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نامە
ســی ســاڵ بەســەر بیســتنی ئــەو چیرۆکــەی ئێســتا بۆتــان
دەگێڕمــەوە تێپەڕبــووە .هەرئــەو کاتیــش بــە چەنــد جــۆر بۆیــان
گێڕامــەوە .لــەم ســی ساڵەشــدا مێشــکم زۆر شــتی لــێ کــەم
و زۆر کــردووە و لەوانەیــە تــەواو گۆڕیبێــی.
بــەاڵم لــە یــەک شــت دڵنیــام .لــە چیرۆکەکــەدا ژنێــک و
دوو منــداڵ و جاشــێک ڕۆڵیــان هەیــە .پیاوێکیــش نامــەی
پێشــمەرگەی پێیــە و کــۆاڵن بــە کــۆاڵن دەگــەڕێ تا نامەکە
بــەو ژنــە بــدات.
ماوەیــەک پێــم وابــوو ئــەو کەســەی نامەکــەی پێیــە،
لــە ڕاســتیدا پیــاو نەبــووە و ژن بــووە ،تەنانــەت جەســتەی
ژنەکــەش لــە پێــش چــاوم بــوو .ژنێکــی چــاو و بــرۆ ڕەشــی،
ڕەشــتاڵەی بیســت و چەنــد ســاڵە .تەنانــەت دەمزانــی دوو
ســاڵ و ســێ مانــگ پێشــمەرگە بــووە .لــە پێشــمەرگایەتی
عاشــق بــووە .کــوڕە شــەهید دەبــێ و کچــە دەروونــی تێــک
دەچــێ و بــە ناچــاری دەگەڕێتــەوە شــار .پێــش ئــەوەی بێتــەوە
ئــەو نامەیــەی دەدەنــێ کــە بیگەیەنێتــە دەســتی ئــەو ژنــە،
بــەاڵم دواییــن کەســێک کــە ئــەو چیرۆکــەی بــۆ گێڕامــەوە
ســوێندی خــوارد قــەت شــتی وانەبــووە و ئــەو کەســەی کــە
نامەکــەی پــێ بــووە پیاوێکــی پیــری تێکشــاو بــووە کــە
کوڕەکــەی بووەتــە پێشــمەرگە و ئــەو بــەدوای داچووەتــە
شــاخ ،کــە کوڕەکــەی بێنێتــەوە ،لــەوێ دەزانــێ کــە
کوڕەکــەی شــەهید بــووە .پێــی دەڵێــن کوڕەکــەی لــە شــاخ
عاشــقی کچێکــی ڕەشــتاڵەی بیســت و چەنــد ســاڵە بــووە.
پیــاوە پیرەکــە دەیــەوێ کچەکــە ببینێــت ،بــەاڵم دەڵێــن کچــە
دەروونــی تێــک چــووە و بــۆ خــۆی گەڕاوەتــەوە شــار .هــەر
لەوێــش نامەکــەی دەدەنــێ کــە بیــدا بــە دایکــی ئــەو دوو
منداڵــە.
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ئــەوەی کــە دایکــی ئــەم دوو منداڵــە کێیــە و ئــەو نامەیــە
چــی تێدایــە ،ڕێــک بابەتــی ئــەم چیرۆکەیــە کــە ئێســتا
دەمــەوێ بۆتانــی بگێڕمــەوە .ئــەو کچــە کــێ بــووە ،یــان
ئــەو پیــاوە پیــرە کــێ بــووە ،هیــچ پێوەنــدی بــە ئێمــەوە نییــە.
ئەوەیکــە هەمــوو خەڵکــی گــەڕەک دەیزانن و باســیان دەکرد.
ئــەوە بــوو کــە ئــەو کچــە ،یــان ئــەو پیــاوە پیــرە نامەیەکــی لــە
کوڕەکانــەوە هێناوەتــەوە بــۆ شــار.
گۆیــا بــاران باریــوە و ئــەو کچــە ،یــان ئــەو پیــاوە پیــرە تونــد
لــە دەرکــەی داوە و بــە ترســەوە ســەیری دەوروبــەری کــردووە.
ژنەکــە کــە دایکــی ئــەو دوو منداڵــە بــێ بــۆ خەڵکــی
گەڕەکــی گێرابــووەوە کــە ئــەو لــە پــاش شــەهید بوونــی
مێردەکــەی قەتــی نامــە لــە شــاخەوە بۆنەهاتبــوو ،تەنانــەت
دوای ئــەوەش و تــا ئێســتاش ژنەکــە جارێکــی دیکــە نامــەی
لــە شــاخەوە بــۆ نەهاتــەوە.
ژنەکــە گوتبــووی نامەکــە ڕێــک بەقــەت نوقووڵێــک
دەبــوو .زۆر بــە وردی بــە چەســپ پێچرابــووەوە .ژنەکــە
نەیگوتبــوو ئــەو کچــە ،یــان ئــەو پیــرە پیــاوە نامەکــەی
لــە کــوێ شــاردبووەوە .هــی وایــە دەڵــێ لــە کەوشــەکەیدا
شــاردوویەتییەوە .هــی وایــە دەڵــێ لــە گۆرەوییەکانیــدا
شــاردوویەتییەوە .ئەوانــەی دەڵێــن کچێــک نامەکــەی بــۆ
هێنــاوە دەڵێــن نامەکــە لــە نێــوان دوو مەمکــی کچەکــەدا
بــووە.
لــە پــاش ئــەوەی کــە ژنەکــە نامەکــە دەکاتــەوە دەزانــێ
ئــەو جاشــەی ئــەو دەیناســی ئێســتا بووەتــە پێشــمەرگە و
لــە شــاخەوە نامــەی بــۆ نــاردووە .کەوایــە بەداخــەوە دیســان
دەبــێ بــە چیرۆکەکــەدا بچمــەوە و زانیارییەکانــی ڕاســت
بکەمــەوە .لــەم چیرۆکــەی ئێمــەدا ژنێــک و دوو منــداڵ و
پێشــمەرگەیەک کــە پێشــتر جــاش بــووە ڕۆڵ دەگێــڕن.
جــا ئــەو جاشــە بــۆ بووتــە پێشــمەرگە و بــۆ پێشــتر جــاش
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بــووە .مــن ســی ســاڵ دواتــر لێــی تێگەیشــتم .ســی ســاڵ هــەر
بــە قســە خۆشــە .مــن ئــەو کات لــە پەنــا دایکــم و ژنەکــە
بازەڵێنــم دەکــرد کــە ژنەکــە بەســەرهاتەکەی بــە ســرتە ســرت
بــۆ دایکــم گێــڕاوە .گوێــم لــێ بــوو گوتــی لــە الی باوکــی
منداڵــەکان بوویــن .ژنەکــە گوتــی لــە شــاخ .خــودا دەزانــێ
مــن نەمدەزانــی باوکــی منداڵەکانــی ژنەکــە بــۆ چووتــە
شــاخ .باوکــی مــن لــە شــار بــوو .وامزانــی بــۆ وەرزش کــردن
چووتــە شــاخ ،یــان چووتــە شــاخ کەنگــر و ڕێــواس بێنێــەوە،
چووزانــم باوکــی منداڵەکانــی ژنەکــە پێشــمەرگە بــووە.
دایکــم دڵــی پــڕ ببــوو و چــاوی فرمێســکی تێــزا بــوو.
لــە بــن لێوێــوە شــتێکی گــوت وەکــو بڵــێ یــادی بەخێــر،
یــان ڕوحــی شــاد ،یــان  ...نازانــم مــن دور بــووم دور .خــۆ
بازەڵێــن وەکــو مێشــێن نییــە ،بــە بیانــووی گۆرتێکــەوە لــە
خــۆت بنووســێی و گوێشــت لــە قســەکانی دەورووبــەر بێــت و
چاویشــت لەســەر پێنــج قڕانییــەک.
خۆزگــە عاقڵــم بوایــە چــوو بوایــەم لــە الی دایکــم و ژنەکــە
دانیشــتبوایەم و گوێــم دابوایەتــە بەســەرهاتەکەیان .ئەســتۆم
شــکێ مــن دەمزانــی ڕۆژێــک دەیگێڕمــەوە ،بــەاڵم نــەک
بــەو ناتەواویــی و نیــوە چڵییــە .ژنەکــە گوتــی کــە گەڕاینەوە
و ســواری مینــی بــووس بوویــن .جاشــێکیش لــە گەڵمــان
ســوار بــوو .جاشــێکی زل بــە کەواپاتــۆڵ و چەکوڕەختــەوە.
گوتــی منــداڵ قوشــقی بــوون .گوتیــان دایــە پێشــمەرگە.
منــداڵ چووزانــێ جــاش و پێشــمەرگە جیاوازیــان چیــە.
منــداڵ ســەیر دەکات ،ئــەوە کــوردە ئەویــش کــوردە ،ئــەوە
کەواپانتۆڵــی لەبــەر دایــە ئەویــش کەواپانتۆڵــی لەبەردایــە،
ئــەوە چەکوڕەختــی پێیــە ،ئەویــش چەکوڕەختــی پێیــە.
جاشــەکە لــە نامەکــەدا نووســیبوی مــن کــە منداڵــەکان
گوتیــان دایــە پێشــمەرگە زوو دوو قڕانییەکــەم کــەوت .ئــاوڕم
داوە و ژنێکی داماوی ترساوم لە گەل کچێک و کوڕێکی
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چــوار پێنــج ســاڵە دیــت لــە کورســی پشــتە ســەرم دانیشــتوون.
نووســیبووی ژنــە دمــی منداڵەکانــی دەگــرت هیــچ نەڵێــن.
گوتــی کــە گەیشــتینە ئیســت بازرەســی منداڵــەکان وەختابــوو
دڵیــان بتۆقــێ دەترســان پاســدارەکان بێنــە ســەرێ و منــی
جــاش کــە ئــەوان پێیــان وابــوو پێشــمەرگەم بگرن ،یــان بکوژن.
نووســیبووی مــن لــە شــەرمان مــردم .مــن شــەرمم لــەو دوو
منداڵــە دەکــرد .خۆزگــەم دەخواســت پاســدارەکان منیــان وەکــو
پێشــمەرگەیەک بگرتبوایــە ،بکوشــتبوایە.
جیرانــەکان دەیانگــوت کــە گەیشــتوونەتە نێــو شــار جاشــەکە
ئادرەســی لــە ژنەکــە وەرگرتــووە .ژنەکــە گریــاوە.
جاشــەکە نووســیبوی منیــش گریــام ،بــەاڵم لــە دڵمــدا.
منداڵــەکان ئــەو ڕۆژە نەگریابــوون .جاشــەکە نەیگوتبــوو
شــەرتە مــن دەبمــە پێشــمەرگە .جاشــەکە تەنیــا گوتبــووی
مەترســن کارم پێتــان نییــە.
هــی وایــە دەڵــێ ژنەکــە ئادرەســی نەداوەتــێ و جاشــەکە بــە
ماتــە مــات وەدوایــان کەوتــووە و ئادرەســەکەیان فێــر بــووە.
مــن زیاتــر بــڕوا بــەوە دەکــەم ،چونکــە جاشــەکان بــە ماتــە
مــات وەدوای زۆر کــەس دەکــەون.
ئــەو کچــەی نامەکــەی هێنابــوو گوتبــووی نامەکــە لــە
گیرفانــی شــەهیدێکدا دۆزراوەتــەوە .دیســان گوتــم ئەو کچە،
کــێ ناڵــێ پیــاوە پیرەکــە بــووە کــە لــە بارانێکــی بەخــوڕدا
لــە دەرکــەی داوە و نامەکــەی داوە بــە ژنەکــە .مــن ژنەکــەم
قــەت نەدیتــەوە لێــی بپرســم جاشــەکە دواتــر کــە بــوو بــە
پێشــمەرگە شــەهید بــووە و نامەکــە لــە گیرفانــی کەواکەیــدا
دۆزراوەتــەوە ،یــان زینــدوو بــووە و بــۆ خــۆی نامەکــەی بــەم
کچــە یــان پیــرە پیــاوە داوە.
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بچووکترین کچی مردوو
جــاران کــە دایکــم دەســتی بــە ســەر زگیــدا دێنــا.
موچورکێکــی خــۆش ئــازای گیانمــی دادەگــرت .دەیگــوت:
زۆرم قســە پێیــە بۆتــی بگێڕمــەوە .دەیگــووت :لــە دایــک بــە،
لــە دایــک بــە ،چاوەڕێتــم .منیــش بــە تەمــا بــووم لەدایــک
بــم .بــە تەمــا بــووم بچمــە داینگــە و قوتابخانــە و زانکــۆ.
دایکــم هەمــوو کات وای دەگــووت .تــا ئــەو شــەوەی باوکــم
و دایکــم لــە نێــو جێــگادا مشــتومڕیان دەســت پــێ کــرد.
باوکــم پێالقەیەکــی بــە زگــی دایکمــدادا .مــن هیچــم لــێ
نەهــات .دایکــم دەگریــا .یــەک بــۆ خــۆی دەگریــا .لــە
نێــو گریانەکانیــدا باســی موعتــاد بوونــی باوکمــی کــرد.
باســی دزییەکانــی و باســی بــێ پوڵــی و باســی لــە کــۆاڵن
کەوتنەکانــی و باســی  ...نــا مــن نەدەبوایــە گوێــم لــەو
قســانە بێــت .مــن ئــەو شــەوە ســەد ســاڵ پیــر بــووم .مــن
هێشــتا لــە دایــک نەببــووم و مێشــکم بەرگــەی ئــەم قســانەی
نەدەگــرت .بــەاڵم گوێــم لــێ بــوو .تەنانــەت گوێــم لــە  ...لــە
 ...لــە  ...لــە  ...نــا مــن هێشــتا هێنــدە نەمــردووم کــە ڕووم
بکرێتــەوە بــۆ گێڕانــەوەی ئــەم چیرۆکــە .چەنــد چەتوونــە
گێڕانــەوە.
باوکــم گوتــی :ئــەوە منداڵــی مــن نییــە .دایکــم گوتــی :ئــەو
دەمــەی پوڵــت دەویســت بــۆ کڕینــی مــەواد و پوڵــت نەبــوو.
کــێ بــوو لەبــەرم دەپــاڕاوە و داوای لێکــردم خــۆم بەدەســتەوە
دەم؟
باوکــم بــە پێالقــە بــە زگــی دایکمیــدادا .دایکــم ژان لــە
نێــو جــەرگ و دڵــی چەقــی .مــن هیچــم لــێ نەهــات .مــن
بڕیــارم دابــوو بێمــە ســەر دنیــا .دەمەویســت بچمــە داینگــە و
قوتابخانــە .دەمەویســت وەک دایکــم دەیگــوت :جانتایەکــی
بچــووک لــە شــانم بکــەم و بەیانــی زوو بڕۆمــە قوتابخانــە
خەبات ڕەسووڵی
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و نیــوەڕۆ بێمــەوە و هــەر لەبەردەرکــەوە دایکــم باوەشــم بــۆ
بکاتــەوە و منیــش بــە شــەرمێکەوە بچمــە پێشــێ و دوایــە
بــە پەلــە پــەل دەســت بکــەم بــە گێڕانــەوەی ڕووداوەکانــی
قوتابخانــە.
باوکــم ئەگــەر مــەوادی لــێ نەبڕابوایــە بــاش بــوو.
پێدەکەنــی .جارێــک گوێــی بــە زگــی دایکمــەوە و نــا و
بــە منگــە منــگ گوتــی :کچــێ کــەی لەدایــک دەبــی؟
دایکــم دڵــی پــڕ بــوو .گوتــی :جــا پێــت وایــە خۆشــە لە دایک
بێــت و تــۆ ئــاوا ببینێــت؟ مــن هــەزار ســاڵ بڵێــم باوکــت
مامۆســتا بــووە و لــە ســەر کوردایەتــی دەریــان کــردووە بــڕوا
نــاکات .ئــەو باوکێــک دەبینێــت لووتــی لــە ئــەرزی دەژەنــێ
و ژنەکــەی بــۆ دوو تمــەن دەفرۆشــێت .دیســان باوکــم تــوڕە
بــوو .گریــا و گوتــی :خەتــای مــن نییــە .گوتــی :بــە خــودا
واز لــە مــەواد دێنــم و دەبمــەوە پیــاو .گوتــی :چــاک دەبمــەوە
و دەچمــەوە ســەر کار .دایکــم گوتــی :تــۆ ئــەو قورئانــەی
کــە جــاران بــڕوات پێــی بــوو وابکــە .باوکــم لــە کاتێکــدا
لەســەر ســەندەڵییەکە خەونووچکــە دەیبــردەوە .گوتــی :چــی
بکــەم؟ دایکــم دەســتیدا کەشــەفێک و لەســەری باوکمــی
ڕاکێشــا .مــن بــە تەقــەی کەشــەفەکە قاقــا پێکەنیــم .بــەاڵم
باوکــم دەســتیدا چەقۆیــەک و لــە زگــی دایکمــی ڕۆ کــرد.
چەقۆکــە بــە نێوزگــی هــەر دووکمانــدا تێپــەڕی.
خوێنمــان دیســان تێکــەڵ یەکتربــووەوە .مــن نــەم دەتوانــی
بگریــم .دایکــم لــە جیاتــی منیــش گریــا .باوکــم لــە خومــاری
لــەوێ کەوتبــوو و دایکــم لــە کاتێکــدا تــەواوی ماڵەکــە ببــوو
بــە خوێنــی ئێمــە ،خــۆی گەیانــدە بەردەرکــە و لــەوێ کــەوت.
مــن ئــاگام لــێ بــوو دایکــم زینــدووە .دایکــم وای دەزانــی مــن
مــردووم .کــەس بــە هاوارمانــەوە نەهــات .تەنیــا ســەگێکی
بەڕەڵــا نەبێــت .ئــەو لــە دایکــم نزیــک بــووە و بۆنــی بــە
خوێنمانــەوە کــرد و وەڕی .ئێمــە خوێنمــان خەریــک بــوو
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ویشــک دەبــوو ،نیوەشــەوێ کــە ماشــێنی زبڵــی شــارەوانی
هــات .خێــرا ئێمەیــان خســتە نێــو ماشــێنی زبڵــەوە و بــە پەلــە
ڕفاندیانیــن بــۆ نەخۆشــخانە .کــە لــە دایــک بــووم ،لەســەر
میزێکــی ســاردیان فڕێــدام .ســاردی میزەکــە گەرمــی
جەســتەی خوێناویمــی هەڵمــژی .مــن ســارد بوومــەوە.
دایکــم چــاوی لــە مــن بــوو .مــن دەزانــم پێــی خــۆش بــوو
بــە دوکتــورەکان بڵــێ هێــواش داینێــن .تــۆ خــودا لــە باوەشــی
بکــەن زۆر چکۆلەیــە .دایکــم تەنیــا چاوەکانــی کاریــان
دەکــرد و ئۆکســیژێنیان لــە دەمــی دابــوو .بــەاڵم پێویســتی
نەدەکــرد ئــەو قســە بــکات مــن گوێــم لــە قســەکانی دەبــوو.
ئــەو گوتــی :بەخێــر بێــی .چەنــدەم پێخۆشــە بۆنــت پێــوە بکــەم.
قســەت بــۆ بکــەم .دەمــەوێ باســی زۆر شــتت بــۆ بکــەم.
باســی ئاشــق بوونــی مــن و باوکــت .باســی قوتابخانەکــەی
باوکــت .باســی دەرکرانــی باوکــت لــە ســەرکار .بــەاڵم نــا،
نابــێ ئــەم قســەیەت بــۆ بکــەم دڵــی تــۆ هێشــتا زۆر بچووکــە
و بەرگــەی خەمــی گــەورە ناگرێــت .دایکــم چــاوی هــەر
لەســەر مــن هەڵنەگرتبــوو کــە باوکمیــان بــە کەلەپچــەوە
هێنــا .دایکــم بــە چــاو قســەی لــە گــەڵ باوکیشــم کــرد.
مــن هەســتم کــرد باوکیشــم وەکــو مــن گوێــی لــە قســەکانی
دایکــم دەبــێ .گوتــی :حەســایەوە ئێمــەت بــەم دەردە بــرد؟
گوتــی :ســەیری کچەکەمــان بکــە ،ســەیرکە دەموچــاوی
شــێوەی تــۆ دەدات .شــێوەی ئــەو کاتــەی هێشــتا نەچووبوویــە
زینــدان و لــەوێ موعتادیــان نەکردبــووی .باوکــم نەیدەتوانــی
ســەیری مــن بــکات .ئــەو مانــدوو بــوو .گیانــی دێشــا و
چــاوی بــاش ئەرزەکــەی نەدەبینــی.
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خەریکە تێتەو
1
نێــو مێترۆکــە چۆلــە .بــە هەمــوو واگۆنــەکان کــۆی
کەیــەوە بیســت کەســی تێــدا نییــە .کۆتایــی شــەوە و لــەم
کاتــەدا ئۆســلۆ وردە وردە خــۆی بــۆ خەوتــن ئامــادە دەکات.
پیرێژنێکــی سەرســوور ســەگێکی بچووکــی تووکنــی ســپی
بــە باوەشــەوەیە و ڕێــك ســەیری ئــەم دەکات .لــە نیگاکانــی
پیرێــژن مانــدوو بــووە .دەڵــێ :ســەگێکی جوانــت هەیــە.
پیرێژنەکــە پێدەکەنــێ و دەڵــێ :جوانــە .دواتــر بــە دەنگێکــی
بڕێــک نــەوی دەڵــێ :بــەاڵم خوویەکــی خراپــی هەیــە.
کنجکــۆڵ دەبــێ بزانــێ ئــەم ســەگە تووکنــە بچووکــە چ
خوویەکــی خراپــی هەیــە .وردتــر گــوێ دەداتــە پیرێژنەکــە.
پیرێژنەکــە دەڵــێ :ســەگەکەم فێــر بــووە گــوو دەخــوات.
لــە هــەر کــوێ گــوو ببینێتــەوە دەیخــوات .گــووی خــۆی،
گــووی ســەگی دیکــە ،گــووی پشــیلە ،گــووی  ...ئــەو
بێــزی هەڵدەســتێ و خەریکــە هێڵنــج بــدات .هەســت دەکات
ئەویــش نێودمــی پــڕ بــووە لــە گــوو .جــوان کــە ســەیری
پیرێژنەکــە دەکات نێــو دمــی پیرێژنەکــەش پــڕە لــە گــوو.
2
نێــو ڕێســتۆرانەکە جمــەی دێــت .مۆبایلەکــەی دێنێتــە
دەرێ و جارێکــی دیکــە جــوان ئادرەســەکە دەخوێنێتــەوە.
هــەوە.
3
لــە پێــش ڕێســتۆرانەکە دوو دەســت میــز و ســەندەڵی ڕەش
دانراون .ســەندەڵییەک بۆ الی خۆی ڕادەکێشــێ و لەســەری
دادەنیشــێت .زۆری پێناچێــت گارســۆنێکی بەڕدێــن دێــت و
14
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بــە فارســی بەخێرهاتنــی دەکات و بانگهێشــتی ژوورەوەی
دەکات و دەڵــێ :لــە ژوورێ دیســکۆمان هەیــە و هەمــوو
جــۆرە خــواردن و خواردنەوەیەکــی ئێرانیشــمان هەیــە .هــەر لــەو
جێگایــەی دانیشــتووە چاوێــك بە دیوارەکانی ڕێســتۆرانەکەدا
دەخشــێنێت .لــە ســووچێك ئــااڵی ئێرانیــان لــە ســەر دیوارەکــە
کێشــاوەتەوە .الی چەپــی ئااڵکەیــان بــە گوڵێــک داپۆشــیوە.
لە الی ڕاســتیش لەســەر دیوارەکە گوڵدانێکیان هەڵواســیوە و
لــە نێــو گوڵدانەکەشــدا دوو ئــااڵی نۆروێژیــان چەقانــدووە .بــن
ئااڵکــەی ئێــران حەســاری ڕیســتۆرانەکەیە و شــەش حــەوت
دەســت میــز و ســەندەڵی لێیــە .هەموویــان ڕەشــن .تەنیــا ئەوەی
بــن ئااڵکــە ســپییە .ســەری هەڵدێنێــت گارســۆنە بەڕدێنەکــە
هــەروا لــە سەرســەری ڕاوەســتاوە.
4
ســەگەکە و پیرێژنەکــە هێشــتا هــەر چاوەڕێــن ئــەو
ڕێگەیەکیــان پــێ پێشــنیار بــکات.
5
 ڕەزا لێرەیە؟ بەڵێ ،ئێوە هاوڕێی ڕەزان؟ هــاوڕێ؟  ،بەڵــێ هاوڕێیــن .دەتوانــی زەحمــەت بکێشــیو پــێ بڵێــی هاوڕێیەکــت هاتــووە؟
6
بــە گارســۆنەکەی گــوت :دەچێتــە ســەر میــز و ســەندەڵییە
ســپییەکەی بــن ئااڵکــە و لــەوێ دادەنیشــێت .گوتــی :تکایــە
بیرەیەکــی هانیکێنــی بــۆ بێنێــت.

خەبات ڕەسووڵی
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7
پیرێژنەکــە گوتــی :کچــم تــۆ هیــچ ڕێگایەکــت پــێ شــک
نایــەت ئــەم خــووەی پــێ تــەرک بکەیــن؟
8
ڕەزا دوو بیــرەی هێنــا و هــات .بیرەیەکــی ئێفێســی بــۆ
خــۆی هێنــاوە .پــاش ئــەوەی بیرەکانــی لەســەر میزەکــە دانــا،
یەکتریــان لــە بــاوەش گــرت .دوا جــار پێــش گیرانــی لــە الیــەن
ئیتالعاتــەوە ،ڕەزای لــە ڕێســتۆرانی ڕەزایــی لــە شــەقامی
تــاق بووســتانی کرماشــان بینیــوە .ڕەزا تێکشــاوە .واهەســت
دەکات بــە خۆشــی پیــر بــووە .ڕەزا لەوێــش هــەر شــێف بــوو.
9
بیرەکانیان خواردەوە.
10
ڕوویــان لــێ وەردەســووڕێنێت .کەچــی لــە شووشــەی
پەنجــەرەی مێترۆکــەوە پیرێژنەکــە و ســەگەکەی هــەر لــێ
دیــارە.
11
گوتــی :نــاوم ئەکبەرییــە و لێکۆڵــەری کەیســەکەی
تــۆم .گوتــی :ئێمــە دیــاری دەکەیــن چ تاوانێکــت کــردووە.
گوتــی :هاوکاریمــان نەکــەی ئێمــەش هاوکاریــت ناکەیــن
و تاوانێکــی قورســت بــۆ دەنووســین .گوتــی :بــۆ نموونــە
دەنووســم ســیخوریت بــۆ حکوومەتــی هەرێمــی کوردســتان
کــردووە .هەروەهــا ســیخوڕیت بــۆ حیزبــی دێمۆکــرات کــردووە
و لــە نێــو زانکــۆدا هانــی قوتابییەکانــت داوە جلــی کــوردی
بپۆشــن و کتێبــی کــوردی بخوێننــەوە .دەنووســم مەبەســتت
16
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شــێواندنی مێشــکی الوەکان بــووە.
12
ڕەزا گەڕاوەتــەوە ســەر کارەکــەی و ئــەم لــە نێــو
ڕێســتۆرانەکە لــە گۆشــەیەک دادەنیشــێت .ڕەزا گوتــی:
دوو کاتژمێــری دیکــە کارەکــەی تــەواو دەبــێ .ژنێکــی
نیــوەڕووت لــە ســەر ســێنی ڕیســتۆرانەکە بــە گۆرانییەکــی
فارســی ســەما دەکات .گارســۆنێک دێــت و لەســەر
میزەکــەی کاغەزێــک ڕادەخــات .دەپرســێ :ئەمــە چیــە؟
دەڵــێ :میوانــی ئاغــا ڕەزای .ڕەزا لــە دوورەوە ســەیری دەکات
و دەســتێکی بــۆ ڕادەوەشــێنێت .پۆرســێک خواردنــی ئێرانــی.
الیەکــی دەورییەکــە برینجــە و لەســەر برینجەکــە ،چەنــد
کەوچکێــک برینجــی زەعفەرانــی ڕۆکــراوە .لــە پەنــای دوو
کەبــاب و کەمێــک ســااڵد و پیــواز و دوو تەماتــەی بــرژاو
و کەمێــک کــەرە.
13
بــە ئەکبــەری گــوت :قــەت ســیخوڕی نەکــردووە .بــەاڵم
دەزانێــت ئــەوان دەتوانــن بــە هەمــوو جۆرێــک تاوانبــاری
بکــەن.
14
بــێ ئــەوەی وەاڵمــی پیرێژنەکــە بداتــەوە لــە یەکــەم وێســتگە
دادەبەزێت.
15
ڕەزا دەڵــێ :بــڕوای بــە زەماوەنــد نەمــاوە و ئیســتا بــڕوای بــە
سێکســی ئــازادە و هەســت دەکات خۆشەویســتییەکەیان لــە
خەبات ڕەسووڵی
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کرماشــان بەجێمــاوە .ڕاشــکاوانە بــە ڕەزا دەڵــێ :نایەوێــت لــە
گــەڵ کــەس سێکســی ئــازادی هەبێــت.
16
ئەکبــەری دەڵێــت :ئەگــەر لــە گەڵــم بــی یارمەتیــت دەدەم.
دەنــا تــازە ڕۆژی ڕوون نابینییــەوە.
17
لــە دەرەوە دەنگــی گیتارێــک بــە ئاســتەم دەگاتــە گوێــی.
هەڵدەســتێ و خواردنەکــە بــە جێدێڵیــت و دێتــە حەســاری
ڕیســتۆرانەکە .ڕقــی لــەم ئێرانــە بچووکەیــە کــە لێــرە
دروســتیان کــردووە .چیتــر حــەز نــاکات لێــرە بمێنێتــەوە .دێتــە
دەرێ .بەرانبــەر ڕێســتۆرانەکە هۆتێلێکــە و بــن هۆتێلەکــەش
پارکینگــە .کچێــک لــە نێــو پارکینگەکــە لــە ســەر
ســەندەڵییەک دانیشــتووە و گیتــار لێــدەدات .تەنیــا بینــەری
کچــە ،پشــیلە ڕەشــەکەیەتی .لــە بــن پێــی لەســەر ئــەرزی
ســەری خســتووەتە ســەر دەســتەکانی و نووســتوە .گــوێ
هەڵدەخــات .کچــە گۆرانــی نۆروێــژی دەڵێــت.
ئەویــش حــەز دەکات فێــری گیتارژەنیــن بێــت .ئــەو کات
دەتوانــێ لــە قــەراغ دەریــا بــە تەنیــا دانیشــێت و گیتــار بژەنێت.
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بانی
خێزانم گوتی  :ناوی دەنێین بانی.
گوتم  :زۆر باشە با ناوی بانی بێت.
بانــی بــە قــەد بــەری دەســتم دەبــوو .نــەرم و تووکــن و ڕەش.
گوتــم :بەشــکم بەچکــە مراوییەکــەی لــە بیــر بچێتــەوە.
خێزانــم گوتــی :هەولێریــش.
نازانــم بــۆ ئــەم قســەیەم پــێ خــۆش نەبــوو .لەوانەیــە چونکــە
تــا ئێســتاش دڵــم هــەر لــە کوردســتانە .هەســتم کــرد نــاوی
بانیــش هــەر لــەوەوە دێــت .دەبــێ خۆمــان لــە گــەڵ ئــەم
کۆچــە زۆرەملییــە ڕابێنیــن .دەبــێ فێربیــن پیتــزا بخۆیــن و
لــە مێتــرۆدا بخەویــن و وەک خاریجییــەکان ساردوســڕ بیــن.
ئەوانــەی دەڵێــم قســەی پێنــج ســاڵ لــەوە پێشــە و قــەت
پێمــان وانەبــوو پێنــج ســاڵ لــە تورکیــە دەمێنینــەوە .ئێســتا
پــاش پێنــج ســاڵ ئێمــە لــە جیاتــی پیتــزا فێــری خواردنــی
کنووفــە و ئەتلــی ئەکمــەک و پیــدە بوویــن و چــای ڕەشــی
بــێ شــەکر دەخۆینــەوە.
یەکــەم کــەس مــن چــاوم ســوور هەڵگــەڕا .شــەوێ لــە
کاتــی خــەودا قووڵکــەی چــاوم پــڕ دەبــوو لــە فرمێســک.
هەرچەنــد دەقــە جارێــک وەخەبــەر دەهاتــم و کاســەی چــاوم
بەتــاڵ دەکــرد .دواتــر کوڕەکــەم و لــە کۆتاییــدا خێزانــم.
چوومــە دەرمانخانەیــەک و چــاوم لــە چــاوی دوکتورەکــە
بــڕی .قســەیەکی کــرد .بــە دەســت ئامــاژەم بــە چــاوم کــرد
و بــە قامکــم پێــم نیشــاندا کــە فرمێســکەکانم ڕاناوەســتن.
قەترەیەکــی دامــێ.
دیســان خێزانــم گوتــی :پێــم وابــێ بــە بوونــی بانــی لــە
ماڵێــدا وامــان بەســەر هاتــووە .پشــکەڵەکانی بانیــم لــە
هەمــوو شــوێنێکی ماڵەکــەدا دیتبــوو .کــە لــە قەفەزەکەشــی
دەمانهێنــا دەرێ و لەســەر کۆشــمان دادەنــا کــە مەســەلەن
خەبات ڕەسووڵی
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دەســتی بەســەردابێنین یەکســەر میــزی پێدادەکردیــن .کاری
خــۆی بــوو.
گوتم :چی لێ بکەین؟
گوتی :دەیبەینە ناو سرووشت و بەڕەڵاڵی دەکەین.
گوتم :ئەی ناڵێ بانی چی لێهات؟
گوتــی :هەڵخەڵەتاندنــی کوڕێکــی چــوار ســاڵە زۆر
زەحمــەت نییــە.
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ژنە قەرەچی
عەتــا قەرەچــی دوو ژنــی هەبــوو .ژنــە گەورەکــەی وەکــو
خــۆی قەرەچــی بــوو ،بــەاڵم ژنــە چکۆلەکــەی قەرەچــی
نەبــوو .کچێکــی ســپیلکەاڵنەی حەڤــدە ســاڵە .دەیانگــوت:
شــنۆییە و کاک عەتــا نازانــم لــە کوێــی شــنۆ لــە باوکــی
کڕیوەتــەوە .هەمــوو ســاڵێ بەهــار و هاوینــان ماڵــی
قەرەچییــەکان لــە شــار وەدەردەکەوتــن و تــا ســەرما دادەهــات،
لــەم دێ بــۆ ئــەو دێ ،لــەم شــار بــۆ ئــەو شــار دەگــەڕان.
جارێــک لــە مامۆســتایەکی خۆمــم پرســی :مامۆســتا
قەرەچییــەکان کێــن؟ کــوڕەکان دەیانگــوت :مامۆســتاکەم
پێشــتر پێشــمەرگەی کۆمەڵــە بــووە .دەیانگــوت :چونکــە
کۆمەڵــە باســی تێــۆری و شــتیان دەکــرد .خەڵکــی ئاســایی
کەمتــر لــە گەڵیــان دەکەوتــن .دەیانگــوت :ئــەوەی باســەواد
نەبوایــە نەدەبــوو بــە کۆمەڵــە .لەوانەیــە هەربۆیــە مــن وام
دانــا لــەم مامۆســتایەم باســەوادتر وەدەســت ناکەوێــت .گوتــم
 :مامۆســتا قەرەچیییــەکان کێــن؟ ئیــدی باســی ژنــە
قەرەچییەکــەم بــۆ نەکــرد.
نازانــم ئاشــقی ببــووم ،یــان نــا .پێــم وابــێ زیاتــر پێــم گونــاح
بــوو .دەمگــوت :ئەگــەر مێــرد بــە مــن بــکات .لــەو قەرەچیانــە
ڕزگاری دەبێــت .ژنــە چکۆلەکــەی کابــرا دەڵێــم.
خودایــە لەســەرم بــە گونــاح نەنووســی .دەڵێــن قەرەچــی
هیندیــن .ئــەو مامۆســتا کۆمەڵەییــە وای بــە مــن گــوت .خۆ
دەڵێــن کۆمەڵــە نوێــژ و شــتیش ناکــەن ،تەنانــەت جارێــک
قــادری هەواڵــم گوتــی  :کــوڕە نوێــژ هەرهیــچ دەڵێــن ئەوانــە
باوەڕیــان بــە خــوداش نییــە .ئەســتەغفیرەڵاڵ .دەیگــوت:
کۆمەڵەییــەکان کابرایەکــی ســمێڵ زلــی ڕدێــن درێژیــان
خــۆش دەوێ .نابینــی هەمــوو کۆمەڵەییــەکان ســمێڵیان زلــە.
بــەاڵم ئــەم مامۆســتایەی ئێمــە ســمێڵی دەتاشــی .ڕەنگبــێ
خەبات ڕەسووڵی
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کۆمەڵەییەکــی چــاک و ئەســڵ نەبووبێــت .جــا کــێ دەڵــێ
زانیارییەکانیشــی لەســەر قەرەچییــەکان هەڵــە نیــن .ئــەو
گوتــی :ئەوانــە هیندیــن و ســەردەمی ساســانییەکان بــۆ ســەما
و گۆرانــی هێناویانــن بــۆ کۆشــکی ئەنوشــیرەوان و دوای
هێرشــی عەرەبــەکان ئەوانــە ئــاوارە بــوون و بــە دنیــادا بــاو
بوونەتــەوە.
مــن زەینــم دایــە کــە گوتــی :هێرشــی عەرەبــەکان نەیگــوت:
هێرشــی بــرا عەرەبــەکان ،یــان هێرشــی بــرا موســوڵمانەکان.
قــادر لــە خــۆڕا نەیدەگــوت :کۆمەڵەییــەکان کافــرن .بــەاڵم
بــەو قوڕئانــە مامۆســتا ڕاســت دەکات .ئــەو کچــە قەرەچانــە
وەکــو هیندییــەکان خاڵێــک لــە نێوچاوانیــان دەکوتــن،
هەرچــی دیقەتــی پیاوەکانیشــیان دەدەم هەمــوو دەڵێــی جەبــار
ســینگی نێــو فیلمــی شــوعلەن.
ڕۆژێــک دانیشــتم حەســێبم کــرد .دایکــم دەیگــوت :ئــەو
چەتیــوە بابــان وێرانــە هــەر حەڤــدە ســاڵی دەبــێ و نابــێ،
کەچــی داویانــە بــەم پیــرە ســمێڵ حیــزە ســەگبابە .دەی باشــە
ئەگــەر ئــەو حەڤــدە ســاڵ بــێ ،چــوار ســاڵ لــە مــن گەورەتــرە.
تــا مــن دەبمــە بیســت ســاڵ و وەختــی ژن هێنانــم دێ .ئــەو
دەبێتــە بیســت و چوارســاڵ .دەی خــۆ بیســت و چــوار ســاڵ
زۆر نییــە .هەرچەنــد کــوڕە حــەوت ســاڵ زۆرە ،بــە وخودایــە
ئــەو کاک عەتایــە بــە حــەوت ســاڵ حەیاتــی ڕەشــی لــێ
دەبڕێــت و شــڕی دەکات .کــوڕە جــا مــن کارم بــەم حەیــس
و بەیســە چیــە ،ئەگــەر تــا ئــەو کات شــەش منداڵیشــی
نەبووبێــت و هــەر وەک ئێســتا جــوان و چــاو شــین و ســپی و
ناســک بمێنێتــەوە .بــۆ خــۆم دێــم و ڕزگاری دەکــەم .بێجگــە
لــەوە باوکــم دەیگــوت خــۆ قەرەچــی موســوڵمان نیــن .هــەر
مارەشــی نەکــردووە .دەڵێــم منیــش ببمــە کۆمەڵــە .ســمێڵێکی
زڵ دادەنێــم .هــەم باســەواد دەبــم و هــەم دەبمــە کافــر و
دەحەســێمەوە و مارەشــی ناکــەم.
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کفن دزی دووەم
هێنابوویانــەوە .گەنجێــک و پیرەمێردێــک .کــوڕە
گەنجەکــە بــە پیــرە پیاوەکــەی گوتبــوو :مــام مەجیــد .پیــاوە
پیرەکــە کــوڕە گەنجەکــەی بــە نــاو بانــگ نەکردبــوو ،بۆیــە
نەمزانیبــوو نــاوی چیــە .منیــان بــە شــێوەیەکی زۆرخــراپ
بینیبــوو .ڕووتوقــووت .زگــم هەمــووی شــاوەتاوی .گریابــوو.
پاڕابــووەوە.
پــاش ئــەوەی گوێــی لــە تەپــەی القیــان ببــوو ،بــە پەلە خوی
بــە لەتوکووتــی کفنەکــەم خاوێــن کردبــووەوە .گوتبــووی:
دێمــەوە .دوایــەش لێــوی مــاچ کردبــووم.
هاتبــووەوە .ســەر و چــاوی هەمــووی خوێناوی .لێیان دابوو.
مــام مەجیــد هاتبــووە نێــو گۆڕەکەمــەوە و بــە خەمبــاری
ســەیری کردبــووم .ســەرم لــە ســەر بــەردی ئەلحــەد و جەســتەم
لــە دەرەوی گۆڕیچــە .ئــەم منــی ڕاکێشــابووە دەرەوە.
پــاڕا بــووەوە بەریــدەن .مــام مەجیــد تیشــکی الیتەکــەی
لــە دەموچــاوم گرتبــوو .پاشــان لــە زگــم .ئــەم بــە ســرتە
بــە کــوڕە جحێڵەکــەی گوتبــوو  :گــەر بــەری بــدات بیســت
میلێــۆن تمەنــی دەداتــێ .کــوڕە جحێڵەکــە ،بــە مســت لــە
دمیدابــوو ،بــەاڵم خەریــک ببــوو ســیفری تمەنەکانــی نــاو
مێشــکی بژمێرێــت.
بــە منگــە منــگ گوتبــووی :چــی لــێ بکەیــن؟ دەڵێــم ...
لــە ڕێــی خــودا ژنــە مردووەکــە بنێژینــەوە و ئــەم ســەگبابەش
بەردەیــن .پیــرە پیاوەکــە گوتبــووی :ئــەم مەلعوونــە دەبــێ
وەک ســەگ بتۆپێنیــن.
ئــەم دیســان بــە ســرتە گوتبــووی :پەنجــا میلێۆنــت دەدمــێ.
پێنجێــک و ڕیزێــک ســیفر .مــام مەجیــد دەســتی هەڵێنابــوو
و گوتبــووی :دەســتم بگــرن بــا بێمــە ســەرێ .دەســتیان
نەگرتبــوو.
خەبات ڕەسووڵی
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پردا دەالل
بــۆ دەیەمیــن جــار ســەیرێکی نێــو ماڵــە بەتاڵەکــەی کــرد
و بــە هێواشــی هاتــە حەســارە بچووکەکــەی خانووەکــە و
لــە بــن ســێبەری هەیوانەکــە ،لــە پەنــا مەکینــەی ســپلیتە
کوژاوەکــەی دانیشــت .گەرمــای دواییــن مانگــی هاوینــی
هەولێــر هیــچ لــەوە نەدەچــوو بەزەییەکــی بــەم خەڵکــە بــێ ئــاو
و کارەبایــەدا بێــت و نەختێــك تینــی گڕەکــەی کــەم بکاتــەوە.
لــە ســووچێکی حەســارەکە تانکێڕێکــی تــا نیــوە پــڕ لــە ئــاو
لــە ســەر چــوار بلــوک دانرابــوو .لــە پەنــا تانکێڕەکــە توێكڵــە
شــووتییەکی ویشــک چەند مێشــی لێ نیشــتبوو ،توێکڵەکە
ســەرنجی ئــەوی بــۆ الی خــۆی ڕاکێشــا .هەســتا و بــەرەو
توێكڵــە ویشــکەکە چــوو و بــە نووکــی پێاڵوەکانــی ویســتی
بــەرەو دەرکــەی دەرێــی فــڕێ بــدات .چــاوی بــە لینگــە
ســەرپاییەکی ڕەنــگ پەمەیــی مندااڵنــە کــەوت کــە لــە
نێــوان دوو بلوکــدا خــۆی شــاردبووەوە .داهاتــەوە و بــە حوزنــەوە
دەســتی درێژکرد و ســەرپاییەکەی هەڵگرت .لەســەر قایشــی
ســەرپاییەکە وێنەی پشــیلەیەکی ئەنیمەیشــێنی کێشرابووەوە.
خەفەتێکــی ناخهەژێــن ڕوحــی داگــرت .وێنــەی ئــەوڕۆژەی
خێزانــی کــە بــە پەلەپــەل جلوبــەرگ و کەرەســەکانی خــۆی
و کچەکــەی کۆکردووەتــەوە و ســواری تاکســییەک بــوون
و لــە کاتێکــدا ئــەو لــە گــەڵ بەرپرســی کۆمپانیاکــەی لــە
الی چەمچەمــاڵ خەریــک بــوون بــەرەو ســلێمانی بــڕۆن،
چوونەتــە ترمیناڵــی شــەقاڵوا و تاکســییەکیان بــۆ حاجــی
ئۆمــەران بــە کــرێ گرتــووە ،هاتــە پێــش چــاوی .ئــەو هێشــتا
لــە ســلێمانییەوە نــە گەیشــتبووە گەڕەکــی مەنتــکاوەی
هەولێــر کــە ئــەوان ســنووریان تێپەڕانــد و ئــەم و ئــەو لینگــە
ســەرپاییەیان بــۆ هەمیشــە لــە هەولێــر بەجێهێشــت.
بــە دەنگــی موبایلەکــەی چــاوی لەســەر ســەرپاییە
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پەمەییەکــە هەڵگــرت .کۆنەکــڕ بــوو .هاتبــوو ســپلیتەکەی
لــێ بکڕێــت .فەرمــووی ماڵەچۆڵەکەی کرد و ســپلیتەکەی
نیشــاندا .پیاوێکــی کورتەبــااڵی ڕەقەڵــەی ڕەش ئەســمەری
زیــت ،کــە تێپــەڕ بوونــی شەشــت بەهــاری پێــوە دیــار بــوو.
بــە وردی ســەیرێکی ژوورە بەتاڵەکــەی کــرد وبەدەنگێکــی
زیقنــەوە گوتــی :بــۆ دەیفرۆشــی؟ ئــەو لەکاتێکــدا لینگــە
ســەرپاییەکەی نێــو دەســتی لــە لێــواری پەنجەرەکــە دادەنــا
گوتــی :هــەر ئــەوە نییــە هەمــوو کەلوپەلەکانــی نێــو ماڵێــم
فرۆشــتووە .دەڕۆم بــۆ هەنــدەران .کابــرا بــە چــاوی کڕیــار
ســەیرێکی ســپلیتەکەی کــرد و گوتــی :مــن دوو وەرەقــت پــێ
دەدەم .ئــەو نەیگــوت :هێشــتا مانگێــک تێپــەڕ نەبــووە کــە
بــۆ خــۆی پێنــج وەرەقــی پێــداوە و کەمــە ،گوتــی :پیــرۆزت
بێــت .کابــرا بــە پەلــە چــوو لــە نێــو ماشــێنەکەی نێردیوانێکــی
هێنــا و خەریکــی لێکردنــەوەی ســپلیتەکە بــوو .خەریــک بــوو
شــریتی خورتوومەکــەی لێدەکــردەوە گوتــی :بــە قســە کردنــت
ڕا دەڵێــی کــوردی ڕۆژهەاڵتــی؟ گوتــی :بەڵــێ.
هــەروا کــە بــە ددانــی خەریکــی پچڕاندنــی چەســپێک
بــوو .گوتــی :سیاســی؟ دیســان نەیگــوت :بــە تۆچــی؟ تــۆ
خەریکــی کاری خــۆت بــە چیــت لــە منــداوە .بەڵکــوو بــە
پێچەوانــەوە هەســتی کــرد حــەز دەکات قســە بــۆ ئــەم کابــرا
نەناســراوە بــکات .هەســتی کــرد قســەیەکی زۆر لەســەر
دڵــی کۆبووەتــەوە و پێیخۆشــە هەڵیڕێژێــت .دەیەویســت بڵــێ
ئەندامــی ڕێکخســتنی حیزێکــی ڕۆژهــەاڵت بــووە و پــاش
ئــەوەی قاچــاخ بــووە و هاتووەتــە باشــوور ژنەکــەی لــە گەڵــی
لــە کەمــپ نەژیــاوە و ناچــار بــووە بێتــە هەولێــر .پێیخــۆش
بــوو بڵــێ لێــرە لــە کۆمپانیایەکــی نــەوت بووەتــە شــۆفیر
و ڕۆژێــک کــە لەگــەڵ بەرپرســەکەی چووتــە ســلێمانی،
ژنەکــەی دەســتی کچــە بچووکەکــەی گرتــووە و گەڕاوەتەوە
ئێــران .ســەری هەڵێنــا و ســەیری نێــو چــاوی کابــرای کــرد.
خەبات ڕەسووڵی
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گوێــی لــێ بــوو یەکێــک گوتــی :بەڵــێ سیاســیم .دواتــر
زانــی بــۆ خــۆی وای گوتــووە.
کابــرا گوتــی :منیــش بیســت ســاڵ پێشــمەرگە بــووم.
یەکێتــی بــووم ،بــەاڵم شــەڕم بــۆ ڕۆژهەاڵتیــش کــردووە .لــە
سەردەشــت .پاشــان گوتــی :هێــزی بەرگــری بــووم .دواتــر کــە
خەریــک بــوو بــە شــێنەیی ســپلیتەکە دابگرێتــە ســەر زەوی
دیســان گوتــی :ئــەو کات یەکێتــی بــووم .بــەاڵم ئیســتا هیــچ
حیزبێــک نیــم .دەزانــی لــە کامــە شــەڕدا لــە ڕۆژهــەاڵت
بەشــدار بــووم؟ هەرچەنــد تــۆ منداڵــی پێــم وانییــە ئــەو
عەیامــەت وەبیــر بێــت .چەنــد ســاڵت تەمەنــە کاکــە؟  ،پاشــان
گوتــی :ناویشــت نازانــم .بــە پرســیارەکەی کابــرا ڕاچڵەکــی
و وەک لــە خەوێکــی قــووڵ ڕاپەڕیبێــت بــە اڵڵــە پەتەیــی
گوتــی :لــە دایــک بــووی هەشــتام ،ناویشــم ئەحمــەدە .کابــرا
گوتــی :منیــش حاجــی عەلیــم ،کەوایــە تــۆ وەبیــرت نایــەت
کاک ئەحمــەد .دەزانــی کــووە بــرام؟ حیزبایەتــی هیــچ نییــە.
مــن بیســت ســاڵ پێشــمەرگە بــووم .هێنــدەی شــەڕی حیزبــە
کوردییەکانــم کــرد هێنــدەم شــەڕی بەعــس نەکــردووە .دیــارە
هــەر مــن وانەبــووم و ئــەوەش تایبــەت نییــە بــە باشــوور .ئــەرێ
تــۆ شــەهید مســتەفا دەناســی؟ ئەحمــەد گوتــی :مســتەفا
کــێ؟
حاجــی گوتــی :بــە خــوا نــاوی باوکــی نازانــم ،حــەزی
لــە کچــی بەرپرســێکی حیزبێکــی ڕۆژهەاڵتــی دەکــرد.
لــە جەنگــەی شــەڕی بەرگریــدا بــە فەرمانــی باوکــی
کچــە کوشــتیان .بــە شــەش زەالم تەقەیــان لێکردبــوو.
پێشــمەرگەکانی دیکــە لــە نێــو شــەڕدا ببــوون چووزانــن ئــەم
تەقەیــە چیــە .کــە گەیشــتبوونە شــوێنەکە تەرمــی شــەهید
مســتەفایان بینیبــووەوە .بــە شــەش کالشــینکۆف تەقــەی
لێکرابــوو .هێندەیــان فیشــەک لــە جەســتەی دابــوو ،جێگــەی
ســاغی نەمابــووەوە .بــەس ســەیرەکە لــەوەدا بــوو ،دەنگــی
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تەقــەکان تــەواو نەدەبــوو .تەرمەکەیــان هــەر لــەوێ لــە بــن
گڵ شــاردەوە .دەنگــی تەقــە لــە گۆڕەکــەی دەهــات .چەنــد
ڕۆژ دواتــر کــە پاســدار ئــەم گــردەی گرتــەوە .چووبــوون
لۆرییەکیــان گڵ لەســەر گۆڕەکــەی ڕۆ کردبــوو ،کەچــی
دەنگــی تەقەکــە هــەر تــەواو نەببــوو .لۆرییەکــی دیکەیــان
ڕۆکردبــوو .دیســان دەنگەکــە هــەر نەبڕابــووەوە .تــا پەنجــا
لۆریــان گڵ لەســەر گۆڕەکــەی بــە تــاڵ نەکردبــوو دەنگەکــە
تــەواو نەببــوو .پێــم ســەیرە نەتبیســتووە .مــن ئــەو ڕۆژە لــە
سەردەشــت بــووم .لــە گــەڵ ئــەوەی قســەکەی کــرد .دەســتی
خســتە نێــو گیرفانــی و دوو ســەد دۆالری دەرهێنــا و ڕوو
بــە ئەحمــەدی ڕاگــرت و گوتــی :ئەمــەش پارەکــەت .پاشــان
خەریکــی کــۆ کردنــەوەی کەلوپەلەکانــی بــوو.
ســپلیتەکەی دەخســتە نێــو ماشــێنەکەیەوە کــە تەلەفوونێک
بــۆ ئەحمــەد هــات .قاچاخچییەکــەی بــوو .گوتبــووی بەیانی
لــە نزیــک پــردی دەاللــی زاخــۆ چاوەڕێتیــن.
گوتبــووی دوو وێنــەی ســێ لــە چواریــش لــە گــەڵ خــۆت
بێنــە .حاجــی گوێــی لــە قســەکان بــوو و پێــش ئــەوەی بــڕوات
گوتبــووی لــە شــەقامی مــەال عوزەیــر برادەرێکــی وێنەگــرم
هەیــە بچــۆ بــۆ الی و بڵــێ بــرادەری حاجیــم .پاشــان ســواری
ماشــێنەکەی ببــوو و ئــەو و لینگێــک ســەرپایی و ماڵێکــی
بــە تاڵــی بــە جێهێشــتبوو.
بــە وێنەگرەکــەی گــوت بــرادەری حاجــی عەلیــم .کــوڕە
گەنجەکــە بــە بزەیەکــەوە گوتــی :بەخێــر بێــی ،ئەگەر دەتەوێ
بــە قاتوریباتــەوە وێنــەت هەبــێ .تا من موەلیدەکە پێ دەکەم،
کراســەکەت داکەنــە ،چونکــە یەخەکــەی بــەرزە و دواتــر
بمــەوێ الیبــەم وێنەکــەت تێکدەچێــت .پاشــان بــە فۆتۆشــۆپ
قاتوڕیباتێکــی کەشــخەت بــۆ دادەنێــم .گوتــی :ئاخــە لــە
بنــەوە هیچــم لەبەردانییــە دەبــێ بــە ڕووتــی دانیشــم؟ بــەاڵم
چاوەڕێــی وەاڵمــی کابــرا نەمــاوە و خــۆی ڕووت کــردەوە و
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لەســەر کورســی وێنەگرەکــە دانیشــت .دوو گەنــج ســەریان بــە
شووشــەی دوکانەکــەوە نابوووســەیریان دەکــرد .وێنەگرەکــە
چــووە دەرێ و خەریکــی هەڵکردنــی موەلیدەکــەی بــوو.
گوێــی لــێ بــوو یەکێــک لــە گەنجــەکان بــە پێکەنینــەوە
گوتــی :وادیــارە خەریکــی خەڵــک ڕووت کردنــەوەی .لــە
ئاوێنەکــەی تەنیشــتی ڕوانــی .پیاوێکــی ڕووتــی تووکــن.
زگێکــی زل و ســەرێکی تــاس ،کــە الجاینگەکانــی ســپی
ببــوون ،ســەیری ئەمــی دەکــرد.

28

چیرۆکە نەنووسراوەکانی قاڕنێ (کۆمەڵە چیرۆک)

مەالمین
مــەال ئامیــن کــە لــە خۆشەویســتیان بــە مەالمیــن بــە
ناوبانــگ بــوو .لــە یەکــەم ژنەکانــی کــورد بــوو کــە ببــوو
بــە مــەالی دوازدە عیلــم .ئــەو زاتــە پیــرۆزە لــە الی باوکــی
دەرســی مەالیەتــی تــەواو کردبــوو ،بــەاڵم چونکــە ژن بــوو و
ژن نەیدەتوانــی بــە ڕەســمی ببێتــە مــەالی مزگــەوت ،بڕیاریــدا
مێــرد بــە مەالیەکــی هاوتەمەنــی خــۆی بــکات و لــە ماڵێــوە
مزگەوتێــک هەڵســووڕێنێت.
مــەال وســووی مێــردی لــە خوتبەکانــی نوێــژی هەینیــدا
باســی کوردایەتــی و نیشــتمان پــەروەری و ژینگــە پارێــزی
دەکــرد و کــەس تەنانــەت دوازدە براکــەی مــەال وســووش
نەیاندەزانــی وتارەکانــی مــەال وســوو ،مەالژنــە مەالمیــن
دەینووســێت .خۆشەویســتی مــەال و مــەالژن بــۆ یەکتــری
بــە ناوبانــگ بــوو .مەالمینیــش بێجگــە لــە مــەال کەســیتری
بــە پیــاو نەدەزانــی و مــەالش بــۆ ئــەو هەمــوو دنیابــوو .مــەال
وســوو بــە پێچەوانــەی مەالمیــن بــە لەقــە لــەق ببــوو بــە
مــەالی دوازدە عیلــم و زیاتــر مەالیەتــی لــەالی ئــەو کارێــک
بــوو بــۆ پەیــدا کردنــی بژیــوی ژیانــی.
بــەاڵم مەالمیــن دەرســەکانی حوجــرەی پــێ هــەو نەبــوو و
پێــی وابــوو ئــەم دەرســانە هــی پێنــج ســەد ســاڵ لــەوە پێشــن
وهیــچ مەالیــەک بــەم دەرســانە ناتوانێــت لەمــڕۆی دنیــادا
قســەیەکی بــۆ گوتــن پــێ بێــت .هەربۆیــە خــۆی فێــری
فەلســەفەی ڕۆژئــاواش کــرد و لــە یەکــەم ژنەکانــی کــورد
بــوو کــە فێــری زمانــی ئینگلیســی بــوو و تەنانەت ماوەیەک
دواترهاتــە نێــو جیهانــی ئینتێرنێتــەوە.
مــەال وســوو ئــەم کارانــەی ژنەکــەی دەدیــت و فشــەی پێــی
دەهــات و بــە کەرەکــەری دەزانیــن .بــەاڵم لــە ترســی بــێ نانی
و بــێ گانــی نەیدەکــردە هەڵــا و خــۆی لــێ بــێ دەنــگ
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کردبــوو .تــا ئــەوەی خــودا کوڕێکی جوانــی پێدان و مەالمین
پێداگــری کــرد کــە نــاوی بنێــن ڕزگار .مــەال ئیتــر دڵــی
کرمــێ بــوو .هــەر یەکــەم ڕۆژ بــە بزەیەکــەوە لــە مەالمینــی
پرســی بــۆ ڕزگار؟ مەالمیــن بــە پەشــۆکاوییەوە گوتــی:
نــاوی برادەرێکــی باپیــرم بــووە .مــەال ســوور ســووردەیزانی
مەالمیــن درۆ دەکات و باپیــری جوانــە مەرگــی مەالمیــن
قــەت برادەرێکــی بــە نــاوی ڕزگار نەبــووە .بــەاڵم وەڕووی
خــۆی نەهێنــا .شــەوێ مــەال هەرجــارەی بــە بیانوویــەک
نــاوی ڕزگاری دەهێنــا و زەینــی دەدایــە مەالمیــن بزانێــت
دەموچــاوی هیچــی پێــوە دیــارە .مــەال بینــی مەالمیــن ئــەو
شــەوە لــە گــەڵ بیســتنی نــاوی ڕزگار ،پێنــج جــار ســپی
هەڵگــەڕا و حــەوت جــار کۆخــی و ســێ جــار خواردنــی لــە
گــەروو گیــرا و دوو جــار ئــاو لــە چــاوی تــزا و یــازدە جــار
ئاخــی هەڵکێشــا و جارێکیــش لــە بــن خۆیــەوە گوتی :ڕزگار.
مەالمیــن لــە مێــژ بــوو لــە ڕێــگای باوکییــەوە لــە گــەڵ
شۆڕشــی کــورد ئاشــنا ببــوو و ئەویــش وەک باوکــی پێــی
وابــوو کــە تەنیــا شۆڕشــێکی چەکــداری دەتوانێت کوردســتان
ڕزگار بــکات.
مــەال لــەو پیاوانــە نەبــوو لــە خــۆڕا و بــێ بەڵگــە بیکاتــە
هــەرا هــەرا و خەڵــک وەســەر ژنەکــەی بگێڕێــت ،بۆیــە
بــەکاوە خــۆ و بــە شــێنەیی هــات و ئــەو ڕزگار ناوانــەی
دەیناســین و دەیزانــی مەالمینــش دەیانناســێی ژمــارد و نــاو
و ئادرەســەکەیانی لەســەر کوتــە کاغەزێــک نووســی .چــوار
ڕزگاری دەناســی کــە یەکێکیــان زۆرجحێــڵ بــوو و بــۆ ئــەوە
نەدەبــوو پێشــتر دڵــداری مەالمیــن بووبێــت .بۆیــە ئەمەیــان
نەبــوو .دووەم دانەیــان النیکــەم بیســت ســاڵ لــە مەالمیــن
گەورەتــر بــوو و شــەلەل بــوو ،هەربۆیــە مــەال پێــی وانەبــوو
مەالمیــن چــاوی لــەو پیــرە پیــاوە نەخۆشــە بــڕی بێــت ،بــەاڵم
دووانەکــەی دیکــە هــەر دووکیــان هاوتەمەنــی مەالمیــن
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بــوون و هەردووکیــان جــوان و کەشــخە بــوون و مــەال کــە
بیــری لــێ دەکردنــەوە ،لــە خــۆڕا تووکــی ســەری قــرژ دەبــوو
و لێــوی لــێ دەکرۆژتــن و چاوەکانــی ســوورهەڵدەگەڕان و بــە
دەســت خــۆی نەبــوو پێــی خــۆش بــوو وەنجڕونجڕیــان بــکات.
بــە تایبــەت ئــەو هەتیــوە لووســکەیەی وســێنە کوێــری .ئــەو
هیــچ وپووچــەی کــە هــەر جــار ناجارێــک دێــت و خــۆ بــە
ماڵیــان دادەکات.
مەالمیــن ئــەو ڕۆژە بیــری لــەوە دەکــردەوە کــە ڕاســتە
توندوتیــژی ،توندوتیــژی بەرهــەم دەهێنێــت ،بــەاڵم بــێ
گومــان ڕزگاری کوردســتان دەریایەکــی خوێــن دەوێ و
ئەگــەر داهاتــووی منداڵەکانمــان دەوێــت دەبــێ لــەم باســە
ســڵ نەکەینــەوە.
مەالمیــن بــۆ نێــوەڕۆ کــە مــەال هاتــەوە مزراویلکــەی
لێنــا بــوو .پێــش نــان و کاتــی نــان و دوای نــان دیســان
مــەال چــل و حــەوت جــاری نــاوی ڕزگارهێنــا و هەوڵیــدا
کــە جارنــا جارێــک نــاوی ئــەم دوو ڕزگارەش بخاتــە نێــو
ڕزگارەکانــەوە و بزانێــت ڕوخســاری مەالمیــن چــی بەســەر
دێ .مــەال تێگەیشــت بــە نــاوی ڕزگاری وســێنە کوێــر،
بــرۆی مەالمیــن جوڵــە جوڵێــک دەکات و هــەر جــارەی بــە
بیانوویــەک قســەکە دەگۆڕێــت.
ئــەو ڕۆژە مەالمیــن مێشــکی ســەرقاڵی تیــۆری دەســتپێکی
شۆڕشــێکی ژێرزەمینــی بــوو کــە پێشــتر پێشکەشــی ناوەنــدی
هــاوکاری حیزبەکانــی ڕۆژهەاڵتــی کردبــوو ،بــەاڵم ئــەوان
تەنانــەت جارێکیــش لەســەری کــۆ نەبوونــەوە و بیریــان لــێ
نەکــردەوە .بۆیــە مەالمیــن هــەر لەســەر ســفرەی مزراویلکەکــە
بڕیاریــدا لــە ناوخــۆی ڕۆژهەاڵتــەوە ئــەم شۆڕشــە دەســتپێ
بــکات.
هــەر ئــەو ڕۆژەش مــەال ئاخــری هەڵچــوو و نەیکــردە
نامــەردی و لەسەرســفرەکە دەســتیدا قاپێکــی مزراویلکــە و
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بــە دەموچــاوی مەالمینــی داکــرد و هەشــاوڵی بــۆ هێنــا و
تــا لــەرەی دواییــن تاڵــی گــەرووی نەڕانــدی و گوتــی :چــۆن
وێراوتــە نــاوی دۆســتەکەت لەســەر کــوڕی مــن بنێیــت؟
مەالمیــن هێنــدە حەپەســا بــوو ،دەتگــوت لــەو ئاســمانە
بەربووەتــەوە .هەرچــی ســوێند و قورئــان و خــودا بــوو خــواردی
و گریــا کــە شــتی وانەبــووە و ڕاینەبــردووە .مــەال گوتــی :مــن
کارم بــەم قســانە نییــە و هــەر ئێســتا دێــی و بانگێکــی دیکــە
بــە گوێــی کوڕەکەمــدا دەدەی و نــاوی دەگــۆڕی .مەالمیــن
بــە پەلــە پــەل هاتــە ســەر النکەکــە و دەمــی بــە گویچکــەی
کوڕەکەیــەوە نــا و بانگیــدا و فەرمــووی ئــەوە بەیــادی
مامۆســتا هێمــن ،نــاوم نــا هێمــن .بــەاڵم مــەال لــەو پیــاوە
گەمژانــە نەبــوو کــە بــە نــاوی شــاعیر و شــت هەڵفریوێــت.
زوو هەرچــی هێمــن نــاوی دەناســی هاتــە نێــو مێشــکییەوە.
یــەک دوو هێمنــی جوانیشــی وەبیــر هاتــەوە و چــاوی لــە
مەالمیــن دەرپەڕانــد.
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دوای شەڕەکەی نەغەدە
ئەگەرکەســێک لــە دوورەوە دیمەنــی ئــەو دوانیــوەڕۆ
گەرمــەی هاوینێکــی ســەروبەندی ئینقالبــی ببینیبوایــە،
دەیدیــت کــە پێمەڕەکــەی مــام ســمایل لــە خــۆی درێژتــرە
و بــە زەحمــەت و بــە هانکــە هانکێکــی زۆرەوە خەریکــە
هەڵیدەســووڕێنێت و پاســتاوە قوڕەکــەی پــێ ئــەم بــارە و بــار
دەکات .بــە ڕواڵــەت شــێرزاد لــەو بــەرەوە و لــە ســەر قوڕێکــی
دیکــە خەریکــی خشــت بڕیــن بــوو ،بــەاڵم تەنیــا جەســتەی
لــەوێ بــوو و هــەر خــودا دەیزانــی مەلــی خەیاڵــی لــە کــوێ
لەنگــەری گرتــووە .شــێرزاد بــە دەســتەکانی بەقــەت خشــتێک
قوڕەکــەی لێکــردەوە و تونــد فرێیدایــە نێــو قالبــە دارەکــەوە.
پــاش ئــەوەی هــەر پێنــج خانەکــەی پــڕ کــرد .دەســتیدایە
ئاســنی بەنــاو ســەربڕ و قــوڕە زیادەکــەی لــێ کــردەوە و
هەســتایە ســەر پــێ و لــە ڕیــزی خشــتەکانی پێشــووی
خــۆی قالبەکــەی ڕۆکــردە ســەر ئــەرزی .پاشــان بــۆ خاوێــن
کردنــەوەی قالبەکــەی ،قالبەکــەی بــە ئەرزیــدادا و ڕمبــەی
لــە ئەرزەکــە هێنــا .هێنــدە ئــەم کارە ئاســایی و دووپاتــە بــوو،
تەنانــەت زارای خوشــکی و ڕەئووفــی ئامــۆزای کــە ســەریان
بەردابووەوە و خەریکی کار بوون ،ڕمبەکەیان نەبیست .بەاڵم
هەموویــان بــە دەنگــی ئەهاکــەی مــام ســمایل ڕاچڵەکیــن و
ســەریان هەڵێنــا و ســەیری مــام ســمایلیان کــرد .شــێرزاد بینــی
مامــی بەپەلــە لــە قوڕەکــە هاتــە دەرێ و بــە بنــی القــی
خەریکــە قــوڕی القەکــەی دیکــەی لــێ دەکاتــەوە .باریکــی
القــە ڕەشــەکانی مــام ســمایل ڕەنگبــێ لــە دواییــن شــتەکانی
ئــەو ڕۆژە بــن کــە لــە مێشــکیدا مابــووەوە.
چاوەکانــی مــام لــە دووری دەڕوانــی .هەمــوو بــە خێرایــی
ڕوویــان بــۆ ئــەو الیــە وەرســووڕاند کــە ئــەو ســەیری دەکــرد.
دواتــر کــە مــام ســمایل لــە نێــو ڕەزایــەدا ماشــێن لێیــدا
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و پانــی کــردەوە .شــێرزاد بێجگــە لــە القەکانــی مامــی،
چرچــی چاوەکانــی مامیشــی دەهاتــە پێــش چــاوی کــە لــە
دوانیوەڕۆیەکــی گەرمــی هاوینێکــی ســەروبەندی ئینقالبــدا
ســەیری مەیدانــی ماڵــی عــەاڵ و وانــی دەکــرد .مامــی بــە
پەلــە دەســتی درێــژ کردبــوو و پێمەڕەکــەی لــە نێــو قۆڕەکــە
دەرکێشــابووە دەرێ و بــە هــەردوو دەســتی پێمەرەکــەی وەک
ڕمێــک گرتبــوو و بــەرەو مەیدانــی عــەواڵ و وان هەاڵتبــوو.
بــەاڵم پێــش ئــەوەی هەڵێــت گوتبــووی :وەرن شــەڕی کــورد
و عەجەمــە.
پــاش شــەڕەکە ڕەئــووف کــە شــەڕەکەی بــۆ پاســەبانەکە
گێڕابــۆوە گوتبــووی :هەمــوو ئــەم ڕووداوە ســی چرکــە
بــووە .پاســەبانەکە بــە شــێرزادی گوتبــوو :تــۆ لــە جەنگــەی
شــەڕەکەدا لــە کــوێ بــووی؟ شــێرزاد چووبــووە نێوەڕاســتی
فەنــەرەکان ڕاوەســتابوو و گوتبــووی :لێــرە بــووم .زارا و
ڕەئــووف لــە ســەر قوڕەکــە بــوون و مامیشــم خەریــک بــوو
قوڕێکــی تــازەی دەگرتــەوە.
پاســەبانەکە گوتبــووی :مامــت کــە هــەاڵت ئێــوە چیتــان
کــرد؟ شــێرزاد نەیگوتبــوو ئێمــەش بــە دوای مامدا هەاڵتووین
بــۆ ئــەوەی فریــای شــەڕەکە بکەویــن .ڕەئووفیــش باســی
پێمــەڕە هەڵگرتنەکــەی خــۆی نەکردبــوو .زارا گوتبــووی:
مــن نەچوومەتــە پێشــێ .هەمــوو ســەریان بــۆ لەقاندبــوو کــە
ڕاســت دەکات .تەنانــەت پاســەبانەکەش ســەلماندبووی کــە
زارا بە القێکی شــەل و بە بەژنێکی ورد و کز و الوازەوە بۆ
ئــەوە نابــێ بچێتــە نێــو چەقــی شــەڕێکی ئــاوا خوێناوییــەوە.
ڕەزا بــرای ئــەو عەجەمــەی مامــە ســمایل بــە پێمــەڕە لــە
ســەری ڕاکێشــابوو .بــە پاســەبانەکەی گوتبــوو .قەتــم ئــەم
پیــرە پیــاوە نەدیتبــوو و لــە ڕۆژی شــەڕەکەش نازانــم ئــەوە لــە
کوێــوە هــات و خــۆی خســتە نێــو شــەڕەکەوە .شــێرزاد چەنــد
ســاڵ دواتــر گوتبــووی :وەک ڕۆژی ڕوون دەزانــم مامــم لــە
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کاتــی وەبــەر ماشــێن کەوتنــی ،تەقــەی پێمەڕەکــەی خــۆی
کــە بــە ســەری کابــرا عەجەمەیــدا کێشــابووی ،گــوێ لــێ
بــووە.
ڕەئووف دەیگوت ئەوەی کە عەواڵ سەری وەک کتێبێک
لێــک کرابــۆوە و بــە ناچــار هــەر بــە پێمەڕەیەکــەوە کــە
لــە نێــو ســەری چەقیبــوو ،تەرمەکەیــان ســواری ئامبوالنــس
کردبــوو .دیمەنێــک نەبــوو کــەس لەبیــری بچێتــەوە .دواتــر
مەیتەکەیــان چــۆن بــردەوە بــۆ مەهابــاد و لــە کــوێ ناشــتیان،
لــە نێــو ڕووداوەکانــی ئــەو ســااڵنەی ئینقالبــدا بــێ بایەختریــن
باســێک بــوو کــە دەکــرا کەســێک لێــی بکۆڵێتــەوە .لەوانەیــە
ئەگــەر ڕۆژێــک یەکێــک لــە براکانــی عــەواڵ باســی ئــەو
ســااڵنە بــکات .تەنیــا بڵــێ دوو ڕۆژ دوای شــەڕەکەی
نەغــەدە ،عــەواڵ لــە کورەخانــە کــوژرا .یــان لەوانەیــە بڵــێ
دوو ڕۆژ دوای شــەڕەکەی نەغــەدە ،عەجەمــە کورەچییــەکان
ڕژانــە ســەرمان و عەواڵیــان کوشــت.
مــام ســمایل لــە بەرانبــەر پرســیاری ئــەوەی کــە شــەڕەکە
لەســەر چــی بــووە؟ گوتبــووی شــەڕی کــورد لەســەر خاکــە
و لــە هــەر کــوێ شــەڕ بــوو ،کــورد نابــێ پرســیار بــکات
شــەڕەکە لەســەر چییــە.
شــێرزاد بــە پاســەبانەکەی گوتبــوو :مــن کــە گەیشــتمێ
شــەڕەکە تــەواو ببــوو و لــە کــوردەکان عــەواڵ کــوژرا بــوو
و لــە تورکــەکان ناســر و چەنــد کەســێکیش برینــدار بــوون.
براکانــی هــەردووک ال هــەر ئــەو ڕۆژە و هــەر لــە الی
پاســەبانەکەی دەوڵــەت ســوێندیان خواردبــوو کــە تۆڵــەی
براکەیــان دەکەنــەوە و پاســەبانەکەش ئــەوەی لــە دەفتــەرە
ســوورەکەیدا نووســیبوو و دەفتەرەکــەی خســتبووە نێــو کیفــە
ڕەشــەکەیەوە و کیفەکــەی بــە شــانیدادابوو و لــۆژە لــۆژ ملــی
ڕیــگا خۆلەکــەی گرتبــووە بــەر و ڕۆیشــتبوو.
خەبات ڕەسووڵی
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لەسەر پردی میاندواوێ
جــا ئاغــای بــە ماڵــم عــەرزی بــرای خــۆم بکــەم چــل ســاڵی
ڕەبــەق بەســەر ئــەم بەســەرهاتەدا تێپەڕیــوە و ئێســتا ئیــدی
قونــی ڕەش و ســپی هەمــوو الیــەک چــاک چــاک وەدیــار
کەوتــووە و ڕووڕەشــی هــەر بــۆ قــەل ماوەتــەوە .تــۆ کارت بــەم
حەســێبە نەبــێ قــەل کێیــە و کۆتــر کێیــە .ڕاســت و درۆی
ئــەم حیســاب و کێتابــە کاری مــن و تــۆ نییــە ،بــەاڵم وەڵــا
وەڵــا تــا گڵەبانــی چــاوم دەکــەن لەبیــرم ناچێتــەوە بــە ناحــەق
گیــرام و لــەم میانــدواوە حازرییــە و ڕێــک لەســەر ئــەم پــردی
کارخانــە قەنــدەی لــە مینــی بووســیان هێنامــە خــوارێ و
هەتیوێکــی زەردەڵــەی بودەڵــە بــە پاســتارەکانی گــوت :ئەمــە
پێشــمەرگە بــووە .دەڵێــن ڕوح لــە جێگایەکــی قایمــە و هــەروا
ئاســان نایەتــە دەرێ ،دەنــا هــەر لــەوێ وەختابــوو خــۆم پیــس
بکــەم و لــە ترســان دڵــم بتۆقــێ.
ســەد جــارم ســوێند بــۆ خــواردن کــوڕە بابــم مــن و
پێشــمەرگایەتی .کــوڕە کاکــە مــن پارچــه و قوماشــم لــە
عێراقــەوە هێنــاوە و دەچمــە تەورێــزێ دەیفرۆشــم و لەوێــش
قەنــد و چــا دەکــڕم و دەگەڕێمــەوە شــاری .دیتــم نەخێــر
خەیــرە ،گــەواد ســواری قســەی خــۆی بــووە و دانابــەزێ.
چــاوم لــە چــاوی کــرد و دوو تفــم لــە ڕووی کــرد و گوتــم
کــوڕی ســەی خــۆ ســوور ســوور دەزانــم ئــەم پاســتارانە هێنــدە
فــوو لــە دۆ ناکــەن و تــۆ قامــک لەســەر هەرکــەس دانێــی
ئــەوان دەیهێننــە خــوارێ و بــێ دادگایــی دەیکــوژن ،بــەاڵم
وەرە مەردبــە و لــە ڕێــی خــودادا بــۆ جارێکیــش بــووە ڕاســت
بڵــێ و بڵــێ لێــم تێکچــووە و قەتــم ئــەم پیــاوە نەدیتــووە.
کاکــە بەســەری تــۆ نــا و بەســەری خــۆم هەتیــوو نەیکــرد،
هەرچــی تێیدەفکریــم وەبیــرم نەدەهاتــەوە خودایــە ئــەم کــوڕەم
لــە کــوێ دیتــووە .ئاغــای بەماڵــم پاســتار وەپێــش خۆیانــدام
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و ســواری شــلەخەجێیان کــردم و یەڵــا و یاعەلــی بردیانــم بــۆ
کونــە ڕەشــێ .کــە چوومــە ئــەوەێ دیتــم خەڵکیــان لــە ســێ
ژوور ئاخنیــوە و عالــەم لــە بــێ جێوڕێیــان ســواری ملی یەکتر
بــوون .نیوەیــان عەجــەم بــوون و نیوەیــان کــورد .عەجەمــەکان
لەالیــەک دانیشــتبوون و کــوردەکان لەالیــەک .دەی کاکــە
گیــان چــی بکــەم چــی نەکــەم ،ناچــار لــە ســوچێک خــۆم
مــات کــرد و ملــم خــوار کــرد و چاوەڕێــی قــەدەر و چارەنووس
مامــەوە .بەســەری تــۆ لــە نێــو ئــەم غەڵبــە غەڵــب و زەنــا
زەنایــەدا هەتیــوم وەبیــر هاتــەوە .کــوڕی ســۆفی خۆمــان بــوو.
ئــەی گوتــم هــاوار بــە ماڵــم ئــەوە لێــرە چــی دەکات .هەتیــو
مەمنــا پێشــتر منــی دیتبــوو ،وایدەزانــی منــی لــە حیزبــێ
بینیــوە .خــودا گیــان ســۆفی چەنــد پیاوێکــی مــەرد و ڕەنــد
بــوو ،ئــەم جاشــکە چییــە لــە پاشــی بــە جــێ مــاوە .ســۆفی
ناناســی؟ بــێ قــەزا بــێ چۆنــی ناناســی ماڵتــە .ســۆفی،
ســۆفی خۆمــان ،ســۆفی بــەردەوام لــە مزگەوتــی ئاوایــی
بــوو .جــار جــار دەهاتــە نێــو خەڵکــی و ئەگــەر کارێکیــان
پــێ ڕاســپاردبوایە ســەری پێــوە نەبــوو بــۆ خزمــەت کــردن.
ســاڵێکیان گــورگ ڕانــە مــەڕی ئاوایــی هەراســان کردبــوو.
مــام ســۆفیان ڕاســپارد بیگرێــت .کاکــە تەڵــەی بــۆ دانــاوە و
نیوەشــەوێ گورگــە بــە تەڵــەوە بــوو .مــام ســۆفی لێفەیەکــی
شــڕی هەبــوو .دەیگــوت کــە چــووم گورگــه لــەم تاریکییــەدا
هەرزیتــە زیتــی چــاوی دەهــات .لێفەکــەی بەســەردادابوو
و دارێکــی کردبــووە قەمتــەر و لمبــۆزی پــێ بەســتبوو
و دەســت و پێــی بەســتبووە و ســواری واڵغــی کردبــوو و
ســبەی هێنابوویــە نێوەڕاســتی ئاوایــی و بــە ئەرزێیدادابــوو و
گوتبــووی ئــەوەش گورگــە بــۆر ،جــا چــی لێدەکــەن کەیفــی
خۆتانــە .کــوڕە چاولێکــە دنیــا عەمــری نەمێنــێ ئــەم پیــاوە
ئازایــە کێــی لــە پــاش بەجــێ مابــوو.
وەڵــا جــا عــەرزی بــرای خــۆم بکــەم .دەســتم لــە خــۆم
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شووشــتەوەوە و بەتەمــای خــودای دانیشــتم .هــەر دوو
ســەحاتێک دەبــوو نەدەبــوو لەوێبــووم .بینیــم جاشــێکی ســمێڵ
بابریــان هێنــا بــۆ ناســینەوەی خەڵکــی .پێیانــدا هــات ئــەوە
کۆمەڵەیــە ،هــۆوە دێمۆکڕاتــە ،ئەمــە فەداییــە .ئــاوا .حیــزب
بــە حیــزب بــە خەتیــان دەکــردن و دەیانبــردن .گەیشــتە مــن
چــاوی لــە چــاوم بــڕی .وەڵــا لــە ترســی مــردن زمانــم شــکا
بــوو .لــە پــڕ جاشــە پێکەنــی و گوتــی :وەســتا تــۆ لێــرە چــی
دەکــەی؟ بــە تەعەجــوب ســەرم هەڵێنــا چــاو لێدەکــەم چــی
ببینــم کــوڕە خــۆ مــن ئــەم جاشــە چــاک دەناســم .کــە ماڵمــان
هاتــە شــاری منداڵــی گەڕەکێــک بوویــن .پێشــتر پێشــمەرگە
بــوو و تــازە ببــووە جــاش .گوتــم :بەقوربانــت بــم لــە هیــچ و
خۆڕایــی خەریکــە ئــەم هەتیــوەی ســۆفی بــە کوشــتنم بــدات.
ســەرێکی ڕاوەشــاند و گوتــی :ســەد جــارم پــێ گوتــوون ئــەم
کــوڕە خەڵــک ناناســێت و لــە خــۆڕا خەڵــک لــە ماشــێن
دادەبەزێنێــت .کاکــە هەســتە ،هەســتە ،هەســتە بــڕۆ وەدوای
ژیانــی خــۆت بکــەوە .وەڵــا خــودا بتحەســێنێتەوە بەریانــدام.

38

چیرۆکە نەنووسراوەکانی قاڕنێ (کۆمەڵە چیرۆک)

جاشکوژ
خانــم دوێنــێ شــەوێ لــە مــاڵ نەبــووی .بەناچــار بــۆ خــۆم
قۆڵــم لێهەڵماڵــی و چێشــتم لێنــا .جاشــکوژم میــوان بــوو .پێــم
گــوت :ببــورە نانــی خەجاڵەتییــە و مــن کابانێکــی بــاش نیــم.
جاشــکوژت لــە بیرمــاوە؟ برایمــی کــوڕی زێنەبــی خۆمــان.
ئاخــری پــاش بیســت و ســێ ســاڵ لــە زینــدان بەربــوو .پێــم
گــوت :برایــم گیــان ،چەنــدە درەنــگ هاتییــەوە .زێنــەب
هەمــوو کــوڕە خاســەکانی گەڕەکــی نــاو نابــوو برایــم .ئێســتا
نــە زێنــەب مــاوە و نــە برایمــەکان .برایمێــک لــە هەولێــرە و
برایمێــک لــە کۆیەیــە و برایمێــک لــە ئاڵمانــە و برایمێکیــش
لــە تورکیــە ئــەوە دەڕزێــت.
گوتــم :برایمــەکان بــە زێنەبیــان نــە دەگــوت پــورێ ،یان دادە،
یــان نەنــە .هەمــوو لــە زمــان تــۆوە دەیانگــوت زێنــەب .گوتــم:
لــە دەوری زێنــەب کــۆ دەبوونــەوە و ئــەو بیرەوەرییەکانــی
تــۆی بــۆ دەگێڕانــەوە .جــاری وابــوو هــەر لــە پێــش چــاوی
زێنــەب یەکیــان دەبــوو بــە تــۆ و یەکیــان دەبــوو بــە ڕەحمــان
بۆڵدزێــر و یەکیــان دەبــوو بــە کەریمــی عەلــی فەرامــەزر و
یەکیــان دەبــوو بــە وەســتا .زێنــەب لــە ترســی گیانــت نەیدەوێــرا
پێیــان بڵــێ جاشــکوژی بــە ناوبانــگ تــۆی .هــەر مــن و خــات
پیــرۆز و چەنــد کەســێکیتر دەمانزانــی .خــات پیــرۆز ڕوحــی
شــاد بــێ دەیگــوت :دەوڵــەت بزانێــت کێــی گرتــووە قــەت بــە
بیســت و ســێ ســاڵ زینــدان لــە کۆڵــی نابێتــەوە .دوێنــێ
شــەوێ پێــم گــوت :تــۆش دەتزانــی .گوتــم :پێــت خــۆش بــوو
بیبینییــەوە .گوتــم :ئێســتا لــە گــەڵ زێنــەب و خــات پیــرۆز
جێژنتــان گرتــووە بــۆ ئازادییەکــەی.
دەزانــی زۆر ســەیرە جاشــکوژ ئــاگای لــە هەمــوو شــتێک
بــوو .دەیگــوت :مامــە هەواڵــەکان زوو دەگەیشــتنە دەســتمان.
دەیگــوت :کــە زانیمــان حیــزب لــەت بــووە پشــتمان شــکا.
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دەیگــوت :زۆرم هەوڵــدا ئــەوە بەســەر ئێمــەش نەیــات .دەیگوت:
بەســەرمان هــات .نەگەیشــتە مانگێــک ئێمــەش بوویــن بــە
دوو بــەش.
پێــم گــوت :برایــم گیــان خــات پیــرۆز ســوێندی خواردبــوو کە
ئــازاد بــووی تــا بەیانــی ســەرچۆپی بکێشــێت و هەڵپــەڕێ.
ئاخــە هــەر زێنــەب دایکــت نەبــوو .هەمــوو ژنانــی کوردســتان
خۆیــان بــە دایکــی جاشــکوژ دەزانــی.
کــە چێشــتەکەم بــۆ دانــا ســەرم بــەرداوە و گوتــم :بمبــورە بــە
چــل و پێنــج هــەزار تمــەن یارانــە و میلیۆنێــک مووچــەی
خانەنشــینی مامۆســتایەتی هەرئــاوا دەتوانــم لــە خزمەتــت
دابــم .کچەکــە نازانــی برایــم گریــا .بــەو زەوادەی لەســەر
ســفرەکەیە دڵــی پــڕ بــوو .فرمێســکێک خوشــییە نێــو ڕدێنــە
ماشــوبرنجییەکەی و گوتــی  :مامــە ڕەنــج بــە خەســار بووین.
هەردەڵێــن مــەالکان شۆڕشــی ئێرانیــان دزی ،ناڵێــن بــۆ خۆیــان
چیــان بەســەر شۆڕشــی کــورد هێنــا .گوتــم :بــۆم بگێــڕەوە
چــۆن گیــرای؟ گوتــی :مامــە لەوانــە گــەڕێ تــۆم بــۆم
بگێــڕەوە دایکــم لــە تەنیایــی و بێکەســیدا چــۆن دیقــی کــرد
و مــرد.
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جووجە قەرەچی
دواییــن جــار کــە بــە تەلەفــوون لــە گــەڵ دایکــم قســەم کــرد،
گوتــی :ڕۆڵــە دوێنــێ واحیــدم بینیــوە زۆری لــێ پرســیووی و
ســاوی گەیانــدووی .واحیــدت لــە بیــر مــاوە؟ هاوڕێیەکــەی
پشتی ســیلۆت.
واحیــد ،واحیــد  ...حــەک خــودا لــە نــاوت ببــات واحیــد.
کــوڕە چۆنــم واحیــد لــە بیــر دەچێتــەوە .دراوســێ بوویــن و
هــاوڕێ .دوو ســێ ســاڵ لــە مــن گەورەتــر بــوو و بــە بــەژن و
بــااڵش لــە مــن بــاو خۆشــتر .ســوور و قەڵــەو و تــا خــواڵ حــەز
بــکات زۆرزان و قســە زل .بــەاڵم بــۆ شــەڕ خێــڕی و بودەڵــە و
ترســەنۆک .پۆلــی یەکەمــی ناوەنــدی بــووم و دوو مانگێــک
دەبــوو دەچوومــە کاڕەتــە و خــۆم لــێ ببــوو بــە بڕۆســلی و جــار
نــا جارێــک خــۆم ڕووت دەکــردەوە و دەچوومــە پێــش ئاوێنــە
و وەک بڕۆســلی دەمیاوانــد و گاردم دەگــرت .جــاری وابــوو
ئاوێنەکــە دەیگــووت :الکــە الوە بــرا ترســام.
قەتــم ئــەو ڕۆژە لەبیــر ناچێتــەوە کــە واحیــد گوتــی :کــوڕە
خەبــات چیــم لــێ دەکــەی ،جووجــە هەڕەشــەی لــێ کــردووم.
بمگرێــت دەمگێــت .بــە پێکەنینــەوە گوتــم :جووجــە کێیــە؟
گوتــی :کــوڕە چــۆن نایناســی؟ جووجــە قەرەچــی .نەمپرســی
بــۆ دەیــەوێ لێــت بــدات و چ کەتنێکــت کــردووە .واحیــد هــی
ئــەوە نەبــوو لــە خــۆڕا بیانــەوێ بیگــرن و عەیــب نەبــێ وای
لــێ بکــەن .شــتێکی هــەر کردبــوو و ئێســتا دەیشــاردەوە و
باســی نەدەکــرد .هــەر ماوەیــەک پێشــتر بــوو ،گوتــی :بچینــە
کوچــە گــەردی .منیــش گــەوج گــەوج گوتــم :بــا بڕۆیــن.
چووزانــم چــی بــە دەمەوەیــە .دوو کــۆاڵن نەڕۆیشــتبووین.
یەکێــک گوتــی :هــات .یەکێکــی دیکــە گوتــی :بیگــرن.
کاکــە بــوو بــە قوولــە قوولێــک هــەر نەبێتــەوە .منــداڵ
دەورەیــان دایــن .هەتیووێکــی زلــی ڕەش ملــی مــن و واحیــدی
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گــرت و بــە دیــوارەوەی نووســاندین و گوتــی :پێــم نەگوتــی
نەتبینمــەوە .پێــم نەگوتــی جارێکــی دیکــە بێــرەدا بێــی وەک
ســەگ دەتتۆپێنــم .واحیــد لــە بــن دەســتی کــوڕەدا شــین
و ڕەش هەڵگەڕابــوو .گوتــی :ســەگباب خــۆ کۆاڵنــی تــۆ
نییــە.
منیــش وەختابــوو بخنێکــم ،بــە هەناســە بڕکێیــەوە گوتــم:
واحیــد ئــەوە کێیــە و چــی دەوێ؟ کــوڕە کــە زانــی مــن
ئــاگام لــەم کەیــن و بەینــە نییــە .ملــی منــی بــەردا و فڕێــی
دامــە ئــەم ال و ڕووی لــە یەکێــک لــە منداڵــەکان کــرد و
گوتــی :هــا ڕەئــووف تــۆ لــەوە هەڵــدە.
ملــم کــە ڕزگار بــوو .یــەک دوو جــار کۆخیــم و چاوێکــم
لــە ڕەئــووف کــرد .ڕەئــووف دەتگــوت بەچکــە پشــیلەیە .هــی
ئــەوە نەبــوو پێــم بوێــرێ .زوو گاردم گــرت و بڕێــک لــە
ســەر پەنجەکانــی قاچــم هەڵبــەز هەڵبــەزم کــرد و بــە یــادی
خوالێخۆشــبوو بڕۆســلی میاوانــدم و جــا گوتــم  :ڕەئووفــی
خــۆڕی ئەگــەر لــە خــۆت ڕادەبینــی وەرە پێشــێ بزانــم ئــەو
قەلــەی مــام جــەالل بتخــوات؟ وەڵــا شــاپ تڕێنــت دەکــەم.
ڕەئــووف هــەر بــە هەڵبــەز هەڵبەزەکــەم و دەنگــی
خوالێخۆشــبوو بڕۆســلی زراوی چــوو .گوتــی :کاک برایــم
واحیــد کاڕەتەبــازی هێنــاوە .کــوڕە زلــە کــە ئێســتا دەمزانــی
نێــوی برایمــە ،ئەوەنــدەی دیکــە قووشــقی بــوو و زیاتــری
ملــی واحیــد گوشــی و گوتــی :کاڕەتەبــازم بــۆ دێنــی؟ چمــا
کاڕەتەبازەکەشــت ناگێــم.
کار گەیشــتە ئێرووکانــە .گوتــم  :ئــەرێ بوەســتە دەکــرێ
بزانــم چ باســە؟ برایــم گوتــی :ئــەم هەتیــووە کەڵەگایەتــی لــە
خوشــکی ڕەئــووف دەکات .گوتــم :حــەک عەمــرت نەمێنــێ
واحیــد ،ئــەوە منــت بــۆ ئــەوە هێناتــە ئێــرە؟ واحیــد بــە قرخــە
قرخــەوە گوتــی :درۆ دەکات ،ئــەوە بــۆ خــۆی کەڵــەگای
فاتــە دوو قڕانییــە ،بەســەر منــی دادێنێــت .هــەر وای گــوت
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و برایــم تێبــەری بــوو .ئەوەنــدەم پێکــرا واحیــد لــە بــن دەســتی
برایــم دەرکێشــم و هەڵێیــن .گەیشــتینەوە کۆاڵنــی خۆمــان
واحیــد گوتــی :فاتــە دوو قڕانــی دەناســی؟ گوتــم  :نــا.
گوتــی :قــوزی بــە قــەت دوو قڕانییەکــە بۆیــە وای پــێ
دەڵێــن .وەبیــرم نایــە پرســیبێتم تــۆ قوزیــت دیتــووە یــان نــا.
بــەاڵم ئێســتا کــە واحیــد دەیگــوت جووجــە هەڕەشــەی لــێ
کــردووم .دەمزانــی کــەس بــە بــەالش هەڕەشــە لــە واحیــد
نــاکات .کەچــی بــۆ بەدبەختــی کــە تووشــی جووجــە
هــات ،لــە گەڵــی بــووم .دیســان لــە یەکێــک لــە کوچــە
گەردییەکانمانــدا بــوو .جووجــە کــوڕە قەرەچییەکــی زۆڵ و
شــەڕانی .واحیــدی گــرت و وەبــن خۆیــدا .جووجــەم گــرت و
لەســەر واحیــدم البــرد و گوتــم :کاک جووجکــە بــرا بــۆ وا
دەکــەی؟ جووجــە شــەمچەت لــێ دابوایــە ئاگــری دەگــرت.
گوتــی :ســەگباب جووجکــە نیــم و جووجــەم .بــەم هەتیــووەی
ڕەفیقشــت بڵێ بە دەوری خوشــکم دانەیات .بیبینمەوە . ...
 .خێرا دەســتی واحیدم گرت و هەڵمســتاندە ســەرپێ و گوتم:
دەزانــم بیبینییــەوە دەیگێــی .گوتــی :ئــا .گوتــم :وەرە خــودا
لــە منــت بســتێنێ هــەر کچــە قەرەچــی مابــوو خــۆی لــێ
هەڵقوورتێنــی .وەرە بڕۆیــن بــە خــودا ئــەم کاک جووجکەیــە
شــۆخی و شــت نازانــێ بــە ڕاســت تــا ســوارت نەبــێ لــە کۆڵــت
نابێتــەوە .کــوڕە گوتــی :جووجکــە نــا جووجــە .گوتــم  :ئائــا
کاک جووجــە.
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سپێدە
پووڵەکانــی بــەرەو تــەواو بــوون دەڕۆیشــت و وردە وردە هەوڵــە
بــێ ئەنجامەکانــی بــۆ دۆزینــەوەی خانوویەکــی هــەرزان و
خاوێــن خەریــک بــوو مانــدووی دەکــرد .هەمــوو ڕۆژێ لــە
کاتژمێــر نــۆی بەیانییــەوە دەســتی ئارانــی بچکۆالنــەی
دەگــرت و لــە دەرکــەی هۆتێــل دەهاتنــە دەرێ و کــۆاڵن بــە
کــۆاڵن و شــەقام بــە شــەقام دەگــەڕان و لــە هــەر جێگەیــەک
کــە بــە تورکــی کرالیــک نووســرابوایە ڕادەوەســتان و بــە
زمانــی بــێ زمانــی لــە گــەڵ خــاوەن ماڵــەکان دەکەوتــە
مەعامەلــە و ساتووســەودا.
هێندەیــان پــێ گوتبــوو یابانجــی ئیســتەمەم .تێگەیشــتبوو
زۆربەیــان خانــوو نــادەن بــە خاریجــی .ئــاران زوو زوو مانــدوو
دەبــوو و دەبوایــە لــە باوەشــی بــکات .ئــاران لــەم هەمــوو
گەڕانــە وەڕەز دەبــوو .ئــەو بــە قســەی خــۆش و جــار جــار بــە
لــێ تــوڕە بــوون ئارانــی ناچــاری دەکــرد بــێ دەنــگ بێــت و
دان بــە جەرگیــدا بگــرێ .ئــەم ماوەیــە هێنــدەی بــۆ خەڵــک
شــی کردووەتــەوە بــۆ مێــردی لــە گــەڵ نییــە و بــۆ لــە ترســی
مێردەکــەی هەاڵتــووە و هاتووەتــە تورکیــە زمانــی مــووی
لــێ هاتــووە.
ڕەنگبــێ ئەگــەر لــە هەلومەرجێکــی تر دابوایە ،قەت بیری
لــە بــە کــرێ گرتنــی ئــەم خانــووەی دوایــی نەکردبوایەتــەوە.
خانوویەکــی بــە تەختــە و دار دروســتکراوی کــۆن .کــە
دەرکەیــان کــردەوە و لــە گــەڵ خــاوەن خانووەکــە چوونــە
ژوورێ ،بۆنــی تــەڕی و شــێ کاســی کــردن .ژوورەکــە هێندە
تاریــک و تنــۆک بــوو ،تەنانــەت خــاوەن ماڵەکــەش هەســتی
کــرد زیــادە لــە پێویســت خانووەکــەی گرفتــی هەیــە و بــە
پەلــە پــەردەی پێــش پەنجەرەکــەی الدا ،تــا ئەوەنــدەی بکرێــت
تیشــکی خــۆر لــە پەنجــەرە بچووکەکــەوە بێتــە ژوورێ.
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پاشــان ڕوو بــە ئــەم بزەیەکــی کــرد و هەوڵیــدا تایەکــی
پەنجەرەکــە بکاتــەوە .ئــەو چــووە ناوەڕاســتی ژوورەکــە وهــەر
لــەو چەنــد هەنــگاوە چکۆلەیــەدا گوێــی لــە جیــڕە جیــڕ و
قرچــە قرچــی تەختــەکان بــوو و لــە ڕەهۆڵــی و بۆشــی و
ناقایمــی تەختەکانــی ژێــر پێــی گەیشــت.
ئــاوڕی داوە و ســەیری خــاوەن خانووەکــەی کــرد .پیــرە
پیاوێکــی ســوور و ســپی قەڵــەو .باڵتەیەکــی درێــژی ڕەشــی
لەبەردابوو و بە چاوە بچووکەکانی هەموو هەڵسوکەوتێکی
ئەمــی خســتبووە ژێــر چاوەدێرییــەوە .کــە زانــی ســەیری
دەکات وازی لــە کردنــەوەی پەنجەرەکــە هێنــا و بــە ئامــاژە
مەتبەغەکــە و ئاودەســت و حەمامەکــەی پــێ نیشــاندا و
پاشــان دەســتی بــۆ الی ســووچێکی ژوورەکــە درێــژ کــرد
و قادرمەیەکــی پــێ نیشــاندا و تێیگەیانــد کــە خانووەکــە
قاتێکــی دیکەشــی هەیــە.
پاشــان هــەروا کــە ســەری بەردابــووەوە ،کوتــە کاغەزیکــی
لە گیرفانی دەرهێنا و بە قەڵەمێک لەســەری نووســی ســێ
ســەد .بــە ئامــاژە نیشــانیدا مەبەســتی ئەوەیــە خانووەکــەی
مانگــێ بــە ســێ ســەد لیــرە بەکــرێ دەدات .ئــەم ســەرێکی
بــۆ لەقانــد و دەســتی ئارانــی بچووکــی گــرت و لــە قادرمــە
دارەکــەی نــاو ژوورەکــە وەســەرکەوتن.
ســەرێ تاقــە ژوورێــک بــوو .بــە پێچەوانــەی خــوارێ،
ژوورەکــەی ســەرێ دەتگــوت تــازە دروســت کــراوە و
خســتراوەتە ســەر خانووەکــە .پەنجەرەیەکــی گــەورەی ئاســن
و دەرکەیەکــی داری تێــدا بــوو .دەرکەکــە ڕوو بــە باڵکــۆن
دەکــراوە .خێــرا بیــری لــەوە کــردەوە کــە دەکــرێ بــەم پارەیــەی
ماوێتــی ،کرێــی مانگێــک بــە کابــرا بدات و بۆ ئەم ژوورەش
موکێتێــک و چکیاتێــک بکڕێــت و بــە ڕۆژ وەک مۆبــڵ
و شــەوانە وەک تەختــی نووســتن ،خــۆی و ئارانــی بچکۆلــە
لەســەری بخــەون .ئــاران بــە قاچــە گچکۆکەکانــی بــەرەو
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دەرکەکــە ڕۆیشــت .بــە هەڵــەداوان بــەر لــە ئــاران گەیشــتێ
و دەرکەکــەی کــردەوە و پێکــەوە ڕۆیشــتنە ســەر باڵکۆنەکــە
و ڕاوەســتان.
ڕووبــەڕووی خانووەکــە ڕیــزە ماڵێــک بــوو .گشــتیان دار
و گشــتیان کــۆن و ڕەش .بــە بینینــی دیمەنــی خانــووەکان
هەســتی بــە پشــوو ســواری و هێڵنــج و تەنگــە نەفەســییەکی
ســەیر کــرد .ســەری بــەرەو ئاســمان هەڵبــڕی تــا بەشــکم
دیمەنــی هــەور و شــینایی ئاســمان بڕێــک ســوکنایی پــێ
بــدات .لەپــڕ چــاوی بــە منــارەی مزگەوتێــک کــەوت کــە
وەک کۆڵەکــە ڕوو بــە ئاســمان هەڵکشــابوون .دیــار بــوو
لــە پشــت ئــەم ڕیــزە ماڵــە ،مزگەوتێکــی گــەورەی لــێ بــوو.
چــاوی لەســەر منــارەکان مۆلــەق وەســتان .دوو منــارە .هــەر
منارەیــەی چــوار بڵندگــۆی پێــوە بــوو .وەک پەردەیەکــی
ســینەما ،ڕووداوەکانــی داهاتــوو هاتــە پێــش چــاوی .بــۆ
خــۆی و ئــاران لــە گەرمــای هاوینێــدا پەنجەرەیــان کردووەتــەوە
و خەوتــوون .شــەوێکی بــێ دەنــگ و کــڕ .لــە پــڕ لــە هەشــت
بڵندگــۆوە پیــرە پیاوێکــی دەنــگ گــڕ بــە هێــز و قەوەتــی
خــۆی تێــی دەتووڕێنــێ و تــا هەناســەی بــڕ دەکات وشــە
عەرەبییــەکان لێــک دەکێشــێتەوە و بانــگ دەدات.
ئــاران بــەو دەنگــە دەنــگ و هاتوهــاوارە زۆرە لــە خــەو
ڕادەچڵەکــێ و دەگــری .ئــەو بــە پەلــە پــەل پەنجەرەکــە پێــوە
دەدات .پەنجــەرە و شووشــەکان توانــای بەرگــری لــە بەرانبــەر
شــەپۆلی دەنگەکەیانــدا نییــە.
ئــاران دەزیقێنــێ .ئــەو تونــد تونــد دەســتی دەخاتــە ســەر
گوێچکــەی .دەڵێــی لەنــاو مێشــکیدا دەهــۆڵ دەکوتــن.
گوێچکــەی وەختــە کــەڕ بێــت .گــەرووی دەگوشــرێ و وە
قرخــە قــرخ دەکەوێــت .ڕێــک وەک ئــەو ڕۆژەی مێردەکــەی
لەســەر بوختانێکــی هەڵبەســتراوی جیرانێکیــان دەیەویســت
بیخنکێنێــت .هەناســەی ســوار بــووە .دەبــێ تــازووە بگاتــە
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شــوێنێکی کــراوە و بایەکــی فێنــک لــە ســەروپۆتراکی
بــدات .فرمێســک بــە گۆنایــدا دێتــە خــوارێ .بــە پەلــە
دەســتی ئــاران دەگــرێ و لــە ژوورەکــە دێنــە دەرێ و بــە
قادرمەکانــدا دێنــە خــوارێ .کابــرا بــە قامکەکانــی پێــی
نیشــان دەدات کــە پێشــەکی پــارەی شــەش مانگــی بەســەر
یەکــەوە دەوێــت .ڕاناوەســتێ وەاڵمــی کابــرا بداتــەوە .فێــر
بــووە بڵــێ ئیســتم یــۆروم .بــە هەناســە بڕکــێ و دەنگێکــی
گریاناوییــەوە دەڵــێ :ئیســتمممم یــۆروم .واتــە نامــەوێ .پیــرە
پیاوەکــە دەمــی دەبێتــە تەڵــەی تەقیــوو و چاوەکانــی زەق
دەبــن .دەیــەوێ بڵــێ باشــە کرێــی ســێ مانگــم بدەیــە .بــەاڵم
پێــش ئــەوەی فریــا بکەوێــت و وابڵــێ ،ئــەو و ئــاران لــە
خانووەکــە دێنــە دەرێ.
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کێ لە ڕەزای داوە؟
ئەگەرکەســێک لــە دوورەوە مەنســوور و مەســعوودی بــرای
بینیبوایــە کــە لــە بــن کۆڵەکــە ســیمانەکەی ســەری کــۆاڵن
هەڵترووشــکاون و چاویــان بڕیوەتــە دەرکەیەکــی شــینی
دووتایــی ،قــەت بیــری بــۆ ئــەوە نەدەچــوو کــە ئــەم دوو ئــاوری
قودرەتــە لــە چاوەڕوانــی شــەڕی ژنانــی گەڕەکــدان.
مەســعوود بــێ دڵەڕاوکێــی پیــس بوونــی پاتۆڵــە ڕەشــەکەی
لەســەر ســمیتەکە دانیشــت و چــاوی قووچانــد و گوتــی:
ئێســتا دێن .مەنســوور ئەنیشــکێکی لە کەلەکەی مەســعوود
کوتــا و گوتــی :دیســان لەســەر عــەرزی پــان بوویــەوە پانێــر.
پاشــان بــە دەنگێکــی نــەوی گوتــی :نایــەن.
هێشــتا مەنســوور نایەنەکــەی تــەواو نەگوتبــوو کــە ڕەزێ
عەجــەم دەرکــەی کــردەوەوە و بــە پڕتــاو هاتە دەرێ .مەنســوور
و مەســعوود بەپەلــە هەســتانە ســەر پــێ .خــات ڕەزێ کــە
لــەوان تێپــەڕی ،مەنســوور و مەســعوود دیتیــان خــات ڕەزێ
پیلــی ڕەزای کــوڕی گرتــووە و بــە ڕاکێــش ڕاکێــش بــەرەو
ماڵــی ســەالح و وان بــە دوای خۆیــدا ڕایدەکێشــێت.
مەنســوور لــە خۆشــی ئــەوەی کــە پێشــبینی ئــەم شــەڕەی
کــردووە شاگەشــکە ببــوو .بــە دوایانــدا هــەاڵت و پێــش ڕەزێ
عەجــەم و ڕەزای کــوڕی گەیشــتە ماڵــی ســەالح و وان.
خــات ڕەزێ هــەر لــە یەکــەم هەنگاویــدا کــە گەیشــتە نێــو
کۆاڵنــەوە پــڕ بــە گــەڕەک قیژانــدی و بــە زاراوەیەکــی
تێکەڵــی کــوردی  -تورکــی گوتــی :کوڕەکەیــان کوشــت.
ڕەزایــان کوشــت.
خەڵکــی گــەڕەک ئیــدی تــازە خــەوی دوانیوەڕۆیــان چــوو
بــوو بەناچــار یــەک یــەک و دوو دوو ڕژانــە نــاو کــۆاڵن.
بــوو بــە دەنــگ دەنــگ و مەقــۆ مەقــۆی چــی بــووە؟ وکــێ
لــە ڕەزای داوە؟ چ باســە؟
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خــات ئیســتیفا هــەر وەک هەمــوو کات کوڵــی
پێکەنینێکــی ناوەخــت گرتــی ودەمــە بــێ ددانەکــەی کــردەوە
و بــە پێکەنینــەوە گوتــی :کچــێ ڕەزێ ئەونــێ ڕەزا زینــدووە
ئــەوە بــۆوا دەکــەی داوەشــێی ،بــەم گەرمــای هاوینــە بــۆ هــار
بــووی؟
کاممحەمــەد ســەرێکی بــادا و گوتــی :دیســان قەومــاااا.
پاشــان وەک زۆریشــی پــێ ناخــۆش نەبــێ ،چــوو لــە ســەر
بلوکەکــەی نزیــک دەرکــەی خۆیــان هەڵتووتــکا و بــە دەســت
ئامــاژەی بــە مەنســوور کــرد کــە بێتــە الی.
مەنســوور نابــەدڵ خــات ڕەزێ و ڕەزا و مەســعوودی بــە
جێهێشــت و خــۆی گەیانــدە کاممحەمــەد.
قیــژە قیــژی خــات ڕەزێ هێنــدە زۆر بــوو بــە حــاڵ
کاممحەمــەد و مەنســوور لــە یەکتــر حاڵــی دەبــوون .مەنســوور
بــۆ کاممحەمــەدی گێــڕاوە و گوتــی :هەموومــان تۆپێنمــان
دەکــرد .تۆپەکــە هــی ڕەزا بــوو .تۆپــە تەقەڵییەکــەی.
کاممەحەمــەد گوتــی :دەی .مەنســوور گوتــی :ســەالح و
یۆنســی بــرای و مــن و مەســعوودی بــرام و ڕەزا و ئەمیــرە
قەڵــەو بوویــن .ئەمیــر دەروازەبانــی ئێمــە بــوو و ڕەزاش
دەروازەبانــی ئــەو البــوو.
کاممحەمەد گوتی :باشە لەوە گەڕێ ،کێ لە ڕەزایدا؟
مەنســوور گوتــی :مــن و ســەالح و ئەمیــر لــە الیــەک
بوویــن .ســەالح ســێ گۆڵــی لــە ڕەزا و وانــدا ،بــەاڵم ڕەزا
هــەزار ســوێندی خــوارد کــە ئــەوەی ئاخــری ،تۆپەکــە
بەســەر بەردەکــەدا ڕۆیشــتووە و گــۆڵ نەبــووە .دوایــە ســەالح
نێوگەڵێکــی لــە ڕەزا کــرد و دیســان گۆڵــی لــێ کــرد .ڕەزا
تۆپەکــەی هەڵگــرت و گوتــی :نایکــەم.
کاممحەمــەد بــە وەڕەزییــەوە گوتــی :باشــە لــەم حەکایەتــە
قــۆڕە گــەڕێ ئێســتا ســەالح لــە ڕەزای داوە؟
مەنســوور گوتــی :نــا دەزانــی چۆنــە؟ ســەالح . . ...
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مەنســوور بزەیەکــی هاروهاجانــە هاتــە ســەر لێــوی و گوتــی:
ســەالح شــانازی خوشــکی ڕەزای خــۆش دەوێ بۆیــە . ...
کاممحەمــەد لەبــەر دەنــگ دەنگــی خەڵکــی گــەڕەک
گوێــی لــە قســەکانی مەنســوور نەدەبــوو ،هەســتا و لــە
شــەڕەکە نزیــک بــووەوە .ئەونــدەی خــات ڕەزێ دەیزیقانــد،
ئەوەنــدەش دایکــی ســەالح و وان.
کاممحەمەد تێگەیشــت گۆیا ڕەزا ویســتوویەتی تۆپەکەی
بباتەوە ژوورێ و یۆنســی برای ســەالح تۆپەکەی لە دەســتی
ڕفانــدووە و ڕەزاش وەدوای کەوتــووە و یۆنــس بــە الی ماڵــی
مەحمــوود کەبابــدا شــۆڕ بووەتــەوە بــەرەو نیــروگای بــەرق و
پاشــان بــە کۆاڵنــی مزگەوتــی حاجــی برایمــدا ،تــا ســێڕای
خــاوەران هەاڵتــووە و دوایــە بــە الی ســیلۆدا هەڵگەڕاوەتــەوە و
هاتووەتــەوە نێــو گــەڕەک.
ســەیرەکەی لەوەدابــوو کاممحەمــەد تێگەیشــت کــە ڕەزا بە
درێژایــی ئــەم ڕێگایــە بەدوایــەوە بــووە و نەیتوانیــوە بیگرێــت.
خــات ســارا ژنــی کاک لوقمانــی نانــەوا لەوبــەری کۆاڵنــەوە
گوتــی :دەی باشــە کــێ لــە ڕەزای داوە؟
دایکــی ســەالح و وان گوتــی :کچــێ لێدانــی چــی؟ ئــەم
ژنەتیــووە بــەم قرچــەی نیوەڕۆیــە بەردەرکــەی لــێ گرتوویــن
و بوختانمــان پــێ دەکات .منداڵــن ئیــدی ،پێکــەوە کایــە
دەکــەن ،شــەڕ دەکــەن ،ئاشــت دەبنــەوە.
خــات ڕەزێ قیژانــدی یۆنــس تۆپەکــەی وەبــەر ماشــێن داوە.
یاڕەبــی یۆنــس وەبــەر تیــری نەبــەدی بکەوی ئینشــائەڵاڵاا.
دایکــی ســەالح و وان هــەر بــە هــەوای خــات ڕەزێ گوتــی:
هــەی دەمــت بشــکێ ئینشــائەڵاڵاا .گــوو بــەو دەمــەت دەم
کەوچــک .ئــەوە دوعــا لــە کــوڕی مــن دەکــەی عەجەمــە
ســەر ڕەشــکاوی .لــە پــڕ دەنگــی تــەواو هەڵێنــا و گوتــی:
گــۆڕی حەســەنی کاشــیت بــە کــەران دەگێــم تۆپێــک بایــی
ئەوەیــە دوعــا لــەو تفڵــە بکــەی؟
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خــات ئیســتفا دیســان کۆڵــی پێکەنینــی ناوەخــت گرتــی و
زگــە زلەکــەی وە لەرەلــەر کــەوت و بــە پێکەنینــەوە گوتــی:
وەڵــا عەیبــە لەســەر منــداڵ شــەڕ دەکــەن .جــا منداڵــی قــوون
بــە گــوو بــۆ ئــەوە دەبــێ ئێــوە ئــاوا شــەرت و شــوورتی یەکتــر
دەربێنن.
کاممحەمــەد وەرســووڕاوە بــۆ الی مەنســوور و گوتــی:
مەنســوور :کــێ لــە ڕەزای داوە؟
مەنســوور دیســان بزەیەکــی زۆاڵنــەی کــرد و گوتــی:
دەزانــی ،دەزانــی ســەالح شــانازی خوشــکی ڕەزای خــۆش
دەوێ .ڕەزاش دەزانــێ ،بــەاڵم دەرەقەتــی ســەالح نایــە ،بــەاڵم
دەرەقەتــی یۆنــس دێــت .جــا ئێمــە تۆپێنمــان دەکــرد ،ئەمــڕۆ
نــا دوێنــێ .ئــا تۆپــە دوو بەرگەکــەی یۆنســمان پــێ بــوو.
ڕەزا تۆپەکــەی خســتە حەســاری ماڵــی مــام حاجییــەوە.
کاممحەمــەد گوتــی :حەســاری ماڵــی حاجــی عەلــی
بەننــا؟
مەنســوور گوتــی :ئــا ،جــا حاجــی ژن بــە چەقــۆ
تۆپەکــەی دڕانــد .جــا ئێمــەش دەرکەکەیانمــان بــەردە بــاران
کــرد .کاممەحەمــەد  :پشــتی لــە مەنســوور کــرد و بــەرەو
بلووکەکــەی بەردەرەیــان گــەڕاوە و گوتــی :هەیهــوو.
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قەقنەس
ســبەی ڕاگەیاندنــەکان دەنووســن بــە هۆکارێکــی نەزانــراو
کچێــک لــە میــراوای بــۆکان لــە حەمامــدا نەوتــی بــە
جەســتەیدا کــردووە و ئاگــری لــە خــۆی بــەرداوە.
خەڵکەکــە کــە بــاوەی کــرد ،نەمهێشــت ئــازاد بــڕوات.
دڵنیــا بــووم ئــازاد دەزانــێ شــەونم بــۆ خــۆی کوشــتووە.
بردمــەوە ماڵــی خۆمــان.
ئــەو شــەوە تــا کۆتایــی لــە قەبــران مامــەوە .تەنانــەت ئــەو
کاتــەی بــاران چیتــر بــە لێزمــە نەدەبــاری ،تەنانــەت ئەگــەر
ڕێژنــە بارانیــش ،تەنانــەت ئەگــەر شەســتە بارانیــش ،تەنانــەت
ئەگــەر زریــان و تەنانــەت ئەگــەر تۆفانیــش بــا مــن هــەر
نەدەڕۆیشــتم.
زۆرم لێ کرد .سەری خستە نێو دەستە لەرزۆکەکانییەوە.
هــەزار جــاری قســە گــۆڕی .چــاوی لــە چــاوم نەدەکــرد.
خێــرا خێــرا مــژی لــە جگەرەکــەی نــاو مســتی دەدا .پشــتی
لــە خوماریــان چەمابــووەوە .ســەری بــە دیوارەکــەوە نووســاند.
مانــدوو بــوو .چەنــد خولەکێــک دواتــر دەنگــی پرخــەی
هــات .هەســتامە ســەر پــێ و دەســتم کــرد بــە ڕێــگا ڕۆیشــتن
لــە نــاو ژوورەکــەدا.
زیاتر لە پێنج ماشێن گلۆپەکانیان لە گۆڕەکە چەقاندبوو.
ئەگــەر کەســێک لــە ئاســمانەوە ســەیری گۆڕســتانەکەی
کردبوایــە ،تیشــکی گڵۆپــەکان وەک نقێمێــک لــە ناخــی
تاریکییەکــەدا دەهاتــە پێــش چــاوی .کاک محێدیــن و ئــازاد
چوونــە نێــو گۆڕەکــەوە و تەرمەکەیــان وەرگــرت .ڕوو بــە
قوبلــە ،قیبلــە.
شــەونم لەوانەیــە ئێســتا پێــی خــۆش بــێ وەک قەقنەســێک
لــە دایــک بێتــەوە و بێتــەوە بــۆ الم ،بــەاڵم تــازە تەرمەکــەی
بــووە بــە زووخــاڵ .لــە تــاو گەرمــا و تینــی ئاگرەکــە خــۆی
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گرمۆڵــە کردبــوو .زۆریــان هەوڵدابــوو ڕاســتی بکەنــەوە.
بــەاڵم ببــوو بــە کۆتــەرە دارێــک .چــۆک و باســکی پێکــەوە
نووســابوون.
هەموومــان خووســابووین .ئەرزەکــە ببــوو بــە قــوڕ و زەلــەق.
کەوشــەکانمان جڵقــە جڵقــی ئــاوی لــێ دەهــات.
کاک محێدینــی باوکــی شــەونم بــێ دەنــگ بــوو.
نەدەگریــا .لەوانەیــە گریابــێ .خــۆ لــەو بارانــە بــە خــووڕەدا
ئەســرینەکان دیــار نەبــوون .بــەاڵم دەنگێــک ،هاوارێــک ،لــە
خۆدانێــک .هیــچ .ڕەنگبــێ لــەوەی شــەونم خــۆی کوشــتووە
شــەرمەزار بووبێــت .لەوانەیــە هــەر بــە کافریشــی زانیبێــت
و پێــی وابووبــێ نابــێ لــە گۆڕســتانی موســلمانان بینێــژن.
بــەاڵم چــووە نــاو گۆڕەکــەوە و تەرمــی کیژەکــەی وەرگــرت.
تەرمێکــی ســووک و بچــووک و گەچــاو .چــی لــێ
مابــووەوە .گشــت جەســتەی ســووتابوو و ببــووە خەڵــووز.
تەرمەکــە لــە دەســتی ئــازاد هەڵخلیســکا و بەربــووەوە نــاو
گۆڕیچەکــەوە .دەســتیان گــرت و هەڵیانکێشــا ســەرێ و
کەســێکی دیکــە چــووە نــاو گۆڕەکــەوە.
لــە ماشێنەکەشــدا ئــازاد هــەر مــات دانیشــتبوو .خۆفــی
قەبــر گرتبــووی ،یــان خەمبــاری کۆچــی خوشــکی بــوو
نازانــم .کــە گەیشــتینەوە نێــو شــاری ،کاک محێدیــن لەبــەر
پلیکانەکانــی ماڵــی خۆیــان قســەی بــۆ خەڵکەکــە کــرد.
دەنگــی دەرنەدەهــات .دەتگــوت گــەرووی بــووە بــە پلووســک.
لــە جیاتــی وشــە .هــەر دەنگــی خــوڕە خــوڕی ئــاو دەهــات.
پکنیکەکــەم هێنــا و لوولەیــەک تریاکــم لــە شیشــدا و
قالبــە خودکارێکــم دایــە دەســتی ئــازاد .بــۆم داغ کــرد .نەشــە
بــوو .هێــور هێــور مژۆڵــی قــورس بــوون و زوو زوو چــاوی
دادەخســت .دەســتی کــرد بــە فشــە فــش کــردن و هاتــەڕان
پاتــەران گوتــن .گاڵتــەی بــە باوکــی کــرد و گوتــی لــە
گۆڕەکــەدا دەســتی لەرزیــوە .جنێــوی بــە خوشــکیدا و گوتی:
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دەچێتــە جەحەنــەم .زوو زوو مــژی لــە قالبــە خودکارەکــە دەدا
و دەیگــوت هەمــوو دنیــا بــە قوربانــی ئــەم دووکەڵــە بێــت.
گوتم :بۆ خۆی ســووتاند؟ تاڵ ســەیری نێوچاوانی کردم.
نەشــەیی لــە ســەری دەرچــوو .بــەاڵم دەنــگ لــە بــەردەوە هــات
لــە ئــازاد نەهاتــە دەرێ .پــاش ماوەیــەک بــێ دەنگــی دوو
پێکــی قورســم ویســکی تــێ کــرد .گــەرم داهــات .چــاوی
لــە گوڵــی فەڕەشــەکە بــڕی .دیــار بــوو گێــژ بــووە و چــاوی
هیــچ کــوێ نابینێــت .وەقســە هــات .گوتــی :کــە زانیــم دوو
گیانــە بــە گیانــی دایــی دنیــا بەســەرمدا ڕووخــا .ناحەقمــە
داداش؟ دەرمانــی بێهۆشــیم کــردە نــاو ئاومیــوەوە و هێنــام.
گوتــم شــەونمی کاکــی خــۆی دووگیانــە .تــا زاواکەمــان دێ
و خوازبینــی دەکات و ئــاگای لێــی دەبــێ کاکــی خــۆی ئــەم
ئەرکــە وەئەســتۆ دەگرێــت.
بــە گومانــەوە ســەیری کردم .چوارپەلــم لەرزی .لیوانەکەی
لێوەرگرتــم و بــە دردۆنگییــەوە خواردییــەوە .لــە هــۆش خــۆی
نەچــوو .گێــژ گێــژ بــوو .دەســتیم گــرت و گوتــم شــەونمی
کاکــی خــۆی بــۆ حاڵــی تێکچــووە وەرە بتبەمــە حەمامەکــە
ئاوێــک بەســەرت دابکــەم خــاس بییــەوە .وەک مەســتان بــە
ڕێ دادەڕۆیشــت و هــەر لەتــری لێــدەدا.
کــە نەوتەکــەم بەســەریدا کــرد .بــە بــێ هێــزی ویســتی
ڕابــکات .نەیتوانــی .شــقارتەکەم لێــدا و هاتمــە دەرێ .بــە
گیانــی دایــی خەممــە .وەڵــا خەممــە ،بــەاڵم دوو گیــان ببــوو
المەســەب .دەبوایــە شــتێک بکــەم .مــن بــرای بــووم بــرا ،خــۆ
نەدەکــرا هــەر وا بــێ دەنــگ بــم و لەبەرانبــەر ئــەم حەیاچوونــە
بــێ هەڵویســت بــم .وانییــە داداش؟ مــن نۆکەرتــم .پێکێکــی
دیکــەش تێکــە.
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گێژاو
1
ســکرتێر و جێگــری ســکرتێر لــە کۆبوونەوەیەکــی بــە
پەلــەدان .لــە پشــت دەرکــەی ژووری ســکرتێر و لــە دیــوی
پێشــوازی لــە میوانــەکان ،ڕەحیمــی لــە پشــت میزەکــەی
دانیشــتووە و خەریکــی خوێندنــەوەی ڕاپۆرتــی کارێکــە کــە
کاوە پێیــداوە .کاوە لــە پێــش میزەکــەی ڕەحیمــی لەســەر
مۆبڵێــک بــێ دەنــگ دانیشــتووە و چاوەڕێــی بۆچوونــی
ڕەحیمییــە لەســەر ڕاپۆرتــی کارەکــەی .ڕەحیمــی منگــە
منگێــک دەکات و دواییــن ڕســتە بــۆ کاوە دەخوێنێتــەوە و
دەڵــێ :لــە ســلێمانی جەعفــەری نوێنــەری حیــزب بــە دوامــدا
هــات و لــە گــەڵ ئــەو ســواری الندکرۆزێرەکــەی حیــزب بــووم
و هاتمــەوە مەقــەڕ .پاشــان ســەری هەڵدێنــێ و دەڵــێ :بەخێــر
بێیتــەوە.
کاوە بزەیەک دەکات و دەڵێ :سپاس
ڕەحیمــی بــۆ ئــەوەی هــەروا قســەیەکی کردبــێ و
گاڵتەیەکیشــی لــە گــەڵ کاوە کردبێــت دەڵــێ :دەی چ
خەبــەر لــە کچــە جوانەکانــی ســاباڵغێ؟
کاوە قاقــا پێدەکەنــێ و دەڵــێ :کــوڕە جــا کــوا فریــا کەوتــم
تــا ...
بــە دەنگــی زەنگــی ژووری ســکرتێر قســەکانی دەبــڕێ
و دەڵــێ :وابزانــم ئێســتا دەتوانــم بچمــە ژوورێ؟ ڕەحیمــی
هەڵدەســتێتە ســەر پــێ و دەڵــێ :یــەک دەقــە ئیزنــم بــدە بــا
پرســیارێک بکــەم .دەرکەکــە دەکاتــەوە .لەوبــەرەوە دەنگــی
ســکرتێر دێــت کــە دەڵــێ :بــە ســولەیمان بڵــێ تــا ئێــرە بێــت.
دواتــر دەڵــێ :بــا کاوەش بێتــە ژوورێ.
کاوە بــە پەلــە هەڵدەســتێتە ســەر پــێ و دەســت درێــژ دەکات
و کاغەزەکانــی ڕاپۆرتەکــەی لەســەر میزەکــەی ڕەحیمــی
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هەڵدەگــرێ و دەچێتــە نێــو وەتاغەکــەوە.
ســکرتێر و جێگــری ســکرتێرهەردووکیان بــە پێــوەن و
ســکرتێر کاوە مــاچ دەکات .جێگــری ســکرتێر تەنیــا
یەڵــای لــە گــەڵ دەداتــەوە و بەخێرهاتنــی دەکات .جێگــری
ســکرتێردەڵێ :کاوە مــن بــە جێتــان دێڵــم ،بــەاڵم بــۆ شــام وەرەوە
ماڵــی ئێمــە ،دەعوەتــی پەپوولــە خانمــی .کاوە لــە خۆشــیان
پێــی وەئــەرزی ناکــەوێ و دەمــی بســتێک دەکاتــەوە و بــە
شاگەشــکەییەوە دەڵــێ :پێویســتی بــەم زەحمەتــە نەدەکــرد،
بــەاڵم دەســتاوی پەپوولــە خانــم بــۆ ڕەتکردنــەوە نابــێ ،بــە
چــاوان دێمــە خزمەتتــان.
کــە جێگــری ســکرتێر ڕۆیشــت ،ســکرتێر فەرمــووی
دانیشــتنی کاوەی کــرد و لــە گەڵــی گەرمــی قســە بــوو.
کاوە ڕاپۆرتەکەی دایە دەســت ســکرتێر و بە زارەکیش بۆی
گێــڕاوە کــە چــۆن عەلــی مەنگــوڕی جاشــی لــە مەهابــاد
بردووەتە دەرەوەی شــاری و ســێ فیشــەکی لە تەپڵی ســەری
داوە و بــە ســزای خیانەتەکانــی خــۆی گەیانــدووە.
ســکرتێر بــە هێمنــی گوێــی دابــووە قســەکانی .پاشــان
پرســی :بــەاڵم وابزانــم لــە نێــو شــاریش بــۆ مــاوەی دوو ڕۆژ
پێوەندیــت لــە گــەڵ کــوڕەکان پســابوو ،وایــە؟
کاوە گوتــی :بەڵــێ بــە ماتــۆڕ لــە گەڕەکــی دۆڵــی
کەروێشــکەوە دەهاتمــە خــوارێ .ماشــێنێکی گەشــت لێــم
مەشــکووک بــوو و وەدوام کــەوت .بــۆ شــوێنە ونکــێ زۆر
کەلێــن و قوژبنــم کــرد ،بــەاڵم دیاربــوو بــە دوامــەوەن و چەنــد
ماشــێنی دیکــەش کەوتبوونــە دوام .ئاخــری لــە کۆاڵنێــک
خــۆم لــێ ون کــردن و خــۆم بــە ماڵێکــدا کــرد و بــۆ مــاوەی
دوو ڕۆژ لــەوێ خــۆم شــاردەوە .بنەماڵەیەکــی تــا خــودا حــەز
بــکات نیشــتمانپەروەر و حیــزب دۆســت بــوون و بــە باوەشــی
ئاوەڵــەوە پێشــوازیان لێکــردم .ئــەم دوو ڕۆژە کــوڕەکان لێــم بــێ
هــەواڵ بــوون و منیــش نەمدەوێــرا لــە ترســی جــاش و پاســدار
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بێمــە دەرێ ،یــان کەســێکیان لــێ ڕاســپێرم .دواتــر کــە نێــو
شــار بڕێــک ئــارام بــووە ،خــۆم گەیانــدەوە کــوڕەکان.
لەگــەڵ دەنگــی تەقــەی لــە دەرکەدانــی ســولەیمان ،کاوە
هەســتا ســەرپێ .ســکرتێر بــە ســولەیمانی گــوت :ســولەیمان،
کاوە تــا قــەاڵ بگەیەنــەوە بــا حەمــام بــکات و ڕدێنــی بتاشــێ
و پاشــان بیهێنــەوە .هــەوا تاریــک بــووە و دەرنگێتــی و بــۆ
شــامیش بانگهێشــتی ماڵــی جێگــری ســکرتێرکراوە.
کاوە گوتــی :نــا پێویســت بــەم زەحمەتــە نــاکات .تــا قــەاڵم
بگەیەنــێ دواتــر بــۆ خــۆم دەگەڕێمــەوە.
ســولەیمان کــە کاوەی لــە نزیــک قــەاڵ دابەزانــد ،هــەوا
تــەواو تاریــک ببــوو.
کاوە لــە ســەر لێژەکــەی بەرانبــەر قــەاڵ ڕاوەســتابوو و
لــە تاریکیــدا ســەیری قــەاڵی دەکــرد .دەتگــوت قــەاڵ بــە
کەســێکی ناشــارەزا دەناســێنێ و لــە دڵــی خۆیــدا گوتــی:
ئەمــەش یــادگاری بەعســییەکانە بــۆ کــورد و بۆ دێمۆکرات.
قەاڵیەکــی گــەورەی بــێ خزمــەت .بــەاڵم قایــم و ڕەختــە .دوو
قاتــە و جێــی پێنــج هــەزار کەســی تێــدا دەبێتــەوە .دەڵێــن لــە
نوقتــەی کوێــرە و تەیــارە ناتوانــێ بۆمبارانــی بــکات .ئەگــەر
لەشــکرێکی پۆشــتە و پەرداخــی تێدابــێ و لــە چــوار الوە
نیگابانــی هەبــێ ،پێــم وانییــە بــە کــەس بگیرێــت.
هــەروا کــە بیــری لــەم قســانە دەکــردەوە ،هاتــە ژوورێ
و ســاوی لــە نیگابانــی بەردەرکــە کــرد .نیگابــان پــاش
ناســینەوەی ئیزنــی چوونــە ژوورێــی پێــدا.
کاوە بــە ناوەڕاســتی قــەاڵدا دەســتی بــە پیاســە کــرد و پــاش
کەمێــک بــە الی ڕاســتدا وەرســووڕا و بــە باخچەیەکــی
ویشــک بــوودا تێپــەڕ بــوو و گەیشــتە ســەر ســیمانەکانی بــن
دیــواری قــەاڵ .دیســان وەرســووڕا و ڕووی لــە پلیکانەکانــی
قاتــی ســەرێ کــرد.
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تاریکــە ســەالتێک بــوو چــاو چــاوی نەدەدیــت .بــە کوێــرە
کوێڕ دەستی بە دیوارەکانەوە گرت و وردە وردە وەسەرکەوت.
لــە نێوەڕاســتی پلیکانەکانــدا کەســێک ڕاوەســتابوو .کاوە بــە
بینینــی تارمایــی کابــرا بڕێــک ســڵەمییەوە و ســاوی لــێ
کــرد و ویســتی بــە تەنیشــتیدا تێپەڕێــت .کابــرا پیاوێکــی
بااڵبــەرزی چوارشــانە بــوو و کاوە بەزەحمــەت ســەری
دەگەیشــتە نزیــک شــانی .پێــش ئــەوەی لێــی تێپــەڕ بــێ.
کابــرا گوتــی :کاک کاوە حاجــی ســاوی دەگەیانــدی و
عــەرزی کــردی کاک عەلــی مەنگــور شــوکور ســامەتە و
ئێســتا لــە تارانــە .ئەویــش ڕێــز و ســاوی بــۆت هەیــە .کاوە
وەک بــەرق گرتبێتــی لــە جیگــەی خــۆی ویشــک بــوو.
تفــی نێــو گــەرووی بــە زەحمــەت قوتــدا و ســەری هەڵێنــا و
لــە کابــرای ڕوانــی ،بــەاڵم هێنــدە تاریــک بــوو دەموچــاوی
نەدەبینــی.
کابــرا دوو پلیکانتــر چــووە خــوارێ و گوتــی :ئاگامــان لــە
یەکتــر دەبــێ و یەکتــر دەبینینــەوە ...
2
هەمــوو کچــەکان دەیانزانــی ،کاتژمێــر چواری پاش نیوەڕۆ
لــە هۆڵــی خوێندنــەوەی کتێبخانــەی گشــتیی ســەالحەدینی
ئەیووبیــی بــۆکان ،لــە دەوری یەکتــری کــۆ دەبنــەوە.
یــازدە مانگــە ئــەم پێنــج کیــژە بــە ڕێنوێنیــی مینــا و
بــە یارمەتیــی مامۆســتایەکی مێــژووی قوتابخانەکەیــان
خەریکــی خوێندنەوەیەکــی چــڕی مێــژوون .هــەر لــە قــەاڵی
دم دم ڕابگــرە تــا شۆڕشــی شــێخی شــەمزینان و ســمایل
ئاغــای ســمکۆ و کۆمــار و ئەنفــال و کیمیابــاران و تێــرۆری
ســەرکردەکان .مینــا زۆر زووتــر لــە کیژەکانــی تــر ئــەم
کتێبانــەی خوێندبــووەوە و هێنــدە تێیانــدا قــووڵ ببــووەوە کــە
ڕووداو بــە ڕووداوی بــۆ هاوڕێکانــی شــرۆڤە دەکــرد و شــی
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دەکــردەوە.
بــەاڵم کچــەکان دەیانزانــی ،ئەمــڕۆ مینــا بەتەمایــە
شــتێکی تایبەتیــان پــێ بڵــێ .باســێک و پرســێکی جیــاواز
لــە مێــژووی هاوچەرخــی کــورد .مینــا کچــە وردیلــە
چاویلکــە لــە چاوەکــەی قوتابخانــەی دواناوەندیــی کەمــاڵ،
چەنــد مانگــە لەژێــر ڕێنوێنیــی مامۆســتای مێــژووی
قوتابخانەکەیــان لەگــەڵ ئــەم کیژانــە کار دەکات و خەریکــە
بــۆ باســە گرینگەکــەی ئەمــڕۆ ئامادەیــان دەکات.
چلــەی هاوینــە و گەرمــا لــە چڵەپۆپــەی خۆیدایــە .هۆڵــی
خوێندنــەوەی کچــان و کــوڕان لــە قاتــی ســێی بیناکەیــە و
بەشــی کتێــب بــە ئەمانتدانــی کتێبخانەکــە لــە ناوەڕاســتی
دوو هۆڵەکــەدا هەڵکەوتــووە .دەرگای هــەردوو هۆڵەکــە
پــەردەی پێوەیــە و هەرجــارەی کــە کەســێک دێــت و دەچــێ،
بــۆ چەنــد چرکەیــەک پەردەکــە الدەدرێــت و چاوەچاوێکــی
بچووکــی کــوڕ و کیژەکانــی نێــو هۆڵــەکان هەســت
پێدەکرێــت .مینــا پێشــتر ڕایســپاردوون ئــاگاداری کاکــی
ســەرایەدار بــن و خــۆی لــێ بــەدوور بگــرن .مینــا دەیگــوت:
«ئــەم کابرایــە جاشــە» .
کاتژمێــر چــوار ،هەمــوو کچــەکان لــە هۆڵەکــە بوون و پاش
کەمێــک ،یــەک یــەک و دووان دووان لەژێــر دارەکانــی
پارکــی میللــەت و لــە ســەر ســەندەڵییەکی کەســکی
چیمەنتۆیــی و لــە تەنیشــت شــۆڕەبیەک یەکتریــان گرتــەوە.
دوو کــەس لــە کچــەکان لەســەر لێــواری پشــتی
ســەندەڵییەکە دانیشــتن و دوو کچیــش لــە ســەر ســەندەڵییەکە
دانیشــتن ،مینــاش ڕوڕبەڕوویــان ڕاوەســتا و بــە پێشــەکییەکی
کورتــەوە چــووە نێــو باســەکە و گوتــی« :کچینــە دەزانــم بــاش
تێگەیشــتوون ئێمــە میراتگــری چ مێژوویەکــی خوێناویــن.
هەنووکــە بــە بــڕوای ئێــوە دەبــێ چ بکەیــن و ئەرکــی ئێمــە
چیــە؟ »
خەبات ڕەسووڵی

59

چــوار کــچ ڕوو بــە مینــا ملیــان کــز کــرد و بێدەنگمــان.
لــە ئەنجامــدا فاتــم هاتــە گــۆ و گوتــی :ئێمــە تەنیــا دەتوانیــن
منداڵەکانمــان وشــیار بکەینــەوە و ئەوەنــدەی پێمــان بکــرێ
خەڵــک لــەم هەمــوو جینایەتانــە ئــاگادار بکەینــەوە.
مینا گوتی :ئەوە زۆر باشە بەاڵم هەر ئەوەندە؟
فاتــم هەڵیدایــەوە و گوتــی :دەی ئێمــەی بــێ دەســەاڵت لــەوە
زیاتــر چیترمــان لــە دەســت دێــت؟
مینــا وەک ڕێــک چاوەڕوانــی ئــەم پرســیارە بــێ، ،
مســتی تونــد کــرد و گوتــی :تۆڵــە .ئێمــە دەبینــە هێــزی
تۆڵــە .ڕێــک بــەم هۆیــە کــە کــەس بیــر لــەوە ناکاتــەوە ئێمــە
بتوانیــن کارێکــی ئــاوا جیــدی بکەیــن .تۆڵــەی دانــە دانــەی
شــەهیدانی کــورد ،تۆڵــەی خوێنــی بــە ناحــەق ڕژاوی پێشــەوا
و قاســملوو و شــەرەفکەندی ،تۆڵەی خوێنی شــەهید ســمکۆ،
تۆڵــەی دڵــۆپ دڵــۆپ خوێنــی کاک فــواد ،تۆڵــەی چرکــە
بــە چرکــەی ســاتەکانی بەندیخانــەی ئاپــۆ .ئێمــە دەبینــە
هێــزی تۆڵــەی مێــژووی خوێناویــی کــورد.
نەســرین کــە لــە قســەکان ڕامابــوو گوتــی :هــورررراااااا.
پاشــان چەپڵــەی لێــدا و گوتــی :بــە قســە ئــەم کارانــە چەنــدە
خۆشــە ،بەاڵم هەمووی دروشـــمێکی ڕووتن .دروشــم بۆ ئێمە
نابێتــە هیــچ.
مینــا چاوێکــی لێکــرد و گوتــی :بــۆ ئێمــە چیمــان لــە
الوانــی کۆمەڵــەی ژێــکاف کەمتــرە.؟ ئەوانیــش وەک
ئێمــە دەســتیان بەتــاڵ بــوو ،بــەاڵم هەوڵیانــدا و کۆماریــان
دامەزرانــد .ئێمــە کۆمــار دانامەزرێنیــن .ئێمــە تەنیــا تۆڵــە
دەکەینــەوە .دەبــێ خــەو لــە چــاوی دوژمــن بتارێنیــن .شــەو
نەبــێ جاشــێک نەتۆپێنیــن .مــن لیستێکیشــم ئامــادە کردووە.
دەی کچینــە کــێ لــە گەڵمــە؟
شــەونم بــە سەڕســووڕمانەوە گوتــی :باشــە بــە چــی؟ ئاخــە
چــۆن جــاش بکوژیــن؟
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مینــا گوتــی :مــن دەچمــە باشــوور و چەکتــان بــۆ دێنــم.
بەڵێنتــان پێــدەدەم نەگاتــە مانگێکــی دیکــە ئێــوە چەکتــان
پــێ بێــت.
نەســرین گوتــی :ببــوورن مــن ناتوانــم کاری وابکــەم ،بــەاڵم
بەڵێنتــان پێــدەدەم ئــەم نهێنییەتــان بپارێــزم.
مینــا گوتــی :کــێ لــە گەڵــم دەمێنێتــەوە؟ ســێ کچەکــەی
دیکــە گوتیــان :ئێمــە.
مینــا دڵنیــا بــوو لەوەیکــە ئــەم کچانــە لــە قســەی دەرناچــن.
بۆیــە هــەر لــە ڕێــی گەڕانــەوەی بــۆ ماڵــێ ،پاکــەت
نامەیەکــی کــڕی و الپەڕێکــی تایپکــراوی تێخســت و لــە
ســەری ،نــاوی باوکــی نووســی.
شــەوێ بــە هــەزار نــاری عەلــی باوکــی ڕازی کــرد کــە
ئیزنــی بــدات بــۆ مــاوەی حەوتوویــەک لەســەر تێچــووی
دەوڵــەت بچــێ بــۆ ئــۆردووی ڕامســەر .باوکــی چەنــد جــار
الپەڕەکــەی ئەمبارەوبــار کــرد .بــێ ئــەوەی بتوانــێ پیتێکــی
لــێ بخوێنێتــەوە .بــە نابەدڵــی خەتێکــی بەبــن الپەڕەکــەدا
هێنــا ،واتــە واژۆم کــرد و ڕازیــم کچەکــەم بچــێ بــۆ
ئــوردووی ڕامســەر.
زۆری پــێ نەچــوو مینــا ،بــە خــۆی و جانتایــەک ،خــۆی
لــە کۆنەخانــێ بینییــەوە و لــە گــەڵ قاچاخچییــەک
ڕێکــەوت کــە بــە دە هــەزار تمــەن لــە ســنووری بپەڕێنێتــەوە.
کابــرا مینــای ســواری جیــب گااڵنتێکــی بــۆر کــرد و ملــی
ڕێــگای گرتەبــەر .مینــا هێشــتا تــەواو لەگــەڵ هەڵبــەز
دابــەزی نێــو جیبەکــە ڕانەهاتبــوو کــە شــۆفیرەکە لــە بــەردەم
پایەگایــەک ڕایگــرت.
جیــب گااڵنتەکــە لــە پێــش زنجیــری ســەر ڕێــگای پایــەگا
ڕایگــرت .مینــا ئــازای گیانــی وەک شــەق شــەقە وەلەرزیــن
کەوتبــوو و ڕەنگــی بەڕوویــەوە نەمابــوو .بــە نیگەرانییــەوە
خەبات ڕەسووڵی

61

چــاوی لــە شــۆفیرەکە بــڕی .ســەربازێک بــە کاوەخــۆ
لــە ماشــێنەکە نزیــک بــووەوە و لــە گــەڵ هاتنــە پێشــێ
چەکەکــەی لــە شــان کــرد و بــە فارســی گوتــی :هــا عەلــی
ئەمجــارە چیــت بــۆ هێناویــن؟
عەلــی بــە کــوردی گوتــی :ئــەم کیــژە دەچێــت بــۆ نێــو
عیزبــێ.
سەربازەکە گوتی :بە فارسی بیڵێ ،دەڵێی چی؟
مینــا چــاوی پــڕ بــوو لــە فرمێســک و ڕووی لــە کابــرا
کــرد و گوتــی :کاک عەلــی بــە خاتــری خــودا تەحویلــم
مــەدە.
تــرس کاســی کردبــوو .لــە نێــو ســەریدا تەنیــا دینگــە
دینــگ و دەنگــی دوووووووودێکــی بــێ کۆتایــی دەبیســت.
خوێــن بــە لەشــیدا نەدەگــەڕا و هــەر ئێســتا نــا ئیســتا بــوو کــە
بــە تــەواوی دڵــی بوەســتێ .تــرس ئیفلیجــی کردبــوو.
عەلــی بــێ گوێدانــە قســەی مینــا دووپاتــی کــردەوە و
گوتــی :قونــدەر دەڵێــم ئــەم کچــە دەیــەوێ بچێتــە نێــو عیزبــێ
و منیــش تــا عاجــی ئۆمەرانێــی دەبــەم.
ســەربازەکە لــە حاجــی ئۆمەرانەکــە حاڵــی بــوو .ســەرێکی
لەقانــد و زنجیرەکــەی بــەرداوە و جیبەکــە وەرێ کــەوت.
بــۆ چەنــد چرکــە مینــا نەیدەزانــی چ قەومــاوە .بــێ ئــەوەی
مــژۆڵ لێکــدا ،ســەیری شووشــەی پێشــەوەی جیبەکــەی
دەکــرد و کــڕ دانیشــتبوو .لــە تەپۆڵکەکــەی پایــەگا کــە
ئاودیــو بــوون عەلــی دەســتی خســتە نێــو گیرفانییــەوە و
کارتێکــی دەرهێنــا و دەســتی بــۆ الی مینــا ڕاداشــت و
گوتــی :هــا ســەیری ئەمــە بکــە.
مینــا بــە هێواشــی دەســتی درێــژ کــرد و کارتەکــەی لــێ
وەرگــرت و لێــی ڕوانــی .وێنــەی عەلــی لەســەر بــوو و دیــار
بــوو ئەندامــی ســپایە .عەلــی لەســەرخۆ گوتــی :مــن جاشــم،
بــەاڵم کاســبم .حەقــم نییــە تــۆ کێــی و چ دەکــەی و دەچــی
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بــۆ کــوێ .مــن لەســەر پــارەی خۆمــم .بــە دزی و فزیــش
ئیــش ناکــەم .ئــەوە بــە چــاوی خــۆت بینیــت بــە پایەگاشــم
گــوت تــۆ دەچــی بــۆ کــوێ .ئیــدی بــێ منەتــم و حەقــم
نییــە.
مینــا لــە بــن لێوییــەوە گوتــی :دنیــا بــە دەســتی جاشــە کــەر
و گایەکــە.
عەلــی گوتــی :ئــەم ورتــە ورتــە چیــە دەیکــەی ،قســەکەت
بکــە.
مینــا هێــور هێــور هێزێکــی هاتبــووەوە بــەری و گوتــی:
کاک عەلــی مــن دەمــەوێ بچمــە زانکــۆی هەولێــر نــاوم
بنووســم .کــەس دەناســی بتوانــێ لــەو دیــو تــا هەولێــرم ببــات؟
عەلــی گوتــی :ئامــۆزام ماڵــی لــە عاجــی ئۆمەرانــە،
نــاوی ڕەعیمــە ،ئادرەســیت دەدەمــێ ،بڵــێ حەلــی ناردوومــی.
گەیشــتییە ســەیتەرەی پێشــمەرگانیش بڵــێ دەچــم بــۆ ماڵــی
ڕەعیــم پێشــت پــێ ناگــرن .بــەاڵم ئــەم مانتــۆ و شــتە داکەنــە.
لەچکــەت ئەگــەر پێیــە لەچکەیــەک لەســەر نــێ و هــەڕوو،
خــواڵ کەریمــە .جــا مــن لێــرە زیاتــر نایەمــە پێشــێ ،تــووش
دەهەزارەکــەم دەیــە و خــواڵ حافیــزت بــێ.
مینــا گەیشــتبووە لێژێــک وەک بــەری دەســت ســاف و
هەڵدێرێکــی ڕەژدی وەک دیــوار خــز .مانتــۆ و ماقنەکــەی
داکەنــد و لەچکەیەکــی لەســەر نــا .کراســێکی زەرد و
شــارواڵێکی پارچەیــی ڕەشــی لەبــەردا مابــووەوە .قەتــی
خــۆی بــەم چەشــنە لــە دەرێ نەبینیبــوو .بزەیەکــی پــڕ لــە
دڵەڕاوکــێ کــرد و بــەرەو خــوارێ شــۆڕ بــووەوە.
بــە کونفەیەکونێــک گەیشــتە شــیوەڕەش و ڕووی
لــە حەســاری مزگەوتــی ئاوایــی نــاو و الیــدا .دەســت و
دەموچــاوی بــە ئــاوی شــێرەی حــەوزی مزگەوتەکــە شووشــت
و مــات لەســەر تاتەبەردێــک دانیشــت.
دارێکــی گــەورە لــە نێــو حەســاری مزگەوتــدا بــوو و
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ســێبەرێکی فێنکــی بــۆ حەســارەکە چــێ کردبــوو .مینــا
حــەزی دەکــرد تــا ئەبــەد لــەوێ دانیشــێ و القــی بخاتــە
نێــو ئــاوی حەوزەکــەوە .لەپــڕ ئامانجــی ســەفەرەکەی وەبیــر
هاتــەوە .دەســتی لەســەر چۆکــی دانــا و هەســتا ســەر پــێ و
جانتاکــەی بــە شــانیدادا.
3
قاســمی بــە بێســیمەکەی لــە گــەڵ جێگــری ســکرتێر
قســەی کــرد و گوتــی :کچێــک لــە بۆکانــەوە هاتــووە و
داواکارییەکــی هەیــە کــە لــە دەرەوەی بەرپرســیارەتی منــە و
دەبــێ ئێــوە وەاڵم دەرەوە بــن .جێگــری ســکرتێر پێــی گــوت:
هــەر ئەمشــەو بیهێنــە بــۆ ماڵــی ئێمــە ،بــەاڵم ڕەچــاوی
نهێنــی پارێــزی بکــەن بــا کــەس نەیبینــێ .هیــوای کوڕیشــی
ڕاســپارد کــە کاتێــک قاســمی و میوانەکــەی هاتــن بیانباتــە
ژوورێکــی جیــاواز لــەوەی کاوە لێــی دانیشــتووە.
کاتێــک مینــا و قاســمی گەیشــتنە بەردەرکــەی ماڵــی
جێگری ســکرتێر مینا کاڵوێکی کانوای ڕەشــی دووچاوی
لەســەر کردبــوو و تەنیــا کونــی چاوەکانــی دەبینــرا ،هــەر لــەو
کاتــەدا بــوو کــە کاوە ئیزنــی ئــەوەی لــە جێگــری ســکرتێر
وەرگــرت بــۆ سیگارکێشــان تــا حەســارێ بچــێ ،قاســمی و
مینــا لــە دەرکەیانــدا .هیــوا بــە پەلــە دەســتی کاوەی گــرت و
داوای لێکــرد کــە پێکــەوە بچنــە ژوورێ و ڕێــگا بــۆ هاتنــە
ژوورێــی کەســێکی تەشــکیالتی چــۆل بکــەن.
هیــوا کاوەی لــە ژوورێــک بــە جێــی هێشــت و گــەڕاوە و
دەرکــەی لــە قاســمی و مینــا کــردەوە .ڕێــک لــەو کاتــەدا
کــە کاوە بــە دزییــەوە لۆیەکــی پەردەکــەی هەڵدابــووەوە،
مینــا لــە ناوەڕاســتی حەوشــە و بێــزار لــە گەرمــای بــن
کاڵوی کانــوا و خووســاو لــە گەرمــای هاویــن ،کاڵوەکــەی
البــرد و پرچــی ئاڵــۆزی بــەالی شــانی ڕاســتیدا بەبــادا و
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پاشــان چاویلکەکــەی لەچــاو کــرد و خــۆی بــۆ بینینــی
جێگــری ســکرتێر ئامــادە کــرد.
ئــەوەی کاوە لــە نیوەشــەوێکی هاوینیــدا و لــە ماڵی جێگری
ســکرتێر دەیبینــی ،تەنیــا کەســێک نەبــوو کــە بــە دزییــەوە
ســنووری بڕیــوە و هاتووەتــە حیزبێکــی کــوردی و دەیــەوێ
چــاوی بــە بەرپرســێک بکــەوێ ،بەڵکــوو ئــەو مینــای
پــورزای لــە نێوەڕاســتی حەســاری ماڵــی جێگــری ســکرتێر
دەبینــی کــە پــاش پێنــج ســاڵ پێشــمەرگایەتی و دورکەوتنــەوە
لــە ڕۆژهــەاڵت چــاوی پێــی دەکەوتــەوە .دواییــن جارێــک
کــە کاوە مینــای دیتبــوو ،مینــا مێرمنداڵیکــی بچــووک
ببــوو ،لــێ ئێســتا کیژێکــی جحێڵــە و کاوە بــە تامەزرۆیــی
و سەرســوڕمانەوە ســەیری خەرمانــی پرچــی ئاڵــۆزی کچــە
پورەکــەی کــرد کــە لــە بــن کاڵوی کانــوا وەک ڕووبارێکــی
بــە خــوڕ بــە سەرشــانیدا دەڕژا.
ســبەی کاوە بــێ دوو دڵــی چــووە الی قاســمی و گوتــی:
دوێنــێ شــەوێ لــە ماڵــی جێگــری ســکرتێر بــووم و زۆر
نەخوازراوانــە چــاوم بــە ئێــوە کەوتــووە .پێــم خۆشــە بزانــم ئــەو
کچــەی لــە گەڵــت بــوو کــێ بــوو و چــی لێهــات؟
قاســمی بــە پێکەنینــەوە دەســتی خســتە سەرشــانی کاوە و
گوتــی :پەکــوو چەنــد کــەری مــن چ کارم بــەوە داوە کێیــە
و بــۆ کــوێ دەچــێ و کاتێــک کاوە پێداگــر بــوو لــە ســەر
پرســیارەکەی قاســمی تەنیــا گوتــی :ئــەو کچــە داوایەکــی
لــە حیــزب هەبــوو و حیــزب داواکــەی ڕەت کــردەوە و ئەویــش
بەیانــی زوو ڕۆیشــت بــۆ ســلێمانی.
بــەاڵم مینــا وەک قاســمی بــە ســادەیی باســی کــرد هــەروا
بە ســانایی وازی لە داواکارییەکەی نەهێنابوو و ڕاشــکاوانە
داوای چەکــی ســووکی بــۆ جێبەجــێ کردنــی ئامانجەکــەی
کردبــوو .جێگــری ســکرتێرش داوای لێکردبــوو کــە بــە خــۆی
و گرووپەکــەی ببنــە ئەندامــی حیــزب و بچنــە نــاو شــانە
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نهێنییەکانــی تەشــکیالتەوە .مینــا هــەروەک چــۆن قســەی
بــۆ هاوڕێکانــی دەکــرد ،هــەر بــەم شــێوازە باســی لــە هێــزی
تۆڵــە کردبــوو .جێگــری ســکرتێرش باســی ئــەوەی کردبــوو
کــە لــە چوارچێــوەی حیزبــدا تێــرۆر مەحکوومــە و تەنیــا
کاتێــک دادگای شــۆڕش بڕیــار دەدات کەســێک بــە ســزای
تاوانەکانــی بگەیەنــن ،ئــەو کات ئێعدامــی شۆڕشــگێڕانەمان
هەیــە کــە لــە زۆربــەی کاتەکانــدا بڕیارەکــە بــۆ کەســەکە
دەخوێندرێتــەوە و پاشــان لــە ســەری جێبەجــێ دەکرێــت.
مینــا گاڵتــەی بــە قســەکە هاتبــوو و گوتبــووی :ئــەم
سیســتمە جوابگــۆی ئێســتا نییــە و ئێــوەش بــە چەنــد ســاڵ
جارێــک دەتوانــن کەســێک ئێعــدام بکــەن ،ئەویــش زۆر
جــار ســەرکەوتوو نابــن بــۆ نموونــە حەوتــووی ڕابردووعەلــی
مەنگوڕتــان ئێعــدام کــرد ،کەچــی ئێســتا دەنگۆیەکــی
بەهێزهەیــە کــە نەکــوژراوە و بــە برینــداری لــە تارانــە و
ماوەیەکــی دیکــە چــاک دەبێتــەوە و وەک گورگــی هــار
بــەر دەبێتــە گیانــی خەڵکــی.
جێگــری ســکرتێر بــە بیســتنی ئــەم قســەیە خــۆی شــلوێ
نەکردبــوو ،بــەاڵم هەســتی کردبــوو بــەری دەســتی ئارەقــەی
کــردووە .دواتــر باســەکەی گۆڕیبــوو و دیســان بــۆی دووپــات
کردبــووەوە کــە حیــزب بــە هیــچ شــێوەیەک بــەم چەشــنە
چــەک بــە کــەس نــادات .کــە مینــا و قاســمی ڕۆێشــتبوون،
پێــش ئــەوەی بچێتــەوە ژوورەکــەی دیکــە و چــاوی بــە کاوە
بکــەوێ ،بــە چیــای کــوڕی گوتبــوو :هــەر ئێســتا بــە کاک
شــیرکۆ بڵــێ تــا ئێــرە بێــت.
ڕەحمانــی ،ســەروانی پێشــووی ســەردمی شــا و بەرپرســی
ئێســتای بەشــی ئەمنییــەت ،بــە هاتنــە ژوورەوەی مــرادی
فەرمانــدەی هێــزی پێشــەوا ،قرچەپــێ هەســتا و گەرموگــوڕ
پێکــەوە دەستوموشــتاقیان کــرد .ڕەحمانــی بــۆ ئــەوەی کات
بــە فیــڕۆ نــەدات یەکســەر چــووە ســەر باســەکە و گوتــی:
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مــاوەی مانگێکــە کاوەمــان خســتووەتە ژێــر چاوەدێرییــەوە.
دەزانیــن کچێکــی پــورزای هاتووەتــە نێــو حیــزب و داوای
چەکــی کــردووە ،پــاش ئــەوەی داواکارییەکــەی ڕەد
کراوەتــەوە ســەردانی حیزبێکــی دیکــەی کــردووە و لــە
گــەڵ ســکرتێرەکەیان دانیشــتووە ،بــەاڵم لەوێــش هاوکارییــان
نەکــردووە و گەڕاوەتــەوە بــۆ بــۆکان .چەنــد ڕۆژ لــەوە پێــش
دیســان هاتووەتــەوە بــۆ باشــوور و ئێســتا لــە چیایــە .ئێمــە
نازانیــن ئــەوان چەکیــان دەدەنــێ یــان نــا .هەروەهــا نازانیــن
ئــەم کچــە تــا چ ڕادەیــەک پێوەنــدی بــە کاوەوە هەیــە.
بــەاڵم ...
دەســتی بــرد و چەکمەجــەی مێزەکــەی ڕاکێشــا و
کاغەزێــک و وێنەیەکــی دەرهێنــا و لەســەر مێزەکــەی
دانــا و درێــژەی بــە قســەکانیدا و گوتــی :ئەمــە کاغــەزی
ئیعالمیــەی کوژرانــی عەلــی مەنگــوڕە ،ئــەو کەســەی کاوە
دەڵــێ ئێعدامــم کــردووە ،ئــەم کاغــەزە لەســەر داوای ســپا
چــاپ کــراوە ،بــەاڵم پێــش ئــەوەی بــاوی بکەنــەوە ،دیســان
هــەر لەســەر داوای ســپا پێــش بــە باڵوکردنــەوەی گیــراوە و
ڕاگەیانــدراوە کــە عەلــی مەنگــوڕ برینــدارە و بــە هێلەکۆپتێــر
ڕفاندوویانــە بــۆ تــاران .ئەمــەش وێنــەی تــازەی عەلــی
مەنگــوڕە وهــەر وەک دەبینــی لــە گــەڵ ژن ومنداڵەکــەی
لــە دەربەنــدی تــاران دانیشــتوون و خەریکــی نــان خواردنــن و
تەشــکیالت بۆیــان ناردوویــن .خیانەتــی کاوە ئاشــکرا بــووە،
بــەاڵم زۆر لەوانەیــە کــەس یــان کەســانێکی دیکــەش لــە
نێــو حیــزب هــاوکاری بــن ،بۆیــە تــا ئێســتا دەستبەســەرمان
نەکــردووە و هــەروا لــە ژێــر چاودێریدایــە.
لــە مــاوەی ئــەم مانگــەدا دووجــار تــا ئێســتا شــەڕی بــە
پێشــمەرگەکانی دیکــە فرۆشــتووە و وا هەســت دەکەیــن کــە
دەیــەوێ بکەوێتــە زیندانــی حیــزب .تــا ئێســتا نازانیــن بۆچــی
دەیــەوێ بکەوێتــە زینــدان و چ مەبەســتێکی هەیــە ،بــەاڵم
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دەمانــەوێ یارمەتــی بدەیــن و ڕێــگای بــۆ خــۆش بکەیــن و
بزانیــن لــە نێوزیندانــدا چــی دەکات .بۆیــەش موزاحیمــی
جەنابــت بــووم ،لــە نێــو هێــزی پێشــەوادا کەســێکی جێگــەی
متمانــەم دەوێ کــە بــە بــێ دەنگــی هاوکاریمــان بــکات.
مــرادی کــە بــە وردی گوێــی دابــووە قســەکانی ڕەحمانــی.
دەســتی خســتە نێــو ڕدێنــی و بــۆ چەنــد چرکەیــەک هــەروا
کــە ڕدێنــی دەخورانــد بیــری لــە داواکارییەکــە کــردەوە.
پاشــان بــێ دوودڵــی گوتــی :مــن زانــام پــێ باشــە .کەســێکی
وریــا و خوێنــدەوار و چــاو کــراوە و هەڵســوڕە.
تــا چایەکیــان خــواردەوە زانایــان بانــگ کــرد .زانــا کــە
هاتــە ژوورێ کاک ئەحمــەد هەســتا و ڕووی لــە زانــا کــرد
و گوتــی :زانــا گیــان کاک شــیرکۆ کارێکــی گرینگــی
پێتــە .مــن تــۆم پــێ پێشــنیار کــردووە و هیــوا دارم ئەرکــی
خــۆت بــە باشــی جێبەجــێ بکــەی.
لــە گــەڵ چوونــە دەرێــی مــرادی ،ڕەحمانــی فەرمــووی
دانیشــتنی زانــای کــرد و بــە کورتــی ڕووداوەکــەی بــۆ
گێــڕاوە و بــە وردی ســەیری ســیما و هەڵســووکەوتی زانــای
کــرد .کوڕێکــی ســەرفڕی ســمێڵ قەیتانــی ڕەش تاڵــە .چــاو
زیــت و وریــا .ســەری بەردابــۆوە و گوێــی دابــووە قســەکانی
ڕەحمانــی.
ڕەحمانــی پێــی گــوت :کــە دەمــەوێ لــە گــەڵ کاوە
بەشــەڕ بێــی و هــەر دووکتــان دەخەمــە زینــدان .هەلێکتــان
بــۆ دەڕەخســێنم تێکــەڵ زیندانییــەکان بــن .تەنانــەت بتوانــن
ئــەو جاشــانەش ببینــن کــە لــەوێ زیندانیــن .نابــێ بــۆ
چرکەیەکیــش چــاوت لــە کاوە خافــڵ بــێ .دەمــەوێ بزانــم
دەیــەوێ چــاوی بــە کــێ بکــەوێ و چــی پــێ بڵێــت .تــا
ئێــوارێ لێــرەم .بزانــم چــی دەکــەی ،زانــا تێدەگــەی مەبەســتم
چییــە؟
زانــا گوتــی :کاک شــیرکۆ گیــان دڵنیابــە ئەرکەکــەی
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خــۆم بــە باشــی ڕادەپەڕێنــم.
بــە پێچەوانــەی چاوەڕوانــی ڕەحمانــی ،تــا ئێــوارێ
چاوەڕێــی ئــەوان نەمایــەوە و کاتژمێرێــک دواترزانــا و
کاوەیــان بــە شــپرزەیی هێنــا .یەکتریــان خــوری شــۆر کردبــوو.
ڕەحمانــی پێشــتر ڕایســپاردبوو چــی بکــەن .کاوە و زانایــان تــا
بەردمــی هێنــا .زۆری لۆمــە کــردن کــە چــۆن دوو کادری
پێگەیشــتووی حیــزب دەبــێ ئــاوا بەســەر یەکتــر بێنــن؟ پاشــان
گوتــی :بــۆ پێــش گرتــن لــە دووپــات بوونــەوەی ڕووداوی لــەم
چەشــنە دەتانــدەم بــە بەشــی قەزایــی .کەماڵــی زەحمــەت
بکێشــە و تەســلیمی بەشــی قەزاییان بکە .کەماڵی هاوکارە
قــژڕەش و ســمێڵ قەترانییەکــەی ڕەحمانــی ،دەرکــەی
کــردەوە و بــە دەســت ئامــاژەی پــێ کــردن کــە بڕۆنــە دەرێ.
لــە کاتــی چوونــە دەرێیانــدا زانــا ســەیری ڕەحمانــی کــرد و
بزەیەکــی بچــووک کەوتــە ســەر لێــوی .ڕەحمانــی خــۆی لــە
بزەکــەی زانــا نەبــان کــرد ،بــەاڵم بزەکــە لــە چــاوی وردبینــی
کاوە شــاراوە نەمــا.
کاوە ڕاســتی دەگــوت .بــە تەنیــا بــوو .کۆتێکــی خەلەبانــی
و شــارواڵێکی شــەش گیرفانی فشــی لەبەردابوو .ســمێڵێکی
زلــی هێشــتبووەوە .ئەوکاتــەی ماشــێنی گەشــتەکە وەدوای
کەوتبــوو ،مەئمــورەکان تەنیــا شــتێک کــە بیریــان لــێ
نەکردبــووەوە ئــەوە بــوو کــە وەدوای پێشــمەرگەیەک
کەوتــوون .ئــەوان وایــان زانیبــوو ئــەو کەســە مەوادفرۆشــە
و لــە گیرفانیــدا لەوانەیــە چەنــد لوولــی تریــاک پــێ بــێ.
بــەاڵم کاتێــک لــە ســەری کــۆاڵن کاوە بــە دەمانچەکــەی
تەقــەی لێکردبــوون ،بــە چەنــد ماشــێن دەورییــان دابــوو .کاوە
درۆی نەکردبــوو .خــۆی بــە ماڵێکــدا کردبــوو و نەڕاندبــووی:
پێشــمەرگەم یارمەتیــم بــدەن .بــەاڵم ژنــی خانەخــوێ بــە
گەســکێک تێبــەری ببــوو و گوتبــووی :لــە ماڵــە مــن بــڕۆ
دەرێ ســەگباب .کوڕەکەیــان هەاڵتبــووە کــۆاڵن و بانگــی
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مەئموورەکانــی کردبــوو و گوتبــووی :وەرن مەوادفرۆشــەکە
لێرەیــە .تەنانــەت ئەوکاتــەی کــە دەستبەســەر کرابــوو و
هــاواری کردبــوو :خەڵکــی فریــام کــەون ،پێشــمەرگەم بــا
نەمبــەن .پیاوێکــی پیــر تفێکــی ڕۆکردبــووە ســەر ئەرزەکــە
وگوتبــووی :حــەدت نییــە نــاوی پێشــمەرگە بێنــی ،دواتــر
پێکەنیبــوو و گوتبــووی :ئەگــەر تــۆ پێشــمەرگە بــی ،منیــش
دکتــور قاســملووم .کاوە گەڕابــۆوە و گوتبــووی :گــەواد
ڕۆژێکــم مابــێ بــۆ تــۆم مــاوە.
کاوە هەڵــەی کردبــوو .هەڵەیــەک کــە بــە نرخــی بــە
دیــل گیرانــی تــەواو ببــوو .ئیتالعاتییەکــە بــە پێچەوانــەی
چاوەڕوانــی کاوە پیاوێکــی زلــی ڕیشــدار نەبــوو .کوڕێکــی
جحێڵــی وەک خــۆی بــوو .بردبوویــە پێــش پەنجەرەیــەک
و دایــک و باوکــی کاوەی پێشــان دابــوو و گوتبــووی:
هەردووکیــان دەکــوژم .گوتبــووی :کارم بــە تــۆ نییــە .هــەر
لــە پێــش چــاوی کاوە قامکــە تیتۆلــەی باوکیــان بــڕی بــوو و
لێیــان کردبــۆوە .خوێــن فیچقــەی کردبــوو و تــەواوی دیوەکــە
لــە خوێــن هەڵکشــابوو .باوکــی پــڕ بــە گــەرووی نەڕاندبووی.
چەنــد خوڵــەک دواتــر لــە تــاوی ئێشــی قامکــی کەوتبــووە
ســەر ئــەرزی و نااڵندبــووی .دایکــی گریابــوو و دەموچــاوی
خــۆی ڕنــی بــۆوە و داوای کردبــوو فریــای مێردەکــەی
بکــەون .کابــرا هــەروا بــە چەقۆیەکــەوە لــە ســەر ســەریان
ڕاوەســتابوو .گوتبــووی :جــا ورد ورد هەمــوو شــتێکمان
بــۆ دەگێڕییــەوە ،یــان پارچــە پارچــە ئــازای گیانیــان لــێ
بکەینــەوە .کاوە بــێ دەنــگ ببــوو .دیســان کابــرا هەشــاوڵی
بــۆ بردبوونــەوە ،پــڕی دابــووە دەســتی دایکــی کــە قامکــی
ئەویــش لــێ بکاتــەوە .کاوە گریــا بــوو .بــاوک و دایکــی
گوێیــان لــە دەنگــی نەببــوو ،بــەاڵم دایکــی دڵــی ڕاچڵەکــی
بــوو .وەرســووڕابوو .بــێ ئــەوەی هۆکارەکــەی بزانێــت بــۆ
خولەکێــک ســەیری دیــواری پشتەســەری کردبــوو .کاوە
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ســەیری چاوەکانــی دایکــی کردبــوو .ســەری بەردابــۆوە و
گوتبــووی ئــەوەی نەدەبوایــە بیڵێــت.
کاوە لیســتێک لــە نــاوی ئــەو کەســانەی دەیناســین.
ئامانجــی هاتنــەوەی و شــوێنی مانــەوەی و زۆر زۆر زۆر
شــتی دیکەشــی گوتبــوو .کــوڕە گەنجەکــە ئیتالعاتییەکــە
گوتبــووی :خێــرا باوکــی بــەرن بــۆ نەخۆشــخانە و برینەکــەی
بــۆ ببەســتن .گوتبــووی :دیــەی قامکیشــی بدەنــێ.
دەمانچەکــەی کاوەی پێــدا بــۆوە و گوتبــووی :بەخێرهاتــی
بــۆ نێــو کــۆڕی هاوکارەکانــت .لــەم مانگــە ڕا هەمــوو
مانگــێ پێنــج ســەت دۆاڵر وەردەگــری .بــەاڵم نــەک لێــرە.
ڕەشــە هــەروەک جێگــری ســکرتێر گوتبــووی :پێــی بڵێــن
بێنــە نێــو چوارچێــوەی تەشــکیالتی ئەوانــەوە ،بــەاڵم ئێمــە
دیــاری دەکەیــن لــە ناوخــۆ چ بکــەن و هەروەهــا دەبــێ شــەش
مانگیــش لــە الی ئێمــە خولــی نیزامــی و ئایدۆلــۆژی ببینن.
مینــا بــە یارمەتــی دۆســتێک توانیبــووی بچــێ بــۆ چیــا.
نزیــک شــاخ چاویــان بەســتبوو .لــە ڕێگــە هێنــدە ماشــێنەکە
ســووڕابووەوە و هێنــدە هەڵبــەز دابــەزی کردبــوو ،جــەرگ
و دڵــی دەرهاتبــوو .ئاخــری ڕایانگرتبــوو و تێــر ڕشــابۆوە،
بــەاڵم کــە گەیشــتبوونێ و چاویــان کردبــۆوە ،هــەوای
پاکــی شــاخ و بینینــی ئــەم هەمــوو کــوڕ و کچــە جحێڵــە،
خوێنیــان وەجــۆش هێنابــوو .لــەو ماوەیــەی لــە چیــا ببــوو،
شــەوێک فرۆکەکانــی تورکیــا بۆمبارانــی بنکەکانیانــی
کردبــوو و دوو کــچ شــەهید ببــوون .مینــا لــە ناشــتنیاندا
بەشــداری کردبــوو .هەســتی بــە بەرپرســیارەتی لەبەرانبــەر
ئــەم خوێنانــەدا کردبــوو .یەکــەم جــار بــوو ببینێــت کەســێک
بــۆ ئامانجەکانــی دەمــرێ .بــەاڵم مینــا خوێنــدکار بــوو و
نەیدەتوانــی شــەش مانــگ بمێنێتــەوە .ســەرەنجام بڕیــاری
گەڕانــەوەی دابــوو.
ڕەشــە گوتبــووی :بــا کارمــان لــە گــەڵ بــکات و پێوەنــدی
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لــە گەڵمــان بمێنــێ .مینــا گوتبــووی :بــە مەرجــی هــاوکاری
کردنتــان .ڕەشــە گوتبــووی پێــی بڵێــن :ئێمەیــن مــەرج دیــاری
دەکەیــن نــەک تــۆ .مینــا لــە ئەوانــش بــێ هیــوا ببــوو .بیــری
لــە کڕینــی دەمانچــە کردبــۆوە .دەکــرێ لــە ســلێمانی چەنــد
دەمانچــە و فیشــەک بکــڕن .دەکــرێ کاریــان بــە هیــچ
ڕێکخــراو و حیزبێــک نەبــێ .هەمــوو پارتــە سیاســییەکان
دەیانــەوێ ببنــە خاوەنیــان .ئــەو نەیدەویســت پابەنــدی شــوێن
و الیەنێــک بــێ.
ڕۆژ ،پیاوێکــی ســمێڵ ســووری ،چــل ســاڵەی کورتــە
بــااڵی ،ســوورمزی هەورامــی بــوو .بــە زاراوەیەکــی تێکــەڵ،
لــە گــەڵ مینــا ئاخەڤتبــوو .مینــا لــە ژیانیــدا کەســی
هێنــدە زۆربڵێــی نەبینیبــوو .ڕۆژ باســی شکســتی مێتــۆدی
شۆڕشــی حیزبــە کالســیکەکانی بــۆ کردبــوو .مینــاش
هــاوڕای بــوو کــە حیزبەکانــی ڕۆژهــەاڵت پێویســتان بــە
گۆڕینــی شــێوازی خەباتــە.
ڕۆژ باســی ڕزگاری چوارپارچــەی بــۆ کردبــوو و مینــاش
دڵنیابــوو ئــەم دروشــمە لــە دروشــمی خودموختــاری باشــترە.
بــەاڵم مینــا هەســتی بــە جۆرێــک چوارچێوەداربوونــی
باســەکان کردبــوو .هەســتی بــە ســنووربەندییەکی هــزری
کردبــوو .مــن ،یــان کــەس .شــەو ،یــان ڕۆژ .مینــا دنیــای
ئــاوا دوو جەمســەر نەدەبینــی .ئــەو دڵنیابــوو ناتوانــێ لــەو
جەغــزە تەســکەدا بمێنێتــەوە .دەبوایــە بگەڕێتــەوە ســلێمانی.
دوو حەوتــوو بــۆ گەڕانــەوە دەســتی دەســتیان پــێ کردبــوو.
کاتێکــی کەمــی مابــوو بــۆ کرانــەوەی قوتابخانــەکان.
ترســی نەگەیشــتنەوە نیشــتبووە ســەر ڕوحــی .ئــەو ڕۆژەی
بڕیاریــدا بــوو ڕابــکات ،پێیــان ڕاگەیاندبــوو ،دوو کاتژمێــری
دیکــە دەینێرنــەوە بــۆ ڕانیــە .پێــش ســوار بــوون ،دیســان ڕۆژی
بینیبــووەوە گوتبــووی :ڕەشــە دوو دەمانچــەی بــۆ نــاردووی.
بــەاڵم بــەو مەرجــەی ئێمــە پێتــان بڵێیــن لــە کــۆی و کەنگــێ
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و ڕوو بــە کــێ بیتەقێنــن.
ڕەحمانــی کــە چــاوی بــە زانــا کــەوت .کوڕێکــی مانــدوو و
تــوڕەی بینــی .مانــدوو لــە زینــدان و تــوڕە لــە بــێ ئەنجامــی
کارەکــەی .ڕەحمانــی بــە زانــای نەگــوت :بێجگــە لــە
تــۆ چەنــد کەســی دیکــەش چاودێــری کاوەیــان کــردووە.
هەروەهــا وێنــەی کاوەشــی پێشــان نــەدا ،ئــەو کاتــەی دوور
لــە چــاوی زانــا ،لــە کاتێــک کــە خەریکــی ســرتوخورت لــە
گــەڵ عەبــووە ڕەش ببــوو ،وێنەیــان کێشــابوون .عەبــوو پێنــج
ســاڵ بــوو لــە زیندانــی حیــزب بــوو و بــە ڕواڵــەت وازی لــە
بیروبــاوەڕی پێشــووی هێنابــوو و تەنانــەت دەیگــوت :پــاش
تەواوبوونــی مــاوەی زیندانەکــەم ئەگــەر حیــزب ڕامگــرێ
دەبمــە پێشــمەرگە .لــەم پێنــج ســاڵەدا بچووکتریــن گلەیــی
نەهاتووەتــەوە ســەر .چەنــد مانگێکــی مــاوە و ئــازاد دەبــێ.
وادیاربــوو ئیتالعــات هێشــتا کاریــان بــە عەبــوو مــاوە و کاوە
بــۆ گەیاندنــی ئــەم پەیامــە ناچــار بــووە بچێتــە زینــدان.
کاوە تــا ئێســتا دووجــاری پێنــج ســەت دۆالری لــە
دوکانــی مەکتــەب ســەفینی هەولێــر ،بــە نــاوی کەســێک
لــە دەرەوەی واڵتــەوە بــۆ هاتــووە و وەریگرتــووە .مەکتــەب
ســەفین دوکانێکــی گەورەیــە لــە دەوری قــەاڵی هەولێــر و
بــۆ تەلەفــوون کــردن و کاری ســەڕافی خەڵــک ڕووی تــێ
دەکــەن.
زانــا لــە کاوە بەڕقــدا چــووە و بــۆ چرکەیــەک چــاوی
لــێ خافــڵ نــاکات .بــێ ئــەوەی حیــزب ڕایســپاردبێ .وەک
نیسەیەک شەو و ڕۆژ بە دوای کاوەوەیە .کاوە و ئیتالعات
ئاگایــان لــە زانایــە و پیالنــی لــە ناوبردنــی زانایــان داڕشــتووە.
بــە کاوەیــان گوتــووە لــە زانــا نزیــک بێتــەوە و ببێــت بــە
هاوڕێــی و ڕۆژێــک بــێ ئــەوەی کــەس ئــاگای لــێ بــێ
بیهێنــێ بــۆ ســلێمانی.
ئەوەنــدەی کاوە دەیــەوێ لــە زانــا نیزیــک بێتــەوە ،ئەوەنــدەش
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زانــا حــەز بەمــە دەکات .ڕەحمانیــش دوراودور ڕووداوەکان
دەبینــێ و بــێ دەنگــە .هەینــی وەک ڕۆژی چوونە ســلێمانی
زانــا دیاریکــراوە .پێنجشــەمە زانــا و کاوە پێکــەوە دەچنــە
گەراجــی کۆیــە .ڕەحمانــی لــە پــاش ڕاوێــژ لــە گــەڵ دەفتــەر
سیاســی بــەو ئەنجامــە دەگــەن کــە ناتوانــن لــە نــاو شــاری
ســلێمانی درێــژە بــەم یارییــە بــدەن و لەوانەیــە زانــا وەک
ســەدان پێشــمەرگەی دیکــەی ڕۆژهەاڵتــی لــە ســلێمانی
تیرۆربکرێــت و فریــای نەکــەون .بڕیــار دەدرێ دەســتبەجێ
پێــش بــەم ســەفەرە بگــرن و مــام خــدر بــە شــلەخەجێک دەنێــرن
کــە بــە زانــا بڵــێ :ســکرتێر کارێکــی بــە پەلــەی پێتــە و دەبــێ
بگەڕێیتــەوە.
زانــا و کاوە لــە نــاو تاکســییەکەدان و پیرێژنێــک و
کچێکــی جحێڵیــش لــە دەرەوە و لــە بــن کەپرێــک چاوەڕێــن
نەفەرەکانــی تاکســییەکە تەکمیــل بــێ و وەڕێ بکــەون.
شــۆفیری تاکســییەکە پێیــان دەڵــێ :تــا نەبنــە پێنــج کــەس
وەڕێ ناکــەوم .چارەگێکــە لــەو گەرمــای هاوینــەدا
چاوەڕێــی کەســێکن بــێ و تاکســییەکە وەڕێ بکەوێــت.
مــام خدرلــە نــاو شــارە و گەیشــتووەتە حانــدی پەیکەرەکــەی
تاهیــر تۆفیــق .تاکســییەکە لــە پێــش ئــەم ســوورەتاوە بووەتــە
پارچەیــەک ئاگــر و کاوە و زانــا لــە ئارەقــەدا خووســاون.
وردە وردە کاوە نیگــەران دەبــێ و هەســت بــەوە دەکات
کــە خەریکــن کات بەفیــڕۆ دەدەن .بەناچــاری دەســت بــۆ
گیرفانــی دەبــات و چەپکێــک دینــاری سویســری دەردێنــێ
و بانگــی شــۆفیرەکە دەکات و دەڵــێ :کاکــی ســایەق وەرە
ســواربە ،پــارەی ئــەم نەفــەرە زیادییــە دەدەم .کیــژە جحێڵەکــە
و دایکــی پــارەکان دەبینــن .ســەیرێکی مانــاداری یەکتــر
دەکــەن و ســواری تاکســییەکە دەبــن.
کچەکە گوتی :من دواوەم پێخۆشە.
دایکەکــە گوتــی :وەڵــا بــۆ مــن تەوفیــری نییــە ،چ دواوە
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بــێ و چ پێشــێ بــێ ،هەمــووی هــەر خۆشــە.
شــۆفیرەکە بــە قەڵســی ســەرێکی بــادا و گوتــی:
ئەســتەغفیرەڵاڵ ،خوشــکم النیکــەم بڵێــن عەیــب نەبــێ ،بــا ئــەم
کــوڕە گەنجانــە خــراپ تێنەگــەن.
کاوە لە پێشێ دانیشتبوو ئاوڕی داوە و سەیری کردن.
دایکەکــە قاقــا پێکەنــی و گوتــی :بــرام قابیلــە باســی
شــتێکیتر بــێ ،باســی دانیشــتن لــە نــاو تەکســییەی تۆیــە
ئیتــر.
کاوە لــە کچەکــەی ڕوانــی .وا دانیشــتبوو الیەکــی ڕانــی
کەوتبــووە ســەر القــی زانــا .زانــا خــۆی کۆ کردبــۆوە و خۆی
بە دەرکەی تاکســییەکەوە نووســاندبوو و ســەری بەردابووەوە.
پــاش ئــەوەی نیــوەی ڕێگایــان بــڕی ،تاکســییەکە لــە
چایخانــەی کانــی وتمــان الیــدا .تــا موســافیرەکان دەســتێک
بەئــاو بگەیەنــن و پشــوویەک بــدەن و ماســتاوێک ،چایــەک
شــتێک بخۆنــەوە ،یــان لەوانەیــە نانێــک بخــۆن .کاوە لــەم
دەرفەتــەدا خــۆی گەیانــدە دایــک و کچــە و مەعامەلــەی
لــە گــەڵ کــردن .ژنــە بــە دوو ســەت و کچــە بــە ســێ
ســەت دینــار بــۆ هــەر جــارە تەواوبوونێــک .هــەروەک لــە
نــاو تاکســییەکەش ڕاشــکاوانە گوتبوویــان ژنــە لــە پێــش و
پشــتەوە و کچــەش تەنیــا لــە دواوە .شــوێنیش لــە ســەر ئــەوان.
کــە لــە گەراجــی ســلێمانی دابەزیــن ،ژنــەکان وەک شــارەزا
وەپێــش کەوتــن و کــوڕەکان بــە دوایانــدا.
پێــش ئــەوەی لــە گــەراج بچنــە دەرێ .گوێیــان لــە کچێــک
بــوو کــە پــڕ بــە گــەرووی بانگــی کاوەی دەکــرد.
 کاک کاوە گیان ،کاک کاوە گیان.کاوە ئــاوڕی داوە .مینــا بــوو .کاوە لــە هاوڕێکانــی جیــا
بــووەوە و بــەرەو پیــری مینــا چــوو .مینــا لــە پــاش چەنــد
ســاڵ کاوەی دەبینییــەوە .لــە خۆشــیان وەختابــوو بفڕێــت .تــا
تاکســییەکەی پێنجوێــن پــڕ بــوو ،پێکــەوە چەنــد خولەکێــک
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وەســتان.
کاوە گوتــی :ئــەو شــەوە لــە ماڵــی جێگــری ســکرتێر تــۆم
بینــی .لــە قەســتی گوتــی :بــۆ خــۆی پێــی گوتــم بۆچــی
هاتــووی ،بــەاڵم بــە مەســڵەحەتی نەزانــی یەکتــر ببینیــن.
مینــا وەک ئــەوەی کاوە هەمــوو شــتێک دەزانــێ .گوتــی:
خۆزگــە یەکترمــان بینیبوایــە .بەداخــەوە هاوکارییــان
نەکــردم .بــەاڵم  ...دەســتی بــۆ الی جانتاکــەی ڕاداشــت
وســەیری شــاخەکەی بەرانبــەری کــرد و گوتــی :ئــەوان
کردیــان .مەرجێکیــان بــۆ دانــاوەم ،ئەویــش بــە قســەیان ناکــەم.
پێكەنــی و بــە ســەبرایەک گوتــی :دوو دەمانچــەم پێیــە.
پاشــان بزەیەکــی کــرد
کاوە هــەر لــە خــۆڕا گوتــی :جــا پێــت جێبەجــێ دەبــێ؟
مینــا گوتــی :پەلــە مەکــە .شــەرتە هەمــوو ڕۆژێ جاشــێک
بتۆپێنیــن.
کاوە ڕەنگێکــی هێنــا و بــرد و تفێکــی قووتــدا وهیچــی
نەگــوت.
مینــا گوتــی :تــۆ چــی دەکــەی و ئەوانــە کێــن؟ کاوە بــە
پەشــۆکاوی گوتــی :ئەوانــە  ...ئەوانــە دایــک و خوشــکی
زانــای هاوڕێمــن .دەچیــن بــۆ ماڵــی ئــەوان .پاشــان گوتــی:
دەی مــن دەبــێ بــڕۆم ،بــە قــەت ئــەرز و ئاســمان ســاو و ڕێــزم
هەیــە بــۆ پــورم و باوکــت.
لــە پــاش گانەکەیــان تــا شــەقامی ســەهۆڵەکە کــوڕەکان
هــەر پێکەنیــن و قســەیان بــۆ یەکتــر گێــڕاوە .زانــا لــەوەی
چەنــدەی شــەرم کــردووە و کاوەش لــە هێــزی پیاوانــەی خــۆی
و چەنــد جــار پەڕینەکانــی.
کاوە گوتــی :ئەمشــەو دەچینــە ماڵــی پــورە خەجیجــم و
ســبەی دیســان دەچینــەوە بــۆ الی ژنــەکان.
کتوپڕســبەی وەبیرهاتــەوە .زانــا بــە نیشــانەی ڕازی
بــوون ســەرێکی لەقانــد .بــەاڵم کاوە خەمبارانــە ســەیری
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زانــای کــرد .هەســتی کــرد ،شــتێک گــۆڕاوە .لــە ناخیــدا
چیتــر وەک نــــچییر ســەیری زانــا نــاکات .شــتێکی وەک
برادەرایەتــی و هاوڕێیەتــی لــە نێوانیانــدا دروســت بــووە.
پــاش ئــەوەی لــە دەرێ نانیــان خــوارد ،کاوە بــە سفارشــی
حاجــی و لەســەر حەســێبی ئــەو کامێرایەکــی زۆر چاکــی
 canonی کــڕی .ئێــوارێ بــەرەو گەڕەکــی شــێخ محێدیــن
شــۆڕبوونەوە .تاکســییەکی برازیلــی نــوێ لەبــەر دەرەکــەی
کاوە گوتەنــی ماڵــی پــوری ڕاوەســتابوو.
کاوە گوتــی :ســەیارەی بەختیــاری پورزامــە .نانیــان
خواردبــوو و دایکــی بەختیــار خــۆی لــێ تــوڕە کــردن ،بۆچــی
لــەدەرێ نانتــان خــواردووە .بەختیــار و دایکــی هەردووکیــان
قەڵــەو و ســوورکارە بــوون .دایکــی پەنجــا ســاڵ و بەختیاریــش
پیــرە کوڕەیەکــی ســی و پێنــج ســاڵە .ســەر لووتــی بەختیــار
تــەواو تاوەســووت ببــوو و تۆخــی هەڵدابــوو.
دەیگوت :زۆر لە دەرێم و تاو لێم دەدا.
لە سەربان جێگایان ڕاخست.
بەختیــار گوتــی :مــادام ئەمشــەو لــە ماڵــی ئێمــە نانتــان
نەخــواردووە ســبەی بــۆ نانــی نیــوەڕۆ هەموومــان پێکــەوە
دەچیــن بــۆ ســەیران .دەڕۆیــن بــۆ الی ئەزمــەڕ .جێگەیەکــی
خــۆش پــێ دەزانــم.
زانا گوتی :حەز دەکەم ئەزمەڕ ببینم.
کاوە بــە دوودڵییــەوە گوتــی :بەداخــەوە کاتمــان نییــە و
دەبــێ بگەڕێینــەوە کۆیــە.
زانــا و بەختیــار بــە سەرســووڕمانەوە لــە کاوەیــان ڕوانــی.
زانــا هێشــتا تــەواو خــەوی لــێ نەکەوتبــوو .گوێــی لــە دەنگــە
دەنــگ و مشــتومڕی کاوە و بەختیــار بــوو کــە لــە حەســارێ
قســەیان دەکــرد .لــە قســەکانیان هــەر ئەوەنــدە تێگەیشــت کــە
کاوە گوتــی :مــن پارەکــەت دەدەمــێ.
بەیانی کاوە لە دیســان چوونەوە بۆ الی ژنەکان پاشــەگەز
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بــووەوە و پــاش نــان خــواردن ،بەختیــار بــە برازیلییەکــەی تــا
گەراجــی ســلێمانی بــردن .پێــش ئــەوەی بەجێیــان بێڵێــت ،کاوە
لــە پەنجــەرەی پێشــەوە ســەری بــردە ژوورێ و بــە بەختیــاری
گــوت :بــە حاجــی بڵــێ زانامــان کوشــت و لــە کەندێــک
فڕێمانــدا .تــا لەبیرمــە بــا حاجیــش بــێ دەســکەوت نەبــێ.
پێــی بڵــێ مینــای کچــە پــوری کاوە بــە دوو دەمانچــەوە ئــەوە
دەگەڕێتــەوە بــۆ ئێرانــێ.
4
مــام خدربــە ڕەحمانیــی گــوت :کــە گەیشــتمە گەراجــی
کۆیــە تاکســییەکە ڕۆیشــتبوو .ناچــار گەڕامــەوە فەلەکــەی
حاجی قادر و لە ســەنتەری ئاســیاوە تەلەفوونم بۆ ســکرتاریا
کــرد .گوتیــان :وەدوایــان بکــەوە .لــە کانــی وتمــان الیانــدا
بــوو .بۆیــە لێــم ون بــوون و لــەوان زووتــر گەیشــتمە ســلێمانی
و لــە دەرەوەی گــەراج چاوەڕێیــان مــام .کــە گەیشــتنێ زانــا
و دوو ئافرەتیتــر زووتــر لــە کاوە لــە گــەراج هاتنــە دەرێ.
زانــا بــە بینینــم واقــی وڕمــا .لــە ژنــەکان جیــا بــووەوە و
بــەرەو پیــرم هــات .بڕیــاری دەفتــەری سیاســیم پێڕاگەیانــد.
کەمێــک تێڕامــا و بــێ دەنــگ بــوو .پاشــان گوتــی :لەســەر
بەرپرســیارەتی خــۆم درێــژە بــەم گەمەیــە دەدەم .تــۆش تکایــە
تــا کاوە نەیبینیــوی بــڕۆ .مابوومــەوە چــی پــێ بڵێــم .گوتــم:
دەتکــوژن .گوتــی :ئەگــەر بــە نرخــی مردنیشــم تــەواو بــێ
دەبــێ بیســەلمێنم کــە کاوە جاشــە .بــە ناچــاری کۆڵتەکــەی
خۆمــم دایــە و لێــی دوور کەوتمــەوە .مــام خدرگوتــی :کــە
بــە الی دەرکــەی گەراجــدا تێپــەڕ بــووم ،بــە بینینــی کاوە
و مینــا کــە پێکــەوە ڕاوەســتابوون ویشــک بــووم .مینــام
دەناســی .دوو مانــگ لــەوە پێــش لــە هەولێــر بــووم .کاک
مەولــوود پێــی گوتــم :مــام خــدر بــێ ئــەوەی کــەس ئــەم کچــە
ببینــێ ،لــە ســەیتەرەکان دەربــازی کــە و بیبــە ناوەنــدی دووی
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حیــزب و تەســلیمی برایــم قاســمی بکــە .تــا کۆیــە قســەی
لــە گــەڵ کــردم .دەیەویســت لــە ڕێگــەی منــەوە زانیــاری لــە
ســەر حیــزب دەســکەوێت .کیژێکــی وریــا و چاوکــراوە بــوو.
ڕەحمانــی بــە بیســتنی دووبــارەی نــاوی مینــا تێکچــوو.
لــە پــاش ڕۆیشــتنی مــام خدرخێــرا کوڕەکانــی ئەمنییەتــی
ڕاســپارد تەشــکیالتی بــۆکان ئــاگادار بکەنــەوە ،مینــا بخەنــە
ژێــر چاودێرییــەوە.
مینــا کــە گەیشــتەوە بــۆکان ،کچەکانــی هاوڕێــی باســی
پرۆژەیەکــی گرینگیــان بــۆ کــرد .بــە ســزا گەیاندنــی عەلــی
قــادرزادە ،جاشــێکی خوێــڕی کــە لــە ســەرکوت و ئەزیــەت
و ئــازاری خەڵکیــدا بەناوبانگــە .گوتیــان گۆیــا حەوتــووی
جارێــک دێتــە پایــەگای ئەبــووزەڕ .مینــا بــێ ســێ و دوو
قبوڵــی کــرد .گەاڵڵەکــە داڕێــژرا .بڕیــاردرا شــەونم و مینــا
بەڕێــوەی بــەرن .تەنیــا بــۆ کــۆ کردنــەوەی زانیــاری زیاتــر
پتریــان کات دەویســت
حەوتوویــەک دواتــر تەشــکیالت ڕەحمانیــان ئــاگادار کــردەوە
کــە مینــا و تیمەکــەی لــە الیــەن ئــەوان و ئیتالعاتیشــەوە بــە
جیــا جیــا لــە ژێــر چاودێــری دان .دیاربــوو پێــش ئــەوەی مینــا
بگاتــەوە ئێــران ڕاپۆرتــی لــێ دراوە.
حەوتــی ،حەوتــی حەفتــا و حــەوت مینــا مانتۆیەکی ڕەشــی
لەبــەر کــرد و لەچکەیەکــی زەردی گــوڵ ســووری لەســەر نــا
و وەک هەمــوو دوانیوەڕۆکانــی پێشــتر بــە بیانــووی چوونــە
کتێبخانــە لــە ماڵــێ وەدەرکــەوت.
ئــەو کاتــەی لــە چــواڕای شــارەبانی لــە تاکســی دابــەزی
و لــە شــەقامی دوخانیاتــەوە بــەرەو پارکــی میللــەت هەڵکشــا،
پەیکانێکــی ســپی ئــارام بــە تەنیشــتیدا تێپــەڕ بــوو و دوو میتر
دواتــر لــە پێشــی ڕایگــرت .دوو کەســی تێدابــوو .پیاوێکــی
کورتەبــااڵی چوارشــانە و ژنێکــی ڕەشــتاڵەی ،ڕەقەڵــەی،
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تەمــەن ســی ســاڵەی مانتــۆ لەبــەر و لەچکــە بەســەر .ژنــە
بــێ هیــچ پێشــەکییەک مینــای بانــگ کــرد و داوای
لێکــرد ســوار بێــت .مینــا بــە ترســەوە ســەیری دەوروبــەری
خــۆی کــرد .ویســتی جوابــی نەداتــەوە و بــڕوات .ژنــە بــە
هێواشــی گوتــی :بــە نــاوی هەڤــاڵ ڕەشــەوە داوات لــێ دەکــەم
کــە ســوار بــی .مینــا بــە بیســتنی ئــەم قســەیە موچڕکێــك
بــە تۆقــی ســەریدا هــات و لــە بــن پێیــەوە دەرچــوو .حەپەســاو
ســەیری ژن و پیاوەکــەی کــرد .ژنــە دووپاتــی کــردەوە کــە
دەبــێ خێــرا ســواربێت .مینــا بــە ناعیالجی دەرکەی پشــتەوەی
کــردەوە و ســوار بــوو .پەیکانەکــە بــە هێواشــی لــە لێژەکــە
وەســەرکەوت.
پەیامەکــە کــورت بــوو .ئاگاداریــان کــردەوە کــە لــە چەنــد
الوە لــە ژێــر چاودێــری دان و نابــێ جــارێ هیــچ کارێــک
بکــەن .دەمانچــەکان بشــارنەوە و تــا پێتــان نەڵێیــن خــۆ
وەدەرمەخــەن.
ماشــێنەکە بــە الی چەپــدا بــەرەو چــوارای خەجــێ بەنــدەری
ســووڕایەوە .زۆر دور نەکەوتبــووە کــە ڕایگــرت و مینــا
دابــەزی .ژنــە پێــی گــوت :دیســان یەکتــر دەبینینــەوە .بــەاڵم
مینــا هیــچ حــەزی نەدەکــرد جارێکــی دیکــە ئــەم ژن و پیــاوە
ببینێتــەوە .مینــا ترســاو و کاس و وڕ ،بــە لــۆژە لــۆژ بــەرەو
پــارک وەڕی کــەوت .هەســتی بــە سەرلێشــێواییەکی ســەیر
دەکــرد .تــرس و دڵەڕاوکەیەکــی لێــڵ ڕوحــی تەنیبــۆوە .بــە
پلیکانەکانــی پارکــدا وەســەرکەوت .لــە دورەوە شــەونمی
بینــی لــە بــن دارێــک لــە نێــو چیمەنەکــەدا دانیشــتووە و
چاوەڕێــی ئــەو دەکات .هێشــتا نەگەیشــتبووە کــن شــەونم،
هــەر لــەوێ بڕیاریــدا لــە الی شــەونم باســی هیــچ شــتێک
نــەکات.
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5
فەرهــادی دوو پەتــوو و چەنــد لیــوان و خالیــدی
فەالســکێک ســەهۆاڵو و شووشــەیەک زەحلــە و زانایــش
قاپێــک ماســت و چەنــد خیــار و پۆفەکێکــی هەڵگــرت .بــە
پلیکانەکانــی قــەاڵدا وەســەرکەوتن و چوونــە ســەربانی قــەاڵ.
چــوار دەوری قــەاڵ کەوانێکــی هەیــە کــە لــە بنــەوە وەک
ســاڵۆن هەڵکەوتــووە و مــەودا مــەودا پەنجــەرەی بــۆ دەرەوە
هەیــە و دەکــرێ لــە کاتــی پێویســتدا لەوێــوە تەقــە لــە دوژمــن
بکــرێ .نێــوان ئــەم کەوانانــە و خــودی قــەاڵ بۆشــاییەکی
وەک حەوشــەیە و لــە یــەک دوو الی قــەاڵ پێشــمەرگەکان
کردوویانەتــە باخچــە و گــوڵ و ســەوزی و تەماتەیــان لــێ
چانــدووە .بــۆ ئــەوەی لــە ســەربانەوە بچییــە ســەر کەوانــەکان
دەبــێ بەســەر دیوارێکــی یــەک میتریــدا بــاز بــدەی .زانــا
بــە ئارامــی شــتەکانی دانــا و بــە تەکانێکــی خێــرا ،بازیــدا
ئەوبــەری دیــوار و دانــە دانــە شــتەکانی لــە کوڕەکانــی دیکــە
وەرگــرت و لەســەر زەویەکــەی دانــان.
تــا خالیــدی پەتووەکانــی ڕاخســت و فەرهــادی خەیــار و
ســیر و ماســتەکەی ئامــادە کــرد ،زانــا بــە ناڕەحەتییــەوە
بــۆی گێڕانــەوە بۆچــی لــە حیــزب دادەنیشــێ و دەچێتــە
هەولێــر .فەرهــادی گوتــی :مــادام مــام خــدر پێــی گوتــی
دەفتــەری سیاســی بڕیــاری داوە بگەڕێیتــەوە ،دەبوایــە خێــرا
بگەڕێیــەوە.
زانــا وەک گوێــی لــە قســەکەی فەرهــادی نەبووبــێ
گوتــی :ڕەحمانــی گوتــی پێویســت نــاکات تــۆ بیســەلمێنی
کاوە خائینــە ئێمــە بــۆ خۆمــان دەزانیــن .گوتــم :کاک
شــیرکۆ ئەگــەر دەزانــن بــۆ نایگــرن؟ گوتــی :دەمانــەوێ
هاودەستەکانیشــی بدۆزینــەوە .گوتــم :ئێــوە لەســەر ئــەوەی
بڕیــاری دەفتــەری سیاســیم پێشــێل کــردووە ،ســزام دەدەن و
نەقڵــی ناوەنــدی ســێم دەکــەن .باشــە بــۆ بیــر لــەوە ناکەنــەوە
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لەوانەیــە کاوە شــک بــکات و هەڵێــت؟
خالیــدی گوتــی :کاوە نەیپرســی بــۆ دادەنیشــی؟ زانــا
گوتــی :هێشــتا یەکترمــان نەبینیــوە .ئەمشــەو دەمــەوێ بچــم
و ســەرێکی لــێ بــدەم .ئەگــەر پرســی دەڵێــم دەمــەوێ بــڕۆم
بــۆ دەرەوە.
فەرهــادی یەکــەم پێکــی بــە ســامەتیی زانــا و خالیــدی
هەڵێنــا و ئەوانیــش لیوانەکانیــان بــە ســامەتی ئــەو لێکــدا و
هەڵیانــدا .هەرچــی شووشــەکە بەتاڵتــر دەبــوو ،بــە پێچەوانــەوە
باســەکان چڕتــر و تــا دەهــات گەرمتــر و قووڵتــر دەبوونــەوە.
باســی پشــتیوانی حیــزب لــە بزووتنــەوەی خوێنــدکاری و
هاتنــە ســەر شــەقامی خوێنــدکارەکان و کرانــەوەی فــەزای
ئێــران دوای هەڵبژاردنــی خاتەمــی و بــاو بوونــەوەی گۆڤــار
و نامیلکــەی کــوردی لــە زانکــۆکان و دەیــان باســی لــەو
چەشــنە لــەم چەنــد کاتژمێــرەدا هاتنــە گــۆڕێ و شــرۆڤە
کــران .زانــا تــا ئــەو کاتــە هەڵنەســتابووە ســەر پــێ و هێشــتا
نەیدەزانــی تــا چ ڕادەیــەک مەشــرووبەکە گرتوویەتــی.
هــەوا تاریــک ببــوو و چیتــر مەزراکانــی دەوربــەری قــەاڵ
نەدەبینــران .هەســتی کــرد پێویســتە بچێتــە خــوارێ و میــز
بــکات .گوتــی :کوڕینــە لەســەر ئیزنتــان دەچــم دەســتێک
بــە ئــاو دەگەیەنــم و دێمــەوە .کــە هەســتا ســەرپێ ،یــەک
جــێ ســەری لــە گێــژەوە هــات و لەترێکــی لێــدا .فەرهــادی
گوتــی :کاک زانــا وریابــە ئــەم کەوانانــە دیواریــان نییــە،
بەرنەبییــەوە خــوارێ.
زانــا دەســتێکی ڕاوەشــاند و بــەرەو دیوارەکــە چــوو و دەســتی
بــە دیوارەکــەوە گــرت .هەرچــی هەوڵیــدا لــە خــۆی ڕانەبینــی
وەک ئێــوارێ خــۆی فڕێداتــە ئــەو دیــوو .ناچــار زگی خســتە
ســەر دیوارەکە و بە زەحمەت خۆی بەو دیوودا شــۆڕ کردەوە.
چــاوی ڕێشــکە و پێشــکەی دەکــرد و میترێــک پێــش خــۆی
نەدەبینــی .بیــری کــردەوە جــا باشــە بــۆ چۆڕێــک میــز بــۆ
82

چیرۆکە نەنووسراوەکانی قاڕنێ (کۆمەڵە چیرۆک)

بچیتــە خــوارێ؟ هــەر لــە بــن دیواڕێــک میزەکــەی بــکات
و بگەڕێتــەوە بــۆ الی کــوڕەکان .دۆخینەکــەی کــردەوە و
کیــری ڕوو بــە دیوارەکــە ڕاگــرت .هێندە لــە دیوارەکە نزیک
بــوو ،پڕیشــکەی میزەکــەی وەخــۆی دەکەوتــەوە و بەشــێک
لــە پانتۆڵەکــەی تەڕبــوو .میزەکــەی بــە دیوارەکــەدا خووشــیە
بــن القــی و جۆگەلــەی دروســت کــرد .زانــا دۆخینەکــەی
بەســتەوە .پاشــان بیــری لــەوە کــردەوە تــا تــەواو ســەرخۆش
نەبــووم و دەتوانــم بــە ڕێگــەدا بــڕۆم و قســە بکــەم ،بچــم
ســەرێک لــە کاوە بــدەم .لــەوە زیاتــر مەســت بــم لەوانەیــە لــە
الی کاوە نەتوانــم خــۆم ڕابگــرم و نهێنیییــەکان بدرکێنــم.
ســەبر ســەبر دەســتی بە دیوارەکانەوە گرت و لە پلیکانەکان
هاتــە خــوارێ .بــە قــەراخ ژوورەکانــدا بــەرەو دیوەکانــی بەشــی
ماڵــی وەرێ کــەوت .قــەاڵ بــێ دەنــگ بــوو و لــە ســریوە
ســریوی سیســرکە و هــاڕە هــاڕی موبەڕیــدەی ژوورەکان
زیاتــر گوێــت لــە دەنگێکــی تــر نەدەبــوو.
زانــا گەیشــتبووە کەوانــی ئەوســەری قــەاڵ و پێــش ئــەوەی
بچێتــە نێــو ڕێــرەوی کەوانەکــەوە وەرســووڕا و ڕووی لــە
دااڵنــی بەشــی ماڵــی نــا .دەرکەکانــی دەســتی چەپــی
بــژارد .دەرکــەی یەکــەم نــا دووەم ژووری کاوەیــە .دەســتی
بــە دیــواری تەنیشــتی دەرکەکــەوە نــا و ویســتی لــە دەرکــە
بــدات .ســەری وەک خــوول خوولــە دەســووڕایەوە .گوێــی
لــە دەنگــی دوو کــەس بــوو کــە لــە نێــو ژوورەکــەدا قســەیان
دەکــرد .دەنگــی کاوەی ناســییەوە .کاوە گوتــی :بــڕوا بکــە
ئــەم ماوەیــە پتــر لــە دوو حەڵقــەی ســی و شەشــیم وێنــە
گرتــووە و بــۆ حاجیــم نــاردووە ،کەچــی هێشــتا هــەر داوای
وێنــەی دیکــەم لێــدەکات.
زانــا بــە بســیتنی ئــەم قســەیە لــە جێــی خــۆی ویشــک بــوو.
کەســەکەی دیکــە گوتــی :دوو ڕۆژیتــر هەمــوو شــتێک
تــەواو دەبــێ ،پێلینۆممــان کــە تەقانــدەوە تــاران بگــرە و هاتــم.
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لــە کــۆڵ ئــەم ژیانــە کولەمەرگییــە حیــزە دەبینــەوە .کاوە
چــی گــوت؟ زانــا گوێــی لــێ نەبــوو .بــڕوای بــە گوێچکــەی
خــۆی نەدەکــرد .ڕق و تــرس و بێــزاری ببوونــە وزەیەکــی
یاخــی و هەوســار پســاو .خــۆی بــە دەرکــەدا و نەڕانــدی:
گەوادانــە ئــەوە دەتانــەوێ چ گوویەکــی بخــۆن؟ لــە گــەڵ
کرانــەوەی دەرکــە دەمــەوڕوو کەوتــە نێــو ژوورەکــەوە و لــە
پێــش القــی کاوە و هاوڕێکــەی کــەوت .هەوڵیــدا هەســتێتە
ســەر پــێ .بــە پەلــە یەکیــان القــی خســتە ســەر ســەری.
کەســی دووەم کــە زانــا هەوڵیــدەدا بیبینێــت گوتــی :کاوە
چەنــدەم پــێ گوتــی ئەمــە لــە ســلێمانی بتۆپێنــە بــە قســەت
نەکــردم.
کاوە گوتــی :نەچــووە بچــێ تــازە نابــێ لێــرە بــە زینــدووی
بچێتــە دەرێ.
6
پێشــتر لووتیــان شــکاندبوو و دواتــر بۆیــان پانســمان کردبــوو.
پانســمانەکە بەشــێکی زۆری دەموچــاوی داپۆشــیوە.
مانتۆکــەی خوێنــاوی بــووە و بۆردوویەتــی و خوێنێکــی
زۆری پێــوە ڕەق هەاڵتــووە .لــە ڕادەبــەدەر کــز بــووە.
چــاوی بــە پەڕۆیەکــی ڕەش تونــد بەســتراوە و دەســتەکانی
لــە پێشــەوە دەســتبەندی لــێ دراوە .لــە سەرکورســییەکی
ســپی پالســتیکی دایــان نیشــاندووە و پێنــج کاتژمێــرە لێیــان
نەپرســیوەتەوە .پرســیارە بــێ وەاڵمــەکان ڕوحیــان بنکــۆڵ
کــردووە .ژوورەکــە لــە ڕادەبــەدەر بــێ دەنگــە و مینــا شــەو و
ڕۆژی لــێ تێکــەڵ بــووە و نازانــێ ئــەم چرکەیــەی تێیدایــە
کەنگێیــە .جیــڕەی دەرکەیــەک دێــت و دوو کــەس دێنــە
ژوورێ .بە ئازەری قســە دەکەن و پێکەوە خەریکن کارێک
دەکــەن .مینــا بــە پێــی تێگەیشــتنی خــۆی بــە قســەکانیان ڕا
دەزانــێ کــە خەریکــن کامێرایــەک بــە تلویزیۆنێــک ڕەبــت
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دەکــەن و خەریکــی تاقیکردنــەوەن .پــاش چەنــد خولەکێــک
دەڕۆنــە دەرێ و دیســان بــێ دەنگییەکــی بــە ســام دیوەکــە
دادەگرێتــەوە.
نزیکــەی بیســت خولــەک دواتــر چەنــد کــەس دێنــە
ژوورێ .دەنگی ڕاکێشــانی ســەندەڵییەک دێت و کەســێک
دادەنیشــێت .بــە فارســی دەڵــێ :چــاوی بکەنــەوە .تیشــکی
بــە هێــزی گڵۆپــی ژوورەکــە چــاوی ئــازار دەدات و بــۆ
چەنــد چرکەیــەک هەمــوو شــتێک لێــڵ دەبینێــت .وردە وردە
چــاوی ڕادێــت و ژوورەکــە و کەســەکان دەبینــێ .پیاوێکــی
بــەژن مامناوەنــدی چــل و پێنــج ســاڵەی چاویلکــە لــە چــاو،
لــە سەرکورســییەکە دانیشــتووە .کۆتوشــەرواڵێکی ڕەشــی
لەبەردایــە و بــە حــاڵ دیــارە لــە بــن کۆتەکەیــەوە زگێکــی
زلــی هەیــە .دوو کەســی دیکــەش لــە پەنــای ڕاوەســتاون.
کابــرای دانیشــتوو ڕوو بــە تلویزیــۆن و میــز تلویزیۆنێــک
دانیشــتووە .لەســەر میزەکــە کامێرایەکــی ویدیــۆ هەڵگرتنــەوە
دانــراوە و وایەرەکانــی بــە تلویزیۆنەکــەوەن .بــە ئامــاژەی
دەســتی کابــرا ســەربازێک دەچێتــە پێشــێ و تلویزیۆنەکــە
پــێ دەکات .پێــش ئــەوەی کامێراکــە هــەڵ کات .کابــرا
دەڵــێ :نــاوم ڕۆکنابادییــە و پێــم خۆشــە پێکــەوە ســەیری ئــەم
فیلمــە بکەیــن .ئامــاژە بــە ســەربازەکە دەکاتەوە و ســەربازەکە
کامێراکــە هــەڵ دەکات .مینــا چاودەبڕێتــە تلویزیۆنەکــە.
بــۆ خۆیەتــی ،ڕێــک بــەم جلوبەرگــەی ئێســتایەوەی.
پێنجوێنــە .مینــا ســەری بەردەداتــەوە .ڕۆکنابادی دەنەڕێنێ.
ســەیری بکــە .بــە ناچــاری مینــا ســەری هەڵدێنــێ و لــە
تلویزیۆنەکــە دەڕوانێــت.
لــە فیلمەکــەدا مینــا هــەروەک ئێســتای لــە ســەر
کورســییەک دانیشــتووە .کەســێک بــە زاراوەی ئەردەاڵنــی
دەڵــێ :لــە ســەرەتاوە بۆمــان بگێــڕەرەوە.
مینــا بــە دەنگێکــی خەمبــارەوە دەڵــێ :هــەر وەک پێشــتر
خەبات ڕەسووڵی

85

پێــم گوتــوون ،ئێمــە پێنــج هــاوڕێ بوویــن .پێکــەوە بڕیارمانــدا
تیمێکــی تۆڵــە ئەســتاندنەوە دامەزرێنیــن .کابــرای پشــت
کامێــرا دەڵــێ :تۆڵــە لــە کــێ بکەنــەوە؟
مینا دەڵێ :لە جاشەکان.
کابرا دەپرسێ :چۆن چۆنی؟
مینا دەڵێ :بیانکوژین.
کابرا دەپرسێ :سیالحتان لە کوێ وەدەست کەوت؟
مینــا دەڵــێ :مــن هاتمــە باشــوور و لێــرەوە دەمانچــەم بــردەوە.
کابــرا دەپرســێ :چەنــد دەمانچــە و لــە کێــت وەرگــرت؟
مینــا دەڵــێ :دوو دەمانچــە .لــە ئەوانــم وەرگــرت .کابــرا
دەڵــێ :بــۆ لــە دێمۆکــرات یاخــود لــە کۆمەڵــەت وەرنەگــرت؟
مینا دەڵێ :داوام لێ کردن نەیاندامێ.
کابرا دەپرسێ :دوو دەمانچە بۆ پێنج کەس ،کەم نییە؟
مینــا دەڵــێ :چــوار کــەس .یەکێــک لــە هاورێکانمــان
کشــاوە.
کابرا دەڵێ :کێتان تێرۆر کرد؟
مینا دەڵێ :عەلی قادرزادە.
کابرا دەڵێ :چۆن و کەی؟
مینــا دەڵــێ :دوو مانــگ لــەوە پێــش .ئێمــە ســاغ بووینــەوە
کــە زانیــاری پێویســتمان لــە ســەر عەلــی قــادرزادە کــۆ
کردووەتــەوە و دەبــێ بیکوژیــن .هەمــوو پێنــج شــەمەیەک
کاتژمێــر چــواری پــاش نیــوەڕوان ،لــە گــەڵ ئیســکۆرتەکەی
بــە تویوتایەکــی لەندکرۆزێــر دەهــات بــۆ پایــەگای ئەبــووزەڕ،
لــە جــادە حەســاری بــۆکان .ئێمــە دوومانــگ لــەوە پێــش لــە
ســەری کۆاڵنــی پایــەگای ئەبــووزەڕ و ڕێــک لــە ســەر
شــەقامی ســەرەکی کەمینمــان بــۆ دانــاوە .بڕیارمانــدا مــن
و کچێکــی هاوڕێــم بــە نــاوی ڕۆژان لــە تەنیشــتی ڕاســتەوە
تەقــەی لــێ بکەیــن و دوو هاوڕێیتــرم بــە ناوەکانــی فاتــم و
شــەونم لــە تەنیشــتی چەپــەوە تەقــەی لــێ بکــەن .ماشــێنەکە
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چەنــد چرکەیــەک لــە کاتی هاتنە ســەر شــەقامی ســەرەکی
دەوەســتا و ئــەم چەنــد چرکەیــە کاتێکــی گونجــاو بــوو بــۆ
ئێمــە.
کابرا پرسی :دەی توانیتان بیکوژن؟
مینا گوتی :نا.
کابرا گوتی :بۆ؟
مینــا گوتــی :پێشــترئاگاداریان کردینــەوە کــە ڕاپۆرتمــان
لــێ دراوە .ئێمــە بــە جدیمــان وەرنەگــرت .گوتمــان :بۆیــە
وادەڵێــن بمانترســێنن و نەهێڵــن کار بکەیــن .گوتمــان:
دەیانــەوێ بۆخۆیــان دیــاری بکــەن ئێمــە کــەی و کــێ
بکوژیــن .دەمانەویســت ســەربەخۆ بیــن ،بۆیــە بڕوامــان پــێ
نەکــردن.
کابرا گوتی :دەی بەردەوام بە.
مینــا گوتــی :بــەاڵم وادیاربــوو درۆیــان نەکردبــوو.
گوزارشــتمان لەســەر بــوو .ئــەو ڕۆژە ڕێــک لــەو کاتــەدا
کــە ئێمــە ویســتمان جاشــەکە تێــرۆر بکەیــن .لــە چەنــد
الوە تەقەمــان لــێ کــرا .تەنانــەت کەســێک لــە پشــتەوەی
ماشــێنەکە هەســتا ســەر پــێ و تەقــەی لــێ کردیــن .مــن
لــەوم دا و کوشــتم .ڕۆژیــن لــە پەنــا مــن کــوژرا و منیــش بــە
برینــداری هەاڵتــم و خــۆم گەیانــدە نێــو کۆاڵنەکانــی جــادە
حەســار.
کابرا پرسی :وەدوات نەکەوتن؟
مینــا گوتــی :بــا بــەاڵم خــۆم شــاردەوە .دوو فیشــەک لــە
شــانم درا بــوو .ئــەو شــەوە لــە ماڵێــک مامــەوە .خوێنێکــی
زۆرم لەبــەر ڕۆیشــتبوو .ئــەو ماڵــە خزمێکیــان تەزریقــات
پانســمانی هەبوو .هێنایان و فیشــەکەکانی لە شــانم دەرهێنا
و برینەکەمــی پانســمان کــرد .دواتــر مــن لــەوێ ڕۆیشــتم و
چوومــە ماڵــی خزمێکــی زۆر دوورم لــە گەڕەکــی خانەقــا.
کابرا پرسی :فاتم و شەونم چیان بەسەرهاو؟
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مینــا گوتــی :نازانــم .تەنیــا ئەوەنــدە دەزانــم لــە الی ئەوانــەوە
هیــچ تەقەیــەک نەکــرا .تەقەشــیان لــێ نەکــرا .نازانــم ئــەوان
ڕایانکــردووە؟ یــان گیــراون؟ یــان خیانەتیــان کــردووە؟ هیــچ
هەواڵێکــم لــەوان نییــە.
کابرا گوتی :دەی باشە بەردەوام بە ،دواتر چت کرد؟
مینــا گوتــی :ئیتالعــات و ســپا کــون بــە کــون بەدوامــەوە
بــوون .خزمەکــەم گوتــی :لە کوردســتان بــی ،ئاخری دەتگرن،
بچــۆ بــۆ تــاران .ڕاســتی دەکــرد ،تەنانــەت ڕێژیمیــش بیــری
لــەوە نەدەکــردەوە مــن لــە تــاران بــم .بــە پڕایــدی خزمەکەمــان
لــە کوێــرە ڕێگەکانــەوە تــا تــاران چــووم.
کابرا گوتی :لە تاران لە کوێ دەمایەوە؟
مینــا گوتــی :کچێکــی هاوڕێــم لــەوێ خوێنــدکار بــوو و
خانــووی بــە کــرێ گرتبــوو .چوومــە ماڵــی ئــەو.
کابرا پرسی :ناوی چ بوو؟
مینا گوتی :سەیران.
کابرا گوتی :ئێ بەردەوام بە.
مینــا گوتــی :دوو مانــگ لــە تــاران بــووم .تاڕادەیەکــی
زۆر ڕووداوەکــە فەرامــۆش کرابــوو و هەســتم کــرد چیتــر
ئیتالعــات بەدوامــەوە نییــە .گوتــم :ناتوانــم تــا ئەبــەد ئــاوا
بژیــم .دەچمــە باشــوور .لــە تارانــەوە بــە ئوتوبــووس هاتمــە ســنە
و لــە ســنەوە هاتمــە مەریــوان .لەوێــش لــە گــەڵ کۆڵبــەرەکان
هاتمــە باشــماخ .لــە باشــماخ ئاســایش گرتیانــم و هێنایانــم
بــۆ پێنجوێــن .مینــا دەســتی کــرد بــە گریــان و گوتــی :تــۆ
ئــەو خودایــەی بــە حەقــی دەناســن ،کاکــە گیــان دەســتتان
مــاچ دەکــەم ،القتــان مــاچ دەکــەم ،بــۆ خۆتــان بمکــوژن و
تەســلیمی ئێرانــم مەکەنــەوە.
ڕۆکنابــادی ئامــاژەی بــە ســەربازەکە کــرد .ســەربازەکە
فیلمەکــەی ڕاگــرت .ڕۆکنابــادی هەســتا ســەر پــێ و لــە
مینــا نزیــک بــووەوە .ســەری بــردە پێشــێ و بــە کــوردی
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گوتــی :دەڵێــی چــی؟
مینــا هەرچــی ئــاوی نێــو زاری بــوو کــۆی کــردەوە و
تفێکــی بــە نێــو دموچــاوی حاجیــدا کــرد.
7
دەســت و الق و دەمیــان بەســتووەتەوە .بــە زەحمــەت هەناســە
هەڵدەکێشــێ .کاوە و ســابیر بــە دیارییــەوە دانیشــتوون و
تەگبیــر دەکــەن چــی لــێ بکــەن .قــەاڵ پــڕە لــە پێشــمەرگە و
بردنــە دەرەوەی هــەروا ئاســان نییــە .شاردنەوەشــی لــەم ژوورەدا
لەوانەیــە تــا بەیانــی ئیمکانــی هەبــێ .کاوە دەڵــێ :ناتوانیــن
بــە دەروازەی قــەاڵدا بیبەینــە دەرێ ،باشــترە لە پەتوویەکییەوە
بپێچینــەوە و لــە ســەربانی قــەاڵڕا فرێــی دەینــە خــوارێ.
ســابیر بزەیەکی تاڵ دەکات و دەڵێ :ئێســتا ســەربانی قەاڵ
پــڕە لــە پێشــمەرگە و هــەر یەکــەی لــە ســووچێک خەوتــوون.
چــۆن دەتوانیــن ئــەم کارە بکەیــن؟
کاوە بــێ دەنــگ دەبــێ و ســەیری زانــا دەکات .چــاوە
ترســاوەکانی لــە چــاوی کاوە دەبڕێــت .چاوەکانیــان بــۆ
ســاتێک لــە یەکتــردا نووقــم دەبــن .هەســتێکی نامــۆ لــە
کاوەدا دروســت دەبــێ .خێــرا ڕوو لــە ســابیر دەکاتــەوە و خــۆی
لــە نیــگای زانــا دەدزێتــەوە.
ســابیر دەڵــێ :هــەر لێــرە دەیخنکێنیــن و تەرمەکــەی دەبەینــە
ژێرزەمینــی ئینتشــاراتەوە ،تــا پێلێنــۆم دەگیــرێ و تەقینەوەکە
ڕوو دەدات نایبیننــەوە .دواتریــش گرینــگ نییــە و ئێمــە لێــرە
نەماوین.
کاوە دەڵێ :چۆن تا ئەوێی بەرین؟
ســابیر دەڵــێ :کاتژمێــر دوازدە ماتــۆڕی قــەاڵ دەکوژێننــەوە
و قــەاڵ دەبێتــە تاریکــە ســەالتێک چــاو چــاو نابینێــت.
زۆربــەی پێشــمەرگەکان دەچنــە ســەربان و لــەوێ دەخــەون.
تەنیــا کەســێک لــە بەردەرکــەی قــەاڵ نیگابانــە .دەی
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هاتووچۆکانیــش تــا کاتژمێــر ســێ تــەواو دەبــێ .ئێمــە پــاش
کاتژمێــر ســێ دەیبەینــە دەرێ و بــن دیــوارە و بن دیواردەڕۆین
و بــە ئارامــی کارەکــە جێبەجــێ دەکەیــن.
زانــا بــڕوای بــە گوێچکــە و چــاوی خــۆی نەدەکــرد .ســابیر
چایچییەکــەی ئۆرگانــی ئامــوزش ئــەم دڕندەیــە بــووە و دوو
ســاڵە لــە نێــو حیزبــدا دێــت و دەچــێ .چــاوی لــە دەمــی کاوە
بــڕی .تەنیــا هیــوای زانــا ،ویژدانــی کاوە بــوو .ویژدانــی بــێ
و ئــەم کارە نــەکات.
دیســان لــە گــەڵ کاوە نیگایــان لــە یەکتــر گیــرا.
فرمێســکێک بــە گۆشــەی چــاوی زانــادا خوشــییە خــوارێ
و کەوتــە ســەر موکێتــی ژوورەکــە .کاوە فرمێســکەکەی
بینــی .هەســتا ســەرپێ و گوتــی :مــن ناتوانــم ئــەم کارە
بکــەم .تــۆ بیخنکێنــە .تــا دەچمــە دەرێ و جگەرەیــەک
دەکێشــم تــەواوی کــە .دەرکــەی کــردەوە و چــووە دەرێ.
کــە ڕۆیشــتە دەرێ .ســابیر وەک گورگێــک ســەیری
مــەڕ بــکات چــاوی لــە زانــا بــڕی .بــە هێواشــی هەســتا
ســەر پــێ و بــەرەو تەختــی خەوەکــەی کاوە چــوو .باڵنجێکــی
چڵکنــی بــەرگ شــین ،لــە ســەر تەختەکــە بــوو .هەڵیگــرت
و لــە ســەر ســەری زانــا ڕاوەســتا .زانــا بــەالی تەنیشــتدا
ڕاکشــابوو .وەریســووڕاندە ســەر پشــت .زانــا هەوڵیــدا ســەری
وەرســووڕێنێت ،بــەاڵم دەســتە زلەکانــی ســابیر دەموچاویــان
گــرت و بــە هەمــوو هێــزی خــۆی چەنــد مســتی لــە نێــو
دموچاویــدا .خوێــن لــە دمولووتــی فیچقــەی کــردە دەرێ.
نێودمــی پــڕ بــوو لــە خوێــن .پاشــان باڵنجەکــەی لــە ســەر
دموچــاوی دانــا و فشــاریدا .زانــا وەک مریشــکی ســەربڕاو
دەســتی بــە هەڵبــەز دابــەز کــرد .نزیــک دوو خولەکــی پــێ
چــوو تــا لــە جووڵــە کــەوت.
ســابیر بــۆ دڵنیــا بــوون باڵنجەکــەی هــەر النەبــرد .بــۆ
خــۆی لەســەر باڵنجەکــە دانیشــت و جگەرەیەکــی دەرهێنــا
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و هەڵیکــرد.
دوو ســێ جــار المپەکــە هەڵبــوو و کــوژاوە .ئــەوە نیشــانەی
ئــەوە بــوو کــە بــە زوویــی ماتۆڕەکــە دەکوژێننــەوە .کاوە بــە
پەلــە هاتــەوە ژوورێ .بــە بینینــی ســابیر لــەم دۆخــەدا ،شــێت
و هــار بــوو .خــۆی پێــدادا و وەبــەر مســت و شــەقیدا .ســابیر
وەک منداڵێــک کاوەی تونــد گــرت و نەڕانــدی ئــەوە بــۆ
شــێت بــووی؟
کاوە گوتــی :ســەگباب کوشــتت کوشــتت بــۆ لەســەر
دموچــاوی دانیشــتووی؟
ســابیر قاقــای کێشــا و پاڵێکــی پێوەنــا و گوتــی :الچــۆ تــا
تۆشــم نــەگاوە .ماتــۆڕی بەرقەکــەی قــەاڵ بــە یەکجــاری
کــوژاوە و بــێ دەنگــی باڵــی بەســەر قــەاڵدا کێشــا.
کاوە المپێکــی شــارژی بچوکــی لــە بــن تەختەکــەی
دەرکێشــا و هەڵیکرد .تیشــکێکی کەم ژوورەکەی ڕووناک
کــردەوە.
ســابیر لــە ســەر تەختەکــەی کاوە درێــژ بــوو .کاوەش
لــە پەنــا تەرمــی زانــا ڕاکشــا .خولەکــەکان بــە هێواشــی
تێدەپەڕیــن .کاوە هەســتی دەکــرد لــە نێــو ســەریدا دەهــۆڵ
دەکوتــن .دەنگــی پرخــەی ســابیر دەهــات .لــەم هەمــوو بــێ
خەیاڵییەی ســابیر ســەری ســوڕما .هەســتی دەکرد مێشــکی
بەســتوویەتی .چاوەکانــی لــە ڕەشــەوە دەهــات .دەســتی ســڕ
ببــوو .درێــژی کــرد .دەســتی لــە دەســتی ســاردی زانــا درا.
ڕاچڵەکــی .وەرســووڕا و پشــتی لــە تەرمەکــە کــرد .بــە پێــی
پالنــی پێشــوو دەبوایــە تــا پــاش کاتژمێــر ســێ چــاوەڕێ
بمێننــەوە.
پێڵــووی چــاوی وردە وردە قــورس بــوو .گوێــی لــە دەنگــی
زانــا بــوو بانگــی دەکــرد .وەرســووڕا و ســەیری زانــای
کــرد .لــە قــەراغ شــەقامی ســەهۆڵەکە بــوون .هــەر یەکــەی
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بیرەیەکــی ســاردیان بــە دەســتەوە بــوو .لــە ســەر بلوارەکــە
دانیشــتبوون .کاوە گوتــی :بەیــادی ســەدی ســاباڵغێ .زانــا
قوتووەکــەی هەڵێنــا و گوتــی :خــۆش بــی کاکــە.
لــە نــەکاو دەنگــە دەنگێکــی زۆر لــە نێــو ڕێرەوەکــەوە هــات.
کاوە چاوی هەڵێنا .دەنگی فەرهادی ناســییەوە .وەرســووڕا.
بــە ســەر ســووڕمانەوە بینــی ڕۆژ بووەتــەوە و هــەر دووکیــان تــا
ئێســتا خەویــان لێکەوتــووە .دەرپــەڕی .بــە تــرس و دڵەڕاوکێــوە
بانگــی ســابیری کــرد و گوتــی :هەســتە قوڕمــان بەســەر
بــووە .ڕۆژ بووەتــەوە و قــەاڵ پــڕ پــڕە لــە خەڵــک.
8
چاویــان بەســتبوو ،ڕەحمانــی و دوو پێشــمەرگەی دیکــە
ســواری الندکرۆزێرێکیــان کــرد و بــەرەو ســنوور وەرێ
کەوتــن .نزیــک نوێــژی شــێوان و الی ئێــوارێ درەنگانێــک
گەیشــتنە شــوێنی مەبەســت .هــەر چــوار کەســەکە دابەزیــن.
چاویــان کــردەوە .کاوە قۆڵــی پێشــمەرگەیەکی گــرت
و ئیــان و بیــان گوتــی :زانــا وەرە بــا بڕۆیــن .ڕەحمانــی
ئامــاژەی بــە شــاخە بەرزەکــەی پێــش خــوی کــرد و گوتــی:
کاوە باوکــت و دایکــت لــە ســەر ئــەم شــاخە چاوەڕێتــن.
ئەودیــوی ئــەم کێــوە ســنووری ئێرانــە و ئێمــە لــەوە زیاتــر
نایەینــە پێشــێ .بــەاڵم کاوە وەک بڵێــی لــە دنیایەکــی
دیکەیــە و ئــاگای لــەو قســانە نییــە گوتــی :زانــا ئەوانــە
دەیانــەوێ مــن بکــوژن وەرە پێیــان بڵــێ مــن تــۆم نەکوشــتووە.
ڕەحمانــی ســەرێکی بــە نارەحەتییــەوە بــادا ولــە قەســتی
گوتــی :کاوە ،زانــا لەوبــەری کێوەکــە چاوەڕێتــە .کاوە بــە
بیســتی نــاوی زانــا دەســتی پێشــمەرگەکەی بــەردا و گوتــی:
زانا؟ پاشــان ســەیری شــاخەکەی کرد و پرســی :زانا لەوێیە؟
ڕەحمانی گوتی :ئا ئا زانا لەوێ چاوەڕێتە.
کاوە بــە ئارامــی وەســەر شــاخەکە کــەوت .ڕەحمانــی و
92

چیرۆکە نەنووسراوەکانی قاڕنێ (کۆمەڵە چیرۆک)

پێشــمەرگەکان گەڕانــەوە دواوە و لــە پەنــا ماشــێنەکە
ڕاوەســتان و ســەیری دوورکەوتنــەوەی کاوەیــان کــرد .وردە
وردە کاوە گەیشــتە نزیــک لووتکــەی شــاخەکە .وەرســووڕا.
بزەیــەک نیشــتە ســەر لێــوی .دووحەوتــوو لەوەپێشــی هاتبــووە
پێــش چــاو.
ســکرتێری دێمۆکرات بااڵ بەرز و قیت ،ڕانکوچۆخەیەکی
شــین لەبــەردا و حەیــدەری و حوســێنی و ڕەحمانــی ئەندامانــی
ڕێبەرایەتــی ،هــەر کامــە و کەواپانتۆڵــی خاکــی لەبــەردا
پێکــەوە هاتنــە ئــەو ژوورەی ئــەوی لــێ بــوو .حەیــدەری
دەمانچەیەکــی بــە نێــو قــەدەوە بــوو .کاوە بــە بینینیــان هەســتا
ســەر پــێ و باوەشــی بــە حوســێنیدا کــرد و پێــوەی نووســا و
مڵچــە مڵــچ ماچــی کــرد .گوتــی :ئاخــری هاتــی؟ ماڵتــە
چەنــدە درەنــگ هاتــی .ئەوانــە دەیانــەوێ بمکــوژن .دەڵێــن
تــۆم کوشــتووە .زانــا گیــان وەرە وەرەرە بۆیــان بگێــڕەوە مــن
تــۆم نــە کوشــتووە .لــە بیرتــە ســابیر  ...ســابیر تــۆی خکانــد.
جەبــاری ئیســکۆرتی ســکرتێر لێــی چــووە پێشــێ و پاڵێکــی
پێوەنــا و لــە حوســێنی دوور خســتەوە .کاوە لــە ڕادەبــەدەر کــز
ببــوو .چاوەکانــی بــە قووڵــدا ڕۆچووبــوون و قــژی درێــژ ببــوو
و ڕدێنــی هاتبــوو .لــە گــەڵ پاڵەکــەی جەبــاری کەوتــە ســەر
زەوی و گوتــی :وامەکــە ،پاڵــم پێــوە مەنــێ ،زانــا تــۆ خــودا
پێیــان بڵــێ  ...زانــا وەرە دانیشــە دوو بیــرەی ســاردم هێنــاوە
پێکــەوە بیخۆینــەوە.
ڕەحمانــی گوتــی :لــەو ڕۆژەی ئەمــە و ســابیریان لــە ســەر
تەرمــی زانــا گرتــووە .ئەمــە خــۆی لــە شــێتی داوە ،یــان بــە
ڕاســتی تێکەڵــی کــردووە و شــێت بــووە نازانیــن .وەک دەبینــن
بــە هەمــوو کــەس دەڵــێ زانــا .ڕۆژ تــا ئێــوارە دادەنیشــێ
و قســە لــە گــەڵ زانــای نــاو مێشــکی دەکات .لــە دورەوە
بــەردەوام لــە ژێــر چاودێریمانــدا بــووە .وا وێ دەچــێ بــە
ڕاســتی بــێ.
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کاوە دیســان گوتــی :زانــا وەرە بــا بچیــن لــەوێ دانیشــین،
شــتێکت بــۆ دەگێڕمــەوە.
دەســتی حوســێنی گــرت و ڕایکێشــا .دیســان جەبــاری فریــا
کــەوت و دووری خســتەوە .حەیــدەری گوتــی :ئەگــەر خــۆی
لــە شــێتی دابوایــە هــەر لــە مانگــی یەکەمــدا دەردەکــەوت
درۆ دەکات .ســابیر دانــی بــە تاوانەکەیــدا نــا و ســزای
کارەکەشــی بینــی .بــەاڵم کەســێک کــە بــاری دەروونــی
تێکچووبــێ ســزا بــدرێ و ســزا نــەدرێ ،چ تۆفیــری هەیــە؟
بــۆ ئــەو وەک یــەک وایــە ،بۆیــە پێــم وابــێ بەڕەڵــای بکەین
لــە هەمــوو شــتێک باشــترە.
ســکرتێر گوتــی :باشــە خــۆ ناکــرێ هــەروا بێڵیــن بــڕوات.
ســابیر دانــی بــەوە دانــاوە کــە لــە گــەڵ کاوە بــە تەمابــوون
پێلێنــۆم بتەقێننــەوە .زانایــان هــەر لەبــەر ئــەوە کوشــت ،چونکە
بــەم نهێنییــەی زانیبــوو.
ڕەحمانــی گوتــی :کاکــە ئێــوە هــەر بڕیارێــک بــدەن ئێمــە
وادەکەیــن.
حوســێنی گوتــی :وادیــارە شــۆکی تێهەڵدانــی دوای
تاوانەکــە شــێتی کــردووە .ئــەوە تــازە نابێتــەوە بــە بەشــەر.
شــەقێکی تێهەڵــدەن و وەدەری بنێــن.
ســکرتێر گوتــی :نــا باشــترە لــە باشــوور نەمێنــێ .پێــم باشــە
بنەماڵەکــەی ئــاگادار بکەینــەوە بێــن و لــە حاجــی ئۆمــەران
تەســلیمیان بکەینــەوە .بــۆ خۆیــان چــی لــێ دەکــەن بــا لێــی
بکــەن.
ڕەحمانــی گوتــی :زۆر باشــە ،کەوایــە ئاگاداریــان دەکەمەوە
و بــۆ خۆشــم بــە ماشــێنی حیــزب تــا حاجــی ئۆمەرانــی دەبــەم
و دەنێرمــەوە ئــەو دیــو.
کاوە قاقــا پێکەنــی .دەســتی وەک بڵندگــۆ لــێ کــرد و بــە
دەمییــەوە نــا و نەڕانــدی :هــۆی دەوگێــم ،چاکــم ڕەزگتــان نــا.
تــازە دەســتتان پێــم ڕانــاگات.
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ڕەحمانــی و پێشــمەرگەکان بــە بیســتنی ئــەم قســانە لــە
ماشــێنەکە دوور کەوتنــەوە و بــە پەلــە ڕوویــان لــە شــاخەکە
کــرد .کاوە بــە بینینــی ئــەم کارەی ئــەوان ،دیســان قاقــای
پێکەنــی گوتــی :مەگــەر تــازە گونــم بگــرن .هەنگاوەکانــی
خێراتــر کــرد و خــۆی گەیانــدە ترۆپکــی شــاخەکە و ئاودیــوو
بــووەوە .گڵۆپەکانــی شــاری یەکــەم دیمــەن بــوون کــە کاوە
دەیبینــی .بــێ گومــان گلۆپــەکان هــی خانــێ بــوون و ئــەو
تــازە گەیشــتبووەوە نــاو ئێــران .دوو هەنــگاوی دیکــە ڕۆیشــت.
لــە نــەکاو لەســەر جادەکــە چــاوی بــە تاکســییەکی برازیلــی
کــەوت .چۆکــی لــەرزی .ســەیری خــوارەوەی جادەکــەی
کــرد .چەنــد کــەس لــە پەنــا تویووتایــەک ڕاوەســتا بــوون.
لــە دوورەوە خالیــد فەتاحــزادە فەرمانــدەی پارێــزگاری حیزبــی
ناســییەوە .بااڵبــەرز و تیژکەڵــە لــە پەنــا ســێ کــوڕی دیکەی
چــەک بــە شــان ڕاوەســتابوو .کاوە بــە نیگەرانییــەوە ســەیری
ناوچەکــەی کــردەوە .ئێســتا شــارەکەی بــاش باش ناســیییەوە.
تــازە تێگەیشــت لــە کوێیــە .فەتاحــزادە بــە هێواشــی دەســتی
بــەرز کــردەوە و ئامــاژەی بــە کاوە کــرد بچێتــە پێشــێ.
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گیتارژەن
1
ســەرەتا وایزانــی گوێــی لــە گۆرانییەکــی تورکییــە ،بیــری
بــۆ ئــەوە چــوو کــە ئــەو ســۆزەی لــەو گۆرانییــە دایــە چەنــد
ئاشــنایە ،بیــری لــەوە کــردەوە هونــەر پــردی پێوەنــدی نێــوان
هەمــوو گەالنــە .هەوڵیــدا زیاتــری گــوێ لــێ بــێ .دەنگــی
گیتارەکــە بەســەر وشــەکاندا زاڵ بــوو و گۆرانییەکــەی
گــوێ لــێ نەدەبــوو .یەکــەم وشــەی کــە بــاش گــوێ لــێ
بــوو .دەالال مــن بــوو .موچورکێکــی پێــدا هــات .چاوەکانــی
زەق بوونــەوە و بــە سەرســووڕمانەوە گوتــی :کــوڕە خــۆ ئەمــە
کــوردە.
ســەیرێکی کاتژمێرەکــەی کــرد .کاتژمێــر دووی بەیانییــە.
هەوڵیــدا بزانێــت ئاراســتەی دەنگەکــە کوێیــە .دراوســێی
ســەرەوەیە .نــا دراوســێی خوارەوەیــە ،یــان لەوانەیە دراوســێکانی
تەنیشــتی بــن .ئاراســتەی دەنگەکــەی بــۆ نەدەبینــراوە .بەپەلە
هەســتا ســەر پــێ و چــووە چێشــتخانەکە .لــەوێ دەنــگ
نەدەهــات .کەوایــە دەنگەکــە لــە الی دراوســێی چەپــەوە دێ.
بــە ئارامــی دەرکــەی دەرەوەی کــردەوە .المپــی نێــو
کۆردیدۆرەکــە هەڵبــوو .دەیەویســت بزانــێ دەنگەکــە لــە
کوێــوە دێ .بــێ دەنگــی بەســەر هەمــوو ئاپارتوومانەکــەدا
زاڵ بــوو .تەنیــا دەنگێــک کــە گوێــی لــێ دەبــوو ویــزە
ویــزی المپەکــەی ســەرەوە بــوو .بــە هێواشــی دەرکــەی
داخســت و هاتــەوە ژوورێ .چــووەوە ژووری خەوەکــەی
و گوێــی بــە دیوارەکــەوە نووســاند .ئەمجــار دڵنیــا بــوو
دراوســێی تەنیشــتیەتی .دۆزینــەوەی کوردێــک لــە تاراوگــە،
ئەویــش کوردێکــی هونەرمەنــد ئۆقــرەی لــێ هەڵگرتبــوو.
لــە خۆشــیان نەیدەزانــی چــی بــکات .ئاخــری خــۆی پــێ
ڕانەگیــرا وهاتــە دەرێ و لــە دەرکەیــدا .چەنــد جــاری لــە
96

چیرۆکە نەنووسراوەکانی قاڕنێ (کۆمەڵە چیرۆک)

دەرکــەدا .کــەس دەرکــەی نەکــردەوە .گوێــی بــە دەرکەکــەوە
نووســاند .هیــچ دەنگێــک نەدەهــات .بیــری لــەوە کــردەوە،
لەوانەیــە ترســابێ و خــۆی مــات کردبــێ ،وەک ئــەوەی پێــی
ناخۆشــە بــەم نیوەشــەوە دەنگــە دەنــگ ســاز بــووە .شــەقێکی
لــە دەرکەکەیانــدا و دیســان چــاوەڕێ مــاوە .دیســان هیــچ
دەنگێکــی گــوێ لــێ نابــێ .تەنیــا گوێــی لــە دەنگــی ویــزە
ویــزی المپەکــەی میچەکــە دەبــێ.
بــە ناچــاری هاتــەوە ژوورێ .لــە گــەڵ ئــەوەی پێــی
نایــەوە ژووری خەوەکــەی گوێــی لــە دەنگــی گیتارەکــە
بــووەوە .بەپەلــە هاتــەوە دەرێ .دیســان ویــزە ویــزی المپەکــە
وهیچیتــر .بــە سەرســووڕمانەوە تێگەیشــت ئــەم دەنگــە تەنیــا
لــە ماڵــی ئــەو و تەنیــا لــە دیــوی خەوەکــەی دەبیســترێ.
گوێــی بــە دیوارەکــەوە نووســاند .دەنگــی ژنێــک ڕایچڵەکاند
کــە گوتــی :بەخۆشــیت .گیتارژەنەکــە دەســتی کــردەوە بــە
چرینــی گۆرانییەکــی تــازە.
باران بارانە
باران بارانە
نم نم تەڕمی کرد
چاوەکەت نەسرین لە دین دەرمی کرد
لە دین دەرمی کرد
لە دین دەرمی کرد یار.
2
کــەڕەی بەیانــی لەبــەر دەرکــە ،حەقــی بینــی .حەقــی
پیرەپیــاو بەکاربــاری بیناکــە ڕادەگەیشــت و لەبەرانبــەردا
کرێــی نــەدەدا.
چــووە پێشــێ و ســاوی کــرد و وەبیــری هێنــاوە کێیــە و
پێــی گــوت کاری پێیەتــی .حەقــی گوتــی :شــەوێ وەرە
دادەنیشــین و قســە دەکەیــن.
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ئــەو تــا ئێــوارە دەیتوانــی زۆر کار بــکات .دەیتوانــی بچێتــە
کیشــای پــارک و چەنــد کاتژمێــر دانیشــێ و ســەیری
خەڵکــی بــکات .دەیتوانــی تــا گەڕەکــی کۆزەیکەنــد بــە
پێیــان بچــێ و بێتــەوە .دەیتوانــی بچێتــە ســێ ڕێیانــی ئانــکارا
و لــە سەرکورســییەک دانیشــێ و خــۆی لــە خەیاڵــدا نووقــم
بــکات.
بــەاڵم ئــەو تەنیــا دەیەویســت گیتارژەنەکــە بناســێ .ئــەو
پێویســتی بــە کوردێــک هەبــوو پێکــەوە دانیشــن وقســە بکەن.
قســە بکــەن ،قســە بکــەن .تــا مانــدوو دەبــن .دواتــر پێکــەوە
بیــری کوردســتان بکــەن و ئــاخ هەڵکێشــن .ئــەو گیتارەکــەی
دەربێنــێ و بارانــە و بارانــە ئــەی هــەوای چۆمــی مەجیدخانی
بــۆ بڵــێ و ئــەم بگــری .بــۆ ئــەوە بگــری بــۆ تــا لــە کوردســتان
بــوو نەچــوو چۆمــی مەجیدخــان ببینــێ.
ناســینی گیتارژەنەکــە بــۆ ئــەو لــە نانــی شــەو گرینگتــر
بــوو .لەوانەیــە ئەویــش بخواتــەوە .ئــا دەخواتــەوە ئەونــێ گوێــی
لــێ بــوو ژنەکــە گوتــی :بەخۆشــیت .ئــەو ژنــی هەیــە .کــێ
دەڵــێ لــە گــەڵ دەمڕووتێکــی وەک ئــەم دەبێتــە هــاوڕێ؟
لەوانەیــە چەنــد منداڵیشــی هەبــێ و فریــا نەکــەوێ دانیشــێ
و بارانــە و بارانــە بــۆ ئــەم بڵێــت .دەی باشــە ئــەی ئەگــەر
وانەبــوو چــی؟ ئەگــەر بــوو بەهاوڕێــی و لــە گەڵــی تــا ســێ
ڕێیانــی ئانــکارا هــات و دانیشــتن و پێکــەوە ســەیری جادەیــان
کــرد چــی؟
کلیلەکــەی خســتە نــاو قفڵــی دەرکــەوە و بــە ئارامــی
دەرکەی کردەوە و گەڕاوە ژوورێ .چووە ژووری خەوەکەی
و لەســەر جێگاوبانەکــەی دانیشــت و گوێــی بــە دیوارەکــەوە
نووســاند .هیــچ دەنگێــک نەدەهــات .جــا دەنگــی چــی بــێ؟
تــا بەیانــی قســەیان کــرد و گیتاریــان لێــدا وخواردیانــەوە
و گۆرانیــان گــوت .ئــەی باشــە بــۆ ئــەم گوێــی نــەدا بــە
قســەکانیان بزانــێ دەڵێــن چــی؟ جــا دەڵێــن چــی؟ دەڵێــن وەی
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لــە دەســت غەریبایەتــی .ئــاخ دووری ئــاخ .نــا کــێ دەڵــێ
وایــان دەگــوت؟ ئــەو هێنــدە گوێــی دابــووە گیتارەکــە گوێــی
نــەدا قســەکانیان .نــەدی بــدی گیتارنەدیتــوو .گیتــارە
گیتــار!!!! لــە یوتیــوب بنووســە گیتارهــەزار گیتارژەنــت بــۆ
دێنــێ.
بــەاڵم جیاوازییەکــەی ئەوەیــە کــە ئــەوان هیچیــان دراوســێت
نیــن .هیچیــان نازانــن هــەوای چۆمــی مەجیدخــان چۆنــە.
هێنــدەی گــوێ بــە دیوارەکــەوە نووســاند و گوێــی لــە هیــچ
نەبــوو .وردە وردە پێڵــووی چــاوی قــورس بــوون و خــەوی لــێ
کەوت.
بــە دەنگــی گیتارەکــە وەخەبــەر هــات .هەمــوو گیانــی ڕەق
ببــوو .بــۆ خۆشــی بــە زەحمــەت بــڕوای دەکــرد گوێــی بــە
دیوارێکــەوە نووســاندبێ و بــە درێژایــی ڕۆژێــک خەوتبێــت.
دوێنــێ شــەوێ تــا بەیانــی نەنووســتبوو.
لــە برســان قــووڕەی زگــی دەهــات و بــە ناچــاری هەســتا
و المپەکــەی هەڵکــرد و دانیشــت .چــووە چێشــتخانەکە
ودەرکــەی بەفرگــرە کۆنەکــەی کــردەوە .تەنیــا شــتێک کــە
هــەی بــوو هێلکــە بــوو ،کەچــی ئــەو هەرچــاوی گێــڕا ،وەک
بیــەوێ شــتێکی دیکــە بخــوا .حەقــی پیرەپیــاوی وەبیرهاتەوە.
بــە پەلــە هێلکەکــەی کــردە نێــو تاوەیەکــەوە و چــاوی بڕییــە
نێــو تاوەکــەوە و گوێیەکانــی بــۆ قرچــە قرچــی هێلکــە و
ڕۆنەکــە شــڵ کــردن .پاشــان بەســەرە قامکەکانــی کەمێکــی
خــۆی پێــدا کــرد.
3
حەقــی کــە دەرکــەی کــردەوە .پشــتە ســەری تەنیــا
تاریکــی دەبینــرا .بــە سەرســووڕمانەوە گوتــی :ئیلکتریــک
نییــە؟ حەقــی گوتــی :بــا هەیــە ،بــەاڵم گرانــە لــە ژوورێ
تلویزێۆنەکــەم پێکــردووە .پێویســت نــاکات لەمــپ هەڵبکــەم،
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ژوورێ ڕووناکــە ،وانییــە؟
ئــەو بــە کوێــرە کوێــر چــووە ژوورێ و دەســتی بــە دیوارەکەوە
گــرت و بــەدوای حەقیــدا وەرێ کــەوت .هەســتی دەکــرد
دەچێتــە نێــو ئەشــکەوتەوە و لــە خــوڕا چــاوەڕێ بــوو گوێــی
لــە دەنگــی فڕینــی شەمشــەمە کوێــرەکان بــێ.
حەقــی کــە دەرکــەی ژوورێکــی کــردەوە .چەنــد تاڵــە
تیشــکی الواز بەردەمیــان ڕوونــاک کــرد و بــە یارمەتــی
ئــەوان بــە پەلــە خــۆی گەیانــدە ژوورێ .چاوێکــی بــە
هۆدەکــەدا خشــاند .دەتگــوت کــەر هەڵیخســتووەتەوە .هــەر
کەلوپەلــەی بــە الیەکــدا کەوتبــوون .حەقــی فەرمــووی
دانیشــتنی کــرد و ئەویــش نابــەدڵ لــە پەنــا حەقــی لــە ســەر
کورســییەکی پالســتیکی دانیشــت .گوتــی :ئــەی کــەی
المپــەکان هەڵدەکــەی؟ حەقــی پێکەنــی گوتــی :کاتژمێــر
نــۆ تــا یــازدەی شــەوێ .دواتردەخــەوم.
پاشــان تلویزیۆنەکــەی بــێ دەنــگ کــرد و بــە هێواشــی
دەســتێکی بــۆ چاویلکەکــەی بــرد و لــە ســەر لووتــی بڕێــک
شــوێن گۆڕکێــی پــێ کــرد و بــە بزەیەکــەوە گوتــی :دەی
فەرمــوو چ کارێکــت هەبــوو؟
گوتــی :مــام حەقــی لــە قاتــی ســەرێ ،ماڵــی بیســت و ســێ
کێــی تێدایە؟
حەقی گوتی :چی بووە؟
گوتی :حەز دەکەم بیانناسم ،وابزانم ئەوانیش ئێرانین.
بزەکــەی حەقــی بــە لێوییــەوە ویشــک بــوو و کەوتــە
خــوارێ .ئــەو بەربوونــەوەی بزەکــەی بینــی و تــا کەوتــە ســەر
کاشــییەکان و وردوخــاش بــوو ســەیری کــرد .پاشــان چــاوی
هەڵێنــا وهەوڵیــدا ســەیری نێــو چاوەکانــی حەقــی پیــرە پیــاو
بــکات ،بــەاڵم تەنیــا تیشــکدانەوەی تلویزیۆنەکــەی بینــی.
بــێ دەنگییەکــی ناخــۆش بــە ســەر ژوورەکــەدا زاڵ ببــوو .لــە
قەســتی کۆخــی و جووڵەیەکــی بــە کورســییەکەی کــرد.
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حەقی گوتی :سەبارەت بەم ماڵە چی دەزانی؟
ترســێک خزایــە نێــو ڕوحییــەوە .هەســتی کــرد حەقــی
دەتوانــێ گرفتێکــی بــۆ دروســت بــکات .بــە ترســەوە گوتــی:
هیــچ نازانــم ،تەنیــا دەزانــم گیتارژەنــە و وەک مــن ئێرانییــە.
حــەزم کــرد بیانناســم .تــا ئێســتا دوو جــار چوومەتــە بــەر
دەرکەیــان و لــە دەرکــەم داوە .بــەاڵم دەڵێــی لــە مــاڵ نیــن.
حەقی گوتی :دەرکەت لێ ناکەنەوە؟
گوتی :نا.
حەقــی بــە نووکــی کەوشــەکانی شــەقێکی لــە لەتووکوتــی
بزەکەیــدا و گوتــی :ئــەوان لــە مێــژە دەرکــە لــە کــەس
ناکەنــەوە.
4
حەقــی گوتــی :تــۆ لێیــان تێدەگــەی؟ گوتــی :بەڵــێ.
دەســتی بــۆ گیرفانــی بــرد و موبایلێکــی نوکیــای کۆنــی
دەرهێنــا و ژمارەیەکــی گــرت و بــە گوێیــەوەی نووســاند.
پــاش کەمێــک گوتــی :عوســمان خێــرا خــۆت بگەیەنــە ئێــرە
لەوانەیــە ئەمشــەو بتوانیــن کێشــەی خانووەکــەت چارەســەر
بکەیــن.
ئەوگــەرووی ویشــک ببــوو .هەســتێکی ناخۆشــی بــۆ
دروســت ببــوو .بــە منگــە منگــەوە گوتــی :مــن خــۆم ناخەمــە
کێشــەی نێــوان ئێــوە و ئەوانــەوە .حەقــی هەســتا ســەر پــێ و
المپەکــەی هەڵکــرد و کورســییەکەی بــە کورســییەکەوەی
نووســاند و بــە دەنگێکــی هێــواش گوتــی :پەلــە مەکــە.
ئــەو گوتــی :باســی پەلــە کــردن نییــە ،مــن نامــەوێ کێشــەم
بــۆ دروســت بــێ .حەقــی گوتــی :تــۆ لــە مێــژە کێشــەت بــۆ
دروســت بــووە ،تــۆی ئێرانــی کێشــەت نەبــێ لــە تورکیــە چــی
دەکەی؟
ئەوگوتــی :بــەاڵم ئــەوە کێشــەیەکی تاکەکەســییە ،مــن
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نەدیــوو و نەناســیوو خــۆم لــە کێشــەی کابــرا هەڵناقورتێنــم.
حەقــی بڕێــک هەســتی توڕەیــی بەســەریدا زاڵ ببــوو ،بــەاڵم
دانــی بــە جەرگیــدا نــا و بــێ دەنــگ چــاوی تێبــڕی .چەنــد
چرکــە دەمــی کــردەوە قســەیەک بــکات ،بــەاڵم پەشــیمان
بــووەوە .ویســتی دەنگەکــە قــووت بــدا ،بــەاڵم چەند وشــەیەک
لــە نێــوان ددانەکانــی خۆیــان کێشــا دەرێ و بازیانــدا خــوارێ.
ئــەو دیتــی .وشــەکان هەرپەلــە مەکــە بــوون .بەربوونــەوە ســەر
عــەرزی و بــە خێرایــی بــەرەو ئــەو دەســتیان بــە ڕاکــردن کــرد.
کــە دەنگــی دەرکــە هــات .حەقــی پێــش ئــەوەی بچــێ دەرکــە
بکاتــەوە .بــە پانییــەی پێــی القــی لەســەر وشــەکان دانــا
و وەک قالونچــە بکــوژێ پانــی کردنــەوە و پاشــان بــەرەو
دەرکەکــە چــوو.
عوســمان کــە هاتــە ژوورێ .ئــەو پیاوێکــی پیــری
ســوورکارەی بااڵبــەرزی کوێــرە مووشــەی بینــی کــە دەســتی
بــۆ ڕاداشــت و گوتــی :عوســمانم.
بــە بــێ تاقەتییــەوە تۆقــەی لــە گــەڵ کــرد و گوتــی:
ســامڕانم .عوســمان بــۆ ئــەوەی باشــتر تێبــگات ،دەســتی
بــردە پشــتی گوێچکــەی و گوتــی :کامــڕان؟ گوتــی :نــا
ســامڕان .عوســمان دیســان گوتــی :گوتــت کامــڕان؟ ئــەو لــە
ناچــاری گوتــی :ئــا کامــڕان.
عوســمان کــە دانیشــت گۆچانەکــەی لــە نێــوان القەکانیــدا
ڕاگــرت و هــەردوو بــەری دەســتی لە ســەر قەفــی گۆچانەکە
دانــا و گوتــی :بــە خێرهاتــی کامــڕان.
5
دەنگــی پیرانــەی عوســمان ئــەوی ســڕ کردبــوو .پــاش
ماوەیــەک گوتــی :ســوپاس .عوســمان گوتــی :کامــڕان
خەڵکــی کوێــی؟
ئــەو بــێ ســێ و دوو کــردن گوتــی :ئ ێرانیــم .گوتــی:
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فارســی ،عەرەبــی ،تورکــی؟
گوتی :فارسم.
گوتــی :هەتیــوو بــۆ درۆ دەکــەی؟ ئــەو ژن و مێــردە کــوردن،
یــان لێیــان تێناگــەی ،یــان دەبــێ تــۆش کــورد بی.
ئــەو ســوورهەڵگەڕا و ســەری بــەرداوە و هێــواش گوتــی:
ترســام بڵێــم کــوردم .لێــرە هەمــوو ڕقیــان لــە کــوردە.
عوســمان هەســتا ســەرپێ و گوتــی :دیــارە هەمــوو نــا .پێــش
شــەڕی یەکــەم نێوانمــان باشــتریش بــوو و دۆســتایەتیمان
زیاتــر.
ســامڕان ســەری هەڵێنــا و ســەیری کــرد و لــە دڵــی خۆیــدا
گوتــی :بــە درۆتــدا ڕیــم تــۆ پێــش شــەڕی یەکــەم . ...
عوســمان گوتــی :بەڵــێ کامــڕان مــن ئــەوکات پیاوبــووم .مــن
دواییــن نــەوەی ســیحربازەکانی کۆشــکی عوســمانیم .دەزانــی
ســیحر چییــە؟
ســامڕان فشــەی بــە قســەکانی هــات و هەســتا ســەر پــێ
و گوتــی :دەی شــەوێکی خــۆش بــوو خۆشــحاڵ بــووم لــە
ناســین ...
عوســمان نەڕانــدی دانیشــە ،مــن پێــت دەڵێــم کەنگێ بڕۆی.
لــە گــەڵ قسەکەشــی گۆچانەکــەی فرێــدا ســەر ئــەرزی.
گۆچــان بــوو بــە مارێکــی ڕەش و هەشــاوڵی بــۆ ســامڕان
هێنــا .ســامڕان لــە ترســان بەربــووەوە ســەر کورســییەکە و
دانیشــتەوە.
عوســمان کلکــی مارەکــەی گــرت و هەڵیهێنــا .مــار لــە
دەســتی هــااڵ و ســەری لــە ســەر مەچەکــی دانــا .پاشــان
مارەکــە دەمــی کــردەوە و دەنگــی عوســمان لــە دەمــی مارەکە
هاتــە دەرێ و گوتــی :لێــم پرســی دەزانــی ســیحر چییــە؟
ســامڕان ڕەنــگ بــە ڕووییــەوە نەمــا بــوو ،بــە الڵــە پەتەییــەوە
تفــی نێــو زاری قووتــدا و گوتــی :بەڵــێ .مارەکــە گوتــی:
ئــەو خانــووە تەلەســم کــراوە .تــۆ دەزانــی تەلەســم چییــە؟
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گوتی :بەڵێ
گوتــی :ئافــەرم ،وەرە بــا بچینــە ســەرێ .زۆر شــت هەیــە
کــە دەبــێ بــۆت بگێڕمــەوە.
کــە گەیشــتنە بەردەرکــەی خانووەکــە ،عوســمان کلیلــی
دەرهێنا و دەرکەکەی کردەوە و هەرســێکیان چوونە ژوورێ.
ســامڕان بینــی ئــەم خانــووە ڕێــک دەڵێــی خانووەکــەی
خۆیەتــی .تەنیــا ئەوەنــدە نەبــێ پــڕە لــە کەلوپــەل و زۆر
ڕێکوپێکتــر ڕاخســتراوە .عوســمان گوتــی :هــەر وەک
دەبینــی .ئــەم خانــووە خانووەکــی ئاســاییە .تەمەنــی ئــەم
خانــووە دەگەڕێتــەوە بــۆ چــل ســاڵ لەوەپێــش .چــل ســاڵ پێــش
ئێســتا ئێــرەم کڕییــەوە .ژن و پیاوێکــی جحێــڵ کــە پــاش
ئینقالبــی ئێــران ڕایانکردبــوو وهاتبوونــە ئێــرە ،بــۆ مــاوەی
مانگێــک ئــەم خانــووەم بــە کــرێ دانــێ ،بــەاڵم ئێســتا چــل
ســاڵە لێــرەن.
6
دەنگــی عوســمان لەنێــو مێشــکیدا دەنگــی دەداوە .چــل
ســاڵە لێــرەن .یانــی چــی چــل ســاڵە لێــرەن؟ کــێ وای لــێ
کــردوون؟ باشــە ئــەو دەبــێ چــی بــکات؟ بــۆ بەودەڵێــن؟
ڕووی کــردە حەقــی پیــرە پیــاو وگوتــی :کــێ وای بەســەر
هێنــاون .حەقــی ویســتی دەم بکاتــەوە .عوســمان بــە دەســتی
ئامــاژەی بــە حەقــی کــرد کــە بــێ دەنــگ بــێ .پاشــان
گوتــی :ئێمــەش ئەوەمــان دەوێ .ئــەم خانــووە لــە بــواری
مادییــەوە گرینگییەکــی ئەوتــۆی نییــە ،بەاڵم شــکاندنی ئەم
تەلەســمە بــۆ ئێمــە گرینگــە .ئێســتا لەوانەیــە بڵێــی بــۆ منیــان
هەڵبــژاردووە؟ بــەم هۆکارانــە تۆمــان هەڵبــژاردووە .یەکــەم
تورکیزانــی چاکــی ،دووەم کــوردی وهاوزمانتــن و ســێهەم
و لــە هەمووشــیان گرینگترئەوەیــە کــە گوێــت لــە دەنگیــان
دەبــێ و زۆر لەوانەیــە بتوانــی بیانبینــی و لەوانەیــە بتوانــی لە
104

چیرۆکە نەنووسراوەکانی قاڕنێ (کۆمەڵە چیرۆک)

کاتــی خــەودا قسەشــیان لــە گــەڵ بکــەی .تێگەیشــتی؟ لــەو
چــل ســاڵەدا زۆرکەســمان هێنــا ،بــەاڵم بەداخــەوە ،یــان کــورد
بــوون ،بــەاڵم گوێیــان لــەوان نەدەبــوو ،یــان تــورک بــوون و
گوێیــان لــەوان دەبــوو ،بــەاڵم کوردییــان نەدەزانــی ،یــان کــورد
بــوون و گوێیــان لــەوان دەبــوو ،بــەاڵم تورکیــزان نەبــوون .تــۆ
هەمــوو مەرجەکانــت تێدایــە.
ســامڕان بــە دڕدۆنگییــەوە گوتــی :ئەگــەر نەیکــەم چــی
دەبــێ؟  ،یــان ئەگــەر بیکــەم چــی بــە مــن دەبڕێــت؟
عوســمان گوتی :ئەگەر نەیکەی تەحویلی پولیســت دەدەین
ودەڵێیــن ئــەوە پــێ کاکایــە ،بــەاڵم ئەگــەر بیکــەی تــا لــە
تورکیــەی ژیانــت دابیــن دەکەیــن و کــرێ خانوووجلوبــەرگ
و خوردوخۆراکــت لــە ســەر ئێمەیــە.
سامڕان گوتی :باشە من دەبێ چی بکەم؟
عوســمان گوتــی :تــا کۆتایــی ئــەم باســە دەبــێ لــەم خانــووەدا
بــژی .بــە ڕۆژو بــە شــەودەیانبینی و ئــاگات لەوانــە .لــە
کاتــی خەویشــدا دەتوانــی قســەیان لــە گــەڵ بکــەی .ئــەوەی
بــە چــاو دەیبینــی .ژیانــی ئــەم مانگەیانــە کــە چــل ســاڵ
لــەوە پێــش لێــرە بوویانــە .ئــەم مانگەیــان دووپــات دەبێتــەوە.
لــە ســاڵدا دوازدە جــار دەتوانــی ئــەم مانگەیــان ببینــی ،بــەاڵم
لــە خــەودا تــۆ ئــازادی و شــتی نــوێ دەبینــی .ئێمــە شــتە
نوێیەکانمــان دەوێ.
7
ســامڕان حەپەســاو لــە دارودیواروعوســمان و حەقــی
دەڕوانــی و بــڕوای بــە ڕوودانــی وەهــا بەســەرهاتێک
نەدەکــرد .ئەگەربوونــە مــاری گۆچانەکــەی بــە چــاوی
خــۆی نەبینیبوایــە بــێ دوو دڵــی بــە تاوانــی گاڵتــە پێکــردن
شــکایەتی لــێ دەکــردن .هەمــوو وزەی خــۆی لــە لێویــدا کــۆ
کــردەوە و ڕووی لــە حەقــی کــرد و گوتــی :یانــی ئەوانــە
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زینــدوون؟
حەقــی پێکەنــی و گوتــی :نــا نەمــاون ،هــەر ئــەو ســاڵە لــەم
ژوورەدا بــە چەقــۆ لەتوپەتیــان کــردن .گۆڕەکەشــیان لێرەیــە.
ســبەی پێــت خــۆش بــوو بچــۆ بیانبینــەوە ،فەریبــا و حەســەن.
قەتیــش دەرنەکــەوت کــێ کوشــتوونی.
فەریبــا وحەســەن .ســامڕان چەنــد جــاری نــاوەکان دووپــات
کــردەوە .عوســمان گوتــی :کــەی دێیــە ئێــرە؟ گوتــی :ســبەی
دێــم .دەبــێ کەلوپەلەکانــم کــۆ بکەمەوە و بیانهێنم .عوســمان
کلیلێکــی بــۆ فرێــدا و ئــەو لــە حــەوا گرتییــەوە.
هەســتی دەکردهەســتی ســەبارەت بــەوان گــۆڕاوە ،یــان
لەوانەیــە مێشــکی تێکەڵــی کــردووە .ســەدان پرســیار
هورووژمیــان بــۆ هێنــاوە .ب اشــە ئەوانــە بــۆ هاتوونەتــە
ئێــرە؟ کــێ کوشــتوونی؟ ئــەی بــۆ ڕوحیــان نەگەیشــتووە بــە
ئاســوودەیی و ئــاوا ســەرگەردانن؟
کــە گــەڕاوە ماڵەکــەی خــۆی ،چــووە ژووری خەوەکــەی
و ســەری بــە دیوارەکــەوە نــا .خەمێکــی قــووڵ دایگرتبــوو.
خەمــی فەریبــا و حەســەنێک کــە نازانــێ کێــن وچیــان
بەســەرهاتووە .خەمــی گەلێکــی پەرتــەوازە و بــێ خــاوەن
گــەرووی دەکوشــی.
حەســەن دەســتی دابــۆوە گیتارەکــەی و گۆرانییەکــی
دەســت پێکردبــوو .ئــەو فرمێســکێک هێــواش بــە گۆنایــدا
تــکا خــوارێ و کەوتــە ســەرڕانی .فەریبــا گۆرانییەکــەی
لــە گــەڵ حەســەن دەگوتــەوە .ســامڕان گریانێکــی چــل ســاڵە
یەخــەی گرتبــوو .شــینێک بــۆ کوردێکــی گۆڕغەریــب.
ســبەی کە چووە قەبرســتانی کۆنی شــار و گۆڕەکەیانی
دیتــەوە .هیــچ گۆڕانکارییــەک بەسەرهەســتی شــەوی
ڕابردوویــدا نەهاتبــوو .ڕێــک وایدەزانــی هاتووەتە ســەر قەبری
خزمێکــی خــۆی .مــات و بــێ دەنــگ لــە پەنــا گــۆڕەکان
ڕاوەســتابوو و لــە خەیــاڵ ڕۆچــوو بــوو .جوانتــر کــە چــاوی لــە
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گــۆڕەکان کــرد .خــۆی بینــی لــە نــاو گۆڕەکــەدا ڕاکشــاوە.
هێــواش لــە پەنــا گــۆڕی حەســەن چۆکــی دادا وڕاکشــا.
هەســتی چارەنووســێکی هاوبــەش تووشــی چەقووچــۆ و
لــەرزو نۆبەتــی کردبــوو .ســەرمایەک جەســتەی داگرتبــوو.
دەســتی درێــژ کــرد و گۆڕەکــەی حەســەنی لــە بــاوەش کــرد.
8
ژنێــک گوتــی :کاک ســامڕان هەڵناســتی؟ ئــەو چــاوی
هەڵینــا .کەســی نەبینــی .گۆڕســتانێکی کۆنــی تەریــک و
دوو گــۆڕی بــێ نازوئــەو .هەســتا ســەرپێ و خــۆی تەکانــد.
لــە پارکــی تەنیشــت گۆڕســتانەکە کوڕوکچێکــی گەنــج
لــە سەرکورســییەک دانیشــتبوون و دەمیــان لــە نــاو دەمــی
یەکترنابــوو .هەوڵیــدا بــێ ئــەوەی زەق زەق ســەیریان بــکات.
بــە تەنیشــتیان دا تێپــەڕێ .مەلــی خەیاڵــی دیســان فــڕی و
تەنیــا جەســتەی بــوو کــە لــەوێ بــوو .هێشــتا نەگەیشــتبووە
پارکەکــە دیتــی کچەکــە چــووە ســەر جۆالنەکــە دانیشــت و
کوڕەکــە پاڵــی پێــوە نــا .دەنگــی قاقــا و پێکەنینیــان لــە پەنــا
بــێ دەنگــی گۆڕســتانەکە دیمەنێکــی ناخۆشــی بــۆ ســامڕان
دروســت کردبــوو.
کــە گەیشــتە حاندیــان ،بــە الچاوێــک ســەیری کــردن.
کــوڕە هاوتەمەنــی خــۆی بــوو و کچــەش منداڵــکارە دیــار
بــوو.
ســامڕان ،تەنانــەت بــە خەیاڵیــش نەیدەتوانــی خــۆی لــە
جیاتــی کــوڕە دانــێ و بیــر لــە دڵــداری بکاتــەوە .بــە قەســتی
لــە ڕێ الیــدا و بڕێــک ڕێگاکــەی لــەوان دوور خســتەوە،
بــەاڵم بیســتنی وشــەی تونــد تونــد دەی ،لــە زاری کچــە بــووە
هــۆی ئــەوەی زیاتریــان ســەرنج بداتــێ و لێیــان ورد بێتــەوە.
کــوڕە پاڵتۆێکــی درێــژی خۆڵەمێشــی و شــاڕواڵێکی
دەمپــا گوشــادی لەبــەر دابــوو .کچەکــەش شــاڕواڵێکی زەرد
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و کۆتێکــی لــی .مــۆدی قــژ و جلوبەرگیــان و کــوردی قســە
کردنیــان ،ســامڕانیان ناچــار کــرد لێیــان نزیــک بێتــەوە و لــە
پەنــا دیــواری پــارک حەپەســاو لێیــان بڕوانێــت.
کچەکــە گوتــی :حەســەن بەســە دادەبــەزم .حەســەن قاقــا
پێکەنــی و هــەروا پاڵــی پێوەدەنــا .ســامڕان چەنــد جــار چــاوی
هەڵگڵۆفــی تــا دڵنیــا بووەوەکــە خەیــاڵ نییــە وڕاســتین.
بــە ترســەوە چەنــد هەنگاویتــری هەڵێنــاوە و بــەرەو دەرکــەی
پارکەکــە وەرێ کــەوت و لــە دەرکەکــە چــووە ژوورێ .کــە
چــووە ژوورێ کەســی لــە پارکەکــەدا نەبینــی.
جۆالنێکــە هــەروا دەجــوواڵوە .قشــقەڕەیەک لــە ســەر
دارێکــی نێــو پارکەکــە دەســتی بــە قــارە قــار کــرد .ســامڕان
بــە خۆفــەوە چــاوی بــە نێــو پارکــەدا گێــڕا و بــە پەلــە لــەوێ
هاتــەدەرێ.
9
کــە هاتــەوە ژوورێ ،چــاوەڕێ بــوو فەریبــا وحەســەن لــە
ژوورێ ببینێــت ،بــەاڵم وانەبــوو .هــەر بــۆ خــۆی بــوو .ئــەو
شــەوە نــە دەنگــی گیتــاری بیســت و نــە کەســی بینــی.
خــەوی زڕا بــوو .لــە نەهاتــن و نەدیتنیــان نیگــەران بــوو.
کاتژمێــر ســێی شــەوێ بیــر بــۆ ئــەوە چــوو کــە لەوانەیــە
دڵیــان لێــی هێشــابێ .ئەوێــک کــە چەنــدە تامــەزرۆ بــوو لــە
گەڵیــان ئاشــنا بــێ و بیانبێنــێ ،ئەوێــک کــە ماڵەوماڵــی
کــرد و پرســیاری لــە خەڵکــی دەکــرد بــۆ ئــەوەی بیانناســێ،
ئەوێــک کــە هەســتابوو چووبــووە ســەر گۆڕەکەیــان و بــۆ
بێکەســیان گریــا بــوو و باوەشــی بــە گۆڕیانــدا کردبــوو و لــە
خەفەتــان لــەوێ خــەوێ لــێ کەوتبــوو  . . ...حــەق وابــوو
کــە ئەوانــی بینــی بترســێ و هەڵلــەرزێ و بــە غــاردان لێیــان
دوور کەوێتــەوە؟
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وەبیــری هاتــەوە کــە هاتبــووە ژوورێ تــا چەنــد کاتژمێــر
بــە ترســەوە چــاوی بــە دارودیــواردا گێڕابــوو ،تەنانــەت زۆر
گەمژانــە نێــو بەفرگرەکــە و دۆاڵبەکانیشــی ســەیر کردبــوو.
بــۆ خــۆی گــوت ئەگەرهێنــدە دەترســای بــۆ ماڵەکــەت
دەگواســتەوە؟ بــۆ وەک تورکــەکان کــە گوێیــان لــە دەنگــی
گیتارەکــە دەبــێ ،خانووەکــەت چــۆڵ نەدەکــرد؟ باشــە
جیــاوازی تــۆ و ئــەوان ئەگــەر لــە کــرداردا نەبــێ لــە چیدایــە؟
خــەم و شــەرمی ترســێکی بــێ مانــا شــلیان کــرد و وردە
وردە چاوەکانــی قــورس بــوون و کاتژمێــر چــواری بەیانــی
خــەوی لــێ کــەوت .لــە خــەودا بینــی ،حەســەن ڕووبــەرووی
ڕاوەســتاوە .دەســتی بــۆ تۆقــە درێــژ کــردووە و بــە پێکەنینــەوە
دەڵــێ :خراپمــان دەســت پێکــرد .وەرە بــا لــە ســەرڕاوە لــە
گــەڵ یەکتــر ئاشــنا بینــەوە .مــن حەســەنم .وەردەســووڕێ و
بــە قامــک ئامــاژەی بــە فەریبــا دەکات ودەڵــێ  :ئــەوەش
فەریبــای هاوســەرمە .فەریبــا لــەو کاتــەدا خەریــک بــوو
بــە ئارامــی بیرەیەکــی قووتــووی دەکــردە نێــۆ پەرداخێکــەوە.
ســەری هەڵینــا وگوتــی :ســاو ســامڕان خۆشــحاڵم بــە
ناســینت .حەســەن گوتــی :ئێمــە بۆکانیــن و وەک بزانــم
هاوشــاریتین.
10
ســامڕان بەیانــی کــە لــە خــەو هەســتا ،هێشــتاش بۆنــی
بیرەکــەی فەریبــای بــۆ دەهــات .لــە نێــو جێــگادا دەســتەکانی
درێژکــرد و خــۆی کێشــاوە و باوێشــکێکیدا .چــاوی لــە
میچەکــە بــڕی .هەســتی بــە شــەکەتی دەکــرد و پێــی خــۆش
بــوو کەمێکــی دیکــە بخەوێتــەوە ،بــەاڵم بــە دەنگــی فەریبــا
ڕاچڵەکــی .فەریبــا گوتــی :حەســەن خێراکــە دەبــێ بچینــە
پۆلیــس .ســامڕان ئەنیشــکی لــە سەردۆشــەگەکەدادا و لــە
ســەر تەنیشــت پــاڵ کــەوت و ســەیری کــردن .ســفرەیەک
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ڕاخســترابوو .هەردووکیــان دیــار بــوو نانــی بەیانیــان خواردبــوو
وئامــادەی ڕۆیشــتنە دەرێ بــوون .ســامڕان زانــی ئەگــەر
بیــەوێ لــە گەڵیــان وەدەرکــەوێ دەبــێ پەلــە بــکات.
بــە پەلــە ئاوێکــی بــە دەموچــاوی داکــرد و لــە ســەر
ســفرەکەیان دانیشــت .دەســتی بــۆ نــان بــرد و ویســتی بابۆڵــە
پەنیــر دروســت بــکات ،بــەاڵم دەســتی هــەروا لــە هــەوادا مــاوە.
دەســتی بــە ســفرەکەدا گێــڕا .بــۆی دەرکــەوت ناتوانــێ دەســت
لــە هیــچ شــتێک بــدات .ئــەوە ســفرەی ئــەو نەبــوو .ئــەوە
ســفرەی چــل ســاڵ لەوەپێشــی حەســەن و فەریبــا بــوو .بــە
حەســرەتەوە چاوێکــی بــە ســفرەکەدا گێــڕا .نــان و پەنیــر و
کــەرە و هەنگویــن دانرابــوو .لەبرســان قــووڕەی زگــی هــات.
الرە مــل هەســتا و چــوو دەرکــەی بەفرگرەکــەی کــردەوە.
بەفرگرەکــەش پــڕ بــوو لــە خــواردن ،بــەاڵم هەمــووی هــی
ئــەوان بــوو .تەنیــا ئەکمەکێکــی کــۆن هــی ئــەو بــوو دەســتی
بــرد وهێنایــە دەرێ ولەســەر کورســییەک دانیشــت وبــە بــێ
مەیلییــەوە بــۆ زاری بــرد .حەســەن ڕێــک هــات و لەســەر
ئــەو دانیشــت.
بە ترس و سەرســووڕمانەوە هەســتا ســەرپێ .حەســەن لەســەر
کۆشــی ئــەو دانیشــتبوو .ســامڕان بــەو تێکــەڵ بوونــەی
ژیانــی خــۆی و ژیانــی چــل ســاڵ لەوەپێشــی ئــەم ژن و مێــردە
زۆر ڕازی نەبــوو .حەســەن خەریکــی گــۆرەوی لــە پــێ کــردن
بــوو .ســامڕان گوتــی :کاک حەســەن دەچــن بــۆ پۆلیــس؟
حەســەن گوێــی لــە دەنگــی ســامڕان نەبــوو .فەریبــا گوتــی:
حەســەن چــی بــۆ پۆلیســەکان بگێڕینــەوە؟ حەســەن گوتــی:
دیســان دەیڵێمــەوە لــە بیــرت بــێ ئێمــە کــورد نیــن و فارســین
ومــن داوای تــۆم کــردووە و بنەماڵەکــەت بــەم مەســڵەتە
ڕازی نەبــوون و ویســتوویانە بمکــوژن ،ناچارتــۆم هەڵگرتــووە
و هەاڵتوویــن وهاتوویــن بــۆ ئێــرە .لــە ئەوەنــدە زیاتــر ناڵێیــن.
ســامڕان گوتی :یانی کاک حەســەن ژیاننامەکەتان ئاوایە؟
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ئەگــەر وایــە بــە دەســتی بنەماڵــەی خــەزوورت کــوژراون وئــا.
فەریبــا گوتــی :ئــەی ئــەو قســانەی بــۆ یوئێنمــان کــرد
چــی؟ ســامڕان گوتــی :بــۆ چیتــان بــە یوئێــن گوتــووە؟
حەســەن گوتــی :یوئێــن وپولیــس جیــاوازن نیگــەران مەبــە.
یوئێــن قســەکانمان نــادات بــە پۆلیــس .ســامڕان بــە زاری
پــڕ لــە ئەکمەکــەوە بــە بڵمــە بڵمــەوە گوتــی :دەی بڵێــن بزانــم
چیتــان بــە یوئێــن گوتــووە؟ لەپــڕ بینــی ئــەوان خەریکــن
پێاڵوەکانیــان لــە پــێ دەکــەن و لــە دەرکــە دەچنــە دەرێ.
بــە پەلــە پارووەکــەی قووتــدا و گوتــی :ئــەوە هاتــم بــە جێــم
مەهێڵــن منیــش دێــم ،بــەاڵم ئــەوان ڕۆیشــتن .بەهەاڵتــن چــوو
بــۆ الی جلەکانــی .جلەکانــی حەســەنیش لــەوێ بــوون.
شــاڕواڵێکی زۆر جــوان لــەوێ هەڵواســرابوو .ســامڕان بــە
گاڵتــەوە گوتــی :قســەی خۆمــان بــێ کاک حەســەن وەزعــی
تــۆ زۆر لــە مــن باشــتر بــووە .دیســان ویســتی دەســتێک بــە
شــاڕواڵەکە دابێنــێ .دەســتی لــە هــەوادا بــە بۆشــی هاتــە
خــوارێ.
بــە پەلــە جلەکانــی گــۆڕی و لــە دەرکــە وەدەرکــەوت و
وەداویــان کــەوت .شــەقامەکە چــۆڵ بــوو ،تەنیــا پیرێژنێــک
لــە پێــش ئــەوەوە دەڕۆیشــت .ئــەوان لــە نزیــک پارکــی
ئیســفەندیار بــەی دەڕۆیشــتن .ســامڕان نەڕانــدی :ڕاوەســتن
ئــەوە هاتــم .پیرێــژن بــە نــەڕەی ســامڕان خووداربــوو .ڕاوەســتا
و ئــاوڕی داوە و ســامڕانی بینــی بــەرەو هیــچ هەڵــدێ و بــە
زمانێکــی نەناســراو قســەیەک دووپــات دەکاتــەوە .لــە بــن
خۆیــەوە گوتــی :پیــس یابانجــی.
11
ئێســتا ســامڕان دەزانــێ تەنیــا لــە چوارچێــوەی ئــەم ماڵــەدا
حەســەن و فەریبــا چیرۆکێکــی نەپســاوەن .ئــەو بــە درێژایــی
ڕۆژ لــە نێــو کاســتامۆنۆدا لــەوان گەڕابــوو .چەنــد جــار
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چووبــووە دائیــرەی پۆلیــس و هەوڵیــدا بــوو بیانبینێتــەوە.
ئێــوارێ مانــدوو لــەو هەمــوو نامرادییــە هاتــەوە ماڵــێ .کــە
دەرکــەی کــردەوە ،فەریبــا دەســتی درێــژ کــرد و ویســتی
شــتێک لــە دەســتی وەربگــرێ .ئــەو دەیزانــی هیچــی بــە
دەســتەوە نییــە ،تەنانــەت ئەگەربــە دەستەوەشــی بوایــە نــە
فەریبــا دەیتوانــی لێــی وەربگــرێ و نــە ئــەو دەیتوانــی بیداتێ.
ســامڕان دەســتەکانی حەســەنی بینــی کــە عەالگەیەکــی پــڕ
لــە مەشــرووبی دایــە دەســتی .حەســەن لــە گــەڵ ئەوهاتــە
ژوورێ و لــە گــەڵ فەریبــا چوونــە نــاو مەتبەخەکەوە .فەریبا
بوتڵەکانــی ناوعەالگەکــەی لــە ســەر مێــزی چێشــتخانەکە
ڕیــز کــرد .شــەش بیــرەی شووشــە و چارەگێــک ویســکی.
حەســەن لــە پشــتەوە فەریبــای لــە بــاوەش کــرد .ســامڕان
گوتــی :نــا تــۆ خــودا ئیــدی مــن بــا ئەوانــە نەبینــم ،گوناحـــم.
حەســەن دەســتەکانی لــە نێوقــەدی فەریبــا ئااڵنــد و تونــد
بــە خۆیــەوە گوشــی .فەریبــا بــە هێواشــی ملــی وەرســووڕاند
و گوتــی :مەشــرووب بخۆینــەوە ،یــان؟
سامڕان گوتی :یان چی باوکەنەرۆ؟
حەســەن پێکەنــی وگوتــی :بــە یــادی مەیخانەکــەی
نەغدالــی.
سامران گوتی :نەغدالی؟
فەریبا کورســییەکی کێشــا بن خۆی و دانیشــت و دەســتی
بــرد و دوو بیــرەی هێنــا پێــش خــۆی و بــە نازێکــەوە گوتــی:
کــەرەم کــە.
ســامران هەرلــەوێ بــە جێــی هێشــتن و چــووە ژووری
خەوەکــەی وراکشــا .ئەوەیکــە بخــەوێ و دیســان خــەون
بەوانــەوە ببینــێ هەســتێکی ناخۆشــی بــۆ دروســت کردبــوو.
بــە پەلەهەســتا ســەرپێ و لــە ماڵــێ هاتــە دەرێ و چــوو لــە
دەرکــەی ماڵــی حەقــی پیــرە پیاویــدا.
دڵنیــا نەبــوو کــە چــی دەویســت .لەوانەیــە بــە حەقــی
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گوتبوایــە مانــدوو بــووم .یــان لەوانەیــە بیگوتبوایــە ئــەم شــەو
دێمــە الی تــۆ دەخــەوم بــا خەونیــان پێــوە نەبینــم ،یــان لەوانەیــە
 ...حەقی دەرکەی لێ نەکردەوە و ئەویش خۆشحاڵ لەوەی
کــە حەقــی لــە مــاڵ نییــە گــەڕاوە ماڵــێ .دەنگــی حەســەن
و گیتارەکــەی لەبەردەرکــە ســڕی کــرد .ئــەوە یەکــەم جــارە
دەتوانــێ حەســەن لــە کاتــی گیتارژەنینــدا ببینێــت .هێــواش
وەک ئــەوەی ئــەوان گوێیــان لــە دەرکــە کردنەوەکــەی ئــەو
دەبــێ دەرکــەی کــردەوە و هاتــە ژوورێ .حەســەن لــە گــەڵ
گیتارەکــە گوتــی:
جا خودا هەڵدەگرێ
غەرقم کەی لە خەم
مەیلم بدەیە
یان زۆر و یان کەم
ســامران چــاوی لــە چاوەکانــی فەریبــا کــرد .فەریبــا
نووقمــی دەنــگ و ڕوخســاری حەســەن ببــوو .ســامران
دەریایــەک خۆشەویســتی دەبینــی کــە شــەپۆل لێــدەدا .هــەر
وا بــە پێــوە شــانی بــە دەرکــەی چێشــتخانەکەوە نووســاند
و تێکــەڵ دەنگــە ئاســمانییەکەی حەســەن بــووەوە .حەســەن
گۆرانــی بــۆ فەریبــا دەگــوت و فەریبــا لــە خۆشــیان نــەک
تەنیــا لێــوی چاوەکانیشــی پێدەکەنــی .حەســەن گیتارەکــەی
کــە دانــا ،فەریبــا وســامڕان پێکــەوە چەپڵەیــان بــۆ لێــدا.
فەریبــا گوتــی :حەســەن یەکــەم جــار دەزانــی لــە کــوێ گوێــم
لــەو گۆرانییــەت بــوو؟
حەسەن گوتی :لە سینەما سەعدی ،لە نێو شانۆدا؟
فەریبا لێوەکانی کۆکردەوە وگوتی :نۆچ
حەسەن گوتی :لە باخی قازی؟
فەریبــا پێکەنــی گوتــی :لــە داوێنــی ناڵەشــكینە بوویــن.
ڕۆژی بارانــە توندەکــە.
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حەســەن قاقــای کێشــا وســامران ئاخێکــی هەڵكێشــا و
گوتــی :ئێســتا ئــەوێ هەمــووی بووەتــە خانــوو.
12
خوێنــەری هێــژا ،بــە هۆکارگەلێکــی نەخــوازراو ناچــارم
لــە نووســینی زنجیــرە چیرۆکــی گیتــارژەن دووربکەومــەوە.
ئێســتا کــە دەمــەوێ درێــژەی پــێ بــدەم دەبینــم هیــچ لــەو
دۆخــی نووســینەدا نەمــاوم کــە بــۆ نووســینی ئــەم چیرۆکــە
پێویســتمە ،بۆیــە بەشــی یــازدە ،بەشــی کۆتایــی ئــەم
زنجیرەیەیــە .لەوانەیــە زنجیــرە چیرۆکنووســین لــەم قۆناغــەی
ژیانمــدا کــە لــە تورکیــە وەک پەنابەرێکــی ســەرگەردان
دەژیــم هەڵــە بــێ ،چونکــە نووســین کاتێکــی زۆر و دۆخێکی
ئــارام و لەشــێکی ســاغ و هزرێکــی ئاواڵــەی دەوێ و مــن
نیمــە .هیــوام ســامەتیتانە و دیســان داوای لێبــوردن دەکــەم.
خەبات ڕەسووڵی.
13
ئێوارێ کاک قادرتەلەفوونی بۆ کردم و گوتی :لە ماڵێی
نانــم بــۆ هێنــاوی؟ گوتــی :دوو خولەکــی دیکــە لەبەردەرکەم.
لــەو دوو خولەکــەدا خێــرا بیســت لیــرەم لــە گیرفانــم دەرهێنــا
و چوومــە ئاودەســت میــزم کــرد و کەوشــەکانم لــە پــێ کــرد
و ڕۆیشــتم لەبــەر دەرکــە ڕاوەســتام .ماڵــی کاک قــادر
ئــاوەدان بــێ ،خــۆ نانــی ئێــرە ناخــورێ ،باشــە النیکــەم ئــەوان
نــان دەکــەن و پەنابەرەکانیــان حەســاندووەتەوە .لەبەردەرکــە
چاوەڕێــی کاک قــادر مامــەوە .لــەدوورەوە پیاوێکــی پیــرم
لــە تاریکییەکــدا بینــی هێــواش هێــواش بــەرەو مــن دەهاتــە
پێشــێ .زەینــم دایــە لــە پشــتەوە شــتێکی ڕادەکێشــا .کاک
قــادر بــوو.
لــە دەســتی ئەوبــەری کۆاڵنەکــە ژن و پیاوێــک قۆڵیــان لــە
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قۆڵــی یــەک نابــوو و دەڕۆیشــتن .کــە گەیشــتنە بەرانبــەرم
لــە بەرڕووناکــی گڵۆپەکــە دەموچاویانــم بینــی .پیاوەکــە
تــەواو وەرســووڕا و ســەیری کــردم .وەک بــەرق گرتبێتمــی
مووچورکێکــم پێــدا هــات .ناســیمەوە .بــۆ خۆیان بوون .ڕێک
پیاوەکــە پاڵتۆێکــی درێــژی خۆڵەمێشــی و شــاڕواڵێکی
دەمپــا گوشــادی لەبــەر دابــوو وکچەکــەش شــاڕواڵێکی زەرد
و کۆتێکــی لــی.
ئارەقەیەکــی ســارد بــە نێودەفــی پشــتمدا هاتــە خــوارێ.
کاک قــادر گەیشــتبووە بەرانبــەرم و ســاوی کــرد بــوو و
دەســتی بــۆ تۆقــە درێــژ کردبــوو ومــن ئــاگام لــێ نەببــوو.
کاک قــادر شــانی گرتبــووم و ڕایوەشــاندبووم .تــازە چــاوم لــە
ســەر ژن و پیاوەکــە الچــوو و وەهــۆش هاتمــەوە .کاک قــادر
گوتــی :چــی بــووە کاک خەبــات بــۆ وا دەلــەرزی؟
هەوڵمــدا هەمووشــتێک ئاســایی بنوێنــم وگوتــم :هیــچ
نەبــووە کاکــە گیــان ســپاس بــۆ ئێــوە .ن ایلۆنــی نانەکــەم
لــە دەســت وەرگــرت و بیســت لیرەکــەم دادەســتی و هاتمــەوە
ژوورێ و خێــرا دەرکــەم پێــوەدا.
بــە تەقــەی دەرکەکــە گەالوێــژ بــە هەڵــەداوان هــات و
گوتــی :چــی بــووە بــۆ ئــاوا تونــد دەرکــەت پێــوەدا ماڵــت
نەشــێوێ خــۆ نێوکــم کــەوت .دەڵێــی لــە شــتێک هەڵدەێــی.
ئــەی ڕەنــگ و ڕووت بــۆ ئاوایــە؟ چــی بــووە؟ لــە چــی
ترســاوی؟ ب ۆ وای؟
بــە الڵــە پەتــە گوتــم :قســەیەکت پــێ دەڵێــم هەرچەنــد
لەوانەیــە بــڕواش نەکــەی ،بــەاڵم ئێســتا حەســەن و فەریبــام
دی.
15-14
گەالوێــژ گوتــی :ئەوانــە کێــن؟ گوتــم :هیــچ لێیــان
گــەڕێ .خەریــک بــوو کەوشــەکانم دادەکەنــد لــە زەنگــی
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دەرکەیانــدا .بــە ناچــاری دیســان کەوشــەکانم لــە پێکــردەوە و
بــە پلیکانەکانــدا هاتمــە خــوارێ و دەرکــەم کــردەوە .حەســەن
بــوو .بااڵبــەرز و قیــت ڕووبــەڕووم ڕاوەســتابوو .گوتــی :پێــم
وابــێ پێویســت بــە خۆناســاندنم نــاکات .دەمــم ببــوو بــە
تەڵــەی تۆقیــوو و حەپەســاو لێــم دەڕوانــی .لــە وەاڵمیــدا بــە
نیشــانەی ســەلماندن ســەرێکم ڕاوەشــاند .یەکــەم جــار بــوو
لــە ژیانمــدا کارەکتەرێکــی نێــو چیــرۆک زەق و زینــدوو لــە
پێشــم ڕاوەســتا بــوو و قســەی بــۆ دەکــردم .گوتــی :هاتوویــن
 ...بــێ دەنــگ بــوو و ڕووی بــۆ الی ڕاســتی وەرســووڕاند.
بــۆ ئــەوەی تێبگــەم کــە فەریباشــی لەگەڵــە بەســەر ئــەوی
نیشــاندام .دیســان دووپاتــی کــردەوە هاتوویــن  . ...هاتوویــن
داوات لــێ بکەیــن درێــژە بــە بەســەرهاتەکەمان بــدەی.
ماوەیــەک گێــژ گێــژ هــەروا ســەیرم دەکــرد .تــا وەبیــرم
هاتــەوە دەبــێ قســەیەک بکــەم .گوتــم :کاک حەســەن گیــان
بــە بینینــت زۆر خۆشــحاڵم و ڕێــزم بــۆ جەنابــت هەیــە ،بــەاڵم
مــن ئێســتا لــە تورکیــە پەنابــەرم .نزیــک پێنــج ســاڵە بەخــۆم
و بنەماڵــەوە لێــرە گیرمــان کــردووە و دەراوێکــی ڕوون بــۆ
دەربــاز بــوون لــەم دۆخــە بــەدی ناکەیــن .لەبــاری ڕوحییــەوە
ئامادەیــم نییــە درێــژە بــەم بەســەرهاتە بــدەم و داوای لێبوردنــت
لــێ دەکــەم .دواتــر مــن نزیــک مانگێکــە نەخۆشــم و لــە جێــدا
کەوتــووم و هیچــم نەنووســیوە ،بۆیــە بــۆم زۆرزەحمەتــە بێمــەوە
ســەرئەم چیرۆکــە و درێــژەی پــێ بــدەم .گوتــی :تکایــە
دەســت پــێ بکــەوە .لەوانەیــە بــۆ تــۆ تەنیــا چیرۆکێــک
بێــت ،بــەاڵم بــۆ ئێمــە دووبــارە ژیانــەوە و زیندووبوونەوەیــە.
گوتــم :عــەرزم کــردی داوای لێبوردنــت لــێ دەکــەم .ببــوورە
مــن کارم هەیــە و دەبــێ بــڕۆم .پاشــان دەرکــەم داخســت.
پێــش ئــەوەی دەرکەکــە بــە تــەواوی دابخــەم ،القــی وەبــەر
دەرکەکــەدا و نەیهێشــت دایخــەم .دەرکەکــەم کــردەوە و
گوتــم :کاکــی خــۆم بــەم کارانــە خــۆت ناشــیرین مەکــە.
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خــۆ نووســین هــەروا ئاســان نییــە .دەســت لــە یەخــەم بــەردە و
وازم لــێ بێنــە .کەچــی پاڵێکــی تونــدی بــە دەرکەکــەوە نــا.
دەرکــە ئاســنەکە بــە ســینگم دادراو و بــە دیوارەکەیــدا دام.
توڕەیــی و تــرس بەســەرمدا زاڵ بــوو .ئەویــش وەک دواییــن
هــەوڵ و تەقەڵــا دەنگــی هەڵێنــا و گوتــی :پێــت وانەبــێ
دنیــا بەکەیفــی خۆتــە و دەتوانــی هــەرکات پێــت خــۆش بــوو
بنووســی و هــەرکات پێــت خــۆش نەبــوو قەڵــەم دانێــی .ئیزنــت
پــێ نــادەم بــە جێمــان بێڵــی ،یــان درێــژەی پــێ دەدەی ،یــان
ژیانــت دەشــێوێنم.
ئێشــێکی ســەیر لــە مۆغــەرەی پشــتم چەقیبــوو .بــۆ چەنــد
چرکــە نەمدەزانــی دەبــێ چ بکــەم و چــی بڵێــم .مێشــکم
قفــڵ ببــوو .بــەاڵم هەرچۆنێــک بــێ خــۆم کــۆ کــردەوە و
نووکــە شــەقێکم لــە القیــدا و القیــم لــە پێــش دەرکەکــە البــرد
و دەرکــەم داخســت و هاتمــەوە ژوورێ.
لــە گــەڵ گەیشــتنەوە ژوورێــم ،شووشــەی نێوەڕاســتی
ژووری دانیشــتن خرمــەی کــرد وهاتــە خــوارێ .خودا ڕەحمی
کــرد ،شــەوە و پەردەمــان داداوەتــەوە و پەردەکــە نەیهێشــت
شووشــەکان زۆربــاو بنــەوە .بــاش بــوو هیچمــان لــەو نزیکانــە
نەبوویــن ،دەنــا زۆر پیــس برینــدار دەبوویــن .هەرســێکمان بــۆ
چەنــد چرکــە حەپەســاو ســەیری ئــەم دیمەنەمــان کــرد .چەنــد
چرکەیەکــی پــێ چــوو تــا تێگەیشــتم چ باســە .بــە پەلــە
بــە پەنــا شووشــەکاندا خــۆم گەیانــدە پەردەکــە و المــدا.
ســەرما وەک گــورگ خــۆی بــە ژوورێــدا کــرد .ســەرم لــە
چوارچیــوەی پەنجــەرە شــکاوەکەوە بــردە دەرێ و ســەیری
دەرێــم کــرد.
لەســەری کۆاڵنەکــە ڕاوەســتا بــوو .ژنەکەشــی لــە پەنــای
بــوو .بــێ ئــەوەی بــە ویســتی خــۆم بــێ نەڕانــدم گــەوادددد.
پاشــان ســەرم هێنــاوە ژوورێ .گەالوێــژ گوتــی :ئــەوە جنێــوت
بــە کێــدا؟ کــێ بــوو وای کــرد؟
خەبات ڕەسووڵی
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گوتــم :نازانــم ،نازانــم نــا .ئارتیــن گوتــی :بابــە .لــە گــەڵ
گوتنەکەشــی دەســتی بــۆ الم ڕاداشــت .کاغەزێكــی
گڵۆڵەکــراوی بــە دەســتەوە بــوو .لێــم وەرگــرت .دیــار بــوو
بەردەکەیــان لــەو کاغــەزە پێچابــوو .کاغەزەکــەم کــردەوە .بــە
خەتێکــی خــۆش نووســرابوو.
(تــۆ ناتوانــی هــەروا بــە ســانایی چیرۆکــی مــن ڕابگــری.
یــان دەســت بــە نووســین دەکەیــەوە ،یــان ژیانــت لــێ حــەرام
دەکــەم .ســبەی کاتژمێــر یــازدە لــە ڕێســتۆرانی جــان ئۆغلــوو
لــە پارکــی کیشــای چاوەڕێتــم .ئەگــەر بێــی دادەنیشــین
و پێکــەوە ڕێــک دەکەویــن .نەیــەی بــۆ خــۆت و ژن و
منداڵەکــەت زەرەر دەکــەن)
لــە بنــەوەش نووســرابوو حەســەن .ئیمزاشــی کردبــوو .نەڕانــدم
گــووت خــوارد .گــووت خــوارد .گەالوێــژ کاغەزەکــەی لــە
دەســتم ڕاپســکاند و خەریکــی خوێندنــەوەی بــوو .ســەری
هەڵێنــا و بــە پەشــۆکاوییەوە گوتــی :ئــەوە کێیــە؟ چــی لــە
تــۆ دەوێ؟
گوتــم :ئــەوە پاڵەوانــی چیرۆکــی گیتارژەنــە ،بــەاڵم خراپــی
تێنــاوە .ئــەو هەوایــە نییــە .بــۆ خــۆت دەزانــی مانگێکــە
نەخۆشــم .ناتوانــم ،ئــێ خــۆ زۆری نییــە .چیرۆکێــک بــووە
دەســتم پــێ کــردووە و ئێســتاش پێــم خــۆش نییــە درێــژەی پــێ
بــدەم .گــوو دەخــوا کەڵەگایەتیــم لــێ دەکات .گەالوێژگوتــی:
دەی چــی دەکــەی؟ ســبەی دەچــی؟ گوتــم :بــۆ کــوێ دەچــم
کچــێ! شــکایەتی لــێ دەکــەم.
گەالوێــژ لــە ڕووی توڕەییــەوە قاقایەکــی لێــدا وگوتــی:
شــێت بــووی شــکایەت لــە کــێ دەکــەی؟ لــە پاڵەوانــی
چیــرۆک؟ هەســتە ڕەق هەاڵتیــن بچــۆ شووشــەبڕێک بێنــە
ئــەم شووشــەیەی تــێ بگرێتــەوە.
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16
ئێســتا کاتژمێــر نــۆ وبیســت و شــەش خولەکــە کــە
دەســتم بــەم نووســینە کــردووە ،ئــەم شــەو تــا درەنگانێــک
خەریکــی هێنانــی شووشــەبڕ و شووشــە تێگرتنــەوە و مــاڵ
خاوێــن کردنــەوە بوویــن .ئارتیــن و گەالوێژخۆیــان داپۆشــیبوو
وســەرمایان نەبــووە ،بــەاڵم مــن لــەو ســەرمایەدا هەرهاتووچــۆم
کــرد و ڕاوەســتام .پشــتم ڕەق بــووە و وادیــارە ســەرما لێــی
داوم و نەخــۆش کەوتــووم .شــەوێ لــە نێــو جێگاشــدا هــەر بیــرم
لــەو ڕووداوە دەکــردەوە .ناکــرێ ئــەم ژن و مێــردە ئــاوا بکــەن
و تووشــی کێشــەم بکــەن .ســەرەتا زۆر لێیــان تــووڕە بــووم،
بــەاڵم ئێســتا خــاو بوومەتــەوە و وابیــر ناکەمــەوە پێــم وایــە
بــە جۆرێــک مافــی خۆیانــە .مــن نــە دەبوایــە ئــاوا پشــتیان
تێکــەم و واز لــە نووســینیان بێنــم .ڕاســتە دەتوانــم بڵێـــم خــۆ
بەکرێیــان نەگرتــووم و بنووســم و نەنووســم چــی لــە ژیانــی
مــن ناگــۆڕدرێ.
بــەاڵم بــۆ ئــەوان وانییــە بــۆ ئــەوان بــوون ،یــان نەبوونــە،
پرســەکە ئەوەیــە شێکســپیەر گوتەنــی .ئــەوان شــەڕی مــان و
نەمــان دەکــەن .دەزانــم دەکــرا بــە جۆرێکــی دیکــە بێنــە پێشــێ
و ڕێگاکەیــان زۆر دروســت نەبــووە ،بــەاڵم کاکــە ئەوانــە ئــەو
نەوەیــەن کــە لــە ئێــران شۆڕشــیان کــرد .دیــارە هەمــوو گیانیان
هەیەجــان وهەســتە ،ئێســتا مــن هاتــووم داوای ئــارام بوونیــان
لــێ دەکــەم؟ منیــش ســەیرم ئــەرێ تــۆی خوێنــەر دەڵێــی
چــی؟ کاتژمێــر یــازدە بچــم و بیانبینــم؟ چیــان پــێ بڵێـــم؟
خــۆش دەبــوو ڕای تــۆش بزانــم.
17
کاتژمێــر یــازدە ئــەم گێلــە هــات .بــە ئاقڵــی خــۆی بــۆ
شــەڕهاتبوو .مــن و فەریبــا لــە جــان ئۆغلــوو دانیشــتبووین.
ســەرەتا خۆی لێ توڕە کردین .دەســتیم گرت و دامنیشــاند.
خەبات ڕەسووڵی
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گوتــم :بــە قازانجتــە بــێ دەنــگ بــی .پێــم گــوت :ئــەوەی
بــە مێشــکی تــۆدادێ بــە مێشــکی منیشــدا دێ .ئــەوەی
بیــری لــێ دەکەیــەوە دەیزانــم .ڕابــردووت بــە چــاک و بــە
خراپــەوە دەزانــم .مــات بــوو .ئــا ئــا پێــی وابــوو ئــەو نووســەرە
و خــودای منــە .نەیدەزانــی لــە گــەڵ کــێ تێکەوتــووە .پێــم
گــوت :حەیــات دەبــەم .بــە ترســەوە گوتــی :چــۆن؟ گوتــم:
پاســۆردی مۆبایلەکــەت ،پاســۆردی فەیســبووکەکەت
وئــەوەی بــە خەیاڵــدا نایــەت دەیزانــم .ئــەم شــەو دەچمــە ســەر
فەیســبووکەکەت هەكــت دەکــەم و لــە جیاتــی تــۆ دەنووســم.
ئــەو کــەرە فشــەی بــە قســەکەم دەهــات .جــا ئێســتا کــە
هەکــم کــردووە بــا هەرهەڵبــەزێ .بزانــم چــی دەکات؟ دە
هەڵیگــرەوە دەی .دەمەویســت زۆری ئەزیــەت بکــەم ،فەریبــا
نەیهێشــت هەرگوتــی :گوناحــە گوناحــە ،باشــە مــن چیــم لێــت
دەوێ؟ تەنیــا دەمــەوێ درێــژەی بــە چیرۆکەکــەت بــدەی.
پێــت دەڵێــم تــۆ مــن ناناســی مــن ئــەوە نیــم لــە مێشــکی تــۆ
داهــەم .تــۆ پێــت وایــە مــن سیاســی بــووم مــن پێــت دەڵێــم
مــن سیاســی نەبــووم .گوتــم :تــۆ ئــەو گیتــارەت بــە دەســت
منــەوە بینیــوە پێــت وایــە داخــودا هونەرمەندێكــی چۆنــم و
شــاخم وا و باڵــم وا .کــوڕە گێلــە تــۆ چــی دەزانــی؟ وەک
برایــەک پێــم گــوت :مــن نهێنییەکــی ون بــووی نێــو مێــژووی
کــوردم .دەمــی ببــوو بــە تەڵــەی تەقیــوو .گوتــم :ئــا بینیــت
تــۆ هیــچ نازانــی .تــۆ دەزانــی حیزبــی دێمۆکــڕات ســەرەتای
ئینقــاب لــە مهابــاد بانکێکــی بەتــاڵ کــرد .دەی پارەکــەی
کــوا؟ کــێ دزی؟ نازانــی کــەس نازانــێ ،چونکــە تەنیــا مــن
دەیزانــم ،چونکــە مــن ئــەو پارەیــەم هەڵگــرت .پێــم گــوت :وەرە
درێــژە بــە چیرۆکەکــەت بــدە پێــت دەڵێــم پــارەکان لــە کوێێــە.
دەڵــێ :دەی تــۆ ئــەم چیرۆکــەت بۆچیــە؟ یانــی وەختابــوو
هەســتم وەبەرشــەقی بــدەم خوێــری ئــاوا .فەریبــا دەســتی گرتــم
گوتــی :ئــارام بــە مــن بــۆی شــی دەکەمــەوە .بــە ئارامــی
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گوتــی :ئێمــە کــە چــل ســاڵ لــەوە پێش هاتینــە ئێرە مانگێک
لێــرە بوویــن .شــەوێک لــە خــەودا ئێمەیــان کوشــت .ئێســتاش
نازانیــن بکوژەکەمــان کــێ بــووە .بــۆ ئێمــەی کوشــت و
دەیــان پرســیاری دیکــە هــەروا بــێ وەاڵم ماونەتــەوە .ئــەو
چیرۆکــەی تــۆ دەتوانــێ ئــەو خاڵەمــان بــۆ ڕوون بکاتــەوە.
کاک نانووسەرهەســتاوە دەڵــێ  :مــن نایکــەم .پێــم گــوت:
ئــەم شــەو لەســەردیواری فەیســبووکەکەت دەنووســم لــە پێنــج
ســاڵی لــە گــەڵ کچێکــی جیرانــی سێکســی هەبــووە.
گوتــی :تــۆ واناکــەی .پێــم گــوت :نــەک ئــەوە بەدەیــان
شــتی تریشــت دەنووســم .بــە ڕقداچــوو گوتــی :مــادام وایــە
پیــاو نەبــی چیــت پــێ دەکــرێ ،نەیکــەی .ئێســتا دەیــەوێ
بێتــە ســەر فەیســبووک ناتوانــێ پاســۆردەکەم لــێ گۆڕیــوە.
ئــەوە ئــاگام لێیەتــی هــەر تەلەفــوون بــۆ خەڵکــی دەکات و
داوای یارمەتیــان لــێ دەکات .لێــرەوە دیســان پێــت دەڵێـــم
جەنابــی نانووسەرئێســتا دەچــم هەمــوو بەشــەکانی گیتــارژەن
دادەنێمــەوە .خــودام لــەو خودایــە دەســتیان لــێ دەدەی .وەک
بەشــەر دادەنیشــی و درێــژە بــەم چیرۆکــە دەدەی باشــە ،دەنــا
هەمــوو شــەوێ دێمــە ســەر فەیســبووکەکەت وهــەر جــارەی
نهینییەکــی ژیانــت ئاشــکرا دەکــەم .تــازە ئــەوە لــێ لێیــە.
18
ڕەنگــە زۆر گاڵتەجاڕبێتــە پێــش چــاو کــە نووســەرێک بــە
دەســت پاڵەوانــی چیرۆکەکەیــەوە گیــر بــکات ،بــەاڵم مــن
بــە دەســت تــۆوە گیــرم کــردووە .شــەو و ڕۆژێــک خەریــک
بــووم تــا توانیــم بــە یارمەتــی هاوڕێکانــم فەیســبووکەکەم
لــە چنگــت دەربێنــم .ئێســتاش دەبینــم لــە ســەر دیوارەکــەم
بــە کەیفــی خــۆت هەڵیــت پڵیتــت نووســیوە و هەڕەشــەت بــۆ
بــە جێهێشــتووم .لــەوەی کــە لێــم بــووی بــە دووانــە و بیــر
لــە هەرچــی بکەمــەوە دەیزانــی بیــزار و وەڕەزم .لــە ترســی
خەبات ڕەسووڵی
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ئــەوەی دیســان پاســۆردەکەت وەدەســت نەکەوێتــەوە .پاســۆردە
نوێیەکــە مــن نایزانــم و تەنیــا خێزانــم دەیزانــێ .هاتووی باســی
جووتبوونــی کاتــی پێنــج ســاڵی مــن و کچــە جیــران دەکــەی.
بــێ ئــەوەی بڵێــی کچــە جیــران حەڤــدە ســاڵی تەمــەن بــوو
و منــی پێنــج ســاڵە بوومــە هــۆی دامرکاندنــەوەی ئاگــری
حــەز و هــەوا و هەوەســی ئــەو و بــۆ چەندیــن ســاڵ خەونــی
ئاڵــۆزی دەســتدرێژی کچێکــی باڵــغ بــە کوڕێکــی منداڵــی
بــە یــادگار بــۆ بەجێهێشــتم .بــۆ بیرەوەرییــەکان وەک خــۆی
ناگێڕییــەوە المەســەب؟ مــن ناچــارم بــە هەمــوو توانــاوە بێمــە
نێو ئەم شــەڕەوە .ئێســتا تەنیا شــەڕی چیرۆکی مانونەمانی
تــۆ نییــە .شــەڕی مانونەمانــی منیشــە ،چونکــە بــە ســەدان
بیــرەوەری و زانیــاری نێومێشــکی مــن هەیــە کــە دەتوانــی
وەک چەکێکــی کوشــەندە لــە دژی مــن بــەکاری بێنــی.
بۆیــە ئــەم دنیایــە ،یــان جێــی تۆیــە ،یــان مــن.
ئەوەیکــە تــۆم بــە گــۆڵ گــوێ بڕیــی و بــە دێــڵ دەرچــووی
تاوانــی مــن نییــە .مــن بــە تەمــا بــووم چیرۆکــی نەوەیەکــی
شۆڕشــگێر بگێڕمــەوە کــە شــەهید بــوون و یەخســیر بــوون
و ئــاوارە بــوون و بــە بــێ نــازی ،یــان لــە ســووچێکی دنیــا
دەژیــن و یــان بــە نامــرادی ســەریان نایــەوە ،کەچــی تــۆی
دزی پــارە و هونــەرم لــێ پەیــدا بــووی و هەڕەشــە لــە خــۆم و
ئابــڕووم دەکــەی؟
وای ناخــۆی حەســەن ئەفەنــدی .بــەو دەســتانەی خــۆم
دەتخنکێنم و لەســەر ســەفحەی ڕۆژگار مەفحت دەکەمەوە.
هــازا گــۆ و هــازا مەیــدان.
19
بەناوی داهێنەری مەزن
کە سەرچاوەی ئیلهامی داهێنەرانە
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لــە خەباتــی ڕەســووڵییەوە بــۆ حەســەنی گیتــارژەن .تــۆ ئــەی
حەســەنی مێــردی فەریبــا .ئــەی مەلعــوون .مــن تــۆم لــە
هیچــەوە خوڵقانــد و نــاو و هونــەر و ژیــان و ژنــم پێــدای.
بــەاڵم تــۆ بــە درۆ خــۆت لــە ئێمــە کــردە پیاوچــاک و
ســاڵح و ویســتت فریومــان بــدەی .ســامڕانم نــاردە الت تــا
بتهێنێتــەوە ســەر ڕێــگای ڕاســت ،بــەاڵم سامڕانیشــت گومــڕا
کــرد و ئەویشــت تووشــی فەرامۆشــی و فەرامۆشــخانە کــرد.
تــۆ نازانــی فەرامۆشــی چیــە و فەرامۆشــخانە کوێیــە؟
فەرامۆشــخانە ئــەو شــوێنەیە کــە پاڵەوانــە یاخییــەکان دەبەنــە
ئــەوێ ولــەوێ بــە گونمــدا دەڕیــن و بــۆ هەتــا هەتایــە کــەس
لێیــان ناپرســێتەوە وناویــان لــە الپــەڕەی ژیــان دەســڕدرێتەوە،
(شــتێکی وەک تاراوگەکــەی خۆمــان وایــە بــۆ ئــەوەی
چاکتــر لێــم تێبگــەی هیچوپــووچ) .فەرامۆشــخانە بــێ
کۆتایــی قووڵــە و پــڕە لــە هیچــی و بۆشــایی .لــەوێ تــۆ
وەک ئــەوەی قــەت لــە دایــک نەبووبێتــی و قــەت نەژیابــی
دەمێنییــەوە .ناتوانــی بێیــە دەرێ و مەحکوومــی بە ســڕینەوە.
حەســەنی مێــردی فەریبــا تــۆ قــوڕت بــە ســەر ئــەم
کچۆڵەیــەش کــرد .لــە بۆکانــەوە پەلکێشــی تورکیــەت کــرد.
تــۆ نەبوایــەی بــۆ خــۆی هــەر لــە بــۆکان مێردێکــی باشــی
دەکــرد و ئێســتا کۆشــێک منداڵــی دەبــوو .ئــەو دامــاوە
بــڕوای بــە تــۆ کــرد وتــۆش بــەم دەردەت بــرد .بــەردت بــە
شووشــەی ماڵەکەی مندادا و ژن و منداڵەکەمت ترســاند و
منــت ســەرمابردوو کــرد .وای ناخــۆی بــە دەســتمەوە ناپیــاو.
شــەرتبێ وەهــا بتبەســتمەوە ،ئاواتــی ئــەوە بخــوازی کــە بریــا
قــەت لــە دایــک نەبوایــەی .ئێســتاش بــە پێــی یاســا و بــە
پێــی حوکمــی نووســەری ،بڕیارمانــدا چیرۆکــی گیتــارژەن
ســەر لــە نــوێ بنووســینەوە و نــاوت لــە کولەکــەی تەڕیشــدا
نەهێنیــن .جــا بــۆ خــۆت هــەر ســیر بخــۆ و زوورنــا لێــدە ئــەی
گەمــژە.
خەبات ڕەسووڵی
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20
ســەرەتا وایزانــی گوێــی لــە گۆرانییەکــی تورکییــە ،بیــری
بــۆ ئــەوە چــوو کــە ئــەو ســۆزەی لــەو گۆرانییــە دایــە چەنــد
ئاشــنایە ،بیــری لــەوە کــردەوە هونــەر پــردی پێوەنــدی نێــوان
هەمــوو گەالنــە .هەوڵیــدا زیاتــری گــوێ لــێ بــێ .دەنگــی
گیتارەکــە بەســەر وشــەکاندا زاڵ بــوو و گۆرانییەکــەی
گــوێ لــێ نەدەبــوو .یەکــەم وشــەی کــە بــاش گــوێ لــێ
بــوو .دەالال مــن بــوو .موچورکێکــی پێــدا هــات .چاوەکانــی
زەق بوونــەوە و بــە سەرســووڕمانەوە گوتــی :کــوڕە خــۆ ئەمــە
کــوردە ...
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شاژن
دوو ڕۆژە کۆمۆنــم ئــاگادار کردووەتــەوە کــە مێروولــە
زەردە هەڵەســوونیان هێنــاوە و ئیتــر ،یــان ئێمــە دەبــێ لــەو
خانــووەدا بیــن ،یــان ئــەوان .دیــارە تــا بڕســتیان لــێ نەبڕیــم پێــم
نەگوتــن .مێروولــەکان دەڵێــم .بڕســتیان لــێ بڕیــم .شــەڕێکی
چەنــد ڕۆژەی قورســمان پێکــەوە کــرد .بــە قامــک پانــم
دەکردنــەوە .بــە گەســک و خاکەنــاز کــۆم دەکردنــەوە و فرێــم
دەدان .کەچــی بنبــڕ نەدەبــوون .هــەر هاتــن ،هــەر هاتــن،
هــەر هاتــن .ڕیزەکەیــان لــە بــن بەفرگرەکــەوە دەســتی پــێ
دەکــرد و بەســەر گازی چێشــت لێنانەکــەدا دەهــات و دەچــووە
پشــت کابینێتــەکان و ڕێــک لــە نێــو کابینێتــی خواردنــەکان
دەهاتــە دەرێ .ورد ورد ورد ورد ورد ،بــەدوای یەکتــردا
دەهاتــن .ڕۆژێ چەنــد جــار پێیانــدا دەهاتــم .لــە یەکــەم
مێروولــەوە تــا دوا مێروولــەی بــن بەفرگرەکــەم دەکوشــت.
ماوەیــەک دیــار نەدەمــان .هــەر چــاوم لــێ خافــڵ دەکــردن
و دیســان ســڕەی مێــروو ،ســوور دەچــووەوە .کۆمــۆن گوتــی:
چوارشــەممە کاتژمێــر حــەوت و نیــوی بەیانــی پیاوێــک
دێ و هاوکاریتــان دەکات .کاتژمێــر حــەوت و نیــو لــە
دەرکەیانــدا و دەرکــەم کــردەوە .زگێــک لــە پێشــم ڕاوەســتا
بــوو .ســەرم هەڵێنــا و نزیــک میترێــک لــە ســەرترەوە شــان
و سەریشــیم بینــی .ســەیری دەســتەکانیم کــرد .هیچــی پــێ
نەبــوو .بــە خێزانــم گــوت :وابزانــم ئەویــش هاتــووە بــە قامــک
پانیــان بکاتــەوە .بــا ئــەو لــە الی کابینێتەکانــەوە دەســت
پــێ بــکات و منیــش لــەالی بەفرگرەکــەوە پێیانــدا دێــم.
خێزانــم قســەکەی منــی بــۆ گێــڕاوە .پێکەنــی و دەســتی
بــۆ گیرفانــی بــرد و مەڵحەمێکــی دەرهێنــا و گوتــی :بــەوە
دەیانکــوژم .بەسەرســووڕمانەوە گوتــم :چۆنیــان دەکــوژی!؟
گوتــی :چەنــد دڵۆپێــک لــەو خواردنــە لــە چەنــد شــوێنێک
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دەڕێــژم .مێروولــەکان هەڵیدەگــرن و دەیبــەن بــۆ شــاژنەکەیان.
ئــەو دەیخــوات و دەمــرێ .پــاش مردنــی ئــەو لێــرە دەڕۆن .خــەم
دایگرتــم .گوتــم :ناکــرێ کارێــک بکــەی تەنیــا لێــرە بــڕۆن
و شــاژنەکەیان نەمــرێ؟ زگەکــە پێکەنــی و گوتــی :تــۆ
دەتــەوێ لێــرە بــڕۆن ،بــۆ تــۆ جیــاوازی چیــە چــۆن دەڕۆن؟
پاشــان دڵۆپەکانــی ڕۆ کــرد و ڕۆیشــت .ئێســتا لــە دوورەوە
سەروشــانی زگەکــە باشــتر دەبینــم .کوڕێکــی منداڵکارەیــە.
بــە خێزانــم دەڵێــم :خۆزگــە بــۆ خۆیــان ڕۆیشــتبوایەن ،بــێ
ڕێبــەر بــوون دەردێکــی گرانــە.
لــە مێروولــەکان ورد دەبمــەوە .یەکیــان بــەالی دڵۆپێکــدا
ڕۆیشــت ،بــەاڵم لێــی نەخــوارد .ئــەوەی پشــتەوەی هــات و
بۆنــی پێــوە کــرد .نازانــم بــۆ دڵەخورپــەم گرتــووە .یەکــی
دیکــە هــات و لــە دڵۆپێــک نزیــک بــووەوە .خێــرا بــە قامــک
پانــم کــردەوە .دەترســم ئــاگام لــێ نەبــێ یەکیــان دڵۆپێــک
هەڵگــرێ و بیبــات بــۆ شــاژن و بیکــوژێ.
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چیرۆکە نەنووسراوەکانی قاڕنێ
چەنــد جــارە دەمــەوێ چیرۆکــی قاڕنــێ بنووســمەوە و
ناتوانــم .دیــارە نەتوانینــم هــی ئــەوە نییــە بــە ڕاســتی نەتوانــم
دەســت دەمــە پێنــووس و بنووســم .نــا ناهێڵــن تــەواوی بکــەم.
هــەر جــارە و شــتێک ،یــان کەســێک پێشــم پــێ دەگرێــت.
چەنــد جارێکیــش بــۆ خــۆم شــێواندوومە .لــە بیرمــە جارێکیــان
زۆر بــە وردی کەســایەتی کــوڕ و کچێکــی ئەوینــدارم
داڕشــت .ڕۆژی یــازدەی خەرمانانــی ســاڵی پەنجاوهەشــتی
هەتــاوی هــەر دووکیــان لــە مــەزرا کاریــان دەکــرد و پێشــتر
وا ڕێککەوتبــوون بــە دزییــەوە بچنــەوە نێــو دێ و بچنــە
ژوان .ئــەو کاتــەی پاســدارەکان گوندەکەیــان گەمــارۆدا،
کــوڕە لــە نێــو گونــد بــوو و چاوەڕێــی کیژەکــەی دەکــرد.
پاســدارەکان ڕژانــە نــاو دێ و لــە یەکــەم هێرشــدا و ڕێــک
لەبــەر دەرکــەی ماڵــی خۆیــان کوڕەکەیــان کوشــت .کاتێــک
کچەکــە گەیشــتەوە نــاو دێ و بەســەر تەرمــی کــوڕەدا
کــەوت ،مــن لــە گــەڵ کچەکــە هێنــدە گریــام و شــینم
گێــڕا ،چــاوم وەک گۆمــی خوێنــی لــێ هــات و ڕەشــێنەی
چــاوم وەختابــوو وەک دەنکــە ترێیــەک بتەقــێ و داوەشــێ و
بڕژێتــە خــوارێ .ئاخــری بــە ناچــاری چیرۆکەکــەم وەال نــا.
یــەک دوو حەوتــوو دواتــر دیســان بڕیارمــداوە کۆمەڵکــوژی
قاڕنــێ بکەمــە چیرۆکێــک .زۆرم بیــر لــێ کــردەوە و جــوان
پالنەکانــم داڕشــت .چیرۆکەکــە لــە زمــان پیرێژنێکــەوە بــوو
کــە لــە نــاو گونــد مابــووەوەو بــە دەنگــی تەقــەکان دێتــە دەرێ
بزانــێ چ باســە .دەیــەوێ دەرکــە بکاتــەوە ،دەبینــێ یەکێــک
لــە پشــتەوە شــتێکی وەبــەر دەرکەکــە داوە و پێــی ناکرێتــەوە.
پیرێژنەکــە هــەر چۆنێــک بــێ بــە پــاڵ پێوەنــان کەلێنێــک
بــە دەرکەکــە دەدات و کەمێــک دەیکاتــەوە .چ ببینێــت؟
دەڕوانــێ تەرمێکــە کەوتــووە و پێشــی بەدەرگاکــە گرتــووە.
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بــە ترســەوە لــە کەلێنــی دەرکــەوە ســەیری دەرێ دەکات.
دەبینــێ بــە دەیــان تەرمــی دیکــەی ژن و منــداڵ لــە نــاو
کۆاڵنەکــە کەوتــوون .لــە دوور ڕا مــەال مەحمــوود دەبینــێ
بەخــۆی و بــە قورئانێکــەوە بــەرەو پیــری پاســدارەکان دێــت و
لەبەریــان دەپاڕێتــەوە ئــەم قەتلوعامــە ڕاگــرن .ئــەو کاتــەی
مــەال مەحموودیــان کوشــت و پاســدارێک داهاتــەوە و ویســتی
بــە ســەرنێزەیەک ســەری لــێ بکاتــەوە .پیرێژنەکــە لــەوە زیاتر
خــۆی پێڕانەگیــرا و لــە تــاوان پــڕ بــە گوندەکــە قیژانــدی.
بــە دەنگــی گریانــی ئــەو ،چەنــد پاســدار ڕوویــان لــە ئێمــە
کــرد و بــەرەو ئێمــە هاتــن .منیــش قەڵەمەکــەم دانــا و ڕوو
بــە پاســدارەکان هەاڵتــم .ئێســتاش نازانــم دەمەویســت پێــش
بــەم جنایەتانــە بگــرم ،یــان وەک مەڕێــک کــە بەرەوپیــری
گــورگ دەچــێ ،بەرەوپیــری مــردن دەچــووم .بــەاڵم بــە هــەر
حــاڵ دیســان چیرۆکەکــەم شــێوا و پالنەکانــم تێکچــوو .بــە
ناعیالجــی وام دانــا تــا دوو ســێ حەوتــوو بیــر لــەم کارەســاتە
نەکەمــەوە و پشــوویەک بــە مێشــکم بــدەم .بــەاڵم نەمتوانــی.
نەمتوانــی دوو ســێ حەوتــوو بوەســتم .ســبەی لەپــڕ خــۆم
بینییــەوە کــە خەریکــم لــە زمــان پاســدارێکەوە نامەیــەک بــۆ
بنەماڵەکــەم دەنووســم و باســی ئــەم ڕووداوانــە دەگێڕمــەوە.
پاســدارەکە بــە خۆشــحاڵییەوە باســی تۆڵەیەکــی گــەورەی
دەگێــڕاوە کــە لــە دوژمنانــی ئیســامی کردووەتــەوە .بــەاڵم
کــە گەیشــتە ئــەو جێگایەکــی تەقــەی لــە ســێ منداڵــی
شــوانی بەربەرغــەل کردبــوو ،بــۆ خــۆی شــەرم دایگــرت .دڵنیــا
بــوو لــەوەی ئــەوان دوژمنــی ئیســام نەبــوون و بــە ناحــەق
کــوژراون .زۆر هەوڵــم لــە گەڵیــدا بــەردەوام بــێ و درێژەی پێ
بــدات ،نەیکــرد .گوێــم لــە دڵــی بــوو گوتــی :مەگــەر گــۆڕ
لێــم ببیســتێ چیــم کــردووە ،دەنــا بــۆ خــۆم بەڵگــە لــە دژی
خــۆم نانووســمەوە .ســەرەنجام دەســتی بــرد و نامەکــەی دڕانــد
و چیرۆکەکەشــمی تێکــدا .هێنــدە ئــەوە دووپاتــە و چەنــد
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پاتــە بووەتــەوە منیــش مانــدوو بــووم .جارێکیــان پاســدارەکان
بەرزاییەکانیــان گــرت و خەڵکیــان لــە مووچــە و مــەزرا کــۆ
کــردەوە و لــە نــاو دێ وەبــەر دەســڕێژیاندان .دڵنیابــووم کــە
ئــەم جــارە چیرۆکەکــەم تــەواو دەکــەم ،کەچــی خوێنــی
ڕژاوی شــەهیدەکان هێنــدە زۆر بــوو کاغەزەکــەی بەردەســتم
خووســا و ئەختوچــارم کــرد نەمتوانــی لــەوە زیاتــر بنووســم.
ڕایەکیتــر هێشــتا نەگەیشــتبوومە ئــەو بەشــەی پاســدارەکان
تەرمەکانیــان لەتوپــەت دەکــرد و دەیانبردنــە ســەر جــادەی
نەغــەدە  -پیرانشــار ،بــۆ ئــەوەی ســینارێوی ئــەوە داڕێــژن کــە
ئەمانــە لــە شــەڕدا کــوژراون .کەچــی قەڵەمەکــەم مانــی
گــرت و گوتــی :مــن بەرگــەی نووســینەوەی ئــەم تراژیدییــە
ناگــرم و بارگرانــی ئــەم خەمــەم پــێ نانووســرێتەوە .ئایــش
 ...مەراقــی نووســینەوەی ئــەم کارەســاتە ئاراوقــارای لــێ
هەڵگرتــووم .دڵــم ژانێــک تێــی چەقیــوە .شــەو و ڕۆژم لــێ
بووەتــە جەهەنــەم .دەبــێ بینووســمەوە .دەمــەوێ ئــەم جــار لــەو
جێگەیــەوە دەســت پــێ بکــەم کــە کاک عەزیــز وەک ڕدێــن
ســپییەکی گوندەکــە لــە بەردەکــەی مزگــەوت نامەیەکــی
دەوڵەتــی خوێنــدەوە و گوتــی :دەوڵــەت دەڵــێ دێ چــۆڵ
مەکــەن .کارمــان بــە کــەس نییــە و ژیانــی خۆتــان تێــک
مــەدەن و هەڵمەیــەن .کاک عەزیــز نامەکــەی هەڵێنــا و
گوتــی :ئەوەتــا مامۆســتا مــەال حەســەنی -یــش ئیمــزای
کــردووە و دەڵــێ :مــن بەڵێنتــان پــێ دەدەم کــە تەنانــەت ناهێڵــم
خوێــن لــە لووتــی منداڵێــک بێــت.
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مەهتاب
مەهتــاب دڵنیاییــە ئەمجــار عەتــا شــەهید نابــێ .ئەمجــار
دایکــی لــەوێ نییــە تــا پێشــی 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 لــە کیــس بچــێ .مەهتــاب ڕەحمەتــی
لــێ بووەتــە عەتــا .ڕەحمــەت لــە نزیــک مەهتــاب ســەنگەری
گرتــووە .منداڵــەکان بــە کۆاڵنەکانــدا بــاو بوونەتــەوە و تەقــە
لــە یەکتــر دەکــەن .ڕەحمــەت نازانــێ منداڵــەکان لێــی نزیــک
بوونەتــەوە و نازانــێ چەنــد فیشــەکی پــێ مــاوە؟ مەهتابیــش
نازانــێ ڕەحمــەت چەنــد فیشــەکی پــێ مــاوە ،عەتــاش
نەیدەزانــی .عەتــا فیشــەکەکانی دەژمێرێــت .ڕەحمەتیــش
چاوێــک لــە دەڕاغەکــەی دەکات .ڕەحمــەت خــۆی مــات
کــردووە .مەهتــاب وردە وردە لێیــان دەچێتــە پێشــێ .چەنــد
منــداڵ بــە ئارامــی لێــی نزیــک دەبنــەوە .وەهابــە جــاش و
پاســتارەکان لە دوو قۆڵەوە گەمارۆی دەدەن .مەهتاب وەختە
لــە تــاوان کوێــر بــێ .دەموچــاوی بــە شووشــەکەوە نووســاندووە
و لــە بــن لێزمــەی فرمێســکەکانیدا چــاوی لــە عەتایــە.
منداڵــەکان نووقمــی تەپووتــۆزن و هەرجــارەی یەکیــان خــۆی
بــە ئەرزیــدا دەدات و دەکــەوێ .دایکــی تونــد گرتوویەتــی
و ناهێڵــێ بڕواتــە دەرێ .مەهتــاب ئاگــری تێبــەر بــووە و
دەیــەوێ هەڵێتــە دەرێ و بــاوەش بــە عەتاکەیــدا بــکات .عەتــا
بــە برینــداری خــۆی دەکێشــێتە ئەوبــەری دیــوار .مەهتــاب بــە
بــەری دەســتی لــە کوڵمــەی ڕادەکێشــێ و دەســت بــە ڕنینــی
ڕوومەتەکانــی دەکات .عەتــا لــە بــن دیوارێــک خــۆی مــات
کــردووە و لــە یەکــەم دەســتڕێژی وەهابــە جاشــدا برینــدار
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دەبــێ .ڕەحمــەت وەک دواییــن کەســی زینــدووی تیمەکــە
لــە بــن دیوارێــک ڕاوەســتاوە .مەهتــاب دڵەڕاوکێــی گرتــووە.
کــەس ئــاگای لــە مەهتــاب نییــە .مەهتاب بە پێوە ڕاوەســتاوە
و باســکەکانی لێــک هااڵنــدووە .منداڵــەکان بــێ ئــەوەی
گرینگــی بــە مەهتــاب بــدەن لــە یارییەکەیــان بەردەوامــن.
منداڵــەکان لــە نێــو خــاک و خۆڵــدا هــەاڵت هەاڵتیانــە و
دارەکانیــان ڕوو بەیەکتــر ڕادەگــرن و بــە دەمیــان دەڵێــن تــە
تەتــە .مەهتــاب بــە نیگەرانییــەوە هەڵدەســتێتە ســەر پــێ و
هەوڵــدەدا ناڕەزایەتــی خــۆی دەرببــڕێ .دەنگــی دەرنایــەت.
گــەرووی ویشــک بــووە .نووزەیــەک دەکات و دەنگێــک لــە
بــن لێوییــەوە دەبیســرێ و کــەس نایبیســتێ .ئەحمــەد تەقــە
لــە ڕەحمــەت دەکات و ڕەحمــەت بــە قەســتی دەکــوژرێ و
خــۆی فرێدەداتــە ســەر ئــەرزی .مەهتــاب ڕەحمەت-عەتــا لــە
بــاوەش دەکات .ڕەحمــەت بــە بێزارییــەوە خــۆی ڕادەپســکێنێ
و مەهتــاب لــە خــۆی دور دەخاتــەوە .مەهتــاب شــینی چــل
ســاڵەی ڕەحمەت-عەتــا دەگێــڕێ.
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ئاشنا
پێکەنینــم پێــت دێ .قــەت هەوڵــت نــەدا بمناســی .پێــت وایــە
وا نووقمــی ئەتــاری بــووم ئــاگام لــە تــۆ نییــە ،بــەاڵم وانییــە
چرکــە بــە چرکــە ئــاگام لێتــە .شــەوێ تــا بەیانــی ناخــەوی و
هــەر چــاوت بڕێوەتــە ئــەم مۆبایلــەت .بەیانــی تــا نیــوەڕۆ لــە
نێوجێــدای .نیــوەڕۆ کــە دێمــەوە ماڵــێ بــە قژێکــی ئالــۆزکاو
و چاوێکــی ڕیپۆقاوییــەوە دەرکــەم لێدەکەیــەوە .هیــچ هــەوڵ
نــادەی ژیانــت بگــۆڕی .هێنــدە خەوتــووی و خواردووتــە
بویتــە گیپــە .چەنــدەم پــێ گوتــی وەرزش بکــە و ئــاگات لــە
کیشــت بــێ .هیــچ دەتگــوت لــە گــەڵ تۆشــم نییــە .هەمــوو
ڕۆژێ برینــج و گۆشــت ،هەمــوو ڕۆژێ شــیرنی و کەیــک.
مــاڵ ئــاوەدان خــۆ کایەکــە هــی خــۆت نییــە کادانەکــە هــی
خۆتــە.
ئێــواران دەهاتمــەوە فیلمێکــی باشــم دادەنــا دەمگــوت وەرە
پێکــەوە ســەیری بکەیــن .بــە بێزێکــەوە لێوت لــێ هەڵدەقرچاند
و چمۆڵەیەکــت تێدەگرتــم و دەگــوت عەمــرت نەمێنــێ بــۆ
خــۆت وبــۆ فیلمەکانــت ئەوانــە کــەی فیلمــن .ه ەمــوو شــەوێ
دادەنیشــتی ســێ بەشــت زنجیــرە درامــای تورکــی چــاو لــێ
دەکــرد .دەتگــوت دەزانــی فاڵنــە ژنــەی فاڵنــە زنجیــرە درامــا
ئێســتا لــە گــەڵ فاڵنــە پیــاوە دەســتی تێکــەڵ کــردووە؟
دەزانــی فاڵنــە پیــاوە ئێســتا چــی دەکات؟
چەنــدەم گــوت کچــێ دوو کتێــب بخوێنــەوە .کچــێ وەرە
کاری دەســتییەک فێربــە ،کچــێ وەرە خــۆت فێــری ژەنینــی
ئامێرێکــی مۆســیقا بکــە ،کچــێ وەرە دەرێ بــا تــا پــارک
بــە پیاســە بڕۆیــن .نەهاتــی .ئێســتاش بوویتــە ورچ و هــەر لــەو
زگــە ڕەشــەتی دەئاخنــی .بــە تــۆ بــێ هەربخــۆ وهەڵیبێنــی.
بــەاڵم مــن ئێســتا بــە بۆنــی زارت تێکدەچــم .نازانــم ئاخــر جــار
کەنگــێ ددانەکانــت شــۆردووە؟ هــااڵوی هەناســەت دەڵێــی
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لــە بیــری ئاودەســتەوە دێتــە دەرێ .شــەوانە لــە ترســی ئــەوەی
نەڵێــی وەرە ماچــم بکــە تــا خــەوم لــێ دەکــەوێ خــۆم بــە
ئەتارییــەوە مەشــغوڵ دەکــەم.
ئاخرجــار نازانــم کــەی پرچــت داهێنــاوە ،بۆنــی ئارەقــەی
جلەکانــت ڕۆژە ڕێیــەک دەڕوات ،کەچــی دێــی بــە
فۆتۆشــۆپ وێنەکانــت جــوان دەکــەی و لــە ئینســتاگرام
و فەیســبووک دایاندەنێــی ،یەکێــک نەزانــێ دەڵــێ داخــوا
ئــەم فــەرووخ لەقایــە کێیــە؟ کــە زەماوەندمــان کــرد ،چەنــد
بێگانــە بوویــن ،بــەاڵم ئێســتا ئیتــر بێگانــە نیــن .دەتناســم
دەزانــم .هــەر زگــت نییــە پــڕە لــە گــوو .میشکیشــت پــڕە.
دەم دەکەیــەوە دەســت دەکــەی بــە بووختــان هەڵبەســتن بــۆ
کــچ و ژنــی خــزم و جیــران .دەم دەکەیــەوە بــە خــراپ باســی
خەڵکــی دەکــەی .ئــەرێ تــۆ چــی؟ خــۆت پــێ بەشــەرە؟
لێــت مانــدووم .کــە دەرۆێیــە دەرێ تەشــتێک ئۆدکۆڵــۆن بــە
جلەکانــت دادەکــەی بــۆ ئــەوەی بۆنــی ئارەقــەی نێــو ڕانــت و
بــن هەنگڵــت بشــاریتەوە .گێنێکــی زل لــە بــن جلەکانــت لەبــەر
دەکــەی زگــە زلەکــەت کۆبکەیتــەوە .هێشــتا زگ و قــوون
و ڕانەکانــت لــە چــوار پێنــج الوە دەرپەڕیــون .ڕۆژتــا ئێــوارێ
ســەرت لــە نێــو ئــەم مۆبایلەتدایــە و خــودا دەزانــێ خەریکــی
چ گووکارییەکــی .قوڕبەســەر ئــەو هاوڕێیانــەت کــە تــۆ
هاوڕێیانــی .داخــوادا چــۆن باســی مــن دەکــەی و چیــان بــۆ
دەگێڕییــەوە .ناڵێــی لــە چایــی دروســت کــردن زیاتــر نازانــم
و ئــەو مێــردەم لــە هەمــوو شــتێک و هەمــوو کــەس کــرد و
لــە داخــان گیــرۆدەی ئەتاریــم کــرد .دەزانــم تــا تــەواو شــێتم
نەکــەی لــە کۆڵــم نابیتــەوە .لــە گــەڵ هــەر کــەس مەرحەبــام
هەبــوو ،لــە گەڵیــان بەشــەڕ هاتــی .دۆســت و هاوڕێــم نەمــاوە
جارێکــت شــەڕ پــێ نەفرۆشــتبن .ئێســتا هــەر وەک ئــەوەی
ژنــم نەبــێ و ســەڵت بــم بــۆ دیتنیــان بــە تەنیــا دەرۆم .ڕووی
ئــەو کەســە ڕەش بــێ تــۆی بــە مــن ناســاند و منــی بــە تــۆ.
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جــا تۆخــودا تــۆ ژنــی یــان ژانــی .هیــچ منــی نەکوشــتووە
ئــەوە نەبــێ ،ورچــە بــۆر پێــی خۆشــە لــە گەڵیشــی بــم .باشــە
بــۆ پیــاو هەیــە ئیشــتیای بــۆ تــۆ بچــێ؟ پەکــوو لــەو ڕۆژە
ڕەشــەی تێــی کەوتــووم.
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ئەڵێم بڕۆم لە شارەکەت
جیبــە شــینەکە لــە دەوری فەلەکــەی ئەســکەندەری ،لــە
قــەراغ شــەقام ڕایگــرت و باوکــم خێــرا دابــەزی .چەنــد
خولەکێــک دواتــر بــە خــۆی و بــە مەنجەڵێکــی گــەورەوە
گــەڕاوە .مەنجەڵەکــەی لــە پشــتەوە و ڕێــک لــە بــن القــی
ئێمــە دانــا .بۆنــی کەبــاب و نانــی گــەرم نێــو جیبەکــەی پــڕ
کــرد .کردمانــە قاوقیــژ و چەپڵــە و هەڵپەڕیــن.
دایکــم گوتــی :وســت ،کــەس دمــی لــێ نــادات .لــە گــەڵ
کــوڕەکان دەیخۆیــن.
بــێ دەنــگ دانیشــتین و خۆمــان مــات کــرد .ئێــوارێ
ئــاگام لــێ بــوو کابرایــەک لــە دەرکەیــدا و لــە گــەڵ
دایکــم قســەیەکی کــرد و ڕۆیشــت .باوکــم کــە هاتــەوە
پــاش کەمێــک دیســان ڕۆیشــتەوە دەرێ و کــە هاتــەوە لــە
گــەڵ دایکــم هــەر ســرتوخورتیان بــوو .تۆمــەز باســی جیــب و
کەبابیــان کــردووە و ئێمــە حاڵــی نەبوویــن ،یــان نەیانویســتووە
ئێمــە حاڵــی بیــن.
پــورم گوتــی :بــراژن ئەگــەر منداڵــەکان بەقســەمان بکــەن و
هەرچیمــان گــوت وابڵێــن ئێســتا ســەرو کەبابێکیــان بــۆ دەکــەم
بــە بابۆڵــە.
ئێمــەی منــداڵ بــە بیســتنی ئــەو قســەیە بووینــە ســەد چــاو
و هــەر ســەد چاومــان لــە مەنجەڵەکــە بــڕی و بــە نیشــانەی
قبــوڵ کردنــی ئــەم گرێبەســتە دوو ســەر و ســەد چاومــان زوو
زوو ڕادەوەشــاند.
بابۆڵــەی یەکەمــی کــە پێچــاوە گوتــی :هــەر کــەس پرســی
دەچــن بــۆ کــوێ بڵێــن دەچیــن بــۆ ســەر شــایی باشــە؟
هەر دووکمان گوتمان :باش.
بابۆڵــەی دووەمــی کــە پێچــاوە پرســی :ئەگــەر پاســدارەکان
پرســیان بــۆ کــوێ دەچــن چــی دەڵێــن؟
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گوتمان :دەچین بۆ شایی.
گوتــی :ئافەریــن هــا ئــەوەش بابۆڵەکانتــان نۆشــی گیانتــان
بێــت.
شــۆفیرەکە ئــاوڕی داوە و ســەیرێکی مەنجەڵەکــەی کــرد
و گوتــی :بــراژن لــە منیــش بپرســن هــەر دەڵێــم دەچیــن بــۆ
داوەت .پــورم بزەیەکــی کــرد ،بــەاڵم دایکــم خێســەیەکی لــە
کابــرا کــرد و لــە بنــەوە بۆاڵنــدی  :منداڵــە.
نازانــم چــۆن چوویــن و چیمــان بــە پاســدارەکان گوتــووە و
بــە کامــە ڕێــگادا ڕۆیشــتین .بــەاڵم لەبیرمــە کــە ئێــوارێ
گەڕاینــەوە لــە بازدیدەکــەی میــراوا پاســدارێک ملــی هێنــا
ژوورێ و پرســی لــە کــوێ بــوون؟ کــە گوتمــان لــە فاڵنــە
گونــد لەســەر داوەت بوویــن .گوتــی :جــادەکان ئەمــن نیــن
و زیــدی ئینقــاب لــە ناوچەکــە دایــە .کارێکــی باشــتان
نەکــردووە بــەم درەنــگ وەختــە هاتوونەتــەوە .هەموومــان
وەباڵمــان بــۆ کێشــا و لــە ملمانــدا کــە ئەشــەدوو ڕاســت
دەکــەی .ماشــێنەکە هــەر کەمێــک لــە پاســدارەکان
دوورکەوتــەوە ،کاک عومــەری مێــردی پــورم مەنجەڵــە
بەتاڵەکــەی ئــاوەژوو کــردەوە و کــردی بــە تەپــڵ و لــە ســەر
ڕیتمــی ئــاوەدان مەهابــاد گوتــی :قوربانــت بــم وام لــێ مەکــە
وەی زیــدی ئینقــاب ،بەقســەی خەڵکیــم لەگــەڵ مەکــە ...
 . .ئێمــەش هەموومــان بــە چەپڵــە و پێکەنینــەوە گوتمــان
وەی زیــدی ئینقــاب.
الی نیــوەڕۆ لــە نێــو دارســتانێک ڕایانیگــرت .لــە گــەڵ
ئــەوەی جیبەکــە ڕایگــرت ،بــە هەڵــەداوان دابەزیــم .چ ببینینم
هەوایەکــی ســاف و دارســتانێکی جــوان ،دەنگــی خــوڕەی ئــاو
و جریــوە جریــوی مــەل و باڵنــدان .لــە بــن هــەر دارێــک چەنــد
پێشــمەرگەش ڕوا بــوون .باوکــم هەواڵــی مامــی لــە یــەک
دوو کــەس پرســی .منیــش خــۆم کێشــاوە و گوتــم  :ئەوەیــە
ئــاو و هــەوا .دوو پێشــمەرگە کــە لــە پێشــەوە دانیشــتبوون و
136

چیرۆکە نەنووسراوەکانی قاڕنێ (کۆمەڵە چیرۆک)

لــە مــن نزیــک بــوون .پرســیان بــۆ هــەوای شــار چۆنــە؟
گوتم :هەمووی دووکەڵە.
یەکیان گوتی :کوڕە دووکەڵی چی پیاوی چاک بە.
گوتم :دووکەڵی کارخانە!
گوتیان :جا کوا بۆکان کارخانەی لێیە؟
باوکم گوتی :سواربن مامتان لە سەرەوەترە.
مــن لــە خۆشــی ئــەوەی نابــێ جوابــی ئــەو پرســیارە قورســە
بدەمــەوە ،خێــرا ســوار بوومــەوە .هێشــتا جیبەکــە وەرێ
نەکەوتبــوو وەبیــرم هاتــەوە دووکەڵــەکان هــی ماشــێنەکانن.
بە زەحمەت وەرســووڕام و ڕووم کردە شووشــەی جیبەکە و بە
دەســتم وەک فەرمانێکــی خەیاڵــی ماشــێنێک هەڵســووڕێنم
ئــاوا نیشــانی پێشــمەرگەکەم دا کــە ماشــێن لــێ دەخــوڕم .بــە
دەســتەکەی دیکەشــم دووکەڵێکــم لــە حــەوا کێشــاوە .بــەاڵم
ئــەوان نەیاندیــت و دواتــر لەســەر دڵــم بــوو بــە گــرێ بــۆ فێــرم
نەکــردن ڕاســتە کارخانــەی لــێ نییــە بــەاڵم خــۆ پــڕە لــە
ماشــێن.
جــاران کــە بیــرم لــە مامــم دەکــردەوە وام دەزانــی جێگاکــەی
زۆر ناخۆشــە .ئێســتا دەمدیــت لــە نێــو دڵــی سرووشــت دایــە
و نــان و کەبابیــش دەخــوات ،بۆیــە لــە دڵــی خۆمــدا گوتــم:
شــەرتە منیــش ببمــە پێشــمەرگە .هێنــدە نەبــوو دانیشــتبووین
باســم کــرد.
پێشــمەرگەیەک گوتــی :دەی مــن ئــەوە پاســدارم بزانــم چــی
دەکــەی؟ بــێ ســێ و دوو خــۆم پێــدادا و دەســتم کــرد بــە
مســت هاویشــتن .باوکــم گوتــی :هەتیــوو کاک محەمــەد
ئەزیــەت مەکــە .کاک محەمــەد کــە چەنــد ســاڵ دواتــر
زانیــم شــۆرەتی عەلیــزادە بــووە و زۆر درەنگتــر زانیــم شــەهید
بــووە .ماچــی کــردم و پێکەنــی و گوتــی :نــا لێــی گــەڕێ
ئەزیــەت نابــم.
کــه گەڕاینــەوە باوکــم ودایکــم هــەر پێدەکەنیــن .دایکــم
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گوتــی :مــن ســەرەتا نەمزانــی کچــە و ماچــم نەکــرد .دواتــر
کــە لەســەر جۆگەکــە کــە چوویــن مەنجەڵەکــە بشــوێن،
قۆڵــی هەڵکــرد و بازنەکانیــم دی ،زانیــم کچــە و ماچــم
کــرد .باوکــم دەیگــوت :ویســتوومە وێــڕای کوڕەکانــی دیکــە
ماچــی بکــەم ،کەچــی تەنیــا یەڵــای لــە گــەڵ داومەتــەوە.
باســی کچێکــی پێشــمەرگەیان دەکــرد .کچێــک لــە
ڕەگــەزی لووتکەکانــی کوێســتان ،کوێســتان.
مامــم لەســەر شــاخێک نیگابــان بــوو .بــێ ســیمیان بــۆ
کــرد و هاتــە خــوارێ .ئێمــە بــەرەو پیــری چوویــن .لــە
داوێنەکانــی یەکترمــان گرتــەوە .مامــم چــەک و ڕەخــت
و دەمانچــەی پێــوە بــوو .دوو ســێ شــتی خــڕ خڕیشــی بــە
خۆیــەوە هەڵواســیبوو .دواتــر زانیــم ئەوانــە
نارنجۆک بوون و ئەو شاخەش تەرغە.
پــاش نەهــار لــە ســەر ئــەرزی بەشــێوەی بازنەیــی دانیشــتین.
پرســیم :مامــە کــێ ســەرگەورەکەتانە.
مامــم گوتــی :چــاو لــێ بکــە بزانــە کــێ ســەری لــە ســەری
هەموومــان گەورەترە.
یەکێکــی ســەرفڕیان لەگــەڵ بــوو .گوتــم :ئــەوە .هەمــوو
پێکەنیــن .قامکــم بــۆ وەســتا ئەحمەدی فەرماندە ڕاداشــتبوو.
ڕووم تێکــرد و گوتــم :دەمــەوێ ببمــە پێشــمەرگە .بزەیەکــی
کــرد و گوتــی :نــا تــۆ مەیــە بــۆ الی ئێمــە .ئێمــە دێینــەوە.
گوتــم :نــا تۆخــودا تــازە مــن هاتــووم و ناگەڕێمــەوە .کاک
جەعفــەر گوتــی :باســەرت بگاتــە ئــەو لقــی دارە جــا وەرەوە.
ســەیرێکی دارەکــەم کــرد ،ئــەو لقــەی ئــەو دەیگــوت زۆر
بــەرز بــوو .گوتــم :جــا خــۆ ئێــوەش هیچتــان ناگەنــە ئــەو
لقــە .دیســان هەمــوو قاقــا پێکەنیــن .کاک عەلــی ڕوویکــردە
دایکــم و بــە بــرۆ ئامــاژەی بــە مــن کــرد و گوتــی :چەنــد
ســاڵە؟ وەپێــش دایکــم کەوتــم و گوتــم :هەشــت ســاڵم.
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چاوەڕێ
قازی :بۆ هاتووی بۆ ئاڵمان؟
کیومەرس :هاتووم لێرە چاوەڕێ بم.
قازی :تێنەگەیشتم ،چاوەڕێی چی؟
کیومــەرس :بــا لــە ســەرەتاوە بــۆت بگێڕمــەوە .مــن
پێشــمەرگە بــووم ،بڵــێ ئــێ ...
قازی :ئێ ...
کیومــەرس :باوکــم بــۆ ســەردانم هاتبــوو .پێکــەوە پیاســەمان
دەکــرد .کۆمەڵێــک پێشــمەرگەمان بینــی دانیشــتبوون و
تەختەنەردیــان دەکــرد .ئــێ؟
قازی :ئێ
باوکــم گوتــی :کــوڕم ئــەم خەڵکــە لێــرە چــی دەکــەن؟ بــۆ
ناچــن دەرســێک بخوێنــن ،کاســبییەک بکــەن؟
گوتم :باوکە ئەوانە چاوەڕێن.
باوکم گوتی :ڕۆڵە چاوەڕێی چین؟
گوتــم :چاوەڕێــن ئێــران بڕووخێــت .دەزانــی باوکــم چــی
گــوت؟
قازی :ناوەڵاڵ چی گوت؟
کیومــەرس :گوتــی :کــوڕم تــۆ بچــۆ بــۆ خاریــج و لــەوێ
چــاوەڕێ بــە ئێــران بڕوخێــت.
قازی :ئاااااا یانی ئێستا تۆ هاتووی لێرە چاوەڕێ بی؟
کیومــەرس :زۆریــش چــاوەڕێ نابــم .یــەک دووســاڵ
چــاوەڕێ دەبــم .ڕووخــا ڕووخــا ،نەڕووخــا ،دەچمــە ســفارەتی
ئێــران پاســپۆرتێک وەردەگــرم و هاتووچــۆی ئێــران دەکــەم.
ماوەیــەک لێــرە چــاوەڕێ دەبــم ،ماوەیــەک لــەوێ چــاوەڕێ
دەبــم.
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خەو
بەڕێــز دادوەری گشــتی ،هاوواڵتــی (ف.پ) کــە دوو
مانــگ لــەوە پێــش بــە هــۆی کەمتەرخەمــی مێردەکەیــەوە
لــە خەرەندێکــەوە کەوتبــووە خــوارێ و بــە هۆکارێکــی نادیــار
تووشــی بــێ خەوییەکــی بــەردەوام ببــوو .بــە مەبەســتی
چارەســەری نەخۆشــییەکەی لــە گــەڵ هاوســەرەکەی
دەچنــەوە هەمــان شــوێن و دیســان بازدەداتــەوە خــوارێ .بــەاڵم
بەداخــەوە لــەم ڕووداوە دڵتەزێنــەدا بــە هــۆی ڕەچاونەکردنــی
خاڵــە تەندروســتییەکان ناوبــراو گیانــی لــە دەســت داوە .ئێمــە
وەک پزشــکیکی یاســایی ڕایدەگەیەنیــن ،کێشــەی بــێ
خــەوی بووەتــە هــۆکاری کۆژرانــی ناوبــراو و هاوســەرەکەی
لــەم ڕووداوەدا بــێ تاوانــە.
پزیشکی یاسایی
(م.ک)
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چیرۆکێکی بێ ناوونیشان
ســەرهەنگی پاســدار نەجــەف زادە نەیدەتوانــی پێــش بــە
قاقاکانــی بگرێــت ،ئــەو کاتــەی نــاوی قــازی لەســەر
فۆرمــی داواکاری بوونــە بەســیج خوێنــدەوە.
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مامۆستا
کورتــە بااڵبــوو .بەژنــی ،بــەاڵم مێشکیشــی هــەر بەقــەت
بەژنــی گەشــەی کردبــوو .جارێــک لــە نــاو پۆلــدا چــووە ســەر
بلوکێــک و خــۆی بــە بەژنــی بااڵبەرزتریــن کــوڕی ناوپــۆل
گــرت و کاتێــک زانــی لــە ســەر بلوکەکــە جــا بەقــەت ئــەوە
هاتــە خــوارێ و شــەقێکی تێهەڵــدا و گوتــی :جــا دەرســیش
ناخوێنــێ درێــژی خێــڕی.
بڕوایەکــی ســەیری بــە لێــدان بــوو .دەیگــوت :کوتــەک
لــە بەهەشــتەوە هاتــووە .لــە تاقیــکاری پــازدەت هێنابــاوە.
پێنــج شیالنگی(ســۆندە) لێــدەدای .شــازدە چــوار شــیالنگ و
حەڤــدە ســێ و هــەژدە دوو و نــۆزدە یــەک .لــە بیرمــە جــاری
وابــوو بیســتیش دەستخۆشــانە شــیالنگێکی لێــدەرا.
هــەر ئــەوە نەبــوو بەژنــی بــە قــەت ئێمــە بــێ .لەبــاری
زانستیشــەوە هــەر بــە قــەت ئێمــە خوێنــدەواری هەبــوو.
ئێمــە پۆلــی پێنجومــی ســەرەتایی بوویــن و ئەویــش تــا
پێنجومــی خوێندبــوو .زەمانــی شــا دامەزرابــوو .لــە بیرمــە
جــاری وابــوو ئێــواران وەرەقــەی ئیمتحانەکانــی دەداوە .تــازە
فریــا نەدەکــەوت لێمــان بــدا ،دەیگــوت ســبەی لێتــان دەدەم.
جــاری وابــوو حەڤــدەم هێنابــۆوە دەمزانــی ســبەی چوومــەوە
قوتابخانــە ســێ شــیالنگم لێــدەدات .شــەوێ لــە ترســان خــەوم
لــێ نەدەکــەوت .شــاگرد چوارەمــی پــۆل بــووم ،بــەاڵم کــەس
نەبــوو لــە نــاو پۆلــدا ڕۆژانــە لێــی نــەدرێ.
نەیدەهێشــت کــەس بــە کــوردی قســە بــکات .بــە کــوردی
قســەت کردبوایــە لێــی دەدای .لــە دەرەوەی پــۆل دەمانــدی
پێدەکەنــێ ،بــەوەڕا دەمانزانــی دەزانــێ پێبکەنــێ ،بــەاڵم لــە
نــاو پۆلــدا دەتگــوت قوڵزەڵقورتــە .نێوچاوانــی پێکــدادەدا و
دەیگوڕانــد.
چەنــد ســاڵ دواتــر بیســتمەوە ئــەو مامۆســتایانەی کەمتــر
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لــە دیپڵــۆم خوێندەواریــان بــوو دەرکــران .ئەویشــیان دەرکــرد.
دواناوەنــدی بــووم ،ڕۆژێــک بــە کۆاڵنێکــدا تێپــەڕ دەبــووم.
لە دورەوە ناســیمەوە .لەســەر داشــقەیەک (عارەبانە)خەریکی
تەماتــە فرۆشــتن بــوو .جێــی زلــەکان و شــیالنگەکانی ســەر
ڕوومەتــم و بــەری دەســتم دەســتیان کردبــوو بــە برژانــەوە.
نەفرەتێکــی ســەیر ســەرتاپای وجــوودی داگرتبــووم .پێــم
خــۆش بــوو ،بمگرتبوایــە و هــەر لــەوێ بەتۆڵــەی ئــەو هەمــوو
لێــدان و کوتانــەی کــە بــە نــاوی دەرس گوتنــەوەوە لــە ئێمەیــدا
خــوری شــۆری بکــەم .لێــی نزیــک بوومــەوە .گەیشــتمە
پشــت ســەری .پیاوێکــی پیــری چکۆلــە خەریکــی تەماتــە
فرۆشــتن بــوو ،هەرچــی زیاتــر لێــی خــورد دەبوومــەوە ئــەو
مامۆســتا بــە هەیبەتــەم تێــدا نــەدەدی .ئــاوڕی داوە و ســەیری
کــردم.
زمانــم لــە زارمــدا ببــووە لەتــە دارێــک و هەڵنەدەســووڕا.
چەنــد جــارم تفــی نــاو زارم قووتــدا تــا ئاخــری بــە زەحمــەت
گوتــم :ســەالم ئاغــا.
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هەستە لە خەوێ
لــە نێــو تــەواوی ئــەم شــاییەدا هەرئەودەبینــم .تەنیــا ئــەو
دەبینــم کــە هەڵدەپــەڕێ ،تەنیــا ئــەوە کــە لــە شــاییەکە دێتــە
دەرێ ،ئــەوە کــە نــان دەخــوات ،ئــەوە ئــاو دەخواتــەوە .هۆکاری
مانــەوەم لــە نــاو ئــەم شــاییەدا تەنیــا ئــەوە .پــاش نانــی ئێــوارێ
هــەر خزمــە نزیکــەکان ماونەتــەوە .مــن خزمــی نزیکــی زاوام
و ماومەتــەوە .ئەویــش خزمــی نازانــم کێیــە ،بــەاڵم ماوەتــەوە.
هەمــوو ماندوویەتیــان پێــوە دیــارە ،بــەاڵم مــن هــەروا چــاوم لــە
سەرســەرییەتی و ئــاگام لــە هەمــوو جوڵەکانێتــی.
ئــاگام لێیــە دایکــی بانگــی دەکات و پێــی دەڵــێ :کــوڕم
ســبەی دەبــێ بچیــەوە قوتابخانــە .بــڕۆ لــەو ژوورە بخــەوە.
بــە نابەدڵــی دەڕوات .ئــەو کــە دەڕوات ،ئەمجــار خەڵکەکــە
دەبینــم .دایکــم دیــار نییــە .دایکــم بــۆ نایــە پێــم بڵــێ بچــۆ
بخــەوە ســبەی قوتابخانــەت هەیــە؟
لــە دایکــم دەگەڕێــم لــە حەســارێ دەیبینمــەوە .کراســی
کــوردی لەبــەر دایــە .دەســماڵەکەی لــە ملــی هــااڵوە ،داوێنی
کراســەکەی لــە کۆشــیدا کــۆ کردووەتــەوە ،قۆڵەکانــی
هەڵکــردووە و لــە گــەڵ چــوار ژنــە خزمــی دیکــە لــە نێــو
چەنــد تەشــتدا خەریکــی قــاپ شووشــتنن .قاپــی داوەتێکــی
گــەورە.
چاوەکانــم خەواڵــوو دەکــەم و دەڵێــم :دایــە خــەوم دێ ،لــە
کــوێ بخــەوم؟ دەڵــێ :بچــۆ ژوورێــک و بخــەوە .وەک ئیزنی
هەمــوو ژوورەکانــم وەرگرتبــێ .ســەرم بەردەدەمــەوە و ڕوو لــەو
ژوورە دەکــەم کــە ئــەو لــەوێ خەوتــووە .بــە ئارامــی دەرکەکــە
دەکەمــەوە .پێنــج شــەش منداڵــی دیکــەش لــەوێ خەوتــوون.
لــە گۆشــەیەک کــە چــاوم لێــی بــێ دادەنیشــم .ژوورەکــە
تاریکــە ،بــەاڵم بایــی هێنــدەی بیبینــم ڕووناکــی هەیــە .لەپــڕ
تەقــەی دەرکــە دێ .خــۆم بــە ئەرزییــەوە دەنووســێنم و لــە
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قەســتی خــۆم لــە خــەو دەکــەم .دوو ســێ خولەکێــک خــۆم
مــات دەکــەم .هــەر کــەس بــوو نەهاتــە ژوورێ .چاوێکــی
لــە ژوورەکــە کردبــوو و ڕۆیشــتبوو .هێــواش هێــواش لێــی
نزیــک دەبمــەوە .دەچمــە پەنــای .تێــر تێــر چــاوی لــێ دەکــەم.
لــە مشــە مشــەکەی وەگومــان دەکــەوم .هەســت دەکــەم
بەخەبــەرە .جوانتــر زەینــی دەدەمــێ .بزەیەکــی چکۆلــەی
لەســەر لێــوە .وەک نهێنییەکــی گــەورەم ئاشــکرا بووبێــت،
ســەرم لــێ دەشــێوێ .دڵــە کوتەمــە .بــە پەلــە دەکشــێمە دواوە
و پــاڵ بــە دیوارێکــەوە دەدەم .لــە دڵمــدا دەســت دەکــەم بــە
پاڕانــەوە .خودایــە گیــان نەیزانیبــێ خۆشــم دەوێ.
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