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ڕەشنووسی بۆشایی
ڕۆژ بوو ،بەاڵم تاریکییەکی تاڵ لە زەینما تێکەڵ و پێکەڵ بوو .دایکم بە ڕوخسارێکی پەرێشانەوە
لە پەنجەرەکە دەڕوانێ .من لە ئەفسوونی ئەمڕۆ دەترسام .کزەبایەکی سارد لە ژوورەکە ئەهات
و ئەچوو .دایکم جارنەجارێ دەیزریکاند و قژە زەردەکانی ئەجاوی.
سەرما و سۆڵەیەکی ناوەخت ،هەموو گوڵی کراسەکەمی ڕچاند و دەنکەدەنکە دایوەران .دایکم
وتی :چ هاوینێ فێنکێ! من دڵنیام قفڵی لە ناخمدا ژەنگی هێناوە .لەم تەمە چڕوپڕەدا هیچێ نابینم،
بە غەیری خاڵۆ سەیفە وەک دەعبایەک لە بەر ئاوێنەکەدا ڕدێنی زروی خۆی سوور دەکا.
لە مەملەکەتی میز و ڕەشاییدا گیرم کردبوو .گوێم شل کرد ،خاڵۆم بە جیڕەی ناحەزی
پووتینەکانی لە پلیکانەوە سەرکەوت .سوێڵی بە ددانە قیزەونەکانی دەجوی و من بێزم دەهات.
حەوزەکە لیپاولیپ بوو لە گەاڵ و ماسی .ماسییەکان لە سەر گەاڵکانا ئەخزانە ناو دەسشۆرەکە.
سەیفە پووتینە قوڕاوییەکانی لە سەر قاڵیەکە ئەنا و کرمگەلی جۆراوجۆر لە قوڕەکە ئەهاتنە
دەرێ و ئەتلێقانەوە .خاڵۆ سەیفە بۆنی ڕێقنەی ئەهات ،بەاڵم دایکم دەموپلی ئەلێستەوە .سەیفە
وتی :دارێیە سەگباب وەک ژنی حیز خوەی دارقەواخ کردووە.
دایکم میاواندی :ئۆخەی! هەناسەیەکی درێژی دایە دەر و بۆدڕنی ڕێقنە ئەو ناوەی گرتەبەر.
دایکم وتی :لە کوێ بە خێرییەت میزاندوویە خوەیا؟ خاڵۆم وتی :هەر لەم کەالوە ،دوێنێشەو.
ئەکەنین و ددانە زەرد و پیسەکانیان کەوتنە دەر و من ڕشامەوە .ڕامکرد و لە پشت درگاکەوە
خۆم داشارد و میزاندمە ناو شواڵەکەما .هەستێکی تێکەڵ و پێکەڵ بوو.
دوای ئەو حەزە گەرم و تاڵە دایکم هەمیشە ڕانمی بە نقورچک لەتوپەت ئەکرد و من فێنکی و
ژانی ڕانمم لە ژێر پەنجەی گەرمی دایکم پێ خۆش بوو .خۆشییەک تێکەڵ بە ئازار.
دایکم ئەینووزاندەوە و ئەپریقایەوە .لە ئامێزی سەیفەدا وەک مار دەیفیشکاند و وتی :ئیتر هەر
خوەمانین .خوا یار بێ ئیتر ئەم ماڵە و من هی تۆین سەیفەگیان .خەڵک وەکوو کەروان ،هیچ لە
خۆشەویستی من و تۆ نافامن و قسەی حەلەق و بەلەق ئەکەن.
سەرم گێژی دەخوارد .شڵەژاوتر لە هەر کاتێ بە پێی دزە خۆمم گەیاندە ناو کۆاڵن و ڕشامەوە.
بەرەو کەالوەکە الرەوە بووم .ناو زگم لوولی ئەخوارد .یەکێ بانگمی کرد؛ کا پاوشا بوو .کا
پاوشا پیاوێکی مێهرەبان و پاڵتاو لە بەر بە زستان و هاویندا پاڵتاوەکەی لە بەریا بوو .پێستی
دەستی وەکوو دڕک وابوو بەاڵم هەمیشە بۆنی گەاڵمێوی دەهات .منی خۆش ئەویست.
کا پاوشا وتی :سەماگیان! دوێنێشەو زریکاندت زانیم ،بەاڵم ئەبێ ژیر بیت .دەسم لە ناو لەپی
کا پاوشا دەرهێنا و هەڕامکردە ناو کەالوەکە .لەو مژە کەتانیەکانی بابام لە بان سەرم بوون و
ئیدی شتێکم نەدی .دیوارێ لە دڵما تەپڵەی کرد و وەک هەور گرماندی و ڕما .دڵۆپێک تۆخ تکایە
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ناو دەمم .دیسان ژان و پێچی ناو زگم و ڕشامەوە .نازانم ئەو هەموو لمە لە ناو زگما چی بوو؟
کا پاوشا وتی :تف لەو داوێن پیسە! تف لەو گەوادەی سمێڵ حیزە!
بێدەنگی و خامۆشییەکی الڵ ،چوار شەو لەمەوپێش هەموو گیانمی گرتەبەر .لە سەرما ڕاچڵەکیم.
دایکم لە ژوورەکەدا نەبوو .سکڵی قلیانەکە چزەی دەهات .لە بیرم نەو بابام لە سەفەرە و نابێ
بچمە ناو ژوورەکەی .ئەو ژوورە هەمیشە نیمچە تاریک بوو بەاڵم وەها بوو بیرت دەکردەوە
گڵۆپێکی تێیدا هەڵکراوە .کۆترەکەی بابام باڵێکی ڕەش و باڵێکی سپی بوو .نەخشەیەک لە سەر
باڵە سپیەکەی بوو .سەیری دەریام ئەکرد کەچی تەنیا یەک شەپۆلیشی دیار نەبوو .سەیری
دارستانم ئەکرد ،یەک گەاڵیشی نەدەجوواڵ بەاڵم کێوەکان ئەتەقینەوە و سوورسوور هەرەسیان
دەکرد .تەواوی ساتە خۆشەکانم لەم ژوورەدا بوون.
لە ژوورەکە هاتمە دەر و دەرگای باڵەخانەکەم کردەوە .سێبەرێکی زەالمم لە سەر دیواری
حەوشەکە بینی بەرەو پەنجەرەکە دەهات و هەر گەورەتر دەبواوە .ڕامکرد و قیژاندم .دایکم لە
حەوشەکەوە میاواندی :وس بە دەڵەشێت!
لە پلیکانەکان هاتە سەر .هەناسەی بۆنی ڕێقنەی لێ ئەهات .دیسان میزاندمە خوەما و هێور
بوومەوە .دایکم پووکاوڵێکی نایە ناو چاوما .یەخەی کراسەکەی دادڕیابوو .هەڵمێکی ڕێقنەیی لێ
دەهاتە دەر و ئازاری ئەدام و ئیدی دەمزانی ئەو شەوانەی وا سێبەرەکە بەرەو پەنجەرەکە
دەهات ،دایکم منی بەجێدەهێشت و ئەچووە ژێرزەوییەکەوە .زاتم نەئەکرد لە جێگەکەم بجووڵێم.
لەو کاتەوە فێر بووم ناونیشانی فرمێسکەکانم بگۆڕم و هەستەکانم داشارم.
چاوم لە شەوژەنەکە بوو .ئەمزانی بابام هاتووتەوە .هەمیشە بەرلەوەی بابام بێتەوە ،بۆنی یاس
تەواوی کۆاڵنی دائەپۆشی .چاوم ڕەشکەوپێشکەی ئەکرد بەاڵم نەخەوتم .دایکم لە
ژێرزەوییەکەدابوو ،بابام لە سەر بانەکەوە هاتە خوار و من باوەشم پێیا کرد .گوتی :هێواش،
هێواش .دەنگ مەکە با کەس هەتا بەیانی نەزانێ .بابام لە سەر یەک جگەرەی دەکێشا .نیگاکانی
جۆرێکیتر بوون ،بەاڵم من دڵشاد بووم .لە ئامێزیدا ئۆقرەم گرت .بابام سەیری قوواڵیی دەکرد.
پێڵووەکانم قورس بوون و خەوم لێکەوت .هیچکەس دەرەقەتی ئەو تاریکییەی وا لە دایکما بوو
نەئەهات .من سەیری تارماییم دەکرد .لە پشت وێنەکەمدا ددانی عەقڵم کەوتبوو .باشاری ئەو
ساتە تەلیسماویانەم نەئەکرد وا لرخەلرخی مەرگ لە هەناسەی بابامدا کاتی ئەبردە سەر .بەیانی
بە خەبەر هاتمەوە .حەوشەکەمان پڕپڕ لە ڕەنگی ماسی و بۆنی یاس .کاغەزێ بە خەتی بابام لە
ژێر پێخەفەکەمدا خووساو و تەڕ نووسرابوو :کوێنەی ئەم ژیانە چراخان کەم؟! درگایەک نیە
بمکاتەوە سەماگیان!
لەو ڕۆژەوە وەکوو ئاوێنەیەک شکاو هەزار کەرتم تێدایە .مژ ،ئاسمانی کەالوەکەی گرتبوو .ئەو
ڕۆژە لە هەموو ساتەکانی ژیانمدا ئامادەبوونی تەواوی هەیە .نە هەور ئەباری و نە خۆریش
دەرئەکەوت .بابام هەڵواسرابوو.
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من لە الی مەرگەوە بۆ ئەم ژیانە شۆڕبوومەتەوە .بزەی دایکم هێق ئەکەمەوە ،شیری مەمکەکانی
هێق ئەکەمەوە ،نەفرەتم لەو سوێڵە سوورەی گەواتەیە و نامۆیی خۆم هێق ئەکەمەوە.
دایکم بە مانتۆیەکی زەرد و نووساو بە ئەنامیەوە ،لە حەوشەکە چاوەڕوانی سوێڵ قەیتانیەکەی
بوو .ڕۆژێک ،دوو ڕۆژ ،سێ ڕۆژ و  ...هەر نەهات .دایکم شەوانە لە کەالوەکەدا دڕکی ئەچاند و
ڕۆژێکیش بۆ دواجار میاواندی و نینۆکەکانی لە کەالوەکەدا بەجێهێشت .خۆشی دنیا سەری
تێکردم .دایکم میاواندی و وتی :داوەشی دەڵەسەگ! میزانتە ناو دەموپلما.
من لەو تاریکییەدا شواڵەکەم هەڵکێشا و نەموێرا ال بکەمەوە .گۆڕستان بەینێکە دایکمی لە سەر
کورسییەک داناوە و قوڕێکی ڕێقناوی لێ دەچۆڕێ.

سروە مەجیدی
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