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لــەم واڵتــە نادیــارە دەتوانــم هەمــوو خــووە دیارەکانــی بکــەم ،بۆیــە حــەزم

بۆیــان کــرد کــە نێــوەی تەمەمنــی قــووت دا لەگــەڵ برادەرانــم ،بــەاڵم ئەوان

کــرد تێیــدا مبنێنمــەوە .هەرچەنــدە لێــرە حەزیــان لێیــە ســەرەکان ببــڕن،

پێدەکەنیــن ! چیرۆکەکــەم لــەو ڕۆژە دەســتی پــێ کــرد کــە گەڕامــەوە

وەکــو ڤایکینگــەکان ،بــەاڵم مــن پەنجەرەکانــم داخســت و دەســتم کردنــی

بــۆ شــارەکەم ،دوای ئــەوە خاڵــی پشــکنینم تێپەڕانــد ،و کاتــێ ڕۆشــتمە

بــە فێرکردنــی کوڕەکــەم لەســەر خوێندنــەوە ،بــۆ ئــەوەی ڕۆژنامەکانــم بــۆ

باخچەیەکــی چەســپ ،لــە دوای کۆتایــی هاتنــی جەنــگ ،ئەمــە یەکەمجــار

بخوێنێتــەوە کاتێــک کوێــر دەبــم .توانــای بینینــم لە دەســت دا ،کوڕەکەشــم

بــوو باخچەیەکــی بــەم شــێوەیە ببینــم ،جیــاواز بــوو ،شــێوەکەی نایــاب بــوو

لــە دەســتدا ،و زۆر سوپاســی خــودام کــرد لەســەر نیعمەتــی کوێریەتــی،

چونکــە لینــج بــوو ،هەوڵمــدا گوڵێکــی زەرد لــێ کەمــەوە ،دڕکــی پیســی

چونکــە ســەری کوڕەکــەم نەبینــی کــە لــە بەردەممــدا تلۆربــوەوە .هەمــوو

پــێ نەبــوو ،پەڕەکانــی وەکــو شــاموا بــوو ،گوڵێکــی ســیحراوی بــوو ،دەســتم

ژیانــم دوورم لــە خەڵــک ،جیــاوازی نەبــوو الم چاوەکانــم بکەمــەوە یــان

پــێ خــۆش بــوو ئــەو گوڵــە لــە قــەدە ســەوزەکەی بکاتــەوە .بــە دەســتم

دایخــەم ،گوێــم لــە هەناســە و ترپەکانــی دڵــم دەگــرت .ئەندێشــەی هیــچ

هەڵمگــرت دوای گەڕانــەوەم لــەو جەنگــە درێــژە ،بــەاڵم ئــەو گوڵــە فێــری

شــتێکم نەدەکــرد چونکــە شــێوەکانم بیرچووبــووە .ســەربازە کۆنــەکان

نــاو دەســتم بــوو و بەجــێ نەهێشــتم ،تاوەکــو ڕۆژێکیــان هەســتم کــرد

زۆر جــار بــەم شــێوەیە کۆتاییــان دێــت .هێشــتا دەنگــی تــۆپ بارانەکــە

کــە دڕک لەســەر جەســتەم گــەورە بــوو .ناچــار بــووم بەرگــەی دەرکەوتنــی

لــە گوێمدایــە .دەکــرێ هەمــوو شــێوەکانم بیــر بچــێ ،بــەاڵم یــادم هەرگیــز

لەســەر جەســتەم بگــرم بــە ســەرە خڕەکانــی ،و بۆنــە ناخۆشــەکەی دوای

نایــەوێ شــێوەی جەنگــی بیــر بچــێ .جەنگیــش تــەواو بــوو ،زۆر تامــەزرۆی

ئــەوە ،جلــم لەبــەر نەدەکــرد چونکــە دەدڕا ،خەڵکــی بــە پیــاوی گوڵەکــە

ئــەوە بــووم کــە بگەڕێمــەوە بــۆ شــارەکەم و هاوســەرەکەم و منداڵەکــەم کە
ئێســتا بووەتــە گەنجێــک ،هاوســەرەکەم بــەردەوام وێنــەی منداڵەکەمانــی
بــۆ دەنــاردم لەگــەڵ نامەکانــی ،لــە وێنــەکان دەمبینــی کــە چــۆن گــەورە
دەبــوو .کــە گەڕامــەوە شــتێک ڕوویــدا کــە پێشــبینیم نەدەکــرد ،ئــەو
شــارە بــێ وێنەیــەی مــن بــێ هێــا و پێڕەســت بــوو ،هەمــان ئــەو شــارە
نەبــوو کــە لــە کۆاڵنەکانــی یاریــم دەکــرد و گــەورە دەبــووم و جوانرتیــن
ساڵی سێیەم

کاتەکانــی گەنجێتیــم تیــا بەڕێکــرد ،ڕووناکــی گڵۆبەکانــی ڕەنــگ پەڕیوبــوو،
باڵندەکانــی لــە تاریکیــدا خۆیــان دەشــاردەوە ،روخســاری شــەقامەکانی

ژمارە

ناتــەواو بــوو ،نــەم ناســیەوە ،هەمــووان خۆیــان دەشــاردەوە ،هەندێکیــان
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بــە هێــای کــورت لەگــەڵ یــەک دەدوان بــە بــێ دەنــگ ،هاوســەرەکەم لــە
نامەکانیــدا باســی ئــەم گۆڕانکاریانــەی بــۆ نەکــردم ،باســی ئــەو جەنگــەم

گۆڤارێكی ئەدەبیی وەرزییە

نەمدەتوانــی شــەوان لەگــەڵ هاوســەرەکەم بنــووم ،نــەم دەتوانــی

هەســتم دەکــرد کــە ڕەگەکانــی لــە نێــو دەمارەکانــم خــۆی چەســپاندوە،

دەســتی پێــوە بــدەم ،چونکــە جەســتم پــڕ بــوو لــە دڕک ،هەرجاریکیــش

بەهێــز بــە شــێوەیەک کــە نەمدەتوانــی لــێ خۆمــی بکەمــەوە ،دوای

لێــی نزێــک دەبوومــەوە بــە دڕکەکانــم ئــازاری پــێ دەگەیشــت ،لــە بۆنــە

هەمــوو هەوڵدانێــک بــە الدانــی ،تووشــی خوێــن بەربــوون دەبــووم ،خۆمــم

ناخۆشــەکەم ڕای دەکــرد ،وای لــێ هــات جێگەکــەی لــەم دوور بخاتــەوە.

دا بــە دەســتی چارەنووســەوە ،دەســتم پێشکەشــی گوڵەکــە کــرد ،و لەســەر

ئــازارم دەکێشــا بەهــۆی ئــەو شــتانەوە ،ئۆفــە ئۆفــی دەکــرد کــە دەیبینــی

تەختێکــی داریــن لــە ماڵەکامــدا بــە تەنها شــوێنێکم بــۆ خۆم ڕێکخســت ،بۆ

کــەل و پــەل نــاو مــاڵ تێــک دەچــوون کــە لەســەریان دادەنیشــتم ،هەســتم

ئــەوەی هاوســەرەکەم تــوڕە نەکــەم لــە دانیشــتم لــە ژووری میــوان و خراپ

دەکــرد کــە چەنــدە دەیــەوێ مــن لــە مــاڵ دەرکات ،لــە شــێوازی ســەیر

کردنــی تەختــەکان .هەمــوو شــتێک گــۆڕا ،جەســتەم بــوو وەکــو ســوبێرێکی

کردنــی بــۆم دیــار بــوو ،ئــاخ لــەم بەختــە کوێــرەم .بەدرێــژای ئــەو چەنــد

بیابانــی ،رێشــم بــوو بــە یــەک بــڕ لــە دڕک ،دەترســام شــتە ناســکەکان بــە

ســاڵەی جەنــگ مــن هــەر بیــرم دەکــرد ،کەچــی ئێســتا ئــەو دوور لــە مــن

دەســتەوە بگــرم بــۆ ئــەوەی هیچیــان لــێ نەیــەت ،هەســتم بــە قورســی

دەخەوێــت ،لــە ترســی ئــەم جەســتەیەم کــە پــڕە لــە دڕک .بــەردەوام پــێ

جەســتەم دەکــرد ،لــە کاتێکــدا گوڵەکــە خۆشــحاڵبوو لــە جێگەکەیــدا،

دەووتــم :جێــگات لــە باخچەدایــە لــەم ماڵــەدا جێــگات نیــە .یەکــەم جــارە

دەمزانــی کــە هیــچ ســوودێکی نیــە ئەگــەر ســەردانی پزیشــکێک بکــەم،

هەســت بــە ڕۆکێــک بکــەم ،پێشــبینی شــتی وام نەدەکــرد ،لــە ڕاســتیدا ،مــن

دەمزانــی کــە چارەســەرەکە بــە البردنــی گوڵەکەیــە ،هیــچ رێگەیەکــش نیــە

ڕووکێکــم لەســەر شــێوەی مــرۆڤ ،دەکرێــت ببــم بــە بوونەوەرێکــی نــوێ،

بــۆ البردنــی جگــە لــە بڕینــی خوێنهێنەرەکــم لەگەڵــی ،یــان بڕینــی دەســتم،

یــان جۆرێــک لــە ژیانێکــی شــێوە نادیــار ،دەکرێــت نــاوم بنێــن (ڕووکــۆڤ)

دوو دڵ بــووم لــەو کارە .لــە ئاوێنــەکان نزیــک نەدەبوومــەوە ،نارشینیەکــەم

بونەوەرێکــی نــوێ لــە نێــوان ڕووەک و مــرۆڤ  ..دەکــرێ دوای هــەزاری

لــە چــاوی هەوســەرەکەم دەبینــی کــە بــە قیــزەوە ســەیرمی دەکــرد ،و

ســاڵی تــر ئــەم نــاوە بەکاربهێنــن ،لەبــەر ئــەوەی بوونەوەرێکــی نوێــم

کوڕەکەشــم کــە لــە ژوورەکــەی خــۆی دەرنەدەچــوو لــە ترســی ئــەوەی بــەم

لــەم شــارە نوێیــەدا ،دەکــرێ شــارەکم نــاوی بچێتــە مێــژووەوە بەهــۆی

شــێوەیە مبمینــێ.

منــەوە ،چونکــە خەڵکــی ئــەم شــارە بــە پیــاوەی گوڵکــە بانگمیــان دەکــرد.

کات تێدەپــەڕی بــە شــێوەیەکی هێــواش ،منیــش لەســەر تەختەکــەم

منیــش هیــچ الریەکــم نەبــوو لەســەر ئــەو نــاوە ،چونکــە ئەمــە حەقیقەتــە.

کۆدەبوومــەوە ،دڕکەکانــی دەچەقینــە جەســتەی خۆمــەوە ،دەمبینــی کــە

هەمــوو ئەمانــە گوڵەکــەش هــەر لــە جێگــەی خۆیــدا بــوو ،راچڵەکــی کــە

هاوســەرەکەم لــە بەردەممــدا دێ و دەڕوات ،نــەم دەتوانــی خــۆم بگــرم،

دەســتم بــۆ دەبــرد ،الر دەبــوو کــە قســەم بــۆ دەکــرد ،هەســتی بــەوە

هەســتام و لــە ئامێــزم گــرت ،بــەو ئامێــژ گرتنــە مــرد و کــەوت لــە دەســتم،

دەکــرد کــە دەمــەوێ بیکــەم ،تەنانــەت کاتێکیــش دەموێســت لــە خۆمــی

هەوڵمــدا چەنــد جارێــک بــۆ ئــەوەی هەڵیگرمــەوە بــەاڵم بــە دەســتەکانم

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

ئــەم شــێوە نوێیەیــە ئازارمــی نــەدەدا بــە قــەد ئــازاری ئــەوەی کــە

دەکــرد ،گەاڵکانــی ڕەق دەبــوون وەکــو ئاســن ،دەســتەکامنی وشــک دەکــرد،

چیرۆک

ناومیــان دەبــرد.

بکەمــەوە ،بەهێــز دەبــووە لــە ڕەگەکانــی کاتێــک هەســتی بــە تــرس
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دەبــوو بــە پارچــە پارچــە .بــە بــێ ئــاگای ڕام کــرد بــۆ باخچــەی چەســپ

شــوێنە دوورکەونــەوە کاتــێ لــەوێ تێدەپــەڕن.

بــۆ ئــەوەی تۆڵــەی خــۆم لــە هەمــوو گوڵــە لینجەکانــی بکەمــەوە ،هەمــوو

لــە مــاڵ دەرنەچــووم ،دەســتی خۆشــان دەگــرت لــەو گۆشــتەکەی کــە

شــتێکم لــەوێ ســووتاند ،لــەو کاتــە هەســتم کــرد کــە گوڵــە زەردەکــەی

ماوەتــەوە لــە هاوســەرەکەم ،چەنــد جارێــک کوڕەکــەم ئاگــەدار کــردەوە

خۆشــم ســیس بــوو ،و دڕکەکانــم نەمــان ،گوڵــە زەردەکــەم کــەوت،

کــە دەرنەچێــت و تێکەڵــی چــەک هەڵگــرەکان نەبێــت ،بــەاڵم ئــەو گوێــم

گەڕامــەوە بــۆ ماڵــەوە بەڕووتــی بــەاڵم بەســەر بــەرزی .هەمــوو گۆشــت

لێــم نەدەگــرت ،لــە کاتێکــدا هەندێــک خێ ـزان پێیــان بــاش بــوو هــەر لــە

بەزەکانــی هاوســەرەکەم خــوارد مــن و کوڕەکــەم ،هەنــدێ جــار کوڕەکــەم

مــاڵ مبێنــەوە ،و یەکــری بخۆنــەوە ،بیکــەن بەتیروپشــک ،ناوەیــان لەســەر

هەنــدێ لــە ئەندامەکانــی بــە مــن دەدا .خــۆی حــەزی لــە دەســت و

کاغــەزی بچــووک دەنووســن ئینجــا دایدەخــەن ،و دەیخەنــە قوتوویــەک،

خڕکەکانــی قاچــی دایکــی بــوو ،منیــش ئــەوەم دەخــوارد کــە لــە ڕانــی مــا

دوای ئــەوەی کــە دەســتێکی تیــا ئەخــەن ،و یەکێــک هەڵدەبژێــرن ،ئــەوەی

بــوو ،و هەندێکیشــم لــە ملــی هەڵگــرت لــە بەفرگرەکــە بــۆ ئــەوەی جــار

کــە نــاو دەردەچێــت دەخورێــت بــۆ ئــەوەی ئەوەکانــی تــر بژێــن.

جــار بیخــۆم .ئەگــەر هاوســەرەکەم نەبوایــە ئێمــە لــە برســە دەمردیــن،

منیــش هێشــتا ملــە بەفراویەکــەی هاوســەرەکەم دەمــژم ،هەســت بــە

بەتایبەتــی لــەو کاتــەدا چــەک هەڵگــرەکان گەمــارۆی شــارەکەیان دابــوو ،و

ئاهەکانــی دەکــەم کاتێــک ئێســکەکانی دەمــژم ،ملەکــەش دەگەڕێنمــەوە

هەرکەســێکیش هەوڵــی دەرچــوون بــدات لــە شــار دەیانکووشــت ،ئــەوان

نــاو بەفرگرەکــە هــەر کات هەســتم کــرد کــە گەرمبوەتــەوە بــۆ ئــەوەی

خۆیــان وەکــو ئێمــە بــوون ،لــە نێــو ئێمــە دەژیــان ،بــەاڵم ئــەو سیســتیە

دووبــارە ســارد بێتــەوە .کاتێــک کوێــر بــووم هەنــدێ لــە چەکــداران کاتێــک

کــە تووشــی بــوون وای لێیــان کــرد بــەم شــێوەیە بــن ،و شــێوەیانی گۆڕیــت

کــە تەرمــی کوڕەکەمیــان هەڵدەگــرت بــۆ ئــەوەی بیخەنــە باخچەکــە پێیــان

بــەم شــێوەیە بــۆ بونــەوەری ترســێنەر ،ئــەوان وایــان دەزانــی کــە ئێمــە

ووتــم کــە مژینــی ملــە بەفراویــەکان دەبێتــە هــۆی کۆێــر بــوون .لــە جیاتــی

دەپارێــزن و دوورمــان دەخەنــەوە لــەو بیرۆکانــەی کــە لــە دەرەوەی واڵت

کوڕەکــەم بــە ســەگێک قەرەبوومیــان کــردەوە ،ســەگێکی لینجــی ،بــۆ ئەوەی

بۆمــان دێ ،بۆیــە باخچــەی چەســپیان دروســت کــرد ،هەڕشــی کووشــتنم

ڕێ نیشــاندەرم بــێ کاتێــک بــە شــەقامی شــارە کۆنەکەمــدا دەگەڕێــم.

لــێ کرابــوو چونکــە باخچەکــەم ســووتاند ،ئــەوان وەکــو باخچەکــە لینــج

ســەگەکە نــاوی (ناریــا) بــوو ،ســەگێکی عینــاد ،بــەردەوام بــە کۆاڵنــی تــردا

بــوون ،ڕیشــێکی دارینــی درێژیــان بــوو ،ســەیرکردنیان ئاســنین بــوو،

منــی دەبــرد ،کــە بــەرەو ماڵــەوە کۆتایــی نەدەهــات.

ساڵی سێیەم

چەســپەکان الی قاچەکانیــان دەردەچێــت ،کاتێــک بــە شــەقامەکانی شــاردا
تێدەپەڕیــن ،ماڵــی ئەوانەیــان دەســووتاند کــە لــە دژیــان دەوەســتانەوە،

لــە کۆمەڵــە چیرۆکــی (باخچەکانــی چەســپ)ی حەســەن فالــح ،لــە چاپــی

ژمارە

دەیانکــرد بــە ڕووەکــی چەســپاوی لــە باخچەکەیــان ،جارێکیــان بینیــم کــە
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