
www.dengekan.com/govar/raweezh.htm
٣٤

دا ھانی خای : دەت «نجـــود»
داوای و برت بر دادگا پنا كـــ
ب رۆژكیان بۆیـــ بكات، تـــق
چووە تنھا ب دزی مردەكیـــوە
بچووك دەركی بووك ئـــو دادگا.
كاتك ندەكرد، باوكی قسی ب
مرجی كچكـــم، پـــی گوتبوو:

داناوە، مردەكت لســـر ئوەم
ھژدە گاتـــن ك تـــا تمنـــت
ئو ئاخر نتگوازتوە. ســـان،
و نیدەزانـــی مانـــا زمانســـتب

مغزای ھاوسرگیریی چیی؟!
ل داوا دەســـتگیرانكی رۆژـــك
رەزامنـــدی كـــ باوكـــی دەكات،
باوكی گواســـتنوەی، بۆ بنونت
بۆی دەدات، پ ری یش «نجود»
قرەباغ «نجود» مای رۆژە ئو
نبووكیش دەب پشـــتر و دەبت
لبر بوكنی جلـــی و ئارایشـــگا
خۆشـــحاڵ پی زۆر ك دەكـــن،
شـــتكی بالیوە چونك دەبت،

دەبت. و خۆش سیر زۆر
نجود دەبت، تـــواو كـــ ئاھنگ
لك باوكـــی زاوا( مای نـــدەب
شو دادت، ،(ختتدەرەوەی پای
و دەكات گریان ب دەســـت نجود
ئو ك لنو ئـــوە دەكات، داوای
و بت رزگار ،نامۆیان دەموچـــاوە

بخوت. باوانی ما تبچ
بـــارە دا ئو بســـر دوو مانـــگ
نجود لو ماوەیدا، و تدەپڕـــت

و دەشـــژێ زۆر دەروونی بـــاری
مردە دەست زۆریش ب لدانكی

دەخوات. بەحمكی
دەســـت ل ،ژیران بۆی رۆژـــك
برەو و دەكات را بووكنی ماـــی
لووەش دتـــوە، باوكی ماـــی
رزگار بۆ دنـــت، دادگا بۆ پنـــا
نھامتی ئـــو بـــوون لدەســـت
بدەســـتییوە ك و كارەســـاتی

دەنانت.
و دنت دادگا بـــۆ نجـــود پنـــا
تحا ئـــو دادگا ك ســـرۆكی
دەبینـــت، نـــدەگم نائاســـایی
و دەبت فرمســـك ل پ چـــاوی
دەدات، ئوە بیاری ئوەی دوای
كچ باوكـــی و زاوا كـــ بیانـــی
بكات، دادگا بردەم بانگھشـــتی
مای دەباتـــوە كچـــ ئـــو رۆژە
و دنت بسردا دەستی و خۆی
دەكن. لگدا یاری منداكانی

،تاوانبارەك ھـــردوو بـــۆ بیانی
بـــ مردەكـــی، و باوكـــی 
دادوەر لبردەم شـــرمزارییوە
ھۆكاری دادوەر كـــ دەوەســـتن،

دا! تق یمنی، ژنی بچوكترین دادگا
ئو داوە، سای (٢٨) پیاوكی باوكی ب ك دۆزییوە رۆژك خۆی ساڵ)، ٨ (تمن منداڵ ی «نجود»
دەنگی و گۆڕینوە قوەدا، ئگۆڕین قئ رۆژی ل ك زۆر خۆشحاڵ و زەواجكی نكرد ب دەركی رۆژە

دەبیست. ژنانی ھلھلی و پت
ئو كارەساتی قبارەی مانگ دوو لووە دوای و ھاوسری نو مای ردراین «نجود» فرمانی باوكی ب

دا. تقی دادگا كۆتایی ل تا فریادڕەسك نبوو، رزگاری بكات، و نوی وتۆتك ك بینی،
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ب شـــوودانی كچكی ئـــو زوو
باوككی دەپرســـت، لـــ باوكی
ك لی دەترســـام، زۆر : دەـــت
خوشـــككی وەكو چارەنووســـی
گنج كاتـــك كۆمك ل بت،
ژیكردندەستدر دوای  و رفاندیان

كوشتیان. سری،
دەتوت » ك ئوەی وەمی لـــ
بدەی؟» تـــق ژنكت ئســـتا
و ھســـت ب بوپڕی مردەكی
بیوت ئگر گوتی: ســـۆزییوە،

بدەم، تقی دەدەم. تقی
و قۆســـتوە ھلی نجـــود ئـــو
پرســـیاری چاوەڕ ئوەی بب
برز دەنگكی ب بكات، دادوەرەك
گوتی كرد و لـــ مردەكی رووی
دەبتوە» لت رقم بدە، «تقم
نجود دادوەر، لبـــردەم لووە،
رییو شانۆگب و كۆتایی درا تق
ئوەی ئگری ك ھنرا، ترسناك
ســـرەكییی كاراكترە ھبـــوو،

ببتوە. مرگ رووبڕووی
جگ نجـــود  ،كـــقدانت دوای 
ئافرەت پارـــزەرە لـــ باوەشـــی
ناسر» «شـــزا بخشـــندەكی
و كۆچكردووەكیی دایك باوەشی

نبینی. بزەییكی ب باوك
دادوەر بـــوو، ســـیر بم ئوەی
تنھا تقدانكـــ بیاریدا، دوای
نجود  مردەكی و باوك ٢٤ كاتژمر
ھیچ ماددەیكی بكات، چونك بند
،دا نییتـــو لو وەھا یاســـایی
جۆرە ئو توند بـــۆ ك ســـزایكی

ببتوە. سانك
پارـــزەری ی ناســـر» «شـــزا 
ت: كدە ،قدراوەكـــت كچـــ
و بینی ئـــو كچكـــم لـــ دادگا
خشـــانخۆب زانی، وەزعكیـــم
گرت لـــی مافـــی برگریكردنـــم
بزەییم بڕاستی خۆم، ئســـتۆی
فرمســـكم و دەھاتوە بـــ حای
بۆ بم بوو، مـــا قتیس ل چاو

و باری نڕووخت ئـــوەی ورەی
خۆم بسر نچت، تك دەروونی

ندەھنایوە.
رووندانـــی ئگـــری لبـــارەی
پارزەرە ئـــو لمجۆرە، حاتی
ئنجمنی پویست لسر دبژت:
باری یاســـای ك وت، نونرانی
ب و بـــكات ھمـــوار كســـایتی
ھژدە تمنی پش كچان شوودانی
كارەساتی تا بكات، دەخق سای

نبتوە. دووبارە نجود لوەی
بواری چاالكڤانكی ئمـــل عامری
ئو ھنبر ،تـــو ول ئافرەتان
بو بڕاستی دەت: پرســـگریی
ل ھرچندە پشـــۆكام، رووداوە
زۆر تانحا ئو یمنی كولتوری
بووەوە، زەق ئوەیان بم ھن،
دادگا بۆ پنای ككچ ك خاسمن
وەیش لو حاتی زۆر دەنا برد،
كچكان و گونـــدەكان ن لـــھـــ
بوپـــڕی نائومدیەوە، ملكچی

دەبن. ستمكارەكان بیارە
بووە بالی گرینگ زۆر وەی كئـــ
ئافرەتان، مافی بواری ئافرەتی ئو
دادگا پنای بۆ نجود بووە ك ئوە
ك كردووە، تقی داوای و بردووە
ئوەیان ھوســـتكی ب حـــق
ژیانی مـــژووی لـــ ،دیرۆكییـــ
بنووسرتوە. ویستپ ئافرەتان

ی «مرأة الغد» سرچاوە: كۆواری
.٢٢٣ ژمارە یمنی،
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