دواهەمین ڕۆژی داپیرە
محیەددین تەها
بە هاشم سەڕاج و جگەرەكانی پێشكەشە
هــەر بــە ڕێكــەوت لــە تەمەنــی حەفتــا ســاڵی فێــری جگەرەكێشــان بــوو ،داپیــرەم هێنــدە الواز و بنێــس
بووبــوو ،لەنێــوان ئێســقان و پێســتی شــتێك نەمابــووەوە ،بەزەحمــەت چرچولۆچییەكانــی پێســتی ڕوحیان
هەڵگرتبــوو ،زۆر بــە تامــەزرۆوە مــژی لــە جگــەرە دەدا ،دووكەڵــی تــا دوورتریــن شــوێنی هەناســەی
دەبــرد .ئێســتە لــە ســەرەمەرگدایە ،تەمەنــی گەییوەتــە نــەوەد و شــەش ســاڵ ،هــەر زوو لێوەكانــی،
بــەری چاوەكانــی ،هەناســەكانی ،پێســتی ،دەســتی ،ڕووی ،ڕەنگــی دووكەڵــی نێــو جەســتەیان دەدایــەوە.
هەفتەیەكــە زمانــی نەگــەڕاوە ،تاقــە وشــەیەكی نەدركانــدووە ،وەختــێ كچــی هــەرە بچووكــی داپیــرە ،كــە
دایكمــە ،لــە ئــاوی پیاڵــەی ژێــر ســەریەوە بــە لۆكــە لێــوی تــەڕ دەكــرد ،هەرچەنــدە لێوەكانــی تیــن و
تــاوی جارانیــان نەمابــوو ،لــە ڕۆژانــی یەكەمــی هەفتــەدا وەك قومــی جگــەرە هێــواش هێــواش دەیمــژی،
بیــرم كەوتــەوە داپیــرە وەك منــداڵ بــە قونكــە جگــەرە دەســتی بــە جگەرەكێشــان كــرد ،زوو زوو بانگــی
دەكــردم« :موحســین وەرە پاكەتەكــم لــۆ بكــڕە» .نەیدەزانــی پاكەتێــك چەنــد جگــەرەی تێدایــە.
بارامــی هاوڕێــی نزیــك و هاوپۆلــم ،دەمێــك بــوو بــە قونكــە جگــەرە دەســتی بــە جگەرەكێشــان كردبــوو،
پێــش ئــەوەی پاكەتەكــە تەســلیم بــە داپیــرە بكــەم ،دەیگــوت« :بێنــە هــەر جــارەی لــەو پاكەتــەی
داپیــرەت یــەك جغــارەم بــدێ ،پــاش ســی و پێنــج جغــارە نیــوەی تۆپەكــەم هــی تۆیــە» .پێــم ســەیر
بــوو« :ســیعری تۆپەكــەت هــەر ســی و پێنــج جغارەیــە!» .تۆپەكــەی لــە دەســت بــوو ،شــووتێكی لــێ دا
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و هەڵیدایــە ماڵــی خۆیــان .گوتــی« :خــۆ چ پــارەت
بــەو جغارانــە نەدایــە ،لــە ســی جغــارە كەمتــر
ناتكەمــە شــەریك» .ســەرم لەقانــد« :ڕازیــم».
ئــەو لۆكەیــەی دایكــم لێــوی داپیــرەی پــێ تــەڕ
دەكــرد ،لەبــەر چــاوم بووبــووە جگــەرە ،دوای
تاقیكردنــەوەی بیــركاری ،مامۆســتا ئــازاد كــە
ڕۆژانــە ســمێڵی ســفر دەكــرد ،لــەو كاتــەی كاغــەزی
وەاڵمەكانــی ئیمتیحانــی دەداینــەوە ،هێمــن هێمــن
تەماشــای هەموومانــی دەكــرد ،لــەو دەرســەدا بــە
تەعەجوبــەوە لــە منــی دەڕوانــی ،ڕووی لــە من كرد:
«هەســتەوە» .چــاوم لــە تەختەكــە كــرد« ،بەڵــێ
مامۆســتا» .تەماشــای كــردم لــە هاوكێشــەكە چیت
غەڵــەت كــردووە« ».هەناســەدان و هەڵكێشــانم
خێراتــر بــوو» ،بیــرم نییــە مامۆســتا ،هەڵیدایــێ:
«تەلەبــەی زیــرەك غەڵەتــی گچكــە دەكــەن ،دەڵێی
مێشــكت لەســەر خــۆ نەبــووە!» .سەرســام بــووم،
پێــم شــك نەدەهــات ،هیــچ غەڵەتێكــم كردبــێ،
مامۆســتا تەماشــای كاغــەزی تاقیكردنــەوەی
كــرد« :ئــەو غەڵەتــەی كردووتــە هیــچ عیالقــەی
بــە بیركارییــەوە نییــە ،هاوكێشــەكەت هەمــووی
ڕاســت حــەل كــردووە ،هــا چ دەڵێــی موحســین
نازانــی نــۆزدە و بیســت فەرقیــان هەیــە ،تەلەبــەی
زیــرەك نابــێ ئــەو غەڵەتــەی بــكا» .فــزەم لێــوە
نەهــات .ئــەو ڕۆژە لــە گۆڕەپانــی مەكتــەب لەگــەڵ
بــارام پیاســەمان دەكــرد ،تەماشــای هەنگاوەكانــی
منــی دەكــرد ،گوتــی« :ئەلعانیــش پێموایــە لــە
بیــركاری عەبقــەری ،داپیــرەت نازانــێ جغارەكانــی
نــاو پاكەتێــك بژمێــرێ ،نازانــم بــۆ ئەتــوو بیســتت
لــێ بووەتــە نــۆزدە».
دایكــم لــە مــاوەی ئــەو هەفتەیــەدا ڕۆژ بــە ڕۆژ
ســەرنجی دەدا بزانــێ ،هــەر ڕۆژێــك چەنــد پیاڵــە
ئــاوی لەســەر لێــوی داپیــرم تــەڕ كــردووە ،ئــەو
كاتــەی لۆكــە ســپییەكان تێكــەڵ بــە ڕەنگــی

هەناســەی داپیــرە دەبــوون ،ئەویــش لۆكەیەكــی
نوێــی دەخســتە ئــاوی پیاڵەكــەوە ،لــە ڕۆژی
حەوتەمــدا خــاڵ و مــام و پــوور و چەنــدان خزمــی
دیكــەم لــەوێ بــوون ،دایكــم گوتــی« :ئەوڕۆكــە
دڵۆپــە ئاوێكــی هەڵنەمژیــوە» .دوو شــەوی پێــش
ئاخــر ڕۆژ یاســینی لەســەر خوێنــرا ،لــەو شــەوەدا
چاوەكانــی كردنــەوە ،ســەری بــەرز كــردەوە،
گوتــی« :موحســین وەرە پاكەتەكــم لــۆ بكــڕە».
هــەر ئەوەنــدە قســەیەی كــرد و هیچــی دیكــەی
نەگــوت ،ســەری لەســەر بالیفەكــە دانایــەوە ،مژێكی
قووڵــی لــە لۆكــە تەڕەكــەی دەســت دایكــم دا ،هەتا
دوورتریــن جێگــەی جەســتەی بــرد .لــە میوانخانەكە
كــەس ســەرنجی منــی نــەدا ،هەمــوو ڕوویان لەســەر
داپیــرە بــوو .باوكــم هــەر چــاوی لەســەر پیاڵــە
ئاوەكــە بــوو ،دڵۆپــی فرمێســكی دایكمــم دی،
نەمزانــی هیــچ دڵۆپــی دیكــەی بــەدوادا هــات ،یــان
نــا .داپیــرە بــە هێواشــی مژێكــی دیكــەی لــە لۆكــە
تەڕەكــە دا.
«موحســین وەرە پاكەتەكــم لــۆ بكــڕە» بــارام
الســایی داپیــرەی كــردەوە ،الســاییەكەی تــووڕەی
نەكــردم ،دڵنیــام كــردەوە« :هەتــا ئەلعــان بیســت
و پێنــج جغــارەم دایــێ» .لــە ژێــر لێــوەوە ئــم...
ئمێكــی كــرد ،تەماشــای كــردم ،گوتــی« :وای
موحســین چەنــد خــۆش دەبــوو ،ئەتــووش جغــارەت
كێشــابا!» .شــانم هەڵتەكانــد ،وەاڵمیــم دایــەوە:
«حــەزی پــێ ناكــەم» .زەینــم چــووە ســەر
تۆپەكــە« :لــە ســبەینێوە بــا تۆپەكــە شــەوێك
الی مــن بــێ و شــەوێك الی تــۆ» .بــە نەرمــی
تۆپەكــەی بــۆ هەڵــدام« ،ها...نــۆرەی تۆیــە».
لەگــەڵ بــارام كەمتــر لــە ســەعاتێك بــە پــێ
دەڕۆیشــتین تــا دەگەیشــتینە گۆڕەپانەكانی قەراغی
شــار بــۆ ئــەوەی لــە یاریگــە ســادەكانی بخافڵێیــن،
هــەر لــە ســەری كۆاڵنــی خۆمانــەوە پێــی گوتــم:
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«دەزانــی وەختــە مامۆســتا حەســەنیش بــە تەقلەی
كۆترەكانــی وەســتا ڕەشــاد موعجیــب دەبــێ»
بەرســڤم دا« :وەڵاڵهــی زۆر عەجایبــە ،مامۆســتا
دەڵــێ پێنــج دەقیقــەی ئەخیــری بــۆ قســەی خــۆش
و مەوزووعــی دیكــە تەرخــان دەكەیــن ،كەچــی
تاكــە مەوزووعــی كۆتربــازی بــوو» .ڕووی تێكــردم:
«ئەتــووش غەشــیمی»« .بــۆ»« .بابــە مامۆســتا
قەدیــم و ئەلعانیــش هــەر كۆتربــاز بــووە» .ئــەو
ڕۆژە مامۆســتای كیمیــا مامۆســتا حەســەن ڕووی
لــە ئێمــە كــرد« :كۆترەكانــی وەســتا ڕەشــاد
زۆر بڵنــد دەفــڕن و تەقلــەی زۆر لــێ دەدەن».
خوشــكەزایەكی لــە پۆلەكەمــان گوتــی« :مامۆســتا
هەتــا ئەلعــان خاڵــم ســی و ســێ گــرەوی
بردووەتــەوە» .مامۆســتا حەســەن هەڵیدایــێ:
«وەلــا ســی-م زانیبــوو» .لەوێــدا بــارام هەڵــی
دایــێ« :مامۆســتا كۆتــرەكان ،یــان هەڵچوونــی
مــاددەی كاربــۆن زیاتــر هەڵدەفــڕن؟!» .مامۆســتا
خەندەیەكــی كــرد ،یەكســەر وەاڵمــی دایــەوە« :
هەردووكیــان ناگەنــە تەقلەكانــی كالــەی پێــت».
هەمــووان لــە پــۆل قاقــا پێكەنیــن ،لــە هەمــوو
شــوێنێ هەتــا لــە مەكتەبیــش بــارام لەســەر پێــی
گەمــەی بــە كالەكــەی دەكــرد ،لــە دەرســی بیركاری
لــە جێــی خــۆی هێنــدە كالەكــەی هەڵــدا ،لــەو
كاتــەی مامۆســتا ئــازاد بــە دەســت هاوكێشــەیەكی
بیــركاری ئارەقــەی كردبــوو ،ڕێــك بــە گۆزینگــی
كــەوت ،مامۆســتا لــە تووڕەییانــدا ســوور هەڵگــەڕا.
لــە ئیــدارە دەیانزانــی باوكــی بێســەر و شــوێن
بــووە ،هەرچەنــدە تاڕادەیــەك لەگەڵــی هاوســۆز
بــوون ،كەچــی لەبــەر ئــەو كردەوەیــەی ڕۆژێكیــان
فەســڵ كــرد.
لــە پیاســەیەكی ئێــوارەدا بــارام تەقلــەی
بــە جگــەرەی نێــو دەســتی لــێ دەدا ،گوتــی:
«تەماشــاكە ئــەو جگەرەیــە تەقلــەی زیاتــر لــێ

دەدا ،یــان كۆترەكانــی وەســتا ڕەشــاد؟» .گوتــم:
«دەتــەوێ بــە جغارەكانــی داپیــرم مونافەســەی
كۆترەكانــی وەســتا ڕەشــاد بكــەی؟» .دواتــر
گوتــی« :موحســین ســی جغــارەی دیكــەم بــدێ،
تۆپەكــە لــۆ خــۆت» .بــە پێشــنیازەكەی ڕازی
بــووم.
لێوەكانــی داپیــرە ڕەنگــی دووكەڵیــان گرتبــوو،
بــە هێواشــی مژێكــی لــە لۆكەكــەی دەســتی دایكــم
دەدا ،لە ڕۆژی حەوتەمدا چاالكیی لێوەكانی باشــتر
بــوون ،بــەاڵم دایكــم بــە دەســت گۆڕینــی پارچــەی
لۆكــەكان هیــاك بووبــوو ،هیــچ جارێــك بــۆ دووەم
جــار لۆكــەی لەســەر لێــوی داپیــرە دانەدەنایــەوە،
هــەر بــە جارێــك لۆكــەكان لــە ڕەنگــی دووكــەڵ
تــژی دەبــوون.
ناوەڕاســتی بەهــار بــوو ،لــەو كاتــەی بەزۆرەملــی
لــە گونــد بــۆ شــار ڕایــان گوێــزان ،داپیــرە لــە
گونــدی گردەســۆر لــە تەنیشــت هــەردوو كــوڕی
لــە خانوووبەرەیەكــی جــودا دەژیــا ،كــە ســوپای
حكوومــەت و پارێــزگار فەرمانــی بــەزۆر چۆڵكردنــی
گوندەكانیــان جێبەجــێ كــرد ،هێنــدەی توانییــان
كەلوپەلیــان لــە عەرەبانەیەكــی تراكتــۆر نــا ،ســوپا
گوندەكــەی خاپــوور و لەگــەڵ زەوی تەخــت كــرد،
ئەوانیشــیان لــە گۆڕەپانێكــی نزیــك جــادەی گشــتی
لــە شــار نیشــتەجێ كــرد ،ئــەوەی توانایــی ماددیــی
بــاش بــوو بــە ســادەیی خانۆچكەیەكــی هەڵنابــوو،
ئەوانــی دیكــە لەبــەر ئــەوەی تــازە وەرزی ســەرما
و ســۆڵ ڕۆیشــتبوو ،ڕەشــماڵیان هەڵدابــوو ،هەمــوو
ناویــان لــەو گەڕەكــە نابــوو ناچــاری.
دووەم و ســێیەم ڕۆژی ناوەڕاســتی بەهــار لــە
گەڕەكــی ناچــاری داپیــرە دەمــی بــە خــواردن
نەكــەوت ،بێجگــە لــە ئــاو هیچــی دیكــەی نەخــوارد
و نەخــواردەوە ،لــە ســێیەم ڕۆژدا نیگەرانیــی كــوڕ و
نــەوەكان نەمــا ،لەپــڕ داپیــرە هــاواری لــێ هەســتا:
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«ئــەدی ســەگە بــۆر؟!» .كوڕ و بــووك و نەوەكانی
لێــی كۆبوونــەوە ،ئەحمــەدی كــوڕی گوتــی« :دایــە
ســەگە بــۆری چــی؟!» .یەكســەر وەاڵمــی دایــەوە:
«ســەگە بۆرتــان نەهێنــا؟!» .هەمــوو سەرســام
بــوون ،ئەحمــەد وەاڵمــی دایــەوە« :كامــە ســەگە
بــۆر؟!» .داپیــرە گوتــی« :ســەگە بــۆری خــۆم».
ئەحمــەد گوتــی« :دایە...كــوا قــەت ســەگی بۆرمان
هەبــووە؟!» .داپیــرە هەڵچــوو ،بەتووڕەییــەوە
گوتــی« :بــا ..هەمــان بــووە ،ســەگە بــۆری خــۆم،
شــەو و ڕۆژ حەرەســی پێــش دەرگــە بــوو» .كــوڕە
درێــژەی نەدایــێ ،بــێ دەنــگ ســەری لەبــەر خــۆی
نــا .كەوتنــی پیاڵــە ئاوەكــەی بــەر دەســتی دایكــم
وێنەكانــی نێــو بیرەوەریمــی بــۆ چەنــد لەحزەیــەك
تەڵــخ كــرد ،تەنیــا وێنــەی ســەرەمەرگی داپیــرە،
هــەم لــە دەرەوەی بیــرەوەری و هــەم لەناویــدا وەك
خۆیــان مانــەوە .دایكــم پیاڵەكــەی هەڵگرتــەوە،
نەشــكابوو ،بــەرە بــەرە ڕوونییەكانــی بیرەوەریــم
گەڕانــەوە.
هــەر تەنیــا دانــە جگەرەكانــی پاكەتــی داپیــرم،
كەناڵــی جگەرەكێشــانی بــارام نەبــوون ،ئەگــەر هیچ
جگــەرەی شــك نەبردبــا ،بــە وردی بــە دوای قونكــە
جگــەرەدا دەگــەڕا ،ئێــوارەی پێنــج شــەممەیەك
دەرنەكــەوت ،ســەر لــە ســبەینێی هەینیــدا تۆپێكــی
نوێــی پــێ بــوو ،پێــم گــوت« :ئەتــوو پــارەی یــەك
جغــارەت نییــە ،ئــەو تۆپــەت لــە كــوێ بــوو...
دزیوتــە» .هیــچ خــۆی تێــك نــەدا ،موســەیتەر
بــوو« :بــۆ دەڵێــی دزیومــە؟! ئەگــەر ســاحێبەكەت
دیتــەوە ،ڕاســت دەكــەی» ،پاشــان هەڵــی دایــێ:
«ڕازیــی تۆپــە كۆنەكــەم و ســی جگــەرەی دیكــەم
بدەیــێ ،لــە جیاتــی ئــەو تۆپــە نوێیــەت دەدەمــێ».
بــارام بــەردەوام ڕێگەیەكــی نوێــی بــۆ پەیداكردنــی
جگــەرە دەدۆزییــەوە.
هەمــوو دەیانزانــی داپیــرە ســەگی نەبــووە ،كەچی

ئــەو نــەك پێــی دادەگــرت ســەگە بــۆری هەبــووە،
بەڵكــوو ڕۆژ بــە ڕۆژ بەســەرهات و چیڕۆكــی
لەبارەیــەوە هەڵدەبەســت ،هەروەهــا بــەدوای
ســەگە بــۆردا دەگــەڕا .پێــش مەغریــب موختــاری
گــەڕەك لەگــەڵ دوو ســەرباز داپیرەیــان گەڕاندەوە،
ئەحمــەد دەمێــك بــوو لــە كار گەڕابــووەوە ،موختــار
بانگــی كــوڕی گــەورەی كــرد« :وەخــت بــوو ئــەو
پیرەژنــە لەســەر ســەیەكی ڕزقمــان ببــڕێ ،بابــە...
لــە ســەیتەرەی گەڕاندمانــەوە ،ئەویــش خەمــی
ســەی بۆریەتــی» .كوڕەكــەی واقــی وڕمــا ،زانیــی
مەســەلەكە لــە كوێــوە ســەری هەڵــداوە ،تۆزێــک
بێدەنــگ بــوو ،موختــار دووبــارەی كــردەوە:
«هیچــی كــە ڕوو لــە ســەیتەرەی وێ نــەكا ،نــا.
نــا ،ئەوجــا نابــێ لــەو گەڕەكــە دەرچــێ ..ئەگــەر
نــا خۆتــان تەحەممولــی مەســئولییەت دەكــەن».
ئەحمــەد داوای لێبوردنــی كــرد « :هیچــی كــە
نایەڵــم پــێ لــەو ماڵــەی دەربێنــێ».
دوای نیــوەڕۆی پێنــج شــەممەیەك پــاش ئــەوەی
بــە ڕێگــەی پێچاوپێــچ گەیشــتینە یاریگــەی قــەراغ
شــار ،لەگــەڵ تیمــی گەڕەكــی ئــازادی یاریــی
فوتبۆڵمــان كــرد ،لەزەتــی بردنــەوەی گەمەكــەم
نەكــرد ،لەنــاكاو ســێ هاوپۆلــم دیــار و فەرهــاد
و كامیــل ســەگێكیان هێنابوویــە نێــو یاریگــە و
بەرەڵاڵیــان كردبــوو ،ســەگەكە لەبــەر هــات و
هــاواری تەماشــاكەران و خەڵكــی جێــی پــێ جــێ
نەبــوو ،بــە هەمــوو الیەكــدا هەڵدەهــات و دەوەڕی،
هەندێــک لــە برادەرانــی هاوپۆلــم هاواریــان دەكــرد:
«ســەگەكەی داپیــرە ...حــەو حــەو ..هــا ...هــا..
ســەگە بۆرەكــەی داپیــرە» .زۆربــەی ئەوانــەی
بەســەرهاتی داپیرەیــان دەزانــی لــە قاقــای
پێكەنینیــان دا ،ســەرەتا نەمزانــی چ ســیناریۆیەكە،
كاتێــک ســەگەكە لێــم نزیــك بــووەوە ،بــڕوام نەكرد،
دیتــم بــە پەمپــی بــۆر ڕەنــگ كــراوە ،هێشــتا
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لــەو شــوێنانەی بۆیەكــەی نەگرتــووە ،ڕەنگــی
ئەســڵیی زەردی خــۆی دیاربــوو ،هاوپۆلێكــی دیكــە
گوتــی« :موحســین هــا ئــەوە ســەگە بۆرەكــەی
داپیرەیــە!» .زۆر تــووڕە بــووم ،ئــەو كاتــەی
جارێكــی دیكــە ســەگەكە بــە سەرشــێتانە لێــم نزیك
كەوتــەوە ،چەنــد هاوپۆلێكــی دیكــەم هاواریــان
كــرد« :ئەها...تەماشــاكە جغــارەش دەكێشــێ».
زەینــم دایــێ ،جگەرەیــەك بــە اللمــووزی چەســپ
كرابــوو ،لەبــەر تووڕەییــان چــاوم ســوور بــوو ،پــڕ
پــڕ بــووم ،یاخــەی فەرهــادم گــرت« ،ئــەوە لــە
بــن ســەری كێیــە؟!» .شــڵەژا« :هەموومــان...
بــەس بــارام ســەگەی بــۆر كــردووە» .كەســم
نەهاتــە پێــش چــاو لــە بــارام زیاتــر ،دۆزیمــەوە و
یاخەیــم گــرت ،بــێ ئــەوەی هیــچ قســەیەك بــكا،
مســتێكم لــێ دا ،دەســتی نەكــردەوە ،ال چاوێكــی
خــۆی گــرت ،نەمزانــی چــی بەســەرهاتووە ،كــەوت.
ویســتی هەڵســێتەوە ،حەشــاماتێك كەوتنــە نێــوان
مــن و بــارام و لێكیــان جــودا كردینــەوە .دوو
هاوپۆلــم لەگــەڵ مــن و هەندێكــی دیكــە لەگــەڵ
وی ،ڕەوانــەی ماڵەوەیــان كردینــەوە.
چەنــد ســاڵ بەســەر ئــەو ڕووداوەدا تێپەڕیــوە،
داپیــرەم قــەت لــە باســی ســەگە بــۆر نەكــەوت،
هەتــا هەفتەیــەك پێــش ســەرەمەرگی زۆر جــاران
لــەو كاتــەی ئاوی دەخــواردەوە ،دەیگوت« :ســەگە
بۆرەكــەم لــە كێندەرێیــە؟!» .ئــەو هەفتەیــە هێنــدە
ئــاوی خــواردەوە ،چوارشــەممەیەكیان گوتــی:
«تینوومــە ،نازانــم بــۆ تێنوویەتیــم ناشــكێ ،؟!».
ئێســتەش لــەو كاتانــەی دایكــم لۆكــە پــڕ ئاوەكــەی
لەســەر لێــوی داپیــرەم دادەنــێ ،لۆكــەكان لــە لێوی
زیاتــر دەكەونــە جووڵــە ،دایكــم دەڵــێ« :نازانــم
ئــاو فریــای دایكــم ناكــەوێ ،نازانــم ئــەو هەمــوو
ئــاوە بــۆ كــوێ دەبــا؟!».
پــاش ڕووداوی یاریگەكــە بارامــم نەدیتــەوە ،لــە

مەكتــەب لــە كامیلــم پرســی« :بــۆ بارام ســەگەكەی
بۆیــاغ كــرد؟» .چــاوی تــێ بڕیــم« :ئێمــە بیســت
جغارەمــان دەدایــێ ئەگــەر ســەگێكی بۆرمــان بــۆ
بدۆزێتــەوە ،بــە پــازدە جغــارە ئــەو ســەگە زەردەی
بۆیــاغ كــرد» ،پاشــان هەڵیدایــێ« :هیچــت لــە دڵ
نەبــێ ،بــۆ خۆشــی وامــان كــرد ،لــە بیــری بكــە،
دەزانــی تــازە كەســمان بــارام نابینینــەوە!».
سەرســام مــام ،پرســیم« :لەبەرچــی؟!»« .ئاخــر
مامــی نەقڵــی جنــووب كــراوە ،ئەویشــیان لەگــەڵ
خۆیــان بــردووە ،دایكــی حــەز نــاكا لــە ماڵــی پلكــی
بــێ» .پێــم خــۆش بــوو بــارام ببینمــەوە ،كــە زانیــم
لەبــەر جغــارە ســەگەكەی بــۆر كــردووە ،مســتەكەی
لێــم دا پێــم ناهــەق بــوو.
بەیانییەكیــان پێكــەوە بــۆ مەكتــەب دەچوویــن،
بــارام جانتــای نەبــوو ،كتێبەكانــی بــە الســتیكێك
دەبەســت و هەڵــی دەگــرت ،دوای ئــەوەی لــە
جــادەی ســەرەكیی نێــوان هــەردوو گــەڕەك
پەڕینــەوە ،الســتیكەكەی لــە كتێبــەكان كــردەوە،
دواتــر كتێبەكانــی لــە بــن هەنگڵــی نــا ،بــە
الســتیكەكەی بــەردی دەهاوێشــت ،دەیگــوت:
«پێــرێ كــە بەعســییەكان ماڵیــان تەفتیــش
كردیــن ..مەســئوولەكەیان بــە ماممــی گــوت:
خەنــی لــە خــۆت هیچمــان نەدیتــەوە ،لــە بــن
دۆشــەگی مــن دارالســتیكەكەمی بــرد و گوتــی:
«هــەر بــۆ خۆشــی ئــەو دارالســتیكەی دەبــەم».
موختاریــش پێكەنــی و گوتــی :دیــارە بــەو چەكــەی
دەمانڕووخێنــن .وای حــەزم دەكــرد دەمانچەكەیــان
بردبــا ،نــەك ئــەو دارالســتیكە» .منیــش دڵــم
دایــەوە« :غەمــت نەبــێ ،دارێكــی وەك هــی
جارانــت بــۆ پەیــدا دەكــەم بیكەیــە دارالســتیك».
هۆشــی كــەم الی مــن بــوو ،هەڵیدایــێ« :دەیگــوت
ئــەو دارالســتیكەی لــە ژووری خــۆم لــە دائیــرەی
هەڵدەواســم» .دڵدانــەوەی پێویســت بــوو« :گوێــی
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مــەدێ پێنــج جغــارەی داپیــرە هەدیــەی مــن».
هەســتم كــرد هەنــدێ كاریگەریــی ئــەو ڕووداوەی
لەســەر الچــوو ،هەڵیدایــێ« :موحســین...دەزانی
لەنــاو حەیوانانیــش ئەمــن هەیــە» .قاقــا پێكەنیــم،
گوتــم« :قســەی خێــر بكــە» .هــەر الســتیكەكەی
دەســتی ڕادەكێشــایەوە ،وەاڵمــی دایــەوە« :بــە
ڕاســتمە .»...هــەر بــە ڕێگــەوە پشــیلەیەك لــە
پەرژینــی ماڵێكــەوە بەســەر پێكانییــەوە بــە نەرمــی
دابــەزی و دەمــی لــە تەنەكەیەكــی زبڵــی بــەردەم
ماڵێــك نــا ،درێــژەی دایــێ« :تەماشــا كــە....
ئەهــا پشــیلە ئەمنــی بەعســییەكانە» .گوتــم:
«لەبەرچــی؟!» گوتــی« :وەك ئەمنــەكان بــێ
ســیفەتە» .هێنــدەی نەمابــوو بگەینــە مەكتــەب،
بەردێكــی هەڵگرتــەوە و لەبــەر الســتیكەكەی
نــا و كەوتــە دوای پشــیلەكە ،كاتــێ پشــیلەكە
هەڵبەزییــە ســەر دیــواری حەوشــەی ماڵــێ ،لەژێــر
لێــوەوە جنێــوی بــە پشــیلەكە دا و بــێ ســێ و دوو
بەردەكــەی تــێ گــرت ،پشــیلەكە هەڵبــەزی و خــۆی
فــڕێ دایــە خــوارەوە و لــە بەردەكــە نەجاتــی بــوو،
كەچــی هێنــدەی پــێ نەچــوو ،شــكانی شووشــەی
پەنجــەرەی ماڵەكــە ،بــێ دەنگیــی كۆاڵنەكــەی
شــكاند ،یەكســەر گوتــم« :بــا هەڵێیــن...دەی
زوو» .بــەرەو مەكتــەب كۆاڵنەكەمــان جــێ هێشــت.
هــەر ئــەو ڕۆژە چەنــد دەقیقەیــەك پێــش ئــەوەی
دەرســی ئاخــر تــەواو بــێ ،مــن و بارامیــان بانگــی
ئیــدارە كــرد ،هەردووكمــان بەرانبــەر بەڕێوەبــەر
ڕاوەســتاین ،لــە پشــت مێزەكــەوە بەڕێوەبــەر
عەریزەیەكــی لەبەردەســت بــوو ،لــە بــن عەینەكــەوە
تەماشــای كردیــن ،بەســەرماندا نەڕانــدی« :جــوان
ڕاوەســتن ..ئەخــاق ســزینە ...ئەتــوو بــارام
دەســتت مەخــە پشــتت» .خۆمــان ڕاســتتر
كــردەوە ،وەك ســەرباز لەبەردەمــی وەســتاین،
پاشــان بــە هەمــان ڕیتمــەوە پرســی« :چەنــد

بەردتــان لــە پەنجــەرەی ماڵــی مــام خەلیلــی دا».
بــارام دەیوســت ئــەو كەمــە ترســەی هەیبــوو،
بشــارێتەوە« :هــەر ئەمــن یــەك بــەردم لــێ دا».
بەڕێوەبــەر برۆكانــی تێــك نــا « :بــە یــەك بــەرد
ئــەو پەنجەرەیــە دێتــە خــوارێ» .بــارام وەاڵمــی
دایــەوە « :بەڵــی مامۆســتا تونــدم ڕاوەشــاند...
مامۆســتا بــەس ئەمــن بــووم ،بــە الســتیكی ئــەو
كتێبانــەی بەســتبووم ،بــەردم لــە پشــیلە گــرت».
بەڕێوەبــەر بــە چــاوی زەقــی پشــت عەینەكــەوە لەو
كاتــەی پەنجــەی شــەهادەی لــێ بەزركردبووینــەوە،
نەڕانــدی« :برادەرەكــەت لــەو ئیشــە خراپــەی
مەبــەدەرێ ..ئــەدی لەگــەڵ تــۆ هەڵنەهــات؟!».
بــارام بــێ تــرس گوتــی« :ســوێند بــە ســەری
بابــم موحســین خەتــای نەبــووە ،هــەر بــە تەنــێ
ئەمــن بــووم» .بەڕێوەبــەر كەمــێ ســاردبووەوە،
قەڵەمــی ســەر مێزەكــەی هەڵگرت ،شــتێكی لەســەر
عەریزەكــە نووســی ،گوتــی« :دەبــێ پەنجەرەكــە
چــاك بكەنــەوە ،ئەوەیــان لەگــەڵ هیــچ نییە ،ســزای
بــارام ئەوەیــە ڕۆژێــك فەســڵ دەكــرێ ،ســبەینێش
بــێ وەلــی ئەمــر هیــچ یەكتــان نایەنــەوە مەكتەب».
هەفتەیــەك پێــش ڕۆژی یارییەكەمــان لەگــەڵ
تیمــی گەڕەكــی ئــازادی ،بــە پیاســە بــۆ یاریگەكــە
دەچوویــن ،بــارام شــتێكی پەمبەیی بەســەر لێویەوە
نــا .پێــم گــوت« :ئەوە....چییــە ،نەگبــەت؟!».
لــە لێــوی داگــرت و خســتییە نێــو پەنجەكانــی:
«تەماشــا كــە جغــارەی وەهــات دیــوە؟!».
پێكەنیــم« :ئــەو جغارەیــە هــی چ مەعمەلێكــە
ئەوهــا پەمبەییــە؟!» .تــەواوی كاغــەزی ســپیی
تەنكــی جگەرەكــەی پەمبەیــی كردبــوو ،دەســت و
شــانی هەڵتەكانــد« :مەعمەلــی خــۆم» ،پاشــان
جگەرەكــەی داگیرســاند و خســتییە ســەر لێــوی
و درێــژەی پــێ دا« :لەبــەر كــەژاڵ پەمبەییــم
كــردووە» .پرســیم« :ئەوجــا كــەژاڵ چ پێوەندیــی
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بــەوەوە هەیــە!» .وەاڵمــی دامــەوە« :هەتیــم
لــە بیــرت نییــە ...ســێ جــار داوای ماچــم لــێ
كــردووە ...نەیداومــێ» .گوتــم« :ئەوجــا جغــارەی
لــۆ پەمبــە دەكــەی» .هەناســەیەكی قووڵــی
هەڵكێشــا« :خەبــەرم هەیــە لەبــەر ئــەوەی
ســووراوی پەمبەیــی لــە لێــوی داوە» .لەگــەڵ
مــژی یەكــەم هەنــدێ كۆكــی« :داكــی لێــی داوە،
ئەمنیــش ئاهەنگــی پەمبەیــی دەگێــڕم» .كــە مــژی
لــە جگەرەكــە دەدا ،دووكەڵــی ڕەشــی بــە هــەوادا
باڵودەكــردەوە« :ئەهــا ئێســتە مــژی پەمبەیــی لــێ
دەدەم ...دەیسووتێنم» .ڕوون نەبوو دووكەڵەكانی
جگەرەكــە لــە هــەوادا چ وێنەیەكــی بەرجەســتە
كــردووە ،ڕووم تــێ كــرد« :دە  ...هەتیــم خــۆت
شــیرین كــە ئەوجــا داوای ماچــی لــێ بكــە!».
لەحزەیــەك فیكــری لــێ كــردەوە ،دواتــر ســەری
لەقانــد« :بــە خــوا بــێ عەقڵــی .».....گوتــم:
«لەبەرچــی؟» .وەاڵمــی دایــەوە « :هەتیــم ،مــاچ
بــۆ خــۆی شــەكرە».
لەگــەڵ هەڵمژینــی ئــاوی لۆكەكــە ،لێــوە
ڕەشــەكانی داپیــرە خەندەیەكــی ســووكی دەخســتە
ســەری ،زیاتــر لــە لۆكــەكان ڕەنگــی دەدایــەوە،
هــەر زوو ون دەبــوو ،لــەو دەمــەدا دایكــم
خەوەنووتكــە دەیبــردەوە ،بــە زەحمــەت لۆكەكانــی
پــێ دەگــۆڕدران ،چەنــد لۆكەیەكــی دیكــە لــە نزیــك
پیاڵەكــە ڕەنگــی دووكەڵیــان گرتبــوو ،ئــەوەی
كچەكــەش دەیخســتە ســەر لێــوی داپیــرە دەتگــوت
پەڵەهەورێكــی ڕەشــە بەســەر لێــوی شــەقار
شــەقاری داپیــرە دای دەكا.
پــاش ســاڵێ لــە ڕۆیشــتنی بــارام كــەم كــەم
هاوپۆالنــی دواناوەندیــم دەدیتنــەوە ،جارێكیــان
ناوونیشــانی شــارێكی باشــوورم لــە هاوپۆلێكــم
وەرگــرت ،فیكــرم كــردەوە ،نامەیەكــی تێروتەســەل
بــۆ بــارام بنووســم ،بــۆم نووســی ،كــە هیــچ حــەزم

نەدەكــرد ئــەو ڕۆژی لــە یاریگــە ســەگەكە بۆیــاغ
كرابــوو ،ڕووی دابووایــە ،ئەگــەر ڕووی داوە ،ئێســتە
بەالمــەوە گرینــگ نییــە ســەگ بــە بۆیــاغ بــۆر
بكــرێ ،هیــچ پێــم ناخــۆش نییــە .بــۆم نووســی
چەنــدە ئــارەزووی دیتنــت دەكــەم ،وەرەوە پێكــەوە
نــەك ســەگێك ،بگــرە ئەوەنــدەی پێمــان دەكــرێ
هەمــوو ســەگەكانی شــار بــۆر دەكەیــن ،بــۆم
نووســی هــەر ســەگێك بــۆر بكــەی ،لــە جیاتــی
یــەك پاكەتــت دەدەمــێ .زۆر چاوەڕێــی وەاڵمــی
نامەكەمــم كــرد ،هیــچ خەبەرێــك لــە بــارام نەبــوو.
پێــم وابــوو هێشــتە تووڕەیــە .پــاش ئــەوەی بــە
قەتعــی وەاڵمــی نەبــوو .وەاڵمــی نامەكەشــم بــۆ
گرینــگ نەبــوو.
ئــەو جــارە داپیــرە تــەواو زمانــی شــكابوو،
لێوەكانــی خاوبووبوونــەوە ،ڕەنگــی دووكەڵــی
ســینەی بــە تــەواوی جەســتەی هەڵدەگــەڕا ،دایكــم
هەســتی كــرد لێوەكانــی تیــن و تــاوی هەڵمژینــی
لۆكــەی نەمــاوە ،هەســتت دەكــرد دەیــەوێ شــتێ
بڵــێ ،نەیتوانــی ،پەنجــەی شــەهادەی درێژكــرد،
دەتگــوت لــە نوێــژدا لــە ڕكعاتــی چوارەمــە .بــە
ئاســتەم لێوەكانــی لەرزیــن ،هێنــدەی نەبــرد
هەناســەی وەســتا ،لەگــەڵ نوێــژی نیــوەڕۆ گیانــی
ســپارد .ئەحمــەد و براكــەی چاوانیــان پــڕ لــە
فرمێســك بــوون ،بــە هێواشــی گوتــی« :ئیننــا لیلال
و ئیننائیلەهــی ڕاجعــون ،یــا ڕەبــی خــوات لێــت
خــۆش بــێ دایــە گیــان» .چــاوی پــڕ لــە فرمێســك
بــوو .نەمزانــی كــێ بــوو لــە پشــت ســەرم گوتــی:
«ئــەرێ عومــری چەنــد بــوو؟!» .دەنگێــك بــە
نزمــی گوتــی« :وەڵــا گــەورە بــوو ،عومرێــك ژیــا،
نزیــك لــە ســەد».
خۆرەكــە هێنــدە گــەرم نەبــوو ،لەبــەر ئــەوەی
دەمێــك بــوو داپیــرە لــە ســەرەمەرگدا بــوو ،هــەر
زوو مەیتشــۆری بــۆ حــازر كــرا ،جۆگەلــەی ئــەو
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ژوورەی داپیــرەی لــێ دەشــۆردرا ،ئاوێكــی ڕوون
ڕوونــی لــێ دەردەچــوو ،هــەر بــەو شــێوەیە كفــن
كــرا و خرایــە نێــو دارەمەیتــەوە .لــە كەشــێكی
هێمــن و حەزینــدا ،دەنگــی ئەڵاڵهــو ئەكبــەر
بەرزبــووەوە ،داپیــرە لەنێــو دارەمەیتەكــە خرایــە
نێــو ئۆتۆمۆبێلــەوە ،ســەرەتا ڕێچكــەی چەنــد
ئۆتۆمۆبێلێــك ڕووی لــە مزگــەوت كــرد ،یەكــەم
ئۆتۆمۆبێــل كــە تەرمــی داپیــرەی لەســەر بــوو،
لەبــەردەم مزگــەوت وەســتا .تەرمەكەیــان لــە هۆڵــی
مزگــەوت دانــا ،لــەوێ نوێــژی مــردووی لەســەر كــرا،
هــەوا بەشــی هەناســەكانی نوێژخوێنانــی نەدەكــرد،
تەرمــی داپیــرە خرایــەوە یەكــەم ئۆتۆمۆبێــل،
هەمــوو ئۆتۆمۆبێلەكانیــان بەگەڕخســت ،كەژاوەكــە
بــەرەو گۆڕســتان بــەڕێ كــەوت.
هەركــە ئۆتۆمۆبێلــی ســەرەتا گەیشــتە نێــو
گۆڕســتان ،لــە پشــتەوەی ئــەو ئوتومۆبێلەكــەی
ئێمــە لێــی دانیشــتبووین و پاڵمــان بەیەكــەوە
دابــوو ،ئــەوەی تەنیشــتم گوتــی« :ماشــەڵاڵ ئــەو
ســەگە بــۆ هێنــدە دەحەپــێ؟!» .گوتــم « :هــا...
چــی بــووە؟» .ســەری هەڵبــڕی« :هیــچ لەگــەڵ
تــۆم نییــە» .یەكێكــی دیكــە گوتــی« :ئــەرێ ئــەو
حەپــە حەپــە نەبڕایــەوە» .بۆنــی ڕەژوو لە دوورەوە
بــە ئاســماندا باڵودەبــووەوە و بــەرە بــەرە زیــادی
دەكــرد ،كەژاوەكــە بــەرەو قوواڵیــی گۆڕســتان بــە
هێواشــی ڕێــی دەبــڕی .كــە الی دا بەســەر ڕێگــە
خۆاڵوییەكــەدا تۆزێكــی كەمــی بەســەر گژوگیــای
الڕێگەكانــدا باڵودەكــردەوە .ئۆتۆمۆبێلــەكان
هێنــدە نەڕۆیشــتن گەیشــتنە نزیــك شــوێنی گــۆڕی
ئامادەكــراوی داپیــرە ،بــە پەرش و باڵوی وەســتان،
تەرمەكەیــان لــە نزیــك گــۆڕی هەڵكەنــراو دانــا،
هەمــوو لــە ئۆتۆمۆبێلــەكان دابەزیــن و لــە دەوری
گۆڕەكــە وەســتان .مــەال خــۆی قیــت كردبــووەوە
لــە گــۆڕی بەتاڵــی دەڕوانــی ،دایكــم و پوورەكانــم

لــە پشــتەوە بــە نزمــی دەگریــان ،گریانیــش ئەوكــی
ئەحمــەد و خاڵــی دیكەمــی گرتبــوو ،هەمــوو
ئەوانــەی لــە دەوری گۆڕەكــە وەســتابوون ،دیتیــان
هێشــتە لەنــاو گۆڕەكــە بــە خاكەنــاس خــۆڵ فــڕێ
دەدرێتــە دەرەوە ،خۆڵەكــە لــە كاتــی دەردانــی
هێنــدە دەڕۆیشــت دەگەیشــتە نزیــك كێلێكــی
دیكــە ،یەكێــک لــە وەســتاوان بــە دەنگێكــی بــەرز
گوتــی« :بەســە ..هیچــی دیكــە قووڵــی مەكــە».
كەســێك لەنــاو گۆڕەكــە هاتــە دەرەوە ســەرتاپا
گیانــی قــوڕ بــوو ،لەبــەر قــوڕ نەتدەزانــی مرۆڤــە،
بووبــووە مرۆڤێكــی قوڕیــن ،بــە ڕێگەیەكــدا ڕۆیشــت
و لــە چــاوان ون بــوو.
دارەمەیتەكەیــان لــە تەنیشــت گۆڕەكــە دانــا،
داپیــرەی كفنكراویــان هێنایــە دەرەوە ،ئەحمــەد لــە
ناشــتنی دایكــی بەشــداریی كرد ،كــوڕە بچووكەكەی
ئــەو كاتــەی ئەحمــەدی باوكــی لــێ ون بــوو ،چــاوی
گێــڕا .بــە نــاو خەڵكەكــەدا لێــی گــەڕا ،تــا چــووە
نزیــك گۆڕەكــە دیتــی باوكــی داپیــرەی دەنێــژێ،
ســڵەمییەوە ،بێدەنــگ بــە دیارییــەوە بــە وردی
ســەرنجی دان.
ئەحمــەد و دوو كەســی دیكــە كفنەكەیــان لەنێــو
گۆڕەكــە ڕوو لــە قیبلــە كــرد ،ئەحمــەد دیتــی یەكــێ
لــەوان دەســتی بــە قــوڕ بــوو ،كاتــێ كفنەكــەی
داپیــرەی دانــا ،لەســەر خامــە ســپییەكە هیــچ
شــوێنەواری قــوڕی نــەدی ،تەماشــای دەســتی خۆی
كــرد و لــە خامــی كفنەكــەی ڕوانــی ســاف ســاف
ســپی بــوو ،كەســێ پێــی گــوت« :گرێیەكانــی الی
ســەری كفنەكــە بكــەوە».
ســێ كــەس لــە گۆڕەكــە هاتنــەدەرەوە ،یەكســەر
خۆڵــی بەســەر داكــرا ،خۆڵەكــە بــە پەلــە و چەنــد
جــارە دەخرایــە نێــو گــۆڕەوە ،دەتگــوت بووەتــە
قــوڕ ،هیــچ تــۆز و غوبــاری نەبوو ،هەمــوو گڵەكەیان
خســتە بانــەوە ،ئەگــەر لەوێــوە تەماشــای ڕۆژت
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كردبــا ســاف ســاف چــاوت لەبــەری هەڵنەدەهــات،
گڵەكەیــان هەڵنــا .كێلیــان بــۆ ڕێكخســت .هەمــوو
بێدەنــگ بووبــوون .مــەال دەســتی بــە تەلقینــی
ناشــتنی مــردوو كــرد ،دەنگــەكان تێكــەڵ بــوون،
زەینــم لەســەر وشــەكانی ســەرەتای تەلقینەكــە
بــوو.
نازانــم مــەال تــەواوی كردبــوو ،یــان نــا .كەســێ
لــە تەنیشــتمەوە پێــش ئــەوەی هەناســەیەكی قــووڵ
هەڵمــژێ « :ئــەو ســەگە بــە وەڕینــی ئیزعاجــی
كردیــن» .یەكێكــی دیكــە لــە مــن نزیك بــوو وەاڵمی
دایــەوە« :تەماشــاكە لــەو قەبرســتانەی چــۆن غــار
دەدا» .ســەرم هەڵبــڕی تەماشــای هــەر چــوار الم
كــرد ،هیچــم نــەدی ،گوێــم شــل كــرد ،زەینــم دایــێ،
گوێــم لــە وەڕینــی ســەگ نەبــوو ،كەچــی یەكێكــی
دیكــە هەڵیدایــێ« :ئەها...ئــەو ســەگە چەنــد تیــژ
غــار دەدا ...دەڵێــی ســەگەبۆرە..گوێ بــە كێــل و
قەبرەكانیــش نــادا» .لێــم بــووە مــەراق ،بــۆ مــن
ســەگەبۆر نابینــم ،بــە وردی چــاوم گێــڕا ،بــە نێــو
كێــل و خۆڵەكانــم دەڕوانــی ،چــاوم هەڵپشــافت و
دووبــارە لێیــان وردبوومــەوە ،هیچــم نــەدی ،حــەزم
دەكــرد ئەگــەر گوێــم لــە ســەگەبۆرە ،بــە چاویــش
بیبینــم ،بزانــم لێــرە چ دەكا؟! خەڵكەكــەی دەوری
گۆڕەكــە دەمێــك بــوو لەگــەڵ تەلقینــی مــەال
بێدەنــگ بووبــوون.
هــەر چــاوم دەگێــڕا ،تەماشــای كێلێكــی تەنیشــت
گــۆڕی داپیــرەم كــرد ،عەقــڵ و هۆشــی بــردم،
تاســاندمی لــە شــوێنی خــۆم زەرد هەڵگــەڕام،
بــۆ لەحزەیــەك لەگــەڵ داپیــرە كەوتمــە نێــو
گۆڕەكــەی .هەناسەشــم تەنــگ بــوو ،چــاوم لەســەر
نووســینی ســەر كێلــەكان هەڵنەگــرت ،دڵــم تونــد
بــوو ،دەتگــوت ئێســتە خوێــن هەمــووی لــە دڵمــەوە
هــوروژم دێنــێ و بــە دەمارەكانمــدا دەتەقێتــەوە،
لــە كێلەكــە وردتــر بوومــەوە ،دەمێــك بــوو ئــاگام

لــە تەلقینــی مــەال نەمابــوو ،نەمزانــی گەیشــتوونەتە
فاتیحاخوێنــدن یــان نــا؟! لەســەر كێلەكــە
نووســرابوو ،بــە كارەســاتێكی دڵتەزیــن وەفاتــی
كــردووە ،كــە تەماشــای ڕێكەوتەكــەم كــرد ،پێنــج
ســاڵ پێــش ئێســتەیە ،گوشــاری خوێنــم دەســتی
بــە دابەزیــن كــرد ،دەتگــوت دڵــم ئیعــازی بــە گریان
داوە ،بۆیــە هــەر زوو یــەك دڵــۆپ فرمێســك لەبــەر
تاســان و دامــاوی ،قەتیــس مــا .نەمزانــی كــێ لــە
دەوروبەرمەوەیــە ،كەســم نەهاتــە بەرچــاو ،تەنیــا
كێلەكــە و بــەس.
كەســێ نەمزانــی كــێ بــوو ،لەنێــو ڕووناكاییەکــی
دوورەدەســتدا گەڕایــەوە ،پێدەچــوو لە دوا كەســانی
ناشــتنی داپیــرە بــێ ،ئانیشــكی گرتــم« :دەڵێــی
ئــاگات لــە خــۆت نییــە!» .هــەر ئەوەنــدەم گــوێ
لــێ بــوو ،نەمتوانــی وەاڵمــی بدەمــەوە ،دەبــوو
بــڕۆم ،لــێ جەســتەم بــە گوێــی هیــچ كەســێكی
نەدەكــرد ،هــەر چــاوم لەســەر كێلەكەبــوو ،دووبــارە
ئانیشــكی گرتــم گوتــی« :كــەس نەمــا ..وەرە بــۆ
دامــاوی؟!» .تەماشــای پێیەكانمــم كــرد لــە دووم
نایــەن ،زمانیشــم نەگــەڕا ،دواتــر گوتــی« :دەڵێــی
الڵ بــووی ..ســەقەت بــووی ...وەرە كــەس لێــرە
نەمــا» .كــە دیتــی بــە دیــار كێلەكــەوە مــاوم،
گوتــی« :ئــەوە كێیــە ،بــارام ئیســماعیل محەمــەد
دەناســی» .بێدەنــگ بــووم ،دووبــارەی كــردەوە
«چییــە ،دەیناســی» .بــە تونــدی ئانیشــكی
گرتمــەوە ،بەهــۆش خــۆ هاتمــەوە ،بــە كــزی گوتــم:
«داپیــرەش دەیناســی».
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