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ــوارە  ــی ئێ ــم دان ــەاڵم دەزان ــوو، ب ــەی ب ــادم ک ــەوە ی ــی نایەت ــە تەواوی ب

ــوون  ــەرەو ئاواب ــوو، خــۆر ب ــەرم ب ــش گ ــا رادەیەکی ــوو، زەوی شــێدار و ت ب

ــت و  ــی ش ــۆ رەنگ ــەر خ ــەوە و لەس ــژ دەبوون ــێبەرەکان درێ ــوو، س دەچ

ــم  ــووم، ریش ــاڵ دەردەچ ــە م ــازە ل ــش ت ــۆڕان. منی ــتەکانیش دەگ بەرجەس

نەتاشــیبوو، جانتایەکــم پــێ بــوو. عادەتــم پێــوەی گرتبــوو، دەبوو لــە چوونە 

دەرەوە لەگەڵــم بــێ، دەمێکیــش بــوو نەمکردبــووەوە، کــەم تــا زۆر دەمزانی 

چــی تیایــە، هیــچ شــتێکی سوودبەخشــی تیــا نەبــوو لــە شــەبقەیەک زیاتــر 

ــە منداڵــی  ــادم ب ــە کڕیبــووم، فلیمێکــی دەهێنایــەوە ی ــازاڕی کۆن ــە ب کــە ل

ــە،  ــووچی جادەک ــتمە س ــێ گەیش ــا! کات ــا ن ــوو ی ــم وا ب ــا نازان ــوم. ج بینیب

خــۆر ئــاوا بووبــوو، باڵنــدەکان پەرکەمیــان گرتبــوو، دەیانویســت بگەڕێنــە 

نێــو دڵــی  ئێــوارە دڵەخورپــە دەخاتــە  نێــو درەختەکانیــان.  کوالنــەی 

ســەرجەم باڵنــدە و جانــەوەر و ئاژەاڵنــەوە. گۆڕانکارییەکــی بنەڕەتــی 

ــێ.  ــی و دڵەڕاوک ــەی نیگەران ــە مای ــەش دەبێت ــەم گۆڕانکاریی ــتە و ئ رسوش

ئەمــە الی هەندێــک لــە مرۆڤەکانیــش روو دەدات، بــە تایبەتــی ئەوانــەی 

ــەن. ــک دەک ــەوە خەری ــە ئاژەڵداریی ــان ب خۆی

ــە  ــەی من ــەت گەردۆک ــێ، تەنان ــێدارتر دەب ــا دێ ش ــەوا ت ــرد ه ــتم ک هەس

لــە ســەر روخســارم دەنیشــن. ناوبەنــاو دەســتم بــۆ گیرفانــی پانتۆڵەکــەم 

ــە  ــڕمەوە، ل ــێ بس ــی پ ــا دەموچاوم ــا ت ــڕەکەم دەردەهێن ــرد و دەسەس دەب

ــە  ــەوە. زۆرم ل ــەم دەجولێت ــاو جانتاک ــە ن ــتێک ل ــرد ش ــتم ک ــدا هەس پڕێک

ــەوە و  ــووە و کردن ــوو جانتاکــەم نەکردب ــک ب ــوو، چونکــە دەمێ ال ســەیر ب

داخستنیشــی بــە زریــزە بــوو، بۆیــە هەنــدەی دیکــە نیگەرانــی کــردم. چەند 

ــان  ــەی شــێ بێزاری ــوو من ــار ب ــوو، دی ــی ســەیوانیان هەڵکردب کەســێکم بین

ــە  ــواری ســەیوانەکاندا وەک دڵۆپ ــە لێ ــان دەگــرت و ب دەکا و منــەکان یەکی

ئــاوی رەش دەکەتنــە ســەر عــەردە شــێدارەکە، هەندێــک پێاڵوەکانیــان 
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بریقــەی دەهــات، هەندێــک موشــەمایان لەبــەر کردبــوو، هەندێــک خێــرا 

ــە ســەر  ــە ســەر شۆســتەکانەوە دەچوون ــرا شــەقاویان دەهاوێشــت و ل خێ

ــەوە. ــە پێچەوانەش ــەقامەکە و ب ش

شــتەکەی نــاو جانتاکــەم بــە دەعبایەکــی دەکــرد، نازانــم چــی بڵێــم، 

ــم  ــەر ران ــوون و ب ــەوە دەرچووب ــە جانتاک ــی ل ــە، دڕکەکان ــوت ژیژک دەتگ

دەکەوتــن، تووشــی خورانیــان دەکــرد. لــە ســەر پێســتی لووتم شــێیەکی زۆر 

ــووم .باشــە ژیــژک چــۆن گەیشــتۆتە  ــان کردب ــەواو بێزاری ــەوە، ت کۆبووبوون

نــاو ئــەم جانتایــە. ماڵــێ ئێمــە لــە نــاو شــارە و هەمیشــە جانتاکــەم لەســەر 

ــم! ــە دادەنێ رەفەک

پاســەکە تێپــەڕی، ســواری نەبــووم. ژنێکــی قەڵــەو بــە تەنیشــتمدا تێپــەڕێ 

و گوتــی »بــای«، لەوالتــرەوە جەمەدانــی لەســەرێک بــە خێرایــی، بگــرە زۆر 

ــوەوە دەیگــوت  ــر لێ ــە ژێ ــرد و ل ــەداوان رای دەک ــە هەڵ ــوو، ب پەشــۆکاو ب

فۆرمێکــی  بــوو،  دەســتەوە  بــە  شــتێکی  مێردمنداڵێــک  شــد«،  »متــام 

الکێشــەیی هەبــوو دەنگــی یابانــی دەردەکــرد، ئەویــش پێدەکەنــی. پیاوێک 

بــە جلوبەرگــی بانقــەوە، بااڵبــەرز، ئەویــش جانتایەکــی بــە دەســتەوە بــوو، 

قیــت قیــت دەڕۆیشــت، هــەر هەنگاوێکــی بەقــەدەر دوو هەنــگاوی مــن 

ــەک  ــە پەالپیتکــە ی ــوو. گەیشــتە تەنیشــتم و جانتاکــەی هەڵگــرت و ب دەب

دوو جــار بــە پەنجــە لێــی دا.

ئۆتۆمبیلێکــی بــێ جــام تێپــەڕی. پەنجــەرەی نەبــوو، فڵچــەی جامەکــەی زۆر 

بــە خێرایــی ئیشــی دەکــرد.

گــەش  خوێنێکــی  بــرد،  بــۆی  دەســتم  بووبــووەوە،  ســوور  رانێکــم  ال 

تێکەڵــی شــییەکە دەبــوو، لینــج بــوو. ئازارێکــی تیــژ لــە رامنــەوە بــۆ 

قورگــم بەرزدەبــووەوە. بــە زمانــم شــێی ســەر لێــوم خــڕ دەکــردەوە، 

ــی  ــەاڵم تەڕای ــوو، ب ــەڵ وا ب ــاوی دوک ــو ئ ــوو، وەک ــی هەب ــی تایبەت تامێک

ــار.  ــەراغ ش ــە خــۆم نەما..گەیشــتبوومە ق ــاگام ل ــم دەبەخشــی. ئ ــە قورگ ب

ــڕەی  ــات، قی ــەکان دەه ــاوی جۆگەل ــوڕەی ئ ــن، خ ــەکان دەردەکەوت کێڵگ

بــۆق بەرزدەبــووە، باڵنــدەی شــەو دەفڕیــن. لــە رێــگا الم دا، بــە نــاو گڵــە 

ــک  ــەوە. تەمێ ــار دوورکەومت ــە ش ــەواو ل ــا. ت ــگاوم دەن ــدا هەن تەڕبووەکان

ــی  ــە دەنگ ــم ل ــوو. گوێ ــی ئاســان نارنجــی ب ــیبوو. الیەک رسوشــتی داپۆش

ــور  ــم هێ ــی ران ــی دەدا، برین ــرا لێ ــی دەدا، خێ ــم لێ ــت راگرت...دڵ رسوش

ببووەوە...دەعبــای نــاو جانتاکــەم کــڕ ببــووەوە. لــە نــاو گێڵگەکــە دانیشــتم 

و جانتاکــەم خســتە ســەر کۆشــم و زریزەکــەم کــردەوە و تەنهــا کتێبێکــی 

ــوو،  ــوورسا ب ــی لەســەری ن ــی کوف ــە خەت ــی ئەســتوور، ب ــوو، کتێبێک ــا ب تی

دەرزیلەیــەک لــە پشــتی بەرگەیەکــەوە دەرچــوو بــوو و پارچــە کاغەزێکــی 

نووســاندبووە ســەر بەرگەکــەی و لێــی نــوورسا بــوو »رابردوو«..کاغەزەکــەم 

ــزم  ــا هێ ــە دەســتەوە گــرت و ت لێکــردەوە و نووشــتاندمەوە و کتێبەکــەم ب

ــە... ــاو گێڵگەک ــە ن ــم دای ــوو فڕێ ــا ب تی


