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سەبا ئەحمەد

لە گەورەترین بەخششەكانی خودا بە مرۆڤی بەخشیوە جەستەی ژنە.. بەو هەموو ناڕێكی و نەسازییەوە 
هێندە شیرینە، كەس ناتوانێ لە گەڕان بەشوێن جوانی لەو شازیانەدا بێ نیاز بێت.... ئەو دەمەی پەیمانی 
خۆت داو دوا بە دوای خیانەتی دایكت لە هەموو دڵسۆزییەكانی باوكت، سەری خۆت هەڵگرت و.. بەرەو 
مەملەكەتێك ڕۆشتی، ئەو مەخلوقە خیانەتكارانەی تێدا نەبێ.. دایكت الی تۆ نمونەی هەموو پاكی و 
جوانییەك بوو.. ئەو دەمەی كە تۆ بە نهێنیی حەزی ئەوت زانی لەگەڵ پیاوێكی تردا.. چەند بێ دەربەستانە 
ڕووبەڕووت وەستاو وتی: ]ئەگەر ڕاستت دەوێ.. ئەوەی الت بووه تە خیانەتكارو ناشیرینی باوكی ڕاستەقینەی 

دوو چاو.. و.. پەیكەرێك.. و.. دوو دەست..
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نە  هەڵگرتووە  ناوەكەیت  كە  پیاوەی  ئەو  خۆتە.. 
لە نزیك و نە لە دوور نابێتە باوكت.. ئەو جگە لە 
خانوویەكی كاولەو دارتویەك و دارگوێزێكی بااڵبەرز 
و دارهەنجیرێك، كە هەرسێكیان زڕ و بێبەربوون.. 
كرامە  من  كە  ئێوارەیەك  نەبوو..  دیكەی  هیچی 
بووك و گوازرامەوە بۆ  ئەم ماڵە.. هەروەك ئێستا 
وابوو.. نە هیچی زیاد كردووە نە كەم.. تەنها قەدی 
دارەكان كەمێك ئەستور بوون.. پاش چەند ساڵێك 
لە بێبەربوونی شتەكان گلەییم هەبوو.. بەاڵم ئەو 
هەرگیز گوێی بۆ ڕازێكم شل نەكرد.. ئەو پیاوێك 
بوو بۆ خۆشەویستی دەژیا و گەمەی بە بەروبووم 
دەهات.. منیش ژنێك چاو خاڵی لە جوانی هەمیشە 
جودایی  خاڵی  ئەوە  ئەویست..  پڕی  بە  شتەكانم 
ئێمەبوو.. هەمیشە نەیگەیاندینە یەكتر.. ئەو هێندە 
بەدیتنی جوانییەكان مەست بوو.. نیو هێندە مەیلی 
دەستلێدانی نەدەكرد.. بۆ نموونە.. ئەم مەمكانەی 
بەوپەڕی  خۆی  توانای  و  بەقودرەت  خودا  من 
ئەو  نییە..  هاوتایان  و  كردوون  خەلقی  كەماڵەوە 
هەرگیز جارێك لە مشتی نەگرتن.. تەنها دەیتوانی 
بە چاو و لەزەت بەرێ.. نهێنیی جوانییەكان الی 
ئەو بە لەمسێك بەتاڵ دەبوونەوە.. ئەمەش بۆ من 
كە  بوون..  یەك  وەك  دزێویدا  و  جوانی  لەنێوان 
هەرگیز سەرپەنجەیەكی بە جەستەمدا نەخشان.... 
ئەو هێندە  ناكات..  بە جوانی  كوڕم:.. ژن دەرك 
و  خۆشەویستی  دەوێ،  پیاوانی  دەستی  ئازاری 
نەرمونیانیی ناوێ.. تۆ بزانە پیاوە توندوتیژەكانی 
سەرزەوی زۆرترین عاشقیان هەبووە.. بەپێچەوانەی 
ئەو هونەرمەندو شێوەكارانەی لە هەموو كەس زیاتر 
جوانی دەبینن.. هێندە لۆمەم مەكە، كەس زیانی 
بۆم  من  باوكێكی  خاوەنی  تۆ  نەكردووە..  لەمەدا 

هەڵبژاردی.. پیاوێك بە نهێنی و بە ئاشكرا شانازیم 
پێوە دەكرد.. جەنراڵێك كە لە شەڕدا بە فەرمانێكی 
)ئەو( هەزاران مرۆڤ دەبوونە قوربانی.. هەمیشە 
شەهوەت..  و  باروت  و  خوێن  بۆنی  بە  ئالودەبوو 
ئەوانەی  دنیا،  جەربەزەكانی  ژنە  كە  بۆن  سێ 
خاوەنی جەستەیەكی جوان و یاخین دەیانەوێ لە 
ئامێزی ئەو بۆنەدا ببن بە ئاو.. و.. دەستەمۆبن، 
لە سااڵنی  هەزاران شەو  درێژایی  بە  باوكت  بەاڵم 
پێكەوەبوونمان.. بەتایبەتی  شەوانی مانگەشەو.. 
ڕووتی ئەكردمەوە وەك پەیكەرێك ئەیوەستاندم و 
شەو  دەیان  سەیركردنم..  دەكەوتە  چاوەكانی  بە 
دای  وەرز  چوار  هەر  بە  ئێوارەوە  سەرەتای  لە 
ئەنام و ئەكەوتە تێڕوانینم.. دەبوو لەبەر سەرماو 
گەرمای ئەو شەوانەدا هاوسەنگیی جەستەم ڕابگرم 
ئەندێشە  لە  ئەو  تا  نەجوڵێمەوە..  ساتێك  بۆ  و 
گزنگی  كە  دواجاریش  دانەبڕم..  تێڕوانینەكانی  و 
تەنها  و  دەئااڵندم  تێوە  قوماشی  پارچەیەك  دەدا 
گەردنم  و  نێوان سنگ  لەسەر چااڵیی  ماچی  یەك 
ماچە  بەو  ئەهێشت..  بەجێ  پشتم  چەپی  الی  یا 
ئەیبردم تا سنوری ئیشتیاق و بەجێی ئەهێشتم.. 
ئەمەش  ئەكردم..  وێڵی  سوتاندا  سنوری  سەر  لە 
بەرگەی  ساڵە  هەموو  ئەو  ژنێك  بۆ  ئەستەمە 
بگرێت.. ئەو شارەزای هەموو كردەوەیەكی من بوو 
جەستەم  لە  چاوی  ورد  هێندە  جەنراڵدا..  لەگەڵ 
خۆی  لەسەر  جێپەنجەی  ئاستەمترین  ئەبڕی 
بە  ئەخوێندەوە..  شوشەیەكەم[  ]جەستە  گوتەنی 
تەوسێكەوە ئەیووت: ]دزێك پەنجەی لە شوشەكانی 
هەنوكەش  تا  پەنجەكانی  نەخشی  داوە..  جوانی 
بەجێماون.. بۆ خۆت وا باشترە ئەو شوشانە بە پاكی 
ڕابگری.. هەوڵبدە بەرلەوەی دەرك بە حەزبكەیت.. 

دەق و رەخنە
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خۆتدا،  بەناخی  بگەڕێوە  بكە..  بەجوانی  هەست 
لە  شیرینترە  چەند  تێڕوانین  تێدەگەیت  دەم  ئەو 
لێكخشان.. لە تێڕوانیندا جار لە دوای جار مەودایی 
لێكخشاندا  لە  و  دەبێت  فراوانتر  خەون  و  خەیاڵ 
شقارتەو  دەنكە  دەبنە  شیرینەكان  خەیاڵە  هەموو 
بێكەڵك  سوتووی  دەبنە  هەڵبوون  جارێك  دوای 
دەمەی هەوساری حەز شل  ئەو  ئەدرێن..  فڕێ  و 
دەبێ، جوانییەكان دەچنە ژێرپێ.. ئەو جوانیانەی 
بە درێژایی چەندین ساڵیش لە ئەندێشەدا وێنەیان 
دەبێتەوە..  بەتاڵ  سیحریان  حەزدا  لە  كێشراوە 
مروڤ بۆ ئەوە خولقاوە.. یا دەركی جوانی بكا.. یا 
دەركی حەز.. ئەوەی ماناكانی چاو و ڕۆحە مرۆڤە 
قوڵەكان لێی حاڵی دەبن.. بە پێچەوانەی زۆینەی 
نیم  بەدەر  منیش  لەزەتەكانن..[..  ڕاوچی  خەڵك 
لە  هەرگیز  گرت..  بەرگەم  هێندە  خەڵكە،  لەو 
ناتوانێ  پەشیمانیش  نەترساوم،  كەسیش  لۆمەی 
ڕابردویان  بسڕێتەوە  هەمیشە  بۆ  لەزەتانەم  ئەو 
لە  ئەو  منە..  بڕیاری  دوا  ئەمە  كردم..  شیرین 
پێش چاوی مندا دەیان ژنی بەڕووتی ڕادەگرت و 
سەرنجدانیان..  وردبوونەوەو  و  تیڕوانین  دەكەوتە 
دەكەوتە  خۆیەوە  هەستی  هەموو  بە  پاشاندا  لە 
دروستكردنی پەیكەرەكانیان.. ئەو چەندین جار لە 
كاتی ماچكردنی چااڵیی گەردنی ژنەكاندا بزەی بۆ 
لێ  ڕەزامەندیی  مۆڵەتی  چاوی  بە  و  كردووە  من 
تەنها  ئەوان..  ڕۆشتنی  دوای  بە  دوا  خواستووم.. 
لەو  من  وادەكات  هونەرە  ]ئەوە  دەوت:  هێندەی 
جەستانە وردببمەوە.. لە تاشینی پەیكەری ئەواندا 
من تەنها كرێكارێكی بێ هەستم و كۆپیی جەستەی 
پڕكردووم  چاوەكانت  هێندە  تۆ  دەكەم..  ئەوان 
ئەستەمە بتوانم هەرگیز ژنێكی دیكە بە دیقەتەوە 

زۆر  چونكە  دڵنیابووم..  قسەكانی  لە  من  ببینم.. 
سەرجەم  دەستبەرداری  دەیتوانی  سانایی  بە 
سەرەكانی  بێ  پەیكەرە  تەنها  بێت..  پەیكەرەكان 
لێ  یەكدانەشیان  بوو  ئەستەم  بەالیەوە  نەبێت  من 
زیادەیان  پارەی  قات  چەند  گەرچی  بفرۆشێت.. 

دەدایە..
كوڕم.. خولیاكانی ناو سەری وێڵگەڕێكی وەكو ئەو 
بۆ من نەیاندەكردە هیچ.. چونكە دەمخواست ژنێكی 
ترەوە..  ئاسایی  پیاوێكی  تەنیشت  لە  بم  ئاسایی 
ئەفسوس قوڵیی نیگاكانی ئەو هیچی نەدەخستە سەر 
حەزەكانی من.. بۆ ماڵداری و منداڵێكی شیرین.. 
نەیهێشت  هەرگیز  لەدایكبوویت..  تۆش  دواجار 
دەمت  لە  مەمكەكانم  و  بكەم  گۆشت  ساتێك  بۆ 
بنێم.. لەبەر ئەوە نەبوو كە تۆ كوڕی ئەو نیت ئەو 
هەرگیز لۆمەی منی نەدەكرد، چونكە خۆشەویستیم 
خراپەكانیشمی شیرین كردبوو لەبەرچاوی.. بەڵكو 
تۆی بە شیاوی هیچ شتێكی من نەدەزانی.. ئەوە 
كارەساتاویترین بۆچوونەكانی ئەو بوو كە هەمیشە 
وەك جەستەیەكی پیرۆز لێی دەڕوانیم كە شایانی 
دەزانم  كوڕم  لێبردن..  لەزەت  نەك  بێت  پەرستن 
تۆ ئێستا دەپرسیت ]ئەی بۆ هاوسەرگیریت لەگەڵ 
خۆشەویستت  و  دەتناسی  پێشتر  كە  كرد..؟! 
بوو؟[ ئەوەش هۆكاری خۆی هەبوو.. سەردەمەكە 
بتوانی  نەبوو  كەسێ  سۆزبوو  قەیرانی  سەردەمی 
ساتێ دڵتی بۆ بكەیتەوەو گوێت لێبگرێ.. ئەوەبوو 
منی بە سۆزەی ئەو خەڵەتاندو ئەویش بە عەشقی 
چونكە  نەكردین..  ئاسودەی  ساتێك  بۆ  كە  من.. 
تۆ  نەبوون..  هاوتەریب  خواستەكانمان  هەرگیز 
كاممان  دەدەیت..  بڕیارێك  جۆرە  چ  سەربەستی 
بە گوناهكارو هۆكاری خراپەكاری دەزانیت.. بەاڵم 
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دەسوتێت  ئەو  خەیاڵەكانی  بۆ  دڵت  تۆش  دڵنیام 
خۆت  دێت  ڕۆژێك  دەزانیت..  بەگوناهبار  من  و 
دەبیتە دادوەر و پارێزگاری لەو هەڵوێستانەی من 
دەكەیت.. دڵنیا دەبی مرۆڤ پێكهاتەیەكی ئاڵۆزی 
مەخلوقە  لەم  دەزانێت  خوا  تەنها  هەمەڕەنگە.. 
پڕسەمەرەیەدا چ جۆرە نهێنییەكی داناوە.. تەنانەت 
مرۆڤەكانی دیكەش هەرگیز پەی پێ نابەن و دەركی 
ناكەن.. مرۆڤ ئۆقیانووسێكە بە هیچ ژێردەریاییەك 
ناتوانی نهێنییەكانی ناوەوەی دەربهێنی گەر خۆی 
مردووەكان  بوونەوەرە  وەك  نهێنییەكانی  نەیەوێت 
هەرگیز  تۆ  دەرەوە..  نەداتە  فڕێ  بێكەڵكیدا  لە 
خۆت سەرقاڵی ژیانی ڕابردووی ئێمە مەكە.. ئێمە 
لە  دیكە  جارێكی  بێمانایە  بڕیمان..  بوو  قۆناغێك 
زەمەنێكی تردا بۆ نهێنییەكانی ڕابردوو بگەڕێیت.. 
ئەوە ئیشی ئەو مێژوونووسانەیە بە خەیاڵی خۆیان 
قۆناغەكان  بە دەزووی درۆ سەردەم و  دەیانەوێت 
و  ئەستەم  كارێكی  ئەوە  بەیەكەوە..  بدورن 
ئەو  خۆڵی  و  گەرد  هەڵیكرد  با  كە  نەكردەیە..  
دیكە  مەملەكەتێكی  خاكی  و  دەبات  قۆناغەش 
دێنێت و دەیبارێنێت.. ئەوەی ئێستا بۆ تۆ گرنگە 
تۆكمەو خاوەن  و  بەهێز  و  كوڕێكی جوان  ئەوەیە 
دەیناسێ..  كەس  هەموو  كە  باوكێكی،  ناوبانگی 
ڕاستەقینەی  ناسنامەی  بەدوای  نەهاتووە  كەس 
تۆدا بگەڕێ.. تۆش تا پێت دەكرێ ڕێز لەو ناوە 
هیچ  هەر  ناوەكەت..  پاشگری  بووه تە  كە  بگرە، 
بەخشیوی..  پێ  خەڵكی  ناو  خۆشەویستیی  نەبێ 
ناوبانگی  بپارێزە كە سەرجەم  نهێنییەكانی منیش 
تۆی پاراستووە.. ئاشكراكردنی نهێنییەك لەوانەی 
من هەرەسهێنانی هەموو شتەكانی تۆیە.. بۆیە گەر 
ژێیەكانی  هەوڵبدە  بگری  زمانت  ناتوانی  دەزانی 

گەرووت بپسێنی تا بۆ ئەبەد سەرت لە ئاشوبی قسە 
بپارێزی و نهێنییەكانیش هەر دیزە بە دەرخۆنەبێ..
ژوورەوەو  ڕۆشتە  بووەوە  قسەكانی  لە  كە  ئەو 
دەستنوسانەی  پەڕەو  ئەو  هەڵگێڕانەوەی  كەوتە 
هەڵگیرابوون..  كەنتۆرەكەدا  تاكێكی  لەناو  كە 
زانیم  ئەوكاتە  بوو..  نەزانی  بونیانم  بە  هەرگیز 
دایكم ئۆقیانووسێكی پڕ نهێنییە.. ڕەنگە ڕابردووی 
فڕێیان  بۆیە  مردارەوەبوو..  گیاندارێكی  بووبێتە 
سیحری  ساڵە  هەموو  ئەو  دوای  دەرەوە..  ئەداتە 
زانینیان بەتاڵ بووه تەوە.. لە پەنجەرەكەوە بە نهێنی 
دەستنوسەكاندا  وێنەو  پەڕەو  بەناو  ڕوانی..  بۆم 
ئەگەڕا.. هەر كامیانی ئەدی لێیان ورد ئەبوووەوە 
و ئەكەوتە هەڵڕژاندنی فرمێسك.. هێندە دڵم بۆی 
سوتا حەزم ئەكرد توانای لێبوردنم هەبوایە و توند 
باوەشم گرتایە.. سەریم بخستایەتە سەردڵم و  لە 
بۆنم بە قژەكانییەوە بكردایە.. بەاڵم بیركردنەوە لە 
ناپاكییەكانی بەرامبەر بە باوكم.. نازانم ئەو پیاوەی 
واش  جاری  ڕێگرو  دەبووە  هەڵگرتووە..  ناوەكەیم 
لەسێدارەدانیم  بڕیاری  خۆمدا  دەروونی  لە  هەبوو 
نەدەچوو.. چونكە  تێی  بەاڵم دەستم  دەردەكرد.. 
منی  نیازێك  هیچ  بەبێ  و  بەڕاستی  ئەو  دەمزانی 
خۆشدەوێ.. لە هەرپیاوێك كەوتبمەوە بۆ ئەو هەر 
یەك كەسم، الكەی دیكەم گرنگە.. دادوەری لەنێوان 
ژنێكدا  ناسكەكانی  حەزە  و  پیاوێك  فەنتازیاكانی 
ئەستەم بوو.. گیانی هەموو دادوەرییەكی لە مندا 
سەرم  دا  ئەوەم  بڕیاری  جار  چەندین  دەكوشت.. 
لەم ئاژاوانە بە فیشەكێك خاڵی كەمەوە.. كەچی 
حەزی زانینی پاشماوەی ڕووداوەكان ڕێگرم بوون.. 
زانینی پاشماوەی  هیچ شتێك وەك فزووڵییەكانی 
ڕووداوەكان تەمەنی مرۆڤ درێژناكاتەوە.. گەر ژیانی 

دەق و رەخنە
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هیچ شتێكی ماناداریشی تێدا نەبێ بۆی.. ئەوەش 
هۆكاری ترسنۆكییەكانی من بوو.. دواجار دەرگای 
ژوورەكەم ترازاند و بەبێ ساڵو خۆم گەیاندە الی 
دایكم و بەسەر كاغەزو وێنەكاندا خۆم نوشتاندەوە، 
بەچەندین  هێنانەوەیەك.. چاوم  هیچ پۆزش  بەبێ 
بەجۆرە  هەرجارەو  كەوت..  جەنراڵ  وێنەی 
و  پۆز  لە  پڕ  بەرگی  بە  جارێك  جلوبەرگێكەوە.. 
شەرواڵ  دیدا  یەكێكی  لە  سەریازییەوە  لوتبەرزیی 
و چۆغە و جارێك بە مرادخانییەوە و یەكێكیشیان 
بە  كەیاندا  یەكێكی  لە  و  ناوماڵەوە  بیجامەی  بە 
سنگە توكاوییەكەیەوە بە ڕووتی، كە بۆ من مایەی 
بیزلێهاتنەوە بوو.. دایكم ئاماژەی بۆ وێنەكان كردو 
وتی: ]ئەوە باوكی ڕاستەقینەی خۆتە.. ئەوە ئەو 
ژنانی  سەرسنگی  توكەكانی  تاڵی  بەقەد  پیاوەیە 
جەنراڵ  گەوزاندووە..  مێردەكانیاندا  جێی  ناو  لە 
پیاوێك بوو لە منداڵییەوە هەمیشە سرك و یاخی.. 
لە مێردمنداڵیدا سنوری هەموو شەرمەكانی شكاندو 
بەبێ سڵكردنەوە خۆی لە ئۆقیانووسی حەزەكانی 
جەستەی ژندا غەرقكرد.. ئەو شەوانە بە سەرخۆشی 
و  دەبووەوە  خاڵی  حەزەكانی  هەموو  لە  كاتێك 
سەردەمی  بەسەرهاتەكانی  گێڕانەوەی  دەكەوتە 
مێردمنداڵی.. كە پڕبوون لە حەزی شێتانە.. و چۆن 
بەو هەموو برسێتییەوە لە جەستەی ژنانی نواڕیوە 
و چۆن هەوڵی بەدەستهێنانی ئەو ژنانەی داوە كە 
كەوتوونەتەوە..  نزیك  دایكی  تەمەنی  لە  زۆرجار 
ئەو پەسەندترین پیاوێك بوو تەنها بۆ لەزەتبردن 
خولقابوو..  ژن  جەستەی  بە  لەزەتبەخشین  و 
لە  شارەزابوونی  بەشانی  شان  قۆناغەكان  گشت 
هونەرەكانی جەنگدا لە هونەری ڕامكردنی ژنانیشدا 

شارەزاببوو..  

دەیگێڕایەوە كە جەنراڵ هێشتا تەمەنی دوازدەسااڵن 
گەڕەكی  كچێكی  گەورە  سەر  دەچێتە  دڵی  بووە 
خۆیان و هەموو بزەو ڕووخۆشییەكانی ئەو بە حەز 
دەخوێنێتەوە، چەندین شەو بیر لەو بزەو نیگایانەی 
دەكاتەوە و بە مەیل بۆ خۆی تێیدەگا، وا هەست 
دەكا ئەویش ئاگری خۆشەویستیی ئەم ئەیسوتێنێ 
لە  ژنان..  باوەشی  شاپیاوی  دەبێتە  ال  خۆی  و 
منداڵ  ئەمی  دەشێت  ئارەزوانییەكانیدا  ناوخەیاڵە 
خەیاڵ  بە  شەو  چەندین  جەستەی  ئەو  بتوانێت 
فەراهەم  بۆی  واقیعیشدا  لە  دەگرێت  ئامێزی  لە 
بێدەربەستانە  و  دەبینێ  كچە  ڕۆژێك  تا  بێت.. 
پێكەوە  لێدەكات  ئەوەی  داوای  ئاماژە  هێماو  بە 
بچنە خانوویەكی چۆڵەوە، كە لەو نزیكانەدا بووە.. 
ئاگر  توڕەییدا  لە  و  دەگات  مەبەستی  لە  كچەش 
لە خوێنی بەردەبێ و بە دوو چاوی پڕ لە ڕقەوە 
كچەو  نیازی  كە  ئەمیش  دەچێت..  ڕووبەڕووی 
ئەو  ڕادەكاو  پەلە  بە  دەخوێنێتەوە،  توڕەییەكانی 
ناوە بەجێ دەهێڵێت.. بەاڵم هەرگیز ئەو تاسەیە لە 
بیر ناكات كە گەورەبێت و بەوپەڕی هێزەوە باوەش 
بە قەدی باریكی ئەو كچەدا بكات و بەدڵ بینوسێنێ 
بە خۆیەوە.. ئەو خەیاڵەكانی هێندە سەركێشن كە 
بگات  هاوشانیدا  بە  ناتوانێ  شێت  ئەسپێكی  هیچ 
دەستەمۆی  ناتوانێ  عاقڵیش  مەیتەرێكی  هیچ  و 
بكات.. ئەم خۆدانە دەست حەزەی بە جۆرێك بێ 
بە  گەمە  دەتوانێ  بیەوێ  ژنێك  هەر  دەبێ  سنور 
حەزەكانی بكات و ئەویش بەبێ بیركردنەوە دەیكاتە 
دەستپەڕ  پێیانەوە  شەو  چەندین  مەعشوقەی  ئەو 
لێدەدات.. بیركردنەوە و هەوڵدان بۆ كۆنترۆڵكردنی 
وایە..  سەرابدا  بەدوای  ڕاكردن  وەك  موراهیقێك 
ئەو دەمەی دەگاتە چواردەسااڵن، حەزی دەچێتە 
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سپی  سوورو  ژنێكی  كە  هاوڕێكەی..  دایكی  سەر 
و  گەورەكانی  مەمكە  بە  و..  دەبێت  خرپن  و 
ئەم  ئاوەزی  و  هۆش  سەرجەم  خڕەكەیەوە  سمتە 
دەسڕێتەوەو دەیكاتە پارچەیەك پشكۆی حەزێكی 
ناتوانێ لە هاوڕێكەی  داگیرساو و.. بۆ ساتێكیش 
دابڕێت.. و بەردەوام لە ماڵیاندا خۆی مات دەكات.. 
بە  بتوانێت  بۆ هەلێك دەگەڕێت  لە هۆشی خۆیدا 
حەزەكانی بگات.. دایكی هاوڕێكەی بیری بۆ ئەمە 
ناچێت كە ئەم چۆن بیری لێدەكاتەوە.. تا جارێك 
هەرچی دەكات دەستی بە چڵێكی ئەو مێوە ناگات 
كە بە تووەكەیانەوە ئااڵوە تا گەاڵكانی لێ بكاتەوە.. 
ناچاردەبێت هانا بۆ ئەم دەبات هاوكاریی بكات.. 
ئەمیش وەك سەدەیەك بێت چاوەڕێی ئەم هەلەی 
دەخشێنێ  دەستێكی  و  ئەدات  پەالمار  كردبێت 
بەسەر ئەو دەستەیدا، كە مێوەكەی گرتووە، ئەو 
دەستەكەی دیكەی لە كەمەری وەرئەداو لە دواوە 
بە  هەست  كە  ئەنووسێنێ،  پێوە  خۆی  بەجۆرێك 
گەرمی لەشی ئەكات.. ژنەش هەست بە نیازەكەی 
بەبێ  و  ڕائەپسكێنێ  باوەشی  لە  خۆی  و  دەكات 
بە  تەنها  دەرەوە،  بێتە  دەم  لە  وشەیەكی  ئەوەی 
ئاماژەی چاو تێیدەگەیەنێت چەند توڕە و بێزارە لەو 
كارەی.. دوای ئەوجارەش هەرگیز نە بەرزونزمی و 
گەرمیی لەشی ئەو ژنە و نە چاوە پڕ لۆمەو ڕقەكانی 
لەیاد ناكات.. بەاڵم ئەمانە تەنها دوو ڕووداون لە 
خەون  هەزاران  لەنێوان  پیاوەدا  ئەو  مێردمنداڵی 
پێگەشت  تەواوی  بە  كە  سەریدا..  ناو  خەیاڵی  و 
ئەوەی بەالیەوە ئاسان بوو دەستگرتن و بوو بەسەر 
دڵ و جەستەی ژناندا.. دەیان جار بە ئۆتۆمبیلە 
سەربازییەكەی ژنی هاوڕێ نزیكەكانی بردووه تە باخ 
و.. دەشت و.. كێوەكانی.. قەراغ شار.. بەالیەوە 

لە هەموویان گرنگتر ژنێك بوو.. من زۆر ڕقم لێی 
هەموویان  لە  دەكرد  هەستم  چونكە  دەبووه وە، 
ڕاكێشاوە..  خۆیدا  بەالی  ئەمی  مەیلی  زیاتر 
ئەوەش ئاگری غیرەی لە من بەردەدا.. لە ڕۆژێكی 
كوردییەوە  شەنگی  جلی  بە  باراناویدا،  بەهاری 
دەربەست  بێ  و  كەی  ئۆتۆمبیلە  پێشی  ئەیخاتە 
دەڕۆن..  شار  دەرەوەی  بەرەو  خەڵكی  چاوی  لە 
ڕێگه  خۆڵەكان بە بارانەكە خوسابوونەوەو خلیسك 
بووبوون.. ماشینەكە لە دەستی وەردەگرێت و لە 
بەرزایی گردێكەوە خەریك دەبێ بكەونە خوارەوە، 
گوتەنی  خۆی  دەوەستێتەوە  موعجیزە  بە  هەر 
بمرم..[..   چوونەوە  ئابڕو  بە  نەیویست  ]خودا 
هیالكبوون..  و  خوسان  و  پاڵنان  ماوەیەك  دوای 
ئۆتۆمبیلەكە دەهێننەوە سەر ڕێگه ی خۆی.. لە بری 
كوشندانەتر  لەبیرباتەوە  ترس حەزەكانیان  ئەوەی 
تەنها  دەكات  هەست  و  دەكات  ژنەكە  بە  باوەش 
لەبەر ئەو ساتە حەزە نەمردووە و ماوە و دەیەوێت 
لە دەستی خۆی نەدات.. ڕۆژ لە دوای ڕۆژ پیاوی 
ژنە  پێخەفی  ناو  پیاوی  وەك  شەڕگەكان  ناو 

ناودارەكانیش ناو دەردەكات....
كوڕم شانازییە بۆ ژنێك بتوانێت لەگەڵ جەنراڵێكدا 
بخەوێت، كە جێگه ی سەدان ژنی تاقی كردبێتەوە 
و لە ناو هەمووشیاندا لەبەر دڵی تۆ بپاڕێتەوە بۆ 
ئەوانە شتانێكن  بێت..  تۆ  قوربانی  بە  ئامێزێك.. 
تەنها ژن لێیان حاڵی دەبێ.. تۆ نازانی.. گەر كچان 
ژێرپێت.  دەبنە خاكی  تۆ كوڕی جەنراڵیت،  بزانن 
تەنها بۆ ئەوەی شەوێكیان لەگەڵ بەسەر بەریت.. 
كوڕم..  ئاوایە  ژنان  جادووی  سیحرو  پڕ  دنیای 
ئازیزم: مرۆڤ هەیە هەمیشە پشكۆیەكی گڕگرتووی 
سازگارە،  سۆزێكی  كانیاوی  یەكێكیش  حەزەكانەو 
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هەستانەدا  لەم  كەسەكان  هەموو  دەگمەنە  زۆر 
بەشدرابێ.. دەبێ هەستەكان  یەكتریان  بەهێندەی 
سەرزەوی..  مرۆڤەكانی  ژمارەی  بەقەد  جیاوازبن 
جا چ ژن بێت.. یا پیاو.. جەنراڵ لەو پیاوانەبوو 
تا  حەزبوو..  گڕگرتووی  پشكۆیەكی  هەمیشە 
بڵێسەی  پتر  لەگەڵ جەستەدا،  بوایە  ئاشنا  زیاتر 
لێم  زیاتر  تا  باوكتەوە..  پێچەوانەی  بە  دەسەند.. 
و  كانیاوی سۆزی عەشقی سازگارتر  وردبوایەتەوە 
فێنكتر دەبوو.. ڕۆحی منیش هەمیشە لە گەمەیەكی 
سەیری نێوان ئەم دوو هەستەدا بوو.. ساتێ بە حەز 
داخدەبوو، دەفڕی بۆ ئاسمان.. ساتێكیش بەسۆز 
هێندە فێنك دەبووەوە بەرەو ئاسمان دەفڕی.. هەر 
یەكێك لەم ئاسمانانە مانایەكیان هەبوو.. ئەستەمە 
هەیە..  جیاوازییان  هێندە  تەنها  تێكەڵكردنیان.. 
و  دەبێت  ئاسودە  گڕدا  لە  جەستە  یەكەمیاندا  لە 
لە دووهەمیاندا هزر لە سۆزدا ئۆقرە دەگرێ.. تۆ 
تێناگەی دڵی من.. كەس لە دەرەوەی كارەساتەكان 
لە هیچ حاڵی نابێ تا خۆی نەبێتە بووكەڵەی ناو 
كایەكان.. ئەودەم دەزانێ مرۆڤ  چ بوونەوەرێكی 
دەستەپاچەو بێ ئیرادەیە..  لە كۆڕژنی گریانی دا.. 
منیش لە ترسی ئەوەی نەوەك سۆزی ئەو ساتەم 
ملی  هەموو خراپەكانی خۆشبم،  لە  بكات  لێ  وام 
نازانم..  باوكم  ژوورەكەی  بەرەو  بەرو  گرتە  ڕێگه م 
لە تەنیشتییەوە ژیام..  ئەو پیاوەی زۆرترین كات 
كەوتمە  كردەوە..  ژوورەكەم  دەرگای  ئەسپایی  بە 
ناو مەملەكەتێكی سەیرەوە، خۆمم لەناو ئەو هەموو 
چۆن  لێهات  سەیرم  بزركرد..  جوانانەدا  پەیكەرە 
توانیویەتی بەو هەموو وردییە ئەو هەموو جوانییە 
بە  بوون  ژن  پەیكەری  سەرجەمیان  بخوڵقێنێت.. 
قەبارەكان..  گشت  بە  قەدوقامەتێكەوە..  هەموو 

جەستەی باریك و ناسك و ڕێك.. قەڵەو و خرپن و 
نەرم.. مەمكی سیس و شل.. مەمكی خڕو نەرم.. 
نەبزێو.. مەمكی درێژكولەی شۆڕ..  توندو  مەمكی 
مەمكێكی سیحری كە بە فویەك خڕو گرمۆڵە دەبن 
و بە پەنجەیەكیش خاودەبنەوە و واز لەسەركێشی 
دەهێنن و دەڕژێنە ناو پەنجەكانەوە.. سنگی نەرم 
و مەمكی قەڵەو.. ناوقەدی باریك و ڕێك و ناوقەدی 
قەڵەو، ورگی خڕو جەستەی پڕ بەرزی و نزمی.. 
ڕانی ڕێك و ساف و درێژ.. ڕانی ئەستوری لەسەرەوە 
هەڵتۆقیوو.. باریك و درێژ.. كە هەریەكێك لەمانە 
هەریەكێكیانی  بوون،  جوانی  كۆمەڵێك  دارای 
كە  بەدیدەكرد  كەسێكدا  حەزەكانی  و  ویست  لە 
دارای  هەریەكێكیان  كە  كردبوون..  پەسەندی 
هەمەڕەنگ  پەیكەری  بوون..  تایبەت  جوانییەكی 
هەریەكێكیان پەلی ئەگرتی بەرەو دنیایەكی دوور.. 
لەناو پەیكەرەكاندا هەستم كرد خەریكە حەزەكانم 
لەگەڵ ئەم بەردو بۆرەك و گەچانەدا دەوروژێت.. 
ددانم بە قسەكانی دایكمدا نا.. حەزەكان هەمیشە 
ئامێزی  بۆ  دەگرن  مرۆڤەكان  پەلی  سەركێشانەتر 

خۆیان.. 
سەرنجڕاكێشتر  هەموان  لە  پەیكەرەكاندا  لەناو 
تێڕوانین  كەمترین  بە  بوو..  دایكم  پەیكەرەكەی 
دەتناسییەوە بە بااڵی بەرزو ناوقەدی باریك و سمتی 
خڕ و ئەو مەمكانەی وەك دەستی نزایان بۆ ئاسمان 
مەمكەكانی  زۆربەی  پێچەوانەی  بە  بەرزكردبێتەوە 
تر سەریان نەوی دەكرد.. وەك كەروێشكی خرپن 
و ترسنۆك خۆیان گرمۆڵەكردبوو.. ئەمان یاخییانە 
چاویان لە ئاسمان بڕی بوو.. ناوكێك هێندە شیرین 
نەخشەی كێشرابوو كەس نەبوو پڕ بەدڵ خولیای 
ئەستوری  ڕانی  دوو  نەكات..  لێخشانێكی  دەست 
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و  گرێ  بێ  سافی  ئەژنۆیەكی  و  گۆشتن  درێژو 
پاوپوزێكی بازنەیی و پێیەكانی بچوك و پەنجەكانی 
ئافرێنرابوو  جوان  هێندە  بوو..  شیرین  و  كوورت 
گومانێكی الی كەس نەهێشتبووەوە كە ددان نەنێت 
دەتزانی  ئاشكرا  بە  ئەودا..  ڕوانینی  هونەری  بە 
لەمسی  ئیرادەیەكی  هەموو  ئەوە  جوانیی  ئەوە 
هەستەی  ئەو  دایكم  هەرچەندە  كوشتوە..  تێدا 
دەبەست بە ئەوكاتەی لە ژێر ئەشكەنجەی زینداندا 
قەرەبووكردنەوەی  بۆ  داوەو  لەدەست  ئەندامەكەی 
نیگاكانیدا  لە  حەزەكانی  و  خواست  سەرجەم 
كۆكردووه تەوە.. تەنها لە و ڕێگه یەشەوە توانیبووی 
لەگەڵ سەرجەم ئەو ژنانەدا بێت كە عاشقی وشەو 
نیگاو پەنجە پڕ هونەرەكەی بن.. بە دەیان كاتژمێر 
لە بەردەمیدا بە ڕووتی دەوەستن لەسەر خواستی 
ئەو.. دواجاریش تەنها بە ماچێك لە چااڵیی گەردن 
بكاتەوە..  ڕەوانەیان  دواوە  لە  چەپیان  شانی  و 
لەو  خواستییەوە  لە  پڕ  بە  نیگاكانی  هێندە  ئەو 
لەوە  نەبوو  ئەوەی  زاتی  كەس  دەگرت  جەستانە 
پیاوێك  دەیكات..  خۆی  كە  بخوازێت  لێ  زیاتری 
پیاوانی  بەقەد  هونەرمەندو  دنیا  هەموو  هێندەی 
شەرمترین..  بێ  نیگاشدا  لە  و  بەغیرەت  دنیاش 
بۆ  كە  نەشكاند..  سنورانەی  ئەو  هەرگیز  كەچی 
لەزەت كێشابوونی.. ئەمەش وای لەو ژنانە دەكرد 
كە بە دنیایەك حەزو ئارەزووەوە دەچوونە خزمەتی 
و بەردەمی پڕ جنێو و جەستەی گڕگرتووی حەزەوە 
بێنە دەرەوەو تا ماڵی خۆیان تف و جنێو ڕۆكەن.. 
بەاڵم ئەو جار دوای جار بێ نیازانە تر لەو جەستانە 
سەرزەنشتەكان  تانەو  لۆمەو  دەبووەوە..  ورد 
بۆ  گەر  بجوڵێنن،  ئەو  حەزی  توڕەیی  نەیانتوانی 
شەو  دوای  لە  شەو  بێت..   لێخشانێكیش  پەنجە 

بە ئاسودانەتر ئەچووە ناو پێخەفەكەی و هەرزوو 
ساتێك  پاش  دەبوو..  قوڵ  خەوێكی  دەستەمالنی 
لە خەودا دەكەوتە وڕێنەكردن لەگەڵ كەسانی ناو 
خەوەكانی.. زۆربەی شەوەكان بە زمانی شاعیرانە 
دایكمی ئەدواند و ئەو وشانەی كە لە ڕۆژدا لەبەر 
خۆی  غرورەكانی  لە  پارێزگاری  بۆ  یا  بوو  شەرم 
حەشاری ئەدان ئەوتەوە.. دەیان شەو دایكم بەدیار 
وڕێنەكانییەوە دانیشتووەو بەوپەڕی عەشقەوە گوێی 
لێ گرتووە و گریاوە.. هەمیشە سەری لە نهێنیی ئەو 
عەشقە قوڵەی دەرنەكرد، كە نەیتوانی لە پیرۆزیی 
بۆ  گەر  مرۆڤێك  ئاستی  دایگرێتە  فریشتەیەكەوە 
بڕواكردن  بوو  ئەستەم  بۆیە  بێت....  ساتێكیش 
بەو چیرۆكە دروستكراوەی دایكم بۆ بێگوناهكردنی 
خۆی لە ئاست ناپاكییەكانی بەرامبەر ئەو هەموو 

عەشقە..
یەكێكە  بمرێ..  ئەدات  بڕیار  باوكم  ئەوشەوەی 
ساڵ..  شەوەكانی  تەڕوتوشترین  و  درێژترین  لە 
نوتەكییە  و  تاریكی  هەموو  بەو  یەڵدا..  شەوی 
لە چل  پتر  لەوێدا  و  پەیكەرەكان  ژووری  دەچێتە 
دایكمدا  پەیكەرەكەی  لەبەردەم  و  هەڵدەكات  مۆم 
دەڵێ:  و  دەخشێنێ  پێدا  دەستێكی  و  دەوەستێ 
]خودا.. من دەترسم ئەم هەموو جوانییە كە لەم 
دروستكراوەتا هەیە ئەبەدی نەبێ و بەرەو پیری و 
خەزان بچێت.. بەرگەی هەموو شتێ دەگرم ئەمەیان 
نا.. دەبوو ئەم بوونەوەرەت بۆ هەمیشە لەو تەمەنەدا 
بهێشتایەتەوە.. تا وەك نمونەی دەستكردەكانت لە 
كەسێك  هیچ  دەزانم  كە  بكرایە..  تەماشا  جوانیدا 
بەالی تۆوە گرنگ نییە ئەم ترسە من دەكوژێت.. 
ئەی خودا.. ئەم هەموو جوانییە چییە تۆ خولقاندت؟  
چۆن بوو بەم جوانییە ئەم جادووەم لێكرا كە هێزی 

دەق و رەخنە
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لە گیان و جەستەمدا كوشت و وای لێ كردم كە 
چ  نەبینم..  تۆ  دروستكراوێكی  هیچ  جوانییەكانی 
سیحرێك بوو ئەم عەشقە و هەرگیز بۆ ساتێك لێم 
بە  دەرك  بژیم..  ئاسایی  نەدام  ڕێی  و  نەبووەوە 
جوانییەكانی تۆ بكەم.. جوانیی ئەم دەستكردەت 
جوانییەكانی  نەتوانم  من  كە  فریودەربوو،  هێندە 
بێدەسەاڵتانە  هێندە  چاوانێك  ببینم..  خالقەكەی 
بتوانن  ئەستەمە  بوون،  ئەبڵەق  بوونەوەرەدا  بەو 
لەدەست  خۆیان  و  ببینن  گەورەتر  جوانیی 
ئەمشەو  بمبورە  من  خودای  بمبەخشە  نەدەن.. 
من بە ناسكترین شێوە گیان دەبەخشم، لەناو ئەم 
هەموو پەیكەرانەدا دەمرم و چاوم بەتەنها پڕە لە 
یەكێكیان.. چ  فێڵێكە ئەم جوانییە.. چ داوێكە ئەم 
عەشقە تۆ لەناو مرۆڤدا داتناوە.. گەر توشی مرۆڤ 
هەزاران  دەبێتە  بەخۆی..  ببێتەوە  ئەستەمە  هات 
بوونەوەری دیكە و نابێتەوە بە مرۆڤ.. بمبورە ئەم 
مردنە لە بێدەسەاڵتیم دایە.. لە خاڵی نەبوونەوەم 
دایە لەو جوانییانە و ڕاكردنە لەو هەستانە.. ئیالهی 
بە گەورەیی عەشقت منی بچوك ببەخشە كە ناتوانم 

عەشقی گەورەت بدۆزمەوە....
درێژو  دەرزییەكی  بچوكدا  سندوقێكی  لەناو 
سنگی  لەسەر  قایمی  بە  دەردەهێنێت..  باریك  
تا  دەیچەقێنێت..  گڕگرتووی  دڵی  ئاراستەی  بە 
و  دەكات..  جێگیری  هەمیشە  بۆ  سنگیدا  لەناو 
ئەو  ناهێڵم  جوانیەكە  ماڵی  دڵم  دەكات..  هاوار 
جوانییە بەهێزی   گوللەیەك هەڵتەكێت.. یا گڕی 
ئاگرێ هەڵیقرچێنێ.. ماڵی ناسكی ئەو دەرزییەكی 
مردن  هەناسەیەكی  جێگه ی  بتوانێ  تا  پێویستە 
بكاتەوە بۆ من.. ماڵی هەمیشەیی بێت بۆ ئەو.. تا 
خاڵیبێ لە من و سیخناخ بێت لە ئەو.. دەمەوێت 

ناشیرین  هێندە  ڕوخسارم  مردووییش  بە  و  بمرم 
نەبێ كە چاوە پڕنازەكانی ئەو نەتوانێ لە دواساتدا 
پێمدا بڕوانن.. هێواش.. هێواش.. وەك گەاڵیەكی 
دارەكانی  بن  دەكەوێتە  یەڵدایەدا  لەو شەوی  پایز 
دەكەوێت..  و  دەبێ  شل  ئەویش  حەوشەكەیان.. 
تا  پەیكەرەكانەوە  دیار  بە  چل مۆمی هەڵكراویش 
بەری بەیانی دەسوتێن و وردە وردە تاكوتەرا وەك 
تاریكی..  ئەبەخشنە  گیان  ئەو  تەمەنی  ساڵەكانی 
ئەو مردو چیتر كەسێ نەبوو ڕێز لە جوانییەكانی 
تەماشایان  بەپیرۆزی  و  بگرێ  دایكم  جەستەی 
بكات.. چیتر جەنراڵیش گۆڕەپانەكەی بۆ چۆڵ بوو 
ملمالنێكاندا  ناو  لە  هەمیشە  ئەو  دەرنەكەوتەوە.. 
لە  كە  سااڵنەی  ئەو  ڕەونەقی  بۆ  ئەمیش  دەژیا.. 
نێوان ئەو دوو دنیایەدا بەسەری بردبوون بەردەوام 
ژیاندا  لە  بێوەژن..  تەنهاترین  وەك  دەگریا.. 
وەك  كە  ئەو  نەدەكرد  بڕوای  هەرگیز  مابووەوە 
پەرستراوێك بوو لە ڕابردوودا هەنوكە وەك كۆیلە 

بژی....
كوڕی  نەمزانی  هەرگیز  و  مامەوە  من  هەر  دواجار 
لەبەر  جەنراڵەی  ئەو  كامیانم..  ڕاستەقینەی 
منداڵە زۆرو پژاوەكانی لە سەرتاسەری واڵتدا نەی 
ئەپەرژایە سەرم و لە ئامێزی نەگرتم جارێك.. یا 
كوڕی ئەو هونەرمەندەی كە چاوەكانی پڕبوون لە 
نیگاری ژنێك و بێ ئەرزشانە بە هەموو شتەكانی 

ناو بوونیدا ئەڕوانی جگە لەو......


