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  بدوالبدوال  ردارعهردارعه  سهسه.... .... بابا   کاره کارهزوویزووی  تهته
  

sardar@telia. com 
 راستن و  درۆکان ین که که  خۆمان ناچاردهزۆر به، وتووین یرتکه کی سه ڕاستی دنیایه  به
 و مانگی  ۆکهکی زۆریدا تاکو توانی ف مرۆڤ قوربانییه! ن قینه کان روداوی راسته فسانه ئه
چی  گات؛ که تبیکان  نھنییه  بکات و لهشتی ئاسمان گه ی وه ستکرد درووستبکات بۆ ئه ده

بت و  ی ده که سکه سواری گ نابت کهق   له ره  جادووگه ژنه م پیره به یڕ تاکو ئستاش باوه
و  نگ و ئه ده  ته سک لی نایه  نازانم بۆ که!کات ی ده تهزووی خۆی   ئاره  بهقویی ئاسمان

  موو مانگه و هه  نو ئه زووی خۆی به  ئاره و به ئاخر ئه، کشر  ژری ده ی له  جادووه گسکه
  ! کات ان پدهی ی گاته که  قرخنه نگه ق و ده  ره نینه  پکه به، ڕوات دا ده سکردانه ده
 کی تۆخ همشی نگی ئاسمان خۆله  ره که،   پاییزییهسرمه  نه نگه  دره م ئیواره به
   له خته  وهن وهزر  دادهش له، داڤ ت  له ره  جادووگه ژنه م پره هیرکردنی ئ سه؛ وه چته ده

ردا بژین؛ وا  وری به  ده  له ناه م که رانی ئه به روه چت به پده. رێ  ده پستی خۆت بیته
، ژنه و پیره چت ئه ده وه نا له،  وه کرته  ده تییه هعل  نه ره هم جادوگ  دیان به یه م شوه به
قی خۆی   هه  به م هۆیه ر به ستۆ گرتبت و هه  ئه ی له ناه و که رجی ئه خه  شک له به
   له  دیارهداکانی وه خرا  و ئاوڕدانه یرکرن  سه  به!وت ربکه دا دهیکان رنامه  به  له زانت که ده

گۆمدا   خۆی به، رێ ده تهم ب که ووه ستی ده تڤ دهرکی  به  له  کهله    که ڕت هگ تک ده فرسه
وسا قوڕی کام  ئه، سکی مشکمدا خۆی ون بکات و ماڵ وکۆچی لبخات  کۆنجکی ته له، بکات

  یه رئاسنینه  سه ژنه م پیره ئه.  وه ره  ده هلکشی بکات توانت په ک ده، ردا سه م به شون بکه
دا  ه  هه م به به، ک خۆی شبرم بکات و سویندی پبخۆم  وه نتبر سه  کوم له  نیازه به

   بوایان به  که یه  هه وانه ستی ئه ر نه سه ری له نیا کاریگه ران ته جادووی جادووگه، چووه
یرکردنی   زیاتر توانای سه وه م له به! شم نادات و ختووکه گی جادووی ئه،  یه جادوو هه

    !رن رسه  سه مه ری ماندووم بخه  و بچم سه وه  بکوژنمه  تڤکه باشتره، م ی ناکه چاره
******  

کان  موو شته هه، چت ترانی ده و قه ره شتر به ره، شتر نگی ره  تاکو دت رهئاسمانی لی شار
رپی خۆم ببینم؛ ملم   تاکو به وه مه رزبکه رک به وت سه مه ند ده رچه هه،  وه چنه ش ده ره
  الواز و سته بھزی ده، وه رتهرزناک رم بۆ به وه و سه شۆڕبۆتهکی پکراو  ک ملی ککوختییه وه

 تاکو ئستاش  ی که با گرتنه رهو کا ئه، با لیدام  کاره  که وه هنامه  بیر ده مندای وه کانم  سه
!  هات  کووه  له یه م به نازانم ئه. کانم دان  ریشای ماسوولکه کانی له مووچک و ئازاره

، هاوارکردن دادم نادات، م ک شک نابه هانایه!   نیوهبی ت نه سته رگیز واخۆم الواز و بده هه
رمدا  سه رمان رۆحیان به فه ش که پش سه و دۆست و خزمانه ئه،  وه سک ئاوڕکم لناداته که
و  ره وان به ک ئه روه کان سارد و سبوون وهه وروپییه ئهک  روه چوو؛ ئستا هه رده ده

    !  وه نه نادهت  سته بدهنی م   لهن و ئاوڕک که کانیان راده کاره
ستکی چرچ و پ  دهنت؛  سه م لبه ناسه ههم تاریکییه دوا ئهی  که مۆته، مابوو ی نه نده وه ئه

  ژنه ی پیره که  لرخنه نگه نن و ده  قاقای پکه به،  وه  ملی راستکردمهی دریژنینۆک
ک  کان بوو نه  رزگارکردنی من کاری فرشته رم سوڕما چونکه سه.  وه م ناسییه که ره جادووگه

یویست  ده، قم بکات  ئه  به ی گاته وه ک ئه  پشتمدا وه ی دا به که گسکه! کان نه هرمه ئه
ش داوک بت و  مه  ئه یداکرد که  گومانم په!ستدت ده  و زۆر شتی له یه  کرده لمنت که بیسه
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کانی   توانا و جادووه ا بهو بۆ رزگارکردنم؛ تاکو ب بت هاتپاشانو بۆم  وه ته بهخۆی نای
و مشک شتکی ن و گه یه که سورای گسکه  به وه ی ملم راستکاته وه و پش ئه ئه !دیاربوو. بھنم
  ! وه  دبووهکانمی خون ن و نھنییهو موو خه  ههوم ووروونی کردب و ده
م  ی تۆه وه بری ئه ویش له م ئه به، ی بازکی گوایهر  سه بوومه، تی خۆمدا سته  بده له

و  ئه  !روشی  ده بمهو واوی پبھنم  ڕی ته تاکو باوه، کردم تی ده زیاتر خزمه،  وه لبکاته
   که؛مبین کانم ده س و هاوڕێ کۆنه ر بۆ الی که فه  سه ون به  خه  مژه من له یزانی که ده

ی دوای  واره  هه و کۆنه ی ئه وه ودای بینینه  عه یزانی که ده، نجمھشتوو  به سانکی زۆره
  !زانی ی ده مانه موو ئه هه، جماون وێ به کانم له ونه خه  شک له به یزانی ده، نگم جه
 سووک هاتم  نده وه ئه،  پشتی خۆی سواریکردم له، م که ی کراسه خه  یه ستی دایه ده
ری  مه  که ستم دایه  ده! زک  کاغه ڕه  ببوومه پهبت مایچ کشکم چوو ه ده  نه وه  له وه سته ده به

نیا   بری گۆشت یان ئسک ته ستم له م ده وه به بمه رنه ه ئاسمان ب م و له تاکو خۆم قایم بکه
  . ی گیربوو که رتووکاوه وا په ڕۆی که  په له
ختبوو   لدان؛ وه وته ها که م وه خۆشیان د له،  ئاسمانی شار شتمه خۆم زانی گه م به نده وه ئه
ستم  ندجار ده خۆم بزانم چه ی به وه بئه به، رێ ده  سنگم بته  بشکن و لهمکان راسووه په
  .  وه  خواره ومه دابوو بکه وه ی و له واکه  که لهردا  به

 ی یه جگهو  و ئه ره به   جووه وتنه موو که هه!  بوونرسام یان بنی سه  ئمه که که کاتک خه
زانی پشتر  زۆر شادمان بووم وام ده. وه مانویست تیدا بنیشینه  ده  ئمه که
 م بوو له  په  بهمنیش،  بۆ پشوازیم کردووه ؛ وا خۆان ئامادده میان زانییوه که ره فه سه به
  . م مویان ترماچکه مالوالی هه م و ئه ی زوو بیانگه وه له
 خۆمان زانی  مان به نده وه ر ئه ناکاو هه له، وی ر زه  سه نهی  بگهترکمان مابوو ن مه چه
ری خۆم  رگی مسۆگه مه، رزین  له موو گیانم هاته هه، ڕۆن ک ده بایه لی کاره و ته ره به  ه هه به
نیازی مژینی   بۆم و به دایه  بۆسه  له وه  منداییه با له  کاره ئیتر زانیم که، چاوان بینی به
  .  ی گیانمهڕای موو ته هه
و  ره ریان به  جارک سه موو به هه،  که که خه

، میان دابچیبوو  ده و رزکردبووه ئاسمان به
ر روخساری  سه ونم له ک شه ی گیانی من وه قه ئاره
ککی چاوقایم  ڕاستی خه به،  موویان نیشتبۆوه هه

وت  م بکه که  الشه ترسان که  ده بوون نه
موو  هه.  تکبشکنمانیانک ئسکهو ریاندا  سه به

 بوون  و فیلمه ڕوانی بینینی دوا سیناریوی ئه چاوه
  !ڕاند یگه ری ده  جادووگه که
نینی  ی خۆم و قاقای پکه نگی قیژه  ده له
  !رهاتم به خه به ؛ که که خه

بوو مانک   زه ترسام که ک ده بایه لی کاره ته  من له قم بوو؛ چوونکه  ئه نینیان به قاقای پکه
  !ماندبوو چه بای راینه زووی کاره ته
موو گۆپی نو   خواری و هه م هاتمه  چرپاکه م پکرا؛ له نده وه رئه  هه  سامناکه وه شه و نیوه له

   !م پکرد که ماه
  

  ٢٠٠٥ری ی ئۆکتۆبه٢٦
   


