شەقامی ئاوریشمی
شەهال گەرمیانی
(سلێمانی)
هەنگاوەكانــی خێراتركــرد بــۆ ئــەوەی زووتــر خــۆی بــكات بــە دووكانــی شــەربەت فرۆشــەكەدا و ئاوێكــی
ســارد بخواتــەوە و هەندێــك خــۆی فێنــك بكاتــەوە ،هــەر ڕۆیشــتە نــاو دووكانەكــەوە داوای ئاوێكــی ســاردی
كــرد و ســەر قاپەكــەی هەڵپچــڕی و بــە قومــی خێــرا و لەســەر یــەك ئاوەكــەی دەخــواردەوە ،لــە شووشــەی
جامخانــەی دووكانەكەشــەوە ســەیری دەرەوەی دەكــرد ،چــاوی كەوتــە ســەر پیاوێــك بــەو گەرمایــە و بــە
پێــوە شــانی داوەتــەوە دارێكــەوە و ڕووی لــە شــەقامەكەیە ،هەرچەنــدە پشــتی لێــی بــوو ،بــەاڵم بــە شــێوەی
جلوبــەرگ و ســەر و ڕیشــی شــیواو و جووڵــەی جیــاوازی ناســییەوە!
هەرجــارە و ســەری دەســووڕاند بــۆ الیــەك وەك بڵێیــت بــەدوای شــتێكدا بگــەڕێ! چاوەكانــی لەســەر
ال نەبــرد تەلیســمی ڕوحــی ئــەو پیــاوە بــۆالی خــۆی ڕایكێشــا  ،بەزەیــی پێــدا هاتــەوە بــەو گەرمایــە لــە
دەرەوەیــە ،داوای ئاوێكــی تــری كــرد و خێــرا لــە دووكانەكــە ڕۆیشــتە دەرەوە ،هەنــگاوی نــا بــۆ الی كــە نزیــك
بــووەوە هەندێــك وەســتا و دواجــار بــە ئەســپایی دەســتێكی خســتە ســەر شــانی ،خێــرا ئاوڕێكــی دایــەوە
و ســەیرێكی كــرد ،تیشــكی خۆرەكــە ڕێــك دای بەنــاو چاویــدا ،بۆیــە ئــەو چــاوەی كــە ئاراســتەی خۆرەكــە
بــوو بــە تــەواوی نوقانــدی ،هەرچــی چرچــی ڕوخســاری هەیــە لــەو چركەســاتەدا لــە دەوری ئــەو چــاوەی كــۆ
كردنــەوە ،سەروڕیشــی تێكــەڵ بەیــەك بووبــوون ،زۆر بــە كەمــی تاڵێكــی ڕەشــیان تێــدا بــەدی دەكــرا! بــە
چــاوە كراوەكــەی هەندێــك ســەیری كــرد و هیچــی نــەوت ،پاشــان جارێكــی تــر بــۆ ئەمســەر و ئــەو ســەری
شــەقامەكە ئــاوڕی دایــەوە ،ســەر قاپــی ئاوەكــەی بــۆ كــردەوە و دای بــە دەســتییەوە ،زەردەخەنەیەكــی
منــداڵ ئاســای بــۆ كــرد و ئاوەكــەی لــێ وەرگــرت .ئەوەنــدە تینــووی بــوو بــە شــپرزەیی خواردییــەوە ،نیــوەی
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بەســەر خۆیــدا ڕژانــد .هەندێــك بــە خــۆی پێكەنــی
و دەبەكــەی بــۆ گەڕانــدەوە ،ســاوی شــۆفێرێك بــە
دەنگــی بــەرز ڕایچەڵەكانــد ،ئەویــش خێــرا و بــە
خۆشــحاڵییەوە هــەردوو دەســتی بــەرز كــردەوە و
واڵمــی ســاوەكەی دایــەوە ،چاوێكــی پێــدا خشــاند
جلێكــی شــڕ و كۆنــەی لەبــەرە ،كراســێكی ســپی
چڵكنــی دڕاو ،ســەرقۆڵەكانی تــا نیــوەی شــیتەڵ
شــیتەڵ بوونەتــەوە .شــەرواڵێكی خاكــی كــۆن و
لــە هەندێــک شــوێنییەوە پینەكــراوی لــە پێیــە،
هەرچــی چرچــی شــەرواڵەكەی هەیــە لەیــەك ال كــۆی
كردوونەتــەوە.
پشــتی و الكــەی تــری شــەرواڵەكەی ســاف و بــێ
چرچــە ،تەمەنیــش پشــتی زیاتــر كــووڕ كردووەتــەوە،
دەســتی خســتەوە سەرشــانی و پێــی گــوت :وەرە بــا
بڕۆیــن لــەو دووكانــە دانیشــین حــەزت لــە چییــە بــۆت
دەكــڕم ،بەزمانــە نیــوەو ناتەواوەكــەی گوتــی :نــا..
نایــەم كارم هەیــە .دەســتی بــرد بــۆ گیرفانــی الی
چەپــی كراســەكەی كاتژمێرێكــی كۆنــی بــە زنجیــرەوە
دەركــرد و ســەری كاتژمێرەكــەی هەڵدایــەوە پیشــانی
داو گوتــی :ئەهــا چەنــد جوانــە! بــە سەرســوڕمانەوە
ڕوانییــە كاتژمێرەكــە و پێــی گــوت :ئــەم كاتژمێــرە
زۆر كۆنــە ،ئافــەرم چــۆن تــا ئێســتە الت مــاوە؟
كــێ پێــی داویــت؟ پێكەنینێكــی منــداڵ ئاســای
بــۆ كــرد و خێــرا ســەرقاپەكەی نایــەوە و دووبــارە
خســتییەوە گیرفانــی و گوتــی :هــی باوكمــە .پێــی
گــوت :ئافەریــن نەیدەیــت بــە كــەس ،باشــە ئــاگات
لێــی بێــت بــا لێــت ون نەبێــت .دواجــار پرســی
ئــەی كــوا دایكــت بــۆ لەگەڵــت نییــە؟! بــە یەكجــار
ڕوخســاری لــە پێكەنینــەوە بــوو بــە غەمبــاری و
ماتەمینــی دایگــرت .گلێنــەی چــاوە مانــدوو و ســوور
هەڵگەڕاوەكانــی دەلەرزیــن و فرمێســكەكانیش خۆیــان
پــێ ڕانەگیــرا و بەســەر ڕوخســاری پــڕ لــە چــرچ و
وشــكی هاتنــە خــوارەوە و دواجاریــش تێكــەڵ بــە
ڕیشــە ســپی و شــێواوەكەی بــوون! بــێ ئــەوەی هیــچ
بڵێــت بــە دەم چــاو ســڕینەوە بــە قۆڵــی كراســەكەی،
ســەیری ئەمبــەر و ئەوبــەری شەقامەكەشــی دەكــرد،

لــە پــڕ خێــرا بــەرەو ســەرووی شــەقامەكە ڕایكــرد،
لــە دوورەوە ژنێكــی بەتەمەنــی بینــی دەیوســت
بپەڕێتــەوە ،خــۆی پــێ گەیانــد.
كــە نزیــك بــووەوە ویســتی دەســتی بگرێــت ،ژنەكە
ســڵی لــێ كــردەوە و نەیهێشــت! بــەاڵم ئــەو هــەر
وازی نەهێنــا ،بۆیــە بەســەر ئامــاژەی بــۆ كــرد كــە
دوای كەوێــت ،ژنەكــە هــەر دوای نەكــەوت .دواجــار
ڕۆیشــتە لێــواری شــەقامەكە و هــەردوو دەســتی بــۆ
ئۆتۆمۆبێلــەكان بەرزكــردەوە ،ئەوانیــش وردە وردە
وەســتان ،خۆیشــی ڕۆشــتە ناوەڕاســتی شــەقامەكە
و بــە ســەر ئامــاژەی بــۆ ژنــە بەتەمەنەكــە كــرد كــە
بێــت و تێــی پەڕێنێــت ،دواجــار ئەویــش كــە دڵنیــا
بووەوە ئیدی ڕۆیشــتە ســەر شــەقامەكە و پەڕییەوە،
خۆیشــی هــەر لەوبــەری شــەقامەكە مایــەوە و
نەگەڕایــەوە ،لــە پەنــای دووكانێكــدا بــۆ خــۆی
دانیشــت ،زۆر گەرمــای بــوو ،بۆیــە گەڕایــەوە بــۆ نــاو
دووكانــی شــەربەت فرۆشــەكە .پــارەی ئاوەكانــی داو
لەودیــو شووشــەی جامخانەكــەوە هەندێــك وەســتا
و ســەیری پیاوەكــەی كــرد ،خاوەنــی دووكانەكــە
پیاوێكــی تەمــەن مامناوەنــد بــوو ،ئــاگای لــێ بــوو
ئــەو پیــاوە چــۆن بووەتــە جێــگای ســەرنجی ئــەو
كــوڕە گەنجــە! بۆیــە بــە دەم شــەربەت تێكردنــەوە
گوتــی :زۆر دامــاوە لــەو ڕۆژەوەی دایكــی كۆچــی
دوایــی كــردووە ئــاوا لەســەر ئــەم شــەقامەیە ،ئــاوڕی
دایــەوە ،ســەیرێكی خاوەنــی دووكانەكــەی كــرد و
پێــی گــوت :بەڕاســت دایكــی كۆچــی دوایــی كــرد؟
بەداخــەوە بۆیــە كــە پرســیارم لــێ كــرد هیچــی نــەوت
و تەنیــا گریــا ،ســەیرم پــێ هــات بــە تەنیــا بینیــم
ئــەوان هەمیشــە وەك دوانــە بەیەكــەوە بــوون! ئاخــر
ماوەیەكــە مــن لــەم شــارە نەمــاوم ،بــەاڵم ناســیمەوە
هــەر وەك خۆیەتــی هەندێــك پیــر بــووە ،گوتــی:
بەڵــێ ئــەوە چەنــد مانگــە دایكــی كۆچــی دوایــی
كــردووە ،ئــەوان ســااڵنێكە بەیەكــەوەن دوو بــە دوو
بــۆ هــەر جێگایــەك بڕۆیشــتنایە دەســتی یەكیــان
دەگــرت و هەنگاوەكانیــان بــە یەكــەوە بــوو ،هەمــوو
جارێكیــش بــەم شــەقامەدا تــێ دەپەڕیــن ،بۆیــە
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ئێســتاش ئــەم شــەقامە بەرنــادات ،هەمــوو ڕۆژێــك
لــە بەیانییــەوە تــا ئێــوارە ئــەوە جێگایەتــی ،هــەر چ
كەســێكی نابینــا ،یــان بــە تەمــەن ببینێــت هــاوكاری
دەكات و لــە شــەقامەكە دەیپەڕێنێتــەوە ،ئــەو وا
دەزانێــت هەمــوو بــە تەمەنێــك وەك دایكــی بینایــی
لــە دەســت داوە ،بۆیــە ئــەو كارە دەکات ،چونکــە
دەیەوێــت ببێــت بــە چاوســاغی ئــەوان ،وەك چــۆن
چــاو ســاغی دایكــی بــوو ،بــەدەم گێڕانــەوەوە جــار
بــە جــار ئاوڕێكــی دەدایــەوە و ســەیرێكی دەكــرد،
ئــەوان دوانەیەكــی زۆر ســەیر و جیــاواز بــوون!
ئــەم دامــاوە خــۆی ناتــەواو و كاڵفامــە ،هــەر لــە
منداڵییــەوە وای لــێ هاتــووە ،دایكیشــی ســااڵنێكە
بینایــی لــە دەســت دابــوو ،ئیــدی ئــەم بــوو بــە چــاوە
ســاغی دایكــی و دایكیشــی بــوو بــە عەقــڵ و ژیــری
ئــەم و ڕێنوێنــی یەكیــان دەكــرد ،بۆیــە هەردووكیــان
بــەردەوام بەیەكــەوە بــوون ،بووبــوون بــە یــەك
جەســتەی تــەواو و یــەك مــرۆڤ.
ڕۆیشــت و لەبەرانبــەر خــاوەن دووكانەكــە دانیشــت
و بــە پەرۆشــەوە گوێــی لــێ گــرت ،چاوەكانیشــی
لەســەر ئــەو بــوون لــە پەنــای دووكانێكــی ئەوبــەری
شــەقامەكە دانیشــتبوو ،بــە هێمنــی واڵمــی دایــەوە:
بەڵــێ ،منیــش باشــیان دەناســم ،لــە تەمەنــی منداڵــی
لەیــەك گــەڕەك بوویــن.
زۆر میهرەبــان و خۆشەویســت بــوو ،هیــچ منداڵێــك
ســڵی لــێ نەدەكــرەوە ،چونكــە ئــازاری كەســی
نەدەدا ،ئەو كاتانەش شــێوە و ڕوخســار و جلوبەرگی
هــەروا كۆنــە و شــێواو بــوو ،بــەاڵم گەنجتــر ،كاتێــك
ئێمــە لــە گــەڕەك یــاری دوو گۆڵێنمــان دەكــرد،
ئــەو دەهــات و بەدیارمانــەوە دادەنیشــت ،هــەر چ
كاتێــك تۆپەكەمــان دوور كەوتایەتــەوە ڕای دەكــرد
و بــە زەردەخەنەیەكــەوە بــۆی دەهێناینــەوە .خــاوەن
دووكانەكــە وەاڵمــی دایــەوە :بەڵــێ بێگومــان كــە
بەڕێــزت خەڵكــی ئــەم شــارەبیت لــە دوور و نزیــك
هــەر دەبــێ بیانناســیت ،وا بــاس دەكرێت لــە تەمەنی
چــوار ســااڵن بــووە بــرا گەورەكــەی بــە نەخۆشــی
مــردووە و باوكــی بەرگــەی مردنــی كــوڕە گەورەكــەی

نەگرتــووە ،بۆیــە دوای چەنــد مانگێــك ئەویــش لەتــاو
ئــازار و خەفەتــی لەدەســتدانی كوڕەكــەی دەمرێــت،
ئەمیــش لــە تەمەنــی چــوار ســاڵی و دوای كۆچــی
براكــەی و باوكــی ئیــدی بــاری دەروونــی تێــك
دەچێــت و شــێت دەبێــت.
گێڕانــەوەی ژیــان و بەســەرهاتی ئــەو كــوڕ و دایكــە
بیرۆكــەی نووســینی چیڕۆكێكــی بــە خەیاڵیــدا هێنــا،
دوای دەستخۆشــی لــە خاوەنــی دووكانەكــە هەســتا
و خواحافیــزی كــرد و ڕۆیشــتە دەرەوە ،لەگــەڵ
هەنگاوەكانیــدا جاربەجــار ئــاوڕی بــۆ الی پیاوەكــە
دەدایــەوە ،بــە دەم ڕێكردنــەوە خولیــای نووســینی
ئــەو چیڕۆكــە خەیاڵــی داگیــر كــرد ،دواجــار پالنێكــی
داڕشــت كــە چــۆن كاری لەســەر بــكات ،ئیــدی
لــەو ڕۆژە بــەدواوە لێــرەو لــەوێ زانیــاری زیاتــری
لــە ســەر ژیــان و بەســەرهاتی ئــەو دایــك و كــوڕە
كــۆ دەكــردەوە ،دواجاریــش ڕۆژانــە دەڕۆیشــت و
لــە كافتریایــەك دادەنیشــت بــۆ ئــەوەی وردەكاری
چیڕۆكەكــەی دابڕێژێــت ،ناوبەنــاو بــە مەبەســت
دەڕۆیشــت و بــەو شــەقامەدا گوزەرێكــی دەكــرد بــۆ
ئــەوەی لــە دوورە بیبینێــت ،ئــەو بینینــە زیاتــر هانــی
دەدا كار لــە ســەر چیڕۆكەكــە بــكات ،دوای چەنــدان
ڕۆژ لــە دانیشــتن بــە دیــار داڕشــتن و نووســینەوەی،
دواجــار چیڕۆكەكــە كۆتایــی هــات ،پێــش ئــەوەی
پەڕاوەكانــی كــۆ بكاتــەوە پێنووســەكەی دانــا و داوای
چایەكــی كــرد ،دوای پشــوویەكی كــورت دواجــار
بــەدەم چــا خواردنــەوەوە ،چــاوی بە نێــو الپەڕەكاندا
دەخشــاند ،دایكــی هەندێــك ڕۆیشــتبووە تەمەنــەوە
و بینایــی لــە دەســت دابــوو ،ئیــدی كوڕەكــەی
بــەو بارودۆخــەی خۆیــەوە بەرپرســیاریەتی دایكــە
بەتەمــەن و نابیناكــەی هەڵگــرت ،ئــەم جارەیــان ئــەو
لــە دڵــی نەدەهــات دایكــی بــە تەنیا لە ماڵــەوە بەجێ
بێڵێــت ،كاتێكیــش دەڕۆیشــت بــۆ كرێــكاری تونــد
تونــد قۆڵــی دایكــی دەگــرت و لەگــەڵ خــۆی دەیبــرد،
هەرچەنــدە لەبــەر ئــەو بارودۆخــەی كــەس كاری پــێ
نــەدەدا پێیــان دەگــوت تــۆ شــێتی كــوا دەتوانــی
كار بكەیــت؟ بــەاڵم دراوســێ و ناســیاوەكانیان گــەر
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كارێكیــان هەبوایــە پێیــان دەســپارد و خەرجییەكیــان
پــێ دەدا ،ئاخــر دایكــی وافێــری كردبــوو كــە بــێ
كاركــردن پــارە لــە كــەس وەرنەگرێــت ،الپەڕەیەكــی
تــری بــە دەســتەوە گــرت و چاوێكــی پێــدا خشــاند.
ئــەو كاتانــەی دایكــی هێشــتا هەندێــك گەنجتــر
و چاوەكانــی لەدەســت نەدابــوو ،ئەویــش كوڕێكــی
گەنجــی ســەر و ڕیــش شــێواو و ســاویلكە و منــداڵ
ئاســا هــەر پــێ دەكەنــی ،هەموان خۆشــیان دەویســت
ئاخــر زۆر میهربــان بــوو .هەمــوو جیهانــی ئــەو
هەنگاوەكانــی دایكــی و ئــەو شــارەی تێــدا دەژیــا،
مــاوەی جارێــك بەیەكــەوە دەڕۆیشــتن بــۆ بــازاڕ
دایكــی مێخەكــی وشــك و شــیالنەی دەكــڕی ،پاشــان
مێخەكەكــەی دەكــردە ئــاو تــا چەنــد ڕۆژێــك بــۆ
ئــەوەی نــەرم ببێتــەوە ،شــەوانیش لــە ژێــر ڕووناكــی
تەنیــا چراكەیــان ملــە مێخەكــی پــڕ لــە شــیالنەی بــۆ
ژنانــی شــار دروســت دەكــرد  ،ئەویش لــە ماندووێتیدا
ســەری دەخســتە ســەر ڕانــی دایكــی تــا خــەوی لــێ
دەكــەوت ،ماڵــە بچووكەكەیان لــە كەالوەیەك دەچوو،
بــەاڵم دڵــی ئــەوان هەمیشــە گــەورە و ئــاوەدان،
ســادە و پــاك ،هەڵگــری خەمەكانــی ڕۆژگاری خۆیــان
بــوون ،هــەر شــەوە و لــە بــەر ڕۆشــنایی چراكــە
مێخەكبەندێكــی دروســت دەكــرد ،كاتێكیــش ژمــارەی
مێخەكبەنــدەكان زۆر دەبــوون بەیانییەكــی زوو هــەر
بەیەكــەوە دەڕۆیشــتن بــۆ بــازاڕ دەیانفرۆشــتن و بــە
پارەكــەی هەندێــك شــتیان دەكــڕی و لەگــەڵ خۆیــان
دەیانهێنایــەوە ،ماوەیەكــی زۆر بــە دیــار چیڕۆكەكەوە
دانیشــت و پێداچوونــەوەی تــەواوی بــۆ كــرد ،دوای
ئــەوەی دڵنیــا بــوو لــە تەواوبوونــی ،ئیــدی هەمــوو
پەڕاوەكانــی لەســەر مێزەكــە كۆكــردەوە و هەســتا
و لــە كافتریاكــە ڕۆیشــتە دەرەوە ،بــە شــادمانییەوە
بــۆ ئاراســتەی هەمــان شــەقام هەنــگاوی هاوێشــت،
كــە پیاوەكــەی لــێ بــوو ،چیڕۆكەكەیشــی بــە
دەســتەوەبوو ،دەیویســت بــڕوا بــۆ الی و لــە ڕێگــەی
نیگاكانییــەوە پێــی بڵێــت نووســینی چیڕۆكــی
عەشــقی تــۆ و دایكــت تــەواو بــوو ،ئێــوە نموونــەی
خۆشەویســتییەكی بــێ وێنــەن ،ســمبۆلی دڵســۆزی و

پەیوەســت بوونــن ،دەبــێ نــەك تەنیــا خەڵكــی ئــەم
شــارە ،بەڵكــوو تــەواوی مرۆڤایەتــی ئێــوە بناســن.
لــە ئێــوەوە فێــری میهرەبانــی و مــرۆڤ بــوون ببــن،
لــە ئێــوەوە وانــەی دڵســۆزی فێــر ببــن ،هەنگاوەكانــی
لــە شــەقامەكەی نزیــک کردنــەوە ،قەڵەباڵەغییــەك
ســەرنجی ڕاكێشــا! ژمارەیەكــی زۆر لــە خەڵــك
لەمبــەری شــەقامەكە وەســتاون و هیــچ دیــار نییــە!
خــۆی پــێ ڕانەگیــرا ،هەنگاوەكانــی خێراتــر كــرد و
ڕۆیشــتە نزیكــەوە بــە پەلــە پرســیاری لــە پیاوێــك
كــرد :ئــەوە چییــە چــی ڕووی داوە؟ بــە هەناســە
هەڵكێشــانەوە ئەویــش واڵمــی دایــەوە :بەداخــەوە
ئــەو دامــاوە بــوو كــە ڕۆژانــە لــە ســەر ئــەم شــەقامە
ئــەم ســەرو ئــەو ســەری دەكــرد ئۆتۆمۆبێــل لێــی
داوە دەنگێــك لــە پەنایــدا :لەســەر ئــەم شــەقامە
وازی نەهێنــا تــا ئەمــەی بەســەر خــۆی هێنــا.
بــە شــپرزەییەوە خــۆی كــرد بەنــاو خەڵكەكــەدا و
ڕۆیشــتە پێشــەوە ئەمبۆاڵنســێك لــەو كاتــەدا هــات
و خێــرا چەنــد كەســێك هەڵیــان گــرت و خســتیانە
ناویــەوە و ڕۆیشــت ،خەڵكەكــەش هەریــەك بــە
جۆرێــك ئاهـــ و حەســرەتیان بــۆ هەڵدەكێشــا و
دەیــان دا بــە نــاو دەســتی خۆیانــدا و بەزییــان پێــدا
دەهاتــەوە ،ئــەوان بــە ناتــەواو و شــێتیان دەزانــی،
بــەاڵم ڕاســتییەکەی مرۆڤێــك بــوو پــڕ لــە مــرۆڤ
بــوون ،واتــای دڵســۆزی و ئەمەكــداری و پەیوەســت
بــوون و خۆشەویســتی ئــەو دەیزانــی ،لــە ڕوانگــەی
پــاك و ســادەكەی خۆیــەوە دەیوســت هەنــگاوەكان
بــەرەو ڕێــگای ڕاســت و ڕووناكــی بــەردەوام بێــت،
ڕێگرییەكانــی بــەردەم دایكــی و مرۆڤەكانــی تریــش
تێــك بشــكێنێ و بــەردەوام بێــت لــە هەنــگاو نــان،
ئــەو باكــی نەبــوو لــە گەرمــای هاوینــی گەرمیــان و
ســەرمای وشــك و باراناوی زســتانی و هەڵوەرینی لە
ســەرمادا لەژێــر ئــەو جلــە شــڕ و كۆنانــەی ،لەســەر
شــەقامەكان بــە چاوەكانــی ڕێنوێنــی نابینایــان و بــە
تەمەنەكانــی دەكــرد ،ئــەو نەیدەزانــی واتــای پاییــز و
گــەاڵی وەریــو چییــە و چەشــنی شــاعیرەكان شــیعری
بــۆ نەدەهۆنینــەوە ،گواڵڵەســوورە و نیرگــز و دار
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شــۆڕەبی و چنــار و بــااڵی بــەرزی دار عەرعەرەكانــی
نەدەناســی و پەپوولــە نەدەنیشــتنەوە ســەر
شــانەكانی ،ڕۆژێــك بــە دیــار خوێندنــی كەنارییەكەوە
دانەدەنیشــت و گوێــی پــڕ كات لــە ئــاوازی دڵڕفێنــی،
كەچــی ئاوێتــەی هەمــوو جوانییــەكان بــوو! ئــەو
عاشــقی كچێكــی جوانكیلــە نەبــوو تــا ڕێــگای عەشــق
ت و فێــری دەربڕینــی ســۆز و میهربانــی بێــت،
بناســێ 
تەنیــا و تەنیــا عیشــقی بــۆ ژیــان بــۆ مرۆڤــەكان
بــۆ تــەواوی خەڵكــی شــار لــە عیشــقی خۆڕســكی
ئەزەلــی دایكییــەوە ســەرچاوەی گرتبــوو ،كــە تەنیــا
عیشــقە دەبێتــە ســەرچاوەی هەمــوو عیشــقەكان ،ئەو
شــێتییەی بــۆ ئــەو بــوو بــە قەڵغانێــك و پاراســتی
لــە مرۆڤــە كامڵــەكان ،بۆیــە ئــەو عەشــقەی بــە پاكــی
تــا دوا هەناســەی وەك خــۆی مایــەوە ،چاوەكانــی
بــە فرمێســكەوە لەســەر ئەمبۆاڵنســەكە بــوو بــە
هەمــان شــەقامدا ڕۆیشــت تــا لــە چــاو ون بــوو،
ســەیرێكی کاغەزەكانــی چیڕۆكەكــەی كــرد هێشــتا
بەدەســتییەوە بــوون ،توندتــر کاغەزەكانــی لەنــاو
دەســتیدا گــرت و بــۆ دواجــار ســەیرێكی ئەمبــەر و
ئەوبــەری شــەقامەكە و شــوێن هەنگاوەكانــی كــرد،
چــاوی كەوتــە ســەر كاتژمێــر و زنجیرەكــەی لــە ســەر
شــەقامەكە كەوتبــوون ،پێــش ئــەوەی ئۆتۆمۆبێلێــك
ئەویــش بشــێلێ و ورد و خاشــی بــكات هەڵــی
گــرت و بــە ئەســپایی ســەری هەڵدایــەوە ،بینــی
میلەكانــی ئەویــش لــە كار كەوتــووە و وەســتاوە،
تونــد ئەویشــی لــە گــەڵ پەڕاوەكانــی چیڕۆكەكــەی
لــە نــاو دەســتەكانی گــرت و لەبــەر خۆیــەوە گوتــی:
بــڕۆ ،بــڕۆ ئــەی میهرەبانتریــن مــرۆڤ بــڕۆرەوە بــۆ
الی دایكــت ،دڵنیابــە پەیامەكــەت دەگات و چیڕۆكــی
تــۆ كۆتایــی نەهاتــووە ،بــە دڵتەنگــی و چــاوی بــە
فرمێســكەوە شــەقامەكەی بەجــێ هێشــت و ڕۆیشــت،
بــەاڵم ئــەو پیــاوە نــەك تەنیــا لەنــاو چیڕۆكەكــەی
مایــەوە ،بەڵكــوو لەنــاو دڵ و زەیــن و ڕوحیــدا مایــەوە
و هەمیشــە لــە خەیاڵیــدا بــوو .ماوەیەكــی زۆر
نەیتوانــی بــەو ڕێگایــەدا بــڕوات بــۆ ئــەوەی چــاوی
بــەو شــەقامە نەكەوێتــەوە ،بــەاڵم دواجــار ڕۆژێــك

هەنگاوەكانــی بــە دەم خەیــاڵ و بیركردنــەوەوە بردنی
بــۆ ئــەو جێگایــە ،كــە تــەواو نزیــك بــووەوە بــەدەم
هەنــگاوی خــاوەوە ڕێــی دەكــرد و چاوەكانیشــی لــە
ســەر شــەقامەكە بــوون ،ئۆتۆمۆبێلــەكان هاتوچۆیــان
دەكــرد ،خەڵكــی بــە ئارامــی دەپەڕینــەوە ،ڕیــزە
دووكانــەكان لــە هــەردوو دیــوی شــەقامەكە ،تەنانــەت
ئــەو دارەی كــە جــار جــارە پاڵــی پێــوە دەدا بێنــاز
و تەنیــا مابــووەوە ،گەاڵكانــی زەردهەڵگــەڕاو
وشــك بووبونــەوە ،ناوبەنــاو چەنــد گەاڵیــەك بــەر
دەبوونــەوە ،شــنە بایەكــە بــۆ ســەر شــەقامەكەی
دەبــردن ،هەمــوو شــتێك وەك خــۆی بــوو ،تەنیــا
ئــەو نەبێــت دیــار نەبــوو! ســەیرێكی دارەكــەی كــرد،
ئــەو ڕۆژەی بیركەوتــەوە كــە یەكــەم جــار بینــی و
ڕۆیشــت بــۆ الی و بەیەكــەوە گفتوگۆیــان دەكــرد،
ویســتی بــۆ هەمــان جێــگا و بــۆ الی دارەكــە بــڕوات،
كەســێك بــە ئەســپایی دەســتی خســتە ســەر شــانی،
ئــاوڕی دایــەوە خاوەنــی دووكانــی شــەربەتەكە بــوو،
ســەیرێكی كــردو پاشــان ئاراســتەی چاوەكانــی بــۆ
شــەقامەكە گۆڕی و گوتی :لەو ڕۆژەوەی ئەو لەســەر
ئــەم شــەقامە نەمــاوە هەمــوو شــتێك ئاســاییە وەك
ئــەوەی خــۆی هێشــتا ئێــرەی بــە جــێ نەهێشــتبێت!
زۆر ســەیرە ئــەم شــەقامە زۆر قەڵەباڵەغــە ،نــەك
بــە ڕۆژ ،تەنانــەت شــەوانیش مــن لێــرەم ،بــەاڵم
لــەو ڕۆژەوە هیــچ ڕووداوێــك ڕووی نــەداوە و هەمــوو
شــتێك بــە هێمنــی و ئارامــی تێدەپــەڕێ دەڵێــت
ڕوحــی هێشــتا هــەر لێــرە ماوەتــەوە ئــەم شــەقامە
دەپارێزێــت.
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