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کۆلۆمبۆ

دوای  37ساڵ لە ڕێگەی فڕۆکەخانەی هەولێر
گەڕامەوە ،زۆر کەیف خۆش و سەرمەستی بینینی ئەم
هەموو شتە تازەو مۆدێرنانە بووم ،سەرم سوڕما،
هەموو شتێک تازەبوو ،فڕۆکە ،پاس ،ئۆتۆمبێل ،پۆلیس،
خزمەتگوزار ،شەقام ،فرۆشگا ،تەکسی ،پۆلیسی هاتوچۆ،
خاوێنی شۆسته و لێواری شەقامەکان و پاركی
گەڕەکەکان،

پهرژینی

بچووکی

مااڵن

و

باخچە

خنجیالنەکانیان ،دیکۆری خانووەکانیان ،جلوبەرگی
خەڵکەکە ،خودایە ئەم هەموو شتە چییە؟ بە شوفێری
تەکسییەکەم گوت :خێرا بمگەیهنە گەڕەکی شۆڕش.
شوفێری تەکسی بە ئینگلیزی گوتی :ببوورە ،تێناگەم،
دەتوانی بە ئینگلیزی قسە بکەی؟ ئاوڕێکی خێرام لە
شوفێری تەکسییەکە دایەوە ،شکڵ و فۆرمی دەموچاوی
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لە هی خۆمان نەدەچوو .بەئینگلیزی گوتم :بڕۆ گەڕەکی
شۆڕش .گوتی :ناوی شەقامەکە چییە؟ ئەم جارە
خەریک بوو توڕە دەبووم ،گوتم :ئەوە باسی چی
دەکەی کۆاڵنی چی! بڕۆ الی مزگەوتی شەهید سەباح،
گوتی :ببوورە بێ ناوی کۆاڵن و ژمارەی ماڵەکە ناتوانم
بیدۆزمەوە.
بە پێکەنینەوە گوتم :بەڕێز کاتی گاڵتەم نییە ،ماندووم
خێراکە بمگەیەنە شوێنی مەبەست.
گوتی :ببوورە من تۆ ناناسم چۆن گاڵتەت لەگەڵ دەکەم.
سەیرێکم کرد ،زۆر بەجدی قسەی دەکرد ،هیچ چارەم
نەما ،کەوتمە بیرکردنەوە لە ژمارەی دەرگای ماڵەکەمان،
خودایە چەند بوو؟ دوای ئەم هەموو ساڵە بیر لەچی
بکەمەوە ،لە ناکاو ژمارەی ماڵەکەی خۆمانم کەوتەوە
یاد ،کە ڕۆژێک بۆ قوتابخانە نووسیبووم ،یەکسەر گوتم:
زۆر باشە بڕۆ بۆ ژمارە ( 144لەسەر  26لەسەر )44
دەی زووکە ،شوفێرەکە سەیرێکی کردم و لە قاقای
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پێکەنینی دا ،گوتی :ببوورە ،ئەمە چییه کۆدی دەزگا
سیخوڕییەکانە ،یا هی هێرشی سەربازی؟!
گوتم :ئەمە ژمارەی دەرگاکەمانە ،من زاکیرەیەکی زۆر
باشم هەیە ،شت لەبیر ناکەم ،گوتی :ببوورە ئەم
ژمارەیە یارمەتیت نادات ،گوتم :باشە بڕۆ من خۆم پێت
دەڵێم چۆن دەڕۆیت و بەکوێدا دەچیت.
شەقام ،شەقام و کۆاڵن بە کۆاڵن ڕۆیشتین ،تا نزیک
ماڵەکەی خۆمانی جاران ،هەر بە جارێک بڕوام بە
چاوەکانم نەکرد ،گوفەکەکەی سەری کۆاڵنمان ببوو بە
باخچەیەکی یاری مندااڵن ،زۆر جوان و چەند منداڵێک
بەبێ دەنگ و قیژە قیژ یارییان تێدا دەکرد ،سێ ئافرەت
و پیاوێکیش لەسەر کورسی جیا جیا دانیشتبوون
خەریکی خوێندنەوە بوون ،له دایك و باوكی منداڵهكان
دهچوون ،گوتم :لەم کۆاڵنە بڕۆ ژوورێ ،هەر لە سەری
کۆاڵنەکە دوو کچی چواردە پازدە سااڵن بە پێاڵوی بە
تایە و شۆرت و تیشێرتێک پیاسەیان دەکرد ،خوایە ئەمە

5

چییە ،گەیشتینە بەردەرگای ماڵی کۆنی خۆمان ،بەر
لەوەی سەیری ماڵی خۆمان بکەم سەیری ماڵی مام
زوبێرم کرد ،کە ئەو کات خاوەنی چوار کچی زۆر
جوان بوو ،ژنێکی بیست ساڵ لەخۆ بچووکتریشی بۆ
جاری دووهم هێنابوو ،هەروەک کچەکانی جوان بوو،
بۆیە ئەو کات دیواری ماڵەکەیان زیاتر لە دوو مەتر و
نیو دەبوو ،پەنجەرەکانیان بە بۆیەی سپی بۆیاغ
کردبوو ،کەنتۆرەکانیشی بە جامەکانەوە نووساندبوو،
کەچی ئێستا دیواری ماڵەکەیان نیو مەترە و ئەویش بە
درەختی مورتک پەرژین کراوە .سەیری ژوورەوەم کرد
بەڵکو شتێک ببینم ،ئافرتێکم بینی تەراکسودێکی ڕەشی
تەسکی لەبەر بوو ،لە ترسی مام زوبێر یەکسەر ڕووم
وەرگێڕا ،کەچی زۆریش حەزم دەکرد ساڵوێکی لێ
بکەم ،دواتر لەبەرخۆم گوتم :ئەو شەرمنە چۆن ساڵو
وەاڵم دەداتەوە ،یا دێتە دەرەوە ،دواتر هەستم کرد لە
دوامەوە وەستاوە ،خۆم پێنەگیرا و ڕووم وەرسووڕاند.
ئەوە چی بوو! کچێکی چاو شینی سپی قژ زەرد ،دەم
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بەخەندە بە ئەڵمانی پێی گوتم :بیتوشون (فەرموو)،
ویستم به ئەڵمانی وهاڵمی بدهمهوه له خۆشیان لێم
تێکچوو بە عەرەبی وەاڵمم دایەوە ،پاشان ئاوڕێکی ماڵی
خۆمانم دایەوە ،بەهەمان شێوە شتێکی تر بوو ،لەو کاتە
پیرەژنێک

بە

ئۆتۆمبێلێکی

بێ

سەقف

(کابریۆ)

دەگەڕایەوە ئەو ماڵەی بەحیساب ماڵی ئێمە بوو .لە کچە
قژ زەردە تەراکسود ڕەشە جوانەکەم پرسی :ئەوە ماڵی
ئێمە بوو ،ئێستا ئەوانە هاتوون ،نازانی ماڵی ئێمە ،یا
دراوسێکەمان بۆ کوێ چوون ،یا لە کوێن؟ کچەكه
گوتی :ببوورە من ئەوە پێنچ ساڵە لێرەم هەر ئەوانە
دراوسێمانن .گوتم :چۆن ئێوە چی دەکەن لێرە؟
گوتی :من لە کۆمپانیای مایکرۆسۆفت کاردەکەم،
پیاوەکەشم ئەندازیارە لە کۆمپانیای بەرهەمهێنانی وزە
لە تیشکی خۆر ،ئەو ژنەی بەرانبەرمان بەڕێوەبەری
ئاسایشی شارەکەمانە ،خەڵکی واڵتی (لیشتنشتاین)ـە
دراوسێی سویسرا .گوتم :باشە من چۆن ماڵی خۆمان
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بدۆزمەوە؟ گوتی :بوەستە ڕێبەری تەلەفۆنەکانت بۆ
بێنم ،بەڵکو لەوێ بیاندۆزیتەوە .سەیری ڕێبەری
تەلەفۆنەکانم کرد ،نەک هەر ناوی خێزانی ئێمە ،بگرە
هەر یەک ناویش لە ناوەکانی ئێمە نەدەچوو .لە کچە
بااڵبەرزە قژ زەردەكهم پرسی :باشە چی بکەم چۆن
دەتوانم کەسوکارم بدۆزمەوە؟ گوتی :بڕۆ بۆ ئەلیکترۆ
ئینفۆرمەیشن (پرسگهی زانیاری ئەلیكترۆنی) لە نزیک
زانکۆی گڵۆباڵ .گوتم :ئەمە چییە و لە کوێیە؟ شوفێری
تاکسییەکە هێشتا هەر لەوێ وەستابوو جەنتاکەشم هەر
لە سندوقەکەیدا بوو ،گوتی :وەرە من دەزانم لەکوێیە .بە
کۆاڵنە پان و بەرینەکان بەرەو شەقامی کۆنی شەقاڵوە،
بەاڵم ئەوە نەبوو ئەوەی من بەر لە سی و حەوت ساڵ
بینیبووم ،شەقامەکە لە هەردوو بەرەوە بە درەخت
داپۆشرابوو ،ڕووبارێکی بچووک بە لێواری شەقامەکە
دەڕژایە خوارەوە .لە شوفێری تاکسییەکەم پرسی :ئەم
ئاوە لە کوێ دێت و سەرچاوەکەی بیری ئاوه؟ پێکەنی
و گوتی :هیچ ڕووبارێک هەیە سەرچاوەکەی بیری ئاو
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بێت؟! ئەوە لە دەریاچەی باکوورەوە دێت ،نزیکەی پازدە
بیست کیلۆمەترێک لێرەوە دوورە ،هەر لە دارستانی
ڕۆژئاوا دەردەچیت دەگەیتە دەریاچەکە ،پێی دهڵێن
پڕۆژه خێراكه ،چونكه به كهمترین كات ئهم دهریاچهیه
دروست كرا .دەباشە با بڕۆینە ئەو شوێنە ئینجا
پیاسەیەکی ئەم ناوچەش دەکەم .هەر ڕێک لە جێگەی
نەقلیاتی کۆنی تەیراوە دوو باڵەخانەی بەرز لە
ناوەڕاستی باخچەیەکی گەورە و گەراجێکی مەزنی
ئۆتۆمبێل،

بەاڵم

هەموو

بیست

ئۆتۆمبێلی

لێ

نەوەستابوو ،لە تابلۆکەی دەرەوە نووسرابوو :ئەلیکترۆ
ئینفۆرمەیشن.
بە شوفێرەکەم گوت :بوەستە تا دەگەڕێمەوە ،لە دەرگای
سەرەکی چوومە ژوورەوە کەس دیار نەبوو پرسیاری
لێ بکەم ،لەوسەر ژوورێکی بچووکی لە شووشە
دروستکراو

نیشانەی

دیاربوو،

سهرسوڕمانی

لەسەربوو ،نووسینێکیش هەڵواسرا بوو ،نووسرابوو:
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هەر پرسیارێکت هەیە پەنجە بەم دوگمە سەوزەدا بنێ.
پەنجەم بە دوگمە سەوزەکە نا .دەنگێکی ئامێری ناخۆش
گوتی :فەرموو چۆن دەتوانین یارمەتیت بدەین؟
گوتم :من چەندان ساڵە لێرە نیم ناتوانم کەسوکارم
بدۆزمەوە .گوتی :چوویت بۆ الی پۆلیس؟ نەخێر .کەواتە
بڕۆ نهۆمی یەکەم ژووری ژمارە نۆ .چوومە ژووری
ژمارە نۆ ،بە هەمان شێوە نووسرابوو پەنجە بەم دوگمە
سەوزەوە بنێ .پەنجەم پێوەنا دەرگا شووشەکە
کرایەوە ،دەنگە ناخۆشەکە لەوێشبوو ،گوتی لەسەر ئەم
کورسییەی بەرانبەرت دانیشە ،هەردوو دەستەکانت بە
کراوەیی بخەرە سەر ئەم جامەی بەردەمت ،دەستەکانم
دانا ،یەکسەر گوتی :ناوت ئەبدولکالک ئەبدولسەالم
ئهبدولال ،نازناو ئاگرین ،لە  1968/7/1لە گوندی
ئاقوبانی خواروو لە دایک بووی ،ساڵێک لەالیەن
پۆلیسی ئێرانییەوە بە هۆی قاچاخی دەستگیر کراویت،
سێ ساڵ لە پاکستان ماویتەتهوه ،لە کاتی حەجکردن لە
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سعودیە سێ مانگ لەسەر خۆخشاندن به ژنان
گیراویت ،لە دوبەی بە پاسەپۆرتی ساختە چوویتە
سەنگاپوور ،لەوێ به ڕهش سێکست لەگەڵ ئافرهتان
کردووە و پێنچ ساڵ زیندانیکراویت ،پاشان بە قاچاخ
ڕۆیشتوویتە نیوزلەندە لەوێ چوویتەتە زانکۆ ،ئەدەبیات
و فەلسەفەی ئایینەکانت تەواوکردووە.
گوتم :ئەو قسە قۆڕانە چییە بۆ منی هەڵدەبەستی؟ گوتی:
ببوورە ئەمە دۆسیەی جەنابتانە ،داواكاریتان چییه؟
گوتم :کوا خەڵکی ئێمە ،ئەمە واڵتی ئێمەیە ،ئێوە چی
دەکەن لێرە؟ گوتی :ببوورە ئێمە ئەم واڵتەمان بۆ ماوەی
پەنجا ساڵ بە گرێبەست وەرگرتووە و بە چاودێری
نەتەوە یەکگرتووەکان گرێبەستمان لەگەڵ کردوون ،بە
پێی ڕێککەوتنەکەش ئەم خەڵکەمان ناردووە بۆ
دوورگەیەک لە واڵتی سریالنکا و هەموو شتێک کە
داوایان کردبێت بۆمان دابین کردوون ،ئێمە چوار ملیۆن
و هەشت سەد هەزار و پێنچ سەد و حەفتاو پێنج
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کەسمان گواستووەتەوە ،هەر خێزانێک خانووی خۆی
هەیە ،هەر زوگورتییەک ژووری خۆی هەیە ،لە هەر
کۆاڵنێک

مزگەوتێک

و چێشتخانەیەکمان دروست

کردووە لەگەڵ هۆڵێکی گەورە بۆ خەوی نیوەڕۆیان!
هەروەها دابینکردنی شوێنی یاری بەپێی ئارەزووی
ئەوان ،بۆ نموونە دامە ،تاوڵە ،سێکوچکانێ ،کێلەبەردانێ.
زەوییەکی فراوانمان دابین کردووە بۆ ڕاوکردن ،تەنها
یەک داواکاریمان ڕەتکردەوە ئەویش چەک و تەقەمەنی
بوو ،ئەویش لەبەر سەالمەتی خۆیان بوو .گوتم :ئێمە
خوێنمان ڕشتووە ئێوەش هاتوونەتە سەر حازری و ئەو
خەڵکەتان دەربەدەر کردووە .گوتی :کەواتە تۆ تاوانباری
بە کوشتن و خوێنڕشتنی کەسانی تر ،دەبێت
لێکۆڵینەوەت لەگەڵ بکرێت ،بزانین بۆ خوێنت ڕشتووه و
خوێنی كێت ڕشتووه .گوتم :من تاوانبار نیم ،من
پێشمەرگە بوویمە .گوتی :ببوورە ئەم وشەیە ناسراو
نییە لە نێو ئەم سەد و پەنجا زمانەی من قسەی
پێدەکەم .گوتم :تۆ نازانی پێشمەرگە چییە؟! نەخێر .باشە
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من دژی ڕژێم جەنگاوم و لە شاخەکان چهكم
ههڵگرتبوو .گوتی :کامە ڕژێم؟ ڕژێمی بەعس .ببوورە
ناسراو نییە .گوتم :دژی حکومەتی ئەوکات .گوتی:
کەواتە تۆ لە دەرەوەی یاسا شەڕت کردووە و
سروشتی ئەم ناوچەیەشت شێواندووە ،ئەمەش دەچێتە
خانەی تیرۆر ،بە پێی یاسای دژە تیرۆری جیهانیی هەر
کەس و الیەنێک دژی حکومەت و دامودەزگاکانی
دەوڵەت شەڕ بکات دەچێتە خانەی تیرۆر و هیچ
بیانوویەکیشی بۆ نییە ،بۆیە دەبێت جەنابتان دەستگیر
بکرێن و لێكۆڵینهوهتان لهگهڵ بكرێت .گوتم :باشە
مۆڵەتم بدە تەنیا تەلەفۆنێک لەگەڵ ئەندامانی خێزانەکەم
بکەم .گوتی :باشە پێنچ خولەکت هەیە بۆ قسەکردن،
سەیری ئەم شاشەیەی بەرانبەرت بکە وا پەیوەندیان
پێوە دەکەم .دوای چەند چرکەیەک ،ئەرێوەڵاڵ ئەوە
دایکمە :دایە گیان چۆنی باشی من عبدولخالقی کوڕی
تۆم ،باوکم ،براکەم ،خوشکم چۆنن؟ زۆر بە بێ تاقەتی
وەاڵمی دامەوە :کوڕی خۆم ئەوە لە کوێی ،ئێمە
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شانسمان نەبوو لەگەڵ هاتنمان ژیانمان تێکچوو ،باوکی
نەفرەتیت لە تەمەنی شەست ساڵی دوای ئەو کچە ڕەشە
سریالنکییە منداڵە کەوت و ڕۆیشت ،دەڵێن چۆتە
کۆلۆمبۆ و لەوێ گاوانی دەکات ،الی خۆشمان دەیگوت
باپیرە گەورەم ئاغا بووه عەیبە ئیش بکەم ،هەر
دەیخوارد و دەیکرد .برا بەدبەختەکەشت بە پێچەوانەی
هەموو دنیا هەڵساوە هەردوو کچی مام زوبێری کۆنە
دراوسێمانی هەڵگرتووە و لەم دارستانە چڕانە خۆی
شاردۆتەوە.

منیش

خۆت

دەزانی

لەو

ڕۆژەی

لەدایکبوومە بێ بەختی بەرۆکی گرتوومە ،پێش
ماوەیەک ژنەکانی دەوروبەرمان بە حیسابی الی خۆمان
گوتیان با بچینە سەر ئەم چەمە ،بەڵکو کەنگرێ ڕێواسێ
شتێ بدۆزینەوە ،کەچی ئەو شوێنە پڕ بوو لەو
دهعبایانەی خهڵك پێیان دهڵێن تیمساح ،پەالماری
ئێمەیان دا ،پۆلیس نەهاتبا هەموومانیان دهخوارد ،قاچی
ڕاستی منیان لێکردەوە و پوورە بەسێی فەقیریش
نەیتوانی ڕاکا پارچە پارچەیان کرد ،نازانم ئەو
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بەستەزمانە چۆن حەشری دەکرێ .ئێستاش من و
خوشکەکەت لە ماڵی خۆمانین ،ئەم دوو برایە
قوڕبەسەرانەشت بە خێری خۆیان خزمەتمان دەکەن!
دوو سەری زلی دەموچاو ڕەش هاتنە سەر شاشە،
وامزانی شاشەکە سووتا ،کەچی دوو کەتە پیاوی
سریالنکی بە خۆیان و شۆرت و قەمیس و نەعلێکی
ئیسفەنج بەیەکەوە به كوردییەكی شلۆق گوتیان :هەلۆ
ئەبدول ،ساڵمو ئهلەیكوم ،خەمت نەبێ دایک و خوشکت
ئەمانەتی ئێمەن .شاشەکە کوژایەوە و منیان برد بۆ
زیندان.
2009/10/10
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ماڵهكهم نیشتمانمه

بهخێربێیتهوه دهمێكه چاوهڕوانی ئهو ساته بووم ،به
جددی بیرم دهكردی ،ئهوه چهند دهبێ یهكترمان
نهبینیوه؟ سی ساڵه؟ تهمهنێكه فهرموو ،فهرموو...
بوهسته یهك دهقه ،با سهیرێكی باخچه جوانهكهت بكهم،
ئهوه چ جۆره دارێكه ،كاستانیا نییه؟ بهس كاستانیا و
دار چنار وا بهرز و پهرش دهبنهوه و سێبهری زۆریان
دهبێ.
ڕاست دهكهیت ،ئهوه داری كاستانیایه تایبهت بۆم
هاتووه ،ئهوه چۆنت زانی؟
سهیركه تا ئێستا نه كهس زانیویهتی ئهم دارانه ناویان
چییه و نه كهسیش پرسیاری كردووه! برادهری نزیك،
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بهس دڵسۆزیی نییه ،بهڵكو ڕۆشنبیریشیان له یهك نزیكه
وهك یهك شته جوانهكان دهبینن.
مادام حهزت لهو شتانهیه ،وهره با پیاسهیهك به نێو
ماڵهكهم بكهین ،قهناعهت بكه پله و پۆستهكهم ئهوندهی
ئهو باخه ال گرنگ نییه  ،ئهو داره ماڕۆنییه ،پێیدهڵێن
پێرپل ده تا دوازده مهتر بهرز دهبێتهوه ،ئهوهی دواوه
ههموویان كاستانیایه ،بهاڵم ئاوی زۆری پێویسته،
چونكه ڕهگهكانی زۆر و گهورهن ،سهیركه ئهو سۆندهیه
دهبینیت؟ ئهوه لهگهڵ چاندن له ژێرهوه دایدهنێن و ئاوی
تێدهكهین تا یهكسهر ئاو بگاته ڕهگهكانی ،ئهوهشیان
داری ئهمبێیه ،نازانم به كوردی چی پێدهڵێن ،ئهو جۆره
زیاتر له شهقام و پاركهكان دهچێندرێت ،چونكه به
ڕاست و ڕێكی بهرزدهبنهوه و سێبهریان ههیه ،كالیپتۆز
زوو گهوره دهبێ بهس جوان نییه ،به كورتی نزیكهی
دوو ملیۆن دارم له دوو سهد جۆر چاندووه ،ئهوهی
ڕاستی بێ له سهفهرهكانم ئهم بیرۆكهیهم بۆ دروست
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بوو ،بهتایبهتی پاركهكانی بهرلین و سان مارینۆ و
مهدرید ،زۆر سهرنجیان ڕاكێشام لهو ماوهیەی كه به
شاندی سیاسی دهچووم.
تهماشا بكه بهینی پهرژین و دارهكان دوو مهترم
جێهێشتووه ،بهس نایشارمهوه ئهو بیرۆكهیه هی خۆم
نییه ،ئهم دوو مهتره بۆ ئهوه باشه له مهترسی سووتان
دوورت دهخاتهوه ،ههروهها بۆ وهرزش كردن ڕۆژانه
جارێك به دهوری باخهكهم دهسووڕێمهوه ،نزیكهی ده
كیلۆمهتره ،بزانه مهترێكی ڕێگهكه ههر خۆڵه بۆ ئهسپ
سواری ،یا به پێخواسی بڕۆی زۆرباشه.
با ههر لهسهر ئهوه باسی باخچهوانێكت بۆ بكهم ،زۆر
هاوكاریم كرد ،پێشتریش له شاخ لهگهڵ خۆمان بوو،
ئهوه خۆت دهزانی لێره ههموو پێویستییەك بۆ
خزمهتكردنی باخچهكه لهبهردهستدایه ،ئهو پیاوه چووه
دارێكی موتربه كردووه ،له جیاتی به تێپی تایبهتی
بیپێچێتهوه ،كهچی الستیكی بهكارهێناوه! تو شهرهفت
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حهقی دهركردنی نییه؟ با شتێكی سهیرترت پیشان بدهم،
ئهو مهلهوانگهیه دهبینی ،ههروهها ئهو دهریاچەیه
دهستكردی پشتهوهش دهبینی ئهوه سهد مهتر درێژه و
ههشتا مهتریش بهرینه ،ئهوه بۆ کۆکردنەوەی ئاوی
باران ،یا كاتێ ئاوی مهلهوانگهكه دهگۆڕین بۆ ئهوهی به
فیڕۆ نهڕوات دهڕژێنینه ئێره ،ههروهها ئاودان ههر بهم
ئاوه دهكرێت ،چونكه ئاوی خواردنهوه كلۆری تێدایه بۆ
ئاودان باش نییه ،ئێ بگهڕێمهوه سەر ئهسڵی مهسهلهكه،
كاكم چووه مزهخهكهی خستۆته ناو مهلهوانگهکە و
خهریكی ئاودانه! جا وهره ئیش به كهری وا بسپێره؟
دهزانی ڕقی دنیام لهوانهیه كاری خۆیان به جوانی
ئهنجام نادهن .بهههر حاڵ ،گڵۆبهكانی ناو باخچهكه
زۆربهیان به تیشكی خۆر كاردهكهن ،جادهی ئۆتۆمبێلی
ناو باخچهكه ههر ههمووی بهرده ،دهزانی لۆ؟ چونكه
بهرد تهمهنی درێژتره ،هاوینانیش وهك قیڕ گهرم نابێ،
دهزانی بههۆی ئهم دار و ئاوهوه پێنچ پله گهرمی
دابهزییهوه! شتێكی گرنگترت پێ بڵێم ،پازده جۆر بلبلم
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له نێو باخچهكه بەرەڵاڵ كردووه ،بهیانیان وهك
سیمفۆنیا دهخوێنن .ئینجا وهره با بچینه ژوورهوه
كافێیهك یا ئێسپرێسۆیهكی ئیتاڵی بخۆینهوه ،تازه بۆم
هاتووه.
له بهردهم دهرگای چوونه ژوورهوه دوو پهیكهری
شێری لە برۆنز دروستکراو له ڕاست و چهپ
دانرابوون ،له مەمەڕهكه دوو ئاوێنهی گهوره ،هۆڵێكی
گهوره و چوار جۆر قهنهفهی ناوازەی كالسیك،
دیوارهكان

زۆری

ڕووت

بوون،

تابلۆیەکی

ئایهتەلكورسی ههڵواسرابوو ،لهگهڵ تابلۆیهكی شاخوداخ
و تابلۆیهكی چینی ،ههروهها تابلۆیهكی گهورهی باوكی،
دیاربوو

هونهرمهندێكی

دهست

ڕهنگین

دروستی

كردبوو ،بهاڵم ناوی لهسهر نهنووسرابوو .له دواوهی
هۆڵهكه ژووری كاركردنی بوو ،مێزێكی ساجی گهوره
به ههموو كهرستهكانی وهك دهفتهری پالنی ڕۆژانە و
مهستهڕەیەک ،قهڵهمی نایاب و قرتهو كونكهرو مۆر..تاد.
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ههروهها كاتژمێرێكی كۆنی گهوره له گۆشهكهی ئهوبهر
دانرابوو ،ئاوێنهیهكی الكێشه له تهنیشت كاتژمێرهكه
بوو ،لهسهر زهوییهكه مافوورێكی كاشانی ئێرانی و
لهسهر ئهویش فهروێكی ورچی سپی ڕاخسترابوو،
ههروهها لهسهر مێزێكی بچووكی گۆشهی ئهوبهر
فهرههنگێكی زمانی ئینگلیزی  -كوردی و چهند پهڕێك
دانرابوو .له گۆشهی مێزهكه تابلۆی (هاوار)م بینی زۆر
دڵخۆشبوو ،كه نزیك بوومهوه بینیم ساڵنامهیه به دیاری
بۆی هاتووه! ئێسپرێسۆیهكهی له فنجانێكی فهخفوری
كۆنی زۆر جوان بۆ هێنام ..فهرموو قاوه له فنجانی
ناپلیۆن بخۆرهوه!
ناپلیۆن؟ ئهوه چۆن پهیدات كردووه؟ ههههە شتی جوان
الی من دهست دهكهوێت .پێم بڵێ تۆ خهریكی چی و
ئهو ههموو ساڵه چیت دهكرد له دهرهوه؟
ڕاستییهكهی خهریكی ئیشوكار بووم ،دواتر به هۆی
نهخۆشییهوه وازم هێنا و ئێستا لهگهڵ گرووپێكی
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كولتووری

خهریكی

سازدانی

بۆنه

و

كۆڕ

و

كۆبوونهوهین لهگهڵ نهتهوهكانی تر ،شوقهیهكی پهنجا
مهتریم ههیه له شارێكی بچووك و هاتوچۆم به پێیه.
ههر ئهوهنده؟ سی ساڵه له دهرهوهی كوا بڕوانامه ،كوا
سهروهت و سامان؟
زۆر تووڕه بووم ،بهاڵم بێ نیشاندانی ئهو تووڕەییه ،ئێ
باشه خۆ ئێمه لهوێ ناتوانین بازرگانی گهوره بكهین و
سامان زۆر كۆبكهینهوه ،پاشان خهڵك ههر زۆر كهم
بیر لهم شتانه دهكەنهوه ،به گشتی بڕوایان بهو جۆره
ژیانه نییه ،قهناعهتیان بهو ژیانه ههیه كه دهیگوزهرێنن،
ئینجا مرۆڤ نابێ ههر بیر له خۆی بكاتهوه ،لهوێ
ئهركی ترت ههیه و هاوسۆزیی له نێوان هاونیشتمانیان
ههیه .بۆ نموونه بهڕێوەبهری گشتی وهك فهرمانبهرێك
ئهرك و مافی ههیه ،تهنیا مووچهكهی زیاتره ئهویش
ئەگهر پسپۆربێ.
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باخچهكهت زۆر جوانه ،بهاڵم دهبوو هی ههمووان
بووایه ،یاخود له دهرهوهی ماڵهكهی خۆشت ،شوێنی
ئاوهات دروستكردبا ،بۆ ئەوەی ئهو خهڵكه ههژارهش
سوودیان لێ وهرگرتبایه ،ههروهها جهنابتان ڕقتان
لهوهیه كه یهكێك كاری خۆی نهكات ،ئهی بۆچی
سهیرێكی دهوروبهر و كارمهندانی دهرهوهی خۆت
ناكهیت ،بزانه كهس به كهسه ،لێپرسینهوهت له كهسێ
كردووه لهسهر گلەیی هاونیشتمانیان وهك ئهوهی
باخچهوانەكهت؟ ئهو ڕۆژه به ڕێكهوت ڕۆیشتمه
بهڕێوهبهرایەتییهك ،بهس خودا دهزانێ چۆن كاردهكهن،
هاوواڵتی ئاسایی حیسابی سۆتهكهی جگهرهشی بۆ
نهدهكرا ،ئەگهر كهسێك نهناسیت ئاسانترین كارت بۆ
ناكهن ،تكایه فریای ئهو خهڵكه بكهون ،تا درهنگ نەبووە،
ههموو شوێنێك لهم واڵته بۆ تۆ كراوهیه ،تۆ هیچ
پێویستیت به پهرژینكردنی زهوی نییه بهڕێزم ،واڵتی
خۆته بۆ گومان دهكهی؟
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ههههە برام دیاره بۆ شهڕ هاتوویتهوه ،ههر چهنده كاتم
كهم ماوه ،بهاڵم من ئهوهندهم پێ دهكرێت و كرایه،
ئێوهی ڕۆشنبیریش له جیاتی قسهی گهوره بتوانن
خهڵك ڕۆشنبیركهن ،من پاسهوانی یهكه به یهكهی ئهو
خهڵكه نیم ،ئهوانیش با بتوانن خۆیان خۆیان چاك بكهن،
خۆ ئاژهڵ نین ،خوا ههموومانی وهك یهك دروست
نهكردووه! پاشان ههر كهسێك ماڵهكهی خۆی جوان
نهكات ناتوانێ نیشتمانهكهشی جوان بكات ،من بۆ
ئهوهی بتوانم خزمهت بكهم پێویستیم به شوێنێكی
خۆش و به ئیسراحهته ،دهبێ شوێنێكت ههبێ نیشانی
میوانی بیانی بدهیت ،تا بڕوات پێ بكات و ههست بكات
ئارامی ههیه و ئهو ماڵه جوانه به ئاسانی خراپ ناكهین،
ههموو سهركرده و سهرۆكهكانی دنیا وابوونه ،مهگهر
یهك دوو كهر نهبێ ئهوانیش جگه له دوو الپهڕەی
كاغهز زیاتر كێ باسیان دهكات؟ برام تۆ كهسێكی
خۆشهویستی بهخێربێیت ،بهاڵم من تاقهتی ئهو قسه بێ
سوودانهم نییه ،ئهوه ئیشی ڕۆژنامهنووس و بێ
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ئیشهكانه ،من كۆبوونهوهم ههیه لهسهر بابهتی زۆر
گهورهتر لهو قسانه ،جا ئهگهر دهتهوێت بمێنیتهوه لهو
واڵته و وهك ئێمه خزمهت بكهیت ،ئهوا ماڵ و حاڵ و
كارێكی شایستهت بۆ دابین دهكهم ،ئهگهریش نا بڕۆ
لۆخۆت له درهوه ههر خهریكی گلهیی و جنێودانبه!
ئاخر من ،وهك ئێوه ،مهسهلهی ئازادی تاك و بهو
شێوهیه ،خهڵك كێشهی زیاتر ،چۆنییهتی كاركردن،
ماف....برا پێویست ناكات تێكهڵیكهیت و مشهوهش بیت،
تێگهیشتم ،بهیانی ههموو شتێكت بۆ دابین دهكرێت .ئاخر
دهمهوێت یهك دوو شت ڕوونكهمهوه و ....
كاتێكی خۆش.
2018/6
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له فهیسبووكهوه بۆ جاسووسی ژماره 1

ئهو

ئێوارانهی

كهمێك

پارهم

له

گیرفانبایه،

شۆڕمدهكردهوه و ههر لهسهر ڕێگاش چارەگێك ئۆزۆی
زیادم دهكڕی ،چونكه پارهكهم ههر بهشی چارەگێك و
ئاوێكی دهكرد ،بێ مهزه! به خۆشم حهزم له چارەگ و
نیو ،دوو چارەگ بوو ،كهمتر لهوه سوودی نهبوو
خواردنهوه! له پهنایهك به تهنیا دادهنیشتم ،چونكه كهس
حهزی نهدهكرد لهالی دابنیشم ،چ ئهوانهی دهیانناسیم چ
ئهوانهی نایانناسیم ،ههر له وهاڵمدانهوه و ساڵو
دیاربوو ،زۆرجار به دهنگی بهرز دهمگوت :ئێوارهتان
باش؟
له ده كهس یهكێك به سهری لموزی وهاڵمی دهدایهوه و
دهیگوت :ساڵو ،یان ئەهلهن! ئهویش به ناچاری ،چونكه
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لهو كاته سهری بهرزكردبۆوه ،بۆ ئهوهی بانگی
گارسۆنهكه بكات!
ئهو ڕۆژه له مێزێك به تهنیا دانیشتم نهمزانی چ بكهم،
مۆبایلهكهم دهرهێنا و سهیری وێنهكانم دهكرد ،له ناكاو
ههستم كرد هێڵی ئینتهرنێتم ههیه ،مۆبایلهكهم زۆرباش
بوو ،ههر هێڵێك له دهوروبهرم كراوهبا یهكسهر
وهریدهگرت! تهماشای مێزهكهی تهنیشتم كرد ،كهس به
كهس نییه و ههرایه ،دووكهڵ مێزهكهی داپۆشی بوو ،ده
كهس و ده جگهره داگیرساوه ،دیاربوو ههندێكیان له
مشەوهشی دوو جگهرهیان داگیرساندبوو ،یهك له نێوان
پهنجهكان و یهكێك له نێو تهبڵه جگهرهكه!
ههر زوو فهیسبووكهكهم كردهوه ،دهستم كرد به الیک
كردن بۆ فرێندهكانم ،ویستم شتێك بنووسم هیچم بۆ
نههات ،ناچار یهك دوو وێنهی سێڵفیم گرت ،پێش
ئهوهی پۆستی بكهم ئاوڕم دایهوه ،بینیم ههر ده
كهسهكهی مێزی الی چهپم سهیرم دهكهن ،خۆم وهك
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سینهما هاته بهرچاو ،دوایی گوتم نا سۆزیان جواڵوه و
ڕهنگه بانگم بكهنه الی خۆیان؟ خهندهیهكم بۆیان كرد،
یهكێكیان دیاربوو زۆری خواردبۆوه دهموچاوی تاریك
ببوو ،به زحمهت دهتتوانی بزانی دهموچاویهتی یا پشتی
سهری ،گوتی :برادهر تكایە وێنه مهگره ،ئهوهیش كه
گرتووته ڕهشی بكهرهوه!
مرۆڤی سهرخۆش الی من زۆر خۆشهویسته ،چونكه
ئهو ساته بێ گوناهترین بوونهوهرە ،ئامادهیە لهسهر
سادهترین شت ،گهورهترین كێشه دروست بكات،
خۆشم ههروام.
گوتم :بهسهر چاو ،بهاڵم وێنهی مێزی ئێوه له نێو ئهو
ههموو دووكهڵ و قهرهباڵغییه ههر دهرناچێ ،دهڵێی
سواری پهسته كۆنهكان بووینه ،ده كهس له مێزێك!
ڕووم وهرگێڕا ،گهوادینه.
بهیانی وهك ڕۆژانی پێشوو چوومهوه مێزهكهی جاران،
دهبینم مێزه قهرهباڵغهكه دوور خراوهتهوه ،ههمووشیان
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بهیهكهوه چاودێریم دهكهن ،وهك جاران خهندهیهكم بۆ
كردن و دانیشتم .مۆبایلهكهم دهرهێنا ،خهتی ئینتهرنێتم
زۆر خراپ و بێ هێز بوو .پێش كاتژمێرێك وێنهیهكم به
هێڵی ئینتهرنێتی دراوسێکەمان پۆست كردبوو ،حهزم
دهكرد بزانم چهند الیكم بۆ هاتووه .به هێواشی مێزەكهم
گواستهوه نزیك مێزهكهی الی چهپم! كهس ئاگادار
نهبوو .خهریكی فهیسبووک بووم نزیكهی بیست الیك و
شهش كۆمێنتم بۆ هاتبوو ،چاوهڕێم دهكرد ببێته سی
چل الیك و بیكوژێنمهوه ،چونكه قهناعهتم به پهنجا
الیكێك دههات ،فرێندم زۆر نهبوو ،ههروهها ئێواره سی
الیكت بۆ بێ حهتمهن تا شهو دهگاته پهنجا! ئەگهر
زیاتریش بێت ئهوه باشتر! لهم بهینه خهتی ئینتەرنێتم
نهما ،ئاوڕم دایهوه ،زۆر سهیر بوو! مێزهكهی الی چهپم
كهسی لێ نهمابوو! چاوم گێڕا ،له زاویهكهی ئهو سهر
یهكێكیان وهك جوانهگا سهیری منی دهكرد و پێدهكهنی!
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چهند ڕۆژێك له بێ پارهیی نهمدهتوانی بچمه یانهكه بۆ
خواردنهوه.

دوایی

شتێكم

دهستكهوت،

ههمدیس

چوومهوه ههمان یانه و ههمان مێز ،دیاربوو جهماعهتی
سهر جوانهگا هاتبوونهوه مێزی خۆیان ،زۆر دڵخۆش
بووم بهوهی خهتی ئینتهرنێتهكهم هاتهوه! ههر زوو
مۆبایلهكهم دهرهێناو ئاگام له دهرهوهی خۆم بڕا.
لهناكاو یهكێك به دهنگێكی بهرز و دۆستانه ،گوتی:
ئێواره باش؟
ڕاچڵهكیم ،سهرم بهرزكردهوه پیاوێكی ورگنی سپی
بهژن كورت ،لهوانهی بهردهوام لهبهر سپلیت و
ساردكهرهوه دادهنیشن و بهردهوام به قات و
بۆینباخەوە دهبینرێن ،گوتی :داوای لێبوردن دهكهم،
ئەگهر جهوهكهم لێ تێكدابیت؟ نهخێر ئاساییه ،فهرموو
برا.
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گوتی :دهتوانم كهمێك الت دابنیشم ،پاشان دهبێ
بگهڕێمهوه الی برادهران هێمای بۆ مێزهكهی الی چهپم
كرد.
له دڵی خۆم دوو هۆكارم ههبوو بۆ هاتنی ئهو پیاوه
ورگنه:
یهكهم :دڵی پێم سووتابێ ،بۆیه هاتۆته الم؟
دووهم :هاتووه پێم بڵێ چیتر ئهو مێزه ئیزعاج مهكه و
نزیك مهبهرهوه لێیان! چونكه ئهو پیاوه ڕۆژهكانی تر
دیار نهبوو ،یهكهم جار بوو بیبینم ،ههستم كرد
ڕاسپێردراو بێت.
بانگی گارسۆنهكهی كرد ،گوتی :چوار شیش تكهمان به
خێرایی بۆ بێنه! نهمزانی چی پێ بڵێم ،لهالیهك ههستم به
سووكایهتی دهكرد ،لهالیهكیش زۆرم برسی بوو دهمێك
بوو تكهم نهخواردبوو!

31

پێكهكهی بهرزكردهوه ،گوتی :بهخۆشیت؟ بهخۆشیت،
دووبارهم كردهوه.
پێكهكهی تهواوكرد و گوتی :پێم خۆشه كاری خۆت به
جوانی و به باشی ئهنجام دهدهی؟ نهمزانی باسی چی
دهكات ،تهنیا كارێك لهو كاته كه خهریكی بووم،
فهیسبووكهكهم بوو ،بهههرحاڵ به سهر ئاماژهم بۆ كرد
كه وایه.
گوتی :سهرهتا منیش كه دهستم بهو كاره كرد بهو
شێوازه خۆم نیشان دهدا! بهاڵم حهز دهكهم لهو
شوێنهی من سهرپهرشتی دهكهم هاوكاری یهكتر
بكهین!؟
گوتم :برا وابزانم تۆ به ههڵه هاتوویته الی من؟
به پێكهنینهوه :دهزانی چی ،با به ئاشكرا و به بهڵگه قسه
لهگهڵ یهكتر بكهین ،جهنابت دهمێكه لهم یانهیه چاودێری
برادهران دهكهیت! زۆر ترسام لهوهی له خۆوه شتێكم
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بۆ ههڵبهستن ،ویستم بڵێم بهدبهختێكی وهك من پارهی
پێكێكی زیاتری نییه ،ئێوهش من به جیمس بۆند دهزانن؟
بۆ خهتی ئینتهر...
نهیهێشت قسهكهم تهواو بكهم بهردهوام بوو :سهیركه،
ئهوال چیت بۆ دهكا ،ئێمه زیاتر! ههر داواكارییهكت ههیه
بینووسه تا بهیانی ئهم كاته چاوهڕوانم ،دهی كاتێكی
خۆش .یهكسهر ههستا!
به زۆر خۆم ڕاگرتبوو ،ههموو لهشم دهلهرزی ،له
چارهگه عهرهقه زیادهكهش دوو پێكم خواردبۆوه هێشتا
ههر دهترسام ،خودایه ئهوه چییه تووشم بووه؟
نهمدهوێرا تكهكهش بخۆم نهبادا ژهری تێدابێ؟ چونكه
بهكهسێكی زۆر نامۆ لهمن گهیشتبوو! ههروهها نازانم
ئهو پیاوه كێیه؟ یهك دوو پشكم دایه ئهو پشیلهیهی
لهبن دیواری پشت مێزهكه ههڵترووكا بوو ،چاودێریم
كرد پشیلهكه هیچی لێ نههات! ویستم بڕۆم و
خواردنهكه جێبێڵم ،بهاڵم زۆرم برسی بوو ،پێم باش
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بوو به تێری بمرم باشتره لهوهی له برسان ،پشكێكم
خوارد ،پاشان كهم كهمه تا تكهكهم تهواوكرد ،ئینجا
ڕۆیشتم ،بهاڵم ڕێگهی خۆم گۆڕی سێ چوار كۆاڵن
دوورتر ڕۆیشتم ،كه گهڕامهوه ،ناوه ناوه خۆم له
پهنایهك مات دهكرد بۆ ئهوهی بزانم كێ به دوامهوهیه،
بهردهوام ئاوڕی دواوهم دهدایهوه ،دوو جار خهریك
بوو بهرببمهوه ،كه گهیشتمه بهر دهرگهی ماڵهوه
سهیری ئهوال و ئهم الم كرد كهس دیار نهبوو ،له جیاتی
دهرگه بهسهر دیواری حهوشه سهركهوتم و خۆم
فڕێدایه ژوورێ ،خهریك بوو قاچم بشكێ!
شهو ههر بیرم دهكردهوه ،زیاتر له دوو پاكێت جگهرهم
كێشا ،خوایه چی بكهم لهدهست ئهو پیاوه؟ بڕۆم و
سهرم ههڵگرم ،بۆ كوێ بچم؟ له ناكاو بیرۆكه و
ههستێكی خۆشم بۆ هات ،ههههە تهواو ،به وڕێنه :خۆت
كهر مهكه ،ئهو ههموو قسه گهورهیه و فهلسهفه كردنهت
له چییه؟ بهیانی زوو ههستام وهك جاران بهبێ بهرنامه،

34

بهس گوتم نهباده تهلهفۆنم بۆ بكات ،لهم بیركردنهوهیەدا
بووم ،تێلم بۆ هات! ژمارهیەكی نهناسراو بوو! سهرهتا
نهموێرا ههڵی بگرم ،خوایه چ بڵێم؟ دوا زهنگ به
ترسهوه ههڵمگرت :ئهلوو؟
كهس نهبوو! ئهلوو ...ئهلوو.
لێدانی دڵم زیاتر بوو :ئهلوو ،كێی جهنابت؟ بۆ قسه
ناكهیت بهڕێزم خۆمم ئهوهی دوێنێ ئێواره هاتییه الم
ههر ئهوهم.
ئەلوو (دهنگێكی خۆشی ژنانی) وهاڵمی دایهوه ،باشی
براكهم؟
فهرموو خوشكم؟
گوتی :ئەگهر بتوانی هاوكارییەكم بكهی خاوهنی چوار
پێنج منداڵم؟ شێخم نهما ،چاوهڕێی چی دهكهم ،چیم بۆ
دهردهچێ! خوشكم خوا بدا ،تهلهفۆنهكهم داخست.
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زهنگهكه لێی دایهوه ههمان ژماره!
خوشكم دهڵێم نیمه تێناگهیت ،بۆ بێزارم دهكهیت؟
ژنه :گو بخۆ خوێڕی ،ئاوا قسه لهگهڵ من نهكهی ،ناپیاو،
دیاره پیاو نیت ،بۆیه پارهت نییە! هیچ و پووچی
ناشیرن!
شێت بووم بهو قسه قۆڕانه ،به تووڕهیی :قهپاتكه ههی
قهحپهی كچی قهحپهی ،كێ منداڵی پێكردی با ئهو پارهت
بداتێ ،كۆندۆمت بهكار بهێنابا باشتربوو له سواڵكردن
بۆ ئهو مندااڵنهی كهس نازانێ كێ باوكیانه؟ یهكسهریش
دامخست.
دوای ماوهیەكی كهم مهسجێكم بۆ هات ،ههمان ژماره:
لهسهرت ناچێ ،دهبێ باجی جنێوهكانت بدهی ،بێ
قیمهتی ترسنۆكی الت!
ئهتو وهره لهو شانسه حیزهی من ،ئهو بهاڵیه چییه
تووشم بووه ،كێشهیهكم بۆ دروست نهكات باشه .بهو
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ههژارییهش زۆر له كێشه دهترسام ،ههرچهنده ژیانی
خۆم گهورهترین كێشهبوو ،زۆر بێ تاقەت بووم،
شهویش نه نووستبووم ،لهگهڵ بیركردنهوه خهوم
لێكهوت .كاتێك ههستام عەسرێكی درهنگ بوو ،وهك
ڕۆژانی بووری ،چوومه دهرهوه و تاكسییهكم ڕاگرت،
شوفێرێكی گهنجی ڕهنگ گهنمی ،كهمێك ڕدێنی هاتبوو،
بهاڵم سمێڵی تاشیبوو!
گوتم :ئهزیهت نهبێ به ئاراستهی بازاڕ ،ئەگهر بتوانی له
ڕێگه كهمێك ڕابگریت خراپ نییه؟ شوفێر :بهڵێ بۆ نا.
له شوێنی مهبهست گوتم :لێره ئهزیهت نهبێ؟ وهستا ،به
خێرایی دابهزیم و وهك ڕۆژان له دووكانی مهی
فرۆشهكه چارەگێك ئۆزۆم كڕی و گهڕامهوه.
شوفێرهكه به دهموچاوێكی گرژی سورههڵگهڕاو:
مامۆستا بمزانیبا بۆم ڕانهدهگرتی و پارهكهی خۆشم
حهرام نهدهكرد!
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بۆ كاكه ،چی بووه؟
ههههە پێكهنی و سهری بادا ،باشه چ لهززهت لهو
قوزەڵقورته دهبینن؟
ببووره بهڕێز ئهوه پهیوهندی به ئێوهوه نییه.
ههههە دیسان پێكهنی و گوتی :كوڕه چۆن پهیوهندی به
منهوه نییه ،ئهی ئهو خودایه گهوره مهنعی نهكردییه،
ههی بهستهزمان ،به پێكهنینهوه ،خۆ كوشتنی یهك دوو
كهسی وهك تۆ زۆر له حهج و عومرهكهی من خێرتر
بوو!
كاكه دهزانی چی؟ لهوبهر ڕاگره دادهبهزم ،ئهوڕۆ
ڕۆژێكی ناخۆشه و ڕۆژی من نییه ،با ناخۆشتر نهبێ!
شوفێر :ههههە ئینسانی وهك ئێوهی خوا نهناس
ڕۆژهكانتان ههر وایه!
راگره بابه ڕاگره ،مێشكت گام بهو قسه سهخیفانه.
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شوفێر سهری له جامهكه دهرهێنا :یاخوا ههروا به
زهلیلی بتانبینم.
سهیرێكی خۆم كرد ،جلوبهرگم زۆر كۆن و ناڕێك بوو،
ڕێك قسهی شوفێرهكه بوو ،زهلیل دیاربووم ،بهاڵم ههر
لهسهر و ڕدێنی ئهو جوانتر بوو .چوومه ناو یانهكه،
دهبینم كابرای ورگن له مێزهكهی من دانیشتووه ،ئهو
ڕۆژانهی دهچوومه یانه زوو دهچووم تا مێزهكهم
نهگیرێت ،بهاڵم ورگن زووتر هاتبوو.
ساڵوم لێی كرد و دانیشتم .كابرای ورگن پێكهنی:
دهزانی بهختێكی باشت ههیه؟ نهمزانی چی بڵێم!
دوێنێ باسی كهسایهتی جهنابتم بۆ سهرووی خۆم كرد،
زۆر دڵخۆش بوو بهوهی ،كه ڕازیبووی له بهری ئێمهدا،
كه بهرهی گهل و نیشتمانه كار بكهیت ،ههر بهو
بۆنهیهوه ،ئهم دیارییهی بۆ ناردی! زهرفێكی مهیلهو
قاوهیی گهورهی دایه دهستم ،زۆر قورسبوو! تۆزێك
شڵهژام ،بهاڵم بهسهر خۆم نههێنا و بهبێ ئهوهی بزانم
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چییه وهرمگرت ،به شهرمهوه سهیرێكی ناوهوهم كرد
سهفتهك دۆالر و دهمانچهیهك بوو؟ تووشی شۆك
بووم ،گوتم :بهڕێزم ئهوه چییه؟ به پێكهنینهوه :ئهوه
بهس دیارییەكه بۆ تۆ و هیچی تر!
بیرم كردهوه ڕهتیكهمهوه ،ڕهتینهكهمهوه؟ لهو ساتەدا
ههزاران لێكدانهوه به مێشكمدا دههات ،تهنیایی و
ههژاری خۆم و ههڕهشهی ژنهی تهلهفۆن و شوفێری
تاكسی و دراوسێ خۆڕییهكهمان و عهرهق و تكه و
مێزی دهسته چهپم و ،...لهگهڵ ئهوهش بڕیارم دا
ڕهتیكهمهوه ،بهر لهوهی قسه بكهم.
گوتی :بهڕێزم ،له بهیانییهوه ئێره جهنابت سهرپهرشتی
دهكهیت و لێی بهرپرسی .دهستی بۆ چهند مێزێك
ڕهوانهكرد ،ههندێكیان ئاگایان لێ بوو ،ههندێكیشیان
خهریكی قسهكردن بوون .ئهوانه له ههر شتێك ئاگادارت
دهكهنهوه ،كه پهیوهندی بە ئێمهوه ههبێت .بهشێك
لهوانهی ئاگایان لێ بوو بهسهر خۆیان ناساند ،به بێ
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ترس و به نهێنی كاری خۆت دهكهیت ،لێره خۆت
دهزانی تهنیا زانیارییه كارێكی ترت نییه! ئهو دووانه
دهبینی؟ دوو كهسی به تهمهن بوون ،خوا نهبێ كهس
نهیدهزانی ئهوانه خهریكی زانیاری كۆكردنهوهن به
نهێنی .ههر بهخۆی ،بهاڵم زۆر لهوانه دڵنیا نین ،زۆر
جار زانیارییهكانی ئهوانه ههڵهن .خهبهرێكی خۆشتر،
ئەگهر سهركهوتوو بیت ،پلهیهكی باشت دهبێ له
حكومهت!
ئاخر برادهر هێشتا من بڕیارم ،...دیسان قسهكهی پێ
بڕیم و گوتی :واز لهوال بێنه و كاری خۆت بكه ،زیاتر
سوودمهند دهبیت!
كێن ئهوانهی ئهوال؟
ههستایه سهرپێ و بهدهم ڕۆیشتنهوه ،خۆ ئێمه گێل
نین؟ ئێستا تۆ الی ئێمه ژماره یهكیت!
2017/8

41

كودهتا

لهگهڵ زهنگی مۆبایلهكه خهبهرم بووەوه ،بهاڵم دووباره
خهوم لێكهوتهوه ،چونكه شهو تا درهنگانێ خهریكی
سهیركردنی

درامایهكی

توركی

بووم،

ههرچهنده

چیرۆكی ئهم درامایه سهدهیهك پێش ئێستا بوو ،بهاڵم
زۆر لهگهڵ ئێستای كورد دهگونجا ،لهو درامایه
ههموویان خهریكی خیانهت و واڵت فرۆشتن و
پهرتهوازەیین.
سهبرم نهبوو له تهلهفزیۆن ڕۆژانه جارێك بیبینم ،بۆیه
له نێت پێنج شهش ئەڵقەم سهیر دهكرد ،دهمویست زوو
بزانم كۆتاییهكهی چۆنه.
جارێكی تر زهنگی مۆبایلهكهم لێیدایهوه تا بهئاگا هاتم:
ئهلو كوڕه ئهوه بۆ وهاڵم نادەیتهوه؟
ئهرێ برا بهو بهیانییه خێره ناهێڵیت پیاو بخهوێت؟
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كوڕه ههسته دنیا خراپ بووه ،دهڵێی نهتزانیوه؟ سهیری
تهلهفزیۆنهكه بكه به خێرایی ،بزانه چی بووه ،دوایی
قسه دهكهینهوه.
تهلهفزیۆنهكم پێكرد ،چهند كهناڵێكم گۆڕی وهری
نهدهگرت ،بهردهوام بووم ههر هیچ ،ئهوه چییه؟ كارهبا
نییه ،یا شتێك لهو واڵته قهوماوه؟ تا كهناڵێك وهری
گرت .كهسێكی ڕهشتاڵه به جلوبهرگی كوردی له پشت
بڵندگۆ قسهی دهكرد ،بهاڵم به ئاخافتنێكی سهیر :لهم
بهیانییهوه ههركهس دهچێتهوه سهر كاری خۆی،
بانكهكان خهریكن لهم چهند ڕۆژه كاری بانكی خۆیان
دهست پێدهكهنهوه بۆ پێدانی مووچهی تهواوی چین و
توێژهكان ،ههروهها له بهیانییهوه كاردهكرێت بۆ دهست
پێكردنهوهی پڕۆژهكان و ههموو خزمهتگوزارییەكان،
بهتایبهتی ئاو و كارهبا دهبێ بهزووترین كات چارهسهر
بكرێت ،ههروهها حكومهت كار لهسهر باشكردنی ئهمن
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و ئاسایش دهكات .هێڵی ئاسمانی ڕاستەوخۆ له نێوان
هەولێر و دنیای دهرهوه دهست پێدهكاتهوه.
له ههمووی گرینگتر ههموو ئهو كهسانهی بهرپرسن لهم
دۆخه و دهستیان له دزینی سامانی نهتهوهیی ههیه،
دهدرێنه دادگا ،دهبێت پێمان بڵێن ئهو پاره زۆره هی
چییه و له كوێیان هێناوه؟ كه دهستی بهسهردا گیراوه.
ئۆتۆمبێل و شتومهكه دهگمهنهكانی ماڵهكانیان له نێو
دهبرێت ،تا كهسی تر فێری ئهوه نهبێ لهسهر حیسابی
خهڵك شاهانه بژیێت ،ههروهها تا ئهو جیاوازییه
نهمێنێت له نێوان هاوواڵتیان و سهركردهكان ،لێبوردن
بۆ كهس نییه ،تهنیا ئهوانهی بهخۆیان و بهخێرایی
سامان و سهروهتی دزراو بۆ حكومهت دهگهڕێننهوه،
سزاكهیان سوكتر دهبێت.
لهگهڵ واڵتانی ناوچهكه و دهرهوه قسهمان كردووه،
ئاگاداری ڕهوشهكهن و دهستخۆشیان بۆ ناردووین،
ئامادهی ههموو هاوكارییەكن ،دوای ئهوه ناوهكانیان
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دهخوێنینهوه! سهیری ناوی تهلهفزیۆنهكهم كرد :تی ڤی!
نهخوێندرایهوه ،یهك پێكهنینم گرت ،لهبهر خۆمەوە
گوتم :لهو بهدبهختییه ،لهو وهزعه ههر خهریكی شهڕ و
كودهتابن ،پاشان وردبوومهوه ،كوڕه خۆ كارێكی باشه
ئهگهر كوردێكی ڕهسهن ئهو كارهی كردبێ؟
به تووڕهیی مۆبایلهكهم دهستدایێ و زهنگم بۆ
هاوڕێكهم لێ دا :ئهرێ برام دهزانی تاقهتی ئهو شته
قۆڕانهم نییه ،بهم بهیانییه ئەگهر بهرنامهی گاڵته و شتی
كۆمێدییه پێم بڵێ؟
كوڕه ئهوه چ دهڵێی حكومهت تهواو ،كودهتا كراوه،
ئابڕوومان چوو دیسان فرۆشراین! چوونه دهرهوهش
قهدهغهیه،

ههموویان

گیراون،

كهس

نهماوه

له

سهركردهكان ،كهس فریای ههاڵتنیش نهكهوتووه،
سنوورهكان داخراون.

45

باشه كێن ئهوانه؟ چۆن توانییان وا به ئاسانی دهست
بهسهر ئهو ههموو دامودهزگا و بنكه و بارهگا و ماڵ و
كهسانهدا بگرن؟
ئهوه دهبێ هێزێكی گهورهیان له پشت بێ ،ههروهها
دهبێ زۆر به وردی ئاگایان له ههموو شتێك ههبووبێ
و له نێو خودی سیستمهكه كاریان كردبێ.
ئهوانه زانیاری تهواو و وردیان ههبووه؟
بهس با سهیر بكهین بزانین چ حزب و الیهنێكن،
بێگومان ههر یهكێك له خۆیان ئهو كارهی پێ دهكرێ؟
سهیری تهلهفزیۆنهكهم كردهوه ،ههر كابرای ڕهشتاڵه
بوو:
تا ئێستا ههموو واڵته موسڵمانهكان دانیان پێداناوین؟
ئهوانهی تریش دژ نین چاودێریمان دهكهن.
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حكومهتی نوێی كاتی ،لهم بهڕێزانه پێكهاتووه ،كه
بهشدارییان كردووه لهم گۆڕانكارییه تازهیه و ماندوو
بوونه تا گهیشتوونهته ئهم ڕۆژه!
ئهم بهڕێزانه واڵتیان وهك ژن و منداڵهكانی خۆیان
خۆش دهوێت ،ئهوه چهندان ساڵه شهو و ڕۆژیان
لهسهر یهك داناوه ،دانیان بهخۆیاندا گرتووه ،ههموو
سووكایهتی و بێ ڕێزییەكیان قبووڵ كردووه ،به دوای
وردترین زانیاری گهڕاون ،لهو شوێنانهی كاریان تێدا
كردووه ،له الی ژن و منداڵهكان ،لهالی پاسهوانهكان ،له
نێو ماڵ و دهرهوهی ماڵ ،له گهشت و گهڕان و
میوانداری و نان خواردن .له ئاههنگ و تازیمانهكان ،له
نێرگەله كێشان و نادی و دیسكۆ تایبهتییهكان ،له شت
كڕین و هاتوچۆی قوتابخانهی منداڵهكان ،له ماڵ
خاوێنكردنهوه و گفتوگۆی ژنهكان و پاسهونهكان.
ههروهها له نێو مۆبایل و كۆمپیوتەرهكان ،له ژمارهی
نهێنی قاسهكان و ژمارهی الستیكی پارهكان ،له جۆری
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چهك و ژماره بانكییهكان ،له كاتی ئوتوكردنی جلهكان.
كۆپیكردنی دۆسیه و نووسراوهكانی دامهزراندن و
خهرجكردنی پارهكان.
ئهو خوشك و برایانه توانییان خاڵه الوازەكانی ئهم
حكومهته دهستنیشان بكهن ،له ههموو ماڵ و بنكه و
وهزارهت و شار و شارۆچكهیهكدا ،تا گهیشتینه
قۆناغێك بتوانین له شهوێكدا ههموو كهسه دیار و
كاربهدهستێك بخهوێنین و دهست بهسهریان بكەین.
خوشك و برایانی خۆشهویست ئێوه ئاگادارن ئهوه
چهندان ساڵه ئێمه به بهردهوامی له سهرتاسهری واڵت
به بێ كهمتهرخهمی كار دهكهین .ههموو دامودهزگاكانی
حكومهت و شوێنه گشتی و تایبهتییهكان ،كۆمپانیا و
عیاده و بگره مزگهوتهكانمان به باشی و پاكی ڕاگرتووه
و بهڕێوه بردووه .ماڵه دهوڵهمهند و مامناوهندهكان و
ههژارهكانمان به یهك چاو سهیر كردووه.
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ئێمه وهك ئهوانی پێشوو نین جیاوازی ناكهین له نێوان
هیچ كهس و چین و توێژێك ،كورد و توركمان و
مهسیحی و  ،....به خوشك و برای خۆمان دهزانین،
ههموو مافێكیان بۆ فهراهەم دهكهین .ئێستا به بێ هیچ
داهاتێك تهنیا به پارهی دهست بهسهرداگیراو دهتوانین
ده ساڵ مووچه بدهین ،ههروهها یارمهتی براكانیشمان
له بهنگالدیش بدهین.
ساڵو له ئێوه ساڵو له بێنگالستان ،ئیتر بۆ پێشهوه.
بهناوی

گرووپی

خۆبهخشی

بهنگالدیشییەکانی

كوردستان.
براتان محهمهد بهنگالدیشی
سهرۆكی كاتی ههرێمی بهنگالستان

2018/2
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پیاوه ژنانییەکان

یهكهم جار بوو ده دوازده فڕۆكه بهیهكهوه لهم
فڕۆكهخانهیه بنیشنهوه ،ڕاسته فڕۆكهكهی ئێمه چهند
كاتژمێرێك له فرانكفۆرت دواكهوت ،بهاڵم باوهڕ ناكهم
ئهم قهرەباڵغییە هی ئهوهبێ ،ههروهها ئهم فڕۆكانه
ههمان ئهوانه نین ،كه پێشتر دههاتن ،هێڵی ئاسمانی
كینیا ،نەیجیریا ،مالی ،زامبیا ،گانا ،مۆریتانیا.......
كاتێ گهیشتینه الی كۆنتڕۆڵی پاسهپۆرت دنیا ههستا
بوو ،نه پۆلیسهكان له شوێنی كۆنتڕۆڵ دانیشتبوون ،نه
كهسیش ئاودیوی ئهودیو كۆنتڕۆڵ دهبوو!
جگه له ئێمه ههموو سهرنشینهكانی تر ڕهشپێست بوون!
سهیری دیوی پشتهوهی كۆنتڕۆڵم كرد ،سهرم سوڕما،
ههر ههمووی ژن بوون؟ بهسهرێك پێم خۆش بوو كه
كۆمهڵگاكهمان بهڕووی ئافرهت كراوهتهوه و ڕۆڵی خۆی
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دهبینێ ،بهسهرێكیش ئهو كرانهوه خێرایهم پێ باش
نهبوو ،بڵێم چی؟
ڕۆیشتمه الی پۆلیسێك به حیساب پیاو بێ ،كه هاته
پێش ژن دهرچوو ،كهچی ناویشی (جوامێر) بوو!
زۆر مهراقم بوو لێی بپرسم ،كه بۆچی ناوی پیاوانی له
خۆی ناوه ،بهاڵم ههستم كرد شتێكی جوان نییه
پرسیاری تایبهتی له خهڵك بكهیت ،پاشان ژنێكی زۆر
ناشیرن بوو ،خوا به گوناهی نهنووسێ ،ترسام شهرم
له خۆی بكاتهوه.
بهڕێزم :ببووره ،دەڵێم ئهو ههموو ژنه چییه هاتوونهته
پێشوازی؟
پۆلیس :لۆ كاكه پێتناخۆشه؟ پاشان پهیوهندی به تۆوه
نییه.
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نا بێگومان پێم ناخۆش نییه ،بهاڵم الم سهیر بوو ،قهت
شتی وام نهبینیوه ،ئهی ئهو ههموو ڕهشپێسته چییە،
دهڵێی به ههڵه هاتوون؟
پۆلیس :دهزانی زۆر پرسیار دهكهی ،باشتره زوو بڕۆی
پێش ئهوهی پهشیمان ببیهوه!
جهنتاكهم ههڵگرت و بهنێو ئهو ژنانهدا ڕۆیشتم كه
هاتبوونه پێشوازی ،ژمارهیان له گهشتیارهكان زۆر
زیاتر بوو .ڕۆیشتمه الی پاسهكه ،شوفێرهكهی ژن بوو،
گهڕامهوه الی تاكسییهكان ،شوفێری ئهوانیش ژن
بووسهیری پاسهوانهكانم كرد ،كوڕه ئهوانیش ژن بوون.
به پاس ڕۆیشتینه دهرهوه ،ئاسایشهكانی بازگهكهش ژن
بوون ،ال حهوال وهال قووهته ئیلالبیلال.
چوومه دهرهوه تاكسییەكم ڕاگرت ،كوڕه ئهویش ژن
بوو ،ئایی!
ساڵو خوشكی بهڕێزم
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ئاگاداری دهمی خۆتبه!
باشه بهڕێزت شوفێری تاكسی نیت؟ پاشان هیچ
قسهیهكی ناشیرینم پێ نهوتی!
ئێستا ئهگهر دهتهوێت بڕۆیته شوێنێك فهرموو
سهركهوه ،ئهگینا ئهوهنده لهسهر شتی بێ سوود مهڕۆ،
تاقهتی هیچم نییە.
باشه بڕۆ بۆ گهڕهكی ئازادی ،ناوهڵاڵ بڕۆ ئهو
گازینۆیهی ناوشار ...بۆ الی هاوڕێكهم هێشتا زووه،
ڕهنگه ههر خهریكی تاوڵهكردن بێ.
كاكه ئهوه شوفێرهكانی تریش ژنن؟
به تووڕهیی ئاوڕی دایهوه!
باشه چۆن بانگت بكهم :بڵێم خوشكم ههر تووڕهی ،بڵێم
كاكه ههر تووڕەی ،ببووره بهاڵم سهر و كهللەت به
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پیاوان دهچێ ،بنهوهشت له ژن دهچێ؟ ئێستا چۆنت پێ
خۆشه با...
بهر لهوهی قسهكهم تهواوكهم ،به خهندهوه ئاوڕی
دایهوهو گوتی :بهڵێ پێم خۆشه!
ببووره چیت پێخۆشه؟
به پێكهنینێكی ناشیرن :ههههە ئهوهی ئهتو پێتخۆشه
منیش ئهوهم پێ خۆشه!
ببووره تێتناگهم ،خوانهخواسته خۆ نیازت خراپ نییه؟
لۆ ئهوهی پێتخۆشبی خراپه ههههە؟
نا ،بێگومان نا ،ههر كهسه ئازاده چی پێخۆشه ،بهاڵم
لهسهر حیسابی كهسانی تر نا.
كاكه خۆ داوای پاره ناكهین ،هی ئێمه به خۆڕاییه،
دهستێكی به ڕانمدا هێنا!
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دهستیم فڕێدا ئهوال و هاوارم كرد بهسه ئهوه چیته؟
دیسان به پێكهنینهوه :ههههە تۆ پیاو نیت؟
نهمزانی چی پێ بڵێم تا ڕزگارم بێ گوتم :نا پیاو نیم!
ئهدی چیت ئەگهر پیاو نیت؟
ئهی هاوار لهو بهاڵیه :كاكه من هۆمۆم باشه!
ههههە هۆمۆ چییه؟
ئهوهیه كه پیاو پیاوی خۆشدهوێت!
به ههموو هێزی ئیستاپی كرد و هاواری كرد :ههسته
وهره خوارێ ههی خۆڕی ،هۆمۆ! برێ قوندهر.
جانتاكهمی فڕێدا خوارێ و گوتی :ئهوه له بهیانییهوه
چاوهڕوانی پیاوێك دهكهم ئهویش حیز دهرچوو ،بڕۆ
ههر پارهشم ناوێت! كهمێك وهستا ئهو جاره بهدهنگێكی
بهرزتر :لۆیه ئهوهامان لێهات پیاوی وهكی تۆمان ههیه.
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منیش لهسهرهخۆ و به ترسهوه نهباده گوێی لێبێ:
دهبڕۆ ههی نێرهمووك لۆ گ ....ئهو ههموو وهتهنیاته
چییه؟
كیلۆمهترێك مابوو بۆ گازینۆكه ئهویش به پێ ڕۆیشتم،
جگه له پیاوی بهنگالدێیشی و فلیپینی هیچ پیاوێكی ترم
نهبینی ،تهواوی خاوهن دووكان و كڕیارهكان ژن بوون!
تا گهیشتمه گازینۆكه ههر بیرم لهو دیاردهیه دهكردهوه.
چوومه ناوهوهی گازینۆكه ،یهكپارچه ژن دانیشتبوو،
خاوهن گازینۆكهش ژن بوو ،له پهنایهك دانیشتم ،ههر
ههموویان سهیریان دهكردم و پسته پستیان بوو .بۆ
ئهوهی خۆم وا نیشان بدهم كه ئاگام لێ نییه ،سهیری
تهلهفزیۆنهكهم كرد ،كه به دیوارهكه ههڵواسرابوو ،فیلمی
حەزرەتی مهسیحی لهسهربوو ،لهو گرتهیهی كه پیاوه
كوێرهكه چاك دهكاتهوه و خهڵكێكی زۆر له دهوری
كۆبوونهتهوه.
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له ژێرنووسهكهش ههواڵ دهڕۆیی :دهرزییهكان دهبێ له
ماوهی سێ ڕۆژ بهكاربهێنرێت .ئۆپۆزسیۆن دوو
داواكاری ههیه :یان دهرزییهكان به یهكسانی دابهش
بكهن ،یان پێویستییه تایبهتییەكانی ئێمهش جێبهجێ
بكهن .حكومهت ،باجی هاوردهكردنی پیاوی ئهفریقی له
سهدا ده زیاد كردووه .حزبه ئیسالمییهكان تا ئێستا
لهسهر تێكهڵبوونی ژنه تازهكان و ژنه كۆنهكان ڕێك
نهكهوتوون.
ژنێك به تهنیا له نزیك مێزی پارهدان دانیشتبوو ،ههر
ئهویش سەرپۆشی لهسهربوو ،به دهنگێكی بهرزی نه
ژن و نه پیاو قسهی لهگهڵ مێزهكهی ئهوبهر دهكرد:
ئاگات لێیه لهبهر حیز و گهوادان چیمان لێهات؟ ژنێكی
پانوپۆڕ لهوبهر وەاڵمی دایهوه :برام ،ههیهوو ،خوشكم
وەڵاڵهی لێم تێكدهچی ،گوێ مهدێ ،ههر هیچمان پێ
ناكرێ ههههە ،ئهوجا لۆ گلهییان بكهین ،به خودای
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ئهمڕۆ پیاوبی ،یان ژن وهك یهكه ،ههر قسهیهكیش
بكهی بهو ئهفریقی و مهفریقیانه لێكوپێكت دهكهنهوه.
پیرهژنێكی هێشتا لهسهرخۆ ،لهوسهر به پێكهنینێكی
بهرز و دهنگێكی بهرز :وەڵاڵهی ئهوهندهمان درۆ و
گهوادی كرد لهبهر ئهوه ئهوهامان لێهات ،با كهس گلهیی
نهكات ،ئهو ڕۆژه ئهو خاتوونهی برادهری خۆمان
بهرپرسی چی بوو هاته المان؟ به ههموومانی نهگوت:
ئهوه دوو پیاوی چاكم دۆزیوهتهوه ،زۆر ههوڵم دا تا
ئهو دوو پیاوهم دهستكهوت ،جا كێ حهزی لێیه سبهی
شهو میوانی منه! ژنه پان و خڕهكه ،كه دهتگوت
مریشكی سینییه :دهزانی چییە ،پیاوم لۆ بینه سهر ئهو
مێزه نامهوێت ،خۆ شهرمم نییە ،بچم له مهلها ئیش
بكهم ،بهاڵم تاقهتی ئهوهم نییە سهرهی بگرم! پاشان من
وهكی پیاوبووم هیچم نهكرد ،تازه داوا لهمن دهكهن
ههڵوێستم ههبێ پیف!
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سهرم نه له ههواڵهكانی تی ڤی دهردهچوو ،نه له
گفتوگۆی ژنهكان ،لهو بهینه هاوڕێكهم بهدهركهوت،
سهیری منی كرد و كهمێك سووربۆوه ،منیش سهرم
سوڕما لهو پرچهی بهسهر شانهكانی پەخش كردبوو
چاویلکەیەكی ڕهشی گهورهی ژنانهی له ناو پرچی
دانابوو ،دهستمان لهملی یهكتر كرد ،به چرپه گوتی:
بهسهر خۆت مههێنه ئێستا تێتدهگهیەنم.
زوو پێم بڵێ :چی ڕووی داوه ،له هیچ ناگهم ،ههر باسی
دهرزی و پیاو هێنان و بردن و ،...ئهو مهسهلهی
ژنبوونه چییه؟ ئۆقرهم نییە تكایه زوو تێمگهینه.
به پێكهنینهوه ،باشه به كورتی پێت دهڵێم ،كاتم زۆر
نییە ،ههههە كاكه پیاوێكم دۆزیوەتهوه بهس به كهس
مهڵێ ،چونكه پیاو دهست ناكهوێ!
كوڕه ،كچێ باشه چۆن بانگی ئهو خهڵكه بكهم.
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به كهیفی خۆت ،خۆ ئهوانه نه وهكی پیاوبوون،
پیاوبوون نه ئێستاش ژنن وهك ژنانی كۆن .دهزانی
چییە،
پێش ماوهیهك ههر دوای ئهوهی سهفهرت كرد ،ههستم
كرد شتێك ڕوودهدا ،ههموو پیاوهكان مۆن ببوون هیچ
حهز و ئارهزوویان نهمابوو ،هیچ ههڵسوكهوتێكی
پیاوانهیان نهبوو ،به كورتی مومارهسهی پیاوهتی
خۆیان

نهدهكرد،

شهوێك

ژنهكم،

باشتره

بڵێم

دهستهخوشكهكهم ،قیژەیەكی لێدا و به گریان و چاوی
به خهو غاری دا ،قورئانی سهر دۆاڵبهكهی هێنا ،وهك
ههموو ئهو شهوانهی كه له خهو دهترسام ،سورهتێكی
بهدهنگ

بۆ

منیش

دهخوێندم،

ههرچهنده

زۆر

تێنەدەگەیشتم ،كهچی بهو دهنگه ئارام دهبوومهوه .ئهو
شهوهش ههر وا تێگهیشتم ،كه دهیوست ئارامم بكاتهوه،
بهاڵم نهمزانی بۆ دهگری؟ بۆیه دوای كهوتم تا بزانێ من
باشم و خهمی منی نهبێ! لهو كاتهی كه به مهمهڕهكه
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تێپهڕیم خۆم له ئاوێنهكه بینی ،بهس چیم بینی :ژنێكی
ڕهزا قورسی ناشیرینی بێ زهوق ،به پهله گڵۆپهكهم
پێكرد و سهیری دواوهم كرد ,كهسی لێ نهبوو ،دهستم
له خۆم دا ،بهڵێ ئهوه منم ،دهستم برده خوار ناوكم
هیچی پێوه نهمابوو ،به ههموو قوڕگم هاوارم كرد
نااااااا ،دهنگم دهنووسا و دهكرایهوه! به ههردوو دهست
پرچی خۆم ڕادهكێشا ،ئهی

خوایه ،ئهوه

چیم

بهسهرهاتووه ،به ڕاستی گۆڕاوم؟ ئێستا چی بكهم؟
شێت بووم ،دهستم به پاڕانهوه كرد و هاوارم كرد،
خودایه قوربانت دهبم بهس ئهو جاره وهك خۆم لێ
بكهوه ،پهیمان بێ هیچی ترم ناوێ لهو دنیایه .لهو
پاڕانهوەیە بووم ژنهكهم قیژهیهكی دیكهی لێدا! خودایه
ئهو جاره چییە؟ مۆبایلهكهی بهدهستهوه بوو ،هاواری
دهكرد :كوڕه باب و براكانیشم ئەوهایان لێهاتووه!
حهیامان چوو!
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رامكرد و تی ڤییهكهم پێكرد ،نووسرابوو به پهله:
ئهمشهو

ڕووداوێكی

واڵتهكهماندا

هاتووه،

نائاسایی
لهبهر

بهسهر

ئاسایشی

پیاوانی
نهتهوهیی

وردهكاری تهواو باڵوناكهینهوه.
كاتێ ئهم ههواڵهم خوێندهوه زۆر دڵم خۆش بوو كه من
به تهنیا وام لێ نههاتووه ،بهڵكو تهواوی پیاوانی واڵت
بوونهته ژن! یهكسهر ئارام بوومهوه! پاشان به خێرایی
فهیسبووكم كردهوه ،ههموو هاوڕێكانم وێنهی ڕهشیان
دانابوو! ههر كهسه و بیروڕایهكی ههبوو ،ههر یهكه و
شتێكی نووسی بوو( :ئهو وهزعه دهستێكی له پشته؟
ئهوه له بێ دینییه .حزبهكان بزانن! كوڕینه گایراین!
باشه چ له ژنهكانمان بكهین؟ تكایه ئارام بن ،ئهوهش
چارهسهر دهكرێ .ماڵ بۆ خۆی نهبوو میوانیشی
هاتەسەر .قوڕ بهسهری ئهوهی هێشتا پیاوه؟ ئهوانهی
ڕێگریان له ژن دهكرد ئێستا چی دهكهن؟ به خوا پێم
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خۆش بوو ،چونكه كهس حیسابی پیاوی لۆمن نهدهكرد!
دهسهاڵت بهرپرسه لهم ڕووداوه.......
دوو سێ ڕۆژی یهكهم خهڵكهكه كهمێك بێزار و ههڵپه
ههڵپیان بوو ،پاشان له كهشهكه ڕاهاتن .ئێستا خهریكه
له دهرهوه دهرزی دههێنن بۆ چاكبوونهوه و دووباره
بمانكهنهوه پیاو! ئهوهش ههم گرانه و ههم دهستیش
ناكهوێت ،ژمارهیهك لهو دهرزیانه هاتووه ،بهاڵم
الیهنهكان

لهسهر

دابهشكردنهكهی

ڕێكنهكهوتوون،

چونكه دهبێ ههر یهكه به حیساب ژمارهی پیاوی ههبێ،
ئهوجا ههیه زۆری بهردهكهوێ ،ههیه كهم ،ههیه ههر
بهری ناكهوێت .ئهدی ئهو ڕهشپێستانه چی بوون له
فڕۆكهخانه بینیم؟ ههههە ئهوه گوایه بۆ هێشتنهوهی
نهژاد و له ناونهچوونمان هێناویانه ،كهچی یهك كهس له
خهڵكی ئاسایی نهیبینی ،مهگهر بۆ القهكردنی ئهوانهی
زمان درێژی دهكهن و لهو وهزعه داوای پیاو دهكهن.
ههههە كهیفت بهخۆت نهیێ ،ئهوانهی له دهرهوه دێنهوه،
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له ماوهیهكی كورت وهك ئێمهیان لێ دێ ،چونكه ههمان
جیناتیان ههیه!
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بكوژ

تارین :دایه لۆ بابه نههاتهوه؟ ئهدی نهیگوت زوو
دێمهوه؟
دهنگی ئیستۆپێكی درێژ و زرموهۆڕی خۆكشاندنی
ئۆتۆمبێل به تاق و دیواردا و دهستڕێژ و جام شكان
پرسیارهكهی تارینی پچڕاند.
شهونم ڕایكرده دهرهوه و بینی فاتێ وهك پهیكهرێكی
بهردین سهیری جهستهی ئارامی كوڕی له ناو
جۆگهلهكه و ئهو دوو ئوتۆمبێله دهكات كه به خێرایی
گولله لهسهری كۆاڵنهكه دهسووڕانهوه ،یهكێكیان هی
ئارامی كوڕی و ئهویتریشیان هی بكوژهكان بوو.
دایكی تارین ،كه ئارامی بینی وهك مانگای مانگی
قوربان نیوهی جهستهی لهسهر سهكۆی بهردهرگا و
سهر و مل و دهستی ڕاستهشی لهنێو جۆگهلهكه
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كهوتووه و خوێنی لێ دهچۆڕێ ،به ههردوو دهسته
سپی و بچووكەكانی قژی گرت و قیژهیهكی لێ دا ،چل
ماڵ له ههرچواردهوری ماڵهكهیان هاتنه دهرهوه.
یهكهم :مامۆستا سالمی سهعاتچی خهریكی ئاودانی
باخچه چكۆالنهكهی بوو ،كه بهرانبەر ماڵی ئارام بوو،
لهگهڵ خشهی ئیستاپه دوور و درێژهكه سۆندهی
ئاوهكهی له دهست كهوته خوارهوه ،ویستی بچێته
دهرهوه سهیری ئهم جۆره لێخوڕینە بكات ،كه چهند
بهبێ ئهخالقی لهم كۆاڵنه بچووكه و بهم جۆره خێراییه،
لهگهڵ ههنگاوی یهكهم و دهستڕێژی گولله ،مامۆستا
سالمی سهعاتچی به كراس و بێجامه سپییه خهت
شینهكهی به ههموو هێزی خۆی ،خۆی به زهوی
باخچهكهیدا داو كهپووی گهیشته ژێر لمی گیاكه ،ههر
چوار پهلی دهكوتا تا زیاتر خۆی له زهوییهكه بباته
خوارێ نهبادا شتێكی بهركهوێ.
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دووهم :پاسهوانی بهردهم ماڵی وهزیر لهسهری
كۆاڵنهكه ،كالشینكۆفهكهی له ژێر كورسییهكه دانابوو،
خهریكی یاریكردن بوو به مۆبایلهكهی ،لهگهڵ تێپهڕینی
ههردوو ئۆتۆمبێلهكه بهو خێراییه ،لهسهر كورسییە
سۆره پالستیكهكهی ههرزهلی و سهری به دیوارهكهی
پشتهوهی كهوت و بوورایهوه.
سێیهم :گهله( ،گهالوێژ)ی مهنگۆلی ،وهك ههموو
ڕۆژێكی ئاسایی نیو كاتژمێر زووتر له كهلێنی دهرگاكه
چاوهڕێی ئارامی دهكرد تا دهگهڕێتهوه ،چونكه چوار
ساڵ بهرلهوهی ئارام ژن بێنێ ،نیوهڕۆیهكی ڕۆژی
ههینی له كاتی چوونی ئارام بۆ مزگهوت ،به گهله
مهنگۆلی گوتبوو :گهالوێژخان چۆنی؟ ئهوه بۆ كێندهر
دهچی ئاوها خۆت ڕازاندۆتهوه؟ لهو ڕۆژهوه گهله
مهنگۆلی كهوتبووه داوی خۆشهویستی بهبێ ئهوهی
كهس پێ بزانێت ،ههر دوای ژن هێنانی ئارام ،گهله شهو
و ڕۆژ دوعای له شهونم دهكرد و له الی ههموو
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كهسێك دهیگوت :شهونمه قهحپه ئارامی لێ بردم،
ئینشائهڵاڵ خێری لێ نابینێ مێردی دهمرێ!
ئهو ئێوارهیه گهله مهنگۆلی زۆر بە ئاسایی به دهسته
ڕاستی پرچی گرتبوو ،پهنجهی گهورهی دهستی
چهپیشی خستبووه دهمی و سهیری ئهو گرته ئهكشنه
تراژیدییهی دهكرد ،كه چۆن تاكسییەك كهوتۆته دوای
ئۆتۆمبێلهكهی ئارام و دوو كهس بهخێرایی له
تاكسییهكه دادهبهزن و دهستڕێژ له له ئۆتۆمبێلهكه
دهكهن ،شووشهی جامی ئۆتۆمبێلهكه و مێشكی ئارام و
پهمۆی نێو گوشینی ئۆتۆمبێل ئاوێتهی یهكتری دهكهن،
دوایی دهسووڕێنهوه الی چهپ و پهلی ئارام دهگرن و
وهك ئاژهڵێكی تۆپیو ڕادهیكێشن و ههڵی دهدهنه ناو
جۆگهلهكه و خۆیان سواردهبن و پێ له بهنزین دهنێن و
دهڕۆن ،كاتێ به بهردهمی ماڵی گهله مهنگۆلی ڕهتدهبن،
گهله به ههموو هێزی كهرپووچهكهی بهر دهرگای
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ماڵهكهیان كه ئێواران لهسهری دادهنیشت له جامی
دواوهی تاكسییەكه دهدا و وردوخاشی دهكات.
چوارهم :دایكی ڕهزاق له پازده ساڵی ڕابردوو ،هیچ
شتێك نهبوو نهیزانی و نهیبینی لهو كۆاڵنه ،چۆلهكه
بهبێ بینینی دایكی ڕهزاقی به كۆاڵنێ ڕهت نهدهبوو .ئهو
ڕۆژ لهژێر پهلكی پرتهقاڵهكان سهیری ماڵی ئامینهی
بێوهژنی دراوسێیانی دهكرد تا بزانێ ئهو دهنگه گڕه
پیاوانهیه چییە لهو ماڵه دێ ،خۆ ئهو جگه له ههر چوار
منداڵهكانی كهسی تری نییە؟ دهبینی وریا سهر گهورهی
كوڕی سهباح دوو گونی هاتووه موبهریدهی بۆ
ههڵگرێ ،بهم كۆتایی پاییزه ،تۆزێ زیاتر سهیری كرد،
دهبینی ئامینه خۆی كووڕ كردۆتهوه و خهریكی
تهوافهی موبهریدهكهیه و وریا سهر گهورهش به خۆی
و تهراكسوده بۆرهكهی ،كه تا خهتی قونی هاتۆته
خوارێ ،ناوه ناوه خۆی له ئامینه دهخشێنی و دەڵێ:
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خوشكه ئامینه پووشهكانیش لێكهمهوه؟ ئامینهش نوقهی
لێوه نایەت ،ئهو جاره وریا به تهواوهتی له دواوه خۆی
به ئامینهوه دهنووسێنی و ههردوو دهستی به
سهرهوهی موبهریدهكه دهگرێ و كهم كهمیش به
هێواشی دهجولێ و دەڵێ :خوشكه ئامینه بڵندیكهم باشتر
نییە؟
ئامینه :كوڕه سهر گهوره بڵندیكه بهس پاڵمهده ،سهرم
چووه ناو موبهریدهكه.
دایكی ڕهزاقی به وڕێنه :باشه ئهو قوندهره سهر
گهورەیە مهالی مزگهوتی بێزار كردییه ئهوهندی بچێته
نوێژی جهماعهت ،ئێستا لۆ وهكی نێرهكهری مهراقی له
قونی ئامینهی دایه؟
بۆ ئهوهی باشتر ئهو گرتهیهی وریا سهرگهوره و
ئامینه ببینێت ،سهری زیاتر برده نێو پهلكه پرتهقاڵهكان
و ویستی پێی له شوێنێكی بهرزتر دابنێ ،دهنگی
ئیستاپی ئۆتۆمبێل و دهستڕێژ ڕایانچڵهكاند و پێی
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خلیسكا و خهزێمی له چڵه دار پرتهقاڵهكه گیربوو،
خهریك بوو كهپووی تا نێوچهوانی ههرزڕێ ،بهاڵم
دیاربوو پێستی زۆر چیڕبوو ،تهنیا كهمێك خوێنی لێهات
و بهدهستی ڕاستی كهپوی توند گرتبوو ،به خێرایی
خۆی گهیانده الی دهرگای حهوشه تا له بینینی ئهوهش
بێ بهش نهبێ .له كهلێنی دهرگا سهیری كرد ،لهو
سهری كۆاڵن دوو ئۆتۆمبێل وهستاون و چهند كهسێك
به پهله دێن و دهچن و تهقه دهكهن.
دایكی ڕهزاق :بهخوای ماڵی دایكی ئارامییه ،ئهو قوته
ژنه پیسه لێنهگهڕا ئهو كوڕه ڕۆژێك له ماڵی خۆی به
ئیسراحەت دانیشێ ،ئێستاش خوا بزانێ چییان بهسهر
هاتبێ ،ما ئهو ههموو فهرده پارانه چییه دهینی و دهبا،
نازانێ خهڵك برسییه و هاربووه!
پێنجهم :موئهیەد قهساب وهك ههموو ئێوارهیهك به جلی
خوێناوی له سهنتهری گهڕهكهكه لهالی مام عهبدوڵاڵی
عارهبانچی خهریكی لهفه خواردن بوو ،دهبینێ ئهوه دوو

71

ئۆتۆمبێل زۆر بهخێرای دێن ،كه نزیك بوونهوه،
ئۆتۆمبێلی پێشهوه جامی شكاوه و دهعامی لهسهر
زهوی دهخشێ و سێ كهسی ماسكداری تێدایه و
تاكسییەكیش به دواوهیانه! موئهیەد قهساب :مام
عهبدوڵاڵ ئهوه ئۆتۆمبێلهكهی ئارام نهبوو؟
شهشهم :عهونی بایع ههر به پێوه و بهدهم نان
خواردنهوه خهریكی ژماردنی فهرده ئاردهكانی بوو،
لهگهڵ وهستانی ئۆتۆمبێلهكان سهری برده دهرهوه،
دهبینێ سێ كهس خهریكی گواستنهوهی كهلوپهلن له
ئۆتۆمبێلێكی تایبهتی بۆ نێو تاكسی ،یهكێكیان عهونی
بینی و تفهنگهكهی له شانی هێنا خوارێ ،عهونی هاواری
كرد :ئۆده ئۆده دز هاتن هاردی بدزن هارد .تاكسییهكه
به تەڕناش ههستا و دهرچوو.
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شەرابی سوور

 +ئەم کاتەت باش دەتوانم لێرە دابنیشم؟
 فەرموو بۆ نا جێگا زۆرە ههههە. +نازانم جلەکانی من تەڕە ،یا زۆر ساردە ئەمڕۆ
ههههە؟
 ئەها وایە ساردە ،بەاڵم بارانێکی خۆشە( ،بەزەردەخەنەوە).
گارسۆنهكه هاتە الیان :فەرموون؟
 +بۆ من چارەگێک عەرەق و ئاوێک و جاجیکێک ،دوای
نیو سەعاتی دیکەش چارەگێکی ترم بۆ بێنە .کوڕە
ناوەڵاڵ هەر ئێستا هەردووکیان بێنە ،ههههە ،ببوورە.
ئەی خانم بۆ تۆ چی بێنم؟
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 نا ببوورە من هیچم ناوێت ،زۆر نامێنمهوه دەڕۆم. +بۆ نا؟ شتێکی سادە داوا بکە ،بۆ خۆشمان کەمێک
باسی چاالکییەکانی فیستیڤاڵی ئەمڕۆ دەکەین و بزانین
بیروڕای ئێوە چییە دەربارەی ناوهندی ئهدهبی ههههە!
 داوای لێبوردن دەکەم بەخوا ناتوانم ههر دەبێ بڕۆم،ئەو هاوڕێیه داماوهم چاوەڕێمە لە ژوورەکە.
 +هەر لەبەر ئەو کچە؟ ئێستا بانگی ئەویش دەکەین،
دوایی ئەوە هێشتان كاتژمێر شەش نەبووە؟ کاکە بزانە
چ دەخواتەوە بۆی بێنە.
 دەباشە چارەگێک شەرابی سوورم بۆ بێنە ،لەگەڵشتێکی شیرین وهك شوكوالته ،یان ههر شتێكی تر.
 +ببوورە ئیزعاجم کردی ،بەاڵم حەزم کرد بە یەکەوە
دابنیشین ،بێ تاقەت بووم لە بینینی ئەو هەموو پیاوە
ههههە .لە کن من ژن هەموو شتێکە ،مەبەستم لهالی من
ژن زۆر گەورەیە.
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 بە پێکەنینەوە :هەموو ژنێک؟ +نا بەو شێوەیه نا ،هەموو ژنێکم بە شێوەی ئاسایی
خۆش دەوێت بێ عیشق ،بە چاوێکی پڕ حهزهوه
سەیری دەکرد ،بەاڵم ژن هەیە سەرنجت ڕادەکێشێت و
ناچارت دەکات خۆشت بووێت و بتخاتە ژێر هێزی
جوانی خۆی!
مەرج نییە مرۆڤ ماوەیەکی زۆر یەکتر بناسێ تا
خۆشەویستی دروست بێت ،بەڵکو سەرنجێک بەسە بۆ
ئەوەی ژنێکت بۆ هەتا هەتایە خۆش بوێت! دیسان بە
چاوە برسییەکانییەوە سەیری کردەوە و پێکی کۆتایی
هەڵدا و گوتی :هەر چەندە من دەمێکە جەنابتان دەناسم
لە ڕێی تێکستەکانتەوە.
 قسەی پێ بڕی و گوتی :ببوورە ،بەاڵم من هیچتێکستم نییە باڵوکرابێتەوە ،چۆن بینیوتە ،یا بڵێین
خوێندووتتەوە؟
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 +پێکەنی و وەک ئەوەی کاری بێت ،هەردەم بە مەستی
وەاڵمێکی بۆ هەڵەکانی دەدۆزییەوە :گیانی من تۆ هەموو
جەستەت تێکستە ،هونەرە ،داهێنانە ،ئەی ئەو دەموچاوە
شیعرییەت نییە؟ ئەی ئەو پێستە سپییە و پرچە ڕەشە و
شەرابە سوورە جوانترین کۆپلەی شیعری نین ،هەر ئەم
دانیشتنەی ئێمە لەم سووچە بەرانبەر ئەم خەڵکە،
جوانترین تابلۆ نییە؟ عەیبە پیاو مەدحی خۆی بکات،
هەر چەندە ئەوە مەدح نییە ،بەاڵم من ڕێک وەک مەسیح
حەزم لە ژن و بۆن و شەرابە .پێکەکەی هەڵگرت :ئیتر
بە خۆشی ئەو چاوە پڕ لە سیحر و میهرەبانییە ،تا دوا
دڵۆپ هەڵیقوڕاند و گوتی :ببوورە بابەتەکەم گۆڕی،
بەاڵم قەناعەت بکە ئەوانەی تێکستی جوان دەنووسن
دیارن ،مرۆڤی جوان ناتوانێت شتی ناشیرین بنووسێت،
ههروهك مرۆڤی پیسیش ناتوانێت شتی جوان بنووسێت.
ببوورە  Xگیان دانیشتێکی خۆش بوو ،بەاڵم دەبێ
بڕۆم ،جوان نییە ئەو برادەرە بە تەنیا جێ بێڵم.
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 +باشە دەی مادام هەر دەڕۆیت ،هەتا ژوورەکەتان
لەگەڵت دێم بابڕۆین.
لە نهۆمی دووهم ژووری ژمارە بیست!
بە بێدەنگی تا قاتی دووەمی هوتێلهكه بێ بیرکردنەوە.
 :Yدەرگای ژوورەکەی کردەوە و بێ نیاز گوتی:
فەرموو گیان کەمێک دانیشە!
 +چی دانیشم؟ چاوەڕوانی ئەو ڕستەیە نەبوو ،بەاڵم
ئەو هەلهی باش قۆستەوه ،کەسی لێ نییە؟ مەبەستم
هیچ نییە ،نەبادا بۆ تۆ خۆش نەبێ ،دەی تۆ مرۆڤێکی
ئازادی ،وەک ئێمە نیت ،داوای لێبوردن دەکەم! چووه
ژوورهوه.
لەسەر جێگا دوو کەسییەکە لەسەر پشت ڕاکشا ،گوتی:
ئەم شەو جوانترین شەوی منە ،دوو ساڵە چاوەڕوانی
ئەو شەوەم ،ئەوە چ قەدەرێکە مرۆڤە عاشقەکان بە یەک
دەگەن ،هەردەم عاشقان چارەنووسیان دابڕان و
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مەینەتی و گریان بووە ،ئەوە چ خەاڵتێکی خواییە ،چ
شانسێکم هەیە؟ خودایە زۆر سوپاس بۆ ئەم فیردەوسە
جوانەی ئەم شەو ،کەمێک دەنگی نزم کردەوە :خودایە
ئەم شەوە چ شەوێکە ،تەواو ئەوەیە کە من دەمەوێت تا
بەیانی سەما دەکەین و خۆشەویستی دەگۆڕینەوە.
بههێواشی و دوودڵییهوه سەری بەرزکردەوە Y :گیان
توخودا ئەگەر دەستت نەخەیتە سەر دڵم؟
 Yبە هێواشی و گومانەوە چووە الی دانیشت و
دەستی خستە سەر دڵی ،دوای کەمێک  Xخەو
بردییەوەو پڕخەی هەتا قاتی پێنجەم دهڕۆیشت!
بەیانی زوو  Xلەخەو هەڵسا ،هەستی کرد لە شوێنی
خۆی و ژووری خۆی نییە ،سەیری چوار دەوری کرد،
جگە لە خۆی کەسیتر لە ژوورەکە نەبوو ،سەیری
حەمامەکەی کرد ،ئەوێش کەسی لێ نەبوو؟ بیری
کردەوە خودایە ئەوەی دوێنێ شهو خەون بوو؟ نا
خەونی چی ،ئەوە نییە بە جلەوە نووستیمە ،سەیری
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ژوورەکەی کرد نا ئەوە ژووری من نییە ،ئەی کوا Fی
برادەرم ،بەڕاکردن ڕۆیشتە قاتی سێیەم .لەبەر خۆیەوە
بە وڕێنەوە :بە شەرەف حەیام چوو ،شەرەفم شکا،
دەبێ چەند شتی قۆڕم کردبێ؟ باشە چ بگێڕمەوە ،بڵێم
لە کێندەر بووم؟ کوڕە دەڵێم :یەک بتڵم خواردەوە و
دووشم کرد و یەکسەر خەوم لێکەوت.
 جەنابی  Xئەوە چیرۆکی فێڵەکەی ئێوە بوو بۆخەڵەتاندن و پهیوهندی دروست كردن لهگهڵ ژنان،
کەچی ئێستا من تاوانبار دەکەی ،لە بیرتە کاتێ نامەت
بۆ دهناردم و دەتگوت :ژیانی من بە تۆ بەستراوەتەوە،
ئیتر تەواو ناتوانین جیابینەوە ،ناتوانین یەکتر له بیر
بکەین ،ناتوانین ڕقمان لە یەکتر بێت؟ ئەو هەموو
ئامۆژگارییە ،وەک ئەوەی لە ئاسمان بۆت هاتبێتمە
خوارەوە ،خۆت شێت و شەیدا نیشان دەدا .ڕاستە من
وەک کەسێکی سادە و نەزان زوو هەڵخەڵەتام و کەوتمە
داوتەوە ،بەاڵم گوناحی من نییە بڕوا بە کەسێک بکەم،
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کە ئامادەبوو بۆ بەدەست هێنانی من ،ههزار كاتژمێر
درۆم بۆ بكهیت ،خۆی بكاته فهرهاد و كێوی بێستوون
كون بكات و هەموو ڕۆشنبیری خۆی و کەسایەتی
خۆی و مێژووی خۆی بکاتە قوربانی ڕستەیەك بۆ
ڕازی كردنی من ،کە بەس بڵێم :باشە! نازانم مرۆڤ
چۆن دەتوانی وا بژیێ کە نایەوێت ،چۆن دەتوانێ خۆی
وەک مرۆڤێکی ئازاد نیشان بدات ،کە نەک ئازاد نییە،
بگرە ئازادی ئەوانی تریشی قبووڵ نییە .خۆ گرنگ نییە
تۆ منت هەڵخەڵەتاند و ناوت زڕاندم و بە خەڵکت گوت
سەیرکەن من دەتوانم هەموو ژنێک ڕازی بکەم .گرنگ
ئەوەیە تۆ ئیتر خۆتت بۆ ئاشکرابوو ،کە تۆ کێیت و
ئازایەتی و ئازادی چەندە و خۆشەویستی چییە و بەڵێن
و درۆ چەندە قورسن ،ئەگەر تووشی کەسێک بیت
لێپرسینەوەت لەگەڵ بکات.
 +بزانە تۆ خۆت دان بەوەدا دەنێیت ،کە هەزاران
كاتژمێر ئامادەبوومە قسەت لەگەڵ بکەم ،ئامادەبوویمە
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هەموو دۆست و برادەران و کەسوکارم بکەمە قوربانی
تۆ ،من بۆ تۆ دەژیام ،من تووشی چەندان شەڕ بووم
لەم ماوەیە لە سایەی تۆوە ،من ڕووبەڕووی
گەورەترین کێشە بوومەوە ،خەریک بوو نهك کارم،
بگرە ژیانیشم لەدەست بدەم ،ئەو هاوڕێیانەی چەندان
ساڵە لە یەک دانەبڕاوین ،لەم ماوەیەدا بە هەفتە
نەماندەتوانی یەکتر ببینین ،ئەمانە و چەندان شتی تر،
من دەمپاراستی ،من فێری دنیایەک شتی تازەم کردی
کە پێشتر نەتدەزانین .بە دەیان شەو و ڕۆژ لە باوەشم
گرتی لە کاتی نەخۆشی و ساردی زستان و ترسی
هەورە تریشقە ،کە بۆ ژنەکەی خۆم ئەمەم نەکردووە،
تۆ تاکە کەس بووی خۆشم ویستبی ،تۆ ژیانت گۆڕیم،
بەاڵم ئاخ مهغروری ،ڕازی نەبووی وا بەردەوام بین،
برادەران دەیان گوت :کوڕە تۆ ئەو جارە تێدەکەوی ،تۆ
ناتوانی لەمە ببەیتەوە ،ئەوە سەرسەختە ،ئەوە لهو ژنه
شێتانهیه ،كه بە هەموو شتێ ڕازی نابێ و لێت خۆش
نابی؟ بەاڵم كوێر ببووم و كۆنتڕۆڵی خۆم لهدهستدابوو،
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کەوتبوومە ژێر دەسەاڵتی ئهوهی پێی دهوترێت
(خۆشەویستی) هیچ الیەنی خراپی تۆم نەدەدی ،هەردەم
تۆم بەڕاست دەزانی...
 دەزانی تۆ زۆر سەیری ،من دەمپاراستی و تووشیکێشە بوویمە و فێری زۆر شتم کردی! ئەم شتە قۆڕانە
چییە بۆ منی باس دەکەیت ،پێم دهفرۆشیت؟ سەیرکە
من ئەوە تەمەنێکە بەو شێوەیە دەژیم ،بەشێکی
چارەنووس بۆمی دیاری كردووه ،بەشێکیشی خۆم
ویستوومە ئاوهابێ ،چونکە پیاوەکان هەردەم خۆیان وا
نیشان داوە ،کە بەبێ ئەوان ژیان سەخت و دژوارە،
بەاڵم من ئەمەم دەمێکە ڕەتکردۆتەوە و زۆرترین کات
تەنیابوومە ،مەبەستم گۆشەگیری نییە ،خەڵک هەبووە لە
دەورم ،بەاڵم وەک ئەوەی خۆم ویستوومە ،ئەمە یەک.
دوو :تووشی کێشە بوویمە ،ئەمە مانای چییە؟ بۆ پێت
وایە من سەگم لەسەر شەقام کەوتووم و تۆ هاتوویت
هەڵتگرتوومەتەوە ،هەر کات ویستبێتت پیاسەیەکم پێ
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بکەیت و پاشان بمبەیتەوە کۆلیتەکە؟ تۆ ئەگەر کاتت بۆ
من نەبێ ،منیش کاتم نییە بۆ تۆ! پاشان تۆ فێری چیت
کردووم؟ ئەو کاتەی من لەگەڵ دەیان هاوڕێ چیرۆکمان
بۆ یەکتر دەگێڕایەوە و پاشان بە مەستی سەمامان
دەکرد ،تۆ لەکوێ بووی؟
 +بەسە بێتامی مەکە ،کەواتە باشت ڕابواردووە لە
ژیانت و ڕابردوویەکی چاکت هەیە لهگهڵ پیاوان من
نەمزانییە؟ ئەو هەموو خەڵکە لە دەورت چی دەکرد؟
بەڕاستی زیرەک بوویت ،پێدەچێت باش سەرنجت
ڕاکێشابن و سهرسامت كردبن! ههههە
 مەبەستت چییە ،پێتوایه لەشفرۆش بوومە؟ خۆم بە تۆو باب و باپیرت ناگۆڕمەوە ،جارێکی تر ئەم قسانە
بکەیت خۆم دەزانم چی دەکەم! من ئازادم چی دەکەم ،یا
چی ناکەم تۆ بۆت نییە سنوور بۆ من دابنێیت..
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 +ڕاستە بۆم نییە سنوور بۆ تۆ دابنێم ،بەاڵم خۆ
دەتوانم سنوور بۆ خۆم دابنێم ،کە چیتر نزیکی مرۆڤی
سووک و بێ ڕەوشت نەکەوم.
 دەزانی چی چیتر قسەی وا بکەیت لەم شارە حهیاتدهبەم و شەرەفت دەشکێنم ،خۆت باش دەمناسیت ،باکم
بە هیچ شتێ نییە!
 +ههههە ،بزانە بێگومان دەتوانی هەموو شتێ بکەیت،
چونکە تۆ هیچت نییە تا بیدۆڕێنیت ،تۆ ئەسڵەن
پەروەردە نەکراوی و ناشزانیت مانای حەیا و شەرەف
و سووکی و ڕێز و کەرامەت و ئەو شتانە چییە! تۆ
کەست نییە و کەسیش تۆی ناوێ ،بە مانای هەژاری نا،
بەڵکو کەس نایەوێت خۆی بخاتە مەترسیی و نەگریسی
تۆوە ،خەڵک لە نێوان سەگ و مرۆڤی بێ وەفا،
دۆستایەتی سەگەکە هەڵدەبژێرێت ،چونکە سەگ بە
خاوەنی خۆی ناوەڕێ! تۆ شومی ههر كهسێ لێت نزیك
بێتهوه دهسووتێ.
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 دهزانی سهیرم به پیاوی الی ئێوه دێ ،بهر له ههمووشتێک عهیبه به ئێوه بڵێن پیاو ،چونكه پیاو دهبێ
سهنگین و ڕاستگۆ بێ ،پیاو دهبێ به هێز و ئازابێ ،پیاو
دهبێ جهربهزه بێ ،كه شتێكی به ئارهزووهوه كرد
پهشیمان نهبێتهوه و خۆی وهك قهشمهر نیشان بدات.
من كه دهڵێم دهتوانم مانای وایه لێتی قبووڵ ناكهم ،واتا
ئەگهر بتهوێت پێمڕابوێریت ههردوو چاوت دهردێنم،
ئینجا وهره با بزانین كامهمان شهالتیتر و خوێڕیتر و
حهرامزادهین؟ ئەگهر من سووك و بێ ڕێز بم ،ئهوه
بههۆی تۆوهوهیه! پاشان من كهسم نییه ڕاسته ،بهاڵم
خۆمم ههیه ،كهچی تۆ نازانیت خۆبوون یانی چی،
هێشتان منداڵی.
 +ڕهنگه من منداڵ بم ،بهاڵم به دوو ڕسته دهیان ژنی
وهك تۆ ڕازی دهكهم ،ههموو ئهوانهی وهك تۆ زمانیان
درێژه ،پێویستیم به دوو ڕستهیه ،بڵێ دوو كاتژمێر،
كاكه بڵێ دوو ڕۆژ ،تا بیانخهمه باوهشم ،ههموویان
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كاتێ دێنه باوهشم وادهزانن له بهههشتن و ههست به
ئارامیی ڕهها دهكهن و نایانهوێت بڕۆن ،له خۆم ناگهم،
نازانم بۆ ئهوهنده حهزیان له منه؟!
 بهسه (به دهنگێكی یهکجار بهرز) تۆ درۆ دهكهیت،جگه له قهحپه ئهسڵهن كێ سەیرت دهكات ،ناشیرین تۆ
بوختان بهخۆت دهكهیت ،تۆ له ژیانت ژنێكت به
خۆشهویستی و دڵ سافی له باوهش نهگرتووه ،مهگهر
قهحپه ،دهنا باوهڕ ناكهم كهس تۆی بهو ههموو
درۆیانهوه خۆشویستبێ ،ئهقڵ بچووكی وهك تۆ توانای
وهرگرتنی خۆشهویستی نییه ،جگه له عارهق خواردنهوه
له چیتر دهزانی ،شهرم دهكهم له برادهرایهتی تۆ ،نازانم
چۆن ئاستی ڕۆشنبیریم ڕێگهی دام له كهسێكی وا نزیك
بكهومهوه ،ئینجا ئەگهر عاقڵ نهبیت خۆم عاقڵت دهكهم.
 +ههههە ههموو جارێك كه تووشی ئهو قسانه و ئهو
ههڕهشانه دهبمهوه ،ههمووی له الیهن ئهو ژنانهن كه
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یان قهحپەی ڕەسمی مهلهاكانن ،یان ئهو ژنانهن كه ئهو
دهست و ئهو دهستیان زۆر كردووه.
 به چاو سوورههڵگهڕاوی جانتاكهی كردهوه وپاكهتێك حهبی دهرهێنا و له چاوترووكانێك ههر
ههمووی قووت دا.
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پێکەنین قەدەغەیە

مامۆستا ئەسوەد ئەو ڕۆژە زۆر بێزاربوو ،لۆچەکانی
نێوچەوانی زیاتر ببوون ،بەرانبەر قوتابییەکان وەستا و
پێش ئەوەی بڵێ ڕۆژباش و وانە بڵێتەوە ،بە دەموچاوە
وردیلەکەی وەک منداڵێکی زویر گوتی :کوڕینە ئەم واڵتە
جێگەی پیاوی ژیر و دڵسۆز و باشی تێدا نابێتەوە ،لێرە
ڕۆژانە سەد جار لەالیەن خەڵکی پایە نزم و سووک
هەستت بریندار دەکرێت.
یەکسەر مووچڕکە بهسەرتاپای لەشم داهات ،هەستم
کرد یەکێک لەمانە منم.
ماوەیەکی زۆر بیرم کردەوە ،تا بە یەکجاری گەیشتمە
ئەو قەناعەتەی کە بەڕاستی ئێرە جێگای من نییە ،دەبێ
بڕۆم .ئیتر لەگەڵ چەند کەسێک ڕێککەوتین و دوای
چهندان ڕۆژ گفتوگۆ و خۆ ئامادهكردن ،بە ئۆتۆمبێل و
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ئەسپ و پاس و لۆری و شەمەندەفەر و کەشتی
ڕێگەمان گرتەبەر ،بەنێو شاخ و دۆڵ و دارستان و
ڕووبار و شار و شارۆچکە و گوند و زێ و دەریا،
چهندان جار لهگهڵ یهكتر به شهڕهاتین و پێكهاتینهوه،
چهندان جار فێڵمان له یهكتركرد و پهشیمان بووینهوه تا
گەیشتین ،گرینگ نەبوو كامه واڵت ،گرینگ ئەوەبوو
ئەوروپا بێت ،مانگی یەکەم لە کەمپ زۆر خۆش بوو،
پاشان بێزاریی دهستی پێكرد ،دواتر دڵخۆش بووین ،كه
ئازاد بووین و دهمانتوانی بۆ هەر شوێنێک کە
دەمانەوێ بڕۆین ،ئیتر بۆ الی برادەرێک لە شار
ڕۆیشتم ،دەمێک بوو هاتبووە دەرەوە ،نزیك نیوەڕۆ
گەیشتمە ناو شار ،تەلەفۆنێکم بۆی کرد ،گوتی :لەسەر
کارم چاوەڕێکە کاتژمێر چوار دەستهەڵدەگرم و دێم
بەدوات ،چوار کاتژمێر وەک پشیلەیەکی کێوی بە نێو
سەنتەرەکە دەسووڕامەوە کەس سەیری نەدەکردم،
بەاڵم کەسیش بەردی تێنەدەگرتم ،سەرم بە هەموو
شوێنکدا دەگرت ،دەچوومە هەر دوکانێک یەکێک

89

بەرانبەرم دەهات و بە پێکەنین قسەی لەگەڵ دەکردم،
منیش هیچی لێ تێنەدەگەیشتم ،پێدەکەنیم و دەچوومە
دەرەوە ،لەسەر یهكێك له دوکانهكان وێنەی پیاوێکی
کاوبۆیی

هەڵواسرا

بوو،

شەپقەیەکی

لەسەر

و

قامچییەکی بە دەستەوە بوو ،بەاڵم پانتۆڵەکەی الی
دواوەی پێوە نەبوو ،هەستم کرد ئەوە دنیای منە ،دنیای
کالسیک و ئازایەتی و ملمالنێ ،سەرم بە ناوەوەی
دوکانەکە داگرت هەمووی ئامێر و ئامرازی سێکسکردن
و کاسێتی ڤیدیۆ و سیدی سێکسی هاوڕەگەزی پیاوان
بوو ،پیاوێکی سمێڵ گەورەش لە پشت کاسەکەوە
دانیشتبوو ،بەبێ ئەوەی سەیری کەس بکات بەردەوام
گۆڤارێکی سێکسی دەخوێندەوە ،بە پەلە ڕۆیشتمە
دەرەوە ،لەو کاتە سێ چوار کەسی سەر ڕەشی
ڕۆژههاڵتی بە وێندهر تێپەڕین ،تەماشایەکی منیان کرد
و لە قاقای پێکەنینیان دا.
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کاتژمێر چواری تەواو برادەرەکەم هات ،دوای چاک و
چۆنی چووینە وێستگەی میترۆ ،ویستم جگەرەیەک
داگیرسێنم برادەرەکەم گوتی :نەکەی قەدەغەیە .ناو
دەمم زۆر تاڵ بوو تفێکم فڕێدا برادەرەکەم گوتی :ئەوە
چیت کرد؟! تف فڕێدان قەدەغەیە .زۆر هیالک بووم
حەزم دەکرد دانیشم کورسییەکانیش هەمووی گیرابوو،
بۆڕییەک بە بن دیوارەکە ڕاکێشرابوو ،نزم بوومەوە
دانیشم برادەرەکەم گوتی :دامەنیشە قەدەغەیە ئەوە
بۆڕی سارد و گەرمییە .میترۆکە گەیشت و سەرکەوتین
دوو خولەک لەژێر زەوی ،دوو خولەک لەسەر زەوی
ڕۆیشت ،ئینجا هەردووکمان دابەزین ،ماوەیەک بە پێ
ڕۆیشتین تا گەیشتینە بەر دەرگای ماڵیان ،پێش ئەوەی
دەرگاکە بکاتەوە ،گوتی :لە نێو مەمەڕەکە قسە ناکەین با
پیرەژنی خاوەن خانووەکە نەزانێت میوانم هێناوەتەوە.
بەبێ دەنگی نەمانهێشت دەنگی پێکانیشمان بێت ،تا
چووینە نهۆمی سێیەم ،دوای ماندوو حەسانەوەو نان
خواردن و قسەکردن ،برادەرەکەم چووە حەمام ،منیش
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تەلەفزیۆنەکەم پێكرد ،یهكێك له کەناڵهکان ژنێکی لەسەر
بوو بە وەرەقەی قومار جادووی دەکرد ،لە ناکاو
برادەرەکەم بە خێرایی لە حەمامەکە هاتە دەرەوە ،زۆر
ترسام شتێکی بەسەر هاتبێت ،گوتی :کوڕە ئەوە بۆ
قوڕم بەسەری دەکەی ،زراوم چوو ،خوایه دهبێ چ
ڕووی دابێ! برادهرهكه :ئەوە کاتژمێر هەشتە ئێستا
دراوسێکان دێن .منیش گوتم :ئەوجا بۆ قوڕت بەسەری
دەبێت ،کە هاتن چایەک ،یا قاوەیەکیان بدەرێ خۆ
نامریت ،کەس لە میوان ترساوە؟ برادەرەکە لەسەری
خۆی دا ،گوتی :کوڕە دەنگی تەلەفزیۆنەکە کزکە ،ئەوان
لە ڕقی ئەوە دێن ،چونکە دوای کاتژمێر هەشت دەنگە
دەنگ و پێکەنین بە دەنگی بهرز قەدەغەیە.
بەیانی زوو برادەرەکەم بانگی کردم ،چاوەکانم لە
خەوان نەدەکرانەوە ،گوتم :چی بووە؟ گوتی :درەنگە
کاتژمێر شەش دەبێت لەسەر کاربم ،تۆش دەگەیەنمە
وێستگەکە ،تا بچیتهوه كامپ .منیش گوتم :نا وەڵاڵ
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بمگەیەنە الی پۆلیس من دەگەڕێمەوە واڵتی خۆم ،ئهو
گهوادییه به من ناكرێ.
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فهرمانده

فهرمانده فریاكهوه دوژمن زۆر نزیكه؟
وریابن و ورهتان بههێزبێ.
فهرمانده فهرمانمان پێكراوه چۆلی بكهین ،دهڵێن
ڕێككهوتووین؟
شتی وا نییه درۆ دهكهن ،پروپاگەندهی دوژمنه.
فهرمانده بۆ قسهیهكیان لهگهڵ ناكهی بهیهكهوه دوا
بڕیار بدهن؟
ههههە ئهو خوێڕییه هی ئهوه نییه!
فهرمانده بمبووره ،بهاڵم ئهو بهرپرسی ئێمهیه؟
ئهو ئیشه لهو گهورهتره مهترسه.
فهرمانده ئهوهتا لهسهر هێڵه؟

94

دهبزانه چی دهوێت.
...........
فهرمانده دهڵێ تهواو؟
ههههە ورهتان نهڕووخێ بهم فشهكهرانه!
فهرمانده دوژمن گهیشت؟
فهرمانده ،فهرماندە ،فهرم...
خاتر الله خاتر الله.......
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ئایدز

زۆر ئاسایی وهك ههموو بهیانییهك لهگهڵ لێدانی
كاتژمێرهكهی ڕادهچڵهكا و پاشان به هێواشی قیت
دهبۆوه ،چهند چركهیهك له جێگهكهی خۆی دادهنیشت،
ئینجا به خواروخێچی ههڵدهستاو لهژێر دووشهكه
ئاوێكی بهخۆی دا دهكرد ،تۆپێك كرێمی له سهر و
پرچی دهدا ،لهتێك نانی به كهره و پهنیر دهكرد و
چایهكی سهفهری ئاماده دهكرد ،چهند قومێكی لێدهدا و
جارێكی تریش دهگهڕایهوه الی ئاوێنهكه ،دهستێكی تری
به پرچی دادههێنا و برۆكانی ڕاست دهكردهوه و به
نینۆكی چهند موویەكی له كوڵمهكانی ڕادهكێشا دهرهوه.
له ناكاویش وهك شێت له تریقهی پێكهنینی دهدا ،تا
دهموچاوی بگهشێتهوه ،بهدهنگی بهرزیش لهبهرخۆیهوه
(كێوه دهچی ئهوڕۆ ههر ئیقناعی دهكهم) سهیرێكی
كاتژمێرهكهی كرد چهند خولەکێک الیداوه ،به ڕاكردن له

96

پێپلیكانهكه ڕۆیشته خوارهوه ،لهوێش بۆ باڵەخانەکەی
بهرانبەریان كه كۆرسی زمانی تێدا دهخوێند له
سهنتهری شار ،كۆرسهكهی پڕ له كچی جوان بوو ،له
سی كهس تهنیا ئهو و چوار کەسی تر كوڕ بوون ،جگه
لهمیش ئهوانی تر ههر ههموویان ڕووس بوون ،زۆر
شادمان بوو ،ههموو كات دهیگوت :من ههم زمان
دهخوێنم و فێری كار دۆزینهوه دهبم ،ههم لهنێو كچانم
و برادهرێک بۆخۆم دهدۆزمەوە ،كهچی ئهم بهیانییه
زۆر پهشۆكاو و بێزار بوو ،لهبهر خۆیهوه جنێوی دهداو
وڕێنهی دهكرد ،باشه ئهو سهر ئێشهیە بەس نییه
ڕۆژانه دهمگرێت ،ئهی ئهو سك چوون و گهده هێشانه
چییه بهردهوام یهخهم بەرنادات؟ له كۆرسهكه زۆر
پهست دهبوو به تایبهتی ئهو كاتانهی مامۆستاكهی پیێ
دهگوت :ئهوه بۆ چاوهكانت سوورههڵگهڕاون .مهبهستی
ئهوه بوو كه حهشیشهی كێشاوه ،چونكه ڕووسهكان
بهمه ناسراو بوون زۆر جار له كاتی پشووی نێوان
وانهكان دهیانكێشا ،كهچی ئهو زۆر ڕقی لهم كارانه بوو،
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کەچی ئهمهشیان پێ دهگوت .ئهم بهیانییه له جیاتی
بچێته كۆرس ،ڕۆیشته الی دكتۆر ،دوای كاتژمێرێك
چاوهڕانی و ههڵدانهوهی پهڕی گۆڤارهكانی سهر مێزی
ژووری چاوهڕوانی ،ئینجا سهرهی چوونه الی دكتۆری
هات ،دكتۆر تهوقەیەكی لهگهڵ كرد و پرسی :فهرموو
چیته؟
ئهمه ماوهیهكی زۆره بێ هێزم ،خواردنم زۆر
كهمبۆتهوه نازانم بهتهواوهتی چیمه ،ههر جارهو
جێگهیهكم دێشێت ،ههست دهكهم تهندروستیم بهرهو
خراپی دهچێت.
دكتۆر گوتی :نا نا ههفتهی ڕابردوو كۆنتڕۆڵم بۆت
كرد ،هیچ شتێك نییه جێگهی مهترسی بێت ،لهوانهیه
زۆر بیر بكهیتهوه ،نهخۆشی لهو جۆره زۆر دێنه الم ،به
زۆریش پهناههندهن وهك تۆ ،جا بۆیه پێموایه تاكه ڕێگا
ئهوهیه چیتر بیر لهو شتانه نهكهیتهوه کە پێی بێزار
دهبیت ،هەروا ئهو خواردنانهی دهبێته هۆی سك
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هێشانت كهمیان بكهوه ،ههوڵده تێكهڵی خهڵكی ئێرهبه و
ئیتر واز له ڕابردوو بێنه ،ئێستاش بڕۆ با خوێن و میزت
كۆنتڕۆڵ بكهن ،له دهرهوه كچێكی ناسك و جوان به
جلی سپی ،ڕهنگی پێست و ڕهنگی جلهكانی لهیهك
دهچوو ،دهتتوانی یهكه بەیهكەی دهمارهكانی بهلهكی
ببینی ،دیاربوو تازه هاتبووه سهر كار ،شورنقهیهكی
هێنا و له شادهماری قۆڵی ڕاکرد ،پڕی خوێنی كرد و
پهرداخێكی پالستیكی دایێ بۆ میز ،پاشان بتڵێك ئاوی له
لهشی كرد تا خواردنی باشتر پێ بخورێت ،كه تهواو
بوو كچه گوتی :ئێستا لهشت گران دهبێت ،كهمێكیش
حهزت دهچێته خهو بههۆی ئاوهكه ،ئهمه بۆ زانیاریت،
دوای

سێ

ڕۆژی

دیكه

ئهنجامی

كۆنتڕۆڵهكهت

دهردهچێت .كه گهڕایهوه كۆرسهكهی ،وانهی دووهم
بوو ،چووه ژوورهوه ،ههموویان به دهنگی بهرز
پێكهنین ،ئهمیش به بێزارییهوه بێ ئهوهی له مهسهلهكه
بگات پێكهنی ،مامۆستا (ئۆده) ژنێكی زۆر لهسهرخۆ و
هێمن بوو ،ههڵسوكهوتی قوتابییهكان به هیچ شێوهیهك
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بێزاریان نه دهكرد ،بۆ یهكهم جار بوو بپرسێ :ئهوه بۆ
پێدهكهنن؟
 ئهمانیش پێكهوه گوتیان :چونكه تازه له خهوههڵدهستێت ،ماڵهكهشی ده مهتر لێرهوه دووره .ئازاش
به هۆی ئاوهكهوه خهریك بوو خهو دهیبردهوه ،لهگهڵ
ئهوهش وهاڵمی دانهوه :نهخێر ئێستا له خهو ههڵناستم،
بهڵكو لهالی دكتۆر دهگهڕێمهوه ،دووباره ههموویان له
قاقای پێكهنینیان دایهوه .مامۆستا ویستی بابهتهكه
بگۆڕێت ،تا ئازا بهخۆیدا نهشكێتهوه ،پرسیاری كرد:
باشه دهی ئێوه دهزانن ،چهند بهشی ئاخاوتن ههیه له
زمانی ئهڵمانی؟ یهكێك گوتی ده ،یهكێكی تر گوتی
ههشت ،ئهوی تر گوتی دوازده ،بهم شێوهیه وانهكه
كۆتایی هات .ئازا لهم كۆرسه لهبهر تاتیانه ئاگای له هیچ
شتێك نهبوو ،بە تهواوی عهشقی ببوو ،له گشت
پشووهكان خۆی لێ نزیك دهكردهوه ،زۆر جاریش له
دوای تهوابوونی كۆرس میوانداری قاوه خواردنهوه ،یا
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پیتزای دهكرد ،ئهمیش ناوه ناوه پێی دهگوت :باشه تۆ
ههست ناكهیت كهمێك كێشت كهمه ،باشتر نییه ههندێكی
تر زیاد بكهیت؟ بەم قسەیە ئازای زۆر نیگەران کرد،
بۆیە پهلهی له دانیشتنهكه كرد و كۆتایی بهدانیشتنی ئهو
ڕۆژه هێنا.
له ڕێگهی گهڕانهوهی بۆ ماڵ ،كهریم ئهلبانی بینی كه
پێشتر بهیهكهوه چهند مانگێك ئیشی ڕهشیان كردبوو.
كهریم له كار و كردهوه تهواو پێچهوانهی ئازا بوو،
كوڕێكی درێژی الواز ،الوازتر له ئازا ههر شتێكت
دهویست الی ئهو كهریمه دهستدهكهوت ،زۆر ڕقی له
كاركردنی ئاسایی دهبۆوه ،ههموو هیوا و ئومێدێكی
ئهوه بوو ههلێكی بۆ بڕهخسێت و كارێكی نایاسایی
بكات تا زۆرترین پارهی لێ دهسكهوێت ،له ژنهكهی
زۆر بێزار بوو ،جگه لهوهی دوو كولتووری جیاواز
بوون ،دهبووه ڕێگریشی لهبهردهم كاره نابهجێكانی ،ئهو
ژنه خهونی بوو كهریم وهك پیاوێكی ئهڵمانی ئاسایی
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هەڵسوکەوت بکات ،ڕۆژانه كاری خۆی بكات و
كاتهكانی تریش لهگهڵ ئهم بهسهربهرێت ،ئهمهش
پێچهوانهی ئاوات و ئامانجهكانی كهریم بوو ،بهاڵم لهبهر
ئیقامهكهی نهیدهتوانی دهستی لێ ههڵگرێت ،نهوهك
ڕهوانهی ئهلبانیای بكهنهوه.
كهریم :ئازا ...خهریكی چیت؟
 خهریكی كۆرسی زمانم .كهریم پێكهنی و سهری بادا،ئهی خوایه ئهگهر وهك تۆ پارچه کاغەزێکم وهردهگرت
و دهمتوانی بهبێ كێشه به ههموو شوێنێك بسووڕێمهوه
و سهفهر بكهم ،ئینجا دهمزانی چیم دهكرد ،باشه تۆ
بۆچی ئهو كاته جوانه بهفیڕۆ دهدهیت ،كهی بیر له
ئیشێكی عاقاڵنه دهكهیتهوه؟
 دهباشه چی بكهم؟كهریم :بڕۆ له هۆڵهندا ماددهی بێ هۆشکهر بێنه ،منیش
به زووترین كات دهیفرۆشم .كوڕه بێدهنگبه با كهس
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گوێی لێ نهبێ ،دهتهوێت بگیرێم و حهیاشم بچێت،
بهخۆت دهزانی ئهو جۆره كارانه له نێو كۆمهڵگادا چ
حیسابێكی بۆ دهكرێت ،بهتایبهتی له نێو ئێمهی ئیسالمدا.
كهریم :ئێ تۆ مهیکێشە ،بهس بیهێنه و بیفرۆشه ،وهك
خهڵكی مهغریب و جهزائیر و توركیا .ئهوهش نا ،وهره
ئۆتۆمبێل ههیه تازهترین مۆدێل به نیوهی ئهو بههایهی
كه ههیهتی ،بیبه توركیا ،یا عێراق له ئیتاڵیاش
ئۆتۆمبێلهكه وهرگره.
 كهریم ئهوانه ئیشی من نییه دهڕۆم ،دهی كاتێكیخۆش .كهریم پێش ئهوهی بڕوات :ئەها مۆری زێڕیش
ههیه ئهگهر كهسێك ویستی ،ههروهها كۆمپیوتهری
الپتۆپی تازهش ههیه ،ههر بهخۆشی گوتی ئهو قسانهی
من زیادن ،چونكه تۆ دهترسیت ،مرۆڤ بترسێ
دهوڵهمهند نابێت.
بهیانی (ئیرینه) ساڵڕۆژی لهدایكبوونی بوو ،تهواوی
پۆلهكهی بۆ ئاههنگی ئێواره دهعوهت كرد( ،زاشا) به
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ئازای گوت :ئێواره دوای تهواوبوونم له یاری (ئایس
هۆكی) دێمه دوات و بهیهكهوه دهڕۆین بۆ ئاههنگهكه.
تازه تاریكایی باڵی دهكێشا ،ئازا به دیار فیلمێكی
پۆلیسی ئهمریكی دانیشتبوو ،لهو كاتهی قومارچییه
دۆڕاوهكان زۆر به لێزانییەوه بانكی گازینۆی الس
ڤێگاسیان دهبڕی ،ئهوهنده ڕۆچۆبووه نێو فیلمهكه ببووه
دزی ههشتهم ،له ناكاو زهنگی دهرگاكه لێدرا ،ئازا
ڕاچڵەكی ،وایزانی دهستگیر كرا ،پاشان چاكهتهكهی
ههڵگرت و یهكسهر چووه خوارهوه و به ئۆتۆمبێلهكهی
زاشا ڕۆیشتن.
زاشا :دهڕۆینه ماڵی ئێمه جلهكانم دهگۆڕم ،ئینجا دهچینه
ئهوێ ،كێشهش ئهوهیه ژنهكهم حهز دهكات بهشداری له
ئاههنگهكه بكات ،بهاڵم من حهزناكهم لهگهڵمان بێت،
چونكه هیچ تامی نییه ژنی خۆت لهگهڵ بێت .ئازا وهاڵمی
نهدایهوه ،چونكه دهیزانی دهردهسهری ژنی ناشیرین
چۆنه ،ههرچهنده زگورتی بوو ،بهاڵم ئهوهی ال ئاشكرا
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بوو كه ههموو كهس حهزی له ژنی جوانه ئەگهر
شانسی ههبێت ،بیری بۆ ئهوە دهچوو لەو جۆره
ژنانەبێ كه سەرپۆش و جلی کولتووری ههزار ساڵ
لهمهوبهریان لهبهربێ ،سمێڵیان داو داو سهری
دهركردووه و حهوت ههشت منداڵیان بهدواوهیه،
پیاوهكانیان شهرم دهكهن بۆ ههموو شوێنێكی كراوه
لهگهڵ خۆیان بیانبهن ،لهو بیركردنهوهیهدا بوو گهیشتنه
بهردهمی ماڵیان ،به پهیژهكه سهركهوتن بۆ قاتی یهكهم،
زاشا له دهرگای دا ،بهخێرایی دهرگاكه كرایهوه و كهس
لهپشت دهرگاكه نهما ،بهدوای یهكتری چوونه ژوورهوه،
وا دیاربوو ژنهكهی نهیزانی كه زاشا برادهری لهگهڵه ،له
مهمهڕهكه تێپهڕین ژوورێك كه هی نووستن و دانیشتن
بوو ،زاشا :ئازا ئهوه ژنهكهم ئهلیسیا ،ئهلیسیا ئهوه
هاوڕێكهم ئازا ،ئەوەی ههموو ڕۆژێ باسی دهكهم.
ژن چ ژن! كه ههڵسا سهرپێیان خهریك بوو ئازا
ببوورێتهوه ،بهژنێكی باریكی شووشهیی ،پرچێكی
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قاوهیی درێژ ،تێكهڵ بهداو داوی یاسهمینیی ،دوو چاوی
قاوهیی گهوره ،دوو برۆی كهوانەیی لهسهری ،جووتێ
لێوی سووری ئهستوور ،زۆر به ناسكی لهسهر یهكتری
بوون ،دهتگوت بۆ ماچ دروست كراون ،جووتێ قاچی
درێژی سپی ،تهنوورهیهكی كاوبۆیی تا سهر ڕانی
كورت ،لهگهڵ كراسێكی ڕهشی نیوقۆڵ ،ههر دوو
قۆپچهی لێ داخستبوو ،بهشهكهی تری لهسهر ناوكی
گرێ دابوو .ئازا هیچی پێ نهوترا ،چاوهكانی یهك
جاریش نهترووكاند ،زاشا وایزانی شهرم دهكات،
نهیدهزانی شتی وای له نزیكهوه نهدیوه ،ئازا له دڵی
خۆی گوتی باشه ئهو شهرهف سزه بۆ ئهو حۆرییه له
ماڵ جێدههێڵێ؟ چما كهسی وا جوان ههیه له ئاههنگهكه
تا....
زاشا له ڕێگه به ئازای گوتبوو ژنهكهی بۆ ڕازی بكات،
تا لهگهڵیان نهچێت بۆ ئاههنگهكه ،كهچی ئێستا
مهسهلهكه الی ئازا گۆڕا ،زۆر حهزی دهكرد به زاشا
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بڵێت :دهكرێ من نهیەم بۆ ئاههنگهكه ،لێره لهالی ئهم
فریشتهیه بمێنمهوه و پهیمانیشی پێ بدات كه هیچ كاری
نابهجێ ناكات ،تهنیا سهیری دهكات!
ئهلیسیا :وهره سهیری ئهم وێنانه بكه ،تا زاشا جلهكانی
دهگۆڕێت .لهتهك ئازا دانیشت ،قۆڵی به قۆڵی ئازا
نووسا ،ههر پێنچ ههستهكانی ئازا له قۆڵی كۆببۆونەوه،
هیچ شتێكی به باشی نهدهدی ،له ناكاو ئهلیسیا پرسی
ئازا حهز دهكهی منیش لهگهڵتان بێم؟
 ئازا بێ دوودڵی بێگومان ،ئهی بهتهنیا چی دهكهیت لهماڵهوه .لهگهڵ وهاڵمهكه ئهلیسیا ڕایكرد بۆ الی زاشا،
ئهوهتا ئازاش حهز دهكات من بێم .دوای دهمهقاڵێ و
بینهو بهردهیهكی زۆر زاشا پێی گوت :باشه وهره ،بهاڵم
ئهوه دوا جاره.
ئهم شهوه له ژیانی ئازا گۆڕانێكی گهوره بوو ،زۆر
شتی تازهی بینی له كولتووره جیاوازهكان .بهیانی
درهنگ ،به ژانهسهری زۆر خوارنهوه و دڵتهنگیی
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تهواوبوونی خۆشی دوێنێ ههڵسا ،هێشتا به تهواوهتی
بهری نهدابوو ،بۆ الی دكتۆر ڕۆیشت ،ئهو كچهی
خوێنی وهرگرتبوو ئهنجامهكهی پێ نهگوت ،تهنیا گوتی:
دكتۆر دهیهوێت قسهت لهگهڵ بكات ،فهرموو دانیشه.
ئازا هیچ شتێكی بهخهیاڵدا نهدههات لهگهڵ دكتۆر
شایهنی باسكردن بێت ،ماوهیهكی كهمی پێ چوو بانگ
كرا ،هیچ جار ئاوا زوو بهڕێنهكراوه ،كه چووه ژوورێ
دكتۆر زۆر به گهرمی بهخێرهاتنی كرد و ڕێزێكی زیاد
له پێویستی لێگرت ،ئازا پرسی :ببووره دكتۆر ئهنجامی
كۆنتڕۆڵهكهم چی دهرچوو؟ دكتۆر بۆ الیهكی دیكهی
بردهوه.
 كاك ئازا دهكرێ بپرسم چهند كچی دۆستت ههیه؟ ئازا شهرمی كرد بڵێت نیمه. ههمه دكتۆر. -لهگهڵت دهژیەت ،یاخود به ڕێكهوت یهكتر دهبینن؟
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 به دوودڵییهوه ،ئهوهی ڕاستی بێت من هیچ برادهرێكیكچم نییه و نهبووه ،تا ئێستاش لهشم به لهشی ئافرهت
نهكهوتووه!
 دكتۆر وا سهیری كرد له دڵی خۆی گوتی :ئهی لهگهنجی ئهو سهردهمه چهند كهمتهرخهم و گوناهن ،بێ
ئاگا ژیانیان له ساتێ دهبهخشن ،بیر له چارهنووسی
خۆیان ناكهنهوه ،كه ئهم جۆره كارانهش دهكهن پاكهتێك
كۆندۆم له گیرفانتان بنێن .سهد له سهد بڕوای پێ
نهكرد و زۆریش الی سهیر بوو درۆی لهگهڵ دهكات،
چونكه

ئهنجامی

كۆنتڕۆڵهكهی

لهبهردهست

دایه،

چاویلكهكهی به دهستی چهپی هێنایە خوارهوه و به
دهستی ڕاستیش سهری دەخوراند و ئاخێكی ههڵكێشا و
پێی گوت :ڕۆڵه گوێ بگره مرۆڤ لهو ماوه كورتهی
ژیانی بهتایبهتی له تافی الوی ڕووبهڕووی گهلێك كێشه
و تهنگوچهڵهمه دهبێتهوه ،جاری واش ههیه كێشهكان
زۆر ئاڵۆزن ،بهاڵم بههۆی بههێزی كهسهكه و
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ئارامگرتنییەوە ڕێگهچارهی ئاسانی بۆ دهڕهخسێت ،بۆ
نموونه ئێستا قاچی دهستكرد ههیه بۆ ئهوانهی قاچیان
بڕاوهتهوه ،دڵی نهخۆش بههی ساغ دهگۆڕدرێتهوه
جاران ئهم شتانه نهبوو ...
 ئازا قسهی پێ بڕی و پرسی :ببووره دكتۆر بۆ ئهمپچڕاندنه ،بهاڵم ئهمه چ پهیوهندییەكی به منهوه ههیه،
خۆ

نهخۆشییهكهی

من

ئهوهندهی

ناوێت

تهنها

ئهنجامهكهیه؟
 بۆ وا پهلهی ،خۆ من قسهكانم تهواو نهبووه؟ دكتۆرویستی ئارامی بكاتهوه ،لێی پرسی :باشه تۆ لهگهڵ دایك
و باوكت دهژیت؟
 نهخێر ،من به تهنیا دهژیم ،كهسم لێره نییه ،تهواویكهسوكارم له واڵتهكهمن.

110

دكتۆر زۆر بهزهیی پێ هاتهوه ،سوورههڵگهڕا و بێ
دهنگ بوو ،به قهڵهمهكهی بهردهمی چهند خهتێكی ڕاست
و چهپی كێشا.
 دكتۆر دهڵێی نهخۆشی سیل ،یان سهرهتانم ههیهبۆچی ئاوا قسه دهكهیت؟
 دكتۆر ئهمهی به ههل زانی بۆ باسکردنی بابهتهكه،گوتی :بۆچی ئهوهی سهرهتان ،یا نهخۆشییەكی تری
ئاوای ههبێت ،نابێت بژیێت ،ئهویش ڕۆژێك دێت
ڕزگاری دهبێت ،ههندێك شت ههیه پهیوهندی به شانسی
كهسهكهوه ههیه ،جا به ڕاستی ڕهنگه تۆش یهكێك بیت
لهو كهسه به شانسانه!
 ئازا به شڵهژاوی گوتی :بۆ دكتۆر خۆ من سهرهتانمنییه؟
 -نهخێر ،تۆ سهرهتانت نییه ،بهاڵم...
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 بهاڵم چی دكتۆر ،ههر ئهوەم كهم بوو بڵێینهشتهرگهریت پێویسته؟
 بزانه ڕهوانهی الی دكتۆری تایبهتیت دهكهم ،ئهویشچارهسهرت بۆ دهنووسێت ،تۆش سهبرت ههبێت،
لهپێشتر گهشبینتربه هیوادارم زوو چاك بیتهوه.
 بۆ من چیمه؟ تۆ ئایدزت ههیه بهڕێز.ئازا پێكهنی وای نیشاندا كه دكتۆر گاڵتهی لهگهڵ
دهكات.
 پێم خۆشه كه پێدهكهنی ،بهاڵم بهداخهوه ئهمهڕاستییهكهیه ،ئهوهتا ،وهرهقهكهی بۆ بهرزكردهوه كه
ئهنجامی تاقیگهی لهسهر بوو ،نیشانی دا.
ئازا به وڕێنهكردن ڕۆیشته دهرهوه ..ئهوه دكتۆر
تێكچووه یان خوا لێی گۆڕیوه ،ئایدزی چی ،لهچیم
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گرتبێ،

لهم

بیركردنهوهیهدا

بوو

كهریم

ئهلبانی

بهڕێكهوت هاته بهردهمی.
 ها ئازا بهو بهیانییه له چ دهگهڕێیت؟ كوڕه بهیانی چی! ئهوه كاتژمێر چهنده؟ وهڵاڵ لهالی من تا كاتژمێر دوو ههر بهیانییه. كهریم ،لهالی دكتۆر بووم ئهویش له هیچ نازانێت! ئازا ئهوه دەڵێی چی؟ ئێره ئهڵمانیایه ئهڵمانیا ،ئهوهئهلبانیا و عێراق نییه كهس هیچ نهزانێت ،ئهوانه
كارهكانیان ههمووی به كۆمپیوتهره و ئامێریان زۆر
پێشکەوتووە ،دهتوانن پێت بڵێن باپیره گهورهت كهی و
به چی مردووه .تا ئێستا دوو جار نهشتهرگهریم بۆ
كراوه ،ئهوانه نهبان ئێستا دهمێك بوو مردبووم.
ئهم قسهیهی كهریم زۆر كاریگهریی له ئازا كرد و
دۆشداما ،نهیدهزانی چ كاردانهوهیهكی ههبێت بهرانبەر
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ئهم بابهته ،ناچار بوو له كهریمی پرسی :باشه دكتۆر
ڕاست دهكات به من دهڵێت ئایدزت ههیه؟
 به پێكهنین ،به جددی ئاوهای گوت؟ بهڵێ. بمبووره ،وامزانی گاڵته دهكهیت ،بهاڵم چیت پێ بڵێم،ئێستا ههر ناتوانی هیچ بكهیت ،سۆسیالیش پارهت بۆ
نادات ،چونكه یهكهم به ئارهزووی خۆت تووشی ئهمه
بووی ،ماشەڵاڵ ئێمەش سواری ههموو شتێك دهبین!
دووهم چارهسهری زۆر گرانه ،ههر دهرزییەكی
پارهیهكی ئێکجار زۆری پێویسته ،تۆش بهالیهنی
كهمهوه چهندان دهرزیت دهوێت ،جا یان دهبێت
كهسوكارت هاوكاریت بكهن ،ئهگهر ههیان بێت ،یانیش
به خۆت پهیدای بكهیت ،به پێكهنینەوە ،بهخۆشت ئیلال
ئهگهر بانكێك ببڕیت! ئهگینا له كوێی دههێنی؟ به گوێی
منت کردبا ئێستا كێشهی پارهت نهبوو.

114

 كهریم به خودای ڕێگهیهكم بۆ نهدۆزیتهوه شێت دهبم. ئازا ئهوهی پێم بكرێت بۆتی دهكهم ،بهس بهخۆتدهزانیت هیچ پارهم نییه ،چی ترت دهوێت لهگهڵتم ،من
لهم دنیایه شتێكم نییه تایبهت بێت بهخۆم ،بزانه من
ئێستا ناسنامهیهكی تایبهت بهخۆمم نییه ،ههتا ژنهكهشم
موڵكی خۆم نییه ،ههر بڕوا دهڕوا .دوێنێ پێم دهڵێت:
ئهگهر لهمهودوا ههموو شهوێك لهگهڵم نهخهویت ،ئهوه
من پیاوێكی تر بۆ خۆم دهدۆزمهوه ،تو شهرهفت ئهوه
ئهوپهڕی بێ دهسهاڵتی من نییه ،بهاڵم كێشه نییه ئهوه
ههمووی پۆلهتیكه دهیكهم تا ڕۆژی خۆی دێت.
ئازا به دڵهڕاوكێ و نیگەرانییەوە كهریمی جێهێشت و
گهڕایهوه

ماڵهوه،

وهك

گڵۆپێكی

كوژایهوه

هیچ

ترووسكاییهكی تێدا نهمابوو ،بێ زهوق و كپ بێ ئهوهی
پێاڵو و جلهكانی داكهنێ لهسهر قهنهفهكه ڕاكشا ،چهند
خولەکێک

بێ

ئهوهی

خهوی

لێكهوێ

پێڵوهكانی

لهسهریهكنا ،لهپڕ وهك بڵێی بانگی بكهن چاوهكانی

115

كردهوه و ههڵسا ،له شوێنی خۆی دانیشت ،سهیرێكی
ڕیكۆردهرهكهی كرد و ئاراستهی چاوهكانی گواستهوه
سهر سهالجهكه ،زۆر لهسهر خۆ ،وهك ئهوهی تازه له
نهشتهرگهری هاتبێته دهرهوه ،زۆر به هێواشی بهرهو
ڕیكۆردهرهكه چوو ،كاسێتەکەی سهری ،كه ڕۆژانه له
كاتی ڕۆیشتنه دهرهوه و هاتنه ژوورهوهی پێچێك شایی
به تهنیا بهدیارییهوه دهكرد ،هێنایه خوارهوه و
كاسێتێکی دیکەی ههڵبژارد و خستییه سهر( ،تایەر
تۆفیق) بوو ،یهكهم گۆرانی "مهژی بۆ مردن بمره بۆ
ژیان " بوو ،له سهالجهكه نیو بتڵ ڤۆدگای تێدا بوو،
دهریهێنا و سهیرێكی كرد ،بیری كهوتهوه كه لهسهر
ڕاچێپتهكهی نووسرا بوو كحول بۆ ئهم جۆره
نهخۆشیانه قهدهغهیه ،لهبهر خۆی "كوڕه سندان له
دكتۆر بدات ،یاخوا ئێستا ڕۆحم دهردهچوو ،وهڵاڵ
دهیخۆمهوه ئهگهر ئێستا دڵم له لێدان بكهوێت!"

116

دوای خواردنهوهی نیو بتڵهكه ،ههستی كرد تێكهڵ
دهكات ،به گوێگرتنی گۆرانییهكانیش خراپتر بوو ،زهنگی
تهلهفۆن لێدرا ،ههر زرینگانهوهیهك له گوێی ئهو ده جار
دهزرینگایهوه ،دهسكی تهلهفۆنهكهی ههڵگرت و زۆر
لهسهرخۆ:
 ئهلو. ئازا ،من تانیام چۆنی؟جاران كه تهلهفۆنی بۆ دهكرد ،ههر ئهوهته بوو بهنێو
هێڵهكهدا بۆی نهدهچوو ،ئهوهنده خۆشحاڵ دهبوو ،یهك
الیهنانه خۆشی دهویست ،كهچی ئهم جاره وهاڵمی تهنها
باشم بوو.
 چییه ئازا بۆ دهنگت نایێ! قسه ناكهی دهڵێی دۆستێكیتازهت گرتووه؟
 -نهخێر ،بهاڵم بهم زووانه دهمرم!
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له تریقهی پێكهنینی دا :ئازا ئهو نوكته سهیره چییه ،خوا
پێی گوتی؟
 نهخێر بهڕاستمه.به تووڕهییهوه :ئازا دهمویست بێمه الت ،بهاڵم تۆ
ڕادهبوێری و بێ زهوقیت ،ئهگهر ههر ئهوها دهبیت ئهوا
نایەم.
ئازا له بێزاریان پێكهنی :دهزانی چییه تانیا ،ئێستا له الی
من هیچ جیاوازییەك نییه له نێوان تۆ و (فاتۆ)ی
دراوسێی كۆنمان!
 ئهوه باسی چی دهكهیت ،پاتۆ چییه و كێیه؟ ببوورهئازا دهبێ تهلهفۆنهكه دابخهم.
بهبێ بیركردنهوه :پاتۆ نا فاتۆ ،بهخێر بچیت.
تهلهفۆنهكهی ههر بهدهستهوه بوو لهبهر خۆیهوه:
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دایدهخهی داینایخهی چاوت دهردههات ،قهحپه ،من
دهڵێم دهمرم ئهو پێدهكهنێ ،سهما و قونبادانی دهوێ
ئهگهر نا دهڕوات ،دهبڕۆ كهریم گوتهنی ههر دهڕۆی
دهڕۆی ،بمرم یاخود بژیم .تهلهفۆنهكهی ههر بهدهستهوه
بوو زهنگێكی بۆ كهریم لێدا:
 كهریم له كوێی كارم پێت ههیه؟ ئازا زۆر دوورم ناتوانم بێمه الت. پارهی تێدایه كهریم! چارەگێكی تر لهالتم.زووتر له چارەگێك كهریم گهیشت ،زهنگی دهرگای بۆ
لێدا ،ئازا به خۆگرتن به دیوارهكانهوه خۆی گهیانده
خوارهوه:
 ئیشێكی پهلهم پێته؟ -به زهردهخهنهوه بڵێ چی باش ههیه؟

119

 دهمانچهیهكم دهوێت؟ ئازا به ڕاستی بڵێ ،ئهو شتانه ئیشی تۆ نییه؟ به جددیمه كهریم ،زۆر به پهله دهمهوێ! برادهرێك دانهیهكی ههیه ،بهس داوای حهفت سهددهكات ،باوهڕناكهم كهمتر بدات.
 باشه بڕۆ بۆم بێنه. بۆ ئهوها به پهلەی ،چ کارێکت پێ هەیە؟ تۆ بیهێنه ،ئهوجا پێتی دهڵێم.ئێواره تازه گڵۆپهكانی سهر شهقامهكان دادهگیرسان،
كهریم جارێكی تر گهڕایهوه ،دهرگای خوارهوه وااڵبوو،
كهریم یهكسهر سهركهوته سهرهوه ،لە دهرگای ماڵی
ئازای دا ،چووه ژوورهوه ،دهمانچهكهی له باخهڵی
دهرهێنا و پێش ئهوهی بیداته دهستی ئازا ،یەدهگهكهی
دەرهێنا ،فهرموو تازهیه ،ههشت گوللهشی لهسهره ،ئازا
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هیچ

ئاگای

له

خۆی

نهبوو،

چاوهكانی

سوور

ههڵگهڕابوون ،دهمانچهكهی لێ وهرگرت و یهك دوو
جار سواری كرد و چركاندی .بهپێكهنینهوه ،دهستی بۆ
یەدهگهكهی درێژكرد و گوتی :بێنه ئهمهم بدهرێ،
بهیانیش دوای نیوهڕۆ پارهكه وهرگره ،باشه؟
كهریم :بهاڵم بیرت نهچێت هی خۆم نییه.
تا درهنگی شهو ئازا ههر یاری به دهمانچهكه دهكرد و
بیری دهكردهوه چهند جار لوولهی دهمانچهكهی
بهنێوچهوانییهوه دهناو پهنجهی دهخسته سهر پهالپیتكه
و پهشیمان دهبۆوه ،دهیگوت :بۆ خۆم خۆم بكوژم ،بۆ
یهكێكی تر نهمكوژێت؟ من ههر دهمرم دهمرم ،بۆ
زاڵمێك ،یان خائینێكی گهوره نهكوژم ،ئهوكاته كۆمهڵه
كهسێكیش ڕزگار دهكهم!
بهیانی كاتژمێر ههشت ئازا وهك ئهوهی فهرمانبهرێكی
بانك بێت ،لهبهردهم ئهو بانكهی كه دهكهوێته ناومااڵن
وهستا بوو ،چاوهڕێی دهكرد دهرگا بكرێتهوه و بچێته
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سهر كاری ،لهگهڵ هاتنی یهكهم فهرمانبهر ،ئازا
گۆرییهیهكی تهنكی ئافرهتانی خسته سهر سهر و
دهموچاوی و چووه ژوورهوه ،دهمانچهكهی دهرهێنا و
بهرانبەر

ڕاگرت،

فهرمانبهرهكهی

بهخێرایی

توورهگهیهكی له گیرفانی دهرهێنا و ههڵیدایه الی
فهرمانبهرهكه ،به دهنگێكی بهرز :به زووترین كات پڕی
دهكهیت

له

پاره

دهنا

كوژراویت،

فهرمانبهرهكه

توورهگەکەی ههڵگرتهوهو به ترسهوه بهرهو كاسهكه
ڕۆیشت ،ئازا بۆ ترساندنی فهرمانبهرهكه "من هیچم نییه
بیدۆڕێنم ،جا بۆیه باش نییه هیچ جووڵهیهكی ههڵه
بكهیت".
پێش ئهوهی فهرمانبهرهكه توورهگهكه تهواو پڕكات ،ئازا
به نهڕاندنهوه له چهنگی دهرهێنا و ڕایكرد بۆ دهرهوه،
له دهرگا شانی له شانی فهرمانبهرێكی تر دا و له چهند
چركهیهك له چاوان ون بوو.
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به دڵهڕاوكی و ههناسه سواری ،له دهرگای دواوهی
ماڵهوهیان چووه ژوورهوه ،لهوێش بۆ ژووری خۆی
بهبێ سهیركردن توورهگهی پارهكهی خسته نێو سهتڵی
زبڵدانهكهی و چووه ژێر دووشهكه كه لهشی یهك
پارچه عارهقه بوو ،پاشان جلێكی تازهی لهبهركرد و
جانتایهكی گهورهشی پڕكرد له جل و كهرهسهی
پێویست ،پارهكهشی دهرهێنا و لهنێو كۆڵهپشتییەكی دانا.
ههر لهبهر خۆیهوه بیری كردهوه" :بڕۆمه یهك لهو
شارانهی نزیكمان ،ئینجا بۆ وێستگهی شهمهندهفهر ،دهنا
ڕهنگه ئاشكرابم ،تهلهفۆنی بۆ تهكسی كرد و جانتاكهی
باركرد و گوتی :بڕۆ بۆ.....
بهر لهوهی بچێته وێستگهكه له دهرهوه دهمانچهكهی
كه له ڕۆژنامهیهك لوول دابوو ،فڕێدایه نێو یهكێك له
زبڵدانهكان،

ئینجا

بلیتێكی

بۆ

پاریس

بڕی،

لە

پاریسەوەش بێ وەستان بۆ لهندهن ،لەوێش بۆ الی
(سۆران)ی هاوڕێی.
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دوای دوو ڕۆژ لهگهڵ زمانزانێک چووە الی دكتۆرێكی
تایبهت و پسپۆڕ له نهخۆشی ئایدز.
له ڕێگهی وهرگێڕهكهیهوه:
 دكتۆر به ههر جۆرێك بێت دهمهوێت چارهسهرمبكهیت؟
 باشتره بڕۆی بۆ نهخۆشخانهی گشتی ،ئێره بۆكهسانێكی تایبهته ،كه بتوانن بهخۆیان پاره بدهن و
پارهكهش زۆره ههموو كهس ئهو توانایهی نییه.
 ئهوه كێشهیهك نییه دكتۆر ،من ئهو توانایهم ههیه،ئهگهر چارهسهرم بۆ بكەیت.
 باشه كه وایه ،ئێستا كۆنتڕۆڵێكی تهواوت بۆ دهكهین،بۆ ئهوهی بزانین ڕادهی نهخۆشییهكهت چۆنه و له چ
ئاستێكه ،تۆش بهیانی بهشێك له پارهكه ئاماده بكه،
چونكه ئێمه خۆمان خوێن كۆنتڕۆڵ دهكهین ،بۆیه
كاتێكی زۆر ناخایهنێت.
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ئازا گهڕایهوه ماڵهوه ،هاوڕێكهی جارێ له كاركردن
بوو ،بۆ یهكهم جار بۆی ههڵكهوت بزانێت پارهكهی
چهنده ،ههروهها چهند ههزارێك بۆ دكتۆر ئاماده بكات،
به ههناسهسواری كهوته ژماردنی پارهكه كه تهوابوو،
خهریك بوو دڵی بوهستێت ،كۆی پارهكه چهند سهد
ههزار ئۆیڕۆیهك بوو ،ئازا لهبهر خۆی ههر ژمارهكهی
دووباره دهكردهوه ،پاشان لهخۆی پرسی "باشه
نهدهبوو ئێستا نهخۆش نهبام ،تا به دڵی خۆم
ڕامبواردبا ،یان ئهوه یاسایه ئهوهی پارهیهكی زۆری
ههبێت نهخۆشه و نابێت سوودی لێ وهرگرێت ،قهیناكه
خۆ ئێستا چارهسهرم ههیه ،ئهو بهشهی كه دهمێنێتهوه
ڕهوانهی

دهكهمهوه

بۆ

دروستكردنی

مزگهوتێك،

خێرێكی گهورهم پێدهگا ،كهچی ههر لەبەرخۆیەوە كوڕه
چ زۆره مزگهوت زۆره ،ئهویش ئهو خێرهی نهماوه ،كوا
جێگه؟ خۆ ههر چوار دهورهی ماڵمان مزگهوته ،باشتره
بۆ ماڵهوهمان ،نا نا زۆره ههندێكی بۆ خزمه نزیكهكانم،
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نا وهڵاڵ بهكاری دهخهم ،لهم بیركردنهوهیه بوو ،له ناكاو
سۆران گهڕایهوه ،ئازا به پهله شتهكانی ههڵگرت.
سۆران به زهردهخهنهوه :ئازا ئێستا له نێو پاسهكه ئهو
زمانزانهم بینی ،ڕایدهبوارد ،دهیگوت :ئازای برادهرت
ئایدزی هەیە!
ئازا :بزانه ئهو خهڵكه چەند بێ قیمهتن ،یهك ڕۆژ بڵێی
مهرحهبا ،ناو و ناتۆرهت بۆ دهدۆزنهوه ،من بۆ
سهرئێشان چوومهته الی دكتۆر.
 زوویر مهبه ،خۆ به قسهی ئهو باوهڕ ناكهم،ههرچهنده كوڕێكی چاكه ،بهاڵم بڵێم چی ههموو كهسێ
ههڵه دهكات!
بهیانی لهگهڵ دهركهوتنی خۆر ،ئازا تهلهفۆنی بۆ
زمانزانهكه كرد ،پاشان لهبهردهم دهرگای عیادهكه له
كاتی دیاریكراو یهكتریان بینی ،ئازا ساڵوێكی گهرمی لێ
كرد و عهترێكیشی به دیاری پێشكهش كرد ،كه له ڕێگه
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بۆی كڕی بوو ،چوونه ژوورهوه ،یهكسهر دكتۆرهكه
بهرهو ڕوویان هات و پرسی:
تۆ ئازایت؟
 ئازا به ترس و دڵتهنگییەكی زۆرهوه ،بهڵێ.دكتۆر بهرهو دۆاڵبی ئهكتهكان ڕۆیشت ،ئازا زۆر ترسا
خهریك بوو دهبوورایەوه ،زمانی گیرا ،به پچڕپچڕی له
زمانزانەکەی

پرسی:

چییه

دهڵێی

نهخۆشییهكهم

كوشندهیه ،چارهسهری نییه؟
 نا باوهڕ ناكهم ،بهاڵم دكتۆر ئاسایی نییه!دكتۆر ئهكتهكهی ئازای بهدهستهوە بوو ،گهڕایهوه الیان
و پێكهنی و گوتی :ئازا به گوێرهی ئهنجامی كۆنتڕۆڵهكه
خوێنت نێگهتیڤه.
 یانی چی؟ چی بووه و مهبهستت چییه ،بۆ نێگهتیڤه؟من ههر پۆزهتیڤم له ژیان!
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 مانای ئهوهیه تۆ.....ئازا قسەکەی پێ بڕی ،چارهسهری ههیه؟
 مانای ئهوهیه جاری پێشوو ئهوهی كۆنتڕۆڵی تۆیكردووه ههڵهی كردووه ،تۆ ئایدزت نییه.
ئازا هاوارێكی لێ ههڵسا و كهوته خوارهوه ..لهخۆشیان
دڵی وهستا!.

بیلیفێڵد – 2003/8
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مهسج

زهنگی تهلهفۆن لێدرا ،به نهێنی و بهبێ ئاگاداری
خوشكهكهی وهاڵمی دایهوه ،دهنگی كچێك بوو ،چهند
جارێكی تر بهم شێوهیه ههڵسوكهوتی كرد و دووبارهی
كردهوه ،ههر كچهكهی جاران بوو ،لهالیهك دڵی بهمه
خۆش بوو كه پیاو نهبوو ،لهالیهكی دیکەش زۆر
پهشیمان و پهست بوو ،كه بۆچی و له خۆڕا دڵی له
خوشكهكهی پیسه و ئاوها بیردهكاتهوه .له ناكاو دهنگه
ناسكهكهی نێو تهلهفۆنەکەی هاتهوه یاد ،ههستی كرد
دڵی بۆ كچه لێ دهدات ،تامهزرۆی ئهوه بوو كه جارێكی
تر گوێبیستی ئهم دهنگه ههست بزوێنه ببێتهوه و قسهی
لهگهڵ بكات ،ههمدیس بهبێ ئهوهی خوشكی پێ بزانێت،
مهسجێكی به تهلهفۆنهكهی ئهو نووسی ..گیانه ئێستا
تهلهفۆن بكه ئهو ئاگای لێ نییه .خولهكێكی پێ نهچوو
زهنگی تهلهفۆنهكه لێی دا ،كوڕه له خۆشیان خهریك بوو
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جهڵته لێی بدات ،تهلهفۆنهكهی ههڵگرت و پێش ئهوهی
بڵێت ئهلو ،دهنگێكی گڕی پیاوانه گوتی :بۆ قسه ناكهیت
گیانه ،دهڵێی دیسان برا ئیزعاجهكهت لهوێیه؟!
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X

هاوار به تهنیا له ژوورێكی بچووك و سارد ،به
دهنگێكی گهوره و زڕ لهبهردهم خۆی :نەفرەت لهم واڵته
مردووه ،نەفرەت لهم خهڵكه كه توانایان نییه چركهیهك
لهگهڵت بدوێن ،من چ له یاسا و ڕێسا و دڵنیایی بكهم،
جوانی باخهكانم بۆ چییه ،كه ساتێك ئارامیی به خۆمهوه
نهبینم ،كهسێك نهدۆزمهوه باسی ئهو شتانهی بۆ بكهم
كه سهرنجم ڕادهكێشن و ئهوانهیش كه بێزارم دهكهن،
من لێره ونبوومه وهك پیتی  Xله هیچ شوێنێك ناوم
نایەت .هاوار دوای ده ساڵ پهیمانی بهخۆی دا به
زووترین كات بگهڕێتهوه زێدی خۆی ،ناو مرۆڤه
سادهكان ،دهڕۆم ئێره جێگای من نییه ،ناتوانم وهك
ئهسكهندهری مهکەدۆنی ههموو شوێنێكی دنیا به ماڵ و
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واڵتی خۆم بزانم ،یهك بست واڵتی خۆم به هیچ
واڵتێكی تر ناگۆڕمهوه.
بهیانی زوو هاوار بلیتێكی یهكسهری فڕۆكهی كڕی و
ڕۆیشت ،كهچی دوای دوو ههفته به شێتییهتی گهڕایهوه!
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زنجیره خهون

دوێنێ شهو چوار جار له ترسان له خهو ڕاپهریم ،ههر
چوار جاریش ههمان خهون و ههمان شوێن بوو.
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دووڕوو

ماوهیهكی باشه كه به شوێنێك تێدهپهڕم ،یان كه دهچمه
مهجلیس و یانهكان ،ههست دهكهم خهڵك له دواوه
سهیرم دهكهن ،له ماڵهوه تهواو له خۆم ڕووانی هیچ
عهیبێكم نهبوو ،بۆینباخەکەم خوار نییه ،سمێڵ و ڕدێنم
جوان تراشیه ،هیچ موویەكم به جێ نههێشتووه ،پێاڵو و
قاتم بهردهوام تازه و پاك و ماركهیه ،خۆشترین بۆنی
(جۆرج ئهرمانی) له جلهكانم دێت ،به ڕێزهوه قسه لهگهڵ
خهڵك دهكهم ،كهچی كه دهڕۆم و شوێنهكه جێدههێڵم،
به سهرنجهوه سهیرم دهكهن و ههندێك جاریش
پێدهكهنن! ناچار چوومه ماڵهوه بۆ ئهوهی زۆر به وردی
تهماشای خۆم بكهم ،لهبهر ئاوێنهكه وهستام و له بنی
پێمڕا به هێواشی نیگاكانم دهگواستهوه و پێدادههاتم تا
گهیشتمه سهر شانم ،هیچ شتێكی سهرنجڕاكێشم نهبینی،
ئاوڕم دایهوه پشتهوه ،كهچی ههر پێشهخۆم دهبینی له
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الی ڕاست و له الی چهپ ههوڵم دا نهمتوانی پشتهوهم
ببینم ،به ڕاكردن ڕۆیشتم ،ئاوێنهی هۆڵهكهشم هێنا و له
خۆم وردبوومهوه ،دهبینم ئهوه دووڕوومه و ههستیشم
پێنهكردووه!
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ستیانێكی سوور

چوار ساڵ بوو كچێكم خۆش دهویست ،شهو و ڕۆژ
بیرم لێ دهكردهوه ،زۆر جار ناڕاستهوخۆ داوام لێ
دهكرد شهوێك بێته باوهشم ،چونكه له ڕۆحهوه
پێویستیم پێی بوو ،بهاڵم ئهو خۆی لهم بابهته
دهدزییهوه و به دوو قسهی خۆش ڕازی دهكردم ،بۆیه
خهریك بوو ڕهشبین دهبووم ،پێم وابوو خۆشهویستی
بێ ڕامووسانی شهوان شتێكی بێ مانایه و خۆ
فریودانه ،لهسهر ئهوه بووم بڕیاری كۆتایی خۆم لهم
بارهیهوه بدهم ،ئێوارهیهك له ناكاو تهلهفۆنێكی بۆ كردم.
 له ماڵی؟منیش دوای ئهم ههموو گلهییه ،له ناخهوه گوتم :بهڵێ.
 خۆ میوانت نایەت ،ئهمشهو حهز دهكهم لهالی تۆبمێنمهوه.
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كهمێك تهنگهنهفهس بووم ،نازانم لهخۆشیان بوو ،یا له
ترسان؟
گوتم :ماڵی خۆته ،بهاڵم حهزت له چییه بۆتی ئاماده
بكهم؟
گوتی :زۆر سوپاس ،بهاڵم ئهگهر شهرابی وشك ههبێت
خراپ نییه.
بهخێرایی ڕۆیشتم بتڵێك شهرابی وشكم كڕی ،لهگهڵ
دوو پیتزای ئهمریكی تایبهت ،دوو چین پهنیر و نیوهی
(سهالمی)ی و نیوهكهی تری سپێناخ بوو ،كهمێك
ئۆریگانۆم

زیاد

پێداكرد،

گهڕامهوه

قهنهفه

و

تهلهفزیۆنهکەم پاك كردهوه ،تۆزێكی زۆری لهسهر
كهوتبوو ،پێشتر وامدهزانی تهلهفزیۆنهكهم شاشهی
زهعیف بووه ،بهاڵم دوای خاوێن كردنهوه دهرچوو
شاشهکەی بێ عهیبه! تهختی نووستنهكهشم به ههمان
شێوه دوو مانگ بوو دهستی لێ نهدرابوو ڕێكخستهوه
و ههندێك بۆنم به خۆم و به نێو ژوورهكه پرژاند،
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زهنگی دهرگا لێدرا ،پێش ئهوهی دهرگاكه بكهمهوه ،بیرم
لهوه دهكردهوه ئایا لهگهڵ دهرگاكردنهوه یهكسهر له
باوهشی بگرم و تێر تێر ماچی كهم ،یان به نهرمی
دهسته سپی و خرپنهكانی بگرم و بهرهو ژووری
نووستن ڕایكێشم .جارێكی تر زهنگی دهرگا لێدرایهوه،
دهرگاكهم كردهوه چیم بینی ببوورن ناتوانم وهسفی
بكهم ،زۆر ترسام من مردبم ئهویش حۆری بهههشت
بێت ،چونكه من به ئومێدی ئهوهبووم لهسهر ئهم زهمینه
بۆ من بێت ،زانی من جورئهتی ئهوهم نییه له باوهشی
بگرم ،ماچێكی له ڕوومهتی كردم و به لهنجه وهك
ئهوهی نمایشی تهنووره كورتهكهی بكات ،ڕۆیشته
هۆڵهكه و لهسهر قهنهفه سێ كهسییهكه دانیشت و قاچی
ڕاستهی به هێواشی و كهمێك زیاد بهرزكردهوه و
خستییه سهر قاچی چهپهی ،منیش تا دڵم بهم گرتهیه
نهوهستێ و بۆ نۆرماڵكردنهوهی خۆم و دانیشتنهكه دوو
پێك شهرابم تێكرد و پیتزاكانم گۆشه گۆشه بڕی،
تهلهفزیۆنهكهشم خسته سهر كهناڵی ڤیڤا ،گۆرانییهكی
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(جۆرج مایكڵ)ی لهسهربوو ،بهدهم پیتزا خواردن و
شهراب نۆشین ،له تهختیتی لێوه سوورهكانی و برژانگه
مهسكارهكراوهكانیم دهڕوانی ،ئهویش وهسفی دیسكۆی
لیبهرتی بۆ دهكردم ،دوازدهی شهو خهریك بوو بێزار
دهبووم ،ئاخر من چوار ساڵه چاوهڕوانی بووم ،کەچی
ئهوه نهبوو ،نهمدهزانی چۆن سیناریۆیەک دروست بكهم
بۆ ئەوەی بیخهمه باوهشمهوه.
گوتم :جلی خهو لهبهرناكهیت؟ یهكسهریش چوومە
ژووری نووستنهكه ،ئهویش وهك ئهوهی له نیازم
گهیشتبێت ،به بزهوه دوام كهوت ،كهنتۆری جلهكانم بۆ
كردهوه ،له نێو ههموو شتهكان كراسێكی سپی حهریری
ههڵبژارد و جلهكانی خۆی داكهند .ئهم ڕووداوه له
خهون زیاتر له هیچ شتێكی تر نهدهچوو ،ههموو هێزم
لهسهرم كۆكردهوه تا ئاوڕ نهدهمهوه ،نهبادا بشڵەژێم،
بهاڵم بهبێ ئهوهی سهیری بكهم چێژم لهم خۆ
ڕووتكردنهوهیهی بینی و ههستم به گهرمیی جهسته
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ڕووتهكهی دهكرد له تهنیشتمهوه ،دواییش له كاتی
چوونه سهر تهختی نووستنهكه كه دوو سێ ههنگاو
دوور بوو ،له دواوه سهیری پاژنەی پێ و بهلهك و
سمت و ستیانه سوورهكهی ژێر كراسه حهریره
سپییهكەیم كرد ،لهسهر تهختهكه پاڵكهوت و سهری ئهو
پڵینگهی گرت كه لهسهر پێخهفهكه نهخشێنرا بوو،
ڕایكێشا و به هێواشی جهستهی تا ژێر سینهی داپۆشی،
به بزهیهكی پڕ له شهڕانگێزییەوە ،ستیانه سوورهكهی
ههر لهژێر كراسهكه كردهوه و به ههردوو دهستی
لوولی داو تێی گرتم ،ئینجا گوتی :ئاوها سهیرم مهكه،
پاشان بابهتهكهی گۆڕی ،دهزانی زۆر هیالكم حهزدهكهم
ههندێك شان و ملم بشێلی؟
منیش هێشتا ههر له شوێنی خۆم نهجوالبووم و
سهیری ئهو تابلۆ جوانهم دهكرد ،كه مهمكهكانی خهریك
بوو قۆپچهی كراسهكهی دهپچڕاند ،به هیچ شێوهیهكیش
نهمدهوێرا نیگاكانم بگوازمهوه سهر ئهو ال ڕانه سپیی و
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نینۆكه سوورانهی پهنجهكانی پێی ،كه له ئاوێنهی الی
چهپهوه دهمبینین ،ههستم به نهرمی مهمكهكانی كرد له
نێو ئهو ستیانه سوورهی تێی گرتم ،پاشان توند به
لووتم نووساند و بۆنم كرد ،وهك دوو گرام حهشیش و
نیو بتڵ ڤۆدگا له سهری دام ،به مهستبوونهوه گوتم:
باشه با بڕۆمه توالێتهكه ،ئینجا دێم شازی شێالنت بۆ
دهكهم .دوای ئەوەی چوومە توالێت ،نهمدهزانی بیر له
چی دهكهمهوه! مووچڕكهی ترس و حهزی سێكس
تێكهاڵو ببوون ،دوایی بیرم لهوه كردەوه له كوێوه
دهست پێ بكهم ،به ماچكردن یا شێالن ،نهوهڵاڵ
خۆشتره گاز له سهرتاپای لهشی بگرم.
به هێزێكی زۆر و به هێواشی بهبێ ئهوهی دهنگی
پێكانیشم بێت گهڕامهوه ،دهستم برد بۆ دهسكی دهرگای
ژووری نووستنهكه ،ئهو ژوورهی نێچیرهكهی تێدا
ڕاكشاوه و چاوهڕوانه ،دوای چوار ساڵ دهربازبوونی
ئێستا ڕاوی بكهم ،بهاڵم ههر له خۆمهوه ڕووم
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وهرگێڕاو چوومه هۆڵهكه ،لهسهر قهنهفهكه به ترس و
پهشۆكاوی و بێدهنگ دانیشتم ،نهمزانی خهوتووم ،یا به
ئاگام.
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كوڕ و كچێكی عاشق

كوڕ :دهزانی كاتی خۆی كه من بهدوات دهكهوتم ،تۆ
ڕاتدهكرد؟
كچ :ئهو كاتانهی منیش بهدوای تۆ دهكهوتم تۆ
ڕاتدهكرد.
كوڕ :ئێستا كهسمان ڕاناكهین ،بهاڵم وهك پێشتر...
كچ :بێدهنگبه ،با ئهو منداڵه خهبهری نهبێتهوه.

143

ونبوون

سێ كاتژمێر به خێراییهكی خۆكوژ لهگهڵ برادهرهكهم
ئۆتۆمبێلم لێخوڕی ،تا گهیشتینه بهردهم ماڵی ئهو كچهی
خۆشم دهویست ،زۆر به بێ منهتی و بوێرانه دابهزیم،
برادهرهكهم به چاوه سوورههڵگهڕاوهكانی له نێو
دووكهڵی جگهرە و تاریكی شهو سهیری دهكردم و لێم
ورددهبۆوه ،حهزیشی نهدهكرد ڕێگهم پێ بگرێت ،چونكه
دهیزانی زۆر مهستم ،ئهو شتهی حهزیشم لێیهتی ههر
به ئهنجامی دهگهیهنم ،ڕووم له ماڵی كچه كرد ،له
نهۆمی سێیهم ،چهند ههنگاوێك چوومه پێش ،پاشان
گهڕامهوه ویستم بڕۆم ،برادهرهكهم گوتی :تۆ له پێناوی
چی هاتی؟ ئامانجهكهت ونه ،ههر هیچ نهبێت ،لهسهر
جامی ئۆتۆمبێلهكهی ئهو بنووسه (خۆشم دهوێیت).
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فڕین

ههموو ڕۆژێ له باڵكۆنهكه سهیری باڵندهكانم دهكرد،
چهند به خۆشی و ئازادانه بهسهر ئهم شاره
دهسووڕانهوه ،زۆر حهزم دهكرد ،یهكجار وهك ئهوان
بمتوانیبا بفڕم ،بهیانییهك هاتمه باڵكۆنهكه ،خۆشبهختانه
توانیم بفڕم ،بهاڵم ئهوهنده بهرز فڕیم ئێستاشی
لهگهڵدابێت نهمتوانی بگهڕێمهوه.
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نیشتمان

ژنێكی

بااڵبهرزی

لەشوالر

شووشهیی،

چاو

ڕهنگاوڕهنگی قژ ڕهشی سێكسی بوو ،بههۆی خاكهڕایی
و دڵپاكی خۆی ،تووشی بهتووشی پیاوی گێل و گهمژه
دەبوو ،ئهوانیش به ههوهسی خۆیان گازیان له لێو و
گهردهن و ملی دهگرت و دهستیان بۆ دامهنی دهبرد،
دوای تێربوونیشیان به ڕووتی جێیان دههێشت،
نیشتمان له ڕقی ئهوان بڕیاری دا ،ههر بێگانه سواری
خۆی بكات.
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ئێره كارهساته

بهشی یهكهم :ئهرێ چ ههیه؟
بهشی دووهم :ئهرێ چی لێهات؟
بهشی سێیهم :ئهرێ نهبڕایهوه؟
بهشی چوارهم :ئهرێ تهواوبوو؟
بهشی پێنجهم :ئهرێ گهیشته كوێ؟
بهشی شهشهم و كۆتایی :ئهرێ چ ههیه؟
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نوێژی ئایینهكان

هیوا لهگهڵ دهنگه دهنگی پیاو و ژن و مندااڵنی
كۆاڵنهكهی له خهو ڕاچڵهكی ،زۆری ال سهیر بوو قهت
شتی وا ڕووی نهدابوو ،خۆ ئهگهر خوا نهخواسته
كهسێكیش بمرێت ههر بهم شێوهیه نابێت ،بهم بهیانییه
كاتی دابهشكردنی هیچ شتێكیش نییه ،خۆی پێ نهگیرا،
ههر به چاوی به خهو و قژی تێكئااڵو و شۆرتێك و
فانیلهیهكی عهلالگه ،به شهرمهوه له حهوشهكهوه سهری
بهرزكردهوه ،تووشی شۆك بوو! چی بینی؟ نهك ههر
خهڵكی كۆاڵنی خۆیان ،بهڵكو كۆاڵنهكانی پشتهوهش
گهوره و بچووك ،ژن و پیاو به كۆمهڵ دهڕۆیشتن ،ههر
یهكهو شتێكی لهالیه ،بهاڵم هیوا نهیدهزانی ئهمه چییه،
بهخێرایی گهڕایهوه ژوورێ ،به ژنهكهی گوت :ئهوه من
دهڕۆم ،بزانم ئهمه چی ڕووی داوه؟ له ماڵهوه
دەرنەچن ،ئهمڕۆ بێگومان كارهساتێك ڕوودهدات ،ئهو
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خهڵكهی ئێمه عاقڵ نابن ههر خهریكی خۆپیشاندان و
ڕاپهڕینن! بڵێ چیتان پێدهكرێت ،بۆ گوێڕایهڵی كارهكانی
خودا نابن؟! چاك بوونی ئهم بارهی ئێمه پهیوهندی به
گۆڕانی كهونهوه ههیه ،چونكه ژیان الی ئێمه
كارهساتێكی درێژخایهنه ،یهكسانی و دادپهروهری
جارێ دواخراوه.
ژنی هیوا به ترسێكی زۆرهوه ،گوتی :هیوا گیان تو
خودا ئهگهر بچیته دهرهوه ئێمه شانسمان نییه ،دوایی
تووشی بهاڵیهك دهبین ،له بیرت چوو ئهو ڕۆژهی له
كۆاڵنهكانی پشتهوه بۆ ههتاوی كچمان بهدوای باخچهی
مندااڵن دهگهڕاین ،لهم كاتهدا تانكهرێكی نهوت لهبهردهم
ماڵێك وهستابوو ،نهوتی بهتاڵ دهكرد ،دڵنیابووم تۆش
بێ هیچ مهبهستێك گوتت :ئهرێ ئهوه نهوت دابهش
دهكرێت؟ ئیتر دیاربوو ماڵی لێپرسراوێك دهرچوو،
پاسهوانهكان كهوتنه گیانت ،نیوه مردوویان كردی،
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ئێستاش شوێنهواری ههندێك برین به دهموچاوتهوه
دیاره.
هیوا :ئهم جاره حهقم به هیچ شتێك و هیچ كهسێكەوە
نییه ،تهنیا بۆ ئهوه دهچم بزانم ئامانج لهم ههرایه چییه
و بۆ كوێ دهچن ،تكایه نهیهنه دهرهوه ،ئێستا
دهگهڕێمهوه التان.
كه هیوا چووە دهرهوه ،كهس له كۆاڵنهكه نهمابوو،
دواكهس كه بینی له سهری كۆاڵنهكه ون بوو ،به
ڕاكردن ڕۆیشته سهری كۆاڵنهكه ،لهوێش كهس
نهمابوو ،دوا كهس كه بینی بهرهو شهقامی سهرهكی
ڕایدهكرد ،هیوا به هانكه هانك خۆی گهیانده سهر
شهقامی سهرهكی ،زۆر سهرسام بوو تاكه كهسێكی لێ
نهبوو ،تەنانەت ئۆتۆمبێلێكیش له شهقامهكان هاتوچۆی
نهدهكرد ،دووكانهكان ههموویان داخرابوون .هیوا
پرسیاری له خۆی كرد :ئهی كوا تهكسی و پاسی
فهرمانبهرهكان؟ كوا ئهو كچانهی دوای دوو كاتژمێر
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خۆڕازاندنهوه ،به گومانهوه بهرهو زانكۆ دهڕۆیشتن؟
كوا كوڕهكانی پێش قوتابخانهی كچان ،كوا ئهو
قوتابیانهی ڕۆژانه وهك سهربازێكی كورتهبااڵ خۆیان و
جانتای پشتیان دهڕۆیشتنه قوتابخانهكانیان؟
كوا ئهو پۆلیسهی به بێزارییهوه لێره دهوهستا و جنێوی
بهو ئاژوێرانه دهدا كه به ڕێنمایی ئهو نهدهجواڵنهوه؟
كوا ئهو ئۆتۆمبێله بهرزه جام ڕهشانهی به زنجیره وهك
نمایشێكی ترسناك بهپێش یهكتر دهكهوتن و كهس
نهیدهزانی كێی تێدایه و بۆ كوێ دهچن؟ كوا ئهو بهنزین
فرۆشانهی میزیان له دهبهكان دهكرد و دواییش تهاڵقی
پاكییان دهخوارد؟ كوا ئهو فیتهرانهی بهیانیان به شهڕه
جنێو لهگهڵ یهكتری دهچوونه سهر كار؟!
هیوا دوا كهس كه بینی له كۆتایی شهقامه سهرهكییهكه،
كه دوو كیلۆمهتر دوور بوو ،بهرهو دهسته چهپ
ڕایدهكرد .تهواو سهرسام ببوو ،نهیدهزانی بگهڕێتهوه
ماڵهوه ،یان ههر بهدوای دۆزینهوهی خهڵكی كۆاڵن و
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گهڕهكهكهیدا بگهڕێت ،دهستی به ڕاكردن كردهوه تا
كۆتایی شهقامه سهرهكییهكه ،كهسی لێ دیار نهبوو،
سهیری الی چهپی خۆی كرد چۆڵ و هۆڵ و خامۆش،
سهیری الی ڕاستی كرد له دوورهوه تۆز له ناوهڕاستی
شهقامهكه بهرز دهبۆوه ،یهكسهر زانی ئهمه پیسایی
سهر شهقامهكانه له ئهنجامی بهیهكهوه ڕۆیشتنی
خهڵكێكی زۆرهوه دروست بووه .هیوا كهوتهوه ڕاكردن
بێ پشوودان تا خۆی گهیانده نزیك حهشاماتی
خهڵكهكه ،بهاڵم چ حهشاماتێك ،بههیچ جۆرێك باوهڕی
به چاوهكانی نهدهكرد ،نهك ههر كۆاڵنی خۆیان و
دهوروبهر و گهڕهك ،بهڵكو تهواوی خهڵكی شار و
دهوروبهری ،ڕێگایان گرتبووهبهر ،دهڕۆیشتن به
دووری پێنج ،شهش كیلۆمهتر ههر خهڵك بوو ،بهبێ
هیچ ئااڵو وێنه و نووسراوێك ،بهبێ هیچ ئامرازێكی
توندوتیژی ،به پێچهوانهی سهنتهری شار و كۆشكی
پهرلهمان و دامودهزگاكانی حكومهت ،دوور له بارەگای
حزبهكان ،چی پاسهوان ههیه چووبوونه سهربان و
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دهوروبهری

بارەگاکانیان،

بهاڵم

بهالیاندا

كهس

نهدهڕۆیشت!
دواكهس

كه

هیوا

توانی

پرسیاری

لێ

بكات،

مامۆستایهكی سهر ڕووتاوه بوو ،هێواش هێواش به
گۆچان به دوای حهشاماتهكه دهڕۆیشت.
هیوا :مامۆستا ئهو ڕاپهڕینه دژی كێیه؟
مامۆستا :كوڕم ئهوه ڕاپهڕین نییه و دژی كهسیش نییه،
ڕاپهڕین جگه له كاولكاری سوودی چی ههیه؟
دژایهتیش جگه له دورست كردنی ڕق شتێكی تر نییه.
هیوا :ئهی مامۆستا بۆ پهیامنێری تهلهفزیۆن و
ڕۆژنامهكان دیارنین؟
مامۆستا :ئهوه تۆ دهڵێی خهڵكی ئهم شاره نیت؟! ئهمڕۆ
ڕۆژێكی تازهو دهستپێكی ژیانێكی تره ،ڕۆژنامه و
تهلهفزیۆنهكان لێی نازانن ،كاری ڕاگهیاندنی ئێمه نییه،
ئهوان زوو خۆیان دۆڕاند ،ئهوان بۆ خۆیان كاریان
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دهكرد بۆ ئێمهیان نهدهكرد ،بۆیه كهس نهیدهخوێندنهوهو
كهس گوێی لێ نهدهگرتن.
هیوا :ئهی مامۆستا ئهوه بۆ كوێ دهڕۆن ،بۆ شار چۆڵ
دهكهن ،ئهوه چ پالنێكه؟
مامۆستا :كوڕم پالنی چی بۆ ئێوه ههموو شتێك ههر به
پالن دهزانن؟! دهچین دوا ڕێگه بهكاردههێنین بۆ
چارهسهركردنی ئهو نهخۆشییهی كۆمهڵگهی ئێمه
تووشی بووه.
نهخۆشی؟! ئهی بۆ ناچنه نهخۆشخانهكان لهوێ
چارهسهری بكهن؟ كوڕم ئهم نهخۆشییه به دكتۆری
ئاسایی چارهسهر ناكرێت ،ئهمه نهخۆشی عهقڵ و
بیركردنهوهیه ،له گهورهكانمانهوه بۆ مان هاتووه.
قوربانت بم مامۆستا وازبێنه تووشی بهاڵیهكمان مهكه،
بهم خهڵكه بڵێ بگهڕێنهوه بهخوای دوایی نانبڕاو دهبین.
بۆ دهترسی خۆ ئهوهی ئێمه داوای دهكهین كارێكی
خراپ نییه .چۆن مامۆستا تۆ دژی من كار دهكهی؟ بۆ
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تۆ چ كارهی؟ ئهوهی ڕاستی بێت من فهرمانبهرم له
زانكۆ ،سهرپهرشتی الپهڕەیەكی ڕۆژنامهیهكیش دهكهم،
ئێوارانیش دووكانێكی داوودهرمان فرۆشتنم ههیه،
دهرزیش لێ دهدهم ،بهینی خۆمان بێت مووچهیهكیشم له
وهزارهتی كشتوكاڵ ههیه و له لیژنهی چاودێری
ههڵبژاردنهكانیش ئهندامم.
مامۆستا :ئهی فهرمانبهر و دكتۆر و نووسهر و
جووتیار و دیموكراسیخوازی بهڕێز ،دهتهوێت لهبهر
خاتری كهسێكی بێ پرەنسیپ و مشەخۆری وهك تۆ كه
به تیۆری و پراكتیك خهریكی فریودانیت ،له تهواوی
شوێنهكان وهك بهكتریای چاالك كاردهكهی ،زیاتر له
یهك ملیۆن كهس بگهڕێتهوه ماڵهوه و ههموو مافهكانی
خۆیان پشتگوێ بخهن.
لهم قسانه بوون ،حهشاماتی خهڵك گهیشتنه دهرهوهی
شار ،ناو گرد و زورگهكان ،ورده ورده له دهوری
بهرزترین گرد كۆبوونهوه و خهڵكهكه وهك مێرووله به
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دهوری گردهكه به ڕیز وهستان .هیوا به ناچاری
لەگەڵیان بهردهوام بوو و ویستی بزانێ ئهم حهشاماته
بهنیازی چین؟ زۆری ال سهیربوو ،وهختێ بینی ئهو
شتهی بن ههنگڵیان بهرماڵی نوێژه ،بهاڵم ههندێكی تر
خاچیان البوو ،كۆمهڵێكی تر هێمای مهلهك تاووسیان
پێیه ،پیاوێكی ڕهشی بینی هیچ له خهڵكی شارهكهی
نهدهچوو ،وێنهیهكی بچووكی گای البوو ،دوای
بیركردنهوه ئینجا زانی ئهوه كرێكاره هیندییهكانن
هاتوون ،ئهمه له ههموویان زیاتر جێگهی سهرسوڕمانی
هیوا بوو ،چونكه ئهمانه به ویستی خۆیان هاتوونهته
ئهم واڵته .تۆ بڵێی ئهمانیش فریودرابن ،یان بهزهییان
بهم واقیعهی ئێمه بێتهوه؟ گرووپێكیش به تهنیا
كۆببوونهوه و كاڵوی بچووكیان لهسهربوو و گۆچانی
پێغهمبهر مووسایان بهرزكردبۆوه ،ئهوانهش بن جوو
بوون ،هاتبوون بۆ دواجار دوعامان بۆ بكهن ،ئینجا
واڵت بۆ ههتا ههتایه جێبێڵن.
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ژمارهیهكی زۆریش له بێ باوهڕان ئامادهبوون به
گومانهوه تهماشای سهر گردهكانیان دهكرد ،كه دوازده
مهالی دوازده عیلم ،ههر ههموویان خهڵكی دهرهوهی
شاربوون ،لهگهڵ شهش مهتڕان و سێ پیاوچاكی
ئێزیدی به ڕیز وهستابوون .سهرهتا یهكێك له
ئێزیدییهكان داوای له خهڵكهكه كرد بۆ ماوهیهك بیر له
هیچ نهكهنهوه ،تهنیا لهگهڵ خودای خۆیان بن و ههر
كهسه و بهپێی باوهڕی خۆی نوێژ بكات ،ئینجا یهكێك له
مهالكان داوای له مهتڕانێك كرد به ناوی ههموویانهوه
دوعا بكات ،مهتڕان چهند ههنگاوێك هاته پێش و به
التینی ،به دهنگێكی بهرز دهستی پێكرد ،كه تهواوبوو
ههموو بهیهكهوه گوتیان :ئامین .ئینجا مهالیهكی سۆر و
سپی ،كهمێك دهشهلی هاته پێش و كهوته وتار
خوێندنهوه :خودای گهوره بۆ خاتری ئیبراهیم پێغهمبهر
كه خهڵكی ئهم واڵتهیه ،بۆ خاتری نووح پێغهمبهر كه
لهم واڵته گیرساوهتهوه ،بۆ خاتری پێغهمبهر عیسا كه
له سهر دادپهروهری له خاچ درا ،بۆ خاتری موحهمهد
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پێغهمبهر كه ئاخیر پێغهمبهره ،بۆ خاتری ههموو
پێغهمبهرهكانی تر ،ئهم دوعایهمان قبووڵ بكهی ،ئێمه
داوای بهههشت ناكهین ،داوای سهروهت و سامان
ناكهین ،داوای هیچ ناكهین ،تهنیا داوا دهكهین بهزهییت
به ئێمه و سهركرده و پیاوه گهورهكان و لێپرسراوانی
ئهم واڵته بێتهوه و لهم نهخۆشییه ڕزگارمان بكهیت،
چونكه ئێمه ئهوانمان خۆشدهوێت ،ئێمه دۆستی ئهوانین،
ئێمه پشت و پهنای ئهوانین ،با چیتر لهسهر پاره و ڤێلال
و ئۆتۆمبێل و كارهبا و ئاو و باخ و نهوت و بهنزین و
غاز و موڵك و ماڵی دنیایێ خۆیان له ئێمه دوور
نهخهنهوه .ڕاسته ئێمه هیچمان نییه ،ئهوان ههموو
شتێكیان ههیه ،بهاڵم ئهوهتا ئێمه ڕازین ،چونكه ئهوان
خهباتیان كردووه ،ژیانی خۆیان خستۆته مهترسی،
كهسوكاری خۆیان لهدهست داوه ،دوژمن دهستی بۆ
شهرهفیان بردووه ،ماڵ و حاڵیان تێكچووه و ئاواره و
دهربهدهر بوونه ،چهندان ساڵ ژن و منداڵی خۆیان
نهدیوه ،چهرمهسهرییان زۆر دیوه ،قهت پێتان وانهبێ
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كهسێك ڕۆحی خۆی و ژن و منداڵی بكاته قوربانی ئهم
گهل و واڵته ،كه گهیشته ئامانجیش پهشیمان بێتهوه و
ههموو ماندووبوونی خۆی و ئهو خۆشهویستییه
گهورهیهی خهڵك ،به پاره و خۆشییهكی كاتی
بگۆڕێتهوه ،كه قاچاخچی و دز و پیاوی خراپیش
دهتوانن بهم جۆره خۆشییه كاتیانه بگهن.
مهال ههناسهیهكی ههڵكێشا و بهردهوام بوو :خوشك و
برایانی ئیماندار له ههر ئایین و مەزەبێک ،من دڵنیام
خوا هیدایهتیان دهدات و ڕابردوویان بیردێنێتهوه ،ئێمه
بڕوامان پتەوە بهوهی كه گهورهكانمان خراپه لهبیر و
لهشی خۆیان فڕێ دهدهن ،بیر له شتی جوان و پاك و
چاك دهكهنهوه ،ئهوانهش كه بێ باوهڕن و لێرهن،
بێگومان بڕوایان به مێژوو ههیه ،مێژووش پڕه له
گۆڕان ،جا داواكارین له خودای گهوره دوعای ئێمه به
ئایینی جیاوازهوه قبووڵ بكات ،نامانهوێت چیتر تهواوی
تهمهنمان به ترس و نهزانیی و دڵهڕاوكێ بگوزهرێنین،

159

خوای گەورە ،یان له ناومان بهره ،یانیش وهك
نهتهوهكانی تر فێری ژیانمان بكه.
هیوا ههرچهنده زۆر ڕهشبین بوو بهرانبەر چاكبوونی
ئهم باره و حهزیشی دهكرد ئاوها بهردهوام بێت ،بهاڵم
به كۆبوونهوهی ئهم ههموو خهڵكه لێك جیاوازه،
خهریك بوو بڕوا بكات! شهو بێ ئهوهی وهاڵمی هیچ
پرسیارێكی ژنهكهی بداتهوه ،زۆر زوو خهوت ،بۆ
ئهوهی بهیانی ئاگاداری كاردانهوهكان بێت.
بهیانی كاتژمێر نۆ له خهو ههڵسا ،كارهبا نهبڕابوو ،واقی
وڕما ،به دهركهوتنی یهكهم نیشانهی گۆڕان یهكسهر
تهلهفزیۆنهكهی داگیرساند ،یهكهم ههواڵ كه باڵوبۆوه
ئهمهبوو :ئهمڕۆ ئاسایش و پۆلیس به یارمهتی هێزی
پێشمهرگه توانیان ملیۆنێك و دووسهد و پهنجا ههزار
كهسی گێرهشێوێن و دژ به گهل و نیشتیمانهكهمان
دهستگیر بكهن ،كه دوێنێ به ناوی ئایین و چاكهخوازی
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و پڕوپاگهندهی هیچ و پووچ ویستبوویان كودهتا بهسهر
گهل و واڵت و شۆڕشگێڕانی نهتهوهكهمان بكهن.
ئهو سیخوڕانهی بهشداریان لهم پالنه بۆگهنه كردووه و
تا ئێستا نهگیراون داوا دهكهین به زووترین كات خۆیان
تهسلیم به نزیكترین بنكهی پۆلیس ،یان ئاسایش بكهن،
ئهگینا به توندترین شێوه سزا دهدرێن.
هیوا ڕهنگی زهرد ههڵگهڕا و لێوی تهتهڵهی دهكرد،
كهوته لهرزین و لهخۆدان و هاواركردن ،خوایه چیم
كرد ،بۆ تێكهڵی ئهم بێ قیمهت و ئاژاوهچیانه بووم؟!
وهختێك چاوی كردهوه ،ژنهكهی به پهڕۆكێكی تهڕ
عارهقهی

دهموچاوی

دهسڕییهوه،

ژنهكه

زۆر

لهسهرهخۆ :هیوا گیان دهزانی ئهمشهو زۆر نهخۆش
بوویت .هیوا كه تهواو دڵنیابوو ئهمه خهونه ،له خۆشیان
دهستی كرده ملی ژنهكهی و تێر تێر بۆخۆی گریا.
ههڵسا

دهموچاوی

شووشت

و ئاوێكی

ساردی

خواردهوه ،سهیرێكی كاتژمێرهكهی كرد نۆیه ،الی هیوا

161

ئهمه ڕێكهوتێكی ئاسایی نهبوو ،ئینجا به كهمێك ترسهوه
نهبادا خهونهكهی ڕاست دهرچێت ،تهلهفزیۆنهكهی پێكرد:
چی لێپرسراو ههیه حزبی و بێالیهن له ئاستی گهوره و
بچووك له بهردهم پهرلهمان لە بهرانبەر دنیایهك
ڕۆژنامه و تهلهفزیۆن وهستاون ،یهكێك كه ڕوخساری
لهبهر قهرباڵغی و زۆری مایكهكان تهواو دیار نهبوو،
دهستی به قسه كرد :به ناوی ئێمه و ههموو ئهوانهی
لێره وهستاون و ئهركێكیان له ئهستۆدایه ،به ناوی
ههموو ئهوانهش كه نهیانتوانیوه ئامادهبن و ئهمڕۆ له
ئاستێكی بهرز كاردهكهن ،به ناوی ههموو شۆڕشگێڕه
به شهرهفهكان ،خوشك و برایانی بهڕێز ،خهڵكی به وهفا
و خۆڕاگری ئهم شاره و ههموو شارهكانی تر و گونده
سهربهرزهكان ،ئامادهبوونی ئێمه لێره و بهم شێوهیهی
كه دهیبینن ،بۆ ئهوه نییه باسی باری سیاسی و نێوانی
خۆمان وهك حزبهكان ،یان باسی پالنی داگیركهران
بێت ،بهڵكو ئهمڕۆ بۆ ئهوه هاتووین به قهنهعاتهوه
داوای لێبوردن له ئێوهی خۆشهویست بكهین ،كه ئهوه
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چهند ساڵه ئێمه لهبهر ملمالنێی نێوان خۆمان و لهبهر
پاره پهیداكردن و زهوی داگیركردن و ئهم جۆره شتانه
ئێوهمان پشت گوێ خستبوو و هیچ گرینگییهكمان بۆ
تاكهكانی گهلهكهمان دانهنابوو ،ئێوهش به پێچهوانهوه
ڕۆژێك دژایهتی ئێمهتان نهكرد ،بهڵكو ههر به
خۆشهویستی كارتان لهگهڵ كردین ،به ڕاستی دهتوانم
بڵێم سهبری ئهیووبتان ههبوو ،بۆیه بڕیارمان دا ئهمڕۆ
لهبهر چاوی ئێوه ههر یهك له لێپرسراوهكان بۆ
گهڕاندنهوهی متمانه و نههێشتنی ئهم وێنه ناشیرینهی
الی خهڵك بهرانبەر ههریهك له ئێمه دروست بووه،
قسهی خۆی بكات و چاكسازی ناخی خۆی ڕابگهیهنێت.
یهكێك له ناوهڕاستی ئامادهبووان مایكهكهی وهرگرت:
خهڵكی خۆشهویست لهبهر كهمیی كات و زۆری
ژمارهی ئێمه نامهوێت زۆر شتهكان دووباره بكهمهوه
تهنیا دهڵێم ،زۆر داوای لێبوردن دهكهم بۆ ههموو ئهو
كارانهی خزمهتی ئێوهی نهكردووه و كردوومه ،لێرهوه
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بۆ گهڕاندنهوهی شهرهفی پێشمهرگایهتیم و له پێناو ئهو
شههیدانهی كه له خێزانهكهی خۆم داومن و بۆ خاتری
ئهو مهبدهئهی منی گهیانده ئهمڕۆ ،بڕیارم دا ،سێ لهو
خانووانهی كه ههمه و كارم پێیان نییه ،لهگهڵ حهوت
ئۆتۆمبێلی تازه ،كه بێ ئیش لهبهر دهرگای ماڵهكهم
وهستاون و چوار پارچه زهوی كه نازانم له كوێن ،بهاڵم
سهنهدهكه بهناوی منه ،لهگهڵ موهلیدهیهكی گهوره ،کە
لەوانەیە بهشی زیاتر له گهڕهكێك بكات ،پێشكهشی ئهو
مندااڵنه بكهم كه لهبهر ههژاری قوتابخانهیان جێ
هێشتووه و لهسهر شهقامهكان خهریكی سواڵكردنن.
كهمێك بێدهنگی دروست بوو ،دیار بوو مایكهكه بهر
نهدهكهوت ،ههر یهكه له لێپرسراوهكان حهزی دهكرد
زووتر قسه بكات ،لێپرسراوێك به دهنگێكی ناسراو و
كاریگهرهوه هاته قسە :خۆشهویستان ههست به
شهرمهزاری دهكهم ،دوای ئهم ههموو خهباته جوانه،
دوای ئهو ههموو چهرمهسهرییهی له بهندیخانه و شاخ
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ڕووبهڕووم بووهتهوه ،دوای لهدهست دانی ئهم ههموو
هاوڕێ ئازیز و ئازایانه ،دوای ئهم ههموو سهروهرییه،
ئێستا بهبێ ئاگایی بوومهته مافیا و تهنیا جیاوازیم
ئهوهیه مافیا له ژێر یاسایه ههر كاتێك ئاشكرا بێت
دهستگیر دهكرێت ،بهاڵم من له سهرووی یاسام و
ناتوانن بمگرن ،مافیا به نهێنی خهڵك دهڕووتێنێتهوه ،من
به ئاشكرا ،بۆیه خۆشحاڵم ،كه خهبهرم بۆتهوه ،منیش
یهكێك بووم له ئێوه و ههرواش دهمێنمهوه ،تكا دهكهم
ئهم ماوه ناشیرینه نهخهنه ڕیز الپهڕه زێڕینهكانی
مێژووی من ،ئێستاش بڕیار دهدهم تهنیا به پارهی
تایبهتی من سیستمی سۆسیال دابمهزرێت بۆ ههموو
ئهو ههژارانهی ڕۆژێك خهونیان به سهركهوتنی
نهتهوهكهیان دیوه ،باخهكانیشم بكرێته سهیرانگا بۆ
خهڵكی شارهكهم.
لێپرسراوێكی تر لهبهر گریان قسهی پێ نهدهكرا،
بهڕێزان كێ دهزانێت بیست ساڵ بهر له ئێستا له شاخ
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من سێ ڕۆژ جارێك نانێكی ڕهق لهگهڵ خواردنێكی
ساردم دهخوارد و به مانگ سهری خۆم نهدهشووشت،
ههندێك جار له ترسی دوژمن به جلی ئافرهتان
دهچوومه ناو گوندهكان ،ئێستاش ههموو خهڵك دهزانێت
من خاوهنی چهندان ملیۆن دۆالرم و كۆاڵنێكی تهواوم
كڕیوه و كارهبای بهردهوامم ههیه ،ده ساڵه وهك
كهسێكی ئاسایی نهچوومهته نێو هیچ شوێنێكی كراوهی
ئهم شاره ،بۆیه بڕیار دهدهم لهسهر ئهركی تایبهتی خۆم
پهیمانگهیهك دورست بكرێت ،دهوڵهمهندبێ به پسپۆڕو
مامۆستای لێهاتوو بۆ پێگهیاندنی قوتابیان له بهشه
گرینگهكانی وهك سیاسهتی دهولی و زانستی ئابووری،
زانستی ئاركیۆلۆژی و ئاسایشی نهتهوایهتی
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بهرههمهێنانی نهوت به شێوازی تازهو مۆدێرن.
دوای ئهوهی ههموو لێپرسراوهكان یهكه یهكه بڕیاریان
دا له سهر ئهرك و پارهی خۆیان زۆربهی پڕۆژهكان
جێ به جێ بكهن وهك قیڕتاوكردنی شهقامهكان و
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دورست كردنی یاریگا و ڕێگای گوندهكان و پڕۆژهی
ئاوی سازگار و دابین كردنی موهلیده بۆ گهڕهكهكان و
 ..هتد ،یهكێك به چاکەتوپانتۆڵێكی سهرنجڕاكێش
مایكهكهی وهرگرت ،به زمانێكی باش و پڕ له زاراوهی
عهرهبی و ئینگلیزی كهوته قسهكردن :خۆشهویستان من
دهمێكه چاوهڕێی ئهم ساتهوهختهم دهكرد ،چونكه
خۆتان دهزانن له واڵتی ئێمه ئهوهی یهكهم كهس
كارێكی باش بكات دهبێته قوربانی ،لهبهر ئهوهی هیچ
یاسایهك نییه لهسهرووی ئێمهوه بێت ،مهبهستم
ئهوانهی

لێره

وهستاون

بگرێتهوه!

ئێمه

خۆمان

یاسابووین ،تا ئێستا چیمان بویستایه دهمانكرد ،ببوورن
ئەگهر بڵێم تاوانی خۆتانه ،چونكه ئێوه به ههموو شتێكی
ئێمه ڕازی بوون ،زۆر جار ئێمه له كۆبوونهوهكان
ئهگهری تووڕهبوونی ئێوهمان باس دهكرد ،بهاڵم زۆر له
برادهران دهیانگوت :خهمتان نهبێت میللهتی ئێمه نان و
ئاوی ههبێت کێشەی نابێ ،چونكه ئهوهنده ڕۆشنبیر نین
له ههڵسوكهوتی ئێمه تێبگهن ،ئهوهی خۆشی به
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ڕۆشنبیر دهزانێت به دوو قسهی خۆش هیچی له بیر
نامێنێت ،ههروهها میللهتی ئێمه ئهوهندهی ناخۆشی
بینیوه زهحمهته جورئهتی ئهوهی ههبێت ،جارێكی تر
دژایهتی ئێمهش بكات ،بۆیه داواتان لێ دهكهم لهمهو دوا
پێ لهسهر مافی خۆتان دابگرن و ڕێگه به هیچ كهس و
لێپرسراوێك نهدهن یاری به چارهنووستان بكات و به
ترسنۆك

و

گێلتان

بزانێت،

بهردهوام

ئاگاداری

ڕووداوهكان بن و ههڵوێستتان ههبێت ،ماستاوچییهتی
بۆ ئێمه مهكهن ،چونكه زیاتر سووك و ڕیسوا دهبن ،به
قسهی خۆش و باق و بریقی ئێمه ههڵ مهخهڵهتێن ،ئێوه
زۆرترن له ئێمه ،تكا دهكهم وشیاربن و دوای كهسی
درۆزن و دووڕوو مهكهون ،نهفسیهتتان بهرزبێت و بۆ
ههموو شتێك تهنازول مهكهن ،ژیان كورته ،وهك
میللهتان خۆڕاگر و سهربهرزبن ،چیتان پێ خراپه دژی
بن تا دهیگۆڕن ،بهم بۆنهیه من بڕیار دهدهم ،یهكهم:
ههموو كهسه ساختهچییهكانی دهوروبهری خۆم بگۆڕم،
چونكه دژی ههر كارێكی جوانن كه من دهمهوێت بۆ
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ئێوهی بكهم ،دووهم :لهمهودوا كهسی شیاو بۆ شوێنی
شیاو ،نهخوێندهوار یان بێ بڕوانامه ناتوانێت شوێنی
خاوهن بڕوانامه بگرێتهوه ،ههر كهس له كاتی كاركردندا
دهبێت ئهركی سهرشانی به تهواوهتی جێبهجێ بكات،
سێیهم :بۆ ههر خێزانێكی ههژاری بێ ماڵ و حاڵ
خانوویهكیان بۆ دروست بكهم ،لهگهڵ خهاڵتێكی
گرانبهها بۆ ههموو ئهو كهسانهی له ههموو بهشه
جیاجیاكان داهێنان دهكهن.
لهگهڵ بیستنی ئهم ههواڵه خۆشه ،هیوا شاگهشكه بوو،
خۆی پێنهگیرا هاواری کرد و پڕی دا قۆڵی ژنهكهی و
گازێكی بههێزی لێ گرت ،ژنهكهی وهك شێت له خهو
ڕاپهری ،هیوا خهبهری بۆوه سهرتاپای لهشی عارهقهیه
و كارهبا كوژاوهتهوه .
2007 / 5
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ئازاد گوێ دهگرێت!

ڕۆژێك تهواوی نووسهران خۆیان بۆ فیستیڤاڵی ئهدهبی
بۆ تهواوی ژانرهكان ئاماده كرد ،ههموو كار و
بهرههمهكانی خۆیان هێنا ،شیعر ،چیرۆك ،ڕۆمان،
یاداشت و تهواوی بوارهكان ،ههركهسه و كتێبێك،
یاخود چهند كتێبێكی له ژێر ههنگڵی ههڵگرتبوو ،ههبوو
هێشتان چاپی نهكردبوو دهستنووسهكهی هێنابوو،
ههندێكیش چهند پهڕێكیان ئاماده كردبوو ،چهند
نووسهرێك بهبێ كتێب و دهستنووس بهشداربوون،
گوایه بهرههمهكانی خۆیان لهبهره و توانای ئهوهیان
ههیه بهبێ ههڵه بیخوێننەوە .دوای هاتنی نووسهرهكان
و یهكتر بینین و یهكتر ناسین ،نووسهرهكان ئهوهنده
زۆربوون كهسێك نهمایهوه وهك گوێگر ،ههر كهسه
خهریكی بهرههم و دهرخستنی توانایی خۆی بوو ،لهم
كاتهدا ئازاد دهركهوت كه تاكه كهس بوو توانایهكی زۆر
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نائاسایی ههبوو له گوێگرتن ،ستایلێكی تایبهت بهخۆی
ههبوو ،دهیتوانی زۆر هێمنانه دابنیشێت و بێ ئهوهی
خۆی تێك بدات ،گوێ لهوانه بگرێت كه له بهرانبەری
دانیشتوون و قاچهكانیان لێككردۆتهوه و به دهستێك
پهڕهكانیان

ههڵدهداوه

به

و

دهستێك

ناوگهڵیان

دهخوراند ،پاشان عارهقهی دهموچاوه گوناهـ و
گرژهكهیان

دهسڕییهوه،

تهواوی

هێزی

خۆیان

كۆدهكردهوه بۆ نیشاندانی بههرهیان لهبهردهم ئازاد،
بههرهی ئازاد سهرهتا له چوارچێوهیهكی تهسك و
ڕووبهرێكی كهم بوو ،بهاڵم دوایی وای لێهات
نووسهران سهره بگرن ،بۆ خۆ ناونووسكردن تا ئازاد
گوێیان لێ بگرێت ،کار گەیشتە ئەوەی جگه لهوانهی
دههاتنه ماڵهوه ،ناوه ناوه بچێت له یانهكانیش گوێ
بگرێت ،ناوبانگی ئازاد باڵوبۆوه له میدیاكان به
ناونیشانی ( ئازاد گوێ دهگرێت!).
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له ههموو شار و شهقامهكان وێنهی ئازاد ههڵواسرابوو،
وای لێهات هۆڵه فراوانهكان پڕدهبوون له نووسهر،
بهتایبهتیش ئهوانهی فریای تیكیت كڕین كهوتبوون ،ئازاد
لهسهر سهكۆكه به ئارامی دادهنیشت و گوێی له یهكه
یهكهی نووسهران دهگرت ،زور له سهرهخۆ ههناسهی
دهدا و به دهگمهنیش به یهكێكی دهگوت :ئهوه جوان
بوو ،یان چهپڵهیهكی بۆ لێدابا ،ئهمه بۆ ئهو نووسهره
سهركهوتنێكی گهلێك گهوره بوو .بۆ باڵوكردنهوهو
ڕێكالمكردن ،نووسهرهكان وێنهی ئازادیان لهسهر
كتێبهكانیان دهدا ،ئازاد زۆر كهم دهدوا ،هەمیشە لە
چاوپێكهوتنەکانی دهیگوت :نووسین كارێكی جوانه ،زۆر
كهس ئهو توانایهی ههیه ،بهاڵم ههموو كهس ناتوانێت،
گوێ بگرێت.
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مۆزهمبیق

ئهم ڕهنگهی جارانم نهمابوو ،سهرتا وام دهزانی هی
پیسبوونی ئاوێنهكانه ،بهردهوام پاكم دهكرنهوه و گڵۆپی
زیاترم له پشتیانهوه دادهگیرسان ،ههر تاریك بوو! ئهوه
بوو دوای دوودڵی و بیركردنهوهیهكی زۆر بڕیام دا
بچمه الی دكتۆری پێست .دكتۆرێکی ناسراو بوو ،الی
خهڵك زۆر ناوی دههات ،گوایه چهند كهسی سووتاوی
چاک کردووەتەوە بهبێ ئهوهی پاشماوهی برینهكانیان
دیاربێت .دوای بینهوبهردهیهكی زۆر به تهلهفۆن
مهوعیدێكم وهرگرت ،ڕۆیشتمه عیادهكەی ،دهرهوه و
ژوورهوه پڕبوون له خهڵك ،ههمووشیان ڕهش پێست
بوون ،زۆرم پێ سهیربوو ئهم ههموو بیانیانه له
بهنگالدیش و فلیپین و سریالنكا هاتوون ،به خۆمم گوت:
بێگومان نابێت ئهو دكتۆره له خۆمان بێت؟ چوومه الی
سكرتێرهكه ئهویش ڕهش پێست بوو ،نهمزانی به چ
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زمانێك قسهی لهگهڵ بكهم ،بیرم له ڕستهیهكی ئینگلیزی
دهكردهوه ،لهناكاو سكرتێرهكه گوتی :فهرموو كاكه! زۆر
كهیف خۆش بووم بهوهی بێگانهیهك ئاوها به جوانی و
ڕهوانی به زمانی ئێمه قسه دهكات ،منیش بۆ
ئاسانكردنی زمانهكهم و تێگهیاندنی ئهو ،به هێواشی و
پچڕ پچڕی گوتم :دهمهوێت ،بچمه الی دكتۆر ،چونكه
ئهوه ..ما..وه..یهكه ،ورده ..ورده ڕهنگی ..پێ ..ستم
ڕهش ..ههڵ..دهگهڕێت ،ئهوهتا ..ئێستا ..به تهواوهتی..
ڕهش ..داگهڕاوه ،بەاڵم هەست ناكهم ...سكرتێرەکە به
پێكهنینەوە قسهی پێ بڕیم و گوتی :وهڵاڵ ئەوها قسه
بكهیت تا ،....یهكسهر قسهم پێ بڕی و گوتم :بۆ جهنابت
خهڵكی ئێرهیت؟
سكرتێر :ئهی خۆ خهڵكی مۆزهمبیق نیم ،گوتم :ببووره
ئهی ئهو برادهره ڕهشپێستانه لێره چی دهكهن؟
ههموویان دهڵێی برانه ،سكرتێر به بێزارییهوه گوتی:
ئهوانهش له خۆمانن و دكتۆریش ههر خۆییه و ههمان
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ڕهنگی ههیه ،دیاره جهنابت غهریبی و بهو ڕهنگه ئاشنا
نیت؟
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شهست و سێ ساڵ

شهوی ڕابردوو له خهونم شهست و سێ ساڵ
گهڕابوومهوه دواوه ،سهربازێكی نازی ئهڵمانیا بووم له
شهڕی دووهمی جیهانی ،زۆر دهترسام بكهومه دهست
سهربازه ئهمریكی و ئینگلیزهكان ،كه له خهو ههڵسام
دووسهد ساڵ له دواوه بووم.

176

هۆمۆ

به كهیف و ئارهزوویهكی بێ سنوور ،كوڕهكهی برده
سهرهوه ،لهسهر كورسییه دوو كهسییهكه داینیشاند و
كۆكا كۆالیهكی بۆ هێنا ،ڤیدیۆكهی بۆ پێكرد ،له
تهنیشتییهوه دانیشت و به هێواشی دهستی برده سهر
كۆشی ،ماوهیهك بێ دهنگ بوو ،بهاڵم ههستی به هیچ
نهكرد ،له هیكڕا قۆڵی كوڕهی گرت و فڕێی دا دهرهوه.
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قومارباز

بهدهم قاوه خواردنهوه و جگهرهكێشان به هێمنی
خهریكی یاریكردن بوو ،له ناكاو زهنگی مۆبایلهكهی لێی
دا ،سهیری ناو و كاتژمێری سهر مۆبایلهكهی كرد،
كاتژمێر دوازدهی نیوهڕۆ بوو ،ههڵینهگرت ،ماوهیهكی
پێچوو ،دیسان زهنگهكه لێی دایهوه ،ئهو جاره كاتژمێر
چواری ئێواره بوو ،دیسان دایخستهوه ،جاری سێیهم
كاتژمێر دوازدهی شهو بوو زهنگهكه لێی دایهوه،
ههڵیگرت و به دهنگێكی بهرز :سهیركه ههموو منداڵهكان
بمرن نایهمهوه ،ئهوجا وازبێنە و چی تر ئیزعاجم مهكه!
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مێگهل

یهك مێگهل به دوای چارهنووسێك كهوتبوون ،لهبهری
دهپاڕانهوه ،ئهویش هاواری دهكرد ،وازم لێ بێنن
دهبهنگینه ،بێزاربووم لێتان ،بڕۆن چ زۆره چارهنووس
زۆره ،بۆ خۆتان شتێك ههڵبژێرن ،بۆ بهس منی بێ
قیمهت.
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وێستگهی میترۆ

تا درهنگانی شهو لهگهڵ برادهرهكهم دانیشتبووین،
بهدهم گفتوگۆوه عەرەقمان دەخواردەوە ،ناوه ناوهش
بێدهنگ دهبووین و گوێمان له گۆرانییهك دهگرت،
خهریك بوو بێزار دهبووین ،بیرۆكهی ئهوهمان ال گهالڵه
بوو ،كه بچین بۆ دیسكۆی (بۆكه چیكه) له شهقامی
ئهرتورالدهبێك ،سهرهتا ترسی ئهوهمان ههبوو كه بۆدی
گاردهكان ڕێگهی چوونه ژوورهوهمان پێ نەدەن ،بهاڵم
کە چووینه ژوورهوه ،كهس هیچی پێ نهگوتین ،له نزیك
شوێنی سهماكردن وهستاین ،بە ئیشارەت بانگی كچه
بۆیهكەمان كرد كه تهنوورهیهكی كورت تا سهر ڕان و
تیشێرتێكی سپی تهسكی بهبێ ستیانی لەبەر کردبوو،
سینییەك پڕ له خواردنهوهی داواكراو ،وێسكی ،ڤۆدگا،
بیره به بتڵ و به گاڵس ،كۆال ،فانتا ،كۆكتێلی ....لهسهر
لهپی دهستی هەڵگرتبوو ،به خەندەیەکی ژنانەوە گوتی:
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چ دهخوازن بخۆنهوه؟ ئێمه به چوار چاوی زهق و
گهوره ،كه نهماندهزانی سهیری كوێی بكهین ،زۆر به
خێرایی نیگاكانمان دهگواستهوه ،لهسنگی بۆ سهر ڕانی،
لهوێ بۆ گهردهنی ،ئینجا سهر مل و بن ههنگڵ و باسكه
باریك و پهنجه وردهكانی ،جارێكی تر سهر سینگ و
مهمكهكانی،

ئینجا

لێوه

سوورهكانی،

بهیهكهوهش

گوتمان :دوو بیرهی (بێكس) له گاڵس ،شاتس .له
ماوهیهكی زۆر كهم هێشتان فڕی یهكهممان له بیرهكان
نهدابوو ،له نێو ئهم حهشاماته دوو كچی ئهسمهری بااڵ
بهرز بهچاوه پڕ له كل و دهمه سوورهكانیان به
خهندهیهكەوە ئێمهیان ڕاچڵهكاند ،هاوڕێكەم گوتی :خوا
دای ،له نێوانی كچ و كوڕهكانی بهردهممان جێگهی
كردهوهو تێپهڕی ،چووه بهرانبەر كچه ئهسمهره قژ
لوولهكه ،ئهوی تریش كه ههر لهو دهچوو تهنیا قژی
لووس بوو ،سهیرێكی منی كرد و جارێكی تریش
خهندەیەکی كرد ،منیش چوومە الی ،شانسی من
موزیكهكه گۆڕدرا بۆ سلۆ دانس ،یهكترمان گرته باوهش
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بهبێ قسهكردن چهند خولەکێك سهمامان كرد ،بهاڵم لهم
بێ دهنگییه زۆر شتمان له ناخهوه بهیهكتر گوت ،ئینجا
كهمێك سینگمان لهیهكتر دوور خستهوه و کەوتینە
قسەکردن و یهكتر ناسین ،نزیكترین مهوعیدمان دانا كه
بهیانی كاتژمێر ده ،له پێش مەکدۆناڵدسی (یان پالتس).
دوایی كه ئهمهم به هاوڕێکەم گوت ،خهریك بوو شێت
بێت ،دهیگوت :منیش دێم ،له دوورهوه سهیرتان دهكهم،
كێ دهڵێت لهگهڵ ههردووكمان ناكات!
ئهمشهوه له خۆشیان چاوم نهچووه خهو ،ههرگیز
ڕوخساری لهبهر چاوم ون نهدهبوو ،تا ئهو كاتهش
ههستم به گهرمایی لهشی دهكرد ،بهردهوام بیرۆكهی
جیاجیام بۆ دههات ،تا وای لێ هات بهخۆم بڵێم ،كێ
دهڵێت :زووتر نایەت؟ بهم خهیاڵه یهكسهر ئهو باوهڕهم
بۆ دروست بوو ،ههڵسام بهم بهیانییه چی جلی جوان و
بۆنم ههیه تاقیم كردهوه و ڕۆیشتمه دهرهوه ،به ڕاكردن
تا وێستگهی میترۆ له فینكن شتڕاسه ،باش بوو
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فریاكهوتم ،دهنا ده خولەکی تر دوا دهكهوتم ،بهمهش له
دیداری ئهم كچه شیرین و جوانه بێبهش دهبووم ،كه
دوێنێ زۆرترین چێژی پێ بهخشیم ،كاتژمێر ههشتی
ڕێك له وێستگهی یان پالتس واته سهنتهری شار
دابهزیم ،سهیرێكی ئهم الو ئهو الم كرد ،تا بزانم له
پهنای كامه دینگه ،یان دیوار خۆی حهشارداوه و
چاودێریم دهكات ،دهیهوێت بیكاته موفاجهئه ،بهاڵم تا له
تهواوی پهیژهكان سهركهوتم و گهیشتمه بهردهم
مەکدۆناڵدسهكه ،هیچ موفاجهئه دورست نهبوو ،دوای
تێپهڕبوونی سی خولەک ههر نهمبینی لهو پاسانه
دابهزێت كه ههر ده خولەک جارێك دهگهیشتن،
ههروهها له تونێڵی میترۆكانیش دهرنهكهوت ،ههستم
كرد ئیتر له كاتی خۆی نهبێت نایەت ،چونكه زووتر له
كاتی خۆی ،ڕهنگه ئهو به خۆ سووككردن تێبگات،
ههرچهنده من وام بیر نهدهكردهوه ،بهڵكو خۆشهویستتر
دهبوو الم ،چوومه مەکدۆناڵدسهكه بۆ خواردنی نانی
بهیانی ،دوو لهفهی هامبۆرگهر و قاوهیهكم هێنا ،له
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بهردهم جامهكه ،كه دهمتوانی تهواوی وێستگهی پاس و
میترۆكان و زۆر له دووكانهكانی ئهو ناوه ببینم
دانیشتم ،ئهوهنده سهیری دهرهوهم كرد وای لێهاتبوو
شتهكان بچووك دهبوونهوه لهبهر چاوم ،بیرم كردهوه
ئهوه بهم بهیانییه من چی دهكهم لێره ،كچێك دهتوانێت
ئاوها له پیاو بكات! یا پیاو خۆی ،خۆی بێ قیمهت
دهكات ،كێ دهڵێت :به گاڵتهی نهبووه و ئهمه كاری
ڕۆژانهی نییه؟ ئهوهیه كهسیهتی من ،كارێك بكهم چاكتر
نییه ،لهم بیركردنهوهیه بووم نیگام كهوته سهر دووكانی
پینهدۆزهكهی ئهوبهر ،پیاوێكی كامڵ به بهدلهیهكی شین
لهبهردهم كچێك خۆی نوشتاندۆتهوه و پێاڵوهكهی به
خهنده و پێكهنین دادهكهنێت ،كچهش دهستێكی خستۆته
سهرشانی كابرای پینهدۆز و دهستهكهی تریشی به
مێزهكهوه گرتووه و قاچی بۆ بهرزكردۆتهوه ،دهمزانی
پینهدۆزهكه به ئهنقهست زوو پێاڵوهكانی داناكهنێت،
چونكه لهالیهك گۆزینگه خڕ و سپییهكهی كچهی
گرتبوو ،لهالیهكی تریش دهستی كچهی لهسهر شان
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بوو ،دوو سهره چێژی وهردهگرت ،ئیرهییم پێی دهبرد.
سهیرێكی كاتژمێره گهورهكهی سهنتهرم كرد ،ده بوو
كه كاتی ژووانمان بوو ،جارێكی تر چوومه بهر ئاوێنهی
مەکدۆناڵدسهكه له توالێت ،به خێرایی سهیرێكی خۆم
كرد ،زۆر ڕێك بووم ،زوو گهڕامهوه وێستگهكه ،نهبادا
بڵێ نههات و پێی ڕابواردم ،وێنهیهكی خراپی ال دورست
بێت ،زۆر به وردی سهیری ناو ئهو پاسانهم دهكرد كه
دههاتن ،دواییش یهكه یهكهی سهرنشینهكان ،بهاڵم له
ناو هیچ یهكێكیاندا نهبوو ،كهڕهتی دووهمی پاسهكانیش
هات ئهو ههر نههات ،بیرم کردەوە كه ماڵیان له
دهرهوهی شاره و له پاسی كاتژمێر ده دواكهوتووه و تا
كاتژمێرێكی تر ناتوانێت بێت ،چونكه پاسهكانی ناوشار
ده خولەک جارێك دێن و هی دهرهوهی شاریش
كاتژمێرێك جارێك ،بۆیه به بێ گومان چاوهڕێم كرد،
گوتم تا ئهو دێت بۆ گوڵێكی بۆ نهكڕم؟ پهنجا مهترێك
دوور له وێستگهكه گوڵ فرۆشێكی لێ بوو ،بهپهله
چووم چهند كهسێك لهوێ وهستابوون ،ویستم
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بگهڕێمهوه

نهبادا

لهم

كاتهدا

دهركهوێت،

بهاڵم

نهگهڕامهوه ،تا سهرهم گهیشت ،كهچی نهمزانی كامه
ڕهنگ ههڵبژێرم ،سوور كه ڕهنگی خۆشهویستییه ،یان
شین كه هی هاوڕێیهتی پاكه ،بهاڵم سوورم ههڵبژارد،
چونكه زانیم وهك خۆم بیردهكاتهوه ،به خێرایی
گهڕامهوه ،بینیم پاسهكان وهستاون و سهرنشینهكان
دابهزیون ،زۆرم پێ ناخۆش بوو ،كه لهوێ نهبووم تا
ههنگاوهكانی ببینم له كاتی دابهزین و یهكسهر له
باوهشی بگرم ،لهوسهر كچێك بهههمان چاكهت و
پانتۆڵی دوێنێ شهو وهستا بوو ،سهیری پالنی
پاسهكانی دهكرد ،مووچڕكهیهك به سهرتاپای لهشمدا
هات و لهو بازاڕه پڕ له دهنگه دهنگه به هێواشی چوومه
پێش ،نهمهێشت دهنگی پێیهكانیشم ببیستێت ،تا ئاوڕ
نهداتهوه ،بۆ ئهوهی له پشتهوه چاوی بگرم ،دهستم
بهرزكردهوه ،كچه ههستی كرد و به خێرایی ئاوڕی
دایهوه ،به خهنده و دهنگێكی گهورهو گڕ ،به ئهڵمانییهكی
تێكشكاو :ئهوه چ دهكهی له پشته من؟ كچێكی سپی
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وهك بهفر ،چاو سهوز لێو سوور بهبێ سوورا ،تا ئهو
كاته شتی وا جوانم نهدی بوو ،به حهپهساوی و
واقوڕماوی گوتم :ببووره پاسی ڕهقهم  25كهی دێت؟
پێش ئهوهی وهاڵمم بداتهوه دیسان پرسیارم كردهوه:
خهڵكی چ واڵتێكی؟
كچه :سڕبیا .بهبێ بیركردنهوه گوتم :كاتت ههیه داوهتی
قاوهیهكت بكهم؟ نهخێر ،ئهوه برادهرهكهم هات دهبێ
بڕۆم .كوڕێكی بااڵ بهرزی قۆڵ ئهستووری قۆز لهوسهر
هات و ناوقهدی كچهی گرت و ماچێكی له دهمی كرد ،به
تووڕهیی سهیرێكی منی كرد و ڕۆیشت .تێگهیشتم
مهبهستی تووڕهییهكهی چی بوو ،واته ههی بێ عهقڵ،
ئهو كچه تهنیا موڵكی خۆمه لهم جیهانه كهسی تر مافی
نزیك كهوتنهوهی نییه ،بڕۆ بهدوای یهكێكی دیكه
بگهڕێ ،بۆیه یهكسهر گهڕامهوه وێستگهكه و دووباره
چاوهڕێ بووم ،له كهڕهتی پاسی كاتژمێر سێی عهسر،
له كۆتایی دا كچه ئهسمهرهكهی منیش بهدهركهوت،
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شاگهشكه بووم و چۆكیشم دهلهرزی ،بهاڵم كه چوومه
بهردهمی ،كچه قژ لوولهكه بوو ،ویستم پرسیاری لێ
بكهم ،كهچی یهكسهر ڕۆیشت ،ههستم كرد ئهم خۆ
دواخستنه سیناریۆیه ،بۆیه لهگهڵ ئهمه نههاتووه تا من
تاقی بكاتهوه.
كاتژمێر

چوار

پاسهكان

جارێكی

تر

هاتنهوه،

ههناسهیهكی قووڵم ههڵكێشا و خۆم ئامادهكرد بۆ گلهیی
و خۆ گرانكردن ،كه چ پێویست بهم تاقیكردنهوه قۆڕه
دهكات؟! بهتایبهتیش لهم كاته ههستیاره ،دوایی كه
بهیهكهوه بووین له پیاسهی پاركهكان ،یان سینهما،
مهلهوانگه بۆی دهردهكهوێت ئایا ئهو كهسهم بۆ ئهم یان
نا ،بهاڵم له پاسهكهدا نهبوو ،بڕیارم دا ئهگهر ئهم جاره
له نێو پاسی كاتژمێر پێنج و شهش نهبێت ،جێی بێڵم،
بهم ناوه ههندێك پیاسهم كرد ،دهمزانی ههموو شتێك تا
كهمێك بێزارت نهكات بۆت نابێت ،یان وهك دهڵێن:
لهدوای ههموو ناخۆشییەك ،خۆشییەك دێت .كاتژمێر
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شهش پاسهكه له دوورهوه دههات ،ههندێك به دهنگی
گهوره پێكهنیم ،تا تووڕهیی دهموچاوم بڕهوێتهوه ،پێم
خۆش نهبوو له یهكهم یهكتربینین ناخم بخوێنێتهوه ،له
سووچێكهوه چاودێری پاسهكهم دهكرد وهك جاران
زۆر نهچوومه پێشهوه ،چونكه ئهو خهڵكهی بهیانی زوو
چووبوون بۆ كاركردن منیان دیبوو ،ههروهها كه
گهڕابوونهوهش ،كهچی ئێستا وا جارێكی تر دێنهوه
بازاڕ ،ئهم جارهش لهگهڵ پاسهكان نهبوو ،ویستم
گوڵهكه فڕێ بدهم ،بهاڵم فڕێم نهدا ،گوتم :قهیناكه
شانسێكی دیكهی دهدهمێ ،كاتژمێر نۆی شهو پاسهكه
هات و كهسی تێدا نهبوو ،كاتژمێر ده دوا پاس هات و
بهدهم ڕۆیشتنهوه چهند جارێكی تر ئاوڕم دایهوه و
ئاوڕم دایهوه.
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دهفتهر ؟

لهزگهكهی سهردهمی ئارامیان ههڵپچڕی ،هێشتان خوێنی
لێ دهتكا ،به شێواوی گوتی :من بۆ لێرهم و ئێره كوێیە؟
قسهكهی تهواو نهكرد شهقازللەیهكیان سرهوانده بنا
گوێی ،وهاڵمی پرسیارهكهم بدهرهوه .بهخودای نازانم
ئێوه كێن و چیتان له من دهوێت ،بهاڵم له نێو
چاكهتهكهم دوو دهفتهر و پارچە کاغەزێکی دهقكراو
ههیه.
گهورهكهیان بانگی چهكدارهكهی كرد ،سهری برده بنا
گوێی :بڕۆ چاكهتهكه بێنه ،کاغەزەکە بۆ خۆت و
دهفتهرهكانیش بهبێ دهستكاری دهبهیته ژوورهكهم ،له
نێو دۆاڵبه تایبهتییەكهم دایدهنێیت به بێ ئهوهی كهس
پێی بزانێت.
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جارێكی تر ڕووی كردهوه ئارام و گوتی :بۆ ئهوهی
ئازاری یهكتر نهدهین ،وهاڵمی پرسیارهكانم به ڕاست و
دروستی بدهرهوه ،پێش ئهوهی ئارام وهاڵم بداتهوه،
پاسهوانهكه هاتهوه الی بهرپرسهكهی و دوو دفتهری
تێبینی بچووك و پارچه كاغهزێكی بهدهستهوه بوو!
دوای دوو ڕۆژ ئارامیان به كوژراوی دۆزییهوه.
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گولله

پهنجهم لهسهر پهالپیتكهی دهمانچهكه دانا ،تهواو
ئامادهبووم بۆ مردن ،بهبێ دڵهڕاوكێ لوولهكهم به
سهرمهوه نووساند و ڕامكێشا ،كهچی نهتهقی .لهو
كاتهوه گهیشتمه ئهو بڕوایهی كه گوللهش ههندێك جار
ههقیقهت دهڵێت.
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سفر

له سفرهوه دهستم پێ كرد و له كۆتاییدا هاتمهوه سهر
سفر.
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كچه سێ ساڵییهكه و مهزنترین گوناهـ

شایان نیوهی لهناو جۆگه و نیوهكهی تری لهسهر
سهكۆی بهردهمی ماڵهكهیان بوو ،كراسهكهی یهكپارچه
خوێن و پانتۆڵهكهی له ئاو و قوڕاوی جۆگهكه
وەرهاتبوو ،به ههموو هێزی ویستی دهستی چهپهی له
ژێر سنگی دهربێنێ ،نهیتوانی ،له ژێرهوه سهیری كرد
خوێنی لێ دهچۆڕێتهوه و ئێسكهكانی هاتوونهته
دهرهوه ،دهستی ڕاستی بهرهو دهموچاوی بهرزكردهوه،
پهنجهی بهر وردە ئێسک و چهند كونێك كهوت له سهر
و نێوچهوانی ،بهردهوامیش خوێنی لێ دههات.
ههندێك ورده گۆشت تێكهڵ به موو و ئێسكی سهری
ههڵوهرینه خوارێ ،لهو ساتهدا هاوسهرهكهی ڕایكرده
دهرهوه بۆ سهر الشهی خوێناوی مێردهكهی ،دایكی كه
زووتر له هاوسهرهكهی گهیشتبووه سهر الشهی
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كوڕهكهی ،وهك ئهوهی تازه چەند بتڵێك خوێنی بهخشی
بێت سپی ههڵگهڕاو و پەشۆكاو بوو ،بهاڵم نهدهگریا،
چونكه زووتر پهی به ڕوودانی كارهساتێك بردبوو،
ئهزموونێكی بیست ساڵ لهمهوبهری ههبوو ،ئێوارهیهكی
ئاوا دڵی تهنگ ببوو ،خهمۆكی باڵی بهسهردا كێشا بوو،
ههرچهند تهسبێحهكهی دهرهێنا بوو و دهستی كردبوو
به سهاڵوات لێدان و خوێندنی چهند ئایهتێكی قورئان و
نزا و پاڕانهوه ،بۆ دوورخستنهوهی ئهو بەاڵیهی
بهڕێوهیه،

بهاڵم

برینداربوونی

چهند

دوای

مێردهكهی

به

خولەکێك
ڕووداوی

ههواڵی
ئۆتۆمبێل

پێگهیشت ،دواتر كاتێ گهیشتبووه الی له نهخۆشخانه به
چهند چركهیهك گیانی سپاردبوو.
ئهمهش به ههمان شێوه ،بهاڵم جیاوازی ئهوهیه ئهمهیان
مردنێكی به زۆری بوو ،ئهوهی پێشوو بهڕێكهوت ،بۆیه
خهمهكهشی گهورهتره .هاوسهره جوان و جاحێڵهكهی،
خهڵكی كۆاڵنی هاوار و به قیژهلێدان ههرانسان كرد ،پڕ
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به دڵ حهزی به مردنی خۆی دهكرد نهوهك ئهم
كارهساته بینینی ،ههرچهند ئهو خوێنهی دهبینی به
جۆگهكهدا دهچێته خوارەوە ترسی زیاتر دهبوو ،بڵندتر
دهیقیژاند ،چونكه مردنی مێردهكهی واته مردنی خۆیی و
ههردوو منداڵهكهی ،واته ڕیسوابوون ،دهیزانی ژیانی
لهمهودوای یانی چی .كچه سێ ساڵی و كوڕه
بچووكهكهی ،وهك بینهرێكی نائاسایی لهو دراما
تراژیدیایهیان دهڕوانی كه بۆ تهمهنی ئهوان نهگونجاو
بوو ،شایان لهوكاتهی سهری لهسهر ڕانی خێزانهكهی
بوو نیوهی لهم دنیایه و نیوهكهی تری بهعهدهم
سپێردرا بوو ،بهبێ ئومێدانه له منداڵهكانی ڕووانی و
ویستی بهخێزانهكهی بڵێت :بڕۆ له ناو ئۆتۆمبێلهكه
بنێشت و شوكواڵتهی میترۆیان بۆ بێنه ،كه ڕۆژانه
منداڵهكان ههشت كاتژمێر چاوهڕێ بوون باوكیان
بێتهوه و له باوهشیان بكات و له گیرفانی پانتۆڵهكهی
شتیان بۆ دهربێنێت ،ههندێك جاریش بهخۆیان دهریان
دههێنا ،بهاڵم كه ڕووی وهرگێڕا بینی وا ئۆتۆمبێلهكهی
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لهسهری كۆاڵن به جامی شكاو و تهنیا گڵۆپی دواوهی
وهك ئهسپێكی بهوهفا سهیری دهكات و نهشی دهتوانی
بگهڕێتهوه ،بهبێ ئارهزووی خاوهنی پهلكێشی دهكهن،
ڕووی كردهوه هاوسهرهكهی ،ئهم جاره دهیویست بڵێت:
ئهو مندااڵنه البه ،با بهم شێوهیه باوكیان نهبینن،
لهالیهكی تریش حهزی دهكرد وهك ههموو ئێوارهیهك
لهباوهشیان بگرێت و ماچیان بكات ،بهاڵم ئهو كهسهی
بهسۆزهوه داوای لێ كرد لهگهڵ خۆی بیگهیەنێتهوه،
كهچی به گولله سوپاسی كرد و نهیهێشت جارێکی تر
منداڵهكانی لە باوەش بگرێ.
كچه سێ سااڵنەكەی ،كه ههموو ڕۆژێك لهم كاتهدا
چاوهڕیێ دهكرد باوكی بێتهوه بۆ ئهوهی پرسیاری
تهواوی ئهو ڕۆژهی لێ بكات كه چۆن گوزهراندوویهتی
و شتهكانی خۆیشی پێ بڵێت و سكااڵكانی بهرانبەر برا
بچووكی و دایكی پێ بڵێت ،ئینجا كهوشی بۆ بێنێ تا
دهستنوێژی بشوات و پاشان بهیهكهوه وهك دوو
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برادهری تهمهن جیاواز نانی ئێواره بخۆن ،ههندێك
جاریش دوای نان خواردن بهیهكهوه پیاسهی نێو
دووكانهكانی گهڕهكیان دهكرد ،كهچی ئێستا لهو شوێنه
ڕاكشاوه ،كه پێشتر نهیدههێشت یاری لێ بكهن ،دهیگوت
كچم پیسه.
ئهو باوكهی شهوانه كاتی كارهبا دهكوژایهوه پێی
دهگوت :كچم مهترسه ،بهنێو تاریكی ون دهبوو ،لهو
سهر بهخۆی و مۆمێك وهك ئهوهی تازه ڕووناكی
دۆزیبێتهوه به زهردهخهنه دهگهڕایهوه ،لهبهر چاوی
كچهكهی وهك فریشته دیاربوو ،سێبهرهكهی زۆر
لهخۆی گهورهتر بوو ،پێخهفهكهی دههێنا سهر سنگی تا
كچهكهی بیبینێت چۆن باوكی وهك پاسهوانێك لهوێ
ئامادهیه ،بهبێ ترس و به ئاسوودهیی بتوانێت بخهوێ،
زۆر جاریش كچه دهیدی چۆن دایكی له باوهش دهگرت
و ههر لهژێر پێخهفهكه پارچه پارچه جلهكانی دادهكهند
و فڕێی دهدا دهرهوه ،ئینجا ماوهیهك وهك كرم
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دهجوواڵیهوه ،پاشان به ههناسەبڕكێ سهری دهردههێنا
و خۆی دههاوێشته سهر پشت و بیری له داهاتوو
دهكردهوه ،تا خهو دهیبردهوه .كهچی ئێستا ئهم
پاسهوانه لهم شوێنه ڕاكشاوه و له خوێن گهوزاوه ،كچه
سێ ساڵییهكه زۆری ال سهیر بوو ،پرسیاری ئهوه بوو
دهبێ كێ بێت ،ئاوای له باوكی كردبێت ،دیاره خۆشی
نهویستووه وهك ئێمه ،بێگومان نهیزانیوه باوكی ئێمهیه،
دهنا چۆن وا له باوكی دهكات ،چونكه كهسی تر
شوكواڵتهمان بۆ ناهێنێ.
هیچ منداڵێك نهیدهوێرا له بهردهم ئهو كچه سێ ساڵییه
جنێو به باوكی بدات ،خۆ ئهگهر كهسێ پێی گوتبا
سهگباب ،ئهو ڕۆژه تا ئێواره مانی له ههموو شتێ
دهگرت ،تاكو باوكی دهگهڕایهوه و سكااڵی لهال دهكرد و
چاوهڕێی وهاڵمیشی دهكرد ،ئهو كاتهی باوكی دهیگوت:
ئهوهی لهگهڵ ئێمهیەتی ههر به خۆی.
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كچه سێ ساڵییهكه به چاوه ڕهشه گهورهكانی سهیرێكی
مۆبایلی باوكی كرد لهبن دیوارهكه كهوتووه و كهس
نییه ههڵیگرێتهوه ،پێشتریش ههر له شوێنی بهرزی
دادهنا ،له ترسی ئهوهی نەوەک منداڵهكان دهستكاری
بكهن ،یان تێکی بدەن ،كچه نیگای كهوته سهر
پێاڵوهكانی باوكی ،كه ئهمڕۆ بهیانی بهدهستی خۆی
جوان جوان پاكی كردبوونهوه ،كهچی ئێستا تاكێكی له
نێو جۆگهكه كهوتووه و تاكهكهی تری كهوتۆته ژێر
چۆكی و لێوان لێوبووه له خوێن ،كچه سێ ساڵییهكه
واقی وڕمابوو كه بۆچی وایان له باوكی كردووه ،خۆ
باوكی هیچی نهكردبوو ئهو له كاركردن دهگهڕایهوه.
سهیرێكی باوكی كرد بینی زهردهخهنەی بۆ دهكات،
ههستی كرد باوكی درۆ دهكات ،چۆن دهبێ خوێنت لێ
بچۆڕێ و پێبكهنی؟! پاشان سهیری دایكی كرد ،وا هاوار
دهكات و دهگریێت ،ئهوه زۆر سهرنجی ڕاكێشا كه له
باوكیان داوه و دایكی دهگریێت .شایانیان بهپهله به
ئۆتۆمبێلی یهكێك له دراوسێكان برد بۆ نهخۆشخانهی
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فریاگوزاری ،بههۆی سهختی برینهكانی ،وهك باوكی
لهبهردهمی نهخۆشخانه گیانی سپارد.
موالزم زیاد ڕاستهوخۆ دهستی به لێكۆڵینهوهی
چۆنیهتی كوشتنی شایان كرد.،
سهرهتا لهگهڵ ئهو كهسانهی هێنایانه نهخۆشخانه،
شاگردهكانی شایان ،یهكێكیان ترسێكی زۆری پێوه دیار
بوو ،ههروهها سوورههڵگهڕا بوو و قسهكانی تێكهڵ
دهكرد .موالزم زیاد بڕیاری دا زۆر به وردی پرسیاری
لێ بكات ،بۆیه بۆ ماوهیهكی كاتیی خستییه زیندان ،لهو
كاته موالزم سهرقاڵی لێكۆڵینهوه بوو ،برای شایان
تهلهفۆنی بۆ موالزم زیاد كرد ،كه گومانی له برای
خێزانی شایانە ،موالزم زیاد به پهله كوڕهی دۆزییهوه و
پهلكێشی بهڕێوهبهرایهتییهكهی كرد ،بهپێی ئهزموونی
تایبهتی خۆی ههستی كرد ههڵسوكهتی كوڕه زۆر
نائاساییه و شێواوه ،بۆیه یهكسهر لێكۆڵینهوهی لهگهڵ
دهست پێ كرد.
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موالزم :دوێنێ كاتی ڕووداوهكه تۆ له كوێ بووی؟
كوڕه پهنجهكانی دهستی دهگوشی و ئاوڕی ئهمالو
ئهوالی دهدایهوه ،پاشان گوتی :له ماڵێ بووم.
موالزم :ئهی ئهمڕۆ تا پێش لێكۆڵینهوه له كوێ بوویت؟
كوڕه به لهرزینهوه گوتی :له شارێكی تربووم گهورهم،
چووبووم دزهكان بگرم ،ببووره گهورهم چووبووم
ئۆتۆمبێل بفرۆشم.
موالزم لێی به پێشكهوت و گوتی :باشه بۆ ئهوهی تۆ
تووشی كێشه نهبی ،ناوی دزهكانمان بدهرێ ،ئێمه
خۆمان پۆلیس دهنێرین دهستگیریان بكهن.
كوڕه ههموو لهشی دهلهرزی و نێوچهوانی عارهقهی
پێدا دەهاتە خوارەوە ،دهستی له گیرفانهكانی دهگێڕا،
موالزم پاكهتهكهی دهرهێنا و جگهرهیهكی پێشكهش
كرد ،كوڕه جگهرهكهی وهرگرت و به بێ سهیركردن
لهسهر لێوی دانا ،موالزم پێش ئهوهی جگهرهكهی بۆ
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داگیرسێنێ گوتی :جگهرهكهت پێچهوانه له دهمه .كوڕه
به زۆر لهخۆكردنهوه زهردهخهنهیهكی بۆ كرد و
جگهرهكهی ڕاست كردهوه و گوتی :گهورهم بهخوای
چووبووم ئۆتۆمبێل بفرۆشم ،بهاڵم لهوێش پرسیام له
خهڵكهكه كرد ،بزانم كهس ناناسن ئۆتۆمبێل و پارهیهكی
زۆری دزیبێ .هێشتان تهواو كۆتایی به قسهكانی نههێنا
بوو ،موالزم به ههموو هێزی زللهیهكی سرهوانده
بناگوێی ،جگهرهكهی دهمی زیاتر له دوو مهتر پهڕیی،
ئینجا كهوتهوه سهر زهوی ،ههی بێ ئهخالق دهڵێی قسه
لهگهڵ منداڵ دهكهی ،بۆ دز كه دزی دهكات به خهڵك
دهڵێت من دزیم كردووه ،بزانه زۆرباش دهزانم تۆ به
دهستی خۆت كارهكهت ئهنجام نهداوه ،بهاڵم هاوكاریت
كردوون ،ئهمهش حوكمهكهت سووكتر دهكات لهوهی كه
بكوژ بیت ،هەروا ئهگهر ئێستا دان به تاوانهكهت بنێیت
و ناوی بكوژهكانم بدهیتێ ،ئهوه بێگومان الی دادوهر
باشتره بۆ تۆ ،بە خۆشم ههوڵ دهدهم تاوانهكهت كهم
بكهمهوه.
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لهو الوه برای شایان تهلهفۆنێكی بۆ هات پێی گوترا:
ئهگهر دهتهوێت بكوژهكان بدۆزیتهوه بڕۆ ئومێد و هێور
به گرتن بده له ئاسایش نهك پۆلیس ،چونكه پۆلیس بێ
دهسهاڵته .برای شایان بهبێ سڵهمینهوه ناوی ئومێد و
هێوری دایه بهڕێوهبهرایهتی ئاسایش ،دوای كهمتر له
دوو كاتژمێر ئومێد دهستگیركرا و هێور خۆی حهشاردا.
موالزم زیاد كه بهمهی زانی به پهله خۆی گهیانده
بهڕێوهبهرایهتی ئاسایش ،بهبێ ئهوهی ساڵو بكات و
دابنیشێت ،به بهڕێوهبهرهكهی گوت :ئێوه بۆ دهست
دهخهنه كاروباری پۆلیس ،بۆ كێشهكه ئاڵۆز دهكهن؟
ئێمه بهرپرسین له كێشه كۆمهاڵیهتییهكان ،پاشان ئهم
دۆسییەیە به من سپێردراوه و لهالی منه ،ئهوهته
سهرهداوێكمان دۆزیوهتهوه ،ئێستا من دهمهوێت بزانم
ئهو ئومێده چ پهیوهندییهكی بهم ڕووداوه ههیه و كێ به
گرتنی داوه ،ڕهنگه ئهمه به تاكتیك به گرتن درابێت و به
كێشهی تر تێكهاڵو بكرێت .بهڕێوهبهر پێكهنی و
دهستێكی به لۆچی چاكهتهكهی داهێناو كهمێك ورگه
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خرپنهكهی شێالو گوتی :جهنابی موالزمه فهندی مادام
ئێوه بهرپرسن له كێشه كۆمهاڵیهتییهكان ،ئهی كاتی
ڕووداوهكه له كوێ خهوتبوون ،ئهو ههموو پۆلیسهتان
بهو شهقام و كۆاڵن و گهڕهكانه باڵوكردۆتهوه ،بۆچی
ڕێگهتان دا ئهم بكوژ و دزانه وا به ئاسانی و به
بهرچاوی خهڵك پیاو بكوژن و ئۆتۆمبێل بڕفێنن و بۆی
دهرچن ،ئهم شاره ههمووی چوار شهقامی سهرهكی
ههیه ،ئهوانهتان كۆنتڕۆڵ كردبا دهرچوونیان زۆر
زحمهت دهبوو .ڕووداوهكه له باكووری شاره ،كهچی
ئێوه دهچن خهڵك له باشووری شار دهگرن ،ئهوه چ
لۆژیكێكه ئێوه لهسهری دهڕۆن ،ههر ڕووداوێك له سهدا
نهوهد پەیوهندی به دهوروبهری خۆی ههیه ،با پێت بڵێم،
دهبێت ئهو كهسه ،یان ناسیاوی بێت ،یا شارهزای باشی
ئهو كۆاڵن و گهڕهكه بێت ،ههروهها دهبێت زانیاری
ئهوهیان ههبووبێت كهی پۆلیسی ئهو گهڕهكه پرسگه
دادهنێن و كهی ههڵی دهگرن ،كهواته ئهگهر ههموویان
هی ئهو گهڕهك و ناوچهیه نهبن ،بێگومان یهكێكیان هی

205

ئهوێیه ،ئهگهر نا لهسهر یهكێك له شهقامهكان
دهیانكوشت ،ئهوهش كارێكی ئاسان نییه ،لەبەر ئەوەیە
جهنابی موالزم ئێمه دهستمان تێكهڵی ئهم دۆسیهیە كرد،
چونكه زۆر به ڕێكوپێكی ئهنجام دراوه ،ئهمهش
ترسێكی زۆری دروست كردووه ،جا لهسهرت پێویسته
زۆر به وریاییەوە مامهڵهی لهگهڵ بكهیت و له ههموو
وردهكارییەك ئاگادارمان بكهیتهوه ،ئێستاش دهتوانی
بچیت ئومێد ببینیت.
موالزم زیاد پێش بیست و شهش ساڵ ئهم شتانهی
خوێندبوو ،كه ئێستا گوێی لێ بوو ،بهاڵم بهسهر خۆی
نههێنا ،بهدهم خوێندنهوهی مهلهفی ئومێد ،به پێپلیكانهكه
ڕۆیشته خوارهوه ،جگه له ڕۆژی له دایكبوون و شوێنی
دانیشتن و الیهنی سیاسی هیچی تری تێدا نه
نووسرابوو ،دهرگای زیندانهكهی بۆ كرایهوه و چووه
ژوورێ ،ئومێد به فانیلهیهكی عهالگه و پانتۆڵێكی
قوماشی ڕهساسی ،به پێخواسی له ژێر پهنجهره
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بچووكهكهی بان سهری وهستابوو ،شان و ملی شین
ههڵگهڕابوو.
موالزم ههرچهنده خۆی كهسێكی زۆر توند و
لێهاتووبوو لهم حاڵهتانه ،بهاڵم ئهم جاره دڵی به ئومێد
سووتا ،ههر له خۆیهوه ههستی بهبێ تاوانی ئهم كوڕه
دهكرد ،موالزم گوتی :كاك ئومێد چۆنی؟ ئومێد ههردوو
دهستی له گیرفانی پانتۆڵهكهی بوو ،بهبێ ئهوهی ئاوڕ له
موالزم بداتهوه گوتی :ئهوه دهمبینی ،دوای كهمێك
بێدهنگ بوون ،پاشان ڕووی له موالزم كرد و دهستی له
گیرفانی دهرهێنا ،دهزانی ئهگهر من ئهو كارانهم كردبا و
پاره بهم شێوهیه پهیدا بكردایه ،ئهوه پێش ده ساڵ
دهمكرد ،چونكه ئهو كات شهو و ڕۆژ كرێكاریم دهكرد،
ئیجا دهمتوانی بایی ژمێك خواردنی خێزانهكهم پاره به
دهست بێنم ،نهك ئێستا كه وهك كوڕه پاشایهك دهژیم.
موالزم زۆر به هێمنی دانیشتبوو بهبێ ئهوهی هیچ
جوولهیهك بكات ،یان له قسهكردن بیپچڕێنێت ،وهك
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ئهوهی ئهو زیندانی كراوبێت و ئومێد لێكۆڵینهوهی
لهگهڵ بكات ،چونكه پێی وابوو مرۆڤ لهم حاڵهتهدا له
نێوان شانازی بهخۆكردن و سووكایهتی پێكردن،
ئامادهیه تهواوی وردهكارییهكانی ژیانی بدركێنێت .ئومێد
ههردوو دهستی خستهوه گیرفانی و لهبهردهم موالزم
به ڕێكی وهستا ،گهورهم پێش ئهوهی جهنابت بپرسی
چۆن له كرێكارێكی ڕیسوا بووم به كوڕه پاشا ،ئهوه
حهزدهكهم بهخۆم پێت بڵێم ،له ڕێگای ژنێكی عهرهبی
خهڵكی بهغدا ،دوای یهكتر ناسین و هاموشۆیهكی زۆر
داوای لێ كردم ،كه كاری لهگهڵ بكهم ،كارهكهش
ئهوهبوو ،ئهو چوار پێنچ ژنی جوان له بهغدا بهێنێت و
منیش بهڕێوەبهری كارهكانی بم ،ههر له دابینكردنی
شوێنی نیشتهجێبوونهوه تا دروست كردنی پهیوهندی له
نێوان ژنهكان و ئهو پیاوانهی بهدوای ئهو ژنانەدا
دهگهڕێن ،دوای یهك ساڵ توانیم جوانترین ئۆتۆمبێل
بكڕم ،سهرهڕای ئهوهی ههر شهوێ له باوهشی ژنێك
بووم ،كه پێشتر تهمهننای ئهوەم دهكرد یهكێك لهم
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ژنانه بهس سهیرم بكات ،جگه لهمهش ئهو ژنانهی
خهڵك پێیان دهڵێن قهحپه ،ئێستا دهزانم چهند لهو
كهسانه دڵسۆزتر و بهشهرەفترن ،كه من تهواوی ڕۆژ
له بهرهبهیانهوه تا خۆرئاوابوون كرێكاریم بۆ دهكردن،
گهورهم لهگهڵ ڕێزم بۆ جهنابت ،بهاڵم زۆر كهس حهزی
لێیه ئهم كاره بكات ،بهس بۆی ڕێك ناكهوێت ،لهبهر
ئهوهش ئهو قسهیه دهكهم ،چونكه ئهوهی من دهیناسم
دێته الی ئهو ژنانه ،یان ئهو ژنانه دهباته الی خۆی ،با
ناوهكانیش نهڵێم.
موالزم سهیری ڕوخساری ئومێدی كرد و خهیاڵیشی
ڕۆیشتبوو ،ئهو سهره گهورهی ئومێدی لهبهر چاو ببوو
به خاڵێكی بچووك ،پاشان ههناسهیهكی ههڵكێشا و
گوتی :تۆ دهزانی بۆ گیراوی؟ بهڵێ ،چونكه گومانیان
لهمن ههیه شایانم كوشتبێ ،كهچی پیاوكوژهكان به
ئۆتۆمبێلی جام شكاو و گولله بارانكراو كۆاڵن به كۆاڵن
دهسووڕانهوه ،كهس نهبوو بڵێ ئهرێ برادهرینه خێره
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ئهو ئۆتۆمبێله بۆ وایه؟ موالزم ههستی كرد ئهم قسهیه
لهگهڵ قسهی بهڕێوهبهر وهك یهكن ،بهاڵم خۆی تێك
نهدا ،به قهڵهمه سۆفتهكهی ،به خهتێكی خۆش لهسهر
بهرگی مهلهفهكهی نووسی :لێكۆڵینهوه داخرا ،بهاڵم
پێویستی بهچاودێرییهكی ورده.
موالزم گهڕایهوه بهڕێوهبهرایهتییهكهی له ڕێگهی
بڕواپێكراوانی ههواڵی تازهی بۆ هاتبوو ،لهو كاتهش
برای شایان هاته الی موالزم ،پرسیاری ئهنجامی
لێكۆڵینهوهكانی كرد ،موالزم پێی ڕاگهیاند ئهوانهی تا
ئێستا دهسگیركراون ههر لهژێر لێكۆڵینهوهدان ،بهاڵم
سهرهداوی ترمان دۆزیوهتهوه ،برای شایان ئهو ههواڵه
خۆشهی گواستهوه بۆ ناسیاوهكانی ،كه بهم زووانه
بكوژهكان دهستگیر دهكرێن .بهیانی كاتژمێر ههشت
ههواڵی كوژرانی موالزم زیاد لهبهردهمی ماڵهكهی
خۆیان باڵوبۆوه.

210

نووسهری گهوره

سی ساڵ بوو خهریكی نووسین و باڵوكردنهوهی
بابهتهكانی بوو ،ناوه ناوه ژنهكهی لێی دهپرسی ئهرێ
پیاوهكه ئهوه خهریكی چی بۆ ئیشهك بۆ خۆت
نادۆزییهوه!
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پێنچ چیرۆك له ناو یهك چیرۆك

به گاڵته جگهرهیهكم كێشا ،بوومه جگهرهكێشێكی بێ
هاوتا .قومێكم له حهشیشهدا ،بوومه حهشیشهكێش .به
ههوهس درۆیەكم كرد ،بوومه درۆزنێكی ناوازه .لهبهر
خاتری برادهران دزییەكم كرد ،بوومه گهورهترین دز.
زۆر ههوڵم دا یهك جار به بهرانبەرهكهم بڵێم تۆ ڕاست
دهكهیت ،نهمتوانی!
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دكتۆر بهلهگیانی

فهرهیدوون

كاتژمێر

ههشت

له

عیادهی

دكتۆر

(بهلهگیانی) ،کە تاكه دكتۆری نهخۆشی گشتی بوو ،له
نزیك كهمپی پهنابهرهكان بێ دهنگ و پهشۆكاو
دانیشتبوو ،لهگهڵ هاتنی دكتۆر چووه ژوورهوه ،بهبێ
ئهوهی دكتۆر پرسیاری لێ بكات گوتی :دكتۆر لهگهڵ
میزكردن زهكهرم ئازارێكی زۆری ههیه و دواتریش
ئاوێكی زهردی پهیتی لێدێت و دهزوورێتهوه ،دكتۆر
بهلهگیانی سهیری مۆنیتۆرهكهی بهردهمی كرد ،كهمێك
به بێ دهنگی دهستی به سهری خۆی داهێنا و
دهموچاوی به هێواشی شێال و پرسی :ئهمیر
ئیسماعیلۆڤیچ و قهدری ئیسماعیلۆڤیچ و ئهسما
ئیسماعیلۆڤیچ دهناسیت؟
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فهرهیدوون به سهرسوڕمانهوه گوتی :بهڵێ ،قهدری ژنی
ئهمیره و ئهسماش خوشكیهتی خهڵكی بۆسنهن ،بهاڵم
جهنابی دكتۆر ئهوانه چ پهیوهندی ...پاشان قسهكهی
گۆڕی و گوتی :بۆ ئهو پرسیاره دهكهیت؟ دكتۆر سهری
بادا و نهیزانی چۆن بێته ناو ناوهرۆكی بابهتهكهی و
پێی بڵێت ئهوانیش ههمان نهخۆشیان ههبووه ،لهالیهك
ئهوه نهێنی خهڵكه ،تهنیا ئهو وهك دكتۆرێك دهیزانێت و
نابێت باڵوبێتهوه ،لهالیهكی تر ئهگهر قسه نهكات
ناتوانێت هۆی باڵوبوونهوهی ئهم ڤایرۆسه له نێوان ئهم
چوار كهسه بزانێت ،ویستی له فهرهیدوون بپرسێت ،ئایا
هۆمۆیه ،دوایی ههر بهخۆی بیری كردهوه ئهگهر
هۆمۆش بێت تهنیا ئهگهری ئهوه ههیه ئهمیر تووش بێت
و ئهمیریش ژنهكهی تووش بكات ،ئهی خوشكهكهی،
ئەی ئهگهر برادهری خوشكی ئهمیر بێت و لهگهڵی
خهوتبێ ،ئهی ئهمیر و ژنهكهی چۆن تووشبوون؟!
پاشان بیری كهوتهوه ،كه ئهمیر پێش ئهو تووشی ئهم
نهخۆشییه بووه و هاتۆته الی بۆ چارهسهر ،كهواته
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فهرهیدوون له ئهمیری گرتۆتهوه ،بهاڵم چۆن؟! باوهڕیش
ناكهم ئهمیر لهگهڵ خوشكهكهی چووبێته جێگهوه! تا ئهو
كوڕهی تووش كردبێت.
دكتۆر له مێشكی خۆیدا نهگهیشته هیچ ئهنجامێك ،ناچار
ڕووی له فهرهیدوون كرد و گوتی :تۆ و ئهمیر و قهدری
و ئهسما یهك جۆر نهخۆشیتان ههیه ،ئهوجا نازانم ئێوه
پهیوندی سێكسیتان لهگهڵ یەکدا ههیه؟
فهریدوون :دكتۆر بۆت باس دهكهم بهس تكایه ئهمیر
نهزانێ ،دوایی دهمكوژێ .من لهگهڵ خوشكی ئهمیر
پهیوهندیم ههیه ،بهاڵم ڕۆژێك چوومه ژووان تهنیا
قهدری لهوێ بوو ،ئهسما سهفهری كردبوو ،منیش
بهنیازی ئهو ئیشه چووبووم ،به قهدریم گوت :ناتوانی
ئهوشۆ تهرتیبی بكهیت ،قهدری توڕهبوو ڕۆیشت ،زۆر
ترسام ،بهاڵم دوای كهمێك هاتهوه و گوتی :زوو وهره
كهس له ماڵ نییه ،ئیتر چووم ئیشی خۆم لهگهڵ كرد ،بۆ
بهیانی ئهسما هاتهوه ،دیسان دهستمان پێكرد ،بهاڵم
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وهك

پێشتر

خۆش

نهبوو،

ئیتر

لهو

ڕۆژهوه

ههردووكمان ئازارمان ههیه لهو حاڵهته! دكتۆر :سهیركه
شهیتانی بهراز ،جهنابت وهك بهراز سواری ئهوانه
بووی ،بۆیه ئێوه سووزهنهكتان گرتووە ،سپڵهی پیسینه.
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ئۆتكا پارك

لهبهر سێبهری دارگوێزێكی پاركی ئۆتكا لهسهر خۆ
ڕووتكردنهوه یاری كۆنكانمان دهكرد ،كه تهماشای
بهرانبەرهكانم كرد ،ئهوان خۆیان ڕووت بوون.
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چیرۆك

دهمویست له سهر كهسه درۆزنهكان ،ئهوانهی بهبێ
ئهوهی گوێ به هیچ بدهن و دهست دهكهن به درۆكردن،
تۆش و ئهویش باش دهزانن كه ئهوه درۆیه ،گرینگ نییه
بۆ درۆ دهكهن و له چ بارهیهكهوه درۆ دهكهن،
چیرۆكێك بنووسم ،بهاڵم یهكسهر خهیاڵێكی ترم به
مێشكدا هات ،ئهو پیاوهی له ناكاو دهگهڕایهوه ماڵهوه،
له كاركردن یاخود له یانه و پیاسهكردن بووا ،له هیكڕا
بیری بۆ ئهوه دهچوو پیاوێك لهالی ژنهكهی بێت ،به
پهله خۆی دهگهیاندهوه ماڵهوه .خهریكی چڕكردنهوهی
ئهم چیرۆكه بووم ،بیریشم له ژنهكهی دراوسێمان
دهكردهوه ،لهو بهیانییانهی به پرچی تهڕ به دوای ههر
هۆڕنێك دههاته دهرهوه ،ناوه ناوهش بیرۆكهی ئهوهم
بۆ دههات كه له سهر ئهو پهیوهندییه نامۆیهی نێوان
مرۆڤه نزیك و جیاوازهكان بنووسم ،به تایبهتی ئهوانهی
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نازانن بۆ هاوڕێن ،دهمویست پهی به ههقیقهتی ئهو
ڕاستییه ببهم كه تهنیا من به درۆی دهزانم ،ههندێك
جاریش ههستم دهكرد درۆ ڕاستییه و ڕاستیش درۆیه.
پاشان ئهمانهم ڕهشكردهوه و ویستم شتێك بنووسم نه
گوترابێت و كهس ههستی پێ نهكردبێت ،بۆ ئهوهی
بیركردنهوهكهم له بیر نهچێتهوه تهسجیله بچووكهكهم
هێنا و پهنجهم به دوگمه سوورهكهوه نا و گوتم.............:
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کتێبخانە

دەمێک بوو دەمویست کتێبخانەکەم ڕێک بخەم و
کتێبەکان بەپێی بەش و بوار و زمانەکان لێک جیا
بکەمەوە ،بەاڵم نەدەوێرام خۆم بخەمە ژێر ئەم ئەرکە
قورسەوە ،چونکە ژمارەی کتێبەکان لە الیەک و لە
الیەکی تریشەوە هەر کتێبەی دەستت لێ دابا ئەوەندە
سەرنجڕاکێش بوو ،وەک موگناتیس بەدەستتەوە
دەنووسا و نەتدەتوانی بە ئاسانی داینێیتەوە شوێنی
خۆی .ئێ خۆ ناشکرێت واز لە کاری ڕێکخستنی
کتێبەکان بێنیت ،ئەوە زیاتر لە دە پازدە ساڵە چاوەڕێی
ڕۆژێکی ئاوا دەکەم ،بە هەرحاڵ پشووی ئەم هەفتەیەم
بۆ ئەم کارە تەرخان کرد.
بەیانی زوو دوای کەمێک وەرزش ،نانێکم بە خێرایی
خوارد و چوومە ژووری کتێبخانە ،بەاڵم چ کتێبخانەیەک
لەوانەیە لۆرییەک کتێب دەبوو ،هەر كتێبێك لەالیەک
کەوتبوو ،پێش هەموو شتێک پیاڵەیەک چایەم هێنا و
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جگەرەیەکم داگیرساند ،بیرم لە نەخشەی دانانی
کتێبەکان کردەوە ،چونکە دەمزانی ئەگەر بە نەخشەیەکی
ڕێکوپێک و کاتێکی زۆری بۆ تەرخان نەکەم ،ئەوە
دەرەقەتی ئەو هەموو کتێبە نایەم ،چونکە تەنها من
دەمزانی چ سیحر و هێزێک لە نێو ئەم کتێبانەدا هەیە و
قورسایی ناوەرۆکەکانیان چ کاریگەرییەکی نادیار
بەسەر مێشک و ڕۆح و بگرە جەستەش جێدەهێڵن.
نەخشەکەم بەم شێوەیە دانا:
سەرەتا لە فۆلکلۆر و داستان و ڕۆمان و چیرۆک و
مێژوو و بابەتە هونەرییەکان و بیرەوەری و ئەو
کتێبانەی دەربارەی پۆلەتیک و شەڕی کولتووری و
زانستە تازەکان دەستم پێ کرد ،چونکە ئەمانە وەک
کتێبەکانی فەلسەفی و ڕەخنەیی و شیعر نین ،هەر کە
دەستت لێ دا ئیدی دەبێ بیخوێنیتەوە ،هەر چەندە
دیوانە شیعرییەکان باشتر بوون ،بەتایبەتی ئەو
دیوانانەی تایتڵەکانیان ،یان چەند شیعرێکیان لێک
دەچوو ،بەیەکەوە وەک یەک دیوان دامدەنان ،ئەوانەش
کە چەند دیوانێک بوون بە چەند شیعرێکی نوێ دووبارە
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چاپکرابوونەوە ،شیعرە تازەکانم لێ دەکردەوە و لە
دیوانە کۆنەکەم قایم دەکردەوە و ئەوەی تریشم فڕێ
دەدا ،لە هەمووی سەیرتر ئەوە بوو لە ناوەرۆکی دیوانە
شیعرییەکان جیاوازییەکی ئەو تۆ نەبوو لە نێوان
ئەوانەی یەکەم دیوانیان چاپ کردووە ،لەگەڵ ئەوانەی
دە پازدە دیوانە شیعریان چاپ کردووە! بۆیە
هەڵگرتنیان ئاسان بوو ،هەندێکیانم سی سی و
هەندێکیانم پەنجا دیوان پەنجا دیوان بەیەکەوە دادەنا.
باقی کتێبەکانی تر وەک فەرهەنگ و زمانەوانی و
کۆمەڵناسی و ئینسایکڵۆپیدیاکان و بابەتی تر وەک یۆگا
و مەساج و خەوننامە و مەولوودنامەکان و هۆزەکان و
حەیران و ئاژەڵداری و جوگرافیا و چەندان کتێبی تر بە
پێی بەشەکان ،ئەوە ئەوانەم لە ڕەفەی تایبەت دانا.
هەروەها بەر لەوەی گۆڤار و ڕۆژنامەکان لێک
جیاکەمەوە ،بە تایبەتی ئەوانەی چەند تێمەیەکی قورس
و جددیان تێدا بوو ،جگەرەیەکم داگیرساند ،هێشتا
ئاگری چەرخەکەم نەکوژابۆوە ،لە دەرگا درا ،یەکەم جار
زۆر نارەحەت بووم ،چونکە کاتی میوان و ئەو شتانە
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نەبوو ،بەاڵم کە بینیم دکتۆری هاوڕێمە ،یەکسەر
پەشیمان بوومەوە ،چونکە هەم دنیاکەمان لێک نزیک
بوو ،هەم کاتی ئەوەش هاتبوو ،کەمێک گفتوگۆ
دەربارەی ئەدەب و ڕۆشنبیری ئەو واڵتە و جیهان بە
گشتی لەگەڵ کەسێک بکەم ،هەم کاتی ئیسراحەتێکیش
هاتبوو.
هەر کە دکتۆر گەیشتە ژووری کتێبخانەکەم ،بە
سەرسامییەوە پرسی :کوڕە کائینات ،ئەوە چییە ئەو
هەموو کتێبە؟ بە شەرەفم باپیری مارکسیش ئەوەندە
کتێبەی نەبووە!
کەمێک کەیفم بەخۆم هات و جگەرەیەکەم دەرهێناو
پێشکەشی دکتۆرم کرد؟ دکتۆر گوتی :وەاڵ تەرکم
کردووە ،بەس قەیناکە دەی پێی دەکەم.
دکتۆر :بەڕاستی موجامەلەت ناکەم ،بەاڵم تۆ کەسێکی
جیاوازی و ژیانی خۆت داوەتە کتێب ،ئەوە عالەمی
خۆتە ،بەوە مرۆڤ دەتوانێ بژیێ.
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سوپاس دکتۆر ئەوە تەنیا ڕۆشنبیرێکی وەک جەنابت
هەست بە گرینگی کتێب و کەسانی ڕۆشنبیر دەکات،
کەسانی وەک من وەک تۆن الیەنی جوانی ئەم
کۆمەڵگایە دەردەخەن .باشە دەی ،ئاو ،قاوە ،چایە ،چ
دەفەرمووی دکتۆر؟
دکتۆر :کوڕە ئەگەر پێکێک عارەق ،یان بیرەیەکی سارد
هەبێ باشە ،ئەگەر نا چاو مای ناخۆم ،بەو چایە حیزە،
بە ژیانت ناتوانی تێکستێکی جوان بنووسی ،دە دوو
بیرەی سارد بخۆرەوە ،بزانە دیدگات چۆن دەگۆڕێ؟
بە زۆر هەوڵم دا پێکەنین نەمگرێ :ببوورە دکتۆر ،ئەگەر
کاتی خۆی لە ئوستورالیا مەیت خورادبێتەوە ،ئەگەر نا
نەمدیوە زۆر بخۆیتەوە ،مەگەر مانگێ بیرەیەک! بۆچی
ئێستا وا شەیدای خواردنەوەی؟ دواتر بەم نیوەڕۆیە؟
دکتۆر :ههههە ،وەکی ئەمن دەمخواردەوە ،تۆ منداڵبووی،
ببوورە کە وا دەڵێم ،بەاڵم ئێوە ،مەبەستم ئەوانەی
دەرەوەی ئەکادیمیایە ،بە فشە سەیری بابەتەکان دەکەن،
قەناعەت بکە جارێک لەگەڵ برادەرێک دانیشتبووم
دەیگوت من لە مانگی ڕەمەزان مەی ناخۆمەوە و لە
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کاتی بانگیش پێک لێ نادەم! دەزانی خەریک بوو مێشکم
بتەقێ ،تۆ سەیرکە ئەو جۆرە کەسانە چۆن دەتوانن
دروست بیربکەنەوە ،جیاوازییان لەگەڵ کۆلکە مەالیەک
چییە؟
دکتۆر وابزانم مرۆڤەکان ئازادن لەوەی چۆن
بیردەکەنەوە و چۆن هەڵسوکەوت دەکەن ،باشتر نییە
باسی خۆمان بکەین؟
دکتۆر :ههههە ،ئەوە بە ڕاستیتە؟ کامە نووسەر ئازادە،
کامە دەزانێ ئازادی چییە ،بۆ ئەوان دەزانن
بیرکردنەوەی ئازاد چییە؟ سەیری نووسینەکانیان بکە،
بە شەرەفم شەرم دەکەم بیانخوێنمەوە ،کوڕە خۆ ئەوانە
بە ساڵ شتێک ناخوێننەوە ،سوێندی ئەوە ناخۆم
بابەتێکی ڕۆژنامە ،یان گۆڤار ،یان چەند الپەڕەی
کتێبێک ،ڕەنگە کاتی خۆی لەبەر بێ ئیشی و نەبوونی
هیچ کەناڵێکی تر و بەدیلێکی تر ،یان لە سەردەمی
هەاڵتن لە سەربازی ،بە ناچاری چەند کتێبێکیان
خوێندبێتەوە ،بەاڵم هەندێک هەن دەخوێننەوە ،قومێکی
لە جگەرەکەی دا و ههههە پێکەنی ،بەس هیچی لێ
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فێرنابن ،بە بڕوای من ئەوانە غەدر لە خۆیان و
منداڵەکانیشیان دەکەن ،خۆیان تووشی ئەو وەزعە
کردووە.
زۆر توڕەبووم :باشە دکتۆر کەوایە ،با منیش لە
جەنابتان بپرسم و بزانم ئێوە لەو پازدە بیست ساڵەی
لە ئوسترالیا بە قسەی خۆتان خەریکی خوێندن بوونە،
چی فێربوونە و بەرهەمتان چییە؟ یان بڵێین ئێوەی
ئەکادیمی پەیامتان چی بووەو بۆ چی بووە؟ بۆ مووچە،
خۆ دەرخستن ،پلە ،یان بەرزکردنەوەی ئاستی
ڕۆشنبیریی کۆمەڵگا؟ لە کامە بوار پسپۆڕن و دەتوانن
دوو کاتژمێر بە جددی قسە بکەن ،دواتر ئێوە بە هەمان
شێوە ناخوێننەوە ،بە بەڵگەی ئەوەی ئێوە دوو دەوامتان
هەیە و شەوانیش لە دەرەوەن؟
دکتۆر سوور هەڵگەڕا و جگەرەکەی دەستی کەوتە
خوارەوە و قەنەفەکەی کونکرد ،بە پەلە هەڵیگرتەوە و
ڕۆیشتە الی کتێبەکان و گوتی :دەزانی ئاستی
ڕۆشنبیری ئەو کەسانەی گفتوگۆیان لەگەڵ دەکەی
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مەرجێکی گرینگە .بۆ نموونە ،ئێوە لەو کتێبخانە
گەورەیە چەند کتێبتان خوێندۆتەوە؟
پرسیارێکی زۆر ئیزعاج بوو ،زۆر لە وەاڵمەکە دوودڵ
بووم ،بەاڵم دڵنیابووم پرسیاری هەموو کتێبەکانم لێ
ناکات ،بۆیە گوتم :بەڵێ دکتۆر هەموویم خوێندۆتەوە،
دکتۆر :ههههە ،ئێ باشە خۆ جەنابتان ئینگلیزی نازانن
چۆنت خوێندوونەتەوە؟
باشە دکتۆر خۆ ئێوەش ،ڕووسی و فەڕەنسی و
ئیسپانی و فارسی نازانن ،چۆن وەک سەرچاوە
بەکارتان هێناوە؟ پاشان بۆ کتێب لە زمانی عەرەبی
وەردەگێڕن و دەنووسن لە ئینگلیزییەوە؟!
دکتۆر تەواو دەماری گیرا ،بەاڵم ویستی خۆی هێمن
بکاتەوە ،ئینجا بە هێواشی گوتی :تو خودا گوناح نییە،
ئێوە ئەو هەموو کتێبەتان بەالش لەو ژوورە زیندانی
کردووە ،هەر نا لە دەرەوە کەسێک دەیخوێندنەوە و
دوو وشەی لێ فێر دەبوون؟
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باشە دکتۆر ڕایەکی زۆر جوانە ،ڕەنگە من کۆمەڵێک
کتێبم زیندانی کردبێ و زیانم لە خۆم دابێ بە کڕینی
ئەم کتێبانە و سوودیشم بۆ کۆمەڵگاکەم نەبووبێ ،بەاڵم
ئێوە جگە لەوەی بڕوانامەکەتان بە یارمەتی ئەمالو ئەوال
و بەخشینی پاداشت وەرگرتووە ،زیانیش لە کۆمەڵگا
دەدەن بە:
یەکەم :مووچەی زۆر و بەرهەمێکی کەم.
دوو :فێرکردنی قوتابیان بە زانست و زنیاری هەڵە.
سێ :شێواندنی کتێبخانەی کوردی بە وەرگێڕانی هەڵە و
گواستنەوەی زانیاری لە دەستی دوو ،یان سێ.
سەرەڕای هەموو ئەمانە مرۆڤی ڕەزیل و وشک و
دڵڕەق ناتوانێ ببێتە ڕۆشنبیرێکی پێگەیشتوو .دکتۆر
چاوی سور هەڵگەڕا و شەقێکی لە ڕەفەی سەرەوەدا،
کە ڕەفەی دیوانە شیعرییە کالسیکییەکان بوو ،هەمووی
فڕێدا خوارەو گوتی :ئاخر بۆیە مرۆڤی الی ئێمە فێری
هیچ نابێت ،ئەو کتێبە سەقەت و قۆڕانە دەخوێنێتەوە،
ڕەفەی دووەم کە هی ڕۆمانە وەرگێڕدراوەکان بوو،
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ئەوانیشی خستە خوارێ و گوتی :ئەدی ئەو وەرگێڕە
سەخیفانەت بە دڵە؟ غارم دا دەستی بگرم ،وایزانی لێی
دەدەم ،یەک بۆکسی کێشا بە دەموچاومدا ،چارەم نەما،
مەرکانێک لەوێ بوو هەڵمگرت و لە تەپڵی سەری
دکتۆرم دا و کەوتمە سەری و بووە شەڕێکی سەخت،
کتێبخانەکە بە هەموو کتێبەوە کەوتە خوارەوە و
مێزەکەی ناوەڕاست شکا .لەگەڵ وەشاندنی کتێب بۆ
یەکتری ،دوو سێ جامی پەنجەرەی ژوورەکە شکا ،لەم
ناوە منداڵەکان قیژەیان لێ دا و هاواریان بۆ هاوسێکان
برد .مام سمایل پێش هەموو کەس گەیشتە سەرمان،
چونکە بەردەوام لە پێش دەرگادا خەریکی باخچە
بچکۆلەکەی بەردەرگایان بوو ،هەروەها ئاگای لە هەموو
شتێکی گەڕەکەکەش بوو.
مام سمایل :کوڕە هەی خودا بتانگرێ ئەوە ئەو
شەڕەتان لەسەر چییە؟ شانی دکتۆری گرت و
ڕایکێشایە دەرەوە ،کەچی دکتۆر کە خوێنی دیت غاری
دا ژوورێ و پەالماری دامەوە ،یەک دوو بۆکسی ترمان
لە یەکتری دا ،مام سمایل گەیشتەوە المان و گۆپاڵەکەی
سەراوبن کرد ،گوتی :زینام لەگەڵ دایکێ خۆ کردبی
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ڕانەوەستن هەموو سەر و گێالکتان بەو گۆپاڵە
دەشکێنم ،هەی بێ مێشکینە ئەوە لەسەر چییە ئەوها
وەک سەگ تێک بەربووینە ،میراتە یا لەسەر ژنانە؟
ڕووی لە من کرد و گوتی :ئەوە چییە مامۆستا وامزانی
جەنابت پیاوێکی زیرەک و تێگەیشتووی و برادەرایەتی
پیاوی چاک دەکەی ،نەمزانی برادەری پیاوی نەزان و
شەڕاوی!
دکتۆر بەسەری بە خوێنەوە ڕووی لە مام سمایل کرد:
مامە بەو شێوازە قسە لەگەڵ مندا مەکە ناتناسم ،مام
سمایل ڕووی لەمن کرد و پرسی ئەوە چی گوت ئەو
فیتە زەالمە؟ مامە ئەو دەڵێ با قسەی ناشیرین بە من
نەڵێ خۆ نایناسم.
مام سمایل :وەاڵ ئەوە خۆشە ،کوڕم ئەگەر ئەوەندە
پیاوی بۆ ئەو سەر و کەللە ناشیرینەت ئەوهای لێ
هاتییە ،کەس لە میوانداری بەشەڕ هاتییە هەی کەرە
پیاو ،خۆ ئێستا لە خوای نەترسێم بەو گۆپاڵەی دەتکەمە
پیاوێک فێربی بە حەیاتت شەڕی لەگەڵ کەس نەکەی،
بڕۆ جارێکی دی لەو گەڕەکەی نەتبینمەوە .پاشان
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ڕووی وەرسوڕاندە الی من و گوتی :تۆش مامۆستای
پۆز لێدەر وەکی بە کۆاڵنێ تێدەپەڕی وادەزانی کەس لە
دنیایێ نییە جەنابت نەبێت ،سەالم لە کەس ناکەی،
لەمێژە دەمویست دوو قسەت لەگەڵ بکەم بەس پێم
عەیب بوو ،چونکە دەمدیت ئێواران لە ناو باخچەی
ماڵەکەت بە کراس و بێجامە حیزەکەت دادەنیشتی هەتا
پەڕێکت لەو کتێب و متێبۆکانە دەخوێندەوە سێ چار
پەرداخت لەو شتە پیسە دەخواردەوە ،دەمزانی دەگەینە
ئەو ڕۆژە ،بۆ خۆت کارێک بکە واز لەو شتە قوۆڕانە
بێنە ،پیاوبە و پیاوانیش بناسە.
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