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وێنەكانــی لــە هــەر حــەوت ئەلبومەكــە دەرهێنــا ،لــە حەوشــەی ماڵەكەیــدا

 -ئــاگادارم ،مــن نزیكــەی ســی ســاڵە تــۆ دەناســم ،ئەوەتــەی تــۆم بینیــوە

ئاگرێكــی كــردەوە و لەبەردەمیــدا دانیشــت و یــەك یــەك فڕێــی دەدانــە ناو

زۆر دەگمــەن بــووە كامێ ـرات پــێ نەبووبێــت.

ئاگرەكــەوە و لەگــەڵ ســووتانیاندا بــۆ ســاتێك ڕادەوەســتا و تەماشــایەكی

هەمــوو جارێــك كــە تەماشــای وێنەكانــی دەكــرد ،ئەوەنــدەی بیــری لــە

دەكــردن و كات و شــوێن و چۆنێتــی وێنەگرتنەكــەی دەكەوتــەوە یــاد.

ناوبانگــی كەســەكان و شــوێن و كاتــی وێنەگرتنــەكان دەكــردەوە ،ئەوەنــدە

ئەگەرچــی زۆر شــەو تەماشــای وێنەكانــی دەكــرد و یــەك یــەك ئەلبومەكانی

خەیاڵــی بــۆ ئامانجــی ئــەو ئــارەزووەی نەچووبــوو( .كۆكردنــەوەی چــی؟

هەڵدەدایــەوە ،بــەاڵم شــەوی ڕابــردوو تــا درەنــگ بەدیــار تەماشــاكردنی

ئەمانــە كەســە بەناوبانگەكانــی ئێمــەن ،زۆر گرنگــە وێنەت لەگــەڵ ئەمانەدا

وێنەكانــەوە مایــەوە .ئــەو شــەوە تــا بەیانــی نەیتوانــی بخەوێــت و هــەر

هەبێــت) .هەمــوو جارێــك بــۆ پرســیاری ئــەو كەســانە ،ئــەم وەاڵمــەی بــە

بیــری دەكــردەوە و ئەمدیــو و ئەودیــوی دەكــرد و چەنــد شــێوازێكی

خەیاڵــدا دەهــات ،بــەاڵم بەوانــی نەدەگــوت .هەرئەوەنــدە بــوو دەیگــوت

پاڵكەوتنــی تاقیكــردەوە بــۆ ئــەوەی خــەوی لــێ بكەوێــت ،بــەاڵم تــا بەیانــی

(ئــەو وێنانــە هــەر وا بــە ئاســانی كۆنەكراونەتــەوە ،ئێــوە نازانــن چەنــد

خــەو نەچــووە چــاوی .خۆشــی نازانێــت كــە بۆچــی چەندیــن ســاڵە ئــەو

ماندووبــووم ،تــا ئــەو هەمــوو وێنەیــەم گرتــووە؟) .پێــی دەگوتــن (كەســی

بیرۆكەیــەی ئەمشــەوی بــە مێشــكدا نەهاتــووە.

وایــان تێدایــە ســی ســاڵە مــردووە ،ئــەوە چــۆن گرنــگ نییــە؟).

لــەو بەیانییــە زووەدا كــە هێشــتا دنیــا تاریــك بــوو ،لەبــەردەم ئاگرەكــەدا

ئــەو دوای ئــەو پرســیارە كــە خــۆی زۆر بــە بێامنــای دەزانــی ،بیــری هەمــوو

وێنەكانــی لــە ئەلبومــەكان دەرهێنابــوون و گرتبوونــی بەدەســتیەوە و پێــش

ئــەو ســااڵنەی دەكەوتــەوە ،كــە وێنەكانــی تێــدا گرتــووە .ئــەو چەندیــن

ئــەوەی بیانســووتێنێت ،بــۆ ســاتێك خەیــاڵ بردییــەوە.

ســاڵ و بــە چەنــد كامێرایەكــی جیــاواز ،هەمــوو ئــەو وێنانــەی گرتــووە.

(باشــە تــۆ ئــەم هەمــوو وێنەیــە بــۆ كۆدەكەیتــەوە؟) .زۆر ڕقــی لــەو

بەشــێكی زۆری وێنەكانــی بــاش نەگیرابــوون ،چونكــە هیــچ یەكێــك لــەو

پرســیارە بــوو ،كــە زۆر كــەس دوای تەماشــاكردنی وێنــەكان وایــان دەگــوت.

وێنانــە كەســی شــارەزا لــە وێنەگرتنــدا نەیگرتبــوون .هەمــوو جارێــك

 -ئەگــەر ئــەوە بــە تەنهــا ئارەزوویەكیــش بێــت ئاســاییە ،نازانــم بــۆ خەڵــك

بەپەلــە كامێراكــەی داوەتــە كەســێكی نەنــارساو و پێــی وتــووە (ئەگــەر بــە

گاڵتەیــان بــە ئــارەزووی كەســانی تــر دێــت؟

ئــەرك نەبێــت دەتوانیــت وێنەیەكــان بگریــت؟).

 -مــن گاڵتــەم بــەو ئــارەزووەی تــۆ نەكــردووە ،وێنەگرتــن ئارەزوویەكــی

پێــش ئــەوەی وێنەكــە فــڕێ بداتــە ئاگرەكــەوە ،بــۆ ســاتێك تەماشــای كــرد

جوانــە.

و ئــەو پاشــنیوەڕۆ گەرمــەی بیركەوتــەوە كــە چووبــوو بــۆ كۆنســێرتێكی

 -ئەی بۆچی دەڵێیت ئەو هەموو وێنەیە بۆ كۆدەكەیتەوە؟

مۆســیقا و گۆرانــی .زۆر گــەرم بــوو ،خەڵكەكــە لــە ســەرەتای كۆنســێرتەكەوە

 -هەموو وێنەكان ناڵێم ،مەبەستم ئەو وێنانەیە كە پیشانتدام.

تــا كۆتایــی باوەشــێنی خۆیــان دەكــرد .ئــەوەی بیــرە كــە دوای كۆنســێرتەكە،

 -ئەوە ئارەزووە ،دەزانی چەند ساڵە من ئەو ئارەزووەم هەیە؟

خێـرا خــۆی گەیانــدە ســەر شــانۆكە و لــەو كاتــەدا چەنــد كەســێك پیرۆزبایی

و دەستخۆشــییان لــە گۆرانیبێــژ و گروپــە
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مۆزیکییەكــە دەكــرد ،ئــەم بــە خێرایــی
كــە وێنەیەكــی لەگــەڵ بگرێــت و بــە یەكێــك لــەو
ئــەرك نەبێــت وێنەیەكــان دەگریــت؟) .ئێســتا ئــەم بیــری ئــەوەی نەمــاوە
كــە گۆرانییــەكان چــی بــوون و هــەر ئــەو كاتــەش تــا كۆتایــی كۆنســێرتەكە
هــەر بیــری الی ئــەوە بــوو چــۆن وێنەیــەك لەگــەڵ ئــەو هونەرمەنــدە
كەمانچەژەنــەدا بگرێــت؟
وێنەكــە لــە دەســتی كەوتــە خــوارەوە ،لــە كاتێكــدا ئاگرەكــە گەیشــتە ئــەو
كەمانچەیــەی لــە وێنەكــەدا بــە باوەشــی كەمانچەژەنەكــەوە بــوو ،ئــەو
ســاتانەی بیركەوەتــەوە كــە لــە تەلەفزیۆنــدا ئــەو موزیســیانە بەناوبانگــە
دەربكەوتایــە كــە كەمانــی دەژەنــد ،ئــەم خێ ـرا دەیــوت (وێنــەم لەگــەڵ
ئــەو هونەرمەنــدەدا هەیــە).
وێنــەكان ئەوەنــدە زۆر بــوون ،نەیدەتوانــی بــە تــەواوی لەســەر هەموویــان
بوەســتێت و تەماشــایان بــكات ،هــەر بۆیــە زۆربەیانــی بــە خێرایــی فــڕێ
دەدایــە ئاگرەكــەوە و بــە تەنهــا لەســەر چەنــد وێنەیەكیــان دەوەســتا و بــۆ
ســاتێك تەماشــای دەكــردن .لــەوە دەچــوو لەنێــو ئــەو هەمــوو وێنەیــەدا،
ئەوانــەی لەوانــی تــر لــەال گرنگــر بێــت .هــەر خــۆی دەیزانــی بــە چ
حاڵێــك ئــەو وێنانــەی گرتــووە ،ئەمــە جگــە لــەوەی چەنــد هەوڵێكیشــی
بــۆ وێنەگرتــن لەگــەڵ كەســە بەناوبانگەكانــدا لەدەســت داوە .ئێســتاش
داخــی ئــەو كاتــەی لــە دڵ دەرناچــێ ،كــە بــەو گەرمــای هاوینــە بــە
تەنهــا بــۆ ئــەوەی ئــەو هەلــە لەدەســت نــەدات و وێنەیــەك لەگــەڵ ئــەو

چیرۆک

جگە لە وێنەی هاوڕێ و
كەسوكار و مناڵەكانی ،وا بۆ
ماوەی دە ساڵ دەچێت بیری
نایەت هیچ وێنەیەكی لەگەڵ
ئەو كەسە بەناوبانگانەدا
گرتبێت( .هێمن)ی كوڕە
گەورەی وتبووی (لەو
بڕوایەدام ئێستا ئەو توانایەی
جارانی نەمابێت ،هەر بۆیە
ئەم چەند ساڵەی دوایی
نابینین باوكم وێنەی نوێامن
پیشان بدات ،ئەوەی دەیبینین
هەر وێنە كۆنەكانە).

كەســانەی وت كــە لەســەر شــانۆكە بــوون (ببــورە بــە

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

داوای لــە هونەرمەنــدە كەمانچەژەنەكــە كــرد،

هونەرمەنــدە بەناوبانگــەدا بگرێــت كــە لــە واڵتێكــی تــرەوە بانگهێشــت
كرابــوو بــۆ شــارەكەیان ،بــەاڵم دوای تەواوبوونــی كۆنســێرتەكە ،هەرچەنــدی
كــرد و هەوڵیــدا ،ڕێگەیــان پــێ نــەدا ئــەو وێنەیــە بگرێــت .هــەر نەیزانــی
چــۆن خێ ـرا ئــەو هونەرمەندەیــان ونكــرد.
كــە تەماشــای وێنەكــەی كــرد ،ئــەوەی دەزانــی ئــەو هونەرمەنــدەی لــە
چەنــد درامــا و نواندنێكــدا بینیــوە و خەڵكیــش بــە هونەرمەندێكــی گــەورە
ناویــان دەبــرد ،بــەاڵم هیــچ بەرهەمێكــی ئــەو هونەرمەنــدەی بــە باشــی
بیرنەمــاوە .ئــەوەی بــاش لەبیــرە كــە لەنــاو بــازاڕدا بــە ڕێكــەوت چــاوی
پێكــەوت و یەكســەر ناســییەوە ،هەرچەنــدە لــەوە دەچــوو ئــەو زۆر
ئیشــی هەبێــت ،یــان وا خــۆی نیشــان دەدا ،بــەاڵم ئــەم چــووە بەردەمــی
و ســاوی كــرد و داوای ئــەوەی لــێ كــرد وێنەیەكــی لەگــەڵ بگرێــت.
لــەو كاتــەدا كەســێك بــە ئاڕاســتەی ئــەوان دەهــات ،ئــەم داوای یارمەتــی
لــێ كــرد و وتــی (ببــورە بــە ئــەرك نەبێــت وێنەیەكــان دەگریــت؟) .ئــەو
كاتــەی ئاگرەكــە كەوتــە ســەر ڕووخســاری ئەكتەرەكــە ،ئــەوەی بیركەوتــەوە
كــە ئــەم هەمــوو جارێــك دوای تەماشــاكردنی ئــەو وێنەیــە ،دەیگــوت
(زۆر ئەكتەرێكــی باشــە ،لێرەشــدا دەڵێــی ڕۆڵ دەبینێــت!) .لــە وێنەكــەدا
ئەكتەرەكــە بــە پێكەنینــەوە دەســتی ڕاســتی خســتۆتە ســەر شــانی ئــەم و
تۆزێــك ســەری هێناوەتــە پێشــەوە.
ساڵی دووەم

جگــە لــە وێنــەی هــاوڕێ و كەســوكار و مناڵەكانــی ،وا بــۆ مــاوەی دە ســاڵ
دەچێــت بیــری نایــەت هیــچ وێنەیەكــی لەگــەڵ ئــەو كەســە بەناوبانگانــەدا

ژمارە
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ئــەو توانایــەی جارانــی نەمابێــت ،هــەر بۆیــە ئــەم چەنــد ســاڵەی دوایــی
نابینیــن باوكــم وێنــەی نوێــان پیشــان بــدات ،ئــەوەی دەیبینیــن هــەر

گۆڤارێكی ئەدەبیی وەرزییە

تەمەنیــەوە باوكــم ڕووی نەیــەت داوای وێنەگرتــن لــە كەســە بەناوبانگەكان

بەناوبانگەكانــی تێدابــوو ،كەســێك نەمابــوو

بــكات).

ئــەم بناســێت و ئــەو وێنانــەی نەبینیبێــت .هــەر

 -لــەو بڕوایــەدا نیــم بــە هــۆی تەمەنــەوە بێــت ،خــۆی ناڵێــت لــە

كەســێك بهاتایــە بــۆ ماڵیــان ،پێــش ئــەوەی بــە تــەواوی

گەنجییــەوە ئــەو ئــارەزووەم هەبــووە ،ئیــر چــۆن دەتوانێــت ئێســتا وازی

چایەووكــەی بخواتــەوە ،ئەلبومەكانــی دەهێنــا و وێنــەی ئــەو كەســێتییە

لــێ بهێنێــت؟

بەناوبانگانــەی پیشــان دەدا كــە وێنــەی لەگــەڵ گرتبــوون.

 -كــوا وازی لــێ هێنــاوە ،ئــەی ئــەوە نییــە بــەردەوام تەماشــای وێنەكانــی

وێنەكــەی لەدەســت كەوتــە خــوارەوە ،كاتێــك ئاگرەكــە گەیشــتە دەمــی

دەكات و پیشــانی كەســانی تریشــی دەدات؟ مــن دەڵێــم ئێســتا بــە هــۆی

بێژەرەكــە ،كاتــی گرتنــی وێنەكــەی بیركەوتــەوە .ئــەو شــەوەی بەنێــو

تەمەنیــەوە ڕووی نایــەت ئــەوە بــكات.

ســۆپەرماركێتەكەدا دەســورِایەوە ،لــە ئاوڕدانەوەیەكــدا ئــەو بێــژەرە

 -جا تەمەن چ پەیوەندییەكی بە وێنەگرتنەوە هەیە؟

بەناوبانگــەی تەلەفزیۆنــی بینــی ،ئــەو بێــژەرەی كاتێــك بــۆ خوێندنــەوەی

 -ناڵێــم وێنەگرتــن ،مەبەســتم ئەوەیــە هەندێــك ئــارەزوو هەیــە لــە

هەواڵــەكان دەردەكــەت ،باوكــی خێــرا دەیگــوت :ئــادەی دەنگــی

تەمەنێكــدا ناتوانیــت جێبەجێــی بكەیــت.

تەلەفزیۆنەكــە زیــاد بكــەن ،بــە تەنهــا هەواڵەكانــی ئــەم بێــژەرە ڕاســن!

 -نا ئەوە نییە ،باوكم دەڵێت ئێستا كەسی بەناوبانگ نەماوە.

لەبەرخۆیــەوە وتبــووی :هــەر دەڵێــن ئــەوە چییــە بــەردەوام ئــەو

 -چــۆن كەســی بەناوبانــگ نەمــاوە؟ ئــەی ئــەو هەمــوو كەســە بەناوبانگانــە

كامێرایــەت پێیــە؟ ئێســتا ئەگــەر كامێـرام پــێ نەبوایــە ،ئــەم وێنــە گرنگــەم

چیــن كــە ئێســتا هــەن؟

لەدەســت دەچــوو .بەپەلــە چووبــووە بــەردەم بێژەرەكــە و پێــی وتبــوو

 -ئەوانە بۆ ئێمە بەناوبانگن ،الی باوكم ئەوانە بەناوبانگ نین.

حــەز دەكــەم وێنەیەكــت لەگــەڵ بگــرم .خێــرا كامێراكــەی لــە جانتاكــە

هەمــوو جارێــك كــە تەماشــای وێنەكانــی دەكــرد ،بــە جیاوازیــی شــێوە و

دەرهێنابــوو ،كوڕێــك لــەو كاتــەدا تەماشــای كەلوپەلــی دەكــرد ،ئــەم پێــی

قەبــارەی وێنەكانــدا كامێـرا جیاوازەكانــی خــۆی بیردەكەوتــەوە .بیــری دێــت

وتبــوو (ببــورە بــە ئــەرك نەبێــت وێنەیەكــان دەگریــت؟) .بێژەرەكــەش

ئــەو كاتــەی تەمەنــی بــوو بــە بیســت ســاڵ ،كامێرایەكــی جــۆری (كــۆداك)

لــە ژن و دوو مناڵەكــەی جیابووبــووەوە و تۆزێــك لەوالتــرەوە بــۆ وێنەكــە

ی هەبــوو ،ئــەوەی دوای ئــەوەی پەنجــەت پێــدا دەنــا ،خێ ـرا وێنەكــە لــە

وەســتابوو.

خــوارەوە دەهاتــە دەرەوە .دەبــوو وێنەكــەت چەنــد جارێــك ڕاوەشــاندایە،

ئــەو كاتــەی وێنەیەكــی پیشــانی كەســێك دەدا ،زۆر بــەوە دڵخــۆش دەبــوو

ئیــر وردە وردە وێنەكــە تــۆخ دەبــووەوە و بــە تــەواوی دەردەكــەوت.

كاتێــك ئــەو كەســە دەیگــوت (ئــەوە چــۆن ئــەو وێنەیــەت گرتــووە؟ چــۆن

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

(بڕواناكــەم ئەوەبێــت ،ڕەنگــە لــەم چەنــد ســاڵەی دواییــدا بــە هــۆی

كەســانی تــر دەدا كــە وێنــەی كەســێتییە

چیرۆک

وێنــە كۆنەكانــە)( .مەســتوورە)ش لــە وەاڵمــی بــرا گەورەكەیــدا وتبــووی

هەمــوو كاتێــك ئــەو ئەلبومانــەی پیشــانی
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توانیــت بگەیتــە ئــەو كەســە؟) .ئەگــەر یەكێكیــش دوای بینینــی وێنەیــەك

لــە ڕۆژنامــە و تەلەفزیۆنــدا بینیــوە و چەندیــن جاریــش گوێــی لــەوە

ئــەو كەســە بەناوبانگــەی نــاو وێنەكــەی نەناســیایە ،ئــەم زۆر تــوڕە دەبــوو،

بــووە كــە باســی شــیعرەكانیان كــردووە .هەرچەنــدە ئــەم لــە شــیعرەكانی

بــە گاڵتەپێكردنــەوە دەیگــوت (بــە ڕاســت ئــەو پیــاوە بەناوبانگە ناناســیت؟

ئــەو تێنەدەگەیشــت ،بــەاڵم دەیزانــی شــاعیرێكی بەناوبانگــە .هــەر كــە

باشــە تــۆ لــە كــوێ دەژیــت و كــێ دەناســیت؟).

شــاعیرەكە لەگــەڵ دوو كەســی تــردا هاتنــەدەرەوە ،بەپەلــە چووبــووە

لــە تەماشــاكردنی وێنەیەكــدا ئــەو كاتــەی ئاگــر گەیشــتە چــاوی ئەو كەســە،
هەســتی كــرد وێنەكــە زۆر بــە خێرایــی دەســووتێ .ئــەوەی بیركەوتــەوە
كــە ئــەو سیاســییە لــە كۆڕەكــەدا زۆر بــە حەماســەت قســەی دەكــرد،
هەمیشــە وابــوو ،لــە ڕادیــۆ و تەلەفزیۆنــدا ،تەنانــەت لــە چاوپێكەوتنــی
ڕۆژنامەكانیشــدا بــە ڕووخســار و دەســتجواڵندنی لــە وێنەكانــدا ،دیاربــوو
بــە حەماســەت قســە دەكات .ئــەم ئێســتا ئــەوەی بیرناكەوێتــەوە ئــەو
سیاســییە لــەو كــۆڕەدا باســی چــی كــردووە ،بــەاڵم هــەر ئەوەنــدەی لەبیــرە
كاتێــك كۆڕەكــە تەواوبــوو ،هەرچەنــدە پاســەوانەكانی پاڵیــان پێوەدەنــا،
هەرچۆنێــك بــوو خــۆی گەیانــدە بەردەمــی و پێــی گوتبــوو حــەز دەكــەم
وێنەیەكــت لەگــەڵ بگــرم .كەســێك كــە لەوێــدا وەســتابوو ،پێدەچــوو باســی
كۆڕەكــە بــكات ،ئــەم خێـرا كامێراكــەی دابــووە دەســتی و گوتبــووی (ببــورە
بــە ئــەرك نەبێــت وێنەیەكــان دەگریــت؟).
وێنەیەكــی تــری بــە دەســتەوە گــرت و پــاش تۆزێــك تەماشــاكردن
هەڵیدایــە ئاگرەكــەوە ،ئــەو كاتــەی گــڕ لــە جانتــای شــاعیرەكە بەربــوو،
ساڵی دووەم

بــە تــەواوی ئــەو ڕۆژەی بیركەوتــەوە كــە وێنەكــەی تێــدا گــرت .بــۆ
ماوەیــەك لەبــەردەم چایخانەیەكــدا چاوەڕوانــی ئــەو شــاعیرەی كــرد،

ژمارە

تــا بێتــە دەرەوە و وێنەیەكــی لەگــەڵ بگرێــت .ئــەو كاتــەی بــە بــەردەم
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چایخانەكــەدا تێپــەڕی ،بــە ڕێكــەوت تەماشــای نــاو چایخانەكــەی كــرد،
خێــرا ئــەو شــاعیرە بەناوبانگــەی ناســییەوە كــە زۆر جــار وێنــەی ئــەوی

گۆڤارێكی ئەدەبیی وەرزییە

بــە ئــەرك نەبێــت وێنەیەكــان دەگریــت؟) .كاتێــك بــۆ وێنەكــە وەســتان،

نزیــك خۆیانــی وتبــوو (ببــورە بــە ئــەرك نەبێــت

شــاعیرەكە جانتاكــەی كــردە باوەشــی و هــەردوو دەســتی ڕاســت و چــەپ

وێنەیەكــان دەگریــت؟) .پــاش وێنەكــە ،خێــرا

بەژێــر جانتاكــەوە گرتبــوو.

داوای لــە هونەرمەندەكــە كردبــوو كــە بــە تەنهــاش

ئێســتا تەمەنــی شەســت ســاڵە و لــە تەمەنــی بیســت ســاڵییەوە ئــەو

وێنەیەكــی لەگــەڵ بگرێــت.

ئــارەزووەی هەبــووە كــە وێنــە لەگــەڵ كەســە بەناوبانگەكانــدا بگرێــت.

وێنــەی دوای ئــەوەی بــە شــێوەیەك فڕێــدا ،كــە بەشــی خــوارەوەی كەوتــە

وێنــەی زۆر بــوو ،بــەاڵم ئــەو وێنانــەی لەگــەڵ كەســە بەناوبانگەكانــدا

ســەر ئاگرەكــە و هــەر كــە ئاگرەكــە لە قاچــی وەرزشــكارەكە بەربــوو ،ڕۆژی

گرتبوونــی ،لــە حــەوت ئەلبومــی گــەورەدا كــۆی كردبوونــەوە .لــەم چەنــد

وێنەگرتنەكــەی بیركەوتــەوە .ئەگەرچــی ئــەوەی دەزانــی لــەو كاتــەدا ئــەو

ســاڵەی دواییــدا زۆر بــە كەمیــی وێنــەی گرتــووە ،ئــەو ئێســتا توانــای

وەرزشــكارە یاریــی نەدەكــرد و بەتەمــەن بــوو ،بــەاڵم ئــاگاداری ئەوەبــوو

ئــەو كاتــەی نەمــاوە ،لــە الیەكــی تریشــەوە هەمــوو جارێــك دەیگــوت

كــە ئــەو وەرزشــكارە ناوبانگێكــی زۆری هەیــە و زۆربــەی خەڵكــی شــار

(ئێســتا كــوا كەســی وا بەناوبانــگ هەیــە تــا وێنەیــان لەگــەڵ بگریــت؟

دەیناســن .هــەر بۆیــە كاتێــك لەســەر ســوچی چوارڕیانی ناوەڕاســتی شــاردا

بەناوبانگــەكان هەموویــان مــردن).

وەرزشــكارەكەی بینــی لەگــەڵ چەنــد كەســێكدا وەســتابوو ،بــە خێرایــی

دوای ئــەوەی وێنەكــەی هەڵدایــە ئاگرەكــەوە ،بــە تــەواوی ئــەوەی

چــووە بەردەمــی و داوای لــێ كــرد وێنەیەكــی لەگــەڵ بگرێــت .كامێراكــەی

بیركەوتــەوە ،كــە بــە هــۆی هاوڕێیەكییــەوە بــۆ بینینــی ئــەو پیشــانگەیە

دایــە دەســتی یەكێــك لــەو كەســانەی لەگــەڵ وەرزشــكارە بەناوبانگەکــەدا

چووبــوو ،وەســفەكانی هاوڕێكــەی بــۆ ئــەو هونەرمەنــدە شــێوەكارە،

بــوون و پێــی وتبــوو (ببــورە بــە ئــەرك نەبێــت وێنەیەكــان دەگریــت؟).

وایكــرد ئــەم وێنــە گرنگــەی لــێ بكەوێتــەوە .هاوڕێكــەی وتبــووی ئــەم

وێنەیەكــی تــری لەدەســت كەوتــە خــوارەوە ،هێڵــی ئاگرەكــە گەیشــتە

هونەرمەنــدە شــێوەكارێكی زۆر گــەورە و بەناوبانگــە و پیشــانگەی لــە

قوڕگــی گۆرانیبێژەكــە ،كتوپــڕ ئــەو ســەیرانەی بیركەوتــەوە كــە وێنەكــەی

زۆر واڵتــی جیهــان كردووەتــەوە .ئەگەرچــی ئــەم لــەو پیشــانگەیەدا بــە

تێــدا گــرت .هەرچەنــدە ئــەو دوو هاوڕێیــەی لــە ســەیرانەكەدا لەگەڵیــدا

ڕوانینــی خــۆی جگــە لــە كۆمەڵێــك ڕەنگــی تێكەڵك ـراو ،هیــچ تابلۆیەكــی

بــوون ،پێیــان وتبــوو بــاش نییــە ئــەو داوایــە لــەم شــوێنەدا بكەیــت ،بــەاڵم

نەبینــی جێگــەی ســەرنج بێــت ،بــەاڵم لەژێــر كاریگەریــی هاوڕێكەیــدا

ئــەم گوێــی بــە قســەكانی ئــەوان نەدابــوو .ئەگەرچــی لــە ســەرەتادا تۆزێــك

داوای لــە هونەرمەندەكــە كــرد وێنەیەكــی لەگــەڵ بگرێــت .كاتێــك دەســتی

دوودڵ بــوو ،بــەاڵم وتبــووی مــن لــە كــوێ جارێكــی تــر وا ڕێدەكەوێــت

هونەرمەندەكــە لــە ئاگرەكــەدا ســووتا ،بیــری ئــەوەی كەوتــەوە كــە لەبــەر

ئــەو گۆرانیبێــژە بەناوبانگــە بــەم شــێوەیە ببینمــەوە؟ ئەویــش لەگــەڵ دوو

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

یەكێــك لــەو دوو كەســەی لەگــەڵ شــاعیرەكەدا بــوون ،وتبــوو (ببــورە

وێنەكــەدا بێــت ،ئــەم ناچــار بــە كەســێكی

چیرۆک

بەردەمــی و پێــی وتبــوو حــەز دەكــەم وێنەیەكــت لەگــەڵ بگــرم .بــە

ئــەوەی هاوڕێكەشــی حــەزی دەكــرد لــە
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هاوڕێیــدا لــە دەوری مێزێكــی بچــوك دانیشــتبوون .چــووە نزیكیانــەوە

 -ئــەو وێنەیــەی (پــوورە ڕوونــاك)ت بینیــوە كــە الی ســاج و پەرەمێزەكــەوە

و لــە بەینــی دوو كەســەكەی تــرەوە و ڕووە و گۆرانیبێژەكــە ســاوی لــێ

دانیشــتووە و پنەیەكــی لەبەردەمدایــە و نــان دەكات؟

كردبــوون و داوای ئــەوەی كردبــوو وێنەیەكــی لەگــەڵ بگرێــت .كامێراكــەی

 -بەڵێ لەو وێنەیەدا پوورم چەند گەنجە.

بــۆ یەكێــك لــە هاوڕێكانــی گۆرانیبێژەكــە ڕاگرتبــوو ،زۆر لەســەرخۆ و تۆزێك

 -ئەی وێنەكەی (هونەر)ی خاڵم كە تەمەنی پێنج ڕۆژە؟

بــە شــەرمەوە وتبــووی (ببــورە بــە ئــەرك نەبێــت وێنەیەكــان دەگریــت؟).

 -بێگومان ئەوە زۆر جوانە ،ئێستا (هونەر) تەمەنی سی ساڵە.

لەگــەڵ ئــەوەی وێنــەی زۆر جــوان و سەرنجڕاكێشــی بنەماڵــە و هاوڕێكانــی

لەگــەڵ فڕێدانــی وێنەیەكــی تــردا بــۆ نێــو ئاگرەكــە ،بــۆ ســاتێك تەماشــای

لــە چەنــد ئەلبومێكــدا كۆكردبــووەوە ،بــەاڵم ئەوانــەی پشــتگۆی خســتبوو،

ئاســانی كــرد و هەســتی كــرد كــە دنیــا بــە تــەواوی ڕوونــاك بووەتــەوە.

هــەر بــە تەنهــا گرنگیی بە وێنــەی كەســێتییە بەناوبانگەكان دەدا .شــەوێكی

كاتێــك چــاوی بــۆ ســەر وێنەكــە گواســتەوە و ئاگرەكــە گەیشــتە ســەر

زســتان كاتێــك باســی وێنەكانــی باوكیــان دەكــرد( ،هێمــن) وتبــووی (نازانــم

مشــكییەكەی ،ئــەو پێشــنیوەڕۆ ســاردەی بیركەوتــەوە كــە لەنــاو بــازاڕدا

باوكــم ئــەو وێنــە جوانانــەی بــۆ وا فەرامــۆش كــردوون؟)( .مەســتوورە)

ئــەو كەســێتییە نــاودارەی بینــی و خێـرا بــەرەو ڕووی چــوو .ئــەم یەكســەر

وتبــووی (بڕواناكــەم ئێســتا بیــری ئــەو وێنانــەی مابێــت ،ماوەیەكــی زۆرە

ناســییەوە ،زۆربــەی خەڵكــی شــار ئــەو پیاوەیــان دەناســی ،كــە مشــكییەكی

تەماشــای نەكــردوون).

دەبەســت و هەمیشــە ڕێكپــۆش و پاكوتەمیــز دەردەكــەوت .لــە هەمــوو

 -باوكــم زۆر ســەیرە ،ئــەو هەمــوو وێنــە كــۆن و جوانانــەی بنەماڵــە و

پرســەیەكدا دەتبینــی ،هــاوكاری وەرزشــكاران و هەمــوو ئەوانــە بــوو

هاوڕێكانــی هەیــە ،ئەلبومەكانیــان زۆر كۆنــن و هەندێكیشــیان دڕاون ،بەاڵم

كــە دەیناســین .ئەوەشــی بیــرە كــە لــە وەاڵمــی داواكــەی ئەمــدا بــۆ

هــەر گرنگیــی بــە وێنــەی ئــەو كەســانە دەدات و بــەردەوام ئەلبومەكانیــان

وێنەگرتنەكــە ،ئــەو وتــی (بەســەرچاو بــە خۆشــحاڵییەوە) .ئەمیــش بەپەلــە

دەگۆڕێــت.

كامێراكــەی بــۆ كەســێك ڕاگــرت كــە لەوێــوە تێدەپــەڕی و وتبــووی (ببــورە

 -بە مەرجێك وێنەكانیشیان بە ئەندازەی وێنەكانی خۆمان جوان نین.

بــە ئــەرك نەبێــت وێنەیەكــان دەگریــت؟).

 -جوانــی چــی ،لــە هەمــوو وێنەكانــدا بــەزۆر خــۆی خســتۆتە پەنــا

لەگــەڵ تەماشــاكردنی وێنەیەكــی تــردا ،ئــەو زەحمەتــە زۆرەی بیركەوتــەوە

ساڵی دووەم

كەســێكەوە و وێنەكــە گیــراوە.

لــە گرتنــی ئــەو وێنەیــەدا بینیبــووی .ئــەو بەیانییــە بــە ڕێكــەوت كاتێــك

 -هەمووشــیان لەیــەك دەچــن ،ئەگــەر بەپەلــە تەماشــایان بكەیــت ،بــە

لــە مــاڵ هاتــەدەرەوە و دەیویســت بچێــت بــۆ بــازاڕ ،كامێراكــەی لەگــەڵ

ژمارە

تەنهــا چــاوت لەســەر باوكــم دەبێــت و چەنــد وێنەیەكــی دەبینــی لــە

خــۆی نەبــرد .ئــەو كاتــەی تۆزێــك لــە ســەروو ماڵــی خۆیانــەوە لەســەر

تەمەنــی جیــاوازدا و بــە چەنــد جلوبەرگێكــی جیــاوازەوە.

زەوییەكــی فراوانــی بەتــاڵ قەرەباڵغییەكــی بینیبــوو ،چووبــووە پێشــەوە

 -تۆ ڕاست دەكەیت هەر وێنەكانی خۆمان جوانن.

و پرســیاری كردبــوو .ئێســتا بیــری ئــەوەی نەمــاوە كــە كۆبوونــەوەی ئــەو

6

کانونی
یەکەم
2017

244

گۆڤارێكی ئەدەبیی وەرزییە

وەاڵمــی كەســەكەدا دەســت بــە چەپڵەلێــدان كــرا .دواتــر كەســێك لــە

بوایــە ،ئــەو چەنــد ڕۆژەی چاوەڕێــی شــتنەوەی

شــوێنێكی تۆزێــك بەرزتــر لــە ئاســتی خەڵكــە وەســتاوەكەوە دەســتی كــرد

وێنەكانــت دەكــرد ،شــەوان بــە تــەواوی خــەوت لــێ

بــە قســەكردن ،خێـرا لــە دوورەوە ئــەو وەزیــرەی ناســییەوە كــە ناوبانگێكــی

نەدەكــەوت .هــەر بیــرت دەكــردەوە و خەیاڵــت الی

زۆری هەبــوو .ئــەم نازانێــت ئــەو كاتــەی وێنەكــەی لەگــەڵ گرتبــوو ،ئــەو

ئــەوە بــوو كــە بڵێــی وێنــەكان جــوان دەربچــن؟).

وەزیــری چ وەزارەتێــك بــووە ،چونكــە ئــەو كەســە چەنــد جارێــك وەزارەتــی

زۆر جــار ئەگــەر كات و شــوێنی وێنەگرتنەكــە ئاســایی بوایــە و بــوار

جیــاوازی وەرگرتبــوو .ئــەوەی لەوێــدا بــە خەیاڵیــدا هاتبــوو ،ئــەوە بــوو

هەبوایــە ،داوای لــەو كەســە دەكــرد كــە چەنــد وێنەیــەك بگرێــت ،چونكــە

بەپەلــە گەڕابــووەوە بــۆ ماڵــەوە و كامێراكــەی هێنابــوو ،بۆ ئــەوەی وێنەیەك

هەنــدێ جــار وێنەیــەك بــاش دەرنەدەچــوو .ئەگــەر زیاتــر لــە وێنەیــەك

لەگــەڵ ئــەو وەزیــرەدا بگرێــت .پێــی وابــوو دەرفەتێكــی وا پەیــدا نابێتــەوە،

بێــت ،دەتوانێــت وێنــە جوانەكەیــان هەڵبژێرێــت .ناخۆشــرین كاتیــش

هەربۆیــە بــە كامێراكەیــەوە بــە خێرایــی دەڕۆیشــت و دوعــای دەكــرد

بــە الی ئــەوەوە ئــەو كاتــە بــوو كــە فیلمــی كامێراكــەی دەســووتا و هیــچ

ئــەو وەزیــرە قســەكانی تــەواو نەكردبێــت .وێنەكــەی خســتە ئاگرەكــەوە،

وێنەیــەك دەرنەدەچــوو .یــان جــاری وا هەبــوو چەنــد وێنەیــەك دەســووتا.

بــە ســووتانی بۆینباخــی وەزیرەكــەدا ،ئەوەشــی بیركەوتــەوە كــە ئــەو

(ئێســتا ئــەو كێشــانە نەمــاوە و بــە هــۆی ئــەم كامێـرا تازانــەوە دەتوانیــت

كاتــەی ئــەم گەیشــتە نــاو خەڵكەكــە ،تەماشــای كــرد وەزیرەكــە كۆمەڵێــك

لــە كاتــی وێنەگرتنەكــەدا ،بزانیــت وێنەكــە بــاش دەرچــووە یــان نــا) .بــەاڵم

پاســەوان دەوریــان داوە و بــەرەو ئۆتۆمبێلەكانــی دەڕوات .لەگــەڵ ئــەوەی

كاتێــك ئــەم كامێرایانــە هاتــن ،ئــەم وەك جــاران تاقەتــی وێنەگرتنــی نەمابو.

پاســەوانەكان ڕێگرییــان كردبــوو ،بــەاڵم هەرچۆنێــك بــوو خــۆی گەیاندبــووە

شــەوێك دوای ئــەوەی وێنــەی خــۆی لەگــەڵ كەســێیتییە بەناوبانگەكانــدا

وەزیرەكــە و بــە هەناســەبڕكێوە داوای ئــەوەی لــێ كردبــوو وێنەیەكــی

پیشــاندان ،لەســەر داوای مامــی (مەســتوورە) ئەلبومەكانــی خۆیانــی

لەگــەڵ بگرێــت .كامێراكــەی دابــووە دەســت یەكێــك لــە پاســەوانەكان و

هێنــا و لەبــەردەم (مامــە جەمال)یــدا داینــا .لــە كاتــی هەڵدانــەوەی

وتبــووی (ببــورە بــە ئــەرك نەبێــت وێنەیەكــان دەگریــت؟).

ئەلبومەكانــدا و دوای ئــەوەی تەماشــای چەنــد وێنەیەكــی كۆنــی بنەماڵــە

لــەم دواییانــەدا هەمــوو جارێــك لەنــاو هاوڕێكانیــدا دەیگــوت (ئــەم كامێـرا

و دراوســێكانیان كــرد ،بــە زەردەخەنــەوە بــە براكــەی وتبــوو (كەمــال پێــت

تازانــە زۆر باشــن ،خۆزگــە جارانیــش لــەم كامێ ـرا تازانــە هەبوایــە ،ئێســتا

ناخــۆش نەبێــت ئــەوە دەڵێــم ،دەزانــم ئــەو وێنانــەی پێشــووت خۆشــر

چوارئەوەنــدەی تــر وێنــەم دەبــوو ،هیــچ وێنەیەكیشــم نەدەســووتا .جــاران

دەوێــن ،بــەاڵم بــڕوا بكــە ئــەم وێنانــە زۆر لەوانــی تــر جوانــرن).

دەبوایــە فیلمەكــەت بربدایــە بــۆ تاقیگەیــەك و چەنــد ڕۆژێــك چاوەڕێــت

 -ئــەو وێنانــەی ئێســتا تــۆ تەماشــای دەكەیــت ،زۆربــەی خــۆم گرتوومــن،

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

بــەردی بناغــەی چ پرۆژەیــەك بــووە ،ئــەوەی لەبیــری مــاوە ئەوەیــە لەگــەڵ

ئەگــەر لــە فیلمێكــدا وێنــەی گرنگــی تێــدا

چیرۆک

ژمارەیــە لــە خەڵــك و بوونــی چەنــد پاســەوانێك بــە چەكــەوە بــۆ دانانــی

بكردایــە تــا وێنەكانــت دەردەچــوون.
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بــەاڵم وێنەكانــی تــر هــەر یەكەیــان كەســێك گرتوویەتــی.

ئــەوەی ئەلبومەكانــی كۆكــردەوە ،لەبەرخۆیــەوە وتــی (ڕاســتە مــن هەمــوو

 -ڕەنگــە لەبــەر ئــەوەش بێــت كــە لــەم وێنانــەدا زۆر بــە كەمیــی وێنــەی

ئــەو كەســە ناودارانــە دەناســم كــە وێنــەم لەگــەڵ گرتــوون ،بــەاڵم خــۆ

خۆتــی تێدایــە ،بــەاڵم وێنەكانــی تــر هەمــووی خۆتــی تێدایــە.

هیــچ یەكێــك لەوانــە مــن ناناســێت!).

 -نــا لەبــەر ئــەوە نییــە ،زیاتــر لەبــەر ئــەو كەســانەیە كــە وێنــەم لەگــەڵ

دوای ئــەوەی لــەو بەیانییــە زووەدا هەمــوو وێنەكانــی ئــەو حــەوت

گرتــوون.

ئەلبومــەی ســووتاند و دڵنیابــوو لــەوەی كــە جگــە لــە وێنــە ئاســاییەكانی

 -ئــەوە وێنــەی ســەیرانەكەی دوای هەرەســهێنانی شۆڕشــە ،ســەیركە

تــر ،هیــچ وێنەیەكــی لەگــەڵ كەســە بەناوبانگەكانــدا نەمــاوە ،چــووە

(ســاالر) چەنــد بچوكــە بــە باوەشــی (نــازدار)ەوە ،ســاالر خــۆی ئــەم

ژوورەوە و لەســەر جێگەكــەی ڕاكشــا و بــە قووڵــی خــەوی لێكــەوت.

وێنەیــەی بینیــوە؟
 ئێســتا بیــرم كەوتــەوە ،ڕۆژێــك بینیبــووی و داوای كردبــوو وێنەكــەی بــۆبگرمــەوە .خــۆ هەمــوو فیلمەكانــم مــاوە ،بــەاڵم ئەوەنــدە زۆرن ناتوانــم وا
زوو بیدۆزمــەوە .كــە ڕۆشــتیتەوە پێــی بڵــێ مامــت بیــری مــاوە و هــەر
بــۆی دەگرمــەوە.
 باشــە وێنەیەكــی زۆری ئــەو چەنــد مانگــەی تێدایــە كــە چوونــەوە شــاخ،بــۆ ئەوانەیــان بــۆ ناگریتــەوە و بۆیــان نابەیــت؟
 ئێســتا ئــەوان كــوا گــوێ بــەو شــتانە دەدەن ،جگــە لــەوەش مــن ئــەووێنانــەم بــۆ خــۆم گرتــووە.
زۆر بــە الیــەوە ســەیر بــوو ،چــۆن ئــەو هەمــوو ســاڵە وێنــەی گرتــووە و
ساڵی دووەم

لــە ئەلبومــدا ڕێكیخســتوون و پیشــانی خەڵكــی داون ،خەیاڵــی بــۆ ئــەو
ڕوانینــەی ئەمشــەو نەچــووە كــە بــە ڕێكــەت بــە بیریــدا هــات؟ نــە هیــچ

ژمارە

كەســێك ئــەوەی پــێ وتــووە و نــە خۆشــی ڕۆژێــك لــە ڕۆژان بیــری لــە

6

کانونی
یەکەم
2017

246

بیرۆكەیەكــی لــەو شــێوەیە كردووەتــەوە .ئەمشــەو دوای ئــەوەی لــە
تەماشــاكردنی وێنــەی ئــەو كەســە بەناوبانگانــەدا مانــدوو بــوو ،پــاش

گۆڤارێكی ئەدەبیی وەرزییە
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دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

لــە ســلێمانی لەدایكبــووە و ســاڵی  1994یەكــەم بەرهەمــی باڵوكردۆتــەوە .جگــە لــە چەندیــن وتــار و
لێكۆڵینــەوە لــە ڕۆژنامــە و گۆڤارەكانــدا ،وەك كتێــب ئــەم بەرهەمانــەی بــە چــاپ گەیانــدووە:
 -1مێژووی سەرهەڵدانی ڕۆمان -لێكۆڵینەوە-2004
 -2یادەوەرییەكانی كۆاڵنێكی خاپووركراو -كۆمەڵە چیرۆك2006 -
 -3الغرفــە التــی انتحــر فیهــا صدیقــی -پێنــج چیــرۆك و چــوار لێكۆڵینــەوە بــە زمانــی عەرەبــی چاپكراوە-
علــی حســن فــواز ،جاســم عاصــی ،ناجــح المعمــوری).
 -4خۆڵەمێشی ناودارەكان -كۆمەڵە چیرۆك -ناوەندی غەزەلنووس-2017
ســاڵی  1999لــە چوارەمیــن فێســتیڤاڵی گەالوێــژدا چیرۆكــی (ئــەو ژوورەی هاوڕێكــەم خــۆی تیــا
كوشــت) خەاڵتــی یەكەمــی چیرۆكــی بەدەســت هێنــا ،ئــەم چیرۆكــە جگــە لــە زمانــی عەرەبــی ،كــراوە
بــە فارســی و لــە كتێبێكــدا چــاپ كــراوە.
ســاڵی  2004خەاڵتــی باشــترین كتێبــی لێكۆڵینــەوەی ســاڵی بــۆ كتێبــی (مێــژووی ســەرهەڵدانی
ڕۆمــان) پێبەخشــراوە.
مــاوەی ( )10ســاڵ لــە (ئــەدەب و هونــەر)ی كوردســتانی نــوێ كاری كــردووە و دواتــر بۆتــە
لێپرســراوی ئــەو پاشــكۆیە و پاشــان وازی هێنــاوە.
ئێستا لە دەستەی بااڵی بنكەی ڕووناكبیریی گەالوێژە و لێپرسراوی (فێستیڤاڵی گەالوێژ)ە.

چیرۆک

لێكۆڵینــەوەكان چــوار نووســەری عــەرەب نووســیویانە ،كــە ئــەم نووســەرانە بــوون (فاضــل ثامــر،

مشكه

دهشتهكییهكان
شهوانه دهنوون

ن .فۆڵڤگانگ بۆرشێرت
پهنجهرهیهكــی بهتــاڵ ،نقوومبــوو لــه خــۆری دهم ئێــواره ،بــه تیــرۆژی ســووری
مهیلهوشــینهوه لــه دڵــی دیــواره تهنیاكانــهوه باوێشــكهی دهدا ،ههورێكــی تۆزاویــی
لهنێــو پاشــاوهی دوكهڵكێشــهكانهوه هاژوهــووژی بــوو و بیابانــی وێرانــهش ســهرخهوی
دهشــكاند.
چاوهكانــی داخرابــوون و دنیــا تاریكــر دهبــوو ،لهپــڕ ههســتی ب ـه هاتنــی كهســێك كــرد،
بێدهنــگ و ئــارام لــه بهردهمیــدا وهســتا .بیــری كــردهو ه لهكۆتاییــدا دۆزیمنــەوه .بــهاڵم
ئهودەمــهی چــاوی ترووكانــد ،تهنیــا دوو القــی بینــی بــه دوو پێــی كهوانهییــهوه لهنێــو
شـهرواڵ ه كۆنێــك .بهجۆرێــك كـه دهكـرا لهنێوانیـهوه بــۆ دوور بڕوانێــت .بوێریــی بهخــۆ دا،
تهماشــایهكی ســهرهوهی كــرد و پیرهپیاوێكــی دیــت .پیــاوه چهقۆیــهك و ســهبەتهیهكی
بهدهســتهوه بــوو ،نووكــی سهرپهنجهكانیشــی خــۆاڵوی بــوو.
پرسیی« :تۆ لێره دهنووی ،ها؟» له سهرهو ه له شێواویی پرچی نواڕی.
یۆرگن دوای ئهوهی له نێو القهكانی كابراوه سیلهیهكی خۆری كرد ،گوتی؛
«نا ،من نانووم ،كاری من لێره پاسهوانییه».
كابرا سهری ڕاوهشاند و گوتی:

و  .لە فارسییەوە /شنه نوری

ساڵی دووەم

ژمارە
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« كهواته بۆیه ئهم تێاڵ زلهت ههڵگرتووه».

بیســتوحهوت ،هــهر خــۆم ئهمزانــی».

یۆرگن ئازایانه وهاڵمی دایهوه

كابرا گوتی« :تهواوه ،منیش ڕێك ههر ئهوهنده كهروێشكم ههیه».

«بهڵێ»

یۆرگن به بێبڕواییهوه پرسیی « :بیستوحهوت؟»

ئینجا تێاڵكهی تووند له دهستیدا گوشی.

«بهچاوانــی خــۆت ســهیری بكــه ،زۆربهیــان هێشــتا بهچكــهن ،دهتــهوێ

«حهزهكهم بزانم ،لێره پاسهوانیی چی دهكهی؟»

بیبینــی؟»

«نایڵێم ».تێاڵكهی توند گوشی.

یۆرگن به ترسهوه وهاڵمی دایهوه« :نا ،من دهبێت پاسهوانیی بكهم».

«دیــاره پاســهوانیی پــاره دهكــهی؟ ،هــا؟» پیاوهكــه ســهبهتهكهی لهســهر

پیاوهكه گوتی «ههمیشه! تهنانهت شهوانیش پاسهوانی دهكهی؟»

زهوییهك ـه دانــا و ئهمالوئ ـهوالی چهقۆك ـهی ب ـه ش ـهرواڵهكهی ســڕی.

یۆرگــن لهنێــوان قاچــه الرهكانــی پیاوهكــهوه ههتــا ســهرهوهی ڕوانــی،

یۆرگن لەبەرخٶوە گوتی« :نا ،پارهیهك له گۆڕێدا نییه ،شتێكی تره».

پاشــان ب ـه ئارامــی گوتــی« :ل ـه یهكش ـهممهی پێشــووهوه ههتاكــو ئێســتا»

«دهی ،كهوایه چییه؟»

«بهاڵم ئهی ناچیتهوه ماڵێ؟ خۆ قابیله هیچیش نهخۆی؟»

«نایڵێم ،شتێكه ئیرت».

یۆرگــن بــ ه تێاڵكــهی دهســتی بهردێكــی ههڵدایــهوه و پارچــه نانێــك و

«دهی ئهگــهر پێــم نهڵێیــت ،منیــش ناڵێــم لــه ســهبهتهكهمدا چــی

قوتویهكــی تهنهكــهی دهرخســت.

ههیــه« .پیاوهكــه پێیهكانــی لهســهر ســهبهتهكه دانــا و چهقۆكــهی

پیاوهكه پرسیی »:جگهره دهكێشیت؟ سهبیلت پێیه؟»

ههڵگــرت.

یۆرگــن تێاڵكــهی دهســتی گوشــیهوه و بــه ئازاییــهوه گوتــی« :جگــهره

یۆرگــن بــه گرنگیپێنهدانــهو ه گوتــی « :مهیڵــێ ،مــن دهزانــم چ

دهپێچمــهوه ،حــهزم لــه ســهبیل نییــه«

لهســهبهتهكهدایه ،گژوگیــای كهروێشــكه« كابــرا بــه سهرســووڕمانهوه

كابــرا بهســهر ســهبهتهكهدا نووشــتایهوه« ،بهداخــهوه! دهتتوانــی

گوتــی « :ئافهریــن! چ كوڕێكــی ئــازا و وشــیاری! تهمهنــت چهنــده؟»

بهئاســانی كهروێشــكهكان ببینــی ،بهتایبــهت بهچكــهكان .دهكــرا

«نۆ ساڵ»

دانهیهكیشــیان بۆخــۆت ههڵبژێــری ،بــهاڵم خــۆ تــۆ ناتوانــی ئێــر ه جــێ

« ئافهریــن! ئافهریــن! ك ـه نــۆ ساڵیشــی ،دهی كهوات ـه ئهگ ـهر ئــازای ســێ

بهێڵــی».

لێكدانــی نــۆ بكهیــن دهكات ـه چهنــد ،هــا»

یۆرگن به نائومێدییهوه گوتی»:ئا ،بهڵێ ناتوانم».

یورگــن گوتــی «ئاســانه ».ئینجــا بــۆ ئــهوهی كاتێكــی زیاتــری ههبێــت،

كابرا سهبهتهكهی داناو قیافهی ڕیك كردهوه.

گوتــی« :ئهمــه هــهر وهكــو ئاوخواردنهوهیــه ».دیســانهوه لهنێــو

«باشــه ،بهداخــهوه كــه پێویســته لێــره مبێنیتــهوه!» دواتریــش بهنیــازی

القهكانــی پیاوهكــهوه نــواڕی و گوتــی « :ســێ لێكدانــی نــۆ ،دهبێتــه

ڕۆیشــن پشــتی كــرده یۆرگــن.

دهڵێــم لێــره پاس ـهوانیی چــی دهك ـهم؛ مــن لهب ـهر مشــكه دهشــتهكییهكان

ئهمــهش نهزانێــت ،هــهر مامۆســتایهكی

لێــرهم».

خاسـه .مشــكه دهشــتەكییهكان شـهوان دهخـهون.

پیــاوه پێیــه چهمــاوهكان ههنگاوێــك گهڕانــه دواوه « .لهبــهر مشــكه

شـهوان دهتوانــی بـه ئارامــی بچیتـهوه ماڵــێ ،ئـهوان

د هشــتهكییهكان؟!»

ههمیش ـه ش ـهوان دهخ ـهون ،ه ـهر ئهودهم ـهی دنیــا

«بهڵــێ» چونكــه جهســتهی مــردووهكان دهخــۆن ،هــی مرۆڤــهكان،

تاریك دهبێـــت».

خواردنهكهیــان

ئهوهیــه».

یۆرگــن بــه تێاڵكــهی دهســتی ههنــدێ چاڵوچۆڵــی بووكــی لــه

«مامۆستاكهمان»

ههمــوو چرپــای كچكۆك ـهن ،ههموویــان چرپــای گچكۆك ـهن ».پیاوك ـه ل ـه

پیاوهكــه پرســی« :كهواتــه تــۆ پاســهوانیی مشــكه دهشــتهكییهكان

كاتــی جواڵنــی پێی ـه كهوانهییهكانیــدا ،گوتــی :د هزانــی چــی ،ئێســتا دهڕۆم

دهكــهی!»

خــواردن دهدهم ب ـه كهروێشــكهكان ،ئهودهم ـهی دنیــا تاریــك بــوو ،دێــم

«لهڕاســتیدا چاودێــری ئ ـهوان ناك ـهم!» پاشــان زۆر ب ـه ئارامیی ـهوه گوتــی:

لهگــهڵ خۆمــدا دهتبــهم ،ڕەنگــه یهكێكیشــیانت پــێ بــدهم ،یهكێــك لــه

« پاســهوانیی براكــهم دهكــهم ،ئــهو لــهو ژێرهیــه ،لــهوێ ».یۆرگــن بــه

بهچكــهكان ،چ دهڵێــی؟

تێاڵكـهی دهســتی دیــواره داڕووخاوهكـهی پیشــان دا .گوتــی« :بۆمــب بـهر

یۆرگــن ل ـه نێــو خاكوخۆڵهك ـهدا چاڵۆچك ـهی دروســت دهكــرد ،بیــری ل ـه

خانووهكــهی ئێمــه كــهوت ،ئهونــاوه تاریــك و تهریــك بــوو ،ئــهو هــهر

كهروێشــكه ســپی و خۆڵهمێشــییهكان دهكــردهوه .بــه ماندوێتییــهوه

ل ـهوێ بــوو ،ئێم ـه هاوارمــان كــرد ،ئ ـهو زۆر ل ـه مــن گچكهتــر بــوو ،ه ـهر

گوتــی« :نازانــم ».و ڕوانینــی ل ـه نێــو پــێ چهماوكان ـهوه ب ـهرهو س ـهرهوه

چوارســاڵێك دهبــوو ،بێگومــان هێشــتا هــهر لهوێیــه .زۆر گچكهتــر ه لــه

بــرد « :بهڕاســتی شــهوانه دهخــهون ،هــا؟»

مــن».

پیاوهكــه بــه پاشــاوهی دیــواره ڕووخاوهكانــدا ســهركهوت و بــهرهو

كابــرا تهماشــای قــژە ئاڵۆزكاوهكــهی كــرد ،پاشــان لهپــڕ گوتــی« :باشــه،

شــهقامهكه بــهڕێ كــهوت .لهوێنــدهرهوه گوتــی « :بێگومــان كــه

ئــهی مامۆســتاكهتان پێتانــی نهگوتــووه مشــكه دهشــتهكییهكان شــهوانه

دهخــهون ،ئهگــهر مامۆســتاكهت ئهمــهی نهزانیــوه ،باشــره بچێـــت

دهخ ـهون؟»

كڕوكاســهی كــۆ بكاتــهوه».

یۆرگــن ب ـ ه هێواشــی گوتــی» نهخێــر» بــۆ ســاتێك ههســتی ب ـه ماندوێتــی

ئهوكات ـه یۆرگــن ههســتا و گوتــی « :كهوای ـه دهكــرێ یهكــێ لهوان ـهم پــێ

كــرد .گوتــی « :دڵنیــات دهكهم ـهوه شــتی وای نهگوتــووه».

بــدهی ،یهكێــك لـه ســپییهكان؟»

چیرۆک

«كێ ئهمهی گوتووه؟»

خاكوخۆڵهكــهی بهردمیــدا درووســت كــرد .بیــری كــردهوه « :ئهمــان

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

یۆرگــن یهكســهر گوتــی « :ئهگــهر بــۆ كهســی بــاس نهكهیــت ،پێــت

پیاوهك ـه گوتــی« :باش ـه ،تهنان ـهت ئهگــەر
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كابــرا لهگــهڵ هانگاونانــدا دوور دهكهوتــهوه ،هــاواری كرد»:بزانــم چیــم
پــێ دهكــرێ ،بــهاڵم دهبێـــت چاوهڕوانــم بیــت ،دواتــر ههردووكــان
دهچین ـهوه ماڵــێ ،تێگهیشــتی؟ دهبێــت ب ـه باوكــت بڵێــم چــۆن كوالن ـهی
كهروێشــك چــێ دهكرێــت ،دهبێـــت ئهمــه بزانیــت».
یۆرگــن هــاواری كــرد« :باشــه ،چــاوهڕێ دهبــم .بــهاڵم ههرچــۆن بێـــت
ههتــا دنیــا تاریــك دهبێــت دهبێـــت پاســهوانیی ئێــره بكــهم ،بێگومــان
چــاوهڕێ دهبــم ».ئینجــا هــاواری كــردهوه « ئێم ـه ل ـه ماڵ ـهوه تهختهمــان
ههیــه ،تهختــهی ســندووق!»
بــهاڵم پیاوهكــه زۆر دوور كهوتبــووه و ئیــر نهیبیســت .بــه پێیــه
چهماوهكانیــهوه بهغــاردان بــه رەو ڕووی خۆرهكــه چــوو .ســوورێتیی
خــۆر ئ ـهودهم بهجوانــی دهبی ـرا و یۆرگنیــش لهنێــو القهكانــی پیاوهك ـهوه
كــه فــره چهمابوونــهوه ،ســوورێتی خۆرهكــهی دهبینــی .زهمبیلهكــهش
بهمالوئــهوالدا دهســووڕا .لهنێــو ســهبهتهی خواردنــی كهروێشــكهكهدا
بــوو ،گژوگیــای ســهوزی كهروێشــك ،كــ ه ههندێــك لــ ه خاكوخۆڵهكــهدا
گ ـهوزا بــوو.

*ڤۆڵڤگانــگ بۆرشــێرت لــه  1921 /5/20لــه هامبــۆرگ لهدایــك بــووه،
ساڵی دووەم

لهس ـهرهتای ژیانیی ـهوه خولیــای شــانۆی ل ـه كهلــەدا بــوو ،ب ـهاڵم ه ـهرزوو
خرای ـه بهرهكانــی جهنگ ـهوه .ل ـه جهنــگ تووشــی نهخۆشــیی زهردوویــی

ژمارە

هــات و نێردرایــهوه ماڵــێ .ئــهو چونكــه ههمیشــه دژ بــه جهنــگ و
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كاولــكاری بــوو و بهرههڵســتی دهكــرد ،چهندینجــار ئهشــكهنجه و
ســزادراوه ،جارێكیــان بــ ه ههشــت مانــگ زیندانــی و پاشــانیش بههــۆی

ئ ـهو نهخۆشــییهی ك ـه ههیبــوو جێبهجــێ نهك ـرا و دیســانهوه ناردیان ـهوه

كــه زمانێكــی تایبهتــی بهخــۆی تێــدا

بهرهكانــی جهنــگ .بــۆ كۆتاجــار هــهر بههــۆی نهخۆشــییهكهیهوه

داهێنــا ،ههروههــا لهگــهڵ باڵوكردنــهوهی

نێردرایــهوه ماڵــهوه و لهخزمهتــی ســهربازی بهخــرا .كــه گهڕاشــهوه

شــانۆنامهیهك بهنــاوی (دهرهوه ،پشــتهوهی دهرگا)

ئهڵامنیــا ،دهســتی كــرد بــه نووســینه ڕهخنــه ئامێزهكانــی ،ئهمــهش وای

ك ـه ب ـه شــاكاری بۆرشــێرت دادهنرێــت.

كــرد نازیی ـهكان تــووڕە بــكات و دیســانهوه بینێرن ـهوه بهرهكانــی جهنــگ،
ههتــا كۆتاییهكانــی جهنگیــش لــه جهنــگ مایــهوه .پــاش جهنــگ
دهســتی كــرد بــه نوســینهوهی تاڵییهكانــی جهنــگ ،كــه بــووه هــۆی

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

بهردهوامی ـهوه س ـزای مهرگیــان بهس ـهردا س ـهپاند .ب ـهاڵم س ـزاكه بههــۆی

ب ـه نــاوی (فانــۆس ،ش ـهو و ئهســتێرهكان)
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بهدیهێنانــی كۆمهڵێــك كورتهچیــرۆك ،كــ ه ههتــا ئێســتاش بــه باشــرین
بهرههمهكانــی ئهدهبــی چیرۆكــی ئهڵامنــی دادهنرێــت.
تێــای ســهرهكیی چیرۆكهكانــی بۆرشــێرت بریتییــ ه لــه جهنــگ ،جهنــگ

تێبینــی :ئ ـهم چیرۆك ـه و س ـهرجهم چیرۆكهكانــی بۆرشــێرت ،ل ـه پــرۆژەی

پانتایــی چیركهكانــی بۆرشــێرتی داگیــر كــردووه ،بهجۆرێــك ئــهو ههمــوو

وهرگێرانــی منــدان و زۆرێكیــان بهكۆتــا گهشــتوون ،بــهم نزیكانــه

ههوڵــی كۆكردووهتــهوه بــۆ پیشــاندانی ئازارهكانــی جهنگیــی دوهمــی

دهكهونــه بــهر دیــدی خوێنــهر.

جیهانــی و مهینهتییهكانــی دهنــگ .ئــهو یهكێكــه لــهو چیرۆكنووســانهی

 ســهرچاوه :انــدوه عیســی ،نوشــت ه ولفگانــگ بــررشت ،ترجمــه ســیامك

كــه بهقهولــی خــۆی «نابێــت پهیــڕەوی وردی یاســاكانی زمــان بكــهن».

گلشــیری ،چــاپ اول  ،1377چاپخانــه نوبهــار

باســی ڕووداوهكان بكهیــن.
بۆرشــێرت ههرچهنــده تهمهنێكــی كورتــی 26ســاڵهی ههبــوو ،بــهاڵم
كۆمهڵێــك چیــرۆك و شــیعری مهزنــی ئافرانــد ،لهگ ـهڵ شــانۆنامهیهك ك ـه
تاكــو ئێســتاش ب ـه یهكێــك ل ـه بهرههم ـه داهێنهرهكانــی ئهدهبــی ئهڵامنــی
دادهنرێــن .لــه گرنگرتیــن كارهكانــی بۆرشــێرت بریتیــن لــه چیرۆكهكانــی
(نــان ،كاتژمێــری چێشــتخانه ،ل ـهو سێش ـهمهیهدا ،مشــكه دهشــتهكییهكان
شــهوانه دهنــوون .ههروههــا باڵوكردنــهوهی نامیلهكهیهكــی گچكــهش

چیرۆک

ئـهو پێــی وا بــوو بــێ ئـهوهی خــۆ گێــل بكهیــن و یــاری بـه زمــان بكهیــن،

گۆڤارێكی ئەدەبیی وەرزییە

پێــدا دەکــەم ،بــۆ ســاتێکیش بێــت دەســتەکانم گــەرم دەبنــەوە ،بــەاڵم

دەهــات ،ڕێــی تێنەدەچــوو بۆنــی ئــەو نانــە

پێیەکانــم ....ناتوانــم هەمــان شــت بــۆ پێیەکانــم بڵێــم .قاچەکانــم گــەڕ

لــە یادەوەرییەکامنــەوە بێــت ،جگــە لــەوەی کــە

گــەڕ بــە کۆاڵنەکانــدا دەگەڕێــن .ئــەو ملپێچــە شــڕ و دڕاو و ڕەنگــردووەی

تەنیــا بۆنــی نــان بــوو ،کــەرە نەبــوو ،هەنگاوەکانــم

کــە لــە ســەر گووفەکــە دۆزیومەتــەوە بەباشــی لەملــم ئااڵنــد ،ئــەو شــەپقە

بــۆ خێراتریــن خێرایــی ئامادەکــردن ،خاوەنــی ئــەو نانەواخانەیــەی کــە

ســەر دڕاوەم کــە لەبــەر کۆنیــی تەخمیــن دەکــەم پێشــر ڕەش بووبێــت.

بۆنەکــەی لێــوە دەهــات ئەگــەر بەحــاڵ خودانــی ویــژدان بێــت ،ڕێگــەی

پانتۆڵەکــەم کــە بــە پارچــە داوی هەڵبــوو و پارچــە ڕۆژنامــە پینــەم کــردوە،

کەمێــک نــان و چوونــە عەمبــاری داری ســوتاندنم دەدا ،لەکاتێکــدا کــە

پاڵتۆکەشــم کەلەباتــی خــووری پــرم کــردوە لــە دەیــان پارچــەی رۆژنامــە،

لەگــەڵ خــۆم مژوولــی ئــەو قســانە بــووم گەیشــتمە فڕنەکــە ،پیاوێــک،

بــۆ پێیەکانیشــم دیســان پاشــاوەی پێاڵوێكــی کۆنــم پــڕ لــە ڕۆژنامــەی دڕاو

لەنێــو جلــی ســپی کارەکــەی ،کــە سەروســەکووتی ئــاردی لــێ نیشــتبوو

کــردوە.

خەریکــی حســاب و کتــاب بــوو ،کــە منــی لەبــەردەم شوشــەی دوکانــە بینی

ســەرما دەموچــاوی ڕەشــکردبووم ،دەبــوو شــوێنێکی گــەرم بۆخــۆم وەدۆزم،

ڕووی خــۆی تــرش کــرد ،دیــارە خــودان ویــژدان نییــە ،دەســتی لــەدواوە

هێــزی هەنگاونانــم نەمابــوو ،بــە دوا تیــن و تاقەتــەوە هەوڵــم دەدا بــەو

بــۆ پێشــەوە ڕاوەشــاند و دەیەویســت دوور بکەومــەوە ،خەیاڵەکانــم وەک

کۆاڵنــەدا بــە هەنــگاوی شــەکەتەوە ســەرکەوم کــە بەفــر دایخســتبوو،

قەاڵیــەک بــن لــە کارتــۆن بەســەر یەکــدا ڕووخــان ،ئــەوەی کــە منیشــی

ســەرما گازی لێدەگرتــم ،بــا لەســەرەوە بــەرەو خــوار هەڵیدەکــرد ،ڕێگــەی

لەســەر پــێ ڕاگرتبــوو خەیاڵــی نانــە گەرمەکــە بــوو کــە زۆری نەخایانــد،

ئــەوەی لــێ دەگرتــم بــە تــەواوی چاوەکانــم بکەمــەوە ،ســەرم داچەماندبوو

ئەژنۆکانــم کەوتنــە لەرزیــن ،ئێســتا نــا ســاتێکیرت دەکەومتــە ســەر چــۆک ،بــۆ

و هەوڵــی ســەرکەوتنم دەدا ،لــەالی ڕاســت و چەپــم ئاپارمتانــەکان ریــز

ئــەوەی نەکــەوم دەســتم بــە دیــواری پــاڵ دەرگاکــەوە گــرت.

بووبــوون ،لــەو پەنجەرانــەی کــە ڕووناکییەکــی زەردی کزیــان لێــوە دەهــات

لەگــەڵ پاڵپێــوەدان هەســتێک ،کــە مــن فەرامۆشــم کردبــوو لــە دەســتمەوە

خەیاڵــم بــۆ ســێبەرە دیــار و نادیــارەکان دەچــوو ،دڵنیابــووم کــە ئــەوان وا

بــەرەو قۆڵــم هەڵکشــا ،گــەرم بــوو ،بەڵــێ ،دیوارەکــە گــەرم بــوو .ڕەنگبــێ

بیریــان دەکــردەوە کــە بەفــر چەنــد جوانــە ،منیــش بیــرم لــەوە دەکــردەوە

بەهــۆی فڕنەکــەوە ،یــان شــتێکیرت ،بــەاڵم هەرچۆنێــک بــوو دیوارەکــە گەرم

کــە ماڵێکــی گــەرم چەنــد جوانــە .ئــەوەی ئــەم ســاتەش بــە زیندوویــی

بــوو .هــەر زوو بــێ ئــەوەی خــاوەن فڕنەکــە هەســت پێبــکات ،چوومــە

دەهێڵێتــەوە ئەوەیــە هــەر کــە دەڵێــم «ماڵێکــی گــەرم» بۆنــی ئــەو نانــە

الی دیوارەکــەی تەنیشــت و هەمــوو جەســتەم بــە دیوارەکــەوە نووســاند،

تازەیــە دێتــە لومتــەوە کــە ناوەکــەی کــەرەی تێک ـراوە و بــە اللێوەکامنــەوە

هەندێــک شــوێن ســارد بــوون ،هەندێــک شــوێنیش تــەواو بــە خواســتی من

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

دەســتی چەپــم بەدەســتی ڕاســتمەوە دەکەمــە چەپــەر و هەناســەی گەرمی

لەپــاڵ ســەرما بڕندەکــە بۆنــی نانــی گــەرم
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بــوون ،زۆر بــە باشــی پشــتم بــە دیوارەکــەوە دا ،خانەکانــی پشــتم بەهــۆی
ئــەوەی بــۆ یەکەمجــار هەســتی گەرمایــان تێــدەزا ،مێروولەیــان دەکــرد ،بــا
بــەرەو خــوار بــە کڕێــوەی بەفــرەوە دەهــات ،چاوەکانــم تــەواو کردنــەوە،
تــارای ســپی تــەواوی شــاری داگــرت ،عەلیبــەی کــۆی بەرامبــەر هالیــچ،
قاســم پاشــای کەمێــک ســەرووی ســوتلوجە ...هەرچــی قولــەی گەڵەتــە بــوو
تەنیــا ســەری گوممەزەکــەی دیــار بــوو ،گەڕامــەوە ســەر ڕێگاکــە ،ئــەو جــێ
هەنگاوانــەی بــەر لــە ئێســتای ڕۆیشــتنەکەم نەخشــاندبوویان دەسـڕانەوە،
مەگــەر لــەم دونیایــە چیــم بەجێهێشــتووە تــا جــێ هەنگاوەکانــم مبێننــەوە؟
دیســانەوە دڵتەنگییەکانــم دەســتی پێدەکــردەوە.
ئەگــەر خــاوەن فڕنەکــەم نەبینیایــە ،کــە تەڵیــش ڕادەوەشــێنێت بــۆم ،ئــەوا
دڵتەنگییەکانــم درێــژە پێــدەدا ،بــەو پاڵتۆیــەوە کــە هەمووجــار دەیکــردە
بــەری هاتــە دەرەوە و هەمــوو ئــەو تەڵیشــانەی تێدەگــرم کــە بــەر دەســتی
دەکەوتــن .یەکــەم تەڵیــش کــە تێیگرتــم بــەر ئەبــرۆم کــەوت ،کاتێــک
شــتێکی گــەرم بــە ئاراســتەی چــاوم ڕژا تێگەیشــتم کــە ئەبــرۆم هەڵــدڕاوە،
کاتێــک دەســتم بــۆ نێوچاوانــم بــرد و خوێنــی خــۆم بینــی ،خــودان فڕنەکــە
هەوڵــی دەدا دووەم تەڵیشــە دارم تێبگــرێ ،دەمــی بــەردەوام دەجواڵیــەوە،
پێموابــێ جنێــوی پێــدەدام ،لەگــەڵ ئــەوەی کــە نزیــک بــوو ،بــەاڵم لــە
«بــا» دا گوێــم لــە دەنگــی نەدەبــوو ،لــە توڕەبوونــەوە یاخــود لــە ســەرمان
ساڵی دووەم
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دەســتم لــەرزەی گــرت ،بــەر لــەوەی دەرفەتــی تێگرتنــی دووەم تەڵیشــی
بــدەم ڕامکــرد.
خودانــی فڕنەکــە بــە چــاوی زەق و ئەبڵەقــەوە تەماشــای دەکــردم ،کــە
غەریبەیەکــی ســەروچاو خوێنــاوی بــەرەوڕووی ڕایدەکــرد ،هەوڵــی دەدا
هــەر ئــەو ســات بــەرەو فڕنەکــەی ڕابــکات ،یەکێــک لــە پێاڵوەکانــی

گۆڤارێكی ئەدەبیی وەرزییە

بــەردەم فڕنەکــە ،دەبــوو ئــازاری ئەبــرۆم دەرکــەم ،لەســەر عەرزەکــە پارچــە

دادەخــران ،دەمەویســت کارەکــەم تــەواو بکــەم،

ســەهۆڵێکی گــەورەم هەڵگــرت و بــە ئاراســتەی شووشــەی فڕنەکــەم هەڵدا،

بــڕوام نەدەکــرد چیــر پێڵوەکانــم بەرگــە بگــرن،

بــە خوڕەیەکــی گــەورەوە جامەکــە شــکا ،گوڕێــک هاتــەوە ئەژنۆکانــم کــە

خوێنــە تکاوەکــەی ئەبــرۆم مەیــی بــوو ،کەمێکیــش...

دەبــێ لــەو خرۆشــانەوە بووبــێ کــە گرتبــووم ،ســەربەرەوژێری گردەکــە

ژنێــک لەســەر پیانۆکەیــە ،پیاوێــک هاودەنگــی دەکــرد و پێکــەوە

ڕامکــرد ،چەنــد کەســێک بەدوامــەوە بــوون ،کوێرانــە خــۆم بەنێــو

گۆرانییەکــی جوانــی «رومێلــی تورکوســو « یــان دەگــوت ،بــادەی شــەرابێکم

کۆاڵنــەکان وەرکــرد ،تادەهــات دەنگــەکان نزیکــر دەبوونــەوە ،لــە شــەقامە

بەدەســتەوە بــوو کــە کرێکارێــک بەرهەمــی هێنــاوە ،چوومــە نێــو ئــەو

ســەرەکییەکە خــۆم کال کــرد ،المدایــە کۆاڵنێکــی تەنگەبــەرەوە ،کۆتاییەکــەی

کەســانەوە کــە گوێیــان لــە س ـران بێــژەکان گرتبــوو ،هەموویــان بەســەر

دیــار نەبــوو ،ســەرمایەکی ســەمەرە لــە گەردمنــەوە بــەرەو هەنــاوم شــۆڕ

ســاویان لــێ دەکــردم ،منیــش بــە پێکەنینــەوە ســاوەکەیانم دەســەندەوە،

دەبــووەوە ،وادیــارە هــەر بەمەیــە کــە دەڵێــن نەفەســی ئیزرائیــل ،کــە زێــر

پێموابــوو دەیســەمنەوە ،کاتێــک گەیشــتمە بــەردەم ئاوێنــە ،ڕاســترت بڵێــم

بــەرەو پێــش چــووم تێگەیشــتم کــە لــە کۆاڵنێکــی بنبەســتدام ،بــە خشــتی

کاتێــک گەیشــتە بــەردەم ئاوێنــە دەمــم کەمێــک داپچـڕا ،ئــەوەی بــەردەم

ســوور هەڵرنابــوو ،لــە هەندێــک شــوێن ئاســەواری هەڵکردنــی ئاگــری بەپاڵ

ئاوێنــە مــن نەبــووم ،بەڕێزێکــی تەمــەن مامناوەنــد ،قــژ مــاش و برنجــی،

دیوارەکــەوە بــوو ،بۆنــی میزێکــی توونــد هەمــوو ئــەو نــاوەی خنــی بــوو،

باریــک و بنێــس ،ســمێڵێکی درێــژ و بــەرەو ســەرەوە پەشــراو لەســەر

دواتــر تێگەیشــتم کــە ئــەو بۆنــە لــە منــەوە دێــت ،خــۆم خزانــدە نێوانــی

شــێوازی ئەڵامنــی بــوو ،بۆینبــاخ و ســمێڵەکانی ڕێکخســتەوە ،ســەیرێکی

ئــەو تەنەکــە زباڵنــەی لــە گۆشــەیەک دانرابــوون ،لەنێــوان دیــوار و تەنەکــە

ژوورەوەی کــرد ،ســران بێــژەکان بێدەنــگ بــوو بــوون و هەموویــان

زبڵــەکان دابــووم ،لەســەر عەرزەکــە پارچــە شووشــە دەبریســکانەوە،

چووبوونــە هۆڵەکــەی ناوەڕاســت ،ئۆرکێسـرا گۆرانــی ســەمای کەریمئۆغڵــو

خودانــی فڕنەکــە و پیاوەکانــی گەیشــتنە ســەری کۆاڵنەکــە ،بــە ڕاســت و

زەیبەیــی ،٣لەناوەڕاســتی ئامادەبووانــدا قژزەردێــک نیشــانی دەدان کــە

چــەپ دەیانڕوانــی و بــە ئاراســتەی مــن دەهاتــن ،بــێ بیرکردنــەوە ئــەو

چــۆن ئــەم ســەمایە دەکــرێ و بــە لەخــۆ ڕازیبوونــەوە منایشــێکی جوانــی

پارچــە شووشــانەی لەســەر عەرزەکــە بوون بــە ئاراســتەی ئەوانم هاوێشــن،

بــۆ دەکــردن .پیــاوە تەمــەن مامناوەندەکــە بزەیەکــی کــرد ،چاکەتەکــەی و

یەکێــک لــە پارچــەکان بــەر ســەری یەکێــک لــە پیــاوەکان کــەوت ،ئــەو

شــەپقەکەی لــە جلهەڵگرەکــە دانــا ،ئەویــش چــووە نێــو قەرەباڵخییەکــەوە،

دەســتی بــۆ ســەری بــرد و ئەوانیرتیــش عەرەبانــەی زبڵیــان بــە ئاراســتەی

دیمەنەکــە لێــڵ بــوو.

مــن پاڵــدا ،لــە یەکــەم بەرکەوتنــدا ســەرم بــەر دیوارەکــە کــەوت ،ســێبەری

هەوڵمــدا چاوەکانــم بکەمــەوە ،بــەاڵم لــەو ژوورەدا ڕووناکییەکــی

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

کاتــەی خودانــی فڕنەکــە گەیشــتە نێــو فڕنەکــەی مــن گەیشــتبوومە

یــان مــن وا هەســتم دەکــرد ،چاوەکانــم

چیرۆک

لەبەفــردا گیــری خــوارد .دڵنیابــووم کــە هاوکارەکانــی بانــگ دەکا ،ئــەو

دیــار و نادیــار لێــم نزیکدەبوونــەوە،
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بەتیــن هەبــوو ،لەســەر جێگاکــەم هــەاڵژا بــووم .دەســتم بــۆ ســەرم

چــاوە بچووکەکانــی ،لــە شــێوە ئاخاوتــن شــێوازی ئەنادۆڵــی ناوەڕاســت،

بــرد ،ئاوســانێکی گــەورە هەبــوو ،کــە دەستیشــم بــۆ ئەبــرۆم بــرد پەیــم

قیافەتێکــی کالســیکی ،کەمێــک ئەســمەر و چــاو قاوەیــی ،کــە بینــی ســەیری

بــەوە بــرد کــە تەقەڵــی لێــدراوە ،لــە چەنــد شــوێنێکی لەشــمیان برینپێــچ

دەکــەم کەمێــک ســەری دانەوانــد ،شــتێکی لەســەر ئــەو دەفتــەرەی

کردبــوو ،شــتێکی ســپیلکەیان کردبــووە بــەرم ،پێشــر شــتی وام هەرگیــز

بەردەمــی نووســی ،بــەدەم نووســینەوە درێــژەی بــە قســەکانیدا.

نەبینیبــوو ،مێزێکــی تەختــە ،کورســی ،چرپــا ،ئاوێنــە و لەســەر عەرزەکــەش

«ڕەنگبــێ حــەز بکــەی زۆر شــت بزانــی ،دوو رۆژ پێــش ئێســتا ،دەمــەو

فەرشــێکی جــوان ڕاخرابــوو ،کــە ســەیری ســەر مێزەکەشــم کــرد پۆشــاکێکی

ئێــوارە ئێــوەم لەبــەردەم دەرگاکــەم دۆزییــەوە ،ئەبــرۆت هەڵدڕابــوو ،وە

پــاک و شــەپقە کۆنەکــەم دانرابــوون ،پۆشــاکەکانم کردنــەوە بــەرم ،کــە

ســەرت ئاوســابوو ،تــۆم بــردە ســەرەوە ،برینەکانتــم تیامرکــرد ،بارەکــەم بــە

دەرگام کــردەوە زانیــم لــە خانوویەکــی داریــن دام ،بۆنەکــەی بەشــی

پۆلیــس راگەیانــد ،هێشــتا »....لــە دوا وشــەدا ســەیری منــی کــرد« ..بیــرم

ڕوونکردنــەوەی هەمــوو شــتێکی دەکــرد ،کــە چوومــە ڕاڕەوەکــەش بۆنــی

لــەوە کــردەوە ئاگادارتــان بکەمــەوە ،بەڕێــز»...

قــاوە و پایــز حاکــم بــوون ،بــە دیوارەکانــەوە شــوێنی هەڵواســینی شــەپقە

«بنیامیــن ،بنیامیــن موســا ،تورکامنــی عێراقــم ،نــاوی بەڕێزتــان؟» مەگــەر

و وێنــەی شــەپقە هەبــوون ،لــە هەمــوو شــوێنێک شــێوازی ڕازاندنــەوەی

بۆچــی وتــم کــە خەڵکــی کوێــم! ئەوپرســیارەی لەخۆمــم کــرد هــەر خۆشــم

ســەلجووقی بەرچــاو دەبــوو ،ئــەو نەخشــە کێشــیەم لــە کتێبــی مێــژووی

وەاڵمــم دایــەوە ،پێموایــە بەهــۆی پاشــناوەکەمەوە بــوو .پیــرە پیاوەکــە

هونــەر بینیبــوو ،بــە پلیکانــە دارینەکــەدا چوومــە خــوارەوە ...لــە یەکــەم

وەاڵمــی پرســیارەکەی دەدامــەوە.

ســووچ پێچــم کــردەوە کــردەوە زانیــم کــە لــە دوکانێکــی شەپقەفرۆشــی

«جەعفــەر ،هاوڕێکانــم پێمدەڵێــن جەببــا جەعفــەر ،نــاوم هــەر بــە

دام ،پــڕ بــە ڕەفــەکان شــەپقە دانرابــوون.

جەببــا مایــەوە ،لــە ناســنامەکەم نــاوم بــە جەعفــەر تەمیزئێــل نــوورساوە،

شــەپقەی لێــوار خــڕ ،کاڵو ،کاڵوی ســوڵتانیی ،پێچــەی یەمەنــی ،کاڵوی

تــۆش دەتوانــی بــە جەببــا بانگــم بکەیــت ،دەتوانــی پێمبڵیــی چیــت

قوچەکــی ،کاســکێت ،مێــزەر ،خۆرگــر ...کــۆن -نــوێ ،ژنانــە -پیاوانــە،

بەســەرهاتووە؟ کەســت هەیــە؟ کــە تــۆم دۆزییــەوە لــەوە نەدەچــوو

گــەورە -بچــووک ،بــێ ڕەنــگ ڕەنگیــن ،جۆراوجــۆر ...گەورەتریــن دوکانــی

خاوەنــی ماڵباتێــک بیــت» ئەبرۆیەکــی بــەرز کــردەوە ،چــاوە قاوەییەکانــی

شەپقەفرۆشــی بــوو کــە بینیبێتــم.

ســەیری مــن نــا ،دەیانڕوانییــە دڵــم .نەدەکــرا درۆ بکــەم.

گوێم لە دەنگێکی پیرانە ،بەاڵم بەهێز بوو ،بانگی منی دەکرد.

«دروســت بــۆی چــوون ،هیــچ کەســێکم نییــە ،لــە دەســتی چەنــد کەســێک

«دیــارە کــە خەبەرتــان بووتــەوە! باشــر بــوون؟ ئاســەواری ئــەو شــتە

رامکــرد و دواییــن شــت کــە بیرمــە لەســەرمدرا ،بــەر لــەوەی ئێــوە بپرســن

ترســناکە بەســەرتانەوە دەبیــرێ» .بەدەســتی ئامــاژەی بــەو شــوێنەکرد

دەبــێ بڵێــم؛ بــۆ خۆگەرمکردنــەوە خــۆم بــە دیوارێکــەوە نابــوو ،بــۆ ئــەوەی

کــە ئاوســابوو ،بــە قــژە لولپێچــە ســپییەکەیەوە ،گوپــە سێوئاســاکانی،

لێــدان بەدەســتی خــاوەن فــڕن و بەردەســتەکانی نەخــۆم رامکــرد ،بێگومــان

گۆڤارێكی ئەدەبیی وەرزییە

جەببــا هاتــەوە خــوارەوە.

رەشــەکان شــەپقەکان بــە رێکــی ریزکرابــوون،

«کەوایــە هیــچ کەســێکتان نییــە» بــە چــاوە قاوەییەکانــی روانیانــە

لەســەرەتای ئــەو ریزەشــەوە تەنیــا شــوێنێکی بەتاڵــی

عەرزەکــە ،پەنجــەی ئامــاژەی نایــە بــەر روومەتــی ،وەک ئــەوە بــوو

شــەپقەیەک هەبــوو ،کاتێــک مــن ســەیری شــوێنی

بیربکاتــەوە ،لەبەرخۆیــەوە منگەیەکــی کــرد ،دواتــر دیســانەوە دەســتی بــە

شــەپقە بەتاڵەکــەم دەکــرد جەببــا شــەپقەکەی ،پاڵتۆیەکــەی و گۆچانەکــەی

ئاخاوتــن کــردەوە؛ «پێشــنیارێکتان پێدەکــەم کــە هەرگیــز رەتــی ناکەنــەوە»

بەدەســتەوە دەگــرت و خــۆی ئامادەدەکــرد بچێتــە دەرەوە.

پێکەنــی»؛ منیــش کەســم نییــە ،ئەگــەر بتــەوێ دەتوانــی لــەالی مــن کار

« مــن دەچمــە مزگــەوت ،ئەمــڕۆ تەرمــی خــاوەن فڕنەکــە دەبەنــە

بکەیــت ،کرێیەکــی شــیاو ،خــواردن و شــوێنی خەوتــن ،وە هێنــدەی بتــەوێ

گۆڕســتان ،تــۆ دەســت بــە پاککردنــەوە دەکەیــت وانییــە؟ ســەرەتا رەفــەکان

شــەپقە »......دیســان پێکەنییــەوە .لەهــەر پێکەنینێکــی متامنــەم بــەو زیاتــر

و دواتــر عەرزەکــە» کەمێــک لێوەکانــی بەرزکــردەوە ،پێموایــە پێدەکەنــی،

دەبــوو.

دەنگــی ئــەو نیگەرانییــەی کــە لەنــاوەوەم ســەری دەکــرد بــە خــواردن،

دەبــوو ئەمــە خەونێــک بێــت! گومانەکانــی نــاوەوەم هەڵدەکشــان ،بــەاڵم

پــارە و گەرمایــی بێدەنــگ دەکــردەوە.

مــاڵ ،خــواردن و گەرمایــی ،بەڵــێ پێشــنیارێکی پێکــردم کــە هەرگیــز ناتوانــم

رۆژەکان ،مانگــەکان بگــرە ســاڵەکانیش خێــرا تێپەڕیــن ،لەگــەڵ جەببــا

رەتیبکەمــەوە ،پێکەنیــم ،لــە قادرمەکــە هامتــە خــوارەوە و راستەڕاســت

وەکــو باوکــو و کوڕمــان لێهاتبــوو ،یــان ئەوەتــا مــن وامدەزانــی وامــان

بــەرەو رووی چــووم ،دەســتم بــۆی درێــژ کــرد ،دەبــوو پێشــنیارەکەی قەبــوڵ

لێهاتــووە ،لــە کاتژمێرەکانــی کار و دەرەوەی کار واملێهاتبــوو کــە جەببــا

بکــەم.

لەنزیکــەوە بناســم ،ژیانێکــی زۆر رێکوپێــک و بەرنامەرێــزی هەبــوو،

«زۆر سوپاســت دەکــەم بەڕێــز جەببــا» ئەگــەر لەســەر جــادەش بخــەوم

لەگــەڵ فرۆشــتنی شــەپقە راوی شەپقەشــی دەکــرد ،هەرچــی بوایــە

چاکەکارییەکەیــم لەبیــر نەدەکــرد.

ئــەو شــەپقەیەی دەدۆزییــەوە کــە بەدوایــدا دەگــەڕا و دەیخســتە ریــزی

«تەنیــا بــە جەببــا نــاوم بێنــە ،کارەکەتــم پێگوتــی« :پێشــمکەوت ،پێکــەوە

کۆلێکســیۆنەکەی خۆیــەوە ،زۆر کەســیش بــۆ شــەپقەی گرانبەهــا دەهاتــن،

بەنێــو رەفەکانــدا دەگەڕایــن ،پێیدەگوتــم کــە چــۆن شــەپقەکان ،رەفــەکان

ســەرۆکی دەوڵەتــان ،پیاوانــی کار ،باڵیــۆزەکان ،پزیشــکەکان ،مامۆســتایان،

پــاک رابگــرم ،چــۆن زانیارییەکانــی ســەریان بزانــم ،چــۆن لــە چــی بگەڕێــم،

خــاوەن کارەکان ،جوتیــارەکان و هەمــوو جــۆرە موشــتەرییەکی دیکەمــان

وە لــە دوا بەشــی دوکانەکەشــدا پێیگوتــم کــە هیــچ کام لــەو شــەپقانە

هەبــوون ،شــەپقەکانی ئێمــە زۆر جیــاواز بــوون لــە شــەپقەکانی دیکــە،

بــەکار نەهێنــم کــە لەســەر رەفــەکان بــە ماددەیەکــی رەش دروســتکراون،

ئەگــەر ســەرەتا زۆر نەزانیــش بووبــم لەبــارەی شــەپقەوە وەلــێ ئێســتا

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

قســەکانم وەک پاڕانــەوە لەدەمــم دەرچــوون ،لەخــۆم تــوڕە بــووم ،ئەبــرۆی

ژێــر چــاوە قاوەییەکانــی ،لەســەر رەفــە

چیرۆک

بــۆ هیــچ شــتێکی دیکــە نەبــوو» ترســام لــەوەی بــە دزم بزانێــت ،دواییــن

کاتێــک ئەمــەی گــوت رەشــییەک کەوتــە
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زۆر ئەزموونــدارم ،دەزانــم کامەیــان کــەی لەســەر دەنــرێ ،بەپێــی جــۆری

دەخوالمــەوە ،لەپــی دەســتێکم بــەرەو بــەرز دەستێکیشــم روو لــە زەمیــن

داوەتــەکان کام شــەپقە لەســەر دەنــرێ ،هەڵبژاردنــی شــەپقە بەپێــی بــاری

بــوو ،ســەرم بــۆ ســەر شــانی چەپــم الر کردبــووەوە ،الیەکــی دامێنــی

رۆحــی کەســی بەرامبــەر ،بەپێــی بــاری رۆحــی خــۆت هەڵبژاردنــی شــەپقە،

تەنوورەکــەم بەرزبــووەوە ،الیەکــەی دیکــەی نــزم دەبــووەوە ،چاوەکانــم

بەپێــی ئــەوەی دەتــەوێ ببیتــە چ جــۆرە کەســێک ...دواییــن رســتە هــەر

داخســتبوون ،راســترت بڵێــم داخرابــوون ،بــەاڵم هەســتم بــە هەمــوو ئــەو

بەڕاســتی ئاوابــوو.

هەســتانە دەکــرد کــە ئــەو هەســتی پێدەکــرد ،لــە خانەقایــەک بوویــن ،بــە

لــەو دوکانــەدا کــە ســەردانیکەران لــە کەمیــان نــەدەدا ،جەببــای نیگــەران

رێبــەری زاکیــر دەخوالینــەوە ،زۆر خرۆشــابووم ،ئیالهییاتــەکان ،دەنگــی

بــوو ،ئەگەرچــی هەوڵــی دەدا پێیــەوە دیــار نەبــێ ،بــەاڵم کاریگەری بەســەر

نــەی ،بۆنــی نــان ....رووناکییەکــی کــز وە بۆنێکــی خــۆش ،دەڵیــن کــە لــەو

کارە رۆتینییەکانییــەوە دیــار بــوو ،هــەر لەخۆیــەوە شــتی لەبیردەکــرد،

شــوێنانە بۆنــی بەهەشــت دێ ،هەســتم کــرد ســەرم وە خورشــت دەکــەوێ،

دەمزانــی شــتێک نیگەرانــی کــردووە ،بــەاڵم خــۆم دەبــوارد لــەوەی بپرســم،

خــورێ خورێیەکــی خــۆش بــوو ،پێشــر لــە شــوێنێک خوێندبوومــەوە کــە

بڕیارمــدا تــا خــۆی شــتێک دەڵــێ نەپرســم ،خــۆم دایــە کاری پاککردنــەوە و

ئــەو کەســانەی بــۆ یەکەمجــار زیکــری ســەمای خوالنــەوە دەکــەن ئاوایــان

پســوڵەکانی پــارە.

لێــدێ .نازانــم چەنــدی خایانــد بــەاڵم تاوەکــو زیکرەکــە تــەواو بــوو ئینجــا

دووەم هەفتــەی دەســتپێکردنی کارەکــەم بــوو ،جەببــا گوتــی کــە

چاوەکانــم کردنــەوە.

کۆبوونەوەیەکــی گرنگــی هەیــە و دەرچــوو ،منیــش نێوانــی رەفەکانــم

بەپێــوە ،دەســتەکانی خــۆم بینــی کــە لەپێشــمەوە ئاوێـزان بووبــوون ،کــە لە

پاکدەکــردەوە ،کاتێــک نــۆرەی پاککردنــەوەی رەفــەکان هــات ئانیشــکم بــەر

شووشەکەشــەوە ســەیری دەرەوەم کــرد بینیــم کــە جەببــا وا دەگەڕێتــەوە،

یەکێکیــان کــەوت ،لەســەرەوە شــەپقەیەک کەوتــە خــوارەوە ،ئــەوەی کەوتە

هــەر زوو ســیککە›کەم لەســەرم هێنایــە خــوار و لە شــوێنی خۆیــم دانایەوە،

خــوارەوە یەکێــک بــوو لــە کاڵوانــەی کــە لــە رسووتەکانــی دەروێشــان

کــە جەببــا هاتــە ژوورەوە بەروومــەوە پێکەنــی ،کــە ســەیری رووخساریشــی

بەکاردەهــات و نــاوی «ســیککە»ی لێرنابــوو ،کــە لــە مــوو دروســتکرابوو،

کــردم ئەبرۆیەکــی بــەرز کــردەوە ،وەک ئــەوە وابــوو بزانێــت چیــم کــردووە.

رەنگــی قاوەیــی بــوو ،کــە منــداڵ بــووم هــەر حــەزم دەکــرد ببمــە دەروێش،

ئــەو کاتــەی جەببــا دەچــووە راوی شــەپقەکان ،منیــش هەمــوو ئــەو

ساڵی دووەم

ســیککە-کەم نایــە ســەرم و چوومــە بــەردەم ئاوێنــە ،پێمخــۆش بــوو بزانــم

شــەپقانەم تاقیدەکردنــەوە کــە لــە دوکانەکــەدا هەبــوون ،هەندێکجــار

چــۆن بەســەر ســەرمەوە وەســتاوە ،دوای ئــەوەی کەمێــک لەخــۆم روانــی

ئەمــە زۆر تاقەتپڕووکێــن دەبــوو ،کاڵوقوچەکــەی ئەنکیشــاری م دەنایــە

ژمارە

ئــەو کاتــەی کــە ویســتم شــەپقەکە لەســەرم بکەمــەوە هەســتم کــرد

ســەرم و بەشــداری شــەڕەکانم دەکــرد ،یــان دەچوومــە نێــو پۆشــاکی

بەرچــاوم تاریــک بــوو ،خەریــک بــوو دەکەوتــم ،لەخۆمــەوە وەک ئــەوە

پیاوێکــی دەوڵەمەنــدەوە و لەنێــو پــارە مەلــەم دەکــرد ،یــان دەبوومــە

وابــوو دەســتم بــە هــەواوە بگــرم.

گۆرانیبێــژ و بــە هــەزاران کــەس گۆرانیــان لەگــەڵ دەگومتــەوە ،کاڵوی
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دەکــرد ،دەچوومــە نیــو پۆشــاکی ســوڵتان و
کەیــف و ســەفا بــوو.
تا شوێنێک وابوو...
دەموســاتی راوی شــەپقەکان لەالیــەن جەببــاوە بەهادارتریــن کاتەکانــی
مــن بــوون ،دەمێــک کــە بەنیــو رەفەکانــدا دەخوالمــەوە لــە ســەمەرەترین
شــەپقە دەگــەڕام ،رۆژێــک کاڵوی ســەربازێکی ســواریم لەســەرنا و

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

دەوڵەتەکانــم بەڕێوەدەبــردن ،ئیشــێکی زۆر بــە

بەشــداری شــەڕی ڕزگاری م کــرد.
گوێــم لــە دەنگــی ســیرسکەکان بــوو ،رەنگــی ســەوزایی تێکــەڵ بەرەشــی
شــەوان دەبــوو ،ســواری ئەســپێک بووبــووم ،چاڵمــە بەناڵــی ئەســپەکەمەوە
کرابــوو ،ســەری ســوارچاک بــەرەو پێشــەوە چەمایــەوە ،خەواڵــوو دیاربــوو،
بەنــۆرەی ســێ کەســی بــەرەو پێشــەوە دەڕۆیشــتین ،لەتەنیشــتمەوە
کوڕێکــی تــۆخ ســواری ئەســپێکی رەش بووبــوو ،زۆر بــە رێکــی ســواری
ئەســپەکەی بووبــوو ،لەپــاڵ کــوڕە تۆخەکــەش پیرەپیاوێکــی زۆر پیــر
هەبــوو ،زۆر بــە دیقەتــەوە ئەســپەکەی تــاو دەدا ،کەمرتیــن بێئاگایــی
مانــای هەڵدێ ـران بــوو ،ســەیری منــی کــرد ،نــەک ســەیری ئــەو ســوارەی
ئەســپەکەی لێدەخــوڕی ،راســتەوخۆ ســەیری منــی کــرد ،دواتــر دیســانەوە
ســەیری پێــش خــۆی کــردەوە ،دوو کاتژمێــر رێگامــان بــڕی ،لەپێشــانەوە
رووناکایــی بەدیــار کەوتــن ،گەیشــتبووینە شــوێنی دیدەوانــی ســەربازی ،لــە
گونــد نزیــک بووبووینــەوە ،ســەگەکان دەســتیان بــە وەڕیــن کــرد ،ئێمــەش
ئەســپەکامنان تــاودا ،رەنگبــێ دەورییــەی دوژمنــەکان بووبێــت ،ژنێــک

چیرۆک

ئەســپەکەی تــاودەدا ،ریشــی ســپی گەیشــتبووەوە ســنگی ،رووێکــی پاکــی

دانــی دەدایــە مریشــکەکانی ،ســەرەتا ترســا ،دواتــر کــە ئــااڵ
شــەکاوەکەی بینــی کەوتــە ســەر ئەژنــۆ ،دەســتی کــرد بــە
گریــان ،دەســتی بــەرەو ئاســان پــان کــردەوە ،دەپاڕایــەوە،
دەوروخولــی گوندەکەمانــدا ،هیــچ دەورییەیەکــی دوژمــن
لەگۆڕێــدا نەبــوو ،فەرماندەکەمــان هاتــە المــان ،داوای لــە
پیرەپیاوەکــە کــرد کــە هــەواڵ بنێرێتــە بەرەکانــی دواوە
کــە دەنگــی تۆپــەکان دێــت ،کاتێــک کــە گوندییــەکان
خواردنیــان دەدایــە ســەربازەکان ،ئــەو نانەکــەرەی
کــە گوندییــەک پێیــدام خســتمە نێــو جەواڵەکــەم و
گەڕامــەوە الی هاوڕێکانــم ،بــەرەو یاڵێــک ســەرکەوتین،
درەختــەکان چــڕ بــوون ،بەهــۆی ئــەوەی کــە کۆتایــی
هاویــن بــوو بەباشــی هەســت بــە زوقــم دەکــرا ،لــە
ئەســپەکان دابەزیــن ،ئەگــەر بڕێکیــر چووباینــە پێشــەوە
لەوەبــوو لەگــەڵ دەورییــەی دوژمنــەکان بەریەککەوتــن
دروســتبووبا ،پیــاوە پیرەکــە ئێمــەی لــە شــوێنی جیــاواز بنەجێکــرد ،داوای
لیکردیــن کــە گــوێ لــە خاکەکــە بگریــن.
گوێــم بــە خاکــە شــێدارەکەوە نــا ،لــە ورتــە ورت زیاتــر گوێــم لــە هیــچ
شــتێکی دیکــە نەدەبــوو ،چەنــد کات تێپــەڕی نەمزانــی ،بــەاڵم گوێــم
ساڵی دووەم

ژمارە
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لەدەنگگەلێــک دەبــوو کــە بــەرەو یەکــدی دەچــوون ،خــۆر لەوەدابــوو
هەڵبــێ ،ســەرم بــەرز کــردەوە ،ســەیری هاوڕێکانــم کــرد ،هەموویــان
هاتبوونــە الم ،پیرەکــە دەســتی بــە قســەکرد.
«کاتــی هاتــووە ،عیــززەت تــۆ لەپێشــەوە بــڕۆ ،هــەواڵ بــە فەرمانــدە بــدە،
هێــرش دەســتیپێکرد ،ئێمــە لەدواتــەوە دێیــن» عیززەت ســەری بە نیشــانەی

بەڵــێ جواڵنــد و ئەســپەکەی بــۆ هەڵــوەر هەســتاند ،لەوکاتــەدا منیــش بــە
ئاراســتەی ئەســپەکەم چــووم ،کەســێک قۆڵــی بــە توونــدی گرتــم ،پیــاوە
پیرەکــە زەق زەق روانییــە چاوەکانــم« :رۆڵــە ئاگاداربــە ،ئــەم رێبوارییــە
شــتی پێشــبینی نەک ـراو بەســەر مرۆڤــدا دێنــێ ،لێــم دوور مەکــەوە» .ئــەو
پیــاوە چــۆن هەســتی پێکــرد؟ خــۆم بــۆ کردنــی چەنــد پرســیارێک لەخــۆم
ئامادەکــرد ،کــە پیــرە پیاوەکــە خــۆی هەڵدایــە ســەر ئەســپەکەی و ســەیری
منــی کــرد ،منیــش ســواری ئەســپەکەم بــووم و هەوڵمــدا خــۆم بگەیەمنــە
پیــرە پیاوەکــە ،کــە گەیشــتمە الیشــی پرســیاری «چــۆن؟» لــە اللێومــەوە
دزەی کــرد.
«بڕوانــە دڵــت ،دەزانیــت کــە مــن کێــم» چاوەکانــم داخســن .ئەمــە

گۆڤارێكی ئەدەبیی وەرزییە

هێڵەکانــی دەموچــاوی.

بەرەکانــی دواوەوە پێکدادانێکــی مەترســیدار

« جەببا! بەاڵم چۆن؟»

دروســت بووبــوو.

«دواتــر پێــت دەڵێــم چــۆن بــوو ،ئێســتا شــەڕێک هەیــە کــە دەبــێ

فەرمانــدە بــە شمشــێرەکەی بــەرەی دواوەی نیشــاندا،

بەشــداری تێــدا بکەیــن ،لێــم دوورمەکــەوە ،پێویســتە کاڵوی فەرمانــدەی

ئەسپســوارەکان بــۆ دوو بــەرە جیابوونــەوە ،بەشــێکیان هێرشــیان دەبــردە

دوژمنەکەمــان بەدەســتبێنین ،دەی بــا خۆمــان بگەیەنینــەوە عیــززەت»

ســەر بەرەی پاڵپشــت بەشــەکەی دیکــەش دەبوونــە هێزی پشــتیوانی هێزی

ئەویــش بــە ئەســپەکەی دایــە غــار ،منیــش بــە ناچــاری بــەدوای ئــەودا،

پیــادە ،ئێمــە لــە بەشــی پشــتیوانی هێــزی پیــادە ماینــەوە ،ئەســپەکامنان

خۆمــان گەیانــدەوە دەســتەی ســوارەکان ،چووبوونــە نێــو نیزامــی

لەنزیکــی یــەک خســتە هەڵــوەری ،ئێمــە بــە فەرمانــی موالزمێــک بــە

شــەڕکردنەوە ،دیســانەوە ئەرکــی هێڵەکانــی دواوەیــان پێبەخشــین،

پێشــڕەوییەکی مامناوەنــدەوە گەیشــتینە نێــو دوژمــن ،ئــەو شمشــێرەی

فەرمانــدە بــە ئەســپەکەی خــۆی گەیانــدە بــەرەی پێشــەوەی ســوارەکان،

کــە لــە کاالن دەرمهێنابــوو بەســەر دوژمنەکامنــدا رامدەوەشــاند ،ئــەوەی

باســی لــە زوڵــم و تۆڵــە و داگیــرکاری کــرد ،بەمــە قامچــی لــە خۆڕاگــری و

دەکــەوت دەکــەوت ،ئــەوەی دەمایــەوە رێــگای خــۆی دەگرتەبــەر ،لەگــەڵ

توانــای شــەڕی ســەربازەکان دەدا ،ئەمــەم لــەو ســەربازەوە هەســتپێدەکرد

دەســتوەکەری یەکەمامنــدا ریزەکانــی دوژمــن پەرتــەوازە بــوون ،لەترســی

کــە لەنێویدابــووم ،دەخرۆشــا ،ئیــام و پێشــڕەوان چوونە پێشــەوە ،کەســێک

هەڵکوتانــە ســەریان لــەدواوە دوژمنــەکان بەشــێوەیەکی پەراکەنــدە

بــە دەنگێکــی خــۆش ســورەتی فەتحــی خوێنــدەوە ،لــەدوای ئــەوەوە ئــەو

پاشەکشــەیان کــرد ،لــەو کاتــەدا ئەســپەکەم چەقــی ،لەســەر ئەســپەکەمەوە

ســەربازانەی خۆیــان پێنەدەگیـرا تەکبیریــان لێــدا ،ئەســپەکان نائــارام بــوون،

فڕیــم ،بەســەر ســەربازێکی دوژمنــدا کەوتــم ،هــەرزوو خــۆم کۆکــردەوە

ســەربازەکانیش....

کاری ئــەو ســەربازەم تــەواو کــرد کــە بەســەریدا کەوتبــووم ،وەک ئــەوە

فەرمانــدە شمشــێری یادگارییەکــەی باوکــی دەرکێشــا ،بــە دەنگێکــی گــڕەوە

بــوو شمشــێرەکەم لەگــەڵ دەســتم بووبێتــە یــەک ،لــەو کاتــەدا خــۆم

هــاواری کــرد ،ئەســپەکەی ســمەکانی بــەرز کردنــەوە

لەبــەردەم ئــەو دوژمنــەدا بینیــوە کــە پاشەکشــەی دەکــرد ،دوژمنــەکان

«هێرش بەرن!»

لەپێشــەوە پیــادە و لــەدوای ئەوانیشــەوە ســوارەکان رایاندەکــرد ،بــە چــەپ

چەپــەرەکان کرانــەوە ،ئەســپەکان لەگــەڵ دەنگــی دەهــۆڵ ،بوقییــە

و راســت دەمڕوانــی ،پێویســت بــوو لــەو شــوێنە بێمــە دەرەوە ،لەپــڕ لــە

و دەنگــی تەکبیــرەکان بــەرەو پێــش هورژمیــان بــرد ،لەگــەڵ جەببــا

شســانی چەپــم هەســتم بــە شــتێک کــرد ،یەکــەم دڵــۆپ تــکا ،دەســتم بــردە

ئەســپەکامنان تــاو دەدا ،ئــەو کاتەیــش کــە گەیشــتینە مەیدانەکانــی شــەڕ

ئــەوێ ،تــەڕ بــوو ،زامدارکرابــووم ،ســەرتاپای بــەدەم لــە قــوڕ و خوێندابــوو،

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

دیســانەوە بــە وردییــەوە ســەیری پیــرە پیاوەکــەم کــردەوە ،بــە تایبــەت

کەمێــک دواکەوتــن هەبــوو ،بــەاڵم لــە

چیرۆک

بیرهێنــەرەوەی هەمــان ســاتی لەســەرنانی ســیککە›کە بــوو ،ســەرم ســوڕما،

لــە بــەرەی پیــادەکان لەچەنــد شــوێنێک
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بۆنێکــی چــڕی بــارووت و خوێــن هەمــوو الیەکــی تەنــی بــوو ،خــۆم بەســەر

پیاوەکانــی کۆدەکــردەوە و دەیهێنانــە ســەرەوە ،دەمزانــی دیمەنێکــی

شمشــێرەکەم داگــرت و ئەژنۆیەکــم دادایــەوە ،وادیــار بــوو دواییــم هــات.

شــایان بــە بەزەییپێداهاتنــەوەم هەیــە ،بــەاڵم هەرگیــز نەمدەزانــی

یەکێــک هــاواری دەکــرد ،بــەالی ڕاســتدا ئاوڕمدایــەوە ،جەببــا کــە

ئــاوا دەردەکــەوم ،دواتــر هامتــە بــەردەم فڕنەکــە ،بەپێیــوە دەلەرزیــم،

ســەربازێکی دوژمنــی بــە شمشــێرەکەی دوو لــەت کــرد بــە ئەســپەکەیەوە

وەک سەرخۆشــان وابــووم ،دواتــر خــۆم بــە دیوارەکــەوە نــا ،دەمروانیــە

بــەرەو الی مــن دەهــات ،هاتــە المــەوە ،خــۆم خســتە ســەر ئــەو ئەســپەی

بەرامبــەر ،هەســتێکی بەزەیــی لەنێــو جەببــادا رســکا ،دواتــر خودانــی

هێنابــووی ،جەببــا لــە جەواڵەکــەی شــتێکی خوێنــاوی هەڵگرتبــوو ،زۆر

فڕنەکــە دەرکــەوت ،تەڵیشــەکەی تێگرتــم ،بــەر ســەرم کــەوت ،وەکــو شــێت

خوێنــم لەبــەر رۆشــتبوو ،لەهــۆش خــۆم چــووم.

بــەرەو الی رامکــردە ســەری ،رایکــردە ژوورەوە ،لەســەر عەرزەکــە ســەهۆڵم

دیســانەوە لــە هەمــان ژوور بەئــاگا هامتــەوە ،شــانم هەڵبەســرابوو،

هەڵگرتــەوە ،گرمتــە شووشــەکە ،جــام داڕمــا و مــن بــە هەمــوو هێــزی

هەوڵمــدا هەســتمەوە ســەرپێ ،تووشــی ســەرەگێژە بــووم ،خــۆم بــە لێــواری

خــۆم ســەربەروژێر رامکــرد ،ئەوکاتــە جەببــا لەپەنجەرەکــەوە ســەری

چرپاکــەوە گــرت ،لەســەرخۆ هەســتامەوە ســەرپێ ،دڵــم تێکهەڵهــات،

دەرهێنــا ،کراســەکەی بــە خێرایــی کــردەوە بــەری بــە قادرمەکانــدا هاتــە

هەڵچوونەکــەم دەیەویســت بچمــە دەرەوە ،خــۆم گــرت ،لەوکاتــەدا جەببــا

خــوارەوە ،بەنێــو کۆاڵنەکانــدا رایدەکــرد .بــەالی راســت ،دواتــر چــەپ،

وەژوورکــەوت.

جارێکیــر راســت روانــی ،ماڵــەکان وەک کــۆالرەی رەش بــە راســت و چەپــدا

«پێویســتە پشــوو بدەیــت ،زۆر خوێنــت لەبــەر ڕۆیشــتووە» دەنــگ و

تێدەپەڕیــن ،دواتــر چەنــد دەنگێکــی جیــاواز بیســران.

خۆیشــی مانــدوو بــوون ،شــەپقەکەی الدا و لەســەر مێزەکــەی دانــا.

کاتێکیــش هاتــە کــۆاڵن کەســێک ســەری خــۆی گرتبــوو ،ئەوانــی دیکــەش

«بــا کەمێــک شــۆرباوت بــۆ بێنــم» لــە ژوورەکــە چــووە دەرەوە ،چــاوم

عەرەبانــەی زبڵیــان بــەرەو پێــش پاڵــدەدا ،گوێــم لــە ســیڕەی ســتیلی

لەســەر شــەپقەی ســەر مێزەکەبــوو ،بەهێواشــی دیســانەوە دەســتم

عەرەبانەکــە بــوو ،ســیخێک لەنێو گۆچانەکــەوە هاتە دەرەوە ،کــە لە دەرزی

درێژکــرد و شــەپقەکەی جەببــام نایــە ســەرم.

دەچــوو هــەر زوو کاری پیاوەکــەی تــەواو کــرد ،ئەوانــی دیکــە بــێ ئــەوەی

لــە ژوورێکــی قەترانیدابــووم ،هــەوا وەک مــوس دڕ بــوو ،وەکــو رشیتــی

دەرفــەت بدەنــە بەرگــری لەخۆکردنــی بەرامبەرەکانیــان شیشــەکانیان لــە

ساڵی دووەم

فیلــم هێــواش هێــواش دەڕۆیشــتە پێشــەوە ،وەک ئــەوە وابــوو لــە تونێڵــی

قوڕگــی وان راکــرد .ئــەوی لەنێــوان زبڵدانەکانــدا مابــووەوە لــە منــی روانــی.

زەمەندابــم ،زۆر رووداو هەبــوون ،عەشــقەکان ،لەدەســتچووەکان،

یەکپــێ بــەرەو رووی مــن هــات .هەســتی بــۆ ترپەکانــی دڵــم راگــرت .هێــور

ژمارە

الوازییــەکان ،ســەرکەوتنەکان ...گەیشــتمەوە ســاتی ناســینی جەببــا ،دەبــوو

بــوو .دوگمــەی ســنگی کردمــەوە و دەســتی لــە ژێرکراســەکەم دا .باوەشــی

بیبینــم.

پێداکــردم ،رووی وەرگێڕایــەوە ،ئــەم جــارە نــۆرەی سەرســامبوونی ئــەو بــوو.

هــەوا ســارد بــوو ،بەفــر ،خەریــک بــوو دەبــووە کڕێــوە ،وە بــێ ماڵێــک

لەبەرامبــەری مــن وەســتابووم .شــار ،ســەرما ،بەفــر و تاریکــی ...هەمــوو
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قوڕگامنــی

دەزوورانــدەوە.

گۆڤارێكی ئەدەبیی وەرزییە

«بۆچی بنیامین؟ بۆچی کارێکی وەهات کرد؟»

لــە کاتــی پرســیارکردن ســەیری جەببــا-م کــرد،

«روونکردنەوەیــەک قــەرزداری مــن بوویــت .ئــەو شــەوە چــۆن مــن رزگارم

ســەری ڕاتەکانــد ،بــە چرپــەوە گوتــی« :بڕوانــە!».

بــوو؟ بۆچــی منــت رزگار کــرد؟ کێــن ئــەو کەســانەی نالەبــارت دەکــەن؟

لــە باخچەکــەدا دادگایــەک دروســتکرابوو .هەوڵمــدا

ئەمــە چــۆن ژیانێکــە تێــی کەوتــووی؟ راوچیانــی کاڵوەکان کێــن» ژمارەیەک

ئــااڵ شــەکاوەکە بناســمەوە .داڵێکــی دوو ســەری لەســەر بــوو .دەوروبەرەکە

لــەو پرســیارانەی کــە لــە مێشــکمیان دابــوو بــەدوای یەکــەوە ریــزم کــردن.

بــۆ مــن ئاشــنا بــوو .ســەیری جەببــام کــرد« .یــەدی کولــە « ئــاوا چرپانــدی.

«هەمــوو ئــەو پرســیارانەی دەتــەوێ وەاڵمیــان دەدەمــەوە .بــەاڵم ســەرەتا

«بەڵــێ ئەندامــە بەڕێــز و ئەســڵزادەکانی دادگا .ئەو کەســەی لەبەرانبەرتانە

کاڵوەکەمــم بــدەوە ».دەســتی راگــرت .نەمویســت بیدەمــەوە .بــەاڵم

بابــا جەعفــەرە .ئــەو کافــرەی هەوڵیــدا تاجــی ئیمپراتــۆر بدزێــت ، .ئەگــەر

نەشــمدەتوانی لەهەمبــەر قســەکانی بوەســتم .کاڵوەکەیــم دەرهێنــا و بۆیم

وریایــی ســوارچاکی قارەمــان ئەندرۆنیکــۆس نەبوایــە ،هێنــدەی نەدەمــا

راگــرت .دوای کەمێــک دەگەڕاینــەوە ژوورەکــەم ،جەببــا دەســتی دەگوشــیم.

ئــەو کارە قێزەونــەی ســەربگرێت».

«وەاڵمــی هەمــوو ئــەو پرســیارانەی خوازیاریانــی وەردەگریتــەوە ».دوو

ئێمــە لــە هــەردوو الی مەحکومەکــە وەســتابووین .لەبەرانبەرمــان ســەرانی

شــەپقەی گاردیانــی هێنــان .دانەیەکــی دایــە مــن .کاڵوەکــەم نایــە ســەرم.

ســێ ئەندامیــی دادگا و جگــە لــەوەش قەرەباڵخییەکــی زۆر .ســەرۆکی دادگا

لــە تاریکیــدا ،بــە رێڕەوێکــی بەردینــی شــێدار و تــەڕدا بــەرەو پێــش

لــووت بــەرز ،چــاو بچــووک و خودانــی دوو ئەبــرۆی گــەورە و چــڕ و پــڕ

دەچوویــن .رووناکــی مەشــخەڵەکە رێــک لەبــان ســەرمەوە بــوو .دەرچــوون

بــوو .لــە پاڵیشــیەوە ئەســڵزادەیەکی تــری قەڵــەوی لەبەرازچــوو وەســتابوو.

دەبــوو لــە هەمبەرمــان دابێــت .لەودیــو دیوارەکانــەوە هەندێکجــار دەنگــی

ســوارچاک ئەندرۆنیکــۆس قۆزێکــی بەهێــز و توانــا بــوو .ئەندامەکــەی تــری

ئێســک ،جارجــارەش قیــڕە و بەزۆریــش بۆنــی برژانــی گۆشــت دەهــات.

دەدگا چــاوە بچکۆلەکانــی بڕیبوونــە مەحکومەکــە .بــە وردییــەوە دیقەتــی

درێژەمــان بــە رێگەکەمــان دا .لەنێومانــدا کەســێکی ریــش و ســمێڵی تێکەڵ

دەدا .ســەرۆکی دادگا دەســتی بــە قســەکردن کــرد .وەک ئــەوە وابــوو

بــوو ،ئێســقان لــە هەژمــار هاتــوو هەبــوو .دەســت و قاچــی کەلەپچــە

بڕیــاری خــۆی دابێــت.

کرابــوو .لــەو شــوێنەی باســک و مەچەکەکانییــەوە کــە کەلەپچەکــەی پێــوە

«تاوانبــار بڕیــاری بــۆ دەرچــوو کــە لــە دەمــی ڕۆژهەاڵتنــدا لــە ئاڵــن

بەســرابوو خوێنێکــی ســەرکردووی وشــکەوەبوو دیاربــوو ،کــە تاوەکــو

کاپــی لــە خــاچ دەدرێ ».قەرەباڵخییەکــە بــەدەم پەســندکردنی بڕیارەکــەوە

قۆڵەکانــی رشیتــی بەســتبوو .وەک گەنیــو بۆنــی دەهــات .دوای تێپەڕاندنــی

دەســتیان بــە دەنگەدەنــگ کــرد.

چەنــد رێڕەوێــک چووینــە نێــو باخێکــەوە .بۆنــە خوێیاوییەکــەی

«دەمبەخشــن!» پیــاوە چــاو بچکۆلەکــە دەســتی بــە قســەکردن کــرد:

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

شــلەقاند .باشــرە بڵیــم ئــەو شــێواندی.

دەستبەســەرکراوەکەوە لەوەدابــوو بکۆکــێ.

چیرۆک

شــتێک ســپی پــۆش بــوو .هــەر ئــەم دووەمــان بوویــن .مــن بێدەنگییەکــەم

دەریــا
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«بەڕێــز نۆتــاڕاس نامــەوێ دژی بڕیارەکــەت بوەســتمەوە ،بــەاڵم دەمــەوێ

بەســەرکەوتوویی ڕاهێنانەکانــت تەواوکــرد .هەروەها لــە تاقیکردنەوەکانیش

ئــەم مەحکومــەم پــێ بفرۆشــی».

ســەرکەوتووانە دەرچوویــت .بــێ پــرس و جــوو ملکەچــی فەرمانەکانــم

قەرەباڵخییەکە دەستیان بە هاتوهەرا کرد.

بوویــت .ئیــدی ئێســتا بەوپێیــەی بوویەتــە ڕاوچــی ،لــە ســبەی ڕۆژێ تــۆش

«ئەمــە بەهیــچ شــێوەیەک ڕێــی تێناچێــت دۆســتی ئەزیــزم نیکــۆال.

دەتوانــی خواڵمکەیــەک بۆخــۆت دەستنیشــان بکەیــت .ئاگاداربــە دەبــێ

ناتوانیــن کەســێکی وا بــە ســاغی بســپێرین ».نیکــۆال لەبــەر پشــتێنەکەی

کەســێک هەڵبژێریــت کــە لــە ژیانیــدا هیــچ شــتێکی نەبێــت لەدەســتی

کاخەزێکــی دەرهێنــا و بــۆ ئەســڵزادە نۆتاراســی ڕاهێشــت .کاخەزەکــە

بــدات و بەســەر ســینگییەوە لەکەیەکــی لەدایکبــوون هەبێــت .ئــەوەش

مــۆری ئیمپراتۆریەتــی لــێ درابــوو .کردیــەوە و دەســتی بــە خوێندنــەوەی

لەبیرمەکــە ئەگــەر خودانــی ئــەم تایبەمتەندییانــەش بێــت ڕەنگــە ڕاوچــی

کــرد .پێســتی ڕەش داگــەڕا .کاخەزەکــەی دایــەوە دەســتی .هەوڵــی دا خــۆی

نەبێــت .ئــەودەم دەزانــی چــی دەکەیــت ».لەژێــر پێڵــووی چاوەکانــی

نەشــێوێنێ .ئامــاژەی بــۆ پاســەوانەکان کــرد .نیکــۆال هەســتایە ســەرپێ.

نیکــۆالدا پەڵەیــەک نیشــتبوو وەک چــۆن لەژێــر چاوەکانــی جەبباشــدا

ئێمــەش بــەدوای ئــەودا چوویــن.

بینینــم .کاتێــک بەچــواردەوری خۆمــدا ڕوانیــم جگــە لــە خــۆم دوو

ســواری ئۆتۆمبێلێکــی ســەرداخراو بوویــن .لەنێــو شــارەوە گەیشــتینە ماڵــی

خزمەتــکاری دیکەشــی لێبــوو .لەمــن ڕامابــوون.

نیکــۆال کــە لــە نزیــک کۆشــکی تەکفــوور بــوو .مەحکومەکەمــان دابەزانــد.

«لــە تاقیکردنەوەکــەدا دەرنەچــووم؟ بــەاڵم بــۆ؟ چ شــتێکم بــە هەڵــە

ڕەنگــەکان تێکەڵبــوون .کەمێــک دواتــر بــە ســوراحییەکی شــەرابەوە

ئەنجامــدا؟

چاوەڕێبــووم .خــۆر لەوەدابــوو ئاوابێــت .لــە گــەرووی بۆســفۆڕ گەمیــە

جەببا متەقی لێوە نەهات .خزمەتکارەکەی دی قسەی کرد.

بازرگانییەکانــی جەنــوا تێدەپەڕیــن .ئــەو گەمنــەی لــە کــرم هێنابــووی

«ســەرکارەکەت هەمــوو شــتێکی زۆر بــاش بــۆ ڕوونکردیتــەوە .لەبــارەی

دەیــردە جەنــوا.

خۆدوورگرتــن لــە هەندێــک شــەپقە .بــەاڵم خۆتــت دوورنەگــرت».

نیکــۆاڵ و جەعفــەر لەســەر ســەکۆکە لەنێــو پــەردە ئەتڵەســییەکان و لەنێــو

«بەاڵم من لەسەر ڕەفەکانەوە هیچ شەپقەیەکم تاقینەکردەوە».

نوێنــی لــە پــەڕی باڵنــدە ئاخـراو ڕاکشــابوون .نیکــۆاڵی بادەکــەی دەســتی

«دڵنیــای؟ شــەپقەی جەببــات بەدەســتەوە بــوو .لەســەر ڕەفــە ڕەشــەکان

ساڵی دووەم

بــەرز کــردەوە .قســەی دەکــرد.

چــاوم کەوتــە ســەر شــوێنی بەتاڵــی شــەپقەیەک .لــە پشــتەملمەوە هەســتم

«بادەکــەم بەخۆشــی تــۆ بــەرز دەکەمــەوە دۆســتی عەزیــزم جەببــا .بــۆ

بــە هەناســەی ئیزڕائیــل کــرد!

ژمارە

یەکــەم ســەرکەوتنت .ئیــر تــۆ ڕاوکەریــت .ڕاوچییــەک کــە پشتاوپشــت

«نەمدەزانی».

دەمێنێتــەوە .کاتێــک لەوشــەوە شــوومەی دادگاییکردنــەدا بۆیەکەمجــار

«مەچۆرە نێو شتێک کە نایزانی .ڕەنگە دوایی بە ژیانت بهێنێت».

تــۆم بینــی گومانــم لــەوە هەبــوو پیاوێکــی دروســتامن هەڵبــژاردووە.

هیــچ شــتێکی نەکردبــوو .هــەردوو دەســتی بەخۆیــدا بەردایــەوە .جەببــا
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گۆڤارێكی ئەدەبیی وەرزییە

وەک ئــەوە وابــوو هەمــوو یادەوەریــم بــە ڤاکیــووم هەڵبکێشــێ .چاوەکانم

هاتوونەتــە ژیــان ،ژوورەکــەش وەک فەڕشــێک

ســپیبوون .بــەالدا کەوتــم.

وابــوو کــە مرۆڤــی هەمــوو ســەردەمەکانی

تامــی خوێــن لەدەمــم دەهــات .کاتێــک چاوەکانــم کردنــەوە هەســتم بــە

چیــن چیــن ســوار بووبــن .مرۆڤــە ســەرەتاییەکان،

تەنگەنەفەســی دەکــرد .بــە شــتێک ســنگم دەگــورشا .کاتێکیــش تــەواو

گەڕۆکــەکان ،ڕێنسانســی ئیســام ،ڕێنسانســی ئەوروپــا ،ئەوانــەی لــە چاخی

چاوەکانــم کردنــەوە .بەشــێوەیەک کــە چەپــەڵ و پیــس بووبــم کەوتبوومــە

بۆشــایی گەردوونــەوە هاتبــوون و زۆری دیکــەش...

نێــوان بەفــر و کۆنتێینــەری زبــڵ و خاشــاکەوە و گیــرم خواردبــوو .دواتــر

جەببا.

وازیــان لــە فشارخستنەســەرم هێنــا.

دوو پیاو هاتنە الم و دەستیان گرتم.

خــودان فڕنەکــە خــۆی کۆکــردەوە ،چەقۆکــەی هەڵکێشــا و ڕووەو مــن

«چۆن؟» ئاوا چرپاندم.

هــات .کاتێــک لــە مــن نزیــک دەکەوتــەوە ،کاتێکــش ڕووەو مــن دەهــات

«تەســلیم بــوون ».وەهــای گــوت« .بەبــێ لێپێچینــەوە قەبوڵــت کرد».بــە

کرپــەی ئــەو بەفــرەی لەژێــر پێیــدا پێپەســت دەبوو بــە ئاهەنگــەوە دەهاتە

دەســتی چاوەکامنــی داخســن .لەســەر دەرگا ئاســنینەکە کەســێك هەبــوو

بــەر گوێــم .دواتــر ڕۆشــنایی چ ـرای کۆاڵنەکــەی بــڕی و هاتــە بەردەمــم.

کــە لــە چوارمێــخ درابــوو .ئــەو جەببــا بــوو .مێخــی قاچەکانیشــی لــە

ئەژنــۆی دادایــەوە .چەقۆکــەی بــەرز کــردەوە .پێکەنیــم .ســەرما نــا ،بەڵکــو

نیکــۆالی دەدا.

خــودان فڕنەکــە کۆتایــی بــە مــن دەهێنــا .چەقۆکــەی بــە هێواشــی ڕۆبــردە

بە سەرسامییەوە لە چاوەکانی ڕامام .پێکەنی.

نێــو دڵــم .وەک ســەهۆڵ ســارد بــوو .بــە هێواشــی بــەالدا هاتــم .هێــزی

«بــۆن بــە هــەواوە بکــە ».بۆنــی نانــی بەڕۆنــی لــێ دەهــات .پێکەنیــم .بــە

هاوارکردنــم نەبــوو .دەنگێکــی وەهــای دەرکــرد کــە هەنــاوم تێکهەڵهــات.

خێزانێــک شــاد بوومــەوە کــە هیــچ پەیوەســتییەکی خوێنیــم پێیــەوە نەبــوو.

جەســتەم ســەرمای داهــات .چــاوم بــە تاریکــی ڕاهــات .لەگــەڵ خــودان

«بەخێــر بێــی بــۆ نێــو ڕیزەکامنــان! ڕاوچــی!» بــە ددان پێدانانــەوە دواییــن

فڕنەکــە چاومــان تێکگیــران .زۆر ئاشــنا دەهاتــە بەرچــاوم .لــە پشــت

وشــەی گــوت .ئــەوی بادەکــەی بــەرز کــردەوە نیکــۆال بــوو.

خــودان فڕنەکەکەســێکی ڕەشپۆشــم بینــی .دەســتی بــۆ مــن ڕاهێشــت.
منیــش دەســتم بــۆ ئــەو ڕاهێــژا .کاتێکیــش دەســتم بــۆ درێــژ کــرد دواییــن
هەناســەم دا .ئــەو هەناســەیەش خــودان فڕنەکــە هەڵیکێشــا.
«بــادە هەڵدەدەیــن ،واتــە بــە خۆشــی ڕاوچییــە نوێیەکەمــان »...ئەوانــەی

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

چەمانــدەوە .جەببــا لێــم نزیــک کەوتــەوە .دەســتی خســتە ســەر ســەرم.

لــە ســەردەمە جیاوازەکانــدا مرۆڤــەکان

چیرۆک

ســەیری ڕووخســارمی نەدەکــرد .کەومتــە ســەر چــۆک .ســەرم بــۆ پێشــەوە

لــە ژوورەکەدابــوون چەپڵەیــان لێــدەدا.
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