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شەقامی ئاوریشمی

شەهال گەرمیانی
)سلێمانی(

هەنگاوەكانــی خێراتركــرد بــۆ ئــەوەی زووتــر خــۆی بــكات بــە دووكانــی شــەربەت فرۆشــەكەدا و ئاوێكــی 
ســارد بخواتــەوە و هەندێــك خــۆی فێنــك بكاتــەوە، هــەر ڕۆیشــتە نــاو دووكانەكــەوە داوای ئاوێكــی ســاردی 
كــرد و ســەر قاپەكــەی هەڵپچــڕی و بــە قومــی خێــرا و لەســەر یــەك ئاوەكــەی دەخــواردەوە، لــە شووشــەی 
ــە  ــە و ب ــەو گەرمای ــك ب ــە ســەر پیاوێ ــرد، چــاوی كەوت ــەی دووكانەكەشــەوە ســەیری دەرەوەی دەك جامخان
پێــوە شــانی داوەتــەوە دارێكــەوە و ڕووی لــە شــەقامەكەیە، هەرچەنــدە پشــتی لێــی بــوو، بــەاڵم بــە شــێوەی 

جلوبــەرگ و ســەر و ڕیشــی شــیواو و جووڵــەی جیــاوازی ناســییەوە!
ــەر  ــی لەس ــەڕێ! چاوەكان ــتێكدا بگ ــەدوای ش ــت ب ــەك وەك بڵێی ــۆ الی ــووڕاند ب ــەری دەس ــارە و س هەرج
ــە  ــە ل ــەو گەرمای ــەوە ب ــدا هات ــی پێ ــۆالی خــۆی ڕایكێشــا ، بەزەی ــاوە ب ــەو پی ــرد تەلیســمی ڕوحــی ئ ال نەب
دەرەوەیــە، داوای ئاوێكــی تــری كــرد و خێــرا لــە دووكانەكــە ڕۆیشــتە دەرەوە، هەنــگاوی نــا بــۆ الی كــە نزیــك 
بــووەوە هەندێــك وەســتا و دواجــار بــە ئەســپایی دەســتێكی خســتە ســەر شــانی، خێــرا ئاوڕێكــی دایــەوە 
و ســەیرێكی كــرد، تیشــكی خۆرەكــە ڕێــك دای بەنــاو چاویــدا، بۆیــە ئــەو چــاوەی كــە ئاراســتەی خۆرەكــە 
بــوو بــە تــەواوی نوقانــدی، هەرچــی چرچــی ڕوخســاری هەیــە لــەو چركەســاتەدا لــە دەوری ئــەو چــاوەی كــۆ 
كردنــەوە، سەروڕیشــی تێكــەڵ بەیــەك بووبــوون، زۆر بــە كەمــی تاڵێكــی ڕەشــیان تێــدا بــەدی دەكــرا! بــە 
چــاوە كراوەكــەی هەندێــك ســەیری كــرد و هیچــی نــەوت، پاشــان جارێكــی تــر بــۆ ئەمســەر و ئــەو ســەری 
ــی  ــە دەســتییەوە، زەردەخەنەیەك ــردەوە و دای ب ــۆ ك ــەی ب ــی ئاوەك ــەوە، ســەر قاپ ــاوڕی دای شــەقامەكە ئ
منــداڵ ئاســای بــۆ كــرد و ئاوەكــەی لــێ وەرگــرت. ئەوەنــدە تینــووی بــوو بــە شــپرزەیی خواردییــەوە، نیــوەی 
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ــە خــۆی پێكەنــی  ــد. هەندێــك ب ــدا ڕژان بەســەر خۆی
و دەبەكــەی بــۆ گەڕانــدەوە، ســاوی شــۆفێرێك بــە 
دەنگــی بــەرز ڕایچەڵەكانــد، ئەویــش خێــرا و بــە 
خۆشــحاڵییەوە هــەردوو دەســتی بــەرز كــردەوە و 
ــدا خشــاند  ــەوە، چاوێكــی پێ ــی ســاوەكەی دای واڵم
جلێكــی شــڕ و كۆنــەی لەبــەرە، كراســێكی ســپی 
چڵكنــی دڕاو، ســەرقۆڵەكانی تــا نیــوەی شــیتەڵ 
شــیتەڵ بوونەتــەوە. شــەرواڵێكی خاكــی كــۆن و 
لــە هەندێــک شــوێنییەوە پینەكــراوی لــە پێیــە، 
هەرچــی چرچــی شــەرواڵەكەی هەیــە لەیــەك ال كــۆی 

كردوونەتــەوە.
پشــتی و الكــەی تــری شــەرواڵەكەی ســاف و بــێ 
چرچــە، تەمەنیــش پشــتی زیاتــر كــووڕ كردووەتــەوە، 
دەســتی خســتەوە سەرشــانی و پێــی گــوت: وەرە بــا 
بڕۆیــن لــەو دووكانــە دانیشــین حــەزت لــە چییــە بــۆت 
ــا..  ــە نیــوەو ناتەواوەكــەی گوتــی: ن دەكــڕم، بەزمان
ــی الی  ــۆ گیرفان ــرد ب ــتی ب ــە. دەس ــەم كارم هەی نای
چەپــی كراســەكەی كاتژمێرێكــی كۆنــی بــە زنجیــرەوە 
دەركــرد و ســەری كاتژمێرەكــەی هەڵدایــەوە پیشــانی 
داو گوتــی: ئەهــا چەنــد جوانــە! بــە سەرســوڕمانەوە 
ــەم كاتژمێــرە  ــە كاتژمێرەكــە و پێــی گــوت: ئ ڕوانیی
زۆر كۆنــە، ئافــەرم چــۆن تــا ئێســتە الت مــاوە؟ 
كــێ پێــی داویــت؟ پێكەنینێكــی منــداڵ ئاســای 
ــارە  ــەوە و دووب ــەرقاپەكەی نای ــرا س ــرد و خێ ــۆ ك ب
ــی  ــە. پێ ــی باوكم ــی: ه ــی و گوت خســتییەوە گیرفان
ــاگات  ــە كــەس، باشــە ئ گــوت: ئافەریــن نەیدەیــت ب
لێــی بێــت بــا لێــت ون نەبێــت. دواجــار پرســی 
ئــەی كــوا دایكــت بــۆ لەگەڵــت نییــە؟! بــە یەكجــار 
ڕوخســاری لــە پێكەنینــەوە بــوو بــە غەمبــاری و 
ماتەمینــی دایگــرت. گلێنــەی چــاوە مانــدوو و ســوور 
هەڵگەڕاوەكانــی دەلەرزیــن و فرمێســكەكانیش خۆیــان 
ــە چــرچ و  ــڕ ل ــرا و بەســەر ڕوخســاری پ پــێ ڕانەگی
ــە  ــەڵ ب ــش تێك ــوارەوە و دواجاری ــە خ ــكی هاتن وش
ڕیشــە ســپی و شــێواوەكەی بــوون! بــێ ئــەوەی هیــچ 
بڵێــت بــە دەم چــاو ســڕینەوە بــە قۆڵــی كراســەكەی، 
ســەیری ئەمبــەر و ئەوبــەری شەقامەكەشــی دەكــرد، 

ــەرەو ســەرووی شــەقامەكە ڕایكــرد،  ــرا ب ــە پــڕ خێ ل
دەیوســت  بینــی  بەتەمەنــی  ژنێكــی  دوورەوە  لــە 

ــد. بپەڕێتــەوە، خــۆی پــێ گەیان
كــە نزیــك بــووەوە ویســتی دەســتی بگرێــت، ژنەكە 
ــەر  ــەو ه ــەاڵم ئ ــت! ب ــردەوە و نەیهێش ــێ ك ــڵی ل س
ــرد كــە  ــۆ ك ــاژەی ب ــە بەســەر ئام ــا، بۆی وازی نەهێن
ــەوت. دواجــار  ــەر دوای نەك ــە ه ــت، ژنەك دوای كەوێ
ڕۆیشــتە لێــواری شــەقامەكە و هــەردوو دەســتی بــۆ 
ئۆتۆمۆبێلــەكان بەرزكــردەوە، ئەوانیــش وردە وردە 
ــەقامەكە  ــتی ش ــتە ناوەڕاس ــتان، خۆیشــی ڕۆش وەس
و بــە ســەر ئامــاژەی بــۆ ژنــە بەتەمەنەكــە كــرد كــە 
بێــت و تێــی پەڕێنێــت، دواجــار ئەویــش كــە دڵنیــا 
بووەوە ئیدی ڕۆیشــتە ســەر شــەقامەكە و پەڕییەوە، 
و  مایــەوە  شــەقامەكە  لەوبــەری  هــەر  خۆیشــی 
خــۆی  بــۆ  دووكانێكــدا  پەنــای  لــە  نەگەڕایــەوە، 
دانیشــت، زۆر گەرمــای بــوو، بۆیــە گەڕایــەوە بــۆ نــاو 
دووكانــی شــەربەت فرۆشــەكە. پــارەی ئاوەكانــی داو 
ــتا  ــك وەس ــەوە هەندێ ــەی جامخانەك ــو شووش لەودی
و ســەیری پیاوەكــەی كــرد، خاوەنــی دووكانەكــە 
ــوو  ــێ ب ــاگای ل ــوو، ئ ــد ب ــەن مامناوەن پیاوێكــی تەم
ــەو  ــەرنجی ئ ــگای س ــە جێ ــۆن بووەت ــاوە چ ــەو پی ئ
ــەوە  ــە دەم شــەربەت تێكردن ــە ب ــوڕە گەنجــە! بۆی ك
گوتــی: زۆر دامــاوە لــەو ڕۆژەوەی دایكــی كۆچــی 
دوایــی كــردووە ئــاوا لەســەر ئــەم شــەقامەیە، ئــاوڕی 
دایــەوە، ســەیرێكی خاوەنــی دووكانەكــەی كــرد و 
ــرد؟  ــی ك ــی گــوت: بەڕاســت دایكــی كۆچــی دوای پێ
بەداخــەوە بۆیــە كــە پرســیارم لــێ كــرد هیچــی نــەوت 
ــم  ــا بینی ــە تەنی ــا، ســەیرم پــێ هــات ب ــا گری و تەنی
ئــەوان هەمیشــە وەك دوانــە بەیەكــەوە بــوون! ئاخــر 
ماوەیەكــە مــن لــەم شــارە نەمــاوم، بــەاڵم ناســیمەوە 
هــەر وەك خۆیەتــی هەندێــك پیــر بــووە، گوتــی: 
بەڵــێ ئــەوە چەنــد مانگــە دایكــی كۆچــی دوایــی 
ــە دوو  ــەوان ســااڵنێكە بەیەكــەوەن دوو ب كــردووە، ئ
بــۆ هــەر جێگایــەك بڕۆیشــتنایە دەســتی یەكیــان 
دەگــرت و هەنگاوەكانیــان بــە یەكــەوە بــوو، هەمــوو 
جارێكیــش بــەم شــەقامەدا تــێ دەپەڕیــن، بۆیــە 
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ــك  ــوو ڕۆژێ ــادات، هەم ــەم شــەقامە بەرن ئێســتاش ئ
لــە بەیانییــەوە تــا ئێــوارە ئــەوە جێگایەتــی، هــەر چ 
كەســێكی نابینــا، یــان بــە تەمــەن ببینێــت هــاوكاری 
دەكات و لــە شــەقامەكە دەیپەڕێنێتــەوە، ئــەو وا 
دەزانێــت هەمــوو بــە تەمەنێــك وەك دایكــی بینایــی 
ــە  ــەو كارە دەکات، چونک ــە ئ ــت داوە، بۆی ــە دەس ل
ــەوان، وەك چــۆن  ــە چاوســاغی ئ ــت ببێــت ب دەیەوێ
ــەوەوە جــار  ــەدەم گێڕان ــوو، ب چــاو ســاغی دایكــی ب
ــرد،  ــەیرێكی دەك ــەوە و س ــی دەدای ــار ئاوڕێك ــە ج ب
بــوون!  جیــاواز  و  ســەیر  زۆر  دوانەیەكــی  ئــەوان 
ئــەم دامــاوە خــۆی ناتــەواو و كاڵفامــە، هــەر لــە 
ــااڵنێكە  ــی س ــووە، دایكیش ــێ هات ــەوە وای ل منداڵیی
بینایــی لــە دەســت دابــوو، ئیــدی ئــەم بــوو بــە چــاوە 
ســاغی دایكــی و دایكیشــی بــوو بــە عەقــڵ و ژیــری 
ئــەم و ڕێنوێنــی یەكیــان دەكــرد، بۆیــە هەردووكیــان 
یــەك  بــە  بــوون، بووبــوون  بــەردەوام بەیەكــەوە 

ــرۆڤ. ــەك م ــەواو و ی جەســتەی ت
ڕۆیشــت و لەبەرانبــەر خــاوەن دووكانەكــە دانیشــت 
و بــە پەرۆشــەوە گوێــی لــێ گــرت، چاوەكانیشــی 
لەســەر ئــەو بــوون لــە پەنــای دووكانێكــی ئەوبــەری 
شــەقامەكە دانیشــتبوو، بــە هێمنــی واڵمــی دایــەوە: 
بەڵــێ، منیــش باشــیان دەناســم، لــە تەمەنــی منداڵــی 

لەیــەك گــەڕەك بوویــن.
زۆر میهرەبــان و خۆشەویســت بــوو، هیــچ منداڵێــك 
ئــازاری كەســی  نەدەكــرەوە، چونكــە  لــێ  ســڵی 
نەدەدا، ئەو كاتانەش شــێوە و ڕوخســار و جلوبەرگی 
هــەروا كۆنــە و شــێواو بــوو، بــەاڵم گەنجتــر، كاتێــك 
ئێمــە لــە گــەڕەك یــاری دوو گۆڵێنمــان دەكــرد، 
ئــەو دەهــات و بەدیارمانــەوە دادەنیشــت، هــەر چ 
ــرد  ــەوە ڕای دەك ــان دوور كەوتایەت ــك تۆپەكەم كاتێ
و بــە زەردەخەنەیەكــەوە بــۆی دەهێناینــەوە. خــاوەن 
دووكانەكــە وەاڵمــی دایــەوە: بەڵــێ بێگومــان كــە 
ــك  ــە دوور و نزی ــەم شــارەبیت ل ــی ئ ــزت خەڵك بەڕێ
هــەر دەبــێ بیانناســیت، وا بــاس دەكرێت لــە تەمەنی 
ــی  ــە نەخۆش ــەی ب ــرا گەورەك ــووە ب ــااڵن ب ــوار س چ
مــردووە و باوكــی بەرگــەی مردنــی كــوڕە گەورەكــەی 

نەگرتــووە، بۆیــە دوای چەنــد مانگێــك ئەویــش لەتــاو 
ئــازار و خەفەتــی لەدەســتدانی كوڕەكــەی دەمرێــت، 
ــی  ــاڵی و دوای كۆچ ــوار س ــی چ ــە تەمەن ــش ل ئەمی
تێــك  دەروونــی  بــاری  ئیــدی  باوكــی  و  براكــەی 

دەچێــت و شــێت دەبێــت.
گێڕانــەوەی ژیــان و بەســەرهاتی ئــەو كــوڕ و دایكــە 
بیرۆكــەی نووســینی چیڕۆكێكــی بــە خەیاڵیــدا هێنــا، 
ــە هەســتا  ــی دووكانەك ــە خاوەن دوای دەستخۆشــی ل
لەگــەڵ  دەرەوە،  ڕۆیشــتە  و  كــرد  خواحافیــزی  و 
ــە  ــۆ الی پیاوەك ــاوڕی ب ــار ئ ــدا جاربەج هەنگاوەكانی
ــینی  ــای نووس ــەوە خولی ــە دەم ڕێكردن ــەوە، ب دەدای
ئــەو چیڕۆكــە خەیاڵــی داگیــر كــرد، دواجــار پالنێكــی 
ئیــدی  بــكات،  لەســەر  كــە چــۆن كاری  داڕشــت 
ــری  ــەو ڕۆژە بــەدواوە لێــرەو لــەوێ زانیــاری زیات ل
ــوڕە  ــك و ك ــەو دای ــان و بەســەرهاتی ئ ــە ســەر ژی ل
كــۆ دەكــردەوە، دواجاریــش ڕۆژانــە دەڕۆیشــت و 
ــەوەی وردەكاری  ــۆ ئ ــت ب ــەك دادەنیش ــە كافتریای ل
مەبەســت  بــە  ناوبەنــاو  دابڕێژێــت،  چیڕۆكەكــەی 
دەڕۆیشــت و بــەو شــەقامەدا گوزەرێكــی دەكــرد بــۆ 
ئــەوەی لــە دوورە بیبینێــت، ئــەو بینینــە زیاتــر هانــی 
دەدا كار لــە ســەر چیڕۆكەكــە بــكات، دوای چەنــدان 
ڕۆژ لــە دانیشــتن بــە دیــار داڕشــتن و نووســینەوەی، 
دواجــار چیڕۆكەكــە كۆتایــی هــات، پێــش ئــەوەی 
پەڕاوەكانــی كــۆ بكاتــەوە پێنووســەكەی دانــا و داوای 
چایەكــی كــرد، دوای پشــوویەكی كــورت دواجــار 
بــەدەم چــا خواردنــەوەوە، چــاوی بە نێــو الپەڕەكاندا 
ــەوە  ــك ڕۆیشــتبووە تەمەن ــی هەندێ دەخشــاند، دایك
كوڕەكــەی  ئیــدی  دابــوو،  دەســت  لــە  بینایــی  و 
بــەو بارودۆخــەی خۆیــەوە بەرپرســیاریەتی دایكــە 
بەتەمــەن و نابیناكــەی هەڵگــرت، ئــەم جارەیــان ئــەو 
لــە دڵــی نەدەهــات دایكــی بــە تەنیا لە ماڵــەوە بەجێ 
ــد  ــكاری تون ــۆ كرێ ــت ب ــش دەڕۆیش ــت، كاتێكی بێڵێ
تونــد قۆڵــی دایكــی دەگــرت و لەگــەڵ خــۆی دەیبــرد، 
هەرچەنــدە لەبــەر ئــەو بارودۆخــەی كــەس كاری پــێ 
ــی  ــوا دەتوان ــێتی ك ــۆ ش ــوت ت ــان دەگ ــەدەدا پێی ن
كار بكەیــت؟ بــەاڵم دراوســێ و ناســیاوەكانیان گــەر 
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كارێكیــان هەبوایــە پێیــان دەســپارد و خەرجییەكیــان 
ــێ  ــە ب ــوو ك ــری كردب ــی وافێ ــر دایك ــێ دەدا، ئاخ پ
كاركــردن پــارە لــە كــەس وەرنەگرێــت، الپەڕەیەكــی 
تــری بــە دەســتەوە گــرت و چاوێكــی پێــدا خشــاند.
ئــەو كاتانــەی دایكــی هێشــتا هەندێــك گەنجتــر 
ــی  ــش كوڕێك ــوو، ئەوی ــت نەداب ــی لەدەس و چاوەكان
ــداڵ  گەنجــی ســەر و ڕیــش شــێواو و ســاویلكە و من
ئاســا هــەر پــێ دەكەنــی، هەموان خۆشــیان دەویســت 
ئــەو  بــوو. هەمــوو جیهانــی  ئاخــر زۆر میهربــان 
ــا،  ــدا دەژی ــارەی تێ ــەو ش ــی و ئ ــی دایك هەنگاوەكان
مــاوەی جارێــك بەیەكــەوە دەڕۆیشــتن بــۆ بــازاڕ 
دایكــی مێخەكــی وشــك و شــیالنەی دەكــڕی، پاشــان 
مێخەكەكــەی دەكــردە ئــاو تــا چەنــد ڕۆژێــك بــۆ 
ئــەوەی نــەرم ببێتــەوە، شــەوانیش لــە ژێــر ڕووناكــی 
تەنیــا چراكەیــان ملــە مێخەكــی پــڕ لــە شــیالنەی بــۆ 
ژنانــی شــار دروســت دەكــرد ، ئەویش لــە ماندووێتیدا 
ســەری دەخســتە ســەر ڕانــی دایكــی تــا خــەوی لــێ 
دەكــەوت، ماڵــە بچووكەكەیان لــە كەالوەیەك دەچوو، 
بــەاڵم دڵــی ئــەوان هەمیشــە گــەورە و ئــاوەدان، 
ســادە و پــاك، هەڵگــری خەمەكانــی ڕۆژگاری خۆیــان 
بــوون، هــەر شــەوە و لــە بــەر ڕۆشــنایی چراكــە 
مێخەكبەندێكــی دروســت دەكــرد، كاتێكیــش ژمــارەی 
ــوون بەیانییەكــی زوو هــەر  ــدەكان زۆر دەب مێخەكبەن
بەیەكــەوە دەڕۆیشــتن بــۆ بــازاڕ دەیانفرۆشــتن و بــە 
پارەكــەی هەندێــك شــتیان دەكــڕی و لەگــەڵ خۆیــان 
دەیانهێنایــەوە، ماوەیەكــی زۆر بــە دیــار چیڕۆكەكەوە 
ــۆ كــرد، دوای  ــەواوی ب ــەوەی ت دانیشــت و پێداچوون
ــوو  ــدی هەم ــی، ئی ــە تەواوبوون ــوو ل ــا ب ــەوەی دڵنی ئ
ــتا  ــردەوە و هەس ــە كۆك ــەر مێزەك ــی لەس پەڕاوەكان
و لــە كافتریاكــە ڕۆیشــتە دەرەوە، بــە شــادمانییەوە 
ــگاوی هاوێشــت،  ــۆ ئاراســتەی هەمــان شــەقام هەن ب
بــە  چیڕۆكەكەیشــی  بــوو،  لــێ  پیاوەكــەی  كــە 
دەســتەوەبوو، دەیویســت بــڕوا بــۆ الی و لــە ڕێگــەی 
چیڕۆكــی  نووســینی  بڵێــت   پێــی  نیگاكانییــەوە 
ــوو، ئێــوە نموونــەی  عەشــقی تــۆ و دایكــت تــەواو ب
خۆشەویســتییەكی بــێ وێنــەن، ســمبۆلی دڵســۆزی و 

پەیوەســت بوونــن، دەبــێ نــەك تەنیــا خەڵكــی ئــەم 
ــوە بناســن.  ــی ئێ ــەواوی مرۆڤایەت شــارە، بەڵكــوو ت
لــە ئێــوەوە فێــری میهرەبانــی و مــرۆڤ بــوون ببــن، 
لــە ئێــوەوە وانــەی دڵســۆزی فێــر ببــن، هەنگاوەكانــی 
ــەك  ــەوە، قەڵەباڵەغیی ــک کردن ــەقامەكەی نزی ــە ش ل
خەڵــك  لــە  زۆر  ژمارەیەكــی  ڕاكێشــا!  ســەرنجی 
لەمبــەری شــەقامەكە وەســتاون و هیــچ دیــار نییــە! 
ــرد و  ــر ك ــی خێرات ــرا، هەنگاوەكان ــێ ڕانەگی خــۆی پ
ــك  ــە پیاوێ ــە پرســیاری ل ــە پەل ڕۆیشــتە نزیكــەوە ب
ــە  ــە هەناس ــی ڕووی داوە؟ ب ــە چ ــەوە چیی ــرد: ئ ك
هەڵكێشــانەوە ئەویــش واڵمــی دایــەوە: بەداخــەوە 
ئــەو دامــاوە بــوو كــە ڕۆژانــە لــە ســەر ئــەم شــەقامە 
ــی  ــل لێ ــرد ئۆتۆمۆبێ ــەری دەك ــەو س ــەرو ئ ــەم س ئ
ــەقامە  ــەم ش ــەر ئ ــدا: لەس ــە پەنای ــك ل داوە دەنگێ

ــا. ــا ئەمــەی بەســەر خــۆی هێن ــا ت وازی نەهێن
بــە شــپرزەییەوە خــۆی كــرد بەنــاو خەڵكەكــەدا و 
ــات  ــەدا ه ــەو كات ڕۆیشــتە پێشــەوە ئەمبۆاڵنســێك ل
ــان گــرت و خســتیانە  ــد كەســێك هەڵی ــرا چەن و خێ
بــە  هەریــەك  خەڵكەكــەش  ڕۆیشــت،  و  ناویــەوە 
و  هەڵدەكێشــا  بــۆ  و حەســرەتیان  ئاهـــ  جۆرێــك 
دەیــان دا بــە نــاو دەســتی خۆیانــدا و بەزییــان پێــدا 
ــی،  ــەواو و شــێتیان دەزان ــە نات ــەوان ب ــەوە، ئ دەهات
ــرۆڤ  ــە م ــڕ ل ــوو پ ــك ب ــتییەکەی مرۆڤێ ــەاڵم ڕاس ب
بــوون، واتــای دڵســۆزی و ئەمەكــداری و پەیوەســت 
ــە ڕوانگــەی  ــی، ل ــەو دەیزان ــوون و خۆشەویســتی ئ ب
ــگاوەكان  ــەوە دەیوســت هەن ــاك و ســادەكەی خۆی پ
ــت،  ــەردەوام بێ ــی ب ــت و ڕووناك ــگای ڕاس ــەرەو ڕێ ب
ــش  ــی تری ــی و مرۆڤەكان ــەردەم دایك ــی ب ڕێگرییەكان
ــان،  ــگاو ن ــە هەن ــەردەوام بێــت ل تێــك بشــكێنێ و ب
ــە گەرمــای هاوینــی گەرمیــان و  ــوو ل ــەو باكــی نەب ئ
ســەرمای وشــك و باراناوی زســتانی و هەڵوەرینی لە 
ســەرمادا لەژێــر ئــەو جلــە شــڕ و كۆنانــەی، لەســەر 
شــەقامەكان بــە چاوەكانــی ڕێنوێنــی نابینایــان و بــە 
تەمەنەكانــی دەكــرد، ئــەو نەیدەزانــی واتــای پاییــز و 
گــەاڵی وەریــو چییــە و چەشــنی شــاعیرەكان شــیعری 
بــۆ نەدەهۆنینــەوە، گواڵڵەســوورە و نیرگــز و دار 
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شــۆڕەبی و چنــار و بــااڵی بــەرزی دار عەرعەرەكانــی 
ســەر  نەدەنیشــتنەوە  پەپوولــە  و  نەدەناســی 
شــانەكانی، ڕۆژێــك بــە دیــار خوێندنــی كەنارییەكەوە 
دانەدەنیشــت و گوێــی پــڕ كات لــە ئــاوازی دڵڕفێنــی، 
كەچــی ئاوێتــەی هەمــوو جوانییــەكان بــوو! ئــەو 
عاشــقی كچێكــی جوانكیلــە نەبــوو تــا ڕێــگای عەشــق 
بناســێت  و فێــری دەربڕینــی ســۆز و میهربانــی بێــت، 
تەنیــا و تەنیــا عیشــقی بــۆ ژیــان بــۆ مرۆڤــەكان 
ــكی  ــقی خۆڕس ــە عیش ــار ل ــی ش ــەواوی خەڵك ــۆ ت ب
ئەزەلــی دایكییــەوە ســەرچاوەی گرتبــوو، كــە تەنیــا 
عیشــقە دەبێتــە ســەرچاوەی هەمــوو عیشــقەكان، ئەو 
ــە قەڵغانێــك و پاراســتی  ــوو ب ــەو ب ــۆ ئ شــێتییەی ب
لــە مرۆڤــە كامڵــەكان، بۆیــە ئــەو عەشــقەی بــە پاكــی 
ــی  ــەوە، چاوەكان ــۆی مای ــەی وەك خ ــا دوا هەناس ت
بــە فرمێســكەوە لەســەر ئەمبۆاڵنســەكە بــوو بــە 
هەمــان شــەقامدا ڕۆیشــت تــا لــە چــاو ون بــوو، 
ــتا  ــرد هێش ــەی ك ــی چیڕۆكەك ــەیرێكی کاغەزەكان س
بەدەســتییەوە بــوون، توندتــر کاغەزەكانــی لەنــاو 
ــەر و  ــۆ دواجــار ســەیرێكی ئەمب ــرت و ب دەســتیدا گ
ــرد،  ــی ك ــەری شــەقامەكە و شــوێن هەنگاوەكان ئەوب
چــاوی كەوتــە ســەر كاتژمێــر و زنجیرەكــەی لــە ســەر 
شــەقامەكە كەوتبــوون، پێــش ئــەوەی ئۆتۆمۆبێلێــك 
هەڵــی  بــكات  خاشــی  و  ورد  و  بشــێلێ  ئەویــش 
گــرت و بــە ئەســپایی ســەری هەڵدایــەوە، بینــی 
میلەكانــی ئەویــش لــە كار كەوتــووە و وەســتاوە، 
ــەی  ــی چیڕۆكەك ــەڵ پەڕاوەكان ــە گ ــد ئەویشــی ل تون
لــە نــاو دەســتەكانی گــرت و لەبــەر خۆیــەوە گوتــی: 
ــۆ  ــڕۆرەوە ب ــرۆڤ ب ــن م ــەی میهرەبانتری ــڕۆ ئ ــڕۆ، ب ب
الی دایكــت، دڵنیابــە پەیامەكــەت دەگات و چیڕۆكــی 
ــە  ــە دڵتەنگــی و چــاوی ب ــووە، ب ــی نەهات ــۆ كۆتای ت
فرمێســكەوە شــەقامەكەی بەجــێ هێشــت و ڕۆیشــت، 
ــەی  ــاو چیڕۆكەك ــا لەن ــەك تەنی ــاوە ن ــەو پی ــەاڵم ئ ب
مایــەوە، بەڵكــوو لەنــاو دڵ و زەیــن و ڕوحیــدا مایــەوە 
زۆر  ماوەیەكــی  بــوو.  خەیاڵیــدا  لــە  هەمیشــە  و 
ــەوەی چــاوی  ــۆ ئ ــڕوات ب ــەدا ب ــەو ڕێگای ــی ب نەیتوان
ــك  ــار ڕۆژێ ــەاڵم دواج ــەوە، ب ــەقامە نەكەوێت ــەو ش ب

هەنگاوەكانــی بــە دەم خەیــاڵ و بیركردنــەوەوە بردنی 
بــۆ ئــەو جێگایــە، كــە تــەواو نزیــك بــووەوە بــەدەم 
هەنــگاوی خــاوەوە ڕێــی دەكــرد و چاوەكانیشــی لــە 
ســەر شــەقامەكە بــوون، ئۆتۆمۆبێلــەكان هاتوچۆیــان 
دەكــرد، خەڵكــی بــە ئارامــی دەپەڕینــەوە، ڕیــزە 
دووكانــەكان لــە هــەردوو دیــوی شــەقامەكە، تەنانــەت 
ئــەو دارەی كــە جــار جــارە پاڵــی پێــوە دەدا بێنــاز 
زەردهەڵگــەڕاو  گەاڵكانــی  مابــووەوە،  تەنیــا  و 
ــەر  ــاو چەنــد گەاڵیــەك ب وشــك بووبونــەوە، ناوبەن
دەبوونــەوە، شــنە بایەكــە بــۆ ســەر شــەقامەكەی 
ــا  ــوو، تەنی ــۆی ب ــتێك وەك خ ــوو ش ــردن، هەم دەب
ئــەو نەبێــت دیــار نەبــوو! ســەیرێكی دارەكــەی كــرد، 
ــی و  ــار بین ــەم ج ــە یەك ــەوە ك ــەو ڕۆژەی بیركەوت ئ
ڕۆیشــت بــۆ الی و بەیەكــەوە گفتوگۆیــان دەكــرد، 
ویســتی بــۆ هەمــان جێــگا و بــۆ الی دارەكــە بــڕوات، 
كەســێك بــە ئەســپایی دەســتی خســتە ســەر شــانی، 
ئــاوڕی دایــەوە خاوەنــی دووكانــی شــەربەتەكە بــوو، 
ــۆ  ــی ب ــردو پاشــان ئاراســتەی چاوەكان ســەیرێكی ك
شــەقامەكە گۆڕی و گوتی: لەو ڕۆژەوەی ئەو لەســەر 
ئــەم شــەقامە نەمــاوە هەمــوو شــتێك ئاســاییە وەك 
ئــەوەی خــۆی هێشــتا ئێــرەی بــە جــێ نەهێشــتبێت! 
زۆر ســەیرە ئــەم شــەقامە زۆر قەڵەباڵەغــە، نــەك 
بــە ڕۆژ، تەنانــەت شــەوانیش مــن لێــرەم، بــەاڵم 
لــەو ڕۆژەوە هیــچ ڕووداوێــك ڕووی نــەداوە و هەمــوو 
شــتێك بــە هێمنــی و ئارامــی تێدەپــەڕێ دەڵێــت 
ــەم شــەقامە  ــەوە ئ ــرە ماوەت ــەر لێ ڕوحــی هێشــتا ه
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