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نزیكــ هی سێســ هد ســاڵێك دوای ســهرههڵدان و ســهقامگیریی بهربــاوی ڕۆمــان وه ك
ژانــری ســهرهكیی گێڕانهوهیــی ســهردهمی مۆدێــرن لــه ڕۆژاوادا ژانرێكــی ئهدهبیــی تــر
ســهری ههڵــدا كــه وهك چیرۆكــی كــورت ناوبانگــی دهركــرد .لهڕاســتیدا ئــهم جــۆره لــه
گێڕانــهوه ئهدهبــی و هونهرییــه ئهنجامــی گهشــ هی زیاتــری دونیــای پیشهســازی و
س ـهرمایهداری بــوو ك ـه دهرفهت ـی خوێندن ـهوهی ب ـۆ مرۆڤ ـی س ـهردهم بهرتهســكتر دهكــردهوه.
ئـهو خهڵكانـ هی لـه بهیانییهكـی زووهوه لـه شــاره پیشهســازییهكان بـه پهلهپـ هل بـهرهو شــوێنی
كارهكانیــان ســواری ترێــن و شــهمهندهفهر و پاســهكان دهبــوون حهزیــان دهكــرد چیرۆكێــك
بخوێننـهوه و ئهمـه بـه ههڵكـهوت نهبــوو كـه یـهك لـه پێناسـهكانی چیرۆكـی كــورت بریتییـه
لــه دهقێكــی گێڕانهوهیــی كــه لــه یــ هك دانیشــتندا دهخوێندرێتــهوه .ههروههــا ئهمــ هش بــه
ههڵك ـهوت نیی ـه ك ـه شــوێنی س ـهرهكیی س ـهرههڵدان و گهش ـ هی چیرۆك ـی كــورت واڵت ـه
یهكگرتووهكان ـی ئامریكای ـه .ئ ـهوه ئێــدگار ئالێ ـن پۆی ـه ك ـه دهبێت ـه نــاوه ه ـهره ناســراوهك هی
پێشـهنگهكانی چیرۆكـی كــورت .لـهوهدا گومــان نییـه كـه ڕیشـه و بنجوبنهوانـی ئـهم شــێوه
ل ـه گێڕانهوهی ـه ب ـۆ س ـهردهمانی زۆر كــۆن دهگهڕای ـهوه و پێشــتر ل ـه ئهفســانه و حهكای ـهت
و پهن ـد و داســتانه فۆلكلــۆری و نهریتییهكان ـی خهڵكان ـی جیــاوازی س ـهر گــۆی زهویــدا
تام ـی گێڕان ـهوهی ب ـه گوێگــران و دوات ـر خوێن ـهران بهخش ـی بــوو .ئ ـهوهی ل ـه س ـهردهمی
نوێــدا و لـه ناوهڕاســتهكانی سـهدهی نۆزدهههمـهوه لـه چوارچێــوهی ئـهم ژانــرهدا بهرجهســته
خەبات رەسووڵی
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دهبێت ـهوه و پ ـهره دهگرێ ـت زهقبوون ـهوهی الیهن ـی هون ـهری و تێكنیكیی ـه .
لــه پێناســهیهكی گشــتیی ڕۆمــان و چیرۆكــی كورتــدا ،جیاوازیــی ئــهم دوو ژانــره
وێكچوویـه بـه جیاوازیـی فیلـم و وێنـه دهشــوبهێندرێت .لـه كاتێكــدا فیلـم و ڕۆمــان ههڵگری
گێڕانهوهیهكــی درێــژن و تێیانــدا بهســهرهاتی كهســانێك لــه فهزایهكــی بهربــاودا و بــه
وردهڕیشــال و وردهكاریـی زۆرهوه دهگێڕدرێتـهوه ،وێنـه و چیرۆكـی كــورت تهنیـا چركهیـهك
لـه ژیانـی مرۆڤـهكان نیشــان دهدهن .هـهر بۆیـه نابـێ هاوتهمهنیـی كـهم و زۆری وێنهگــری
و كورتهچیرۆكی ـش ب ـه ههڵك ـهوت بووبێــت .ئاخ ـر ه ـهر دووی ئ ـهم هونهران ـه چركهی ـهك ل ـه
ژیانـی مــرۆڤ و ســووژهكانیان بهوپـهڕی وردهكاریـی هونهرییـهوه ،وێنـا دهكـهن و دهیخهنـه
بـهر دیــدهی خوێنـهر و بینـهران .
ئهگـهر چیرۆكـی كــورت بـه ژمــارهی وشـه لـه ڕۆمــان كهمتـر بێــت ،ئـهوه بـه كارتێكهریـی
هونـهری و چڕیـی ماناییـهوه هاوكێشـهكه بـه شــێوهیهكی تــره .واتـا سـهرهڕای كورتبوونــی،
دهب ـێ گێڕان ـهوه كورتهك ـ هی چیرۆك ـی كــورت هێنــده كاریگ ـهر بێ ـت ك ـه ح ـهزی خوێن ـهر
دابیــن بــكات و چێــژی تــهواوی پێببهخشــێت .ئــهوهی گێڕانهوهیهكــی درێــژی پێچهڵپێــج
دهیــكات دهبــێ گێڕانــهوه كورتهكــ هش بتوانــێ بیــكات و لــه مســۆگهركردنی ئهركێكــی
ئــاوادا هی ـچ ك ـهم نههێنــێ .ههربۆی ـه ئهگ ـهر الیهن ـی شــیعرییهت ل ـه ڕۆمانــدا گرنگی ـی
تایبهتـی ههیـه ئـهوه لـه چیرۆكـی كورتــدا سـهمای وشـهكان و شــیعرییهتیان دهگاتـه لوتكـه
و ڕهنگــه چــڕی و پــڕی دهقــی گێڕانهوهیــی چیرۆكــی كــورت تێكهاڵوێــك لــه ئهركــی
ڕۆمانیانــه و زهرافهتــی شــیعرییانه بخوازێــت  و ئــهم دوو تایبهتمهندییــه هونهرییــه بــهرزه
لـه خۆیــدا كـۆ كاتـهوه .
بهس ـهرهاتی گهش ـه و پهلهاوێژی ـی چیرۆك ـی كــورت وهك ژانرێك ـی نوێ ـی گێڕانهوهی ـی
لــه واڵتگهلــی جیــاوازدا خاوهنــی چیرۆكــی تایبهتــی خۆیهتــی .هــهر چــۆن ڕۆمــان
سـهفهری ژانرییانـ هی خــۆی لـه ســپانیاوه بـهرهوه جیهانـی فهڕهنسـی و و ئینگلیزیزمــان و
جۆغرافیاكانـی تـر دهسـت پێكــرد و ههمــوو كهلێـن و قوژبنهكانـی ئـهم جیهانـ هی تهنییـهوه،
ئــاواش چیرۆكـی كــورت لـه ڕهوتێكـی زهمهنیـی خێــرادا تێكههڵكێشـی نهریتهكانـی نووســین
و گێڕان ـهوهی واڵتــان بــوو و ل ـه ههیبهت ـی چێخۆف ـی ڕووســی ،هێمینگــوای ئهمریكــی،
وۆلفــی ئینگلیســی ،دوماپاســانی فهڕهنســی ،ســوێدربهریی ســویدی ،ئاندێرســێنی
دانماركــی ،بۆرخێســی ئارژانتینــی ،نهســینی توركــی ،هیدایهتــی ئێرانــی ،مهحفــووزی
عهرهبــی ،و قزڵجیـی كوردیــدا خــۆی كــرده ئـهو ژانــرهی كـه هۆگرانـی ئهدهبـی گێڕانهوهیـی
6
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لـه دهوریــدا كـۆ ببنـهوه و چێــژی دهق بكهنـه ههوێنـی ژیــان و مانــای مانـهوه و بهرهنگاریـی
كێش ـه و ئالنگاری ـی گرفت ـهكان .
بـهاڵم ئـهم ژانــره بـه قهبــاره بچــووك و بـه نــاوهرۆك دهوڵهمهنــده كـه دهگوتــرێ دواجار شــتێك
نییـه جگـه لـه گێڕانـهوهی ڕووداوێكـی تێكـهاڵو لهگـ هڵ یـهك یاخــود دوو كاراكتێــر ،چــۆن و
بـه چ شــێوهیهك ئـهم ئهركـه گرنگـه جوانیناســییانهیه بهجـێ دێنێــت؟ وهاڵمـی ئـهم پرســیاره
جگــه لــه الیهنــی هونهریــی گێڕانــهوهی چیرۆكییانــه ،لــه ئــهو حــهوت تۆوانــهدا خــۆی
دهدۆزێتـهوه كـه پهیكـهری چیرۆكـی كــورت دادهڕێــژن و وهك حهوتهوانهیـهك دهبنـه ئهســتێره
حهوتگۆشــه پهڕجووســازهك هی دونیــای گێڕانــهوه .یهكــهم تــۆوی پێكهێنــهری چیــرۆك
كاراكتێــره .هـهر چــۆن جیهانـی بـێ مــرۆڤ لـه زهینــدا ناگونجێـت هـهر ئــاواش چیرۆكـی
بـێ كاراكتتێـر بوونـی نییـه .كاراكتێـر ) (characterالســاكردنهوهی ڕاســتهوخۆی مرۆڤ
ل ـه ژیان ـی ڕاســتهقین هی ڕۆژان ـهدا نیی ـه ،بهڵك ـو ئ ـهو بوونهوهرهی ـه ك ـه ههڵســوكهوتهكانی
دواجــار پێملـی لۆجیكـی جیهانـی گێڕانـهوه و پێداویســتییه ئێپیســتیمییهكانییهتی .بهســتێن
 )(settingئ ـهو فهزایهی ـه ك ـه ڕووداوهكان تێیــدا دێن ـه كای ـهوه .كێش ـ ه ) (conflictئ ـهو
بێنهوبهریهی ـه ك ـه ل ـه جیهان ـی كاراكتێ ـر و دهوروبهریــدا دێت ـه ئــاراوه .ت ـهون ) (plotئ ـهو
گهاڵڵ ـه دارێژراوهیهی ـه ك ـه جیهان ـی گێڕانهوهك ـه پێ ـك دێنێــت .دواجــار دهب ـێ ڕوانگهیهك ـی
 )(point of viewدیاریكــراو لــه پشــت گێڕانهوهكــهدا بێــت و خوێنــهر لــه چــاوی
ئــهوهوه بچێتــه نــاو جیهانــی ڕووداو و كهســایهتییهكان و نــاوهرۆك و پهیــام و مهبهســتی
 )(themeچیرۆكهكـهوه .وهك تێكنیـك  و ئامــرازی خهماڵنــدن و تیفتیفـ هی گێڕانهوهكــه،
بێگومــان لــه چاوهڕوانیــدا هێشــتنهوه یاخــود ههڵواســین ) (suspenseو نیشــاندانی
س ـهرهداوێك ل ـه ڕهوت و ئهنجام ـی ڕووداوهكان ) (foreshadowingو پاشوپێشــكردنی
ش ) (flash backدهچن ـه ڕیــزی ح ـهوت تــۆوه پێكهێنهرهك ـههوه .
ڕووداوهكانی ـ 
چیرۆكنووســانی توانــای جیهــان بــه دهكارهێنانــی ئــهم تۆوانــه و چنینــی وهســتایانه و
داهێنهرانهیــان شــاكارگهلێكیان ئافرانــدووه كـه گــوزهری زهمـهن و گۆڕانكارییـه شــوێنییهكان
لـه كاریگـهری و جوانییهكانیــان كـهم ناكهنـهوه و لـهو دیـو دیــواری زمــان و فهرههنگهكانــدا
شــوێنپێیان بهس ـهر هــزر و چێــژی جوانئهندێشــیدا ههرگی ـز ل ـه كهم ـی نــادات .ل ـه باڵتــۆی
گوگــۆل و باڵتـۆ پێســتی ســوێدربهریدا بهسـهرهاتی چینایهتـی و لووتبهرزیـی دهوڵهمهنــدان
و دهردی ن ـهداران ف ـهزای ڕووســیا و ســوید ج ـێ دێڵ ـن و دهبن ـه زمانحاڵ ـی هاوشــێوهكانیان
لــه ههمــوو گۆشــهیهكی ئــهم جیهانــهدا .بــه واتایهكــی تــر الیهنــی لــۆكال و گلۆبــال
خەبات رەسووڵی
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یاخــود ناوچهی ـی و جیهان ـی واه ـا تێكههڵكێش ـی یهكت ـر دهب ـن ك ـه ئهوههوییهك ـی گ ـهوره
دێتــه ئــاراوه و دهروازهی فهرههنگــهكان بهســهر یهكتــردا دهكرێنــهوه .ملوانكــ هی گــی دو
ماپاســانی فهڕهنس ـی ب ـه ههمــان شــێوه دهبێت ـه حهدیس ـی دهردهه ـهژاری و ســاویلكهیی و
كات ـی بهفیڕۆچــووی ژیــان .دڵ ـی گێــڕهوهی ئالێ ـن پ ـۆ دهبێت ـه ئ ـهو گێڕان ـهوه نهفهســبڕهی
ك ـه ههمــوو گوناهكارێ ـك خــۆی تێــدا دهبینێت ـهوه و هی ـچ ڕازێك ـی ب ـۆ ناشــاردرێتهوه .ل ـه
بووكهڵــ هی جادوویــی گالیكــۆدا چیرۆكــی ئهڤیــن و ئافراندنــی ئهڤیندارانــ هی جوانــی و
ڕۆحوهبهرنان ـی ئافرێنــراوهكان دهگات ـه لووتك ـه و ح ـهز و خولیــاكان وەه ـا ل ـه ههڵكشــاندان
ك ـه تهنی ـا گێڕانهوهیهك ـی هون ـهری دهتوان ـێ ئارامك ـهرهوهی ههڵچوون ـی دهروون ـهكان بێــت.
دونیــای چیرۆكــه كورتــه ســهركهوتووهكان یارمهتیــدهری لێــك نزیــك كردنــهوهی ههســت و
ویســتی مرۆڤهكانــه بــۆ تێگهیشــتن لــه میكانیزمــی ئاڵــۆزی پێوهندیــی نێــوان واقیــع و
خهیــاڵ و خاڵ ـه هاوبهش ـهكانی ژیــان و خولیاكان ـی مــرۆڤ ل ـهم جیهان ـه پــان و بهرین ـهدا .
ئــهم ســهرهتا چــڕهم بــۆ چوونــه نــاو چیرۆكهكانــی خهبــات ڕهســووڵی بــه پێویســتییهك
زانــی .ڕهنگ ـه ل ـهم پێش ـهكییهدا شــیاو نهبێ ـت مــرۆڤ ههوڵ ـی لێكدان ـهوهی چیرۆكهكان ـی
ئ ـهم كتێب ـه بــدات و خوێن ـهر تووش ـی چهندڕێیان ـی مان ـا و ڕاڤ ـه و چێ ـژ بــكات و منی ـش
تهمــای ئ ـهم كارهم نیی ـه .ب ـهاڵم ل ـه ههمــان كاتــدا ئاماژهكان ـی ئ ـهم پێش ـهكییه ب ـه بــواری
گێڕانهوهناســییان هی چیرۆكــی كــورت دهتوانــێ پێشــزهمینهیهكی لهبــار و پێویســت بێــت
ب ـۆ دهستنیشــانكردنی كۆمهڵێ ـك خاڵ ـی گرنگ ـی پهیوهس ـت ب ـه خوێندن ـهوه و تێگهیشــتنی
گێڕان ـهوهی دونیــای كورتهچیرۆك ـهكان .ب ـهم حاڵهش ـهوه ناكــرێ  ل ـه چهن ـد ئامــاژهی خێــرا
ب ـه جیهان ـی چیرۆكهكان ـی خهبــات خــۆم ببوێــرم .لێــرهدا مهبهس ـت تهنی ـا هاندان ـی خوێن ـهره
ب ـۆ چوون ـه نــاو دونیــای چیرۆكهكان ـهوه ،ن ـهك ههڵس ـهنگاندنی ڕهخنهییان ـ هی چیرۆك ـهكان.
ههڵبــهت خوێندنــهوهی ڕهخنهییانــ هی ئــهم چیرۆكانــه و ههمــوو بهرههمــه ئهدهبییهكانــی
گێڕانهوهیــی ،ئهركێك ـی پێویســته ك ـه دهب ـێ ل ـه كات و شــوێنی شــیاوی خۆیــدا بكرێــت .
كۆمهڵــه چیرۆكهكــ هی خهبــات بهســهرهات و فــهزای جیــاواز و ههمهرهنــگ لهخــۆ
دهگرێــت .ڕهنگــه خاڵــی بهرجهســته و هاوبهشــی زۆربــ هی گێڕانــهوهكان ئامادهیــی
گێڕهوه\نووس ـهر بێ ـت ك ـه تهنان ـهت ل ـه هێندێ ـك شــوێندا نــاوی خــودی نووس ـهری لهس ـهره.
ئهمــ هش دهتوانــێ الیهنێكــی بههێــزی ڕێئالیســتی بــدات بــه چیرۆكــهكان و خوێنــهر بــه
متمانهیهكـی زیاتــرهوه بچێتـه نــاو جهرگـ هی ڕووداوهكان و ههسـت بـه خوێندنـهوهی جۆرێـك
ل ـه دهق ـی ژیاننامهی ـی بــكات .بهمجــۆره ئێم ـه هێندێ ـك جــار گێڕهوه\نووس ـهر ل ـه بهش ـی
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ناوخــۆی زانكۆیـهك لـه ههولێـر دهبینیـن و هێندێـك جاریـش لـه كورهخانهیهكـی دوورهدهسـ 
ت
لـه دهرهوهی كوردســتان ویاخــود لـه شـهقامهكانی بــۆكان .بـهاڵم لهبـهر ئهوهیكـه ئێمـه بــاس
ل ـه چیرۆك ـی مۆدێــرن دهكهی ـن و ل ـهو ژانــرهدا الیهن ـی هون ـهری و تێكنیكی ـی گێڕانهوهی ـه
ك ـه قس ـ هی ئاخ ـر دهكات ،وهكههوی ـی نووس ـهر و گێــڕهوه خــۆی ل ـه خۆیــدا ناتوان ـێ بڕیــار
لهس ـهر ئاســتی س ـهركهوتوویی چیــرۆك بــدات .خاڵێك ـی تــری بهرچــاو ل ـه چیرۆكهكانــدا
فــهزای ژیانــی كوردهوارییــه و دونیــای پڕمهینهتــی مرۆڤــی كــورد لــه ههلومهرجــی
جیــاوازدا دهبێت ـه ئ ـهو تهخت ـه شــانۆی هی ك ـه خوێن ـهر بهس ـهرهاتهكانی تێــدا دهبینێت ـهوه .
چیرۆكــهكان هێندێجــار تایبهتمهندییهكــی ســاتیری بــه خــۆوه دهگــرن و لهوپــهڕی
نههامهتــی و گرفتاریــی كهســایهتییهكانهوه بزهیهكــی تــاڵ میوانــی لێوهكانــی خوێنــهر
دهبێــت .ئـهم تایبهتمهندییـه زهمانێكـه كـه زمانـی گێــڕهوه ڕهنگـی تانـه و تهشـهر بهخۆیـهوه
دهگرێــت و دیمهنــی بــه ڕواڵــهت بریقــهدار بــهاڵم بــه بنهمــا ســاویلك هی كهســایهتی و
كۆمهڵگــ هی كــوردی دهخاتــه بــهر دیدێكــی ڕهخنهئامێزانــه .بــۆ نموونــه كاتێــك پــهروهر
ژێســتی شۆڕشــگێڕانه دهگرێــت و الفــی ڕزگاركردنــی كوردســتان لێــدهدات ،بــهاڵم
لهشفرۆشــێكی عـهرهب لـه ههولێـر دهباتـهوه ماڵـی هــاوڕێ خوێندكارهكانـی و وهك هاوژینـی
خــۆی دهیناســێنێت ،تـۆ لهگـ هڵ دیــاردهی بێناوهرۆكـی و دروشــمیانه ڕووبـهڕوو دهبییـهوه و
كاتێـك بهرپرســانی بهشـی ناوخۆیـی زانكـۆ دێنـه ئـهو ژوورهی كـه خوێنــدكاره ئێرانییهكانـی
لێیــه دهبــێ پــهروهری شۆڕشــگێڕ و هاوســهرهك هی لــه توالێتــی ماڵهكــهدا بشــاردرێنهوه.
هــهر لێــرهدا جیاوازیــی زاراوهیــی  و فهرههنگــی دوو بهشــی كوردســتان و لهتوكوتیــی
ناســنام هی كــوردی زۆر بــه زهقــی ،ڕووی خــۆی دهر دهخــات .لــه چیرۆكــی چرووكــدا
تووشــی بهســهرهاتی تاڵــی پێشــمهرگهیهك دهبیــن كــه ژن و منداڵهكــ هی دوای بیســت
و پێن ـج ســاڵ دێ ـن ل ـه ق ـ هاڵ س ـهردانی دهك ـهن .مــام كهری ـم تهنان ـهت كوڕهك ـ هی خۆیش ـی
ناناســێتهوه و ناتوانێ ـت لهگ ـ هڵ ژنهكهش ـی جــووت بێ ـت و ب ـه ناچــار دوای تهنی ـا ش ـهوێك
مان ـهوه الی مــام كهری ـم دهگهڕێن ـهوه شــاری خۆیــان .بهس ـهرهاتی ل ـهم چهشــنه دهتوانێ ـت
ههوێن ـی دهیــان بــاس و خواســتی گرن ـگ بێ ـت لهس ـهر چارهنووس ـی كۆمهڵگ ـ هی كــورد و
ئاكامهكانـی شــۆڕش و خهباتـی كــوردان بـۆ گۆڕینـی كۆمهڵگـ هی كــوردی و چارهنووسـی
سیاســی و كۆمهاڵیهتیــی مرۆڤــی كــورد .
ژیانـی ســاكار و هێشــتا سـهرهتاییان هی كۆمهڵگـ هی كــوردی لـه هێندێـك لـه گێڕانهوهكاندا
زۆر بهباشــی دهر دهكهوێــت .بــۆ نموونــه لــه چیرۆكــی جندووكــهدا هێشــتا بــاوهڕ بــه
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ههبوونــی جندووكــه و ههوڵــدان بــۆ گرتــن و بێخهتهركردنیــان بــه دوعــای خهلیفــه و
دهركردنیــان لـه لـ هش بـه زهبــری لێــدان و كوتــان دهبیندرێــت .دونیــای بهرتهســكی زڕبــاب و
دووریكــردن ل ـه بینین ـی مناڵ ـی زڕ و ژن ب ـه ژن ـه و ههناسهســاردیی ژن و دڵڕهقی ـی مــام
و تۆمهتباركردن ـی الیهن ـی الوازی پهیوهندیی ـه كۆمهاڵیهتیی ـهكان و گرێــدراوی ب ـه ژیان ـی
گونــد و نائامادهیــی تایبهتمهندییهكانــی ژیانــی شارنشــینی لــه شــارهدێیهكاندا ،تێمــی
بهشــێك لــه چیرۆكهكانــن .
 گێڕان ـهوه لهڕاســتیدا ئ ـهو بهســتێنهیه ك ـه تێیــدا زمــان كاركــردی بڕیاردهران ـ هی لهس ـهر
خــۆی و بهردهنگهكانــی بــه دیارتریــن شــێوه نیشــان دهدات .لــه گێڕانهوهدایــه كــه بۆمــان
دهردهكهوێــت لــه نهبوونــی زمانــدا رهههندهكانــی شــوێن و كات و ڕووداوهكان بــه تــهواوی
دهفهوتێــن .ئهگ ـهر زمــان ههڵگــری ئ ـهو پهڕجــووه ب ـه ســام و ش ـهوكهتهیه ،دهب ـێ ههڵگــری
چ تایبهتمهندیگهلێــك بێــت كــه چیــرۆك بتوانێــت خــۆی پــێ ڕابێنێــت و ڕهنگدانــهوهی
شــكۆی مانــادار و بوونئافرێن ـی زمــان بێــت؟ ڕهنگ ـه زمان ـی تایبهتی ـی ه ـهر كاراكتێرێ ـك
ئ ـهو ڕهمــزه پ ـڕ ل ـه ڕازه بێ ـت ك ـه هــۆكاری س ـهركهوتوویی دهق ـی گێڕانهوهی ـی دهســتهبهر
دهكات .ل ـهم چیرۆكان ـهدا بهداخ ـهوه زمــان دواجــار ش ـهقڵی شــێوازییان هی گێــڕهوهی پێوهی ـه
و دهڵێ ـی تهختهخهوهك ـ هی پرۆكروستێس ـی یۆنانیی ـه ك ـه دهب ـێ ههمــوو ئاخێوهرێ ـك دواجــار
زمانهكـه بـه بــااڵی ئـهو بگرێـت و لـه ئهنــدازه و شــێوازی تهختهخهوهكـه ال نـهدات .ئهمـه
گرفتێكــی بناخهیــی دونیــای گێڕانــهوهی كوردییــه و وێدهچێــت ههتــا چارهســهركردنی
مهودایهكــی زۆرمــان مابێــت .ئــهوهی دهبێتــه هــۆی ئــازاری  خوێنــهری وردبینــی دهقــی
گێڕانهوهیــی ،دهرس وهرنهگرتنـه لـه دهســتكهوت و ئهزموونگهلـی ههتـا ئێســتای چیرۆكـی
كــوردی .بــه واتایهكــی تــر بونیادنانــی نهریتێــك بــۆ دهكارهێنانــی زمانــی گێڕانــهوهی
كــوردی ئهركێكــی پێویســت و بێئهمالوئــهوالی ســهركهوتنه لــه ئافراندنــی ئهدهبیــدا.
س ـ هد ســاڵ زیات ـر ل ـه چیرۆكنووســیی كــوردی تێپ ـهڕ بــووه و ئهم ـ هش خــۆی ل ـه ق ـهرهی
مێــژووی چیرۆكنووســیی فارسـی و توركییـش دهدات و دهبـێ دهوڵهمهندیـی ڕێژهیـی ئـهم
ژانــره ئهدهبییـه كوردییـه بـه بهردهوامـی لـه زهینـی چیرۆكنووسـی جیلـی تــازهدا ئامادهیـی
خــۆی بپارێزێــت .ب ـه بــاوهڕی م ـن چیرۆكنووس ـی جیــددی ئێســتای كــورد بــۆی نیی ـه ل ـه
كانیـی ڕهحمانـی حســێن عــارف و پێكهنینـی گـهدای حهسـهن قزڵجـی و تهنگانـ هی عهتـا
نههای ـی و گوڵ ـی ڕهش ـی شــێرزاد حهس ـهن و نامهكان ـی ژاكۆن ـی جهبــار جهمــال غهری ـب
باشــتر نهنووســێت .ئ ـهو ئهزموونان ـه دهب ـێ بكرێ ـن ب ـه نهریتێك ـی قای ـم و ب ـهردهوام شــكۆی
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دهقیانهیــان بهرزت ـر بكرێت ـهوه ،ن ـهك ب ـه پێچهوان ـهوه .
دیالــۆگ وهك تایبهتمهندییهكــی ســهرهكی خهماڵندنــی گێڕانهوهیــی دادهندرێــت و
دواجــار ئــهو تایبهتمهندییهیــه كــه ڕۆحــی ســهردهمێكی دیاریكــراوی مرۆڤگهلێــك لــه
خۆیــدا تۆمــار دهكات .هـهر چــۆن وێنهیهكـی هونـهری دهبێتـه بڕگهیهكـی حاشــالێنهكراوی
تۆمــاری چركهیــهك لــه ســهردهمێكدا ،چیرۆكێكــی كورتــی هونهرییــش دهبــێ ئهركێكــی
ئــاوا بهج ـێ بێنێــت .لێــرهدا ســیل هی بینی ـن و جێگۆڕكێ ـی شــیاوی ڕوانگ ـ هی گێــڕهوهكان
ئاســتی نوێنهرایهتیكردنــی چیرۆكێــك لــه زهمــهن و ســهردهمی خــۆی دهباتــه ســهر و
هــۆكاری ســهركهوتووبوونهك هی زیاتــر دهســتهبهر دهكات .ئــهم ئهركــ هش تهنیــا زهمانێــك
بهج ـێ دهگهیهندرێ ـت ك ـه هاوتهری ـب لهگ ـ هل گهش ـه و گۆڕان ـی كۆمهاڵیهتــی ،ســاكاریی
تهونــی گێڕانــهوه جێــی خــۆی بــدات بــه گێڕانهوهیهكــی چهنــد ڕهههنــدی .هــهر بــهم
شــێوهی هش دهبــێ زهمهنــی گێڕانــهوهش لــه ئاســتێكی تهكهێڵییــهوه بگاتــه ئاســتێكی
چهندهێڵــی و تێكچــڕژاو .گێڕانهوهیهكــی چهندڕهههنــدی دهبــێ ئاكامــی وازهێنــان بێــت
ل ـه تاكدهنگی ـی گێڕهوهیهك ـی ماندووك ـهر .ئهم ـ هش تهنی ـا زهمانێ ـك مســۆگهر دهكرێ ـت ك ـه
گێڕان ـهوه ب ـه زهراف ـهت و ناســكیی زمان ـی تایبهت ـی ئاخێــوهران بڕازێندرێت ـهوه و ل ـه پش ـت
ه ـهر دهنگێ ـك كهســایهتییهك خــۆی بنوێنێ ـت و گــوزاره ل ـه دونیــای هــزری و ئاخافتن ـی
تایبهتی ـی خــۆی بــكات .جێگۆڕكێ ـی ســیل هی بینین ـهكان و ئاســۆی ئاخافتن ـهكان ئهگ ـهر
ههڵگــری جیاوازی ـی زمان ـی و دوانــدن و دركاندن ـی جیــاواز نهبێ ـت دواجــار سهرڵێشــێوانی
خوێنـهری لـێ دهكهوێتـهوه و ئهمـ هش بهپێچهوانـ هی ئامانجـی هونـهره كـه لـه سـهردهمانی
كۆنــهوه بهڵێنــی پاككردنــهوهی زهیــن و خهیاڵــی بــه خوێنــهر و بینــهر و بیســهری كاری
هونهریــی دهدا .لهبیرمــان بێــت لــه گێڕانــهوهدا ئــهوه ڕهچاوكردنــی وردی پێداویســتی و
پێششــهرتهكانی پهیوهندیكردنــه ) (communicationكــه بهردهنــگ دهباتــه نــاو
دونیــای گێڕان ـهوهكان .ب ـۆ ئ ـهم مهبهســت هش گێــڕهوه دهب ـێ تایبهتمهندی ـی ئاخافتن ـی ی ـهك
الیهن ـه لهب ـهر چــاو بگرێ ـت و لهبیــری بێ ـت ئ ـهوهی ئ ـهو دهیزانێ ـت و ئــاگای لێی ـه تهنی ـا
بــه لهبهرچاوگرتنــی یاســاكانی پێوهندیگرتنــهوه دهگوازرێتــهوه دونیــای بهردهنــگ .هــهر
جــۆره كهموكوڕییــهك لــهم پهیوهندییــهدا دهبێتــه هــۆكاری پچڕانــی ڕایهڵهكانــی دهق بــه
خوێنـهرهوه .بۆیـه دهبـێ ههمــوو ئامــاژه و نیشــانهكانی دهق زۆر بـه تێبینـی و دروســتییهوه
لـه جێگـ هی شــیاوی خۆیــان داندرێـن و هـهر جــۆره جووڵهیهكـی زمانـی پشتئهســتوور بێـت
ب ـه پێشــفهڕز و گریمانهكان ـی پهیوهندیكــردن .دواجــار ئامانج ـی گێڕان ـهوهكان بریتیی ـه ل ـه
خەبات رەسووڵی
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گهیاندن ـی پهیامێ ـك ل ـه ڕێگ ـ هی گێڕان ـهوهوه ك ـه ب ـه هــۆی وش ـهكان و نیشــانهكانی تــر 
ی
زمانییــهوه ڕوو دهدات .ئــهوهی چــۆن بهرگــی هونــهری دهكرێتــه بــهر ئــهم پێداویســتییه
زمان ـی و دهقیی ـهوه ،ئ ـهو ڕازه س ـهربهمۆر و ئاڵۆزهی ـه ك ـه نووس ـهرێكی دیاریكــراو دهبات ـه
لوتكــ هی جوانینووســی و ناوبانگــی هونهرییــهوه .تیــۆری و ڕهخنــ هی ئهدهبــی دهتوانێــت
ئامادهیـی و نائامادهیـی گهوهـهری هونـهری لـه دهقــدا دهستنیشــان بــكات ،بـهاڵم ههرگیـز
ناتوانێــت یاســاكانی ئافراندنــی هونــهری بهدهســتهوه بــدات .لــه فۆرمالیســتهكانهوه ههتــا
ڕهخنــ هی نوێــی ئهمریكــی ئــهم ههوڵــه دراوه و دواجــار مشــتومڕ لهســهر ئهســتهمیی
پێناس ـ هی هون ـهری و دهستنیشــانكردنی بهرچاوان ـ هی تۆوهكان ـی ئافرانــدن ه ـهر بهردهوام ـه
و كۆتایــی نههاتــووه .
ســهرهڕای تێبینییهكانــم لهمــهڕ دونیــای ســاكاری چیرۆكهكانــی خهبــات ،دهتوانــم بــه
دڵنیاییـهوه بــاس لـه چێژێكـی تایبـهت بكـهم كـه دهبێتـه نســیبی خوێنـهری ئـهم گێڕانهوانـه.
ئ ـهم چیرۆكان ـه خوێن ـهر دهبهن ـه س ـهیری دیمهنگهل ـی سرنجڕاكێش ـی كۆمهڵگ ـ هی كــوردی
لـه سـهرهتاكانی سـهدهی بیسـت و یهكهمــدا .ئـهم چیرۆكانـه الیهنـی واقیعـی كۆمهڵگـ هی
كــوردی ڕووت دهكهنــهوه و بــۆ دهســتهبهركردنی خهیاڵپهروهریــی چاالكانــ هی زهینــی
كــوردی ،پێداویســتیی خهیاڵێك ـی دهوڵهمهنــدی هونهرییانهمــان وهبی ـر دێنن ـهوه .لهڕاســتیدا،
ئاماژهكان ـی گێــڕهوه و نیشــانهكانی كۆمهڵگ ـ هی كــوردی دهب ـن ب ـه كهرهس ـهیهكی گرن ـگ
ب ـۆ وردبوون ـهوه ل ـه تایبهتمهندییهكان ـی ژیان ـی مرۆڤ ـی كــورد ل ـه بڕگهیهك ـی مێژووییــدا
كــه زهنگــی پێداویســتیی گۆڕانكارییهكانــی ههتــا تهشــقهاڵنی ئاســمان دهڕوات و
هــاواری پێداویســتیی گــۆڕان بـه گوێـی مرۆڤـی كــورددا دهچڕێــت .وێدهچێـت گێڕانـهوهی
كوردیی ـش ل ـه دهنگدان ـهوهی ئ ـهم هــاواره بێب ـ هش نهبێ ـت و  خهبــات و چیرۆك ـی كوردیی ـش
بچنــه ڕیــزی ئــهو بوارانــ هی كــه دهبــێ گۆڕانكاریــی بنهڕهتییــان تێــدا بكرێــت .خهبــات
ههنگاوێكــی گرنگــی ههڵێناوهتــهوه و مــن ئاواتهخــوازم گۆڕانكارییهكانــی ژیانــی ببنــه
ههوێن ـی گۆڕانكاری ـی ههمهالیهن ـه ل ـه هون ـهری گێڕان ـهوهدا و ههنگاوهكان ـی داهاتــووی
وهاڵمــدهرهوهی زیاتــری ئاســۆی چاوهڕوانییهكان ـی خوێن ـهری وردبین ـی كــورد بــن .
د .هاشم ئەحمەدزادە
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په روه ر
فەرهــاد کـە هــات ،تــازە خەریـک بــووم تەماتــەکان ورد بکــەم و بیکەمـە نێـو تاوەکــەوە.
وەک هەمیشـە لـە ســەرەخۆ هــات و لـە پەنــام ڕاوەســتا .ســەرم هەڵێنــا .
 تۆش کارت بە گازەکەیە؟  ئەرێوەڵال  هێنــدەم نەمــاوە ،ئــاوی تەماتــەکان ویشـک بــێ ،تــۆن ماســییەکەی تێدەکــەم و ئیــدیکارم تــەواو دەبــێ .
 ئەرێ عەیب نەبێ ئێوە زۆر ئەم چێشتە ناخۆن؟ چاوێکم لێ کرد ،جۆرێک بێزوقێزم لە دەموچاویدا بینی .
 نەوەڵــا ،جــاری وایـە هێڵکـە و تەماتـە دەخۆیــن ،جــاری وایـە هێلکـە و پەتاتــە ،جــاریوایـە تەماتـە و تۆنـی ماســی ،جــاری وایـە تۆنـی ماسـی و پەتاتــە ،جــاری وایــە ...
 چێشتی دیکە نازانن؟  بــا ســۆران ماکاروونییــەک دروســت دەکات قامکــی خۆتــی لەگــەڵ دەخــۆی ،بــالێینــێ بانگــت دەکــەم ،جــا دەزانــی ماکاروونــی یانــی .
 ئەوە دەنگی مۆبایلەکەی تۆ نییە؟  بەرێوەڵــا .ئەلــۆ  ...ئەلــۆ ســۆران ،بەڵــێ ،لــە بەشــە ناوخۆییــم .خەریکــی چێشــتلێنانــم .کاک پــەروەر دێ ،جـا خـۆ هیچمــان نییــە .جـا ئــەو کەنگـێ دەزگیرانـی هەبــووە؟
باش ـە دەی زۆر باشــە .دەی  ...ماڵئــاوا .
 میوانتان دێ؟ خەبات رەسووڵی
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 ســۆران دەڵـێ کاک پــەروەر دێ ،بـە تەنیــاش نییـە دەزگیرانەکەشـی لـە گەڵــە .ئەمـ نســەرم لــەوە ســووڕماوە کاک پــەروەر دەیگــوت شۆڕشــگێڕ ناب ـێ زەماوەن ـد بــکات ،نازان ـم
ئــەم دەزگیرانــەی لـە کوێــوە هێنــاوە؟ 
 بــرا ئــەم قســانە گشــتی شــوعارە ،رەجــەوی هەمــوو ژن و مێردەکانـی نــاو موجاهیدنـیلێـک جیاکــردەوە ،کەچـی بـۆ خــۆی لـە گــەڵ مریــەم زەماوەنــدی کــرد .ئــەم قســانە هــەر
بـۆ کادرە ئاســایییەکانی نــاو حیزبەکانــە .ئــەم کاک پــەروەرە کێیــە ،زەحمــەت نەبــێ؟ 
بە کەوچکە دارەکەی ناو دەستم ،دەستم کرد بە لێک دانی تەماتەکان .
 ئــەم کاک پــەروەرە شۆڕشــگێڕێکی کــوردە ،لــە کــوردە ئاوارەکانــی رۆمادییــە،کــوردی و فارس ـی و عەرەب ـی و تورک ـی دەزانــێ ،کەســێکی زۆر تێگەیشــتوویە ،بــڕوای
بــە کوردســتانی گەورەیــە و دەیــەوێ چــوار پارچەکــە پێکــەوە رزگار بــکات .
 ئەها کەوایە ...بـە دەنگـی تەقــەی دەرکــە ،فەرهــاد قســەکەی تــەواو نەکــرد و چــووە دەرێ و دەرکــەی
کــردەوە .
ئەمنیش گڕی پکنیکەکەم کەم کردەوە و بەرو پیلیان چووم .
کاک پــەروەر وەک جــاران جل ـی کــوردی لەبەردانەبــوو .ژنێک ـی ڕەشــتاڵەی جحێڵ ـی
لەگــەڵ بــوو ،هــەر هات ـە ژوورێ زانی ـم ژن ـە عەرەبــە .
فەرمووی ژوورێم کردن و پاش کەمێک هاتمەوە الی چێشت لێنانەکەم .
ت ـا تۆنەک ـە ب ـە باش ـی تێکــەڵ تەماتەک ـە بــوو ،ســۆرانیش ب ـە خــۆی و ب ـە نایلۆنێک ـی
ڕەش ـی گــەورەوە هات ـە ژوورێ .
گوتــی :لەبــەر کاک پــەروەر چــووم بیــرەم کڕیــوە .بـۆ شــەوێش ماکاروونییەکـی خــۆش
لـێ دەنێــم .
پێــش ســۆران بــە تــاوەوە چوومــە ژوورێ و تــا نێوەراســتی ژوورەکــە ڕانەوەســتام .کــە
چوومـە ژوورێ کاک پــەروەر و دەزگیرانەکــەی دەمیــان لـە نــاو دەمـی یەکتـر نابــوو .بـە
دیتنـی مـن هــەر ســێکمان پەشــۆکاین .ئەمـن وەک ئــەوەی تاوانێکـی گــەورەم کردبــێ ،وا
ســەرم لێشــێوا بــوو نەمدەزان ـی ئــەو تاوەیــەی ب ـە دەســتمەوەیە چ ل ـێ بکــەم .ل ـە تــاوان پێ ـم
خــۆش بــوو ب ـە تەپڵ ـی ســەری خۆم ـی دادەم .ئاخــری کاک پــەروەر جووڵەیەک ـی کــرد و
ل ـە دەزگیرانەکــەی دورکەوتــەوە و رۆژنامەیەک ـی هەڵگــرت و ل ـە نێوەڕاســتی ژوورەکــەی
دانــا .ب ـە پەل ـە چــووم و تاوەکــەم ل ـە ســەر رۆژنامەک ـە دانــا .
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ســۆران بـە خــۆی و بـە نایلۆنـە ڕەشــەوە هاتـە ژوورێ و مڵـچ مڵـچ بـە کاک پــەروەرەوە
نووسـا و یەکتریــان مــاچ کــرد .
پاشــان دەرکــەی بەفرگــرە بچووکەکــەی کــردەوە و هەوڵ ـی دا جێ ـی بیــرەکان بکاتــەوە.
ئاخــری جێ ـی دوان هــەر نەبــۆوە و ل ـە تەنیش ـت بەفرگرەکــەی دانــان .گوتــم:
 کاک پــەروەر ئێم ـە عەرەب ـی نازانیــن ،ل ـە زمــان ئێمــەوە داوای لێبــوردن ل ـە خێزان ـتبکــە ،بڵـێ ئێــرە بەشـە ناوخۆییـە و ئــەم کوڕانــەش کــوردی رۆژهەاڵتـن و خەڵکـی ئێــرەش
نیــن ،بۆی ـە ناتوانی ـن ئــەم جــۆرەی شــایانە خزمەتتــان بکەیــن .
کاک پــەروەر دەســتی کــرد بـە عەرەبـی قسـە کــردن ،قسـم داخلـی و تەڵەبـە و زۆر شــتی
دیکــەش حاڵ ـی بــووم .ژنــەش ب ـە سەرســووڕمانەوە چــاوی ل ـە ئێم ـە دەکــرد ،ئاخــری هــەر
جۆرێـک بـێ زەردەخەنەیەکـی کــرد و یــەک دوو قســەی کــرد .کاک پــەروەر گوتــی:
 سپاستان دەکات .دەرکــەی ژوورەکـە کرابــۆوە و ئێمــەش لـە دەوری تاوەکـە کـۆ ببووینــەوە و خەریکـی نــان
خــواردن بوویــن .بـە دەنگـی تەقەیــەک کـە لـە دەرەوەی ژوورەکـە هــات ئــاوڕم داوە .فەرهــاد
لـە پێـش دەرکەکـە راوەســتابوو .بـە چــاو گوتــی :وەرە .هەســتام و چــووم .دەســتی گرتـم و
لـە دەرکەکــەی دوور خســتمەوە .
 ئەم ژنە دەناسی؟  ئەم ژنە دەزگیرانی کاک پەروەرە کــوڕە بابـە دەزگیرانـی چــی ،ئەمـە لەشفرۆشـە ماڵـی لـە عەینکاوەیــە ،تـا ئێســتا هیـچنەبـێ نیــوەی هەولێـر ســواری بــووە .
 کوڕە شتی چاک بڵێ . وەڵاڵ ئەمنیش ( ...نقە نقێکی کرد)  ...ئەمنیش  ...لە دورەوە  ...دەیناسم . زۆر باشە سپاس پێت گوتم .هاتمــەوە ژوورێ .ئــەم جــار کـە  چــاوم بـە ژنـە دەکــەوت .هەســتێکی نامــۆم تێــدا دروسـت
ببــوو ،وەک بڵێ ـی پێ ـم خــۆش ب ـێ ئەمنی ـش ل ـە گەڵ ـی بــم (نــا)  ،ڕق ـم لێ ـی بــێ (نــا)،
بێــزم لێـی هەســتێ (نــا) ،بەزەییـم پێیدابــێ (نــا) .وەڵـا نازانـم هەســتێکی تێکــەڵ بــوو ،پێـم
وابـێ هەموویــان بــوو .
 کاک پەروەر براژن کوردی فێر نەبووە؟ رووی لـە ژنـە کــرد و بـە عەرەبـی قســەکەی منـی بـۆ تەرجومـە کــردەوە .ژنـە پێکەنـی
خەبات رەسووڵی
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و دەســتی هەڵێنـا و بـە قامـک نیشــانی دا دوو وشـە دەزانــێ .
ئەمن پاروویەکی زل لە دەمم دابوو گوتم:
 چی دەزانێ؟ بە عەرەبی لێی پرسی .ژنە بڕێک خۆی هێناوبرد ئاخری گوتی:
 خۆشە خۆشە  ...دەی دەیپڕمــەم کــرد و هەرچـی لـە نێـو زارم دابــوو کردمـە نێـو کۆشـی ســۆرانەوە کـە لـە پەنــام
دانیشــتبوو .ســۆرانیش قاقـا پێدەکەنــی .
هێنــدە پێکەنـی بوویـن ئــاوی چاومــان رانەدەوەســتا .ئاخــری هــەر جۆرێـک بــوو خۆمــان
کــۆ کــردەوە و دیســان ڕەســمی دانیشــتینەوە .کاک پــەروەر ســوور ســوور هەڵگەرابــوو،
یــەک قسەش ـی ب ـۆ نەدەهــات .دوو پــارووی دیکەمــان خــوارد و هەمــوو کشــانەوە .دەســتم
دا تاوەک ـە و ل ـە ژوورەکەمــان هاتم ـە دەرێ .
گوێ ـم ل ـێ بــوو ل ـە حەســارێ دەنگ ـە دەنگــە .زوو چووم ـە دەرێ .مامۆســتا ئەحمــەدی
ســەرۆکایەتی زانک ـۆ بــوو ل ـە گــەڵ دوو پیــاوی دیک ـە ل ـە حەســارێ ل ـە گــەڵ فەرهــاد
ڕاوەســتابوون .مامۆســتا ئەحمــەد دەینەڕانــد
 ئەو ژنە کوانێ؟ زانیم جیرانەکان شکایەتیان کردووە .پێش ئەوەی بم بینن ،بە پەلە هاتمەوە ژوورێ .
 کاک پەروەر مارەنامەتان هەیە؟ بە لە خۆباییبوونەوە گوتی:
 شۆڕشگێڕ بڕوای بە مارەنامە نییە . دە ئەگەر وایە هەستن خۆتان دەرباز بکەن ،ئەوە لە ئێوە دەگەڕێن .کاک پەروەر رەنگی سپی هەڵگەڕا و دەستی کرد بە لەرزین .
 چ بکەین؟  بچنە نێو ئەم ئاودەستەوەوە .تا دەڕۆن .وەک برووســکە دەســتی ژنــەی گــرت و خۆیــان بــە ئاودەســت دا کــرد و دەرکەیــان
داخســت .
ئــەوان چوون ـە نێ ـو ئاودەســتەکەوە و مامۆســتا ئەحمــەد هات ـە نێ ـو ماڵەکــەوە .هــەر هات ـە
ژوورێ چــاوی بـە رۆژنامەکانـی نێوەڕاسـت  کــەوت کـە کردبوومانـە ســفرە .بـۆ بەدبەختــی،
رێـک الپــەڕەی یەکــەم کاک مەســعوود و مــام جــەالل لـە پەنـا بۆڕییەکـی نــەوت دەســتی
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یەکتریــان هەڵێنابــوو .کەوچێكـی تەماتــاوی لەســەر ســینگی مــام جــەالل بــوو .مامۆســتا
ئەحمــەد لـە رۆژنامــەکان ورد بــۆوە .خەریـک بــوو ئێــدی تــەواو تێکەڵـی دەکــرد .ئــاوڕی
داوە .دوو بیرەکــەی کـن بەفرگرەکەشـی دی .
 تەڵەبــەی ئێرانــی قســم داخلیتــان کردووەتــە مەلهــا و بــاڕ و مەیخانــە .جیرانــەکانتەلەفۆنیــان کــردووە و گوتوویان ـە قەحبەتــان هێناوەتــەوە .کــوا ل ـە کــوێ شــاردووتانەتەوە؟
وەڵــا  ...وەڵــا  ...هەمووتــان فەس ـڵ دەکــەم .
لـە دڵـی خــۆم دا گوتــم :شـا ئــەم قوڕبەســەرییەی تووشـی ئێمـە بــوو .خـۆ لـە ســەر ئــەوە
لـە زانکـۆ دەربکرێـم ئابڕووشـم دەچــێ .
 مامۆســتا گیــان ،ئــەم جیرانانــە کچــی جحێڵیــان هەیــە ،ناحەقیــان نییــە ،حــەز بــەدیدارمــان نەکــەن ،خەتــای ئێوەش ـی تێدای ـە ل ـە نــاو کۆاڵنــدا بەش ـە ناوخۆییتــان ب ـۆ ئێم ـە
گرتــووە .
مامۆستا ئەحمەد چاوی دەرپەڕاند و نەڕاندی .
 گــەواد بـم ئەگــەر دەرتــان نەکــەم .ئێســتا خەتــای ئێمەیـە ئێرانـی حیـز ئێرەتــان کردووەتـەمەلهــا؟ 
دەستم برد و کارتی ڕۆژنامەم دەرهێنا و گوتم:
 کــوڕە وانییـە بــرا گیــان ،ئەوەتـا ئێمـە رۆژنامەنووســین .مەلهــای چـی و بــاڕی چــی؟بـە دوو بیــرە ئێــرە بـۆ بووەتـە بــاڕ .
ک ـە چــاوی ب ـە کارت ـی رۆژنامەکــەوت ،وەک ســەتڵێک ئــاو ب ـە ئاگــردا بکــەی چــزە
چزێک ـی ل ـێ هــات و ســارد بــۆوە .گوتــی:
 ئێوە ئەگەر سوحوفین ئەم بیرانە چیە؟  ئ ـێ خ ـۆ گوناحمــان نەکــردووە ،دوو بیــرە ب ـۆ ئــەم هەاڵی ـە دەبــێ؟ وەرە بگــەڕێ بزان ـەکــوا ژن؟ ل ـە کوێمــان شــاردووەتەوە؟ 
گێژ گێژ چاوێکی لە پیاوەکان کرد و سەیرێکی ناو ژوورەکەی کرد .گوتی:
 هــەر خــوا دەزانـێ  چۆنتــان دەربــاز کــردووە .بــەس ئەمـە ئاخـر جارتــان بــێ .پاشــان بـەبۆڵـە بــۆڵ رۆیشــتە دەرێ .
پێنــج دەقــەش دەبــوو مامۆســتا ئەحمــەد و جەماعەتەکــەی رۆیشــتبوون ،ئێمــە هــەروا
ملمــان خــوار کردبــوو و ب ـێ دەن ـگ دانیشــتبووین .کــەس هیچ ـی نەدەگــوت .ل ـە نــاکاو
ســۆران گوتــی:
خەبات رەسووڵی
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 کاک پەروەر بەپەلە هەستام لە دەرکەی ئاودەستەکەم دا .بە ترسەوە دەرکەی کردەوە .
 رۆیشتن ئێوەش بڕۆن باشترە .هیچیــان نەگــوت .هیچمــان نەگــوت .بـێ دەنــگ ،لـە ماڵـێ رۆیشــتنە دەرێ .دوو دەقـە
دواتــر لــە دەرکەیــان دا .چــووم و دەرکــەم کــردەوە .دیســان کاک پــەروەر بــوو .دەســتی
بــۆالی م ـن ڕاداشــت .دیت ـم موبایلەکــەی من ـی بەدەســتەوەیە .
 دەزگیرانەکەم لە بەر پەلە پەل نەیزانیوە ،ئەم مۆبایلە کەوتبووە ناو جانتاکەیەوە .دیســان بـێ ئــەوەی هیـچ قســەیەک بکــەم ،مۆبایلەکــەم لـێ وەرگــرت و هاتمـە ژوورێ
و دەرکــەم دەخســت .
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جندوكه
٧

 ) (1
ناســر یــەک بــە خــۆی دەنگــی هەڵێنابــوو و بــە هەســتەوە باســی تۆپێنــی ئێــوارە 
ی
خۆیانـی بـۆ تاهیـر و کاک ســولەیمان دەگێــڕاوە .ئەمـن ئاخـر ژمــارەی گۆڤــاری ســروە کـە
شــێعرێکمی تێــدا بــاو کرابــۆوە و دوایــەش چەنـد ســاڵ پــۆزم پێــوە لێــدا و قەتیـش دوای ئــەوە
شــێعری دیکەیــان ب ـۆ چــاپ نەکردمــەوە ،ب ـە دەســتمەوە بــوو و وام دەنوان ـد ک ـە خەریک ـی
خوێندنەوەییــم .حەلیمـە لـە گــەڵ دایکـم چاویــان لـە تلویزیۆنەکـە بــڕی بــوو .تلویزیۆنیـش
دوو کانــاڵ زیاتــری نەبــوو .یەکیــان مەالیەکـی تووکـن باسـی کەربــەالی دەکــرد و ئــەوەی
دیکــەش ژنێ ـک خەڵک ـی فێــری چێش ـت لێنــان دەکــرد .ب ـە ناچــاری چاویــان ل ـە ژنەک ـە
بڕیبــوو و بیریــان ل ـە فێ ـڕ و گازی چەن ـد شــۆعلە و یەخچاڵ ـی دوو دەرک ـە و هەمزەن ـی
بەرقـی و  ...ئەوشــتانە دەکــردەوە پێیــان وابــوو ئینســان ئــەو شــتانەی هەبـێ بـە دڵنیاییــەوە
دەتوانـێ چێشــتی خۆشــیش لـێ بنــێ .باوکـم پاڵـی بـە تاقـە پشــتییەکەی ماڵێــوە دابــوو و
چۆکەکانـی لـە بــاوەش گرتبــوو لـە پـڕ گوتــی :سـێ تەگەرییەکـە دەفرۆشــم .
هەمــوو بــێ دەنــگ بــوون .ناســر پێــش ئــەم قســەیە تۆپێکــی شــووت کردبــوو و بــە
بیســتنی ئــەم قســەیە چــاوی لـە تۆپەکـە هەڵگــرت .تۆپەکـە هــەروا بـێ ئامانـج لـە حــەوادا
دەســووڕایەوە و بــەرەو پێشــەوە دەڕۆی .کاک ســولەیمان و تاهیـر چاویــان بڕیبــووە تۆپەکــە.
ژنەکــەی نێ ـو تلویزیۆنەک ـە ئــاوری گازەکــەی ک ـز کــرد و چــاوی بڕیی ـە دەم ـی دایک ـم
بزانـێ چـی جوابـی باوکـم دەداتــەوە .حەلیمـە خــۆی بـە شــانی دایکمــەوە نووســاند .دایکـم
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ڕەنگێکــی هێنــا و بــرد و تفێکــی بــە زۆری قــووت دا .ئەمنیــش وەک ئــەوەی یەکــەم
جــار بـێ شــێعرەکەی خــۆم لـە ســروەدا دەبینـم دەمەویسـت بـە پەلـە پــەل جارێکـی دیکــەی
بخوێنمــەوە .دایکــم گوتــی :دەتــەوێ ســێ تەگەرییەکــە بفرۆشــی؟ رێــگای دیکەمــان
نییــە؟ 
لـە پـڕ تۆپەکـە هاتـە خــوارێ و لـە لێــواری میــزی تلویزیۆنەکـە درا و بــەرەو الی باوکـم
وەرســووڕا .قابڵەمــەی ژنـی نێـو تلویزیۆنەکـە لەرزییــەوە .ژنەکـە تونـد باوەشـی پێــدا کــرد
و گوتــی :حــەک رووی جەدوئابــادت ڕەش بــێ .باوکــم وەک دەروازەبانێکــی لێهاتــوو
دەســتی لــە چۆکەکانــی بــەردا و تۆپەکــەی گرتــەوە .ڕووی کــردە ژنەکــە و تفێکــی
لێکــرد و گوتــی :دا ناسـر لـە دمـی ئــەو دێڵـە بــدە .ناسـر زوو تلویزیۆنەکــەی کوژانــدەوە.
ئێمـە حەپەســاو دەممــان داچەقاندبــوو .باوکـم گوتــی :نایفرۆشــم .مەعامەلــەی پـێ دەکــەم
کابــرا پارچـە زەوییەکـی لـە پشـت باســکۆڵی پاڵەوانـی هەیـە سـێ ســەد هەزاریشـم باقـی
دەداتــەوە ...
 ) (2
ئەگــەر ب ـە دزییــەوە دەس ـت بخەی ـە گیرفان ـی پاتۆڵەکــەی باوکمــەوە ،چنگێ ـک خاک ـ 
ت
دێت ـە نێ ـو دەســتەوە .خاکێ ـک ک ـە هەمیش ـە تــازە تازەی ـە و نمیش ـی هەیــە .ئــەم خاکــە،
خاکــی گوندەکەیەتــی و بۆنــی کوێســتانەکانی لــێ دێ .ســەیرەکەی ئەوەیــە باوکــم
لەمێــژە نەچۆتــەوە گونــد ،کەچـی هەمیشـە دەڵێـی ئێســتا باوکـم پــڕی داوەتـە دڵـی زەوی
و پچراندوویەتــی ،هەمیشـە گژوگیاشـی تێــدا دەبینییــەوە .دایکـم و باوکـم خزمـی یەکتــرن
و ســەربوردەی ژیانیــان وەک شــیرێژوڕۆن تێکەڵـی یەکتــرە .هەردووکیــان لـە ســەردەمێکی
لێـک نزیکــدا هاتوونەتـە شــار و هــەر دووکیــان ئێســتاش بـە دڵ لـە گونــدن و بـە جەســتە
لـە شــار .
ڕقیــان لـە شــار و هــاڕە هــاڕی ئــەوە و عیالجـی دەردی دڵیــان تەنیـا بـە ئــاوی کانیــاوی
دێیەکانیــان چارەســەر دەبــێ ،بــەاڵم کێشــەکە ئــەوە بــووە کــە هیچیــان لــە بنەماڵــەی
دەسترۆیشــتوو نەبــوون و لــە گوندەکانــدا بســتێک خاکیــان شــک نەبــردووە الوێچێــک
گەنم ـی تێــدا بڕوێنــن .بۆی ـە ئــەوان تەنی ـا خزم ـی قاج ـر و زەنبی ـل بــوون و قــەت نەبوونەت ـە
هاوواڵتــی .
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لــە ژیانیــان دا قــەت ســەریان بــۆ دەســەاڵت دانەنوانــدووە و هــەر وەک ئێســتاش کــ ە
نانێکـی دەســەاڵتیان نەخــواردووە و نایخــۆن .باوکـم کـە هاتووەتـە شــار ،شــار نـە دووکەڵـی
لـێ بــووە و نـە هــاڕە هــاڕ  ...شــارێکی چکۆلــە ،کـە تاقـە شــەقامێکی قیرکــراوی هەبــووە
و ناڵەشــکێنەیەکی کــەم تەمــەن کـە بســتێک بــووە و هێشــتا سمێڵیشـی گووگــرە نەبــووە و
حەوزەگەورەیەک ـی گچک ـە ک ـە ئەفتاوەیەک ـی ئــاو تێــدا بــووە ،ئیــدی ئــاو بێن ـە و دەســتان
بشــۆ .
بــەاڵم گرینـگ ئــەوە بــووە کـە پێیــان دەگــوت شــار و بــازاری هەبــووە و ئاغـا چــاوی لـێ
دەرنەپەڕانــدوون و حاجـی و مــەال و کوێخـا و ژاندارمـە دەســەاڵتیان کەمتـر بــووە .
باوکـم بـە خــۆی و بوخچەیەکـی بـن هەنگڵــەوە دێتـە شــار و دڵـی لـە کـن کانیــاوەکان
و حاجـی کیمـی و گــردە زێڕینـە و بــوزەکان و قۆپییــەکان بـە جـێ دەهێڵــێ .ئــەو دڵ بـە
جێهێشــتنە قــوڕی ب ـە ســەری ئێمــەدا کــرد .باوك ـم ت ـا ئێســتاش دڵ ـی ل ـە هی ـچ ماڵێ ـک
داناســەکنێ .زوو زوو خانــوو دەگــۆڕێ .بــێ هیــچ هۆکارێــک هەڵدەســتێ خانووەکــە
دەفرۆشـێ و لـە شــوێنێکی دیکـە خانوویەکـی دیکـە دەکڕێتــەوە .ئەمـن لـە دایـک نەببــووم
ک ـە یەکــەم خانــووی کڕیــوە و فرۆشــتوویەتییەوە .ک ـە ل ـە دای ـک بــووم ماڵـــمان ل ـە ک ـن
حەمامـی حاجـی شــاخە بــوو .تـا بوومـە سـێ ســاڵە چووینـە الی ترمیناڵـی مهابــاد ،بوومـە
شــەش ســاڵە چووین ـە ک ـن خانەقــا ،بووم ـە هەش ـت ســاڵە ل ـە پش ـت ســیلۆ بوویــن ،بووم ـە
دەســاڵە لـە نزیـک فەلەکــەی ئێعــدام بوویــن ،بوومـە دوازدە ســاڵە لـە قــوول -لـە بوویــن ...
ئێســتا کـە جــاری وایـە زەنـگ لێــدەدەم و لـە گــەڵ دایکـم قسـە دەکــەم .دەڵــێ :رۆڵـە چ
قســەیەکت هەیـە بیڵـێ کارم هەیـە خەریکـی مــاڵ بــار کردنیــن .زوو دەڵێــم :دایـە لـە کام
گەڕەکــن ،جــاری وایـە دەڵــێ :لـە جــادە حەســارین ،جــاری وایـە دەڵــێ :لـە کـن مەدرەســەی
چــواری ئابانیــن ،یــان لـە شــەهرەکین .
هەنووکە نزیک پەنجا ساڵە باوکم لە شارە .
باوکـم دەڵــێ :کــوڕم ئەگــەر هاتمـە شــار خیابانەکانـی هەمــووی تــەق تــەق و بــەرد بــوون
و بیابــان .بـە قڕانێـک دووچەرخەیەکـم بـە کــرێ گــرت و دەســتم کــرد بـە دووچەرخـە لـێ
خوڕیـن لـە کـن دووکانەکــەی ئێســتای خاڵـم کەوتـم و ســەرم شــکا .دووکانەکــەی ئێســتای
خاڵـی دەکەوێتـە نزیـک مخابــەرات و پێشـی زیندانـی ئیتالعــات .
ئــەوەی لــەو هەمــوو مــاڵ گواســتنەوەیەدا نســیبمان بــووە ئــەوە بــوو ،نووکــە ئێمــەی
منداڵی ـش وەک قەرەچ ـی دڵمــان ب ـە هی ـچ جێگایــەک گــرێ نادەی ـن و ت ـا ئێســتاش ب ـێ
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هەموومــان ســاڵێ جارێـک دوو جــار بــار دەکەیـن و گــەڕەک و شــار و واڵت دەگۆڕیــن .
ئــەو دەمــەی باوکــم گوتــی :ســێ تەگەرییەکــە دەفرۆشــم .ســاڵێک بــوو لــە پشــت
چڵەوکەبابــی ســامان کرێنشــین بوویــن و باوکــم پووڵــی خانووەکــەی دابــوو بــە ســێ
تەگەرییــەک و باقیەکەشـی خواردبــوو .منـی مێرمنــداڵ بـە عەقڵـی ئــەو کاتـم پێـم وابــوو
تــازە ئێمــە نابینــەوە ســێحەبی خانــوو .
رۆژێــک کــە هەموومــان لــە خــەو هەســتاین دیتمــان رۆژ نەبووەتــەوە .ســەرلەنوێ
خەوتینــەوە .تـا قاوەڵتــوون خەوتیـن و هــەر رۆژ نەبــۆوە .خەوتیــن ،خەوتیــن ،خەوتیـن ئاخــری
یەکمــان چــوو پەردەکــەی الدا و دیتــی دەڵقێکــی ڕەشــی گــەورە پێشــی پەنجەرەکــەی
گرتــووە .
باوکـم سـێ مانـگ بــوو کــرێ خانووەکــەی نەدابــوو .خــاوەن مــاڵ ســەرتاپای خانووەکەی
ل ـە نایلۆنێک ـی ڕەش گرتبــوو و ســوێندی خواردبــوو ناهێڵ ـم رۆژی روونــاک ببینــەوە ت ـا
کرێیەکــەم نەدەنــێ .هــەر ئــەو رۆژە باوکـم چــوو مەعامەلەیەکـی بـە سـێ تەگەرییەکــەی
کــرد و خاکێکــی ســەد میتــری لــە پشــت باســکۆڵی پاڵەوانــی کــڕی و ســێ ســەد
هەزاریش ـی باق ـی وەرگرتــەوە .
ئەمـن لـە خۆشــیان حەجمینـم نەبــوو ،گوتــم :بابـە باســکۆڵی پاڵەوانــی ،ئــەوەی  ...ئــەوەی
کـن مەیدانـی فووتبــاڵ دەڵێــی؟ 
باوکــم :کــەرە کــەر خــاک لــەوێ بـە سـێ تەگــەری دەدەن؟ نـا دەرەوەی شــارە تـا سـێ
تەگەرییەکــەم پێیــە دەتانبــەم .هێنــدش دوورە بــۆ ئــەوە نابــێ بگەڕێنــەوە ،هــەر لــەوێ
بمێننــەوە ت ـا خانووەک ـە ســاز دەکــەم .
 ) (3
میترمــان ل ـە بی ـر چــوو بــوو .ب ـە شــەقاو دەســتمان ب ـە پێوان ـی خاکەک ـە کــرد .ل ـە پەن ـا
باســكۆلەکەوە خانوویەک ـی چکۆل ـە ب ـە بلــووک دروس ـت کرابــوو .دەرکەکــەی تەنەک ـە
بــوو .خانوویەکـی زۆر هەژارانــە .بێجگـە لــەم خانــووە تــاق و لۆقـە خانــوو دروسـت کرابــوون.
لـە مــەودای کولتەپـە بـۆ شــەهرەک دەشــتاییەکە ،هەمــوو دەشــتاییەکە بیسـت ماڵـی لـێ
نەبــوو .هــەر یەکەیــان لـە ســووچێک .
خانووەکان هەموو نایاسایی دروست کرابوون و ئیزنی دروست کردنیان وەرنەگرتبوو .
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باوک ـم گوتــی :ب ـا بچی ـن لــەم ماڵ ـە بپرســین بزانی ـن لــەو خانووان ـە هیچیــان ب ـە تاڵ ـە ب ـە
کرێ ـی بگریــن .
بەردێکـم هەڵگــرت و تــەق تــەق لـە دەرکـە تەنەکـە ژەنگاوییەکــەم دا .پــاش قەدەرێـک
دەرکەکــە بــە جیــڕە جیــڕ کــراوە و کچێکــی جحێڵــی رەش ئەســمەری جــوان دەرکــەی
کــردەوە .هــەم مـن و هــەم باوکـم بـە دیتنـی ئــەم کچـە لــەو بیابــان و لــەم خانــووە پەرپووتــەدا
هەڵبەزینــەوە .فەرمــووی کردیـن و سپاســمان کــرد .پرســیارەکەمان لـێ پرســی .بـە قامـک
خانوویەکـی نیشــانداین و گوتــی :هــۆوە چۆڵــە ،ساحەبەکەشـی لـە فاڵنـە جێگایــە .پاشــان
بزەیەکـی کــرد و گوتــی :تـا ئێســتا دە ماڵیـش هاتوونەتـە نێــوی ،بــەاڵم دەڵێـن جندۆکــەی
تێدایــە .هەمــوو ســبەینێکەی چۆڵـی دەکــەن .باوکـم گوتــی :کچـم مـن دەبـێ لێــرە خانــوو
دروس ـت بکــەم و ئینشــائەڵال دەبین ـە جیرانتــان .مــاوەی مانگێ ـک ناعیالج ـم ئــەو خانــووە
بـە کــرێ بگــرم .ئەگــەر دەکــرێ ئــەم قســەیە لـە کـن ژن و منداڵـی مـن مەکــەن .کچـە
دوو سـێ جــار گوتــی :بـە چــاوان  ...بـە چــاوان و دوایـە خوڵقـی ماڵێـی کردیـن و ئێمــەش
سپاســمان کــرد وماڵئاواییمــان لـێ کــرد .ســواری سـێ تەگەرییەکەمــان بوویـن و هاتینــەوە.
لـە رێــگا هیچمــان هیچمــان نەگــوت .دیــارە سـێ تەگەریـش هێنــدە تــڕە تــڕی زۆرە بـۆ قسـە
کردنیـش هــەر نەدەبــوو .
نەنکـم خــودا عافــووی بــکات زۆر جــار دەیگــوت ئەگــەر جندۆکــەت دی دەرزیلەیەکـت
پـێ بـێ و دەرزیلەکــەی پـێ دابکــەی ،دەبێتـە هـی تــۆ .ئــەو قســەیە لـە مێشــکم دا هــەر
دەهــات  و دەچــوو .لـە بەردەرکـە باوکـم سـێ تەگەرییەکــەی راگــرت و کوژاندییــەوە .مـن
دابەزیــم .ویســتم لـە دەرگا بــدەم .باوکـم گوتــی :خەبــات ئــەو قســەیەی بیســتمان هــەر بەینـی
خۆمــان بــێ ،باشــە؟ 
گوتم :باشە ،ئەی چۆنی چارەسەر دەکەی؟ 
گوتی :ئەورۆ بە کرێی دەگرم ،خودا گەورەیە .
 ) (4
هــەر ئەوەنــدە بڵێـی سـێ و دوو ماڵمــان بــار کــرد و گواســتمانەوە .شــەوێ دایکـم و وان لـ ە
ماڵـی پــوورم مانــەوە و ئەمـن و باوکیشـم بـە بیانــووی ئــاگا لـە کەلوپــەل بــوونەووــناخ ەــل 
 .ەوەــنیام ەــکەزات
خەبات رەسووڵی

23

لـە پەنـا خۆمــان ســەرو گۆپاڵێکمــان دانـا و چــاوەڕێ دانیشــتین .شــەو ڕاشــکا و ئەژنۆمان
شـل بــوو و مانـگ بـە تاقـی ئاســمانەوە هەڵپــڕووکا و ئێمـە هــەروا بـە دەوری خانووەکـە و
نێـو حەســار و ژوورەکانــدا دەهاتیـن و دەچوویــن .ئــەم خانــووە دواییـن خانــوو لـە خانووەکانـی
ئــەم دەوروبــەرە بــوو و پشــتی دەبــووە دارســتانێکی چــڕ .شانســی ئێمــەش تاریکەشــەو
وئەنگوســتە چــاوی وام قــەت نەدیتبــوو ...
جــار جــار لـە گــەڵ باوکـم چایەکمــان دەخــواردەوە و هــەر جــارەو باسـی شــتێکمان دەکــرد.
جارێـک لێـم پرسـی بابـە بڵێـی جندۆکـە بێــن؟ 
باوکم زۆر قایم گوتی :با بێن شەپ تڕێنیان دەکەین .
دڵنی ـا بــووم کێوێک ـم ل ـە پشــتە .کاتژمێ ـر ســێی نیوەشــەو وردە وردە ب ـە زۆری پێڵــووی
چــاوم پـێ ڕاگیرابــوو .جــار جــار کـە ســەیری باوکمـم دەکــرد .دەمــدی ئەویـش ماندوویەتـی
مــاڵ گواســتنەوە و بـێ خــەوی فشــاری بـۆ هێنــاوە .جــار جــارە هــەر دووکمــان خەونووچکـە
دەیبردینــەوە .ئاخــری هەرچۆنێـک بـێ هەســتام و دەورێکـی دیکـە بـە دەوری خانووەکــەدا
ســووڕامەوە .کـە هاتمــەوە دیتـم باوکـم لـە ســەر بەڕەکــەی نێـو حەوشـە خــەوی لێکەوتــووە .
ئاســمان وردە وردە روونــاک دەبــۆوە و کەڵەبابێ ـک ل ـە دورڕا دەنگ ـی دەهــات .ل ـە دڵ ـی
خۆمــدا گوتــم :ئــەوش ئەفســانەی جندۆکــە .ســەگباب نەهــات بیگــرم .
پاشــان ب ـە پلیکانەکــەی حەســارێدا وەســەر کەوت ـم و چووم ـە نێ ـو هاڵەکــەوە .نێ ـو هــاڵ
هەمــووی کەلوپەلــی ماڵــێ دانرابــوو و جێــگای خەوتنــم نەدیتــەوە .دەرکــەی ژوورێکــم
کــردەوە .چەنـد بــەڕە و پەتــوو و موکێـت لـە ســەر یەکتـر دانرابــوون .موکێتێکـم بــاو کــردەوە
و لەســەری ڕاکشــام .پەنجەرەکـە کرابــۆوە و شــنەبای بەیانـی خــۆی بـە  ژوورێ دادەکــرد و
فێنکاییەکـی خۆشـی دەمــەو بەیانـی لـە گــەڵ خــۆی دێنـا ژوورێ .پەتوویەکـم بـە خــۆم
دادا و خــۆم گرمۆڵـە کــرد و خەوتــم .
پێنــج دەقــە نەدەبــوو خەوتبــووم .یەکێــک بــە نووکــە شــەق لــە چۆکمیــدا و گوتــی:
دەتــەوێ مــن بگــری؟ 
 ) (5
قــژی زەرد زەرد بــوو .تیــژ بــەرەو ئاســما ن هەڵکشــابوون .چاوەکانــی داقڵیشــابوون و
مــەودای بســتێک لــە یەکتــری دور بــوون و دەمــی خــوار کردبــۆوە و پێــم پێدەکەنــی.
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لەشـی ســپی و  ...زمانـم لـە گـۆ کــردن کەوتبــوو .هێــزم نەبــوو هەســتمە ســەر پــێ .دیســان
پێکەنـی و گوتــی :دەتــەوێ مـن بگــری .یــەک بـە خــۆم هــاوارم کــرد نــااااااااااا .هەســتام
و بــەرەو دەرکـە هەاڵتــم .لـە پـڕ بـە شــتێک لـە ســەری دام .ســەرم ســووڕا و گێـژ بــووم و
دەمــەوڕوو کەوتــم .داهاتــەوە و دەموچــاوی هێن ـا پێش ـێ و گوتــی :دەی ب ـۆ نامگــری .
گەرمایـی خوێنـی ســەرمم هەسـت پـێ دەکــرد .دنیـا لـە پێـش چــاوم تاریـک داهــات و
ئــاگام لـە خــۆم نەمــا .
کـە وەئــاگا هاتمــەوە .لـە حەســارێ بــووم .باوکـم بـە ســەرمدا نوشــتابۆوە و بـە دەســرەیەک
هەوڵ ـی دەدا پێش ـی خوێن ـی ســەرم بگــرێ .دیســان بێهــۆش بوومــەوە .ئەوجــار ب ـە دەنگ ـی
گریانـی دایکـم و وان وهــۆش هاتمــەوە .خوێنـی ســەرم راوەســتابوو ،بــەاڵم خوێنێکـی زۆرم
لەبــەر رۆیشــتبوو و زۆر بـێ هێـز ببــووم .باوکـم بـە دەنگێکـی نووســاوەوە بەســەرهاتەکەی
بـۆ دەگێرانــەوە .دوایــەش گوتــی :هــەر ئــەوڕۆ لێــرە دەڕۆیــن .ئــەو خاکـە دەفرۆشـم و هــەر
نایەمـە ئێــرە .بـە نــووزە نــووز گوتــم :نـا بابـە پەلـە مەکــە .
گوتــی :ڕۆڵ ـە چاوێ ـک ل ـە خــۆت بکــە .ئێــرە ب ـۆ مانــەوە نابــێ .نەمدەزان ـی ب ـۆ بــەاڵم
لـە ناخمــدا گرێیــەک دروسـت ببــوو .بــەو حاڵـە شــپرزەیەمەوە زۆرم هەوڵــدا تـا رازیـم کــردن
ئەمــڕۆش بمێنییــەوە .هیـچ هۆیەکیشـم بـۆ قســەکەم شـک نەدەبــرد .تەنیـا دەمویسـت لێــرە
بمێنییــەوە .
 تــا الی نیــوەڕۆ کاس کاس بــووم .نزیــک نیــوەڕۆ بڕێــک باشــتر بــووم .دوانیــوەڕۆ
حەســەنی بــرای کاک ئەمیـن هــات .کتێبـی چیشــتی مجێــوری تــازە کڕیبــوو .بـە خــۆی
خوێندبوویــەوە .ب ـۆ من ـی هێن ـا بــوو منی ـش بیخوێنمــەوە .ب ـە تامەزرۆییــەوە لێ ـم وەرگــرت .
هەرچـی بیــرم لـە شــەوی ڕابــردوو دەکــردەوە شــتێک بۆمـن  نــاڕوون بــوو .مێشــکم وەختـا
بــوو بتەقــێ .باشـە مـن بـۆ دەڵێـم لــەو خانــووە ناڕۆیــن؟ ئــەی ئەگــەر ئــەو شــەو یەکمانـی
کوشــت؟ ئــەودەم خـۆ تـا قەئــری قیامــەت خــۆم نابەخشــم .
جــاری وابــوو حەســەن قســەی دەکــرد .م ـن تەنی ـا لێوی ـم دەدی دەجووڵێتــەوە .نەمدەزان ـی
چ دەڵــێ .تەنیـا دەموچــاوی جندۆکەکــەم لـە پێـش چــاو بــوو .قــژی زەرد زەرد بــوو .تیـژ
بــەرەو ئاســمان هەڵکشــابوون .چاوەکانـی داقڵیشــابوون و مــەودای بســتێک لـە یەکتــری دور
بــوون و دەمـی خــوار کردبــۆوە و پێـم پێدەکەنــی ...
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الی نوێــژی شــێوان چــاوم رێشــکە و پێشــکەی دەکــرد و هەمــوو شــتەکانم لێـڵ دەبینــی.
دایک ـم و باوک ـم دەیانەویس ـت ئــەم شــەو کــەس لــەو ماڵــەدا نەمێنــێ .بــەاڵم م ـن هەمــوو
هەوڵــم وەگەڕخســتبوو ڕازیــان بکــەم کــە بمێننــەوە .قســەکانم بــە پەلــە پــەل دەگــوت و
وشــەکانم تــەواو گ ـۆ نەدەکــرد .هەمــووی دەبوون ـە بڵم ـە بڵــم .
حەســەن ب ـە نائومێدییــەوە چــاوی ل ـە زەردەپــەڕی ئێــوارە بڕیبــوو .گوتــی :دەب ـێ بــڕۆم.
ڕووی کــردە دایکـم و باوکـم و گوتــی :ســبەینێش ســەردانی دەکــەم .ئەگــەر باشــتر نەبــوو
دەیبەینـە دوکتــور .پاشــان گوتــی :پێـم باشـە جوابـی نەدەنــەوە ولێــرەی البــەن .بـە خۆشــتان
لێــرە مەخــەون ،ئەگــەر پێتــان خۆشـە گەورەمــان بکــەن و وەرنـە ماڵـی ئێمــە .لـە خزمەتتــان
دادەبیــن .
باوکـم لـە گــەڵ حەســەن هەســتا بــووە ســەر پـێ و خەریـک بــوو بەڕێـی بــکات .چاوێکـی
لـە دایکـم هەڵتەکانـد کـە بچـێ کەوشــەکانی بـۆ جــووت بکات
حەســەن ئــاگای لـێ بــوو .لـە شــەرمان ســوور هەڵدەگــەڕا و گوتـی دادە ســەعادەت چــۆن
کــەوش ب ـۆ م ـن دادەنێــی .فەرق ـی م ـن و خەبــات نییــە .ب ـە خــودا ناهێڵ ـم جەناب ـت کــەوش
بـۆ مـن دانێــی .
کەوشششششششششششششششششــش .کەوششششششــش .کوتوپـڕ پەردەیــەک لـە پێـش
چــاوم البــرا .هەســتامە ســەر پـێ و گوتــم :دانیشـن شــتێکی زۆر گرینگـم وەبیـر هاتۆتــەوە .
هەمــوو دانیشــتن .گوتــم :جندۆکەکـە کەوشـی لـە پێــدا بــوو .رۆژی ئەمــڕۆ کاس بــووم
و مێشــکم پ ـێ ک ـۆ نەدەکــراوە ،بــەاڵم ئێســتا جــوان جــوان ل ـە پێ ـش چاومــە .ئــەو کاتــەی
جندۆکەک ـە ل ـە ســەری دام و کەوت ـم و دەموچــاوی نزی ـک کــردەوە و قســەی کــرد ،م ـن
هێشــتا بـە ئــاگا بــووم .کـە خەریـک بــوو دەرۆی ،وردە وردە پێـش چــاوم ڕەش دەبــوو ،بــەاڵم
کەوشــەکانیم دی .ئــاااااااااا ب ـە خــودا کەوش ـی ل ـە پێــدا بــوو .کەوشــەکانی ئێســتاش ل ـە
پێـش چاومــن .کەوشــێکی کەتانـی ســپی بــوو .
 ) (7
باوکـم گوتــی :ســولەیمان بــڕۆ چەنـد کــەس لـە کوڕەکانـی خــزم بێنــە ،ئــەم شــەو دەبـێ
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ئــەم ســەگبابە بگریــن .ســەعاتێکی پ ـێ نەچــوو یــەک یــەک و دوو دوو هەمــوو هاتــن.
ببــوو بــە پێکەنیــن و بەزمێــک هــەر نەبێتــەوە .قەمــە و زنجیــر و بۆکــس و  ...ئــەوەی
وەدەســتیان کەوتبــوو هێنابوویــان .یــەک بـە ماتــۆڕ هاتبــوو ،یــەک بـە دووچەرخـە و یــەک
بـە جیـپ گااڵنــت .
بــەزم بەزمـی ڕاوی جندۆکـە بــوو .تـا نیــوە شــەو دانیشــتین و فشــەمان گێــڕا و پێکەنیــن.
دوازدە بــەم الوە لـە نێـو عــەرزە ڕووتەکــەی حەســارێ ئاورمــان کــردەوە و دانیشــتین .باوکـم
ک ـە چــوو بخــەوێ قســەکان ب ـێ پەردەت ـر دەکــران .یەکیــان دەیگــوت :کاک ـە م ـن ســەڵتم
جندۆکەکـە کـچ بـێ لـە خــۆم گاتــەوە .ئــەوەی دیکـە دەیکــوت کــوڕە کوڕیـش بـێ مـن
هــەر قبوڵمــە .پــاش کاتژمێـر یەکـی نیوەشــەو سـێ چوارێـک لـە پەنـا ئاورەکـە وردە وردە
شـڵ بوونــەوە و پەتوویــان ڕاخسـت و خەوتــن .
نزیـک ســەعات سـێ دەتگــوت شــیمیاییان لـێ داون هــەر یەکـە و بـە الیەکــدا خەوتبــوو.
لەپ ـڕ مســتەفا گوتــی :ئەه ـا جندۆک ـە هــات .هــەر باب ـا بــوو دەردەپــەڕی .یــەک بــەرەو
ژوورێ هەڵدەهــات و یــەک بــەرەوە دەرێ .ببــوو بــە تێکەولێکەیــەک ســەگ ســاحەبی
خــۆی نەدەناســییەوە .دەی کــوا؟ کــوا؟ وەڵ ـا خشــەیەک هاتــووە .
بە بۆڵە بۆڵ و منگە منگ خەوتنەوە .وردە وردە پرخەیان دەگەیشتە ئاسمان .
کـە وەخەبــەر هاتــم .تــاو هەاڵتبــوو و تــەواو رۆژ ببــۆوە .ئەڵحمەلـا وادیــار بــوو نـە دز و
نـە جندۆکـە بــەم الیــەدا نەهاتبــوون .
عەبدوڵ ـا یەکــەم کــەس بــوو چــوو بــووە بەردەرکــە .ک ـە هاتــەوە ژوورێ .رەنگ ـی ســپی
ســپی هەڵگــەڕا بــوو .گوتــی تەگــەری ماتــۆر و دووچەرخــە و ماشــێنەکەیان پەنچــەر
کــردووە ...
 ) (8
حەتوویــەک بــوو لــەوێ بوویــن ،لــەو شــەوەوە ئیــدی هیــچ بــاس نەبــوو .باوکــم لــەم
ماوەیــەدا قەرزوقۆڵــەی کــرد و دەســتمان بــە خانــوو دروســت کــردن کــرد .
وەســتا محەمــەد وەک خزمێکــی دوور و وەســتای چــاک دڵســۆزانە و بــە دەســتوبرد
خەریکـی کار بــوو .بـە رۆژ لەبــەر دەســتی ئــەو وێــڕای کرێکارەکانـی دیکـە کارم دەکــرد
و شــەوانەش ت ـا درەنگ ـی شــەو چێشــتی مجێــورم دەخوێنــدەوە .
خەبات رەسووڵی
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وردە وردە دیــوارەکان هاتنــە ســەرێ و خەریکــی دانانــی تیرئاهــەن بوویــن ،رۆژێــ 
ک
نەیســانێکی شــین چــوار پێنـج کەسـی تێــدا بــوو لێمــان پەیــدا بــوون و وەســەرمان گــەڕان .
گوتیــان ئــەوە مســتەفای شــارەدارە و پێـش بـە خانــووی نـا یاســایی دەگــرێ .فەرغــوون و
پێمــەڕەی فــڕێ دا و دیــواری وەبــەر شــەق دا .کار ڕاوەســتا .
دوو رۆژ قوڕەکاریمــان ڕاگــرت تــا رێگایەکیــان دیتــەوە .شــەوێک چوونــە ماڵــی
مســتەفای شــارەدار و حەفتـا هەزاریــان بەرتیـل دایـە و ئــاو بـە ئــاوردا کــرا و لـە ســبەینێوە
وەســتا و فەعلــە هاتنــەوە ســەر کاری خۆیــان .
رۆژێ ـک خەری ـک بــووم خیــزم ل ـە ســەرەند دەدا یەکێ ـک ل ـە پشــتەوە گوتــی :مانــدوو
نەبــن .
بـۆ چەنـد ســات دەموچــاوی جندۆکەکـە هاتـە پێـش چــاوم .ســەری لـە دەموچــاوم نزیـک
کــردەوە وگوتــی :دەی بـۆ نامگــری .
هەمــوو گیانـم وەلەرزیـن کــەوت .هێــزم نەبــوو ئــاوڕ بدەمــەوە .پێـــمەڕەکەم لـە دەسـت خــزی.
چۆک ـم دادا ســەر ئەرزەکــە .چــاوم ل ـە رەشــەوە دەهــات .دەتگــوت مغناتیســێکی ب ـە هێ ـز
گرتوومـی و ناتوانـم ئــاوڕ بدەمــەوە .
وەســتا محەمــەد لـە ســەر دیوارەکــەوە .ئــاگای لێـم بــوو .لەوێــڕا هــاواری کــرد ئاگاتــان
ل ـە خەبــات بــێ .دوو کــەس هات ـن ب ـن پیلیــان گرت ـم و ل ـە ب ـن ســێبەری دیوارێ ـک دایــان
نیشــاندنم و ئاویــان ب ـۆ هێنــام .
پــاش ماوەیــەک وردە وردە هێــزم هاتەوەبــەر .پرســیارم کــرد ئــەوە کـێ بــوو گوتــی :مانــدوو
نەبــن؟ 
 ) (9
 هــەر ئەوەنــدەم زانـی بــەرەو خیابــان هەڵــدێ .لەســەر دیوارەکــەوە خیابانەکــەم لـێ دیــاربــوو .
گوتم :کێ بوو گوتی ماندوو نەبن؟ 
زل زل دەڵـێ کــەس  وای نەگوتــووە .گوتــم :دا الچـۆ ال .هەســتامە ســەر پـێ پیاوێـک
لـە ســەر خیابانەکـە ڕاوەســتابوو .بــەرەو الی هەاڵتــم .
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 پێش ئەوەی بیگەمێ سواری تاکسییەکی سوور بوو . کەمێک ڕاوەستا و پاشان دەستی بۆ پێشێ ڕاداشت و دەستی کرد بە هەاڵتن . بانگم کرد ڕایگرە .ڕاینەگرت .بە دویدا هەاڵتم . لە پڕ راوەستا و حەپەساو سەیری نوقتەیەکی دەکرد . ئــاوڕی داوە .چــاوی ل ـە چــاوم بــڕی .ب ـە خــۆی بــوو .چــاوی دەتگــوت قەبرســتانە.تاری ـک تاری ـک بــوو .
 دیسان کەمێکی دیکە هەاڵت .گوتم :کوڕینە فریای خەبات کەون . تاکســییەکە ڕاوەســتا .زۆر لێــم دور نەبــوو ،کەمێــک هەاڵتبوایــەم دەیگەیشــتمێ.هەاڵتــم .چــاوم لــە جێــی شــۆفیر کــرد .کــەس لێــی نەدەخــوڕی .بــە هــەر دوودەســتم
چەپۆکێکــم بــە ســەری خۆمــدا دا .
 کوڕەکان گەیشتنە سەری و گرتیان .بە سێ کەس بە راکێش ڕاکێش هێنایانەوە . شۆفیری تێدا نەبوو . سولەیمان گوتی :بابە خەبات زۆر ترساوە .گوتم بیبەنەوە ماڵێ . لە پڕ هەموو تاکسییەکە پڕ بوو لەو .شەش کەس بوون . تا ئەوان گەیشتنەوە ماڵێ وەستا و کرێکارەکانم بەڕێ کرد . هەموویان چاویان تاریک بوو . قورئانەکــەم لـە ســەر تاقەکـە هەڵگــرت و رووبـە قیبلـە هەڵـم هێنــا .خودایـە ئــەو کــوڕەملـە تـۆ دەوێتــەوە .
 دەمــی کــردەوە و پێکەنــی .ددانەکانــی درێــژ درێــژ بــوون .زەرد زەرد  ...گوتــیدەتــەوێ بمگــری .
 تـا بەیانـی قورئانـم لـە ســەر ســەری دانابــوو ،بــەاڵم ئــەو لــەو دنیایــەدا نەبــوو ،لـە نێـودنیایەک ـی دیک ـە دابــوو .
 تاکســییەکە رۆیشـت مـن بـە دوایــدا رۆیشــتم .گەیشــتینە فەلەکــەی مەعەلیــم .بــەرەوکەمەربەنــدی رۆیشــت .وەدوای کەوتــم .
 بەیانی لە گەڵ دایکی بردمانە ماڵی بابە خەلیفە . دەســتی درێـژ کــرد ،دەســتی لـە شووشــەی تاکســییەکە هاتـە دەرێ .مـن ویســتم بـۆدواوە هەڵێـــم .لـە پشــتەوە پشــتە ملـی گرتــم .
 باب ـە خەلیف ـە زۆری قورئــان ب ـە ســەردا خوێنــد .پاشــان گوتــی :بــەو کۆڵەکەیــەوەیخەبات رەسووڵی
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ببەســتنەوە .خێزانمیــان نــاردە دەرێ .ژن زەعیفەیــە تاقەتــی نییــە ببینــێ بــە دوان لــە
کوڕەکــەی دەدەن .بابــە خەلیفــە گوتــی :شــەیتان چۆتــە کەوڵییــەوە .بیکوتــن .
 ئەمنـی بـە دوای تاکســییەکەدا ڕادەکێشــا .لـە پـڕ زرمەیــەک لـە ئاســمانەوە هــات.هــەر دووکمــان ســەرمان هەڵێنــا .درزێکـی گــەورە کەتبــووە نێـو ئاســمانەوە .قاقـا پێکەنـی
گوتــی :دەیانــەوێ بمگــرن .تــۆش دەتەویســت بمگــری .ئــەی بــۆ کــوێ هەڵدێــی .وەرە
بمگــرە دەییییییییییــی .
 کـە دارەکانیــان هەڵدێنــاوە مـن لـە تــاوان چــاوم دەقووچاند .خەبــات دەنگی لێوەنەدەهات،دوایـە دەنگێکـی وەک وەڕیــن  ...ئـا ئا دەوەڕی .
 لەپـڕ لەتێـک لـە ئاســمانەکە بــەر بــۆوە .تیشــکێک بـە پڕتــاو هاتـە ژوورێ .ئــەو منـیبــەردا .رووی کــردە کونـی ئاســمانەکە و وەک گــورگ دەســتی بـە لوورانــدن کــرد .
 هەموو گیانی شەاڵڵی خوێن بوو . دوایە وەڕی .منیش وەک ئەو دەوەڕیم . بابە خەلیفە گوتی :سەگە وەرە دەرێ .ئەو کوڕە بەردە . ل ـە تاکســییەکە دابەزی ـن و چوون ـە نێ ـو پارک ـی کــوی محەمەدییــەوە .ســەرەتا وەکمــرۆڤ بەســەر ئەرزەکــەدا دەڕۆیشــتن دوایــە ،داهاتنــەوە و وەک گــورگ مرۆڤیــان لێهــات
و لـە پارکەکـە چوونـە دەرێ و بـە ناڵەشــکێنەدا هەڵگــەڕان .مـن چوومـە پێشـێ و دەســتم
بـە تاکســییەکەوە گــرت و ســەرم هەڵبــری وســەیرم کــردن .شــەش گــورگ مــرۆڤ بــوون.
دوای ـە یەکیــان گرتــەوە و روو ب ـە ئەڵاڵهوئەکبەرەکــەی ســەر ناڵەشــکێنە رۆیشــتن .لەســەر
بەردەکان ـی ئەڵاڵهووئەکبەرەک ـە دانیشــتن .کوتوپ ـڕ ل ـە پێ ـش چــاوم ون بــوون .دەســتم ل ـە
ســەر تاکســییە ســوورەکە البــرد .دەســتم رەنگ ـی تاکســییەکەی گرتبــوو .چــاوم وردە وردە
روونت ـر دەبــۆوە .ئــەوە ڕەنگ ـی تاکس ـی نەبــوو ،خوێ ـن بــوو .ســەرم هەڵێن ـا دوان دارکاریــان
دەکــردم .
 یــەک بەخــۆی نەڕانــدی کــوڕە لێــم مــەدەن بــە خاتــری خــودا بــۆ وادەکــەن؟ بابــەخەلیفــە گوتــی دەســت راگــرن .
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جه عفه ر
جیبـە شــینەکەی وەســتا ڕەســووڵ کـە لـە ســەر جــادە خۆڵەکـە تورمــزی گــرت ،لـە نێـ و
خــۆڵ و تەپوتــۆزی ســەرجادەکە نووق ـم بــوو .دەرکــەی پشــتەوەی ب ـە جیڕەیەک ـی ناخــۆش
کــراوە و جەعفــەر بـە شــاڕواڵێکی لـی و کراســێکی ســپی بـێ قۆڵـی هاوینـی وســاکێک
بـە دەســتەوە دابــەزی .
بڕێــک لــە جادەکــە دوورکەوتــەوە و چــاوی بڕییــە دور کەوتنــەوەی جیبــە شــینەکە.
جیبەکـە دەتگــوت پشــیلەیە و گەســکیان لـە کلکـی بەســتووە و لـە نێـو خۆڵــدا هەڵــدێ .
ڕێگاوبان ـی ئاوای ـی لــەو پــازدە ســاڵە ک ـە جەعفــەر لێــرە نەمــاوە و چووەت ـە تــاران هی ـچ
نەگــۆڕاوە و دەڵێ ـی کات پــازدە ســاڵە بەســتوویەتی و تــازە ب ـە هاتنــەوەی جەعفــەر قرچ ـە
قــرچ دەکرێتــەوە و وەجووڵ ـە جــووڵ دەکــەوێ .
جەنگــەی نیوەڕۆیـە و تــاو لەوپــەڕی تینـی خۆیدایــە .جەعفــەر بەنێـو زەویــوزاری ماڵـی
حاج ـی بایــزدا بــەرەو ئاوای ـی شــۆڕدەبێتەوە .ویــزە ویــزی مێ ـش و ســڕە ســڕی سیســرکە و
هــازە هــازی زەردەواڵـە جەعفەریــان بردووەتــەوە ئــەو رۆژەی کـە بەیەکجــاری و بـە ناچــاری
گونــدی بــە جێهێشــت .لــە دار گوێــزەکان تێپــەری و بــە پەنــا قەبرانــدا بــەرەو مــااڵن
وەڕێکــەوت .ئاپــۆڕەی ســەر قەبــران ســەرنجی ڕاکێشـا و بـە دڵـە خۆرپـە و الرە مـل رووی
ل ـە خەڵکەک ـە کــرد .
دەنگـی قورئــان خوێندنــەوەی مــەال یاســین هەمــوو خەڵکـی بـێ دەنگ کردبــوو .پیاوەکان
بـە پێمــەڕە خەریکـی داپۆشــینی قەبرەکـە بــوون و ژنەکانیـش لـە بـن خۆیانــەوە دەگریان .
یەکــەم  کــەس ک ـە هەســتی ب ـە تارمای ـی هاتن ـی جەعفــەر کــرد ب ـە ســرتە ب ـە کەس ـی
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تەنیشــتە خــۆی کــوت و پــاش ماوەیەکــی کــورت هەمــوو بــێ دەنــگ لــە جەعفەریــان
ڕوانــی .مــەال یاســین بـێ ئــاگا لـە خەڵکەکـە هــەروا درێــژەی بـە قورئــان خوێندنەکــەی دا
ت ـا یەکێ ـک تێکوت ـا و ب ـێ دەنگ ـی کــرد .
زڵەخــا بــە پڕتــاو هــەاڵت و باوەشــی بــە جەعفــەردا کــرد و دەموچــاوی بــە ســنگیەوە
نووســاند و بـە کــووڵ دەســتی بـە گریــان کــرد .جەحفــەر ســاکەکەی لـە دەسـت بەربــووەوە.
زڵەخــا دەســتی درێــژ کــرد و بــە دەمووچــاوی جەعفەریــدا هێنــا .هەســتی بــە زبــری
ڕدێن ـی جەعفــەر کــرد و وەک ســڵەمی بێتــەوە خــۆی ل ـە باوەش ـی جەعفــەر ڕاپســکاند و
هەنگاوێــک پاشــەوپاش کشــاوە دواوە .پاشــان بــە گریانــەوە گوتــی:
 درەنگ هاتییەوە جەعفەر ،درەنگ هاتییەوە . کەنگێ مرد؟  ئەمڕۆبەیانی . چی لە من دەویست؟ بۆ دەیەویست من ببینێ؟  دەویسـت گەردنـی ئــازا بکــەی .ئــەو تــۆی ئــاوارە کــرد .لـە پــاش تـۆ دایکـت و باوکـتدیقیــان کــرد و بـە مەودایەکـی کــەم مــردن .
جەعفەر دڵی پڕە و فرمێسکێک لە چاویدا قەتیس بووە .
 پاش باران کەپەنک؟  مەجی ـد ب ـە حــزووری مــەال یاســین و هەمــوو کوێخاکان ـی ئاوای ـی ل ـە ســەرە مەرگــداســوێندی خــوارد تـۆ بـێ گونــاح بــووی و ئــەو ملوانکەکــەی حوســنی جیهــان خانمـی دزیــوە
و لـە ترسـی وســێن ئاغـا بەســەر تۆیــدا هێنــاوە .
فرمێســکێکی گــەرم ب ـە چــاوی جەعفــەردا خلیســکا ســەر کوڵمــەی و تێکــەڵ ڕدێن ـی
بــوو .
 منیان بێ تاوان شاربەدەر کرد . دەزانم .دەزانم . دەی ئێستا چ بکەم؟  مەجیــد وەســیەتی کــردووە و هەمــوو  مڵــک و ماڵەکــەی بــە تــۆ بــدەن .منیــشقەرەواشــی تــۆم .وەک دایکێــک تــا دەمــرم خزمەتــت دەکــەم .
بزەیەکی تاڵ دێتە سەر لێوی جەعفەر .
 هەمووی بۆ خۆت .من مڵک و ماڵی مەجیدە ڕەشم ناوێ .32
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داهاتــەوە و ســاکەکەی لــە ســەر ئــەرزی هەڵگرتــەوە و لــە شــانی کــرد .رووی لــە
خەڵکەکــە وەرگێــڕاوا بــەرەو جــادە وەڕێ کــەوت .
زڵەخا بە نینۆک کوڵمەی خۆی ڕنی و قیژاندی 
 جەعفەر گەردنی ئازا بکە دەنا مامت تا قیامەت ناحەسێتەوە .جەعفــەر ب ـێ ئــەوەی ئــاوڕی ل ـێ بداتــەوە درێــژەی ب ـە رۆیشــتنەکەی دا .چەن ـد کــوڕە
جحێـڵ و چەنـد پیــاو بــەرەو جەعفــەر رۆیشــتن پێشـی پـێ بگــرن .جەعفــەر هەنــگاوی خێراتـر
کــرد .پیــاوەکان بـە ناچــار بـە دوویــدا هەاڵتــن .
جەعفەر لێیان گەڕاوە و دەستی بۆ گیرفانی برد و چەقۆی لێدەرهێنان .
 لە کۆڵم بنەوە .دەنا بە چەقۆ لەتوپەتتان دەکەم .لێم گەڕێن با بڕۆم .پێــاوەکان کشــانەوە و ســەیری رۆیشــتنی جەعفەریــان کــرد .جەعفــەر بــە زەوییەکــەی
ماڵ ـی حاج ـی باییــزدا هەڵگــەڕا و پــاش ماوەیــەک ل ـە پێ ـش چاویــان ون بــوو .پیــاوەکان
گەڕانــەوە ک ـن خەڵکەک ـە و مــەال یاســین دەســتی کــردەوە ب ـە قورئــان خوێندنــەوە .زڵەخ ـا
خــۆی ب ـە ســەر قەبــری مێردەکەیــدادا و هــۆڕ هــۆڕ ب ـۆ خەمێک ـی دوور گریــا .
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چرووك
ئەســعەدی پرســگە کـە هــات و گوتـی مــام کەریـم مزگێنیـم دەیـە میوانـت بـۆ هاتــووە،
وەک لــە ئاســمان ڕا بەربووبێتــەوە خــوارێ تاســا .میوانــی چــی؟ کــێ هاتــووە؟ لــە
دوایی ـن جارێ ـک ک ـە ژن و منداڵەکــەی دیتبــوو بیس ـت و پێن ـج ســاڵ تێپــەڕ ببــوو ولــەو
ماوەیــەدا ،تەنانــەت جارێکیـش کــەس لێـی نەپرســیبۆوە .بـە پەلـە هەســتا و خــۆی پۆشــتە
کــرد و چاوێکــی بــە ژوورەکەیــدا گێــڕا .پەتووەکانــی ســەر تەختەکــەی ســاف کــرد و
یــەک دوو کــراس و پانتۆڵــی ســەر عــەرزی هەڵگرتــەوە و بــە رەختاوێــزی دیوارەکەیــدا
هەڵواســین و دەرکەی داخسـت و بە پێپلیکانەکانی تەنیشـت خەدەمات و پرســگەی قەاڵدا
هاتەخــوارێ .قــەاڵ پەپــووی ل ـێ دەخوێن ـد و بــەو بەیان ـی جومعەی ـە کــەس دیــار نەبــوو.
پێشــمەرگە ســەڵتەکان ت ـا نیــوەڕۆ دەخــەون و بنەماڵەکانی ـش ل ـە ئــازادی و زەویی ـە ســپین.
لەوســەر ل ـە نزی ـک شــێرەی دەرکــەی ئەوبــەری قــەاڵ دوو ژن خەریک ـی مافــوور شــۆردن
بــوون و چــاوە کزەکانـی مــام کەریـم هێندەیــان هێـز تێدانەبــوو تـا بــۆی دەربکــەوێ کێـن لێــرە
خەریک ـی فــەرش و موکێ ـت شــۆردنن .
پێشــمەرگەیەک لـە بــەر دەرکــەی قــەاڵ بـە چــەک و ڕەختــەوە ڕاوەســتابوو .مــام کەریـم
ســاوێکی لـێ کــرد .بـە تەمــای خــودا ئەگــەر ماشــین هــات و تـا پرســگە ســواری بکــەن،
وردە وردە وەرێ کــەوت .لـە مەنبەعـی ئاوەکـە هێشــتا زۆر دوور نەکەوتبــۆوە ماشــێنێکی
شاسـی بڵینــدی ســپی وەک فیشــەک بـە پەنایــدا تێپــەڕی .مــام کەریـم هــەر ئەوەنــدە فریـا
کــەوت ســەری هەڵێن ـێ و دورکەتنەوەکــەی ببینــێ .شــۆفیرەکە  عەینەکێک ـی دودی ب ـە
34
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چــاوەوە بــوو و ل ـە ئاوێنــەی ماشــێنەکەوە چاوێک ـی ل ـە ماندوویەت ـی مــام کەری ـم کــرد و
رۆیشــت .
گەیشــتبووە مەعبەینـی تەقەمەنـی و فێرگـە یەعقــووب بـە خــۆی و بـە تراکتۆرەکــەی و
بـە تانکێــڕی پشــتەوەی گەیشــتە ســەری و بــۆی راگــرت .مــام کەریـم خووســاو لـە ئارەقــەدا
و بـە هانکـە هانـک ســوار بــوو .لـە نێـو تــەق و هــۆڕی تراکتــۆردا هــەر ئەوەنــدەی پێکــرا
بـە یەعقــووب بڵـێ تـا پرســگەی بــەرێ و ئەویـش ســەرێکی بـۆ لەقانـد و وەرێ کــەوت .
لـە تەنیشـت پرســگەی ســەرێ کـە دابــەزی دەتگــوت تەشــتێكیان ئــاو پێداکــردووە ،جــوان
جــوان خووســابوو .هێــواش بــە لێژەکــەدا بــەرەو پرســگە شــۆڕبۆوە و ســاوی لــە کچــە
پێشــمەرگەکەی بەردەرکــە کــرد و چــووە ژوورێ .
گوڵ ـێ لەســەر بەردێــک ،ل ـە نزی ـک دەرکــەی پرســگە دانیشــتبوو .ک ـە مــام کەریم ـی
دی ـت قرچەپ ـێ ل ـە بــەری هەســتا و بــەرەو پیــری رۆیشــت .
– چاو و دڵت روون مام کەریم
– کێ هاتووە؟ 
– وەڵاڵ نازانم بە بۆنەی تەعتیالتی هاوینێەوە میوانێکی زۆر هاتوون .
دڵەڕاوکــە و شــادی لــە نێــو دڵیــدا شــەپۆلی دەدا .وردە وردە بــەرەو ژوورێ هەڵکشــا.
قاســمە قەڵــەو لەگــەڵ پیاوێـک لـە ســووچێک راوەســتابوون .مــام کەریـم قاســمی بـە نێـو
نەدەناســی .تەنیـا دەیزانـی پێشــمەرگەی پرســگەیە .هــەر لـە دورەوە ســاوی کــرد .شــاهۆ و
بــاوک و کوڕێـک لـە چەقـی حەســارێ پێکــەوە ڕاوەســتا بــوون و وەهـا گەرمـی قسـە بــوون
ئاگایــان ل ـە نزی ـک بوونــەوەی نەبــوو .ل ـە پەن ـا تانکێــڕی ئــاوی پرســگە ژن وپیاوێ ـک و
منداڵێـک ڕاوەســتابوون .پیاوەکـە داهاتــەوە و شــێرەکەی بــەرداوە و دەموچــاوی منداڵەکــەی
شــۆرد .ژنەکـە ســەری ڕەنگێکـی مەیلــەو ســپی بــوو .مــام کەریـم نەیدەزانـی ئــەوە مــۆدی
تــازەی ژنانــە .ژن ـە چەســپێکیش ل ـە ســەر لووت ـی بــوو و مــام کەری ـم وای زان ـی لووت ـی
برینــدار بــووە .
شاهۆ رووی کردە کوڕەکە و گوتی:
– حیزب لە ژێر هەژدە ساڵ پێشمەرگە وەرناگرێ .
کوڕەکە بە دڵ پڕییەوە گوتی:
– باشە من بەوهەموو زەحمەتە خۆم گەیاندووەتە ئێوە .
باوکەکە رووی کردە شاهۆ و گوتی:
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– ب ـە شــاهیدی ت ـۆ کاک شــاهۆ م ـن قەول ـی پ ـێ دەدەم ب ـە خــۆم دوو ســاڵی دیک ـە
بیهێنمــەوە .
کوڕە بە گریانەوە گوتی:
– من ناڕۆمەوە
شاهۆ باوەشی پێداکرد و ماچی کرد .
– ئەوە باوکت قەولی دا بە خۆی بتهێنێتەوە .مەگری عەیبە تۆ پیاوی .
کوڕە سەری بە هەنیسکەوە وەختابوو هەڵکەندرێ .
مــام کەری ـم رووی لــەوان وەرگێــڕا و رووی ل ـە ژوورەکان ـی ســەرێ کــرد .پیرێژنێک ـی
قەڵــەوی مانت ـۆ ڕەش ،دوگمەکان ـی مانتۆکــەی کردبــۆوە و ل ـە تــاوی گەرم ـا باوەش ـی
بـە موبەڕیدەکـە دا کردبــوو .یــەک دوو ژن و پیاویـش لەوبەرولەمبــەر چاوەڕوانـی هاتنـی
خزمەکانیــان دانیشــتبوون .مــام کەری ـم دڵنی ـا بــوو هیچیــان ناناســێ .بەدڵ ـی داهــات نــاکا
پێیــان ڕابواردبــێ .ســەری بــەرداوە و بــەرەو قاســمە قەڵــەو داگــەڕاوە خــوارێ .لــە پــڕ
دەنگێک ـی پیرێژنان ـە بانگ ـی کــرد .
– کەریم .کەریم .
مــام کەریـم ئــاوڕی داوە .دیتـی لەپشـت تانکێــڕی ئاوەکــەوە پیرێژنێـک کەوادیــار بــوو
لـە ئاودەسـت هاتبــووە دەرێ .بانگـی دەکات .پیرێژنێکـی وردیلــەی کــز .مــام کەریـم وەک
لـە پـڕ پەردەیــەک لـە پێـش چــاوی البچــێ .لـە بـن لێویــەوە گوتــی :زێنــەب !
زێنــەب و مــام کەریـم هێنــدە شــەرمێون بــوون کـە پــاش بیسـت و پێنـج ســاڵ یەکتـر نەدیتـن
بـە زەحمــەت توانیــان یەکتـر لـە ئامێـز بگــرن و یەکتـر مــاچ بکــەن .زینــەب فرمێســکەکانی
ســڕی و بە لووشــمە لووشــمەوە گوتی:
– ئەوە ڕەحمانت نەناسییەوە ماڵت نەشێوێ؟ 
مــام کەریـم بـە سەرســووڕمانەوە چــاوی بەســەر ئــەو ژن و پیــاو و منداڵــەی پشـت ســەری
زێنەبــدا گێــڕا و چاوەکان ـی لەســەر  پیاوەک ـە ڕاوەســتان .ڕەحمــان ب ـە گریانــەوە خــۆی ب ـە
باوەشــی باوکــی داکــرد .مــام کەریــم بــۆ ســاتێک تاســا و حەپەســاو تونــد بــە خۆیــەوە
کوش ـی و بۆن ـی پێــوە کــرد وماچ ـی کــرد و گوتــی
– رووی پیری ڕەش بێ ئەوە بۆ تۆم نەناسییەوە .ڕەحمان گیان؟ 
ڕەحمــان پــاش کەمێـک گریــان لـە باوەشـی باوکیــدا ،رووی کــردە خێــزان و کوڕەکــەی
و گوتــی
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– بابە گیان ئەوە شیرینی خێزانمە و ئەوش هێمنی کوڕمە .
مــام کەری ـم وەک ئێســتا بووک ـی ب ـۆ کوڕەکــەی دابەزاندب ـێ پێ ـی خــۆش بــوو دەس ـت
بدات ـە دەســرۆکەیەک و ل ـە پێشــیان ســەما بــکات .ل ـە خۆشــیان زمان ـی تەتەڵــەی دەکــرد
و نەیدەزان ـی چ بڵــێ .پــاش کەمێ ـک گوت ـی بابڕۆیــن .دەســتیان دا ســاکەکانیان .لەبــەر
دەرکــەی پرســگە گوڵ ـێ گوتــی:
– مــام کەریــم بــەو گەرمایــە بــا بــە پێیــان نــەڕۆن تەلەفــوون بــۆ پرســگەی ئــازادی
دەکــەم ،ئەگــەر لەندوێــرە ســوورەکە لــەوێ بــێ بــا بــە دواتانــدا بــێ .
مام کەریم گوتی:
– وەی ڕەحمــەت ل ـە باب ـت وەڵ ـا م ـن هێنــدە خۆشــحاڵم ســەرم ل ـێ شــێواوە و نازان ـم چ
دەکــەم .
لە بن ســێبەری دارەکەی حەســاری نزیک نیگابان هەموو ڕاوەســتان و بە تامەزرۆییەوە
چاویــان لـە یەکتـر دەکــرد .لەپـڕ کەمــاڵ بـە شــلەخەجێ ســپیەکەی پارێزگارییــەوە رووی
کــردە دەرکــەی پرســگە و هاتــە ژوورێ .مــام کەریــم پێــش ئــەوەی نیگابــان زنجیــری
بەردەرکـە بـۆ کەمــاڵ بەرداتــەوە .چــووە پێشـێ و گوتــی
– کەماڵ گیان تا قەاڵمان دەبەی؟ 
کەماڵ گوتی:
ئــەو کاغــەزە دەبەمـە کـن کاک خالیـد لـە پەزیــرش و دەگەڕێمــەوە و ســوارتان دەکــەم.
تــا کەمــاڵ گــەڕاوە ،لەندوێرەکــەش گەیشــتێ .مــام کەریــم بــە زۆری دوو دینــاری لــە
مســتی شــۆفیرەکەی کــرد و بەڕێیــان کــردەوە خــوارێ و ســواری ماشــێنەکەی کەمــاڵ
بــوون .زێنــەب و مــام کەری ـم و هێم ـن ل ـە پێشــەوە ســوار بــوون و ڕەحمــان و شــیرینیش ل ـە
دواوە .هەرک ـە ســوار بــوون مــام کەری ـم رووی کــردە زێنــەب و گوتــی
– ئەوە شیرین لووتی بەچی بریندار بووە؟ 
زێنەب گوتی:
– کــوڕە برینــداری چــی ،لووتـی بـە قــەت باینجانێـک دەبــوو مانگـی ڕابــردوو عەمەلـی
کــرد و چکولــەی کردووەتــەوە ،لـە ســایەی ڕەحمەتـی خــوداوەش بڕیـک خــوار بــووە .
مام کەریم بزەیەک هاتە سەر لێوی و گوتی:
– بەزمی بووک و خەسوو قەت تەواو نابێ
پاشان پێکەنی .زێنەب گوتی:
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– ئەرێوەڵ ـا رۆژ نیی ـە شــەڕمان نەبــێ .منی ـش پشــتم قای ـم نییــە ،مەگــەر ت ـۆ بێیــەوە
ببی ـە پشــتیوانم .
کەماڵ پێکەنی و گوتی:
 مام کەریم بەو ئاخری تەمەنە ,دایە دەیەوێ خۆت تەسلیم بکەیەوە .ماشــێنەکە گەیشــتبووە بەرانبــەر فێرگــە .مــام کەریـم چــاوی لـە گۆڕســتانی شــەهیدانی
پشـت فێرگـە بــڕی و گوتــی
– زێنەب نەکا بە تەمابی بمبەیەوە؟ 
هێمن لە سەر کۆشی نەنکی وەرسووڕا و گوتی
– باباغا باوکم دەڵێ تۆ سەرپەلی ،سەرپەل چیە؟ 
کەمــاڵ بزەیەکـی هاتـە ســەر لیـو و مــام کەریـم بزەکــەی دیـت و لـە دڵـی گــران هــات
وگوتــی
– کوڕم ئەوە قسەی سی ساڵ لەوەپێشە باوکت بۆ تۆی باس کردووە .
ل ـە گــەڵ گەیشــتنە بەردەرکــەی قــەاڵ کاک عومــەر ل ـە قــەاڵ هات ـە دەرێ .کەمــاڵ
دابــەزی و چــاک وخۆش ـی لەگــەڵ کــرد .
– کاکە خێرە بەو جومعەیە لێرەی؟ 
– کەمــاڵ گیــان بــۆ کارێــک هاتبوومــە کومیتــەی ئەمنییــەت ئــەوە دەگەڕێمــەوە
ئــازادی .
– دەی ڕاوەستە با ماڵی مام کەریم دابەزێنم دەتگەیەنمەوە .
کاک عومەر بەرەو پیری مام کەریم رۆیشت .
– چاو و دڵت روون .ئەی ئەوە برالە بۆ هێناوتن بۆ قەاڵیە؟ 
– زۆر ســپاس کاک عومــەر گیــان .بــا ئــەو شــەو لــە ژوورەکــەی مــن بــن .ســبەی
دەچینــە ماڵــی دۆســتێکی وەک ئێــوە .
– کــوڕە چــۆن دێڵـم شــتی وا بکــەی .بـۆ ماڵـی ئێمـە ماڵـی کێیــە .جـا چــۆن بەســەر
ماڵـی بــرای خــۆت دا دەچیـە ماڵـی خەڵکــی .
– ماڵــت هــەزار جــار ئــاوەدان بــێ .ئــەو شــەو پێــم خۆشــە بــە خۆمــان بیــن .ســبەی
ئینشــائەڵاڵ دێیــن .
– دەی زۆر باشــە هــەر چۆنێکتــان پــێ مەســڵەحەتە وابکــەن کەوایــە بــۆ ســبەی
چاوەڕێتانیــن .
38

چەمەدانی بەتاڵ (کۆمەڵە چیرۆک)

کــە کاک عومــەر و کەمــاڵ ســواری ماشــێنەکە بــوون و دوور کەوتنــەوە .ئەوانیــ 
ش
دەســتیان دا ســاکەکانیان و ل ـە دەرک ـە چکۆلەکــەی قــەاڵوە هاتن ـە ژوورێ .مــام ســەدیق
نیگابــان بــوو .
– ئەمانە کێن لە تەک خۆتا هاوردوتن؟ 
– ئەوانە خانەوادەکەمن .
– بەخیربێــن ،ئەمم ـا کاک چەک ـۆ پێم ـی وتــووە ناب ـێ هی ـچ خانەوادەیــەک شــەو ل ـە
قــەاڵ بمێنــێ .
مام کەریم لەپڕ هەڵچوو و بێ ئەوەی بزانێ کێی لێیە و چ دەڵێ گوتی
– ب ـێ ج ـێ دەکات هەرکــەس نەهێڵ ـێ ئێم ـە بچین ـە ژوورێ .ج ـا ک ـێ دەگرێتــەوە ب ـا
بیگرێتــەوە .
– ئەوە چ ئێژی؟ جنێوت بە کاک چەکۆدا؟ 
ب ـە دەنگ ـە دەنگ ـی مــام کەری ـم و مــام ســەدیق ،ســەالح و ئەســعەد ل ـە ژووری پرســگە
دەرپەڕین ـە دەرێ .ســەالح گوتــی
– ئەو دەنگە دەنگە چیە؟ 
– کوڕە ئەوە هاتووە دەڵێ کاک چەکۆ گوتویەتی خانەوادە نابێ لە قەاڵ بمێننەوە .
– نـا بابـە ماڵـی خۆتانــە ،چــاو و دڵتــان روون .ئــەو قســەیە چیــە .وەرنـە ژوورێ نێوتــان
دەنووسـم و بچنـە ســەرێ
مام سەدیق توڕە بوو .
– ئــەوە لـە ســەر مەســئولیەت خۆتــە .کاک چەکـو وتوویـە نابـێ هیـچ خێزانێـک شــەو
لـە قــەاڵ بمێنــێ .
سەاڵح گوتی:
– مــام ســەدیق ئــەو بڕیــارە ب ـۆ پێشــمەرگەی ســەڵتە ،ب ـۆ ئــەوەی شــتی دیک ـە نەیەت ـە
پێشــێ .ب ـە خــۆم لەگــەڵ کاک چەک ـۆ قس ـە دەکــەم .بــرا ســبەی تــۆش خــزم و کەس ـت
دێ ئــەوە ب ـۆ وادەکــەی؟ 
– من؟ وەڵاڵ لە خوا بەزیاد بێ سەرم سووکە .
پاشــان پشــتی لــەوان کــرد و بـە قــەدەم لێــدان بــەرەو ناوەنــدی قــەاڵ وەرێ  کــەوت و لــەوان
دوور کەوتــەوە .ڕەحمــان بـە سەرســووڕمانەوە ســەیری دوورکەتنــەوەی مــام ســەدیقی کــرد .
هێمـن بـە دیتینـی قــەاڵ شاگەشــکە ببــوو .لـە خۆشــیان حەجمینـی نەمابــوو .هەزارویــەک
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پرســیاری ب ـۆ دروس ـت ببــوو .ک ـە ل ـە پرســگەی قــەاڵ نێویــان نووســین .ل ـە پێپلیکانــەکان
وەســەر دەکەوتــن .ئەســعەد بانگـی مــام کەریمـی کــرد وگوتــی:
– مام کەریم زوو نەچی نانی نیوەڕۆ تەواو دەبێ .
مام کەریم گوتی باشە ئێستا قابڵەمەیەک دەبەم ودەچم وەری دەگرم .
زێنــەب و مــام کەریـم لـە پێشــەوە دەرۆیشــتن و رەحمــان و شــیرین و هێمنیـش لـە پشــتەوەیان
دەهاتــن .هێم ـن ب ـە دەنگ ـە دەنگــەوە پرســیاری ل ـە دای ـک و باوک ـی دەکــرد .زێنــەب ب ـە
ســرتە بـە مــام کەریمـی گــوت ئــەوان بـا بچنـە ژوورێ ،مـن تـا ئاودەسـت بــەرە تەنــگاوم .
مــام کەریـم دەرکــەی ژوورەکــەی بـۆ کردنــەوە .کۆلێرێکـی ئــاوی بچووکـی کــۆن لـە
پێـش دەرکـە دانرابــوو .شــیرین و ڕەحمــان بـە سەرســووڕمانەوە دیتیــان تەنیـا نیــوەی ژوورەکـە
موکێـت ڕاخســتراوە .تەختێـک لـە ســووچێکی دانــراوە .رەختاوێزێـک بـە دیوارەکەوەیـە کـە
یــەک دوو دەســتی جلوبەرگـی پێــوە هەڵواســراوە و چــەک و رەختێکیـش لـە گۆشــەیەکی
دیوارەک ـە دانــراوە .یــەک دوو قــاپ وقاچــاخ و پکنیکێ ـک ل ـە بەش ـە رووتەکــەی ئــەرزە
ســیمانەکە دانــراوە .ماڵ ـی مــام کەری ـم هــەر ئەوەنــدە بــوو .ڕەحمــان کەوشــەکانی داکەن ـد
و چــوو لەســەر تەختەکـە دانیشــت ،شــیرین هــەروا لـە شــۆکی دیتنـی ئــەو ژوورەدا مابــۆوە
و نەیدەزانـی چ بــکات و لـە کــوێ دانیشــێ .پــاش ماوەیەکـی کــورت کەوشـی خــۆی و
هێمنـی داکەنـد و چــووە ســەر موکێتەکـە و لەســەر ئــەرزە ڕەق و تەقەکـە دانیشـت و القـی
ڕاکێشــا .
مــام کەریـم  لـە گــەڵ زێنــەب بــەرەو یەکێـک لـە قەوســەکانی قــەاڵ وەڕێ کەوتــن .تـا
زیات ـر دەرۆیشــتن تاریکت ـر دەبــوو .زێنــەب گوتــی:
– جـا ئــەوە بـە رۆژ ئاوایـە شــەوێ چۆنــە؟ بـە خاتــری خــودا ،مـن شــەوانە دەبـێ ســەد
جــار بچم ـە ئاودەســت ،چرتک ـە میــزەم هەیــە .
– شــەوانە تـا ســەعات دوازدە بــرق هەیــە .پاشــان کـە بــرق دەڕوا چراقووەمــان هەیــە ،بـە
خۆشـم لـە گەڵـت دێـم خەمـت نەبــێ .
مــام کەریـم لــەو تاریکییــەدا دەســتێکی بـۆ ســمتی زێنــەب بــرد .زێنــەب یــەک بـە خــۆی
هەڵبەزێیــەوە و دەرپــەڕی .مــام کەریـم قاقـا پێکەنــی .زێنــەب ئــاوڕی داوە و چمۆڵەیەکـی
لێنـا و بـە پێکەنینــەوە گوتــی :حــەک عەمــرت نەمێنــێ .
کـە هاتنــەوە ژوورێ ،مــام کەریـم دەســتی دا قابڵەمەیەکـی گــەورە و بــەرەو ســاڵۆنی نــان
خواردن ـی قــەاڵ وەڕێکــەوت .نزی ـک هێــزی ســامڕەند ئەســعەدی پرســگەی دی ـت ک ـە ل ـە
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ســاڵۆن دەگەڕایــەوە .ئەســعەد گوتــی:
– مــام کەریــم شــەوێ مــن و ســەالح دەچینــە پــەل دەخەویــن .بەشــێکتان وەرنــە
ژوورەکــەی ئێم ـە بخــەون ،بــەاڵم تکای ـە کــەس نەزانــێ ،چونک ـە کومیتــەی ئەمنییــەت
بزانــن لێپێچینەوەمــان لــە گــەڵ دەکــەن .
– باشە دەستتان خۆش بێ .
گەیشــتە بــەر دەرکــەی ســاڵۆن دیتــی هێشــتا خەڵکێکــی زۆر بــۆ چوونــە ژوورێ لــە
نــۆرەدان و بەشــێکیش خەریکــی نــان خواردنــن .
لــە پشــت دواییــن کەســەوە ڕاوەســتا .پــاش کەمێــک مــام ســەرهەنگیش هــات و لــە
پش ـت ئــەوەوە وەک ب ـێ ئەســتێرەترین ســەرهەنگی دنی ـا ڕاوەســتا .دوو دەقەیــەک تێپــەڕی
ســەرهەنگ ل ـە کەلەکــەی کوتــا .
– بیستوومە خێزانت هاتووە
– وایە
چاوێکـی لـە ســەرهەنگ کــرد .ســەرهەنگ دەتکــوت خێزانـی ئــەو هاتــووە .بزەیــەک لـە
ســەر لیــوی بــوو و ڕدێنیشـی شــەش تیـغ تاشــیبوو .
– ئەو شەو دێم سەرێکتان لێ دەدەم .
– ئەو شەو میوانەکانم ماندوون سەرهەنگ سبەی شەوێ وەرە .
– بووکەکەشت هاتووە؟ 
– بەڵێ بووکەکەم و کوڕەکەم و نەوەکەم .
– گوتت کەنگێ بێم؟ 
– پێت دەڵێمەوە باشە .
– دەی باشە دەڵێم خیزانت و وان هاتوون عەیبیشە درەنگ بێم .
مــام کەریــم چیدیکــە جوابــی مــام ســەرهەنگی نــەداوە و پشــتی تێدەکــرد و بــەدوای
خەڵکەکــەدا رۆیشــتە ژوورێ .گەیشــتە پێ ـش پەنجەرەکــە .قابڵەمەکــەی دان ـا و گوت ـی
شــاڵی بەش ـی پێن ـج کەس ـم ب ـۆ تێکــە .شــاڵی گوتــی:
– دەبێ نامە لە ئۆرگانەوە بێنی .
– کــوڕە قســەی ب ـێ مان ـا مەک ـە بــەو جومعەی ـە نامــەت ل ـە کــوێ ب ـۆ بێنــم .تێیک ـە
دوای ـە نامــەت ب ـۆ دێنــم .
شــاڵی برینجەکــەی تێکــرد و دوایــەش پێنـج لەتـە ڕانـی مریشــکی لـە ســەر دانــا .پێـش
خەبات رەسووڵی
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ئــەوەی مــام کەریـم بچـێ دەسـت بداتـە دە نــان و بــڕوا .شــاڵی دیســان بانگـی کــرد .
– کەریم
– چیە؟ 
– گوێت بێنە شتێکت پێ دەڵێم .
سەری بردە پێشێ و شاڵیش خۆی کێشایە دەرێ و دەمی بە گوێچکەیەوە نا .
– هــەر ئــەو شــەوت دەرفەتـە ژنەکــەت خۆشـی بـۆ نەگــوزەرێ لـە کنـت نامێنێتــەوە هــا.
لێـم حاڵـی چ دەڵێــم؟ 
مام کەریم پێکەنی و گوتی:
– ئا ئا دەزانم .
کـە هاتـە دەرێ لـە رێــگا دەســتێکی بـە ڕدێنـی داهێنـا و بیــری لــەوە کــردەوە دوای نەهــار
حەمــام بــکا و برێـک خــۆی تیفتیفـە بــدات .
پــاش حەمــام ئــەو مرادخانییــەی کـە زێنــەب هێنابــووی لەبــەر کــرد ،بــۆی فـش و درێـژ
بــوو .زێنــەب ئــەوی چــۆن لـە بیرمابــوو؟ پیاوێکـی بەخــۆوەی ،بــااڵ بــەرز ،بــەاڵم ئێســتا ئــەو
کـز و کــووڕ ببــۆوە .هەرچەنـد ڕدێنـی وا تاشــیبوو لـە دورەوە بریســقەی دەهــات ،بــەاڵم لـە
راســتیدا پیرەپیاوێکـی چەمــاوە و بـێ تاقــەت بــوو .
نیــوەڕۆ تــا گۆڕســتانی شــەهیدانی پشــتی فێرگــەی بــردن و هەوڵــی دا باســی
شــەهیدەکانیان بـۆ بــکات ،بــەاڵم شــیرین و ڕەحمــان هــەر تەقــەی ســەریان دەهــات و تــەواو
ل ـە دنیایەک ـی دیکــەدا بــوون .هێمنی ـش هــەر الســای دەکــردەوە و هەرچ ـی ئــەو دەیکــوت
دەیکوتــەوە و بـە خــۆی وەک یارییــەک خــۆی پێــوە خافاڵندبــوو .مــام کەریـم دەیەویسـت
ئــەوەی لـە ســەر شۆڕشـی دەزانـێ بــەو چەنـد ســەعاتە لـە مێشــکیان ئاخنــێ .الی ئێــوارە
هەســتی کــرد .ناتوانـێ  و هەوڵێکـی بـی ســوودە .ڕەحمــان دڵـی هــەر لــەالی دوکانەکــەی
بــوو و شــیرینیش ئەوەنــدەی ل ـە فکــری پێس ـت و لووتیــدا بــوو فکــری ل ـە هیچ ـی دیک ـە
نەدەکــردەوە .
مــام کەریـم وردە وردە لـە کــۆڵ باسـی شــۆڕش بــۆوە و لـە گەڕانەوەیــان بــەرەو قــەاڵ دا
خــۆی ل ـە زێنــەب نزی ـک کــردەوە و ویســتی بزانــێ ،ئاخ ـۆ دەمێنێتــەوە ،یــان نــا .زێنــەب
منگەیەکـی کــرد و هیچـی لـێ روون نەکــردەوە .ئێــوارێ لـە قــەاڵ خەیــار و ماســتیان دەدا
و مــام کەریمــان شــەرمەزاری میوانەکانـی کــرد .ناچــار هێلکەورۆنـی بـۆ دروسـت کــردن.
ئاخرییەکان ـی شــەوێ ،ســەالح ل ـە دەرکــەی دا و کلیل ـی ژوورەکەیان ـی ب ـۆ هێنــان ،بــەاڵم
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ناڕاســتەوخۆ حاڵ ـی کردن ـن بەیان ـی زوو دەب ـێ ژوورەکەیــان بدەنــەوە .ســەعات یــازدە مــام
کەری ـم گوت ـی ئەم ـن و زێنــەب دەچین ـە خــوارێ و ئێــوەش لێــرە بخــەون .
کـە دوو بـە دوو مانــەوە .مــام کەریـم نەیدەزانـی لـە کوێــوە دەسـت پـێ بــکات .قســەی
بیس ـت و پێن ـج ســاڵ دوری چــۆن ب ـە شــەوێک دەگێڕدرێتــەوە .زێنەبی ـش هەمیش ـە پێ ـی
وابــوو جارێک ـی دیک ـە کەری ـم ببینێتــەوە دەب ـێ چەنــدەی قس ـە ب ـۆ گوت ـن پێبــێ ،کەچ ـی
ئــەم شــەو هەســتی بـە غەریبیەکـی قــووڵ دەکــرد و پێـی وابــوو هیـچ قســەیەکی بـۆ ئــەو
کابرای ـە پ ـێ نییــە .وەک دوو کەس ـی بێگان ـە ل ـە تەنیشــتی یەکت ـر ڕاکشــابوون .
مــام کەری ـم قســەکەی شــاڵی ل ـە مێشــکیدا هــەر دەهــات و دەچــوو ،بــەاڵم خ ـۆ دەب ـێ
زێنەیـش شــتێک بــکا ،شــتێک بڵــێ .خـۆ کەڵەبــاب نییـە هــەروا پێیــدا بفســێ .مــام کەریـم
چــووە ســەر شــانی چەپ ـە وبڕێ ـک خــۆی ل ـە زێنــەب نزی ـک کــردەوە .زێنــەب هەس ـت و
خوســتی ل ـە خــۆی بــڕی .مــام کەری ـم خــۆی پێــوە نووســاند و ل ـە باوەش ـی کــرد .هێــدی
هێــدی زێنــەب هەســتێکی ون بــوو ل ـە ناخیــدا چەقــەرەی کــرد .هێــواش شــەرمی وەال نــا.
مــام کەری ـم هــەروا ل ـە ب ـن گوێچکــەی دەســتی ب ـە قســەی دڵداران ـە کــرد و ب ـە دەس ـت و
بـە لێویـش هەوڵـی دەدا دۆخەکـە ئامــادە بــکات .کاتێـک هەســتی کــرد زێنــەب خەریکـە
بەڕوویــدا بکرێتــەوە .لــە نەبوون ـی هی ـچ هەســتێک لــە جەســتەی خۆیــدا تاســا .ســەرەتا
بـە دزییــەوە و پاشــان بـە ئاشــکرا خەریکـی خــۆی بــوو .بــەاڵم لەشــێکی ساردوســڕ .پیــاوە
نووســتووەکە نەیدەویس ـت ل ـە خــەو هەســتێ .
زێنــەب پــاش ماوەیــەک چاوەڕوانــی پەتووەکــەی بەســەری خۆیــدادا و خــەوت ،یــان
بەڕواڵــەت خــەوت .مــام کەریــم وەک دیــواری رووخــاوی خانوویەکــی شــوێنەوار خــۆی
دەهات ـە پێ ـش چــاو .شــەرم و هەس ـت ب ـە تــاوان کــردن ســڕی کردبــوو .ب ـە ناچــار هەســتا
ســەرپێ و لــە ژوورێ وەدەرکــەوت و لــە نێــو حەســاری قــەاڵدا دەســتی بــە قــەدەم لێــدان
کــرد .کاتێـک کـە بــرق رۆیشـت و قــەاڵ نووقمـی تاریکـی بــوو .تــازە وەبیــری هاتــەوە کـە
ژوورەکانـی قــەاڵ لـە بـێ موبەڕیدەییــدا دەبنـە جەهەنــەم .گــەڕاوە ژوورێ و لەگــەڵ زێنــەب
دەســتیان دا چــوار پەتــوو و چــوون بــە شــوێن ڕەحمــان و وانــدا وهەمــوو پێکــەوە چوونــە
ســەربانی قــەاڵ .
زۆر زوو گەرمـا و مێشــوولە فشــاری بـۆ هێنــان .هێمـن لەتــاوان خــەوی لـێ نەدەکــەوت.
پــاش کەمێــک گوێیــان لــێ بــوو دوو کــەس لــەوالوە پێکــەوە قســەیان دەکــرد و باســی
دووپشــکیان دەکــرد .ژنــەکان ل ـە ترســان خەری ـک بــوو بــەو شــەوە هەســتن بڕۆنــەوە ئێــران.
خەبات رەسووڵی
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مــام کەری ـم هــەزار ســوێندی ب ـۆ خــواردن ک ـە ســەربان دوو پشــکی ل ـێ نییــە .ت ـا بەیان ـ 
ی
کەســیان نەنووســت .زێنــەب ئــەو شــەوە پێن ـج جــار ،هــەر جــارەی لەگــەڵ مــام کەری ـم و
ڕەحمــان و بـە چراقــووەوە بـە نێـو لەشــکری خەوتووەکانـی ســەربانی قــەاڵدا چــووە ئاودەسـت
و هەمــوو جــارێ لــە شــەرمان وەختابــوو ببێتــە قەترەیەکــی ئــاو و بــە عەرزیــدا رۆچیتــە
خــوارێ .شــیرین و ڕەحمــان لـە بـن یەکتـر هــەر ســرت وخورتیــان بــوو .تـا وای لێهــات ڕەحمــان
ب ـە ئاشــکرا ناڕەزایەت ـی دەربــڕی .
– باشە بابە تۆ بە سی سااڵن ئەوە چ وەزعێکی ژیانە هەتە؟ 
زێنەب هەوڵی دا بێ دەنگی بکات
– وست بە کوڕە .
مام کەریم گوتی:
– ئــەی دوێنـێ ئــەو هەمــوو قســەیەم لـە ســەر شۆڕشـی کــورد بـۆ کــردی بـۆ چ بــوو؟
نــاکا بــەو گوێچکەیــەت دا چووبێتـە ژوورێ و بـە گوێچکەکــەی دیکــەت دا رۆیشــتبێتە
دەرێ؟ 
شیرین گوتی:
– وەڵاڵ مامە پێت ناخۆش نەبێ ،بەاڵم مامە ئێمە بەیانی دەڕۆینەوە .
زێنەب گوتی:
– ئەی ڕۆ چۆن شەوێک لێرە بین؟ بزانن ئابڕوومان نابەن .
ڕەحمان گوتی:
– دایە پێت خۆشە تۆ لێرە بمێنەوە .
مام کەریم چاوی لە زێنەب کرد .زێنەب بۆڵەیەکی کرد و سەری داخست .
بەیانــی هەمــوو بەچــاوی خەواڵــوو و مانــدوو خۆیــان کــۆ کــردەوە .ئــەوان گوتیــان
دەڕۆینــەوە ومــام کەریمیـش نەیگــوت بمێننــەوە .تـا کۆیـە لـە گەڵیــان چــوو .لـە گەراجـی
کۆیــە  ســواری ماشــینی کــردن و ئەوەنــدە پووڵــەی لــە گیرفانیــدا بــوو کردیــە مســتی
شــۆفیرەکەوە .ماشــێنەکە بــەرەو ســلێمانی وەرێکــەوت .هەســتی کــرد بارێک ـی قــورس ل ـە
ســەر شــانی الچــووە ،تەنانــەت دینارێک ـی پ ـێ نەمابــوو ســواری تاکس ـی ب ـێ و ت ـا قــەاڵ
بگەڕێتــەوە .بـە ناچــار ملـی رێــگای گرتەبــەر و وردە وردە بـە پێیــان بــەرەو قــەاڵ گەڕایــەوە .
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دیوار
نەســرینی پورت خوداگیر بێ ،دانەنیشــت .کاکم گوتی :مادام خوشــکی ئەو دانانیشـ 
ێ
منیـش خوشــکی خۆمـی لـێ دەســتێنمەوە .هەرچـی گریــام و پاڕامــەوە کــەس گوێـی لـێ
نەگرتــم .بـە چلــەی زســتانێ هاتـن و منیــان هێنــاوە ماڵـی باوکــم .کاکـم گوتــی :تووتکـی
ئەوانمــان نــاوێ .
دواییـن دیمەنیـك کـە لـە تــۆم لـە یــادە قامکـت خســتبووە نێـو دمتــەوە و دەتمــژی .بیسـت
و پێنـج ســاڵە ئــەو وێنەیـە لـە پێـش چاومــە .لـە پــاش ئــەوەی باوکـت تەاڵقـی دام و مێــردم
بــە حاجــی کــرد ،خــوا ســێ منداڵــی دیکــەی دامــێ ،بــەاڵم هیچیــان جێــی تۆیــان پــڕ
نەکــردەوە .
حاجـی قــەت نەیهێشـت بتبینــم .پــاش بیسـت وپێنـج ســاڵیش کـە زانـی تـۆ دێـی گوتــی:
دەچـم بـۆ ســەفەر .
نەشــچوو بـۆ ســەفەر و هــەر لـە نێـو دێیــە .شــەوانە دەچێتـە ماڵـی براکــەی و بـە رۆژیـش
لـە بەیانییــەوە تـا ئێــوارێ لـە ســەربانی ماڵـی خوشــکی دادەنیشـێ و چــاو دەبڕێتـە ماڵـی
خۆمــان و چاوەرێـی رۆیشــتنی تۆیــە .
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چه مه دانی
٧
تال
به
بووکەکــەی ســەیدباپیر ،کوبــرا ،تەنانــەت نەیهێشــت بــ ۆ ناشتنەکەشــی ماڵــی ســەی د
ڕەحمــان بێن ـە گۆڕســتان .ت ـا ئــەو رۆژە چەندی ـن جــار ڕدێ ـن ســپی و پیاوماقووڵیــان نــاردە
کن ـی هەمــووی جــواب کــردن .
پــاش گەڕانەوەیــان کوبــڕا ،کوبڕاکــەی جــاران نەبــوو .ســەید باپیـر هــەر لەبـن خێوەتەکانـی
ســەر ســنوور چاوەکانـی ســپی بــوون و دنیــای بـە تاریکـی دیــت .بنەماڵــەکان بـۆ دۆخـی
ســەید باپیـر بـە پــەرۆش بــوون و بـێ دەســەاڵت .پیــاوە دەمامـک دارەکان بە نێـو خەڵکەکەدا
دەســووڕانەوە و هەڕەشـە و گوڕەشــەیان بەردەوام بوو .
پــاش مانگێـک دورخســتنەوە رۆژێـک بنەماڵەکانیــان کـۆ کــردەوە و پێیــان ڕاگەیانــدن
کـە وەبــەر بەزەیـی نیــزام کەوتــوون ،دەنـا تـا کاتێـک کوڕەکانیــان نەگەڕێنــەوە نەیاندەهێشـت
چاویــان بــە شــارەکانی خۆیــان بکەوێتــەوە .کەســوکاری بنەماڵــەکان هەمــوو رۆژێ
دەچوونـە بەردەرکـە ڕەشــەکان و داوای گەڕانــەوەی خزمەکانیــان دەکــرد .ســەید باپیـر دڵنیـا
بــوو ڕەحمان ـی بــرای هەمــوو رۆژێ ل ـە گــەڵ منداڵەکان ـی دێن ـە بــەر دەرک ـە ڕەشــەکە و
بەربینگیــان پـێ دەگــرن و داوای گەڕانەوەیــان دەکــەن ،بــەاڵم کاتێـک گەڕانــەوە و تەنانــەت
بـۆ بەخێرهاتنەوەشــیان نەهاتــن ،زانـی کـە لــەو مانگــەدا کەســیان بـۆ جارێکیـش نەچووەتـە
بەردەرکـە ڕەشــەکە .
لەو رۆژەوە سەید پشتی کووڕ بۆوە و نەیتوانی چیتر قیت ڕاوەستێ .
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دراکوال
لەرزین ـی وردی دەســتی هەس ـت پ ـێ دەکــەم .ب ـە هێمن ـی دەســتی دەگوشــم .دەمــەو 
ێ
هەمــوو هەســتمی لــەو دەسـت گوشــینەدا پـێ بگەیەنــم .پێکــەوە بـە قــەڕاغ جۆگـە ئاوەکــەدا
پیاس ـە دەکەیــن .ســەری بەرداوەتــەوە خــوارێ .نازان ـم چــاوی ل ـە عــەرزی بڕیــوە ،یــان ل ـە
خەیاڵێکـی دور دایــە .زۆرم پێخۆشـە بزانـم بیـر لـە چـی دەکاتــەوە ،بــەاڵم هیـچ کات تــازە
ناتوانـم بزانـم بیـر لـە چـی دەکاتــەوە .
دەگەینـە بەرانبــەر شــێرەی ئاوەکــە .هەنگاوەکانـی زۆر سـڕ و لـە ســەرخۆن .لــەوە خێراتـر
ناتوانـێ بــڕوا .ســەری هەڵدێنـێ و لـە بـن چاویلکەکەیــەوە ســەیرم دەکات .نیگای نامۆیە .
دەڵێــم :منــداڵ بــووم .رۆژێـک بەدوامــدا هاتبــووی بـۆ قوتابخانــە .لـە بەرانبــەر پارکـی
شــار گوتــم :بـا بچینـە ئەوبــەری شــەقامەکە .تـۆ گوتــت :نـا هــەر لــەم بــەرەوە دەڕۆیــن .مـن
لێ ـت پاڕامــەوە .ت ـۆ گوتــت :چــاو ل ـە لق ـی دارەکان بکــە .ئــەو هەمــوو باڵندەی ـە دەبینــی؟
ئێســتا بچین ـە ئەوبــەر جیقن ـە بارانمــان دەکــەن .م ـن دیســان پێداگری ـم کــرد .ت ـۆ گوتــت:
باشــە بــۆ بچینــە ئەوبــەر؟ گوتــم :لــەو الیــە شــتێکی ترســێنەری لێیــە .تــۆ پێکەنــی و
گوتــت :ئەوەنـێ مـن لـە گەڵتـم مەترســە .مـن گوتــم :نـا مـن بێــرەدا نایــەم .داهاتییــەوە و
تون ـد ل ـە باوەش ـت کــردم و گوتــت :مەترس ـە گوڵ ـم مەترســە .م ـن دەســتم کــرد ب ـە گریــان.
گوتــت :باشـە بــاش دەچینـە ئەوبــەر ،بــەاڵم دەبـێ پێـم بڵێـی لـە چـی دەترســی؟ مـن گوتــم:
پۆســتێرێکی ترســێنەر .
کــە چووینــە بــن دارەکان .تــۆ گوتــت :ئێســتا ئــەو باڵندانــە جیقنــە بارانمــان دەکــەن.
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گوتــت :دەزانـی جیقنـە چیــە؟ گــووی باڵنــدە بـە کــوردی پێـی دەڵێـن جیقنــە .ســەیری ئــەو
نەردان ـە بک ـە هەمــووی جیقنەیــە .
مــن پێکەنیــم و هیچــم نەگــوت .گوتــت :باشــە ئــەو پۆســتێرە ترســێنەرە کــوا؟ مــن
گوتــم :لـە کـن شــێرەی ئاوەکەیــە .لەوبــەری شــەقام گەیشــتینە ئێــرە .هــەوا بــەرەو تاریکـی
دەڕۆیشـت خاڵێکـی ڕەشـم پـێ نیشــاندای گوتـم ئــەو پۆســتێرە .مـن لــەو پۆســتێرە دەترســم.
ل ـە بیــرت مــاوە؟ 
 ...ســبەینێکەی دیســان م ـن پاڕامــەوە و گوتــم :بەوێــدا ناڕۆیــن .ت ـۆ گوتــت :ئەگــەر ل ـە
گەڵـم بێــی ،جایزەکــەی دەتبەمـە ســۆپێرمارکێت و بـە کەیفـی خــۆت شــتێکت بـۆ دەکــڕم.
مـن لـە خۆشـی ســۆپێرمارکێت لـە گەڵـت هاتــم .کـە لـە شــێرەی ئاوەکـە نزیـک بووینــەوە
ل ـە ترســان وەک مێوژووک ـە دەلەرزیــم .گوتــم :لــەوە زیات ـر نایەم ـە پێشــێ .ت ـۆ پێکەن ـی و
گوتــت :باش ـە ت ـا ئێــرەش هات ـی هــەر چاکــە .لێــرە ڕاوەســتە م ـن دەچ ـم چــاوی لێدەکــەم.
چوویـە پێشـێ و لـە دیوارەکـە ڕامــای .پــاش کەمێـک دەســتت درێـژ کــرد و پۆســتێرەکەت
لـێ کــردەوە و گرمۆڵــەت کــرد و گوتــت :هـا وەرە بـە خــۆت بیخـە نێـو ئــەو ســەتڵە زبڵــەوە.
م ـن ب ـە ترســەوە هات ـم و پۆســتێرە گرمۆڵ ـە کراوەکــەم ل ـێ وەرگرتــی .م ـن هەســتم دەکــرد
ئێســتا دراکوالکــە لــە نێــو پۆســتێرەکەوە دێتــە دەرێ و گازم لــێ دەگــرێ .بــە هەاڵتــن
چــووم و فڕێمــدا نێـو ســەتڵەکەوە .پۆســتێری شــانۆی دراکــوال بــوو ،بابـە وەبیــرت هاتــەوە؟ 
دیسان سەیری شەپۆلی ئاوی نێو جۆگەکە دەکات .
 بابە هیچت وەبیر هاتەوە؟  ... -سەرمات دەبێ با بەرەو ماڵێ بڕۆینەوە .
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شه وی
٧
ئیعدام
 ) (١
ت ـا ئــەو جێیــەی هێــزی هەبــوو ســیم وقووالبەکــەی فڕێــدا نێ ـو ئاوەکــەوە و بەدیارییــەوە
ڕاوەســتا .ئێوارەیەک ـی ســاردی پاییــزە و ئــاو لەتەنک ـی داوە ،بــەاڵم ڕاوە ماس ـی وەخ ـت و
ب ـێ وەخت ـی نییــە .زیب ـی باڵتەکــەی ت ـا ب ـن مل ـی هەڵدەکێشـــێ .لەگــەڵ خشــەی زی ـب
هەڵکێشــانەکە ل ـە دوورەوە دەنگ ـی قیــژەی ژنێک ـی گــوێ لێدەبــێ .زۆر دڵنی ـا نییــە .ب ـە
خــۆی دەقەبڵێن ـێ گوێ ـی زرینگاوەتــەوە ،بــەاڵم دوو دەق ـە دوای ـی دیســان ژنێ ـک پ ـڕ بــەو
ئێوارەی ـە دەقیژێنــێ .
تــرس و دڵەراوکـە بـۆ ســاتێک ســڕی دەکــەن .شــار وەک قەدیـم نەمــاوە هــەزار مۆعتــاد
و چەقۆکێ ـش و الت و بــەڕەاڵی تێدایــە .خــودا دەزان ـێ بــەو ئێوارەی ـە ئــەو ژن ـە کیێ ـە و
بـۆ هێناویانەتـە ئێــرە و چـی لێدەکــەن .بـە مـن چــی .نـە پۆلیسـم و نـە موفەتیــش .بــەاڵم
ئــەی ئەگــەر ب ـێ تاوانێ ـک بــێ؟ ئــەی ئەگــەر خزم ـی خــۆم بــێ؟ ب ـە پەل ـە ســیمەکە ل ـە
لقـە دارێـک دەهاڵێنـێ و بــەرەو نێـو دارســتانەکەی پشــتە ســەری وەڕێ دەکــەوێ .دڵنیایـە
دەنگەکـە لێــرەوە هــات .
بـێ دەنگـی باڵـی بـە ســەر دارســتاندا کێشــاوە .دەنگـی خشــەی گــەاڵی بـن القـی تەنیـا
دەنگ ـی ئێوارەیــە .یــەک دوو جــار قشــقەرەیەک دەقیڕرێنــێ .ت ـا قوواڵی ـی دارســتان دەڕوا
کــەس دیــار نییــە .دەگەڕێتــەوە .هــەوا بــەرەو تاریــکان دەچــێ .ڕەشــایی کەســێکی ل ـێ
دیــارە ل ـە قــەراخ چۆمەکەیــە .بڕێ ـک کــووڕ بووەتــەوە .شــتێکی وەک مەلۆتکــەی ب ـە
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باوشــەوەیە .ب ـۆ ســاتێک ئــاوڕ دەدات ـە دواوە و ئــەو دەبینــێ .ئــەو وەک دارێک ـی ویش ـ 
ک
هەاڵتــووی ل ـێ هاتــووە .ڕوو دەکاتــەوە چۆمەک ـە و لەپ ـڕ ت ـا دەتوان ـێ منداڵەک ـە فــڕێ
دەداتـە نێـو چۆمەکــەوە .بــەرەوالی هەڵــدێ .دەنەڕێنـێ ئــەوە چـت کــرد ســەگی ســەگباب.
ژن ـە هەڵــدێ .نازان ـێ ب ـۆ کام ال بچ ـێ منداڵەک ـە ڕزگار بــکات ،یــان ژنەک ـە بگــرێ.
چاوێــک لــە چۆمەکــە دەکات .ڕەش ڕەشــە و بــێ دەنــگ و مەنــدە دەڵێــی بەردێکیــان
تێهاویشــتووە .هیـچ دیــار نییــە .ناچــار روودەکاتــەوە ژنــەوە بـە دوویــدا هەڵــدێ .بــەرەو پــردی
تــازە هەڵــدێ .بــەاڵم بـە زەحمــەت دەڕوا و زوو دەگاتــەوە ســەری و لـە پشــتەوەڕا دەیگــرێ و
ب ـۆ دواوەی دەکێشــێ .ژن ـە پشتاوپش ـت دەکــەوێ .
لەگــەڵ کەوتنەکــەی هــاوار دەکات و دەموچــاوی بـە دەسـت دادەپۆشــێ .لـە سەرســەری
ڕادەوەســتێ ،دەســتەکانی لــەو تاریکییــەدا ڕەش ڕەشـن دەزانـێ خۆێناوییــە .ئــازای گیانـی
شــەاڵڵی خۆێنــە .وەک مێوژووەکـە دەلــەرزێ .بـە هانکـە هانـک بـە ســەریدا دەگووڕێنـێ
دەســتت البــە .دەسـت دەکات بـە گریــان و پاڕانــەوە .دادێتــەوە و مەچەکـی دەگــرێ و تونـد
دەســتی الدەبــات .زۆر لــەوە بــێ هێزتــرە کــە بتوانــێ شــتێک بــکات .دەســتی لــە ســەر
دەموچــاوی الدەچــێ .لەوتاریکییــەدا ســەرنجی دەداتــێ .ژنێکـی تەمــەن سـی ســاڵ زیاتــرە.
رەش ئەســمەر و رەقەڵەیــە .نایناســێ .
چــاوە پــڕ فرمێســکەکانی ترســیان لــێ دەبــارێ .بڕێــک ئــارام دەبێتــەوە .لــە پەنــای
دادەنیشــێ .لــە ســەر ئەرزەکــە خــۆی گرمۆلــە کــردووە .دەڵ ـێ کێــی؟ ئەومنداڵــەت بــۆ
فڕێــدا؟ ژنەتیــو بــەو ئێوارەیــە ئــەو قەتڵــە چ بــوو کــردت؟ 
 ) (٢
 یەکــەم پڕیشــکەی بــاران موچڕکێکــی ســاردی پێدادێنــێ .ســەر هەڵدەبــڕێ و چــاو
ل ـە ئاســمان دەکات .هەورێک ـی ڕەش ئاســمانی داگرتــووە .وردە وردە نێــو دارســتان تــەواو
تاریــک دادێ .دەبــێ زووتــر بــڕۆا .دەیــەوێ ژنەکــە هەســتێنتە ســەر پــێ .دەســتی بــۆ
ڕادەدێــرێ دەســتی بگــرێ .ب ـۆ چەن ـد چرکەیــەک چــاو دەبڕێت ـە دەســتی .ئاخــری بڕیــار
دەدا دەســتی بگــرێ .بــە لەپــی دەســتی چەپــی فرمێســکی ســەر کوڵمــەی دەســڕێ و
دەســتی ڕاســتی درێــژ دەکات و دەســتی دەگرێــت .دەســتی دەڵێــی ســەهۆڵە .بــێ هێــز
وســارد .تــەکان لەخــۆی دەدا هەســتێ ،بــەاڵم دیــارە تاقەتـی هەســتانی نەمــاوە .دادێتــەوە و
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ب ـن پیل ـی دەگــرێ و هەڵیدەســتێنتە ســەر پــێ .
هەســتاوەتە ســەر پــێ .پشــتی کــووڕ کردووەتــەوە .بــاران توندتـر دەبــارێ .هێــواش هێــواش و
بـێ دەنـگ وەڕێ دەکــەون .بــەرەو ســیم و قوالبەکــەی دەڕۆن .تـا دەگەنـە ئــەوێ چۆڕچــۆڕ
ئاوایــان ل ـێ دەچــۆڕێ .بــاران لەچۆمەک ـە دەدا و ســەرچۆمەکە بووەت ـە هــەزاران نوقتــەی
کــەم تەمــەن .بایەک ـی ســارد هەڵیکــردووە .ســیمەکە دەکێشــێتە دەرێ .ماســییەک پێــوە
بووە .ماسـی هەڵدەســوورێ و وردە شــەپۆل دروسـت دەکات .دەیکێشــێتە دەرێ .ماســییەکی
گەورەیــە .بـە پەلـە پــەل شــتەکانی کـۆ دەکاتــەوە .وەردەســووڕێ و چــاو لـە ژنەکـە دەکات
کـە لـە بـن دارێـک راوەســتاوە و هەڵدەلــەرزێ .
بــەرەو جــادەی ســەرەکی وەرێ دەکــەون .ماشــێنەکەی لـە ســەر جــادە ڕاگرتــووە .دەرکــەی
پشــتەوەی بـۆ دەکاتــەوە و ســوار دەبــێ .لـە ئاوێنەکــەوە چاوێکـی لێــدەکات .خــۆی گرمۆڵـە
کــردووە .پــاش ماویــەک تــەواو ڕادەکشــێ .بــاران بـە خــووڕەم دەبــارێ .فڵچــەی شووشــەکە
بــە زەحمــەت فریــا دەکــەوێ ئــاوەکان ڕاماڵــێ .وەڕێ دەکــەون .نزیــک فەلەکــەی
فەرمانــداری ڕایدەگــرێ .
سەری وەردەسووڕێنێ لێی دەپرسێ 
 بۆ کوێ بڕۆم؟ جــواب ناداتــەوە .دەســتی دەگــری و ڕایدەوەشــێنێ .لـە ســەرخۆ چــووە و تــەوا بێهــوش بــووە.
بـە خــۆی دەڵــێ
 ئەی خودایە جامن ئێستا ئەوە بۆ کوێ بەرم . ) (٣
گۆێی داوەتە قادر دیالن و ئاگای لە دنیا نییە .
قـژ کاڵـی لێـو ئاڵــی  ...هێنــدە بـە ئەســپایی هاتووەتـە ژوورێ تـا نەکۆخـی هەســتی پـێ
نەکــرد .ب ـە قەســتی کۆخــی .خێــرا هێدفۆنەکــەی وەالن ـا و لەچکەکــەی ل ـە ســەر کــرد.
قورســایی خــۆی خســتبووە ســەر گۆچانەکــەی .ب ـە لەقەلــەق بــەرەو پەنجەرەک ـە ڕۆیشــت.
ماوەیــەک لـە بەرانبــەر پەنجەرەکـە ڕاوەســتا .رووی وەرگێــڕا 
 دەتوانــی وێنەکــەی دایکــت و کاک دوکتــورم بــۆ بێنــی؟ لەمیــژە نەمدیتــووە پێــمخۆش ـە چــاوی ل ـێ بکــەم .
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هەســتا ســەر پـێ و وێنەکــەی لـە کۆمۆدەکــەدا دیتــەوە و بــۆی هێنــا .بـە کاوەخـۆ هــا 
ت
و لـە پەنــای دانیشــت .چاویلکەکــەی لـە گیرفانـی کەواکــەی دەرهێنـا و لـە چــاوی کــرد.
ورد ســەرنجی وێنەکەیــدا ،دەتگــوت یەکــەم جــارە دەیبینــێ .
 ئــەو رۆژەی هاتــە بــۆکان فاتــم لــە خۆشــیان باڵــی گرتبــوو .چــاو لێبکــە چــۆنپێدەکەنــێ .هــای دنیــای بـێ وەفــا .تـۆ پێـت وایـە کاک دوکتــور دەســتی خســتووەتە ســەر
شــانی فات ـم و ئــەو کچــە ،یــان دەســتی ل ـە پشــتەوەیە؟ 
چاوێک لە وێنەکە دەکات .
 دەستی لە پشتەوەیە . باشـە ئــەو کاک دوکتــورە زانایـە بـۆ وای بـە ســەرهات؟ حەیــف .جــاران دەیــان گــوتدوکتــور گوتوویەتـی ئــەم رێژیمـە بیسـت و پێنـج ســاڵ دەوامـی دەبــێ .ئــەی کــوا؟ 
سەری لە سەر وێنەکە هەڵدێنێ .هەناسەیەکی قووڵ هەڵدەکێشێ .
 دایکت ساڵێك دوای ئەو وێنەیە رۆیشتە دەرێ . بابەحاجی دایکم کەنگێ لە گەڵ باوکم ئاشنا بوو؟ چاو لە چاوی دەکات .ترسێکی نامۆ لە چاویدا پنگی خواردووەتەوە .
 ژیــان زۆر کورتتــرە لــەوەی پێمــان وایــە .مـن ماویەکـە تــەواو هەسـت دەکــەم مــردن لێـمنزیکــە .دوێنـێ شــەوێ خەونـم بـە نەنکتــەوە دیــت .
چاویلکەکەی لە چاوی دەردێنێ و دەیخاتە گیرفانییەوە .
 ڕاســتییەکان ناگۆڕدریـن چ بیزانیـن و چ نەیزانیــن .بۆیـە باشــترە بیزانیــن .پیشــتر زۆرمبــۆ گێڕاویەتیــەوە دایکتیــان بـە چــەک ورەختــەوە لـە نێـو شــار گــرت .
ویســتیان ئێعدام ـی کــەن .خــۆم ب ـە ئــاو و ئــاوردادا ت ـا توانی ـم پێ ـش ب ـە ئێعدامەکــەی
بگــرم .چەن ـد جــاران چووم ـە تــاران .ئــەودەم ســەد هــەزار تمەن ـم بەرتی ـل دا .
دەنگی دەلەرزێ .فرمێسکێک لە چاویدا قەتیس بووە .
 بابەحاجی زۆرت ئەو  قسانە بۆ گێڕاومەتەوە .بۆ خۆت ناڕەحەت دەکەی مەیگێڕەوە . رەعنـا گیــان زۆر شـت هەیـە تـۆ نایزانــی .پێـم وایـە ئەمــڕۆ وەختـی هاتــووە .ناچــارمپێـت بڵێــم .
فاتم و ئەحمەد قەتیان زەماوەند نەکرد .فاتم لە زیندان بوو ،ئەحمەد شەهید کرا .
 یانی هەر دەزگیران بوون؟  نا تەنیا جیران بووین .52
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 ئەوە دەڵێی چی بابەحاجی؟  م ـن چەن ـد جــار چووم ـە تــاران  ...ئــەو شــەوەی فاتمیــان بــرد ئێعدام ـی کــەن .لەب ـنپەتکــی ســێدارە رزگارم کــرد .مــن  ...مــن  ...مــن نەمهێشــت ئێعدامــی کــەن .ئــەو
کافرانـە کچیــان ئێعــدام نەدەکــرد .تـۆ شــوکور جحێڵـی دەزانـی دەڵێـم چــی .شــەوی ئێعــدام
کچانیــان ل ـە پاســدارێک مــارە دەکــرد ...
سەری لە گێژەوە دێ .
 یانی چی بابە گیان یانی ... دوای هەشـت مانـگ بەریانــدا .کـە هاتـە دەرێ .تووشـی خەمۆکـی ببــوو .رۆژبـە رۆژلێـی پیســتر دەکــرد .هەفتەیــەک دوای ئــەوەی تـۆ لـە دایـک بــووی .خــۆی خنکانـد  . .
 ) (٤
بە دەنگی ویبری مۆبایلەکەی ،وەخەبەر هات .
 ئەلۆ سەعات شەشی ئێوارێ وەرە چواڕای سەنگینی .سەمەندێکی سپیم پێیە . زۆر باشە .چاوێ ـک ل ـە ســەعاتی مۆبایلەکــەی دەکات .ســەعات پێنجــە .یــەک ســەعاتی کات
مــاوە .هەڵدەســتێ و خــۆی حــازر دەکات .دیســان ســەیری ســەعاتەکە دەکات .هێشــتا چـل
دەقــەی مــاوە .ب ـێ ئۆقرەیــە .ئاراوقــارای ل ـێ هەڵگیــراوە .دەس ـت دەداتــە .ســاکەکەی و
وەرێ دەکــەوێ .
ســەعات پێنـج و نیــوە و ئــەو لەوێیــە .هەسـت دەکات دەقــەکان وەک جیریــان لێهاتــووە و
تـا ئەبــەد هــەر خــۆ دەکێشــنەوە و درێـژ دەبنــەوە .شــەقامەکە پــڕە لـە خەڵـک و ماشــێنێکی
زۆر لـە هاتــوو چــۆدان .لـە پەنـا دیــواری خاکـە چۆڵەکــەی بەرانبــەر دوکانـی ســەنگینی
ڕاوەســتاوە .چــاوی لـە سەرماشــێنەکانە ئەســپی خەیــاڵ دەیڕفێنــێ .
 تۆ تەنیا وێنەیەکیم بۆ بێنە .ئەوەی دیکەی لە سەر من . باشە دەتوانم بپرسم چۆنی دەکوژی؟  زۆر پرسیار کردن باش نییە . من پوڵت پێدەدەم .حەقی خۆشمە بزانم چ دەکەی .خەبات رەسووڵی
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 پێـت دەڵێــم ،بــەاڵم  ...بێجگـە لـە خــۆت بـە هەرکەسـی دیکـە بڵێـی ســیحرەکە بەتــاڵدەبێتــەوە و کار نــاکات .
 دڵنیابە مەگەر گۆڕ لێم ببیستێ خەلیفە ژن . وینەکــەی لـە ســەر بووکەڵەیەکـی پــەڕۆ دادەنێــم .دوعایەکـە دەیخۆێنـم و فــووی بـەســەر دادەکــەم .دەرزییــەک ل ـە ســەر دڵــی ،یــان ل ـە نێ ـو چاوان ـی دەچەقێنــم .س ـێ رۆژی
پێناچــێ .کابــرا دەکــوژرێ .
بایەکی ســارد هەڵیکردووە .هەردوو دەســتی دەخاتە گیرفانی باڵتەکەیەوە .ســەمەندێکی
ســپی دوورت ـر لــەو ڕای دەگرێــت .ب ـە پەل ـە بــۆالی دەچێــت .ت ـا دەگات ـە ک ـن ســەمەندەکە
کچێکــی جحێــڵ لێــی دادەبــەزێ و دەپەرێتــەوە ئەوبــەری شــەقام .هەنگاوەکانــی شــل
دەبێتــەوە و دەگەڕێتــەوە ب ـن دیــواری خاک ـە بەتاڵەک ـە و دیســان چــاوەڕوان ڕادەوەســتێتەوە.
هەورە رەشــەکان ئاســمانیان تەنییوە .باران دەسـت پێ دەکات .دەچێتە ئەوبەری شــەقامەکە
و لــە بــن دیــواری ئەپارتوومانێــک ڕادەوەســتێ .خەڵــک لــە ترســی تەڕبــوون وەهــەاڵت
هــەاڵت کەوتــوون .لـە کەمتـر لـە دوو دەقــەدا شــەقام چــۆڵ دەبــێ .تەنیـا ماشــێنە تەڕەکانـن
بــە شــەقامەکەدا تێدەپــەڕن .چــاوی دەقووچێنــێ و گــۆێ هەڵدەخــات .دەنگــی خشــەی
تەگــەری ماشــێنەکان و وش ـە وش ـی ب ـا و دەنگ ـی بــاران .ب ـۆ چەن ـد چرکەیــەک چــاوی
ناکاتــەوە .پاشــان چاوێکـی دیکـە لـە ســەعاتەکەی دەکات .شــەش و دە دەقەیــە .نایــات.
بــەرەو ماڵـێ وەڕێ دەکــەوێ .لـە ترسـی تــەڕ بــوون بـن دیــوار و بـن دیــوار دەڕوات .دەگاتــەوە
ســەری کۆاڵنـی خۆیــان .ســەمەندێکی ســپی لــەوێ رایگرتــووە .بەتەنیشــتی دا تێدەپــەڕێ.
دەنگــی کپــی دەرکــە کردنــەوەی ماشــێن دێ .ئــاوڕ دەداتــەوە ،پیاوێکــی کورتەبااڵیــە
عەینەکێکـی ڕەشـی لـە چــاو دایــە .بـە دەسـت ئامــاژەی پێــدەکات کـە بچـێ بـۆ الی .
 ) (٥
هاڵەکـە شــەش فەڕشـی ســووری لـێ ڕاخــراوە .لـە  زۆربــەی دیــوارەکان وێنــەی مزگــەو 
ت
و کەعبـە و ئایەتـی قورئــان هەڵواســراوە .خەلیفــەژن لـە قــەراخ دیوارێـک لـە ســەر بەرمالێـك
دانیشــتووە و پاڵی بە پشــتییەکەوە داوە .پیرێژنێکی ڕەش ئەســمەری پەنجاوشــەش ســاڵەیە،
لەچکەیەکـی ســپی بـە ســەریداداوە .تەزبێحێکـی رەشـی لەمـل کــردووە .لـە چەنـد جێــگای
تەزبێحەکـە بـە دەرزیلــەی زۆر چکۆلـە زکرەکانـی نیشــانە کــردووە .
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رەعنــا لــە ڕواڵەتــی دایەخەلیفــە ورد بووەتــەوە و چووەتــە نێــو خەیاڵــەوە .بــە دەنگــی
خەلیفــەژن ڕادەچڵەکــێ .
 وێنەیت بۆ پەیدا دەبێ؟  دایەخەلیفە بڕێک خراپ لە شــتەکە تێگەیشــتووی .ڕاســتە ئەو کابرایە دەســتدرێژیکردووەتـە ســەر دایکــم ،بــەاڵم هەرچـی بـێ ئــەو باوکـی منــە .
 اللە اکبررەعنا لە خەلیفەژن نزیکتر دەبێتەوە .
 مـن دەزانـم بابـە خەلیفـە دەتوانـێ هاوکاریـم بــکات .زۆربــەی پاســدارەکانی ئــەوکاتدەناســێ .
خەلیفــەژن بـە بیســتنی ئــەم قســەیە بڕێـک خــۆی کـۆ دەکاتــەوە و بـە مــۆڕەوە لـە رەعنـا
دەڕوانــێ .
رەعنا زوو لە هەستی خەلیفەژن تێدەگات .قسەکە بادەداتەوە .
 م ـن دەزان ـم باب ـە خەلیف ـە ل ـە ئــاوی شــەو پارێ ـز دەکات ،بــەاڵم پیاوێک ـی دنیادیدەیــە.ســاردوگەرمی ڕۆژگاری چەشــتووە .ل ـە خەم ـی م ـن تێــدەگات .
دەستی خەلیفەژن دەگرێ و دادێتەوە و ماچی دەکات .
 دایەخەلیفـە شــەرت بـێ بابەخەلیفـە باوکمـم بـۆ ببینێتــەوە منیـش شــیرنییەکی چاکـیبدەمــێ .
خەلیفەژن دوو سێ جار دەکۆخێ .دەستی لە نێو دەستی رەعنا رادەپسکێنێ .
 بابەخەلیفــە پێویســتی بــە ماڵــی دنیــا نییــە ،ئەگــەر پووڵیكیــش وەردەگــرێ بــۆهەڵســووڕاندنی خانەقــا و ئــەو هەمــوو دەروێــش و ســۆفییەیە .
 دایەخەلیفە دەزانم .چەند بفەرموون دەیهێنمە خزمەتتان؟  لــە دەرێ چــاوەڕێ بــە بــا لەگــەڵ بابەخەلیفــە قســە بکــەم ،چــی فەرمــوو ئاگادارتــاندەکەمــەوە.
رەعن ـا هەڵدەســتێتە ســەر پ ـێ و ل ـە دەرکــەی هاڵەکــەوە دەچێت ـە دەرێ .ژوورێک ـی س ـێ
لــە چــوارە و دوو ژنــە قەرەواشــی هاوتەمەنــی خەلیفــەژن چــاوەوڕوان دانیشــتوون .رەعنــا
بـێ دەنـگ لـە پەنایــان دادەنیشــێ .ژنــەکان باسـی وەرگرتنـی دواییـن یارانەیــان دەکــەن و
خۆیــان لـە یارانـە و جێژنانــەی نــەورۆز خــۆش کــردووە .چارەگێـک دوایــە .زەنگـی دیــوی
خەلیفــەژن  وەدەنــگ دێ و یەکێــک لــە ژنــەکان بــە پەلــە خــۆی دەگەیەنێتــە خزمــەت
خەبات رەسووڵی
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دایەخەلیفــە .چەنــد دەقــە دواتــر دیتــە دەرێ و روو دەکاتــە رەعنــا و دەڵــێ بابــە خەلیفــ ە
فەرموویەتـی  -ســبەینێ ســەعات پێنـج تەلەفوونـی بـۆ دەکەیـن و پێـی دەڵێیـن چ بــکات .
 ) (٦
لــەو شــەوەوەی بابەحاج ـی ڕاســتییەکانی ژیان ـی دای ـک وباب ـی پ ـێ کوتــووە ،هەس ـ 
ت
دەکات ســەر دڵـی خـڕ بووەتــەوە .جارناجــار هێڵنجـی دێ و ســەری لـە گێــژەوە دێ ،ئەگــەر
ل ـە کچێن ـی خــۆی دڵنی ـا نەبوایــە ،گومان ـی دووگیــان بوون ـی ل ـە خــۆی دەکــرد .جــاری
وایـە ترســێک ڕوحـی دادەگــرێ ،بــەاڵم زۆر زوو خــۆی ســەرکۆنە دەکات .باشـە لـە کــێ؟ 
کابــرا ســواری ماشــێنەکەی بــووەوە .ب ـە جــۆرە دڵەڕاوکێیەکــەوە لێ ـی دەڕوانــێ .بــاران
نـم نـم دەبــارێ .لەچکەکــەی بـە قژەکانییــەوە نووســاوە .لـە بەرانبــەر شووشــەی تەنیشــتی
شــۆفیر ڕاوەســتاوە و چــاوی لـە کابــرا بڕیــوە .بەســەر ئامــاژەی پـێ دەکات بســووڕێتەوە و
ســوار بــێ .ترســێکی نام ـۆ دەیهەژێنــێ .
ســوار دەبـێ هەردووکیــان بـە بـێ دەنگـی چاویــان بڕیوەتـە فڵچــەی ماشــێنەکە .لـە بـێ
دەنگـی ئەوانــدا دەنگـی جیــڕەی فڵچەکـە ئەشــکەنجەی ڕوحیــان دەدات .پــاش ماوەیــەک
بـێ دەنگـی کابــرا ڕوو وەردەســووڕێنێ و دەسـت دەکات بـە قسـە کــردن .ئــەو تەنیـا ســەیری
لێوەکان ـی دەکات .لێوەکان ـی ب ـە خێرای ـی دەور هەڵدەگــرن .پــاش ماوەیــەک ل ـە خێرای ـی
دەکــەون .شـل دەبنــەوە و رادەوەســتن .
هــەر ئەوەنــدە حاڵــی بــووە .کابــرا ئادرەســی باوکــی هێنــاوە ،بــەاڵم لــە بەرانبــەر دە
میلێــۆن تمەنــدا حــازرە بیداتــێ .دەســت دەخاتــە نێوجانتاکــەی و دەفتــەری چەکەکــەی
دێنێتـە دەرێ .دەینووسـێ و ئیمــزای دەکات .کابــرا کاغەزێکـی دەداتــێ .ئەویـش کووتـە
کاغەزێک ـی دەداتــێ .دادەبــەزێ و  بــەرەو ماڵ ـێ وەڕێدەکــەوێ ،تەنانــەت ناوێــرێ چــاو ل ـە
کاغەزەکـە بــکات و بزانـێ باوکـی خەڵکـی کام شــارە .ترســێکی نامـۆ تێکــەڵ بـە هێڵنـج
دەبــێ .ل ـە قــەڕاخ شــەقامەکە ل ـە ســەر جۆگەلــەی شــەقامەکە دادێتــەوە و دەڕشــێتەوە و
زەرداوێک ـی بۆگەنی ـو دێنێتــەوە .
لــە بەردەرکــەی ماڵــێ دەوێــرێ چاوێــک لــە کاغەزەکــە بــکات .خــۆڕەم ئابــاد-
بیمارســتانی شــەهید ڕەحیمــی  ...لـە ترسـی تەڕبوونـی کاغەزەکـە زوو گرمۆڵــەی دەکات
و دەیخاتــە نێــو گیرفانــی مانتۆکەیــەوە .
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 ) (٧
هەسـت بـە زل بوونـی زگـی دەکات ،تەنانــەت بابەحاجیـش بـە مــۆڕەوە چــاوی لێــدەکات.
زگـی بەقــەت ژنێکـی سـێ مانـگ دووگیانـی لێهاتــووە .نەخۆشــخانەی بــۆکان دەزگای
ســۆنۆگرافییەکەی تێکچــووە ،داینــاوە یەکجــاری ل ـە خــوڕەم ئابــاد بچێت ـە ســۆنۆگرافی.
ترسـی وەرهــەم هەڵێنانـی هەیــە .بـە بابەحاجیشـی کوتــووە .
 وەک چووڕی شیر پاکم .ت ـا گەیشــتە خــوڕەم ئابــاد زگ ـی بــەرەو شــەش مانگ ـە دەچــوو .پشــووی زوو زوو ســوار
دەبــێ .پش ـت ئێش ـە و الق ئێش ـە بڕســتی ل ـێ بڕیــوە .
بابەحاجــی لەگــەڵ نەبوایــە وەزعــی شــڕ دەبــوو .پیــرە پیاوێــک و ژنێکــی دووگیــان
ل ـە شــەقامەکانی خــوڕەم ئابــاد دەســووڕێنەوە .وردە وردە نائومێــدن ل ـە دیتنــەوەی .دەچن ـە
هەرکــوێ ســۆراخی دەکــەن لــەوێ نەمــاوە و پێشــتر لــەوێ بــووە .دواییـن ئــادرەس پارکێکـە
کــە لــەوێ دیتوویانــە .مۆعتــادە و پیــرە و بــێ ئەنــوا .رەعنــا هێشــتا بــاش نازانــێ بــۆ
دەیــەوێ بیبینــێ .لەوانەیـە لـە ســەرەتای شۆڕشـی گەالنـی ئێرانــدا ســەد کچیــان لـێ مــارە
کردبــێ .زۆر جــار بی ـر لــەوە دەکاتــەوە باش ـە ئــەوە دیتیش ـت چ دەگــۆڕدرێ؟ هەســتێکی
نامـۆ لێخــەی نابێتــەوە و هــەر بـۆ پێشــەوەی پەلکێـش دەکات .تەوژمـی خوێنــە ،یــان تۆڵەیـە
بـە خۆشـی نازانــێ .ئــەو باپیــرە فەقیرەشـی بـە دوای خۆیــدا ســەرگەردانی ئــەو شــەقامانە
کــردووە ،کەچ ـی ببین ـێ مۆعتادێــک؟ 
حاجــی وەک بــە ئەرکــی سەرشــانی خــۆی بزانــێ بــێ دەنــگ وەدووی نەوەکــەی
کەوتــووە و هیــچ ناڵــێ .
ئێوارەیەکــی درەنــگ وەخــت دەیبینــەوە .پشــتی کــوڕ بووەتــەوە و لووتــی خەریکــە لــە
ئــەرزی دەخشــکێ .جلوبەرگێک ـی پی ـس و چڵکن ـی ل ـە بــەر دایــە .چرچ ـی نێوچاوان ـی
ســەرنجی رەعنـا ڕادەکێشـێ و چــاوی لێهەڵناگــرێ .بـە  تەنیشــتی دا تێدەپــەڕن .بابەحاجـی
دەیــەوێ لێـی بچێتـە پێشــێ .رەعنـا تونـد دەســتی دەکێشـێ و دوری دەخاتــەوە .گریانێکـی
پنــگ خــواردوو گەروویــان دەگوشــێ .پیــرە هــەر ئاگاشــی لــەو بەزمــە نییــە .ســەری
بەرداوەتــەوە و لــە ســووچێکی پــارک خــۆی لــە بــەر تــاوی بــێ هێــزی ئێــوارەی پاییــز
هەڵخســتووە .
زیاتـر لـە پــازدە ســەعاتە بەڕێــوەن .هەردووکیــان لـە پەڕوپـۆ کەوتــوون .زگـی رەعنـا بــەرەو
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هەش ـت مانــگان دەچــێ .بابەحاج ـی قورســاییەکی نام ـۆ کەوتووەت ـە ســەر شــانی .هەس ـ 
ت
ب ـە ب ـێ کەس ـی و تەنیاییەک ـی ل ـە ڕادەبــەدەر دەکات .شــەوێ ل ـە تــاوی ئــازاری پش ـت و
القـی خــەوی لێناکــەوێ .بەرەبــەری بەیانـی بـۆ نوێــژی بەیانـی لـە جـێ دێتـە دەرێ .بـە
تەنیش ـت ژوورەکــەی رەعن ـا داتێپــەڕ دەبــێ .ب ـە سەرســووڕمانەوە دەبێنــێ .رەعن ـا ل ـە نێ ـو
جێگاکەیــدا نەمــاوە .
 ) (٨
لـە نێومێشــکیدا کوندێـک هێالنــەی چـێ کــردووە .جارناجارێـک دەنگـی دێ .جــار 
ی
وای ـە نینۆک ـە درێژەکان ـی ل ـە مێشــکی دەگیرێن ـێ و جنچکێ ـک لێــده کات ـه وه .هەس ـت
دەکات مێشــکی چۆڕچــۆڕ خۆێنــێ لــێ دەتکــێ ،بــە دندووکــی شــوێنێکی مێشــکی
هەڵدەکۆڵــێ ،هەڵیدەکۆڵـێ تـا دەگاتـە کاســەڵەی مێشــکی .ئێســکی ســەری بـە هــەر جــارە
دنــدووک لێدان ـی کوندەک ـە تەقــەی ل ـێ هەڵدەســتێ .
دەســووڕێتەوە .نازانـێ دەبـێ چ بــکات .لـە ژوورێ وەدەر دەکــەوێ و دەچێتـە حەســارێ.
ســەرمای بەیانـی دەخزێتـە نێـو ئێســکەکانییەوە .چاوێـک لـە حەوشــەکە دەکات .بـە خــۆی
دەڵ ـێ کات ـی هاتــووە .بــەرەو حەمام ـە کۆنەکــەی نێ ـو حەوش ـە ک ـە ئێســتا کردوویانەت ـە
عەمبــاری دەچــێ و دەرکەکــەی بــە جیــڕە جیــڕ دەکاتــەوە .تەپوتــۆز و تاریکــی نێــو
حەمامەکـە بـۆ ســاتێک ڕایدەگــرێ .دەچێتـە ژوورێ و پــاش ماوەیــەک بـە پێمەڕەیەکـی
کۆنــەوە دێتـە دەرێ .دەچێتـە ناوەنــدی باخچــەی حەســارێ و سـێ شــەقاو بــەرەو خانووەکـە
هەڵدێنێتــەوە و ڕادەوەســتێ .دیســان دەنگـی کوندەکـە کاسـی دەکات .بـە هــەردوو دەســتی
کاســەڵەی ســەری دەگــرێ و دەیکوشــێ .پێـی خۆشـە ســەری بتەقـێ و ڕزگاری بێــت .بـۆ
چەند ســاتێک هەڵدەترووشــکێ .پاشــان هەڵدەســتێ و دەسـت دەکات بە ئەرزی هەڵکەندن.
زۆر زوو گــەرم دادێ و لەشـی  وەســەر ئارەقـە هەڵدەکشــێ .کاتژمێرێـک زیاتــرە خەریکـە
بـە هانکـە هانـک ئــەرزی هەڵدەکەنــێ .نووکـی پێمەرەکـە دەگاتـە شــتێکی ڕەق .دادێتــەوە
و بـە لەپـی دەســتی گڵەکـە ال دەدات .پــاش هەوڵێکـی زۆر یەخدانێکـی ژەنــگاوی قووپــاو
ل ـە ب ـن گڵ دێنێت ـە دەرێ .دادەنیش ـێ و پشــتی پێــوە دەنــێ .بۆن ـی گڵ ـی تــەڕ حەســاری
داگرتــووە .وەردەســووڕێ و هەڵدەســتێتە ســەر پــێ و بــە پێمەڕەکــە وەردەگەڕێتــە ســەر
قفڵ ـی یەخدانەک ـە و دەیشــکێنێ .دەســتەکانی ب ـە لــەرزە لــەرز دەبات ـە پێش ـێ و دەرکــەی
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یەخدانەکــە هەڵدەداتــەوە .لەگــەڵ هەڵدانــەوەی دەرکــی یەخدانەکــە ،وەک ســۆبەیە 
ک
یەخدانەکــە دەگرپێنــێ و دووکەڵێکــی ڕەش بــە ســەروچاوی حاجیــدا دەکــرێ .بــە پەلــە
ســەری دەکشــێنێتەوە و واق وڕمــاو لـە نێـو یەخدانەکـە دەڕوانــێ .پــاش چەنـد چرکەیــەک
بەرچــاوی ڕوون دەبێتــەوە و کالشــێنکۆفە لـە پــەڕۆ پێچراوەکــەی و ئاڵبۆمەکــەی دەبینێــت.
دەســت درێــژ دەکات و وەک دەســت بــۆ بۆمبێــک بــەرێ بــە ئەســپایی دەســت دەداتــە
ئاڵبۆمەکـە و دەیهێنێتـە دەرێ .یەخدانەکـە وەک دێوێکـی دەم داچەقیـو لـە پەنـا گڵکـۆ
بەتاڵەکــەی بەج ـێ دەێڵێ ـت و دەچێتــەوە ژوورێ .
 ) (٩
حاج ـی یەکــەم الپــەڕەی ک ـە هەڵــداوە وێنــەی باوک ـی باب ـە گــەورە  –ڕەحمــان ئاغــا -
بــوو .بـە خــۆی و بیسـت ســوار دەســتەونەزەر لـە خزمــەت ســەردار عەزیزخــان ڕاوەســتا بــوون .
حاجــی لــە دەموچــاوی ڕەحمــان ئاغــا خــورد بــووەوە .ڕەحمــان ئاغــا مۆڕەیەکــی لــێ
کــرد .حاجـی بـە دڵپڕییــەوە دیســان ســەیری باوکـی بابـە گــەورەی کــرد و لـە بـن لێویــەوە
ورتەیەک ـی کــرد .
ڕەحمان ئاغا وەک ئاورت بە پووشەوە نابێ گڕی گرت و بە سەر حاجیدا ڕووخا .
 ئــەوە ئــەو بۆڵ ـە بۆڵ ـە چیی ـە دەیکــەی کــوڕە؟ باپیــرت پیــاو نەبــوو ،ب ـۆ جنێ ـو ب ـە م ـندەدەی .
 جنێو نادەم ،بەاڵم خۆزگە دنیا وای لێ نەدەهات  ...بێکەس کووژیان کردین .ســوارەکان لـە نێـو حەوشــەکە دا جیــان نابێتــەوە .ئیــزن لـە ڕەحمــان ئاغـا دەخــوازن بچنـە
دەرێ ڕاوەســتن .ڕەحمان ئاغا ئیزنیان دەدا و بە ریز لە بەردەرکە ڕادەوەســتن .ڕەحمان ئاغا
لـە نێـو  حەســارەکە دا دێ و دەچــێ .خەنجەرێکـی دەبانـی لـە نێـو پشــتێنە گرێچنەکــەی
نــاوە .کەواپانتۆڵێکــی بــۆری لــە بەردایــە .ریشــی پــاک پــاک تاشــیوە و ســمێڵێکی
ئەســتووری ڕەش ـی هێشــتووەتەوە .دیــارە ل ـە نێوەنــدی تەمەنییەت ـی و هێشــتا زۆری مــاوە
بـۆ بەشــداری لـە شــەڕەکانی ســەردەمی مەشــڕووتە .حاجـی پیــرە و تاقەتـی مــۆڕە مــۆڕی
باوک ـی باب ـە گــەورەی نەمــاوە .وەک هەمــووی ل ـە بــەر ب ـێ پێن ـج الپــەڕەی ئاڵبۆمەک ـە
هەڵدەداتــەوە و ڕێ ـک دەچێت ـە ســەر الپــەڕەی وێنەکان ـی فاتــم .
الپــەڕەی وێنەکانـی باپیـر و بــاوک و مامــەکان هەموویــان وێکــڕا دەنەڕێنـن و هاواریــان
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لـێ هەڵدەســتێ .
فات ـم پشــتی کردووەت ـە وێنەکــە .حاج ـی بانگ ـی دەکات .فات ـم ئــاوڕی ل ـێ ناداتــەوە.
حاجـی ژن تفێـك لـە فاتـم دەکات و دەڵـێ  –ئەمــرت نەمێنـێ وات لێهاتــووە جوابـی باوکـت
نادەیــەوە .
فاتـم دەڵـێ  –دایـە تـۆ ئــاگات لـە رەعنـا هەیـە چـی بـە ســەر هاتــووە .باوکـم کەمتــەر
خەمـی کــردووە .کچەکــەم ئــاوارەی کوچـە و کــۆاڵن بــووە .
 چـم لـە دەسـت هــات کــردم .پــاش بیســتنی بـە ســەرهاتی تـۆ شــێت و هــار بــوو .خــۆیبـە دارودیــوار دادەدا .نازانـم بـە دوای چییــەوە بــوو .هیچـی بـە مـن نەدەگــوت .حەفتەیــەک
لــەوە پێـش خەلیفـە پەیامـی بـۆ نــاردووم دەڵـێ کچەکــەت بـە دووی نێــوی پاســدارێکەوەیە،
ئیتالعــات بزانـێ لـە شــتێکی وا دەگــەڕێ بـێ ســەر و شــوێنی دەکــەن دەڵێـی چــی ،چـی
بکــەم؟ 
ناچــار بەخــۆم هەســتاوم چوومەتـە کنــی .پوڵێکـم ئاخنییوەتـە نێـو گیرفانـی هــەر لەخــۆوە
ئادرەسـی مۆعتادێکمــان داوتـێ لـە خــوڕەم ئابــاد .هەســتاوم بـە ڕێشـی ســپییەوە لـە گەڵـی
تـا خــوڕەم ئابــاد چــووم .دەی لــەوە زیاتـر چ بکــەم .
فاتـم بـە دەم گریانــەوە ڕوو وەردەگێــڕێ و دەڵـێ  –بـۆ نایبەیـە دوکتــور نابینـی وەرهەمـی
هەڵناوە؟ 
 مـن نازانـم وەرهەمـە چیـە هــەر ئەوەنــدە دەزانـم بـە حەفتەیــەک وای لێهــات .دەی بــەمبیبینمــەوە دەیبــەم بـۆ نایبــەم .
 بابــە ئــەوەی بــە ســەر منتــان هێنــا بــا بەســەر ئــەو کچۆڵەیــە نەیــەت .حاجــی لــەداخ ـی ئــەو قســەیەی فات ـم بــەری چــاوی ڕەش دەبــێ .ئاڵبۆمەک ـە دادەخــات .حاج ـی ژن
دەیەویس ـت بڵــێ -ئەیــاڕۆ فات ـم ب ـۆ ئێم ـە چمــان کــردووە ،بــەاڵم فری ـا نەکــەوت .فاتمی ـش
هێشــتا تــەواو نـە چووبــووەوە جێـی خــۆی و خەریـک بــوو جێــگای  خــۆش دەکــرد .دەرکــەی
ل ـە ســەر داخــرا .
 ) (١٠
چــاو لـە دەموچــاوی دەکات .دەموچــاو باریـک و زەردەڵەیــە .بڕێـک لـە قــژە زەردەکــە 
ی
لـە بـن لەچکەکەیــەوە هاتووەتـە دەرێ .لێــوی ســپی هەڵگــەڕاوە و ویشـک ویشــکە .دەســتی
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دەگــرێ و بانگـی دەکات .
 خانــم ،خانـم هەســتە  ...تکایـە هەســتە .شـا ئــەو بەدبەختییــەی تووشـی خۆمـم کــرد.ئــەوە کێیــە؟ ئێســتا مـن ئــەوە بـۆ کــوێ بــەرم .
لــە پــڕ جووڵەیــەک دەکا و ســەری هەڵدێنــێ .دەســت دەکات بــە ڕشــانەوە .خوێــن
دەڕشــێتەوە .نێ ـو ماشــێنەکەی پ ـڕ دەب ـێ ل ـە خوێــن .ل ـە نێ ـو خوێنەک ـە دا لەت ـە گۆشــتی
ســپی چکۆلــە چکۆلــەی تێدایــە .بۆنــی خوێــن کاســی دەکات .
قڵـپ قڵـپ خوێـن دێنێتــەوە .پــاش کەمێـک ڕشــانەوەکەی ڕادەوەســتێ .بـە دەســتە بـێ
ێ هێزانـە ســەری هەڵدەبــڕێ و ســەیری دەکات .
هێزەکانـی دەمـی دەســڕێت و زۆر بـ 
 باشتری؟ مووەکانی ڕژاوەتە سەر دەموچاوی .
سەری تەکانێک دەدات وەک بییەوێ بڵێ باشترم .
 ماڵتان لە کوێێە؟ بتبەمە کوێ؟  بمبە بۆ نەخۆشخانە . ئاخە ناڵێن  ...ئەو ژنە لە کوێ منداڵی بووە .کوا مێردەکەی؟ کوا منداڵەکەی؟  من هێشتا کچم .نازانێ بڵێ چی .
دەڵێ  –ئەی ئەو منداڵەی فڕێت دا نێو چۆمەکەوە منداڵی تۆ نەبوو؟ 
تاقەتی قسە کردنی نییە .زۆر لە خۆی دەکات .
دەڵێ -منداڵ نەبوو .
 ئەی چ بوو؟  نازانم .ســەری بــەر دەداتــەوە و ڕادەکشــێتەوە .ماشــێنەکە هەڵــدەکات و بــەرەو نەخۆشــخانە وەڕێ
دەکــەوێ .
 شومارە تەلەفوونی خزمەکانتم دەیە با زەنگیان بۆ لێدەم .ب ـە زەحمــەت شــومارەکەیانی پ ـێ دەڵــێ .زوو زەن ـگ لێــدەدات .کــەس وەاڵم ناداتــەوە.
دیســان دەیگرێتــەوە .پیــرە پیاوێـک وەاڵم دەداتــەوە زۆر بـە کورتـی هەمــوو بە ســەرهاتەکەی
بـۆ دەگێڕێتــەوە .دەڵـێ ئێســتا خــۆم دەگەیەنمـە نەخۆشــخانە .
لـە بەردەرکــەی نەخۆشــخانە ماشــێنەکە پــارک دەکات و بـە پەلـە دادەبــەزێ .دەرکــەی
خەبات رەسووڵی
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پشــتەوە دەکاتــەوە .
 خانم هەستە با بتبەمە نەخۆشخانە .وەاڵم ناداتــەوە .قۆڵــی دەگــرێ و رایدەوەشــێنێ .لــە جووڵــە کەوتــووە .ســەری دەباتــە
ژوورێ و دەســتی دەگــرێ .دەســتی ســارد ســاردە .مــردووە .ســامێکی ســەیر دایدەگــرێ .بـە
خێرای ـی دەســتی بــەردەدات .دەرکــەی ماشــێنەکە هــەروا کراوەتــەوە .پەرســتارەکان دێ ـن و
تەرمەکــەی دەبەنـە ژوورێ .پــاڵ بـە ماشــینەکەوە دەدات و چــاوەڕێ دەمێنتــەوە خزمەکانـی
بگەنــێ .ســیگارێک دادەگیرســێنێ .ماشــێنەکان دێـن و دەچــن .بـە پەلـە ئامبواڵنســێک
دێ و خێرا دەرکەی لێدەکەنەوە .دووکەڵی ســیگارەکە بەرەو رەشــایی ئاســمان هەڵدەکشــێ.
المپـی دارتێلــەکان و رووناکایـی چراکانـی نەخۆشــخانە ناهێڵـن ئەســتێرەکان ببینــێ .

62

چەمەدانی بەتاڵ (کۆمەڵە چیرۆک)

رادیو
٧

وهبیرم نایه چهند وهخته لهنێو ئهم قهتارهداین .له نێوهڕاستى من و دایكى دانیشتووه .
خــۆى خزاندووهتـه پهنــام و سـهرى بـه شــانمهوه نــاوه و رادیۆكـ هى بـه ســینگیهوه نووســاندووه
و ئــارام خهوتــووه .بــه قســ هى كابــراى قاچاخچــى بــێ تــا دو ســهعاتى دیكــه دهگهینــه
ســتۆكهۆڵم .دوو ســاكمان پێیــه و رادیۆیهكــى كــۆن ،دوو مانگــه بــه دواى خۆمانــدا
رایاندهكێشــین .ئـهو سـهفهره لـه پێـى خســتووین ،بـهاڵم ســمكۆ لـه ئێمـه ماندووتــره .هێشــتا
ب ـۆ تهمهن ـى ئ ـهو س ـهفهرى ئــاوا قورس ـه .ئهم ـن ل ـهو باوخۆشــتریش بــووم ه ـهر پێ ـم وابــوو
دنیـا یانـى گوندهكـ هى ئێمـه .سـهرى خــراپ دانــاوه و نهرمـه پرخهیـهك دهكات .سـهرى راسـت
دهكهمـهوه .دهســتێك بـه مــووه نهرمهكانـى سـهرى دادێنــم .هـهوڵ دهدهم بـێ ئـهوهى وهخهبـهر
ب ـێ رادیۆك ـ هى ل ـێ وهربگــرم ،ب ـهاڵم توندت ـر ب ـه خۆی ـهوه دهگوش ـێ و ب ـه دهم خ ـهوهوه بڵم ـه
بڵمێــك دهكات .ســهیرێكى ســاعهتى مۆبایلهكــهم دهكــهم .ســهعات حــهوت و ده دهقیقــ هى
بهیانییــه .
 كــوڕم ســمكۆ ههڵناســتى درهنگـه ئێســتا دهاڵڵـهكان دێــن .هێشــتا قسـهكهم تـهواو نهبــووه
ل ـه دهركهیــان دا .ب ـه ناچــارى دهچ ـم دهرك ـه دهكهم ـهوه .س ـێ پیــاون و پیكابێكیــان ل ـه ب ـهر
دهركــه راگرتــووه .فهرموویــان دهكهمــه ژوورێ .ســمكۆ هــهروا خهوتــووه .دیســان بانگــى
دهكـهم پیــاوهكان دهڵێـن لێـى گـهڕێ بـا بخـهوێ .بـه نێـو ماڵهكـهدا دهســوورێنهوه و چــاو بـه
كهلوپهلهكانــدا دهخشــێنن .پاشــان دێن ـه س ـهر نــرخ دانــان .
 ئێ مامۆستا ئهو سهالجهیه به چهنده دهفرۆشى؟ خەبات رەسووڵی
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 دوو وهرق . دهوهڵ ـا وهره دوكان ـى بــراى خــۆت س ـهت قــات ل ـهوه باشــتر و گهورهتــرت دهدهم ـێ ب ـهوهرهقێــك .
 ئ هى به چهند باشه؟  پهنجا ههزار ههقى خۆیهتى .خوێن ـم ناگ ـهڕێ .وێــڕاى ئ ـهوان ب ـ ه نێ ـو ماڵهكهدادێ ـم و دهچــم .وهك ئ ـهوان ل ـه شــتهكان
خــورد دهبمـهوه .دهسـت دهدهمـه ههركامێكیــان هـهزار بیــرهوهرى ڕابــردووم لـێ زینــدوو دهبێتهوه.
ســمكۆ بــه دهنگــى ئێمــه وهخهبــهر دێ .هــهروا لــه نێــو جێگاكهدایــه و ســهیرمان دهكات.
دهاڵل ـهكان خهریك ـى س ـهودا و معامهل ـهن .مانــدوو بــووم .س ـهرم ل ـه گێــژهوه دێ .
دهاڵڵــهكان دێــن و دهچــن و ســمكۆش مــات مــات لــه ســهر جێوبانهكــ هى دانیشــتووه و
ســهیریان دهكات .قورســایی هــهواى ژوورێ تــهواو ههســت پێدهكــهم .چــاوم بــه ددانــه
زهردهكانـى كابــراى دهاڵڵ دهكـهوێ .ههسـت دهكـهم ورده ورده ددانـهكان زل دهبـن و لـه دهمـى
دێنـه دهرێ .ورده ورده دهاڵڵـهكان قهوارهیــان دهگــۆڕدرێ و لـه پێـش چــاوم دهبنـه ئهژدیهـا
و دهلرفێنــن .ئاگــر لــه كونــه لــووت و دهمیانــهوه دێتــه دهرێ .ڕوو دهكهنــه هــهر جێگایــه
دهیســووتێن .تلویزیۆنهكهیــان ســووتاند ،ســهالجهك هش ســووتا ،پــهردهكان گڕیــان گرتــووه و
دهســووتێن .مـن و ســمكۆ بـه پهلـه پـ هل دهسـت دهدهینـه رادیۆكـه و ناهێڵیـن ئاگـر بگــرێ 
ژن و پیاوێكـى پیــرى ئوروپایـی لهوبـهرهوه دانیشــتوون .سـهرى ههردووكیــان دهڵێـى بهفــرى
قهندیلــه .راســتهوخۆ ســهیرمان ناكــهن ،بــهاڵم ههســت دهكــهم لــه ژێرچاودێریــان دایــن.
جارناجارێك پێكهوه قسـهیهك دهكهن .لێیان دهترســم .هێشــتاش دهكرێ تووشـى گیروگرفتمان
ك ـهن .دهم ـهوێ چهن ـد ڕۆژێ ـك میوان ـى ئهحم ـهدى هاورێ ـم بی ـن و دوات ـر خۆمــان تهســلیمى
پۆلی ـس بكهیــن .ژن ـه پیرهك ـه  دهس ـت ب ـۆ ســاكهك هى دهبــات ،دهترس ـم تهلهفــون ب ـۆ پۆلی ـس
بــكات .گیانـم وهسـهر ئارهقـه كهوتــووه .دهبـێ لـه یهكـهم وێســتگه دابهزیـن و بـه قهتارێكـى
دیكـه برۆیــن .ورده ورده ســمكۆ دهبـێ لـه خـهو ههســتێنین .پیرێــژن پــاش چهنـد چركهیـهك
دهســتى لـه ســاكهك هى دێنێتـه دهرێ .عهینهكێكـى رهشـى بهدهســتهوهیه و لـه چــاوى دهكات.
ئارهقهیهك ـى ســارد ب ـه نێ ـو دهف ـى شــانمدا دهخزێت ـه خــوارێ .
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ر همهزان
ل ـە دەرکەیانــدا .دەرکــەم کــردەوە .دوو پیــاوی جیــران لەبــەر دەرک ـە ڕاوەســتابوون .پــا 
ش
چــاک و خۆش ـی گوتیــان :دەمانــەوێ ئیفتــاری رۆژی یەکشــەمە هەمــوو پێکــەوە نــان
بخۆیــن .دێــن؟ گوتــم :ئێســتا بڵێــم (ب ـە رۆژوو نابــم) ت ـا دنی ـا دنیای ـە یەکیــان مەرحەبــام
نــاکات .ناچــار گوتــم :هــەی مەبــارەک بــێ کــوڕە چــۆن نایەیــن؟ وەی بەســەرچاو.
گوتیــان :ئەگــەر وای ـە س ـی لیــرە وەرە خــوارێ .دەی باش ـە فەرمــوو ئــەوە س ـی لیــرە .
یەکشــەمە پێـش بانـگ چووینـە ئــەو جێگایــەی گوتبوویــان .هەمــوو جیرانــەکان لــەوێ
بــوون .کــەس هیچـی نەدەگــوت و بـێ دەنـگ دانیشــتبوون .لـە تورکیـە هەمــوو بەربانگێک
تــۆپ دەهاوێــن .دەنگـی تۆپەکـە هــات و بــوو بـە ڕفێـن رفێــن .یەکــەم کەوچکـم خــوارد.
تــرش وتی ـژ و چــەور .ئەوی ـش نــەک ئاســایی .کەوچکەکــەم پ ـڕ دەبــوو ل ـە رۆن .ئــەی
خودایـە باشـە ئێســتا چــۆن ئــەوە بخــۆم؟ گوتــم :نەیخــۆم دەڵێـن بـە رۆژوو نەبــووە .ناچــار ملـم
وەبەرنــا .دەمزانـی خۆکوشــتنە ،بــەاڵم تــازە بـە دنــدووک پێــوە ببــووم .وام دەخــوارد و مــڕە
مــڕم دەکــرد ،وەک ئــەوەی زۆرم برسـی بــێ .لـە نیــوەی نانەکــەدا بوویـن لـە پـڕ یەکیــان
گوتــی :دەسـت رابگــرن .دوعـا دەکەیــن .دەی باشــە .
دەســتمان بـۆ ئاســمان هەڵێنــا .یەکیــان دەســتی کــرد بـە دوعــای عەرەبـی گوتــن .دیاربــوو
خەڵکەکـە هیچـی لێـی حاڵـی نەدەبــوون ،چونکـە کابــرا دەیگــوت :بیســمیال هـی ڕەحمانـی
رەحیـم هەمــوو دەیانگــوت :ئامییــن .گوتــم :بـە خــودای تــەڕی لـێ حاڵین .هەر پێنج ســانییە
جارێـک هەمــوو دەیانگــوت :ئامییــن .ئاخــری دوعاکانیـش کابــرا گوتــی :ئەلفاتیحــا .لـە
دڵ ـی خۆمــدا گوتــم :ئەرێوەڵ ـا ئەلفاتیحــا .ئــەوە فاتیحــای مەعیــدەی من ـە بــەو خواردەن ـە
جوانەتــان ئــەم شــەو دەمکــوژن .دەی باشـە ئەڵفاتیحــا .هێشــتا بیســمیالم نەکردبــوو ،هەمــوو
دەســتیان بـە ریشــیاندا هێنــا .یانـی تــەواو بوویــن .پێـم ســەیر بــوو ،باشـە ئەوانـە چــۆن حەمـد
و قولهوئەڵاڵشــیان خوێنــدەوە؟ نانمــان تــەواو کــرد و هاتینــەوە ماڵــێ ،تـا بــەری بەیانـی لـە
جێــدا جینگڵـم دا .خــودا دەزانـێ چێشــتەکە ببــووە بەردێـک و لـە ســەر دڵـم النەدەچــوو .زوو
زوو قرپـی رۆنـم دێنــاوە .الســام علیـک یـا شــهرە رمضــان .
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ژنی
٧
نیو مجری
کاکـم کـە چــووە ژووری پشــتەوە بـە ئەســپایی بـە دوایــدا ڕۆیشــتم .دەمزانـی بـە دزییــەوە
خەریک ـی شــتێکە و پێ ـم ناڵــێ .ل ـە ب ـن دیــوارەی دیوەک ـە خــۆم مــات کــرد .ل ـە ئاوێنــەی
نێ ـو ژوورەکــەوە چــاوم ل ـە کاک ـم بــوو .هێــواش دەرکــەی مجریی ـە تەنەکەکــەی هەڵــداوە
و وێنەیەک ـی دەرهێنــا .ماوەیەک ـی زوو ل ـە وێنەک ـە ڕامــا .پاشــان دۆخینەکــەی کــردەوە
و وێنەکــەی ل ـە ســەر ئــەرزی دان ـا و ل ـە ســەر چــۆک دانیش ـت و دەســتی ب ـە دەســتپەڕ
لێــدان کــرد .م ـن ب ـە حــاڵ وێنەکــەم ل ـێ دیــار بــوو .ژنێ ـک ل ـە ســەر ئەنیشــکی درێ ـژ
ببــوو .هێشــوویەکی تــرێ بـە دەســتەوە بــوو .هێشــووەکەی لەســەر گیانـی دانـا بــوو .برێـک
مــووی ڕەش ل ـە ب ـن هێشــووە ترێکــەوە دیــار بــوون .کاک ـم ب ـێ تــرس لەوەیک ـە کــەس ل ـە
ماڵ ـێ نیی ـە ب ـە ئیشــتیا وەهانک ـە هان ـک کەوتبــوو .فڵق ـە فڵق ـی نێ ـو دەســتی لــەو ژووڕە
بـێ دەنگـە دا دەنگـی دەداوە .لەپـڕ بەڕەکــەی هەڵــداوە و خــۆی لـە ســەر ئەرزەکـە بەتــاڵ
کــرد .پێــش ئــەوەی پاتۆڵەکــەی هەڵکێشــێ مــن هەاڵتمــە کــۆاڵن و یەکســەر چوومــە
ماڵـی قاســم .شــەوێ لـە نێـو جێــگادا هەمــوو فکـر و زکــرم ئــەوە بــوو کـە هەمــوو خەویــان
لـێ بکــەوێ و مـن بچـم چــاو لـە وێنــەی ژنـی نێـو مجرییەکـە بکــەم .دەرکــەی مجریـم
کـە کــردەوە هەرچـی گــەڕام وێنەکــەم نەدیتــەوە ،دڵنیـا بــووم کاکـم جێگاکــەی گۆڕێــوە.
ل ـە پ ـڕ دەســتێک ل ـە ســەر شــانم دانــرا .لــەو تاریکییــەدا وەختابــوو زیــڕە بکــەم .ب ـە زۆری
پێـش دەمـم گــرت و هاوارەکــەم  لـە دەمـم دا کـپ کــرد .ئــاوڕم داوە ژنـی نێـو مجرییەکـە
لـە پشـت ســەرم ڕاوەســتابوو .زوو زانیـم خــەون دەبینــم .هەســتامە ســەر پــێ .ســەرم بـە حــاڵ
دەگەیشــتە مەمکەکانــی .دەســتم بــرد و ویســتم هێشــووە ترێک ـە البــەم .ب ـە چــاو مــۆڕەی
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ل ـێ کــردم .م ـن پێ ـم کــوت ئــەوە خەون ـە خ ـۆ ڕاســتی نییــە .بێڵ ـە بزان ـم چۆنــە .کەچ ـ 
ی
ئــەو دەســتی ڕەق کردبــوو نەیدەهێش ـت ترێک ـە البــەم .م ـن تــەواو ورووژا بــووم .لــەوە زیات ـر
خــۆم پـێ ڕانەگیــرا و پــڕم بـە هێشــووە ترێیەکــەدا کــرد .کـە چــاوم هەڵێنــا .نێـو ڕانـم تــەڕ
تــەڕ بــوو .لـە خۆشــیان وەختابــوو بفــڕم .دەمزانـی باڵـغ بــووم .قاسـم دەیکــوت مـن دەســتپەڕ
دەکــەم ئــاوم دێتــەوە .منیــش بــە درۆ کوتبــووم منیــش وام .قەرارمــان دانابــوو رۆژێــک
پێکــەوە دەســتپەڕ بکەی ـن بزانی ـن ک ـێ زووت ـر تــەواو دەبــێ .م ـن هــەر خــۆم دەدزییــەوە .ل ـە
جێگاکــەم هەســتام و لەســەر قــوون دانیشــتم .دیتـم هەمــوو لـە ســەر ســفرەی نانـی بەیانـی
دانیشــتوون و خەریک ـی نــان خواردنــن .مەالفەکــەم ل ـە ســەر خــۆم الدا و ب ـە ســەبرایەک
کوتـم بەیانیتــان بــاش .دەنگـم دەتکــوت جیــڕەی تەگــەری فەرغوونــە .بـە خــۆم لـە دەنگـی
خــۆم ســڵەمیمەوە و ســەرم داخســت .باوکـم کوتـی هــەی ســندان شـا ئــەو دەنگــەی دەڵێـی
گۆڵەکــەری بەهارێیــە .دا زوو حەمامـی بـۆ گــەرم کــەن بـۆ ئــەو نێــرە کــەرە .پاشــان رووی
کــردە مـن و کوتـی هەســتە هەتیـو بــڕۆ غوسـڵ لـە خــۆت دەرکــە .کاکـم و خۆشــکەکانم
بــە دزییــەوە و لــە بــن خۆیانــەوە پێدەکەنیــن .مــن تــەواوی گیانــم گــەرم داهاتبــوو و لــە
شــەرمان وەختابــوو بچمـە نێـو ئەرزییــەوە .نازانـم چــوون هەســتامە ســەر پـێ و خــۆم گەیانــدە
نێ ـو حەمامەکــەوە .پــاش ماوەیــەک کاک ـم هات ـە پش ـت دەرک ـە و چۆنییەت ـی غوس ـڵ ل ـە
خـۆ دەرکردنـی فێـڕ کــردم .لـە قســەکانی هیـچ تێنەدەگەیشــتم هــەر بیــرم لــەوە دەکــردەوە
بڵێـی ئێســتا قاسـم لـە ماڵـێ بــێ .
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٧
كامیرامهن

ئــەو چیرۆک ـە پێشکەش ـە ب ـە شــەهید ســەالحی نــادری ک ـە ل ـە شــەڕی قەرەســەقەل دا
گیان ـی پاک ـی پێشکەش ـی نیشــتمان کــرد .
...
ماڵی ئێمە بەسەر شەڕگەکەدا دەڕوانێ .دایکم دەڵێ:
 رۆڵە بکشێوە دواوە ،گوللەیەکی وێڵەکی دەتپێكێ بــەاڵم مـن دەمــەوێ چــاو لێبکــەم .جوابـی نادەمــەوە .پاســدارەکان لـە پشــتەوە ڕاوەســتاون
و جاشــەکانیان وەپێ ـش داوە .وردە وردە دەچن ـە پێشــێ .ل ـە پڕکالشــینکۆفێک بەســەریاندا
خوێنــدی .ئەوەنــدەی چــاوم لێبــوو چــوار کــەس کەوتـن و ئەوانــەی دیکـە بـە پەلـە کشــانە
دواوە .چەن ـد چرک ـە دوات ـر ماڵەکەیــان گولل ـە بــاران کــرد .لەوبەریشــەوە جوابیــان دانــەوە.
شــریخە و ویــزەی بیکەیســی و کــەاڵش تێکەڵــی یەکتــر بــوون .دەنگــی ئارپیجییــەک
دۆخەکــەی شــێواند .بیسـت دەقەیــەک بـێ دەنگـی باڵـی بەســەر دێــدا کێشــا .پاســدارەکان
لەوبــەری دێ تۆپەکانیــان دامەزرانـد و ماڵەکەیــان ئاگربــاران کــرد .لەگــەڵ یەکــەم ڕمبــە،
شووشــەی ئــەو پەنجەرەیــەی لـە بنـی دانیشــتووم خرمــەی کــرد و بەســەرمدا هاتـە خــوارێ.
دایکـم و باوکـم لـە ژێرخانــەوە دەرپەڕینـە دەرێ .وردە شووشـە شــپرزەی کــردووم .باوکـم زوو
ویلچێرەکــەی وەرســووڕاند و لـە پەنجەرەکــەی دوور خســتمەوە .دایکـم چــاو بـە فرمێسـک
وردە شووشــەی لــە گیانــم دەردێنــێ .لــە نێــو میشــکمدا یەکێــک تونــد فیتــوو لێــدەدا.
کاس ببــووم .تەنیـا دەزانـم پەشــۆکاون .گوێـم لـە دەنگیــان نییــە .لـە پـڕ کپییەکــەی گوێـم
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کــراوە .گوتــم:
 ئەوانە هاتوون تۆڵەی القە وەسەرمین پەڕیوەکەی من بستێننەوە .باوکم پاڵی بە ویلچێرەکەوەنا و گوتی:
 باشە بیبینی و نەیبینی ئەوان تۆڵەت دەکەنەوە .ورە بابڕۆینە خوارێ .لەســەر پلیکانــەکان ل ـە باوەش ـم دەکات و ســەبر ســەبر دەمبات ـە خــوارێ .ل ـە نێوڕاســتی
پلیکانــەکان تون ـد لەباوەش ـم کــرد و گوت ـم : -باب ـە دەمــەوێ بیبینــم .
چاوم لە چاوە فرمێسکاوییەکانی بڕی .
 تکایە هێواش گوتی:
  -باشە کچم ئێستا دەتبەمەوە سەرێ .
لەوانەی ـە پێ ـش پاســدارەکان م ـن دیتبێتــم .لێنــزی کامێراک ـە هێــواش ل ـە پەنجەرەکــەوە
هات ـە دەرێ .پــاش کەمێ ـک ت ـا ئــەو جێگایــەی دەکــرا بــەالی ڕاســتدا ســووڕا .ســەیری
پاســدارەکانم کــرد .فەرمانــدەکان بــە دوربینەکانیــان شــەڕگەیان لــە ژێرچاودێریــدا بــوو.
ب ـە سەرســووڕمانەوە کامێراکەیــان پێشــان یەکتــری دەدا .هەس ـت ب ـە جۆرێ ـک شــڵەژانیان
دەکــرا .ئــەو وێنانــە دەکــرێ بەڵگــەی ئــەو تاوانــە بــن کــە خەریکــن بەڕێــوەی دەبــەن.
ترس ـی ئابڕووچــوون نێوچــاوی فەرماندەکان ـی تەنیبــوو .کامێراکەیــان وەبــەر دەســترێژدا،
بــەاڵم کامێراکـە بـە شــێنەیی کشــاوە دواوە .جاشــێکی چوارشــانە بـن دیــوار  و بـن دیــوار
دەیەویســت لــە پەنجــەرەکان نزیــک بێتــەوە .لــە کــن پێشــمەرگەکانەوە نەدیــو بــوو .لــە
خــودا پاڕامــەوە بینینــن .لەپـڕ لـە خانــووی بەرانبەرییــەوە تەقــەی لێکــرا .منیـش بـە قــەت
جاشــەکە لــەو تەقەی ـە هەڵبەزیمــەوە ،چونک ـە منی ـش پێ ـم وانەبــوو لــەو ماڵ ـە پێشــمەرگەی
ل ـێ بــێ .جاشــەکە گوللەیــەک ل ـە شــانی درا .دەســتی ب ـە شــانییەوە گــرت وب ـە کــووڕە
کــووڕ پاشەکشــەی کــرد .یەكێ ـک ل ـە فەرمانــدەکان ،دەســتی راســتی بــردە ســەرێ و ل ـە
گــەڵ هێنانـە خوارێـی دەســتی ،لـە سـێ قۆڵــەوە جاشــەکان بــەرەو خانــووەکان چوونـە پێشــێ.
لــە گــەڵ چوونــە پێشــیش ،تەقەیــان دەکــرد .پێشــمەرگەکان لــە دوو پەنجــەرەوە جوابیــان
دەدانــەوە و تەقەیــان لـێ دەکــردن .لـە پـڕ لـە ســەربانەوە کوڕێکـی بااڵبــەرز هەســتا ســەرپێ
و دەســترێژێکی کــردە نێـو جاشــەکانەوە و پاشــان لـە بـن کوالوکــەی ســەربانەکە ســەنگەری
گــرت .بەنێوقەدیــەوە شــتێکی ڕەشـم دی ،خــۆی بــوو .کامێرامەنەکـە بــوو کـە ســەنگەری
ل ـێ گرتبــوون .
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بە دەستی باوکم لە سەر شانم ڕاچڵەکام .ئاوڕم داوە .
 بابە؟  منیش دەمەوێ ببینم چۆن تۆڵەی القە پەڕیوەکانت دەکەنەوە .دەســت دەخەمــە سەردەســتی و دەســتی دەگوشــم .ئەویــش وەک وەاڵم دانەوەیــەک بــە
دەســتی شــانم دەگوشـێ و دادێتــەوە و ســەرم مــاچ دەکات .پتـر لـە دە دەقەیـە هیـچ الیــەک
تەقـە ناکــەن .بـێ دەنگـی باڵـی بەســەر ئاواییــدا کێشــاوە .بـە چەشــنێک ئەگــەر کەســێکی
نامــۆ بــە دۆخەکــە بێــرەدا تێپــەرێ بــە زەحمــەت بــڕوا دەکات ئێــرە گۆڕەپانــی شــەڕە.
تەنی ـا کامێرامەنەکەی ـە ب ـۆ چرکەیەکی ـش ڕانەوەســتاوە و بــەردەوام ســیلە ل ـە دیمەنــەکان
دەگــرێ و وێن ـە دڵخوازەکان ـی ک ـۆ دەکاتــەوە .لەپ ـڕ دەنگ ـی بڵندگۆیــەک ب ـێ دەنگ ـی
دەشــکێنێ .بـە زمانـی کــوردی داوای خـۆ بەدەســتەوە دانیــان لـێ دەکات .چــاو لـە خاوەنـی
دەنگەکـە دەگێــڕم .دەیبینمــەوە لـە بـن دارێـک ڕاوەســتاوە و قســەکانی دووپــات دەکاتــەوە.
فیشــەکێکی تێهەڵدەکــەن .لــە دارەکــەی تەنیشــتی دەدرێ .زوو خــۆی خــڕ دەکاتــەوە و
هەڵدێت ـە دواوە .تۆپبــاران دەس ـت پێدەکاتــەوە .ل ـە گــەڵ ڕمبــەی هــەر تۆپــەی دارودیــوار
دەلەرزێتــەوە .تۆپــەکان پــاش ماوەیــەک بــێ دەنــگ دەبــن و هێــرش دەســت پێدەکاتــەوە.
ل ـە نــاکاو پێشــمەرگەیەک دەردەپەرێت ـە دەرێ و دێت ـە نێوەڕاســتی جــاش و پاســدارەکان و
دەس ـت ب ـە تەق ـە کــردن دەکات .کامێرامەنەک ـە وەک ل ـە بیــری چووبێتــەوە ب ـە خۆش ـی
لـە مەترســیدایە هەڵدەســتێتە ســەرپێ و وێنــەی ئــەو دیمەنـە تۆمــار دەکات .هــەر دووکیــان
گوللـە بــاران دەکرێــن .کامێرامەنەکـە زوو ســەنگەر دەگرێتــەوە ،بــەاڵم پێشــمەرگەکەی نێـو
کۆاڵنەکـە دمــەوڕوو دەکــەوێ و جەســتەی خەڵتانـی خوێـن دەبــێ .باوکـم یــەک بـە خــۆی
هــاوار دەکات .
 خودایە هاوارکامێرامەنەکــە ،کامێراکــەی دادەنـێ و بـە تفەنگەکــەی دەسـت بـە تەقـە کــردن دەکات.
لـە پـڕ ویــزەی تۆپێـک دێ و رێـک لـە ســەنگەری کامێرامەنەکـە دەکــەوێ .تەپووتۆزەکە
کــە دەنیشــێتەوە هــەر دووکمــان چــاو بــۆ کامێرامەنەکــە دەگێڕیــن .کــەس دیــار نییــە.
ســەربانەکە تێکڕووخــاوە و بۆشــاییەکی گــەورە لــە خانووەکــەدا دروســت بــووە .لەگــەڵ
وەئــەرزی کەوتنـی تۆپەکـە کامێراکـە پەڕیبــوو و لەســەر لقـە دار گێالسـی پەنـا دیوارەکـە
گیرســابۆوە .هــەر دووکمــان حەپەســاو لــەو دیمەنەمــان دەڕوانــی .
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 ... چی بەسەرهات؟  ...پــاش چەنـد چرکەیــەک باوکـم وەک لەخەوێکـی ئاڵــۆز ڕاچڵەکــێ ،جووڵەیەکـی کــرد
وبـە دەنگێکـی ویشـک کـە دەتگــوت لـە بنـی بیرێکــەوە دێتــەدەرێ گوتــی  :
 نابێ ئەو کامێرایە وەدەست ئەم سەگبابانە بکەوێ ... بابە مەڕۆ ،دەکوژرێی . مەترسە کچم تەنیا ئەو کۆاڵنەم زەحمەتە بتوانم بپەڕێمەوە ،کامێراکەم هێناوە . باشە هێنانی ئەو کامێرایە چ شتێک دەگۆڕێ؟  پێـت وایـە ئــەو کــوڕە بــۆ ،بـۆ وێنەگرتـن گیانـی خــۆی خســتە مەترســییەوە؟ ئــەو لـەهێــزی وێنـە گەیشــتبوو .هەوڵیــدا ئــەو جنایەتـە کـە بەســەریان دێ تۆمــار بــکات .
بەگریانەوە گوتم:
  -بابە گیان خۆت بە کوشتن مەدە .
بزەیەکــی تــاڵ نیشــتە ســەر لێــوی .چــاوی لــەو دووكەڵــە ڕەشــە بــڕی کــە ئاســمانی
قەرەقســڵی داگرتبــوو .بـە دەنگێـک کـە خەمێکـی گــەورەی تێــدا حەشــار درابــوو گوتــی
  –ناکوژرێــم ،دەچ ـم ئــەو کامێرای ـە دێن ـم و وێنەکان ـی دەگەیەنم ـە دەســتی خەڵکــی.
ئــەوە دەنگ ـی ئــەو کوڕانەیــە ،ناب ـێ دەنگیــان ک ـپ کــرێ .
قســەیەک نەمــاوە ب ـۆ گوتــن .ل ـە چــاو تروکانێکــدا ل ـە ژوورێ چــووە دەرێ .پ ـڕ ب ـە
گــەرووم زیڕانــدم
 بابە .بە زیڕەکەم دایکم بە پڕتاو هاتە سەرێ و بە ترسەوە گوتی:
 کوا باوکت؟ بــۆم گێــڕاوە .س ـڕ بــوو .چۆکەکان ـی نووشــتانەوە .دەســتی ب ـە ویلچێرەکــەم گــرت و ل ـە
پەنـا مـن چۆکـی دادا .ملـم هەڵێنـا تـا ناوەنــدی کۆاڵنـم لـێ دیــار بــێ .گونـد بـە تــەواوی
چــۆڵ کــراوە .لەوانەیـە ئێمـە تەنیـا زینــدەوەری نێـو ئــەو گونــدە بیــن .چەنـد دەقەیـە دیســان
بـێ دەنگـی زاڵــە .جیــڕەی دەرکـە کردنــەوەی باوکـم و دەرکەوتنـی لـە ناوەنــدی کۆاڵنەکـە
جۆڕێـک هــەردوو الی لـە  بوونـی الیەنـی ســێهەم ئــاگادار کــردەوە .باوکـم بــەرەو ئەوبــەری
کــۆاڵن دەســتی بـە هەاڵتـن کــرد .لـە نێوەنــدی کۆاڵنەکــەدا کەوتـە بــەر دەســترێژ وبەربــۆوە
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ســەر ئــەرزی .هــاواری بابمـم کــرد .چــاوم لێیـە کۆمەڵێـک لـە جــاش و پاســدارەکان بــەرەو
ماڵ ـی ئێم ـە هاتــن .شــۆێنی ئێـــمەش ئاشــکرا ببــوو .ترس ـی مــردن ئێمەش ـی داگــرت .ب ـۆ
دواییـن جــار چــاوم لێبــوو .باوکـم بـە ســنگە خشــکە خەریکـە دەڕواتـە پێشــێ .دڵنیـا بــووم
نەیانپێــکاوە و هــەروا ســوورە لـە ســەر ئامانجەکــەی .دایکـم بـە پەلـە پشــتی ویلچێرەکــەی
گــرت و لـە پەنجەرەکــەی دوور خســتمەوە و بــەرەو پلیکانەکانـی بــردم .لــەوێ هەوڵیــدا لـە
باوەش ـم بــکا و بمبات ـە خــوارێ .دەرکــەی ماڵێیــان وەبەرشــەقدا .ئێم ـە لەســەر پلیکانــەکان
بووی ـن یەکێ ـک بازیــدا نێ ـو حەســارێوە .دایک ـم دوو دڵ ل ـە رۆیشــتنە خــوارێ ب ـە ناچــار
گــەڕاوە ســەرێ و منــی لەســەر ویلچێرەکــە دانــا .نەمــان دەزانــی بــۆ کــوێ بڕۆیــن.
چرکــەکان ب ـە ســاڵێک دەرۆیشــتن .ل ـە ترســان وەک مێوژۆک ـە دەلەرزیــم .دایک ـم ســپی
ســپی هەڵگەڕابــوو .تـف لـە زاریــدا ویشـک ببــوو .ڕەگبارێکیــان لـە نێـو ژوورەکــەی ئێمـە
کــرد .هەردووکمــان یــەک بـە خۆمــان زیقاندمــان .یەکێـک پێالقەیەکـی بـە دەرکەکــەدا
دا و پــاش خولەکێــک ســێ کــەس لێمــان وەژوورکەوتــن ،تەنانــەت هێــزی قیژاندیشــمان
نەمابــوو .مۆتەکــەی مــردن لەســەر ســەرمان ڕاوەســتا بــوو .یەکیــان هاتــە پێشــێ و بــە
قۆنداغـە تفەنگەکــەی بـە نێـو چاوانیــدا کێشــام .ســەرم دەســتی بـە ســووڕانەوە کــرد و پێـش
چــاوم ڕەش بــوو .هەســتم بـە گەرمـی خوێنـی تەوێڵـم لـە ســەر دموچــاوم کــرد و ئــاگام لـە
خــۆم نەمــا .
نێـو دێ لـە بــەر حەشــیمەت جمــەی دێ .بـە دیتنـی ئــەم هەموو خەڵکە ســەرم ســووڕماوە.
ل ـە نێوەڕاســتی گۆڕەپان ـی ئاوای ـی هێزێک ـی پێشــمەرگە ل ـە ئامــادە باشــیدان ،تەنانــەت ل ـە
بــەر خەڵکـی لـە ســەربانەکانیش ڕێ ڕێــدار نییــە .هــەر بابایـە و بـە رێــگا ئیســفاڵتەکەی
قەرەقســڵەوە خــۆی دەگەیەنێتـە نێـو دێ .لـە سـێ شــوێنی ئاوایـی ئیکیپی فیلـم هەڵگرتنەوە
خەریکـی وێنەگریــن .هێلیکۆپتێرێـک بـە ســەر ســەری ئاواییــدا دەێ و دەچــێ .
لەپ ـڕ بــوو ب ـە دەنگ ـە دەنــگ .بیس ـت ماشــێن پت ـر هاتن ـە نێ ـو دێ و ل ـە گۆڕەپانەک ـە
رایانگــرت .خەڵــک گوڵیــان بــۆ فــڕێ دەدان و چەپڵەیــان لــێ دەدا .
لـە یەکێـک لـە ماشــێنەکان کابرایەکـی بااڵبــەرزی مرادخانـی لەبــەر دابــەزی .خەڵـک
بــە دیتنــی گەشــانەوە .دەســتی هەڵێنــا و ســاوی کــرد .خەڵکەکــە بــە خۆشــحاڵیەوە
وەاڵمیــان داوە .پیاوێ ـک ل ـە پەنــام راوەســتاوە .لێ ـم پرســی
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چاوێکی لێکردم و گوتی  :
 پێشەوایە .ل ـە خۆشــیان وەخت ـە دڵ ـم بتۆقــێ .فرمێســکەکانم ڕاناوەســتن .پێشــەوا چــووە ســەربانی
مزگــەوت و ڕاوەســتا .پێشــمەرگەکان ل ـە پێ ـش خەڵ ـک و پێشــەوا ڕێــژە دەڕۆن و خەڵ ـک
پێشــمەرگەکان گوڵبــاران دەکــەن .مەالیــەک دێ و ئایەتێکــی قورئــان دەخوێنێتــەوە.
خەڵکەکـە بـێ دەنـگ بــوون و گوێـی دەدەنــێ .پاشــان چەنـد منــداڵ دێـن و ســروودی ئــەی
ڕەقی ـب دەڵێــن .خەڵکەک ـە هەمــوو ب ـە پێــوە ڕاوەســتاون و ل ـە گــەڵ منداڵــەکان دووپات ـی
دەکەنــەوە .پاشــان پێشــەوا چــووە پشـت میکرۆفــۆن و دیســان ســاوی لـە جەمــاوەر کــردەوە.
خەڵـک بـە خرۆشــەوە جوابـی دەدەنــەوە .پــاش چەنـد چرکـە خەڵکەکـە بـێ دەنـگ بــوون و
هەمــوو گیانیــان بــووە گــوێ .پێشــەوا لـە پێشــدا سپاســێکی گەرمـی خەڵکـی قەرەقســڵی
کــرد ،پاشــان باسـی کارخانــەی گێالسـی کــرد کـە ئەمــڕۆ قوڵینگـی دامەزراندنـی لێــدەدا
و دەبێتـە خێـر و بەرەکــەت بـۆ خەڵکـی ئــەو گونــدە و دەوروبــەری .دوای قســەکانی هاتـە
خــوارێ و تێکــەڵ خەڵک ـی بــوو .
بەشــێک ل ـە خەڵک ـی ئیزنیــان خواس ـت وێنــەی ل ـە گــەڵ بگــرن .گوت ـی ت ـا ل ـە گــەڵ
کوڕەکانـی قەرەقسـڵ وێنـە نەگــرم لـە گــەڵ کــەس وێنـە ناگــرم .چــاوم لێبــوو حــەوت کــەس
چوونـە پێشــێ .بابـم یەکێکیــان بــوو .گوتــم
 بابە منیش دێم . کچم تۆ دوایە وەرە .چاولێکە شوکور القەکانیشت چاک بوونەتەوە .چاوێکــم لــە القەکانــی خــۆم کــرد .تــرس و شــادی تێکــەڵ ببــوون .یــەک بــە خــۆم
قیژانــدم
 ئەمن چاک بوومەتەوە .ئەمن چاک بوومەتەوە .یەکێـک دەســتی بـە ســەرمدا هێنـا و بـە دەنگێکـی گریاناوییــەوە گوتـی چــاک دەبیــەوە
کچـی خــۆم .چــاک چــاک دەبیــەوە .
چــاوم هەڵێنــا .لـە نێـو جێــگادام .دایکـم بەســەرمدا داهاتبــۆوە و دەیدوانــدم .بـە زەحمــەت
وەرســووڕام و چاوێکـم بـە ژوورێــدا خشــاند .ماڵـی خۆمــان نەبــوو .دوو سـێ ژنـی ڕەش پــۆش
لـە ســووچێک دانیشــتبوون .پــورە ئەســتیمم ناســییەوە .
 لە کوێـم؟ سەرم وەختە بتۆقێ هێندە دێشێ .دەستم بۆ سەرم برد .پاسمان کرابوو .
خەبات رەسووڵی
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 کچم لە ماڵی خاڵە مەجیدتین . باوکم کوا؟  شەڕەکەی دوێنێ ئێوارەت لە بیرە؟ وەک فیلمێک دێتە پێش چاوم .زرمەی لێدانی قۆنداغە تفەنگەکەم دێتەوە یاد .
 ئا ئەتۆ چت لێهات؟ باوکم چی بەسەر هات؟  هەموو شتێکت پێ دەڵێم کچم .پەلەت نەبێ .دەنگی دەلەرزێ .وردتر چاوی لێدەکەم .ئەویش ڕەشپۆشە .
دادێتەوە و سەبر نێو چاوانم ماچ دەکات و لە بن گوێچکەم دەڵێ:
 ئاخری باوکت کامێراکەی هێنا .فرمێســکێک دەرژێتـە ســەر دەموچــاوم .ڕامدەچڵەکێنــێ .دەسـت دەبــەم و دەســتی دەگــرم
و دەســتی دێنمـە ســەرێ و بـۆ الی لیومـی دەبــەم وماچـی دەکــەم ودەڵێـــم
 خۆشحاڵم .سەری بە نیشانەی دڵنیایی دێنێتە خوارێ و بزەیەکی تاڵ دەکات .
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٧ ٧

کور ه له کول
٧
کارل مارکس به وه پیاو
ئامۆژن ـم ل ـە پشــتەوەی خانووەکەیــان ل ـە ســەر عــەرزی دانیشــتبوو و پاڵ ـی ب ـە دیــوارەوە
دابــوو و ســیگاری دەکێشــا .وا چووبــووە فکروخەیاڵــەوە تــا هۆرنــم لێنــەدا هەســتی بــە
ڕاوەســتانی ماشــێنەکەم نەکــرد .ل ـە گــەڵ هــۆڕن لێدانەکــەم ســەری هەڵێن ـا و ب ـە دەس ـت
ئامــاژەی کــرد بســووڕێمەوە بەردەکــە .ب ـە خۆش ـی ب ـە زەحمــەت هەســتا ســەرپێ و بــەرەو
دەرکــەی خانووەکەیــان هــات .
تـا مـن دابەزیـم ئەویـش گەیشــتێ .بـە ناقایلـی دەســتی بـۆ ســیگارەکەی اللێــوی بــرد و
لـە ســەر لێــوی هەڵگــرت و گوتــی:
بڕۆ بزانە مامەکانت خەریکی چین؟ 
گوتم :دیسان چ بووە؟ 
ئامۆژن ـم تاقەت ـی نەبــوو جواب ـم داتــەوە .ب ـە نیشــانەی کڕنــۆش ت ـا نێوقــەد داهاتــەوە و
دەســتێکی بــۆ الی ماڵــی خۆیــان ڕاداشــت .وەک بڵــێ فەرمــوو بــڕۆ ژوورێ .
بـە پەنـا ئامۆژنمــدا وەســەر پلیکانــەکان کەوتــم .بۆنـی مەشــرووبی ئامۆژنـم بـۆ ســاتێک
کاسـی کــردم .گەڕامــەوە بڵێـم ماڵتـە ئێــوە بـۆ وا لـە خۆتــان دەکــەن؟ بـێ تامتــان کــردووە.
دیتـم دیســان خەریکـە بــەرەو پشــتەوەی خانووەکەیــان دەڕوا .
دەرکەک ـە کرابــۆوە .راس ـت چووم ـە ژوورێ .کــەس دیــار نەبــوو .رووم کــردە هاڵەکــە.
لــەوێ دانیشــتبوون .مامـە میــرزام لـە ســەر مۆبڵەکـە دەمــەوڕوو خەوتبــوو .مامـە قاسمیشـم
بـێ دەنـگ ڕوو بـە دیــوار دانیشــتبوو .دەتگــوت خەریکـی یوگایــە .
خەبات رەسووڵی
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تەنیا دەنگێک کە دەبیسترا پڕخەی مامە میرزام بوو .
مامـە قاسـم وەک ئــاگای لـە مـن نەبــێ ،هــەروا بـێ هەسـت و خووسـت خەریکـی چــاو
لـە دیــوار کردنـی خــۆی بــوو .بـە قەســتی ئحمێکـم کــرد .ئــاوڕی داوە و ســەری جوواڵنــدەوە
و گوتـی وەرە ئێــرە .
بـە نێـو شووشـە بیــرە و شووشـە ویســکی و قاپـە ســااڵد و لیوانەکانــدا رێگایەکـم کــردەوە
و چــووم و لـە تەنیشــتی دانیشــتم .ســەرخۆش بــوو .هــەر وا بـە کاسـی دەســتی بـۆ گیرفانـی
بــرد .تــا دەســتی چــووە نێــو گیرفانییــەوە چەنــد جــار دەســتی هەڵخلیســکا و چرووکــی
کــرد .ئاخــری بـە هــەر لەقـە لەقێـک بــوو .دەســتی خســتە نێـو گیرفانییــەوە و مۆبایلەکــەی
دەرهێنـا و ڕوو بـە مـن ڕایگــرت .
مۆبایلەکەم لێ وەرگرت .گوتی :چاو لە ویدیۆی ئەمڕۆمان بکە .گوتم :پاسڤۆرد
گوتی :ها؟ 
گوتــم :پاســڤۆردەکەی لێــدە ماڵـت نەشــێوێ .مۆبایلەکــەی لێوەرگرتـم و ســەری بــەرداوە
و خەریکـی پاســڤۆرد لێــدان بــوو ،پاشــان دەســتی ڕاداشـت و مۆبایلەکــەی دامــەوە .چــاوم
لـە دەموچــاوی کــرد .چاوەکانـی ســوور ســوور بــوون و دەتگــوت گۆمـی خوێنــن .
لــە ســەر ویدیۆیــەک ڕایگرتبــوو .پلەیــم کــرد .مامــە میــرزام بــوو .لــە نێوەڕاســتی
هاڵەک ـە ڕاوەســتا بــوو .مام ـە قاســمم فیلمبەردارەک ـە بــوو ،چونک ـە ئامۆژن ـم ب ـە حــاڵ ل ـە
گۆشــەیەکەوە دیــار بــوو .
مام ـە میــرزا گوتــی :ئــەوە ب ـۆ مێــژوو ئــەم ویدیۆی ـە تۆمــار دەکــەم .دەمــەوێ ســبەێنێ
لـە ســەر ئینتێرنێتیـش بــاوی کەمــەوە .هاوینـی سـی ســاڵ لــەوە پێـش مـن فەرمانــدە هێـز
بــووم .ئێوارەیــەک لـە ســەر لووتکەیەکـی بــەرز لـە گــەڵ دوو پێشــمەرگە ڕاوەســتابووین و
ب ـە دوربی ـن چاومــان ل ـە دەوروبــەر دەکــرد .پێشــمەرگەکانی دیکــەش ل ـە نێ ـو دارســتانێکی
چــڕی نزیـک شــاخەکە خەریکـی پشــوودان بــوون .لـە پـڕ شــەهید قــادر بـە بێســیم گوتــی:
هەڵـۆ ئــەوە کوترێـک و کوندێـک دێنـە الت .بـن باڵـی کوندەکـە ســپیە .
منیـش گوتــم :چاوەڕێیانیــن .پــاش چەنـد دەقەیــەک دیتـم ئافرەتێکـی بااڵبــەرزی ســەر
ڕووت و پێشــمەرگەیەک وەســەر دەکــەون .بـە دوربیـن چــاوم لێکــردن .ژنەکــەم نەدەناســی.
جلـی پیاوانـی لەبەردابــوو .
نزیــک نیــو ســەعاتێکیان پێچــوو تــا گەیشــتنە کنمــان .کــە لێمــان نزیــک بوونــەوە.
حەپەســام .خوای ـە ئــەوە ژنــە ،یــان پیــاوە .جووڵ ـە و سەروســەکتی ژنان ـە بــوو و لەشــوالر و
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دەنگ ـی پیاوانــە .دەستومشــتاقمان کــرد و ب ـە خێرهاتن ـم کــردن .پێشــمەرگەکە نامەیەک ـ 
ی
پ ـێ بــوو ،دای ـە دەســتم .دیت ـم شــەهید قــادر نووســیویەتی .دەڵ ـێ ئــەو کابرای ـە ســەعاتێک
دەبــێ هاتووەتــە المــان .قســەی زل زل دەکات و باســی مارکسیســم و شــتی وا دەکات،
بــەاڵم نازونوزێکیـش دەکات ســەیرە .مـن نازانـم ئــەوە پیــاوە ،یــان ژنــە .وام بـە مەســڵەحەت
زان ـی ب ـە خــۆت بڕیــاری ل ـە ســەر بــدەی .رایگریــن ،یــان بەڕێ ـی کەینــەوە؟ 
مامــە میــرزام وەک مانــدوو بووبــێ .هــەروا پاشــە و پــاش کشــاوە دواوە و لــە ســەر
مۆبڵەکــە دانیشــت .
مامـە قاسمیشـم بڕێـک مۆبایلەکــەی ئــەو دەستاودەسـت پـێ کــرد و گوتــی :دەی دوایـە
چـت کــرد؟ 
گوتــی :هەرچ ـی زەین ـم دەدا کابــرا ،زیات ـر ســەرم ســووڕ دەمــا .ئاخــری دەســتم خســتە
ســەر قۆڵ ـی و گوت ـم پیاســەیەک نەکەی ـن کاکــە؟ ئەوی ـش ب ـە ناقایل ـی ملیــدا و ڕەگەڵ ـم
کــەوت .گوتــم :باسـی چیـت لـە گــەڵ پێشــمەرگەکان کــردووە؟ گوتــی :باسـی ڕوانگــەی
کارل مارک ـس ل ـە ســەر شۆڕش ـم ب ـۆ کــردن ،بــەاڵم دەزان ـی ئــەو پێشــمەرگانەی ت ـۆ زۆر
نــەدی بدیـن وایــان چــاو لـێ دەکــرددددم  ...لـە بەرانبــەر سەرســووڕمانی منــدا درێــژەی بـە
قســەکەیدا و گوتــی :دەزانـی چۆنـە مارکـس پێـی وایـە شــۆڕش دەبـێ هەمــوو پێكهاتــەی
کۆمەاڵیەتــی کۆمەڵــگا هەڵوەشــێنێتەوە ،چونکــە بــە پێــی تیــوری ئــەو ،ئــەوە بەرهــەم
هێنان ـە ک ـە چۆنییەت ـی دەســەاڵتی پێکهاتەکان ـی کۆمەڵــگا دیــاری دەکات .
گوتــم :ڕاوەســتە .تـۆ ئەگــەر دەتــەوێ لێــرە بمێنییــەوە دەبـێ ئــەو پرچــەت بتاشـی و ئــەو
نازونووزەشـت وەلـا نێــی .دەڵێـی چــی؟ 
گوتــی :باشــە ،هــەوڵ دەدەم .پاشــان گوتــی :باشــە پرســیارێک ئێــوە دەتانــەوێ
شۆڕشــەکەتان ل ـە ســەر بنەمــای مارکسیســمی ڕاســتەقینە بــێ؟ هەس ـت ناکــەن بڕێ ـک
لــە مارکسیســم التانــداوە؟ 
لـە گــەڵ ئــەوەی ئــەم قســەیەی کــرد ،بـە نازێکــەوە پرچـی لـە پێـش چــاوی الدا و چــاوی
لـە چــاوم بــڕی . 
گوتــم :هێــزی ئێمـە چەنـد کچێکـی تێدایــە .ئــەوەی دیکــەش هەمــووی پیــاوە .مـن دەبـێ
دڵنیـا بـم تـۆ کــوڕی ،ئەگــەر کـچ بــی ،ئــەوە لـە گــەڵ کچــەکان دەبـی و ئەگــەر کــوڕ
بـی لـە گــەڵ کــوڕەکان دەبــی .
گوتــی :وەیــش تــۆ چەنــد گیــر بــە پیــاو دەدەی ماڵتــە .کــوڕم کــوڕ .کارل مارکــس
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دەڵــێ ...
گوتــم :کــوڕە لــە کــۆڵ کارل مارکــس بــەوە پیــاو .مــن دەبــێ گونــت ببینــم جــا بــە
ئەرخەیانــی پێکــەوە دەچینــەوە خــوارێ بــۆ الی کــوڕەکان .
لێــرەدا ئیــدی دەنگ ـی مام ـە میــرزام وەلــەرزە کــەوت و چــاوی پ ـڕ بــوو ل ـە فرمێســک.
گوتی :کوڕە ڕەنگی تێکچوو ،سپی سپی هەڵگەڕا .گوتی :من  ...من پێشمەرگایەتی
ناکــەم .خێــرا گوتــم :زۆرباشـە کــوڕەکان بیبەنــەوە خــوارێ و بیدەنـە دەسـت قــادر .هــەر ئــەو
ڕۆژە ناردبوویانـە دێیەکـی نزیکمــان و پێیــان گوتبــوو ســبەی بــڕۆوە شــاری .
ئیــدی مام ـە میــرزام لــەوە زیات ـر خــۆی پ ـێ نەگیــرا و وەک منداڵێ ـک خــۆی فڕیــدا
ســەر مۆبڵەکـە و دەمــەوروو کــەوت و دەســتی کــرد بـە گریــان .مامـە قاسمیشـم ســەری بـە
هەنیســکەوە هەڵدەقەنــرا هــەر زوو زوو دەیگــوت :کاکـە گیــان  ...کاکـە گیــان ...
چاوێک ـی دیکــەم ل ـە مام ـە میــرزام کــردەوە .دیــار بــوو هــەر ئــاوا خــەوی ل ـێ کەتبــوو.
گوتــم :باشـە تـۆ دەزانـی وەزعـی ئاوایـە بـۆ هێشــتت مەشــرووب بخواتــەوە ماڵتــە .گوتــی:
وەڵـا بـە ســەر مەجلیسـی مـن و ئامۆژنـت داهــات ،خـۆ زۆریشـی نـە خــواردەوە بیرەیەکـی
تــەواو نەکــرد .چـی لـێ بکەیــن؟ گوتـم جـا چـی لێدەکــەی ،ئــەوە ئاوایـە و ئــاە .هــەزار جــار
دوکتــور پێـی گوتوویـن ئــەو کابرایـە مەشــرووب بخواتــەوە تێکەڵـی دەکات .
داهاتمەوە و شانیم ڕاوەشاند و گوتم :مامە مامە حەبەکانت خواردووە؟ 
گوتی :نا .
پاشــان دەســتی بـۆ ســەری بــرد و ســەری گــرت .گوتــی :ســەرم زۆر دێشــێ ،ســەرم وەختـە
بتۆقــێ .
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كه ره
٧

کراســەکەی داکەندبــوو ،القــی درێــژ کردبــوو و لەســەر ســەرینەکانی بــن دیــوار 
ی
دانابــوو .چــاوی وردە وردە گــەرم ببــوون و خەوێکـی خــۆش لـە پــاش ماندوویەتـی ســەفەر
دایگرتبــوو .ب ـە دەنگ ـی قیــژەی ژنێ ـک ڕاچەنــی .
بـە پەلـە القـی لەســەر ســەرینەکە هێنـا خــوارێ و هەســتا ســەرپێ و کراســەکەی لەبــەر
کــرد و دەرپەڕییـە دەرێ .
دەنگەکـە لـە ماڵـی ســەیدەکەڕەی جیرانییــەوە دەهــات .دەســتیدا بەردێـک و چەنـد جــاری
بـە بەردەکـە لـە دەرکــەدا .قیــژە و پاڕانەوەکانـی ژنەکــەی زۆر بـە روونـی گــوێ لـێ بــوو .
یەکێک لە دورەوە بانگی کرد .
 مامۆســتا  ...هــۆی مامۆســتا خــۆت ســەغڵەت مەکــە .وەرە ئێــرە ب ـا پێ ـت بڵێ ـم چباســە .
بــەرەو دەنگەکــە چــاوی گێــڕا .لــە بــن دارتێلێــک ســێ پیــاو دانیشــتبوون .تیشــکی
المپــی دارتێلەکــە دەوریانــی روونــاک کردبــوو .گەیشــتە بەرانبەریــان .هــەر ســێکیان
لەبــەری هەســتان .
بێ ساڵو و چاک و خۆشی گوتی
 ئەرێ ئەوە چ باسە؟  پێــرێ تـۆ لـە شــاری بــووی .کــەڕە ژن بـە ژنــەی لـە گــەڵ مــام برایـم کــرد .ســەیدیژنیدایک ـی دای ـە و چیمەن ـی کچ ـی ل ـێ ئەســتاند .دوێن ـێ شــەوێ کــەڕە ویســتبووی بچێت ـە
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کنــی ،ئــەو کچەتیــوە وەک ئێســتا زیقانــدی .هەمــوو خەڵکـی ئــەو دێیەیــان لـێ کۆبــۆوە.
حەیــای کــەڕەی بــرد .هــەر چۆنێـک بــوو کەڕەمــان ڕازی کــرد ،عەجالەتــەن کاری پێـی
نەبــێ .دیــارە ئــەم شــەویش کــەڕە ویســتوویەتی بچێتـە زگــی ،بۆیـە ئــەو قیــژە قیــژەی ســاز
کــردووە .
 جا باشە چیمەن خۆ زۆر منداڵە چۆن شتی وا دەبێ؟  مامۆســتا گیــان خ ـۆ کاری ناشــەرعیان نەکــردووە ،ب ـە ڕەزایەت ـی باوک ـی لێ ـی مــارەکــراوە .
پشـت دەکاتـە پیــاوەکان و بــەرەو ماڵـی کــەڕە دەچــێ .شــەش حــەوت منــداڵ و مێرمنــداڵ
لــە دەرکەکــە کــۆ بوونەتــەوە و لــە کونێکــەوە چــاو لــە حەســارێ دەکــەن .بــە نزیــک
بوونــەوەی ئــەو ،هەمــوو ل ـە دەرکەک ـە دوور دەکەونــەوە .
دیســان دەســت دەداتــەوە بەردێــک و دەرکەکــە دەکوتــێ .پیاوێــک لــە دورەوە هــاوار
دەکات .
 مامۆســتا خـۆ ســەیدیژن لــەوێ نەمــاوە ،کــەڕەش گوێـی لـێ نییــە ،لـە خــۆوە لـە دەرکـەمــەدە .
یەکێکی دیکە دەڵێ
 باشە جا بە تۆچی چ دەکات حەاڵڵی خۆیەتی .یەکێکی دیکە دەڵێ
 کەڕە ئێستا لێی ڕەق کردووە ،لە کۆڵی بەوە برام .لێی تێک مەدە .دەســتی بـە بەردەکــەوە شـل دەبـێ و بەردەکـە دەکەوێتـە ســەر عــەرزی .دەچیتــەوە ژوورێ.
کراســەکەی دادەکەنـێ و لـە جێـی خــۆی ڕادەکشــێتەوە .دەنگـی پاڕانــەوەی چیمــەن وەک
لـە ژوورەکــەی ئــەو بــێ ،دەگاتـە گوێــی .
وێنــەی چیمــەن بـە کــراس و پاتۆڵێکــەوە لـە ناوەڕاســتی پۆلەکــەی لـە پێـش چاویەتــی.
باڵنجێـک دەخاتـە ســەر ســەری ،النیکــەم گوێـی لـە دەنگـی نەبــێ .
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گورگ
سەروان رووی کردە سەربازەکەی بەردەرکە و گوتی 
  -:بیهێنە ژوورێ .
ســەرباز پــاش چەنــد چرکەیــەک لەگــەڵ پیرێژنێــک هاتــە ژوورێ .ســەروان ســەری
بەردابــووەوە و خەریک ـی خوێندنــەوەی کاغەزێک ـی بــەر دەســتی بــوو .ل ـە پ ـڕ هەســتی ب ـە
ســەرمایەکی لـە ڕادەبــەدەر کــرد .وای زانـی پەنجەرەکـە کراوەتــەوە .هــەر وا لـە بـن خۆیــەوە
بۆاڵنــدی
  -سەرباز ئەو پەنجەرەیە داخە .
 قوربان پەنجەرەکە نەکراوەتەوە .ســەروان ســەری هەڵێنــا .چاوێکــی لــە پەنجەرەکــە کــرد .داخرابــوو ،پاشــان ســەری
وەرســووڕاند و روویکــردە پیرێژنەکــە .پیرێــژن چاوەکانـی بڕیبــووە چــاوی ســەروان .ســەروان
بــۆ چەنــد چرکــە چــاوی لــە نێــو چــاوی پیرێژنــدا قفــڵ بــوو .هەســتی کــرد لــە نێــو
چاوەکانــی پیرێژنــدا بۆرانــە و چــاوی هیــچ کــوێ نابینــێ .چــاوی وەک بزمارێــک
ســەروانی بــە ســەندەڵییەکەی دروو بــووەوە .
پیرێژن سەروانی بەردا .
سەروان ماندوو و شەکەت خۆی فڕێ دا سەر سەندەڵییەکەی و چاوی قووچاند .
پــاش چەنـد چرکـە چــاوی کــردەوە و دیتـی پیرێــژن لـە بەرانبــەری راوەســتاوە .کراســێکی
رەشـی کۆنـی لـە بــەر دایــە .چارۆکەیەکـی چڵکنـی ســەوزی لـە پشــتی کــردووە و پشــتی
بـە ســەر گۆچانەکەیــدا کــووڕ کردووەتــەوە .چاوەکانـی ســەروان لـە ســەر دەســتە خەناوییـە
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چرچەکانـی کـە تونـد قەفـی گۆچانەکەیــان دەکوشـی مۆلــەق راوەســتا .
پیرێژن بە دەنگێک کە دەتگوت لە بنی چااڵوێکەوە دێتە سەرێ گوتی -سەروان
 ها ناتەوێ هیچم لێ بپرسی؟ ســەروان وەک تــازە وەبیــری هاتبێتــەوە چ کارەیــە و پیرێژنــی بــۆ بانــگ کــردووە بــە
پرســیارەکەی پیرێــژن ڕاچڵەکــی و قیــت دانیشــت .
 تۆ ئاغات کوشت؟  کەس منی دیتووە کوشتبێتم؟  نا بەاڵم خەڵک دەڵێن تەنیا تۆ دەتوانی کەسێک بەم چەشنە بکوژی .دوێنـێ بەیانـی نۆکەرەکانـی کـە دەچـن ئاغـا هەســتێنن دەبینـن تــەواوی گیانـی وەک
ژیژکێ ـک دەرزی ئــاژن کــراوە .لەبــەر دەرزی جەســتەی دیــار نییــە .یــەک رۆژ دەرزیــان
لـێ کردووەتــەوە تـا لەشـی دەرزی پێــوە نەمــاوە .لـە تــەواوی دێ دا بــاس باسـی تۆیــە .تەنیـا
تـۆ دەتوانـی کارێکـی وا بکــەی .خەڵـک دەڵێـن حەوتوویەکـە هاتوویەتیـە ئــەم دێیــە .تـۆ
کێــی؟ ئاغــات بـۆ کوشــت؟ 
بزەیەک کەوتە سەر لێوی پیرێژن .ددانە زەردەکانی وەدیار کەوتن .
 من بە ئامانجی خۆم گەیشتم ،بۆیەحاشا لە کوشتنی ناکەم. بۆ کوشتت؟ پیرێژن چاوی بڕییە پەنجەرەی ژوورەکە .وەک لەوێوە ڕابردوو ببینێ .
ســاڵێکی زســتانێ  ...زســتانێكی ســاردی ســاڵێکی دوور .بەیان ـی رۆژێ ـک هەواڵ ـی
کوشــتنی گورگێــک لــە نێوەڕاســتی دێــدا بــاو بــووەوە .کوژرانــی گورگەکــە ئاغــای
قووشــقی کــرد .ل ـە نۆکەرەکان ـی خــۆی رانەدەبین ـێ گورگیــان پ ـێ بکــوژرێ .خەاڵت ـی
ب ـۆ ئــەو کەس ـە دان ـا ک ـە گورگەکــەی کووشــتووە .کــەس خــۆی ل ـێ نەکــردە ســێحەبی.
ئاغ ـا هــار بــوو .
ترســی پیاوێکــی ئــازا وەچەقوچــۆی خســتبوو .رۆژێــک هەمــوو پیاوەکانــی دێــی
کۆکــردەوە وزۆرانبــازی پـێ کــردن .بــەاڵم هــەر پیاوەکانـی خــۆی بردیانــەوە .ئاغـا دەیزانـی
کەســێک خــۆی شــاردووەتەوە .لـە پیاوێکـی جحێـڵ بـە  گومــان بــوو .نیوەشــەوێک رژانـە
ســەری .پیاوەک ـە وەدەس ـت دهــات و دوانیان ـی کوشــت .بــەاڵم گرتیــان و بردیــان ب ـۆ الی
ئاغــا .
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ئاغــا چاوەکانــی ببووەنــە پۆلــووی ئــاور .لەپێــش کانــی نێــو دێ و لــە بــەر چــاو 
ی
خەڵکـی لـە ســێدارەی دا .پاشــان ئاغـا تەماعـی کــردە ژنـە جحێڵەکــەی کابــرا و ویســتی
دەســتدرێژی بکاتـە ســەری .بــەاڵم ژنـی کابــرا ون بــوو .کــەس نەیزانـی چـی لـێ بەســەر
هــات .س ـی ســاڵە ســوراغی نییــە .
پیرێژن سەری وەرسووڕاند و چاوی لە سەروان کرد .سەروان وەسەر ئارەقە کشابوو .
 تۆ ژنی ئەو کابرایەی؟ سەروان هەڵدەستێتە سەر پێ و دیسان دەنەڕێنێ .
 تۆ ژنی ئەو کابرایەی؟ پیرێژن بزەیەک دەکا .
سەروان حەپەساو چاو دەبڕێتە چاوەکانی پیرێژن .
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ڕۆڵ ـە ڕەحمــان  ...لەوبــەری جۆگەکــەی پش ـت دێ بــەرەو کان ـی ســپی ماڵ ـی حاج ـ 
ی
قــادر گاودارییەکـی گەورەیــان دروسـت کــردووە .تەنیشــتی گاودارییەکـە چیمەنێکـی جوانە
و جومعــەی ڕابــردوو شــایی کــوڕی رەحیمـی حەمـە ســوور لــەوێ بــوو .دەرزیـت هەاڵویشــتبا
وەئــەرزی نەدەکــەوت .لەگــەڵ پــورە فاتم ـت لەب ـن دارگوێزەکــەی تەنیش ـت کانییەک ـە ل ـە
ســەر بەردێـک دانیشــتبووین و لـە دورڕا چاومــان لـە شــاییەکە دەکــرد .فاتـم تێیکوتــام 
 ئەرێ کچەکێ ئەو کراس شینە زڵەخا نییە؟ بەبیســتنی نێــوی زڵەخــا وەک بــەرق گرتبێتمــی موچوڕکێکــم پــێ داهــات .هەســتام
و وردە وردە لــە شــاییەکە نزیــک بوومــەوە .هــەو بــوو .کــراس ودەســماڵێکی شــینی لــە
بەردابــوو .پشــتێندێکی ســپی لۆلــۆی شـل لـە نێوقــەدی هااڵندبــوو .یەخــەی کراســەکەی
ئاواڵ ـە بــوو .شــان و مل ـی بــەدەرەوە بــوو .شــان و مل ـی دەتگــوت بەفــری کوێســتانە و تــاو
لێی داوە و دەبریســکێتەوە .پرچی وەک تاڤگەیەک نەرم ڕژابووە ســەر شــانی .لە دەســتی
کابرایەکـی بااڵبــەرزی کۆتوشــەلواریدا هەڵدەپــەڕی .هــەر بـە عاقڵـی خــۆم زوو زانیـم ئــەوە
دەبـێ مێردەکــەی بــێ .بیســتبووم مامۆســتایە و ماڵیــان لـە تەورێــزە .زڵەخـا بڕیـک قەڵــەو
ببــوو ،بــەاڵم هــەروا جــوان و لەبــەرداڵن بــوو .زەین ـم دای ـە جــار جــار ئــاوڕی دەداوە و بــەرەو
منداڵێکـی تەنیشـت گــەڕی شــاییەکە پێدەکەنـی و قســەی لـە گــەڵ دەکــرد .منداڵەکــەی
بــوو .کوڕیک ـی تەمــەن شــەش حــەوت ســااڵنە .خــۆم خزانــدە پێش ـێ و وا ڕاوەســتام زڵەخ ـا
بمبینــێ .هــەر چــاوی پێ ـم کــەوت ل ـە شــاییەکە هات ـە دەرێ و لێ ـم ون بــوو .پــاش نان ـی
نێــوەڕۆ کچەکــەی فاتـم هــات و گوتـی پــورێ یەکێـک دەیــەوێ چــاوی پێـت بکــەوێ.
نەمپرس ـی کێیــە؟ چونک ـە ســوور ســوور دەمزان ـی زڵەخایــە .گوت ـم ل ـە کــوێ؟ گوت ـی ل ـە
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ماڵ ـی خاڵەحمــەد .هەســتام و چــووم .هــەر چووم ـە ژوورێ زڵەخ ـا ب ـە گریانــەوە بەرەوپیــرم
هــات و باوەشـی پێــدا کــردم .درۆ نەبـێ منیـش تێـر تێـر لـە گەڵـی گریــام .وەختابــوو ســەری
بـە هەنیســکەوە هەڵکەنــدرێ .تێـر تێــرم بــۆن پێوەکــرد .هێشــتاش بۆنـی تــۆی لێدەهــات .
زڵەخ ـا گوتــی :ئــەو شــەوە دایک ـم سووســەی کردبــوو ،پێشــمەرگە ل ـە نێ ـو دێــن .هــات و
داوێن ـی کراســەکەی گرت ـم و ل ـە بــەرم پــاڕاوە وگوتــی:
 رۆڵـە مـن چــاوی تــەون کردنـم نییــە .ئــەو دوو هەتیــوە چاویــان لـە دەســتی تۆیــە .کچـمئێم ـە گرێبەســتمان ل ـە گــەڵ میــرزا قاس ـم هەیــە .نەچ ـی کاری ب ـێ عەقاڵن ـە بکــەی.
بیســتوومە پێشــمەرگە ل ـە نێ ـو دێــن .لەوانەی ـە کوڕەکــەی مــام عەزیــزی عەل ـی ئاواشــیان
لـە گــەڵ بــێ .نەچـی هەڵفریوێـی و حەیــای دنیـا و قیامەتـم ببــەی .هــەر کـە زانیـت دێـن
بچـۆ ئــەو ژوورەی پشــتەوە تـا دەڕۆن .ئامــان کچـم هەتیوەکانـم بـێ نــان نەکــەی .ڕحمــان
کـە هــات .ئــاگام لێبــوو .دایکـم و ئەنــوەر و قــادر بـە گەرمـی بەخێـر هاتنیــان کــرد .پاشــان
دایک ـم خێــرا چایەک ـی وەســەرنا و ســفرەی ڕاخس ـت و هێلک ـە و رۆن ـی ل ـە تاوەیــەک دا
دروسـت کــرد و لـە پێشـی دانــا .پرسـی زڵەخـا لـە کوێیــە؟ دایکـم منگـە منگێکـی کــرد.
ئاخــری گوت ـی لەگــەڵ خاڵ ـی چووەت ـە شــاری .نانەکــەی خــوارد و پــاش چ ـا خواردنــەوە
هەســتا و وەدەر کــەوت .دایکـم تـا بەردەرکـە بەرێـی کــرد .زۆر دور نەکەوتبــووەوە ئەنــوەرم
بـە هەڵــەداوان بـە دوویــدا نــارد گوتـم پێـی بڵـێ دایکـم لـە ژووری پشــتەوە بەنــدی کــردووم.
بڵــێ دادم دەڵــێ بوولێڵــی ســبەینێ لــە کــن  کانــی ســپی چاوەڕێــم بــێ دێــم و ڕەدووی
دەکــەوم .نازانـم ئــەو شــەوەم چــۆن ڕۆژ کــردەوە .تاریـک و روونـی بەیانـی هێـز لـە ئاوایـی
وەدەردەکــەوت .شــەوێ دایکــم دەرکــەی لــە ســەر قفــڵ کــردم .دواتــر زانیــم ئەنــوەر بــە
دایکمـی گوتبــوو م ـن ب ـە تەمــای چیــم .وردە وردە تاوهــەاڵت و پێشــمەرگە دێیــان چــۆڵ
کــرد .ســەعاتێک دواتـر نێـو دێ پـڕ بــوو لـە جــاش و پاســدار .الی نیــوەڕۆ جاشــەکان بـە
قۆنداغ ـە تفەن ـگ قفڵەکەیــان شــکاند .مانگ ـی ت ـێ وەرنەســووڕا هەواڵ ـی شــەهید بوون ـی
ڕەحمــان بــاو بــۆوە .ســاڵێک ڕەش پــۆش بــووم .دوای ـە میــرزا کامــران هات ـە خوازبێنیــم.
مامۆســتای قوتابخانـە بــوو .پیاوێکـی چــاک هاتـە بــەر چــاوم و مێــردم پـێ کــرد .
رۆڵـە ڕەحمــان  ...زڵەخـا لـە باوەشــمدا هێنــدە گریـا ئــەو چاوانــەی ببوونـە گۆمـی خوێــن.
خــۆی ب ـە شــەرمەزاری روح ـی ت ـۆ دەزانــێ .داوای گــەردن ئازای ـی ل ـێ کــردم .م ـن ل ـە
جیاتـی تــۆش گەردنـم ئــازا کــرد و هیــوای بەختەوەریـم بـۆ خواســت .هیــوادارم تــۆش دڵـت
لێـی نەهێشــابێ و گەردنـی ئــازا بکــەی .
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مـن گوتــم :ئەگــەر بـێ بـۆ خــۆم دەیکــوژم .لەڕێــوە ملـی دەگــرم و بــەم عــەرزەی دادەدەم و
تـا هەناســەی لـێ نەبــڕم بــەری نــادەم .نــا  ...نـا ئــاوا زووش نابـێ بمــرێ .گوریســێک لـە
ملـی دەکــەم و بــەدوای خۆمــدا رایدەکێشــم .تـا دەخنکـێ و الشــەی هەپــروون بـە هەپــروون
دەبــێ .
م ـن گوتــم :ئــەی ئەگــەر نەهــات؟ ک ـێ دەڵ ـێ پــاش بیس ـت ســاڵ زینــدان هەڵدەســتێ و
دێ بـۆ ئێــرە؟ خـۆ بـە خۆشـی پێـی خــۆش بــێ ،کوڕەکانـی ناهێڵــن .تــازە هەرچـی بــووە،
بــووە .شــەیتان ب ـە نەحلــەت بک ـە و ســەرت بــەردەوە و ژیان ـی خــۆت بکــە .نای ـا ب ـە تەم ـا
مەبــە .
من گوتم :ئەو کات منداڵ بووم ،دەی خۆ ئێستا منداڵ نیم .ئەو نایا من دەچم .
من گوتم :وەڵاڵ لەتوپەتت دەکەن .هەر سەگەکانی بەردەرکەیانت تێ بەردەن بەسە .
من گوتم :باشە ئەو دینم گاوانە بۆ بەریاندا؟ بۆ وەک سەگ نەیان تۆپاند؟ 
مــن گوتــم :دەی دوای ڕاپەڕیــن کــەس لــە زینــدان نەمــا هەمــوو بەربــوون ،ئەویــش
هاتۆتــەوە .
من گوتم :خۆ منیش نەیکوژم مامەکانم هەر دەیکوژن .
م ـن گوتــم :وەڵ ـا هی ـچ گونیشــیان پێ ـی ناچــێ .ت ـۆ ئــەو کات منــداڵ بــووی ،ئــەوان
پیــاوی ژن و منداڵــدار بــوون .بیانویســتبوایە بیکــوژن هــەر ئــەو کات دەیانکوشــت .
من گوتم :نا فریا نەکەوتن حکوومەت زوو هات و گرتیان .
م ـن گوتــم :خــۆت فری ـو دەدەی .ت ـا گرتیــان س ـێ رۆژ وەک کەڵــەگا ل ـە نێ ـو ئاواییــدا
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خــوالوە و قەڵســەی گێــڕا .چم ـا پیــاو هەبــوو بڵ ـێ پش ـت چــاوت برۆیــە .
مـن گوتــم :باشـە مـن چ بکــەم؟ بیکــوژم دەمکوژنــەوە ،نەیکــوژم ئــەی خوێنـی باوکـم
کـێ تۆڵــەی بکاتــەوە؟ 
م ـن گوتــم :بیس ـت ســاڵ زینــدان تۆڵــەی خوێن ـی باوکتــە .ئــەو ک ـە گیــرا جحێ ـڵ بــوو.
ئێســتا هەمــوو ســەروڕدێنی ســپی بــووە .
م ـن گوتــم :نەیکــوژم حەیــام دەچــێ .دەڵێ ـن کوڕەکــەی پیــاو نەبــوو ،تۆڵــەی خوێن ـی
باب ـی بکاتــەوە .
من گوتم :کێ وادەڵێ؟ 
من گوتم :خەڵک
من گوتم :کێ؟ 
من گوتم :خەڵک ،دەروجیران .خزمەکان .چووزانم ئەوەی ئاگای لەم باسەیە .
مـن گوتــم :دەی ئەگــەر کوشــتت و تۆیــان کوشــتەوە دوایــە ،ئــەو خەڵکە دێـن منداڵەکانت
بـە خێـو بکــەن؟ 
من گوتم :من چۆن گەورە بووم ،منداڵەکانیشم هەروا گەورە دەبن .
مـن گوتــم :تـۆ لـە قــوون دەرکــەی مــااڵن گــەورە بــووی .دایکـت دوای مردنـی باوکـت
شــووی کــردەوە و تـۆ مایــەوە و ئاوارەیــی .
من گوتم :باشە تۆ دەڵێی من چ بکەم؟ 
من گوتم :من هیچ ناڵێـم .تۆ دەبێ بڕیار بدەی .
مــن گوتــم :ئــەو دێ و داوای گــەردن ئــازادی دەکات .مــن دەڵێـــم بــڕۆ لــەو دێیــەدا
نەتبینمــەوە و ملــت بشــکێنە دەچــی بــۆ کــوێ بچــۆ .
من گوتم :ئەی ئەگەر وای نەکرد؟ دەیکوژی؟ 
من گوتم :نا ئەگەر بیکوژم .دوایە دەمکوژنەوە .
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گــەرم نیــن ،بــەاڵم ســاردیش نیــن ،ئــەو بەفرانــەی نــەرم نــەرم بەســەر جەســتەمدا دادەبارێــن.
مــردن بــۆم هەســتێکی نام ـۆ نییــە ،وەک بڵێ ـی پێشــتریش مــردووم .ئــەوەی بــۆم جێــگای
پرســیارە ئەوەیــە ،ئەگــەر ئێســتا مـن مــردووم ،ئــەی بـۆ تـا زینــدوو بــووم دیتنـی نەنکـم بـۆ
مـن خــەون بــوو ،کەچـی ئێســتاش هــەر دەڵێـی خەونــە .بڵێـی هــەر لەخــەودا نەمردبێتــم؟ 
دەســتێک بـە جەســتەمدا دێنــم .بەفرێکـی تەنـک دایپۆشــیوم .بەفــری شــەوێک باریــن.
بەفــری کاتژمێـر ســێی بەیانــی
تا ســپێدە ئاوا ببارێ تەواو دەشــاردرێمەوە ،لەوانەیە حەوتوویەک ببارێ ،حەوتوویەکیشـی
پــێ بچــێ تــا بەفــرەکان دەتوێنــەوە ،دیــارە ئەگــەر بەفــری دیکــەش نەبــارێ .بەهــارێ
تەرمەکــەم دەبیننــەوە .
بە دەنگی نەنکم ڕادەچڵەکیم 
  -دیسان خۆت لەمن کردە مردووی جمهوری
  -نەنە مردنێکی جوان نییە؟ 
  -زیات ـر شــاعیرانەیە ،دەزان ـی بــۆ؟ چونک ـە ت ـۆ ل ـە نێوەڕاســتی گۆڕەپان ـی ناوەنــدی،
شــارێکی قەرەباڵغــدا مــردووی .یەکــەم رێبــواری بەیانــی بێــرەدا تێپــەڕێ دەتبینێتــەوە.
ریســەکەت لــێ دەبێتــەوە خــوری .
 بڵێ ریسەکەت لێ دەبێتەوە بەفر
خێســەیەکم لـێ دەکات و دیســان خەریکـی تەشـی رســتنەکەی دەبێتــەوە .بەفــرەکان لــوول
دەکات و دەیــان رێســێ .بن ـی داوە رســتراوەکان ب ـە بەفرەکان ـی ســەر ئەرزییــەوە نووســاون.
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نەنکـم هەمــوو جــارێ دەســتی درێـژ دەکات و بەقــەت درێــژی باســکی بەفـر دێنێتـە پێشـێ
و لـە خــۆی کـۆ دەکاتــەوە
پاش کەمێک ،سەری لە سەر تەشییەکەی هەڵدەگرێ و چاوێکم لێ دەکات 
 ئــەوە ئێســتا بـۆ وا خــۆت تۆپانــدووە ،دا هەســتە وەرە الم بـا بزانـم بـۆ کفنەکــەت چەنــدەت
بەفر دەوێ
هەڵدەســتمە ســەر پـێ و بەفرەکانـی ســەر جەســتەم دەتەکێنـم و لـە نەنکـم نزیـک دەبمــەوە.
ســەری هەڵدەبــرێ کــە چــاو لــە بەژنــم بــکات .وەک بڵێــی پڕووشــە بەفــر بچێتــە نێــو
چاوییــەوە ،مژۆڵەکانـی تونـد تونـد لێـک دەدا .دەڵێـی دوو پەپوولــەی ســپی لـە ســەرچاوی
نەنکـم نیشــتوون و بــاڵ لێـک دەدەن .هێــواش دەســتم نزیـک دەکەمــەوە ،بیانگــرم
ســەرمامە .میزیشـم دێ .پەتووەکـە لـە ســەر خــۆم الدەدەم و لـە جێگاکــەم دێمـە دەرێ.
بـە ســەبرایەک لـە ژووری خــەو دێمـە دەرێ .دەرکـە لـە پشــتە ســەرم دادەخــەم و دەرکــەی
ئاودەســتەکە دەکەمــەوە .جیڕەیەکـی ناخۆشـی لـێ دێ .لەوەتـا هاتووینەتـە ئــەم خانــووەوە
دەجــارم رۆن لێــداوە ،کەچـی هــەر جیــرەی تــەواو نابــێ .ئێســتا لـە تەبەقــەی خــوارێ دەزانـن
یەکێـک چووەتـە ئاودەســت
ســەری ئاودەســتەکە هەڵدەگــرم و هــەوڵ دەدەم میزەکــەم رێ ـک بکەم ـە نێ ـو ئاوەکــەوە.
میزێک ـی زەرد تێکــەڵ ئــاوە ســپییەکە دەب ـێ و تۆقل ـە دروس ـت دەکات .
حەپەســاو چــاوم بڕیوەتــە نێــو توالێتەکــە .دەڵێــی لــە خەوێکــی قــورس ڕادەچڵەکێــم،
وەخۆدێمــەوە و بـە خــۆم دەڵێـم نەنکـم لـە مەیدانـی جمهــوری چاوەڕێمــە .بــەم نیوەشــەوە لــەوێ
بەفــرم ب ـۆ دەڕێس ـێ و بەتەمای ـە کفن ـی بەفــرم ب ـۆ بــدورێ .دەب ـێ بچ ـم 
بیــری کفنـی ســپی و دواییـن بڵقـە بلقەکانـی میزەکــەم تێکــەڵ دەبــن .بـە دەنگـی تەقــەی
دەرکــەی ئاپارتمانەکەمــان کـە لـە پشــتە ســەرم داخــرا دڵنیـا بوومــەوە کـە ئێســتا لـە دەرێــم.
شــەقام یــەک پارچـە کۆچپۆشـە و کــەس لـە دەرێ نییــە .بـە پەلـە هەنــگاو هەڵدێنمــەوە.
ئــەم شــەو نەچووبایەم ـە جمهــوری ت ـا بەیان ـی دەبوای ـە ل ـە جێــدا جینــگل لێــدەم و بتلێمــەوە.
جمهــوری بـێ دەنـگ و ســپی لـە پێشــمە 
چاو دەگێڕم نەنکم دیار نییە ،بەاڵم دێ .لە سەر سەندەڵییەک رادەکشێم .
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له چکه یه کی سووری
٧
گول زه رد
ئــارام بــێ گوێدانــە هاتووهــاواری یــاری کردنــی کەمــاڵ و نــادر کــە لــە حەســارێوە
دەگەیشــتە نهۆمـی ســەرێ ،شــانی بـە چوارچێــوەی دەرکەکــەوە نووســاند و نووقمـی پــرچ
داهێنان ـی چــڕۆ بــوو .
پرچــە کاڵەکانــی بــە ســەر شــانیدا بــاو ببوونــەوە و ئــارام ئامــادە نەبــوو ئــەم دیمەنــە
لەگــەڵ هیــچ شــتێک بگۆڕێتــەوە .تــەواو هەســتی بــە دەنگــی دڵــی خــۆی دەکــرد و
بەزەحمــەت هەناســەی هەڵدەکێشــا .بــۆ ســاتێک چــرۆ هەســتی بــە بوونــی کەســێکی
دیکــە لــە نێــو ژوورەکــەدا کــرد .هــەر لــە نێــو ئاوێنەکــەدا چــاوی گێــڕا و جەســتەی
بچکۆالنــەی ئارام ـی دی .ب ـە بزەیــەک ل ـە ســەر لێــوەوە ئــاوڕی لێــداوە و بانگ ـی کــرد.
ئــارام وەک دەرکــەی بەهەشــتی بــەڕوودا کرابێتــەوە بـە هەاڵتـن چــووە پێشـێ و لـە تەنیشـت
ســەندەڵییەکەی چــرۆ ڕاوەســتا .
 ئەوە بۆ ناچی لە گەڵ کوڕەکان کایە بکەی؟ ئــارام چــاوی بڕیی ـە پەنجەرەک ـە و ب ـۆ ســاتێک گوێ ـی ل ـە دەنگ ـە دەنگ ـی منداڵــەکان
ڕاگــرت و ب ـە پەل ـە دیســان رووی ل ـە چــرۆ کــردەوە و ب ـێ دەن ـگ ســەری داخســت .
 پێت خۆش نییە بچییە کن منداڵەکان؟  چ . دەی باشـە لێــرە ڕاوەســتە ئێســتا ئامــادە دەبـم و پێکــەوە دەچینـە خــوارێ بـۆ الی دایکـتو وان .باشە؟ 
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 نا عەیبە ،ئەوە هی کچانە کوڕ لێوی سوور ناکات . ناهێڵم کەس بیبینێ زوو دەیسڕمەوە .چــرۆ کـە ماتیکــە ســوورەکە بـە ســەر لێــوی دادەهێنــێ .حەزێکـی شــاراوە هانیــدەدا هــەروا
ب ـە ســانایی ل ـە کــۆڵ ئارام ـی پــورزای نەبێتــەوە .برژۆڵەکان ـی ب ـۆ ریمەی ـل دەکا و پش ـت
چــاوی شــین دەکات .
 بابلیس لە قژم دەدەی؟  جا کوا قژت هەیە کەچەڵ؟ برێ ـک کرێ ـم ل ـە کوڵمەکان ـی هەڵدەســوێ و الکێک ـی ســووڕ ل ـە نینۆکەکان ـی دەدات.
ئــارام لـە نێـو ئاوێنەکــەدا هەرچــاوی لـە خۆیەتـی و لـە خۆشــیان شــایی لـە دڵیــدا دەگــەڕێ.
چــرۆ بـە چــاوی مشــتەری ســەیرێکی دەکات و پــاش کەمێـک گــەڕان لـە نێـو کۆمــۆدی
جلوبەرگەکانیــدا قەســرییەکی شــینی خــزی منداڵ ـی خــۆی دەبینێتــەوە و هــەر ب ـە ســەر
کراســەکەی خۆیــدا لـە بــەری دەکات و لەچکەیەکـی ســووری گــوڵ زەردیشـی لـە ســەر
دەکات .
 دادە چرۆ ئەو لەچکەیە لە گەڵ رەنگی ماتیکی لێوم دێتەوە؟ چرۆ قاقا پێدەکەنێ .
 بچۆ خوارێ بزانە پێیان جوانە؟  ئــارام لــە خۆشــیان وەختــە بــاڵ بگــرێ .تــا دەگاتــە ســەر پلیکانــەکان چەنــد جــار
قەســرییەکە لــە القــی دەهاڵــێ و دەکــەوێ .
بـە خێرایـی داوێنـی قەســرییەکە بـە دەســتەکانی کـۆ دەکاتــەوە و بـە پلیکانەکانــدا دێتـە
خــوارێ و دەرکــەی هاڵەکـە دەکاتــەوە .
هــەر چــوار خوشــکەکە ل ـە ژوورێ دانیشــتوون و گەرم ـی قســەن و ئاگایــان ل ـە هاتن ـە
ژوورێ ـی نییــە .پــاش ماوەیەک ـی کــەم فات ـم دەیبینــێ .
 ئەی ڕۆ ئەوە کێیە؟ کچێ خۆ ئەوە ئارامە . بە هەاڵتن دەچێ و  لە باوەشی دەکات و توند کوڵمەی ماچ دەکات .
 حەک پورێ بە قوربانت بێ چەندە جوانی .ئەوە کێ ئاوا جوانی کردووی؟  دادە چرۆ .ســروە ڕەنگــی ســپی هەڵگــەڕاوە و لــە نێــو دەنگــی قاقــا و پێکەنینــی خوشــکەکانیدا
بزەیەک ـی ســاردی ل ـە ســەر لێــوە .
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پــاش ماوەیەکــی کــورت فاتــم ئــارام دادەنێتــە ســەر ئــەرزی و وردە وردە بوونــی ئــارام
کەمڕەنگ دەبێتەوە .خوشــکەکان باســێکی نوێ دادەمەزرێنن و ئارامیان لەبیر دەچێتەوە .
ســروە دەســتی کوڕەکــەی دەگــرێ و دەیباتـە ئاودەسـت و دەیــەوێ دەموچــاوی بشــواتەوە.
ئــارام بــە گریانــەوە لــە بەردایکــی دەپاڕێتــەوە لــە کۆڵــی بێتــەوە .ســروە بــە هەڕەشــە و
گوڕەشــەوە دەموچــاوی دەشــواتەوە و قەســرییەکەی لــە بــەر دادەکەنــێ .ئــارام وەک
مراوییەک ـی تــەڕی چکۆل ـە ل ـە ئاودەســتەکە دێت ـە دەرێ و دەچێت ـە حەســارێ .ل ـە بــەر
تــاوی بــێ تینــی پاییــزێ هەڵدەتروشــکێ و ســەیری یــاری منــدااڵن دەکات .
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منیش
وه ک داپیره
ک ـە دەرکــەی ئەپارتوومانەکــەم کــردەوە .ن ـە منداڵــەکان دیــار بــوون و ن ـە خەڵ ـک ل ـ ە
هاتووچـۆ دابــوون .بـە سەرســووڕمانەوە بیــرم لــەوە کــردەوە دەڵێـی ئەوسـێ رۆژەی لـە ماڵـێ
نەبــووم ئێــرە بووەت ـە بەهەشــت .
لـە بەردەرکــەی ماڵەکــەی خــۆم ئاوڕێکـم لـە دەرکــەی ماڵـی داپیــرە داوە و بـە دیتنـی
ئــەو قفڵـە زلــەی لـە دەرکەکـە درابــوو تاســام .نەمردبــێ؟!
داپیــرە قــەت ناچـێ بـۆ ســەفەر .بـۆ کــوێ بچـێ خـۆ کەسـی نییـە تـا ســەردانیان بــکات.
بــەو الق هێشەیەشــەوە هێشــتا باشیشـە تـا ســوپەرمارکێت دەچـێ و دێتــەوە .بــەو فکرانــەوە
کلیلەکــەم لـە گیرفانـم دەرهێنـا و دەرکــەم کــردەوە .
تــا جلوبەرگــم گــۆڕی و دەموچــاوم شووشــت و چوومــە ســەر تەختەکــەم پشــوویەک
بــدەم .دیســان ئەپارتوومــان وەخەبــەر هــات و دەنگـی پـێ و هــەاڵت هەاڵتـی منــدااڵن و قیــژە
قیــژی ژن ـی دراوس ـێ و واق ـە واق ـی ســاوا و  ...جەهەننــەم دەســتی پ ـێ کــردەوە .باش ـە
ئەوان ـە ل ـە کــوێ بــوون؟ باڵنجەکــەم خســتە ســەر ســەرم و هەوڵمــدا خــەوم ل ـێ بکــەوێ .
زۆر ســەیرە دەڵێ ـی هەمــوو ئەوان ـە لەمێشــکی منــدا دەژیــن .وەک بڵێ ـی ک ـە دەرکــەی
ئەپارتوومانەکــەم کــردەوە .منداڵــەکان خەریکــی هــەاڵت هــەاڵت بــوون و خەڵــک لــە
هاتووچ ـۆ دابــوون .بیــرم لــەوە کــردەوە .ئــەو س ـێ رۆژەی ل ـە ماڵ ـێ نەبــووم هی ـچ شــتێک
لێــرە نەگــۆڕاوە .
لـە بەردەرکــەی ماڵەکــەی خــۆم ئاوڕێکـم لـە دەرکــەی ماڵـی داپیــرە داوە و بـە دیتنـی
داپیــرە وەک پەیکەرەیــەک لـە ســەر کورســییەکی جــواڵو تاســام .
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داپیــرە قــەت ناچـێ بـۆ ســەفەر .بـۆ کــوێ بچـێ خـۆ کەسـی نییـە تـا ســەردانیان بــکات.
بــەو الق هێشەیەشــەوە هێشــتا باشیش ـە ت ـا ســوپەرمارکێت دەچ ـێ و دێتــەوە .ل ـە بەیانییــەوە
تــا ئێــوارە لــە ســەر کورســییەکەی دادەنیشــێ و چــاو لــە هیــچ دەکات .بــەو فکرانــەوە
کلیلەکــەم لـە گیرفانـم دەرهێنـا و دەرکــەم کــردەوە .
تــا جلوبەرگــم گــۆڕی و دەموچــاوم شووشــت و چوومــە ســەرتەختەکەم پشــوویەک
بــدەم .ئەپارتوومــان مــرد .دەنگ ـی پ ـێ و هــەاڵت هەاڵت ـی منــدااڵن و قیــژە قیــژی ژن ـی
دراوس ـێ و واق ـە واق ـی ســاوا و  ...جەهەننــەم دامــرکا .باڵنجەکــەم خســتە ســەر ســەرم و
هەوڵمــدا خــەوم لـێ بکــەوێ .لــەو رۆژەوەی دراوســێیەکەی ســەرەوەمان پێـی گوتــووم داپیــرە
بـە جحێڵـی لەشــفرۆش بــووە .جــار جــارە بیـر لـە داپیــرە دەکەمــەوە .جــاری وایـە بـە چــاوی
کڕیــار ســەیری دەکــەم .کڕێارێ ـک ک ـە ل ـە ڕابــردوودا دەیتوان ـی ل ـە گــەڵ لەشفرۆشــێک
ڕابوێــرێ ،ل ـە ڕابــردوودا عاشــقی لەشفرۆشــێک بــێ .داپیــرە هەمــوو کات ب ـێ دەنگ ـە و
هــەر ســەیری هیــچ دەکات .لەوانەیــە بیــر لــەو پیاوانــە بکاتــەوە کــە لــە گەڵیــان بــووە،
ئەگــەر رۆژنامەنــووس بوایــەم پێـم خــۆش بــوو بـە بیانوویــەک چاوپێكەتنـی لـە گــەڵ بکــەم،
بیوگرافینووســیش بوایــەم ژیاننامەکەیــم دەنووســییەوە ،ئەگــەر دەرهێنــەری ســینەماش
بوایــەم ژیاننامــەی داپیــرەم دەکــردە فیلــم ،بــەاڵم م ـن هیچیــان نیــم .هەڵدەســتمە ســەرپێ
و ل ـە کون ـی دەرکــەوە چاوێ ـک ل ـە داپیــرە دەکــەم .هــەر وا ڕەق ل ـە ســەر کورســییەکەی
دانیشــتووە و زەق زەق چــاو ل ـە هی ـچ دەکات .
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هاوینه

چاوەکان ـی روقی ـا ڕوو ب ـە ویترین ـی دوکانێک ـی زێڕینگــەری لەســەر گوارەیــەک قف ـ 
ڵ
بــوو .چارشــێوەکەی ل ـە ب ـن چەنــەی ب ـە دەســتێک ڕاگرتــوو و ل ـە ب ـن چارشێوەکەشــەوە
بەدەســتەکەی دیکــەی تون ـد جانت ـا بچووک ـە ڕەشــەکەی نێ ـو دەســتی کوشــی .
ڕوقیــا بیــر لــەوە دەکاتــەوە ،ئەگــەر مێردەکــەی بێــکار نەبوایــە و خــاوەن کارەکەشــی
مووچــەی بــۆ زیــاد کردبوایــە ،ئەگــەر خــاوەن ماڵەکەیــان بڕیــک کرێکــەی بــۆ کــەم
کردبانــەوە ...
لـە پـڕ هەســتی کــرد دەســتێک تونـد ســمتی دەکوشــێ .بـە پەلـە وەرســووڕا تفێـک لـە
نێـو چاوانـی کابــرا بــکا ،دیتـی خەریکـە ســەربازێک بـە خێرایـی لێـی دوور دەکەوێتــەوە .
 ویســتی جانتاکــەی دەربێنـێ و بـە تەپڵـی ســەری ســەربازەکەیدا دا ،چارشــێوەکەی لـە
القـی هــااڵو دمــەوڕوو کەوتـە ســەر بەرچنـی پێـش دوکانـی زێڕینگەرییەکــە .
 ڕاوەستە .تا ئێرە بەسە . بۆ؟  کاک ـە ئــەو ســیناریۆیەی ت ـۆ نووســیوتە ل ـە ئێرانــدا ناتوان ـی بیکەی ـە فیلــم .هــەر ب ـۆنموونـە چــۆن نیشــان دەدەی پیاوێـک دەسـت بـۆ ژنێـک دەبــا ،ئەویـش ســەربازێک؟ لــەوە
زیاتـر مەیخوێنــەوە .ماشــێنەکە هەڵکـە وردە وردە بــەرەو ماڵـی ئێمـە بــڕۆ و مـن بگەیەنــەوە.
لـە نێـو رێگاشــدا بـە قسـە بــۆم بگێــرەوە .
 روقیـا هەڵدەســتێتەوە و دەچـێ ســواری مینـی بووســێک دەبــێ .لـە پێشــەوە دادەنیشــێ.کچێک ـی مێرمنــداڵ ل ـە پشــتەوە دانیشــتووە .کامێــرا دەچێت ـە ســەر کچەکــە .پیاوێک ـی
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س ـی ســاڵەی ڕەشــتاڵەی ب ـە ڕدێ ـن ل ـە پش ـت کچەک ـە دانیشــتووە .پــاش کەمێ ـک کابــرا
لـە بنــەوە دەسـت بـۆ کچەکـە دەبــا .کچەکـە ســپی هەڵدەگــەرێ و دەترســێ ،بــەاڵم ناوێــرێ
هیـچ بڵـێ و هــەر خــۆی لـە دەســتی کابــرا دور دەخاتــەوە .
 دەی . کابرایەکــی بــە تەمــەن ئــاگای لــەو کەینووبەینەیــە ،بــەاڵم خــۆی لــێ نــاکات بــە
ســێحەب .پاشــان هەڵدەســتێ و دەیــەوێ ل ـە وێســتگەکەی دیک ـە دابــەزێ ،بــەاڵم مین ـی
بووســەکە رادەوەســتێ .لـە پێـش مینـی بووســەکە بووەتـە شــەڕ و چەنـد کــەس لێـک دەدەن.
کچێک ـی منداڵی ـش ک ـە جانتایەک ـی ب ـە شــانەوەیە لــەوێ راوەســتاوە و چــاو ل ـە شــەڕەکە
دەکات .کابرایــەک لـە پەنــای ڕاوەســتاوە .خـۆ لـە جانتاکــەی دەخشــێنێ .وردە وردە خـۆ
ل ـە شــانی کچ ـە دەخشــێنێ .کچ ـە هەس ـت ب ـە ڕەقاییــەک دەکات ،بــەاڵم هێشــتا هێنــدە
منداڵ ـە دەرک بــەوە نــاکات ک ـە ئــەو کابرای ـە خەریک ـە خــۆی پێــوە دەنــێ .
 جــاری وای ـە دەڵێ ـم ســەرەتای فیلمەک ـە لەچەن ـد ســاڵ دوات ـر و ل ـە وەبی ـر هاتنــەوەیبیــرەوەری ئــەو کچــەوە دەســت پــێ بــکات و دوایــەش بــە فــاش بــەک بگەڕێتــەوە بــۆ
ســەرەتا .
 دەی دوایە؟  کامێــرا نابـێ لەســەر ســتاند بــێ ،دەبـێ لـە ســەر شــان بـێ و بینــەر هەسـت بـە جووڵــەیبــکات .دوایـە کامێرامەنەکـە لـە مینـی بووســەکەوە بـە هەاڵتـن دابــەزێ و بچـێ شــەڕەکە
وێنـە بگــڕێ .
 نەتکوت پێت چۆنە؟  لێرە ڕایگرە دادەبەزم .
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ههالتوو
ی بــوون ،بــەاڵم ئــەو لــە پشــتەو ە تەقــەی لێکــرا .دڵنیــا بــوو
بەعســییەکان لــە پێشــ 
فەرماندەکەیەتــی ،چونکــە گوتبــووی :مــن ئاخــری ئــە و زیــدی ئینقالبــە دەکــوژم .
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ئالزایمه ر
 کاکــە ئەمــن نەخۆشــییەکم گرتــووە  ،ئێســتا ،تەنانــەت نــاوی نەخۆشییەکەشــم لــەبیرچووەتــەوە ،بۆیــە ناتناســمەوە ،بمبــورە .
 کوڕە چۆنم ناناسییەوە ،محەمەدم ،ماڵتە هاوڕێی سەردەمی منداڵی یەکترین . ناتناسم ،کاک کەریم . کەریم نا محەمەدم ،یانی ئاوا زوو ئالزایمەرت گرتووە؟  ئەڕێوەڵاڵ ئالزایمەرم گرتووە ،گوتت جیران بووین؟  نا گوتم هاوڕێ بووین . چ کارەی؟ چ دەکەی؟ بە چییەوە مەشغوڵی؟  کارمەندم بووی بە جاش؟  نانا کارمەندی ئاساییم .ئەمن وجاشێتی؟  ئــەی بـۆ گوتیــان بــووی بـە جــاش ،ماڵتـە خەریـک بــووم خۆمـت لـێ نەنــاس بکــەم،محەمــەد گیــان ،چۆنـی بـە قوربــان ،باشــی؟ 
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ئه وبه ری
( )١
فه  نه  ر
چــاوم لــه باوكمــه لــه گــ هڵ ئیرهجــه ســوورى خــاوهن كوورهخانــه قســه دهكات .دهیــهو 
ێ
ده ههزارتمهنــى لــێ وهربگــرێ و بیــدا بــه مــن .بــه تهمــام بچمــهوه ئیمتحانــى بیــركارى
وهرزى دووهم ـى هاوین ـێ بدهم ـهوه .ب ـه الچاوێكی ـش ئــاگام ل ـه مهیدان ـى ماڵ ـى كومپوت ـه.
بهوجومعهی ـه كاردهك ـهن .ژنێك ـى خڕوخۆڵ ـى ههی ـه .خهڵ ـك دهڵێ ـن ئیــرهج بهدهوریــدادێ .ت ـا
خێزان ـى نههاتبــوو ك ـهس مهرحهباش ـى نهدهكــرد .كابرایهك ـى تهنیــا .ل ـه ب ـێ كابان ـى ناچــار
بــوو خــواردن و میــوه ى قوتــوو بخــوات .خهڵكیـش بهوهیــان زانیبــوو ناویــان نابــوو كومپــوت.
پاشــان كـه خێــزان و منداڵهكانـى هاتـن ورده ورده خهڵـك لێـى نزیـك بوونـهوه و زانیــان كابــرا
مامۆســتاى قوتابخان ـه بــووه و ب ـه هــۆى چاالك ـى سیاســیهوه دهركــراوه 
ئێســتا زۆرى رێـز لێدهگــرن ،بـهاڵم تـا نهڵێـى كومپــوت كـهس نایناســێتهوه .دهبـێ النیکـهم
حهوتووی ـهك ل ـه بــۆكان بــم .شــایی ل ـه دڵمــدا دهگ ـهڕێ .ئیــرهج نای ـهوێ پــوڵ بــدا .باوك ـم
دهنگــى ههڵدێنــێ .ئیرهجیــش دهنگــى ههڵدێنــێ .ئیــرهج ئازهرییــه و كــوڕى بنهماڵهیهكــى
دهوڵهمهنــده .بهشــێك ل ـه بنهماڵهكهیــان لهتهورێــزن و بهشــێكیان ل ـه ئازهربایجانــن .باوكیــان
بــه ئارهقــ هى نێــو چاوانــى ئــهو ســامان هى كــۆ كردووهتــهوه ،بێجگــه لــهو كورهخانهیــه وهك
دهڵێ ـن زۆریــان كارخان ـه و دوكان و ش ـت ههی ـه .ئیــرهج پش ـت ل ـه باوك ـم دهكات و دهڕوات.
باوكـم ملیوانـ هى كراسـهك هى دهگــرێ و دهیكێشــێ .ئیــرهج قـهت چاوهڕوانـى ئـهوهى نهدهكــرد.
پشــته و قــوون ك ـهوت .قهڵ ـهو و ب ـه خۆوهی ـه ك ـه دهك ـهوێ ڕمب ـ هى دهێ .زۆر ب ـه خێرای ـی
ههڵدهســتێتهوه و باوك ـم وهب ـهر مس ـت و پێالق ـه دهدات .باوك ـم دهك ـهوێ و ئیرهجی ـش وهب ـهر
شــهقى دهدات .تــا مــن خــۆم دهگهیهنمــه ئــهوێ .كومپــوت و ژنهكهشــى دێــن .چهنــد
جحێڵ ـى توركی ـش ك ـه ههركرێــكارى كورهخانهك ـهن گهیشــتنێ .ورده ورده خهڵ ـك ك ـۆ بــۆوه.
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مــن پــڕم بــه ئیرهجــدا كــرد .ئیــرهج وهك بهچكــه پشــیلهیهك پشــت ملمــى گــرت و فڕێــ ى
دام .خهڵ ـك كهوتن ـه نێوانمــان و لێكیــان كردین ـهوه .نازان ـم ك ـێ بــوو دهســتى باوكم ـى گــرت
و ههڵیســتاندهوه .ههســتم كــرد باوك ـم ك ـه ههســتاوه پ ـێ ئیــدى ئ ـهو باوك ـ هى جــاران نهبــوو.
بـه زهحمـهت ڕاوهســتا .پشــتى تـهواو ڕاسـت نهكــردهوه .كــووڕه كــووڕ بـهرهو مهنزڵـهكان وهڕێ
ك ـهوت .وهدواى كهوتــم .كومپــوت ب ـه پهل ـه خــۆى گهیانــده باوكــم .گۆی ـم ل ـێ بــوو گوت ـى
دهب ـێ شــكایهتى ل ـێ بك ـهى .باوك ـم راوهســتا و چــاوى بڕی ـه چــاوى كومپــوت وگوت ـى م ـن
پوڵ ـى ئ ـهوهم نیی ـه كوڕهك ـهم بنێرم ـهوه بــۆكان كــوا پوڵ ـى شــكایهت و شــكایهتكاریم ههی ـه.
دهنگ ـى باوك ـم دهل ـهرزى .پاشــان ڕۆیشــته ژوورێ .كومپــوت ه ـهروا راوهســتا بــوو و چــاوى
ل ـه ئهرزهك ـه دهكــرد
ب ـه تهنیشــتیدا تێپهریــم .ویســتم بچم ـه ژوورێ پهشــیمان بووم ـهوه .باشــتره باوك ـم جــارێ
نهمبینـێ دهنـا تۆڵـ هى ئیرهجیـش لـه مـن دهكاتـهوه .بـهرهو بیابانهكـ هى پشــتهوهى ســورمهكان()٢
وهڕێكهوتــم .ل ـه س ـهر بهردێ ـك نزی ـك رێ ـى قهتارهك ـه دانیشــتم .بیــرى لێدهكهم ـهوه ههمــووى
تاوانــى منــه .مــن نهدهبوایــه ئێســتا ئیمتحانــم ههبــێ .پــاش ماوهیــهك قهتارێــك بــه
گرمهگــرم تێدهپــهرێ .مســافیرهكان بــاى بایــم لێدهكــهن تاقهتــم نییــه جوابیــان دهمــهوه.
ســهیرى ئهرزهكــه دهكــهم مێروولــه عهجهمانهیهكــى زۆر دێــن و دهچــن .ههڵدهســتمه ســهر
پـێ ودهچـم مێروولهیهكـى دیكـه دینـم ئهوهیــان لـهوان نییـه .لـه گـ هڵ یـهك دانـه لـهو مێروولـه
عهجهمانــه بــه شــهڕى دهدهم .مێروولــه عهجهمهكــه زۆر دڕه .ئــهوهی دیكــه ههڵــدێ
دهیگرمــهوه .دیســان مێروولهكــ هی دیكــه كهوتــه بنــهوه .بــه پــێ مێروولــه عهجهمانهكــه
پــان دهكهمــهوه .مێروولهكــ هى دیكــ هش پــان دهكهمــهوه .رقــم لهویشــه .ههڵدهســتم دهســت
دهكـهم بـه مێروولـه كوشــتن .شــارهكهیان دهبینمـهوه و تێكـى دهدهم .پاشــان لـه سـهر ئهرزهكـه
رادهكشــێم .و چــاو لـه ئاســمان دهكـهم .ئاســمانى ئێــرهش وهك ئاســمانى بــۆكان شــینه .ههسـت
دهكــهم ورده ورده مێروولــه عهجهمانــ ه دهورم دهدهن .بــه پهلــه راســتهوه دهبــم و دادهنیشــم.
ئهرزهكــه رهش دهچێتــهوه .تــا چــاو ههتــهر دهكات مێروولهیــه .یــهك بــه خــۆم دهقیژێنــم و
ل ـه خ ـهودا ڕادەچڵهكــم .رۆژب ـهرهو ئــاوا بــوون دهڕوات و مێشــوولهیهكى زۆر هــازه هازیان ـه.
قهتارێك ـى دیك ـه ل ـه دوورهوه ب ـه گرم ـه گرم ـهوه وهدیــار كهوتــووه و ب ـهرهو الى م ـن دێ.
ب ـهرهو قهتارهك ـه دهچ ـم دهم ـهوێ بــاى بــاى ل ـه مســافیرهكانى بك ـهم .
 -1لـه كورهخانـهكان كاتێـك كهرپوچـهكان ویشـك بوونـهوه بـه شــێوهیهكى تایبـهت لـه سـهر
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یهكتـر ههڵـى دهچنــن ،فهنـهری پێـى دهڵێــن
 -2ئهوگڵــ هى لــه كورهخانــهكان ههڵدراوهتــهوه و كرێــكارهكا ن كار ى لــه ســهر دهكــهن،
ســورم هى پــێ دهڵێــن
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به ختهوه ری
ئــەو هــەر ل ـە بەردەرک ـە کراس ـە خۆاڵوییەکان ـی داکەن ـد و ل ـە نایلۆنێک ـی ئاخنــی .ب ـ ە
ژێرکراســێکی ســپی زەرد هەڵگــەڕاو و ژێرپانتۆڵێکـی شــینی کاڵــەوە بــوو ،هاتـە ژوورێ و
یــەک ڕاسـت بــۆالی حەمــام رۆیشـت و دەرکــەی حەمامەکــەی کــردەوە و چــووە ژوورێ .
ئــەم بـە دەنگـی دەرکـە کرانەوەکـە بـە پەلـە کترییەکـی وەبــەر شــێرەی ئاوەکــەدا و پــڕی
کــرد و لەســەر گازەکــەی دانــا .تـا ئــەو حەمامـی کــرد ،ئــەم چایەکــەی دێـم کــرد و دوو
ئیســتکان و قەندانێک ـی لەســەر کەشــەفێک دانــا .پاشــان ت ـا پێشــخانە چــوو .ســەرنجی
نایلۆنێک ـی دا ک ـە لــەوێ دانرابــوو .ک ـە هەڵیگــرت ســاردی شووشــەی نێ ـو نایلۆنەکــەی
هەس ـت پێکــرد .خێــرا هاتــەوە ئاشــپەزخانە و شووشــەکەی خســتە نێ ـو بەفرگرەکــەوە .
دەرکەی بەفرگرەکەی داخست و ئاوڕی دواوەی داوە .چاوی بە نارین کەوت .
 بابم هاتەوە؟ چی کڕیوە؟  ئا هاتەوە ،خەریکە حەمام دەکات . چی بۆ من کڕێوە؟  هیچـی بـۆ نەکڕیــوی ،کچــم .خـۆ بابـت لـە بــازار نەبــووە .لـە ســەر کار بــووە .باپیــرەچ دەکات؟ 
ناریـن ســەری بــەرداوە و لــەو کاتــەدا کـە خەریـک بــوو دەرۆیشــتە دەرێ لـە بـن لێوییــەوە
گوتــی  :هیـچ نــاکات .
ئــەم لــە ئاشــپەزخانەکە هاتــە دەرێ و وەداوی ناریــن کــەوت .ناریــن دەرکــەی ژووری
دانیشــتنی کــردەوە و چــووە ژوورێ .ئــەم بـە دەســتی پێشـی داخرانـی دەرکەکــەی گــرت.
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ی هەڵێن ـا و ل ـە دایک ـی ڕوانــی .
ناری ـن ئــاوڕی داوە و ســەر 
ئەم چاوی بۆ بابی گێڕا .
چۆنـی بـە جێهێشــتبوو هــەروا بــوو .روو بـە پەنجەرەکـە لـە ســەر ویلچێرەکـە دانیشــتبوو.
مل ـی خــوار کردبــووە و ســەیری دەرێ ـی دەکــرد .ب ـۆ چرکەیــەک ل ـە ب ـێ جووڵەی ـی باب ـی
ترســا .چــووە پێشــێ و لــە پشــت ســەری ڕاوەســتا .دەســتێکی لــە شــانی دا .بابــی بــە
هێواشـی ئــاوڕی داوە و بـە چاوێكـی فرمێســکاوییەوە لێـی روانــی .ئــەم دەســتی درێـژ کــرد
و بـە قامکـی فرمێســکەکانی چــاوی ســڕی .پاشــان بـێ دەنـگ لـە ژووری دانیشــتن هاتـە
دەرێ و گــەڕاوە ئاشــپەزخانە .
ئەو لە حەمام هاتبووە دەرێ و بە خاولییەک سەری ویشک دەکردەوە .
 چۆنی؟  باش نیم . چیت لێناوە؟  سووب . هەی تێیڕیم جا سووب کەنگێ چێشتە . لەبەر نارین و بابم لێم ناوە . بۆ من بەشەر نیم ،هەزار جارم گوتووە سووبم پێ خۆش نییە . ئەوە چییە داتناوە چایی ناخۆمەوە .ئارەقەکەت چ لێ کرد؟  لە بەفرگرەکەدایە .دەرکەی بەفرگرەکەی کردەوە و گوتی
 بڕێک تەماتە و خەیار ورد بکە و وەرە دانیشین لێوێک تەڕ کەین . من ناخۆمەوە . ناز مەکە دەی پێم خۆشە پێکەوە بخۆینەوە . لەبەر نارین و بابم ناخۆمەوە . ئــەوان بـا نــان بخــۆن .ناریـن ســەیری کارتــۆن دەکات و بابیشـت خـۆ ئــاگای لــەو دنیایـەنییــە .لـە خــۆڕا ئیــدی بـۆ نــازم بـۆ دەکــەی .
 هێواش ماڵتە گوێی لێدەبێ . گوێـی لـە چـی دەبــێ؟ تـۆ بـۆ حاڵـی نابــی .بابـت تەنیـا پارچـە گۆشــتێکی زینــدووەلەســەر ئــەو ویلچێــرە دانــراوە و تــەواو .
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بزەیەک دەکات و لە بن لێوییەوە دەڵێ 
 ئەڵبــەت کەیسەکەشــمانە( پاشــان دەڵـێ )هیــوا دارم تەمــەن درێـژ بــێ .کچـێ هەســتەلــەو قســانە گــەڕێ .ئــەوە شــێت دەبـم بـۆ عــارەق و گان .
ئــەم بـە پەلـە دەســتی دەخاتـە ســەردەمی ئــەو و دەڵـێ تـۆ خــودا هێــواش .بابـم هیــچ .دەی
خـۆ ناریـن گوێـی لـێ دەبــێ .
ئەو لە پەنا بەفرگرەکە رۆنیشتە سەر عەرزەکە و گوتی
 باشە بابە دەڵێی داخودا چیم گوتووە  . .نارین  ...نارینناریـن بـە پەلـە لـە ژووری دانیشــتن هاتـە دەرێ و بـە هەاڵتـن هاتـە نێـو ئاشــپەزخانەوە و
خــۆی هاویشــتە نێـو باوەشـی باوکییــەوە .
 ئەوە سەگباب بۆ نایەی بڵێی بابە ماندوو نەبی ،بابە بە خێرێیەوە . بابە ماندوو نەبی ،بابە بە خێرێیەوە .بەتوندی نارین بە سینگییەوە دەکوشێ .
 فێربە کچم ،فێربە .ئەمڕۆ چوویە قوتابخانە؟ نارین سەرێکی بە نیشانەی بەڵێ راوەشاند .
 دەی بۆ بابی خۆتی بگێڕەوە بزانم چ بووە؟ چیتان کرد؟ چی فێر بووی؟  بابە مامۆستاکەمان گوتی :ئەگەر داخڵەتان هەیە بیهێنن . بۆ چییەتی؟  بابە نامەیەکیشی بۆ تۆ ناردووە ،بیهێنم؟  ئا بڕۆ بیهینە بزانم چییان نووسیوە .تـا ناریـن چــوو نامەکــەی بێنـێ و تـا ئــەو نامەکــەی خوێنــدەوە ،ئــەم ســفرەی راخسـت و
دوو ئیســتکانی لـە ســەر دانـا و شووشـە ئارەقەکــەی لـە نێوەڕاسـت دانــا .دەورییەکـی پـڕ
کــرد لـە زەیتــوون و داینــا .پاشــان دەرکــەی بەفرگرەکــەی کــردەوە و قاپێـک ســەهۆڵی هێنـا
و وەبــەر شــێرەی ئاوەکەیــدا و ســەهۆڵەکەی دەرهێنــا .ســەهۆڵەکەی ب ـە لێــواری دیــواری
ئاشــپەزخانەکەدا دا و لەت ـی کــرد .ئاوێک ـی ب ـە لەت ـە ســەهۆڵەکاندا  کــرد و ل ـە قاپێک ـی
کــردن و ل ـە پێ ـش ئــەوی دانــا .پاشــان چەن ـد خەیــار و تەماتــەی ل ـە بەفرگرەک ـە دەرهێن ـا
و دانیشــتە ســەر عــەزری و ب ـە چەقۆیــەک خەریک ـی ســاالد دروس ـت کــردن بــوو .پــاش
کەمێ ـک ســەری هەڵبــڕی و ســەیرێکی کــردن .
ناریـن لـە پەنـا بابـی ڕاوەســتا بــوو و ســەری بـە ســەر کاغەزەکــەدا شــۆڕ کردبــووەوە .ئــەو
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بـە لەقـە لــەق وشـە تورکییەکانـی دەخوێنــدەوە و هەوڵـی دەدا لێیــان حاڵـی بــێ .
لە پڕ دەنگی هەڵێنا و گوتی 
 گووتان بۆ دەنێرم ،دایکو بگێم ئەرێوەڵاڵ .پاشــان کاغەزەکــەی گرمۆڵـە کــرد و فڕێیدایـە ســەر ســفرەکە .چاوێکـی لـە ناریـن کــرد.
ناریـن رەنگـی بـە ڕووەوە نەمابــوو و ســپی ســپی هەڵگەڕابــوو .ئــەو ئــارام دەســتی درێـژ کــرد
و نارینـی بـۆ الی خــۆی کێشـا و لـە ســەر کۆشـی خــۆی دانیشــاند .
 ناریـن گیــان مامۆســتاکەت نووســیویەتی پــارە بنێریــن .ئــەوان دەینێــرن بـۆ ســەربازەکانلـە بەرەکانـی شــەڕ .نووســیویەتی بـا منداڵــەکان فێــری نیشــتمانپەروەری بــن .
 ئا مامۆستاکەمان گوتی داخڵەکانیشتان بێنن . بــەاڵم کچــی جوانــم قەرارنەبــوو وردە وردە پــارە بخەینــە نێــو داخڵەکەتــەوە بەهــارێدووچەرخــەت بــۆ بکڕیــن؟ 
 با بەاڵم مامۆستاکەم گوتی ... دەزانی ئەوان پارەکانی ئێمە دەدەن بە گوللە و دوایە خەڵکی پێ دەکوژن؟  مامۆســتاکەمان گوتـی داخڵەکانتــان بێنــن ،ئــەوە دەبــێ  ...ئــەوە  ...ئەهـا گوتــی ...حەفتـا بــەاڵ لێتــان دور دەکەوێتــەوە .
 دەزانی بە گوللەکانیان مندااڵنیش دەکوژن؟  مندااڵن  ...ن  ...ن  ...ن ئــەی چــۆن دوایــەش خـۆ ئێمـە تــورک نیــن .ئێمـە کوردیــن ،بــەاڵم تـۆ لـە کـن ئــەوانمەڵـێ کــوردم ،بڵـێ ئێرانیــم .باشــە؟ 
 باشە .ئەی پارەیان نەدەمێ؟ (جوابی نارین ناداتەوە) کچێ هەستە نان بدە بە نارین و بابت . بابە پارەیان ... نازانــم .تـۆ جــارێ بچـۆ ئــەو دیـو لـە کـن باپیــرە نانەکــەت بخـۆ و چــاو لـە کارتــۆنبکــە .
تـا ئــەم ســووبی کــردە نێـو دوو قاپــەوە و لـە ســەر کەشــەفێکی دانـا و بردییـە ئــەو دیـو
و کەشــەفەکەی روو  بــە تلویزیــۆن بــۆ ناریــن دانــا و بــە کەوچــک وردە وردە ســووبی
کــردە نێـو زاری بابییــەوە .ئــەو چــوو ژێرســیگارێکی هێنـا و لـە پێـش خــۆی دانـا و پاشــان
ل ـە گیرفان ـی شــارواڵەکەی پاکەتێ ـک ســیگار و فەندەک ـی دەرهێن ـا و یەکــەم ســیگاری
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داگیرســاند .
ئــەم کــە هاتــەوە ،نێــو ئاشــپەزخانەکە پــڕ ببــوو لــە دووکــەڵ .ئــەم کەلێنێکــی بــە
پەنجەرەکــەدا و لــە تەنیشــت ئــەو دانیشــت و خەریکــی ســاالد دروســت کــردن بــۆوە .
تـا ئــەم ســااڵدەکەی ئامــادە کــرد ،ئــەو دوو لەتـە ســەهۆڵی خســتە نێـو ئیســتکانەکان و تـا
نیــوە ئارەقـی تـێ کــردن و پاشــان هەســتا و چــوو پارچەکــەی پـڕ کــرد لـە ئــاو و دانیشــتەوە
و ئیســتکانەکانی پـڕ کــرد لـە ئــاو .
ئــەو لــە بنــەوە چاوێکــی لــە ئیســتکانەکان کــرد و بــە دیتنــی رەنگــی ئاوەکــە کــە
دەتگــوت ماســتاوە هێڵنجێکــی هێنــاوە .
 دەزان ـی دەترس ـم پــارە نەدەیــن ،ل ـە قوتابخان ـە ناری ـن ئەزیــەت بکــەن .وەخت ـە شــێت بــم.پــارە دەدەی  ...هەڵیــدە ب ـە خۆشــیت . 
 مەعیدەم باش ناڵێ ناخۆمەوە . گوان مەخۆ ،عارەق بخۆ . ناخۆمەوە ،دەم شڕ .هەزار جارم نەگوتووە لە کن ئەو تفڵە هێندە جنێو مەدە؟  بـە قەبــری بابـت ناخۆییــەوە .لـە داخـی ئــەو ســەگبابانە وەختـە شــێت بــم .دەیانــەوێ بـەپــارەی خۆمــان  ...هــۆوی  ...ئــەوە بـۆ کــوێ دەڕۆی؟ 
 تا فێری قسە کردن نەبی لە گەڵت دانانیشم .دەچمە کن بابم و نارین . چاوت دەرێ ،بڕۆ ملت بشکێنە ئەرێوەڵاڵ .ئەم کە رۆیشت ئەو هەر دوو ئیستکانەکەی بە مەودایەکی کەم هەڵدا .
لەســەر هەشــتەم ســیگار بــوو ،کــە هەســتی کــرد شووشــەکە هیچــی تێــدا نەمــاوە.
نەیدەزانــی چۆنــی ئــەم هەمــوو عارەقــە خواردووەتــەوە .
 کچێ وەرە ئێرە کارم پێتە .هۆی ئافرەت لە گەڵ تۆمە ،دا تا ئێرە وەرە .ئــەم کـە هــات .ئــەو بـە لەقەلــەق هەســتا .ویســتی قســەیەکی بـۆ بگێڕێتــەوە .کـە هەســتا
ســەر پـێ ســەری لـە گێــژەوە دەهــات .دەســتی بـە بەفرگرکــەوە گــرت و راوەســتا .
 چیت دەوێ؟  دەمەویسسسست ،قسەیەکت .بۆۆۆۆ بگێڕمەوە .کەچچچی لە بیرمممم چۆتەوە . دیســان مەســتت کــرد ،بکەوییـە گیانــم .عــەک ســەرت لـە قــوڕێ نێـم ئــەوە ئــەو هەمــووعارەقــەت بـە تەنیـا خواردۆتەوە؟ 
 دەزانیییییییییی جوابی موساحەبەکەی یوئێنی حوسێنننننن هاتەوە .106
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 حوسێن کێ؟  حوسێننننننن ماڵتە . دەی بەمن چی؟  ئاخە رەد بووەتەوە . دەی چاوی دەرێ ،رەد بووەتەوە .ئەو دەستی بۆ گیرفانی برد و بە زەحمەت دە لیرەی دەرهێنا و گوتی
 ها .ئەوە بدە بە نارین با سبەی بیدا بەوووو  ...من دەچم دەخەوم .ئــەم ل ـە ســەر رێگاک ـە الچــوو .ئــەو دە لیرەکــەی هــەر وا بەدەســتەوە بــوو .ئاخــری دە
لیرەکــەی بــەرەو ئــەم فڕێــدا .دە لیرەک ـە ل ـە ب ـن پێ ـی ئــەم کەوت ـە ســەر عــەرزی .
ئــەو ویســتی بڕوات ـە دەرێ .چــاوی ل ـە ڕەشــەوە دەهــات .ب ـە حــاڵ فەرشــەکەی دەدی.
چــاوی بـە دە لیرەکـە کــەوت .داهاتــەوە دە لیرەکـە هەڵبگرێتــەوە .هەســتی کــرد مەعیــدەی
شــەپۆل لێــدەدا و ئــەوەی خواردوویەت ـی خەریک ـە ب ـە دەمیــدا دێت ـە دەرێ .ویســتی ڕاس ـت
بێتــەوە ،نەیتوانــی .لــە پــڕ زاری کــردەوە و بەســەر فەرشــەکە و دە لیرەکــە و ســفرەکەدا
ئــەوەی خواردبــووی هێنایــەوە .

خەبات رەسووڵی

107

مریه م
ئــەو ڕۆژەی تەرمــی نادریــان هێنــاوە ،گــەڕەك شــێوا .بــە ئــااڵی ئێــران تەرمەكەیــان
داپۆشــیبوو .م ـن نەمدەزان ـی چ باســە ،دایك ـم گوت ـی لەشــەڕی ئێــران و عێــراق كــوژراوە.
وەك هەمــووان ســەیری شــین و ڕۆڕۆی خەڵكـم دەكــرد .حــەزم دەكــرد زوو كــۆاڵن چــۆڵ بكــەن
و بــڕۆن و دیســان خەریكـی حــەوت ســەنگێن ببینــەوە ،كەچـی لـە پـڕ تــۆم دی خــۆت بەســەر
تەرمەكــەدا دا .پرچـت دەڕنـی و كۆڵمــەت دەڕنـی و دڵـی منیشـت دەڕنــی .
گوتیــان مریــەم گــراوی نــادر بــووە و ئێســتا لەتــاوان خەریكـە شــێت دەبــێ ،مـن تاسـا بــووم
و ســەیری تــۆم دەكــرد چــۆن مەمكەكانـت و ســینەوبەرۆكت لــەو تابووتـە دەخشــێنی .چەنـد
كــەس بــەزۆر ڕايــان دەكێشــای و جیایــان دەكرديــەوە ،خۆزگـە مـن نــادر بۆایــەم و لـە شــەڕی
ئێــران و عێــراق ســەرباز بوایــەم و بكوژرابــام و تـۆ وات بۆمـن بكردایــە .
چەنـد مانـگ پــاش ئــەو ڕووداوە نەهاتییـە بەردەكـە و یەكــەم كــەس كـە تــۆی بینـی مـن
بــووم .كـە هاتییـە دەرێ جلێكـی ڕەشـی قەترانیـت لەبەردابــوو .
كۆڵمەكان ـت تێ ـك قۆپابــوون و چاوەكان ـت بەقــووڵ دا ڕۆچووبــوون ،دەتگــوت مــردووی و
ل ـە گۆڕســتان هاتوویەتی ـە دەرێ ،م ـن چۆك ـم شــكا .هێــزم نەم ـا ســەیرت بكــەم .بەرانبــەر
دەركـە ســوورەكەی ماڵتــان ڕاوەســتابووم و ســەیرم دەكــردی ،بــەاڵم تـۆ منـت نــەدەدی ،هــەروا
بـۆ چەنـد چركەیــەك ســەیری كۆاڵنـت كــرد و ڕۆیشــتی ،مـن بانگـم كــردی ،بــەاڵم دەركــەت
داخســت و چوویــەوە ژوورێ ،خــۆم پــێ ڕانەگیــرا و لــە دەركەمــدا ،دەركــەت نەكــردەوە،
بەمس ـت ل ـە دەركــەم دا ،دەركــەت نەكــردەوە ،گریــام و نەڕانــدم دەركەكەت ـم ل ـێ بكــەوە .
لەپــڕ هۆڕنــی ماشــينێك وەئــاگای هێنامــەوە ،لەناوەنــدی كــۆاڵن ڕاوەســتابووم و بــە
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واقوڕمــاوی ســەیری دەركــەی داخراوتانــم دەكــرد .چەنــد ڕۆ ژ دواتــر ئێمــ ە ماڵمــان لــەو
كۆاڵنـە و لــەو شــارە و لــەو واڵتـە بــاری كــرد و ئاخـر شــتێك كـ ە لـە مێشــكی منــدا لـە تـۆ
مــاوە دەركــەی داخــراوی ماڵەكەتانــە .
گەرمی قسەین .
دەڵێ  -مریەمت لەبیرماوە؟ 
دەڵێم  -بەڵێ .
دەڵێ  –ماوەیەك لەوەپێش به نەخۆشی لە نەخۆشخانە مرد .دەتاسێم .
ئەو ڕۆژەی بەبیانووی ژیركردنەوەی خۆشــكەزاكەت ســەمات دەكرد و ئەو پێت پێدەكەنی
مـن عاشــقت بــووم ،مـن لـە كونـی كلیلـی دەركــەوە ســەیرم دەكــردی و تـۆ نەتدەزانـی ســەیرت
دەكــەم ،بــەاڵم مـن عاشــقی چاوەشــینەكانت و قــژە كاڵەكــەت بــووم .
 پێـت دەڵێـم دادە ،بــەاڵم لـە دڵــەوە نییــە ،عاشــقتم و ناوێــرم دەریببــڕم .دەزانـم پێـك ناگەیــن.
پێنـج ســاڵ لەمـن گەورەتــری و تــا مـن جحێـڵ دەبـم تـۆ دەمێكـە مێــردت كــردووە .
ڕۆژێــك پێــم گوتــی تــۆ بــۆ دەڵێــی ئەوروپــی؟ تــۆش وەك قســە بــۆ منداڵێــك بكــەی
بزەیەكــت كــرد و گوتــت باشــە بەقۆربــان پێــت خۆشــە لــە ئەوروپــی دەچــم؟ 
مـن لــەو قســەیەت ســوور هەڵگــەڕام و ســەرم داخســت .گوتـم ئــەی بـۆ ئێمـە قژمــان ڕەشـە
و چاومــان شــین نییــە؟ 
دیســان گوت ـت حــەزت دەكــرد وەك م ـن بوایــەی؟ م ـن لەتــاوی ئــەوەی نەمدەزان ـی چــۆن
وەاڵم ـت بدەمــەوە هەســتام و هەاڵتــم .
هێدفۆنەكــەم لـە گــوێ كــردووە و دەنگەكەیـم فــوول كــردووە و خەریكـم ماشــین لێدەخــوڕم.
لەســەر تراكتـی شەشـی دادەنێــم .
خــۆم كرماشــانی فارســی نەزانــم .وەزوانــی كــوردی قــەزات لــە گەیانــم .شــەوچرای
دیوەخانمــی .گــوڵ وەنەوشــەی ...
م ـن و نەنك ـم لەپەنجەرەكــەی بەرانبــەر ب ـە شــەقام ڕاوەســتابووین .م ـن تــازە پێدەگەیشــتم
و دەمزان ـی عاشــقتم و ئــەو گۆرانییــەم پ ـڕ دەن ـگ كردبــوو ،ژوورەك ـە دەنگ ـی دەدایــەوە .
نەنكـم گوێـی گــران بــوو ،بــەاڵم هێنــدەم دەنگــدا بویــە ئەویـش گویـێ لـێ بــوو و مەلـی
خەیاڵــی لەگــەڵ دەنگەكــە فڕیبــوو ،كــە گەیشــتە شــەوچرای دیوەخــان بزەیەكــی كــرد و
گوتـی شــەوچرای دیوەخــان .زوو دووقڕانییەكــەم كــەوت .گوتـم نەنـە چیـت وەبیـر دەخاتــەوە؟
گوت ـی كــوڕم شەش ـت و پێن ـج ســاڵ لەوەپێ ـش كچێك ـی پــازدە ســاڵە بــووم و كــوڕی ئاغ ـا
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عاشــقم ببــوو .گوتـم باشـە بـۆ مێــردت پێـی نەكــرد؟ گوتـی ئــەوە حەكایەتێكـی دورودرێــژە.
ئــەو دەســتی بەگێڕانــەوەی چیرۆك ـی عەشــقێكی كــۆن كــرد و م ـن لەگــەڵ گۆرانییەك ـە
(خاڵــی ناوســینەت ســەر وەلیــم شــێواند )ســەرم لێشــێوا .خاڵــی ناوســینەت  ...بڕوابكــە
ســەری ل ـە تــەواوی دنی ـا شــێواندووە .
بەیانـی زوو دەچــووم بـۆ قوتابخانـە و تــۆش بەردەركــەی ماڵێـت دەشــۆردەوە ،داهاتبوویــەوە
و ئەرزەكــەت دەماڵــی .
جووتێــك مەمكــی ســپی تــوورت ســەرنجی ڕاكێشــام .چــاوم لەنێــو مەمكەكانتــدا
حەپەســابوو .توانــای ڕۆيشــتنم نەمابــوو ،ســەرت هەڵێنـا و زوو قیـت بوویــەوە و گوتـت مــام
پیــاو چۆنــی؟ ئــەوە دەچــی بــۆ قوتابخانــە؟ 
من تفی نێو زارم بەزەحمەت قووت دا و بەاڵڵەپەتەیی گوتم بەڵێ و ڕۆیشتم .
نازانـم چــۆن گەیشــتمە قوتابخانـە و چیـم خوێنــد ،لەبیرمـە مامۆســتا باسـی وزەی دەكــرد
و منیــش لــە وەبیــر هاتنــەوەی مەمكەكانــت وزەم نەمــا و بەســەر مێزەكــەدا تلیســامەوە.
نەمزان ـی ئــەو وزەیــەی مامۆســتا دەیگــوت لەچ ـی دروس ـت دەب ـێ و بەچ ـی تــەواو دەبــێ،
بــەاڵم دەمزانــی هەرچــی وزەی هەمــە دەیــدەم بــۆ ئــەوەی جارێكــی دیكــە مەمكەكانــت
ببینمــەوە .
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٧
داوین پیس

ســەیدیژن دەڵــێ :فاتمــم لــە دورەوە ناســیەوە ،الرە مــل و لێوبەبــار بەلــۆژە لــۆژە بــە
تەنیشــتمدا تێپــەر دەبــوو .بانگــم کــرد فاتــم .
فاتــم دەڵــێ :ئەحمــەد لــە ماڵێــی وەدەرنــا بــووم جێیەکــم پــێ شــک نەدەهــات رووی
تێکــەم .
ســەیدیژن دەڵــێ :پێشــتر فاتــم خێزانــی وەســتا مەجیــدی ئاســنگەری دراوســێمان بــوو،
بیســتمەوە ڕدەووی ئەحمــەد ناوێـک کەوتــووە و کۆشــێک منداڵـی بەســەر وەســتا مەجیــددا
ب ـە جێهێشــتووە .
فاتم دەڵێ :بە بیستنی ناوی خۆم راچڵەکام .
سەیدیژن دەڵێ :ڕاچڵەکا .
فاتم دەڵێ :سەیدیژنم دیت تاسام .
سەیدیژن دەڵێ :تاسا .
فاتم دەڵێ :کووڵی گریان هەڵیگرتم و خۆم هاویشتە باوەشی سەیدیژنەوە .
سەیدیژن دەڵێ :هیچم نەگوت .
فاتم دەڵێ :بە هەنیسکەوە وەختابوو سەرم هەڵقەنرێت .
سەیدیژن دەڵێ :زۆر گریا .
فاتم دەڵێ :سەربردەی خۆم بە کورتی بۆ گێراوە و گوتم بێ مەئوام .
سەیدیژن دەڵێ :ئاورم تێبەر بوو .خوڵقی ژوورێم کرد ،نەیگوت نا .
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فاتم دەڵێ :ماڵیان ئاوابێ ،حەوتوویەک لە ماڵیان بووم .
سەیدیژن دەڵێ :ئەیاڕۆ سووسەم کرد فاتم بە دەوری قالەی کورم دا دێ .
فاتم دەڵێ :قالەی لێ کردمە بیانوو دەرمبکات .
قالە دەڵێ :پازدە ساڵم بوو .
فاتم دەڵێ :قالە منداڵ بوو .
ســەیدیژن دەڵــێ :لــە ژوورەوە دەنگــە دەنــگ دەهــات ،چوومــە ژوورێ .فاتمــم دی لــە
بەرانبــەر قال ـە ڕاوەســتاوە و خــۆی پێــوە نووســاندووە .
قالـە دەڵــێ :دادە فاتـم گوتـی چــاوت زۆر جوانــە ،حەیـف لـە بـن ئــەو چاویلکانــەوە دیــار
نیــن . 
فاتم دەڵێ :گوتم سمێڵیشت نییە پێت خۆشە سمێڵت بۆ بکێشمەوە .؟ 
سەیدیژن دەڵێ :گوتم ئەوە چ دەکەن؟ 
قالە دەڵێ :گوتم دادە فاتم بە ماژیک سمێڵـم بۆ دروست دەکات .
فاتـم دەڵــێ :قالـە گوتـی دەتوانـی ســمێڵم بـۆ بکێشــییەوە بمبـم بـە پیــاو .ویســتم بیکــەم
بـە پیــاو .
سەیدیژن دەڵێ :خۆم بە فاتم دادا و بە عەرزم دادا .
فاتم دەڵێ :ئەیرۆ ئەو ژنە شێت بووە .
ســەیدیژن دەڵــێ :دەشترســام ســەید مــارەی بــکات .گوتــم تــا زووە وەدەری نێــم .ئــەو
هەتیوەشــم شــێتۆکەیە تووشــی شــتێکمان دەکات .
فاتم دەڵێ :بە پرچ رایکێشام تا بەردەرکە .یەک بەو گەڕەکە دەمقیژاند .
سەیدیژن دەڵێ :وەی دەستەکانم خۆش بێ .
سەید دەڵێ :حەک دەستت ورد بێ ئەو ژنە نازدارەت وەدەرنا .
سەیدیژن دەڵێ :وەی دەستەکانم خۆش بێ .
قالە دەڵێ :سمێڵی بۆ دەکێشامەوە ،نەتهێشت بمکات بە پیاو .
سەیدیژن دەڵێ :وەی دەستەکانم خۆش بێ .
فات ـم دەڵــێ :دیســان وە کۆاڵنــان کەوتــم ،دوای ـە چووم ـە شــەقامەکان و یەکــەم ماشــێن
ک ـە هــات ســوار بــووم .
سەیدیژن دەڵێ :هەر لە سەرەتاوە گوتم سەید ئەو ژنە داوێن پیسە .
سەید دەڵێ :من دەمەویست بزانم داوێنی پیسە یان نا ،ئەو ژنەتیوە وەدەری نا .
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ئه وه منم
٧
من منوکه
ئــەوە منـی ڕابــردووم کـە لـە گــەڵ هــەژاری ڕابــردوو ســەرینێکمان کردووەتـە ئەســپێک 
ی
ســوور و بـە پانایـی پێدەشــتێک ئاوزینـگ لـێ دەدەیــن .ئەســپەکە بـە ســەر جۆگەلەیەکــدا
بــاز دەدا و لـە بازەکەیــدا منـی ڕابــردوو بەربوومــەوە خــوارێ و هــەژاری ڕابــردوو هەســتی
ب ـە بەربوونــەوەم نەکــرد و بەپڕتــاو لێ ـم دوور کەوتــەوە .چــاوم لێی ـە ک ـە ل ـە نزی ـک مــااڵن
ئەســپەکە دێتـە ســەر پاشــوو و هــەژاری ڕابــردووش بەردەداتــەوە .
ئێمــەی ڕابــردوو بــەرەو ئەســپەکە هەڵدێیـن ودەمانــەوەێ دیســان ســوار بینــەوە کـە دەرکــەی
ژوورەکــە دەکرێتــەوە و دوو خاڵــی هــەژاری ڕابــردوو دێنــە ژوورێ و دادەنیشــن .مــن و
هــەژاری ڕابــردوو دەمانــەوێ دیســان غــار غارێــن بکەیــن ،بــەاڵم منــی ئێســتا دەزانــم
خاڵەکان ـی هــەژاری ڕابــردوو نەیاندەویس ـت ئێمــەی ڕابــردوو غــار غارێ ـن بکەیــن .
خاڵـە ئەمیــری ڕابــردوو دەڵـێ منـی ڕابــردوو کاراتەبــازە .منـی ڕابــردوو چــاوی لێدەکــەم
و پێدەکەنــم .خاڵ ـە ســمایلی ڕابــردوو دەڵ ـێ دەرەقەت ـی هــەژار نایــەت .من ـی ئێســتا دەزان ـم
منـی ڕابــردوو بـە الچاوێـک ســەیری هــەژارم کــرد و بـە فرووجـم بینــی .
خالـە ئەمیــری ڕابــردوو گوتـی هــەژار چیـە منـی ڕابــردوو دەیکاتـە پاروویــەک .منـی
ڕابــردووش هاوبیــری خاڵ ـە ئەمیــری ڕابــردووم .هــەژاری ڕابــردوو مل ـی من ـی ڕابــردووی
گــرت و منی ـش مل ـی هــەژاری ڕابــردووم گــرت .خاڵــەکان هــەژاری ڕابردوویــان هانــدەدا
و منـی ڕابــردوو لـە دەنگیــان ترســام و ســەرم لـێ شــێوا .منـی ئێســتا پێـی وایـە هاندانـی
خاڵەکانــی هــەژاری ڕابــردوو ورەی دا بەهــەژاری ڕابــردوو و منــی ڕابــردوو شکســتی
قبــوڵ کــرد ،بــەاڵم نووســەری ئــەم چیرۆکـە پێـی وایـە  منـی ڕابــردوو دەرەقەتـی هــەژاری
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ڕابــردوو نەدەهــات .منـی ئێســتا خەمـی منـی ڕابردوویەتـی و نووســەری ئــەم چیرۆکــە 
ش
گاڵتــەی بـە خەمـی سـی ســاڵ لــەوە پێـش دێ و پێـی خەمێکـی مندااڵنەیـە و پێـی وایـە
کێشــەی ناوەکـی و گرفتـی پیـس بوونـی ژینگـە و رزگاری کوردســتان و ئاڵــۆزیــنووب 
مە ـخ ۆ ـب ەــیەه رــتگنیرگ یــسرپ کــێلەگ و اد خرەــچواه یمەدرە ـس ە ـل درو ـک یــسانوش
 .تاکەد اتــسیئ یــنم یەــنۆک رەـس و ندراوـخمنـی ڕابــردوو دەسـت دەکات بـە گریانێکـی
ب ـە کــوڵ و ب ـە تــەواوی خاڵەکان ـی هــەژاری ڕابــردوو ژی ـر نابێتــەوە .دایک ـی ڕابــردووم ب ـە
پەلـە دێتـە ژوورێ و منـی ڕابــردوو لـە بــاوەش دەکات و ســەرکۆنەی خاڵەکانـی هــەژاری
ڕابــردوو دەکات ک ـە بۆچ ـی ئــەم مندااڵنەیــان ب ـە شــەڕ داوە و من ـی ڕابــردووش ب ـە ســرتە
ب ـە گوێچکــەی دایک ـی ڕابــردووم دا دەچرپێن ـم ک ـە خاڵەکان ـی هــەژاری ڕابــردوو من ـی
ڕابردوویــان گرتــووە و هــەژاری ڕابــردوو خوریشــۆری کــردووم .خاڵەکانـی هــەژاری ڕابــردوو
حاشـا لــەم قســەیەی منـی ڕابــردوو دەکــەن و منـی ئێســتا دەزانـم ئــەو درۆیـە تۆڵــەی منـی
ڕابــردوو بــوو لــە خالەکانــی هــەژاری ڕابــردوو ،بــە اڵم نووســەری ئــەم چیرۆکــە باســی
شــەڕی ســووریە و عێــراق و رووســیەی زۆر پ ـێ خۆشــترە لــەم باس ـە کۆنــەی منداڵ ـی و
منـی ئێســتا ناچــار دەکات کای کــۆن بـە بـا نەکــەم و بیـر لـە دەســتی شــاراوە لـە تێکدانـی
باشــووری کوردســتان بکەمــەوە و منـی  ئێســتاش پێـی وایـە کــورد نەتەوەیەکـی خـۆ خــۆرە
و دەسـت و القـی کــەس لـە باشــوور نییــە ،پــاش کەمێـک منـی ڕابــردوو دیســان چــاو بـۆ
ســەرینەکە دەگێــڕێ و ل ـە ســووچێک دەیبینێتــەوە و ل ـە گــەڵ هــەژاری ڕابــردوو خۆمــان
دەخەینــەوە ســەر پشــتی و ب ـە نێ ـو شــەڕە جنێــوی دایک ـی ڕابــردووم و خالەکان ـی هــەژاری
ڕابــردوودا خەریک ـی رمبازێ ـن دەبینــەوە
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سوور سوور
٧
دایناسور
ک ـە زڕەی مۆبایلەکــەم ب ـێ دەن ـگ کــرد .دیت ـم ســارا ل ـە ســەر تەختەک ـە دانیشــتووە و
بــەرەو ڕووم پێدەکەنــێ .
 ئاخری هەستای؟  درەنگە .بــە پەلــە پەتووەکــەم الدا و هەســتامە ســەر پــێ .بەهــار دەموچــاوی وا لــە باڵنجەکــە
چەقاندبــوو ،بەزەحمــەت هەناســەی دەکێشــا .ســارا دەڵــێ :دیتووتـە ئــەم کچــەی ئێمـە چــۆن
دەخــەوێ؟ 
هێواش وەرمسووڕاندە سەر پشت و لە ژووری نووستنەکەمان چوومە دەرێ .
کترییەکــەم لـە ســەر گازەکـە دانـا و تـا کترییەکـە کوڵـی دەموچــاوم شووشـت و ســفرەم
ڕاخسـت و قووتوویەکـی بەاللیشـم بـۆ بەهــار دانـا بکوڵــێ .
سارا دەڵێ :لە بەالل دا بیکوڵێنن تێر ناخوات .
تا بەهار هەستا و نانمان خوارد و سواری ماشێن بووین ئیدی تەواو درەنگ ببوو .
ل ـە نزی ـک فەلەکــەی فەرمانــداری چاوێك ـم ل ـە بەهــار کــرد و کوت ـم ببــوورە فریــاش
نەکەوت ـم مانتۆکــەت ب ـۆ ئوتــوو بکــەم .چــاوی خومــار کــرد و ســەری خــوار کــردەوە و
کوتــی قەیناکــە دەتبەخشــم .
دەڵێم :لوتفت هەیە خانم .
قاقـا پێکەنــی .لـە ئاوێنەکــەوە چــاوم لـە ســەندەڵی پشــتەوە کــرد دیتـم ســاراش بزەیەکـی
کــرد .هەســتی کــرد چــاوی لێدەکــەم رووی کــردە خیابــان و خــۆی لـە نیــگام شــاردەوە .
خەبات رەسووڵی

115

ت ـا بەهــارم ل ـە قوتابخان ـە دان ـا و گەیشــتمە قوتابخانــەی خــۆم دە دەق ـە ل ـ ە کات ـی دەوام
ی ب ـە الیەکــدا
تێپــەڕ ببــوو .منداڵەکانیــان ناردبــووە حەوشــەی قوتابخان ـە و هــەر کەســە 
ڕۆیشــتبوو .یەکیان ـم بان ـگ کــرد و کوت ـم بچ ـۆ بیانهێنــەوە ژوورێ .
زەنگی دووەم لە ژووری مامۆستایان مودیر هات و کردی بە گوڕە گوڕ  ...مامۆستا
هەیــە بــە کەیفــی خــۆی دێ .گرفتــاری گرفتــاری ( ...یەکێــک لــە مامۆســتاکان
ســرتەیەکی لــە گــەڵ دەکات  ...تەســادف  )...بــە مــن چــی؟  ...ئــەو خەڵکــە هەمــوو
کێشــەی خۆیــان هەیــە کاکــە ...
هەســتام و هاتمـە دەرێ .بایەکـی ســاردی پاییــزی لـە نێـو حەســاری قوتابخانــەدا گیــری
کردبــوو و خــۆی بـە دارودیــوار دادەدا .زیپـی باڵتەکــەم داخســتوو و تـا مودیـر دەنگـی تــەواو
نەبــوو نەچوومــەوە ژوورێ .ســارا بـە ددان لێــوی خــۆی دەگەسـت و پێدەکەنــی .
نیــوەڕۆ دیســان درەن ـگ گەیشــتمە الی بەهــار .ب ـە تەنی ـا ل ـە بــەر دەرکــەی قوتابخان ـە
هەڵترووشــکا .ووبهۆڕنێک ـم ب ـۆ لێــدا .ب ـە هەاڵت ـن هــات و ســوار بــوو .ت ـا ماڵ ـێ ل ـە ب ـن
گوێ ـم هــەر قســەی کــرد .
 خانـم ئاهەنگــەری ئــەوڕۆ کوتــی  ...خــوداداد ئــەورۆ  ...ئاراســتە ئــەورۆ  ...شــیرینئــەورۆ ...
کە ماشێنەکەم لە حەوشە ڕاگرت سەرم دینگە دینگی لێوە دەهات .
بـە پەلـە قوتوییەکـی قۆرمـە ســەبزیم کواڵنـد و کەتەیەکـم بـۆ ســاز کــرد .گەســکێکم لـە
ماڵێــدا ،جلەکانـی بەهــارم ئوتــوو کــرد .بڕێکمــان ئینگلیــزی خوێنـد و چاییشــمان خــواردەوە.
بـۆ شــەوێش یارەماســیم کواڵنـد و سەوزیشـم بـۆ چــاک کــرد ،لـە گــەڵ دۆیەکـی تــرش.
پــاش شــام بڕێ ـک ل ـە نێ ـو فەیســبووک دا خوالمــەوە و الی ـک و کامێن ـت بازی ـم کــرد و
بڕێـک بـە هەواڵــەکان حاڵـم گیــرا  ...هــەر ئەوەنــدە .
سارا دەڵێ :بەهار خەوی لێکەوتووە نایبەیە سەر تەختەکەی؟ 
دەڵێم :ئەوە کەنگێ خەوت؟ 
دەڵــێ :ت ـۆ هــەر ســەرت ل ـە نێ ـو ئــەم مۆبایلــەت دایــە .ئــەو فەقیــرە هێنــدەی چــاو ل ـە
کارتــۆن کــرد ل ـە جێ ـی خــۆی خــەوی لێکــەوت .دێ ـم بڵێـ ـم دەی بڵێ ـم چــی  ...نایڵێ ـم و
هێــواش بەهــار لـە بــاوەش دەکــەم و دەیبەمـە ژووری نووســتنەکەمان و لـە ســەر تەختەکــەی
دادەنێــم .
ســەبر تلویزیۆنەکـە و المپـی ژوورەکەشـم کوژانــدەوە و چوومـە ئاشــپەزخانە و کترییەکــەم
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وەســەرنا .پەنجەرەکــەم کــردەوە ویســتم ســیگارێک داگیرســێنم ،دیتـم ســارا لـە گۆشــەیەک
راوەســتاوە و شــانی بـە دیــوارەوە نــاوە و چــاوم لێــدەکا .
دەڵێم :ئەوە دوا سیگارە .
دەڵــی :دەزانـم دوا ســیگارت نییــە ،بــەاڵم تکایـە لـە بــەر ئــەو کچــەش بـێ لـە باڵکۆنەکـە
بیکێشــە .
دەڵێم باشە بابە تۆش سیگارێکم پێ ڕەوا نابینی .
دەڵێ :وای لێ هات .
بزەیــەک دەمگــرێ دەڵێ ـم ن ـا ب ـە چــاوان ئــەوە ئــااا رۆیشــتم .دەچم ـە ژوورێ و دەس ـت
دەدەم ـە پەتوویەک ـی ســەفەری و دەچم ـە ســەر باڵکۆنەک ـە و ســیگارەکەم دادەگیرســێنم .
دەڵێ :گازەکەت کوژاندبایەوە .
دەڵێم :زۆر ڕاناوەستم ساردە ئێستا دەچمەوە ژوورێ .
چاوی لە سەر دوکەڵی سیگارەکەم قفڵ بووە .دەڵێم سەرمات نییە؟ 
پەتووەکـە بـە شــانم دادەدەم و دەڵێـم وەرە ئــەو بنـە بـا ســەرمات نەبــێ .دێ و بـە پێکەنینــەوە
جێ ـی خــۆی دەکاتــەوە .هــەر دووکمــان چاومــان ل ـە رەشــایی شــەو بڕیــوە .دەڵ ـێ ســەختە؟
بزەیەکـی تــاڵ دێتـە ســەر لێــوم .دڵـم نایـە بڵێـم بـێ تـۆ زۆر .
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مههتاب
مەهتــاب دڵنیاییـە ئەمجــار عەتـا شــەهید نابــێ .ئەمجــار دایکـی لــەوێ نییـە تـا پێشـ 
ی
پــێ بگــرێ .ئەمجــار مەهتــاب ناهێڵــێ عەتــا شــەهید بــێ .پاســتارەکان تەقــە دەکــەن.
مەهتــاب دەیــەوێ خــوی بــە ســەر عەتاکەیــدا بکێشــێ .منداڵــەکان حەپەســاو دەوری
مەهتابیــان داوە و بــێ دەنــگ ســەیری دەکــەن .پــڕ بــە گــەرووی دەقیژێنــێ :نامــەوێ
دیســان ئــەم دەرفەتــەم لـە کیـس بچــێ .مەهتــاب ڕەحمەتـی لـێ بووەتـە عەتــا .ڕەحمــەت لـە
نزیـک مەهتــاب ســەنگەری گرتــووە .منداڵــەکان بـە کۆاڵنەکانــدا بــاو بوونەتــەوە و تەقـە
ل ـە یەکت ـر دەکــەن .ڕەحمــەت نازان ـێ منداڵــەکان لێ ـی نزی ـک بوونەتــەوە و نازان ـێ چەن ـد
فیشــەکی پ ـێ مــاوە؟ مەهتابی ـش نازان ـێ ڕەحمــەت چەن ـد فیشــەکی پ ـێ مــاوە ،عەتــاش
نەیدەزانــی .عەتــا فیشــەکەکانی دەژمێرێــت .ڕەحمەتیــش چاوێــک لــە دەڕاغەکــەی
دەکات .ڕەحمــەت خــۆی مــات کــردووە .مەهتــاب وردە وردە لێیــان دەچێتـە پێشــێ .چەنـد
منــداڵ بــە ئارامــی لێــی نزیــک دەبنــەوە .وەهابــە جــاش و پاســتارەکان لــە دوو قۆڵــەوە
گەمــارۆی دەدەن .مەهتــاب وەختــە لــە تــاوان کوێــر بــێ .دەموچــاوی بــە شووشــەکەوە
نووســاندووە و ل ـە ب ـن لێزمــەی فرمێســکەکانیدا چــاوی ل ـە عەتایــە .منداڵــەکان نووقم ـی
تەپووتــۆزن و هەرجــارەی یەکیــان خــۆی بــە ئەرزیــدا دەدات و دەکــەوێ .دایکــی تونــد
گرتوویەتـی و ناهێڵـێ بڕواتـە دەرێ .مەهتــاب ئاگــری تێبــەر بــووە و دەیــەوێ هەڵێتـە دەرێ
و بــاوەش ب ـە عەتاکەیــدا بــکات .عەت ـا ب ـە برینــداری خــۆی دەکێشــێتە ئەوبــەری دیــوار.
مەهتــاب بـە بــەری دەســتی لـە کوڵمــەی ڕادەکێشـێ و دەسـت بـە ڕنینـی ڕوومەتەکانـی
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دەکات .عەت ـا ل ـە ب ـن دیوارێ ـک خــۆی مــات کــردووە و ل ـە یەکــەم دەســتڕێژی وەهاب ـ ە
جاشــدا برینــدار دەبــێ .ڕەحمــەت وەک دواییـن کەسـی زینــدووی تیمەکـە لـە بـن دیوارێـک
ڕاوەســتاوە .مەهتــاب دڵەڕاوکێ ـی گرتــووە .کــەس ئــاگای ل ـە مەهتــاب نییــە .مەهتــاب
بـە پێــوە ڕاوەســتاوە و باســکەکانی لێـک هااڵنــدووە .منداڵــەکان بـێ ئــەوەی گرینگـی بـە
مەهتــاب بــدەن ل ـە یارییەکەیــان بەردەوامــن .منداڵــەکان ل ـە نێ ـو خــاک و خۆڵــدا هــەاڵت
هەاڵتیان ـە و دارەکانیــان ڕوو بەیەکت ـر ڕادەگــرن و ب ـە دەمیــان دەڵێ ـن ت ـە تــە تــە .مەهتــاب
ب ـە نیگەرانییــەوە هەڵدەســتێتە ســەر پ ـێ و هەوڵــدەدا ناڕەزایەت ـی خــۆی دەرببــڕێ .دەنگ ـی
دەرنایــەت .گــەرووی ویشــک بــووە .نووزەیــەک دەکات و دەنگێــک لــە بــن لێوییــەوە
دەبیســرێ و کــەس نایبیســتێ .ئەحمــەد تەقـە لـە ڕەحمــەت دەکات و ڕەحمــەت بـە قەســتی
دەکــوژرێ و خــۆی فرێدەداتـە ســەر ئــەرزی .مەهتــاب ڕەحمــەت -عەتـا لـە بــاوەش دەکات.
ڕەحمــەت بـە بێزارییــەوە خــۆی ڕادەپســکێنێ و مەهتــاب لـە خــۆی دور دەخاتــەوە .مەهتــاب
شــینی چ ـل ســاڵەی ڕەحمــەت  -عەت ـا دەگێــڕێ .
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