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پێشەکى
لــە  ٢٠٠٦کــۆ چیرۆکێکــم لــە الیــەن دەزگای هەنــارەوە
چــاپ کــرد بە نێــوی «لــە بازنــەی تەقەدۆســدا» .بەداخەوە
لــە کاتــی پیتچنیــن وهەڵەگــری کتێبەکەمــدا لــە ســلێامنی
نەبــووم و پــاش چــاپ کتێبەکــە بەدەســتم گەیشــت و
تێگەیشــتم کــە تژییــە لــە هەڵــە تــا ئــەو ڕادەیــە کــە
نەموێ ـرا کتێبەکــە بــە زۆری بــاو ببێتــەوە.
بــەم بۆنــەوە خەریکــم چیرۆکەکانــی ئــەو کتێبــەم یــەک
بەیــەک لــە هەمــوو دەرفەتێکــدا دەگوازمــەوە نێــو
کتێبەکانیــرم  .بــۆ منوونــە نۆڤێلێتــی «دڵــی مۆقــەدەس»م
گواســتە دڵــی ڕۆمانێکمــەوە بــە نێــوی ‹›دەبــێ ئــاگام لــە
خــۆم بێــت» کــە لــە  ٢٠١٢لــە الیــەن دەزگای ئاراســەوە
چــاپ ک ـرا .
لــەم کۆمەڵــە چیرۆکــەش دوو چیرۆکــی «دەالقــە»م
کــە بریتیــە لــە ســێ بــەش و چیرۆکــی «ماچــە مەســتە
ســەرگەردانەکان»م هێناوەتــەوە .لەم ڕێگاوە نەمهێشــتووە
ئــەو چیرۆکانــەم ببنــە قوربانــی هەڵەکانــی چاپەمەنیەکــە.
زێنەب یووسفى
سنە ـ ڕۆژهەاڵىت کوردستان
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کــێ دەڵێــت ســنە›› شــایانی ئــەوە نەبــوو بــەو شــێوەیە بکوژرێــت؟
ســنە بــەو ئــاکارە کــە لــە ژیانــدا هەڵیبــژارد بــوو هــەر دەبــوا لــە
داهاتــوودا وای بــە ســەردا بێــت.
لەوانەیــە ئەگــەر ماڵــی ســنە لــە چــوار باخــدا نەبوایــێ  ،ڕەنگــە
هەرگیــز ئــەو بەســەرهاتەی وا ڕەش و تاریــک دەرنەدەچــوو  ،یــان
ئایــا ماڵــی خــودا کاول دەبــووەوە ئەگــەر ســنە هــەر بــە مردنــی
لــە دایــک ببوایــێ چوونکــە ئیــدی ئــەو هەمــوو چەرمەســەرییە
نەدەهاتــە رێگایــدا .ئــااای لــە جوانییــە ســووتێنەرەکەی ‹›ســنە››
بەڕاســتی کــەس نەیدەتوانــی پــڕ بــە چــاو ســەیری بــکات .پــوورە مینــا
دەیگــوت›› لــە ئاکامــدا ئــەو جوانییــەی ببــوو بــە بایســی›››.
جــار و بــار ئێــواران ســنەیان قوڵبەســت دەکــرد و دەیــان بــردە
کەاڵنتەرییەکــەی ســەر جــادە چۆڵەکــە .ئەفســەری ئیشــکچی بــە
دیتنــی ســنە لــە خۆشــیدا وەختــە بــوو دەســبکاتە هەڵپەڕکــێ و بــزە
دەنیشــتە ســەر لێوانییــەوە و ورشــەی چاوانــی وەکــوو دوو گڵۆپیــان
لــێ دەهــات دەتگــوت ئــەو دوو چــاوە هۆڵــی کەاڵنتەریەکەیــان
ڕوونــاک کردووەتــەوە.
براکانــی ســنە بــەردەوام لــە دوویــدا وێــڵ بــوون و ڕاکــە راکەیــان
بــوو .هــەر ڕۆژێکــو بــە جــۆرێ کێشــەی ســنە داوێنگیریــان دەبــوو.
کەاڵنتەری=پازگا
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ڕۆژێ هەواڵیــان پێدەگەیشــت کــە ‹› ســنەیان گرتــووە و وەرن ڕزگاری
بکــەن››  .ڕۆژێکیــر تێلیــان بــۆ دەکــرا کــە ‹›وەرن بگەنــە فریــای
ســنەوە چوونکــە مەســتی کــردووە و خەریکــە لــە نێــوان کۆالنەکــە
خــۆی ڕووت دەکاتــەوە›› .
جــار و باریــش ژنــه دراوســێیەکان دەهاتنــە بــەر دەرگا و بــە قیــژە
قیــژوە دەیانگــوت›› ســنە خــۆی خســتووتە ماڵــەوە و لــە گــەڵ
کوڕەکەمانــدا خەریکــە ‹›پایــپ›› دەکیشــێت ››.خوالســە ڕۆژ نەبــوو
ســنە فەرتەنەیێکــی ســاز نەکردبایــێ و بــراکان و دایکــی پێیــەوە
نەپلکاندبایــێ.
هەرکــە پــای ســنە بــۆ کەاڵنتەرییــەکان کرایــەوە و مەعمــوورەکان فێری
ماڵیــان بــوون ئیــدی براکانــی ســنە نەدەچوونــە دوویــدا و وازیــان
لــێ هێنــا بــوو  .دایکیشــی بــە دەگمــەن رێــگای دەدایــە ماڵــەوە.
ســنەی قــوڕ بەســەر بــەو هەمــوو جوانییــەوە ســەرگەردانی کووچــە
وکۆاڵنەکانــی شــار ببــوو .هــەر شــەوێکو لــە ماڵێکــدا ڕۆژی دەکــردە
و زۆربــەی شــەوانیش ئەگــەر ئەفســەرە ئیشــکچییە فارســەکەی
کەاڵنتــەری شــەوکار ببوایــێ مەعموورەکانــی دەنــاردە دووی ســنەدا
و لــە هــەر کــوێ ببوایــێ وەگیریــان دەخســت و قۆڵبەســتیان دەکــرد
و دەیانهێنایــە کەاڵنتەرییــەوە .ئەفســەری ئیشــکچیش پــارەی لەفــە
کڕینــی دەدایــە مەعموورەکانــی بەردەســتی تاکــوو خــۆی و ســنە
بــە تەنــێ مبێننــەوە .پارەکــەی دەدایــە دەســتی یەکێکیــان و بــەرز
دەیگــوت›‹ :چیــز برگــر››› و›› کــۆکا›› بکــڕن ،بــۆ مــن و ئەمــەش دوو
قــل بهێننــەوە ».و پاشــان لــە بــەر خۆیــەوە چپــەی دەهــات وســەری
بــەرەو ســنە ڕادەوەشــاند  ،لــە کاتێکــدا خــۆی بــە مۆبایلەکەیــەوە
خەریــک دەکــرد .مەعموورەکانیــش کــە جــوان لــە مەبەســتی
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ئەفســەرەکە تێدەگەیشــن خێـرا ئــەو دووانەیــان بــە جــێ دەهێشــت
و بــۆ ســێ یــان چــوار کاتژمێــر نەدەگەڕانــەوە.
ســنە فــرە فــرە جــوان بــوو  .تــازە حەڤــدە ســاڵی تــەواو کردبــوو .
تــازە فێــر ببــوو چاوانــی بڕژێــت و ســەر کۆڵمــی ســوور بــکات و بــە
خەمــزەوە بــۆ دەوروبــەری بڕوانێــت پــووره مینــا دەیگــوت ‹›ســنە
جوانرتیــن مناڵمــە ››.براکانــی دەیانگــوت ‹›ئــەوە بــۆ چاوانــت ڕەش
دەکەیــت خۆشــکێ تــۆ خــۆت چــاوت ڕەشــە ئیــدی چ  ››....پــوورە
مینــاش خێــڕا قســەی پێیــان دەبــڕی و دەنگــی نێــر دەکــردەوە
و دەیگوت›››گــووی مفــت مەخــۆن ،کــەس کاری بــە ســەر ســنەوە
نەبێت..کەســتان ..هیچکامتــان››‹ ...
براکانــی لــە ڕاســتیدا لــە ســنە دەترســان  .چوونکــە بــەردەوام ئــاژاوەی
بۆیــان دەنایــەوە و ئــەوان ناچــار بــوون لــە ســەر ســنە لــە گــەڵ
گەنجانــی گــەڕەک دەســتەو یەخــە بــن  .دایکیشــیان بــەردەوام
پشــتگیری لــە ســنە دەکرد.ســنە ڕۆژان دەچــووە نانەواخانەکــەی
چــوار بــاخ و هەمــوو ڕۆژێــک هەشــت ‹› ســەنگەکی›› ســیاوەڵە
کــراوی دەکــڕی و دەیهێنایــەوە بــۆ مــاڵ  .واتــە ســنە لــە مــاڵ
خۆیانــدا کرابــووە بەرپرســی کڕینــی نانــی مــاڵ  ،چوونکــە براکانــی
هەمــوو بەرەبەیانێــک دەچوونــە ســەر ئیــش و کاریــان بەرانبــەر بــە
گۆڕســتانی بەهەشــتییەکان .ئــەوان لــەوێ یــان گوڵیــان دەفرۆشــت
یــان گــواڵو .شــەوانی هەینــی و شــەوانی جێــژن براکانــی ســنە زۆر
ســەرقاڵ دەبــوون و گــوڵ و گــواڵوی زۆریــان دەفرۆشــتە خەڵکــی
خــاوەن مــردووەکان و پارەیەکــی باشــیان وەچنــگ دەخســت.
ســەنگەکی=جۆرە نانێکــە کــە لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان و بــە گشــتی
لــە ئێرانــدا زۆر کــەس حەزیــان لێیــە.
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پــوورە مینــا هــەر کــە شــەوانی هەینــی و جێــژن دەگەیشــت زڵــە
زڵ دەکەوتــە چاوانــی ولــە پەســا زمزمــەی دەکــرد ››:ئێمــە لــە قنگــی
مردووەکانــەوە نــان دەخۆیــن›››.
پــوورە مینــا هەڵبــەت بــەردەوام ســەری ســووڕ دەمــا و بیــری
لــەوە دەکــردەوە کــە ‹›بۆچــی ڕۆژانــی جگــە لــە هەینــی و جێژنیــش
کوڕەکانــی هــەر خرینگــەی پارەیــان دێــت و گیرفانەکانیــان تژییــە لــە
وردە پــارە بــە جۆرێــک کــە لــە کاتــی هەنــگاو هەڵگرتنــدا گیرفانــی
پانتۆڵــە کوردیەکانیــان وەکــوو مەمکــی ژنــان لــە هەڵبــەز و دابــەزدا
دایــە .پــورە زمزمــەی دەکــرد ››:گوایــە ئــەم خڕینگــە خڕینگــەش هیــن
دەر قنگــی مردووەکانــە؟››
پــوورە بــەس زاتــی نەدەکــرد ئــەو وتەیــە بگەهێنێتــە گوێــی کوڕەکانی
 ،ئــەو کوڕانــە کــە هەنــدێ جاریــش حەمباڵییــان دەکــرد و بــەردی
گۆڕیــان جێبەجــێ دەکــرد.
نــان کڕینەکــەی ســنە هەمــوو ڕۆژێــک ســێ کاتژمێــری دەخایانــد
و لــەو مــاوەدا شــاگردەکانی نانەواخانەکــە و تەنانــەت شــاترەکەش
چاویــان لــێ دەقرتانــد و لۆنــی دەهــەزار متەنیــان پــێ پیشــان دەدا.
بــەس ســنە تەنیــا بزەیەکــی نــاز ئالــوودی دەبــردە وپشــتی لێیــان
دەکــرد.
هــەر کــە کەاڵنتــەری چــۆڵ دەکـرا ئەفســەر بــەو پــەڕی ڕزامەندییــەوە
بــەرەو ســنە وەردەســووڕاییەوە و بــە ناوچاوێکــی گــرژەوە پرســیاری
دەکرد››:نێــوت؟››.
ســنە هیچــی نەدەگــوت .ئەفســەر دەیپرســییەوە ››:نێــوی
ناســنامەت؟››.
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ســنە مــات و بێدەنــگ هــەروا ســەیری ئەفســەرەکەی دەکــرد.
نــاکاو ئەفســەرەکە مســتی دادەکوتایــە ســەر میزەکــە و دەینەڕانــد
›»:الڵــی؟›› .
ســنە پێڵــۆی لێــی چــرچ دەکــرد و هــەروا بــۆ ئــەوی دەڕوانــی .
لێپرســینەوەیەکی یاســایی .ئەفســەرەکە نــاکاو هەڵدەســتایە ســەر پــێ
و بــەرەو ســنە دەڕۆیشــت و بــە قینــەوە ڕوومەتــی لــە دەم وچــاوی
ســنە نزیــک دەکــردەوە و پــاش چەنــد چرکــە نــاکاو لــە پریقــەی
پێکەنینــی دەدا وبــە قاقــا خــۆی دەخســتە پشــتا و دەیگــوت  ››:بــە
خــوا ئەمجــارە بــڕوات کــرد و پێتــوا بــوو بەڕاســتمە››.
بــەرز پێدەکەنــی و ســنەش هیچــی نەدەگــوت و بێدەنــگ وەکــوو
خــۆی دەمایــەوە .ئەفســەرەکە لــە پــڕ دەســتی ســنەی دەگــرت و
بــەرەو ژوورەی خــۆی دەیــرد و ئەویــش بــێ هیــچ کاردانەوەیــەک لــە
دووی کابـرای ئەفســەردا دەڕۆیشــت  .نزیکــەو ســاڵێک بــوو کــە ئــەو
یارییــە لــە نێــوان ئەفســەری ئیشــکچی و ســنە دەســتی پــێ کردبــوو.
ئەفســەرەکە هەســتی دەکــرد لــە ناخەوە عاشــقی ســنەیە  .حــەزی لێی
بــوو و جــار وبــار بــە بۆنــەی دەســتگیر کردنــی خەڵکانــی ئالــوودەی
شــەقام و گەڕەکەکانــی چوارباخــەوە داوی بــۆ ســنە دەناییــەوە
ودەیخســتە گیــر  .مەعموورەکانــی ئەفســەر شــەوانە ســنەیان بــۆی
دەبــرد و ئەویــش بــە خەمــەوە لــە گــەڵ ســنەدا جــووت دەبــوو و
هەناســە داخ و تاســەبارەکەی باســی لــە عەشــقە یاخییەکەیــەوە دەکرد
بەرانبــەر بــە ســنەی ئالــوودە  .ئــەو ئیــدی بــڕوای بــەوە هێنــا بــوو کــە
هەرگیــز ناتوانێــت ســنە لــەو بارودۆخــە ناحــەزە ڕزگار بــکات .چــاک
تێگەیشــتبوو چ ژیانێکــی ســامناک لــە پێــش ڕووی ســنەدایە .بۆیــە
خەمــی بــۆی دەخــوارد و بەرانبــەر بــەو وەزعــە هیچــی پــێ نەدەکـرا
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 .هەڵبــەت ئەفســەرەکە ســەرەتا کــە ســنەی بینــی لــە دڵــەوە حــەزی
پێکــرد ،وا نەبــوو کــە ســنەی تەنیــا بــۆ ســێکس و لەزەتــی جنســی
ویســتبێت .جوانییــە لــە ڕادەبەدەرەکــەی ســنە شــێتی کردبــوو .پــاش
یــەک دوو جــار گرتــن و برتــن  ،ئەفســەرەکە بــۆ بەرمــاڵ ســنە ڕۆیشــت
و زۆر بــە جــددی لەگــەڵ پــوورە مینــادا باســی لــە ســنەوە کــرد .باســی
لــەوە کــرد کــە دەتوانێــت لــەو بارودۆخــە ڕزگاری بــکات .گوتبــووی
لــە گــەڵ ناوەندێکــی ئێگجــار باشــی وازهێنــان لــە مادەهۆشــبەرەکان
قســەی کــردووە تاکــوو ســنە ببەنــە ئــەوێ و بــۆ مــاوەی چــل ڕۆژ لــەو
ناوەنــدە دایبنێــن.
گوتبووی››:پوورە جان حەمتەن سنەرو خووب میکۆنەم ».
واتــە پــوورە گیــان بــە دڵنیاییــەوە ســنە خۆشــەوە دەکــەم ،پــوورە
تێدەگەیشــت و واڵمــی نەدەدایــەوە  .هــەر ئــەوە نەبێــت ســەرێکی
دەجواڵنــدەوە وچیــری نەدەگــوت.
پــوورە بەهــەر حاڵێــک بــوو ڕازی کـرا کــە ســنە ببەنــە ئــەو شــوێنە
کــە ئەفســەرەکە باســی لێیــەوە کردبــوو  .ســنەیان ڕاســپاردە ناوەنــدی
وازهێنــان لــە مــادە هۆشــبەرەکاندا  .نــەک یەکجــار بەڵکــوو دوو
جاریــش ،لــە مــاوەی هەشــتا ڕۆژی ڕەبــەق ســنە لــەو ناوەنــدە
خەوێنــدرا و خوێنــی خاوێــن کرایــەوە تــا ئــەو ڕادەیــە کــە توانــی واز
لــە مــادە هۆشــبەرەکان بێنێــت بــەاڵم تەنیــا بــۆ یــەک حەوتــە  ،تەنیــا
یــەک حەوتــە خــۆی بــۆ ڕادەگیــردرا .پــاش یــەک حەوتــە خــۆی لــە
ئەفــەرسی ئیشــکچی کــە عەشــقی ســنەی لــە دڵــدا بــوو دەدزییــەوە و
دەچــووە ســەر قەب ـران بــۆ پایــپ کێشــان.
یەکــەم کەســێک کــە بــە نێــوان کــوڕە شــاترەکە و ســنە زانــی پــوورە
مینــا بــوو چوونکــە نامەیەکــی لــە نێــو جاناتاکــەی ســنە دەرهێنــا
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بــوو و شــەل و کــوت نامەکــەی خوێندبــوو  .پــوورە بــە منداڵــی
تــا ڕادەیــەک فێــری خوێنــدن کــرا بــوو بۆیــە توانــی لــە ناوەڕۆکــی
ئــەو نامەیــە تێبگەیــەت  .نامەیەکــی عاشــقانە بــوو .پــوورە بێدەنــگ
نامەکــەی ســووتاند و شــەو هەرکــە کوڕەکانــی بــە گیرفانــە تــژی لــە
پارەکانیانــەوە گەڕانــەوە بــۆ مــاڵ  ،بــەرز تــا ئــەو ڕادەیــە بــەرز کــە
ســنەش ببیســێت گوتــی ››:خۆتــان ئامــادە بکــەن ســنە خوازیــاری بــۆ
دێــت ...زەماوەندمــان لــە پێشــدایە ››.ســنەش بیســتی و ڕەنــگ بێــت و
بــە ڕۆخســاریەوە نەمــا  .پەالمــاری بــۆ جانتاکــەی دا و لــە نامــە گــەڕا
بــەاڵم نامــەی بــۆ نەدۆزرایــە  .بـراکان پێکەنیــن و پێکــەوە گوتیــان››:
خێــر بێــت ئیشــااڵ ...پیــرۆزە››.
کــێ بیــری لــەوە دەکــردەوە ســنە لــە نێــوان زبڵەکانــدا لەشفرۆشــی
بــکات .کــوڕە شــاتری ئالــوودە پــاش ئــەوە کــە سنەشــی ئالــوودە کــرد
و ســەرگەردانی کــۆاڵن و شــەقامەکانی شــار ببــوون  ،ســنەی لەســەر
قەبــران یــان لــە نێــوان زبڵدانەکانــی دەرەوەی شــاردا ڕادەگــرت
و هەمــوو شــەوێک لــەوێ پێکــەوە دەنووســن .نیوەشــەوان کــە
کۆاڵنــەکان چــۆڵ دەک ـران هەردووکیــان وەکــوو پشــیڵە خوێڕیــەکان
دەچوونــە پەنــای گردێــک لــە زبــڵ و لــەوێ پێکــەوە سێکســیان دەکرد
و لــە قاقایــان دەدا و مەســت و بێخەبــەر لــە دار و دونیــا خۆیــان
دەپلکانــدە چ زبــڵ و عەالگــە دادڕا و تویکڵــە میــوە و هەمــوو شــتە
پیســەکانیرتەوە و پاشــان ئاســوودە و ئــارام تاکــوو بەیانــی دەنووســن
و بەیانــی دەمــەو نیــوەڕۆ بــە ژانــە ســەرەوە ڕۆژیــان دەکــردەوە و لــە
دووی مــادەی هۆشــبەر وپــاروە نانێــک لــەم کــۆاڵن بــۆ ئــەو کــۆاڵن
دەســووڕانەوە  ،یــان دزییــان دەکــرد یــان ســواڵکەری جــار وباریــش
کوڕەشــاتر ســنەی دەدایــە گانــدا لــە پەنــای شــوورایەکی بــەرزی کۆاڵنە
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چــۆڵ وهۆڵەکانــدا یــان لــە پەنــای گــردە زبڵــدا  ،هیــچ جیاوازییەکــی
تێــدا نەبــوو کــە ئــەو لەشفرۆشــییە لــە کــۆێ ڕوو بــدات گرینــگ تەنیــا
بــڕە پارەیــەک بــوو کــە لــە پێنــاو لەشفرۆشــیەکانی ســنەدا وەچنگیــان
دەخســت وڕۆژەکانیــان پێیــەوە دەگوزەرانــد.
پــوورە مینــا هەســتی کردبــوو کــە ئــەو هەمــوو پارەیــە لــە گــوڵ و
گــواڵو فرۆشــن وەدەســت ناکــەون  ،بۆیــە هەنــدێ ڕۆژ هەرکــە
کوڕەکانــی لــە مــاڵ دەردەچــوون وەدوویانــدا دەکــەوت و بــێ
ئــەوە خــۆی ئاشــکرا بــکات تەکســییەکی دەگــرت و بــە شــوێنیاندا
دەڕۆیشــت .پــوورە پــاش چەندیــن جــار کــە لــە دووی کوڕەکانیــدا
ڕۆیشــت بــۆی دەرکــەوت کــە ئــەوان تەنیــا شــەوانی جێــژن و هەینــی
بــە فرۆشــتنی گــوڵ و گــواڵودا خەریکــن و ڕۆژەکانیــر بــەرە بەیــان
دەڕۆنــە بینــا بەرزەکــەی بەرانبــەر بــە گۆڕســتان و لــەوێ یــەک دوو
کاتژمێــر دەمێننــەوە و پاشــان لــە ماتــۆڕە کۆنەکەیــان ســەردەکەون و
بــەر ئــەو شــوێنانە کــە پــوورە نەیدەزانــی کوێنــەن لێدەخوڕیــن  .لــەو
ڕۆژانــەدا کــە پــوورە ئیــدی نەیدەتوانــی شــوێنی کوڕەکانــی هەڵبــکات
 ،نزیکــەو ئێــوارە دەگەڕایــەوە بــۆ مــاڵ و کــە چــی دەیــدی هــەردوو
کوڕەکــەی بــە گیرفانــە لێوانلێوەکانیانــەوە لــە ژوورەکــە دانیشــتوونە
و خەریکــی خواردنــن و زۆر بــە ڕووخۆشــییەوە ســاویان لــە دایکیــان
دەکــرد و دەیانگــوت ‹›دایــە ئەمــڕۆ گــوڵ وگوالوێکــی ئێگجــار زۆرمــان
فرۆشــت ،بــڕوا بکــە زۆر ماندووینــە زۆررر›› .پــوورە مینــاش دەتگــوت
لێوەکانیــان دووراندووەتــە یەکــدا هیچــی نەدەگــوت و چــاوی دەبڕیــە
گیرفانــی کوڕەکانــی کــە وەکــوو مەمکــی گــەورە کچــان هەڵامســی
بــوون و لــە کاتــی هەنــگاو هەڵگرتنیانــدا شــەپە شــەپیان بــوو.
ســنە یــەک نووکــە دەرزی لــە بارودۆخــی خــۆی تێنەدەگەیشــت.
14

زێنەب یووسفی

هــەر بیــری بــەالی ئــەوەدا نەدەڕۆیشــت کــە ئایــا دەکرێــت ئــەو بــە
شــێوەیەکیرت ژیــان بباتــە ســەر؟ ئایــا جگــە لــە ئــەو وەزعــە دەکرێــت
بــە ئوســلووپێکیرت گــوزران بــکات؟ ســنە پێــی وابــوو لــە ســەر تەختــی
پاشــایەتیدایە و جوانرتیــن و خۆشــرین ژیانــی هەیــە .هەســتی دەکــرد
هەمــوو پیاوانــی ئــەو دونیایــە عاشــقی ئــەون وحــازرن لــە ڕێــی
خەمزەیەکــی ئــەو مبــرن .پێــش لــە ئالــوودە بوونیشــی هــەروا بیــری
دەکــردەوە  .لــەو ڕۆژەوە کــە لــە جوانییــە بــێ هاوتاکــەی تێگەیشــت
غــروور هەمــوو ڕۆح و دەروونــی ئاخنــی  .پێیــوا بــوو شــاجوانی
ئــەو دونیــا خۆیەتــی .دایکیشــی وا فێــری کــرد بــوو کــە دەتوانێــت
لــە ڕێــی ئــەو جوانییــەدا بگاتــە هەمــوو داخوازێکــی  .ئەگــەر لــە
کاتــی پیاســەدا کــوڕە گەنجێــک لــە تەنیشــتی ئــەودا تێپەڕیبایــێ و
ســەیری ئەمــی نەکردبایــێ ئیــدی خەریــک بــوو خــۆی شــڕ بــکات  ،لــە
ئەنقەســت وای دەکــرد کــە کاب ـرای ڕێبــوار بــەرەو ئــەم بســووڕێتەوە
وســەیری بــکات .
یەکــەم قوربانییەکانــی ســنە براکانــی بــوون چوونکــە تــا دەیتوانــی
خــۆی هەڵدەکشــایە ســەریاندا ،بایەخــی بــە قســەیان نــەدەدا و
قســە قســەی خــۆی بــوو لــە ماڵــدا .براکانــی لــە ئــەو گەورەتــر
بــوون بــەاڵم زاتیــان نەدەکــرد لەبــەری فزەیــان بکــەن .بەرانبــەر بــە
هــەر داخوازێکــی ئەگــەر بیانگوتبایــێ نــا ،ســنەی جنێــو بــاز بــە
قســەی خـراپ و قیــژە  ،قیــژ لێیــان بەردەبــوو و لــە هەمــوو وتەیــەک
پەشــیامنیانی دەکــردەوە  .پــاش براکانــی نــەورەی هاوڕێیەکانــی
گەیشــت بــە تایبــەت هەســارەی هاوپۆلــی  .کــە دەڕۆیشــتنە پیاســە
و بــازاڕ زۆر فەخــری دەفرۆشــتە هەســارە و ئەوانیــر و هاوپۆلەکانــی
بەرانبــەر بــە هەمــووان ســووک دەکــرد و پێیانــی دەگــوت ‹›کچــە
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گەمــژەکان ‹› یــان ‹›گرووپی ناشــیرینگەل ›‹ .هێدی،هێــدی هاوڕێیانی
دووریــان لێگــرت وبــە تەنــێ مایــەوە .هەســارەش هەرکــە بیســتی
ســنە ئالــوودە کــراوە خــۆی لــێ دوور خســتەوە  .ســنە بــە تــاق و
تەنیــا مایــەوە .پــاش ئــەوان پــوورە مینــا کەوتــە بــەر پەالمــاری غــروور
و تانــە وتەشــەرەکانی ســنەی ئالــوودەوە تــا ئــەو ڕادەیــە کــە جــار
وبــار هەرکــە تــووڕە هەڵدەگــەڕا لــە دایکــی دەدا و بــە شــەق لێــی
بەردەبــوو وجنێــوی زۆری پێــدەدا  .لــە کۆتاییشــدا لــە گــەڵ کــوڕە
شــاتر لــە مــاڵ دەرچــوو و ئیــدی وەکــوو کچــی ئــەو ماڵــە نەگەڕایــەوە
بــۆ الی دایکــی  .لــەو کاتــەدا دایکــی تێگەیشــت کــە ســنە ئیــدی
خ ـراپ بــووە خ ـراپ.
هەرگیــز براکانــی بیریــان لــەوە نەدەکــردەوە ســنەی هــەژار وای
لێبێــت و لەشــی بایــی توســقاڵێ تلیــاک یــان شووشــە بفرۆشــێت .
کــوڕە شــاتر کڕیــاڕی بــۆی دەنایــەوە ولــە هــەر کــون و قوژبنێــك کــە
دەســتبکەوتبایێ ســنەی دەدایــە گانــدا و پــارەی پــێ دەردەهێنــا.
ســەرەتا نەیدەهێشــت کــەس دەســتی بــۆ ببــات و بــە تەنیــا خــۆی
لەگەڵیــدا بــوو .پــاش ئــەوە کــە لــە مــاڵ ڕفانــدی تــا ماوەیــەک تەنیــا
خــۆی لەگەڵیــدا دەنووســت .نزیکــەو مانگێــک ســنەی دەبــردە
نانەواخانەکــە و بــێ ئــەوە کــەس پێــی بزانێــت بەرەبەیــان دەیهەناردە
دەرەوە تاکــوو دەمــەو ئێــواران کــە هەمدیســان دەیهینایــەوە و
پێکــەوە بــوون تاکــوو بەیانــی ؛ بــەاڵم زۆری نەخایانــد کــە خــاوەن
کارەکــە بــەو ئاکارەیانــی زانــی و کوڕەشــاتری دەرکــرد و ئیــدی لــەو
ڕۆژەوە هەردووکیــان ئــاوارەی دەر و دەشــت و کــۆاڵن و شــەقامەکان
بــوون .بــۆ ماوەیــەک خۆیــان خســتە ماڵــی هاومــاڵ و هــاو
پیاڵەکانیانــەوە بەڵکــوو کوڕەکــە ئیشــێک بدۆزێتــەوە بــەس ئالــوودە
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بوونەکەیــان نەیدەهێشــت لــە ســەر هیــچ کارێــک بگرســێتەوە و
ســەقام بگرێــت .چــەن ڕۆژو جارێــک لــە شــوێنێکدا کاری دەکــر د
و پاشــان پێیــان دەزانــی کــە چکارەیــە وخێ ـرا دەریــان دەکــرد  .لــە
مــاڵ ڕفیــق و هاوشانەکانیشــیدا نەیاتوانــی فرەتــر لــە چەنــد ڕۆژێــک
مبێننــەوە و هەمدیســان دەرک ـران و ئیــدی نــە پارەیــان بــۆ مابــووەوە
و نــەک شــوێنی مانــەوە ،بۆیــە کــوڕە شــاتر دەســتی کــردە ســوود
وەرگرتــن لــە جەســتەی ســنە .ئایــا براکانــی لــە ڕاســتیدا نەیاندەزانــی
ســنە چۆناوچــۆن ژیــان دەگوزەرێنێــت؟
ســەرەتا کڕیــاڕەکان زۆر زەوقیــان لەســەر ســنەدا بــوو وپــارەی
باشــیان بــۆ نووســن لــە گەڵیــدا تەرخــان دەکــرد  .بۆیــە ئــەو دووانــە
فەترەیــەک توانیــان خانوویــەک بگرنــە کــرێ و لــە ماڵــدا کڕیــارەکان
دەچوونــە ســەر ســنە.
پــوورە مینــا بــەردەوام ســەری لــەو هەمــوو پارەیــە کــە کۆڕەکانــی
خڕیــان دەکــردەوە ســووڕ دەمایــەوە ›‹ ›.ئایــا ئــەو هەمــوو پارەیــە
لــە دەرقنگــی مردووەکانــەوە وەســت دەکەوتن؟››››،ئایــا ئــەو هەمــوو
سەرخۆشــییە تەنیــا لەســەر گــوڵ و گــواڵو فرۆشــتنی ســەر قەبرانــەوە
بــوو؟›› « ،ئایــا کوڕەکانــی حەمباڵــی بــەردی ســەر قەبــران بــوون
یــان حەمباڵــی بــەردی ســەر خەزێنــە کــە توانیبوویــان ئــەو هەمــوو
پارەیــە خــڕ بکەنــەوە ؟» .پــوورە مینــا زاتــی نەدەکــرد ئــەو پرســیارانە
لــە کوڕەکانــی بپرســێت چوونکــە لەوانــە بــوو ئیــدی پــارە و مــارە
فتتتتتتتتتــت.
کــوڕە شــاتر ئامــادە نەبــوو بچێتــە داوای ســنەوە  .ســنە هەرکــە
بیســتی کــوڕە شــاتر بــە بێرشمییــەوە دەڵیــت  ››:مــن ژن خــواز نیــم»›
مــات و بێدەنــگ لــە ژێــر لێویــەوە زمزمــەی کــرد ››:ئــەی مــن چ
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بکــەم؟ « گــوڕە پێکەنــی وگوتــی »:جــارێ بیــر لــە هیــچ مەکــەرەوە ..
وەرە بزانــە چیــم بــۆت کڕیــوە «  ...و لــە لێــواری تاقەکــەوە باکســێکی
هێنایــە خــوارێ و کردیــەوە ،گووشــیە مۆبایلێــک بــوو .بزە نیشــتە ســەر
لێوانــی ســنە و هەمــوو تاریکاییەکانــی دونیــای ڕوونــاک هەڵگەڕانەوە .
کــوڕە شــاتر لــە حاڵێکــدا دەمــی خســتبووە نێو دەمی ســنەوە دەســتی
کــردە ژێــر تەلیســی ئاردەکــە و گرمۆڵەیەکــی دەرهێنــا .ســنە بــە چاوی
پــڕ لــە مەســتییەوە بــۆ دەســتی کوڕەکــەی ڕوانــی .کــوڕە لــە تــۆی
گرمۆڵەکــە شــتێکی دەرهێنــا و گوتــی  ››:ئەمــە پایپــە»» مــن عاشــقی
پایپــم  ،کــە مژێکــی لــێ بــدەم دونیــام لــێ دەبێتــە بەهەشــت..دونیام
دەبێتــە تــۆ»..
بەرانبــەر بــە گۆڕســتانی بەهەشــتییەکان بینایــەک کــرا بــووە و
کــوڕە جەهێڵێــک ک ـرا بــووە مودیــری بیناکــە و کــەس نەیدەزانــی
ئیــش وکاری کــوڕە جەحیــل چییــە و ئــەو بینایــە لــە ســەر چــی
خراوەتــەوە .جەحیڵەکــە لــە پشــتی میزەکــە دادەنیشــت و الســایی
مودیــر و بەرپرســەکانی دەکــردەوە و هەنــدێ بــەرد و قاپــی وێنــەی
مردووەکانــی لــە تەنیشــتی کۆڵەکانــی هۆڵەکــەوە دانــا بــوو و
بــەردەوام خەریکــی مۆبایلەکــەی بــوو ،یــان تێلــی دەکــرد یــان تێلیــان
بــۆ دەکــرد .هەمــوو بــەرە بەیانێــک ســەرەتا پیــش لــە هەمــوو ئیــش
و کارێــک براکانــی ســنە دەچوونــە خزمەتــی کــوڕە جەحێــڵ و
بــەرز ســەالمیان لێــی دەکــرد و دەم بــە پێکەنیــن لێــی نزیکــەوە
دەبوونــەوە و جەحیلەکــەش بــێ ئــەوە واڵمیــان بداتــەوە و تەنانــەت
ســەیرێکیان بــکات لــە عەالگــە ڕەشــەکەی بــن دەســتی دوو باکســی
بچووکــی دەردەهێنــا و دەیخســتە ســەر میزەکــە و بــە نەرمــی ســەری
بــەرەو براکانــی ســنە ڕادەوەشــاند  .واتــە هەڵیبگــرن و بــڕۆن ئیــدی.....
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واتــە هــادەی بــڕۆن دەی ون بــن ...هــااااااااا دەی ...ڕامەوەســن ئیییــی
ییییییییییدییییییییییییییییییییییــی.....
پــوورە مینــا بۆڕانــدی :ئــەو قەحبــە بابــە کــە کچــی منــی تەفــرە داوە
لــە کوێیــە  ،بانگــی لــێ بکــەن بــا چەقۆیــەک بتەپێنمــە زگیــەوە
 ،دەبــێ هــەر بەیکجــارێ بیکــوژم ئــەو ســەگبابە  ،هــەر دەتکــوژم
،وەاڵ بیــا دەتکــوژم ».کابــرای خــاوەن نانەواخانەکــە خــۆی خســتە
ئــەو دیــوی تەلیســە ئاردەکانــەوە و ئامــاژەی لــە شــاگردەکانی کــرد و
ئەوانیــش خێ ـرا بــە تونــد و تیژییــەوە دەســتیان بــە پــوورەوە نــا و
لــە نانەواخانەکــە کردیانــە دەرەوە.
ماڵــی پــوورە مینــا ئیــدی هیچــکات لــەو گەڕەکــە نانیــان نەکــڕی .
براکانــی ســنە لــە هەمووشــتێک بــێ خەبــەر شــەوانی هەینــی و جێــژن
گــوڵ و گواڵویــان دەفرۆشــتە تەعزییــە بــارەکان و بــە کــۆڵ بــەردی
گۆڕیــان جێبەجــێ دەکــرد و بــەس هەمــوو ڕۆژێــک بــە خرینگــە
خرنگــی پــارەوە دەگەڕانــەوە بــۆ مــاڵ و لــە خۆشــیدا پلەزیقانیــان بــوو
کــە بڕیــارە ســنە شــوو بــکات و لــە کۆڵیــان ببێتــەوە و پــوورە مینــاش
کــە ئەوحاڵەتــەی ئەوانــی دەدی لــە بــەر خۆیــەوە زمزمــەی دەکــرد:
‹›ئێمــە هەمــوو ڕۆژێــک لــە قنگــی مردووەکانــەوە نــان دەخۆیــن
..هەمیشــە تاکــوو دونیــا دونیــاس».
ســنە یەکــەم مــژی لــە پایپەکــە دا و لــە دووهەمیــن مــژدا دونیــای
ببــوو بــە بەهشــت .دونیــای ببــوو بــە مۆبایــل و کــوڕە شــاترە  ،ئیــدی
جگــە لــەو دووانــە چــاوی کەســی نــەدەدی و هەســتی دەکــرد کــە
ئیــدی هەرگیــز ناتوانێــت بــە تەنیایــی بگەڕێتــەوە بــۆ مــاڵ ؛ بــەاڵم
پــاش تێپەڕینــی چەنــد کاتژمێرێــک خــۆش وسەرمەســت ناچــار بــوو
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بــە تەنــێ بگەڕێتــەوە بــۆ مــاڵ  .لــە ماڵــەوە ســەرەتا کەســیان لــەو
بەســەرهاتەی ســنەی تێنەگەیشــت .پــوورە مینــا هــەر بیــری لــەوە
نەدەکــردەوە کــە ســنە ئــاوای بەســەردا هاتــووە بــەاڵم پــاش دوو ســێ
حەوتــە براکانــی هــەر کــە ســنەیان لــەو وەزعــەدا دەبینــی چاویــان
لێــی ڕادەمــا و بــۆ یەکرتیــان دەڕوانــی .وەزعــی زۆر خراپــی ســنە
واتــە قێــژە قیــژ ی پــاش گەڕانــەوە بــۆ مــاڵ  .لێدانــی ســەری لــە
شــوورا چڵکنەکانــی مــاڵ نــە یــەک جــار بەڵکــوو شــەش حــەوت جــار ،
زرم...زرم  ،جــار وباریــش دڵۆپــە خوێنێــک لــە تەوێڵییــەوە دادەتکایــە
ســەر کەپــۆی  .جارێکیــش پەالمــاری چەقوەکــەی دا بــۆ ئــەوە رگــی
مەچکــی ببڕێــت .
یەکــەم جــار کــە ئەفســەری ئیشــکچی عاشــقی ســنە بــوو  ،تــازە
ســنە ئالــوودە ک ـرا بــوو و یەکــەم جاریــش بــوو کــە مەعمــوورەکان
لــە گۆڕســتانی تایلــە بینیبوویــان  .ســنە و زۆربــەی ئالــوودەکان کــە
لــە مــاڵ دەردەک ـران یــان شــوێنیان شــک نەبــرد بــۆ مانــەوە دەمــەو
ئێــواران دەچوونــە نێــو قەب ـران و لــە گــەڵ کێلەکانــدا دەســتەو مــل
دەبــوون و لــەوێ شــەویان ڕۆژ دەکــردەوە .جــار وبــار مەعموورەکانــی
کەاڵنتــەری دەڕۆیشــن بــۆ ســەرقەبران و هەنــدێ کەســی ئالوودەیــان
دەگــرت و قۆڵبەســتیان دەکــرد و دەیانیــان بــردە کاڵنتەریــەکان و
لــەوێ ڕایانیــان دەگــرت تاکــوو بەیانــی و لــە کۆتاییــدا تەحویلــی
مەحکەمەیــان دەدا .
یەکــەم ڕۆژ کــە ســنەیان هێنــا بــە رێکــەوت کابــرای ئەفســەری
ئیشــکچییش تــازە ڕەوانــەی ئــەو پارێزگایــە کـرا بــوو و بەرپرســەکانی
ئەفســەر هەنــدێ شــەو ئەویــان دەیانهەنــاردە ئــەو کەاڵنتەریــە
تاکــوو وەکــوو ئەفســەری ئیشــکچی و بەرپرســیاری شــەوانە لــەو
20

زێنەب یووسفی

کەاڵنتەریــەدا ئیشــی خــۆی بەڕێیــەوە ببــات  .ئەفســەر لــە یەکــەم
چــاو پێکەوتنیــدا لــە گــەڵ ســنە  ،هەســتی کــرد تەزوویــەک بــە
لەشــیدا هەڵگــەڕا  .سەرســووڕماو و حەپەســاو لــە جوانییەکــەی ســنە
ڕامــا  .پــاش چەنــد چرکــە ڕووی لــە یەکێــک لــە مەعمــوورەکان کــرد
و گوتــی ‹ :ئەمەتــان بــۆ هێنــاوە؟» مەعمــوور واڵمــی دایــەوە  ››:ئەڵێــن
ئەمــەش ئالوودەیــە ›».ئەفەســەر بــەو وتەیــە ســوور هەڵگــەڕا و زاری
وشــکی وشــک ببــوو .ئەفســەرە لــە ســنە نزیکــەوە بــوو وگوتــی:
‹جەنابتــان پڕابڵمتــان هەیــە ؟›› ســنە ســەیرێکی ئەفســەرەکەی کــرد
و مەســتانە لــە قاقــای پێکەنینــی دا و گوتــی »:بەڵــێ بەڵــی هەمــە
قوربــان  ....دەی فەرمایــش؟›› ئەفســەرەکە مــات و بێدەنــگ هیچــی
پــێ نەگوت ـرا و تەنیــا لــە ســنە ڕامــا بــوو .ڕووی لــە مەعموورەکانــی
کــرد و گوتــی« :پێوەنــدی بکــەن بــە مــاڵ باوکییــەوە بزانیــن ئــەم
خامنــە کێیــە ››.ســنە ڕەقەمــی ماڵــی خۆیانــی دا بــە مەعموورەکــە و
خێ ـرا تێلیــان بــۆ پــوورە مینــا کــرد و براکانــی هاتــن و زۆرێــک لــە
ئەفســەرەکە پاڕانــەوە و پــاش دواندێکــی زۆر و چپــە چــپ ئالــود لــە
کۆتاییــدا دەســتی ئەفســەرەکەیان مــاچ کــرد  .ئەفســەرەکە زۆرێــک
ســەیری ســنەی کــرد و گوتــێ »:ئاگاتــان لــەو خۆشــکەتان بێــت  ،ئاخــر
چــۆن هێشــتووتانە شــەو بڕواتــە ســەر قەبــران ».ســنە بزەییەکــی
بــردەوە و مەســتانە ســەیری ئەفســەرەکەی کــرد .براکانــی ســنە کــە
بۆنــی گــوڵ و گاڵویــان دەدا ســنەیان بــردەوە بــۆ مــاڵ.
ســنە تــازە بەهەشــتی دۆزیبــووەوە .بــەس تەنیــا لــە گــەڵ کوڕەشــاتردا
هەســتی بــە بەهەشــتی خــودا دەکــرد بــەاڵم هــەر کــە دەگەڕایــەوە بــۆ
مــاڵ  ،پــاش دوو یــان ســێ کاتژمێــر دەبــووە ســەگ ،دەبــووە گــورگ
 .لــە هەموویــان دەوەڕی و کەســیان زاتــی نەدەکــرد لەبــەری فــزەی
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بــکات وا تــووڕە و هەراســان هەڵدەگــەڕا کــە کــەس پێــی نەدەک ـرا
بڵێــت ئــەرێ کچــە ئــەوە بــۆ وا دەکەیــت.
زۆری نەخایانــد کــە براکانــی لــە دەســتییەوە وەڕەز بــوون و هەربــەم
نابۆنــەوە خۆیــان بــوون کــە یەکــەم جگەرەیــان بــۆ داگیرســاند
بەڵکــوو ئــارام هەڵگەڕێتــەوە تاکــوو وەکــوو جــاری جارانــی لــێ بێتەوە
 .جگەرەکــە تــا ڕادەیــەک و بــۆ ماوەیەکــی کــورت ئارامــی کــرد .
هێــدی ،هێــدی ســنە خــان ڕۆژ بــوو دوو پاکەتــە جگــەرەی دەکێشــا.
براکانــی لــە گــەڵ ئــەوەدا کــە بــەردەوام بۆنــی گــوڵ و گواڵویــان لــێ
دەهــات و هەڵبــەز ودابــەزی گیرفانەکانیــان لــە کاتــی راکــە ڕاکــەدا
لــە شــەپە شــەپی مەمکــی ژنــە قەڵەوەکانــی دەکــرد و فــرە فــرە
پــوورە میناشــیان بــەو هەڵبــەز و دابــەزە دڵخــۆش کردبــوو ،پــاش
ماوەیەکیــر شــەوانە لــە کاتــی گەڕانــەوەدا مەرشووبیانیــش بــۆ ســنە
دەهێنایــەوە کــە بەڵکــوو تــا هەتــا هەتایــە ئــارام بگــرت و زۆرتــر لــەوە
ســەر ئێشــەیان بــۆ نەنێتــەوە.
کڕیــارەکان بــۆ وەدستخســتنی ســنەی لەشــفرۆش و ئالــوودە دەتگــوت
تووشــی کێبەرکێیەکــی مەخســەرە بوونــە  .لە پــاڵ ئەو هەڵســووکەوتە
ناشــیرینەیان کــوڕە شــاتر ‹›شووشــە›› و تلیــاک›› یشــی دەفرۆشــتە
کڕیــارەکان و پــارەی دەخســتە ســەر پــارە و خرینگــەی گیرفانەکانــی
دەهــات  .لــە نێــو پــارەدا مەلەیــان دەکــرد خــۆی و ســنە ؛ بــەاڵم تــا
دەهــات ڕادەی ئالــوودە بوونیــان بــەرز و بەرزتــرەوە دەبــوو و
بــەم بۆنــەوە شووشــە و تلیاکــی زۆرتریــان بەکاردەهێنــا دەکــرد.
خەڵکانێکــی زۆر ناحــەز و بــێ ئەخــاق دەچوونــە ماڵیــان و بــەردەوام
دەنگــی هــەرا و هوریــا و قێــڕە و نێــڕە و داد و بێــداد لــە ماڵیانــەوە
دەهــات .تەنانــەت نیــوە شــەوانیش دەنگــە دەنگیــان بــوو و خەڵکیــان
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لــە ئیســراحەت وخــەو بــێ بــەش دەکــرد .چەنــد جاریــش دەر و
دراوســێ دەچوونــە ســەریان و شــکاتیان دەخســتە بەریــان بــەاڵم
ئــەوان بــە چەقــۆ و دارە کوتــەک دەچوونــە پێشــەوە لــە دراوســێیەکان
 .گوێیــان لــە کــەس نــەدەدا وخەریکــی ژیانــە ســەیر وســەمەرەکەی
خۆیانــدا بــوون و ئاگایــان لــە دونیــا نەمابــوو.
کــێ دەڵیــت ســنە نەخوێنــەوار بــوو .بەڵــێ ســنە لــە قوتابخانــەدا
دەرســی دەخوێنــد و قوتابییەکــی باشــیش بــوو لەوانەیــە هەمــووی
ئــەو کارەســاتانە و ئــەو چەرمەســەریانە خەتــای هەســارەی هاوپۆلــی
بــووە کــە ســنەی فێــری چــاو ڕشــن ودونیــای کــوڕەکان کــرد ؛ بــەاڵم
گوایــە نەدەبــوو ســنەی تــازە پێگەیشــتوو لــە گــەڵ ڕەگــەزی نێــردا
ئاشــنا ببوایــێ؟ ئایــا دەک ـرا کچــە جوانێکــی وەکــوو ئــەو تەنیــا لــە
دونیــای کچانــەدا مبێنێتــەوە و باڵــق نەبێــت؟ ســنە باڵــق ببــوو بــەاڵم
وا تونــد و یاخــی بــوو کــە بــۆ کــەس ڕانەدگیــردرا .حــەزی لــە عەشــق
وعاشــقی دەکــرد  ،حــەزی لــە جــل و بەرگــی جــوان جــوان دەکــرد و
کــەل وپەلــی ماکیــاژی دەکــڕی و بــە دزییــەوە بــەکاری دەهێنــا .لــە
گەڕانــەوە لــە قوتابخانــەدا لــە گــەڵ هەســارەی هاوڕێــی دەچوونــە
نێــو ‹›گــوزەر›› و لــەوێ ســوورا وســپیاوی هــەرزان و ســتیانی پێنــج
هەزارییــان دەکــڕی .کــە پیاســەیان دەکــرد و چاویــان دەکەوتــە کــوڕە
گەنجێــک لــە ئەنقەســت خۆیــان دەلەرانــدەوە و مەمکــی خۆیــان
قوتــەوە دەکــرد و بــەرز پێدەکەنیــن .دەســتییان دەهێنایــە ســەر
ســمت وکەمریانــدا و بــەرز گاڵتەیــان دەکــرد لــە گــەڵ یەکــدا  ،بــەو
جۆریــە کــە ســەرەنجی کوڕەکانیــان بــەرەو الی خۆیــان ڕادەکشــا.
زۆربــەی هــەرە زۆری خەڵکــی شــارۆچکەی ‹›سەرســەر›› بریتــی
بــوون لــەو کەســانە کــە بــە جۆرێــک کێشــەیان بــوو لــە ژیانــدا.
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یــان دز بــوون و پۆلیــس لــە دوویانــدا دەگــەڕا و ئەمانیــش لــە مــاڵ
وماڵباتیــان هەاڵتبــوون یــان هــەژار و بــێ پــارە بــوون و هەندێکیــان
ناچــار دەبــوون لــەو ڕووەوە لەشفرۆشــی بکــەن یــان لــە ئیــش وکاری
مــادە هۆشــبەرەکاندا هەوڵیــان دەدا بەڵکــوو بــڕە پارەیــەک دەســت
بخــەن بــۆ گوزەرانــی ژیانیــان ..هەڵبــەت خەڵکــی باشیشــیان تێــدا
دەژیــا بــەاڵم ئیــدی سەرســەریەکان بــە گشــتی ئــاوا بــە ناوبانــگ
ک ـرا بــوون.
ســنە و کــوڕە شــاتر وایــان کــرد بــوو کــە ئــەو خەڵکــە بــە دەســتیانەوە
هاتبوونــە یــاس  ،سەرســەریەکان سەرســامیان گرتبــوو لــە تــاو
کێشــەکانی مــاڵ ســنە خانــدا ،چەنــد جاریــش ڕاپۆڕتــی ئــەو دوو
کەســەیان دا بــەاڵم خێــرا بــەردەدران.
دراوســێیەکانیان هــەر تێنەگەیشــن چۆنــاو چۆنــە کــە تەنانــەت یــەک
شــەویش ســنە و كڕیارەکانــی و کوڕەشــاتر نەدەچوونــە زیندانــەوە
 .هەڵبــەت هەنــدێ لــە کڕیارەکانــی ســنە خۆیــان مەعمــووری
کەاڵنتــەری و پــازگاکان بــوون و لەوانەیــە کــوڕە شــاتر لــە ڕێــی
ئەوانــەوە بــوو کــە هیــچ ڕاپۆڕتێــک نەیدەپێــکا و هەمــوو کاتێــک
خێــرا دەگەڕایــەوە ســەر ئیــش وکاریــان.
ســنە کچــە جوانەکــەی گەڕەکــی چــوار بــاخ بــوو .نــازداری دایــک و
براکانــی بــوو .دەچــووە قوتابخانــە و وەکــوو هەمــوو جوانــە کچانــی
تــازە پێگەیشــتوو خولیــای هاوســەرێکی بــاش و مــاڵ و منداڵێکــی
خۆشــی لــە ســەردا بــوو .هەرگیــز بیــری لــەو ژیانــە نەگبەتییــە کــە
تووشــی هاتبــوو نەدەکــردەوە و ســەیریش لــەوەدا بــوو کــە لــە پــاش
ئالــوودە بوونــی قــەت هەســتی بــەوە نەدەکــرد کــە دەکرێــت
خــۆی لــەو مــادە هۆشــبەرانە ڕزگار بــکات وژیانێکــی باشــر دەســت
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پــێ بــکات  .کــە کــوڕە شــاتر بــەو شــێوەیە ســوودی لــێ وەردەگــرت
و ئــەو هەمــوو پیــاوەی دەهێنایــە ســەری قــەت دەرفەتــی ئــەوەی
پێنــەدەدرا کــە بێــز لــە ژیانــی خــۆی بکاتــەوە  .بیــری لــەوە
نەدەکــردەوە کــە دەبــێ هەوڵێــک بــدات و خــۆی لــە ئالــوودە بــوون
ڕزگار بــکات و خاوێــن ببێتــەوە  .پێــی وابــوو کــە ناکرێــت و ئــەو
ناتوانێــت  ،نەدەکـرا ،نەیدەتوانــی .نــااا  ،نــاااااا نەیدەتوانــی  .لــە نیگای
خۆیــەوە تــازە ئیــدی ئــەو ژنێکــی ئالــوودەی لەشــفرۆش بــوو کــە
جــار و بــار تەنانــەت نەیدەتوانــی ژەمــە نانێکــی بــاش لــە درێــژەی
ڕۆژدا بخــوات و لــە هەمــان حاڵیشــدا کــە مادەکــەی بــە کار دەهێنــا
خــۆی بــە شــاژنی ژنــان دەدی و کوڕەشاتریشــی بــە پاشــای پاشــایان
دەهاتــە پیــش چــاوان .تەنانــەت بەرانبــەر بــە ئاوێنەکــەش ......
تــا دەهــات ســنە الواز و بێڕەنگــر دەبــووەوە و نەخۆشــی هێــدی ،
هێــدی خەریــک بــوو داگیــری بــکات  .ئیــدی کــەس و کار و دایــک و
براکانــی بــۆی نەدەگــەڕان  ،ئیــدی الی کــەس گرینــگ نەبــوو کــە ئایــا
ســنەی جــوان لــە کــوێ دەژیــت ،چ دەخــوات و چ دەپۆشــێت .ســنە
خەریــک بــوو هــەر بــە تــەواوی لــە یــادەکان بڕواتــەوە.
ئەفســەری ئیشــکچی هــەر کــە تێگەیشــت کــوڕە جەحێڵەکــەی
بینــای بەرانبــەر بــە گۆڕســتانی بەهەشــتییەکان مــادەی هۆشــبەر
دەفرۆشــێت و یەکێکــە لــە ئەندامانــی مافیــای مــادە هۆشــبەر لــە
مافیــای ئەمــدا و لــە واقیعــدا بــۆ ئــەم ئیــش دەکات و بــۆ خۆیشــی
دار و دەســتەیەکی ناوەتــەوە و براکانــی ســنەش کــە بــەردەوام
خڕینگــە خرینگــی گیرفانەکانیــان دەهــات دەمێکــە لــە ڕیــزی دار
و دەســتەی کــوڕە جەحێڵــدان و ناڕاســتۆخۆ بــۆ ئــەم ئیشــیان دەکــرد
 ،زۆرێــک پێــی خۆشــحاڵ بــوو چوونکــە تێگەیشــت دەتوانێــت لــەو
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ڕێــگاوە زۆرتــر و زۆرتــر لــە ســنە نزیکــەوە بێــت .هەســتی دەکــرد
دەتوانێــت ســنە لــە ئالــوودە بوونەکــەی دەربــاز بــکات و پاشــان
دەیکــردە بووکــی خــۆی .هەســتی دەکــرد دەتوانێــت ئــەو ســنەیە کــە
لــە واقیعــدا لــە ڕێــی مافیــای مــادە هۆشــبەرکانی ئەمــەوە ئالــوودە
ک ـرا بــوو ،بەختــەوەر بــکات.
دایکــی ســنە تێگەیشــتبوو ئــەو پارەیــە کــە ڕۆژان کوڕەکانــی
دەیانهێنایــەوە تەنیــا لــە ڕێــی گــوڵ و گــواڵو فرۆشــتنەوە خــڕ نابێتە و
بــەم بۆنــەوە دەســتی کــردە دزی کــردن لــە پــارەی کوڕەکانــی و جــارو
بــار بــڕە پارەیەکــی دەخســتە ال ،تاکــوو جگــەرە و مــەرشووب بــۆ ســنە
بکڕێــت تاکــوو ســنە ئارامــی پێیــدا هەڵگەڕێتــەوە  .بەڵکــوو بتوانێــت
کاتێــک کــە ســنەی ڕەش وڕووت دەهاتــە بــەر مــاڵ وەکــوو
دایکێکــی دڵســۆز شــتێک بداتــە دەســتیەوە ،تاکــوو زووتــر ئــەو کچــە
ئالوودەیــە ون ببوایــێ لــە بەرچاوانییەوە  ،تاکوو هەمدیســان هەســتی
بکردبایــێ ئــەو هەرگیـزاو هەرگیــز کچێکــی نەبــووە بــە نێــوی ســنەی
جــوان  ،ســنەی شــاچوانی چــوار بــاخ  ،تاکــوو لــە بیــری خــۆی بکاتــەوە
کــە ســنەی ئالوودەک ـراو هەرگی ـزاو هەرگیــز کچــی ئــەو نەبــووە.
ئەفســەری ئیشــکچی لــە تارانــەوە هاتبــوو تاکــوو مافیــای مــادە
هۆشــبەرەکان بگێڕێــت و لــە چــارە ڕەشــییدا خــۆی عاشــقی یەکێــک
لــەو قوربانیانــە ببــوو کــە بــە مادەهۆشــبەرەکانی ئەمــەوە ئالــوودە
کـرا بــوو .واتــە ســنەی قوڕبەســەر کــە تــا دەهــات الوازتــر و نەخۆشــر
دەبــووەوە  .لــەو ڕادەیــە کــە بتوانیــت بــە ئاســانی بێژیــت ‹›لەشــی
ســنە لــە داڕزینــدا ‹››یــە.
قامکەکانــی ســنە برینیــان تێکەوتبــوو .دەم و پلیشــی هــەروا  .شــوێن
بــە شــوێنی لەشیشــی هــەروا  .ئیــدی کــەس حــەزی لێــی نەبــوو لــە
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گەڵیــدا ســێکس بــکات یــان النــی کــەم چارەکــە ســەعاتێک مــاچ و
مووچێــک یــان الواندێــک بــە عەشــقەوە .
کڕیارەکانــی ســنە کۆتاییــان پــێ هاتبــوو .کــوڕە شــاتر وەختــە بــوو
شــێت بێــت تەنانــەت ســنەی بــرد بــۆ الی دوکتــۆر .دوکتۆرەکــەش
دەرمانێکــی زۆری بــۆ ســنە دابیــن کــرد بــەاڵم ســنە دەرمانەکانــی
داتەکانــدە نێــوان یەکێــک لــە جۆگــە قوڕئاوەکانــی نایســەرەوە
وخێ ـرا خــۆی گەیانــدە ماڵــەوە بــۆ ســاز کردنــی ئاگرێکــی بــاش و بــە
پەلــە خەریکــی ئامــادە کردنــی بەســاتی تلیــاک و شووشــە و جگــەرە
و.........
کــوڕە شــاتر ســنەی بــەردا .دەری کــرد  .تێــر وپــڕ کوتــای و بــە مســت
و لەقــە و زللــە لــە مــاڵ تــووڕی دایــە دەرێ .ئیــدی کــەس ســنەی
نەدەوەیســت .ئاکامــی ســنە گەیشــتبوو ،ســنە پەنــای بــۆ هەرکــەس
دەبــرد دەرگایــان بــە ڕووییــدا دادەخســت .چ هەوڵــی دەدا پــاروە
نانێــک وەچنــگ بخــات  ،نەدەکــرا .ڕاکــە راکــەی دەکــرد بــە دووی
مــادەی هۆشــبەردا ،لــە دووی تلیــاک و شووشــەدا بــەردەوام وێــڵ بــوو
بــەس دەســتی نەدەکــەوت ،تەنانــەت لەتــە جگەرەیەکــی دەســت
نەدەکــەوت تاکــوو چەنــد چرکەیــەک دەمــی خــۆی پێــی تــاڵ
بــکات .دواییــن پەنــای کەاڵنتــەری بــوو  ،جگــە لــە کەاڵنتــەری هیــچ
شــوێنکی بــۆ نەمابــووەوە  .ئەفســەری مافیایــی ببــووە پشــت و پەنــای
ســنەی قوربانــی.
ئەفســەر ســەرەتا بــە ڕوو خۆشــییەوە ڕێــگای دەدا ،پــارەی دەخســتە
گیرفانییــەوە ،خواردنــی بــۆ دەکــڕی و بەســاتی تلیــاک و شووشــەی بــۆ
ســاز دەکــرد بــەاڵم جــار و باریــش وەڕەز دەبــوو  .هەســتی دەکــرد
ئیــدی تاقەتــی ســنەی پێ نەمــاوە  .نەیدەوێرا ئیــدی بیبینێتــەوە  ،بەاڵم
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ســنە دەپاڕایــەوە کــە ‹›تکایــە هــەر ئەمشــەو ..تەنیــا ئەمشــەو بهێڵــە
لێــرە مبێنمــەوە››  .ئەفســەریش دڵــی بــۆ دەهاتــە ڕەحــم و ڕێــگای
پێــدەدا و دەیهێشــت مبێنێتــەوە ،بــەاڵم هێــدی ،هێــدی ئەفســەری
مافیایــی ســنەی ســەرگەردانی لــە بەرچــاو کــەوت و وا لێــی بێ ـزار
ببــوو کــە ڕایســپارد بــوو مەعموورەکانــی تــا دەتوانــن ڕێــگای پــێ
نــەدەن کــە بێتــە کەاڵنتەرییــەوە .ئیــدی ئەویــش نەیدەوێ ـرا زۆرتــر
لــەوە ئــەو کچــە بــە خۆیــەوە گــرێ بــدات .لــە دووی دەرفەتێکــدا
بــوو کــە لــە کۆڵــی خــۆی بکاتــەوە ،چــاوەرێ دەرفەتێــک بــوو ،تەنیــا
دەرفەتێــک و پاشــان فتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتــت  .ئەفســەر وەکــوو
مــار خــۆی لێــی داگرتبــوو تاکــوو بــە تــەواوی ڕاوی بنێــت.
پــاش ئــەوە کــە کــوڕە شــاتر ســنەی دەرکــرد وئیــدی ڕێــگای نــەدا
و بــە الی خۆیــەوە جێــی بــۆ نەهێشــتەوە ســنە هــەر بــە گشــتی
وەکــوو شــێتەکان هەڵســووکەوتی دەکــرد .بــەردەوام چەقۆیەکــی
زلــی دەخســتە جاناتەکەیــەوە و خــۆی لــە براکانــی دادەگــرت و
بــە هێــزی ئــەو چەقۆیــە و هەڕەشــە و گوڕەشــەکانییەوە پــاری
لێیــان وەردەگــرت .هەمــوو ڕۆژێــک ئــەوە بەزمــی بــوو  .جــارو بــار
کــە براکانــی نەدەدۆزییــەوە دەڕۆیشــتە بەرمــاڵ بــۆ گیانــی دایکــی.
چەقوەکــەی دەنایــە الملــی دایکــی و چــی هەبــوو لێــی دەســاند و
بــۆی دەردەچــوو .شــەوانیش ســەری قەب ـران جێــگای بــوو .لــە گــەڵ
هــاو ئالوودەکانــی خۆیــدا دەگــەڕا و شووشــەی دەســت دەخســت و
ســەیریش لــەوەدا بــوو چیــی دەســتبکەوتبایێ بەشــی هەموویانــی
دەدا و پێکــەوە دەیانخــوارد یــان دەیانکێشــا.
چەقــۆ کێشــی و ئاژاوەگێڕییەکــەی ســنە زۆری کردبــوو  .دزی و شــەڕ
و وەدەستخســتنی مــادەی هۆشــبەر ببــوو بــە کاری ســنە و زۆری
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نەخایانــد کــە ببــوو بــە سەردەســتەی چەنــد ژن و پیاوێکــی ئــاوارەی
ئالــوودەی بــێ خــان و مــان  .نێــوی دەکردبــوو ســنە .کــەس زاتــی
نەدەکــرد دەمــەو ئێــواران لــە تەنیشــتی گۆڕســتانەکەی ‹›تایلــە››وە
تێبپەڕێــت چوونکــە لەوانــە بــوو ســنە ودارو دەســتەکەی رێگایــان پــێ
بگــرن و ڕووتیــان بکەنــەوە  .زۆربــەی ئــەو ڕۆژانــە کــە ســنە ڕێــگای
بــە ب ـرا ودایــک و جــار و باریــش پیــرە پیــاو و پیــرە ژنــان دەگــرت ،
ئەفســەری ئیشــکچی و مەعموورەکانــی ئــاگادار دەکـران و دەهاتــن و
ســنەیان قۆڵبەســت دەکــرد و دەیانــرد بــەاڵم هەرکــە ســنە هەنــگاوی
دەنایــە کەاڵنتەرییــەوە ئەوەنــدە دەیقیژانــد و جنێــوی دەدا کــە
ناچــار دەبــوون پــاش چەنــد کاتژمێرێــک بــەری بــدەن و خۆیــان لــە
دەســتییەوە ڕزگار کــەن.
براکانــی ســنە لــە گــەڵ ئەفســەری مافیــا ڕاوێژیــان کــرد و ئەفســەر
گوتــی›‹ :ئێــوە ماڵەکەتــان بفرۆشــن وخۆتــان لــە ســنە ون بکــەن ،ئــەم
کچــە یاخییــە دابنێــن بــۆ مــن یــا ڕای دێنــم بــە دڵــی خــۆم یــان ›‹ ....
براکانــی ســنە ماڵەکەیــان فرۆشــت و خۆیــان ون کــرد .ئەدرێســی ماڵی
نوێیــان بــە کەســیش نــەدا  .ســنە تــا ماوەیــەک لــە دوویانــدا دەگــەڕا
و چەقــۆی لێیــان تیــژەوە دەکــرد بــەس نەمابــوون ،ڕۆیشــتبوون.
ئیــدی گــوڵ و گاڵویشــیان نەدەفرۆشــت .ئیــدی حەمباڵییــان نەدەکــرد.
بــەردی گــۆڕەکان لــە جێــی خۆیانــدا مابوونــەوە و کــەس لــە بیــری
جێبەجــێ کردنیــان نەبــوو .ســنە ئیــدی نەیتوانــی بیاندۆزێتــەوە .ئیدی
دەســتی پێیــان نەگەیشــت  .بۆیــە ســەرگەردانرت لــە هەمــوو کاتێــک
نەیدەزانــی چ بــکات .زۆر مانــدوو بــوو .دوو ڕۆژ بــوو کــە نەیتوانــی
بــوو پــاروە نانێــک وەدەســت بخــات .خومــاری خوماریــش بــوو .دەم و
لــووت ودەســت وقاچــی دەخــوران  .لــە برینەکانــی خوێــن چۆڕەیــان
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دەکــرد .تــا ئــەو ڕادەیــە کــە ئیــدی هاوماڵــە ئالوودەکانــی نەیاندەوێـرا
لەگەڵیــدا دابنیشــن .خۆیــان لــێ دوور دەخســتەوە .دواییــن شــەو لــە
گۆڕســتانی تایلــەدا ســنە تــاق وتەنیــا شــەوی بــە ڕۆژ گەیانــد  .تەنیــا
یــەک کەســیش لــەوێ نەمابــوون .خۆیشــی وەکــوو مــردووەکان ،
وەکــوو تارماییــەکان لــە نێــوان گۆڕەکانــدا دەســووڕایەوە و ئەرسینــی
دادەبارانــد.
ســنە دواییــن ڕۆژ تاکــوو ئێــوارە خــۆی ڕاگــرت ،برســی وتینــو
ونەخــۆش وخومــار خــۆی دەکــردە کێــش و وەکــوو مــاری برینــدار
خــۆی دەخشــاندە ئــەم کــۆاڵن و ئــەو کۆاڵنــدا  .لــە کۆتاییــدا ڕۆیشــتە
بــەر کەاڵنتەریەکــە .بــە ڕێکــەوت ئەفســەری ئیشــکچی ئــەو شــەوە
نــەورە شــەوی بــوو .یەکێــک لــە مەعمــوورەکان هەواڵــی هاتنــی
ســنەی بــۆی بــرد .ســنەیان بــردە هۆڵەکــەوە و ئەفســەرەکە نیــگای
خشــاندە ســەر ئــەو ســیامیە کــە ســنە بــۆ خــۆی درووســتی کردبــوو
 .ســنە وەکــوو پەڕەســیلکەیەکی نیگــەران دەلەرزیــا و دەچۆقیــەوە.
ئەفســەر ئامــاژەی کــردە مەعمــوورەکان و خێـرا کەاڵنتــەری چــۆڵ
ک ـرا .ســنە دەچۆقییــەوە و ئەفســەر تێلــی بــۆ براکانــی ســنە کــرد کــە
بــە شــەوق وزەوقــەوە خەریکــی ئیــش کــردن بــوون لــە گەڕەکــی
نوێــدا  ،نــە گوڵیــان دەفرۆشــت نــە گــواڵو  .ئیشــێکیرت بــوو ،ئیشــێکیرت.
ئەفســەر دەمــی لکانــدە گووشــیەکەو شــتێکی گــوت  .ســنە لــەو
وتەیــە تێنەگەیشــت .پاشــان ئەفســەر هەســتایە ســەر خــۆی و لــە
ســنە نزیکــەوە بــوو .گوتــی ››:برســیتە؟›› ســنە ســەری دانەوانــد و
هیچــی نەگــوت .ئەفســەر ڕۆیشــتە ژوورەکــەی خــۆی و لــە ســەر
خــۆ و ئــارام لەفەیەکــی لــە عەالگــە ڕەشــەکە دەرهێنــا و لــە ژوورەکــە
هاتــە دەرێ و لەفەکــەی بــەرەو ســنە گــرت .ســنە دەلەرزیــا وهیچــی
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نەدەگــوت ،لەفەکــەی وەرنەگــرت و وەکــوو خــۆی مایــەوە  ،ڕەش
وڕووت و نیگــەران لەشــی لــە لەرزینــدا بــوو  .ئەفســەر لەفەکــەی
لــە زاری ســنەدا نزیکــەوە کــرد .ســنە قەپێکــی بچووکــی لێــی گــرت
بــەاڵم خێـرا تفــی کــردەوە ســەر زەوینەکــە و هۆلەکــەی شــپرز کــرد.
ئەفســەر کاردانەوەیــەک نەبــوو تەنیــا بــە بێزارییــەوە ســەیری
ســنەی دەکــرد و نــاکاو لەفەکــەی خســتە ســەر میزەکــە و پشــتی
لــە ســنە کــرد و بەئارامــی دەســتی کــردە هــات وچوویەکــی نــەرم
و تێفکریــن و خوراندنــی ڕیشــە خەنەیەکــەی  .نزیکــەو چەنــد
خولــەک هــەروا تێپــەڕی .کەســیان هیچــی نەدەگــوت  .ئەفســەر
جگەرەیکــی داگیرســاند و لــە لێــوی ســنەوە نزیکــی کــرد  ،نــاکاو ســنە
تــووڕە هەڵگــەڕا و دای بــە ژێــر دەســتی ئەفســەرەکە و دەســتی کــردە
قیــژە قیــژ و جنێــو دان .ئەفســەر زللەیەکــی لێــدا و تــووڕی دایــە بنــی
هۆڵەکــەوە .ســنە هیســریکانە دەیقیژانــد  .کــەس نەیدەوێــرا بێتــە
هۆڵەکــەوە  .ئەفســەر بــەو پــەڕی تووڕەییــەوە لــە ســنە بــەر بــوو.
بــە مســت ولەقــە لێــی بــەر بــوو .لێــی دەدا وکفــری پێدەکــرد و هــەر
تێنەگەیشــت کــەی و پــاش چەنــد خولــەک ســنە بێدەنــگ بــوو،
هــەر لێــی دەدا و تفــی لێدەکــرد و جنێــوی پێــدەدا  .لــە کۆتاییــدا
مانــدوو و هیــاک و داخ و تــژی لــە تووڕەیــی وازی هێنــا  .کــە
بــاش هاتــەوە ســەر خــۆی بینــی ســنە خوڵپانــی خوێنــە و ســەری
داتڵیشــیاوە و بەشــێک لــە مێشــکی داپژاوەتــە ســەر زەوینــی
بــن شــوورای هۆڵەکــە  .تۆزێکیــر هاتــە خۆیــدا و وریــا هەڵگەڕایــەوە.
دانەوییــە ســەر لەشــە بــێ گیانەکــەی ســنە .تێگەیشــت کــە کاری لــە
گــەڵ ســنەدا تــەواو بــووە .خێ ـرا بانگــی لــە مەعموورەکانــی کــرد و
لــە گیرفانــی پاڵتوەکــەی دەســتە کلیلێکــی دەرهێنــا و لــە دووی
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کلیلــی ڕەقمــی ‹››››٨٩دا گــەڕا  .کلیلەکــەن زۆر بــوون و هەرکامەیــان
خاڵێکــی بچووکــی ڕەنگیــان پێیــەوە بــوو وەکــوو نیشــانە نیشــان کـرا
بــوون .جرینگــە جرینگــی کلیلــەکان خەریــک بــوون هەمدیســانەوە
شــێتی بکــەن  .لــە بــەر خۆیــەوە و کــپ  ،کــپ دەیبۆڕانــد  »:ئــەی
جنــدە ...جنــدە کۆجایــی ئاخــە ‹› واتــە جنــدە لــە کوێیــدا ئاخــر  .ئیــر
مەبەســتی لــە جنــدە کلیلەکــە بــوو یــان کەســێکیرت ،کــەس نەیزانــی.
مەعموورەکانــی بــە ترســەوە ســەیریان دەکــرد و نەیاندەوێــرا لێــی
نزیکــەوە بــن .لــە کۆتاییــدا کلیلەکــەی دۆزییــەوە .کلیلێــک بــوو بــە
خاڵێکــی ڕەشــی ورشــەدارەوە  .لەســەر کلیلەکــە نــوورسا بــوو››››٨٩
 .ئەفســەر بــەو پــەڕی تووڕیــی و لــە هەمــان کاتــدا شــپرزییەوە
داخوڕییــە مــل مەعموورەکانــدا ››:خێــرا کەن..هــا دەی درەنگــە›››
مەعموورەکانــی بــێ هیــچ پرســیارێک دەســتبەکاری کــۆ کردنــی الشــە
دافلیقاوەکــەی ســنە بــوون.
زۆری نەخایانــد بــوو کــە خرینگــە خرینگــی گیرفانــی براکانــی ســنە
گەیشــتبووە تەشــق و لــە زەوق وشــەوقی کوڕەکانیــدا بــوو کــە
پــوورە مینــاش هاتبــووە ســەر زەوقــی ژیــان و دڵخــۆش هەڵگــەڕا بــوو.
ئــەوان هــەر تێنەگەیشــن و نەیانزانــی کــەی و لــە چ کاتێکــدا تێلیــان
بــۆ ک ـرا کــە ‹›وەرن الشــەی کچەکەتــان وەربگــرن›‹ .
بــە خێرایــی ڕۆیشــن  .بــەرەو کەاڵنتەریەکــە ڕۆیشــن .بــێ دەنــگ و
زۆر جیــددی ڕۆیشــن  .دایکــی دوو دڵــۆپ ئەرسینــی داوەرانــد و
براکانــی هیــچ.
ئەفســەرەکە بــە ڕێــز و حورمەتــەوە ڕووی لــە دایکــی ســنە کــرد و
گوتــی  ››:نازانیــن کــەی و چۆنــا و چــۆن و لــە الیــەن چ کەســێکەوە
و لــە ســەر چــی کچەکەتــان ڕۆیشــتووەتە ئــەو شــووقەیەدا چوونکــە
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شــووقەی  ٨٩هیــن کابرایەکــی بازرگانــی زۆر پــارەدارە کــە لــە
هەندەرانــدا دەژیــت و جــار وبــار بــۆ کارە بازرگانییەکانــی دێتــەوە
ئەمشــارە و بــۆ ماوەیەکــی کــورت لــە شــووقەکەیدا نیشــتە جــێ
دەبێــت و پاشــان دەگەڕێتــەوە بــۆ هەنــدەران»».
ئەفســەرەکە بــە خەمــەوە ڕووی لــە براکانــی ســنە کــرد و گوتــی››:
بەداخــەوە بــۆ خۆشــکە باشــەکەتان ،بەڕاســت سەرەخۆشــیتان لــێ
دەکەم...هیــودارم دواییــن خەمتــان بێت..خۆتــان خــۆش››.
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پیاوێـــــــک کە بەردەوام خـــەو بە سەندرێالوە دەبینێت
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پیــاوە خوڵەمێشــییەکە هەرکــە دەگەیشــتە بــەر ئاوێنەکــە خێــرا
دەســتی بــۆ بۆینباخەکــەی دەبــرد و دەیڕوانییــە دەم وچــاوە پــڕ
چــرچ و لۆچەکــەی و نیگایەکیشــی دەخشــاندە ســەر قــژە مــاش و
برنجیەکانییــەوە و زمزمــەی دەکــرد« :ئــاااای لــە مــن . .کــە چەنــد
پیاوێکــی خوڵەمێشــیم» .بــەڕووی خۆیــدا بــزەی دەبــردەو و دوو
پڵتۆکــی بــە ئارامــی دەوەشــاندە ســەر ســینکی کراســەکەی و بــە
ڕزامەندییــەوە دوو ســێ فیکــەی دەکــرد و لــە مــاڵ دەچــووە دەرێ.
بەیانیــان کاتژمێــری دە لــە خــەو هەڵدەســتا و باوێشــکێکی لێــدەدا و
تــەواو جەســتەی بــەو باوێشــکەوە دەپڵکانــدە خۆشــییەکی ســەیرەوە.
کــە لــە قەرەوێڵەکــەی دادەبــەزی بــزەی دەبــردەوە و دوو ســێ
مســتی دەکوتایــە ســەر ســینکی و لــە چەشــنی تــارزان نــزم و کــپ
دەیبۆڕانــد و دەچــووە بــەر ئاوێنەکــە و بــەرز دەیگــوت« :بەیانیــت
بــاش ئــەی پیــاوی خوڵــە مێشــی››.
پاشــان دەچــووە حەمــام و بــە کەفێکــی هەندەرانــی و بۆنخــۆش
خــۆی دەششــت و بیــری لــە خۆشەویســتەکەی دەکــردەوە و تونــد
دەســتی بــە خۆیــدا دەهێنــا وخــۆی هەڵدەگووشــی و بــە دەم
گۆرانییەکــی خۆشــی فارســییەوە لــە حەمــام دەهاتــە دەرەوە« :مســتم
مســتم ســاقیا دســتم بگیــر»  . . .بیــری دەخشــایە ســەر کافــکا و
زمزمــەی دەکــردەوە« :نابــێ پیــاو قــژی بۆیــە بــکات ،چ مانایەکــی
هەیــە».
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بــۆ خواردنــی نانــی بەیانــی دەچــووە قاتــی یەکــەم ،خــۆی لــە
قاتــی دوودا دەژیــا و ژنەکەشــی لــە قاتــی خــوارەوە .تەنیــا لــە
کاتــی خــواردن و لــە بــۆ هەنــدێ ‹›کارگەلیــر›› دەڕۆیشــتە قاتــی
یەکەمــەو ،هەڵبــەت ئەویــش لــە ڕووی ناچارییــەوە ،ئەگینــا ئــەو کــە
پیاوێکــی خوڵــە مێشــی بــوو کــوا بایەخــی بــە خــواردن و ئەوانیــری
دەدا .لەقاتــی یەکەمــدا هــەر کــە چــاوی بــە ژنەکــەی و دەســتی
لــە دەســتی و دەمــی لــە دەمــی دەکــەت لــە بیــری دەچــووەوە کــە
ئــەم پیاوێکــی خوڵــە مێشــییە و نابێــت بایــەخ بــە هەنــدێ هەســتی
شــەهوانی خــۆی بــدات .تێــرو پــڕی دەخــوارد و تێــر وپڕیــش ئیــش
وکاری ژن و شــوویی و پاشــان هەمدیســان دەبــووەوە پیاوێکــی
خوڵــە مێشــی کــە دەبــوا لــە هندســتان و بــە لفــە دوانەیــی عارفــە
هێندیەکــە لــە دایــک بواتایــێ  ،واتــە ‹›پۆشــۆ›› یــان ‹›مۆشــۆ›› یــان››
شوشــو››یان کەســێکی وا....
بەیانیــان بــە دەم بیــر کردنــەوە لــە نیچــە و عارفەکانــی هندســتان
دەگەیشــتە قاتــی یــەک بــۆ خورادنــی نانــی بەیانــی و پاشــان ڕۆیشــن
بــۆ دەوام ،.هەڵبــەت زۆربــەی کاتــەکان ژنەکــەی لــەو عانــەدا کــە
ئــەم بــۆ نانــی بەیانــی دەگەیشــیە قاتــی یەکــەم لــە ماڵــدا نەبــوو،
لــە دووی کارو بــاری مــاڵ و پێداویســتیەکانی ژیانــی خــۆی دەچــووە
دەرەوە .کەوایــە ئــەو بەیانیانیــش چــاوی بــە ژنەکــەی نەدەکــەوت.
ژنــە هەمــوو بەیانیــەک خوانێکــی خۆشــی بــۆی دەڕازانــدەوە و خــۆی
لــە مــاڵ دەردەچــوو .خوڵەمێشــییەکە چاشــتانەکەی بــە تــام و
چێژێکــی زۆرەوە دەخــوارد و دواتــر دەکەوتــە پەلــە پــەل و خێــرا
فڵچــەی ددانــی دەدا وخــۆی بــە جلــو بەرگێکــی جــوان دەڕازانــدەوە
و دووبــارە بــەر ئاوێنــە و بیــر کــردن لــە عارفــە هێندیــەکان و
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مێدیتەیشــن و دڵدارەکــەی و سێکســی ژنــە ژاپۆنییــەکان و خوانــە
خۆشــەکانی ژنەکەی و پیاســەی هەینیان و موناقشــە فەلســەفیەکان
و هەمــوو پیــاوە خوڵەمێشــیەکانی دونیــا تەنانــەت هیدایەتــی فــارس
زمانیــش .لــە ئوتومۆبیلەکــەی ســەردەکەوت ،لەگــەڵ ئــەوەدا کــە
هەســتی دەکــرد پیاوێکــی خوڵــە مێشــییە ،بــە خێرایــی لێــی دەخــوڕی
 .بــە دەم لێخوڕینــەوە جنێــوی بــەو دنیاییــە دەدا « :ئاخــو بارودۆخــی
ئــەم کوردســتانە کــەی چــاک دەبێــت»« ...ئامــان لــەو خەڵکــە
نەفامــە» ›‹ ،ئــەک لــە دایــک ›‹ ، ››....ســەیر ســەیر ئەشــا ئــەو ژنــە
گەمژەیــە چــۆن ڕێــی پێــدراوە ســیاقەت بکــەت هــەی گــوو بــە ڕیشــی
باوکــت بــۆ شــۆفێریت ‹›  .جنێــوی دەدا بــە خەڵکــی تێنەگەیشــتوو لە
یاســاکانی شــۆفێری  ،بــە پۆلیســی چوارڕێیــان و بــە چ ـرای ترافیــک و
بــە حکوومەتــی گێــل و گەمــژە و بــە ژنــە ســۆزانییە زۆر گرانەکانیــش
چوونکــە ئــەو ژنانــە زۆر جــوان بــوون و دەســتی خەڵکانێــک وەکــوو
ئــەم نەدەکەوتــن و بــەم بۆنــەوە حکوومــەت و یاســا و زل هێــز
وســواڵکەر و بانزینــی گــران و گۆشــت فــرۆش و خاوەنکارەکــەی
و هەمــوو فەلســەفەکان و بــە گشــتی تــەواو دونیــای بــە تاوانبــار
دەزانــی و لــە هەمــان کاتیشــدا پێــی وابــوو لفــە دووانــەی عارفێکــی
هێندیشــە .لــە دەوامــدا بــە تووڕەیــی دەردەکــەوت .هەمــوو کاتێــک
بــە نــاو چــاو گرژییــەوە ســەیری خەڵکــی دەکــرد بــە تایبــەت ئافرەتــە
جــوان و قەڵــەوەکان ،دەنگــی لێیــان بــەرزەوە دەکــرد و بــە دزییــەوە
بــێ ئــەوە خۆیشــی تێبگەهێنێــت بــۆ ســمت و کەمــەری ئــەو ژنانــە
دەیڕوانــی و نــاکاو بیــری دەکەوتــەوە ئــەم خــۆی بــۆ خــۆی خوڵــە
مێشــییەکی ئێگجــار تــەواوە و نــاکاو دەینەڕانــد « :کــورە بابــە مــن
دەبــووا لــە هندســتان لــە دایــک دەبــووم نــەک لــەم واڵتــە . .بریــا
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کەســێک منــی دەکوشــت.. .ئــااای کــە خــاس دەبــووم ئەوکات...بریــا
کەســێک منــی ژاکاوی دەچنی.....ئــای کــە مــن تــووڕەم تــووڕە››.
لــە کاتــی ئیــش و کاردا ،لــە ژوورە تایبەتییەکــەی ،جــار و بــار کــە
ژوورەکــەی چــۆڵ دەبــوو هەوڵــی دەدا خــۆی بــە مێدیتەیشــنەوە
خەریــک بــکات و ڕۆحــی خــۆی هیپنۆتیــزم بــکات و بینێرتــە ســەر
دڵــدارە هەندەرانییەکــەی .بــەردەوام لــە شــک و گومانــدا بــوو،
هەســتی دەکــرد دڵدارەکــەی خەیانەتــی لــێ دەکات و هەمــوو
ڕۆژێــک لــە گــەڵ پیاوێکیــردا دەخەوێــت .هەڵبــەت بــە دزی
خۆیــەوە وا بیــری دەکــردەوە ،خــۆی لــە خــۆی گێــل دەکــرد ،واتــە لــەو
خەیااڵنــە خــۆی گێــل دەکــرد  ،چوونکــە ئــەم خــۆی بــە پیاوێکــی
خوڵــە مێشــی دەزانــی و عــاری لــە ئێرەیــی و مێرەیــی دەهــات و
نەیدەوێ ـرا خــۆی غیــرە بکاتــە ســەر شــتێک بــە نێــوی ژن .لــە کاتــی
مێدیتەیشــنەکانیدا هەرکــە کــەس دەهاتــە ژوورەکــەی و خەڵەوەتــی
لێــی تێــک دەدا ،بارانــی جنێــوی بــە ســەر کەســەکە دادەبارانــد و
تووڕەییەکــەی دووقــات دەبــووەوە .دونیــای بــە تاوانبــار دەزانــی و
کەســەکەی وا لــە ڕوو دەبــرد کــە کاب ـرا پێــی وابــوو کــە تاوانــی لــە
دەرحــەق پێغەمبەرێــک کــردووە.
ئێــواران پــاش دەیــان موناقشــەی زەرد و ســوور لــە ســەر فەلســەفەی
کــۆن و ئێســتا و عیرفــان و ئاییــن لــە گــەڵ هاوکارەکانیــدا ،هیــا ک
و مانــدوو دەهاتــەوە بــۆ مــاڵ ،یــەک دوو چرکــە گوێــی لــە دەنــگ و
دوونگــی مــاڵ هەڵدەخســت و دواتــر دەچــووە ژوورەکــەی لــە قاتــی
دوودا و دەرگای هۆڵەکــەی قفــڵ دەکــرد و لــە ســەر ســەندەڵییەکەی
دادەنیشــت و چاوەکانــی دەنووقانــد و دە جــار قــووڵ و لــە ناخــەوە
هەناســەی هەڵدەکشــا و پاشــان بــە خەیاڵێکــی ئاســوودەوە فیلەمــی
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ســووپەری دەخســتە ســەر لەبتابەکــەی.
زۆرتــر حــەزی لــە هیەنــە ژاپۆنییــەکان بــوو ،پاشــان بــە دەم ڕووتــەوە
بووینــدا مەرشووبێکــی فێنکــی تــێ دەکــرد و قومێکــی هەڵدەقۆڕانــد
و ڕەقەمــی دڵدارەکــەی دەگــرت و نزیکــەی  ٤٠دەققــە پێکــەوە
دەدوان .هەڵبــەت گفتگۆیەکــی زۆر ڕۆشــنبیرانە و خوڵــە مێشــیانە لــە
ســەر فەلســەفە و ئەدەبیــات و بەتایبــەت کارکــردی یوونــگ لــە بــاری
دەروونییــەوە لــە ســەر ئەدەبــی ئێرۆتیــزم و بۆچوونەکانــی فرۆیــد و لە
هەمــان کاتیشــدا ســەیری فیلمەکــەی دەکــرد و هەرگیــز نەیدەهێشــت
دڵدارەکــەی لــەو وەزعــەی تێبگەیێــت و بــەو پــەڕی ڕووناکبیرییــەوە
گفتگــۆی دەکــرد  .پاشــان کــە هەســتی بــە ئارامــی دەکــرد و مورتــاح
دەبــوو  ،بــێ ئــەوە دڵدارەکــەی تێبگەیەنێــت ماڵئاوایــی لێــی دەکــرد
و لــە ســەر قەرەویڵەکــەی خــەوی لێــی دەکــەوت ،خەوێکــی زۆر
قــووڵ و خــۆش .ئــەو پیــاوە خوڵــە مێشــییە هەڵبــەت هیچــکات
بــۆی ڕوون نەبــووەوە کــە بۆچــی زۆربــەی شــەوەکان خــەو بــە
ســیندرێالوە دەبینێــت .زۆر حــەزی لــە ئەدەبــی فارســەکان بــوو و
دەیزانــی فارســەکان بــە ســیندرێال دەڵێــن «دخــر خاکســر نشــین»
واتــە کچــی دانیشــتوو لەخوڵــە مێــش»  .ئــەو شــەوانە کــە خــەوی بــە
ســیندرێالوە دەدەی بیــری «یوونــگ» دەکــەوت و زۆرتــر و زۆرتــر و
زۆرتــر لــە هەمیشــە حــەزی لــە ژیــان دەکــرد .هەڵبــەت بــە دزییــەوە،
بــە دزی خۆیــەوە ،ئەگینــا بــڕوای بــە خــۆی هێنــا بــوو کــە ئــەم
پیاوێکــی خوڵــە مێشــیە و بایــەخ بــە ژن و ســۆزانی و ژیــان نــادات و
بــەردەوام لــە دووی کەشــفی ڕەهەندەکانیــری ژیاندایــە و هــەر دەبــوا
لــە هندســتان بــە لفــە دووانەیــی عارفێکــی هنــدی لــە دایــک ببوایــێ.
عارفێــک بــە نێــوی میشــۆ  ،تیشــۆ  ،فیشــۆ یــان شــتێکی وا.
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پێــم نەگوتبــوو دەمهەوێــت بچــم ،بــەس ئــەو پێــی وابــوو كــە
گوتوومــە دەڕۆم  .هێڵــی ئینتەرنێتەكــەم بــە هێــز نەبــوو ،لێكــدا
 ،لێكــدا دەپچــڕا ،پێــی وابــوو كــە نووســیوومە مــن دەچــم  ،بــەس
گرنــگ ئــەوە بــوو كــە ئــەو نەیگــوت مــەڕۆ ،منیــش فەیســبووكم لێــی
داخســت و لەخــەت دەرچــووم .بــۆ خــۆم ڕۆیشــتم .ڕۆیشــتم تاکــوو
گەیشــتمە شــەقامێكی هــەزار ڕەنگــی پاییــزی.
هەمــوو شــتێك لــەوێ ڕەنگیــن بــوو .بــە دەم ڕۆیشــتنەوە هەســتم
بــە ســێبەری پەلەوەرێكــی مــەزن كــرد ،لەئاســانی ســەر ســەرمدا
دەســووڕایەوە .پەلەوەرێكــی خۆڵەمێشــی بــوو لەچەشــنی هەڵۆیەكــی
زۆۆۆر مــەزن .لەچاوتروكانێكــدا چنگــی پێمــدا كــرد و هەڵمیگــرت
بــەرەو ئاســانێكی خۆڵەمێشــی دای لــە بــاڵ .
پەلــەوەر وەكــوو گەردەلــوول راپێچمــی كــردو بــەرەو ســەرەوەی
هــەورەكان بردمــی .بــۆ نێــوان هێالنەیەكــی خۆڵەمێشــی لەڕەنگــی
چاوەكانــی خــۆی بردمــی.
پــاش ماوەیەكــی كــورت پەلــەوەر خواردنێكــی ســەیر و ســەمەرەی
هێنــا و لەبەردەمــی منــدا داینــا .نەمدەزانــی چییــە و لــە چــی ســاز كرا
بــوو ئــەو خواردنــە ،بــەس مــن لێــم خــوارد تەنیــا لــە بــەر ئــەوە كــە
لەبرســاندا نەمــرم .تــا چەنــد ڕۆژێــک پەلەوەرلــەو خواردنــەی دەهێنــا.
بەخواردنــی ئــەو خوراكــە نەتینــووم دەبــوو نــە برســی و تەنیــا کاری
پەلەوەرکــەش ســەیری کردنــی مــن و بــەس .
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بەچــاوە خۆڵەمێشــیەكانییەوە قــووڵ و قووڵــر ،بەڕامانــەوە ســەیری
منــی دەكــرد .پــاش چەنــد رۆژ پەلــەور ڕۆیشــت و ئیــدی نەگەڕایــەوە
 .منیــش برســی و تینــو بــە تەنیــا لــەو هێالنەیــە مامــەوە .
پاییــز كوڵمــی لــە كوڵمــی زســتان ســواند بــوو .هــەوا ســارد و ســارتر
دەبــووەوە ،منیــش برســی و تەنیــا لــەو هێالنــە ئاســانییەدا لــەو
بەســەرهاتەم بیــرم دەکــردەوە .
ڕۆژێــك گەیشــت كــە لــە هەورەکانــی ژێــر هێالنەكــە بەفــر داوەرییــە
خــوارێ .مــن لــەو هێالنەیــەوە ســەیری كلــوە بەفرەكانــم دەكــرد و
گریــان گرتبوومــی ›‹ .ئایــا كــەی زســتان دەگەیشــتە ئامێــزی ئــەم
هــەورە كــە هێالنــە خۆڵەمێشــییەكەی منــی لەســەر هەڵگرتبــوو.؟››
پەلــەوەر ئیــدی نەگەڕایــەوە .مــن دوور دەمڕوانــی و ڕۆژ لــە دوای
ڕۆژ هەســتم دەکــرد کــە ئیــدی نەبرســیم دەبێــت و نــە تینــوو.
تەنیــا هەســتم دەكــرد كــە گۆڕانێــك لــەپ ێشــدایە .گۆڕانەکــە خەریک
بــوو بــە ســەر منــدا بێــت چوونکــە منیــش خەریــك بــوو ڕەنگــم
بگۆڕدرێــت بــۆ ڕەنگــی خۆڵەمێشــی  ،خەریــك بــووم لەچەشــنی
هێالنــە و هەورەكانــم لێدەهــات.
پــاش بەفــر ،بــاران دەســتی پێكــرد  .لــەو ســەرەوە هەســتم دەکــرد
وەرزەکان لــە گۆڕینــدان .ســەرەتا بەفــر دابــاری و پاشــان بــاران .
لــە حاڵێکــدا دەبــوا ســەرەتا بــاران بباریایــێ دواتــر بەفــر بــەاڵم بــە
پیچەوانــەی یــەک دادەباریــن بەفــر وبــاران.
خــوڕ  ،خــوڕ بارانــی پاییــزی رووی لــە زســتان كــرد بــوو ،ســاردی
ســارد .پەلــەوەر نەهاتــەوە ،منیــش بــەو پــەڕی خەمــەوە دەســتم
كــردە گریــان.
وا دەگریــام بەخــوڕ ،هــەر دەگریــام بێوســتان دەگریــام ،بــەدەم
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گریانــەوە لەبەرێکــەوە خۆڵەمێشــیرت دەبوومــەوە .ڕێــك وەکــوو
ڕەنگــی پەلەوەرەكــەم لێهاتبــوو.
وا دەگریــام كــە هێالنەكــە لێوانلێــو ببــوو لــە دڵۆپــە فرمێســكەكانی
مــن .ئاســانی ژێــر هێالنەكــەش هــەروا لــە بارینــدا بــوو  .مــن
و ئاســان بــە خــوڕ لــە بارینــدا بوویــن ،ئــەو بەبــاران و منیــش
بەفرمێســكەكانم .دونیامــان خوســاندبوو .
كــە ســەرم بــەرزەوە كــرد بینیــم كــە تەنیــا یــەك گەواڵــە هــەور لەنێوان
چاوەكانــی ئاســاندا ماوەتــەوە ئەویــش خەریــك بــوو لەزووتریــن
كاتــدا ببێتــە بــاران .ســارد بــوو ،زۆر ســارد .
ئیــدی ســەبر کــردن بــێ ســوود بــوو بۆیــە خۆمیــش كوڵمــم لــە كوڵمــی
ئــەو وەرزە ســواند و بڕیارمــدا ببمــە بــاران وەكــوو فرمێســكەكانم .
ســەرم داخســتەوە .دیســانەوە دەســتم پــێ كــردەوە هــەر دەگریــام.
دیــار بــوو بەفــر لــە ئارادایــە  ،بەفرێکــی ســارد .دەتگــوت دونیــا
کەوتووەتــە بازنــەی بەفــر و بارنــدا .
پــاش ماوەیەکــی کــورت ئاســەوارێك لەهــەورەكان نەمابــوو تەنانــەت
هەورەکــەی ژێــر هێالنەكــەی منیــش بــێ ئــەوە کــە مــن هەســتم
کردبێــت ببــوو بەبــاران و داباریبــووە ســەر زەویــن  .نیوەیــەك
لەهێالنەكەیــش خەریكــی داباریــن بــوو ،ئەویــش ببــوو بــە بــاران.
تەنیــا مــن مابوومــەوە لــەو ئاســانەدا.نە هــەور و نــە هێالنــە
هیچیــان نەمــا بــوون و لێزمــە بــاران لــە بارینــدا بــوو کــە منیــش
بڕیارمــدا کــە ببمــە بارانێكــی ســارد .
داخــۆم چ پێوەندییــەك بــوو لــە نێــوان ئاســان و مــن و هێالنــە و
پەلەوەرێكــی مەزنــدا؟ هــەر تێنەگەیشــتم..
نیوەیــەك لەمــن ببــوو بەبــاران یــان فرمێســك نازانــم تێكەڵــی یــەك
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ببوویــن و ســەیر لــەوەدا بــوو کــە چــاک تێگەیشــتم کــە تەنیــا لــە مــن
هــەردوو چــاوم و زارم مــا بــووەوە .
زارم كــە دیــار نەبــوو چ دەڵیــت  ،ئایــا دەیگــوت  ›‹ :ئــاااە؟›› یــان ‹›
پەلەوەرەكــە لەكوێیــت؟›› یــان ‹›چ ســاردە؟››نازانم زارم چــی دەگــوت.
ســەیریانم كــرد  .ســەیری چاوەكانــم و دەمــم ،كــەی دەیانوێــرا
ئەوانیــش كۆتایــی بەخۆیــان بهێنــن›‹ ...ئــەی چــاااو ،ئــەی دەم خێ ـرا
كــەن درەنگــە››...
خەریــك بــووم کۆتایــی بهێنمــە هەمــوو شــتێک كــە نــاكاو لــە
دوورەوە لــەن ێــوان بــاران و ڕەهێڵــەدا ،پەلەوەرەكــە بــەرەو مــن
دەرکــەوت  ،پەلــەوەر باڵــی لێــدەدا و دەهــات ،ئیــدی خەریــك بــووم
یەكســەر ببمــە بــاران وفرمێســك كــە پەلــەوەر هــات و بــە چنگەكانــی
هەڵمیگرتــەوە بــەرەو زەویــن.
پەلــەوەر دونیــای لــە بــەر چاومامنــەوە كــردە تــەم و مــژ و لــە
چاوتروكانێكــدا لەســەر زەویــن دامــی نــا .وەكــوو جــاری جارانــم
لێهاتبــووەوە .ژنێكــی تــەواو رێــك و پێــك .بەجووتێــك چــاو و دەم و
دەســت و قاچــەوە ،وەكــوو پێشــرم لێهاتبــوو.
ڕامدەكــرد لــە شــەقامێكی پاییزیــدا و دەمهەویســت بگەڕێمــەوە
ســەر هێڵــی خــاوەی ئینتێرنێتــەوە و نازانــم ئەمجــارە لــە مەســینجرەوە
بڵێــم ‹›بیــرت ناكــەم››؟ یــان لــە فەیســبووكەوە بڵێــم ‹›شــەرت بێــت
ئیــدی نەهێڵــم بگەڕیتــەوە»؟
ڕامدەكــرد  .ســێبەری پەلەوەرێكــی ئێگجــار مــەزن بــە ســەر ســەرمەوە
بــوو ،كــە جــوان ســەیرم كــرد پەلەوەرێــك بــوو زەردی زەرد دەقاودەقی
من .
بڕیاڕمدا كە لەفەیسبووكەوە پێی بڵێم›‹ :ڕۆحەكەم››.
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ڕامدەكــرد لەشــەقامێكی پاییزیــدا  .ئایــا ئێســتا مبگرێــت یــان تاوێكیــر،
ڕامدەكــرد و زمزمــەم کــرد ‹›قەشــەنگەكەم››.
رامدەكــرد لەحاڵێكــدا منیــش زەردی زەرد هەڵگــەڕا بــووم لەچەشــنی
پەلەوەرەكــە  .لەدڵــی خۆمــدا گوتم››ئازیزەکــەم بگەڕێیــەوە››.
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دەسکەوتی الفاوە ڕەشەکە
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ســی و چهنــد ڕۆژی ڕهبــهق لــه پێكهاتنــی ئــهم چــااڵوه بــێ بنــه
تێدهپهڕێــت و لــه ههمــان مێژویشــدا بــوو كــه الفــاوه ڕهشــهكه
هــات و ه ـهزاران شــتی لــه گ ـهڵ خــۆدا بــرد.
ههڵبــهت پــاش ئاکامــی الفاوهکــه بــوو کــه ئــهم چــااڵوه بــێ
بنــه ،ب هرانبــهر بــه بینــای ســهرگوڵ دهركــهوت و خهڵكــی بیناکــهی
دڵپــهرۆش کــرد و لــه ههمــان کاتــدا خهڵکهکــه کهوتنــه بازنــهی
چاوهڕوانیەکــی کوشــندهوه.
الفــاو پــاش بیســت كاتژمێــر ئاكامــی پــێ هــات و چااڵومــان لــێ
وهدهركــهوت .خهڵكــی بینــای ســهرگوڵ تهلیفۆنیــان بــۆ دایرهكانــی
پۆلیــس وشــارهوانی و كارهبــا و ئــاو كــرد.
پــاش یــهك كاتژمێــر چهنــد بهرپــرس وکارمهنــدی ئــهو دایرهگهلــه
خۆیانیــان گهیانــده ب ـهر دهرگای بیناک ـه و دهســتیان كــرده قســه
و بــاس و ڕاوێــژ کــردن و ههڵســهنگاندنی بارودۆخــی چااڵوهكــه.
پــاش ماوهیــەك قس ـهو باســی بــێ ســەر وبــەر ههموویــان هاتنــه
س ـهر ئ ـهم ڕایــه كــه باشــرین ڕێــكار ئهویــه كــه جــارێ خهڵكــی
بینــای سـهرگوڵ خۆیــان لــه چااڵوەكــه بپارێــزن و لێــی نزیــك نهبنـهوه
تاکــوو لــه كاتێكــی دابیــن ک ـراودا پســپۆڕان بنێرنــه س ـهری بهڵکــوو
کێشــهی ئــهو چــااڵو ه چارهســهربکرێت .
كهســێكیش لــه تهنیشــتی چااڵوهك ـهدا ،تابڵۆیەكــی ســووری دانــا كــه
لــه سـهری نــوورسا بــوو »:جێــی مهترســیه».
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چااڵوێكــی سهرســووڕهێنهر بــوو .نــه ئــاوی تێــدا بــوو و نــه هیــچ
شــتێكیرتی پێیـهوه دیــار بــوو ،تەنیــا بۆنێكــی كــۆن و زۆر نامــۆی لــێ
بــاو دهبــووهوه.
ههڵب ـهت وا نهبــوو كــه بۆنهک ـه ب ـه بهرباڵویی ـهوه بگات ـه ئهوپ ـهڕی
شــهقامدا ،نــا ،وا نهبــوو ،بهڵكــوو تهنیــا ئهگــهر زۆر لــه چااڵوهكــه
نزیــك ببواییتــەوە هــه ســتت بـهو بۆنــه كــۆن و مێژوییــه دهكــرد.
بۆنێــک کــه ئهگــهر ههســتت پێــی بکردایــێ بێگومــان تــژی
دهبوویــت ل ـه ناهومێــدی و خهمۆکــی و ل ـه پــڕ ش ـهوهزهنگی خ ـهم
دهرونتــی دادهتهنــی وتووشــی نەهامەتــی و خهف ـهت دهبوویــت .
بــەس پرســیار ئــەوە بــوو کــە ئایــا ئ ـهو بۆن ـه بۆنــی چ بــوو؟
لــهو کاتــهدا کــهس نهیدهزانــی ئــهوه چیــه و بــۆ ئــهو بۆنــه وا لــه
خهڵــک دهکات و هەســتیان بــەرەو ناهومێــدی و خەمــدا دەبــات .
کــهس لێــی تێنهدهگهیشــت ،خهڵــک هــهر ئهوهیــان لــێ دههــات
کــه بــه ڕاســتی خۆیــان لــهو چــااڵوه بپارێــزن .نــهك تهنیــا ئــهوان
بهڵكــوو تهنانــهت پشــیلهیەکیش نهدههاتــه قــهرهی چااڵوهكــهدا.
مــن خــۆم هــهر چهنــده ههوڵــم دا کــه لــه وێنــهی بهرپــرس
و کارمهنــدی دایرهكانــهوه خۆمــی لــێ نزیــك بكهمــهوه ،پێــم
نهکـرا .لـه ڕاســتیدا مــن کهســێکی زۆر ترسـهنۆکم بـه تایبـهت زۆر
لــهو چــااڵوه دهترســام و نهمدهوێــرا لێــی نزیــك ببمــهوه.
مــن لــه قاتــی ســێی شــووقهی ههشــتی بینــای س ـهرگوڵدا دهژیــم.
ههمــوو شــهوێك لــه دهالقــهی هۆڵهکهمانــهو ه بــۆ چااڵوهكــه
دهڕوانــم .
ڕێــك لــه کاتژمێــری چارهکــێ بــۆ بیســت و چــواری یهكهمیــن
ش ـهوی کۆتایــی الفاوهك ـهدا بــوو كــه چــاوم بــە ســێبهری ‹›ئــەو›
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‹كــهوت .هێــدی ،هێــدی لــه ناخــی تاریكیهكــه خزایــه دهرێ .بــه
دزیی ـهوه خــۆی لــه بــن دیوارهك ـه  ،ب ـهرهو چااڵوهک ـه كشــا .پاشــان
بــه تــهواوی ئــهوم بینیــهوه .بهرزیــن بــوو ،كــوڕه چــاو ســهوز و
جوانهكــهی شــوقهی بهرانبــهرم .واتــه شــوقهی نــۆ.
بهرزیــن ،كــوڕه دهســااڵنهكهی ش ـهرمین خــان ،ل ـهو كات ـهدا ل ـهوێ
چــی دهكــرد؟ ئ ـهو مناڵــه دهبــووا ل ـهو كات ـهدا خهوتبایــێ .بــه پهلــه
دهالقــهم ئــاوهاڵ كــرد و بــه نهرمــی بانگــم لێــی كــرد »:بهرزیــن...
هــۆی بهرزیــن ل ـهوێ چ دهكهیــت؟» ب ـهاڵم لــه پــڕ بهرزیــن نهمــا ،
ل ـه بهرچاوانــم نووقــم ههڵگ ـهڕا .دهالق ـهم داخســتهو ه و ل ـهم دیــوی
شووشــهکهوه ههمدیســان بــۆ دهرهوه ڕوانیــم .
بهرزینــم لــێ دهرکهوت ـهوه  ،خێ ـرا دهالق ـهم كــردهوه  ،نــاکاو بهرزیــن
نهمایــەوە  .خــۆف دای گرتــم و دهالق ـهم داخســتهوه .حهپهســام ،چ
مانایەكــی بــوو ئهمــه؟ كــه جــوان ســهیرم كــردهوه ،بهرزینــم لــێ
دیــار کەوتــەوە  .جوڵـهم لــێ بـڕا.
هیچــم نهكــرد .وازم لــه دهالقــه هێنــا و تهنیــا بومــه ســهیركهری
بهرزینــه تهماویهك ـهی دراوســێامن  .پــاش تاوێــک  ،بهرزیــن ،س ـهری
ب ـهرزوه كــرد و دهســتی ب ـهره و مــن ڕاوهشــاند ،دەتگــوت خەریکــە
هەڕەشــەم لێــدەکات .
بەرزیــن لــەو کاتــەدا مۆبایلێكــی بــه دهســتهوه بــوو ،مۆبایلێــك
گهورەتــر لــه مۆبایلــی ئاســایی  .دهنگــی خڕهخــڕی موبایلهكهیــم
دهبیســت .ئــهو دهنگــه هــی چــی بــوو؟ پێمــوا بــوو بهرزیــن
قســهیەكی پێیــه و دهیهەوێــت شــتێكم پــێ بڵێــت ،نــهکا شــهرمین
خــان لێــی داوه وئهمیــش تــۆراوه و ل ـه مــاڵ دهرچــووه؟ هــا؟ نازانــم
بەڕاســت ،ناتوانــم هیــچ بڕیارێــک بــدەم چوونکــە شـهرمین هیچــکات
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ل ـه کــوڕه جوانهک ـهی تــووڕه نهدهبــوو چ بگات ـه ئ ـهوه ک ـه لێیــدات
 ،ئــهی کێشــه چ بــوو ،گاڵتــه بــوو یان....دهبــوا تێبگــهم ،دیســان
دهالقــهم كــردهوه ،بهرزیــن نهمــا و جهســتهی مــن لــه تهوژمــی
تــرس وخۆفــدا هــەژا و دهالقهكــهم داخســتەوە و بــۆ كاتژمێــرم
ڕوانــی .كاتژمێــر  24بــوو.
بــهر ه و دهرگای شــوقه رامکــرد ،ویســتم شــهرمین خــان ئــاگادار
بكهمــهوه  .لــه مــاڵ چوومــه دهرێ .ههتــا شــوقهی ئــهوان
چوارههنــگاو بــوو.
ڕوێشــتم.ههموو شــوێنێك تاریكــی تاریــک بــوو ،نازانــم لەســەر
چــی گڵۆپــی هۆڵهكهیــان داخســتبوو .دهتگــوت دانیشــتوانی بینــای
ســهرگوڵ بــه گشــتی مردوونــه .دهنــگ نهبــوو .چهنــد ســاتێک
ب هرانبــه ر بــه دهرگای شــوقهی شــهرمین خــان ڕاوهســتام  ،ئــهو
تاریكــی و بێدهنگیــه خســتمیه گێــژاوی دوو دڵییــهوه« لهوانهیــه
بــه ههڵــه بــم ،لهوانهیــه خهیاڵــم كردبێت،خــۆف دایگرتووم...هــا؟»
پهشــیامن بوومــهوه و بــه پهلــه گهڕامــهوه شــوقهكهی خــۆم و
دهرگاك ـهم ل ـهم دیــودا قفــڵ كــرد .
بهیانــی خێــرا ههســتامه ســهر خــۆم و بــێ ئــهوه دهســت ودهم و
چــاوم بشــۆم ،دهرگای شــوقهم كــردهوه ،پێویســتی نهدهكــرد لــه ماڵــی
ئ ـهوان بچهمــه پێش ـهوه ،چوونک ـه ب ـهو پ ـهڕی ڕووناکیی ـهوه ،ههمــوو
شــتێکم لــێ دیــار بــوو ،ب ـه تایب ـهت قفڵــه زیوینهك ـهی س ـهردهرگای
شــوقهی مــاڵ ش ـهرمین خانیــش .لــه ماڵــدا نهبــوون.
تاكــوو ئێســتاش كــه دەیــان ڕۆژی ڕهبــهق ،لــه دهركهوتنــی ئــهم
چــااڵوه بۆگهنــه تێدهپهڕێــت ،ئــهوان هێشــتاکه نهگ هڕاونهتــهوه
بــۆ مــاڵ بــهاڵم مــن ههمــوو شــهوێك بهرزیــن لــه ههمــان
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كاتــی دیــاری كــراودا دهبینمــهوه و لــه گهڵیــدا دهكهومــه بازنــهی
یارییەكــی ســحرییهوه.
ئهمشــهو ،ســی و چهندمیــن شــهوه و ئیــدی مــن لــهم بارودۆخــه
نائاســاییه وهڕهز بوومــه .دهمهوێــت گرێــی ئـهم چیرۆكــه بكهمـهوه
 .چیرۆكــی خــۆم و بهرزیــن و ئ ـهم چــااڵوه بــێ بنــه.
كاتژمێــر بیســت وســێیه .خێ ـرا مانتۆهك ـهم دهپۆشــم و س ـهر پۆشــێك
دهخهمــه ســهر پرچهكانــم و پرچــم دهشــارمهوه وســهرپاییهکانم
لــه پێدهكــهم ودهچمــه چێشــتخانهو چهقــوه تیژهكــه ههڵدگــرم
و خێــرا نووكــی یهكــێ لــه قامكهكانــم دهبــڕم و خوێــی زۆری
تێیــدا دهپژێنــم.
ســۆی وهختــه لــه دڵــم بــدات و لــه ســهر خــۆ بچــم ،بــهاڵم لــهم
تێفکرینــه بــز ه دهنیشــێته ســهر لێوامنــدا ،چوونكــه لــه چهشــنی
ئهفســانه كۆنــهكان لــه گــهڵ چارهســهر کردنــی ئــهم کێشــهیه
ههڵســووکهوتم کــردووه.
ههســت ب ـه یارییەکــی زۆر گ ـهرم و گــوڕ و وروژێن ـهر دهک ـهم .ئایــا
یــاری بــوو؟ نــا ،بــۆ ئـهوه کـه خۆمــی لـه گهڵــدا ڕا بێنــم ئـهو ڕوداوه
سـهیرهم خســتبووه بازنـهی یاریــدا ،بهڵکــوو ترسـه نۆســتالۆژیکهکهم،
ل ـه خــۆ  ،دوور بخهم ـهوه.
بــه كوتــه پهڕویــەك قامكــه بریندارهكــهم دهبهســتم و لــه
چاوهڕوانــی بهرزینــدا دهچمــه ب ـهر دهاڵق ـهوه .ژانــی برینــی قامكــم
ناهێڵێــت دیســان خــۆف بکــهم و لــه وێنــهی شــهوانی ڕابــردوو
ئێختیــاری ههمــوو كارێكــم لــە دەســت بــدەم  .ســهیری كاتژمێــر
دهكــهم  .كاتیهتــی  .چارهكــه ســهعاتێک مــاوە بــۆ هەمــان کاتژمێــر
واتــە هەمــان کاتژمێــری بیســت و چوارەکــە.
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یهكهمیــن ئاســهواری دهركهوتنــی ســێبهری بهرزینــم لــێ دیــار
دهبێــت .خێــرا بــهرهو دهرگای شــوقهكهم ڕادهكــهم .
لــه مــاڵ دهچمــه دهرێ .تاریكــی و بێدەنگــی بیناک ـه ههمدیســان
خهریكــه تێکــم دهدات و ترس ـهكهم تێــدا دهوروژێنێت ـهوه ،خهریکــم
لــه چهشــنی ش ـهوانی پێشــم لــێ بێــت ب ـهاڵم دهرفهتــی نادهمــێ و
خێـرا تــرس لــە بیــری خــۆم دەبەمــەوە و لــه پلیكانـهكان بـهره و خــوار
دهمبـهوه و دهروازهی بینــای سـهرگوڵ بــه هێواشــی ئــاوهاڵ دهکـهم.
بــا ،خۆیهتــی  ،بهرزینــه .بــه جــل و بهرگێكــی جیــاوازهوه ،لــه
لێــوی چااڵوهک ـهدا ڕاوهســتاوه .خــۆم دهخهمــه پهنــای دیوارێك ـهوه.
بهرزیــن ســهیری دهالقــهی شــوقهكهی مــن دهكات .دهسهســڕێكی
ســپی بهســتووهته ب ـهر تهوێڵی ـهوه و جلێکــی درێــژ و ڕهش و ســپی
و ورشـهداری لــه بهردایــه ،جلێکــی وا درێــژ كــه دهگاتــه سـهر پێــاوه
ڕهشــه بریکهدارهكانــی.
وه ی ی ی كــه ئــهم منداڵــه چهنــده جوانــه و ئــهم جلــهی
چهنــده لێــی دێــت ،بــهاڵم ئێمــهی کــورد هیچــکات لــهم چهشــنه
پۆشــتهگهملانه نهبــووه و تاکــوو ئێســتاش مــن شــتی وام لــه بــهر
خهڵکــی ئاســاییدا نهبینییــوه .گوێــم لــه دهنگــی خڕهخــڕی موبایلــه
گهورهكهیهتــی .خــۆم لــ ه بهرزیــن دهردهخــهم .
چهندیــن جــار ویســتم چیرۆكــی خــۆم و بهرزیــن و چــااڵوه بــێ
بنهكــه بــۆ گــهوره پیــاوی بینــای ســهرگوڵ بگێڕمــهوه و داوای لــێ
بكــهم یارمهتیــم بــدات تــا بــه جۆرێــك ئــهم كێشــهیه چارهســهر
بك ـهم  ،ب ـهاڵم ه ـهر كــه ب هرانب ـهر بــه ئ ـهو ڕادە وەســتام و س ـهیری
نێــو چاوانیــمدە كــرد و دەمەویســت س ـهر قســه دابێنــم  ،لــه ئــان
وســاتێكدا پهشــیامندەبووم ـهوه و ڕام دەگــۆڕدرا ،چوونکــە هەرکــە
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ســهیری نــاو چاوانــی ئــهوم دەكــرد ههســتم بــه پووچهڵیەکــی
ڕهشدەکــرد و بۆنــی تەزوهێنــەر و ناحــهزی مــردن ،دایدەگرتــم.
دهتگــوت س ـهیری چااڵوێکــی بــێ بــن و خۆفناکــم دهكــرد .نیــگای
مودیــری بینــای ســەرگوڵ وا ســارد بــوو کــە قــهت نهیدههێشــت
لێــی نزیك ـهوه بــم و قس ـهی ال بدرکێنــم .
لــه وانــهش بــوو كــه ئهگــهر باســی شــهوانی ڕابــڕدووم بــۆ
بگێڕایتــەوە لــه وێنــهی شــهیتان لــه قاقــای پێكهنینــی بدایــت و
قس ـهكەی الی دراوســێكان دەدرکانــد و بــه شــێت یــان النــی ك ـهم
بــه گهمــژه نێومــی دەر دەکــرد.
خــۆم لــه بهرزیــن دهردهخ ـهم  .پاییــز خهریک ـ ه کۆتایــی پــێ بێــت.
زســتان لــه ئارادایــه .بــای پاییــزی ڕوو لــه مــن دههاژێنێــت و تۆزێــك
دهمهێنێتــه خۆمــدا.
دهبوایــێ باشــر ههســتم ب ـهو س ـهرمایه بكردایــێ ب ـهاڵم مــن ل ـهم
كات ـهدا وهكــوو ئاگــر دهســوتم و خهریكــم دهمبــه دڵوپێــك ئارهق ـهی
داخ .لــه وانهیــه لــه پــڕ بتكێمــه س ـهرالفاوه نادیارهك ـهی ســی و چــه
نــد ڕۆژی پێشــیش.
ب ـهرهو چــااڵو ههنــگاو ههڵدێنــم و بــه هێواشــی بانگــی لێدهك ـهم:
«بهرزین...بهرزیــن گیــان ».بــهرهو مــن دهڕوانێــت .زۆر لــه ســهر
خــۆ ،دهڵێــی پێشــر ئــاگادار کــراوه كــه بڕیــار ه لــهو كاتــهدا مــن
ل ـهوێ بــم.
چهنــده نیــگای لــه نیــگای گــهوره پیــاوی بیناکهمــان دهكات.
ئاخــر ئــهم مناڵــه کــهی وا بــوو ؟ ئهمــه کــهی ئــاوا گــۆڕدرا و مــن
نهمزانــی؟ هەڵبــەت ئــەوەم بیســتبووم ک ـه مامۆســتای قوتابخان ـهکان
 ،هــهر لــه ســهرهتاوه ،لــه ڕووی یاســایەکی دابیــن کــراودا هــهوڵ
53

سنە لە شووقەی  ٨٩دا

دهدهن مناڵـهکان لـه سـهر ئوســلوپێکی دیاریکـراو ڕابێینــن و لـه گـهڵ
وانهکانیانــدا فێــری ههنــدێ رسووت وشــیعر و بیــرو بــڕوای نائاســاییان
دهکـهن ،بـهاڵم ...چ بڵێــم؟ ههســت دهکـهم کـه ئهمهیــان شــتێکیرته
و جیاوازتــرە.
دیســانهوه ترســە نۆســتالۆژیکەکە دەمتەزێنێتــەوە  .ســۆی قامكــم
هێــدی ،هێــدی خــه ریكــه لــه دڵــم دهردهچێت.نا...نا....مــن پێویســتم
بــهو ژان و ئێشــەیهتی...بۆ ئــهم كاتــه بــوو كــه برینــم لــه قامكــم
خســت و خوێــم تێــدا پژانــد...
بــه چهقــۆ برینــم تێخســت بهڵكــوو ســۆی ئ ـهم ئێــش و ژانــه ،ل ـهم
كات ـهدا یارمهتــی دهرم بێــت ،بهڵكــوو تــرس نهمبــات ،بهڵكــوو س ـهر
لــه كاری بهرزیــن و خــۆم و چــااڵوه بۆگهنــه مێژووییهكــه دهربێنــم
 .بریــا مبزانیبایــێ چ شــتێ منــی لــه گـهڵ ئـهم بارودۆخــه نائاســایی و
تهماویــه موتوربــه كــردووه؟
بهرزیــن تۆزێــك بــۆ مــن دهڕوانێــت و پاشــان بــهره و نێــوان
تاریكیهكــهی پشــت ســهری دهســووڕێتهوه.
لــه ئــان و ســاتێكدا دهیــان ســێبهر لــه نێــوان تاریكیهكـه ،دهردهكـهون
و بــهرهو بهرزیــن و مــن و چــااڵو دێــن .هێــدی ،هێــدی ڕواڵهتــی
ئهوانــم لــێ دهردهكهوێــت .پــۆرشاو لــه جــل و بــهرگ گهلێــک لــه
وێن ـهی جــل و بهرگــی بهرزیــن ،بــه دهسهســڕێكی ســپی یــان ڕهش
لــه دهور سـهریاندا و پێــاوی ڕهش و ســپی و بریكـهدار لــه پێیانــدا.
دهقاودهقــی بهرزیــن.
كــه جــوان سـهیریان دهكــەم  ،دهبینــم بــه گشــتی هەموویــان دهناســم
 ،دراوســێیهكامنن .ژن و منــاڵ و پیاوەکانیــان پێكــهو ه لهوێــن و لــه
چهشــنی ی ـهك بــۆ مــن دهڕوانــن.
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وام بــۆ دهردهکهوێــت کــه بهڕاســتی مــن گهمژهیێكــی تــهواوم.
بەڵــێ وایــە گەمــژەم .چ شــتگهلێک لــه تهنیشــتمدا ڕویــان داوه و
مــن ئــاگام لێیــان نهبــووه .س ـهیر ...س ـهیر  ..ب ـهو خوایــه گێلێكــم بــۆ
خــۆم ...یــان لــه وانهیــه ک ـه هــەر لــە ســەرەتاوە تهورباســی ئ ـهم
رووداوه مــن بوومــه و خــۆم تێــی نهگهیشــتوومه ،بــهاڵم بــۆ؟
سهیری جل و بهرگی خۆم دهكه م .
مانتوهكــه م پهمهییــه  ،پــارهی زۆرم بــۆ كڕینــی ســەرف كــردووه.
زۆریــش حــهزم لــه ئــهم ڕهنگهیــه ،سهرپۆشــهكهم زهرده ،
پێاڵوەکانیشــم ســوورن  ،لــهم ڕۆژانــه چوومــه بــازاڕ و كڕیــم  ،لــه
نیگامــهوه زۆر جــوان بــوون ئــەو پێاڵوانــە .
كــه س ـهیری جــل و بهرگــی ئ ـهوان دهكهم ـهوه لــه پــڕ تــژی دهبــم
لــه شــهرمهزاری ب هرانبــهر بــه جــل و بهرگــی خــۆم و لــه ههمــوو
شــتێكی خــۆم تهریــق دهمب ـهوه .ههموویــان ب ـه ڕامان ـهوه بــۆ مــن
دهڕوانــن و لهوانهیــه مــن ببمــه دڵوپێــك ئارق ـهی بــێ ســوود و بــێ
بای ـهخ .
تــهق و پــۆق و خــڕه خــڕی موبایلــه گهورهكانیــان وهختــه گوێــم
ك ـهڕ بــكات .لــه نێــوان خۆیان ـهوه جێــگام بــۆ دهکهن ـهوه  ،ک ـه وات ـه
تــۆش وهره المــان .ناچــار لێیــان دهچمــه پێشــهوه .لــۆی خــواروی
مانتۆهكــهم دادهكشــێمه خــوارهوه بهڵكــوو یــهك تــۆز درێژتــر
پیشــان بدرێــت ،چوونکــە مانتۆەکــەی مــن کورتــە هەڵبــەت خــۆ قــاچ
ڕووت نییــە و دەرپێــم لــە پێدایــە بــەاڵم هــەر لەخۆمــەوە تەریــق
دەمبــەوە ســهرم دادهخــهم و ســهیریان ناكــهم .
خــۆم لــه خۆمـهوه تــژی بوومــه لــه شـهرمەزاری  ،هــەر نازانــم بــۆ،
لــه گــهڵ ئهوانــدا ههســت بــه جیاوازیەكــی ئێگجــار زۆر دهكــهم ،
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لــه بـهر خۆمـهوه دهڵێــم» تكایــه مببــوورن ...تكایــه ...بــۆ ئـهم جــل و
بهرگــه ڕهنگامهیــه مببورن..ئاخــر خهتــای خــۆم نیــه زۆرم حــەز ل ـهم
ڕهنگانهیــه ...شــهرمهزارم بــه خــوا» .
لــه ئـهو شــوێنه كــه بــۆ منیــان چــۆڵ كــردووه  ،نزیــك دهمبـهوه ،ڕێــك
لــه لێــواری چااڵوهكهدایــه ،دهســتم دهكهمــه گیرفانــی مانتۆهك ـهم
و مۆبایلــه شــینهكهم دهردێنــم كــه یانــێ هــا ئهمنیــش موبایلــم پێیــه
ب ـهاڵم موبایلهك ـهی مــن تهق ـهی نایێــت ،خــڕهی نایێــت ،بریــا ل ـهم
كات ـهدا كهســێك زهنگــی بــۆ مــن دهدا کەســێک وەکــوو هاوڕێیەکــی
هەندەرانــی زەنگــی بدایــێ و ٤٠دەققــەی ڕەبــەق لــە بــەر چــاوی ئــەم
جەماعەتــە ســەیر و ســەمەرەیە
پێکــەوە قســەمان بکردبایــێ  ،بهڵکــوو چهنــد زڕهش لــه ئــهم
مۆبایلــه نهگبهتیــهی مــن بــهرز بواتایێتــهوه.
لــه تهوژمــی ههســتی شـهرم هزاریمدا ،زۆرتــر لــه ئـهوان خــۆم بـهرهو
نێــو دڵــی چــااڵوە بــێ بنەکــە دادەنەوێنــم و بهڕامانێكــی قووڵــرەوە
س ـهیری ناخــی چــااڵوه بۆگهنهكــه دهك ـهم و لــه ههمــان كاتیشــدا
ههســت بــه دهیــان نــاو لهپــی گـهوره و بچــووك دهكـهم كــه پێكـهوه
دهلكێنــه نــاو شــامنهوه و بــه نهرمــی دههاوێژمــه نێــو دڵــی چااڵوهكـه.
نــاکاو دەقێژێنــم» ئــااااااااااااااااااای ی ی»......ســودێكی نیه،تــازه ئیــدی
تــووڕ درام.
گوایــه ئــهم چــااڵوه تــه نیــا بــۆ خواردنــی مــن زاری ئــاوهاڵ
كردبــوو؟ بۆنــی كۆنــی ههناســهكانی چــااڵو دڵــم دێنێتــه یهكــدا.
ســۆی برینــی قامكــم نامێنێــت ،كــه دهكوترێمــه بــن چااڵوهكــه
 ،ههســت بــه هیــچ ئێــش و ژانێــک ناکــهم .نــه قاچــم دهشــكێت
ونــه ســهرم کەلێنــی تێدەکەوێــت  ،تهنانــهت كهپۆشــم ناڕوشــێت.
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موبایلهك ـهم هیچــی لــێ نههاتــووه  ،س ـهر هڕای ئ ـهوه كــه لــه كاتــی
تــووڕ درانهكـهم لــه دهســتم داكـهوت و پێــش لــه خــۆم داكوترایــه
بنــی چااڵوەکــە  .موبایلهكــهم ئیــش دهكات ،وهكــوو جــاری جــاران.
خێ ـرا ڕهقهمــی مــاڵ دایكــم دهگــرم  ،واڵمــی نیــه ،ماڵــی خۆشــكم ،
پــوورم ،پورزاكانــم ،هاورێیهكانــم  ،نــاااا ســوودێكی نیــه ،لــه ج ـهرس
دهدهن ب ـهاڵم واڵمیــان نیــه.
ئێســتا دهمێكــه ئهمــن لــه بنــی ئ ـهم چــااڵوهدام .ن ـه برســی دهبــم و
ن ـه تینــوو ،نازانــم ڕۆژ بوهت ـهوه یــان نــا؟
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تــۆ لــە پەنــای داریكــی هــەرە كۆنــەوە دەردەكــەوی .لەچاوانتــەوە
تیشــكێكی تەماویــی بــەرەو مــن ورشــەی دێــت .لێــم نزیــك دەبیتــەوە.
بــە چپــەوە داوای مەرگیكــی كوشــەندەم لێدەكــەی
 .وەڕەز بوویــت ،وەڕەز ،بــە ڕاشــكاوی دیــارە تــۆ ئیــدی لــەم كات
و شــوێنەدا ناگونجیــت  .ســەیرم دەكەیــت و لێوەكانــت بەزمــان
تەڕدەكــەی ،لێوەكانــت چەنــدە بەتامــەزرۆ دیــارن ،داوای مەرگێكــی
بــێ شــوێن و كاتــم لێدەكــەی.
كات هەمــان داری هەرەكۆنــە .میلــەكان دەمێكــە خێـرا لەســووڕاندان
 ،ئــاوڕ دەدەمــەوە و بــۆ دار دەڕوانــم .حەپەســاو ســەیری دەكــەم
 .ئــەو میلــە ناســكانە چەنــدە بــە تەمــەن دیــارن ،بــۆ تاكــوو ئێســتا
هەســتم پێنــە كــردووە؟ ســەیرم دەكــەی›‹ :تكایە..خێ ـرا ..دەی››.
ئاخــر مــن چیبكــەم ،ویســتم لێبــڕاوە ،مێشــكم وەختــە بتەقــێ .
چیبكــەم ،دەبــێ قــوڕی كامــە واڵتــی ڕەش و دامــاو بەســەرمدا بكــەم،
دەپاڕیتــەوە›‹ :دەی ،دەی توخوا،خێراكــە››.
دەڕۆم ،بــەرەو دارەكــۆن دەڕۆم ،ئــای حەیاتــم ،ئەمــە كــەی تــا ئــەم
ڕادەیــە وەڕەز بــووی و مــن هەســتم پــێ نەكردبــوو؟ هــاااااا؟ كــەی
وات لێهــات و مــن نەمزانیــوە؟ هــااااا؟
چاوانــت بڕییــە ناوچاوانــم و گوتــت›‹ :گــۆڕدراوی هەناســەكەم››.
گوتــم ›‹ :نــا››.
لەپــڕ زللەیەكــت لێــدام و قێڕانــدت ››:ئــەوە بزانــە دەتكــوژم بــەو
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خوایــە تــۆ دەكــوژم و پاشــان خۆشــم دەكــوژم ››.هیچــم نەگــوت
وەكــوو شــێتەكان لــەوێ هەاڵتــی و تاچەنــد ڕۆژ دیارنەمایــت.
‹›دەی هەناسەكەم دەی خێراكە››....
ئیــدی هیــچ نایــژم .خێــرا بــەرەو دارە كــۆن هەڵدێــم ،چاوەڕوانــی
بێســوودە حەیاتــم ،دەبــێ دەســبەكاربم .دەســتم درێــژ دەكەمــەوە،
بێگومــان دەســتم ناگاتــە ئــەو میالنــە ،میلەكانــی ئــەو کاتژمێــرە زۆر
لــە منــەوە دوورن ،بــەاڵم دەســتی مــن كێشــی دێــت  ،دەســتی مــن
بــەرەو میلەکانــی زەمــەن كێشــی دێــت.
دەســتم دەڕوات  ،حــەزت لێیــە بزانــی چــۆن چۆنــی دەســتم دەڕوات؟
حــەزت لێیــە؟ هــااااا؟ دە ســەیرم بكــە بزانــە مــن چــۆن وادەكــەم،
نــا ...بەداخــەوە کــە بێســوودە ،تــۆ تەنانــەت حــەز ناكــەی بزانــی مــن
چــۆن وا لــە دەســتم دەكــەم  .ســیحرە یــان چییــە بەالتــەوە گرینــگ
نییــە .تەنانــەت سەیریشــم ناكەیــت ،دڵــۆپ  ،دڵــۆپ فرمێســك
لەچاوانــم دەوەرێتــە خــوارێ.
دەســتم كێشــی دێــت و لــە داری كــۆن خــۆی هەڵدەكشــێت ،دەزانــی
چــۆن؟ دەزانــی؟
دە گــوێ بگــرە ســەگباب ،گــوێ بگــرە ،نــا نــا نــا ،تكایــە مببــوورە
حەیاتــم ،ئــەو جنێــوە لــە زاری مــن نەهاتــە دەرێ ،بــڕوا بكــە لــەزاری
منــەوە دەرنەچــووە  ،مــن ئــەوەم نەگــوت .مــن گوتــم ››:بــە قوربــان
گــوێ بگــرە ،دڵەكــەم گــوێ بگــرە ،ســەیر ،ســەیر بزانــە چــۆن دەســتم
كێشــی دێــت.
تــۆ بــەردەوام حــەزت لــەم كارانــەی مــن بــووە ،ئێســتاکە بــۆ ســەیرم
ناکەیــت جــاران بەحەپەســاوییەوە ســەیرت دەكــرد.. . .دە ئێســتا بــۆ
وایـت ،ســەیرم ناكــەی ،كــە وایــە مــن درێــژە بەكارەكــەم دەدەم  ،بــا
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 ،درێــژە بــە كارەكــەم دەدەم و ڕەحمیشــت پێناكــەم  ،بەزەییــم پێتــا
نایــەت  .ئەتــۆ كــوا دەزانــی بەزەیــی یانــی چــی؟
تــۆ ئەگــەر بتزانیبایــە بەزەیــی چییــە داوای مەرگــت لــە مــن نەدەكرد.
ئەویــش مەرگێكــی ئاوەها.
ئێســتا دەســتی مــن وەكــوو بنێشــتی ژێــر ددانەكانــی منداڵێكــی
لێهاتــووە کــە بــە دوو قامكــی بــەردەوام دەیكێشــیت .دەســتم كێشــی
دێــت و دەڕوات و دەگاتــە میلــە كۆنەكانــی كات .لــە ئــان و ســاتێكدا
میلــەكان هەڵدەكەنــم و دەیانهێنمــە خــوارێ .
ســەیرە حەیاتــم بــۆ تاكــوو ئێســتا لەتەمەنــی ئــەم میالنــە بیــرم
نەکردبــووەوە ؟ بــەرەو تــۆ ئــاوڕ دەدەمــەوە ،ســاردو بێگیانــی وەكــوو
مــردووەكان ،پێموایــە لــەو كاتەوەکــە بڕیــاری مردنــت بەخــۆت وخــۆم
دا ڕە نگــی مــردووت لێنیشــت.
بــەرەو تــۆ ڕادەكــەم ،بــا دەبــێ بەقســەت بكــەم ،ئەمجــارە بێگومــان
بەقســەت دەكــەم ،دەســتم ئاســایی دەبێتــەوە ،دەقــاو دەقــی ئــەو
دەســتەكەی تــرم ،دێــم ،بــەرەو تــۆ دێــم ،ڕادەوەســتم و بانگــت
لێدەكــەم :وەرە ە ە......
بەئەســپایی بــەرەوە مــن وەردەچەرخیتــەوە و دێیــت ،دێیــت و
لەبنــاری ئــەو چیــا ســپییە ڕادەكشــێی  .تــۆ زیوینــی ،لەڕەنــگ و وێنەی
مانــگ دەكــەی ،ئەوەنــدە زیویــن ،كــە لــەو بنــارە ســپییە ســپیرت لــە
بەفــر دەردەکەویــت .
ڕادەكشــیت و دوو لێــوە تەڕەكــەت لێكدەنێــی .زارت وەكــوو ســێوێكی
تــەڕ و ســپی دەكەوێتــە پێــش چاوانــم  .دەســتەكانت دەخەیتــە
ســەریەك و لەســەر ســینگت دایاندەنــی و بێدەنــگ دەكەویتــە
بازنــەی چاوەڕوانییەكــی ون و داخــراودا .
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ئــای کــە چەنــدە بــە تامــەزرۆ دیــاری .لــەش والری زیوینــت
تەنانــەت لــەو بنــارە ســپییەوە دیــارە و ورشــەكانت تــا ئــەو دیــوی
چیــاكان دەڕۆن.
دایكــم گوتــی ››:وەاڵهــی پێموایــە تــۆ ســیحرکاری ،بــاس لــە چییــەوە
دەکەیــت تــۆ  ،ورشــە و پرشــەی چــی ئاخــر  ،ئــەم بەســتەزمانە
ورشــە و مرشــەی لەكــوێ بــوو ...ڕاســتم پێبڵــێ كچــێ ئەتــۆ چیــت
دەرخــواردی ئــەم هــەژارە داوە کــە ئــاوا تیشــكی لێبەربــووە ئاخــر
كوێــر بیــت یاخــوا ،بــۆ وات لــەم بەســتەزمانە كــردووە؟»
كفــر كفــر ،كفرەكانــی دایكــم کۆتاییــان پــێ نەدەهــات .مــن
دەمگــوت ››:ئــەم كفرانــە لــە ئاكامــدا ســەرمان لێدەشــێوێننن ››.تــۆش
پێدەكەنیـت و دەتگــوت›‹ :كچــێ كفــری چــی و قســەی قــۆڕی چــی
واز بێنــە حەیاتــم ژیــان ئەمەیــە کــە دەیبینــی ،لەچــی دەگــەڕی
دڵەكــەم ،ژیــان ئەمەیــە و بــەس››.
میلەكانــی كاتژمێــر بــە چــەپ و ڕاســت لەســەر ســینگتدا دادەنێــم.
بــڕوا بكــە ئەمــە ئیــدی یــاری نییــە  .یارییەكامنــان ئاكامیــان پێهاتــووە
حەیاتــم.
لەوانەیــە لــە قســەو بیــرو بڕواكانــت پاشــگەز بووبیتــەوە؟ هــاااااا؟
لەوانەیــە ؟ نازانــم .ڕەنگــە هاتبیتــە ســەر ئــەم بڕوایــە كــە پــاش
مردنــت ،لــە دونیایەكیــردا دەژیــت ،یــان دیســان زینــدوو دەبیتــەوە؟
هــااااا؟ هاتوویتــە ســەر ئــەم بڕیــارە؟ ئــەی چــۆن بــێ قس ـە و بــاس
داوای مەرگێكــی ئاوەهــام لێدەكــەی؟
بــڕوا بكــە ناتوانــم لەمێشــكی خۆمــدا ئــەم داخوازییــەت بگونجێنــم،
پێــت گوتــم ئەمــە ئیــدی یــاری نییــە؟ هــا؟ بیرتە؟نەمگــوت ؟ بــا گوتم،
بیرمــە گوتــم›‹ :ئەمــە ئیــدی یــاری نییــە حەیاتــم ،مــن بڕیارمــداوە
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بتكــوژم ،مــن دەتكــوژم حەیاتــم ،دەتكــوژم››.
بەجێــت دێڵــم ،دیســان بــەرەو داری هــەرە كــۆن دەگەڕێمــەوە.
بانــگ لــە دەنگــەکان دەکــەم  .دەنــگ ،دەنــگ  ،هــەزاران دەنگــی
ســەرگەردان و ون بــوو لــە ئــان و ســاتێكدا لێــت کــۆ دەبنــەوە.
تەنانــەت ئــەو دەنگانــە کــە خاونەکانیــان نەمــاون لــەم دونیــا
نەگریســەدا .
بانگیــان لێدەكــەم .دێــن لــە دوورەوە دێــن و الشــە زیوینەكــەی تــۆ
گەمــارۆ دەدەن .حەدیــان نەبــێ ئــەو دەنگانــە ورشــە زیوینەكانــی
الشــەی تــۆ دابپۆشــێنن بــەاڵم لــە چاوترووکانێکــدا هەموویــان
دەلكێنــە تــۆوە .
دەنگــی تــووڕە ،دەنگــی نــەرم ،دەنگــی خــۆش ،گــەرم ،تــاڵ و
ســارد ،جــوانو ناحــەز ،لەهەمــوو جــۆره دەنگێــک دەلكێنــە تــۆدا ،
هەموویــان بــە هــەزاران قاقــاو پێكەنیــن و چپــە و رستــەوە هاتــوون
و تــۆ لەیــەك ئــان و ســاتدا لــە ژێــر تارماییــە ســامناكەی دەنگەکانــدا
نوقــم دەبــی.
بیرمــە كــە تەنیــا لەكاتــی خۆشــتندا دەمتوانــی جــێ پەنجەكانــت
بەســەر لەشــمەوە بســڕمەوە ،جەســتەم نوقمــی ڕووناكــی دەبــوو
هەمــوو كاتــێ کــە لــە ئامێــزی تــۆ دەبوومــەوە ،تەنیــا ئــاو ئــەو
تیشــكانەی لــە مــن دەســڕییەوە .دایكــم دەیگــوت ››:ســەیر ســەیر
خــۆ تــۆش وەكــوو ئــەوت لێهاتــووە كچــێ تیشــكەكانی ئــەو تۆشــیان
نوورانــی كردووەتــەوە.
‹›ئــااای لــەو دایکــەی مــن هــەر تاوێکــو بــە جــۆرێ قســەی دەکــرد ،
تاوێــک ئینــکار و تاوێکیــش بەڕاســت بــوو.
تەنیــا ئــاو جــێ پەنجەكانــی تــۆی دەســڕییەوە ،لەقاقــای پێكەنینــت
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دەداو دەتگــوت ››:تەنیــا شــتە نادیــارەكان دەتوانــن ئاســەوارەكانی
مــن لــە تــۆ بســڕنەوە ،تــۆ هیچــكات ناتوانــی مــن لەخــۆت بســڕیتەوە
››.
تــۆ کــە دەتگــوت دونیــا هــەر ئەمەیــە و بــەس كــە چــی ئێســتاكە
خــۆت بــاس لــە شــتە نادیــارەکان دەکەیــت و لــەم کاتیشــەدا
هاتوویــت و لەبــەر دەســتمدا ڕاكشــاویت و داوای ئــەوەم لێدەكــەی
كــە بتكــوژم.
دیســان بــەرەو دار هەڵدێمــەوە ،دارە كۆنــی بنــارە ســپیەكەی چیــا
نادیــارەكان.
تەنانــەت ئــەم شوێنیشــە خــۆت هەڵتبــژارد بــۆ مــردن  .باشــە  ،ئیــر
بەرانبــەر بــە داخوازەکــەت مــل دادەنەوێنــم و كڕنوشــت بــۆ
دەبــەم .دە باشــە مــن وادەكــەم  ،بەقســەی تــۆ دەكــەم حەیاتــم،
بڵــێ ،بڵــێ ،گوێــم لێتــە.....
لــە ســەر داخــوازی خــۆت ئێســتاکە نــۆرەی ڕەنگەكانــە ،ڕەنگــە
نادیارەكانــی ژیــان ،دەنــگ هەڵدینــم و بانگیــان لێدەكــەم .لــە پێنــاوی
كەلێنەكانــی زەویــن و زەریــاكان و ئاســانەوە هــەزاران هــەزار
ڕەنگــی چــاوەڕوان و نامــۆ بــەرەو تــۆ هــوروژم دێنــن ،ئــای ی ی ی
...چ بڵێــم ،بەرانبــەر بــەم بنــارە پــڕ لەڕەنگــە .
دەمبــە هیــچ ،دەمبــە تــۆز ،دەمبــە خــاك ،دەمبــە مێروولــە ،ئــای حەیاتــم
چــەن بێدەســەاڵتم بەرانبــەر بــەم كاكێشــانە ڕەنگاڕرەنگــە کــە باوەش
 ،بــاوەش دەڕژێنــە ســەر جەســتەی تــۆدا و تێکــەاڵوی ئــەو هەمــوو
دەنگــە دەبــن کــە لکاونەتــە هــەزاران دەنگیشــە.
ســەیرە ،جیهانێــك پــڕ لــە مووســیقا و دەنــگ و ڕەنــگ بەســەر الشــە
زیوینەكــەی تــۆدا داباریــوە و قــەت ئاســەواریك لــە تــۆ بەرچــاو
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ناکەوێــت بــەاڵم هێشــتا ورشــە زیوینەكانــی تــۆ ئــەو هەمــوو دەنــگ
و ڕەنگانــەی بەزانــدووە  .هێشــتاکە دیــاری  ،مــن بــە هەڵــەم  ،بــەو
ئاسانیشــە نییــە  ،تــۆ ئاســان لــە مــن دوور ناکەویتــەوە  ،تــۆ دیــاری
هێشــتاکە .
مــن هەســت دەكــەم ئەگــەر لــەو گــردە بێمــە پێــش  ،تــۆ لــە پــڕ
هەڵدەســتیت و ئامێــزت بــۆ مــن ئــاوەاڵ دەكەیــت و بــە چپــەوە
دەڵیــی ‹›تــۆ ناتوانــی مــن لەژیانــی خــۆت بســڕیتەوە ،قــەت ناتوانــی
دڵەكــەم››.
بەرانبــەر بەدایكــم دانیشــتی و گوتــت›‹ :مــن ئــەم كچــەی تــۆم
دەویــت››.
دایكم بە اللووتەوە گوتی ››:نا ..نابێت ...نا ..ناكرێت››.
گوتت›‹ :بۆ ؟ئاخر بۆ؟››
دایكــم ناوچەوانــی گــرژ كــرد و گوتــی›‹ :تــۆ زۆر ســاكاری،
میهرەبانییەكــەت لــە ڕادەبــەدەرە ،ناتوانیــت ژیانــی ئــەم كچــەی مــن
بەڕێگــەوە ببەیــت ،ئــەم کچــەی مــن ســیحرکارە ســیحر کار››.
پێکــەوە هەاڵتیــن ،بەقاقــا و پێكەنینــەوە هەاڵتیــن و بــەرە لێــواری
گۆمــە دوورەکــە دەرچوویــن و خۆمــان لەگێــژاوی ئــەو قــوڕ و ملانــەدا
گەوزانــد ،تلــان دەخــوارد و پێدەكەنیــن ،ئــای ...تــۆ چەنــدە لــەو
كاتیشــە ورشــەداربوویت.
بەدەنگێكــی خۆشــەوە گوتــت ››:واز بێنــە حەیاتــم ،واز بێنــە ،وەرە
یاریەكیــر دەســت پێبكەیــن ،گــوێ مــەدەرێ گیانەكــەم  ،گــوێ
مــەدەرێ››.
ئێســتاکە پێتوایــە لــەم بنــارە ســپییە ،دەســتامن كردووەتــە یاریەكیــر
بــەاڵم بــڕوا بكــە ئەمــە ئیــدی یــاری نییــە ،دەتكەمــە خوڵەمیــش،
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ڕزگارت دەكــەم.
تــۆ پێتوایــە کــە بڕیــاڕە مــن لــە تــۆ ڕزگار بــم بــەاڵم ئاخــر چــۆن
تێنەگەیشــتی کــە بــە بۆنــەی عەشــقی منــە لــە دڵتــدا کــە تــۆ
بــەردەوام ورشــەت دێ و تــا دێــت ورشــەدارتر دەبیتــەوە کــە مــن
بتکــوژم وعەشــقی خــۆم لــە دڵتــدا بســڕمەوە ئیــدی ورشــەکانی تــۆ
کۆتاییــان پــێ دێــت .ئــەو خەڵکــە ئیــدی شــێتە  ،شــێتە دوات ناکــەون
ئــەو خەڵکــە وازت لــێ دێنــن ....ئیــدی تــەواو .
بــا هەڵــدەكات ،بەرانبــە بــە ڕووبــارە تەماوییەكــە ڕاوەســتاوم .بــا
بەهێــزە دەیهەوێــت تــووڕم بداتــە ســووچێكەوە.
بــا هــەوڵ دەدات پرچەكانــم بڕفێنێــت ،دەقیژێنــم و دەســتی چەپــم
درێــژ دەكەمــەوە ،هەمــان دەســتی ســیحراوی .هەمدیســان دەســتم
درێــژ دەکــەوە بــەرە و ناخــی ڕووبارەکــە  .قامكەكانــم بێویســتانە
بــەرەو ناخــی ڕووبــار ڕۆدەچــن ولــە شــتێک دەگەڕێــن ،دەســتم لــە
گەڕاندایــە و ماســییە بچووكــە زیوینەكــە دەدۆزمــەوە.
پێموایــە ماســییەکە خــۆی دێتــە نێــو لەپــم ،دەســتم دەهێنمــە
دەرێ ،هەمــان ماســییە ،ماســییە بچووكــە زیوینەكــەی خۆمــە ،هەمــان
ماســییە ســیحرییەکە .
ئەگــەر بیــرت بــێ جارێــکان چیرۆکــی ئەو ماســییەم بــۆت گێـڕا بووەوە
کــە ئــەم ماســییە بــە دوو الدا خــۆی دەجووڵینێتــەوە .ئەگــەر بــەرەو
الی ڕاســتیدا وەرچەرخێــت شــەپۆل شــەپۆل شــەراب دەخوڵقێنێــت و
بــە باریكــردا بــاوەش بــاوەش ،ماچــی مەســتی لێدەبێتــەوە .
لــە نێــوان ئــەو هەمــوو ماچە مەســتە  ،هەمــان ماچی سەرگەردانیشــی
تێدایــە ،ئــەم ماچــە ،ماچێكــی سەرســووڕهێنەرە ،ســەردەمانێك زۆر
گــەڕام كــە لێوەكانــی ئــەم ماچــە ســەرگەردانە بدۆزمــەوە بــەاڵم
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بــۆم نەدۆزرایــەوە  ،تاكــوو لــەو ڕۆژە ســیحراوییە تــۆم بــە چــاو
بینــی  .ئــەو ماچــە مەســتە ،هیــن لێــوە تەڕەكانــی تــۆ بــوو ،لێــوە
كانــت ســەرگەردان بــوون و نەیاندەزانــی لەســەر كامــە زاردا دەبــێ
بنیشــنەوە.
گوتــت ››:دڵەكــەم لەكاتــی عەشــقدا ،دەمهەوێــت یــەك كاتژمێــری
تــەواو ،لێوەكانــت مبــژم.
لێوەكانــت شــوێنگەی لێــوە ســەرگەردانەكانی منــن ،نازانــم بــۆ قــەت
تێریــان لــێ ناخــۆم ،تەنیــا ئــەوە دەزانــم لــە ئامێــزی تــۆدا تامــی
ســەهۆڵ و ماچــم لێــك كردووەتــەوە ››.پــاش ئــەو قســانەی تــۆ
تێگەیشــتم ئیــدی پێویســتم بــەو ماســییە نەمــاوە دەبــێ بیخەمــە
ڕووبارەکــەوە  .ماســییەکەم تــووڕ دایــەوە بــن ڕووبارەکــەوە .
یەکــەم جــار کــە تــۆم بینــی و تــۆ لێــم نزیکــەوە بوویــت ئیــدی
پێویســتم بــەو ماســییە نەمــا و تووڕمدایــە ڕووبــارە مەســتەكەوە.
خەڵــك دەیانگــوت ‹›ئەمــە ئــاو نییــە ئەمــە شــەرابە کــە لــە جیاتــی
ئــاو لــەم ڕووبــارەدا لــە ڕوویندایــە.
‹› ئەوەندەیــان گــوت و گوتیــان تــا لــە کۆتاییــدا حكومەتییــەكان
هاتــن و ئــاوی ڕووبارەکەیــان تاقیكــردەوە.
تەنانــەت كارخانەشــیان لــەوێ دروســتكرد بــەاڵم پــاش تاقیكردنــەوەی
زۆر ،تێگەیشــن ڕووبارەکــە تەنیــا ئــاوی پێیــە نــەک شــەراب.
حكومەتییــەكان جەزایەکــی قورســیان بــۆ خەڵکانــی ســیخوڕی
هەواڵنێــری شــەراو و ئــاو دابیــن کــرد و پــاش بۆڵــە بــۆڵ و دەمــە
قڕگەلێکــی دوور و درێــژ كــەل و پەلیــان كــۆ كردەوە و لەوێ ڕۆیشــن.
پــاش ڕۆیشــتنی ئــەوان دیســان ڕووبارەکــە مەســتی كــردەوە و بــاوەش
بــاوەش ماچــی ســەرگەردانی بەمــا و ئــەوال دەنــارد.
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بــە قامکــە ســیحریەکانم ماســییەکە هەمدیســان لــە ئاوەکــە
دەردێنمــەوە و تــووڕی دەدەمــە ســەر الشــەکەت .ماســی ئەهــوەن و
نــەرم دەســتی پێــدەكات و شــەراب و ماچــە وا ئاراســتەی تــۆ دەكات.
ئێســتاکە حەیاتــم لەوانەیــە ئیــدی لــە مــاچ و شــەراب تێــر بخــۆی
بەپێچەوانــەی پێشــووت.
دەزانــم ئــەم ماســییە چكۆلەیــە چــاری دەردی تــۆ دەكات ،تەنیــا
ئەمەیــە کــە دەتوانیــت ئــەو تیشــكانەی لەشــی تــۆ دابپۆشــێت.
پێشــر هــەر كــە نێــوی ماســییە چكۆلــەم بەالتــەوە دەبــرد ،زڵــە زڵ
دەكەوتــە چاوانتــەوە و خێــرا و بــە تونــدی تیشــكەكانی لەشــت
دادەبەزیــن و جــار وباریــش دەتگــوت شــەوەزەنگ گەمارۆتــی داوە ،
خێ ـرا شــپرز دەبوویــت .
تــۆ تێگەیشــتبووی ئــەو ماســییە ئاكامــی تۆیــە  ،بۆیــە لێــی دەترســای،
بــەاڵم ئەمجــارە هیچــت نەگــوت ،كــە نــاوم بــرد چاوەكانــت لێــم
داخســت و بــێ قســە و بــاس بێدەنــگ بوویــت.
ئــاااای حەیاتــم .تــۆ كــەی تــا ئــەم ڕادەیــە لــەم ژیانــە مانــدوو
هەڵگەڕایــت کــە مــن نەمزانــی بــوو ،كــەی وات بەســەردا هاتبــوو،
چــۆن مــن تێنەگەیشــتبووم؟
ماســی هەمــوو شــتێك لــە ژیــر شــەپۆلە نەرمەكانیــدا ،نوقــم دەكات،
تــۆ نوقــم دەبــی ،ئــارام و بێدەنــگ ،میلەكانــی كاتژمێــری ســەردەمی
تــۆ هێــدی ،هێــدی نوقــم دەبــن ،ئەهــوەن و نــەرم  ،ئــەو دەنــگ و
ڕەنــگ و مووســیقا نادیارانــە لەژێــر ئــەو شــەپۆلە ســووتێنەرانە نوقــم
دەبــن ،دەڵێــی هیچــكات نەبوویتــە حەیاتــم ،كات و شــوێن لەگــەڵ
تــۆدا نوقــم دەبــن ،دەڵێــی هیچــكات ژیــان خاوەنــی ئــەو كات و
شــوێنە نەبــووە کــە تــۆ تێیــدا دەژیــای.
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ئیــر هیــچ ئاســەواریك لــە ورشــە جوانەكانــی لەشــی ئــەو نەمــاوە.
مــردووە ئیــدی .
دەڵێــی هیچــکات هەبوونــی نەبــووە .ئێســتا ئیــدی ویجدانــم زۆر
ئارامــە .چاکــم کــرد کــە لــە گــۆڕم نــا .ئیــدی خەریــک بــوو دابڕزێــت
لــە دڵمــدا  ،ئەســپەردەی خاکــم کــرد و ڕزگار بــووم ...ڕزگااااار.
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سەرەتا تۆ شێت نەبوویت
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لــەو رۆژەوە کــە «ســەید ئەحســەن» نیــان هێنایــەوە بــێ ئێختیــار
هەنــدێ هەڵســووکەوتی ســەیر و ســەمەرەم لــێ دەوەشــێتەوە.
ســەرەتا کــە ســەید ئەحســەنیان بــرد شــێت نەبــوو بــەاڵم بــە شــێتی
گەڕاندیانــەوە و ئەمنیــش پێــش لــە گەڕانــەوەی ئــەو زۆر ئاســایی
هەڵســووکەوتم دەکــرد بــەاڵم ماوەیەکــە خۆمیــش ســەرم لــەو
هەڵســووکەوتانەم ســووڕ دەمێنیــت  .بــۆ منوونــە دوێنــێ بەرانبــەر بــە
ئاوێنەکــەم ڕاوەســتام و بــە ئارامــی قامکــم خســتە ســەر مــەودای
دوو بــرۆم لــە ئاوێنەکــەدا و بــە نەرمــی کونێکــم تێــدا درووســت
کــرد .پاشــان چــاوی راســتم خســتە ســەر کونەکــە و لەوێیــەوە ســەیری
ژووری ســەرهەنگم کــرد لــە مێشــکمدا....نا نــا هیــچ ســیحرێک لــە
کاردا نییــە  .مــن هــەر کاتێــک مبهەوێــت لــە ڕاســتییەکان تێبگــەم
کونێــک لــە ســەر تەوێڵــم هەڵبــەت بەرانبــەر بــە ئاوێنەکــە ولــە
ڕێــی ئاوێنەکــەوە  ،لــە مــەودای دوو ئەبروومــدا درووســت دەکــەم
و چــاوی ڕاســتم دەخەمــە ســەری و لەوێیــەوە ســەیری ڕاســتییەکان
دەکــەم  .ئەمجــارەش وامکــرد کــە کــردم.....
ســەرهەنگ روو لــە ســەربازە قۆزەکــە گوتــی›‹ :دەزانــم خــۆت داوە
لــە کــەڕی هەتیوە››.....زللەیەکــی دا بــە نێــو دەمیــدا و خوێنــی لــە
زاری داپژانــدە دەرەوە .چەناگــەی ســەربازە بەســتزمانەکە خوێنیــن
هەڵگــەڕا و ســیامی جوانــی برینــی تێکــەوت .گوروبانەکــەش لەوێــدا
ڕاوەســتا بــوو ،رێــک لــە الی شــانی کــوڕە ســەربازەکەوە  .ئەویــش روو
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لــە ســەربازە قۆزەکــە هەڵگەڕایــەوە و گوتــی  ››:گــەورەم ئەگــەر ئــەم
گەمــژە گوێــان بــۆ شــل بــکات و تــۆزە میکیاجێکــان بــۆ بــکات بــڕوا
بکــەن بــە قازانجییەتی...تەنیــا یــەک تــۆز ســووراو ‹› ....و قاقــای کێشــا.
ســەرهەنگ دەســتی هێنایــە پێــش دەمــە خوێنینەکــەی ســەربازەکە و
پلێکــی بــۆ تەقانــد وگوتــی  ››:ئەللــە کــە جوانــی خــۆ››...دای لــە
قاقــای پێکەنیــن.
بــە تووڕەییــەوە چــاوم لــە رس ئــەو کونــە کــە لــە ئاوێنەکــەدا
کردبوومــەوە  ،البــرد .ئــااای ســەرهەنگ ....چەنــدە ناپیــاو بــووی
تۆ.....بــڕوام نەدەکــرد ئــەو کابرایــە ئــاوا بــێ ئەخــاق بێــت ،ئاوێنەکــەم
درۆزن نییــە هیچــکات ..هیچــکات درۆم لەگەڵــدا نــاکات.....
ناچــار بــووم هەمدیســان بگەڕێمــەوە بــۆ بەرانبــەر ئاوێنەکــەم و
قامــک بخەمــەوە ســەر مــەودای دوو ئەبــرۆم لــە ئاوێنەکــەدا و
کونێکــی دیکــەی تێــدا بکەمــەوە:
بــە قســەکەی گوربانەکــە و پــل تەقاندنەکــەی جەنابــی ســەرهەنگ
 ،ســەربازە جــوان و بــااڵ بەرزەکــە ســوور هەڵگــەڕا و بــە تووڕەیــەوە
بــۆ گوروبــان و پاشــان ســەرهەنگ و هەمدیســان گوروبــان و بــۆ
ســەرهەنگ ڕوانــی .ســەرهەنگ پلــی تەقانــدەوە›‹ :جوانــی ،جــوان...
تەنیــا یــەک تــۆز ســووراو بابــە›› ....گوروبانەکە قاقای کێشــا و دەســتی
بــۆ خــۆی بــرد .ســەربازە جوانەکــە بــە ڕقــەوە ســەیری ســەرهەنگ و
پاشــان گوروبانەکــەی کــردەوە لــە ئــەم بــۆ ئــەو لــە ئــەو بــۆ ئەمیــان
دەیڕوانــی .گوروبــان گوتــی ››:ئــااا چییــە  ،دەی وەرە مبخــۆ دەی وەرە
دەی وەرە››...ســەرهەنگ بەرزتــر قاقــای دەکێشــا و بــە شــەهوەتەوە
دای بــە ســەر رانــی خۆیــدا .ســەربازەکە لــە ژێــر لێویــەوە چپانــدی:
‹›مەگــەر مــن زبــڵ خــۆرم ســەگ بــاب››.
72

زێنەب یووسفی

هەرکــە ســەربازەکە ئــەوەی گــوت خێ ـرا ســەرهەنگ دای بــە نێــو
دەمیــدا و ئامــاژەی لــە گوروبانەکــەش کــرد .پێکــەوە لێــی بــەر بــوون
ئەوەندەیــان لــێ دا کــە ســەربازە قۆزەکــە خــۆی پــێ ڕانەگیــردرا و
ئەویــش لــەوان بــەر بــوو بــەاڵم لــە ئــان و ســاتێکدا ســەرهەنگ
خــۆی گەیانــدە تەنیشــتی دەرگاکــە و بــە تونــدی لــە دەرگای کوتــا
و خێ ـرا دوو گوروبانــی زەبــەالح خۆیــان کــردە ژوورەوە و بێدەنــگ
لــە ســەربازە جوانکیلەکــە بــەر بــوون و دەســتیان کــردە لێدانــی .
نــاکاو ســەربازەکە داکوترایــە ســەر مووزاییکــەکان و تەققــە لــە ژێــر
ســەریەوە بــەرزەو بــوو .ســەربازەکە بوورایــەوە وخوێــن لــە ژێــر
ســەری بەربــووەوە ســەر موزاییکــەکان  .لــەو حاڵەشــدا ســەرهەنگ
وازی نەدەهێنــا و بــە تووکــە شــەق لێــی دەدا و کفــری دەکــرد.
کــەس ئ اگای لــێ نەبــوو مــن لــەو کونــەوە کــە لــە مــەودای دوو
ئەبــرووم ،لــە نێــوان ئاوێنــە قەدییەکەمــدا درووســتم کــرد بــوو
ســەیریان دەکــەم ،ســەیری ســەرهەنگم دەکــرد کــە چۆناوچــۆن لــەو
ســەربازە جوانــەی دەکوتــا و خوڵپانــی خوێنــی کردبــوو.
ماوەیەکــە هەســتم کــردووە کــە ســەرهەنگ تــەواو خوێنڕێــژ و
ناپاکــە و بەڕاســت نییــە لەگەڵمــدا  ،بــەس تاکــوو بــە هــەر دوو چاوی
خــۆم نەمبینــی بــڕوام پــێ نەکــرد بــوو  .ئێســتا ئیــدی تێگەیشــتووم
...جــوان تێگەیشــتووم......
ســەید ئەحســەن وا نەبــوو بــەاڵم بــە شــێتی گەڕایــەوە نێــوان گــەڕەک .
دەمێکــە هەڵســووکەوتەکانم گۆڕدراون..هەســت دەکــەم ســەرهەنگ
ئیــدی خوێنڕێــژ دەرچــووە بەالمــەوە ....ئیــدی تەواو...ئیــدی ســەید
ئەحســەن ئیــدی ....هــەی بــە ڵەحنــەت بیــت ســەرهەنگ.
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دەالقە
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١
یهکهمین بهش.
لهتهنیشــتی دهالقهیهکــی چکۆالنــەوە ڕاوەســتاوم  .دهمێكــه وا
ههســتدهكهم ئیــدی پێویســتم بــهم دهالقهیــه نهمــاوه .تهنانــهت
ناتوانــم لهچوارچێوهكهیــهوه ســهیری ئاســانیش بكــهم .لــه
کامێــرای نیگامــەوه هیــچ لــە دەالقەکانیــر نــاکات.
دهمههوێــت دایبخ ـهم ئ ـهم دهالقهیــه .ئەگــەر دایبخــەم وابزانــم
باشــرە .
دهالقهکــهم پێشــر وانهبــوو .مــت و بیدهنــگ بــوو .بــهردهوام
وام ههســت دهكــرد خــاوهن دهالقهیهکــی بچــووك و جوانــم و
ســهبارهت بــه ئــهو هیــچ ترســێکم لــه دڵــدا نهبــوو.
لێــی نهدهکهومتــه شــک وگومانــهوه و ئازادانــه لــه ژوورهكهمــدا
هــات وچــۆم دهكــرد .لــه ڕاســتیدا کــێ بیــر لــهوه دهكاتــهوه کــه
كــهل و پهلهكانــی خانووهكــهی گیانــدار بــن؟ نــا ،هیچــكات وام
بیــر نهدهكــردهوه ،بــهاڵم دواتــر تێگهیشــتم کــه ئــهم دهالقهیــه
ههنــدێ جــار لــه قاقــای پێكهنیــن دهدات.
یهكهمجــار كــه لــه ئــهو ڕاســتیه تێگهیشــتم ،زۆر دڵــم خــۆش بــوو
و ســهرخۆش و بهختــهوهر دهالقهکــەم نوقمــی دهیــان مــاچ کــرد.
شــانازیم پێیــهوه دهکــرد .کــوا ،کوانــێ لــە کام شــوێندا دهالقــهی
واتــان بینیــوه ک ـه ل ـه قاقــای پێکهنیــن بــدات؟
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دڵنیام کە هەرگیز کەس تاکوو ئێستا دەالقەی وای نەبینییوە .
تــا چهنــد ڕۆژێــک لهبازن ـهی ئ ـهو پیكهنیــن و قاقــا لێدانــهو مــاچ
و مووچانــه ســووڕم دهخــواردەوە و لــەوە کــە بوومەتــە خــاوەن
دەالقەیەکــی ســیحری لــە خۆمــدا نەدەگونجــام .
تاکــوو  مۆبایلهکــهم لــه جهرهســی دا ،هاوڕێیەكــهم بــوو ،لــه
ههندهران ـهوه تێلــی دهکــرد .زۆرم پیخــۆش بــوو ك ـه زهنگــی بــۆ دام
و مــاوهی  40خولـهک پێكـهوه دوایــن ،پــاش داخســتنی مۆبایــل ،لهپــڕ
نركــ ه لهدهالقهکــه بــهرزهوه بــوو.
لــهو ڕۆژهوه دهالقــه بچکۆالنهکــهی ژوورهکــهم جــار و بــار
پێدهکهنێــت  ،ههنــدێ جاریــش تــووڕه دهبێــت ،وا تــووڕە کــە
خۆمیــش لێــێ دەترســم  ،بــڕوا ناكــهی؟ بــا ...وایــه ....زۆرتــری
كاتهكانیــش بهخهمــهوه دهگــری و پرمــه پرمــی گریانهكانــی
لهوانهیــه دڵــم بتۆقێنێــت.
بــڕوا بک ـه ب ـه بۆن ـهی ئ ـهم باردۆخهمــە کــە ب ـهردهوام دڵپ ـهرۆش
ونیگهرانــم .تــرس و دڵەڕاوکــێ خەریکــە ژیانــم بــە تــەواوی تــاڵ
دەکات .
كــهدهســت دهب ـهم دهالقهک ـه دابخ ـهم هــاوار و پاڕانــەوەی گوێــى
ئاســان كـهڕ دهكات و دڵــم دێتـه هـهژان و لـه پاڕانەوەکانــی خـهم
دام دهگرێــت .كــه دڵیشــم بــۆی دهســوتێت و لهداخســتنی پهشــیامن
دهمب ـهوه هەمدیســان بــە بچووکرتیــن بیانــوو ب ـه جنێــو و تــف لێــم
ب ـهر دهبیــت ئ ـهم دهالقهی ـه ،ئــاخ خ خ ...نازانــم چیــی لێبك ـهم.
ك ـه نــان دهخــۆم برســیهتی هــاری دهكات بهجۆریــك ك ـه دهبــێ نــان
ل ـه دهمــی خــۆم دهربێنــم و لــهزاری ئ ـهوی بنێــم .ئ ـهی نهمگــوت
زاری ههیــه ئــهم دهالقهیــه؟
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بــاااا دهمێكــه زاری لێــم كهوتووهتــه دهرێ ،لــهو ڕۆژەوە كــه لــه
قاقــای پێكهنینــی دا ،هێــدی ،هێــدی نهخشــی زارێكــی بچكۆالن ـه لــە
ڕووی ئـهم دهالقهیـه دهرکـهوت .پاشــان كهپــۆ ،دواتریــش دهســت و
قاچــی لێیــەوە دەرهــات.
کــه ههنــدێ جــار بیرلــهقســهكانی دهکهمــهوه بــهو دهرهنجامــه
دهگــهم كــه دهبــێ مێشكیشــی ههبێــت ئــهم دهالقهیــه .ئهگینــا
چــۆن تــا دهم ڕادهیــه ژیانــی منــی ئاڵــۆز کــردو ه و ســهری لێــم
شــێواندووه؟ كــه دهمههوێــت لــه حهمامــدا خــۆم بشــۆم هــاواری
لــێ بــهرزهوه دهبێــت چوونکــه هــهر دهبێــت ئهویــش ببێتــه
ســهیرکهری خۆشــتنهكهم.
دهبــێ دهرگای حهمامــی لــێ ئــاوهاڵ بك ـهم .نابــێ ل ـه كاتــی ڕووتــەوە
بوونــدا خۆمــی لێبشــارمهوه ،دهبــێ بــه ڕامانــەوە بــۆ ئهندامهكانــم
بڕوانێت..بهڵــێ وایه...چاویشــی ههیــه ئــهم دهالقهیــه.
بههــۆی چاوهكانیــهوه بــوو كهتێگهیشــتم ههســته شــههوانیهكهی
چهنــد بههێــزه ،لێــرهدا بــوو کــه تێگهیشــتم كــه ئــهم دهالقهیــه
دهمێك ـ ه وهكــوو مرۆڤهكانــی لێهاتــووهو بــۆ خــۆی بووهت ـه پیاوێــك.
ل ـه کاتــی نووســتندا  .... ...الوە بــا هــەر باســی لێیــەوە نەکــەم کــە
ئــەم دەالقەیــە تــا چەنــد ســەیر و ســەمەرەیە .بــا هــەر باســی لێیــەوە
نەکــەم ئیــدی.
ئــای چهنــده ســامناكه کـه ژنێــك ناچــار بێــت لـه گـهڵ دهالقهیهکـهدا
بژیت .
زۆرتــری كات ـهكان یــان دهخهوێــت یــان دهگریــت ئ ـهم دهالقهی ـه.
ئیــدی ناتوانــم ،نــا ،ناتوانــم و نازانــم چــی لێبكـهم.
خهریك ـه لێــم دهبێت ـه گردێكــی مهترســیدار .ئهگ ـهر ئــاوا ب ـهردهوام
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بێــت ،لهوانهی ـه ئ ـهو گۆڕان ـه ب ـه س ـهر منیشــدا بێــت ومنیــش ببم ـ ه
دهالقهیــهک و هەردووکــان دەبینــە دەالقــە .دەالقــەی نێــر و مــێ،
بەڕاســت کــە ســامناکە ؛ بــەاڵم فەترەیەکــە دهمههوێــت دایبخـهم ئـهم
دهالقهی ـ ه چوونک ـه لهوانهی ـه ل ـه ئاکامــدا مبکوژێــت یــان خــۆی دیــق
بــكات و لـه نــاو بچێــت.
نازانــم ك ـهی و چــۆن ببــوو ب ـه پیــاو ئ ـهم دهالقهی ـه .نازانــم ك ـهی و
چــۆن عاشــقم بــوو ،ك ـهس بــڕوای پــێ نی ـه ك ـه ئ ـهم دهالقهی ـه بــۆ
خــۆی بوهت ـه پیاوێــک .ل ـ ه وانهی ـ ه خۆمیــش بڕیــار بــدەم ک ـه ببم ـه
دهالقهی ـهك ،دهقاودهقــی ئ ـهو  ،هــەر ئیــدی خەریکــە دونیــام لێــی
ئاڵــۆز دەبێــت بــە بۆنــەی ئــەم دەالقــە نەگریســە .
چهنــد ڕۆژە کــه دهالقــه بچكۆالنــه  ئهوهنــده گریــاوه و خــۆی
لــه چــوار چێــوهی شــوراكه كوتــاوه كــهئیــدی هێــزی هــاوار و
پاڕانهوهشــی پــێ نهمــاوه چوونك ـه دهمێك ـه ل ـه کۆاڵن ـهوه کابرایــەک
ب هرانبــهر بهدهالقەکــە  تێدهپهڕێــت و بــۆ ماوهیــهک لــه مــن
ڕادهمێنێــت .ههمــوو ڕۆژێــک ل ـه کاتێکــی دابینک ـراودا ئ ـهو دێــت و
لــه کــۆاڵن ڕادهوهســتێت و بــۆ مــن دهڕوانێــت.
ئــهو کــوا دهزانێــت کــه ئهمــە دهالقهیەکــی عاشــیق ه نــهک
دهالقهیهکــی ئاســایی .....ئــارام وئههــوهن گوێــان بــۆ ههڵدهخــات
و لهمــن و دهالق ـه ڕادەمێنێــت و پێــی وایــە مــن شــێت بوومــە ولــە
خۆمــەوە دەقیژێنــم و قســە دەکــەم و تــووڕە دەبــم.
یهکهمجــار هـهر كـه چــاوی بــە کابراکــە کـهوت وهختـه بــوو شــێت
و هــار ببێــت.
تــووڕه ههڵگــ هڕا و دهســتی کــرده نهڕانــدن ،رێــک لــ ه چهشــنی
پیاوێکــی دڵپیــس بــهاڵم ســهیریش لهوهدایــ ه کــه مــن ههمــوو
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ڕۆژێــک لــه كاتــی هاتنــی كابراکــه و تێپەڕینــی لــە کۆاڵنــدا نــاکاو
داخ ههڵدهگــه ڕێــم و دڵــم دێتــە لێــدان و بــێ ئێختیــار بــۆی
دهڕوانــم  .پێموای ـه کاب ـرا و دەالقــەش ل ـه حاڵەتــی ســەیر کردمنــدا
تێگەیشــتوونە و بــەو نهێنیــەی دڵــم زانیویانــە.
كــه دهالقــه  تێگهیشــت كابــرا ســهرنجی منــی بــۆ اڵی خــۆی
ڕاکشــاوە نــاکاو دای لــه پرمــهی گریــان .
لــەو ڕۆژەوە ئیــدی دەالقــە لێکــدا  ،لێکــدا دهگریــت و فرمێســک
دادهبارێنێــت و هــهر دهگریــت.
دهالق ـه پێشــر هەوڵــی دەدا لێــم بــدا بــەس نەیدەتوانــی چوونکــە
شــووراکە نەیدەهێشــت و ئــەوی لــە خــۆدا یەخســیر کردبــوو ،بــەاڵم
تــا دەیتوانــی دەینەڕانــد و جنێــوی دەدا و تفــی لێــم دهكــرد بـهاڵم مــن
گوێــم ن ـهدهدا و دهســتبهرداری كابراک ـه نهبــووم.
ئێســتا چهنــد رۆژه ک ـه دهالق ـه ن ـه ئــاو دهخوات ـهوه و ن ـه نــان ل ـه
قوڕگــی دهچێتــه خــوارێ  ،كاری بوهتــه گریــان و خهمخــواردن.
شــهوانه بهخهمــهوه ســەیرم دەکات کــە چۆناوچــۆن لــە ســەر
قەرەوێڵەکــەم ڕادەکشــێم و ئەگــەر بڵێــم بەســە ئیــدی بــۆم مەڕوانــە
یــان ئهگـهر بڵێــم حـهزم لێــت نیـه ،تكایـ ه وازم لــێ بێنـا هەمدیســان
قێــڕە قێــڕ و قســە تاڵەکانــی دەســت پــێ دەکەنــەوە .
ئهمــڕۆ كابراکــه دیــاری نیــه  .پێموایــه درهنــگ کهوتــووه  ،بــهاڵم
ههســت دهکــهم هــهر دێــت.
بــه ئهســپایی بــۆ کــۆاڵن دهڕۆم و لــهو شــوینه کــهڕۆژانــی پێشــر
کابراکــه دههــات و ڕادەوەســتا و بــۆ منــی دهڕوانــی ،ڕادهوهســتم
و دهســتبهکار دهبــم و بازنهیــهک دهکشــم ،بــه تهباشــیری ســوور
بازنهیهکــی ههتــا ههتایــی دهکشــم ....با....ههتــا ههتایــی،
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بهرانبــهر بــە دەالقەیەکــی ســەیر و ســەمەرە جەغزێــک دەکشــم.
دهالقەکــەش ههســتی پێــدهكات و دهكهوێتــه نــووزهنــووز ،ســهیر
دهكات ،نــا ،بێســووده  ،مــن ئیــدی تــۆم ناوێــت ئ ـهی دهالق ـه ،نــا،
نــا ،تــۆم ناوێــت......
کـه مــن بازنهکـه دهکشــم و دهڕۆم نــاکاو کابراکـه دێــت و دهكهوێتـه
نێــوان بازنهک ـهوه .
ئهویــش ههســت بــه بازنهکــه دهكات و لــه پــڕ ههراســان دهبێــت
 ،وهكــوو ئ ـهو مشــكانەی لێهاتــووە ک ـه دهكهون ـه داوی بازنهکان ـهوه
و تاههتــا ههتایــه لهنێوانیانــدا دهســووڕێنهوه و هــەوڵ دەدەن بــە
ڕاکــە  ،ڕاکــە خۆیــان ڕزگار بکــەن و هــەر ڕزگاریشــان بــۆ نابێــت.
نا،نا...ڕزگاریــت بــۆ نیـ ه ئـهی پیــاوی لــە داو کەوتــووی بازنەیــی ...تــازه
ئیــدی کهوتیتـه داو....نــا ،نــا ،ناتوانــی خــۆت ڕزگار بكهیــت.
نازانــم كــێ فێــری ئ ـهم فێڵهمــی کــردوە ؟ چ بیــر دهکهم ـهوه بــۆم
ناچێت ـه س ـهر ی ـهک کــێ فێرمــی کــرد ک ـه بازن ـهی ســێحری ل ـه س ـهر
زهویــن بکێشــم و لــه ههمــوو نهفرهتێــک خــۆم ڕزگار بکــهم بیــرم
نایــێ ......نازانــم دەی.
دەگەڕێمــەوە ژوورەکــەم و لهتهنیشــتی دهالقەکــەوە ڕادهوهســتم و
ههســت ب ـه ئــازادی دهک ـهم و دهمب ـه س ـهیركهری گۆڕهپانــی پێــش
نیــگای دهالقهیهکــهوه.
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٢
دووههمین بهش.
لــەو ڕۆژەوە کــه كابــرا كهوتــهبازنــه ههتــا ههتاییــهوە  ،دهالقــهی
بچکۆالنــە ئاكامــی پێهــات.
تــۆ نازانــی ئاكامــی دهالق ـ ه واتــهچــی؟ هــااااا؟ نازانــی؟ باشــە مــن
بۆتــی دهگێڕمــهوه کــه چۆناوچــۆن دهالقــهی بهســتزمان ئاكامــی
پێهــات.
جــوان گوێــم بــۆ شــل بکــە  :ئەوەتــا كابراکـه لـهو بازنـهدا بــێ ئێختیــار
لهســووڕاندایه  ،منیــش بهرانبــهر بــه ئــهو لــه چــوار چێــوهی ده
القەکــەوە بوومهتــه ســهیرکهری بــێ ئــهوه تێبگــهم کــه دهالقهکــه
هێــدی ،هێــدی خهریکـه لـه شــووراکهی دهبێتهوه...بــێ ئـهوهئــاگام
لــێ بێــت کــه دهالقهکــه خهریکــه دهبێتــهمــرۆڤ  .بەڵــێ ،بەڵــێ
مــرۆڤ .دەالقــە دەبێتــە مــرۆڤ ئەگــەر لــە چــوار چێوەیەکــەوە بــۆ
کابرایــەک بڕوانیــت .
مرۆڤێکــی پیــاو ،پیاوێــک ل ـه وێن ـهی كاب ـرای نێــوان بازنهک ـه ،دهقــاو
دهقــی خــۆی.
لهپــڕ مۆبایلهكــهم لــه جــهرهس دهدات ،هاوڕێیهكهمــه ،لــه
ههندهران ـهوه تێلــم بــۆ دهکات ،ڕێــک  40خولهکــی ڕهب ـهق پێك ـهوه
دهدویــن ،مــن لهقاقــای پێكهنیــن دهدهم و ئەویــش لــەو دیــوی
هێڵەکانــی تەلیفۆنــەوە قاقــام بــۆ دەکێشــێت ،واتــە گفتگۆیەکــی تــژی
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لــە بەختــەوەری.
دەی چ کێشــەیە ،موشــکلە چییــە حەیاتــم کــە مــن جــار وبــار لەگــەڵ
هاوڕێیەکــی هەندەرانیــدا بــەو پــەڕی خۆشەویســتییەوە بدوێــم؟
چ عهیبێكــی ههیــه ئاخــر ،هــەر تێناگــەم حهیاتــم گرفتــی ئــەو
دواندنــە چییــە؟ هــاااا؟ پێکهنینــی مــن چ عهیبێکــی ههیــه
ئاخر؟نــااااااا ،قــهت بهعهیبــی نازانــم ئافرهتێــك وهكــوو مــن
لهقاقــای پێكهنیــن بــدات ،بــۆ بهعهیبــی دهزانــی تــۆ ؟
ڕۆژێــکان ئ ـهم هاوڕێی ـهم پێــش ل ـه ڕۆیشــتنی بــۆ ههنــدهران هات ـه
ماڵــان و بــه كامیراكــهی دهیــان ڕەســمی لێــم گــرت چوونکــە
لــەو دەمــەدا مۆبایلەکامنــان زۆر ســاکار بــوون و هێشــتاکە ئــەو
مۆبایلــه نوێیانــە کــە دەتوانیــن هەمــوو ئیشــێک جــێ بەجــێ بکــەن
نەهاتوونــە بــازاڕەوە بۆیــە هاوڕێیەکــەم ناچــار بــوو لــە گــەڵ خۆیــدا
کامێ ـرا بێنێتــە ماڵــەوە .
دایکیشــم لــەو ڕۆژەدا لــە ماڵــدا بــوو و چەنــد وێنەیەکی دایکیشــمی
گــرت و گوتــی ئەمانــەم بــۆ گۆڤارەکەمــان دەوێ و وێنــەی دایکــت
و خــۆت لــە تەنیشــتی یەکــرەوە بــۆ خوێنــەران سەرەنجڕاکێشــرە .
هاوڕێیەکــەم دەیــان ڕەســمی هونــەری لێــم گــرت و دیــارە لــەو
کاتیشــەدا دهالقــهی بهســتزمان كــه ئێســتا خهریكــه تووشــی
گۆڕانێكــی مــهزن دێــت چــاوی پێامنــهوه بــووە .
ههڵبــهت هــهر مــن بــووم کــ ه تێدهگهیشــتم کــه چۆناوچــۆن
دەالقــەی چێویــن مــۆڕم لــێ دهكات ـهوه و قــەت  ،قــەت دایکــم و
هاوڕێیهکــهم بــهو نهێنیــه نهیاندەزانــی .
كــهس ئــاگای لــێ نهبــوو كــه ماوهیهکــه دهالقهکــ ه خەریکــە
دەگۆڕدرێــت و خەریکــە شــێوە و شــێوازی خــۆی لــە دەســت دەدات
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و گۆڕانکارییەکــی مــەزن دێتــە ســەریدا.
وا دیــاره لــە ئێســتادا ئیــدی ئــەو ئاڵوگــۆڕە ڕووی داوە و ئیــدی مــن
خاوهنــی دهالقهیهکــی بچــووك نیــم و تهنیــا ئیشــم ئهوهیــه کــه
ســهیر بکــهم و هیــچ نهڵێــم .
تێگەیشــتوومە بێدەنگــی باشــرین ئــاکارە لــەم کاتــەدا  .هــەر ئــەوە
نەبێــت کــە لــە جێــی خۆمــدا ڕاوەســتم و س ـهیری كابرای ـهک بکــەم
ل ـه بازنهیهکــدا ک ـه وهكــوو مشــكێكی بچكۆالن ـه کهوتووهت ـه داو.....
ســوڕانێکی ههتــا ههتایــی ....مــن ...ئێســتا ...ئهگهر...بــڕوا بكــه....
وات ـه ئێســتا...ههر ئێســتاکه ئهگ ـهر ل ـهو دیمهن ـه ئاوڕێــش بدهم ـهوه
و بــۆ ژوورهکــهم بڕوانــم ههمدیســان چــاوم دهکهوێتــه کابراکــهی
نێــوان بازنهکــه ..
ئەگــەر ســەرم وەرچەرخێنمــە ســەر دەرگای ژوورەکەمیــش
هەمدیســان کابراکــە لــە ســووڕاندا دێتــە پێــش نیــگام ....یــان ئەگــەر
بچمــە ســەر ســەالجەکە یــان کانتۆڕەکــە یــان دەس بــە ئاوەکــەش
کابراکــە دەبینمــەوە کــە لــە ســووڕاندایە لــە بازنەیەکــی ســەیر
وســەمەرەدا  ......هـهی هــووووو ...ئهمـه چ وهزعێکه؟...ئـهم ئاڵۆزیـه
واتـ ه چی؟...ئاخــر مــن چووزانــم چــۆن شــتی وا دهکرێــت؟ واتــهمــن
خاوهنــی پیاوێكــم لــە چەنــد شــوێندا ؟ هــاااا؟
لـه یـهك كات و چەنــد شــوین و یـهك كابـرا ؟ شــتی وا چــۆن دهبێت؟
ب ـهاڵم ئاوای ـه ئیــدی بڵێــم چــی ،وات ـه کابراک ـه ه ـهم ل ـه کۆاڵندای ـه
و لــه بازانهکــهدا لــه ســووڕاندایه و هــهم لــ ه ههمــان کاتــدا لــه
ژوورهکـهی مندایـه و لــە نێــو ســەالجەکەدایە و لــە نێــو کانتۆڕەکەدایە
و لــە دەیــان شــوێنێکیرتی ئــەم ماڵــە دایــە و بەردەوامیــش هــەر بــۆ
مــن دهڕوانێت....بهڵــێ ئاوایـه بـهس نازانــم شــتی وا چــۆن ڕوویــداوه
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حەیاتــم ؟
هاوڕێیهكــهم گوتــی :دێمــهماڵتــان و چهنــد ڕەســمی دیكــهت لــی
دهکێشــم .گوتــم :
ئۆکــەی ...باشــه بــهاڵم بــێ ســهر پــۆش  .هاوڕێیهكــهم بزهیهکــی
بــردهوه وگوتــی:
دهی باشــه ،بــ ه ســهر چــاو بــەاڵم لــە گۆڤارەکانــدا نابێــت بــێ
ســەرپۆش دەرکەویــت ،ناکرێــت ،هــەر دەبــێ چەنــد ڕەسمیشــت لــێ
بگــرم بــە سەرپۆشــەوە ،وا باشــرە .
مــن دهمێكــ ه خاوهنــی ئــهم هاوڕێیــهم ،ئــهو هاوڕێیهکــی باشــه،
بــهاڵم ئــهم دهالقهیــه ،ئــااااای لــه ئــهم دهالقهیــه......
داوای لێبوردنتــان لــێ دهك ـهم حهیاتــم ،لــه ڕاســتیدا مــن ئیــدی
خــاوهن دهالقهیــهک نیــم.
لهپــڕ لــە بیــرم چــوو کــە دهالقـهی پێشــوو ئێســتاکه ئیــدی بووهتــه
پیاوهك ـهی نێــوان بازنهک ـه و لــه ههمــان كاتیشــدا ل ـه ژوورهکهمدای ـه
و بهردهوامیــش عاشــقی منــه و یــان پێدهکهنێــت و یــان مــۆڕم
لــێ دهکاتــهوه  ،یــان لــ ه ژوورهکهدایــه و یــان لــ ه کۆاڵندایــه و لــه
بازنهکهیشــدا دهســووڕێتهوه...ههی هوووووو.....ئاخــر چــۆن شــتی
وا روویــداوه؟ نازانــم دهبــێ پرســیارهکانم لــه هاوڕێیهك ـهم بپرســم .
لهوانهیــه ئــهو واڵمــی ئــهم پرســیارهســهیرانهم بزانێــت.
دەمێکــە تێــل بــۆ هاوڕێیــە هەندەرانییەکــەم دەکــەم بــەاڵم واڵمێکــی
نییــە ،لــە جــەرەس دەدات بــەاڵم پێوەندییەکــە حاســڵ نابێــت .
بهڕاســت ئیــدی خەریکــم دەترســم کــە نــەکات شــتێکی خراپــی لــێ
هاتووەتــە پیــش .
بــڕوا بکــه دهمێكــه لــه تــۆش دهترســم ئــەی دەالقــەی ســەیر
84

زێنەب یووسفی

وســەمەرە .
لهوانهیــه بــڕۆم و لــە بــازاڕ تەوەرێــک بکــڕم و بێمــەوە بــۆ مــاڵ و
تــۆ ورد وخــاش بکــەم ئــەی دەالقــەی گێــل و گەمــژە .ئاخــر نازانــم
کــێ بــە تــۆی گوتــووە کــە مــرۆڤ بــوون باشــرە لەویــە کــە تــا هەتــا
هەتایــە وەکــوو خــۆت مبێنیتــەوە ئــەی دەالقــەی تەفــرە دراو.
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٣
سێههمین بهش.
ســهیری خــۆم دهكــهم لــهم ئاوێنــهدا بــهس لــه جیاتــی خــۆم تــۆ
دهبینــم ک ـه چهنــد دهم بــهپیكهنیــن دیاریــت  .بــەس نازانــم ئــەو
هەمــوو پێکەنینــە بــۆ چییــە  ،تــۆ کــه پێشــر وا نهبوویت....حــهز
دهکــهم منیــش وهکــوو تــۆم لــێ بێــت و هــهر پێبکهنم....نازانــم
چیــم بهس ـهردا هاتــووه .تــۆ ب ـهردهوام ل ـه گاڵت ـه وگــەپ و قس ـهی
خۆشــدایت و مــن ســەرم ســووڕ ماوەتــەوە کــە ئایــا ئ ـهم هاوڕێی ـه
هەندەرانییــەی تــۆ ئیــش و کاری نیــه؟ هــاااا؟ ئــەو هەمــوو قســە
کردنــە چییــە ئاخــر ...مەبەســتم تۆیــە  ،تــۆ ،بهڵــێ ڕووی قســەم
لــە تۆیــه ،جهنابــت كــه بێــكارو بێعــار بــهردهوام لــهم ژوورهدا
دهســووڕیتهوه و تێــل بــۆ ئــەم و تێــل بــۆ ئــەو و هــەر وڕ وڕ وڕ لــە
قســە کردندایــت ؛ ب ـهاڵم ئ ـهی ئ ـهو هاوڕێی ـ ه خوێڕی ـهت چــی هــااا؟
ئ ـهو وێڵ ـه بــۆ وازت لــێ ناهێنێــت؟ هــااا؟ بهڵــێ ئ ـهو دهڵێــم ک ـه
ب ـهردهوام تێلــت بــۆ دهکات و ههمــوو جارێــک  40خولهکــی ت ـهواو
قســه دهکــهن پێکــهوه؟ هــااا؟ پێموایــه دهیههوێــت تویــش بکاتــە
خوێڕیهکــی هاوچهشــنی خــۆی ،دهی بڵــێ وا نیــه دهی ،بڵــێ مــن
بــە هەڵــەم دەی.. .دەی بیڵــێ ،تکایــە بیڵێیــەوە کــە مــن بــە هەڵــەم و
ئەوانــە هەموویــان خەیاڵــن و تــۆ وا نیــت ،تــۆ ...
دهمههوێــت بڕۆمــەدوكتــۆر ،دەمهەوێــت ئــەم شــوورا لەحنەتییــە
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تێــک شــکێنم و خــۆم ڕزگار بکــەم و بڕۆمــە دوکتــۆر .لەوانەیــە مــن
تەنیــا لەبــەر ئــەوە کــە بتوانــم بڕۆمــە دوکتــور بوومەتــە مــرۆڤ  ،بــە
مــرۆڤ بوونــم هەڵبــژاردووە تەنیــا لــە بــەر ئــەوە کــە بتوانــم بڕۆمــە
دوکتــۆر و چارەیــەک بدۆزمــەوە بــۆ ئــەم نەخۆشــیمە  .ئــەو بــە
هەڵەیــە کــە هەســت دەکات مــن بــە مــرۆڤ بوونــم ئیختیــار کــردووە
لــە بــەر عاشــق بوونــی  ،نــا نــا  ،وا نییــە ،مــن تەنیــا دەمهەوێــت
بڕۆمــە دوکتــۆر چوونکــە ههمــوو گیانــم ژان دهكات ،قــاچ و قــۆڵ
و تهنانــهت قوڕگیشــم ژان دهكات ،مێشــكم وهختــه بتهقێــت ،
لهوانهیــه ش ـهكرەم ههبێــت ...ئــای ی ی نــااا ،خــوا ن ـهكات ،دهڵێــن
زۆر بــۆ مــرۆڤمــه ترســیداره نەخۆشــی شــەکرە ،نــا  ،دڵنیــام کــه
وانیــه و ئەمــن شــەکرەم نییــە ،بــهس پێموایــهچوونكــه دهمێكــه
هەســتم بــەرەوپیاس ـهی ئێــواران نــاڕوات وام ب ـه س ـهردا هاتــووه...
جهمامــم جهمــام ...هــهی هووو..ئــای کــە لــە دەســتی خۆمــەوە
وەڕەز بوومــە ...
چهنــد پیــس و نهگبهتــی تــۆ ،دهی ئهمــ ه چ بهزمێکــه بــۆ منــت
ناوهتــهوه هاااا؟ســهیر ســهیر مۆبایلهكــهت لهوانیــه بتهقێتــهوه
دەی بابــە کــەم قســەی پــێ بکــە دەی ،داخــی داخــە ئــەو مۆبایلــە
هــەژارەت ...کــوره شــهرم بکــه دهی ڕەنگــی پێیــهو ه نهمــاوه
ئــهو مۆبایلــه دامــاوهت چوونکــە بــەردەوام لــه نێــو لهپتدایــە و
دەیلکێنیتــە گوێتــدا و هــەر هەناســە لێدانەکــەت بــە ڕووی ئــەو
مۆبایلــە و قســە کــردن و قســە کــردن واااای کــە تــۆ زۆۆۆر بێشــەرمی
...وااااای لــەو مۆبایل ـه ه ـهژارهت ....ئ ـهو مۆبایل ـهت ئەگ ـهر گیانــدار
بواتایــێ ،ئێســتاک ه ل ـه نێــوان دهســتو پهنجهکانــی تــۆدا ههڵپــڕووکا
بــوو ،باشــر کــە گیانــدار نییــە ئــەو مۆبایلــەت ...
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دهی بهقهبــری بابیــهوه ئــهم هاوڕێیــه ههندارنیــهت...دهی ئــهم
س ـهگبابهبــۆ واز لهتــۆ ناهێنێــت ؟ مهگ ـهر ناڵیــن ئهگ ـهر ك ـهس ل ـه
ههنداران ـهوهبــۆ ئێــره تێــل بــکات ه ـهر دهبــێ پــارهی زۆر س ـهرف
بــکات دهی ،ئەگــەر وایــە ئــهم ســهگه بــۆ ئهوهنــده تێلــت بــۆ
دهکات؟ چــۆن بیــر لــهو ههمــوو پارهیــه ناکاتــهوه کــه بــه فێــڕۆی
دهدات؟ هــاااااا؟ ئــهم حیــز بابــه بــۆ واز ناهێنێــت ؟ ئــهوە 40
خولهکــه کــهپێكــهوه دهتریقێنــهوه ....
بــۆ دهرهوه دهڕوانــم ،تــۆ دوێنــێ بــهتهباشــیری ســوور لــەو کۆاڵنــە
بــن بەســتە بازنهیهکــی مهزنــت کێشــا .بازنهیــهک بــۆ کــوڕ و
کیژووڵهکانــی گ ـهڕهک بهڵکــوو ل ـه گ ـهڵ یەکــر دا ش ـهڕ نهک ـهن و
ببنــە هــاوڕێ و پێک ـهوه یــاری بک ـهن ل ـه کۆالنــدا ،ئهوهتــا ئێســتاش
كیژووڵهیهکــی جــوان لــهو بازنهیــه تۆپــان دهکات... .
وابزانــم مــن دوێنــێشــهو خهوێكــی ســهیرم بــهم بازنــهوه بینــی
...جــوان بیــرم نای ـهت ب ـهس پێموای ـه ل ـه جیاتــی ئ ـهو كیژووڵهی ـه و
ئ ـهو تهباشــیره ســووره...کێ بــوو نازانــم وەاڵ بیــا بیــرم نایــەت کــێ
لــەو بازنەیــەدا بــوو لــە خەوەکەمــدا ....
ئــااااای چهنــد ملــم ژان دهكات ،ئــاااااخ کــه ههمــوو گیانــم ژان
دهكات .لهوانهیــه تووشــی نهخۆشــی شــهکره هاتبێتــم  ،ههســت
دهكــهم كهســێك لێمــی داوه....
ســهیر  ،ســهیر چــۆن پێدهکهنێــت ئــهو دهم حیــزه ،دهی بهســه
ئیــدی بهســه  ،دهی بیبــڕهوه ئــهم پێکهنیــن و گاڵتــه و گهپتــ ه لــه
گ ـهڵ ئ ـهو هاوڕێی ـه ههندارنی ـهت ....بهســی ك ـه دهی بهســیه ،ئیــدی
بهســه ،تــۆ بــهدهم قســه کردنــهوه هــهر پێدهکهنیــت ،لــه قاقــای
پێکهنیــن دهدهیــت ،چهنــد جــار ئاخــر ئـهم مۆبایلـهت جــێ بـه جــێ
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دهکهیــت لــه نێــوان دهســتهکانتدا ،لــهم دهســت بــۆ ئــهو دهســت،
باشـ ه دهی بیبــڕەوە دەی مەگــەر هێشــتاکە تێنەگەیشــتوویتە مــن ڕقــم
لێیــە کــە بــەو شــێوەیە پێدەکەنیــت ،عەیبــە بابــە بەســە ئیــدی ...
پێکەنیــن و گاڵتــە وگــەپ و خەریکیشــی بــەرەو مــن دیــت و هــەر
قســە دەکەیــت و لــە منیــش نزیکــەوە دەبیــت  ...خهریکــی ب ـهرهو
منیــش هەنــگاو هەڵدەگریــت لــە کاتێکــدا دەزانیــت مــن تــووڕەم...
لێــم نزیکـهو ه دهبیــت ،بـهرهو مــن دیت....ڕەنگــە دەتهەوێــت ئاشــتی
بکەینــەوە ،هــااا ،بۆیــە بــەرەو مــن دیــت و لێــم نزیکــەوە دەبیــت
تاکــوو تووڕەییەکــەم دابەزێنیــت و ئاشــتم بەیتــەوە ،وایــە؟ خــۆ
بەهەڵــە نیــم ؟
ڕاســتی هــهر لهبیرتــهلــه كهیــهوه پێکــهوه نهنووســتوین؟؟ هــا؟
بیرت ـه؟ كــوره ئ ـهم هاوڕێی ـهت مهگ ـهر دهتهێڵێــت تــۆ بیــر ل ـه مــن
بكهیتــه  .د هزانــی لــه كهیــهو ه چــاوم بــهو لــەش و الرە جوانــهت
نهكهوتــووه؟ ه ـهی  ،ه ـهی ،داد وبێــداد ل ـهو بێڕهحمی ـهی تــۆ....
بیرمـه دووایــن جــار كـه لــە جــل گۆڕینــدا بوویــت وا جــوان هاتیتــە
پیــش نیگامــەوە کــە ویســتم لــە ئــان و ســاتێکدا ئــەو شــوورایە
تێکشــکێنم و لێــت نزیکــەوە بــم و لــە گوێتــدا بچپێنــم کــە کچــێ
تــۆ چهنــد جوانیــت و تــا چەنــد لــەجوانویەکــی زیویــن و ناســک
دهكهیــت حهیاتــم .ئــارزووم بــوو لێــت نزیکــەوە بــم و لــە ئامێــزت
گــرم و دەیــان جــار ماچــت بکەمــەوە... ..
ئــەرێ ئــەوە خەریکــی چیــت تــۆ  ،ئــەوە وا لێــم نزیکــەوە بوویــت
تاکــوو دامبخەیــت ؟هــاااا نەکەیــت ،وا نەکەیــت ....
نازانــم بــۆ خهوهكــهی دوێنــێ شــهوم بیــر ناكهوێتــهوه ،نازانــم
بــۆ .لهوانهیــه هیــن شــهكره بێــت چوونکــە بیســتوومە کــە ڕادەی
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شــهكر ه لــه خوێنــدا بــەرز بێتــەوە مێشــك لــه كار دهکهوێــت و
هێــدی ،هێــدی هیــچ لــه زهمیرتــدا نامێنێتــهوه و چهنــد هــهوڵ
بدهیــت هیچــت وه بیــر ناکهوێتـهوه ڕێــک وهکــوو خهونهکـهی مــن
چوونکــە بیــرم نایــەت و نازانــم تهباشــیرهکه ســپی بــوو یــان ســوور
 ،کیژووڵهی ـهک ل ـه بازنهک ـهدا بــوو یــان پیاوێــک ل ـه چهشــنی خــۆم،
نازانــم بهداخــهوه کــە بیــرم ناکهوێتهوه.....تهنانــهت بیرهوهرییــه
جوانهكانیــش ب ـه بۆن ـهی ش ـهکرهی خوێــن لــهبیــرت دهچنــەوە هــااا
،خەیــاڵ نەکەیــت شــەکرە مۆهیــم نییە،مۆهیمــە شــەکرە هــااااا....
ئهی...ئــهوه خهریکــی چ دهکهیــت حهیاتم؟هاااا؟ئهی...ئــهوه بــۆ
تــووڕه دیاریــت حهیاتــم؟ هاوڕێیــە هەندەرانیەکــەت چــی پێــت
گــوت کــە تــووڕە بوویــت ؟ دەی خەتــای مــن چییــە کــە بــەو پــەڕی
تووڕەییــەوە بــەرەو مــن هەنــگاو هەڵدەگریــت ؟مــن چ گوناحێکــم
کــردووە کــە هاتوویتــە ســەرم تاکــوو دامبخەیــت؟ کــێ لــەم گەرمــای
هاوینــە دەالقەکــەی دادەخــات هــاااا؟ کــێ گەمــژە؟ مەکــە ،بابــە
مەکــە  ....مهگ ـهر مــن شــتێكی نهگونجــاوم گــوت؟ مەگــەر تــۆ هــەر
دەنگــی مــن دەبیســی کــە لێــم تــووڕە بوویتــە هاااا؟نــا ،نــا ،تکای ـه
وا مهبه...نا،نــا تكایــه ،نــا وامهکــه حهیاتــم ئاخــر بــۆ دونیــام لــێ
تاریــک دهکهیــت تــۆ؟ ئــهوه بــۆ وا دهکهیــت......
نازانــم لــه كــوێ بــوو خوێنــدم کــه فهیلهســۆفێک گوتوویــه کــه
ســێكس جوانرتیــن و شــیرینرتین بهشــی ژیانــی مرۆڤــه  .یاخــوا بــه
قوربانــی ئــهو فەیلەســۆفە بــم کــه ئــهو ڕهســت ه جوانــهی لــە زار
دەرکــردووە ،بهڕاســت کــە وای ـه ،ب ـه س ـهری تــۆ ئ ـهو فهیلهســۆفه
بهڕاســت بــووه ،وایـه ،بـهاڵم مــن و تــۆ دهمێكـه کـه لـ ه یـهك دووریــن
و خهریکیــن خهمكینانـهش دهژیــن .ژیانــی وا هــەر بەکەڵــک نایــەت،
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لەوانەیــە هەردووکــان بڕیــاڕ بدەیــن کــە ئــەم پێوەندییــە بیبڕینــەوە
ئــەو ژیانــە ســارد و ســڕە ......
ئـهی ی گــووی سـهگ بـه ڕۆحــی باوكــی هاوڕێیــە ههندهرانیهکـهت
بــاش؟ دهی ئـهو ه دیســان خهریکـه دهتنێرێــت بـه شــوێن شــتێکدا بــۆ
دهرهوه .....تــۆ مەگــەر خزمەتــکاری ئەویــت کــە لــەو ســەری دونیــاوە
خەریکــە دەتنێرێتــە شــوێن ئیــش وکاری خۆیــدا ؟ دەی ئەگــەر حەزی
لــە هەنــدەران نییــە بۆچــی خــۆی ناگەڕێتــەوە بــۆ واڵتەکــەی خــۆی و
بــەدووی ئیــش وکاری خۆیــدا ؟هــااا مەگــەر تــۆ نەوکــەری ئەویــت ؟
هــۆۆۆۆ ئــهوه چ دهکهیــت تــۆ؟ نــا نــا ،تکایــه داممهخــهحهیاتــم،
نــا ،مــن حـهز ناكـهم ،تکایـه داممهخـه دهی...ئاخــر تــۆ کـهی بــڕوام
پــێ دهکهیــت ک ـه منیــش بــۆ خــۆم مرۆڤێکــم ،بوومهت ـه پیاوێــک تــۆ
كـهی بــڕوا دهكـهی مــن خــۆم بــۆ خــۆم پیاوێکــم دهی؟ هــاااا؟ كــوره
داممهخــهدهی،کــورە تکایــە ...ئامــان نەکەیــت ...ئــەو دەســتەت
بشــکێت ئەگــەر دامبخەیــت دەی .....
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قەتارە فیشەک بوو یان قەتارە ئەسپ؟
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قەتــارە ئەســپ لــە دوورەوە وەکــوو قەتــارە فیشــەک دەهاتــە
چاوانــدا  .دەتگــوت ئەگەریــش فیشــەک نەبــن بــێ شــک قەتــارە
مێروولــەن  ،بــەاڵم هەموویــان ئەســپ بــوون  ،ئەســپ و مایینی ســپی.
کوڕەکــە دەســتی کــردە گیرفانــی و دەمانچەیەکــی دەرهێنــا و زۆر
لــە ســەرخۆ و ئەهــوەن گوتــی›‹ :دڵنیــا بــە نایکــوژم ،تەنیــا مەبەســتم
ترســاندنییەتی ،مەترســێ دایــە گیــان کوشــن وبڕیــن لــە کاردا نییــە››.
دایکــی پەنجــەی خســتە ســەر کوڵمــی وڕوومەتــی داڕنــی و پاڕایــەوە:
«مەکــە رۆڵــە مەکــە ،تەنانــەت ترساندنیشــی مەترســی هێنــەرە واز
بێنــا».
کوڕەکــە بزەیەکــی بــردەوە و بــە ڕامانــەوە ســەیری دووری کــرد  .بــە
دووردا دەیڕوانــی کــە چــاوی کەوتــە دیمەنــی تــەپ وتــۆز و خــاک
وخۆڵێکــی هەڵکـراو .کــوڕ کۆڵەکــەی دابــە سەرشــاندا و وەڕێ کــەوت.
دێهاتییــەکان شــینیان دەگێ ـڕا  .شــینی پێــش لــە هاتنــەوەی تــەرم.
بڕیــار بــوو الوێکیــان لــە ســێدارە بدرێــت.
دایکــی کوڕەکــە بــارە شــەکر وچــای بــە کۆڵــەوە بــوو  ،خەریــک بــوو
ڕوو لــە الدێ بــەر بێتــەوە .هــەرا و زنــا ی خەڵکەکــە تــا دەهــات
زۆری دەکــرد  ،دێهاتییــەکان چەممەرییــان دەگێ ـڕا.
کوڕەکــە خــۆی لــە بنــاردا داگــرت  ،لــە پەنــای تاشــەبەردێکی
زەبەاڵحــدا خــۆی ماتــدا بــوو .تاوێکــی نەخایانــد کــە کابــرا لــە
نووکــەوە دەرکــەوت .کابـرا ئێــواران دەچــووە پازگاکــەی لووتکــەوە.
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هەمــوو ئێوارەیــەک .کوڕەکــە دەمانچەکــەی دەرهێنــا هەرکــە کاب ـرا
نزیکــەوە بــوو دەنگــی شــیوەن و هــەرا هەراکــەی الدێ بەرزتــرەوە
بــوو  .نــاکاو کــوڕە ڕاچەڵەکــی و ســەری بــەرەو الدێ وەرچەرخانــد.
بــەرەو دیمەنێکــی زۆر دوور مــات بــوو  .بــۆی نەدەچــووە ســەر
یــەک کــە ئایــا ئــەوە دیمەنــی قەتــارە ئەســپە یــان قەتــارە فیشــەکە
یــان خــود قەتــارە مێرووڵەیــە .لــەو وەرچەرخانــەدا بــۆ چەنــد چرکــە
ئــاگای لــە دەوروبــەری خــۆی نەمــا کــە لــە پــڕ چــزززززە لــە
ســینکییەوە هەســتا و دەمانچــە ســاردەکەی دەســتی داکەوتــە ســەر
گــژ و گیــاکان .دەمانچــە داخەکــەی هێشــتا بەدەســتەوە بــوو کابراکــە
وا لــە پازگاکــەوە بــەرەو ئــەم هاتبــووە خــوارێ و گەیشــتبووە ســەر
ســەری.
دێهاتییــەکان شــینیان دەگێـڕا .شــینی پێــش یــان پاشــی تــەرم  .دایکــی
کــوڕە پەنجــەی کڕانــد بــووە ســەر هــەردوو کوڵمــی  ،خوێــن ســەر
و چــاوی بــە خۆیــەوە پلکاندبــوو .کوڕەکــە دەســتی خســتە ســەر
ســینکی و داکەوتــە ســەر گــژ و گیــاکان و نــاو لەپیشــی بەســەر
دەمانچەکەدا.....کاب ـرا لــە کوڕەکــە هاتــە پێشــرەوە  .پێیــوا بــوو کــە
کوشــتوویەتی و ئیــدی کار تــەواوە بــەاڵم کوڕەکــە بــە دواییــن
هێزییــەوە لێــی تەقانــد.
قەتــارە فیشــەک بــوو یــان قەتــارە ئەســپ و ماینــەکان یــان خــود
قەتــارە مێروولــە نێــر ومــاکان ڕێــک وەکــوو خۆیــان لــە دواییــن
نیــگای کوڕەکــەدا لــە جوواڵنــدا بــوون بــێ ئــەوە نیگاشــی لــە
چەممــەری دێهاتییــەکان وەر بگرێــت بــێ ئــەوە گوێــی لــە هــەرا
هــەرای دێهاتییــەکان دابخــات بــێ ئــەوە دایکــی لــە بیــر بــکات بــە
دوو کوڵمــی ڕووشــاوی خوێنینــەوە و لەهەمــان حاڵــدا دواییــن دڵۆپــە
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ئەرسینەکانــی داتکانــە ســەر گــژ وگیــاکان....
‹›ههموو ئێوارهیهك تۆ بهختهوهر دهكهم

‹›

چ بهفــرو چ بــاران ...جیــاواز نیــن تــۆ لهههمــوو حاڵێكــدا ،ئێــواران
لــهمــاڵ دێیتــه دهرێ و خــۆت دهگەینیتــە خانــووه داڕماوەکــە.
ئــەو خانوویــە ك ـه ســاڵگارێكه جگ ـه لــه تــۆ ك ـهس س ـهری پێــدا
نهكــردووه .بـه دڵـه كوتـهوه كلیلهكـه لـه قفڵــی دهرگا دهســووڕێنیت
و دهرگا چێوین ـه كۆنهك ـه بهجیــڕه جیــڕەوە ئــاوهاڵ دهکەیــت و ب ـه
ئارامــی خــۆت دهكهیــت بــهو دااڵنــه تهســك وتاریــك ومناوییــهدا.
چ ههســتێك ه ؟ خۆتیــش تێناگەیــت .هــهر لــهو ســهردهمهوه كــه
منــاڵ بوویــت تاكــوو ئێســتاش ،هــهركات ویســتوته بــهو دااڵنــهدا
تێبپەڕیــت مووچــڕك بــه لهشــتدا ههڵگــهڕاوهو ههســتت كــردووه
كـه نــاو شــانت لـه نــاكاو ههڵڕچــاوه .ههســتت كــردووه كـه كهســێك
لــەگوێتــدا دەچپێنێــت ‹›ئــااااە نــازە گیــان ئــااااه».
تێــل دهكهیــت .ههمــوو ئێوارهیــهك تێــل دهكهیــت و مــن واڵم
دهدهم ـهوه ب ـهس تــۆ ی ـهك وش ـهش ناڵیــت  ،مــت و بێدهنــگ  ،مــن
دهڵێــم›‹ :ئهلــۆ ..ئهلــۆ ››...بــهس هیــچ دهنگــت نییــه
تــۆ پێشــر دهتگــوت ›‹ :گیان ـه ك ـهم مهترس ـێ ،ئێم ـه لــهی ـهك دوور
نیــن تهنیــا ی ـهك بســت ،ی ـهك بســت نێوامنان ـه تهنیــا ی ـهك بســت›‹.
مووچڕكهك ـه بهنــاو شــانتدا دهســووڕێتهوه .تــۆ دهترســیت ،دهنگێــك
لهبــن گوێتــدا دەناڵێنێــت و ئــاخ هەڵدهكێشــێت ‹›نــازه گیــان ئــاااه
نــازه گیــان››
مــن لــەم دیــوی مۆبایلەکەمــەوە دهمگــوت›‹ :فشــهیه ،ههمــووی
فشــهیه ،یــهك بســت ؟ هههــم ههمــووی خهیاڵــه خهیــاڵ››
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كــهس نازانێــت بــۆ لــهو دااڵنــه ســارد و تاریكــه دهترســیت .زۆر
ســهیره گوایــ ه تــۆ هێشــتا گــهوره نهبوویتــه؟ هــاااا؟ هێشــتاکە
منداڵیــت؟ ئــهی چۆنــه كــه تــۆ هیچــكات ناتوانیــت خــۆت لــهو
ترسـه ســارد و تهماوییـه دهربــاز بكهیــت؟ هـهوڵ دهدهیــت ..بهڵــێ
دهزانــم ...مــن د هزانــم هــهوڵ دهدهیــت تاكــوو خــۆت بگەینیتــە
ئــهو حهوشــه خەمکیــن و وشــكههڵگهڕاوه كــه ســاڵگارێكه كــهس
ئــاوی باخچهكانــی ن ـهداوه ،ســاڵگارێكه ك ـه ك ـهس لهتهنیشــتی شــورا
گڵهكانیــدا تێنهپهڕیــوه .ســاڵگارێکە ئیــدی ئههــوهن و ئــارام كــهس
لــه تهنیشــت دار چنارهكانییــهوه زووخــاوی هــهڵ نههێناوهتــهوه،
لهكاتــی جــل شــۆردندا کــەس فرمێســكهكانی تێكــهڵ بــە ئــاوی
تهشــتی جــل شــۆردنەکە نهكــردووه.
تــۆ پێتــوا بــوو باوکــت ئێوارانــی ههمــوو ڕۆژێــك لـهو دااڵنـه تهســك
وتاریكــه چیــی دهكــرد؟ جارێكیــان خــۆت بهگوێــی خــۆت بیســتت
كـه باوكــت ڕووی لــهوهســتاكه كــرد و گوتــی ››:كاكـه تــۆ پێویســت
نــاكات خ ـهم بهماڵــی من ـهوه بخۆیــت ،مــن خــۆم ه ـهر ح ـهزم ل ـهم
بۆنـه مناویەدایــە ،پێویســت نــاكات هیــچ بكهیــت ،كارهبایشــی ناوێــت
ئــهم دااڵنــهی ئێمــه بــا هــهروا بــه تاریكــی مبێنێتــهوه حــهزم لــهم
كــهش و ههوایهدایــە  ،واز بێنــه بــا بــه دهردی خۆمــهوه بتلێمــهوه،
تــۆ ئیشــی خــۆت بکــە و بــەس مەپرســە ئیــر».
هــهوڵ دهدهیــت خــۆت بگهیێنیتــە حهوشــهكەوە .چونكــه لــهوێ
تیشــكی ههتــاو دونیــای ئ ـهو خانــووه گهورهی ـه ڕوونــاك دهكات ـهوه.
تــۆ دڵــت گ ـهرم و خــۆش دهبێــت ل ـهو حهوشــهو ه ـهوڵ دهدهیــت
زووتــر خــۆت لـهو دااڵنـه تاریــك و شــێداره دهربــاز بكهیــت .بــە ڕاکــە
 ،ڕاکــە بــەرەو حەوشــە دەبیتــەوە و لــە هەمــان کاتیشــدا کەســێک لــە
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گوێتــدا دەچپێنێــت ‹›ئــاااە نــازە گیــان ئــاااە››
كــێ د هزانێــت ،لهوانهیــه خــودی باوكیشــت لــەو دااڵنــە تاریکــە
ههمــان ههســتی تــۆی ههبــووە ؟ ئــهی بــۆ ههمــوو ئێوارانێــك
دهچــووه ژووره بچووكهكـه و دهرگای بـه ڕووی خۆیــدا قفــڵ دهكرد؟
ههمــان ژووری بچــووك كــه باوكــت نێــوی لێنــا بــوو خهڵووزخانــه.
ههمووتــان دهتانزانــی ئـهو ژووره نـهك هیــچ خهڵووزێكــی تێــدا نیه،
بهڵكــو ژوورێكــی جــوان و رێــك و پێكیشــهو تژییــه لــه كهلوپهلــی
جــوان و ئهنتیكــهش .دهرگای خەڵۆزخانەکــە بــەرەو دااڵنەکــەدا
دەکرایــەوە  .بــهس پهنجهرهیهكــی روو لــه حهوشــه چۆڵهكــهی
خانووهكهتــان دهكرایــهوه .چهندجــار ههوڵــت دا لــهم دیــوی
پهنجهرهكــهوه ســهیری باوكــت بكهیــت ،دهیــان جــار ،چهندیــن
س ـهعات ل ـهو دیــوی پهنجهرهك ـهوه ئیشــكی باوكــت دهكشــا ،ب ـهس
تەنیــا ئــەوەت دەدەی کــە باوکــت لــهس ـهر س ـهندهڵییه كۆنهكهیــدا
دادهنیشــتووە و بــۆ تابڵــۆی س ـهر دیوارهك ـهی دهڕوانــی بــێ ئ ـهوه
ئــاگای لهتــۆ بێــت.
ئ ـهی دایكــت چــی؟ دایکــت بــەو ســەرە زســتانە کــە لــە حەوشــە
چۆڵەکــە لــە خۆیــدا ههڵدهڕچــا و زووخــاوی ههڵدههێنایــهوه؟
دایكــت بــه بیانــووی باخچهكانــهوه دههاتــه حهوشــه و ســۆندهی
ئــاوی ب ـهر دهدای ـه باخچهكان ـهوه و گوێــی لــە قســەکانی باوکــت و
ئــەو ژنــەدا دەگــرت و بێدەنــگ وئ ارام لــە خۆیــدا ههڵدهقرچــا و
هیچــی نهدهگــوت و چــاوهڕێ دهمایــهوه.
تــۆش ئــاگات لــه دایكــت نهدهمــا و لهگــهڵ باوكتــدا نوقمــی
جوانییهكانــی ئ ـهو تابڵــۆه دهبوویــت .تــۆ ل ـهم دیــوی شووش ـهكهوه
دهتگــوت ســیحرت لێك ـراوه ،س ـهیری ئ ـهو تابڵۆی ـهت دهكــرد .ژنێكــی
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كــوردی پۆشــی جــوان و پــڕ ورشــه ،بــه قژێکــی درێــژ و خــاو ،
لــهناخــی تابڵۆكــهدا ،لهنێــوان ئــهو بهلهمــهدا لهســهر زهریایهكــی
بــێ هاوتــا دانیشــتبوو و پێدهكهنــی و بــه چــاوه درشــت و پــڕ
تیشــكهكانی ســهیری ههمــوو كهســێكی ئــهم دونیایــهی دهكــرد.
هەمــوو ئێوارەیــەک تێلــت دەکــرد و دەتگــوت ››:مــن لهنزیكــی
تــۆدام ،تهنیــا یــهك بســت نێوامنانــه ،ئههــااا هــاااا ،ســهیر بكــه،
بڕوابكـه كـه مــن لهوێــم ،لـ ه ژوورهكهتــم ،بــۆ واڵم نادەیتــەوە ..تکایــە
واڵم ..واڵم››› منیــش بــە چپــەوە دەمگــوت ››:مــن ئیــدی ناڵێــم ئهلــۆ،
ئیــدی ت ـهواو ،ناڵێــم ئهلــۆ ،تــەواوە تــەواو››
ههمــوو كاتێــك هــهوڵ دهدهیــت خێــرا خــۆت بگهیێنیتــە
حهوش ـهکەوە ،بــەاڵم ناکرێــت  .لــە جیاتــی حــەوش دەچیتــە ژووری
تابڵۆەکــەی باوکــت هەمــان ژوور کــە باوکــت لــە ئەنقەســت نێــوی
لێنــا بــوو خەڵۆزخانــە  .لــهو دااڵنــه دهترســیت ،بێــز دهكهیتــهوه
لــه بۆنــی ئــهو نــم و شــێیه ،دهبــێ هــهر خــۆت دهربكهیــت لــهو
دااڵنــه تاریكــه ....پاشــان ....پاشــان خــۆت دەکەیتــە ههمــان ژووره
تهماوییهكــهی باوکتــدا.
بەفــر دادەبارێــت و کــزەی دێــت  .لــە هەمــان کاتیــدا هەســت
دەکەیــت کەســێک خەریکــە ئــاو دەداتــە باخچــە هەڵڕچاوەکــە  .ڕێک
لــە چەشــنی باوکــت کــە لــەو ژوورەدا بــەردەوام گوێــی لــە حەوشــەوە
بــوو و هەمیشــە هەســتی بــە دەنگــی ئــاوی ســوندەکە دەکــرد .
لەســەر ســەندەڵییە چێوینەکــە دادەنیشــت لــە وێنــەی باوکــت و بــە
ڕاشــکاوی دهنگــی خــوڕه خــوڕی ئاوهكــەش دهبیســیت  ،كهســێك
زووخــاو ههڵدێنێتــهوه كهســێك كــه ســاڵگارێكه دهســتت لــه
دهســتی نهكهوتــووه ،كهســێك كــه ســاڵگارێكه دهمــت لــه دهمــی
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دابڕیــوه .ئەگــەر حــەزت لــێ نەبــوو بــۆ هێنــات؟ کــێ دەیزانــی لــە
کاتــی هاوســەرگیریدا تــۆ لــە بیــری ژنێکــی ئێگجــار جوانــی تەماویــدا
بوویــت کــە لــە بەلەمێکــی جــوان لــە ســەر زەریایەکــی شــەو ئالــوودا
بــەرەو تــۆ پێدەکەنێــت؟ بەڵــێ وایــە  ،کــەس لــە دڵــی کــەس ئــاگادار
نییــە.
لهســهر ســهندهڵیه چێوینهكــه دانیشــتوویت .بــە خێرایــی نیــگات
دەخشــێنیتە ســەر ژوورهکــە  ،بــۆ ئــهو ههمــوو ئهنتیكهیــه
دهڕوانیــت .پاشــان نیــگات دهلكێنیتــه ســەر ههمــان تابڵــۆی
تەماویــدا ،ژنــه كوردێكــی جوانــی ســپی پــۆش لهناخــی تابڵۆەكــهدا
دهدرۆشــێتهوه و پــڕ بــهدهم پێدهكهنێــت .پرچهكانــی وهكــوو الوالو
ئااڵونهتــه قــهد مــل و ســینگییدا.
كهســێك خهریكــه ئــاوی باخچــهكان دهدات ،بــێ ئــهوه خــۆت بــه
خــۆت بزانیــت گوێــت لهخــوڕه خــوڕی ئاوهكــه ههڵخســتووه.
نیــگات لكاوهتــه تابڵۆكــه ...چهنــد دڵۆپــه ئهرسیــن دهتكێتــه نێــو
ئــاوی تهشــتهكه و ژنــەی نێــوان تابڵۆەکــە بــەرز پێدەکەنێــت.
لــهناخــی ئــهو تابڵۆیــهدا  ،لهنێــوان بهلهمێــك ،لهســهر زهریایهكــی
شــین و بــێ هاوتــا و شــەوئالوود دانیشــتوومه و پرچ ـه درێژهكانــم
شــانه دهكــهم .پــڕ بــهدهم پێدهكهنــم و ســهیری ههمــوو دونیــا
دهكــهم ،بهچــاوه درشــته پــڕ ورشــهكامنەوە بهتایبــهت ســهیری تــۆ
دهك ـهم کــە بــەردەوام بــهگوێمــدا دهچپێنیــت›› ئــاااه نــازه گیــان،
ئــاااه ...ئهوهتــا منیــش لێــرهم ،لــهنێــوان بهلهمهكــهدام ،ســهیرم
بك ـه دهی بــۆم بڕوان ـه ...ئــاااه نــازه گیــان ئــاااااه››
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پیاوێــک لــە ژێــر ئــاوی زەریایەکــدا بــە خەمێکــی قووڵــەوە لــە گــەڵ
پەرییەکــی پاکیــزەدا جــووت دەبێــت و پاشــان هــەوڵ دەدات خــۆی
لــەو زەریاییــە ڕزگار بــکات.
پیــاو هەمــوو رۆژ و شــەوێک لــە گەڕاندایــە بەڵکــوو خــۆی بگەیێنێتــە
ســەر زەویــن وهاوکاتیــش لــە خەیانــەت و بــێ وەفاییەکانــی
خۆشەویســتە هەاڵتووەکەییــەوە دەدوێــت و خــۆی بــە خــۆی نازانێــت
کــە ماســییەکان دەتوانــن دەنگــی ئــەم ببیســن ولــە قســەکانی
تێبگــەن....
پیاوەکــە جاروبــار خــۆی دەخزێنێتــە مەغارێکــی زەریاییــەوە و لــە
هەمــان کاتــدا خــەون بــە دڵــدارە خاینەکەیــەوە دەبینیــت و پرمــە
پرمــی گریانەکانــی ئــاوی زەریاکــە لێــڵ دەکــەن و ماســییەکان لــە
خــۆ تــووڕە دەکات  .ئــەو پێــی وایــە هەنــدێ کات خۆشەویســتە
هەاڵتووەکــەی لــەو زەریایــەدا مەلــە دەکات  ،هەڵبــەت نــە بــە
تەنیــا بەڵکــوو لەگــەڵ ماشــقە فریوکارەکەیــدا دێنــە ئوقیانووســەکە و
پێکــەوە مەلــە دەکــەن  ،بۆیــە هەســت دەکات هەنــدێ کات دەنگیــان
دەبیســت  ،دەنگــی قاقــا و پێکەنینیــان و ئەمیــش بــە تووڕەیەکــی
ئێگجــار زۆرەوە هەوڵــدەدات ئــەو دوو خاینــە بدۆزێتــەوە.
زۆربــەی کات وێنــە خەمکینەکــەی پیاوەکــە دەکەوێتــە تاقی ئاســانی
پەرییەکــی پاکیــزەوە و پەلــەوەرە عاشــقەکانی زەریــای لــێ رادەمێنــن.
پەریــە پاکیزەکــە هــەر تێنــاگات کــەی و لــە ســەر چــی عاشــقی پیــاوە
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ســەرگەردانەکەی ئــەو زەریایــە بــووە.
پیاوەکــە جــار و بــار لــە ئەشــکەوتێکی ئــەو زەریایــە  ،لــە دڵــی
تاریکاییــدا لــە گــەڵ پەریــە پاکیزەکــەدا جــووت دەبێــت و دیســانەوە
لــە ســەر خــۆ ،ئــارام وئەهــوەن دەگریــت و نیــگای دەلکێنێتــە
ســەر دەمانچــە کۆنەکــەی کــە لــە ســەر تاشــەبەردێکی زەریاییــەوە
ســاڵگارێکە وەکــوو خــۆی ماوەتــەوە  .هەمــوو کاتێــک کــە نیــگای
پیاوەکــە دەچێتــە ســەر دەمانچەکــە نــاکاو تــووڕە دەبێــت و ســەیری
وێنەکــەی خــۆی دەکات لــە ســەر ئاســانی پەرییەکــی پاکیــزە و
هــەوڵ دەدات وێنەکــەی داببەزێنێــت و هەپــروون هەپروونــی بــکات
و ماســییەکانیش ئــااااە کــە ماســییەکان شــایەتەحاڵی هەمــوو شــتێکن
لــەو زەریاییــەدا.
پیاوەکــە جــار وبــار دەبێتــە ‹›نپتــۆن›› و بــە پرمــە پرمــی گریانەکانــی
زەوینــی ســەر هــەر دوو شــانی دەلەرێنێتــەوە ››:تکایــە دڵــدارە
هەاڵتووەکــەم وەرەوە ....تکایــە وەرەوە ...ئێســتاکە مــن بوومەتــە
خوداییــەک هــەر دەبــێ بگەڕیتــەوە الم ...تــۆ بگەڕێیەوە ئــەی دڵداری
خاینــی مــن».....و دڵۆپــە ئەرسینەکانــی دادەوەرێنێتــە ســەر پرچــە
زیوینەکانــی پەرییەکــی پاکیــزەوە کــە لــە مەغارێکــی نیوەتاریکــی
زەریاییــدا دیــل کـراوە و شــەوان پیاوەکــە لــە گەڵیــدا جــووت دەبێــت
و لەهەمــان کاتیشــدا بــێ تاقەتــی دڵــدارە خایینەکــەی دەبێــت کــە لــە
ســەر زەوینــدا یــان لــە گۆشــەی ئاســاندا یــان لــە نێــوان ئاگــردا یــان
لــە زەریــا وئوقیانووســدا لەگــەڵ ماشــقەکەی خەریکــی مەلــە کردنــە.
هەنــدێ جاریــش پیاوەکــە دەبێتــە ‹›ترمێــس›› و لــە جیاتــی ئــەوە
کــە گەردەلــووڵ هەڵبــکات زەریاکــە لــە ســەر شــانەکانی ڕادەگرێــت
و تاوێکیــش گریــان و تاوێکیــش نیــگای لــە ســەر دەمانچــە کۆنەکــە
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و تاوێکیش....ماســییەکان دەقیژێنــن ،بــە گشــتی دەقیژێنــن و ئــاوی
زەریاکــە لێــڵ دەبێــت و زەریــای سەرشــانەکانی پیاوەکــە دەلەرێتــەوە
و گەردەلــووڵ هەڵــدەکات و دەمانچەکــە و زەویــن و ماســییەکان و
پیاوێــک کــە بــەردەوام دەگریــت.....
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لەو شارە کە تێیدا ژیاوم
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بریــا دانەیــەک لــە قاچەکانــم دەبڕییــەوە و لــەوێ دامدەخســت تاکــوو
دوایــی چیرۆکەکــەم بــۆ بگێڕێتەوە.
قاچــی ال راســتم گوتــی›‹ :چاکــت کــرد منــت نەبڕییەوە،ئەگینــا چــۆن
شــەلە شــەل خــۆت دەگەیانــدە ئێــرە ››.
قاچــی ال چەپــم گوتــی›‹ :یــان مــن  ،ئەگــەر منــت بڕیبایــێ هیچــکات
نەدەگەیشــتیتە ماڵــەوە ،ئینجــا گێــڕە گێــر و الرە الر››.
چــاوی چەپــم گوتــی›‹ :تــۆ تەنیــا غــەدرت لــە مــن کــرد تەنیــا لــە مــن
..ئــەی کــوا  ،کوانــێ درێــژەی چیرۆکەکــە هــااا چــۆن نەتتوانــی لــەو
نهێنییــە تێبگەییــت ..هــەی بــە لەحنــەت بیــت هــەی››....
هیچــکات نەمتوانــی لــەو نهێنییــە تێبگــەم  ،هەڵــە بــووم کــە پێــش
لــەوە دەربکرێــم چــاوی ڕاســتم دەرهێنا و خســتمە ژێر ســەندەڵییەکە
تاکــوو دواتــر هەمــوو شــتێکم بــۆ بگێڕێتــەوە .پارچــە قوماشــێکم
خســتە ســەر برینەکــە و کاســە چــاوە خوێنینەکــەم داپۆشــی و لــە
پلیکانــەکان هامتــە خــوارێ.
گوتــت »:ئــەوە چــاوت چــی لــێ هاتــووە؟ چ ڕوویــداوە ،بێرانــی
بزانــم».
گوتم »:هیچ نییە ،تۆزێک خوێنی تێزاوە ئەم چاوەم»
گوتت››:کەوایە ئیشێکی چاکت کردوە››
ڕۆیشــتم ،بــەس چــاوم لــە ژێــر ســەندەڵییەکە بــە جــێ هێشــتبوو .پاش
حەوتەیــەک کــە مەترســیم لــە ســەردا نەمــا گەڕامــەوە و خێـڕا چوومــە
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ســەر ســەندەڵییەکەی دیوەخــان ،خــۆم دانەوانــد تاکــوو ســەیری بکــەم
و بزانــم چاوەکــەم چیــم بــۆ دەگێڕێتــەوە ،بــەس چاوەکــە نەمــا بــوو.
لــەوێ نەبوو.نەمااااااااابوووووو.
ڕووم لێــت کــرد و گوتم»:کــە مــن نەبــووم کــێ ئێرەیــە خاوێــن
کردووەتــەوە؟»
گوتت»:خۆم....جوان خاوێن بووەتەوە هاااا»...
چــاوی چەپــم زریکانــدی ...زریکاندی....بــە پەلــە دەســتم خســتە
ســەری و بــە چپــەوە گوتم››:وســت بــە وسسسســت››
ئێســتاکە لــەو رۆژەوە لــە دووی چــاوی ڕاســتمدا دەگەڕێــم و کــون
و کونبنــی ئــەم خانوومــە هەڵداوەتــەوە بەڵکــوو خلێــر بــوو بێتــە
شــوێنێکەوە...کۆاڵنیش ،تەنانــەت هەمــوو زبڵدانەکانــی شــاریش
گــەڕاوم ،بــەس ســوودێکی نییــە ،چاوەکــەم هــەر نەمــاوە.
بەینێکــە بیســتوومە زبڵــەکان دەڕژێننــە ئوقیانووســەکانەوە .فەتریەکە
داویــە لــە ســەرم بــڕۆم و ئوقیانووســیش بگەڕێــم  ،بەڵکــوو چــاوی
ڕاســتم بدۆزمــەوە  ،لــە هــەر کــوێ بێــت دەیدۆزمــەوە و درێــژەی
چیرۆکەکــەی لــێ دەپرســمەوە و لــەو نهێنیــە تێدەگــەم.
دەمهەوێــت بزانــم رێــک لــەو ڕۆژەدا چــۆن ئەوانــە یەکییــان گــرت و
لەســەرچی پێکهاتــن و چییــان گــوت و چییــان بیســت کــە تاکوو ئێســتا
هــەر بەردەوامــن و هەبوونیــان هەیــە  .مــن دەچمــە ئوقیانــووس
و چــاوی ڕاســتم دەدۆزمــەوە و درێــژەی چیرۆکەکــەی لــێ پرســیار
دەکــەم .لەوانەیــە چــاوم چووەتــە قوڕگــی ماســییەکی زلــەوە ،وەکــوو
وێنســی پیــرۆز کــە ماســییە زلەکــە خــواردی بــەس بــە زیندوویــی لــە
زگــی ماســییەکەدا ڕزگار بــوو .ئەگــەر وابێــت چــاوی ڕاســتم وەکــوو
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وێنســی پیــرۆز چیرۆکــی زۆری پێیــە .حــەزم لــە چیرۆکــە ،بەتایبــەت
چیرۆکــی ئەوانــە کــە نزیکــن لــە ڕاســتییەکان ،ئــەو چیرۆکانــە کــە لــە
دونیــای واقیعــدا ڕوو دەدەن .چیرۆکــی مرۆڤــەکان .ئــەو مرۆڤانــە کــە
لــە شــەڕەکاندا دەکوژرێــن بــەاڵم کــۆڵ نــادەن شــەیتانەکان .ڕێــک لــە
چەشــنی وێنســی پیــرۆز چــاوی ڕاســتم چیرۆکــی زۆری پێیــە.......
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ســهرهتا تێنهگهیشــتم...ڕوو لــه ئاوێنــه قهدیهکــهی ژوورهکــهم
ڕاوهســتام و دهســتم کــرده خهماڵنــدی دهم وچــاوم .هێــدی ،هێــدی
دیمهنێکــی لێــڵ لــه ناخــی ئاوێنهکــهوە دهرکــهوت .جهماوهرێــک
بــوون ،شــتێکیان پەلکێــش دەکــرد  ،ب ـهس ب ـه بێدهنگــی .دیمهنێکــی
خوێنــاوی بــوو چرکـه لــە دوای چرکـه لێــم دیارتــر دهبــوون بێدهنــگ
و ســەر ســووڕ هێنــەر ســەیرم دەکــرد .جهماوهرێــک ژنێکیــان
کردبــووه کێــش ،بــه لهقــه و نووکــه چهقــۆ خوڵپانــی خوێنیــان
کردبــوو.
«پــەرێ» یــان بهســتبووه کۆڵەکــە دارینەکــەی ژێرخانــی قوتابخان ـهدا.
لێیــان دەدا .ئەشــکەنجەیان دەکــرد و لێیــان دەدا .کـهس نهیزانــی بـه
چــی لێیــان دا بــوو ک ـه پــاش  3ڕۆژ پــەرێ مرد.کاتــێ کــە بردیانــەوە
بــۆ ماڵــی باوکــی خوڵپانــی خوێــن کـرا بــوو  .لـه ماڵــی باوکیــدا پــاش
ئــەو ســێ ڕۆژە ڕەشــە مــرد .بێدهنــگ و ئــارام سـهری نایـهوه و مــرد.
لــەو ڕۆژەدا کــە پەرێیــان بــە ناحــەق تاوانبــار کــرد  ،مــن ل ـه س ـهری
هامتــ ه جــواب ،بــهس مدیرهکهمــان دوو زللــهی دا بــه نــاو دهممــدا
ومامۆســتای وەرزشەکەشــان مهچکمــی وا گووشــی کــە وەختــە بــوو
دڵــم بتۆقــێ.
بەرانبــەر بــەو ئاوێنــە ڕاوەســتا بــووم کــە بــە دیتنــی ئــەو دیمەنــە دڵم
کەوتــە لێــدان و ســووراوهک ه ل ـه دهســتم داک ـهوت .ل ـه ژهنهکهیــان
دهدا ،ژن ـه دهمــی بــاز و بهســته دهکــردهوه .بــەردەوام لێیــان دهدا،
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دهنــگ نهبــوو .خــۆم بـهرهو دیمهنهکـه دانهوانــد و بـه ڕامــان و دڵـ ه
کوتـهوه بــۆ ناخــی ئاوێنهکـه ڕوانیمـهوه .دهم و چــاوی ژنـ ه خوڵپانــی
خوێــن ک ـرا بــوون ،دیســان س ـهیرم کردهوه،ب ـه رامانێکــی زۆرتــرهوه..
‹›ئــەی هــاااوار ....ئــەوە یانــێ چــی ئاخر..ســەیر ســەیر ئــەو ژنــە
بەســتزمانە کراســه رهشــهکهی منــی لــه بهردایــە  ،شــتی وا چــۆن
دەبێــت ئاخــر ››....
ناکاو زریکه له پهراسوی ڕاستمهوه بهرزهوه بوو .گوتم»:ئااااخ››
مــن و هاوپۆلــەکان گوێــان لــە قیــژە  ،قیــژی «پــەرێ» یــەوە بــوو کــە
هــاواری دەکــرد و دەپاڕایــەوە  .پهراســوی « پەرێ»یــان شــکاندبوو،
تهنیــا لــه ســهر دوو قوپچــهی کراســهکهی کــه بــهرهو مامۆســتای
وهرزش ـهکهمان ک ـرا بــووهوه بــێ ئــەوە خــۆی ئــاگای لــێ بووبێــت.
پــەرێ لــە ئەنقەســت ســینک و مەمکــی خــۆی نەخســتبوە دەرەوە
و لــە کاتــی وەرزشــدا وای لێهاتبــوو  .مامۆســتا چــاوی کهتبــووه
لیمــوه کاڵهکانــی پەرێیــەوە و ئێختیــاری پــێ نهمــا ول ـه ب ـهر چــاوی
ههمووانــهوه پهالمــاری دا و دەمــی خســتە نێــو دەم پەرێیــەوە .
مودیــر و ڕێکخــەری قوتابخانەکەمــان تەنیــا لــە بــەر ئــەوە کــە
حەیــای خۆیــان و مامۆســتای وەرزش و قوتابخانەکەمــان نــەڕوات
بــە هەموویانــەوە پەرێیــان کــردە تاوانبــار و خســتیانە ژێرخانــی
قوتابخانەکــە و پێکــەوە لێــی بــەر بــوون .وایــان لێــدا کــە ئیــدی
هەرگیــز نەیتوانــی ئــەو بەســەرهاتەی بــۆ کــەس بگێڕێتــەوە  .پــەرێ
پــاش ســێ ڕۆژ مــرد وســەری نایــەوە.
ل ـه ناخــی ئاوێنهکــەوە هەمدیســان ئــەو ژن ـهم بەرچــاوم کەوتــەوە؛
دهمــی بــاز وبهســته دهکــردهو ه  ،دهتگــوت دهیههوێــت شــتێکم پــێ
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بڵێــت ...بــەاڵم منیــش بەڕاســت دەمــم بــە ئــاوەاڵ مابــووەوە چوونکــە
ئــەو ژنــە زۆۆر لــه مــن دهچــوو ....ئــااااخ ...زریکــ ه لــه تەوقــی
ســەرمەوە بــهرزهوه بــوو  ،ئاوێنهکــهم شــهپۆلێکی نادیــاری پێیــهوه
دەرکــەوت.
پــەرێ دهیقیژانــد و جنێــوی دەدا و هەڕەشــەی دەکــرد و مامۆســتا
ومدیرهکهمــان لێیــان دهدا .ڕێکخەریــش لــە بــەر دەرگای ژێرخانەکــەدا
ئیشــکی دەکیســا کــە نــەکات کەســان بڕواتــە هانــای پەرێیــەوە.
ژنێکیــان ل ـه ئاوێنهک ـهی منــدا خوڵپانــی خوێــن کردبــوو ک ـه زۆر ل ـه
منــی دهکــرد ،ق ـهد وبــااڵ ودهم وچــاوی  ،دهتگــوت لف ـه دوانەیــن.
مۆبایلەکــەم زهنگــی لێــدا  ،ئاوێنــەم بــە جــێ هێشــت و ڕامکــرد
و گووشــیەکەم لــە ســەر قەرەوێڵەکــەم هەڵگــرت و ویســتم واڵم
بدهمــهوه بــهس تهنیــا بــێ ئێختیــار دهمــم بــاز و بەســتە دەکــرد
و دەنگــم نەدەڕۆیشــت .هەســتم دەکــرد چیــدی دەنگــم لێیــەوە
دەرنایــەت ئیــدی چاوێکــم لــە ئاوێنەکــەی ئــەو پــەڕی ژوورەکــەم و
چاوێکــم لــە مۆبایلەکــەم و چاوێکــم لــە ســەر دیمەنــی خــۆم یــان
ئــەو ژنــە ڕەش پۆشــە کــە لــە ئاوێنەکەمــدا خوڵپانــی خوێــن کـرا بــوو
و چاوێکــم لــە مامۆســتای وەرزشــەکەمان و چاوێکــم لــە لیمــووە
کاڵەکانــی پــەرێ و چاوێکــم لــە چــوار قوپچــەی ئــاوەاڵ و چاوێکــم
لــە جەماوەرێــک کــە خەریــک بــوون ژنــە ڕەشپۆشــێکیان پەلکێــش
دەکــرد  ،بــوو و چیــم هــەوڵ دەدا تاکــوو بڵێــم ‹›پەرێیــان بــە ناحــەق
کوشــت›› نەدەک ـرا و نەمدەتوانــی چوونکــە پــاش ســێ ڕۆژ پــەرێ
لــە ماڵــی باوکیــدا مــرد و منیــش
دهستم به ڕوومدا هێنا  ،روومهتم خوڵپانی خوێن کرا بوو.
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کــەس نەیزانــی کــێ بــوو و لــە چ رێگایەکــەوە هەڵوەکــەی خســتە
داوی ئــەو ئــاورە .هەمــان ئــاور کــە لــە جەنگــەڵ هەڵکــرا
و کەســیش هــەر نەیزانــی جەنگەڵەکــە چۆناوچــۆن و لــە چ
رێگایەکــەوە کەوتــە داوی ئاورەکــەوە .ئایــا ئاورەکــە لــە ئەنقەســت
و بــە دەســتی مــرۆڤ هەڵکــرا یــان خــود دارەکانــی دارســتان کــۆ
بوونــەوە و پێکــەوە پەیکێــک شــەراویان هەڵقۆڕانــد بــوو و پاشــان
جگەرەیەکیــان داگیرســاند بــوو و دوایــی پێکــەوە دەســتیان کــرد بــووە
گاڵتــە و گەپــەوە؟
لەوانەیــە دارەکان مەســتیان کــرد بێــت و نــاکاو بــە دەم جگــەرە
کێشــانەوە قســەیان لــە یەکــر گیــری کــردووە و لەوانەیــە نــاکاو
جگەرەکەیــان تــووڕ دابێتــە ســووچێکەوە و چەقۆیــان کێشــا بێــت
لــە یەکــر و بــە نــەڕە نــەڕ لەیــەک بــەر بوونــە و لەوانەیــە هــەر
بــە خۆیــان نەیانزانیبێــت کــە چۆناوچــۆن ئاوریــان لــە جەنگــەڵ
بــەرداوە و ئــەو هەڵــوە بــەرزە فڕەیــان بــەو شــێوەیە خســتووەتە داوی
ئــاوری جگەرەکانیانــەوە .لەوانەیــە کــە دارە مەســتەکان کاتێــک لــە
کارەســاتەکە تێگەیشــتبێنت کــە ئــاور لــە جەســتەی خۆیانیــش بــەر
بــوو بێت...ئــااای کــە هەڵوەکــە خ ـراپ کەوتبــووە داوی ئاورەکــەوە.
یــان ئایــا ئەگــەر لــە ئەنقەســت مرۆڤێــک ئاورەکــەی بەردابێتــە داوێنی
دارســتانەکەوە چی...هاااا...ئــەوە چۆن هەڵدەســەنگێنیت هااا؟
هــەر ئــەوە نەبێــت کــە دارەکان خەریــک بــوون لــە قرچــەی ئــاوردا
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ببنــە خوڵەمێــش و هەڵــوە بەرزەفڕەکەیــش دەربــاز بوونــی ال خەیــاڵ
بــوو  ،ئیــدی کەوتبــووە داوی ئاورەکــەوە....
بەداخــەوە کــە ئاورەکــە هەڵیکردبــوو بــە قــەد بــااڵی جگەرەیەکــی
مەســتی داگیرســاو و دارســتانێک و هەمــوو دڵــە ســووتاوەکانی مرۆڤــە
دڵســۆزەکان.
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ئەو هەموو شاخە
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دەســتی ڕاســتی ڕێبوارەکــە گوتــی ››:مــن پێشــر هەوســاری مایینێکــی
ســپیم پــێ بــوو غــارم دەدا لــە دەشــت و شــاخدا››.
جادەکــە گوتــی ››:ئــەی ئێســتا چــی؟ ئێســتات گرینگــە ،داشــتەم ،
داشــتەم حســێبی بــۆ ناکرێــت  ،دیــرم  ،دیــرم حســێبە››.
دەســتی ڕاســت گوتییــەوە ››:لــە ئێســتادا تەنیــا چەترێکــم پێیــە بــۆ
پاڕاســتنی خــۆم لــە بارانــی بەهــاری››.
هــەر دووقاچەکــەی ڕێبوارەکــە پێکــەوە گوتیــان›‹ :ڕێگامــان لــە بــەرە،
رێــگا دەپێویــن ،پێشــر بــە مایینە ســپیەکە و ئێســتاش خۆمــان ناچارین
غــاری لێبدەیــن لەبــەر بارانــە بەهارییەکــەوە تاکــوو پێاڵوەکامنــان تــەڕ
نەبن».
دەســتی چــەپ گوتــی›‹ :فــرت وفێڵــن ئێوە...نــەکا مەبەســتتان لــە
مایینــی ســپی ،هێســرە لەڕەکــەی ئاغایــە ،زاوتــەکان کــرد بوویانــە
دەرەوە بەڵکــوو گــورگ بیخــوات بــەاڵم بەرێکــەوت دەســتی ئێمــە
کــەوت و ســوواری بوویــن››.
جادەکــە دەنگــی نێــرەوە کــرد وگوتــی›‹ :تــۆ خــۆ ئێســتا هیچــت بــە
دەســتەوە نییــە جگــە لــە جانتایەکــی هــەزار کارە و هــەزار ڕەنگــە،
ئــەرێ چــی تێدایــە ئــەو جانتایــە؟ بــۆ کوێــی دەبەیــت و مەبەســتت
لــەو جانتایــە چییــە؟ هەڵــە نەبــم خڕینگەیەکــم لێیــەوە بیســت››.
دەســتی چــەپ گوتییــەوە›‹ :هێشــتاکە تەقــەی کاڵشــینکۆفەکەم دێتــە
گوێــی هەمووانــدا هێشــتاکە  ...ســەیر ،ســەیر چ تەقەیەکــە ســەیرە ».
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هــەردوو قاچەکــە بــە دەم گۆرانــی گوتنــەوە رێگاکەیــان دەپێــوا››:
هــۆی خاڵــۆ ڕێبوار...ئامــان خاڵــۆ رێبــوار».
دارەکان بە دەم قاقاوە لە چەپڵەیان دا.
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ناوى کتێبە چاپکراوەکاىن ماڵى کتێب:
۱ـ کتێبی ئەلف ـ دەقی  ۳۲شاعیر
۲ـ  ۱۰۰شنەی ئەوین ـ شیعر ـ هێمن زەندی
۳ـ کە پیاو عاشق دەبێ ،لە ڕاوچییەوە دەبێتە نێچیر ـ ئەفۆریزم ـ زانا خەلیل
٤ـ بەدەم ئازارەوە سەما ـ شیعر ـ سەروین دەروێش
٥ـ ئاژاوەی با ـ شیعر ـ سمکۆ محەمەد
٦ـ چۆڵ نییە دڵم ،پڕ پڕە لە تۆ ـ شیعر ـ ئازا حەسیب
۷ـ چەترێک بۆ سێبەرەکەم دەکڕم ـ شیعر ـ هێرش یاسین
٨ـ کلب فی دمی ـ شیعر ـ زانا خەلیل ـ و.نیهاد نەجاڕ
۹ـ خزامە باوەشی و پێکەنیم ـ شیعر ـ ئاریانا ئیرباهیم
۱۰ـ وەک سێبەر لە تاریکیدا بزر دەبم ـ شیعر ـ بێکەس حەمە قادر
۱۱ـ ئەستێرەی ژەنیار ـ ڕۆمان ـ دڵزار حەسەن
۱۲ـ دەقی تەمەن ـ شیعر ـ ناڵە حەسەن
۱۳ـ التناص و االیحاء فی الروایە العراقیە ـ ڕەخنە ـ سەباح هورمز
۱٤ـ ژن ژیان دەنووسێتەوە ـ شیعر ـ دەقی  ٨۱ژنی کوردستان
۱٥ـ داستانی سەفەر ـ ڕۆمان ـ باهۆز مستەفا
۱٦ـ وەرزی بێ نیشان ـ شیعر ـ گوڵستان وەلییە
۱۷ـ النهوض ـ شیعر ـ سامی شۆڕش ـ و .نیهاد نەجاڕ
۱٨ـ نۆبەرەی مەرگم دیت ـ چیرۆک ـ دلشاد کاوانی
۱۹ـ خۆڵم بەسەر خەوندا کرد ـ شیعر ـ هاوژین حەسەن
۲۰ـ وێستگەی میتڕۆ ۲۲ساڵ چاوەڕوانی ـ چیڕۆک ـ باهۆز مستەفا
٢١ـ کۆڕۆنا ـ یادەوەرى و وتار ـ شۆڕش غەفوورى
٢٢ـ سرتاىن کۆچ ـ شیعر ـ ساىف مەالزادە
٢٣ـ بە ڕووىت گۆراىن دەڵێم ـ شیعر ـ سامان گەردى
 ٢٤ـ لەیال دەچێتە بەهەشت ـ نۆڤڵێت ـ سکااڵ سەردار
 ٢٥ـ لۆژیکى ڕەخنەگرتن ـ ڕەخنەى ئەدەبی ـ غەمگین خدر
 ٢٦ـ ئەودیو بێدەنگى ـ ڕۆمان ـ هیوا پشتیوان
 ٢٧ـ کەپرى با ـ شیعر ـ ئەحمەد مستەفا
 ٢٨ـ دوعاکاىن بەر باران ـ شیعر ـ بڵیند باجەالن
 ٢٩ـ هاوڕێی پێنووس ـ شیعرى مندااڵن ـ ڕۆستەم خامۆش
 ٣٠ـ سەرم بازاڕى ئەنتیکەخانەیە ـ شیعر ـ ڕۆستەم عەزیز
 ٣١ـ سنە لە شووقەى  ٨٩دا ـ کۆمەڵە چیرۆک ـ زەینەب یووسفى
 ٣٢ـ ئەفسانەى مانگ ـ کۆمەڵە چیرۆک ـ عادل قەرەداغى
 ٣٣ـ پانزە چرکە ـ شانۆنامە ـ فرانسوا ئاغشەمبوو ـ بۆ کوردی :عەبدواڵ سڵێامن
 ٣٤ـ ئەی ئومێدی نائومێدییەکانی من ـ شیعرى فەریدون موشیرى ـ ئازاد وەڵەدبەگى
 ٣٥ـ ئەو پەنجەرا نە شكەستی ـ شیعر ـ ئەلەند بەنگین
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