شوان ئەحمەد

ئەو(نانی ڕووت)ەی
فێری کردین و تێری
نە کردین!! بەیادی

محەمەد شوکری

گۆڤارێكی ئەدەبیی وەرزییە

زینــدون .ئــەو خەڵكــی شــاری (تەنجە)بــوو .لــە پەراوێــزی پەراوێــزدا دەژیــا.

ســیامیانەوە دیــارە) .خــۆی وای دەوت.

هــەژار و بــێ دەرەتــان بــوو ،وەلــێ وەك خــۆی دەیــوت( :ئەگەرچــی

گــەر دەتانەوێــت محەمــەد شــوكری ڕاســتەقینە بناســن ،بڕۆن (نانــی ڕووت)

هــەژاری و نەبونــی ســیامیان ســڕیمەوە ،بەاڵم ئینســانیەتیان تیانەكوشــتوم).

بخوێننــەوە .ماجــەرای بەشــێكی گرنــگ و زینــدووی ژیانــی لەوێدایــە.

وێڵگەردێــك لــە وێڵگەردەكانــی (تەنجە)بــوو ،بەرلــەوەی لەمانــای بــوون و

لەوێــدا مەرگــی بەســوێی عەبدولقــادری بـرای دەبینــن كەئــەم زۆری خــۆش

لــە مەتەڵــی ژیــان حاڵــی بێــت و لەســەر ڕیحلــەی قوتابخانــە دابنیش ـ ێ و

دەوێــت( :براكــەم هیــچ تاوانێكــی نەبــوو ،ئــەو نەخــۆش و دەردەداربــوو.

فێرەنووســین و خوێندنــەوە بێــت ،برســیەتی و تەنیایــی و مــەی نۆشــی و

لــە تــاو ئــازار دەگریــا و باوكــم شــەوێك بەسەرخۆشــی هــات بەســەریدا و

دڵڕەقــی چــواردەوری ،ژیانیــان بــرد.

كوشــتی).

لەبیســت ســاڵی بەرەوســەر ،بەتۆبــزی خــۆی فێــری خوێنــدەواری دەكات.

(نانــی ڕووت) ناوێكــی تــرە بــۆ (محەمــەد شــوكری) ،ئــەو تێكســتەی هەتــا

كەبــوو بەحیكایەتخــوان و چیــرۆك نوســیش ،ژیانــی پڕنەهامەتــی خــۆی لــە

مردنیــش وەك نەفــرەت تێــی ئــااڵ و لێــی نەبــووەوە .كــە بــاس دێتــە ســەر

خوێنەرەكانــی نەشــاردەوە .كێشــە و ملمالنێــی نــاو تێكســتەكانی ،بابەتــی

محەمــەد شــوكری ،هەمــوو ڕێــگاكان دەچنــەوە ســەر (نانــی ڕووت).

فیكــری و كلتــوری و ژیــاری نیــن ،هێنــدەی كێشــە و بابەتــی وجــودی و

ئــەو نزیــك بــە  68ســاڵێك ژیــا ،ژیــان لەگــەڵ لەشــفرۆش و هەتیوبــاز و

تایبەتیــن.

قونــدەر و دوودەگــی و چەقۆكێــش و موعتــاد و دز و قاچاخچیــان،

شــوكری لــەو نوســەرانەبووە ،هەرچــی جارێــك دەســتی قەڵەمــی گرتب ـێ،

بــەاڵم هیــچ یــەك لەوانــە لــە مــرۆڤ بونیــان نەخســت .هــەر بەجوانــی

ئێــش و ئــازارە بێشــومارەكانی ســەردەمی منداڵــی ،هاتونەتــەوە بەرچــاوی و

مایــەوە و هــەر بــۆ جوانكردنــی ژیانیــش دەینوســی .هەرچەنــدە دەیزانــی

زەق و زۆپ لەبەردەمیــدا قــوت بونەتــەوە.

ناشــیرینیەكانی ئــەم دنیایــە هێنــدە زۆرن ،ئەســتەمە بــە نوســین جــوان

ئــەو لەگــەڵ تاڵــی و ســوێریەكانی ژیانیــدا ،زۆر ڕاســتگۆیانە دەینوســی .بــەو

بكرێــن

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

پانــزە ســاڵە بەجێــی هێشــتوین ( .)2003-1935خــۆی مــرد و تێكســتەكانی

(ئەوانــەی دەردەدڵ ناكــەن و بەئاشــكرا ناگریــن ،خــەم بەقوڵــی بــە
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ڕاســتیانەش زۆرێكــی زۆری توڕەكــرد ،بــەر لەهەموانیــش خــزم و كــەس و
كارەكانــی خــۆی.
ســەرباری هەمــوو ئــەو داخ و دەردانــە ،تــا لــە ژیاندابــوو ئــااڵی ســپی
بــە مــردن دەدات ،خۆشویســتنی ژیانــە).
ڕەنــگ و ڕوخســاری (بــێ ڕتــوش) ،ناخــی بەیاندەكــرد .لەكاتــی الپــەڕە
ڕەشــكردنەوەدا نەبێــت ،نەگریــاوە و نــەدەردە دڵــی بۆكــەس كــردووە.

تەوەر

هەڵنەكــرد .ئاخــر ئــەو فەلســەفەیەكی هەبــوو كــە دەیــوت( :ئــەوەی كــۆڵ

