لە چاوەڕوانیدا

داستان بەرزان
(سلێمانی)

شانۆنامەیەک بۆ گەنجان

بــۆ ١٨
١٢بــۆ
دوو منــداڵ تەمەنیــان لــە نێــوان ١٢
ســاڵدان ،لــە ژوورێکــى گــەورەى نــاو فەرمانگــەى
مندااڵنــى بێسەرپەرشــتدان ،کــە چەنــد سیســەمێکى
چۆڵــى خــەوى تێدایــە ،هەندێک جلوبــەرگ و وێنەى
ســەمەرەى هەریــەک لــە ڕەنــگ و مانایــەک بــە
دیوارەکانیــدا هەڵواســراون ،بــە دەنگــى دەرەوەدا
دیــارە شــەوى ســەرى ســاڵە و خەڵکــى لەســەر
شــەقامەکان ســەرقاڵى ئاهەنــگ و خــواردن و
خواردنــەوەن ،منداڵەکانــى دیکــەى هەمــان ژووریش
بــۆ مەبەســتى جیاجیــا لــە پەنجــەرە و دیوارەکانــى
فەرمانگەکــەوە چوونەتــە دەرەوە ،تەنیــا ئەمــان
لەوێــدا مــاون.
منداڵــی( :١خەریکــى وردبوونەوەیــە لــە ئایپادێکى
شــکاوەوە ،لەبــەر خۆیــەوە قســە دەکات) ئەمــڕۆ
لــە ســەرەنوێڵکەکەى ڕۆژئــاواى شــار دۆزیمــەوە،
ســەرەتا وامزانــى کێشــەیەکى ئاســانى هەیــە و
دەتوانــم زوو چاکــى بکەمــەوە( ،زیاتــر لــە ئایپادەکە
وردە دەبێتــەوە) ئێســتا دەبینــم چەنــدان کێشــەى
هەیــە( ،لەگــەڵ خۆیــدا قســە دەکات) بەڵــێ ڕاســتە
مــن وەســتاى چاککردنــەوەى ئامێــرە کارەباییــەکان
نیــم( ،وچانێــک) بــەاڵم ئەوەتــا دەبینــم ئــەم بەڕێــزە
هــەر لــە ڕووکەشــدا دووگمــەى داگیرســاندنى پێــوە
نەمــاوە ،ئەوەتــا درزێکــى گــەورەش کەوتووەتــە
ســەر شاشــەکەى ،وەکــی دیکــەش پشــتى پێــوە
نییــە و لــە نــاو شــتە بچووکــە جۆراوجۆرەکانــى
ناویشــیدا جێگــەى هەندێکیــان بەتاڵــە.
منداڵــی( :٢ســەرقاڵى خواردنــى پاروویەکــە)
ئەگــەر کێشــەى نەبووایــە فــڕێ نــەدەدرا!
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منداڵــی :١هەندێــک جــار وادەزانــم خەڵکــى بــە
دەســتى ئەنقەســت هەندێک شــت لە ســەرەنوێڵکەکە
فــڕێ دەدەن ،بــۆ ئــەوەى ئێمــە ســوودێکیان
لێوەربگریــن.
منداڵى :٢خەڵکى هەرگیز کارى واناکەن.
منداڵى :١تۆ زۆر زوو کۆڵ بە شتەکان دەدەیت.
منداڵــى :٢خەڵکــى شــتێک ئەگــەر تۆزێــک بــە
کەڵکیــش بێــت ،ئامادەنیــن تەنانــەت بشیبەخشــن،
نــەک فڕێــى بــدەن.
منداڵــى :١بــەاڵم ئــەو شــتانەى دەبەخشــرێن،
پێویســتە بەکاربێــن!
منداڵــی :٢خەڵکــى کــە دڵنیادەبنــەوە شــتێک
کەڵکــى هیچــى نەمــاوە ،پاشــان دەیبەخشــن.
منداڵــى :١بــەاڵم بۆچــى خەڵکــى لــەو شــتانەى
هەیانــە هەندێــک جــار بەشــى ئێمــەش ناخەنــە
نــاو ســەتڵى خۆڵەکانیانــەوە؟ بــۆ ئــەوەى ئێمــەش
ســوودێکیان لێوەربگریــن!
منداڵــى :٢ئــەم قســانەمان چەنــدان جــار بــاس
کــردووە ،مانــدوو نەبوویــت؟
منداڵــى :١پرســیارێکە زۆرجــار لــە خۆمــى
دەکــەم ،لــە تۆش،لــە هاوڕێکانــى دیکەشــمان.
منداڵــى :٢خەڵکــى هەرگیــز وەهایــان نەکــردووە
و نایکــەن ،ئەگیــن بــۆ یارمەتیدانــى ئێمــە ،شــێواز
زۆرە.
منداڵی :١ئەمەش شێوازێکە.
منداڵــى :٢النیکــەم ئــەو خواردنەى فڕێــى دەدەن،
بــەو جــۆرە بەنــاو یەکــدا تێکەڵــى نەکــەن و نەیکەنە
هەمــان کیســەوە کــە دەبــە و شووشــەى دەرمــان
و کلێنــس و دایبــى و ســانتى و کۆندۆمەکانیانــى
تێدەکــەن.
منداڵــى :١مــن زۆرجــار ڕانــە مریشــکم لــە نــاو
دایبیــدا دەرهێنــاوە ،بــەاڵم تەنیــا میــزاوى بــووە!
منداڵی :٢منیش زۆر شتم لەوێدا دۆزیوەتەوە.

منداڵی :١وەکوو چی؟
منداڵی :٢کتێب
منداڵی :١چ کتێبێک؟
منداڵی :٢ئینجیل
منداڵی :١باسی چی دەکرد؟
منداڵی :٢دروستبوونى جیهان.
منداڵی :١چیتر؟
منداڵی :٢پیاوێک
منداڵی :١کام پیاو؟
منداڵی :٢پیاوێکە لە خاچ دەدرێت.
منداڵى :١بۆچی؟
منداڵی :٢میهرەبان بوو؟
منداڵی :١تا کۆتایی میهرەبان بوو؟
منداڵی :٢لە کۆتاییدا گلەیی دەکات.
منداڵی :١گلەیی؟!
منداڵی :٢بەڵێ گلەیی.
منداڵی :١گلەیی چی؟
منداڵــی :٢دەڵێــت( :باوکــە بــۆ بــە تەنیــا بەجێت
هێشتم؟)
منداڵی :١ئەى پاشان؟
منداڵــی :٢هــەر کتێبــەو بــە جۆرێــک ئــەم چیڕۆکە
دەگێڕنەوە.
منداڵی :١تۆ ئەمانە چۆن دەزانیت؟
منداڵی :٢بەهۆی سەرەنوێڵکەکەوە.
منداڵــی( :١وەک ئەوەى هەســت بــکات ئایپادەکە
دەنگێکــى لێــوە دێــت ،لــە گوێــی نزیــک دەکاتەوە).
ســەرەنوێڵک بــۆ ئێمە زۆر شــتە.
منداڵــى( :٢وێنەیەکــى گــەورەى پیــس و پۆخــڵ
لــە ژێــر سیســەمەکەیدا دەردەهێنێــت ،دەســت بــە
پاککردنــەوەى دەکات) دەمەوێــت ئەگــەر وێنەکــەم
بــەالوە جــوان بــوو بــە جێیەکــى یەکێــک لــەم
دیوارانــەوەى هەڵبواســم.
منداڵــى :١بیــرت نەچێــت تەنیــا دیــوارى ژوور
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ســەرى خــۆت ،بــۆ تۆیــە! التەنیشتیشــت ئەوەیــان
بێگومــان ئەگــەر هەتبــوو.
منداڵــى :٢دەزانــم هــەر بــۆ خۆشــى ئــەو قســەیەم
کــرد ،بــە خەونــى ئــەوەى ڕۆژێــک بێــت...
منداڵى( :١قسەکەى پێدەبڕێت) کێ بێت؟
منداڵى :٢ڕۆژێک.
منداڵــى :١ئاخــر لــەو ڕۆژەدا کــێ بێــت؟ ئــەى
ئــەو هەمــوو جارێــک لــە شــەودا نایــەت؟
منداڵى :٢تۆ هەرگیز بینیوتە؟
منداڵى :١نەخێر
منداڵى :٢دەزانى ڕەنگى چۆنە؟
منداڵى :١تەنیا لەوێنەدا.
منداڵــى :٢کــێ دەڵێــت ئــەوەى نــاو وێنــەکان
خۆیەتــى؟
منداڵــى :١ئــەو کاتــە کــە هێشــتا لــە قوتابخانــە
مابــووم ،مامۆستاکەشــمان هەمــان وێنــەى نیشــان
دەدایــن و دەیگــوت ئــەوە خۆیەتــى!
منداڵــى :٢مامۆســتاکان تەنیــا کاتەکانمــان پــێ
بــەڕێ دەکــەن.
منداڵــى :١پــاش ئەویــش چەندجــار بینیومــە
دایــکان و بــاوکان جلوبەرگەکەیــان بــۆ منداڵەکانیان
کڕیــوە ،هــەر هەمــان شــێوەى هەبــووە!
منداڵــى( :٢لــە خەیاڵــەوە چــووە) بەقســەى
مامۆســتاکان بووایــە ،ئێســتا ئێمــە دەبــوو لــە
بەهەشــت بیــن.
منداڵى :١چۆن؟
منداڵــى :٢بیرتــە مامۆســتاکەمان هەمیشــە
دەیگــوت هــەر کەســێک ئایەتێــک لەبــەر بــکات،
خــودا دەیخاتــە بەهەشــت؟
منداڵــى :١ئــەو مەبەســتى بــووە کاتێــک مردیــن،
پاشــان دەچینــە بەهەشــت!.
منداڵــى :٢مــن کــە مــردم حەزناکــەم بچمــە
بەهەشــت..

منداڵى :١کەوایە حەزەکەى بچیتە کوێ؟
منداڵــى :٢حەزەکــەم هــەر لــە ســەرەنوێڵکدا
بمێنمــەوە.
منداڵى :١ئاخر ئاسمان سەرەنوێڵک نییە!
منداڵــى( :٢وێنــە گەورەکــە بــە تــەواوى پــاک
دەکاتــەوە ،بــە ژوور ســەریدا دەســت دەکات بــە
هەڵواســینى)
منداڵــى( :١ســەیرى وێنەکــە دەکات) شــێوەیەکى
ســەیرى هەیــە!
منداڵى :٢لە باوکمان دەچێت!
منداڵــى :١بــەاڵم باوکــى ئێمــە ســمێڵى وەهــا
نەبــوو.
منداڵــى :٢ڕاســتە تەنیــا قــژى وەهــا دادەهێنــا،
بەتایبــەت ئــەو کاتانــەى دەگەڕایــەوە بــۆ جەنــگ.
منداڵــى( :١وێنەیەکــى باوکــى لە ژێر ســەرینەکەى
دەردەهێنێــت) ئــەو زۆر بەرگریــی کــرد ،بــەاڵم
دوژمنــەکان هــەر کوشــتیان.
منداڵــى( :٢وێنەیەکــى دایکــى لە ژێر ســەرینەکەى
دەردەهێنێــت) ئەویــش زۆر هــاواری کــرد ،بــەاڵم
دوژمنــەکان هــەر بردیــان.
منداڵى :١تۆبڵێی ئەم شەو بێت؟
منداڵى :٢کێ؟
منداڵــى :١پیــاوە قــژ و ڕیــش ســپییە جلوبــەرگ
ســوورەکە.
منداڵــى :٢ئــەوەى قســەکەى دڵمانــى پــێ دەڵێین
تــا لەگــەڵ خــۆى بیبــات بــۆ الى خــودا؟
منداڵى :١کێ.
منداڵــى :٢پیــاوە قــژ و ڕیــش ســپییە جلوبــەرگ
ســوورەکە.
منداڵــى :١ئــەوەى قســەى دڵمــان دەبــات بــۆ
خــودا؟
منداڵــى :٢هەمــوو جارێــک لــە ئاســمانەوە
بەســەر هەورەکانــدا دێتەخــوارەوە ،پاشــان بــە
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خــۆى و گالیســکەکەیەوە کــە چەنــد ئاســکێک،
یــان چەنــد مەڕەکێوییــەک ڕایدەکێشــن ،بەســەر
بەفــرى چیاکانــدا شــۆڕدەبێتەوە بــۆ نــاو شــارەکان.
(لەســەر سیســەمەکەى وەک ئــەوەى لەســەر
گالیســکەیەک بێــت ،چەرچەفەکــەى بەســەر شــانیدا
دەدات و ســەتڵێکى ســوور کــە لەوێــدا دانــراوە،
دەیکاتــە ســەرى و خــۆی دەکاتــە بابانوئێــل) لــەل
لــەل ال ،لــەل لــەل ال ،لــەل لــەل لــا ....هــا کــوڕە
جوانەکــە حــەزت لــە چ دیارییەکــە؟
منداڵى :١حەزم لە هیچ دیارییەک نییە!
منداڵــى( :٢بەسەرســوڕمانەوە) چۆن؟ (ســەتڵەکە
لەســەرى دەهێنێتــە خــوارەوە) پێــی بڵــێ کــوا
دایکمــان؟
منداڵى :١کوا دایکمان؟
منداڵــى( :٢ســەتڵەکە دەکاتــەوە ســەرى) تەنیــا
خــودا دەیزانێــت.
منداڵــى :١ئێمــەش دەمانەوێــت لــەو بۆمــان
بپرســیت.
منداڵــى :٢هــەر ئــەم شــەو کــە گەڕامــەوە ،هــەر
ئــەم شــەویش دەتانبــەم بــۆ الى.
(هەردووکیــان لــە نێوانــى سیســەمەکانیاندا
پێکــەوە بــەدەم لــەل لــەل ال ..لــەل لــەل ال ...لــەل
لــەل لــەل ال ،دەکەونــە ســەما و شــادیى دەربڕیــن).
(دەنگــى هــۆڕن و هــاوارى خەڵکــى دەرەوە
لــە خەیاڵەکەیانیــان دادەبڕێــت ،دەچنــەوە ســەر
سیســەمەکانیان).
منداڵى :١هەر دێت؟
منداڵــى :٢ئــەم شــەو دواییــن شــەوى ســاڵە،
دەبێــت هــەر بــێ.
منداڵى :١ساڵی پاریش هەروات گوت.
منداڵى :٢وتم چی؟
منداڵى :١وتت هەر دێت.
منداڵــى :٢بەهیــوام ئــەم ســاڵ بێــت ،چونکــە زۆر

بێزاربووین.
منداڵى :١لە چی؟
منداڵى :٢لە چاوەڕوانى.
منداڵــى :١تۆبڵێیــت مندااڵنــى دیکــەش هەبــن
چاوەڕوانــى بکــەن؟
منداڵى :٢ڕەنگە
منداڵى :١تەنیا ئەوانەى دایکیان ڕفێنراوە؟
منداڵــى :٢نەخێــر مــن چەنــد جــار دیومــە لــە
تەلەفزیۆنەکانــەوە چــووە بۆالیــان و وێنــەى لەگــەڵ
گرتــوون.
منداڵــى :١بــەاڵم ئێمــە نامانەوێــت وێنــەى لەگەڵدا
بگرین.
منداڵــى :٢ڕاســتە ئێمــە نامانەوێــت وێنــەى لەگەڵــدا
بگرین.
(بە دەنگى شووشەى پێک و هاوار و پێکەنینیاندا
١٢ى
ى
دیــارە لــە دەرەوە خەڵکــى خۆیــان بــۆ کاتژمێــر ١٢
شــەو ئامــادە دەکــەن ،تاکــوو گرنگتریــن ســاتى ئــەو
شــەوە لەگەڵ خۆشەویســتانیان بەســەر ببەن).
منداڵــى( :١خــۆی گیــڤ دەکاتــەوە ،چەشــنى
ئــەوەى لەگــەڵ بابانوئێلــدا قســە بــکات ،ڕوودەکاتــە
منداڵــى دوو) ئێمــە دەمێکــە چاوەڕێــی تۆیــن،
بۆچــی وا درەنــگ کەوتیــت؟
منداڵــى( :٢خــۆی گیــڤ دەکاتــەوە ،چەشــنى
ئــەوەى لەگــەڵ بابانوئێلــدا قســە بــکات ،ڕوودەکاتــە
منداڵــى یــەک) ڕاســتەکات ئێمــە چاوەڕێــت بوویــن،
نەدەبــوو وەهــا درەنــگ بێیــت.
منداڵى :١ئەى ئەگەر وتى کام خەون؟
منداڵى :٢خەونى گەڕانەوەى دایکمان
منداڵى :١نازانم! بیرم نییە! خەونى چى؟
منداڵى :٢خەونەکەمان؟
منداڵى :١بەڵێ
منداڵى :٢نازانم! بیرم نییە! خەونى چى؟
(بــەدەم خەیاڵــەوە بــە نــاو ژوورەکــەدا دەگەڕێن،
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بــەدەم خەونــەوە دەســت دەکــەن بــە وڕێنەکردن)
منداڵى :٢خەونى زوو گەورەبوون.
منداڵى :١خەونى ڕزگاربوونمان لەم شوێنە.
 :٢خەونــى ئــەوەى کێڵگەیــەک لــە
منداڵــى:٢
گوندەکەمــان دروســت بکەیــن.
منداڵــى( :١بــە شــێوەیەکى گێالنــە) ئەهــا کێڵگەکە!
ئــەى باشــە ئەگــەر کێڵگەکەمــان دروســت کــرد،
مریشــک ڕادەگریــن؟
منداڵى :٢بەڵێ.
منداڵى :١ئەى کەروێشک؟
منداڵى :٢بەڵێ بێگومان.
منداڵــى :١ئــەى تــۆ دەهێڵیــت مــن گیــا بــدەم بــە
کەروێشکەکان؟
منداڵى :٢بەڵێ دەهێڵم.
منداڵــى :١کەواتــە بــا لــە چاوەڕوانــى بــەردەوام
بیــن.
منداڵى :٢با بەردەوام بین.
منداڵى :١لەچى؟
منداڵى :٢لە چاوەڕوانى.
منداڵى :١من حەزەکەم لێرە بڕۆم.
منداڵى :٢بە مەرجێک.
منداڵى :١مەرجى چى؟
منداڵى :٢کە هەرگیز نەیەیتەوە بۆ الى من.
منداڵــى :١ئاخــر بەیانــى کابــرای چاودێــر دێــت،
کــە مــن دیارنەبــم لــە تــۆ هەڵــدەدات.
منداڵى :٢قەیناکە بیرم دەچێتەوە.
(منداڵــى یــەک دەچێتــە دەرەوە ،منداڵــى دوو
ســەیرێکى وێنەکــەى هیتلــەر دەکات و پاشــان
هەڵدەســێت و هەڵیدەگێڕێتــەوە بــە دیوەکــەى
دیکەیــدا ،کــە وێنەیەکــى نیمچەڕووتــى شــاکیرایە،
بــە قووڵــى دەچێتــە نــاو وێنەکــەوە ،ماوەیــەک
بێدەنگــى دروســت دەبێــت)
منداڵــى( :١بــەدەم هەڵکێشــانى بیجامەکەیــەوە)

دەمێــک بــوو ئــارەزووم دەکــرد پێکــەوە تەماشــاى
ئــەم وێنەیــە بکەیــن.
منداڵــى( :٢لــە ســەیرکردن بــەردەوام و خــۆى
تێــک نــادات ،تەنانــەت ئاوڕیــش ناداتــەوە) چوویــت
بــۆ کــوێ؟
منداڵــى( :١دەچێتــە ســەر سیســەمەکەى و
بەرانبــەر وێنەکــە دادەنیشــێت) چــووم میــزم کــرد.
منداڵــى :٢بیرتــە ئــەو جارە کارمەنــدە گەنجەکەى
ئێــرە لــە ســاڵۆنەکەدا بــە چ زەبرێــک دارەکــەى
کێشــا بەســەرتدا؟
منداڵــى :١پاشــان تــۆ هــاوارت کــرد و بــۆ مــن
گریایــت.
منداڵــى :٢دواتــر ئەویــش پــڕ بــە ســاڵۆنەکە
هــاواری کــرد :ئێــوە دوو بــرای گێلــن ،ئەگــەر
بــاش بوونایــە باوکتــان نەدەکــوژرا و دایکتــان
هەڵنەدەگیــرا.
منداڵى :١ئەو مرۆڤێکى کهولیست و تووڕەبوو.
منداڵــى :٢پــاش ماوەیــەک لێرە نەما ،گواســتیانەوە
بــۆ نەخۆشــخانەى دەروونى.
منداڵى :١بە نەخۆشى خۆى؟
منداڵى :٢نەخێر کردیانە بەڕێوەبەر.
منداڵى :١ئەى ئەو کهولیست و تووڕە نەبوو؟
منداڵــى :٢ئەوانیــش کەســێکى وەهایــان بــۆ
ئــەوێ دەویســت.
(وچانێکى زۆر)
منداڵى :١بڵێیت بێت؟
منداڵى :٢هەر دێت.
(گوێیــان لــە دەنگى کردنــەوەى دەرگا و تەقە تەق
دەبێــت ،پــاش تۆزێــک گوێهەڵخســتن ،کارمەندەکانــى
فەرمانگەکــەن ،خێــرا خۆیــان دەخزێننــە نــاو جێــگا
خەوەکانیان)
دەنگــى کارمەندێــک لــە دەرەوە( :بەسەرخۆشــى)
ڕۆیشــتوون ،یــان هاتــوون کێشــەى ئێمــە نییــە،
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ئێمــە شــەوەکەى خۆمــان تێــک نادەیــن ،بەیانــى
هــەر خۆیــان دەگەڕێنــەوە.
دەنگــى کارمەندێکــى دیکــە :پشــگوێیان بخــە و
هــەر بیریشــیان لــێ مەکــەرەوە ،بێنــە ویســکییەکە،
ســەروپێکى دیکــە دەخۆیــن و بــۆ نــاو خەڵکەکــە
دەڕۆینــەوە ،ئەوەندەشــى نەمــاوە ببێتــە کاتژمێــر
دوازدە.
(دەنگــى شووشــە و پێــک و بڵمەبڵمیــان دێــت،
پاشــان دەڕۆنــەوە دەرەوە و دەرگایــەک بــە
تونــدى لــە دواى خۆیانــەوە دادەخــەن ،منداڵــەکان
ڕادەچڵەکێــن)
منداڵى :١خەونم پێوە بینى!
منداڵى :٢دایکم؟
منداڵــى :١پیــاوە قــژ و ڕیــش ســپییەکەى لــە
ئاســمانەوە دێــت.
منداڵى :٢وتى چى؟
منداڵى :١وتى هەر دێم.
منداڵى :٢وتت ئێمە چاوەڕێى ئەوین؟
منداڵى :١براکەم بەڵێ.
منداڵى :٢وتت ئێمە بێزاربووین؟
منداڵى :١براکەم بەڵێ.
منداڵى :٢شێوەى چۆن بوو؟
منداڵــى :١لــە نزیکــەوە نەمبینــى ،تەنیــا دەزانــم
جلەکانــى ســوور ،لەســەر گالیســکەیەک کــە چەنــد
ئاســکێک ،یــان مەڕەکێوییــەک ڕایــان دەکێشــا،
بەســەر بەفرەکــەدا بــەرەو جێگایــەک دەخلیســکان!
منداڵی :٢چ جێیەک؟
منداڵى :١ڕەنگە ئێرە!
منداڵى :٢کەواتە با چاوەڕوان بین.
(دەنگــى یاریــی ئاگریــن و هــاوار و قیــژەى
خۆشــیی خەڵکــى لــە دەرەوە دێــن ،ڕووناکیــی
یارییــە ئاگرینــەکان لــە هەندێــک بەشــى دیوارەکانى
ژوورەکــە دەدەن ،ئەمــان بێــزارى دەنوێنــن و نازانــن

چــى بکــەن تــا هەســت بــەو ســاتە نەکەن ،ســەریان
بــە دیوارەکانــەوە دەنووســێنن ،خۆیــان دەخەنــە
نــاو جێگــە خەوەکانیــان ،دێــن و دەچــن و بــە نــاو
ژوورەکــەدا ،هــاوار دەکــەن ،بێدەنــگ دەبــن ،بــەاڵم
دەنگــى دەرەوە تــا دێــت کەشــەکە داگیــر دەکات،
منداڵــەکان لــە ناوەڕاســتى ژوورەکــەدا دەدەن بــە
زەویــدا ،بەهێواشــى دەنگەکــەى دەرەوە نامێنێــت،
ئــەوان وەک دوو پەیکــەر بــە دانیشــتنەوە پشــتیان
پێکــەوە نووســاندووە ،وەک ئــەوەى هــەر یەکێکیــان
پاڵــى بــە درەختێکــەوە دابێــت ،ماوەیەکــى درێــژ
بــەو شــێوەیە دەمێننــەوە ،کەشــى شــانۆ بێدەنگە).
منداڵى :٢تۆ دەڵێى دێت؟
منداڵــى :١مــادام ئێمــە دەتوانیــن چاوەڕوانــى
بکەیــن ئــەو هــەر دێــت.
منداڵــى :٢پێــى دەڵێیــن باپیــرە گیــان ئێمــە
باوکمــان بــە دیــار چــاوى خۆمانــەوە کــوژراوە،
دایکمــان ڕفێنــراوە.
منداڵــى :١دەزانیــن باوکمــان مــردووە ،بــەاڵم
دەمانەوێــت بزانیــن دایکمــان چــى لێهاتــووە؟
منداڵى :٢ئەى باپیرە چى؟
منداڵــى :١ئــەو کات ئەویــش لێــرە دەرمــان
دەهێنێــت.
منداڵــى :٢پاشــان ڕێــگاى گوندەکــەى خۆمانمــان
نیشــان دەدات.
منداڵــى( :١بــە شــێوەیەکى گێالنــە) ئەهــا
کێڵگەکــە! ئــەى باشــە ئەگــەر کێڵگەکەمــان دروســت
کــرد ،مریشــک ڕادەگریــن؟
منداڵى :٢بەڵێ.
منداڵى :١ئەى کەروێشک؟
منداڵى :٢بەڵێ بێگومان.
منداڵــى :١ئــەى تــۆ دەهێڵیــت مــن گیــا بــە
کەروێشــکەکان بــدەم؟
منداڵى :٢بەڵێ دەهێڵم.
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منداڵــى :١کەواتــە بــا لــە چاوەڕوانــى بــەردەوام
بیــن.
منداڵى :٢با بەردەوام بین.
منداڵى :١لەچى؟
منداڵى :٢لە چاوەڕوانى.
منداڵى :١بۆچى؟
منداڵــى :٢بــۆ ئــەوەى دواى ئــەوەى دایکمــان
دۆزییــەوە ،بڕۆیــن لــە گوندەکــەى خۆمــان
کێڵگەیــەک دروســت بکەیــن.
منداڵى :١دایکیشمان دەبەینەوە بۆ گوندەکەمان؟
منداڵــى :٢بەڵــێ ،ئەویــش لەگەڵمــان کێڵگەکــە
دروســت دەکات.
منداڵــى :١تــۆ و دایکــم دەهیڵن گیا بە کەروێشــکەکان
بدەم؟
منداڵى :٢بەڵێ
(هەڵدەســتن و دەچن بۆ ســەر جێگە خەوەکەیان،
دەســت دەکەن بە داپۆشــینى خۆیان)
منداڵــى :١ئەگــەر ئەم شــەویش نەهات ســەبەینێش
هــەر چــاوەڕوان دەبین.
منداڵى :٢بێگومان
منداڵــى :١چونکــە کــە دایکم گەڕایــەوە دەچینەوە
بــۆ گوندەکــەى خۆمان.
منداڵى :٢کێڵگەیەک دروست دەکەین.
(وردە وردە هەردووکیان خاودەبنەوە)
منداڵــى( :١نزیکــە خــەو بیباتــەوە) تــۆ و دایکــم
دەهیڵــن مــن گیــا بدەمــە کەروێشــکەکان.
منداڵى :٢بەڵێ بێگومان.
منداڵــى :١لــە گوندەکــەى خۆمــان مریشــکیش
ڕادەگریــن.
(منداڵــى دوو وەک ئــەوەى خــەوى لێکەوتبێــت،
هیــچ دەنــگ و جووڵەیەکــى نامێنێــت ،جۆرێــک لــە
ســامناکی بــاڵ بەســەر کەشــی گشــتیی شــانۆدا
دەکێشــێت).

منداڵــى( :١چەشــنی ئــەوەی وڕێنــە بــکات،
لەبەرخۆیــەوە دەپەیڤێــت) هەردووکمــان بــە یــاوەری
دایکــم کاتێــک کێڵگەکەمــان دروســت کــرد ،بــۆ
گــۆڕى باوکیشــم دەگەڕێیــن (ترســی لێ دەنیشــێت،
پاشــان بــۆ دەمێــک بێدەنگــى دایدەگرێــت )...باوکم
دەدۆزینــەوە ،مــن و دایکــم ،هەروەهــا تــۆش ئەگــەر
هێــزی گێڕانــەوەی ڕابوردووت هەبوو ،ســەربووردەی
هەمــوو ئــەو کاتانــەى بــۆ دەگێڕینــەوە ،کــە دوور
لــە یەکتــر تێمــان پەڕانــدن ،ناخۆشــییەکان،
ئاســتەنگەکان ،دزێــوی ،فریــودان ،ئەشــکەنجە،
بێدەرەتانــی( ...لــە خەیاڵــەوە دەچێــت ،ورتە ورت
دەکات ،پاشــان بێدەنگییــەک کــە تــرس لــە دڵــدا
ســاز دەکات )...باســى ســەرەنوێڵکەکە ،باســى
ئێــرە و کارمەنــدە تووڕەکانــى ،باســی ڕۆژان و
شــەوانی چاوەڕوانــی و خــەون بینیــن بــە ڕۆژانێکــی
دیکــەوە ،باســی برینەکانــی ســەر جەســتەمان بــە
دەســتی پیاوانــی دڵــڕەق ،کاتێــک وەک ئاژەڵێکــی
نەفرەتلێکــراو مامەڵەیــان لەگەڵــدا دەکردیــن و لــە
پــاش هــەر( ......دەیەوێــت بگــری ،بــەاڵم ڕێــگا
نــادات و دەیگرێتــەوە ،بــە تووڕەییــەوە خــۆی بــۆ
ســەر سیســەمی خەوەکــەی دەهاوێــت و لەگــەڵ
ســەرینەکەی ئاماژەکانــی دەســتدرێژی سێکســی
بەرجەســتە دەکات ،تــا دەگات بــە دوو جــۆر
هــاوار ،یەکێکیــان هانکــە هانکــی پیاوێــک کــە
خەریکــە دەســتدرێژی سێکســی بــۆ ســەر منداڵێــک
دەکات ،ئــەوی تریــان نرکــە و پاڕانــەوەی منداڵەکــە
بــەدەم ئــازاری جەســتە و دەروونــەوە )...کــێ؟
دایکــم؟ دەرفــەت بــە ئەویــش دەدەیــن بــا خــۆى
چیڕۆکــی خــۆى بێگڕێتــەوە ،خــۆ ئێمــە نازانیــن
ئــەو بــۆ کــوێ بــراوە و چــى بەســەرهاتووە!
مــن و تــۆ تەنیــا باســى خۆمانــى بــۆ دەکەیــن،
دایکیشــم باســى خــۆى (بێدەنگــى) کــێ دەڵێــت
دایکــم باســى خــۆى بــۆ کــەس دەکات؟! ئــەی
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دایکــە ...ئێــوە لــە کوێــن؟
(ڕووناکــى ســەر شــانۆ لــە پێشــتر زیاتــر دەکات،
تــەواوى ســەر شــانۆکە زۆر ڕوونــاک دەبێتــەوە،
بێدەنگییەکــى درێــژ کەشــەکە داگیــردەکات ،بــە
ئاســتێک بینــەران هەســت بــە کەمێــک وەڕســى
بکــەن ،پاشــان منداڵــى دوو لــە جێگەکــەى خــۆى
هەڵدەســتێت و بــە پشــتییەکەى دەســتییەوە ڕووەو
منداڵــى یــەک دەڕوات ،کــە لەســەر جێگــە خەوەکــەى
خــەوى لێکەوتــووە ،هــەر بــە گەیشــتنى بــۆ بــەردەم
سیســەمەکەى لــە ڕێکــى ســەرى ،پشــتییەکە لەســەر
دەمــى دادەنێــت و تابێــت توندتــر لــە دەمــى گیــر
دەکات ،منداڵــى یــەک دەکەوێتــە لنگەفرتــە ،منداڵــى
دوو قایمتــر پشــتییەکە لەســەر دەمــى تونــد دەکات ،تا
هێــواش هێــواش منداڵــى یــەک جووڵــەى لــێ دەبڕێــت
و جەســتەى خاودەبێتــەوە ،لــەو دۆخــەدا کــە هێشــتا
منداڵــى دوو پشــتییەکەى لەســەر دەمــى هەڵنەگرتووە،
بەهێواشــى ڕووناکــى ســەر شــانۆ دەکوژێتــەوە ،تۆزێــک
ســەر شــانۆ بــە تاریکــى دەمێنێتــەوە ،دواتــر بەهەمــان
ئاســتى پێشــوو ڕووناکــى هەڵدەبێتــەوە ،هــەردوو
منداڵەکــە بــە بێدەنگــى لەســەر سیســەمەکانیانەوە
ســەیرى یەکتــر دەکــەن ،دواى کەمێــک وردە وردە
دەســت بــە پێکەنیــن دەکــەن ،لــە نزمــەوە ئاســتى
پێکەنینەکەیــان بــۆ بەرزتــر دەڕوات ،بــە ڕادەیــەک
تــەواوى کەشــى شــانۆکە لــە دەنگــى بــەرزى قاقــاى
پێکەنینــى ئــەوان پــڕ دەبێــت ،لــە نــاکاو پێکــەوە
ڕووناکــى ســەر شــانۆکە و دەنگــى ئــەوان نامێنــن).

باوکــم دەتوانێــت بەرگــەی بەســەرهاتەکانی ئێمــە
بگرێــت؟ دایکــە تــۆ لــە کوێیــت؟ (بێدەنگــى) ئــەى
مــن بــە تەنیــا چــۆن باســی هەمــوو شــتێک بکــەم؟
(وچانێــک) ئــەی پیاوانــی ســەرکردە سیاســییە
ناشــیرینەکە؟ ئــەوەی لــە بەرانبــەر بڕێــک پــارەدا
هەمــوو جەســتەیان دەکردیــن بــە وێنــەی ســەرۆک
و ئــااڵی حزبەکەیــان و بــەدەم هوتــاف کێشــان
بــۆ ســەرۆک و حــزب ڕەوانــەی بازاڕیــان دەکردیــن؟
(دەیەوێــت بگــری ،بــەاڵم ڕێــگا نــادات) ڕۆژێــک لــە
داخــی ئــەم ڕەفتارەمــان گرووپێــک لــە حزبەکــەی
دیکــە پەلکێشــیان کردیــن بــۆ نــاو ئۆتۆمۆبێلێکــی
جــام ڕەش و بردیانیــن بــۆ جێگایــەک کــە وابزانــم
تەنیــا خــودا دەیزانــی کوێیــە ،لەوێــدا چەنــد
توانییــان ســووکایەتییان پــێ کردیــن ،پاشــان
زۆر بێبەزەییانــە کەوتنــە القەکردنمان(لێــرەدا
ئاکتینــی کەســانی گرووپەکــە دەکات ،هاوشــێوەی
چەنــد کەســێکی ســەرخۆش) دەبــڕۆن بەچکــە
بەرازینــە ،بــڕۆن لــە کۆڵمــان بنــەوە( ،پێدەکەنێــت)
نــاڕۆن ...تــازە چەشــە بــوون (وچانێکــی کــورت)
دەبــڕۆن تووتکــە ســەگینە ،بــڕۆن بزانیــن ســەرۆکە
پەڕۆینەکەتــان چیتــان بــۆ دەکات؟ بــڕۆن پاشــەڵی
خوێنــاوی خۆتانــی پــێ نیشــان بــدەن ،بەڵکــوو
پــارەی ڕۆژانەکەتــان هەندێــک بــۆ زیاتــر بــکات....
بەڵــێ ..بەڵــێ باســى دەکــەم( ،بێدەنگــى) پاشــان
داوا لــە باوکیشــم دەکەیــن باســى مردنــى خۆیمــان
بــۆ بــکات (وچانێکــی کــورت) بڵێــی مــردن چــۆن
بێــت؟ باوکــە ...باوکــە ...ئــەرێ بەڕاســت مــردن
کۆتایی...
چۆنــە؟
ئــادەى پێــم بڵێــن :کــە چووینــەوە گوندەکــەى
تێبینــى :بــۆ نووســینی ئــەم شــانۆنامەیە بەهــرەم
خۆمــان و کێڵگەکەمــان دروســت کــرد ،ئێــوە
دەهێڵــن مــن گیــا بــە کەروێشــکەکان بــدەم؟ ئــەى لــە ڕۆمانــی (خەونــى مشــکەکان و پیــاوەکان)ى (جۆن
لــە کێڵگەکــەدا مریشــک ڕادەگریــن؟ بڵێــى بهێڵــن شــتاینبێگ) ،هەروەهــا شــانۆنامەى (بــەدەم چاوەڕوانى
مــن گیــا بــە کەروێشــکەکان بــدەم؟ باوکــە ...گــۆدۆ)وەى (ســامۆئیل بیکێــت) وەرگرتــووە.
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