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دیوار  سه یرێکی  هه روا  چوونه  ده ره وه ت،  له   به ر  به یانییه ک  ڕووبدا،  شتێک  هیچ  به رله وه ی  
دا،  بڕیارت  کردی.  سه رنجکێشیان  چڵک،  و  زه ردی  و  کرد  ماڵه که ت  جامخانه ی  و  په رده   و 
دووی  له   گرته وه ،  تایتاوت  ته شتێک  و  هه ڵکرد  خۆت  که مێک  پاککردنه وه .  وه ک  بکه ی،  شتێک 
خۆتت  کۆنی  کراسێکی  و  کرده وه   بۆفییه که ت  تاکی  نه بوون.  گه ڕای،  ئیسفنج  و  فڵچه   و  په ڕۆ 
ژێر  خسته   کورسییه کت  و  هاتی  و  به لوعه که   به رده م  خسته   ترت  ته شتێکی  دڕیت.  و  ده ر هێنا 
چاوت،  پێش  بێنیته وه   په رده که   سه ره تای  ڕه نگی  ویستت  داگرت،  په رده که ت  و  قاچت 
به   کرد  ده ستت  سه ره تا  نه هێشتبووه وه  .  ئاسه وارێکی  هیچ  دێزه که ،  و  زه رد  ڕه نگه   نه تتوانی. 
شپرزه  بوو،  ته شه ته که   پڕبوونی  له   گوێت  بوو.  تۆز  و  گوومێش  هه ر  په نجه ره که ،  پاککرنه وه ی 

پیاوێک 
له  بیره وه ریی پێاڵودا
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و  دابه زیت  کورسییه که   له   ده ڕژا،  بوو   ئاوه که   بووی، 
چووی ئاوه که ت گرته وه .

نه که ی،  پێدا  سه ری  نه ما  شوێن  کارێکدا،  دوای  به  
ته واوبوونی  دوای  نه بوو.  نه سپێری،  ڕای  نه ما  که س 
زانکۆ، ئه رکت قورس و قورستر بوو، پاش ئه وه ی ته نیا 
پاڵپشت و یارمه تیده رت، که  باوکت بوو، مرد، ئیتر له  
هه موو شتێک ماندوو بووی. ڕۆژه کان به  خاووخلیچکی 
لێت تێده په ڕین، جووڵه ی شته کان ده یان ترساندی، بۆ 

خۆت و له گه ڵ خۆتدا ده ژیای.
به ده م سڕینه وه ی په نجه ره که وه  ، بیرت له م ناڕێکییه ی 
ده ستی  خواردنی  ساڵه   چه ند  ده کرده وه ،  ژیانت 
له  خواردنه  ساده کانی  نه خواردووه ، جگه   ئافره تێکت 
و  سووره وه کراو  ته ماته ی  هه ر  که   خۆت،  ده ستی 
هێلکه وڕۆن و ئه و شته  سادانه ن . له  ماوه ی ئه م هه موو 
ساڵه دا، که سێک نه بووه ، چ له  خزم یاخۆ دراوسێیه کت، 
داوه تێکت بکه ن، یان ئێواره یه ک قاپێک خواردنت بۆ 
بنێرن و بیخۆی. هه میشه  هه ستت به  نیگای ساردی 
چه ند  دوای  خۆتدا .  به رانبه ر  له   کردووه  چوارده ورت 
مانگ له  مه رگی باوکت، نه  که سێک له  ده رکه ی دایت 

و نه  تۆیش له  ده رکه ی که سێکت دا. 
بیریان  و  ده که یت  داگێڕ  و  هه ڵگێڕ  بیره وه ییه کانت 
به و شێوه   بۆ  به وه ی  ناگه یت  که چی  ده که یته وه ،  لێ 
دڕندانه و له  پای چی  کوشتیانیت. ده یهێنی و ده یبه ی، 
ئه نجام هه ر هیچه . جارێکی تر که سه کان له  بیره وه یی 
خۆتدا زیندوو ده که یته وه  و هه مدیسان ده گه یته وه  به  
هیچ. بیر ده که یته وه ، له  ماوه ی ئه م چه ند ساڵه دا ، گه ر 
له گه ڵ که سێکیش په یڤی بیت، له  چۆنی و چاکی و ئه و 
له پڕ  تێنه په ڕیوه .  ده یکه ن،  هه مووان  ڕۆژانه   قسانه ی 
بیرچووه ته وه ،  قسه کردنیشت  کرد  هه ستت  ڕۆژێک  بۆ 

هه ستت کرد  له  گوتنی چۆنی و چاکیشدا، زمانت ته ته ڵه  
بۆیه   ده کرێن،  گۆ  بۆ  وشه کانت  زه حمه ت  به   و  ده کا 
ناچارانه  له  به رانبه ر به رانبه ره کانتدا، سه رت داده خست 
و خواخوات بوو زوو ڕزگار بی له و ڕووبه ڕووبوونه وانه  . 
نه زانینی وه اڵمی ئه م  بۆ به و جۆره  کوشتیانی؟  ئه ی 

پرسیاره ، بۆ تۆ کوشتنێکی تر بوو.
ده که یته وه ،  نیوه پاکژ  شوو شه کان  بێ،  هه رچۆنێ 
ناو  ده یخه یته   و  به لوعه که   به ر  ده به یته   په رده که  
لێڵ  و  زه رد  ڕه نگی  ته شته که   ئاوه که وه  ،  ته شته  
ده بێت. ده گه ڕێیته وه  کن ژووره که  و ده ته وێ دیواره که  
جارێکی  و  په ڕۆیه   به   پێوستت  دووباره   بسڕیته وه،  
تر  کراسێکی  و  ده که یته وه   بۆفییه که ت  تاکی  تر 
ده رده که یت و له  ماسیحه که  ده گه ڕێی، چاوت ده که وێته  
نه کردووه ته وه .  کۆت  هێشتا  که   جێیه كه ت  سه ر 
له   کراسه که   و  ده بینیته وه   ماسیحه که   حه وشه ،  له  
هه ڵده کێشی  تایتاوه که ی  له   و  ده ئاڵێنی  ده مه که ی 
له   هێز  ده هێنی.  چڵکنه که یدا  و  زه رد  دیواره   به   و 
ماسیحه که  ده که یت و چڵکی دیواره که  ناهێڵێ بڕوات، 
دیواره که یدا  به   و  هه ڵده کێشیته وه   تایتاوه که ی  له  
و  زه رد  هه ر  دیواریش  و  ده بی  ماندوو  و  ده هێنیته وه  

چڵكنه .
چایه ک  و  دێیت  به خه به ر  زوو  به یانیان  ڕاهاتووی، 
گه اڵ  ده که ی،  حه وشه که    سه یرێکی  و  ده که یت   ده م 
و  داپۆشیویت   حه وشه که یان  پیسی،  و  عه الگه   و 
تاقه تت نییه  گسکێکیان لێ بده ی. داده نیشی و سیگار 
ده که یته وه .  هیچ  له   بیر  و  داده گیرسێنی  سیگار  به  
کوێیه ؟  شوێنک،  بۆ  بڕۆی  بکه ی،  شتێک  ده ته وێ 
و  بازاڕ  له   جگه   بچی،  بۆی  هه یه   کوێت  تۆ  نازانی. 
کۆاڵن  له   سه رکار.  بۆ  چوون  جار جاریش  و  ماڵه وه  
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گوێت له  ده نگی مندااڵنه  یاری ده که ن و جنێو به 
به   جنێوێکشی  که س  که یه وه   له   ده ده ن،   یه کیش 
تۆ نه داوه ؟ حه زت له  خواردنی سه روپێیه  و دڵت 
و  ده که یته وه   تێلفیزیۆنێک  کڕینی  له   بیر  نایبا، 
پاره ت نییه . له م خه یااڵنه دا هاتوچوونته  و تۆپێک 
ده که وێته  حه وشه که  و ده تگه ڕێنێته وه  حه وشه که . 
چاوله ڕێی یه ک له  منداڵه کان له  ده ر که ت بدا؛ نایدا. 
هه ڵده ستی و تۆپه که  هه ڵده گریته وه  و جارێکی تر 
ده ركه كه تی،  ته قه ی  چاوله ڕێی  تریش  که مێکی  و 
نییه . خۆت ده ر که  ده که یته وه  و تۆپه که  ده ده یته وه  
به  منداڵه کان و ئه وانیش دوور دوور ده که ونه وه  له  

تۆ و ماڵه که ت.
جلوبه رگه کانت،  شتنی  و  خواردن  درووستکردنی 
ژه مه   بۆیه   تۆن،  کاره کانی  قورسترین  له   دوو 
یان  جارێک  له   ڕۆژێکدا،  له   تۆ،  خواردنه کانی 
دووجار تێپه ڕ  ناكه ن. بۆ شتنی جلوبه رگه کانیشت، 
به  هه فته  یان ده  ڕۆژ جارێک کراس و پانتۆڵه که ت 
له  ئاو هه ڵده کێشی و که مێک ئه مدیودیوی ده که یت 
و به  ته نافی حه وشه که تدا هه ڵیان ده واسی و بیر 
له  وشکبوونه وه یان ده که یته وه . کارێکی تر که  تۆ 
وه ڕز ده کا، شۆردنی گۆره وییه كانته   . ده سته کانت، 
به ده ست شتنی گۆره ویییه کانته وه   ماندوون، ئاخیر 
ئه مانه  النی که م ده بێت به  دوو ڕۆژ جارێک بیان 
و  پێ  له   سه عات  چه ند  ڕۆژانه   چونکو  شۆری، 
پێاڵوه کانتدان و به  شه قام و شۆسته ی ئه م شاره دا 
هۆکارێکی  پێاڵوه کانیشت  ده یانگێڕی.  و  ده تگێڕن 
هه رگیز  ناکه ی  حه ز  و  تۆن  بێزاربوونی  تری 
چاویان لێ بکه ی، دواجار که  بێته وه  یاده وه ییت و 
پێاڵوه کانت بۆیاخکردبن، سه رده می زانکۆت بووه ، 
ئێسته ،  تا  ئه ویش  بووی،  خوێندکار  ئه وده مه ی 

سااڵنێکی دووره  و تۆ تاقه تی ژماردنی ئه و سااڵنه ت 
نێزیکه کانت  له  هاوڕێ و که سه   بیر  نییه . زۆرجار 
ده که یته وه ، چییان لێ هات، ونبوونی ئه وان، ژیانی 
تۆی قورس و ئاڵۆز کرد، بۆیه  ڕۆژێک بڕیارت دا، 
چی وێنه  و یاده وه ری  و شتێکی ئه وانت الیه ، بیان 

سووتێنی؛ سووتاندنت.
ئه و ئێواره یه ،  دنیا تاریکی کردبوو، تۆ هه رگیز ئاوا 
به  تاریکی نه گه ڕاویته ته  ماڵه وه ، به سه ر شۆسته ی 
خواره وه .  ده هاتیته   شه ستییه که دا،  شه قامه  
ده ستی  و  هێلکه   ته به ق  دوو  ڕاستت  به  ده ستی 
چه پیشت، دوو کیلۆ  ته ماته  و پیازت هه ڵگرتبوو، 
هێنده ت زانی له  دواته وه ، به ر چه قۆ درای، ویستت 
و  هێلکه که   ته به قه   دوو  ئازار  له تاو  بکه یته وه ،  ال 
عه الگه  ته ماته  و پیازه که  ت له  ده ست به ربوونه وه ، 
زه ردی  جۆگه له ی  شۆسته که دا،  به سه ر  زه ردێنه  
درووستکرد، ته ماته  و پیاز پێشکه وتنیان بوو، دوو 
چه قۆی تر، له  ناوه ڕاستی پشتتدا چه قین، هاوارت 
ته نیا  بوو،  لێڵ  به رچاوت  ده رهات،  نووزه ت  کرد، 
و  زه ردێنه   له   که   بینی،  پێالوت  و  قاچ  کۆمه ڵێک 

ته ماته  فلیقاوه كان، هه ڵكشا بوون.

دەق


