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سەمای مەستیی پیاوێكی سەمای مەستیی پیاوێكی 
سپیسپی

یاسین برایمیاسین برایم
)ڕواندز()ڕواندز(

بەســەری ڕەش لەشــار ڕۆیــی، بەســەری ســپی گەڕایــەوە ئــەو شــارەی تێیــدا لــە دایــك بــوو. لــە هەمــان بەســەری ڕەش لەشــار ڕۆیــی، بەســەری ســپی گەڕایــەوە ئــەو شــارەی تێیــدا لــە دایــك بــوو. لــە هەمــان 
گــەڕەك خانوویەكــی كۆنــی كــڕی، لــە شــوێنێكی دڵگیــر و بەســەر گەلییەكــی قــووڵ و ســەرنجڕاكێش و گــەڕەك خانوویەكــی كۆنــی كــڕی، لــە شــوێنێكی دڵگیــر و بەســەر گەلییەكــی قــووڵ و ســەرنجڕاكێش و 
ــەوەی ڕۆژ ڕەنگــی  ــەر ل ــارن. ئێــواران ب ــااڵ بڵنــد و سەرســپی دی ــەوەی ڕۆژ ڕەنگــی تــا چاویــش هەتــەر دەكات و شــاخی ب ــەر ل ــارن. ئێــواران ب ــااڵ بڵنــد و سەرســپی دی تــا چاویــش هەتــەر دەكات و شــاخی ب
ــە بەلەكۆنــەی ماڵەكــەی، لەســەر كورســییەكی الســتیكی ســپی قڕێژگرتــوو  ــە بەلەكۆنــەی ماڵەكــەی، لەســەر كورســییەكی الســتیكی ســپی قڕێژگرتــوو لیمۆیــی خــۆی ون بــكات، ل لیمۆیــی خــۆی ون بــكات، ل
دادەنیشــێت. ســەیری گــەڕەك و بەشــە دیارەكــەی شــار دەكات، ئــەو شــارەی بەهرەكانی تێــدا چەكەرەیان دادەنیشــێت. ســەیری گــەڕەك و بەشــە دیارەكــەی شــار دەكات، ئــەو شــارەی بەهرەكانی تێــدا چەكەرەیان 
كــرد و ئێســتاش بۆنــی پەلكەزێڕینــە لــە دەســت و پەنجەكانــی دێــت. ئــەو پەنجانــەی كانیــاوی بەهــرەن كــرد و ئێســتاش بۆنــی پەلكەزێڕینــە لــە دەســت و پەنجەكانــی دێــت. ئــەو پەنجانــەی كانیــاوی بەهــرەن 
و وێنــەی یادگارییەكــی الوی ئەومــان بــۆ دەگێڕێتــەوە. وێنەیــەك نیشــان دەدات، كۆمەڵــە بــەردی وردی و وێنــەی یادگارییەكــی الوی ئەومــان بــۆ دەگێڕێتــەوە. وێنەیــەك نیشــان دەدات، كۆمەڵــە بــەردی وردی 

ڕەنگاوڕەنگــی وەك مــرواری، كەنــاری ڕووبــاری شــار، جــوان دەبینرێــت.ڕەنگاوڕەنگــی وەك مــرواری، كەنــاری ڕووبــاری شــار، جــوان دەبینرێــت.
ئــەو لــە )ســەمای بــەردەكان(، بەردەكانــی هێنانــە گــۆ. ئــەو دەڵــێ: مــن بــەردی وردی ڕووبارەكانــم ئــەو لــە )ســەمای بــەردەكان(، بەردەكانــی هێنانــە گــۆ. ئــەو دەڵــێ: مــن بــەردی وردی ڕووبارەكانــم 
هێنــا و وێنــەم لەســەر دروســت كــردن و مانــام پــێ دەبەخشــین. بــەردەكان بەبزەبــوون، تریفــەی مانــگ هێنــا و وێنــەم لەســەر دروســت كــردن و مانــام پــێ دەبەخشــین. بــەردەكان بەبزەبــوون، تریفــەی مانــگ 
و ڕەنگــی هیــوا و ڕازی ئەویــن و چێــژی مــاچ و باوەشــی گــەرم و چــاوی دەریایــی و دڵــی خوێنــاوی و و ڕەنگــی هیــوا و ڕازی ئەویــن و چێــژی مــاچ و باوەشــی گــەرم و چــاوی دەریایــی و دڵــی خوێنــاوی و 
ملوانەكــەی زێڕیــن. لەســەر ڕوو و ســینگی بــەردەكان بێگەردانــە دەپەیڤین و بە كــۆد و هێمایەكان، بینەری ملوانەكــەی زێڕیــن. لەســەر ڕوو و ســینگی بــەردەكان بێگەردانــە دەپەیڤین و بە كــۆد و هێمایەكان، بینەری 
پەلكێــش دەكــرد. پێكێكــی بەســەر كــرد و كەمێــك چــاوی قوچانــد و لێــوی خــوارەوەی گــەزی و دیســان پەلكێــش دەكــرد. پێكێكــی بەســەر كــرد و كەمێــك چــاوی قوچانــد و لێــوی خــوارەوەی گــەزی و دیســان 
پەڕەیەكــی تــری یــادەوەری و خەیاڵــی هەڵــدەداوە. »مــن یەكــەم جــار تابلۆكانــم لەنێــو هــۆڵ هێنــادەر پەڕەیەكــی تــری یــادەوەری و خەیاڵــی هەڵــدەداوە. »مــن یەكــەم جــار تابلۆكانــم لەنێــو هــۆڵ هێنــادەر 
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ــۆم  ــەز تابل ــەقام. ئ ــت و ش ــو سروش ــە نێ ــۆم و بردمن ــەز تابل ــەقام. ئ ــت و ش ــو سروش ــە نێ و بردمن
ئــازاد كــرد و تــا هەمــوو كــەس بەئــازادی ببینــێ. ئــازاد كــرد و تــا هەمــوو كــەس بەئــازادی ببینــێ. 
لێــرە، لــە باخچــەی شــار، تابلۆكانــم بەدارەكانــەوە لێــرە، لــە باخچــەی شــار، تابلۆكانــم بەدارەكانــەوە 
هەڵواســین و كردمــن بــە میــوەی جۆراوجــۆر. بــوون هەڵواســین و كردمــن بــە میــوەی جۆراوجــۆر. بــوون 
بــە هەنــاری یــار و ســێوی ڤاالنتایــن و گوڵــی ئــاڵ بــە هەنــاری یــار و ســێوی ڤاالنتایــن و گوڵــی ئــاڵ 
و چــاوی دەریایــی و ملوانكــەی گێــاس و هێشــووە و چــاوی دەریایــی و ملوانكــەی گێــاس و هێشــووە 
ــرد و  ــش دەك ــان نمای ــی زەرد، خۆی ــرێ و هەرمێ ــرد و ت ــش دەك ــان نمای ــی زەرد، خۆی ــرێ و هەرمێ ت

تــام و بۆنیــان دەبەخشــی.«تــام و بۆنیــان دەبەخشــی.«
شــاری  ســەدەی  دوو  مێــژووی  تــر،  شــاری پێكێكــی  ســەدەی  دوو  مێــژووی  تــر،  پێكێكــی 
خســتەوە یــاد: » باپیــرم، لێــرە.« دەســتێكی بــۆ خســتەوە یــاد: » باپیــرم، لێــرە.« دەســتێكی بــۆ 
ــیر و  ــۆپ و ش ــرد. » ت ــژ ك ــار درێ ــوارەوەی ش ــیر و خ ــۆپ و ش ــرد. » ت ــژ ك ــار درێ ــوارەوەی ش خ
ــگ و دەمانچــەی دروســت كــرد. مــن ســوودم  ــگ و دەمانچــەی دروســت كــرد. مــن ســوودم تفەن تفەن
لــە بەهــرەی ئــەو وەرگــرت و كەرســتەكانی شــەڕم لــە بەهــرەی ئــەو وەرگــرت و كەرســتەكانی شــەڕم 
ــی و  ــر و كەرســتەكانی ئاشــتی و جوان ــردە ئامێ ــی و ك ــر و كەرســتەكانی ئاشــتی و جوان ــردە ئامێ ك
خۆشــی و ئارامــی دەروون. مــن تۆپــم كــردە فڵچــە خۆشــی و ئارامــی دەروون. مــن تۆپــم كــردە فڵچــە 
و شــیرم كــردە قامیشــی خۆشنووســین و تفەنگــم و شــیرم كــردە قامیشــی خۆشنووســین و تفەنگــم 
كــردە  دەمانچــەم  و  نووســین  قەڵەمــی  كــردە كــردە  دەمانچــەم  و  نووســین  قەڵەمــی  كــردە 
كەمانچــە.. بــا.. پــی.. رم .. باپیــر! داهێنــەری كەمانچــە.. بــا.. پــی.. رم .. باپیــر! داهێنــەری 
تۆپــی كــوردی. ئــا.. لێــرە.. لێــرە.. هــەر مــاوە .. تۆپــی كــوردی. ئــا.. لێــرە.. لێــرە.. هــەر مــاوە .. 

ــوو.« ــد ب ــش هونەرمەن ــاوە .. ئەوی ــوو.«م ــد ب ــش هونەرمەن ــاوە .. ئەوی م
ــی  ــی كۆن ــد ڕۆژنامەیەك ــۆ چەن ــرد ب ــی دەســتێكی ب ــی كۆن ــد ڕۆژنامەیەك ــۆ چەن ــرد ب دەســتێكی ب
وێنــەی  وێنــەی گەچــراو و شــێواو.  وێنــەی هــەرزڕاو و  وێنــەی گەچــراو و شــێواو.  هــەرزڕاو و 
ئــەو كیژۆڵەیــەی چــاو پێكــەوت و ماچــی كــرد، ئــەو كیژۆڵەیــەی چــاو پێكــەوت و ماچــی كــرد، 
كــە چەنــد ســاڵێك پێــش ئێســتا لەگــەڵ ئــەو كــە چەنــد ســاڵێك پێــش ئێســتا لەگــەڵ ئــەو 
كاری مامۆســتایەتی كردبــوو. لــە وێنەكــەدا لــە كاری مامۆســتایەتی كردبــوو. لــە وێنەكــەدا لــە 
ئــەوە..  ئــەوە..  وەســتابوو«..  ئــەوە.. تەنیشــتییەوە  ئــەوە..  وەســتابوو«..  تەنیشــتییەوە 
هەزارجــار.. ماچــم.. كردییــە.. هــەزار.. جــار.. هەزارجــار.. ماچــم.. كردییــە.. هــەزار.. جــار.. 
تەڕكــرد.  ماچــەكان  بــە  وێنەكــەی  تەڕكــرد. زیاتــر..«  ماچــەكان  بــە  وێنەكــەی  زیاتــر..« 
ــەوە دادەنیشــم، ســەیری  ــە دیاری ــەوە دادەنیشــم، ســەیری »هەمــوو شــەو ب ــە دیاری »هەمــوو شــەو ب
دەكــەم .. شــەكرە ســێوە.. شــەكرە.. ســێو.. دەكــەم .. شــەكرە ســێوە.. شــەكرە.. ســێو.. 
ــە وێنەكــە كــرد  ــە وێنەكــە كــرد هــەزار جــار.. » ماچێكــی تــری ل هــەزار جــار.. » ماچێكــی تــری ل
و پــاش ئــەو جــارەش دیســان دەمــی نــا بــە و پــاش ئــەو جــارەش دیســان دەمــی نــا بــە 
وێنەكــە و مــووچ.. مــووچ.. كچــە وەســتاوەكەی وێنەكــە و مــووچ.. مــووچ.. كچــە وەســتاوەكەی 

ــەوە  ــەوە .. ئ ــرد.. »ئ ــاران ك ــاو وێنەكــەی ماچب ــەوە ن ــەوە .. ئ ــرد.. »ئ ــاران ك ــاو وێنەكــەی ماچب ن
.. ئەمنــی كوشــت!!«.. ئەمنــی كوشــت!!«

ــڕە شــیعرێكی ئەڤیندارانــی )نەزهــەت(ی وت:  ــڕە شــیعرێكی ئەڤیندارانــی )نەزهــەت(ی وت: دێ دێ
)عاشــقی ڕووی تۆمــە جانــا هێنــدە گریانــم مەكــە/ )عاشــقی ڕووی تۆمــە جانــا هێنــدە گریانــم مەكــە/ 
ــە(،  ــانم مەك ــر پەرێش ــە ئیت ــە ئاهـــ و ناڵەم ــە(، زۆر ب ــانم مەك ــر پەرێش ــە ئیت ــە ئاهـــ و ناڵەم زۆر ب
ــەت  ــوو شــیعرەكە ببیســم. »نەزه ــەم جــارم ب ــەت یەك ــوو شــیعرەكە ببیســم. »نەزه ــەم جــارم ب یەك
ــەس  ــەم ك ــن یەك ــوو.. م ــاعیر ب ــوو.. ش ــق ب ــەس عاش ــەم ك ــن یەك ــوو.. م ــاعیر ب ــوو.. ش ــق ب عاش
بــووم، لێــرە .. لێــرە.. كۆڕێكــم بــۆ ئــەو شــاعیرە بــووم، لێــرە .. لێــرە.. كۆڕێكــم بــۆ ئــەو شــاعیرە 
بەســت.« وتم: »نەزهەت شــاعیرە و عاشــقە!! ئەو بەســت.« وتم: »نەزهەت شــاعیرە و عاشــقە!! ئەو 
عاشــق بوو.. منیش عاشــقم، شــیعری عەشــقی ئەوم عاشــق بوو.. منیش عاشــقم، شــیعری عەشــقی ئەوم 
خوێنــدەوە، منیــش عاشــق بــووم.. شــیعری عەشــقم خوێنــدەوە، منیــش عاشــق بــووم.. شــیعری عەشــقم 
ــرچ ڕەشــەكە..«،  ــۆ چاوڕەشــەكە.. پ ــرچ ڕەشــەكە..«، نووســی.. ب ــۆ چاوڕەشــەكە.. پ نووســی.. ب
دیســان پەنجــەی خســتە ســەر كچەكــە.. »ئــەوە.. دیســان پەنجــەی خســتە ســەر كچەكــە.. »ئــەوە.. 
ئــەوە..« ماچێكــی كــرد و بــە هەنیــەی خۆیــەوەی ئــەوە..« ماچێكــی كــرد و بــە هەنیــەی خۆیــەوەی 
نووســاند. ئاهێكــی قووڵیشــی هەڵكێشــا. »ئــەوێ نووســاند. ئاهێكــی قووڵیشــی هەڵكێشــا. »ئــەوێ 
ڕۆژێ لێرەبــوو بینیــم، تۆقەشــم لەگــەڵ كــرد« پێــی ڕۆژێ لێرەبــوو بینیــم، تۆقەشــم لەگــەڵ كــرد« پێــی 
وتــم: »تــۆ هەرمــاوی!« دەســتی بــۆ قاپــی میوەكە وتــم: »تــۆ هەرمــاوی!« دەســتی بــۆ قاپــی میوەكە 
بــرد و دوو گێاســی بەكلكــەوە بڵنــد كــرد.. »ئــەوە بــرد و دوو گێاســی بەكلكــەوە بڵنــد كــرد.. »ئــەوە 
جووتــە گــوارەی ئــەوە..« خســتییە دەم و ئــاو و جووتــە گــوارەی ئــەوە..« خســتییە دەم و ئــاو و 
ــە  ــوارەوە و ب ــە خ ــدا هاتن ــە لێوەكانی ــی ب ــە تەڕایەت ــوارەوە و ب ــە خ ــدا هاتن ــە لێوەكانی ــی ب تەڕایەت
زمانــی لێســتییەوە. »ئــەوە شــەرابی گێاســە، زمانــی لێســتییەوە. »ئــەوە شــەرابی گێاســە، 

دڵــی گێاســیم تێــر دەكات.«دڵــی گێاســیم تێــر دەكات.«
)ڤادیمیــر  دیــار.  دیاربــە  بــازۆ!  »بــازۆ!  )ڤادیمیــر -  دیــار.  دیاربــە  بــازۆ!  »بــازۆ!   -
بــازۆم  لۆلیتــای  جوانــە،  لۆلیتــا  بــازۆم نابۆكــۆڤ(،  لۆلیتــای  جوانــە،  لۆلیتــا  نابۆكــۆڤ(، 

عاشــقە!« ئەویــش  جوانــە..  عاشــقە!«خوێنــدەوە..  ئەویــش  جوانــە..  خوێنــدەوە.. 
نۆبــەرە  یەكــەم  زیاتربــوو،  ســاڵێك  نۆبــەرە بــازۆش،  یەكــەم  زیاتربــوو،  ســاڵێك  بــازۆش، 
بەڵێنــی  لەســەر  كــرد،  گیــرۆ  خــۆی  بەڵێنــی شــیعری  لەســەر  كــرد،  گیــرۆ  خــۆی  شــیعری 
ــكات.  ــۆ دروســت ب ــی ب ــا مۆتیڤەكان ــكات. مامۆســتای، ت ــۆ دروســت ب ــی ب ــا مۆتیڤەكان مامۆســتای، ت
دەســتی بــۆ کاغەزەكانــی ســەر مێزەكــەی درێژكــرد دەســتی بــۆ کاغەزەكانــی ســەر مێزەكــەی درێژكــرد 
بــۆ ئــەوەی بڵێــت، ئــەوە مۆتیڤــم دروســت كــردووە. بــۆ ئــەوەی بڵێــت، ئــەوە مۆتیڤــم دروســت كــردووە. 
كاغــەزی چــا بەســەرداڕژاو، زەرد و پیــس، شــیعرە كاغــەزی چــا بەســەرداڕژاو، زەرد و پیــس، شــیعرە 
تــەواو نەكــراوەكان، هێڵــكاری و وێنــەی جۆراوجــۆر تــەواو نەكــراوەكان، هێڵــكاری و وێنــەی جۆراوجــۆر 
و شــێواو، بۆنــی ئارەقــە و چــا و هــاڕاوی نانۆكــە و شــێواو، بۆنــی ئارەقــە و چــا و هــاڕاوی نانۆكــە 
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و كۆنــە ســەموونی گرمخــاو و لــە تابلــۆی ســوریالی و كۆنــە ســەموونی گرمخــاو و لــە تابلــۆی ســوریالی 
ــوو. ــتا دەچ ــوو.مامۆس ــتا دەچ مامۆس

خــودی ژوورەكــەش، تابلۆیەكــی ســوریالی بــوو. خــودی ژوورەكــەش، تابلۆیەكــی ســوریالی بــوو. 
لــە ژووری )عەلــی عاشــق( دەچــوو، هەمــوو شــت لــە ژووری )عەلــی عاشــق( دەچــوو، هەمــوو شــت 
ــەوی گــۆڕەی، پــەرداخ، ڕۆژنامــە، كووپــەی چــا،  ــەوی گــۆڕەی، پــەرداخ، ڕۆژنامــە، كووپــەی چــا، ل ل
لیمــۆی  بــێ ســەر،  قەڵەمــی  مۆبایــل،  لیمــۆی وایــەری  بــێ ســەر،  قەڵەمــی  مۆبایــل،  وایــەری 
كــۆن، مــۆزی شــل و ڕەشــبوو، چوكلێــت، نایلــۆن، كــۆن، مــۆزی شــل و ڕەشــبوو، چوكلێــت، نایلــۆن، 
قوتــووی بەتــاڵ، كیســەی گوڵەبــەڕۆژە، لەســەر قوتــووی بەتــاڵ، كیســەی گوڵەبــەڕۆژە، لەســەر 
دۆشــەك و مافــوور بــە بــێ نــازی كەوتبــوون. دۆشــەك و مافــوور بــە بــێ نــازی كەوتبــوون. 
)بریــا(ش مردبــوو، ئــەو هەنــدەی ئــەو ژوورە پــاك )بریــا(ش مردبــوو، ئــەو هەنــدەی ئــەو ژوورە پــاك 
ــش،  ــۆ ڕۆژی دواتری ــەوە. ب ــی بخات ــەوە و ڕێك ــش، بكات ــۆ ڕۆژی دواتری ــەوە. ب ــی بخات ــەوە و ڕێك بكات
ــە  ــۆی ل ــر، خ ــێوازێكی ت ــە ش ــەل ب ــان كەلوپ ــە هەم ــۆی ل ــر، خ ــێوازێكی ت ــە ش ــەل ب ــان كەلوپ هەم

ــد. ــر دەنوان ــی ت ــد.تابلۆیەك ــر دەنوان ــی ت تابلۆیەك
- »مامۆســتا وەڵــا لەبــەر بۆنــی ئارەقــە و ســیر - »مامۆســتا وەڵــا لەبــەر بۆنــی ئارەقــە و ســیر 
گێژبــووم! چــی دیكــە، خاوێــن ناكەمــەوە.. بەســە.. گێژبــووم! چــی دیكــە، خاوێــن ناكەمــەوە.. بەســە.. 
ــەوە!!  ــێ دەكەیت ــەوە!! هەمــوو... جــارێ.. وەك خــۆی ل ــێ دەكەیت هەمــوو... جــارێ.. وەك خــۆی ل

كــوو وا دەبــی!!«كــوو وا دەبــی!!«
- »باشــە، باشــە، تــەواو، بــا ئــەوە تــەواو بــێ، - »باشــە، باشــە، تــەواو، بــا ئــەوە تــەواو بــێ، 
تــەواو، چیتــر.. نــا.. خــۆ.. مــە .. وە. شــەوا تــەواو، چیتــر.. نــا.. خــۆ.. مــە .. وە. شــەوا 

پێبچیــن، هەوشــۆیە! ناخۆمــۆ ، نــا !«پێبچیــن، هەوشــۆیە! ناخۆمــۆ ، نــا !«
ــوو!  ــژی ئەت ــەوە:« ب ــن دای ــۆ الی م ــی ب ــوو! ئاوڕێك ــژی ئەت ــەوە:« ب ــن دای ــۆ الی م ــی ب ئاوڕێك
كورتــە چیــڕۆك گرینگــە. ئەتــوو بنووســە، ئەمنیش كورتــە چیــڕۆك گرینگــە. ئەتــوو بنووســە، ئەمنیش 

ــۆۆۆۆۆۆ.« ــۆۆۆۆۆۆ.«ئەخوینم ئەخوینم
لــە  گوێــی  كــەس  بڵێــی  وەك  ئــەوەی  لــە دوای  گوێــی  كــەس  بڵێــی  وەك  ئــەوەی  دوای 

دەیگــوت: نییــە،  ئــەو  دەیگــوت:ئاخاوتنەكانــی  نییــە،  ئــەو  ئاخاوتنەكانــی 
- »بریــا، كوڕێكــی ژیــرە! ئاگاتــان لــێ بێــت. - »بریــا، كوڕێكــی ژیــرە! ئاگاتــان لــێ بێــت. 
كــوڕی باشــە. ئەمــن دەخۆمــەوە، ئــەو ناخواتــەوە، كــوڕی باشــە. ئەمــن دەخۆمــەوە، ئــەو ناخواتــەوە، 
ــەوە،  ــەك ســەڵتین.. ئەمــن لۆخــۆم دەخۆم ــەوە، وەك ی ــەك ســەڵتین.. ئەمــن لۆخــۆم دەخۆم وەك ی
پڕنادەمــە نامووســی كــەس! لــە ماڵــی خــۆم، مــن پڕنادەمــە نامووســی كــەس! لــە ماڵــی خــۆم، مــن 
)جــان دەمــۆ(م. بــۆ خــۆم دەخۆمــەوە.. شــیعر )جــان دەمــۆ(م. بــۆ خــۆم دەخۆمــەوە.. شــیعر 
دەنووســم، خراپــە ناكــەم، كــێ دەڵــێ مــن خراپــم! دەنووســم، خراپــە ناكــەم، كــێ دەڵــێ مــن خراپــم! 
بۆخــۆم خراپــم دەخۆمــەوە و تــەواو.. دە .. خــۆ.. بۆخــۆم خراپــم دەخۆمــەوە و تــەواو.. دە .. خــۆ.. 

ــە.. وە..« ــە.. وە..«م م

بریــاش، هەمــوو مەترێــك لــە ئــەو دووربــوو، بریــاش، هەمــوو مەترێــك لــە ئــەو دووربــوو، 
گوێــی لــە هەمــوو قســەكانی بــوو:گوێــی لــە هەمــوو قســەكانی بــوو:

- »وەڵاهــی مامۆســتا! هەمــوو شــەوێ ئــەو - »وەڵاهــی مامۆســتا! هەمــوو شــەوێ ئــەو 
بەزمەیــە. بخــۆوە، بخــۆوە، بــەس ئەوهــاش نــا، بەزمەیــە. بخــۆوە، بخــۆوە، بــەس ئەوهــاش نــا، 
پێــی دەمریــت، بــۆ لەشدروســتیش خراپــە، نابینــی پێــی دەمریــت، بــۆ لەشدروســتیش خراپــە، نابینــی 

ــووە!« ــێ هات ــووە!«چــت ل ــێ هات چــت ل
- »ئــەوەی بــا بخۆمــەوە، تــەواو.. چیتــر.. نــا .. - »ئــەوەی بــا بخۆمــەوە، تــەواو.. چیتــر.. نــا .. 

خــۆ.. مــە.. وە..«خــۆ.. مــە.. وە..«
لەمێژبــوو ســمێل و ڕدینەكــەی چــاك نەكردبــوو، لەمێژبــوو ســمێل و ڕدینەكــەی چــاك نەكردبــوو، 
ــوو،  ــاو نەب ــش چ ــاری پێ ــوو، ڕوخس ــی هاتب ــوو، قژیش ــاو نەب ــش چ ــاری پێ ــوو، ڕوخس ــی هاتب قژیش
ــی  ــەی تەنیشــتی ماڵ ــەو، دووكان ــی شــوێنی دووری ئ ــەی تەنیشــتی ماڵ ــەو، دووكان شــوێنی دووری ئ
ــن وەك  ــەواو. م ــێ و بخــوات و ت ــوو. شــتێ بهێن ــن وەك ب ــەواو. م ــێ و بخــوات و ت ــوو. شــتێ بهێن ب
قوتابییەكــی ئــەو هەمیشــە خۆشــم دەویســت و قوتابییەكــی ئــەو هەمیشــە خۆشــم دەویســت و 
ئێســتاش هەرخۆشــم دەوێــت، بــە قســە و وتەكانی، ئێســتاش هەرخۆشــم دەوێــت، بــە قســە و وتەكانی، 
بــەكارە هونەرییەكانــی، بــە بەهــرە جوانەكانــی، بــەكارە هونەرییەكانــی، بــە بەهــرە جوانەكانــی، 
سەرســام بــووم. خەمــی منیــش، بــۆ ئــەوە بــوو ئەو سەرســام بــووم. خەمــی منیــش، بــۆ ئــەوە بــوو ئەو 
ــە  ــی ئەوەم ــت، خەم ــراپ نەبێ ــر خ ــتەی زیات ــە جەس ــی ئەوەم ــت، خەم ــراپ نەبێ ــر خ ــتەی زیات جەس
ئــەو بەهــرە جوانانــەی هەیە و فەرامۆشــی دەكات و ئــەو بەهــرە جوانانــەی هەیە و فەرامۆشــی دەكات و 
هەمــوو حــەزی خــۆی بــۆ ئــەو ئارەقــە كۆكردیتەوە. هەمــوو حــەزی خــۆی بــۆ ئــەو ئارەقــە كۆكردیتەوە. 
ــم  ــت: نزان ــۆی دەڵێ ــام. وەك خ ــی بێت ــم ئالوودەیەك ــت: نزان ــۆی دەڵێ ــام. وەك خ ــی بێت ئالوودەیەك
میهرەبانەكــەی  چــاوە  ســەیری  كــە  میهرەبانەكــەی بخۆمــەوە!  چــاوە  ســەیری  كــە  بخۆمــەوە! 
چاوەكانــی  لــە  جــوان  عەشــقێكی  چ  چاوەكانــی دەكەیــت،  لــە  جــوان  عەشــقێكی  چ  دەكەیــت، 
ــدی دەگەڕێمــەوە.  ــۆ قۆناغــی ناوەن ــدی دەگەڕێمــەوە. دەتكــێ. مــن ب ــۆ قۆناغــی ناوەن دەتكــێ. مــن ب
لەســەر ڕەحلەیەكــی داری ڕەق و تــەق، ئاقانــە لەســەر ڕەحلەیەكــی داری ڕەق و تــەق، ئاقانــە 
دادەنیشــم، گــوێ دەگــرم. )ڤانكــوخ(م بیردێتــەوە، دادەنیشــم، گــوێ دەگــرم. )ڤانكــوخ(م بیردێتــەوە، 
ــكل  ــی مای ــت. پەیكەرەكان ــی خــۆی دەبڕێ ــە گوێ ــكل ك ــی مای ــت. پەیكەرەكان ــی خــۆی دەبڕێ ــە گوێ ك
ئەنجیلــۆ و تابلۆكانــی بیكاســۆم دێنــە بەرچــاو. ئەنجیلــۆ و تابلۆكانــی بیكاســۆم دێنــە بەرچــاو. 
گوێچكــە  لــە  مۆزارتــم  و  بیتهۆڤــن  گوێچكــە ئاوازەكانــی  لــە  مۆزارتــم  و  بیتهۆڤــن  ئاوازەكانــی 
دەزرنگێنــەوە. ئــەو چەنــد ڕێكپــۆش و قــۆز و جوان دەزرنگێنــەوە. ئــەو چەنــد ڕێكپــۆش و قــۆز و جوان 
ــردە  ــەری دەك ــەی هون ــەش، وان ــەو جوانیی ــوو، ب ــردە ب ــەری دەك ــەی هون ــەش، وان ــەو جوانیی ــوو، ب ب
تابلــۆ و موزیــك و فڵچــە و بۆیــە و ڕەنــگ و كتێــب.تابلــۆ و موزیــك و فڵچــە و بۆیــە و ڕەنــگ و كتێــب.
- »مــن دەخۆمــەوە! )بێبــەش( مەالبــوو )زامدار(- »مــن دەخۆمــەوە! )بێبــەش( مەالبــوو )زامدار(
بــوون.  جــوان  بــرای  دوو  دەیخــواردەوە،  بــوون. یــش  جــوان  بــرای  دوو  دەیخــواردەوە،  یــش 



25 ژ )٢٩٩/ ٣٠٠( ٥/ ٩ - ١٠/ ٢٠٢٢

)زێــوەر( شــیعرێكی نووســی )مــن عــارەق ناخــۆم(، )زێــوەر( شــیعرێكی نووســی )مــن عــارەق ناخــۆم(، 
)بێكەس(یــش هاوڕێــی ئــەو بــوو، پــاش چەنــد )بێكەس(یــش هاوڕێــی ئــەو بــوو، پــاش چەنــد 
دەخــۆم(.  دایــەوە )عــارەق  بەرســڤی  دەخــۆم(. ســاڵێك،  دایــەوە )عــارەق  بەرســڤی  ســاڵێك، 
ــە  ــووری ل ــە و قب ــا بامی ــێ: ب ــە شــیعرەكەدا دەڵ ــە ل ــووری ل ــە و قب ــا بامی ــێ: ب ــە شــیعرەكەدا دەڵ ل
گیانــت نــۆش بــێ و منیــش بــۆ خــۆم ئەخۆمــەوە، گیانــت نــۆش بــێ و منیــش بــۆ خــۆم ئەخۆمــەوە، 
ــد  ــم(. چەن ــەرەق تووشــی زەرەر ب ــە ع ــن ب ــا م ــد )ب ــم(. چەن ــەرەق تووشــی زەرەر ب ــە ع ــن ب ــا م )ب
جــوان بــوون دوو شــاعیر و دوو مامۆســتای مــەزن. جــوان بــوون دوو شــاعیر و دوو مامۆســتای مــەزن. 
بێكــەس تــا مــرد ئارەقخۆربــوو، وەســیەتی كــرد كــە بێكــەس تــا مــرد ئارەقخۆربــوو، وەســیەتی كــرد كــە 

ــە مــەی بیشــۆن.. مــەی.. مــەی..« ــە مــەی بیشــۆن.. مــەی.. مــەی..«مــرد ب مــرد ب
لێــك  كــرد و دوای دەســتەكانی  لێــك پێكەنینێكــی  كــرد و دوای دەســتەكانی  پێكەنینێكــی 
خشــاندن و دەســتی ڕاســتی وەک گــۆ نیشــان دا، خشــاندن و دەســتی ڕاســتی وەک گــۆ نیشــان دا، 

ــی: ــی:وت وت
- »مەی و مەمك هەردووكیان خۆشن!«- »مەی و مەمك هەردووكیان خۆشن!«

دوو  ئــەو  لەســەر  پێكەنینەكانمــان  دوو ئێمــەش،  ئــەو  لەســەر  پێكەنینەكانمــان  ئێمــەش، 
ــش  ــرد و ئەوی ــەو ك ــی ئ ــی پێكەنین ــە، ئاوێزان ــش پەیڤ ــرد و ئەوی ــەو ك ــی ئ ــی پێكەنین ــە، ئاوێزان پەیڤ

پێكێكــی تــری ئاودیوكــرد.پێكێكــی تــری ئاودیوكــرد.
دیــواری ژوورەكــە، چەند تابلۆیەكی دروســتكراوی دیــواری ژوورەكــە، چەند تابلۆیەكی دروســتكراوی 
خــۆی، كــە لەخــۆی زیاتــر كــەس بــە جوانــی خــۆی، كــە لەخــۆی زیاتــر كــەس بــە جوانــی 
تێیناگەیشــت، ئەوانیــش بۆنــی عەرەقیــان گرتبــوو. تێیناگەیشــت، ئەوانیــش بۆنــی عەرەقیــان گرتبــوو. 
ــە ڕەنگــی  ــژ كــرد و ب ــۆ تابلۆیەكــی درێ ــە ڕەنگــی پەنجــەی ب ــژ كــرد و ب ــۆ تابلۆیەكــی درێ پەنجــەی ب
شــین و چەنــد فرچەیەكــی بــە تابلۆكــەدا هاتبــوو، شــین و چەنــد فرچەیەكــی بــە تابلۆكــەدا هاتبــوو، 
ڕەنگــە منداڵێكیــش ئــەو شــتەی پــێ دروســت ڕەنگــە منداڵێكیــش ئــەو شــتەی پــێ دروســت 
ــی  ــە، كەچ ــە و بب ــە و بین ــت. دوو ســێ فڵچ ــی بكرێ ــە، كەچ ــە و بب ــە و بین ــت. دوو ســێ فڵچ بكرێ
ــرد.  ــرۆڤەی دەك ــەفی ش ــی فەلس ــەو وەك دەقێك ــرد. ئ ــرۆڤەی دەك ــەفی ش ــی فەلس ــەو وەك دەقێك ئ
ــە  ــتێكی ل ــاگات!« دەس ــەر تێن ــە هون ــك ل ــە »خەڵ ــتێكی ل ــاگات!« دەس ــەر تێن ــە هون ــك ل »خەڵ
ــا،  ــم، ه ــد نی ــن هونەرمەن ــۆی دا. » م ــینگی خ ــا، س ــم، ه ــد نی ــن هونەرمەن ــۆی دا. » م ــینگی خ س
پیــاو نابــێ ستایشــی خــۆی بــكات، شــاعیریش پیــاو نابــێ ستایشــی خــۆی بــكات، شــاعیریش 
نیــم، بــازۆ شــاعیرە. ئــەو ناخواتــۆۆۆۆ. ئەمــن نیــم، بــازۆ شــاعیرە. ئــەو ناخواتــۆۆۆۆ. ئەمــن 
ئەخۆمــۆۆۆۆ. وەك بێكــەس گوتــی: عــارەق، ئــە.. ئەخۆمــۆۆۆۆ. وەك بێكــەس گوتــی: عــارەق، ئــە.. 

خــۆ..م!«خــۆ..م!«
ــۆت  ــۆ خ ــن، ب ــی من ــیعرانە ه ــەو ش ــازۆ! ئ ــۆت - »ب ــۆ خ ــن، ب ــی من ــیعرانە ه ــەو ش ــازۆ! ئ - »ب

ــە!« ــی تێدای ــەی هونەری ــەوە، وێن ــە بیانخوێن ــە!«بب ــی تێدای ــەی هونەری ــەوە، وێن ــە بیانخوێن بب
- »بریــا ئاقڵــە! ناهیڵــێ بخــۆ.. مــەوە.. گــووو.. - »بریــا ئاقڵــە! ناهیڵــێ بخــۆ.. مــەوە.. گــووو.. 

ناهــە.. چــی .. دیــش.. ئەمــن .. ناخــۆ.. مــۆۆۆۆۆ. ناهــە.. چــی .. دیــش.. ئەمــن .. ناخــۆ.. مــۆۆۆۆۆ. 
تەواوووووو!!!«تەواوووووو!!!«

بەتاڵــی  و  كــرد  گەورەكــەی  بوتڵــە  بەتاڵــی ســەیری  و  كــرد  گەورەكــەی  بوتڵــە  ســەیری 
ــی  ــرد: »كەم ــەكەی دەك ــە شووش ــی ل ــرد، گلەی ــی ك ــرد: »كەم ــەكەی دەك ــە شووش ــی ل ــرد، گلەی ك
تێدایــە!« هەســتا، ڕاژا، بــەوال و بــەوالدا دەكــەوت: تێدایــە!« هەســتا، ڕاژا، بــەوال و بــەوالدا دەكــەوت: 
»برادەرەكانــم بــێ وەفابــوون! هەمــوو پۆســتی »برادەرەكانــم بــێ وەفابــوون! هەمــوو پۆســتی 

گەورەیــان هەیــە، منیــان بەجێهێشــت.«گەورەیــان هەیــە، منیــان بەجێهێشــت.«
ــژ  ــۆ ئێمــە درێ ــژ  دوای دانیشــتەوە، پەنجەیەكــی ب ــۆ ئێمــە درێ  دوای دانیشــتەوە، پەنجەیەكــی ب

كــرد و بــە بزەیەكــی شــیرین: »بــژی ئەنگــۆ!«كــرد و بــە بزەیەكــی شــیرین: »بــژی ئەنگــۆ!«
دیســان هەڵگێــڕ و وەڕگێــری بــە هەندێــك وێنــەی دیســان هەڵگێــڕ و وەڕگێــری بــە هەندێــك وێنــەی 
خــۆی كــرد. »ئەوانــە مــن فێــری زۆر شــتم كــردن، خــۆی كــرد. »ئەوانــە مــن فێــری زۆر شــتم كــردن، 
هیچیــان نەدەزانــی، ئێســتا دەوڵەمەنــد بوونــە، هیچیــان نەدەزانــی، ئێســتا دەوڵەمەنــد بوونــە، 
ئــەوان ماســتاوچی بــوون، منیــان بەجێهێشــت. ئــەوان ماســتاوچی بــوون، منیــان بەجێهێشــت. 
ئەوانیــش  عارەقخــۆر،  بــووم،  عارەقخــۆر  ئەوانیــش مــن  عارەقخــۆر،  بــووم،  عارەقخــۆر  مــن 
ــا  ــاڕۆم، ب ــەو شــارە ن ــا ماســتاوچی! مــن بــۆ پــارە ل ــاڕۆم، ب ــەو شــارە ن ماســتاوچی! مــن بــۆ پــارە ل
ــارەق.  ــەوە.. ع ــارەق دەخۆم ــەر ع ــرم، ه ــرە بم ــارەق. لێ ــەوە.. ع ــارەق دەخۆم ــەر ع ــرم، ه ــرە بم لێ
ــتاوچی!!« ــە ماس ــرە ل ــتر و پاكت ــۆر باش ــتاوچی!!«عارەقخ ــە ماس ــرە ل ــتر و پاكت ــۆر باش عارەقخ

مۆبایلــە شاشــە شــكاوەكەی، هەڵگــرت و بــۆ مۆبایلــە شاشــە شــكاوەكەی، هەڵگــرت و بــۆ 
بریــای فــڕێ دا. مەیخۆرەكانــی شــار چەنــد جارێــك بریــای فــڕێ دا. مەیخۆرەكانــی شــار چەنــد جارێــك 
لەكاتــی مەســتی مۆبایلەكەیــان دزیــوە، بــە ناچــاری لەكاتــی مەســتی مۆبایلەكەیــان دزیــوە، بــە ناچــاری 
ــی  ــگ دانەیەك ــا ســەری مان ــوو، ت ــەوەی هەڵگرتب ــی ئ ــگ دانەیەك ــا ســەری مان ــوو، ت ــەوەی هەڵگرتب ئ

نــوێ بكڕێــت. »بــژی ئەتــوو!«نــوێ بكڕێــت. »بــژی ئەتــوو!«
- »جــان دەمــۆ، ئەویــش شــاعیر بــوو، تەنیــا بوو - »جــان دەمــۆ، ئەویــش شــاعیر بــوو، تەنیــا بوو 
ــی  ــا و عارەق ــەكان دەژی ــەقام و چایخان ــەر ش ــی لەس ــا و عارەق ــەكان دەژی ــەقام و چایخان ــەر ش لەس
دەخــواردەوە. شــاعیر بــوو بــە عەرەقــێ مــرد. دەخــواردەوە. شــاعیر بــوو بــە عەرەقــێ مــرد. 
بــەس مــن شــاعیر نیــم! لەســەر شــەقام و چایخانــە بــەس مــن شــاعیر نیــم! لەســەر شــەقام و چایخانــە 
ناخۆمــەوە.. لۆخــۆم لێــرە، لــەو ژوورە بەهەشــتییە، ناخۆمــەوە.. لۆخــۆم لێــرە، لــەو ژوورە بەهەشــتییە، 
ــەم:  ــیەت دەك ــەس وەس ــوو بێك ــەوە.. وەك ــەم: دەخۆم ــیەت دەك ــەس وەس ــوو بێك ــەوە.. وەك دەخۆم

بەمــەی بمشــۆن.. مــەی.. مــەی !«بەمــەی بمشــۆن.. مــەی.. مــەی !«
- »بریا لە گوگڵی لێ دە. )جان دەمۆ(.«- »بریا لە گوگڵی لێ دە. )جان دەمۆ(.«

ــە وشــەی »ســبەی ســبەی« وەاڵمــی  ــە وشــەی »ســبەی ســبەی« وەاڵمــی ئەویــش ب ئەویــش ب
قســە  دەكــرد.  مامۆســتای  ســەیری  قســە دایــەوە،  دەكــرد.  مامۆســتای  ســەیری  دایــەوە، 
بەنرخەكانــی بۆنــی عارەقیــان گرتبــوو. هەناســەی، بەنرخەكانــی بۆنــی عارەقیــان گرتبــوو. هەناســەی، 
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و  جێگــە  جلەكانــی،  پەنجەكانــی،  و لێوەكانــی،  جێگــە  جلەكانــی،  پەنجەكانــی،  لێوەكانــی، 
ژوورەكــەی، یــەك بــۆن، بۆنێكــی ســارد، لــە بۆنــی ژوورەكــەی، یــەك بــۆن، بۆنێكــی ســارد، لــە بۆنــی 
ســیر و ماســی مــردوو. ئــەو لــە ژوورێكــی شــێواو، ســیر و ماســی مــردوو. ئــەو لــە ژوورێكــی شــێواو، 
لەناویــدا، هونەرمەندێــك، شــاعیرێك، مەســت و لەناویــدا، هونەرمەندێــك، شــاعیرێك، مەســت و 
ــە عەشــق ســووتاو، جەســتەی  ــاو، عاشــق و ب ــە عەشــق ســووتاو، جەســتەی دام ــاو، عاشــق و ب دام
زوو  دەرد.  و  خــەم  و  بریــن  پــڕ  زەرد،  و  زوو الواز  دەرد.  و  خــەم  و  بریــن  پــڕ  زەرد،  و  الواز 
زووش كۆخەیــەك دەكات، خیــزەی لــە ســینەی زووش كۆخەیــەك دەكات، خیــزەی لــە ســینەی 
دێ، نەخــۆش، نەخــۆش، عــارەق كوشــتوویەتی. دێ، نەخــۆش، نەخــۆش، عــارەق كوشــتوویەتی. 
ــەوی  ــوو، ش ــرخ ب ــیرین و بەن ــەو ش ــەڵ ئ ــەوی كات لەگ ــوو، ش ــرخ ب ــیرین و بەن ــەو ش ــەڵ ئ كات لەگ
ــێ  ــی ل ــتمان ماڵئاوای ــە ویس ــردەوە. ك ــورت دەك ــێ ك ــی ل ــتمان ماڵئاوای ــە ویس ــردەوە. ك ــورت دەك ك
بكەیــن، بەڕێــزەوە هەســتاو دەســتی ڕاســتی خســتە بكەیــن، بەڕێــزەوە هەســتاو دەســتی ڕاســتی خســتە 
ســەر ســینگ: »گەردەنــم ئــازا بكــەن، خــۆ قســەی ســەر ســینگ: »گەردەنــم ئــازا بكــەن، خــۆ قســەی 

ــرد!« ــەم نەك ــرد!«هەڵ ــەم نەك هەڵ
و  كــرد  درێــژی  جێگاكــەی  نێــو  لــە  بریــا  و   كــرد  درێــژی  جێگاكــەی  نێــو  لــە  بریــا   
بەتانییەكــەی پێــدادا، ئەویــش لەخــۆی پێچــا، وەك بەتانییەكــەی پێــدادا، ئەویــش لەخــۆی پێچــا، وەك 

بڵێــی ســەرمای بێــت، دەســتی بڵنــد كــرد: بڵێــی ســەرمای بێــت، دەســتی بڵنــد كــرد: 
- »سبەی شەو دیاربن، دیار!«- »سبەی شەو دیاربن، دیار!«

- »بریا لە گوگڵی لێ بدە.«- »بریا لە گوگڵی لێ بدە.«
- »من خراپەی كەسم نییە!«- »من خراپەی كەسم نییە!«

- »بژی ئەنگۆ!«.- »بژی ئەنگۆ!«.
- »دەرگا.. قەپات..«- »دەرگا.. قەپات..«

- »بژی!..«- »بژی!..«
ــە نێــو  ــە نێــو مامۆســتامان بەشــەو ســپارد و ئەویــش ل مامۆســتامان بەشــەو ســپارد و ئەویــش ل

مەســتی و تەنیایــی شــەو، ئاوێــزان بــوو.مەســتی و تەنیایــی شــەو، ئاوێــزان بــوو.
بەیانــی كــە لــە خــەو هەســتام، مۆبایلەكــەم بەیانــی كــە لــە خــەو هەســتام، مۆبایلەكــەم 

هاتبــوو: بریــا  ئەوهــای  نامەیەكــی  هاتبــوو:كــردەوە،  بریــا  ئەوهــای  نامەیەكــی  كــردەوە، 
عــارەق  بــە  مامۆســتا  بەداخــەوە،  عــارەق »ســاو!  بــە  مامۆســتا  بەداخــەوە،  »ســاو! 

مــردووە!!«مــردووە!!«

٢٠٢٠٢٠٢٠ ڕواندز ڕواندز


