هــات، تابلــۆی ئافرەتێــک لێوانلێــو لــە جوانــی و سەرســامکار 
ــاوی  ــە ن ــە تابلۆیەکــدا کــرد ب و باڵکێــش بکێشــێ! فڵچەکــەی خســتە کار، نزیکــەی یــەک ســاڵ کاری ل
»شــازادەی خەونــەکان!«، ئــەو تابلۆیــەی »شــاکار« کــە لــە نێــو خەڵکــدا بــە »شــاکاری دەســتڕەنگین« 
ناوبانگــی ڕۆیشــتبوو، نــەک بــووە جێگــەی ڕەزامەنــدی بینەرانــی ســێیەمین پێشــانگای، بەڵکــوو ســەرنجی 
خــودی خۆیشــی ڕاکێشــابوو، بــە جــۆرێ ڕۆژانــە پێنــج جــار، هــەر جــارەی بــۆ مــاوەی پێنــج خولــەک لــە 

تابلۆکــەی دەڕوانــی.
ــەو  ــە خ ــار ل ــێ ج ــەوانە س ــار ش ــوو، زۆر ج ــەی هەب ــەر تابلۆک ــە هەمب ــەیری ل ــتێکی س ــاکار هەس ش
ــک  ــوو، جارێ ــدا دروســت دەب ــە دڵی ــە، ل ــەر تابلۆک ــە بەرانب ــەر جــارەو وەسوەســەیەک ل ــی، ه ڕادەچڵەک
بــە تابلۆکەشــییەوە ماڵەکــەی دەســووتا، جارێــک الفــاو دەهاتــە ماڵەکەیــەوە و تابلۆکــەی دەخووســاند، 
جارێکــی دی پۆلــە چەتەیــەک دەهاتنــە ســەری و تابلۆیەکەیــان لــێ دەدزی، خــودی خۆیشــی ســەری لــە 
جــادووی تابلۆکــەی دەرنەدەکــرد، ئەوەنــدە لێــی ڕامابــوو، پێیوابــوو ئــەو ژنــە لــە ژیانــی واقیعیشــدا هەیــە 
و لــە دوورگەیەکــی دوورە، هەنــدێ جاریــش بــەدەم هەڵدانــی پێکەکەیــەوە دەیگــوت مــن نازانــم چــۆن ئــەم 
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ــگ  ــدا ڕەن ــەی تابلۆیەک ــە بۆت ــە ڕاســتییەم ل خەیاڵ
کــرد؟! هەمیشــە و هەمــوو کات لەگــەڵ خۆیــدا لــە 
بــارەی تابلۆکەیــەوە دەدوا، ئەوەنــدەش هۆگــری 
بووبــوو، لــە ترســی لەناوچوونــی کاتــی خەوتــن 
لــە تەنیشــت خۆیــەوەی دادەنــا، یــان کــە لــە 
ــی  ــرد، خەڵک ــەڵ خــۆی دەیب ــوو لەگ ــاڵ دەردەچ م
بــەوە دەناســییەوە  ئــەو کەنــارە »شــاکار«یان 
تابلۆیەکــی قەبــارە گــەورەی لــە بــن هەنگڵیــدا 
ــوت  ــە تەوســەوە دەیان ــووە، کوڕوکاڵیــش ب هەڵگرت

ــە. ــە جوانەک ــۆی ژن ــوڕی تابل ک
وەسوەســەکانی  لەگــەڵ  کات  هەمــوو  شــاکار، 
خۆیــدا دەژیــا، خەیااڵتــی ســەیری هەبــوو، کاتێــک 
ــد ڕۆژ دواتــر  پێشــبینی مەرگــی باوکــی کــرد، چەن
باوکــی ماڵئاوایــی لــە ژیــان کــرد، جارێکــی تــر 
ــی وەســتاندی،  ــی منداڵ ــی »ملکــۆ«ی هاوڕێ مەرگ
پێیوابــوو تووشــی هەمــان ئــەو نەخۆشــییە دەبێــت 
کتومــت  کوشــت،  دێرینــەی  هەڤاڵــە  ئــەو  کــە 
ــە جەســتەی  ــان نەخۆشــی ل دوای دوو ســاڵ، هەم
ــە  ــا ل ــاری دەری ــە کەن ــەو ل ــەوت! ئ ئەویشــدا دەرک
ــوو  ــە هەم ــا، ل ــدا دەژی ــارد و بچووک ــی س کووخێک
کــەس دوور بــوو، تەنیایــی لــە هەســتی ئــەودا بــوو، 
چونکــە پێیوابــوو هیــچ کــەس ئەویــان وەک خــۆی 
و بــاوەڕە ســەیرەکانی بــۆ قــووت نادرێــت، هــەر لــە 
ــە  ــەزی ل ــت و ح ــای خۆشەویس ــەوە دەری منداڵیش
ــە  ــک ل ــرد. جارێ ــووڕەکان دەک ــەپۆلە ت ــی ش بینین
ســیمینارێکدا گوتبــووی، الی مــن دەریــا شــاعیرێکە 
شــەپۆلەکان گەروویەتــی. لــەالی »ئەســکەندەر«ی 
لــە  بەیانیــان  دەریــا  گوتبــووی  کتێبفرۆشــیش 
ــاز دەکات و بــە  کچێکــی شۆخوشــەنگ دەچێــت، ن
لەنجــەوالرەوە خــۆی دەنوێنێــت، شــەوانیش لــە 
جەنەڕاڵێکــی چوارشــانەی گۆشــتنی تــووڕە دەچــێ 
کــە هیــچ شــتێک لــە هێــرش و شــەپۆلدان ڕای 

ــرێ.  ناگ
ئێوارەیەکیــان کــە بــە ئــازاری نەخۆشــییەکەیەوە 
خــۆی،  بەردەوامــی  پیشــەی  وەک  دەتالیــەوە، 
ســەیری تابلۆکــەی دەکــرد، بــەاڵم ئــەوەی بینینــی 
ــۆ  ــردەوە، ب ــا ک ــوو جی ــی پێش ــارەی لەوان ــەم ج ئ
یەکــەم جــار عەشــق ختووکــەی دا، بڕیــاری دا 
عاشــقی »شــازادەی خەونــەکان« بێــت! گوتیشــی 
»شــازادەی خەونــەکان لــە خــەو بێــدار دەکەمــەوە، 
چونکــە ئەویــش پێنــج جــار منــی لــە خەونیــدا 
دەمناســێتەوە«.  بمبینێــت،  هــەر  بینیــوە، 
ــە  ــدا هەی ــە واقیع ــە ل ــاو تابلۆک ــی ن ــوو کچ پێیواب
و چاوەڕوانــی دەکات. لــەم ئێوارەیــەوە »شــاکار« 
ــت  ــیاوەکانی هەس ــاوڕێ و ناس ــت و ه ــق دەبێ ئاش
بــە شــێتبوونی دەکــەن. شــاکار، هەمیشــە لــە 
کاتــی ســەیرکردنی ئاوێنــەدا، بەخــۆی سەرســام 
دەبــوو، بــە ئەندازەیــەک نەرگســی بــوو، پێیوابــوو 
بــەو هەمــوو قــۆزی و بەهرەیــەوە، هیــچ کچێــک 
ــوو  ــە ب ــەر ئەم ــەر لەب ــە، ه ــەودا نیی ــە ئاســتی ئ ل
ــەڵ  ــش لەگ ــار جاری ــە عەشــق دەســڵەمییەوە، ج ل
خۆیــدا دەکەوتــە ورتــە ورت، دەیگــوت »دڵــی مــن 
ــە ئاوریشــمە، بەرگــەی پــۆاڵی عەشــق ناگــرێ«،  ل
یــان جارێــک بــە »خــەزاڵ« خانــی دراوســێی 
ــە عەشــق  ــک ل ــچ دەردێ ــوو »هی پێشــوویانی گوتب
کوشــندەتر نییــە، دڵ قــەت نامــرێ مەگــەر بــە 
ــەال  ــە م ــەوە ب ــێ«!. دەگێڕن ــق نەب شکســتی عەش
نــزای  »گــوروون«ی گوتبــوو »لــە دوعاکانتــدا 
ئــەوە بکــە، خــودا لــە عەشــق المــان بــات، چونکــە 
ــەوە«. ــر دەبات ــە بی ــان ل ــودی خۆمانم ــق خ عەش

دوای  بــە  دەدات،  بڕیــار  ئێوارەیــە  ئــەو  دوای 
بــە  بــکات  دەســت  خەونــەکان«  »شــازادەی 
ــێ  ــت ب ــت، زۆر دەگەڕێ ــەوداڵ دەبێ ــەڕان، زۆر ع گ
یــان  بــکات،  ماندووبــوون  بــە  هەســت  ئــەوەی 
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تووشــی نامــرادی بێــت، دوای ســێ ســاڵ »مەلــەک 
ســیفاتی  و  شــێوە  زۆر  دەبینــێ،  ڕەیحــان« 
ــار  ــەکان«ی تێــدا دەبینێــت، بڕی »شــازادەی خەون
ــەڵ  ــگ لەگ ــج مان ــەوە، پێن ــک بێت ــی نزی دەدات لێ
»مەلــەک« ســەرقاڵ دەبێــت، هەســت دەکات ئەمــە 
ــن،  ــەوە دەب ــاڵ پێک ــج س ــە، پێن ــودی تابلۆکەی خ
ــت  ــزار دەبێ ــارەی »شــاکار« بێ ــەو ڕەفت ــەک ل مەل
کــە دەیــەوێ هەمــوو جوانــی و ســیفاتەکانی تابلۆکە 
لــەودا بدۆزێتــەوە، پــاش ســێ مانــگ لــە دڕدۆنگی و 
ســاردیی نێوانیــان، »مەلــەک« بڕیــاری جێهێشــتن 
بــڕوات، شــاکار  ئــەوەی مەلــەک  پێــش  دەدات، 
ــان  ــی دەڵێــت »ژی ــەوە پێ ــە قوڕگێکــی گریاناویی ب
ڕێگــەی بینینــی تــۆی پێــدام، بــەاڵم خۆشەویســتیت 
نــا«، بــەو هۆیــەوە مــاوەی ســێ ســاڵ »شــاکار« 

ــت.   ــیدا دەبێ ــە بێهۆش ــەری و نیمچ ــە سەوداس ل
تابلۆیەکــی  هیــچ  ســاڵەدا،  ســێ  لــەو  کــەس 
ــەوە  ــی بگەڕێت ــەدی، کەســیش نەیبین ــێ ن ــی ل نوێ
کەنارەکــە، تەنیــا وەک دێوانەیــەک بــە کــۆاڵن و 
ــووڕایەوە،  ــتی دەس ــە مەس ــاردا ب ــەقامەکانی ش ش
ــان و ڕیســواکانی شــارە  شــەوانیش لەگــەڵ بێنەوای
ــەک دەخــەوت،  ــە لەســەر پارچــە مقەبای جەنجاڵەک
ــدا  ــی و سەرخۆشییانەش ــاتەی بێهۆش ــەو س ــەو ل ئ
تابلۆکــەی هــەر پــێ بــوو، هەمــوو شــتێکی لــە 
خەونــەکان«  »شــازادەی  تەنیــا  دا،  دەســت 
ــەو ســاتانەدا »موعتەســەم ئاغــا« وەک  نەبێــت. ل
یارمەتــی  ئــەو  ژیانییــەوە،  دێتــە  فریادڕەســێک 
دەدات تــا ژیانــی ئاســایی بکاتــەوە و واز لــە خەیــاڵ 
ــی موعتەســەم،  ــە بۆچوون ــەوەی ب ــت، لەبەرئ بهێنێ
ــی  شــازادەی خەونــەکان، تەنیــا بەرهەمــی خەیاڵ
هونەرمەندێکــە. هەرچەنــد »شــاکار« بــە ڕووکــەش 
ــەو  ــەاڵم ئ ــێ، ب ــا دەلەقێن ــۆ قســەکانی ئاغ ســەر ب
ــەدوای شــازادەکەیدا  ــر ب ــە ڕێگایەکــی ت ــەوێ ب دەی

بگەڕێــت. شــاکار لــە کارە هونەرییەکانیــدا بەردەوام 
دەبێــت، بەمــەش ناوبانــگ و داهاتێکــی زۆر پەیــدا 
دەکات، تــا ئــەو ســاتەی بــە ڕێکــەوت »فریشــتەی 
ــەن  ــی تەم ــتە ئافرەتێک ــێت، فریش ــپی« دەناس س
منــداڵ و ئەقــڵ گەورەیــە، زۆرزان و خوێن شــیرینە. 
زوو وای لــێ دەکات وا هەســت بــکات ئــەو کەســەیە 
ــگ  ــج مان ــت، دوای پێن ــدا دەگەڕێ ــەم بەدوای ــە ئ ک

ــتن. ــتی دەبەس ــی خۆشەویس پەیمان
»شــاکار« مەســتی »فریشــتە« دەبێت و بەدوای 
ــتەدا  ــە فریش ــە ل ــیفاتە خەیاڵیان ــەو س ــێوە و ئ ش
دەگــەڕێ کــە بــۆ شــازادەی خەونەکانــی داتاشــیوە، 
ــت  ــەاڵم دەیەوێ ــووە، ب ــری ب ــەواو هۆگ ــد ت هەرچەن
ببێتــە شــازادەکەی، ئــەم جــارەش بــۆ بەختــی 
ــتە«  ــاڵ »فریش ــێ س ــاکار« دوای س ــی »ش ڕەش
چونکــە  لێــی!  دەدات  دوورکەوتنــەوە  بڕیــاری 
ــاو نێرڤانایەکــی  فریشــتە وای دەبینــی، شــاکار لەن
چەنــد  دەژی،  وەهمەکانیــدا  بــە  پەرژینکــراو 
جارێکیــش بــە زمانــی گلەییــەوە پێــی گوتبــوو »لــە 
ــوو  ــاکاریش هەم ــۆت وەرە دەرەوە«. ش ــای خ دنی
کات یــەک وەاڵمــی هەبــوو: »تــۆ پێــم دەڵێیــت بــەو 
شــێوەیە ســەیری دنیــا مەکــە کــە خــۆت دەتەوێــت، 
منیــش پێــت دەڵێــم تــۆش بــەو شــێوەیە ســەیری 
دنیــا مەکــە کــە هەیــە«. دوای ئــەم جیابوونەوەیــە، 
ــتا  ــەاڵم هێش ــت، ب ــڵ دەبێ ــێت و وێ ــاکار سەرش ش
هەڵەتێگەیشــتن  پێیوایــە  بزێــوە،  و  ســەرکێش 
ــە  ــەکان« هەی ــازادەی خەون ــا »ش ــووە، ئەگین هەب
ــەهوو  ــە س ــووی ب ــەی پێش ــەم دوو هەڵبژاردەی و ئ
بــووە. هەمــوو کات مۆنۆلۆگــی لەگــەڵ خــۆی دەکرد 
و بــە خــۆی دەوت »هــا، شــاکار« بــۆ دنیــای 
ــە  ــران کــردووە؟ ئــەوە ژنێکــی مــردووە ل خــۆت وێ
تابلۆیەکــدا، چــۆن دەکرێــت زینــدووی بکەیتــەوە«. 
بزەیــەک دێتــە ســەر لێــوی و ڕوودەکاتــە تابلۆکــە و 
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دەنگــی بەرزتــر دەکاتــەوە و دەڵێــت »گــەر واز لــە 
هەمــوو شــتێک نەهێنــم، نابمــە خاوەنــی دڵــی تــۆ، 

ــم«. ــی دنیــا و تــۆش ب ــم خاوەن مــن ناتوان
پــاش دابڕانــی دووەم، شــاکار، بێدەنگییەکــی 
ورتــەی  کــەس  هیــچ  دەدات،  قووتــی  ترســناک 
لــە ســیمینارێکی  نــاکاو  لــە  تــا  نەبیســت  لــێ 
»پرۆفیســۆر ســوارە«دا کــە تایبــەت بــوو بــە 
وتەیــەک  چەنــد  بــە  دەردەکەوێتــەوە،  عەشــق، 
ســەرنجی ئامادەبــووان ڕادەکێشــێت، لــە قســەکانیدا 
ــەرگ و  ــەڵ م ــە لەگ ــووی »عەشــق زۆرانبازیی گوتب
چارەنــووس، ئــەوەی لــە مــەرگ بترســێ، هیــچ کات 
ناتوانێــت ببێتــە عاشــق«، یــان ئەوەشــی گوتبــوو 
»عەشــق، واتــە هەالهەالبــوون، واتــە برینداربــوون 
لــە ســەد الوە، عاشــق خوێنــی ئاڵتــرە لــە خوێنــی 
دێڕەکانیــدا  لەدواییــن  ئاســایی«.  خەڵکانــی 
هونــەری  لــە  بریتییــە  »عەشــق  گوتبــووی 
ئازارچەشــتن، لەگــەڵ ئەوەشــدا هەرچــی تامــی ئــەو 
ئــازارە بچێژێــت، هەمیشــە حــەزی پــێ دەکاتــەوە، 
ئەمــەش پێچەوانــەی یاســاکانی سروشــتە، چونکــە 
ــە  ــە ل ــت، جگ ــک هەڵدێ ــوو ئازارێ ــە هەم ــرۆڤ ل م
هۆڵــی  جێهێشــتنی  بــەدەم  عەشــق«.  ئــازاری 
هیســتریانە  شــێوەیەکی  بــە  سیمینارەکەشــەوە 
ــۆی و  ــە، خ ــێ عەقڵ ــرۆڤ زۆر ب ــاوار دەکات »م ه

چارەنووســی داوەتــە دەســت عەقــڵ«. 
ــتنی  ــە ڕۆیش ــاڵ ل ــە دوای ســێ س ــارە ل ــەم ج ئ
فریشــتە، هــەروەک دوو جارەکــەی پێشــوو، بــە 
ڕێکــەوت لــە پێنجەمین پێشــانگای تایبەتــی خۆیدا، 
ــەری  چــاوی دەچێتــە ســەر »پــەری دەریــا«. پ
ــرە،  ــۆی زیات ــە خ ــاڵ ل ــد س ــی چەن ــە تەمەن ژنێک
هەموو ســیفاتەکانی »شــازادەی خەونــەکان« لەودا 
ــە پاســاوی جگەرەکێشــانەوە  ــە ب ــەوە، بۆی دەبینێت
دەچێتــە دەرەوەی گەلەرییەکــە و بــەدەم خۆیــەوە و 

وەک کەســێک ببزڕکێنێــت و تــازە لــە نەشــتەرگەری 
هۆشــی هاتبێتــەوە، دەڵێــت »بوونــی مــن بــۆ 
ــۆ ئــەو  ــوو تــۆ بدۆزمــەوە، بوونــی تــۆش ب ــەوە ب ئ
ــدا ون بکــەم!« لەســەر  ــوو خۆمــت تێ مەبەســتە ب
الپەڕەیەکیــش لەنــاو دۆاڵبــە کۆنەکەیدا نووســیبووی 
ــەری  ــوو »پ ــێ ماب ــۆی بەج ــەوە ب ــە نەنکیی ــە ل ک
ــا هــەر ئــەو شــازادەیە پێــش چەنــدان ســاڵ،  دەری
بــە فڵچــەی خەیــاڵ ڕەنگــم کردبــوو، کەچــی ئەوەتــا 
ــان لەســەر پشــتی  ــەوە«، ی ــدا دۆزیومەت ــە واقیع ل
تابلۆیەکــی تــری نووســیبووی »مــن خەیاڵــم کــرد 
بــە واقیــع، شــازادەی خەونەکانــم کــرد بــە ڕاســتی، 
وێنەیەکــی  بــێ  نییــە  خەیاڵێــک  هیــچ  کەواتــە 
ــە  ــەو وێنەی ــدێ جــار ئ ــەاڵم ڕەنگــە هەن واقیعــی، ب

ــە تەڵخــی ببینیــن«.  ب
یەکتــر  لەگــەڵ  زۆر  دەریــا،  پــەری  و  شــاکار 
خەیااڵتــی  لــە  هەردووکیــان  ئاســوودەبوون، 
شــازادەی  کۆتاییــدا  لــە  دەیانــوت  خۆیانــدا 
خەونەکانــی خۆمــان دۆزیوەتــەوە، بــەاڵم کۆســپ و 
تەگــەرەی زۆریــان بــۆ دەهاتــە پێــش، زۆرجاریــش 
ــۆ  ــە ب ــووە سەرئێش ــاکار دەب ــییەکانی ش سەرکێش
ــی  ــچ کات نەیاندەتوان ــەڵ ئەوەشــدا هی ــەری، لەگ پ
بــێ یەکتــر هەڵبکــەن. تــا لــە کۆتاییــدا »شــیرینی 
جادووگــەر« جــادووی ڕەشــی لــێ کــردن، وردە 
ــای ڕەش کــرد، دەیویســت  ــی پــەری دەری وردە دڵ
بیباتــەوە بــۆ باوەشــی »ئەفراســیاو«ی هاوســەری 
کــە دەمێــک بــوو وەک هاوســەر پێکــەوە نەمابــوون، 
هاوســەر  دەردەکــەوت  وا  ڕووکــەش  لــە  تەنیــا 
ــی  ــا ماڵئاوای ــەری دەری ــی شــووم پ ــن. بەیانییەک ب
بەمــەش خەونــی  کــرد،  لــە شــاکار  یەکجاریــی 

»شــازادەی خەونەکان«یــش هەرەســی هێنــا.
و  شــێت  وەک  ســووتاند،  تابلۆکــەی  شــاکار، 
ــە شــەقامەکانەوە  ــە مــەی و شــەرابەوە ب ــە ب دێوان
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هاتوچــۆی دەکــرد، لەبــەر خۆیــەوە دەیگــوت »ئــای 
شــازادەی خەونەکانــم، خۆزگــە لــە کۆتــا ڕۆژی 
ژیانمــدا تــۆم بدۆزیبایــەوە، چونکــە بــۆ ئامانجێــک 
بــۆ  پاســاوێک  هیــچ  ئێســتا  کەوابــوو  دەژیــام، 
ــۆزای  ــوور«ی ئام ــک »تەیف ــاوە«. جارێ ــم نەم ژیان
ــووی  ــە گوتب ــتبوو ک ــاکار«ی بیس ــە »ش ــی ل دایک
ــەری  ــەڵ پ ــان لەگ ــن و ژی ــی م ــوان مەرگ ــە نێ »ل
دەریــا، ڕێگــەی ســێیەم نییــە«. لــە نامەیەکیشــدا 
بــۆ »شــالیار«ی هاوڕێــی نزیکــی نووســیبوو »ژیان 
ــەی  ــەو کەس ــی ئ ــێ ئامادەی ــە بەب ــێ تام ــد ب چەن
ــرۆڤ  ــد ســامناکە م ــوە دەبینیــت، چەن ــی پێ خەون
هەســت بــکات هیــچ خەونێکــی نەمــاوە، یــان ئیــدی 
ــیبوو  ــی نووس ــێ«. ئەوەش ــەون ببین ــت خ نەتوانێ
»ژیــان بریتییــە لــە هەوڵــدان بــۆ دۆزینــەوەی نیــوە 
ناتەواوەکــەت، هەرکات دۆزیتــەوە، دەگەیتە کەماڵ، 
ــەوەی  ــوای دۆزین ــە هی ــەوە هــەر ب ئەگــەر نەیدۆزیت
دەژیــت، بــەاڵم کــە دۆزیتــەوە و جارێکــی دی لێــت 
کرایــەوە، ئیــدی دەمریــت، چونکــە ئــازاری ئــەو 
لەتبوونــە دەتکــوژێ.. دەتکــوژێ.. دەتکــوژێ«. 
ــوو  ــێ هێناب ــی پ ــتەیە کۆتای ــەم ڕس ــی ب نامەکەش
»شــێوەکاری شکســتخواردوو لــە عەشــقدا، خاوەنی 

ســەرکەوتووترین تابلۆیــە«.
ــی »شــاکار«  ــە تەرم ــەم نامەی ســێ ڕۆژ دوای ئ
لــە کووخەکــەی خۆیــدا لــە کەنــاری دەریاکــە، 
ڕۆژنامەنووســەکان  دۆزرایــەوە.  مردوویــی  بــە 
بــەردەم  دەخســتە  مایکیــان  بەپەلەپــرووزێ 
ئەفســەری لێکۆڵینــەوەی پۆلیــس کــە هــۆکاری 
ــا  ــە؟ ئای ــە چیی ــدە گەورەی ــەو هونەرمەن ــی ئ مەرگ
کــوژراوە؟ ئەگــەر کــوژراوە کێــی لــە پشــتەوەیە؟. 
ئایــا خــۆی کوشــتووە؟ بۆچــی خــۆی کوشــتووە؟. 
ئەفســەرەکەش بــە خوێنســاردییەوە دەیــوت جــارێ 
لــە لێکۆڵینەوەدایــن، بــەاڵم کۆچکــردوو بەســەر 

ئێســتاش  تــا  دەرچــووە.  ڕوحــی  تابلۆیەکــەوە 
ــەوەی  ــان لێکردن ــا خــۆی کوشــت، ی ــراوە ئای نەزان
لەتەکــەی تــری کوشــتی؟ ئەمــە کۆدێکــە زەمەنێکــە 
نەکراوەتــەوە و کەســیش نایەوێــت بکرێتــەوە. دوای 
ــرا  ــاکار«دا، زان ــی »ش ــەر مەرگ ــاڵ بەس ــج س پێن
ئــەو تابلۆیــەی بەســەریدا مــردووە، کارێکــی »پەری 
ــان  ــەی هەردووکی ــەوە وێن ــە پێک ــووە ک ــا« ب دەری
بــووە، لــە دوایەمیــن دێــڕی ژیانیشــدا بــە ســووراوی 
ژنــان کــە هەمیشــە »پــەری« نــاوی »شــاکار«ی 
ماڵەکەیــدا  دیــواری  لەســەر  دەنووســی،  پــێ 
ــان،  ــە خەونەکانم ــچ کات ناگەین ــیبووی »هی نووس

ــن«. ــەر خــەون ب ــا ه ــن ب ــێ گەڕێ ل
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