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زریانێک بەسەر شاردا هەڵیکردووە ،خەڵکی خزاندووەتە نێو مااڵن و کوچە و کۆاڵن گزک دەدا .لە
دەور مەیدان کردوویە بە گەردەلوول و بە دەور پەیکەرەکەدا دەخولێتەوە .کچێکی کراس دادڕاو لە نێو
گەردەلوولەکەدا دەقیژێنێ.
دوو کەس باڵیان گرتووم .روویان نابینم .بە ریزە پلێکانەیەکەدا کە کۆتاییەکەی لە نێو مژدا ون بووە
سەر دەکەوین .هەر دەڕوین و تەواو نابێ .لەپڕ دەگەیینە مەیدانێک .پڕە لە خەڵک ،بە نێو خەڵکەکەدا
دەمبەن .مژ بەسەر مەیدانەکەدا کشاوە .خەڵکەکە بێ چاون ،چاوخانیان ،وەک چاڵی ڕەشن ،بەتاڵن .بەاڵم
منداڵەکان چاوساغن .هەرایە ،قیژە و گریەی منداڵ تێکەڵ بە دەنگی گۆرانی حەسەن زیرەک بووە.
تەنافێک بە دارێکەوە هەڵخراوە .دارەکە وەکوو ئەوەیە لە ئاسمانەوە داهێڵرابێ ،پایەکەی لە نێو مژەکەدا
دیار نییە .منیش دەڵێێ بەسەر هەوراندا دەڕۆم ،هەست بە زەوی ژێر پێم ناکەم .ترپەی دڵی خۆم
دەبیسم.

سێ پلێکان و دەچمە سەر کورسییەک .چاوم بە دیتنی ئەو هەموو خەڵکە کە هاتوون بۆ دیتنی من،
روون دەبێتەوە .من ئەوەندە خۆشەویست بووم و نەمدەزانی ،یان هاتوون بۆ دیتنی مەرگ.
چاوم دەبەستن ،بەاڵم من هەر دەبینم .دەبینم ئامە لە سووچێک راوەستاوە ،راست وەکوو
راوەستانەکەی ئێوارانی لە بەر دەرکە ،کاتێک چاوەڕوانی هاتنەوەی من دەبوو .باڵ دەکاتەوە لە باوەشم
گرێ ،ژێر پێم بەتاڵ دەبێ .رادەچڵەکێم.
ئەم خەونە لەگەڵم دەژی.
*
هەموو کەس بانگی دەکردم ژیان ،حەمە شوانی ریش سپی نەبێ دەیگوت کوڕەکەی ئامە.
ئامە گەورەی کردم .خەڵکی گوند هەر بەو نێوە بانگیان دەکرد ،کوێخا نەبێ ،دەیکوت ئامێنە خانم.
شەوگارە درێژەکانی زستان ،کاتی خەو .سەرم لە باوەشی ئامە دادەنا .کراسەکەی بۆنی گیا و گوڵی
دەدا .نەرم وەکوو دەنگی ،دەستی بە قژم دا دێنا و رازی بۆ دەگوتم ،باسی منداڵی خۆمی بۆ دەکردم.
وەکو بمالوێنێتەوە ،دەیگوت:
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 هەتا شەش مانگ ژنان ئەهاتن شیریان ئەداپێت .لەودوا بزنێکم سەند .بە شیر بزن گەورەتمکرد .دوو ساڵ نەچوومە بەر تەون ،نەکا دەنگ کەڵکیت لەخەو داتچڵەکێنێ .دامنانایە ناو بێشکە،
هەر لە باوەشمدا ئەتمخەفاند.
دواتر زانیم پارچە زەوینێکی هەبووە فرۆشتوویە کە بتوانێ خەرجی من و خۆی بدا .من لەچاو
هاوتەمەنەکانمدا پڕ و پۆشتەتر بووم ،جلەکانم خاوێنتر بوون .وەک دەڵێن نانی لەدەم خۆی دەگرتەوە بۆ
من .هەتا ببم بە حەوت ساڵ و بچمە مەدرەسە ،نەیدەهێشت زۆر دوورکەومەوە .هەر لە بەر ماڵ
خۆماندا لە نێو کۆاڵنە خۆڵەپۆتەکەدا لە گەڵ مندااڵن کایەم دەکرد .قوتوویەک ببەستە بە پەتێکەوە و
پڕی بکە لە خۆڵ و رایکێشە .جار جار ئامە لەبەر دەرکە دادەنیشت چاوەدێری دەکردم .دەیگوت:
 ئەترسیام بتوەن .دایک لە زیندان و باوک لە پێشمەرگایەتیا ،ئەترسیام بتوەن رۆڵە ،بتکەن بەبارمتە بۆ تەسلیم بوونی باوکت ،یا شکاندنی دایکت.
ئامە گوتبووی ئەو رۆژەی بە دنیا هاتی پاسدار و جاش گەییشتنە نێو دێ .واڵتیان دایە بەر تۆپ.
پێشمەرگە هەتا ئێوارە شەڕیان کرد و دوایە پاشەکشەیان کرد .شەوی نەورۆز بوو .بەرەو شاخە
بەرزەکان رویشتن و ئیتر نەگەڕانەوە .کێ کوشتیانی؟ کێ بە کوشتی دان؟ ئامە ئەمەی نەدەزانی.
 دایکت زەیسان بوو ،نەیتوانی تەکیانا بڕوا ،گرتیان و بردیان.بۆ ئێمەی خەڵكی ئەم واڵتە ،ئەو رۆژەی ئاخر ساڵ کە منی تێیدا بە دنیا هاتووم کۆتایی دەورەیەکی
کورتی ئازادی بووە .دەورەیەک کە هێشتا هیوای هاتنی رۆژانی خۆش و خۆشەویستی و پێکەنین کۆچیان
نەکردبووە .ئازادی ،سەرکەوتن ،بڕوا ،ووشەگەلی سەر لێوان بوونە .هێشتا تارای رەش بەسەر بوکدا
نەدرابووە .عەبای رەش کۆڵمەی سووری کچانی نەپۆشیوە .بارانی چڵکاو نەباریوە .هێشتا سێبەری تفەنگ
ئەمنی و ئارامی بەخشیوەتەوە .مەزراکان نەسوتابوون ،خواردن ژەهراوی نەبووە ،بە هۆی برسییەتییەوە
منداڵەکان نەفرۆشراون .خوێن کواڵوە ،بووە بە غیرەت ،خەم بووە بە مستی گرێکراو و تووڕەیی ،نەبووە بە
دووکەڵ .دایکان کز و داماو نەکرابوون و باوکان شانیان نەشکابووە .وا دەڵێن ،من نەمدیوە.
جار جار ماشینە نیزامییەکانی پاسدار و جاش دەهاتنە نێو دێ .منداڵ دەورەیان دەدان ،بەاڵم من
نەدەڕۆیشتم .ئامە دەیبردمە ماڵ ئاسیە مامان .لە راستیدا دەیشاردمەوە .هێندێ لە پیاوەکانیش خۆیان لە
نێو باغاندا شونون دەکرد .زۆر جار یەک دوو کەسیان لەگەڵ خۆیان دەبرد .دەگوترا دەیانبەن باس و
خواستیان لێدەکەن .هێندێ جاریش کە پیاوان لە رێی هاتووچووی شاردا ،لە خاڵی پشکنین رادەگیران.
 بیا ببینم کجایی هستی؟ (وەرە بزانم خەڵکی کوێی؟)3

 مال ساروقامیشم (خەڵکی سارۆقامیشم) دمکراتی یا کومەڵە (دێمۆکراتی یان کۆمەڵە) ما هیچی نیستیم( .ئێمە هیچ نین). حاال معلوم میشە (ئێستا دەردەکەوێ)دەیاندانە بەر شەپ و زللە.
 باید جەریمە بی ئەدەبی بدی( .دەبێ باجی بێ ئەدەبی بدەی) ما بی ئەدەبی نەکردیم قوربان( .ئێمە بێ ئەدەبیمان نەکردووە قوربان)دیسان لێیان دەدان.
 باشە چەند میشە؟ (باشە چەند دەبێ؟)پارەیەکیان لێی دەستاندن و بەرەاڵیان دەکردن.
کەسانێکیش راپۆرت درابوون ،دەیانگرتن لە زیندانیان دەکردن .ئەم هەوااڵنە لە نێو منداڵی
مەدرسەدا باڵو دەبوونەوە.
ماڵەکەی من و ئامە دوو ژور و هێشخانێک بوو .ژوورێکی بۆ میوان بوو .میوانیش تەنیا جەمیل کوڕی
بوو کە هاوین بۆ چەند رۆژ لەگەڵ ژن و منداڵەکەی لە سنەوە دەهاتن .لە پشتەوەی ژووری خۆمان کە
تەونەکەشی تێیدا بوو ،و بە زستانان قورسیمان تێیدا دادەنا ،هیشخانێکی نیوە تاریک هەبوو کە رووناکی
لە تەنیا رۆژنەی سەربانەوە وەردەگرت .من دەترسام بە تەنێ بچمە ئەوێ .لە جریوەی مشک دەترسام.
بۆنی کۆنی تێیدا ماسی بوو .دە پازدە هۆمەی بەتاڵی تێیدا دانرابوو .هۆمەکان وەکوو دێوەزمەکانی
چیرۆکەکانی ئامە دەهاتنە پێش چاوم ...ئامە دەیگوت:
-

ئەمانە وەختێک باوکی کوڕەکان مابوو ،پڕبوو لە ئەرزاق .گەنم و ئارد ونۆک و بڕوێش و...

بیرێک لە حەوشەکەدا بوو کە دەکوترا لە هەموو بیرەکانی نێو دێ ئاوی زۆرترە .جەڕجەڕەی لەسەر
بوو .تەنافێک دەەپێچیا بە دەور جەڕجەڕەکەدا کە دۆڵچەیەکی الستیکی رەشی پێیەوە بەسترابوو .دەرگای
حەوش هەمووکاتێک بەتاک بوو .دایمە دوو سێ ژن خەریک ئاو هەڵگۆزان بوون .ئامە بە ژنەکانی
دەگوت ،بۆ ئەویش ئاو هەڵگۆزن.
 خوەم پشتم ئەیشێ کەنیشکەکەم ،ناتوانم .ژیانیش مناڵە دەرەقەت جەڕجەڕەکە نای .سەتڵێ ئاویچبەن بە باخچەکە.
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باخچەکەی ئامە هەموو جۆرێک سەوزە وگوڵی جۆربەجۆری تێیدا بوو .جافری و نەعنا و پیواز و
کەوەرگ و سیس عەنبەر و رێحان و زۆری دیکەش کە من نەمدەناسین .هێندێکی دەکرد بە چێشت
یان وەکوو سەوزی خواردن تەڵبژێری دەکرد .هێندێکیشی ئیشک دەکردەوە بۆ دەرمان بە کاری دێنان.
ئامە دوکتوریشی دەکرد .یەغانێکی لە سووچی ماڵەکە دانابوو ،پڕبوو لە پیارزگی گوڵ و گیای
ئیشککراو .ئەوانەی لە بەهاراندا لە کێو و دەشتان کۆ دەکردەوە .منیشی دەبرد .هێلکە و کەرەی لە نێو
نان دادەنا بۆ نیوەڕۆ .گیایەکی دەدایە دەست منەوە ،دەیگوت:
-

ئا لەوە بدۆزەوە بێرانە.

جار جار لەبەر خۆیەوە مۆرەمۆرێکی دەکرد کە لە گۆرانی کۆن دەچوون .ئێوارە کە دەهاتینەوە ،نانی
لەبەر خۆرەوە ئیشککراوی دەپرواندە نێو دۆی ترش .نێوی نابوو خۆرەبرێژە .دەمانخوارد .دەیگوت ئەو
خۆرە لێداوین ،ئەگەر ئەمە نەخۆین نەخۆش دەکەوین.
هەر کەس سەرئێشە و زک ئێشەیەکی هەبووایە ،دەهاتە الی ئامە .ئەویش نەختێک لەو گیا و
گوڵەی دەدانێ .پارەی وەرنەدەگرت .ژنان بۆ نەخۆشی ژنانە دەهاتنە الی .ئەو کاتانە منی دەناردە دەرەوە.
دەیگوت بڕۆ لە حەوشا کایە بکە .مشتێ مێوژ یان دانەبرێشکەشی دەدامێ .گوندەکەمان دەرمانگای تێیدا
نەبوو ،هەشبوایە ژنان بۆ نەخۆشی ژنانە شەرمیان ئەکرد بچنە دەرمانگا .دەنا دەیانتوانی بچنە دەرمانگای
حسێن ئاوا کە زۆر لە ئێمەوە دوور نەبوو.
دەمپرسی ئامە ئەم دوکتورییە چۆن فێر بووی؟ پێدەکەنی .چەند ددانی تاک و لوێ بۆ مابوو
دەیخستە دەرەوە و چاوی لەچاوم دەبڕی وەکوو ئارەزوویەک بگێڕێتەوە دەیگوت:
 رۆژێک پیاگێکی بااڵبەرزی جوان خاس بە سواری ئەسپێکی چەرمگی باڵدار ،هاتە ئەم دێیەیئێمە .ئاشقی من بوو .گەرەکی بوو یادگارێکم بۆ جێ بێڵێ .ئەم دوکتورییەی فێرم کرد.
هەر ئەو کاتیش دەمزانی ئەمەش هەر وەکوو چیرۆکەکانی دیکەیە و بۆ منی ساز دەکا.

ئامە رادیوە کۆنێکی هەبوو بەرگێکی گوڵدۆزیکراوی بۆ کردبوو .لەتاقچەکەی دادەنا .کاتی هەواڵەکان
یەک بینگ قەبری بابیانی هەڵدەشڵەپاند .من نەمدەزانی بۆ ،بەاڵم پێی پێدەکەنیم .کاتی گۆرانی بوایە .بە
تایبەت حەسەن زیرک بیکوتبا لە ژێر لێوەوە لەگەڵی دەگوتەوە.
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 ئەوە رادیو سلێمانییە رۆڵە ،ئەمانە دەنگ گۆرانیشیان بڕی .گشتی بوو بە رەوزەی ئیمامەگۆڕبەگۆڕەکەیان.
کە چوومە مەدرەسە کایەکان گۆڕان ،تۆپێن و رم بازێن ،سەر ئەژنۆ و کراس دەدڕا و ئامە شەوانە
دادەنیشت پینەی دەکرد .هیچکات نەمبیست بۆڵەیەک بکا .بەخێوی کردم ،نەک وەکوو باب،
تەنانەت نەک وەکوو هەموو دایکێک .ئامە وەکوو خۆی.
رۆژێک لەگەڵ منداڵی دەر و جیرانان مێشێنمان دەکرد .کوڕێک هەبوو زۆر چڵمن و چەتوون بوو.
پێمان دەگوت حەمە بەخێڵ .کایەی نەدەکرد ،بەاڵم هەموو جارێک دەهات بۆ تێکدانی کایەکە .ئەو رۆژە
ئامە جووتێک کەوشی چەرمی زەردی بۆ من کڕی بوو .بۆ یەکەم جار لە پێم کردبوو .حەمە التاوی پێدا
دەدام" .هەتیم بووگیتە کوڕە ئاغا"! وەاڵمم نەدەدایەوە .گوێزەکانی هەڵگرت و هەاڵت .بە دوویدا هەاڵتم.
لە قەراخ دێ پێم چوو بە ئاوە زەلکاوێکدا و کەوش پڕ بوو لە قوڕاو .حەمەم لەبیر چووەوە .تاکەوشم
دەرهێنا و شەالن شەالن بردمە سەر چۆم کە بیشۆم .شوێنەکەم خراپ بوو ،دەبووا زۆر دانەوێم هەتا
دەستم بگاتە ئاوەکە .پێم خلیسکا و هەتا خۆم بگرمەوە ،تاکەوش کەوتە نێو ئاوەکە و ئاو بردی .تاکەوش
بەسەر ئاودا و من بە قەراخ چۆمدا .لە شوولکەیەک دەگەڕام بیگرمەوە .بەر دەستم نەکەوت .تاکەوش
کەوتە نێرینەی ئاوەکە کە خێراتر دەڕویشت .دەمەویست خۆم بدەم لە ئاوەکە ،نەمدەوێرا .ئاوەکە لێڵ
بوو ،بنەکەی دیار نەبوو .بانگی مندااڵنیشم دەکرد .کەس وەاڵمی نەدەدامەوە .تاکەوش لە شوێنێک کە
ئاوەکە نەختێک دادەپەڕی پڕ بوو لە ئاو و نوقم بوو .ماوەیەک راوەستام چاوم بەسەر ئاوەکەدا دەگێڕا
بەڵکوو بێتەوە دەرێ .نەبوو .دانیشتم و بڕێک گریام .ئێستا چۆن بڕۆمەوە ،بە ئامە چ بڵێم .مندااڵن
تەشقەڵەم پێدەکەن .حەمە بەخێڵ پێم پێدەکەنێ .لە خەفەتان هێزم لێبڕابوو .پاڵم دا بە دارێکەوە و
ئەژنۆم لە باوەش گرت .بەرە بەرە تاریکی دادەهات .لە دوورەوە گوێم لە دەنگی مندااڵن بوو ،کە بانگیان
دەکردم .هیچ ،خۆمم مات کردبوو .کە تاریکی کرد ،ترس دایگرتم .بە سەدان جار بەم شوێنەدا
هاتووچووم کردبوو ،بەاڵم ئێستا لێم ببوو بە دنیایەکی دیکە .دەنگی بایەقوش دەیترساندم .هەڵدەلەرزیم و
نسکەم دەهات .نازانم چەند بەو دەقە دانیشتبووم .ئەوەندەم زانی .لە دوورەوە شەوقی دەیان چرا لە
دەوروبەری دێدا پەیدا بوون .ورەورێکیش دێ وەکوو بانگی من بکەن .هەتا دەهات چراکان زۆرتر
دەبوون .کەمێک نزیک بوونەوە زانیم لە من دەگەڕن .ئێستا شەرمم بە خۆمدا دەهاتەوە و نەمدویست
بمدۆزنەوە .دەمەویست بە رێگایەکدا بچمەوە ماڵەوە ،نەمبینن .دەور وپشتی دێ هەموو چرا بوو .رێگا
نەبوو .هەستام لینگە کەوشەکەم بە دەستەوە گرت رویشتم بەرەو ناو دێ .گەییشتمە دوو لە
هاوسێیەکانمان.
 ژیان گیان ئەوە های لە کوێ ،نیمە رۆحمانو کرد .ئەوە بۆچە پات پەتییە؟6

 هیچ تاریک بوو رێگاکەم گوم کربوو .کەوشەکانم دەراورگە.بانگی یەکتریان کرد ،کە بێنەوە ،دۆزیمانەوە.
ئامە لەبەر دەرکە بوو .بێ هیچ بڵێ دەستی بە سەرمدا هێنا .کە چوومەوە نێو حەوش تاکەوشەکەم
فڕێدایە ژێر پلێکانەکە و پێم شوشت .ژنە هاوسێ و منداڵ ماڵیان پڕ کردبوو .ئامە لە پای سەماوەر
دانیشت و چای بۆ تێدەکردن.
 ناوی بنێین کوڕە گوم بووگەکە"ئامە هیچکات بەڕوویدا نەهێنام کە پێاڵوەکانت چی لێهات.
ئامەم هەبوو ،بەسم بوو .ئەویش وەکوو چەند ژنی دیکەی ئەم گوندە تەنیا کەوتبوو .کوڕە گەورەکەی
لەگەڵ دەروێشەکانی شێخ عەبدولکەریم چووبووە دیوی عێراق و بێ سەروشوێن ببوو .دەگوترا لە رنوو
کەوتووە و مردووە .کوڕی ناوگینی لەشار مامۆستا بوو .کوڕە بچووکەکەی گروبانی ئەرتەش بوو .لە
شەڕی ئێران و عێراقدا شوینون ببوو ،کەس نەیزانی لە کوێ کوژرا یان بەدیل گیرا ،یان بەدەم گوللە
تۆپێکەوە بوو بە دووکەڵ .ئامەش لەبەر من بۆ هیچ کوێ نەدەچوو کە بڕوا هەواڵێکی بزانێ .ژن و
منداڵەکەشی هیچ کات بە کوردستاندا نەهاتنەوە .ئامە دەیگوت:
 ئەو ژنە فارسە وەیەزانێ کورد بنیام خوەرن ،زاتی نییە سەفەر بکا بۆ ئێرە .جاران ساڵێ جارێکلەتەک یۆنسا ئەهاتن .دوو سێ رۆژ دائەنیشتن ،هەرچێ تفاقی زمسانم بووای ،لە پەنێر و رۆن و
کەشک و دەغڵ و دان ،ئەیپێچاوە و جا دەستی ئەکرد بە بۆڵەبۆڵ و ئەیوت سپێ کەفتگە گیان
مناڵەکانم ،کورە کێچ کەفتووە شواڵی خۆەی .چتەکانی بار ئەکرد و کەوشی لێ هەڵئەکێشا.
یۆنسیش بە الرەملی ئەکەفتە شۆنی.
زۆر جار شەوانە دایدەنام کتێبەکانی مەدرەسەمی بۆ بخوێنمەوە .دەیکوت
 من سەوام نییە .بێرەو فێرم کە!ئەم خوێندنەوە ،منی کرد بە زیرەکترین قوتابی پۆلەکەمان.
ئامە نە نوێژی دەکرد ،نە بە رۆژوو دەبوو ،بەاڵم هەرکات من دەچوومە دەرەوە ،ئایەتەلکورسییەکی
بەشوێنمدا دەخوێند.
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ئاسیە مامان زۆر جار دەهات بۆ المان و بە منی دەگوت کوڕە شیرینەکەم و نوقڵی پێدەدام ،گوایە
ئەو لە زایینی مندا مامانی کردووە .ژنێکی سەر و زوان خۆش و کورتە بااڵ بوو .ئەو رەخنەی لە ئامە
دەگرت کە بۆ نوێژ ناکا .ئامەش دەیگوت:
 تو بێژی خوای بەو گەورەیە ماتڵ سەرمەقوالت من بێ. تۆ زۆر ناشوکری سەی زادە شوکری ئەم بەشکردنە جوانەی بکەم؟ تۆبە خوایا ،بەخوا بەکافری ئەمری. چوار سەرمەقوالت و هەزار قسەم و درۆ .ئەگەر موسڵمانەتی ئەمەسە ،حاشای لێ بێ کافرخاسترە لەم موسڵمانە سەگ و سوتکگەلە .لەو دنیایشا دەس ئەگرم بە جووجکەی توەوە.
هەموو شەوان ،کاتی خەو .ئامە رازی بۆ دەکردم .چیرۆکی زۆر دەزانی .هەمووشی بە شێعر بوو.
گورگ و مەڕ ،سەگ و ریوی .قەل و داڵ .نازانم خۆی پێکیانەوە دەنا یان بیستبووی .لە هەموویان
خۆشتر چیرۆکی "ئەسپەنجیز" بوو.
ئەسپەنجیر نێوی ئەسپی کچە شازادەیەکە بە ناو گوڵزار .ئەو دەتوانێ لەگەڵ گوڵزاردا قسە بکا و
کاری وای لەدەست دێ کە بە مرۆڤ ناکرێ .خۆشەویستەکەی گوڵزار رۆیشتووە بە رێگای هات و
نەهاتدا و نەگەڕاوەتەوە .گوڵزار کە منداڵێکی لە زگدایە ،رەختی شەڕ و جلی پیاوانە لەبەردەکا و واڵت بە
واڵت ،دەشت و کێوان دەبڕی کە دڵبەرەکەی ببینێتەوە .زۆر کێشە و کۆسپ دەێتە سەر رێگای .بەاڵم
لە هەموو جێگایەک ئەسپەنجیر چارە دەبینێتەوە و گوڵزار رزگار دەکا .لە شوێنێک میوانی کۆشکێک
دەبێ .شەو شازادەکانی کۆشکەکە میوانی دەکەن بە شەراب خواردنەوە .ئەسپەنجیر پێیدەڵێ :هەر
جامێک کە دەخۆیەوە بڵێ ئەسپەنجیر نۆش .من لەباتی تۆ مەست دەبم .لە نۆشینی ئاخر جامدا گوڵزار
ئەو گوتەی لەبیر دەکا .مەست دەبێ و کاڵو لەسەری دەکەوێ و هەموو دەزانن کە ژنە لە رەختی پیاودا.
شازادەکان خوازبێنی لێی دەکەن ،و لە نێوان خۆیاندا دەبێتە کێشە کە کێ بیخوازێ .لەو کاتەدا گوڵزار
خۆی دەگەیەنێتە ئەسپەنجیر ،ئەسپەنجیریش مەست بووە .هەرچۆنێک بێ دەرباز دەبێ.
کاتی زایینی دەگا .لە کەالوە کۆنێکدا ژان دەیگرێ و منداڵەکەی بە دنیا دێنێ .ئەسپەنجیر مامانی بۆ
دەکا و ناوکی منداڵەکە بە قەپ دەبڕێ و بە گوڵزار دەڵێ :ئەمن سەر ببرە و پارچەپارچەم کە و
پێستەکەم بە سەر خۆت و منداڵەکەتدا بدە و بخەوە .جیابوونەوە لە ئەسپەنجیر دڵتەزێنە ،بەاڵم چارە
هەر ئەوەیە کە ئەسپەنجیر گوتوویە .گوڵزار لەژێر پێستی ئەسپەنجیردا خەوی لێدەکەوێ ،کاتێک بەیانی
بەخەبەردێ .لە نێو کۆشک و تەالر و باخێکی خۆش و نوێنی هەورێشمدا خەوتووە و خواڵمان دەست بە
کەمەر لە خزمەتیدا راوەستاون.
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چەندین و چەند جار داوام لە ئامە کرد ئەسپەنجیرم بۆ بگێڕێتەوە ،هەر جار رووداوەکان دەگۆڕدران
و من بە ئاوات بووم ئەسپەنجیر نەکوژرێ ،بەاڵم هەموو جارێک هەر بەوە کۆتایی دەهات.
*
ئەو بەهارەی کە من کالسی شەشمم تەواو دەکرد ،ئامە نەیبردمە گیاو گوڵ هێنانەوە .چەمابووەوە.
جار جار دەستی بە زکیەوە دەگرت .نەیدەنااڵند بەاڵم دیار بوو ئێشی هەیە .خوێندن زۆر بواری بە من
نەدەدا لێی ورد بمەوە .منداڵییە و گێرە و کێشەی نێو مندااڵن و نەزانینی دنیای گەورەسااڵن.
ئەزموونەکان تەواو ببوون ،بەاڵم فوتباڵی نێو مەیدانە خۆڵەپۆتەکە بەردەوام بوو .ئێوارەیەک هاتمەوە،
تۆپەکەم فڕێدایە نێو هەیوانەکە و چوومە ژوورێ .ئامە لە جێگا نووستبوو.
 ئامە بۆچە بەم ئێوارا خەفتگی؟دەستێکی هەڵێنا وەکوو بیەوێ دەستم بگرێ ،چوومە پێشەوە ،ماچی کردم.
 خاس نیم قەزاولێم .چکێ ناساقم. تۆ خوەت دوکتوری دەوا و دەرمانێک ،چتێک ،من ئەتوانم چەو بۆ بکەم. بەالمەو دانیشە و قسەم بۆ بکە!چاوی لە چاوم بڕی ،فرمیسکێک لە چاویدا قەتیس ببوو .بە دەنگێکی نزم گوتی:
 ژیان گیان خەفەت نەخۆی رۆڵە! رۆژێک ئەوینی سەر ئەو کێفگەلە پڕ ئەوێ لە پێشمەرگە،باوکیچت هالە تەکیانا .ئەو رۆژە دایکیچت ئازاد ئەوێ .تۆیش ئەویتە کوڕەخاسەی زەمان خۆت.
زینگی سەردیشی هەس و گەرمیشی هەس .بە بۆنەی گەرماکەوە ،سەرماکە تاقەت بێرا.
بەری کردە ئەو الوە کە فرمیسکەکانی نەبینم .خۆم پێ رانەگیرا چووم لە دووی ئاسیە مامان.
گوتی:
 تازە لەینا بووم ،با نان بەم بە مناڵەکان تێم.درەنگانێک هات .ئامە خەوی لێکەوتبوو .من ماندوو بووم ،خەوتم .ئەو کاتە من لە ژووری میوانان
دەنووستم.
بەیانی نەختێک درەنگ هەستام .ئامە نەهاتبوو بۆ نان و چای بەیانی بە خەبرم بێنێ .هاتمە
ژوورەکەی ئامە .ئاسیە و دوو ژنی دیکە لە سەر سەرینی ئامە دانیشتبوون .ئاسیە هەر دەیکوت
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 شاتیمان بێرا.ئامە بە دەنگێکی نزم دەیکوت:
 ژیان گیان.چوومە الی سەری دانیشتم .چاوی هەڵێنا ،وەکوو ماڵئاوییم لێ بکا .دەستم گرت .چاوی داخستەوە،
ئیتر نەیکردەوە .ژنان لە پرمەی گریانیان دا .من هێشتا نەمدەزانی چ قەوماوە.
هەتا دوای نیوەڕۆ لە ماڵ هاوسێیە بەرانبەرەکەماندا بووم کە دوو کوڕیان هەبوو ،یەکیان هاوتەمەنی
من بوو ئەوی دیکەیان دوو پۆل لە خوار ئێمەوە بوو .بابیان لە ماڵ بوو ،یەک بینگ جگەرەی دەکێشا و
قسەی بۆ دەکردین کە من نەمدەزانی چ دەڵێ .گوێم نەدەدا .بە گوتەی ئەوڕۆیی شۆک گرتبوومی.
ئاخری کاک سمایل گوتی :هەڵسن با بڕوین! کوڕەکان لەگەڵمان نەهاتن .تابووتێک بە کۆڵ چوار
کەسەوە لە پێشەوە بوو و خەڵکی ئاوایی بە دوویەوە .کاک سمایل خۆی تێکەڵی خەڵکەکە کرد .من لە
دوای هەمووانەوە دەڕویشتم .کە گەییشتینە سەر زیارەتان چووم پاڵم دا بە کێلێکەوە دانیشتم .نازانم
هەستێکم هەبوو کە پێم خۆش نەبوو ناشتنی ئامە ببینم .ئێستا پێم سەیرە پیاوان ژن دەنێژن و ژنان لە
دورەوە دەوەستن.
هەتا پیاوان ناشتنەکە تەواو بکەن .مەال کوێرە هێندێ شتی بە عەرەبی دەگوت کە دوایە زانیم
تەڵقینە .پێم سەیر بوو چوونکە ئامە عەرەبی نەدەزانی .دوای خوێندنی فاتحە ،خەڵک سەرەخۆشییان لە
یەکتر دەکرد .ئامە کەسی نەبوو سەرەخۆشی لێیبکەن .منیش بە کەس ،یان بڵێم بە پیاو نەدەژمێردرام.
کەس لێشی نەپرسیمەوە .سەرم داخستبوو چاوم لە کەس نەدەکرد .زۆری پێنەچوو گوێم لە دەنگی
گریانی ژنان بوو .من نەدەگریام .کاتێک ئەوانیش رۆیشتن ،من مامەوە و ئامە .چوومە پێشەوە .لەسەر
سەرینی دانیشتم.
 ئامە گیان بۆچە چوویت؟ ئیسە من چە بە تەنیا خوەم چە بکەم؟پرسیارەکەم لە مێشکمدا دەنگی دەدایەوە ،وەاڵم نەبوو.
چاوم لە خاکی قەبرەکە بڕیبوو ،باوەڕم نەدەکرد .مات و بێجووڵە دانیشتبووم .ئێواران کە خۆر سەر
تەپکەکانی بەجێدەهێشت ،ئەگەر نەچووبامە ماڵەوە ،ئامە دەهاتە بەر دەرکە ،بانگی دەکرد "ژیان"!
مندااڵنی گەڕک هەموو یەک بە دووی یەکدا بانگیان دەکرد ژیان .لە هەر کوێ بوایەم دەنگەکانم
دەبیست و دەمزانی ئامە بانگم دەکا .ئەم ئێوارە هەر بە تەمای ئەو دەنگە بووم .نەبوو ،ئامە بانگی
نەکردم .ئاخر لێزگەی خۆر سەرکێوەکانیشی بەجێهێشت ،نەرمە نەرم تاریکی داهات ،کەس بانگی
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نەکردم .تەزێکی سارد لەشی داگرتم .هەستام چووم بەرەو ماڵەوە .پێخەفەکەی ئامە کۆ نەکرابووەوە.
رۆیشتم لە جێگەکەیدا راکشام .هێشتا گەرم بوو .لێفەکەم بە سەر خۆمدا کێشا و ئەوجار گریان دایگرتم،
بە نسکەی گریانەوە خەوم لێکەوت.
خۆر لە پەنجەرەی ژوورەکەوە لە چاوی دام و بە خەبەری هێنام .نە ،ئامە نەبوو نان و چایم بۆ
دروست بکا .چوومە سەر دۆڵەی نانەکە .دوو سێ لەپە نانی تێیدا بوو .لە گیرفانم ئاخنی .هاتمە ناو
حەوش .وەکوو رۆژانی دیکە ،ژنان هاتبوون لە بیرەکە ئاو بەرن .ساڵوێکم کرد و دابگردم .گوێم لە
گوتەی بەشخوا بەشخوا بوو .بەرەو زیارەتان رێم گرتە بەر.
دەستم دەخشاند بە خاكی گڵکوەکەدا و هەزار قسەی نەگوتراو بە مێشکمدا دەهات و نەدەگەییشتە
سەر زارم .پیشم کردبوو .دەنگی بانگی نیوەڕۆ وریای کردمەوە ،چووم بە نێو باخ و مەزرا و دشتەکاندا
گەڕام هەرچی گوڵ و شکۆفەی جوانم دەدیت هەڵم دەگرتەوە و دەمهێنا لە سەر گڵکوەکەی ئامەم دادەنا.
هەتا لە دوورەوە دیتم ژنان بۆ سەرقەبران دێن .ئامەم بە جێ هێشت و رووم کردە رانەمەڕەکەی حەمە
شوان کە دوای نیوەڕوان دەیهێنایە سەر تەپکی کەنار ئاوایی.
 کوڕی ئامە خوەت خۆش بی .ئەزانم برسیتە ،بێرەو دانیشە نان و دوێکم تەکا بخوە.هەتا ئێوارە لەگەڵ حەمە بووم .ئەو رانەکەی برد و رۆی .من پەڕم نەدەکێشا بچمە ماڵەوە .لە سەر
بەردێک دانیشتم هەتا دیتم ،یەک بە یەک چرای مااڵن هەڵدەبن .چوومەوە دەستم بە دەرکەوە نا وەکوو
هەمیشە ئاواڵە بوو .دۆڵچەیەک ئاوم لە بیرەکە هەڵگوزا و هەتا سکم گرتی ئاوم خواردەوە .بە پێی
راهاتنی گۆرین سەرو چاوم شوشت .ژوورەکان تاریک بوون .لە بەرهەیوانەکە دانیشتم .مێشکم قفڵ ببوو.
تەنیا ئامەم دەدیت دەرو بان دەکا .بە حەوش و ماڵدا دەگەڕێ ،لەم ژوور بۆ ئەو ژوور .تەنانەت تاقەتم
نەبوو بە لەپی دەست فرمیسکەکانم بسڕمەوە .نازانم چەندی پێچوو کە بەو دەقە دانیشتبووم ،دەرکە
کرایەوە ئاسیە مامان هاتە ژوورێ.
 ئەوە بۆچە لەو تاریکییا دانیشگی بە قوربانت بم .هەلسە کوڕە شیرینەکەم.دەستی گرتم ،بە بێ هیچ بڵێم لەدوی کەوتم .بردمی بۆ ماڵی خۆیان.
بەیانی زوو هێشتا کەس بەخەبەر نەهاتبوو هاتمە دەرەوە و یەکسەر رووم کردە سەرقەبران.
گوڵەکان ژاکا بوون .تاقەتم نەبوو بچم گوڵی تازە بێنم.
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بیرم دەکردەوە کە ئامە نەما نان و ئاوم بەدەست کێ دەبێ ،چ پشت و پەنایەکم شک نەدەبرد.
رۆژگار چۆن بەرمە سەر .هیچ بڕیارێکم پێ نەدەدرا .مشتێ خاکم هەڵگرت بەسەر خۆمدا کرد.
بیستبووم خاکی سەر زیارەتان مەیل بڕە.
ملی رێگام گرت ،بەاڵم ئەمجارە پشت لە گوندی بەتاڵی بێ ئامە و روو لە رێگایەک کە نەمدەزانی
بۆ کوێ دەچێ .بەس دەمزانی رۆژێ لە رۆژان باوکم و پێشمەرگەکان بەوێدا دەرباز ببوون .ئامە وای
گوتبوو.
خۆری تیژی ئاخر بەهار خەریک زەرد کردنی جۆ بوو ،لە چاو مندا هەموو دەر و دەشت خەم
دایگرتبوو .زڕەی جوڕە لە مێشکمدا دەنگی دەدایەوە .خۆمم دەکردە کێش ،بۆ کوێ نازانم ،تەپکە و شیو و
دۆڵم دەبڕی .تەنیا دەمزانی دەڕۆم .گەییشتمە جادەی قیرتاو .لە تەنشت جادەکە لە سەر بەردێک
دانیشتم .جار جار بە بای ماشینێک نەختێک فێنک دەبوومەوە .هەوڵم دا بیر بکەمەوە کە دەمەوێ چ
بکەم و بۆ کوێ بچم ،بەاڵم مێشکم قفڵ ببوو .عەقڵم بە هیچ نەدەگەییشت .ئارەقە لە سەر و گوێالکمەوە
دەچۆڕا .خۆڵی نێو موەکانم ببوو بە قوڕ .دەمپرواند و لێم دەکردنەوە .بێزار لە دانیشتن بەڕێ کەوتمەوە.
رێگای سەرەکی گوندم دیتەوە کە لە رێگا ئەسفاڵتەکەوە الی دەدا .پێم کردە کێش و گەڕامەوە .وەکوو
کەسێک بووم کە بەرەو هیچ دەڕوا .برسی و تینو لە کانیاوێک دەگەڕام و نەبوو .سێبەری کێوەکان
بەسەر خانوەکانی دێدا کێشرابوو ،کە ماندوو و برسی گەییشتمەوە دەوری ئاوایی .ئاپۆڕەی خەڵکەکەم لە
دوورەوە دیت کە لەبەر ماڵ ئامە کۆ ببوونەوە.
مل کز و چاو بە فرمیسک وەکوو هەتیوان لەبن دیوارێک راوەستام .جەمیل کوڕە ناوگینەکەی ئامە
کە من پێم دەگوت مامە جەمیل بۆ سێ رۆژەی ئامە خۆی گەیاندبووە گوند و خەڵک وەک باو بوو
لەسەر زیارەتەوە هاتبوونە بەر دەرکەی ماڵ بۆ سەرەخۆشی .مامە جەمیل دیتمی و هات دەستی گرتم و
لەبەر دەرکە لە تەنیشت خۆی رایگرتم .چەند کەسێک دەستیان بەسەرمدا هێنا و سەرەخۆشییان
لێکردم ،هێندێکیشیان سەرێکیان دادەتەکاند و دەڕۆیشتن.
 کاکە ژیان ،گشت شتێک لەم مااڵ تەواو بوو .جلەکانت بپێچەوە ،سۆزی تەک منا ئەچین بۆشار.
بەڕویدا نەهێنام کە لەکوێ بووم و چم کردووە ،بەاڵم زانی ماندوو و برسیم.
پارویەک نان و هەڵوام خوارد و لە دیوی چێشتخانە بەڕەیەکم راخست و هەتیوانە نووستم .دەمزانی
هەتا نیوەشەو میوان دێن و دەڕۆن .باشترە گوێم لە بەشخوا ،بەشخوای ئەو خەڵکە کەڕ کەم.
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کە مینی بووسەکە گەییشتە نێو دێ من پیارزگی خۆمم لە بن بەخەڵدا بوو .مامە جەمیل لەگەڵ
یەک دوو کەس پێکهاتن کە ماڵەکەی ئامە چ لێبکەن .تەنیا کەسێک کە هات چاو بە فرمیسک بەڕێ
کردم ئاسیە مامان بوو .پێش رۆیشتن بۆ ئاخر دیدار چوومەوە سەر گڵکۆی ئامە .لە پاڵ کێلەکەی
ژوونسەریەوە بەسەر چۆکەوە دانیشتم.
 بوەخشە ئامە گیان جێت تێڵم .چە بکەم ،تەنیا کەسم لێرا تۆ بووی ،تۆیش بە جێمۆ هێشت .ئامەگیان ئەسپەنجیریش ئەفسانە بوو.

*
ئاباجی هاوسەری مامە جەمیل ،کز و بااڵ بەرز ،ناوچاو گرژ و تاڵ و تورش بە چاوێکی کڕیارانە لە
پێیەوە هەتا سەر سەرنجی دام و وەاڵمی ساڵوەکەشمی نەداوە .نەمزانی لە مردنی خەسووی خەمبارە یان
تووڕەی شتێکە کە من نازانم .چوونکە بە اللووتەوە لەگەڵ مامە جەمیلیش دەدوی .وام دانا کە خەمبارە.
ماڵی مامە جەمیل لە کۆاڵنێکی بەرتەسکی جۆرئاوادا بوو .سێ ژوور و بەرهەیوانێک و حەوشێکی
بچووک کە الیەکی باخچە بوو .لە الی حەوشەکەشەوە شێرەیەکی ئاو هەبوو کە چااڵوێکی لە پێش بوو.
ژێر هەیوانەکە ژێرخانێکی تێیدا دروست کرابوو .ژوورەکان یەیکی کرابوو بە هێشخان و هەر لەوێش
شیو دەکرا.
رۆژی یەکەمی هەر شوێنێک هەموو کاتێک لەبیری مرۆڤدا دەمێنێتەوە .کە چوومە ژوورەوە دوو کچی
چکۆلە ،دەکرا بڵێێ حەوت هەشت سااڵن دەبوون ،زیت زیت چاویان لێدەکردم .ئەمانە زۆر منداڵ بوون
کە من دیتبوویانم .چکۆلەکەیان خۆی خستە باوەش بابی و ئەویتریان خۆی لکاند بە باڵیەوە .زۆر شیرین
و نزیکەودڵ بوون .ئاباجی چایەکی لە کتری و قۆڕییەک کە لەسەر چرا فتیلەیەک دانرابوو تێکرد و لە
پێش مامە جەمیلی دانا .مامە جەمیل بە دەم الوانەوەی منداڵەکانەوە ،گوتی:
 چایکیش داکە بۆ ژیان. تازە نان دائەنم ،لەو دوا. بێ ئەو سفرە بوە دایخە.هەستام سفرەکەم لێی ئەستاند و رامخست .دۆکولیوی لێنابوو .هەر کەسەو کاسەیەکی لەپێش داناین.
ئامە کە دۆکوڵیوی لێدەنا ،دوو سێ هێلکەشی لەگەڵ دەکواڵند .دەیکوت:
 با بەردڵمان بگرێ .بنیام بە دۆخوا سکی پڕ ئەوێ وەلێ نیم سەعاتتر برسییە.13

لەم سفرەدا هیلکە نەبوو .بە نان تریت کردن خۆم تێر کرد.
لە دوای نیوەڕۆەوە هەتا شەو درەنگان ماڵ پڕ بوو لە هاوسا و بەراوسا .منیش چای دانەر بووم .باسی
ئەوەش کرا کە سەرەخۆشییەک لە مزگەوت دانرێ ،ئاباجی دژ بوو و مامە جەمیل بێدەنگ .ئاخریشی
نەکرا.
شەوی یەکەم لە الی منداڵەکان لە ژووری دانیشتن نووستم .بەیانی بە دەنگی ئاباجی بەخەبەر هاتم:
 دا هەڵسە ئەنەقتێ ،ئەیرە تەمەڵخانە نییە.من لەچاو هاوماڵەکانمدا چکۆلەتر نەبووم هیچ نەختێ بە قەاڵفەتتریش بووم .بەاڵم ئاباجی ئەو
نازناوەی بەسەرمدا بڕی .هەرکات گوتبای ئەنەقتێ دەمزانی قەڵسە و کیشەیەکم بۆ ساز دەکا .پێم وایە
مامە جەمیلیش هەستی بەوە کرد .گوتی:
 ئیمڕۆ ژیان ئەوەم کارماپێ. ئەشێ جێگا خەوەکەی دروس کا ،جا بچن.گسکێکی دایە دەستم و بردمیە ژێرخانەکە .درکەکەی هێندە کورت بوو کە من دەبوا سەر دانەوێنم
کە بچمە ژوورەوە.
 ئەم ئەسپاوگەلە جەمەوکە الیکەوە و ئەم ال گزگ بە و بێ دۆشەکە و پەتوت بەم پێ .شەوگەللێرا ئەخەفی.
چرا فانۆسێک و شەمچەیەکی هێنا لە تاقچەی پشت پەنجەرە چکۆلەی ژێرخانەکەدا داینا و جێ
نەفتەکەشی نیشانم دا.
هەتا دوو سێ رۆژ ،لە بەیانییەوە هەتا نیوەڕۆ لەگەڵ مامە جەمیل دەچوومە ئەم ئێدارە و ئەو ئێدارە
کە شناسنامەی تازەم بۆ وەرگرێ و لە مەدرەسەیک نێوم بنووسێ بۆ خوێندنی ساڵی داهاتوو لە یەکەمی
راهنماییدا .دوای نیوەڕوانیش ئاباجی بە تەشەر لێدان ماڵی پێ خاوێن دەکردمەوە .مامە جەمیل بۆ خۆی
دەچوو بۆ دوکان .لەگەڵ مامۆستایەکی دیکەدا بە شەریکی دایاننابوو .دوکانی کتێبفرۆشی بوو.
دوو شەو لە ژێرخانەکە نووستم .مشک بە نێو ژوورەکەدا تەراتێنیان دەکرد ،کێچ خەوی لێدەبڕیم،
ئاخری بڕیارمدا بەڕە و پێخەفەکەم ببەمە حەوش و لەوێ بخەوم .لەوێش مێشوولە زۆر بوو ،بەاڵم من
سەرم بە ژێرەوە دەکرد هەتا خەوم لێدەکەوت و دوایە ئاگام لێیان نەدەما .بەیانی زوو هەڵدەستام
پێخەفەکەم دەبردەوە نێو ژێرخانەکە بۆ ئەوە نەکا ئاباجی بۆڵەبۆڵ بکا .بۆ دەست و چاو شوشتن دەچوومە
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مزگەوت و دوایە لە بەر نانەواخانە خۆمم دەخاڵفاند هەتا ماڵ بە خەبەر بێن و منیش نانی تازە بەرم بۆ
نانی بەیانی .دوایەش ماڵ و حەوش گزک بدە و کاسە و کەوچک بشۆ و جل لەسەر تەناف هەڵخە و
جار و باریش بۆ کڕینی سەوزە و گۆشت ،بچۆ بۆ بازاڕ .ئەگەر هیچیتر نەبووایە دانیشە دەرس بدە بە
دڵنیا و سەیران .منیش ئەو کاتە کە ئاباجی دوور بوایە و دەنگمانی نەبیستبای ،چیرۆکەکانی ئامەم بۆ
دەگوتنەوە .هەر بەو هۆیەوە کچەکان زۆر گرۆی من ببون .من چەندەم پێ خۆش بوو ،ئاباجی ئەوەندە
پێی ناخۆش بوو.
مامە جەمیل لە ماڵەوە نوێژی نەدەکرد ،دەچووە مزگەوت .رۆژانی هەینی دەچوو بۆ نوێژی جەماعەت
لە مزگەوتی جامێعە .منیشی لەگەڵ خۆی دەبرد .دەستنوێژ گرتن و نوێژ کردنی فێر دەکردم .بەاڵم هەر
فێر نەبووم .لەگەڵ جەماعەتەکە هەڵسە و دانیشتەم دەکرد و دەمم دەجوواڵندەوە .ئاباجی نوێژکەر نەبوو.
رۆژانی هەینی کچەکانی دەبرد و دەڕۆیشت بۆ ماڵی دایکی .من و مامە جەمیلیش نانمان لە دەرەوە
دەخوارد ،هەموو جارێکیش ئاوگۆشتی دیزی بوو ،لە دوکان کاورای قروەییدا .جار و باریش کتێبێکی
پیدەدام بیخوێنمەوە .زیاتر چیرۆکی شێخ و مەشایخ بوون.
رۆژانی سێشەممە من ئازاد بووم ،چوونکە ئاباجی منداڵەکانی الی دایکی دادەنا و بۆ خۆی دەچوو بۆ
مەکتەبی قورئان .وای دەگوت .منیش بۆم نەبوو لە ماڵەوە بم دەبووا بچمە دەرەوە .دەرکەی قفڵ دەکرد
و کلیلیشی بە من نەدەدا .منیش هێندێ لچەنانم لە گیرفانم دەنا و دەچووم بۆ بان تەپ و دەور تەکیەی
شێخ سەالم بۆ سەگەڕاو .سەگەکان کە دەیانزانی نانم پێیە لە دووم دەکەوتن .من هەڵدەهاتم و ئەوان بە
دوومدا .دادەنیشتم ،دادەنیشتن ،دەڕویشتم ،دەهاتن .کەیفم بەمە دەکرد کەمن فەرماندەری ئەوان بووم.
رۆژێکیان لە نێو کۆاڵنیکدا چوار کوڕ لەبەر بەقاڵییە چکۆلەیەکدا راوەستا بوون .کە من تێپەڕیم کەوتنە
شۆنم .بانگیان کردم کە راوەستم .راوەستام.
 هاتگی بۆ کەنیشکبازی لەم مەحەلەی ئێمە ،هەتیمە دێهاتییەی باوەحیزە.بەر لەوە بتوانم قسەیەک بکەم ،شەپ و تەپ لێیان راکێشام .تانێکی چاک خاوکێشیان کردم و
گوتیان جارێکی دیکە بێرەدا نەیتەوە .لەو کاتەوە نەمدەوێرا بەوێدا بچم .بەاڵم سەگەڕاوەکەم هەر دەکرد.
لەم سەگەڕاوەدا کوڕێکی قژ سووری خرپنە بوو بە هاودەمم .دیار بوو ئەویش وەکوو من بەتاڵۆکەیە.
نێومان بۆ سەگەکان دانابوو .ئەوە بازەیە و ئەوە بۆرەیە و ئەمیان شێرەیە و  ...ئەمەیان بۆ من و ئەوە بۆ
تۆ ...ئەو نانی نەدەهێنا ،لە منی وەردەگرت کە بیدا بە سەگەکان .ئاگام لێبوو جار جار بە دزی منەوە
خۆی لە نانەکەی دەخوارد .کە ئەمەم زانی ،رۆژانی دوایی نانی زۆرترم دێنا .نێوی کەماڵ بوو .من پێم
دەگوت کەماڵە سوور .هەر لەو دەوروبەرەی تەکیە لە ریزی ئاخر ماڵەکاندا کە بە ماڵە فەقیران
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بەناوبانگ بوو ،تاکە ژوورێکیان بە کرێ گرتبوو .هەموو جارێک لەگەڵم دەهات هەتا بەر ماڵ و دوایە
دەڕویشتەوە .پێم وابوو حەز دەکا خوڵکی بکەم بێتە ژوورەوە ،بەاڵم دەترسام ئاباجی بیکاتە شەڕ و هەاڵ.
رۆژێکیان بەو کۆاڵنەدا هاتینەوە کە کوڕەکان لێیان دابووم .دوو لە کوڕەکان لە پێش دوکانەکە
راوەستابوون .کە من و کەماڵیان دیت پێچیان کردەوە و خۆیان ون کرد .چیرۆکەکەم بۆ کەماڵ گێڕایەوە.
 لەمەودوا هەرچێ رۆژە بەیرا تینەو ،حەقیان لێ ئەسێنینەو .گشت جارێک کوڵە داریک تەکخوەتا بێرا .منیش تێرم .باوکیان تێرمە بەر چاویان.
جارێکیتر تووشمان بە تووشیانەوە نەبوو.
هەر لە چوارشەممەوە چاوەڕوانی هەینی دەبووم و ئاوگۆشتەکە ،لە هەینییەوە هەتا سێشەم چاوەڕوانی
سەگەڕاو و کەماڵ .دواتر کەماڵ زۆر لە ژیانمدا دەوری هەبوو.
شار ئەو دەم بۆ کوڕە الدێیەکی وەکوو من ترسێنەر بوو .وەکوو گۆمێکی قووڵ کە ناوێری خۆتی
تێهاوی .لە گونددا هەموو ماڵەکان دەناسی .نێوی خاوەن ماڵەکە و ژنەکەی و منداڵەکانی دەزانی.
تەنانەت بە دەنگیاندا دەیانناسییەوە .دەزانی چەند مەڕ و بزنیان هەیە .بە سەدان جار بە کوچە و
کۆاڵنەکاندا هاتووچووت کردووە .مریشکێک دەبینی دەزانی مریشکی کام ماڵە .بۆنی خاک و سەوزە و
سارد و گەرمی ئاوەکەی دەناسییەوە .دەزانی لە چ شوێنێکی جۆگە ئاوەکەدا کووزەڵە دەرهاتووە .دانە بە
دانەی دارەکانت ژماردووە .کامیان چ بەرێک دەدەن و کەی پێدەگا .باڵندەکان سڵت لێناکەنەوە .هەموو
شتێک ئاشنایە .تەنانەت قەبرەکانی نێو زیارەتانیش دەناسی .هیچ شتێک ناتترسێنێ .سەگەکان لێت
ناوەڕن .ئەگەر نەخۆش دەکەوی هاوسا و بەراوسا لێت کۆ دەبنەوە .یارمەتی بە بێ چاوەڕوانییە .بەاڵم
شار بۆ من وەکوو گۆماوێک بوو کە راتدەکێشێ و دوایە دەتخنکێنێ .کوچە و کۆاڵن لێک هااڵون .خیابانی
پڕ لە خەڵک ،بازاڕ پڕ لە مرۆڤ ،ئەم بەر و ئەو بەر دوکان ،دوکان ،دوکان لەپاڵ یەک ترنجاون .پڕ لە
شتی هەمەجۆرە .لە سرەتادا سەرنجت رادەکێشن ،دوایە ئەتۆش وەکوو ئەو خەڵکە تێدەپەڕی .وەدەزانی
ئەو خەڵکە بۆ تەواشاکردنی یەکتر هاتوونەتە دەرەوە ،بەاڵم وەکوو ئەوەیە هەموویان رقیان لە یەکتر بێ.
کەس بەدەم کەسەوە پێناکەنێ .لە الدێ ئەتۆ بەشێکی لە گشت .هەموو شتێک بە موڵکی خۆت دەزانی.
لێرە هیچ نیت .بوون و نەبوونت وەک یەکە .هیچ شتێک گرێت نادا بە هەستێکی گشتییەوە .کەسیش بە
هیجت نازانێ .کەس ئاشنای کەس نییە .کەس ناناسییەوە .هەموو شتێک نامۆیە .پەیوەندی بە تۆوەوە
نییە .نەناسەکان هەموو کاتێک ترسێنەرن .نەختێک لێی قووڵ دەبیەوە ،هەموو خەریکی کاڵو لەسەرنانی
یەکترن .قسەکردنیان بە گاڵتە و تانە و تەشەرە .الدێ شوێنێکی چووکە .رواڵەتکاری کەڵکی نییە ،چوونکە
هەموو باب و باپیری یەکتر دەناسن .کەس گیرفانی کەس نابڕی .بێ هۆ نییە خەڵکی تاوانبار لە زێدی
خۆی دوور دەخەنەوە .دەزانن چی بەسەر دێ .منداڵە گوندییەکی بەستەزمانی وەکوو من گێژ و وڕ بە
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نێو شەقاماندا دەسووڕێتەوە .رەنگە ئەمە ئەو شتەیە کە پێی دەڵێن غەریبی .ئەو هەستە کە دواتریش لە
هەموو شوێنێک لەگەڵمدا بووە و هەر ماوە.
*
هاوێن تێپەڕی .گەالوێژ هەاڵت و دنیا سەردی کرد .نە حەوش و نە ژێرخانەکە بۆ خەوتن نەدەبوون.
مامە جەمیل پێنەدەکرا ئاباجی رازی بکا کە من لە ژووری مندااڵن بنووم .مامە جەمیل چرا فتیلەیەکی
هێنا ،گوتی شەوانە هەڵیکە با نەخۆش نەکەوێ .هەڵم دەکرد بەاڵم ئەو ژێرخانە بەو چرایە گەرم
نەدەبوو .بە دانیشتنەوە لێفەم بە سەر خۆمدا دەدا و چراکەم لە نێو لێنگم دادەنا هەتا گەرم دادەهاتم،
چاوم گەرم دەبوو ،الر دەبوومەوە و دەخەوتم.
رۆژێکی سێشەممە من و کەماڵ بە کۆاڵنەکانی گەڕەکی خۆماندا دەگەڕاین .کە گەییشتینە سەر
کۆاڵنەکەی ماڵی مامە جەمیل لە دوورەوە دیتم پیاوێک لە ماڵی ئێمەوە هاتە دەرەوە و بە پەلە رۆی.
من لە کەماڵ جوێ بوومەوە و چووم بەرەو ماڵەوە .دەرکەی حەوش دانەخرابوو .منداڵەکانیش لەماڵ
نەبوون .هەر کە گەییشتمە ناوەڕاست حەوشەکە ئاباجی دەنگیدام.:

 بۆچە زوو هاتیتەو؟ پیاگێکم دی لە ماڵ ئێمەو هاتە دەرەو ،وتم نەکا دز هاتوێ. پیاگ چە و چت چە؟ قسەی مفت مەکە بە خوەتەو ئەنەقتێ .بڕۆ ،بڕۆ مناڵەکان لە ماڵ دایکمابێرانەو!.

ئەو کاتە عەقڵم بەوە نەدەشکا کە پیاوی غەریبە لەوێ چ کارێکی هەبووە ،سێ ساڵ دوایە تێگەییشتم.
لەو رۆژەوە ئاباجی بە جێدی لێهەڵپێچام و بیانووی پێدەگرتم .زۆری پێنەچوو ،مامە جەمیل چوو بۆ
سەفەر .گوتی حەفتەیەکم پێدەچێ .بەاڵم وا نەبوو .حەفتەیەک لە رۆیشتنی مامە جەمیل تێنەپەڕیبوو
ئاباجی قامکی ئیشارەی بەرەڕوو گرتم و گوتی:
 نان مفت خواردن تەواو بوو .ئەشێ کار بکەی .پوڵی ئەو نانە دەربێری وا ئەیخوەی! ئەگەر نەپات نایتەو بەم مااڵ ...وا وا پێکریاگ .مناڵەکانیشم حەرام ئەگەرنی.
 با مامە جەمیل بێتەوە بزانین ئەێژێ چە؟ ناومی لە مەدرسە نووسیگە. مامە جەمیل چووە سەر قەور باوکت .هەر ئەوەسە وا وتم.هاتمە دەرەوە .فرمیسک لە چاومدا قەتیس ببوو .پام دەکردە کێش .هیچ بیرێکم بۆ نەدەهات.
هەتا ئێوارە لە بەرزایی پشت ماڵ کەماڵدا کە لە ئاخری ماڵەکانەوە بوو دانیشتم .چاوم لە شار
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بریبوو .ئەو هەموو خانووە ،یەک سووچی بۆ من تێیدا نییە .بیرم دەکردەوە بڕۆمەوە بۆ گوندەکەی
خۆمان .ئەی لەوێ چبکەم .بڕۆمە الی کێ .کەسم شک نەدەبرد .لەوێ نە کار هەیە نە خوێندن.
دەمزانی ئەودەم لەبەر ئامە بوو خەڵک وەریان دەگرتم .چرای مااڵن کە هەڵ بوو ،بێ ئەوەی بیری
لێبکەمەوە ،چووم لە پێش درکەی ماڵ کەماڵ بانگی کەماڵم کرد .کەماڵ هاتە دەرێ .گوێم لە دەنگی
دایکی بوو،
 کێیە کەماڵ؟ ژیانە دایە ،رەفێقمە. دەی با بێتە ژوورەو .لە بەر درگا مەوێسن خاس نییە.پاروویەک نان و پەنیر و چایە زەرداوێکمان بەسەریدا کرد و لەگەڵ کەماڵ دانیشتینە پاسوور کردن.
 ئیمشەو مەچۆرەو ،لێرا بخەفە.بووم بە کوڕی دووهەمی باجی پیرۆزە .ئەمن بۆ کەماڵم گێڕابووەوە کە ئاباجی دەریکردووم .ئەویش بۆ
دایکی گێڕابووەوە .دایکی گوتبووی با بێتە الی تۆ .خوا کەریمە با بزانین خوا چ دەکا .ماڵ کەماڵ بوو بە
شوێنی شەوانی من.
باجی پیرۆزە ژنێکی روومەت خڕی قژ خەنەگیراوی نەختێک قەڵەو ،یەک ددانی زێر لە دەمدا ،و سێ
نوختە خاڵی سەوز بەسەر چناگەیەوە کوترابوو .بیری دادە رابێعەی باینچۆی خستمەوە کە دەهات بۆ الی
ئامە لەگەڵی تەونی دەکرد .ئەو و کەماڵ لە تاکە ژووریکدا دەژیان .کە پڕ بوو لە بۆنی هەژاری.
وێنەیەکی کاڵەوەبووی زوڵەیخا و وێنەیەکی بچووکی پیاوێک بە کالوی سپورییەوە لە چوارچێوەیەکی
کۆنی بێ شیشەدا ،بە دیوارەوە بوو .باجی پیرۆزە بە پەردەیەکی گوڵدار بەشێک لە ژوورەکەی جیا
کردبووەوە وەکوو هێشخانی لێکردبوو .هێندی کەلوپەلی لەوێ دادەنا .حەوشە بچووکە خۆڵەپۆتەکەیان سێ
ژووری بەدەوردا بوو کە بە خشتی خاو کرابوونەوە .نە ئاویان هەبوو نە کارەبا .ئێواران کەماڵ دەبووا دوو
دەفری بیست لیتری نایلۆن هەڵگرێ و بچێ لە حەوشی تەکیە پڕیان بکا .دەیکوت جار و بار دەبێ
شتێک بدەم بە مجێورەکە دەنا دەرکەم بۆ ناکاتەوە.
جکە لە ئەمان دوو کرێنشینی دیکە لە ژوورەکانی دیکەی حەوشەکەدا بوون .یەیکیان کائەاڵمرای
حەماڵ و حەمیەی ژنی و سمایل کوڕیانی تێیدا بوو .حەمیە زۆر روو خۆش بوو ،کە ساڵوم لێی دەکرد
دەیگوت :ساڵم بانچاو قوروانۆ وم .بە زاراوەکەیدا دەمزانی سنەیی نییە .هەموو رۆژێک حەوشەکەی
ئاوپژێن دەکرد و گزکی دەدا و دوایە دەچوو کاری مااڵنی دەکرد .ئەو ژوورەکەی دیکە ژنێکی تەنیای
تێیدا دەژیا کە من قەت نەمدیت بێتە دەرەوە .کەماڵ دەیکوت:
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 ئەو بەسەزوانە نەخوەشە .دایکم بەعزێ جار کۆمەکی ئەکا .کوڕێکیش مانگێ یەک جارتێ سەری لێ ئا .کەم قسە ئەکا و کەسێ سەر لەکاری دەر نایرێ .دایکم ئەیژێ :ئەو ژنە
کڵۆڵە لە زیندانا وای لێهاتگە.
کەماڵ پاش ئەوە کە بابی بە نەخۆشی مردبوو ،مەدرەسەی بەجێ هێشتبوو .سێ ساڵ زیاتر
نەیخوێندبوو .دەیزانی نێوی خۆی بنووسێ و ژمارەکانیشی لە یەک تا سەد دەزانی .ئەمەیان لەبەر
خۆیەوە فێر ببوو .دەمگوت:
 بێ من کۆمەکتەکەم کتێو بخوێنی. تۆ بیخوێنە بیگەڕنەرەو بۆ من .با زیاتر حێفزی کەی.باجی پیرۆزە هیچی نەخوێندبوو ،تەنانەت فارسیشی نەدەزانی .لەناو مەیدانی دارفرۆشەکاندا جلە کۆنی
دەفرۆشت.
بە رۆژان لەگەڵ کەماڵ ،بەناو کوچە و کۆاڵن و ناو بازاڕدا دەسووڕاینەوە ،دوکان بە دوکان
دەمانپرسی ئاخۆ شاگردیان ناوێ؟ یەک دەیگوت رامەوەستە ،یەک دەیگوت من بۆ خۆشم بێکارم .یەک
دەیگوت ئێوەی خوێڕی و چڵکنم بۆ چییە .کەماڵیش جنێوی دەدا و هەڵدەهاتین.
ئێوارە کاتی هاتنەوەی باجی پیرۆزە ،ماندوو و برسی دەمانکردەوە بە ژوورە نیوە تاریکەکەدا .لە
کاتێکەوە من هاتبوومە ئەوێ باجی پیرۆزە جێگایەکی لە پەستووەکەدا بۆ خۆی خۆش کردبوو و لەوێ
دەنووست .من و کەماڵیش هەرکام لە سووچێک هەڵدەتروشکاین.
شەوانی هەینی باجی پیرۆزە ئاو گۆشتی لێدەنا .دوای خواردن کەماڵ گوتی:
 هەڵسە با بچین بۆ تەکیە! لە دانیشتنی پای ئەم المپا کەم نورە باشترە. تو و تەکیە کەماڵ؟ کورە فرە خوەشە .من حەز ئەکەم بە دەنگ دەفەکان .دوو چای مفتەیشمان پێ ئان .چکێتواشای هەڵپەڕ و داپەڕ دەورێشەکان ئەکەین و تینەو.
چوونە تەکیە بوو بە عادەتی شەوانی سێشەممە و هەینیمان .نانمان الی باجی پیرۆزە دەخوارد و
ئەڕۆشتین بۆ تەکیەی سەی وەفا .لە پێشدا ئااڵکەمان ماچ دەکرد .دوایە لە تەنشت دەرکەوە
دادەنیشتین .دەفژەنەکان ئارام ئارام دەستیان دەکرد بە شێعر خوێندن و وردە دەف لێدان .هەتا ئێمە
دوو چایی بخۆینەوە ئەوان گەرمیان دەکرد .دەروێشەکان کاڵویان فڕێ دەدا و لە جێ خۆیانەوە حەی
حەیان دەکرد .لە پڕ یەیکیان هاواری دەکرد یا غەوس گەیالنی و دەهاتە ناوەندی ژوورەکە دەستی
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دەکرد بە سەربادان و حەی و حوو کردن .بەرە بەرە ئەوانی دیکەی لێ کۆ دەبوونەوە و دەفزەنەکانیش
هەڵدەستان و کورەی زکر گەرم دەبوو .یەک خەنجەری لە خۆی دەدا و یەک شووشەی دەخوارد و
یەک زەرکی بە الی زگیدا دەکرد .بەر لەوە کورەکە دامرکێتەوە ئێمە دەهاتینە دەرەوە .ئەگەر هەوا سارد
بوایە لە پاڵ سۆبەکە هەتا ئاخر دادەنیشتین .دەنا بە پیاسەی کۆاڵنان و مۆرەمۆری گۆرانی کەماڵ
شەوەکەمان تەواو دەکرد.
ماوەیەکی پێچوو .گوتم:
 برا کەماڵ ئێمە ئەگەر بە جفت بچینە بەر دوکانەکان ،هیچ کەس تەحوێڵمان ناگرێ ،با هەرکاممان بە تەنیا بچین .لەودوا لە ناو بازاڕا یەکتر ئەدۆزینەو.
کابرایەکی واکسی گوتی:
 بێ هەر ئیسە بێ دانیشە تواشای دەس من بکە .فێر واکس کردن بە .هەرچێ واکست کردشاگردانەکەی بۆ خوەت ،وەلێ من پوڵو پێنام.
ئەو رۆژە دوو کەس هاتن بۆ واکس کردن ،ئەویش دۆستی خۆی بوون نە پارەیان بە ئەو دا و نە بە
من .ئێوارەکەی کاتێک دەیەویست دوکان دابخا ،دیتم دەست دێنێ بە شان و ملمدا و دەست بۆ ناو
گەڵم دەبا .بە تەختەی فڵچە واکسەکە کێشام بە دەم و لووتیا و بە رفان هاتمە دەرەوە .داستانەکەم بۆ
کەماڵ گێڕایەوە.
 باوەحیز .کوا با بچین دوکانەکەم نیشان بە گشت شیشەکانی ئەشکنین.چووین دوکانەکەم نێشانی دا.
 ئای کورە ئەوە ئۆپنەییە .گش کەسێ ئەزانێ .گەرەکی بووگە سواری بی.چەند رۆژ دوایە لەبەر دوکانێکی دەرکە و پەنجەرە سازی راوەستابووم تەواشای کاری وەستا و
شاگردەکانم دەکرد .دوو شاگردی منداڵ دەیانەویست دەرکەیەکی زەالم هەڵگێڕنەوە بە دیوی دیکەدا.
دیتم دەرەقەت نایەن .الیەکم گرت و یارمەتیم دان .وەستاکەیان چاوی لێبوو .چاویلکەکەی هەڵگرت و
هاتە پێشێ.
 رۆڵە چاو لە نووری جۆش مەکە ،چاوت تێتە ئێش.بااڵ کوتەڵەیەکی قورس و قایم دیار بوو .ویستم بڕۆم گوتی:
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-

شاگردی ناکەی؟

 بەڵێ ،بۆ کار ئەگەڕم. کوڕ کێی. باوکم نەماگە هام الی دایکمەو. دەی بڕۆ دایکت بێرا با بزانین بەکار ئەخوەی.رویشتم بۆ الی باجی پیرۆزە کە لە ناو مەیان دار فرۆشەکاندا لەگەڵ چەند ژنی دیکە لە پاڵ
دیوارێک دانیشتبوون و کراس و سوخمەیان بە دیوارەکەوە هەاڵوەسی بوو و لە بەردەمیشیاندا جلی
دیکەیان باڵو کردبووەوە کە ژنە فەقیران بێن بیکڕن.
داستانەکەم بۆ گێڕایەوە .بێ یەک و دوو ،هەستا لەگەڵم هات .بە ژنەکەی شاندەستی گوت:
-

هۆشۆ بە جلەکانمەو بێ تا تێمەو.

باجی پیرۆزە لە پێشەوە و من بە شوێنیەوە گەییشتینە بەر دوکان دەرکە و پەنجەرەسازی.
 دەزانی ئوسا گیان من دوو کوڕم هەس .بە یەکەوە نەوێ ناکرگێ .ئەوانە هەتیمن خوا خەیرتئەنووسێ ئەگەر فێریان کەی .ژیرن کار ئەکەن.
 ئەگەر هەرتکیان بێن .ئەو وەختە حەقەکەیان کەم ئەوێتەو. قەی ناکا .مناڵن با نەکەفنە ناو کار خراو .تۆ ئەم برا گەورەییە بکە .من زامن .خەیاڵت رەحەتبێ.
 لیباس کاریان بۆ بسێنە .من لیباسم نییە بەم پێیان .با سۆزی سەعات حەفت لێرە بن.کەماڵ بە زۆر رازی بوو ،بەاڵم پێی خۆش بوو کە پێکەوە بووین.
رۆژانی یەکەم هەموو گیانمان دەیشا کارمان بڕینەوەی ئاسنی دەرکەو پەنجەرەکان بوو .هێشتا فێری
جۆشکاری نەکرابووین ،بەاڵم شەوقی جٶشکارییەکە لە چاومانی دەدا و شەو لەبەر چاوێشە خەومان
لێنەدەکەوت .دەرمانێکیان دەدا ئێوارە دەمانکردە چاومان .بەرە بەرە پێی راهاتین.
کرێکار کرێکارە .بۆڵە و تێخوڕینی وەستاکار دەبێ ببیسی و دەنگ نەکەی .ئەو شاگردەی دوو رۆژ لە
تۆ زووتر هاتووە ئەمرت بە سەردا دەکا .کەماڵ بە گاڵتەو و قسەی قۆڕ کرێکارەکانی دیکەی کرد بە
دوست .ملمان بە کارەوە نابوو ،خۆمان ماندوو دەکرد کە وەستا لێمان رازی بێ ،بەاڵم شاگردەکانی دیکە
پێیان خۆش نەبوو .ئێواران کە کار تەواو دەبوو ،گەرچی ماندوو بووین ،بەاڵم کەماڵ دەیگوت
 با دەورێ بەینەو بەم خیابانگەال .چکێ چاومان رۆشنەو بێ.21

الوانی هاوتەمنی ئێمە چەند جۆر بوون .ئەوەی پارەی هەبوو ،سواری ماتۆر گازی دەبوو ،ئەم سەر و
ئەو سەر بە خیاباناندا فڕکەیان دەهات و خۆیان دەنواند .دەستەیەک لە چایخانە و بەستەنی فرۆشیدا
دادەنیشتن و پرکە و فیکەیان دەهات .ئێمەی گیرفان بەتاڵیش نەختێک تۆە بەڕۆژەمان دەکردە
گیرفانمان و گاڵتەمان بەوانی دیکە دەکرد .جۆرێک داخی دڵ بەتاڵکردن .ئێمەی هەژار هەموو کاتێک
تەواشاکەری خۆشی خەڵکی دیکە بووین.
مانگی یەکەم پارەمان نەبوو هیچ بکڕین ،بخوین .زوو بێزار دەبووین و روومان دەکردەوە کۆاڵنە
چۆڵەکەی خۆمان .باجی پیرۆزە پاروێک نانی دەداینێ ،بە پاسوورە شڕەکانی کەماڵ دەستێک کایەمان
دەکرد و دەخەوتین .باجی پیرۆزە تا درنگان دادەنیشت جلوبەرگی پینە دەکرد.
باجی پیرۆزە داستانی مامە جەمیل و ئاباجی لە من پرسی بوو .مامە جەمیلی لە دوورەوە دەناسی .ئەو
هەموو خەڵکی شاری دەناسی .لەگەڵ ژنانی هاوکۆنەفرۆشی کاریان چ بوو جگە لە گێڕانەوەی هەواڵەکانی
نێو شار و غەیبەتی ئەم و ئەو .شەوێک هاتەوە گوتی:
 رۆڵە ژیان ئەزانی جەمیلی مامۆتیان گرتگە؟ تەنیا ئەویش نییە ،چەن کەس تریشن .وتتچووگە بۆ سەفەر .هەر لەو سەفەرەا گرتگیانە.
کەی و چی و چۆن کەڵكی نەبوو .ئەویش زۆرتری لێی نەدەزانی .دەبوا بیرێکی دیکە بکەمەوە.
یەک دوو رۆژ زۆر بە پەرۆش بووم .چ بکەم ،بچم سەری ئاباجی بدەم ،نەچم .راوەستام هەتا ئاخری
حەفتە کە حەقدەستی ئەو مانگەم پێبدەن ،شتێک بۆ منداڵەکان بکڕم و بڕۆم سەریان بدەم.
دامنابوو ،بەشێک لە پارەی مانگانەکەم بدەم بە باجی پیرۆزە ،و باقییەکەشی بدەم بە ئاباجی .پارەکە
زۆر کەم بوو ،نەمدەزانی چۆنی بەش بکەم .لە رووم نەدەهات بیدەمە دەستیانەوە .باجی پیرۆزە چاوێکی
لێکرد و لە بەخەڵی نا و گوتی:
 باشە هەڵیئەگرم بۆت.دوو دانە کتێبی مندااڵن و قوتوویەک کلوچەم کڕی و رویشم بۆ ماڵی مامە جەمیل .هەر کە دەرکە
کرایەوە ،کچەکان باوەشیان بە القمدا کرد .دانەویم ماچم کردن و کتێبەکانم دانێ .بە زەوقەوە رویشتن
لەبەر هەیوانەکە دانیشتنە تەواشای وێنەکان.
 ئەی بەناخەێر گیانت .ئەوە تا ئیسە لەکوێ بووی؟ کارئەکەم .خەوەر مامە جەمیلتان هەس؟ چووگە سەر قەور باوکی .ئیسالمم بۆ نەجات با .ئەی ئەمە ئیسالم نییە ،چەس.22

 موالقاتی هەس. نەخەیر .جا موالقاتی بۆچەس .ئەگەر مناڵەکانی خوەش گەرەک بوای ،وەک بنیام عاقڵ دائەنیشتزینگی خوەی ئەکرد .حەوسەڵەی ئەو هەڵتەک و داتەکەم نییە .گەرەکیشم نییە مناڵەکان باوکیان
لە زیندانا بوینن.
دەڵێن هیچ شێخێک لە ماڵی خۆی بڕواپێکەری نییە .نەمویست زیاتر لەسەری بڕوا .قسەکەم گۆڕی.
 من حەق کار ئەم مانگەم سەندگە .وتم چکێ پوڵ دانم بۆ ئەو مناڵگەلە. الزمی نەکردگە .هێشتا ئەونە فەقیر نەوگین تو کۆمەکمان بکەی.نەختێک بۆڵەبۆڵی کرد و بە تووڕەییەوە چووە ژوورێ و دەرکەی لەسەر خۆی داخست .تاوێک لەگەڵ
کچەکان دانیشتم و بەجێم هێشتن .سەرەڕای ئەو کردەوەش هەموو مانگێک بۆ دیتنی کچەکان
دەڕویشتم.
شار لە ژێر تەوژمی جاش و پاسداردا بوو .وەخت و بێ وەخت سێ چوار ماشینی سەرئاواڵەی پڕ لە
چەکدار و رەشاش بە نێو شاردا دەگەڕان و خۆیان دەنواند .ترس و نەفرەتیان باڵو دەکردەوە .ترسەکە
دیار بوو ،نەفرەتەکە شاراوە بوو .هێندێک رادەوەستان تەواشایان دەکردن و هێندێکیش پشتیان
تێدەکردن و لە ژێر لێوەوە جنێویان دەدا .جار جار چەند تەقەی هەواییان دەکرد کە ترسەکە ببینن.
وەستا دەیگوت:
 ئەوە هەمیسان یەکێکیانیان تۆپانگە.جۆرێک گەشتی دیکەیان هەبوو کە زۆربەیان جاش بوون .بە دوو ماشین دەهاتن .چوار کەسی
ماشینی یەکەم دادەبەزین .ژنان تا ئەوانیان دەدیت دەچوونە نێو دوکانێک کە بەربینگیان پێ نەکرن،
ئەوانیش روویان لە دوکانەکان دەکرد و بیانوویان بە دوکاندارەکان دەگرت و بەرتیلیان دەستاند .یان
شەقیان بە کەل و پەلی دەستفرۆشەکاندا دەدا .کاریان بە موعتاد و مەواد فرۆشەکان نەبوو .کە
دەیاندیتن ،پچەیەکیان بە گوێیاندا دەکرد و دەڕویشتن .جاری وا هەبوو منداڵە دە دوازدە ساڵە رەش و
رووتەکانین کۆ دەکردەوە دەیان بردن.
 ئەو باوەحیزگەلە ئەیان وەن سواریان ئەون .بۆ خوەیان گشتیان کونی بووگن.کەماڵ بوو تفێکی فڕێ دەدا و ئەمانەی دەگوت .دە جنێویشی لە بەر خۆیەوە حەواڵە دەکرد.
 کەماڵ خۆ ئەوان جوێنەکان تۆ ناژنەون. ئەی بۆچە فاتحایەک لێرەوە ئەگەیتە مەکە .ها .جوێنەکان منیش ساف ئەچێتە گیفانیان.23

*
زستان هات و سەرما و بەفر واڵتی داگرت و کاتی هەڵلەرزینی هەژار و فەقیری بێ جل و بەرگی
وەکوو من هات .کار نەمابوو ،وەستای خاوەن کارگە کۆی کردینەوە.
 بۆ خۆەتان ئەزانن کار نییە و منیش ئەونەمە نییە پوڵی بێکار بەم .بڕۆن کارێ زمسانی بۆخۆەتان پەیا کەن .بان ماڵینێک ،نۆکاو فرۆشتنێک .چوزانم ،دوای نەورۆز بێنەو بزانین بەشکەم
بازاڕ خاس بێ.
هەر یەکەو پارەی نیوە مانگێکی پێداین .خانەی ئاوا .خاوەنکارەکانی دیکە ئەوەشیان نەدەدا .لە
کرێکارەکانی کارگەکانی دیکەمان پرسی بوو .کرێکاری وەکوو ئێمە نە بیمەی هەبوو ،نە پەیماننامە و
شتی وا .کاتێک مەئمووری بیمە دەهات دەبووا ئێمە خۆمان بشارینەوە .خەبەریان دەدا کە کەی دێن .بۆ
ئەو خەبەردانە بەرتیلیان لە وەستا دەستاند .بۆیە هەر کاتێک خاوەنکارەکە ویستبای دەری دەکردین.
کەماڵ گوتی:
 وەاڵ من هیچ ناکەم .ژێر قورسییەکەی دایە خوەشە.جار جار بۆ هەواڵ زانین لە مامە جەمیل سەری دوکانەکەیم دەدا و لەگەڵ نەجمەی شەریکە دوکانی
چایەکمان دەخواردەوە .زانیم سێ ساڵ زیندانیان بۆ مامە جەمیل بڕیوەتەوە .لە زیندانی هەمەدانە و
نەجمە بە هۆی ئاشنایکەوە دیارییەکی بۆ بەرپرسی زیندان ناردووە و بە بەهانەی قسە و باسی
شەریکایەتی ئیزنی چاوپێکەوتنی وەرگرتووە .مامە جەمیل گوتوویەتی "با ژیان نەی بۆ ئێرە .دەرەقەتی
پرسیار و وەاڵم نای".کاک نەجمە بەشە پارەکەی ئەوی دەدا بە ئاباجی .هاوکارەکانیشی هەر لە رێگای
ئەوەوە یارمەتییان بۆ دەنارد.
کە پێم گوت بێکار کراوم گوتی:
 بێ لەیرە الی من کار بکە .شەوگەلیش هەر لەیرا لەو پەستووا بۆ خوەت بخەوە.بە دەرفەتم زانی بەڵکوو هێندی کتێب بخوێنمەوە .لە ماڵی کەماڵ هیچ نەدەکرا .هەستم دەکرد
جێگاشمان تەنگە.
کەماڵ و دایکی زۆر پێیان ناخۆش بوو .قەوڵیان لێی ئەستاندم شەوانی هەینی بچمەوە الیان.
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چرایەکی فتیلەیی و المپایەک لە پەستووەکە بوو .تەخت و پێخەفیشی لێبوو .راکشە و کتێب
بخوێنەوە .پاش ئەو ماوەیە وەکوو برسییەک بەسەر ناندا کەوتبێ لەم کتێب بازم دەدا بۆ ئەو کتێب.
زستانێکی زۆر سارد بوو .پەستووەکەش بەو شێوە لە دوکانەکە جوێ نەکرابووەوە کە تەریک بێ و
بتوانی تەنیا پەستووەکە گەرم کەی .تێغەیەکیان کردبوو ،سەرەوەی بەتاڵ بوو .نەدەگەییشتە میچەکە .ئەو
چرایەش من هەمبوو دەرەقەتی ئەو سەرما نەدەهات .بە هۆی ئاگاداری کردن لە کتێبەکانیشەوە نەدەکرا
گەرما و هەڵم لەوێ هەبێ.
نەخۆش کەوتم .تاو دایگرتم و بێ دەم و زوان کەوتم .جار جار بە دەم ناڵە و هاواری خۆمەوە
بەخەبەر دەهاتم .لەرز دەیچۆقاندم و بێکەسی دەیگریاندم .ئامە هاتە خەونم ،گوتی :هەڵسە رۆڵە پات لە
ناو ئەو ئاوە دانە ،هەتا من کەوچکێ شۆروات بۆ ئەگوڵنم .خۆمم بینی سواری ئەسپەنجیر ببووم .باڵی
گرتەوە بەسەر شاردا دەفڕی .شار کپ و بێدەنگ و تاریک .چرای مااڵن هەموو خامۆش ،چرای
پاسدارخانە نەبێ .پاسدارە نگابانەکە لە سەرمادا کزکۆڵەی کردبوو .ئەسپەنجیر بەسەر کۆاڵناندا دەیگێڕام.
کەس بە دەرەوە نەبوو ،هیچ دەنگ نەبوو .وەمزانی شار نەماوە .لە دوورەوە لە نێو دارەکانی ئاویەردا
بروسکەی چرایەکم دیت .ماڵە تەپیکلەیەک بوو .لە کونەوەجەکەوە تەواشام کرد .پیرەمێردێکی ردێن
سپی فانۆسێکی لە پێش خۆی دانابوو ،دەفی لێیدەدا .بەاڵم دەفەکە دەنگی نەبوو .دەفی بێدەنگی دەکوتا.
ئەسپەنجیریش وەک من دڵتەنگ بوو ،هەڵکشا بۆ لووتکەی ئاویەر .بەفر رەشایی بە زەوییەوە نەهێشتبوو.
چراکانی پادگانی سەربازی لە دوورەوە دیار بوو .گوتم :ئەسپەنجیر سەرمامە با بگەڕینەوە! فرێدام .لە
تەختی خەوەکەم کەوتمە خوارەوە و دەستم چزا بە چرا فتیڵەیەکەدا .لەرز دەیچۆقاندم .هیچ زەرفێکم
نەبوو ئاوی تێبکەم و پام بشۆم .پەتوەکەم پێچا بە خۆمەوە و دەرکەم کردەوە ،چوومە دەرەوە کە هەوا
لێم بدا ،بەڵکوو تاوەکەم دابەزێ .سەگێک لە پشت دەرگاکە لە ژێر پاساری دوکانەکەدا گورپی کردبوو.
منی دیت سەری هەڵێنا و دیسان قەپۆزی کردەوە بە ژێر باڵیەوە .نازانم بۆ ئاواتم پێ خواست .تاوێک بە
پێخواسی لە نێو بەفرەکەدا راوەستام و بەدەم ددانە چۆقەوە خۆمم گەیاندەوە هێشخانەکەم.
بەیانی کاک نەجمە هێندێ دەرمان و شۆرباوی بۆ هێنام.
 دوو سێ رۆژ بچۆ بۆ ماڵ کەماڵ .لێرە ئەمری.تاکسی بۆ گرتم .باجی پیرۆزە کە چاوی پێکەوتم گوپی خۆی رنی .مەنگەڵی ژێر قورسییەکەی شێواند
و لێفەیەکی زیادی پێدا دام .کەماڵ لە ماڵ نەبوو.
 -لەتەک کااڵمرای هاوسامانا چووگن بۆ بەفر ماڵین.
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شۆرباوێکی تورشی بۆ لێنابووم ،خواردم و نازانم چەند سەعات خەوتم .کە بەخەبەر هاتم وەمزانی لە
حەوزی مزگەوت کەوتووم .هەموو جل و نوێن تەڕ ببوو.
 ئەو ئارەق کردنە خاست ئەکاتەو .سۆزی ئەوی بە گوێز ئازا.کەماڵ هاتەوە کردی بە هەرا.
 ئەوە چەس قۆالنچە پای پێتا نیاگە؟ نایمە بەرەو منیش ئەیگرم.دوای سێ رۆژ رویشتمەوە دوکان .کاک نەجمە رۆژنامەشی دەفرۆشت .من خوێندنەکەم ئەوەندە
نەبوو لە گشتی حاڵی بم .ئێعدام ،ئێعدام .پیاو کوشتن ژن کوشتن .دزی ،قاچاخ ،زیندان کردن ...بەاڵم
نەمدیت نووسیبێتیان کەسێک ئازاد کراوە .ئەمە هەواڵە سەرەکییەکان بوو کە من تێدەگەییشتم .قسە
درێژەکانی مەالکانم نەدەخوێندەوە.
هەر لەو سەروبەندەدا بوو ،هێندێ شەوان سەرئێشەم دەگرت .هێندێ جار ئەوەندە توند بوو
دەڕشامەوە .لە پێشدا گڤەگڤێک بە گوێمدا دەهات و دوایە سەرئێشەکە دایدەگرتم .لەو کاتانەدا ،دەنگ و
رووناکی ئازاری دەدام .شەوێک لە ماڵی کەماڵ بووم ،باجی پیرۆزە گیایەکی کواڵند پێیدام ،خواردم.
هیچی نەکرد .گوتی دەبێ بچیتە دوکتور .گوتم جا من پارەی دوکتورم لە کوێ بوو .بەیانی لەگەڵم
کەوت بۆ الی دوکتور.
 ئەمە سەرێشەی میگرێنە .خاسەو ناوێ .من دەوایکت بۆ ئەنووسم ،هەر وەخت سەرێشەکەهات بیخوە ،سەرئێشەکەو کەم ئەوێتەو .دەواکە بەش سێ مانگە .لەودوا بێرەو بزانم چۆن
بووگە.

هاوینی ساڵی دووهەم شاگردێکی هاوینەمان بۆ هات .بابی دۆستی وەستاکەمان بوو .کوڕێکی پڕوپۆشتە
بوو .لە کوڕە دەوڵەمەندان دەچوو ،گەرچی دوایە زانیم بنەماڵەی دەوڵەمەند نەبوون .لوت بەرز و
لەخۆبایی نەبوو .نێوی سیروان بوو .سپی کارە و دروشت ،خۆش قسە و نزیکەودڵ بوو .لە پشووی نان
خواردنی نێوەڕۆدا تۆپێکی چکۆلەی دەهێنا لە شەقامەکەی بەردوکاندا فوتباڵمان دەکرد .ئێواران حەزی
نەدەکرد زوو بڕواتەوە ،لەگەڵ ئێمە دەهات بۆ گەڕانی نێو خیابانان.
ئەم ساڵ من و نیمە وەستایەک بە نێو ئیسماعیل کە پێمان دەگوت سمایل ،و سیروان وەکوو
شاگردی بەردەست کران بە گروپێک کە کارمان دامەزراندنی دەرکە و پەنجەرەی مااڵن بوو .کەماڵ
کەوتە گروپێکی دیکە لەگەڵ عەلی و شاگردێک بە ناو یوسف .لە کارگە دەرکە و پەنجەرە ساز دەکرا و
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ئێمەش لە ماشێنێکی باریمان دەنا و دەمانبردە شوێنی خۆی .ماڵەکان تازە بوون و خاوەنماڵ بە دیارەوە
نەبوو .سمایل هەر بۆڵەی دەهات.
 ساحێو ماڵێک نییە دوو چایمان پێ با .خراوی ماڵ تازە ئەمەسە. کەی ماڵێک تازە بۆ خوەمان ئەکەینەو. قەورکەن بۆت ئەکاتەو .حەقەکەمان بەش نانە وشکەکە ناکا .ماڵی پێ ئەسێنی؟گروپی کەماڵ زیاتر کاری لولەکەشییان دەکرد .ئەو رۆژانە کە لوولەی کۆنیان لەگەڵ تازە ئاڵوگۆڕ کردبا،
خاوەن ماڵ نان و چایشی دەدانێ.
رۆژێک پیاوێکی کەراواتی هاتە بەر دوکان .لە کارمەندی ئێدارە دەچوو .بانگی وەستاکەمانی کرد.
 ئاغە گیان .ئەم کاریگەرگەلتە تەربیەت کە .بێ ئەدەبن ،بێ ئەدەب. چەوگە ئاغە گیان .تۆ بە گەورەیی خوەت بیانوەخشە. لەو سەر سوورە بپرسە.هەر بەو قەڵسییە هاتبوو ،هەر وا رۆی.
 دابێ بزانم کەماڵ چەوگە؟ کورە ئەوە دوێکە لە ماڵ ئەو کاورا کارمان کرد .برا ،یەکرێز قسەی ئەکرد .ئەمە وا بکەن ،ئەوەوا ناوێ .ئەمە چە و ئەوە چە .ئاخری لولە گیرەم دا بە دەسیەوە ،وتم ئیسە تۆ کار بکە و من
قسە ئەکەم .ئیتر باوکی هاتە بەرچاوی ،دەرمانی کرد .ئیسە هاتگە بۆ شکایەت.
وەستا بە پێکەنینەوە گوتی:
 مشتەریەکانمان لێ مەتۆرنە کەماڵە سوور.لەگەڵ سیروان زۆر نێوانمان خۆش بوو .بڕوام پێی کردبوو کە باسی خۆمی بۆ بکەم ،کە بابم
پێشمەرگە بووە و من قەت نەمدیوە .ئەویش گوتبووی بابی منیش کاتی خۆی پێشمەرگە بووە و ئێستا
ماتۆری کارەبا و ئاو و ئەم شتانە دەفرۆشێ .رۆژێکی هەینی خوڵکی کردم بۆ ماڵی خۆیان .سیامەندی بابی
بااڵ بەرز و سمێڵ رەش و زۆر خۆشڕوو بوو .دایکی زۆر بە مێهرەبانی بەخێرهاتنی کردم .سێ جۆر
خواردن ساز کرابوو .پاڵو خۆرشت و کۆتلێت و ساالد و منی چاو برسی و زگ برسی ،شەرمم دەکرد
دەست بەرمە نێو سفرەکە .بە تایبەت چوونکە هەاڵڵەی کچیان هەر سەیری دەکردم .دایکی لە هەمووان
بەشی دەدام و هەر دەیگوت :بخوە رۆڵە.
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دەتگوت بە سەر و سەکوتمدا زانیوە کوڕە هەژارم .دوای نان خواردن بابی لە ژیان و بنەماڵەی منی
پرسی ،منیش هەروا کە چاوم لە دەستەکانم بڕیبوو ،کەم تا کورت بۆم گێڕایەوە کە دایک و بابم چییان
بەسەر هاتووە و من ئاگام لێیان نییە و ئامە گەورەی کردووم .کە سەرم هەڵێنا دیتم زۆر قووڵ چووەتە
فکرەوە .ئاخری گوتی :زۆرمان بەسەر هات.
رۆژانی هەینی هەتا نیوەڕۆ کارمان دەکرد .دوایە حەمام و سەرتاشین .سیروان ئەو کارانەی لە ماڵەوە
دەکرد .دوایە قابلەمەیەک نان و پێخۆری لە ماڵەوە دەهێنا و دەچووین بۆ باخەکانی ئاویەر .سیروان
دەچووە باشگای جۆدۆ ،دەیەویست ئێمەش فێر بکا .لە پێشدا هێندێ کەماڵ و عەلی لەسەر
خاکەنەرمەکان دەخوڵوپاندەوە.
 بێرە بەرەو ژیان بزانم دەرسەکانت لەبیر ماگە؟بڕێک زەرمەزڵێ و حەی و حوومان دەکرد و دەهاتینەوە بۆ گەماڵگەشتی نێو خیابان و شەقامان .ئێمە
لەگەڵ باقی شاگردەکانی دوکان ،ببووین بە دەستەیەک بۆ خۆمان و لە الت و لوت و چەقۆکێش و
بەچەبازان نەدەترساین و ئەوانیش خۆیان لە قەرەی ئێمە نەدەدا .دواتر سیروان بوو بە پاڵەوانی ئۆستان.
یەلێک بوو.
ئێوارەیەک بێتاقەت بە نێو کۆاڵنە بۆگەنیوەکاندا پیاسەمان دەکرد و باسی رۆژانی منداڵی بوو.
 ئەرێ نەچین سەرێک بەین لە سەگەکان. با بڕوین لچە نانیش بوەین. ئێوارەس دیارنین ،دابزانین لە کوێنا گورپیان کردگە.لە هاتنەوەدا لە دوورەوە دیتمان سیروان لە دەرکەی حەوشەکەی ئێمەوە هاتە دەرەوە.
 کەماڵ ئەوە سیروان نییە؟ ئەرێ ئەوە .نەتزانیگە؟ هەمیشە تێ بۆ الی ئەو ژنە نەخوەشە .تێ کۆمەک بۆ ئەو ژنە تێرێ.وابزانم قەوم و چتیان بێ .وەلێ چوونکە ژنەکە لە زیندانا بووگە گەرەکیان نییە کەس بزانێ.
گەرچی لەم بەسەرهاتانە زۆرم بیستبوو و زاری هەرکەست کردباوە چەند نموونەی بۆ دەگێڕایەوە،
بەاڵم ئەمەیان هەستێکی نەناسراوی بۆ من دروست کردبوو .پرسیاری جۆربەجۆر لە مێشکمدا دەهاتن و
دەچوون .هەمووشی دەچووەوە سەر قسەکەی ئامە کە من دایکم لە زیندان بووە .ماوەیەکی نەدەبرد
وەکوو بیرەوەرییەکی دوور تێکەڵی بیرەوەرییەکانی دیکە دەبوو ،بەاڵم لە بیرم نەدەچووەوە .هەر کات
چاوم بە دەرکە داخراوەکەی دەکەوت پرسیارەکەم بۆ زیندوو دەبووەوە .دەمەویست بە شێوەیەک لە
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سیروان بپرسم بەاڵم دەرفەت پێش نەدەهات .ئاخر ئەوان نایانەوەێ کەس بزانێ ،من بۆ خۆمی تێکەڵ
بکەم .دەست و دڵم هەر یەکی نەگرت هەتا پاییز داهات و مەدرەسەی سیروان دەستی پێکرد و رۆژانی
هەینی نەبێ ،نەماندەدیتەوە.
هەر لەو سەروبەنددەدا ،وەستاکەمان ،من و کەماڵ و دوو سەرکاریگەری نارد بۆ کارێک لە دیواندەرە.
نەردەی پارکمان دەوست دەکرد .مانگ و نیوێک کار بوو .پارەی زیادیشی دەداینێ ،بەاڵم بەشی
موسافرخانەی نەدەکرد .شەوانە لەو دوکانەدا دەخەوتین کە کارمان تێیدا دەکرد و بۆ ئەو کارە بەکرێمان
گرتبوو .شەوانە سەرد بوو ،لە نێو دوکانەکەدا ئاگرمان دەکردەوە .زۆری پێنەدەچوو دوکان پڕ دەبوو لە
دووکەڵ .تەنیا دەرکەشی دەڕابەی ئاسن بوو کە دەبووا هەڵی دەینەوە .هەموو گەرماکە بە یەکجار بەتاڵ
دەبوو .دەی دیسان ئاگر بکەوە و دیسان دووکەڵ .ئاخری هەرکەسە و لێفەیەکی بە خۆوە دەپێچا و
دەنووست .من دەرمانی سەرئێشەم دەخوارد و لە هەموویان زووتر دەنووستم .کە هاتینەوە هەر چوارمان
پەتامان گرتبوو.
کە گەییشتینە ناو حەوشەکە دیتمان هەر دوو تای دەرکەی ژووری ژنە جیرانەکەمان کراوەیە و
ماڵەکەش چۆڵە.
 دایە ئەو ژنە گۆزاگیەسەو؟ ئەرێ کوڕم .جارێ بێن دانیشن چایک بخوەن .تازە دەمم کردگە. چوو بۆ کوێ؟ چوو بۆ ئەو جێگا وا گشتمان ئەچین.کەماڵ تێگەییشت من تێنەگەییشتم .تا ئەو کاتە نەمبیستبوو.
 کوێنە کەماڵ؟ کورە مردگە.کەوتمە بیر مردن ئامە و سەر زیارەتان و رۆژانی بێکەسی خۆم.
 ئەو کڵۆڵە لەم ئاخرەو ئێشی فرە بوو .شەو هاواری ئەکرد .لەتەک کااڵمرا بردمان بۆ بیمارستان.کااڵمرا گرتیە کۆڵەو .ئازمایش و چتیان کرد .دوو رۆژ خەفانیان .دوایە وتیان هیچی پێناکرگێ،
سەرەتان ناو سکی خواردگە .دەزریکیان لێدا و هاتینەو.
وتم دوکتور خوا قەزات ،ئەو ژنە بەسەزوانە قەرانێک لە ئاسمان و زەوی شک ناوا ،پوڵی لێ
مەسێنە ،بیکە خەیر باوک و دایکت .وتی ئەوە موشکل من نییە .ئێوە هاوردگتانە ،ئێوەش ئەشێ
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پوڵەکەی بەن .تکا و رجا فایەی نەو .پوڵەکەم دا و وتم قەزای ئەو کتکەت لێکەفێ وا گورپی
کردگە لە بەردەمتا .ئەمەیشە وەزع دوا و دوکتورمان .خوا بکا هیچکەس رێگای لێ نەکەفێ!
ئەو ژنە بەوبەخت بوو .شەو ئاخر لەبان سەریەو دانیشتم .ئەینااڵند و قسەی زینگی خوەی بۆم
ئەگەڕانەو .ئەیوت لەتەک پێشمەرگا بووگە .وەلێ خوەی پێشمەرگە نەوگە .زەیسان بووگە .هەر
ئەو رۆژە وەختێ منالەکەی هاتکە دنیا ،شەڕ بووگە ئەویچیان گرتگە .نەی زانیگە مناڵەکەی
چەی پێهاتگە .هەر ئەیوت :تخوا باجی پیرۆزە نەیانهێشت شیر بەم بە مناڵەکەم .نەیانهێشت لە
باوشما گەورەی کەم .من دوشمەن شەخسیم بوو .ئەو ریش بڕیاگە بوو بە بایسم .وەلێ ناوی
نەبرد کێ بووگە .فرەیان دا لێم .بە شەق ئەیاندا بە ناو سکما.
دڵداریم ئەداوە .چە بکەم .ئەمزانی فرەی بە دنیاوە نەماگە .خوەرەتاو هەڵناتبوو تەسلیم بوو.
من هەستێکی خەماوی دایگرتبووم .قسەکانی ئامە و قسەکانی ئەم ژنە بە جۆرێک یەکیان دەگرتەوە.
بەاڵم بۆم نەدەچووە سەر یەک .ئەگەر ئەمە ئەو بووە بۆ نەهاتووەتەوە الی ئامە .یان الی ئاسیە مامان؟
 باجی پیرۆزە ئەتوانین بچینە سەر قەورەکەی. ئەچین جارێ ئێوە قۆزە و پژمەکەتان خاسەو کەن .کەماڵ بچۆ چکی سوخاڵ بێرا ،مەنگەڵێ ئاگربکەرەو با ناو ماڵەکە چکێ گەرمەو بێ .هەتا من چێشت تورشێکتان بۆ لێ ئەنم.
لە سەر زیارەتەکە دانیشتین .باجی پیرۆزە فاتحایەکی خوێند ،من فاتحا نازانم .دەسم دانایە سەر خاک
قەورەکە .لەبەر خۆمەوە گوتم :نازانم تۆ دایکی من بووی یان وەکوو دایکی من بووی .دایکیشم بای چم
پێدەکرا .باشتر کە نەتزانی.
باجی پیرۆزە نەختێکی الواندەوە من لە کاتی منداڵیدا بە دەنگی الواندنەوە دەگریام ،ئەمجارە خەم
دایگرتبووم ،بەاڵم فرمیسکم نەدەهات.
*
دیسان زستان هاتەوە و من چوومەوە الی نەجمە .ئەمجارە یارمەتی فرۆشتنی کتێب و رۆژنامەشم
دەدا .بۆ خۆی تاقەتی نەبوو لە دوکان دانیشێ ،دەچووە دوکانە جیرانان دادەنیشتن بۆ قسە و باس کردن.
باجی پیرۆزە ژوورە بەتاڵەکەی ژنە زیندانییەکەی بەکرێ گرتبوو بۆ من و کەماڵ ،هێندێ کەلوپەلمان
کڕیبوو ،ئاوەدانمان کردبووەوە .ئیتر لە دوکان نەدەخەوتم.
داوام لە نەجمە کردبوو کوردیم فێر بکا ،کتێبی کوردی زۆرمان هەبوو بۆ فرۆش .تەنانەت گۆڤاری
کوردیش هەبوو.
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 رۆڵە کوردی زوان خوەتە .ئەیزانی .من ئەلف و بێیەکەت بۆ ئەنووسم و باقییەکەی خوەتخەریک بە .هەر کەلیمەیەکیچت نەزانی ئەوە فەرهەنگ لوغەت ها لێنا.
خۆ خاڵفاندنێکی تازەم پەیدا کردبوو .ملم پێیەوە نا .زۆر وشە هەبوو من نەمدەزانی و زۆر جار لە ئەو
مانایەش کە لە قاموسەکەدا نووسرابوو تێنەدەگەییشتم .دەمنووسییەوە و رۆژی دوایە لە نەجمەم
دەپرسی .دەستێکی بە ردێنەکەیدا دەهێنا و بۆی شی دەکردمەوە .بە بۆنەی ئەو دوکانەوە ئاشنای زۆرم
پەیدا کردبوو .الوە خوێندکارەکان دەهاتن بۆ کتێب .باسی مامۆستا و خوێندن و چاک و خراپی
مەدرەسەیان دەکرد .منیش بە تامەزرۆییەوە گوێم دەدان.

چ دەبوو ئەگەر ئەو رۆژە نەهاتبای بۆ کرینی کتێب .چ دەبوو ئەگەر ئەو رۆژە من لەوێ نەبام .چ
دەبوو ئەگەر ئەو چاوە شەرمێونە جوانانەت هەڵنەهێنابا و کۆشکی دڵی منت بۆ هەتاهەتایە ،وێران
نەکردبا .چ دەبوو ئەگەر نێوەکەت و نێوی مەدرەسەکەتم نەنووسیبا .نەناس هاتبای و رۆیشتبای و منت
بە هێوای دوبارە دیتنەوەت سەرگەردانی کوچە و کۆاڵنان نەکردبا .چ دەبوو ئەگەر رۆیشتی لەبەر دەرکە
ئاورت نەداباوە .چ دەبوو ئەگەر ئێمەش وەکوو مرۆڤی نێو چیرۆکەکان ،توانیبامان پێکەوە ،دەست لە ناو
دەست ،چاو لە چاوی یەکتر ،قسەی دڵداریمان کردبا .چ دەبوو ئەگەر خۆرەتاوی زەردەخەنە
شیرینەکەت بۆ ئەو رۆژانەی بە تاسەوە چاوم لێت دەکرد و تۆ سەرت دادەخست ،هێشتباوە .ئەم
ئەگەرانە بوون تۆیان بۆ من کرد بە ئاواتی بێ کۆتایی .گلەیی ناکەم خەتای تۆ نەبوو .خەتای ئەم دنیا
بەتاڵەی من بوو.
سەفورا بووی بە نێوی پیرۆزی من .هەتا ئێستاش ئەگەر یەک بە یەک وێنەکانت لە مێشکمدا
دەورە نەکەمەوە خەوم لێناکەوێ .چاو لە هەر کچێک دەکەم خۆ بە خۆ لەگەڵ تۆ بەراوردی دەکەم .تۆ
هەموو دیمەنەکانی دیکە دەسڕییەوە .ئەم گوتە الی منیش بە راست گەڕا کە ئەگەر دنیا یەک کەسی
تێیدابێ کە خۆشت بوێ ،بەرگەی هەموو دژوارییەک دەگری .تەنیا دڵتەنگی یەک کەسیت ،دەڵێی بە بێ
ئەو دنیا بەتاڵە .گەرچی پڕە لە ئارەزوو ،ئارەزووی دوو بە دوو دانیشتن ،ئاروزوی گرتنی دەست و
خورپەی دڵ ،ئارەزووی بیرکردنەوە لە داهاتوو.
ئەمانەم لە کاغەزێکدا نووسیبوو و لە تۆی کتێبەکەی فروغم نابوو کە پێی بدەم ،هەموو رۆژێک کاتی
هاتنەوەی مەدرەسەییەکان .کتێبەکەم هەڵدەگرت و دەچووم بەڵکوو دەرفەتێک بێ پێی بدەم .نەدەکرا.
لەگەڵ هاوشاگردەکانیدا بوو .ماڵەکەیان فێر بووم .هاوشاگردێکی جیرانیان بوو ،هەتا چەق دەرکە لەگەڵی
دەڕویشت .حەفتەیەک بەم چۆرە گوزەرا ،دەڕویشتم و مێشک بەتاڵ دەگەڕامەوە .ئاخری یەک رۆژ کچە
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جیرانەکەی لەگەڵ نەبوو ،لە کوچەکەی ماڵ خۆیانا بەرەڕووی چووم .سێ کوچە هەاڵتبووم کە بتوانم
دەور بدەمەوە بکەومە رووبەڕوویەوە.
 سەفورا خانم ئەمە ئەو کتێوەسە وا داوات کربوو .پیام کرد. باشە با التانەو بێ ،ئەم حەفتەو تێم ئەیوەم.ئەو جارە کە هاتبوو ،پرسی بووی:
 کتێبی "فروغ"تان هەس؟گەڕام .نەمدیتەوە.
 ناو کتێوەکە چەس؟ ئەیژن چوار کتێویەس .هەر کامی بێ.دیسان گەڕابووم .حەزم ئەکرد جاری نەڕوا .بەاڵم نەبوو.
 دواتر سەرێک بەنەو ،لە کاک نەجمە ئەپرسم.پرسیم ،گوتی هەمانە ،لەبەردەستدا نییە .سبەی بۆت دێنم.
یەک حەفتە چاوەڕوان بووم نەهاتەوە .دڵم خۆش کردبوو ،ئەگەر هات بڵێم ئەوە بۆ فرۆش نییە ،بە قەرز
بیبە .بەڵکوو بەو بۆنەوە جارێکی دیکەش بێتەوە .بەاڵم نەهاتەوە .زانیم وەرنەگرتنی کتێبەکە مانای ئەوە
بوو کە نایەوێ بمبینێ .ئەو کاغەزە هەموو ئەو سااڵنە لە تۆی کتێبی "عصیان"ی فروغدا مابوو .هەر کات
ئارەزووم دەکرد قسەی لەگەڵ بکەم ،دەمخوێندەوە .ووشە بە ووشەیم لەبەر بوو.
خەتای کەماڵ بوو ئەو هەستە شاراوەی لە مندا ئاشکرا کرد .ئەو بوو بەرنامەی چوونە تەکیەی گۆڕی.
گوتی تاوێک دادەنیشین ،چای یەکەم دەخوینەوە ،هەر ئەوەندە دەورێش حەمەی مجێور هات ،دەچینە
دەرێ بەرەو مزگەوت .من دەبوومە نگابانی سەر کوچە و کەماڵ لەپەنا کۆماجی سەربانی مزگەوت
لەگەڵ مریەمی کچی دەروێش حەمە دادەنیشتە باسی دڵداری .ئەم حەز لێکردوویەی کەماڵ بوو کە
دەرکەی هەستی خۆشەویستی بۆ منیش کردەوە.
نەبوو هیچ رێگایەک نەبوو قسەی لەگەڵ بکەم .یا راست بڵێم نەمدەوێرا .دەترسام وەاڵمم نەداتەوە،
ئەو کات چم کردبا؟ شەوانە لەگەڵ کەماڵدا دەچووین بە بەر ماڵەکەیاندا .ئەگەر چرای ژوورێک هەڵ
بوو .دەمگوت رەنگە ژووری ئەو بێ .بە ئاوات بووم سیبەری بکەوێتە سەر پەردەی پشت پەنجەرەکە.
نەبوو ،نەدەکەوت .پێش سەفەرەکەم هەموو ئەمانەم بۆ نووسی بووو و دام کە بە کەماڵ کە پێی بدا،
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 هەتیم ئەمە چ دڵداریکە .وێڵ کە برا .من یەکێکو بۆ ئەدۆزمەو. دڵداری نادۆزگێتەو کەماڵ ،بە سفارش نییە. ئەی ئەم گوو خواردنە خاسە. نازانم بە دەس خوەم نییە.ئێوارەیەکی ئاخر بەهار لەتەک کەماڵ و سمایلدا بە بەر ماڵەکەیاندا رۆیشتین .درگای ماڵەکە کراوە
بوو و خەڵک هاتووچوویان دەکرد .دانم نا بە جەرگی خۆمدا سەرێکم کێشا ناو حەوشەکە .بۆنی ئاگری
هێزم دەهات .گوتم رەنگە فاتاخوەنی بێ ،کەسێکیان مردبێ .منیش خۆم تێکەڵ کەم .تاوێک راوەستام کە
تێبگەم و بەشکەم چاوم بە سەفورا بکەوێ .کەماڵ دەستی کێشام و گوتی وەرە با بڕوین.
بە سمایلی گوت:
-

لە کوێ چۆڕێ خواردنەوە پەیا کەین .تۆ لێئەزانی.

 بێنەو یەکێک ئەناسم.یەکەم جار بوو ودکام دەخواردەوە .ئای کە تاڵ بوو .دوو دانە خەیاریشمان کڕیبوو .دوو سێ قومم
خوارد .گڕم داهاتم.
 جا با ئیسە قسەیەک خوەشت بۆ بکەم بزانی ئاشقی و پاشقی هیچ نییە. چەوگە کەماڵ؟ چووگە پیا و هیچ نەوگە .سەفورا گیانت شووی کردگە. کورە ئەو هێشتا مناڵە. جا هەرتا مناڵە ئەیەن شوو ،با باڵەوازە نەوێ.دوو قوم تر لە ودکاکەم خواردەوە .گێژ بووم .نەمزانی گێژی خواردنەوەکەم یان گێژی هەواڵە
ناکاوەکەم .لە دەستدانی ئارەزوو و خەیاڵ شتێکی نادیارە .ناتوانی نیشانی کەسی بدەی .لەو دنیایەدا،
لەگەڵ ئەو هەستەدا تەنیای .خۆشت نازانی چت لەدەست چووە .دنیاکەت لە خەیاڵدا دروست کردووە و
لە دنیای واقعدا بۆی دەگەڕی .هەست و خەیاڵ و ئارەزووەکە ماددی نییە هەتا شوێنی بەتاڵیان ببینی.
گەرچی سەرچاوە ماددیەکەشیان رۆیشتبێ هەر دەمێننەوە و لە هەر کوێ بی هەر لەگەڵتن .ئێستاش
هەر لەگەڵمن.
 جا ئیمشەو ئەوێ بە شەڕ .زەماونەکە لە زاوا تاڵ ئەکەن. کێ شەڕ ئەکا؟33

 کورە هەرچێ جوان ئەو مەحەلەسە ئاشق سەفوراس .دانەیکیشیان ئەم کاک سمایلەی خوەمان.ماوەیەک بێدەنگ بووین .سمایل بە دەنگە ناخۆشەکەی دەستی کرد بە پادیواری گوتن:
 ئەوە من هاتم بە بەر ماڵتاناتۆ بێ وەفا بووی نەکردە بانا.
ئەهای کاڵێ گیان ،ئامان کاڵێ گیان.
شەوانە هەتا درەنگان خەوم لێنەدەکوت ،لەم شان بۆ ئەو شان دەتالمەوە .لەگەڵ دیمەنەکانی قسەم
دەکرد .ئاخری دەرمانی سەرئێشەم دەخوارد و دەخەوتم .لە خەویشدا تووشی مۆتەکە دەبووم .لەسەر
بانێکەوە بەر دەبوومەوە ،دادەچڵەکام .بە رۆژان بێتاقەت و قەڵس بووم .لە هەموو شتێک بێزار ببووم.
دڵشکاو ،خەمبار ،تاقەتی کارم نەبوو ،تەنانەت نەمدەتوانی لەگەڵ کەماڵدا پاسوور بکەم .گەڕان بە تەنیایی
لە نێو کۆاڵناندا ببوو بە پیشەم .وەکوو شێت قسەم لەگەڵ سەفورا یان ئامەدا دەکرد .وەکوو ئەو
کەسانەی لەگەڵ خۆیان تەختە دامە یان پاسور دەکەن .بە زبانی ئەوانەوە شتێکم دەگوت و بۆ خۆم
وەاڵمم دەدایەوە .هەوڵم دەدا خۆم قانع بکەم .قسەکەی کەماڵ لە زەینمدا دووپاتە دەبووەوە.

-

برا ئێمە لێف و دۆشەکەمان نییە خۆەمان تیا بخەفین تۆ قسەی ژن هاوردن ئەکەی!

-

ئەگەر بیان هێشتای هەرتوکمان گەورەتر بواین ماڵێکمان ئەنیا بە یەکەو.

-

دەی پێت وت .توانیت دوو قسەی تەکا بکەی .کورە ئەو خۆ هەر نازانێ ناوت چەس .ماگی
لەم دنیا یا نە  .بردیان و چوون .ئیسە ها لە تەورێزا.

 تۆ چۆن ئەزانی؟ -قااڵوە رەشەکە خەوەری هاوردگە.

ماوەیەک نەچوومە کار .وەستا لە کەماڵی پرسی بوو ،ئەویش گوتبووی نەخۆشە لە ماڵ کەوتووە.
نەکەوتبووم ،دەچوومە ناو قەبرستانەکان دەگەڕام .شێعری سەر کیلەکانم دەخوێندەوە .شتێک لە
مێشکمدا کەم بوو ،نەمدەزانی چییە .پرسیارێکی بێ وەاڵم :مرۆڤ چییە؟
رۆژێک رۆیشتبوومە زیارەتانی تایلە .بە دۆڵی پشت زیارەتانەکەدا هەڵکشام بۆ پای کوچکەرەش
بووچک و لەوێیەوە بۆ کانی گورگەلی .ماڵە تەپیلکەکان دەور شار .لە ناو کووچەیەکدا خانووە چکۆلەیەکم
دیت .چوومە نزیکەوە .ماشینە شکاوێک بوو کرابوو بە خانوو .پیاوێکی ریش سپی لە پیش خانووەکە
دانیشتبوو .
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 ساڵمەلەیکم مامە سۆفی! -ساڵم بان چاو باوانەکەم .من نە سۆفیم و نە دەورێش .فەقیرێکی بێ القم.

 بوەخشە ئەپرسم .چەوگە ،بۆچە وات پێهاتگە؟ -لە شەڕەکا وام پێهات .قومپارە دای لە ماڵەکەمان .من بووم بە ژێرەو.

 کام شەڕ؟ -شەڕەکەی ناوشار .شەڕ حوکومەت و پێشمەرگە .دیارە تۆ مناڵیت لەبیرت نییە.

زانیم چاوی باش نابینێ ،لە کاتی قسەکردندا سەری دەسووراند.
 نا من دوای ئەو شەڕە هاتگمە دنیا. -خوا بیوا نەیتێرێتەو .

 تەنیا بووی؟ مەردم گشتی چووبوونە ناو ژێرخانەکان خوەیان شاردبووەو .ژنەکەی منیش چوو .هەرچێ وتیتویش بێ ،نەچووم .وتم تاقەت قیژە و هەرای مناڵگەلم نییە .ئێمە خوەمان مناڵمان نەو .ئەونەم زانی
سەقفەکە روخیا بەسەرما .دوای سێ رۆژ هاتمەوە هۆش خوەم .کێ دەرمی هاورتبوو .چۆن
گەیانبوومیانە بیمارستان ،نازانم .ژنەکەمیش گوم بوو .هیچ کەس نازانێ کوژیا ،یا چەی بەسەرات.
فرە کەس مردن و شونیان گوم بوو .شایەتیش چووگەسەو بۆ شارەکەی خوەیان .ئاخر ئەو خەڵک
کورسان عێراق بوو .تەنیا و بێکەس و ئاوارە بوو .ئەو وەختە ئاوارەی ئەینە فرە هاتبوون بۆ ئێرە.
سەدام راویانی نیاو .کڵفەتی ماڵگەلی ئەکرد .من چەقۆ تیژکەر بووم لە بازاڕا .رۆژێک سێ چەقوی
هاورد تیژی کەم .قسەم تەکیا کرد .رازی بوو شووم پێ بکا .ئەیوت هیچ کەسی نییە .نازانم خوا
عالمە.

لە ناو ژوورەکەدا کچێکی شەش حەفت سااڵن قژ گژیاگ دانیشتبوو ،بووکە پەڕۆیەکی بە دەستەوە
بوو ،کایەی پێدەکرد.

 -ئەی ئەو کەنیشکە مناڵ کێیە؟
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 ئەوە نانئاوەری منە .باوکی هاوسامە .کرێکاری و حەماڵی ئەکا .ژنەکەی بە سەر سکەو چووگە .ئەورۆژگەلە وا کار ئەکا کەنیشکەکەی تێرێ الی منەو دایئەنێ .خاسە دوو نان و چکێ پێخۆریش تێرێ،
هەرتوکمان ئەی خوەین .خوا رسقی با...
 کەنیشکە جوانەکە ناوت چەس؟بە دەنگی هێواش شتێکی گوت تێنەگەییشتم .مامە سۆفی گوتی مریەمی ناوە.

تاوێک بێدەنگ دانیشتین .مریەم هات پچەیەکی بە گوێ مامە سۆفیدا کرد .مامە سۆفی بە قونە
خشکێ و لەپ کوتان خۆی کرد بە ژوورەکەدا.

 کەنیشکەکەم برسییە .چکێ پیازاو لە دوێکەو ماگەسەو با گەرمی کەینەو.ویستی چرا فتیلەکە هەڵکا .زانی قوتووە شەمچەکە بەتاڵە.

 دابڕۆ مریەم گیان ،لە الی ئەو هاوساگەلە چەن دەنکە گۆگرد بێرا.قوتوە بەتاڵەکەی پێیدا و کچە رۆی دەرکەی ماڵە هاوسای کوتا .منیش هەستام گوتم:
 مامە منیش ئەچم ،تیمەو سەرتان لێ ئام.رۆیشتم بڕێک نان و شیرینی و شەمچە و بووکەڵەیەکم کڕی و چوومەوە بەر ماڵ مامە سۆفی .کاسە
شۆرباویان تێگووشیبوو بە دەست دەیانخوارد .کە بووکەڵەکەم پیشانیان دا،کچەکە لە خۆشیان دەیقیژاند.
من پێشی فرمیسکی خۆم پێ نەگیرا.
ئەو بەسەرهاتە تەکانی دام .گەڕامەوە بۆ راستییەکانی ژیان.

*
باسی ئەو شەڕە لە مێشکی مندا گرێ درابوو بە چارەنووسی باب و دایکمەوە .دەمەویست سەر
دەربێنم .باجی پیرۆزە زۆری نەدەدرکاند ،دەترسا بچین لەمال و لەوال باسی بکەین خۆمان تووشی کێشە
بکەین .هەر ئەوەندە دەیگوت:
 شەڕ بوو رۆڵە .وەک گشت شەڕەکان تر .شەڕ چۆن دەس پێئەکا .من خوەشم لە تۆ نای ،یا داوایچتێکۆ لێ ئەکەم نایدەی .ئەوێتە شەڕمان .رسق ئەم مەردمە وەسە ئاو کانی .گشتیان لەو ئاوە
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هەڵدەگرن .وەک لە حەکایەتەکاندا ئەیژن .ئەژدیهایەک دانیشتگە لە سەر کانییەکە بەر ئاوەکەی
گرتگە و داوای باج ئەکا .ئەمانیش نیەسیان بیەن ،یا گەرەکیان نییە بچنە ژێر ئەو باجە .جەم ئەونەو
شەڕی تەکا ئەکەن .کێ ئەیواتەو کێ دایەنێ ،دوایە مەعلوم ئەوێ .مەردم فەقیرن ،نەزانن ،کزن،
رۆڵە کوا دەرەقەت دەوڵەت تێن.
چووم بۆ کتێبفرۆشییەکە دامنابوو لە نەجمە بپرسم.
 ئەو دەڕابە بکێشە خوارەو بێ دانیشە .دوو پەیک بخوە بۆ زیپکەکان سەروچاویشت خاسە.نەجمە و دوو هەواڵی لە پەستووەکەی دوکاندا دانیشتبوون بۆ خواردنەوە .هێندێ مەزەو و بتڵێ
ویسکی .خەسرەو خەڵکی بووکان بوو ،بە زاراوەی ئەو ناوچە قسەی دەکرد و نەجمە و ئەرسەالنیش
هەوڵیان دەدا وەکوو ئەو بدوێن و منیش هەوڵم دەدا تێیان بگەم.
 ئەم کاک ژیانە ئاموزای کاک جەمیلی شەریکمە .جۆشکاری و ئاسنگەری دەکا .جار جار ئەگەرئاشقی لێیگەڕێ یارمەتی منیش دەدا.
 ئەم ویسکییە قاچاخی ئەو دیوە .لەم بازاڕییانە نییە .بە هەزار ترس و لەرز لە بووکانەوەهێناومەتە ئێرە .برا قونگم بەرگەی شەالخی ئەمانە ناگرێ.
بوو بە بازاڕی پێکەنین و قسەی قۆڕ .جار جاریش دەیانهێنایەوە سەر من .منیش سەرم داخستبوو و
هیچم نەدەگوت .لە شتێک دەگەڕام بابەتەکە بگۆڕم .گوتم :من ماوەیەکە پرسیارێکم لێ بووەتە کێشە و
کەس وەاڵمم ناداتەوە .دەکرێ لە ئێوە بپرسم .ئەگەر بمەوێ قسەکان کۆبکەمەوەو زیادییەکانی لێدەرکەم
ئاوایە.
نەجمە :فەرموو ،ئەوە ئەو دوو برادەرە مامۆستای دەبیرستانن .منیش کورتە خوێندەوارییەکم هەیە.
پرسیارەکەم ئەوەیە :بەر لەوە من بێمە دنیا ،لەم شارا شەڕێک بووە کە فرە کەس کوژیاگە و
فرەیکیش ئاوارە بووگن و ئەیژن ئەم ئازار دانەی خەڵک بە خاتر ئەو شەڕەسە.
ئەرسەالن خۆی کشاندەوە :من ئەو کاتە لە تاران بووم .باش ئاگام لێی نییە .کاک خەسرەویش
گوتی :منیش خەڵکی ئێرە نیم .ئەو شەو بە میوانی هاتووم .لە شاری ئێمە بەو شێوە شەڕ نەکرا .بەر لەوە
ئەرتەش بێت ،پێشمەرگە چۆڵیان کرد .کاک نەجمە بە پێکەنینەوە :یانێ تۆپەکەتان خستە مەیدانی
منەوە .خۆتان لێی بێوەری کرد .برا زەخمی کۆن با نەکولێنینەوە .شۆڕش بوو ،حوکومەتی حەمە رەزا شا
روخا و خەڵک چەک و چۆڵێکی زۆری بەدەست کەوت .لە هەموو شارێکی کوردستان بازاڕی چەک
دانرابوو ،شتێک کە پێشتر بە خەونیش نەدەبیندرا .شار بێ خاوەن بوو .ئەی ئەگەر مرۆڤ چەکی هەبوو،
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دەبێ بەکاری بێنێ ،دەنا بەکار چ دێ .ماوەیەک دەیانکرد بە شانیاندا و جامەدانەیەکیان دەکرد بە کاڵو
و پۆزیان پێیەوە دەدا .حیزبەکانیش ئەو هەستەیان بە هەل زانی و کردیانیان بە ئەندامی خۆیان .دەوڵەتی
تازەش دەیەویست خۆی جێگیر بکا .دەبوا دوژمنێک ببینێتەوە کە لەشکرەکەی خۆی پێی ساق بکاتەوە.
کێ لە کورد باشتر .فەرمانی جەهادێکی دەر کرد و ناردیانی بۆ کوردستان .یەکەمجار لێرە شەڕ نەبوو.
کەس نەیزانی چەک لە شانەکان بە کوێدا هەاڵتن.
خەسرەو هاتە نێو قسەکەی :بەاڵم لە شوێنەکانی دیکەی کوردستان شەڕ کرا و لە سەردەشت
هێزێکیان تەفر و تونا بوو ،بۆیە هاتنە سەر کایەی ئاشتی.
ئەرسەالن :کاک نەجمە زۆر بە سووک دەیگری .مەسەلەی ئازادی بوو .لە شارەکانی دیکەش
هێرشیان کردە سەر بنکە و بارەگای حێزبەکان .لە تاران بە الت و لوت دەرکەی مەقەڕەکانیان
پێداخستن.
نەجمە :ئەرێ بەاڵم شاریان نەدایە بەر تۆپ و بومبەبارانیان نەکرد .راستە لەوێ بەرگری نەکرا و
لێرە لە شەڕی بەهاردا بە بێ هیچ ئامادەییەک ،بە بێ هیچ بەرنامەیەک بەرگری کرا و ئەو تراژێدیایە
لێ ساز بوو .ئەو هەموو کوڕە باشە بە کوشت درا .بە شەرف هەتا ساڵێک ئەو شارە چۆڵ ببوو .دەتکوت
خاکی مردوویان بەسەردا پژاندووە .شانسمان هێنا بە هۆی شەڕی عێراقەوە نەختێک باری ئێمە سووک
بوو .بەاڵم هێشتاش خەڵکێک لە تەبعید نەگەڕاونەتەوە .هەر کەسیان پێ ناخۆش بوو کارێکیان دەکرد
شار بە جێ بێڵێ .قسەیان بۆ ژن و کچەکەی کۆک دەکرد .کاریان پێنەدەدان و هەزار مەینەتی دیکە.
شاریشیان پڕ کرد لە تورک و فارس .ئەگەر باسی ئاوارەکانیش نەکەین کە لە دێهاتەوە هاتن و شاریان
داگیر کرد .ئەمەش لە پێناو ئەوە کاکی پێشمەرگە چەکەکەی بەکار بێنێ و خۆی بە پاڵەوان بزانێ.
دوایەش بۆ خۆت بڕۆی و خەڵک بە دەم گورگەوە بە جێ بێڵی .نێویشیان نابوو بەرگری لە ئازادی.
خەسرەو :دەزانی پرسەکە پرسی نەتەوایەتییە .بۆیە کوردستان جیاواز بوو .ئەو حێزب و سازمانانە کە
هاتبوون لێرە سوسیالیزمیان دویست بۆ لە شارەکانی دیکە شەڕ و بەرگرییان نەدەکرد .هەموو خزابوونە
ژێر سێبەری کوردەکان .چوونکە کورد جودا لە هەر شتێک خواستی نەتەوایەتی هەبوو .بۆیە زۆربەی
خەڵکەکە لەو جوواڵنەوەدا بە شێوەی جۆربەجۆر بەشدارییان دەکرد .لە شارەکانی دیکە یا حوسەین ،یا
حوسەین بوو .لێرە تەنانەت موسڵمانەکانیش داوای مافی نەتەوەییان دەکرد .دیارە هەر کەس بە شێوەی
خۆی .یەک بە خود موختاری ئیسالمی و یەک بە خودموختاری و دێمۆکراسی و یەک بە خودموختاری
سوسیالیستی.
نەجمە :دەی ئاکام؟ وەریان گرت؟
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ئەرسەالن :کاکە ئەوەی پێیان دەکرا کردیان.
نەجمە :قوربان نابێ هەرچێیەکت پێکرا بیکەی .دەبێ بزانی دروستە یان نە .دەنا دەبێتە ئەمە کە
هەیە .فەرموو ئەو منداڵە چ کوناهێکی کردووە ،لە باب و دایک بێوەری بێ .سوسیالیزمەکەی تۆ و
ئیسالمەکەی ئەوان دەتوانێ باب و دایکی بۆ دروست بکاتەوە؟
ئەرسەالن :ئیتر خەڵک ئازادی دەوێ و شەڕی بۆ دەکا .ئەی ئەوانەی پێیان وایە بە نەرمەبڕی
دەیبەنەوە تا ئێستا چییان لەدەست هاتووە؟
نەجمە نەختێک تووڕە ببوو :ئازادی و ئازادی .خەڵك نان و ئاو و دەرمانی دەوێ .ئازادی چێشتی کام
چێشتخانەیە .ئازادی بۆ ئەو کاتەیە هەموو شتێکت دابین کرابێ .ئەو شارە بە مانگانەی ئەو کارمەند و
مووچە خۆرانە دەژی .مووچەش لە دەستی دەوڵەتدایە .ئەتۆش خۆت کردووە بە حاکم یەک قەرانت لە
گیرفاندا نییە .نە ئیدارەکان کاری دەکرد ،نە بانکەکان .لە بازاڕدا پەپوو دەیخوێند .وەها دەڵێی خەڵك
چما باسی پەیغەمبەران دەکەی .خەڵك دەیان پارچە بوو .ئەوە موسڵمانە و الیەنگری ئیمامە ،ئەوی دیکە
رزگارییە و الیەنگری شێخ عوسمانە ،ئەمە موجاهێدە و ئەویتر دێمۆکراتە و خودموختاری دەوێ .ئەمی
تر نێوی خۆی ناوە کۆمەڵە و لە سوسیالیزم کەمتری ناوێ .فیدایی و تودە دەیانەوێ ئەمریکای بڕوخێنن.
هەمووشی بە هێزی کوردە هەژارەکە .باشە پێم ناڵیی کامیان ئەو ئازادییەیە کە تۆ باسی دەکەی.
ئەرسەالن :هەموویانە .خەڵك دەبێ بتوانێ بۆ خۆی هەڵیبژێرێ.
نەجمە پەیکەکەی هەڵقۆڕاند ،نێوچاوی تێکدا ،کەوچکێ خەیار و ماستی لە زاری کرد و گوتی .دە
فەرموو ،هەڵیان بژاردووە .هەموویان بوونەتە دەستەبرای شێعەی دوازدە ئیمامی .ئەو هەمووە حسەینییە
کێ پڕی دەکاتەوە کاکە.
خەسرەو :بڕێک لە قسەکانت راستە کاک نەجمە لە هەموو الیەک وای لێهاتووە .بەاڵم خەڵک بە دڵ
لەگەڵیان نین.
نەجمە :دڵ حیساب نییە ،کردەوە حیسابە .فەرموو ئەو دوکانەی من ،بەیانی هەتا ئێوارە کتێبی
ئیسالمی دەفرۆشم .یەک کەس نای داوای دیوانە شێعرێکی کوردیم لێبکا.
ئەرسەالن :دەترسن!
نەجمە :جا مرۆڤ ئەگەر ترسەنۆک بوو ،ئازادی بۆ چییە.
ئەرسەالن :مرۆڤ دەبێ ئازاد بێ کە بشترسێ.
39

نەجمە :یانێ غیرەتم هەبێ شەڕ بکەم کە بتوانم ترسەنۆک بم .های های برا .دیارە ویسکییەکەی
ئەسڵە بە شەرەف.
من پەیکەکەم خواردەوە و هەستام .گوتم :بە ئیزنتان من دەبێ بڕۆم.
 بێسە لەو کوناو تەواشایکی دەرەوە بکەم ،گەشت و چتی لێ نەوێ .ئەگینا دەڕابەکە هەڵدەیەوەئەزانن لێرە جەمەو بووگین ،تێنە گیانمان.
چووە سەر مێزێک و لە کونە سۆبەکەوە چاوی لە دەرەوە کرد و بە ئیشارەی دەست بە منی گوت،
کە بڕۆم.
*
تازە بە کوفە کوف لە ژوانی دڵداری کەماڵ هاتبووینەوە ،هێشتا چرا فتیلەکەمان هەڵنەکردبوو کە
نەختێک ژوورەکە گەرم دابێ ،باجی پیرۆزە هات لە دومان.
 باشە لە ژێر قورسییەکەی ئەوا چکێ خوەمان گەرم ئەکەینەو. بێن مەیمانم هەس.ئەو قسە مانای ئەوە بوو کە ژیر دانیشن.
دوو پیاوی زەالمی جلی کوردی لەبەری ،شەدە لەسەری ،ریش نەتراشراو ،شاڵی گرێ پێچیان هەتا
سەر سینگ بەستبوو .لە پاچکە قورسییەکە ،بە بێ ئەوە پێ بە ژێر لێفەوە بکەن ،دانیشتبوون ،بە لەپ
گوێزیان دەشکاند.
 ئەوە کوڕەکانمن کە قسەیانم کرد. بەخێر بێن برا! بە ڕواڵەتیاندا دیارە کوڕە ئازان.یەک دەیڵێ و یەک دەستێنێتەوە .ئێمەش نازانین چ باسە .ئەمانە کێن و الی باجی پیرۆزە چ دەکەن
و بۆ بە شاخ و باڵی ئێمەدا هەڵدەڵێن؟
 چۆن بووە تەشریفتان هاوردگە. کارێکمان بە دادە پیرۆزە هەبوو ،ئەگەر ئێوە یارمەتی بدەن ،بۆ هەموومان باش دەبێ ،دوایە ئەوپێتان دەڵێ.
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هێندێکی دیکە گوێزیان شکاند و چاییان بەدویدا هەڵقۆڕاند .و هەستان .کە دەیانەویست لە دەرکە
بچنە دەرەوە دەبووا سەر دانەوێنن.
 دایە دەزگیرانت پەیدا کردووە .کەی پاڵوەکەی ئەخوەین؟ قوزەلقورت .من ئەگەر گەرەکم بوای شوو بکەم .نەمەهێشت ئاوا چرچ و لۆچ بم .هەتیم دانیشتم بەدیار تۆەوە.
 دەی مەیکوتە بە چاوما .داستان چەس؟ ئەوانە قاچاخچین .گەرەکیانە جنس بێرن بۆ ئێمە و ئێمە بیکەینە ئاو .یا بیەین بە موشتەریەکانیان. جنس وەک چە؟ نەمانکەی بە مەواد فرۆش دایە! نا ئەوانە خەڵک ئەو دێون .تەاڵ تێرن. ئای نەمردین بووین بە تەاڵ فرۆشیش. ئیسە زمسانە کار و کاسبی نییە .منیش لەو مەیانا لە سەرما نەخوەش ئەکەفم .ئەمە لە گشتێخاسترە .دەی بچن بخەفن ،سۆزی من و کەماڵ ئەچین بۆ سەفەر.
 وەاڵ دیارە لە زوەو های لە ناو ئەم بەزما و بە ئێمە نایژی. کەم قسە بکە ،ئەشی دەمتان قورس بێ .الی هیچ کەسەو مەیژن.کاسبییەکە دیار بوو ،زێڕەکەیان دەبرد بۆ هەمەدان و زەنجان و تاران و موشتەرییان بۆ پەیدا دەکرد.
زۆرتر شمشی بچووک بوو و زێڕنگەرەکان دەیانکڕی .دەبووا بە دوالر بیفرۆشن .کەماڵ دەیکوت جگە لە
خەرجی رێگا و موسافرخانە و خواردن .یەک لە سەدی بۆ ئێمە دەبێ.
بەشی من هەر ئەوەندە بوو کە بە تەنیا کەوتبووم .شەوانە کتێبێکم لە دوکان دەهێناوە و خۆم پێی
دەخاڵفاند .زۆر جار سێ رۆژ و هێندێ جاریش هەتا حەفتەیەکیان پێ دەچوو .ماوەیەک رادەوەستان هەتا
خاوەن زێڕەکان بێن و پارەکەیان ببەن و زێڕی تازەیان بۆ بێنن .لەو ماوەدا دیسان من و کەماڵ وەکوو
جاران گەماڵ گەشتی نێو شارمان دەکرد .کەماڵ وەزعی گیرفانی باش ببوو ،جار جار نان و کەبابێکی
دەکڕی .کەماڵ دەیکوت:
 دایە ئەیژێ حەز ئەکەم ژیانیشمان تەکا بێ ،وەلێ دوو کوڕ و پیرەژنێک ،شکمان بۆ ئەوەن.کەماڵ بەرە بەرە ئەخالقی گۆڕا ،لەگەڵ دڵدارەکەی تێکیدا .و ڕۆیشتنە تەکیەشی تەرک کرد.
جلوبەرگ و پێاڵوی جوانی لەبەر دەکرد و سەعاتی لە دەست کردبوو و باسی ئەو شارانەی دەکرد کە
سەفەریان بۆ دەکرد .بە قەوڵ سنەیی "ئەویش خوەی گرتبوو".
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باجی پیرۆزەش سەماوەرێکی نەفتی کڕیبوو و لەسەر مێزە چکۆلەیەک لە سووچی ژوورەکەی دانابوو.
لێف سەر قورسییەکە و پەردەی پەستووەکەی گۆڕیبوو .بەر لە نەورۆز گەچکاری هێنا ژوورەکەیان سپی
کردەوە .کرێ ژوورەکەی من و کەماڵ کە پێشتر بە شەریکی دەماندا ،لە منی نەدەستاند .سەرەڕای
ئەمانە کاتێک لە سەفەر نەبوو دەچووەوە ناو مەیان بۆ کۆنە فرۆشی.
 دایە خۆ ماتڵی ئەو پووڵە نیت ،بۆچە ئەچی بۆ ناو مەیان. رۆڵە با مەردم نەیژن ئەو پووڵە لە کوێ تێرێ.لە شارەکانی دیکەوە جلوبەرگی تازەی هەرزانی دەهێنا دەیفرۆشت .بۆ خۆشی هەر وەەکوو جارانی
لەبەر دەکرد .دیار بوو پارەکە هێشتا ئەوەندە نەبوو کە بیری گوازتنەوەی ماڵ بۆ شوێنێکی دیکە بکاتەوە.
منیش گەییشتبوومە تەمەنێک کە دەمەویست دنیا بگۆڕم .بەاڵم نەمدەزانی چۆن .تەنیا دەمزانی لە
خۆم بپرسم باشە بۆ من و ئەوانەی وەکوو من ئاوا هەژار و برسین و دەستەیەک ،دوور ناچم ،هەر لەو
شارەی خۆمان وەکوو کوڕی شا نە خێر وەکوو کوڕە مەال دەژین .بۆ من و کەماڵ سۆمان چووە بۆ ماچی
کچێک ،ئەوان بە کڕینی کراسێک بۆ کچی حەماڵ و کرێکاران بە شەوخەف دەیانبەن .ئەو کچانە بۆ
وایان لێهاتووە کە بۆ کراسێک دەبنە شەوخەف .سەرمایەدارە خوێڕییەکانی ئێمە لە تاران دەژین ،لە
پارلمان و دەزگاکانی دەوڵەت دان .دێنەوە لێرە باسی مافی خەڵکی کورد دەکەن ،نەخێر قوربان
هاتوونەتەوە دوور لە چاوی ژنەکانیان شەوانە کچانی بێ پشت و پەنا و بەستەزمانی ئەم شارە بەرنە
هۆتێل .باوک لە کچەکەی ناپرسێ ئەم جل و پێاڵوە گرانەت لە کوێ بوو ،ئەم خرخاڵ و ئەنگوستیلە و
گوارەت لە کوێ هێنا .ناپرسێ چوونکە دەزانێ .بەاڵم چ بکا نییەتی بۆ خۆی بۆی بکڕێ .دەزانێ ئەویش
دەیەوێ لە نێو هاوسەراندا سەر دەربێنێ .الوە و حەزی لێیە .دەزانێ ئەگەر زۆر زەختی لێیبکا ،دەتۆرێ و
دەڕوا و خراپتریشی بەسەر دێ .ئەمیش وزەی ئەوەی نییە بە دوویدا بگەڕێ .من دەمزانی ژن و منداڵی
ئەو فەوجە بێکارەی لە خیابانەکاندا پا لە پەیین دەدەن ،چۆن بە نەگبەتی دەژین و نۆکەری و کڵفەتی و
ژێر دەستەیی ئەم و ئەو دەکەن .دەمبینی منداڵەکانیان چۆن بە حەسرەتەوە لە کاتی هاتنەوەی
مەدرەسەییەکاندا چاویان لێدەکەن و لە رقان التاویان پێیدا دەدەن .کارێک کە من و کەماڵیش
ماوەیەک کە هێشتا نەچووبووینە کار دەمانکرد.
لە خۆم دەپرسم دەبێ چ بکرێ .بە قەوڵ کاالمرای جیرانمان "تەکلیف" .ئێمە چمان لەدەست دێ.
ئیتر ماوەیەکە لە خۆم و لەکەس ناپرسم کە بۆ وایە؟ وەاڵمەکانم تا رادەیەک وەرگرتووەتەوە" .ئێمە بەر
لەوە بمانخۆن ،کە خەریکن دەمانخۆن ،خۆمان یەکتر دەخۆین ".کێ بەو گەوادە هاوشارییە کوردەی منی
گوتووە ،لە تارانەوە بچوەوە کوردستان خەریک ژن و کچی خەڵک ببە .کێ بە وەستاکەی منی گوتووە
شاگردەکانت بیمە مەکە ،جگە لەو کارمەندە کوردە هاوشارییەی من کە بە وەرگرتنی پارەی نان و
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کەبابێک منی شاگرد بێ پشتیوان دەکا ،کە ئەگەر دەستم چووە ژێر مشارە کارەباییەکە و سەقەت بووم،
دەبێ لە سەر کۆاڵن دانیشم سواڵی بکەم .بە سەدانی لەو شێوە لە سەر کۆاڵنان دەبینم .پێشتر وەمدەزانی
ئەگەر باب و دایکم هەبوا ،ئەگەر ئامەم نەمردبا ،ژیانم بە شێوەیەکی دیکە دەبوو ،منداڵییە و حەزی
باوەشی گەرم .ئێستا دەزانم زۆر لە باوک و دایکداران لە من خراپتر دەژین .کێ بەر پرسە؟...بەیانی
هەتا ئێوارە جنێو بە حوکومەت دەبیسی ،ئەی ئەوە نییە خۆمان نۆکەری بۆ دەکەین؟ چ بکەم؟ من دەبێ
چ بکەم .تەنانەت کەماڵیشم لێ بووە بە کوڕی حاجی نوعمان .بووە بە ژیگول ،تەک ئێمە ماناندا ناگەڕێ،
ئێواران ئەچێ بۆ خیابان بەهمەن بۆ خانم بازی.
زستانی هەژاران تێپەڕی و منیش چارم نەبوو ،دەبوا پاروویەک نان بۆ خۆم پەیدا بکەم .نەجمە پارەی
پێم نەدەدا ،هەر ئەوەندە بوو جار و بار نانێکمان پێکەوە دەخوارد .بەردەوام بووم لە کاری جۆشکاری.
ئەمە بەر لەوە بوو مامۆستاکەمان دوکانەکەی بفرۆشێ و شوێنەکەی بکەن بە ئەنباری ئاسنەواڵە و
ئێمەش هەموومان بێکار ببین.
ماوەیەکی پێچوو ،من و سمایلی هاوکرێکارم ،تاکسیبار سێچەرخەیەکی دەستی دوومان کڕی و
کەوتینە حەماڵی و بار گوێستنەوەی ناو مەیان .ئیجازەی لێخوڕینیشی نەدەویست .زوو فێری بووین .من
بڕێک پارەم لە باجی پیرۆزە قەرز کرد و ئەویش لە مامی کە لە مەیداندا دوکانی تەڕەکاڵی و میوەی
هەبوو .سەاڵتی بەیانان هەتا الی نیوەڕۆ خەریک گواستنەوەی سەوزی و میوە بۆ دوکاندارەکانی نێو
گەڕەکان بووین  ،دوایە دەبووا چاوەڕوان بین ئەگەر کەسێک شتێک بە کۆ بکڕێ و ئێمە بۆی بەرینەوە.
دەنا لە پشت داشقەکەدا دادەنیشتین ئای شیرین و سەوزەمان دەگوت.
رۆژێک کابرایەک بە فارسی داوای کرد بارێکی هەیە بۆی بەرینەوە .دوو فەردە پیاز و پەتاتە و
نەختێک خەیار و تەماتە و میوە .هەتا بارەکە بارکەین لە خۆمم دەپرسی ئەو کابرایەم لە شوێنێک
دیتووە و نەدەچوومەوە سەری ،هەتا ئادرێسی ماڵەکەی پێداین .ئادرێسی ماڵی مامە جەمیل بوو .ئەی
ئەوە ئەو کابرایە چەند ساڵ پێش ئێستا دیتم لە ماڵی مامە جەمیل دەهاتە دەرێ و ئاباجی حاشای
لێکرد.
کە لە ماڵەکە نزیک بووینەوە گوتم :
 سمایل من ئەو ماڵە ئەناسم ،نایمە بەرەو .تۆ بارەکەیان بۆ خاڵی بکە و دوایە بێ بە شۆنما.ئەمە دوای ئەوە بوو کە ئاباجی دەرکەی لە من داخست و ئیتر حەقم نەبوو بچم کچەکان ببینم.
کە هاتەوە پرسیم":
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 کەنیشکەکانت دی؟" هیچ کەسم نەدی هەر ژنێک هات چتەکانی لێم سەند. ئەوە دایانی نیاگە بەر تلەویزیۆن ،با بەردەسی نەگرن. ئەوە دایک منیش هەر وا ئەکا .مناڵ ئیسە لە ناو دنیای کارتۆنا زینگی ئەکا.هەزار خەیاڵی ناخۆشم بە زەیندا دەهات .ئەو کابرا فارسە پەیوەندی بەمانەوە چییە؟ بڵێێ لە
مامۆستاکان بێ کە یارمەتی بۆ ژن و منداڵی مامە جەمیل کۆ دەکەنەوە؟ یان !...وەاڵمێکی راست و
دروستم بۆ نەدەهات.
ئێوارە چوومە دوکانی نەجمە .بەاڵم هیچی نەدرکاند.
 ئەرێ هیچ خەوەر مامە جەمیلت هەس؟ ئەرێ دانیشتگە لە زیندانا نون پڕەکاتەو. یانێ چە؟ بازە کەسێک لە بێکارییا ،دائەنیشن نونی ناو کتێو پڕ ئەکەنەو .ئەویش ئەو نەخوەشینەی گرتگە.دەستی برد قورئانێکی لە ژێر مێزەکەی دەرهێنا.
 ئەوەها ئەوەی ناردگە بۆم .نووسیگیە ئەوەم بۆ نگا بێرا .لەناو هەر نوونێکیا خاترەیکم دانیاگە.ئەگەر چاو لێدەکەم ،هەموو نوونەکانی قورئانەکە بە رەنگی سوور پڕکراوەتەوە.
شەو لەگەڵ باجی پیرۆزە کردمان بە باسی خەڵک و ناو شار ،گێڕامەوە کە پیاوێکی ئاوەهام دیتوە کە
شتومەکی ناردووە بۆ ماڵی مامە جەمیل.
 ئەی نەتزانیگە؟ ژنەکەی جەمیل بە حوکم قازی تەاڵقی سەند و شووی کردەوە .ئەوە ئەشێشووە تازەکەی بێ .خوا عەمری پێنا .ئای لە ژنی ئەم زەمانە.
دەتگوت بە کوتکێک بەسەریاندا کێشام .ئای جەمیلی بەستە زمان .دەستبەجێ سەرئێشە
دەستیپێکرد.
*
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سااڵن رۆی و جەمیل لە زیندان ئازاد بوو .لەگەڵ کاک نەجمەدا هاتنە نێو مەیدانی تەڕەبار فرۆشان
بۆ دیتنی من .باوەشمان بە یەکدا کرد .زۆر کز و الواز و خەفەتبار دیار بوو .بە الی راستدا نەختێک
دەشەلی .لێم پرسی.
 شەالخ برا گیان شەالخ .ئەونەیان دا بە ژێر پاما بوو بە زەخمێکی خراو و دوایە گۆشتەوزونیهاوردەو .ئیسە دایم وەسە مشتێ گۆشت لە ژێر پاما بێ .ئیتر هەزار پەت پەتی تریش.
کاکە ژیان ئەتوانم یەک دوو شەو مەیمانت بم.
 بەخەیر بی ،جا ئەوە قسەس ،ماڵ خوەتە مامە جەمیل. گەرەکم نییە لە ماڵ کاک نەجما بم .ئەو یەک دوو شەوە حاڵیم بوو ،ژنەکەی رازی نییە.خوەیچی ئەیوت مەی بۆ دوکان .لە خوەی ئەترسێ .نەکا بە بۆن منەو پەروەندەی بۆ دروس
کەن.
 کاکە پوڵت هەس .من چوار قەران لە بن گیفانما پەیا ئەوێ. نا گەرەکم نییە ژیان گیان ،ئەزانم بە چ مەینەتێک چوار تمەن پەیا ئەکەی .نەجمە پیاگخاسی کردگە گشت پوڵەکەی نەداگە بەو ژنە ،چکێکیشی دانیاگە بۆ من.
شەو کەماڵم ناردە الی باجی پیرۆزە ،ئێمە پێخەفمان بۆ سێ کەس نەبوو.
لە هەر قسەیەکدا ئەیبردەوە سەر باسی کچەکانی و فرمیسک لە چاوی قەتیس دەبوو .دیار بوو زۆر
تاسەیانی کردووە .قازی گوتبووی :تۆ جێگا و رێگات نییە .ناتوانی مناڵ بەخێو کەی .حەفتەی جارێک
دەتوانی بیانبینی.
 باشە ئاباجی بۆ وای کرد؟ بنیام چتێکی پیچیدەس کاکە ژیان .ئەی ئەو گشتە پیاگە بۆچە دوو ژن تێرن ،یا ژنەکەیانتەاڵق ئان بۆ ئەوە بچن ژنێکتر بێرن .من گلەییم لە ئەو نییە ،گلەییم لە بەخت خوەمە .ئێمە
ئەزانین کەسێ کار سیاسی بکا ،ئەشێ ماتڵ ئەم چتگەلیشە بێ.
رۆژی دووهەم پیارزگەکەی هەڵگرت و گوتی:
 ژیان من ئەچمەو بۆ دێ .تی لە تەکما سەرێک بەی .وابزانم لەم ساڵگەال نەچووگیتەسەو. وەاڵ حەز ئەکەم .وەلێ با بچم بە سمایل بێژم چەن رۆژێک ئەشێ بە تەنیا کار بکا.ماڵەکەی ئامە خەڵکی تیا دانیشتبوو .مامە جەمیل پێڕاگەیاندن کە ئەشێ چۆڵی کەن.
 چ کار خاسێکم کرد ئەم ماڵمە نەفرۆشت .راسییەکەی ئەو وەختە دڵم نەهات.45

هەرکە دابەزیم کێشرام بەرەو قەبرستان .چوومە سەر خاکی ئامە .کێلەکانی شکا بوو .بەزۆر
دۆزیمەوە .دیار بوو کەس سەری نەداوە .دەتگوت دوێنێ بوو من لە ژێر ئەو دار تایلەدا دانیشتبووم
تەواشای بە خاک ئەسپاردنی ئامەم دەکرد .سەرگەردانی دەشت و کێوەکان و ماڵی چۆڵی بێ ئامە بووم.
هەمووی وەکوو خەونێکی دوور هاتنەوە بیرم.
 ئامە گیان بوەخشە بێوەفاییم کرد نەهاتم بۆ الت .ژیانی کڵۆڵی یادی مردووەکانیش لەبیردەباتەوە .چ بکەم دەست تەنگ بووم.
هەر حەزم کرد چکێ قسە بکەم ،دەنا دەمزانی مردوو مردووە .لە راستیدا تۆ لەگەڵ خۆت قسە
دەکەی .لەگەڵ ئەو کەسەی لە نێو خۆتدایە و ئارەزووی ئەوی هەیە و هەتا ماوی ئەو تامەزرۆییە
دەمێنێ .دوو بەردی تازەم کڕی و کێلەکانم نوێ کردەوە.
لەو مندااڵنە کە هاوکایە و هاومەدرەسەیی بووین کەس نەمابوو .یا چووبوونە شار بۆ دەرس خوێندن،
یان وەکوو من ئاوارەی کرێکاری ببوون .کویخا و ئاسیە مامان مردبوون .حەمە شوان ببوو بە مجێوری
مزگەوتێک لەو پێنج مزگەوتە تازە کە ساز کرابوون .خەڵکی دانیشتوو لە پێش مزگەوتان زیادی کردبوو.
دیاربوو بێکاری گەییشتووەتە ئێرەش.
 کاکە ژیان من گەرەکمە لێرە بمێنمەوە .پارچە زەوینێک ئەسێنم و کەشاوەرزییەک ئەخەمەرێگە .شایەت ماڵەکەی ئامەیشم فرۆشت لەناو زەوینەکا کوالنەیکم بۆ خوەم دروس کرد.
 باشە ماڵەکە فرەبەش نییە؟ ئامە هەر زوو وەختێ زانی براکانم لەناو چووگن ،گشتی کرد بەناو من.تاقەت مانەوەی ناو دێم نەبوو ،بیرەوەرییەکان ئازاریان دەدام .گۆڕانەکە زۆرتر لەوە بوو کە من بیرم
لێێ دەکردەوە .بیرەکەی ماڵ ئامە ئاوی نەمابوو ،پڕیان کردبووەوە .باخ و مەزراکانی دەور دێ نەمابوون،
هەمووی ببوو بە ماڵ .کارەبا و تلەفون و ئاوی لوولە کێشی هاتبوو .بۆنی دار و تەپاڵەی تەندوری مااڵن
نەدەهات .نانەواخانە دانرابوو .گوند ئەو گوندەی منداڵییەکانی من نەبوو .هەستم بە غەریبی کرد .بە
مامە جەمیلم گوت دەڕۆمەوە.
 تۆ تازە بووگی بە مناڵ شار لێرا غەریبی ئەکەی .من لە زیندانا هەر لە بیر ئەما بووم ،کە بێملێرا زینگی بکەم.
ئێستا دەزانم مرۆڤ لە زینداندا چەند کەڵکەڵەی دەشت و کوێستانی هەیە و ئەگەر هاتە دەرەوە حەز
دەکا ئەو خەیااڵنە بەدی بهێنێ.
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 کاکە ژیان هۆشۆ بە خوەتەو بێ .هەر وابزانە هاتنە شۆنت بۆ سەروازی .مەچۆ ،من لەم رۆژگەال،تێم بۆ شار کەسێک ئەناسم ،بە پوڵ وەرقەت بۆ دروس ئەکا کە کەفیلی .ئەگەر لە جێگایک
داوای وەرەقەی سەروازییان کرد نیشانیان بە .خۆ تۆ گەرکو نییە بووی بە کارمەند.
ئەوەی لە پێش مینی بووسەکە گوت ،کاتێک دەمەویست سوار بم بگەڕێمەوە.

سمایلم لە ناو مەیاندا نەدیتەوە ،ماوەیەک لە چایخانەکە دانیشتم ،گوتم رەنگە باری بۆ شوێنێک
بردبێ و بگەڕێتەوە .نەهات .چووم لە مامیم پرسی.
 بڕۆ بۆ ماڵیان ،نەخوەشە ها لە مااڵ.دەبینم سمایل سەر و باڵ هەڵپێچراو لە جیگە کەوتووە.
 ئای کوڕە خاسەکە ئەمە چەس؟ دانیشە ،بەوشانسی ئەگەر بێت ،ئاوا تێت. چەوگە؟ ماشینێکی باوەحیز دای لە ئەبو قورازەکەمان .ورد و خاشی کرد .منیش سەر و دەسم شکیا.دایکی بەخێرهاتنی کردم و چاییەکی لە پێشم دانا.
 خوا رەحمی کردگە رۆڵە .خوا شوکور لەمە خراوتر نەو. شۆفێرەکەی کێ بوو .ئەیناسی؟ ئەو هەتیمە کەچەڵەکەس وا بارییە بچووکەکەی هەس .خەتای ئەویش بوو. هیچت لێ سەند. من خۆ بردیانم بۆ بیمارستان .کوڕەکان قسەیان تەکیا کرد .باقیاریشمی کردگە. بە خەومەتی ئەگەیم.کەماڵ لە سەفەر نەبوو ،چیرۆکەکەم بۆی باس کرد ،بەو نییەتە کە پێکەوە بچینە زک کابرا.
 لیباسە جوانەکانت بکە بەرت با کاورا حەساومان بۆ بکا. ئەوە تەوفێق ـە التە و هاوالتیشی فرەس ژیان ،ئەشێ بیترسێنین .وەلێ ئەو لە من و تۆ ناترسێ.من کەماڵە سوورم ،ئەم شارە گشتیان من ئەناسن .خاسترە بچین بە سیروان بێژین تەکمانا
بێت.
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سیروانمان تێگەیاند چ بکا و چ بڵێ .تەوفێقە کەچەڵمان لە بەر گاراژدا دیتەوە .لە پێشدا بە قسەی
خۆش و ئەوە کەرەسەی رزقی ئێمەیە و پیاو بە و ...نە پیاو نەبوو ،خەریک بوو لێشمان بدا ،سیروان بە
خۆی و کەراواتییەوە هاتە پێشێ دەستی نایە سەر سینگی تەوفێقە کەچەڵ.
 ئەوانە قەوم منن ،سەرمایەی منە بە دەستیانەو .بە زوان خوەش خەسارەتەکەیان پێ ئای یابچین لە دەفتەری ئیمام مائمور بێنین .من باوکم لەینا کار ئەکا.
هەر ناو دەفتەر ئیمام هاتە گۆڕێ تەوفێق قەڵس بوو و هاواری کرد:
 چەنێکتان ئەوێ ها... با بچینە الی تەعمیر کار بزانین چەنێک خەرجییە.سیروانیش لێی توند کرد:
 ئەشی حقوق ئەم چەن رۆژە بێکارییەی ئەمانیش بەی. دەی بێژە ماشینەکەمتان بۆ بفرۆشم. ئیتر خوەت ئەزانی .با بچین بۆ الی میکانیکەکە.پاش ئەوەی بە جەڕە جەڕ بڕێک پارەمان لێ ئەستاند .کەماڵ هاتە دەنگ.
 لە بیرت نەچێ باقییەکەی بێری .ئەگەرنا شەوێک دوو الستیکت پەق .ئەزانم ماشینەکەت لەکوێ دائەنی.
 باوکە ڕۆ ئەمانە لە کوێنەو لێم پەیا بوون.سێچەرخەمان چاک کردەوە و کەوتینەوە کار ،بەاڵم من هەر لە بیر قسەکەی مامە جەمیلدا بووم.
سەربازی .سەربازیم بە خراپ نەدەزانی ،النی کەم فێری تفەنگ و کاری نیزامی دەبووم ،بەاڵم هێندە
خراپەم سەبارەت بە سەرکوتی خەڵک و بێ بەزەیی بوونی ئەرتەش و پاسدارەوە بیستبوو و دیتبوو،
دەترسام منیش وەکوو ئەوانم لێبێ .فەرمانە و دەبێ ئەنجام بدرێ .مامە جەمیل گوتبووی ئەگەر ئەو
سەربازە حوکمی ئێعدام بەڕێوە دەبا ،هەڵگەڕیتەو فەرماندەکەی بکوژێ ،ئیتر هیچ فەرماندەیەک حوکمی
ئێعدام نادا.
هاتنی مامە جەمیل بۆ شار وەاڵمی دڵەڕاوکێیەکەی منی دایەوە .بەرگی کەفالەتی مزەوەری بۆ پەیدا
کردبووم.
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 ئەمە بۆ ئێدارە و شتە بەکار ناخوا .وەلێ بۆ پۆستی نگابانی سەر رێگا و مەئمورەکانی گەشتئەوێ .خاستریشە لەم شارا نەمێنی ،چوونکە لێرە گشت کەسێک ئەوناسێ .دابزانە لەم
شرکەتگەڵ دەرەوەی شارگەال کار بدۆزیتەوە .تا بزانین دنیا چۆن ئەچەرخێ.
 شەو نایی بۆ الی ئێمە؟ نە برا ،ئەڕۆمەو ،تاقەت چاو پێکەفتنی ئەم گشتە زیندانبانەم لەم شارا نییە .هیچێکم نییە بەدیارییەوە دانیشم.
 ئەی مناڵەکان؟ با وا بزانن باوکیان کوژیاگە .وەک گشت ئەم مناڵە بێ باوکگەلە .وەک تۆ .چ کەردەن.نەخێر جەمیل ئەو جەمیلەی جاران نەماوە .یەک کەالم نێوی خوا بەدمیەوە نای.
داستانەکەم بۆ کەماڵ گێڕایەوە ،کە ئەویش هۆشی بە خوەیەوە بێ و بەشکەم بە یەکەوە بچین بۆ کار
لە شوێنێکی دیکە .ماوەی یەک دوو ساڵ خۆمان ون کەین.
 های خوا عەفوت کا .دایکم کەفگە شۆن کارەکە ،من بە راسی راسی ئەومە کەفیل دایکم.چوونکە پیرە و شوویشی نییە .ئەی نازانی بەینێکە ناچێ بۆ کۆنە فرۆشی .گەرەکیە نەزانن کار
ئەکا .دابزانم منیش ئەشێ کارێک بدۆزمەو ،کە بێژم بەو کارە نان پەیا ئەکەم.
 جا بێ تەک منا کار بکە .سمایل جارێ دەسی شکیاگە ناتوانێ کار بکا. دەی ئەگەر تۆ چووی ،بەشەکەی خوەت بفرۆشە بە من. دابزانین .جارێ تۆ بێ چەن رۆژێک کار بکە بزانە حەوسەڵەت هەس یا نە.بەم جۆرە من و کەماڵ ماوەیەک بوینەوە هاوکار .بەاڵم بارەکان من بارم دەکرد و دامدەگرت ،ئەو
دەست لە گیرفان پۆزی دەدا و جگەرەی دەکێشا.

دیسان زستان و کەمی کار ،بەاڵم ئەوساڵە من خۆخاڵفاندنێکی تازەم پەیدا کردبوو .دانووم زۆر
لەگەڵ کەماڵ نەدەکواڵ ،دەچووم بۆ باشگا الی سیروان بۆ وەرزش و زۆرەبانێ جۆدۆ .چەند ئاشنای
تازەشم پەیدا کردبوو .شەوانی هەینی کە سیروان بەیانییەکەی مەدرەسەی نەبوو ،پاش گەشتێک بە نێو
شاردا دەچووینەوە ماڵ ئەوان .لە ژوورەکەی سیروان دادەنیشتین ژوورێکی خنچالنە ،تەختێک و دوو
کورسی و مێزێک .وێنەیەکی گەورەی باب دیالن و یەکێکی بچووکتری تەختی بە دیوارەوە بوو .کاتی
شام دایکی بانگی دەکردین ،بچینە ژووری دانیشتنەکە نان بخۆین .باب و دایک لەمسەر و ئەوسەر
دادەنیشتن من لە الیک و سیروان و هەاڵڵەی خۆشکی لە الیەکیتر .من دەکەوتمە بەرانبەر هەاڵڵە .دایمە
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سەرم دادەەخست ،چوونکە هەستم دەکرد لە ژێر نیگای هەاڵڵە دام .زۆرتر بابی قسەی دەکرد و
بابەتەکەش هەموو کاتێک رووداوەکانی ناوشار و هەواڵەکانی تلەڤێزیۆن بوون .ئەوانیتر بڕیک خۆیان
تێکەڵ دەکرد ،بەاڵم من هیچم نەدەگوت ،ئەگەر پرسیارێک لە من نەکرابا .شەوێک هەاڵڵە گوتی:
 کاک ژیان لە دنیای کاریگەرانەوە چ خەوەر؟هەتا ئەوکات بە وردی چاوم لێنەکردبوو .قژی رەشی هەتا پشت کەمەر بەردابووە سەر چاکەتە
سوورەکەی ،پەنجەی بە نینۆکی سوورەوە کردبووە کۆڵەکەی روومەتە گرد و سپییەکەی .چاوی لە چاوم
دەکرد و ماتڵی وەاڵم بوو .شەوقێک لە چاوە خورماییەکانیدا بوو ،نەمدەتوانی خۆمی لێی بدزمەوە .هەاڵڵە
سێ ساڵ لە من و دوو ساڵ لە سیروان چووکتر بوو .دەڵێن کچ لە کوڕ زووتر پێدەگا ،راستە.
 هیچ ،تاوسان حەماڵی ،زمسان بێکاری. وا مەیژە ئەم مەردمە گشتی ماتڵ ئێوەس کە ئازادیان بکەن .نازانم ئەو چتگەلە من ئەیخوێنمەوە،زیاتر باوکم ئەیا پێم ،هەر قسەی تەبەقەی کاریگەرە و هەرچێ چتە ئەوان ئەشێ بێن دروسی بکەن.
حوکومەت بکەن و مساوات دامەرزێنن.
سیروان کردیە شۆخی و پێکەنین:
 ئەوە ئیمام زەمانە ،هەاڵڵە ئیشتبا حاڵی بووگی. نەخەیر ئەسپەنجیرە! ئەسپەنجیر ئیتر چەس؟بە کورتی باسی چیرۆکەکەم بۆ کردن و دوایە گوتم:
 با لە ئەفسانە بینە دەرەو ،منیش بازێک لەو نووسینگەلمە خوەندگەسەو .من نازانم ئەو تەبەقە هالە کوێنا ،وەلێ ئەزانم ئێمە بە زۆر سک خوەمان تێر ئەکەین .بازێکمان هەمیشە برسین .چەمان پێ
ئەکرگێ؟
باوکی کەوتە نێوان و گوتی:
 هەتا ئەو تەبەقە ئاگاهی تەبەقاتی پەیا نەکا و حێزبی خوەی نەوێ ،بە هیچ کوێ ناگەی. -بابا ،ئەی ئەم گشتە سازمان و حێزب گەلە وا خوەیان بە نمایەندەی کاریگەرەکان ئەزانن چەس.
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 ئەوە لە کاک ژیان بپرسە. ئەوانە با بێن چوار رۆژ تەک ئێمەگەال کار کەن با ئاگاهی کرێکاری پەیا کەن ،جا ئەو چتگەلەبنووسن و ماتڵ ئاگاهی تەبەقاتی ئێمە بن .ئێمە هێشتا لەم کورسانا دوو کارخانەمان نییە ،کام
تەبەقە؟ نیمەی ئەم شارە تاوێک هان لە دێهاتەکەیانا و خەریک کەشاوەرزین و تاوێک تێنەو بۆ شار
بۆ دەسفرۆشی .من وازانم چتەکە فرە قووڵترە لەمانە وا ئەوان ئەیژن .وەلێ منیش جواو سوئالەکان
خوەم نازانم.
دایک کاسە و کەوچکەکانی لەسەر یەک دانا و گوتی.
 ئەم هەویرە ئاو فرەی گەرەکە بە ئیمشەو حەل ناوێ .هەڵسن رۆڵە سفرەکە جەمەو کەن!دوو بە دوو لە ژوورەکەی سیروان دانیشتبووین .سیروان قاپێک شەرابی دانابوو.
 ئەمە ئاشنایک لە ماڵ خوەیا دروستی ئەکا .چتێکی مەخسوسە.دوو پەرداخی تێکرد و کەمێ نوقڵی بیرمشکی دانا و تازە لێومان لێی تەڕ کردبوو .دوو تەقەی هێواش
لە دەرکەی ژوورەکە درا .دەمزانی باب و دایکی دەزانن دەخواتەوە و هیچ کێشە نییە.
 فەرموو!هەاڵڵە هاتە ژوورێ .کتێبێکی بە دەستەوە بوو بە پێکەنینەوە:
 خاس خوەشتانە! بێرەو تویش خوەشۆ بێ .بچۆ سەنگەڵیکەی خوەت بێرا!کتێبەکەی لەسەر مێزەکە دانا و رۆیشت و بە کورسیێکەوە هاتەوە .دەرکەی ژوورەکەی ئەو بەرانبەر
دەرکەی ژوورەکەی سیروان بوو .دیتم چرایەکی سوور لە ژوورەکەیدا دایسێ.
نێوی کتێبەکەم خوێندەوە "جنبش ملی کرد" (جوواڵنەوەی نەتەوەیی کورد) دەمزانی نووسینی کریس
کۆچەرایە و ئیبراهیم یۆنسی وەریگێڕاوەتەوە.
 ئابرا سیروان ،تۆ ئەم کتێوەت خوەنگە؟سیروان هەڵی گرت چاوێکی لێیکرد.
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 بابا دای پێم. من خوەندگمە. فرە خاسە ،من تازە تواوم کردگە .گەرەکم بوو تەک یەکێکا قسە بکەم .بابا وەختی نییە. بەر لەوە بیکەیتە بەزم خوەت .لەم شەراوە ئەخوەی یا نە. چکێکم بۆ داکە.هەموو جارێک کە رووی دەکردە من زمانم دەکەوتە تورە تور .هەستێکی نائاشنا رووی تێم کردبوو.
 ئەم کاک ژیانە وا مەوینە ،کتێوخانەیکە بۆ خۆی .لە کتێوفرۆشیا کاری کردگە و هەر کتێویخوەندگەسەو.
 چەنێ خاس .من زیاتر کتێو فەلسەفە ئەخوێنمەو ،گەرەکمە دوایە لە دانشگا رشتەی فەلسەفەبخوێنم .وەلێ ئەم مەسەلەی کورد و کورسان و ئەم گشتە شەڕ و نائومێدییە بۆم بووگە سوئال.
گەرەکمە لەبار فەلسەفییەوە تواشای بکەم.
لە کاتی قسەکردندا هەر چاوی لە من بوو .شەوقێک لە چاوانیدا بوو کە هەتا ناخمی گڕدابوو .شەرابم
بە سەردا دەکرد ،دایمرکێنێ ،زیاتر بڵێسەی دەستاند .یەکەم جار بوو کچێک بەم شێوە بەرانبەرم
دانیشێ .بە خۆمم دەگوت :نەدیو بەدیوی بۆیە ،بەستەزمان.
 من کتێبی فەلسەفەم نەخوێندگە .ئەکرگێ چکی رۆشنی بکەیتەو؟-

من وازانم کورد یا هەر مللەتێکتر بە گشتی چتێک وەهمییە .کەلیمەس و تەنیا ها لە زێهنا.
زینگی گشتکەسی مەعنای نییە .هەر کەس بۆ خوەی مەعنایەک بۆ زینگی خوەی ئەدۆزێتەو.
شناسنامەیکی بۆ دروست ئەکا .چوونکە شەرایەت بۆ هەر کەسێک جۆرێکە .هەر لەبەر ئەوەسە
ئەو چتە گشتیگەلە سەر ناگرێ.

سیروان هاتە ناو قسەکەی.
 ئەگەر هەر کەس بۆ خوەی بێ ئەی جامعە چەس؟ ئەشی ئەم گشتە قانوون و مەزهەب وسونەتگەلە وا مەردم گرێ ئات بە یەکەو چۆن تەفسیر کەی؟
 ئەمەیش مەردم خوەیان گەرەکیان بووگە ،ئەڵبەت هەر ئەو چتگەلە بووگە زەنجیر لە دەس وپایانا.
من دەمەویست خۆم لە بەندی ئەو تیشکە کە دایگیرساندبووم رزگار بکەم ،سەرم داخستبوو قسەم
دەکرد.
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 بزانە .ئێمە ،تو و من و سیروان خوەمان ئینتخابمان نەکردگە لە کورسانا بینە دنیا و کوردیقسە بکەین و هەزار چت تریش .ئەمە تەک ئێما هاتگە دنیا و زینگیمان تەکیا کردگە .بووگە
بە شناسنامەی ئێمە .گەرەکمان بێ یا نە فەرق ناکا .ها لە تەکمانا .ئەمە مەعنا گشتییەکەس یا
تۆ ئیشارەی پێ ئەکەی.
قسەکەی پێ بڕیم گوتی:
 بوەخشە سەرت بەرزەوکە ،نازانم لە ژێر لچەو ئەیژی چە! بان چاو .ئیسە ئەمانە وا شناسنامەکەیان یەکێکە ،گەرەکیانە وەک تۆ ئەیژی خوەیان تەسمیم بۆزینگی خوەیان بگرن .حەساو کە گشتیان بە یەک کەس .وەلێ کەسێک تێ ئەیژێ ئێوە حەق
ئینتخابتان نییە .گەرەکییە شناسنامەکەیان باتڵەو کا .لە تورکیە پێیان ئەیژن تورکە کیفیلە ،لە
سوریە سجیلیان پێنان .لێرە ئەرتەش و پاسدار تێرنە سەریان و حەقیان نییە کورد بن و بە
کوردی بخوێنن .ئەمانیش مقاومەت ئەکەن و ئەوێ بە شەڕ .گشت ئەم کتێوە داستان ئەم
شەڕ و شکستگەلەسە.
 ئەی خواستی فەردی ئەوێ بە چە؟ ئەمە ئەو سوئالە فەلسەفییەس کە من جوابی نازانم .وەلێ ئەزانم من تەنیا ئەتوانم لە بەیندوکانی جوشکاری و سێچەرخەکەما یەکێکیان ئینتخاب کەم .ئەو هەر کەس بۆ خوەیە حاڵی
ناوم.
 فرە کەس لە خوارەوەی جامعەوە هاتگن و جێگای فرە بەرزیان پەیا کردگە. ئێمە باس گشت جامعە ئەکەین .ئەوانە کە تۆ ئەیژی چەن دەرسەد ئەم جامعەن.سیروان هەڵسا بچێتە دەستبەئاو بە دەم رێگاوە بۆڵەیەکی کرد.
 برا شەوکەتان کرد بە کالس دەرس.هەاڵڵە پەرداخەکەی هەڵگرت دای لە پەرداخەکەی من کە لە سەر مێزەکە بوو .منیش هەڵم گرت.
کە دەیخواردەوە ،چاوی لە چاو من بڕیبوو .دوایە دەستی لەسەر دەستم دانا و هەروا تەواشای دەکردم.
من وەکوو نیچیرێک لە دوای نێجیرەوان کەوتبێ و سڕ بووبێ نەمدەتوانی چاو بتروکێنم .گەرمایەکی
خۆش بە لەشمدا دەگەڕا .قەت ئەمەم لە ژیانمدا بەتاقی نەکردبووەوە .هیچ کچێک دەستی نەگرتبووم.
تەقەی پێ سیروان هات .نینۆکی بە توندی چەقاند بە پشت دەستمدا و دەستی هەڵگرت.
 -ئەمەش ئینتخابێکە .من دەڕۆم شەوتان خوەش.
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کە رۆی دەتکوت چراکان کوژانەوە .تاریکییەک منی داگرت .سیروان باسی پێشبرکێ و کوڕەکانی
دەکرد .من وەکوو ئەوە لە پشت دیوارێکەوە قسەم بۆ بکەن دەمزانی قسە دەکا ،بەاڵم تێنەدەگەییشتم.
 ساکت بووی چەوگە؟ وەبزانم سەرئێشەکەم خەریکە دەس پێ ئەکا .گوێچکەم کەفتگە گڤە گڤ .ئەگەر ئەکرگێ چراخەوەکە رۆشن کە ،ئەمە بکوژنەوە.
وا نەبوو ،ئەمەم کردە بەهانە .سەرئێشە دوایە هات .و نەیهێشت بیر لە هیچ شتێک بکەمەوە ،جگە لە
شەوقی چرای ژوورەکەی هەاڵڵە کە کەوتبووە سەر دیواری هەوشەکە و جار جار سێبەرێک پێیدا
تێدەپەڕی .وا دیار بوو ،ئەویش وەکوو من خەوی لێی ناکەوێ.
تەواو حەفتەکە هەرایەک لە مێشکمدا ساز ببوو .ئارەزوویەک هەیە ،دەستت پێناگا و ئارەزوویەک
لەبەردەستە و دەستی بۆ نابەی .قیبلە بوو بە دوان .نوێژکەر سەرگەردان.
النی کەم دەمتوانی باسی سەفورا بۆ برادەرەکانم بکەم و نەختێک دڵم سوکنایی بێ بەاڵم ئەمە
نەدەکرا باسی بۆ خۆشت بکەی" .دەچییە ماڵ رەفێقت بە تەمای خۆشکەکەی؟" نازانم بۆ ئەمە لە کۆمەڵی
ئێمەدا بە مانای کارەساتە .ئەگەر سیروان بزانێ چم پێدەڵێ؟ کە چاو لە سێچەرخە قوڕازەکەم دەکەم
قسەکەی کەماڵ جارێکی دیکە لە مێشکمدا دەنگ دەداتەوە :تۆ چە و ئەم گوو خواردنگەلە چە؟ ئەمە
من نەبووم هەڵمبژاردبوو ،ئەو منی هەڵبژاردبوو و ئاگرەکەی هەڵکردبوو .خۆمم دابووە دەست الفاوی
چارەنووسەوە.
ئاخری حەفتە هاتەوە .حەفتەیەک کە بە ساڵێک لە من گوزەرا بوو.
 بێرەو ئیمشەو شەراومان نییە ،بە تەختەکردن ئەیگوزەرنین .حەزیشت کرد تینە دەرەوگەماڵگەشتێک ئەکەین.
 دەی با هەر نەچینەو. ناوێ قەوڵم داگە بە دایکم .چێشتی دروست کردگە.هەاڵڵە بە چاو پێدەگوتم ،بۆ ئەو حەفتە دیار نەبووی .بۆ نەهاتی .لە کاتی کۆ کردنەوەی سفرەکەدا من
گەییشتمە نێوان دەرگای ئاشپەزخانەکە .هەر دوو دەست پڕلە قاپ .هەاڵڵە لەوالوە دەگەڕایەوە لە نێو
دەرکەکەدا ماچی کردم و تێپەڕی .نازانم چۆن شتەکانم لە دەست بەر نەبووەوە ،بەاڵم هەستم کرد دەبێ
وەکوو چەوەندەر سوور بووبێتمەوە .ئەژنۆم دەلەرزی .خۆمم بە شوشتنی قاپەکانەوە خەریک کرد کە بەو
حاڵە نەمبینن .هەاڵڵەش نەهاتەوە .دایکی هات و ئەمری کرد قاپان نەشۆم.
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 کاک سیروان نەڕۆین؟ با لەبەر کەم دەڕوین. چای بخۆن دوایە بڕۆن! ببوورە دایکە چاییەکە دەبەینە قاوەخانە.هەتا سیروان بێت من لە بەرهەیوانەکەدا وەستا بووم .هەاڵڵە هات کتێبێکی بۆ هێنام" .تەهەوع"ی
سارتر بوو.
 ئەوە بخوێنە دوایە قساکەین .چتێکی ها تیا بۆ تۆ ،داینەخەی.پارچە کاغەزێکی تێیدا بوو .هەڵم نەگرت .بە کتێبەکەوە لە بەخەڵم نا.
 مەمنون.بە زمانی گلەییەوە گوتی:
 بۆچە دانەنیشتن؟نامەکە یەک دێڕ زیاتر نەبوو ،بە فارسی نووسرابوو" :وەرە با بە خۆشەویستییەوە ،داهاتوویەکی
هاوبەشی جوان هەڵبژێرین".
حەفتەیەک لە گێژاوی بیرکردنەوەدا بووم .چ وەاڵمێک بدەمەوە .چ بنووسم ،چۆنی بنووسم .خۆ من
فارسییەکەشم تەواو نییە .رەوایە من کەسێک بخەمە نێو دنیایەک کە بوونی نییە؟ رەوایە کەسێک کە
داهاتوویەکی روونی هەیە بە تەمای من بێ؟ ئایا ئەمە گڕوتینی الوەتی نییە؟ کچانیش وەکوو ئێمە لە
ئێمەش خراپتر ،لێرە دەرەتانی دڵدارییان نییە .کوڕان وەکوو بوونەوەرێک لە کۆاڵن و شەقاماندا دەبینن،
پێکەوە دێن و دەچن .بێ ئەوە هەست بە بیر و هزریان بکەن .هەروا کە کچان بۆ ئێمە بەو شێوەن.
نزیک بوونەوە قەدەغەیە ،بۆیە ئەگەر توانییان ،توانیمان یەکێک لە نیوە خەڵوەتێدا ببینین زوو گرفتار
دەبین .چ ئەزموونێکی پێشووترمان هەیە؟ ئاخۆ ئەو هەڵبژاردنە ئەو باسی دەکا بوونی هەیە؟
نووسیم :هەاڵڵە گوڵی بیابانە دووردەستەکان .خۆشەویستی خەیاڵەکانی من! پێش ئەوەی هەڵبژێرین با
توانایی هەڵبژاردن پەیدا بکەین .من بڕیارم داوە بڕۆم ،بەڵکوو بتوانم ببم بەو کەسە کە بە گوتەی تۆ
بگەیتە جێگایەکی بەرز .ئەگەر دەست پڕ هاتمەوە و تۆیش هەر لەسەر ئەم بڕیارەت بووی ئەوە بە
شایەتی ئەستێرەکان دنیایەک بۆ خۆشەویستی ساز دەکەین.
بەڕاستی بڕیارمدا ئەم شارە بە جێ بێڵم .هەستم دەکرد لە نێو دووبەرەکییەکدا گیرم کردووە.
دووبەرەکی ژیانی رۆژانەی زوێر و بێ بەزەیی و بیری دنیای مەخمەڵی خۆشەویستی .دووبەرەکی هەژاری
و بیری گۆڕان .شتێک کە لەم شارەدا بەدیم نەدەکرد .هەوای الوەتی و ئارەزووە دوورەکان هەڵیگرتم.
نامەکەم لە نێو کتێبەکەدا داناوە و پێم دایەوە.
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 چەند الپەڕەیکم لێی خوەند .سەختە ،حاڵی ناوم.لوتی هەڵقرچاند و رۆی .دەمزانی پەلەیەتی نامەکە بخوێنێتەوە .بە جێم هێشت کە وەاڵمم نەداتەوە،
نەکا پەشیمانم بکاتەوە.
*
سمایل قاپێ عارەقی هێنابوو .سیروان سەنگەکی و کەبابی هێنابوو ،عەلی خەیار و تەماتەی لە دایکی
ئەستاندبوو .کەماڵ پارەی عارەقەکەی دابوو .منیش نۆکم کۆاڵندبوو و گوڵە بەڕۆژەم کڕیبوو .لە
ژوورەکەی ئێمە کۆ ببووینەوە .کە چەند رۆژێک بوو کارەباشمان هەبوو .باجی پیرۆزە و کااڵمرا بە
شەریکی کڕیبوویان.
 ئەمە شیرینی بەرقەکەس کەماڵ؟ نەخێر قوربان ئاشی پشتە پای ژیانە ،ئەیژێ سۆزی ئەچی. بۆ کوێ ژیان ،تازە دنیا خوەش بووگە. ئەچم بۆ ناوچەی هەوشار ،کارم پەیا کردگە. دەس ئێمەیچ بگرە. ریوی ناچوو بە کونا ،گزگیشی بەستوو بە جووجکەیەو.بە شۆخی و ئەختەاڵت قاپە عارەقمان نیوە کردبوو و نیوە سەرخۆش بووین .کەماڵ هەستا چووە
دەرەوە و هاتەوە دەستێکی هێشتا بە دەرکەکەوە بوو گوتی.
 ژیان خەوەرێ خوەشم هەس بۆت .ئەگەر بێژم پەشیمان ئەویتەو .ناچی بۆ هیچ کوێ. هەمیسان چەت دۆزیگەسەو؟ نا شۆخی ناکەم .سەفورام دی هاتگەسەو ،لە دوکان خەڕازی فرۆشەکەی ناو بازاڕا دیم.مناڵێکیشی بە باوشەو بوو .قسەم تەکیا کرد .وا بزانم تەاڵقی سەنگە.
 چۆن ئەزانی. تەک دوکاندارەکا قسەیان ئەکرد وەک چتێ ئاشنای بوو. دەی با بخوینەو بە ساڵمەتی سەفورا چاوجوان.کۆاڵن بە کۆاڵن هەتا ئەو سەر شار هەتا بەرماڵ سیروان رویشتین .لە شوێنە نیوە تاریک و چۆڵەکان
سمایل و کەماڵ گۆرانییان لە زاری یەکتر دەسەندەوە .بەاڵم من دیسانەکە کەوتبوومەوە گێژاوی خەیاڵی
سەفورا .وێنەکانی هەاڵڵە کاڵ دەبووەو سەفورا دەهاتەوە پێشێ .جۆرە گێژاوێک کە هیچ بیرێکت بۆ تەواو
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ناکرێ .دیمەنێک دێ و بە پەلە شوێنی خۆی دەدا بە دیمەنێکی دیکە .ووشەیەک ،قسەیەک بە بیرتدا
دێ و ناگاتە سەر زارت لێی پەشیمان دەبییەوە .دەتەوێ بڕیارێک بدەی بەاڵم دەزانی پێت لەسەر زەوی
نییە .نە شێعر و نە گۆرانی ناتبا .هەرچێک هەیە لە تاریکی دەروونتدا دەسووڕێتەوە و جار جار بە
ئاخێکەوە دێتە دەرەوە.
 زۆر بیری لێ مەکەوە .سۆزی ئەچین ئەیوینین. ها؟ هەر ها لە ماڵ باوکیا .وەک جاران ئەچین دوو سێ خول ئەخەوەین بە دەور ماڵەکەیانا ،شایەتهاتە بەر درگا .من قسەی تەکا ئەکەم تۆ کارو نەوێ.
ئەو رۆژە نەچووم بۆ سەفەرەکە .بە ناو بازاڕدا دەگەڕام و چاوێکم ببوو بە دە چاو بەڵکوو لە ناو
حەشاماتەکەدا بیبینم .الی ئێوارە بوو من و کەماڵ هاتینەوە کۆاڵنەکەیان .مناڵ لە باوەش لە بەر درکە
وەستا بوو ،لەگەڵ ژنە جیرانێک قسەی دەکرد.
دڵم دا خورپا ،لە وێنەی خەونەکانم جوانتر و نەختێک روو کراوەتر بوو .کەماڵ چووە پێشێ نازانم
چی پرسی و چی گوت .مرۆڤ ئەگەر شتێکی لە دڵدا نەبوو ،وەکوو من لە قسە کردن ناپرنگێتەوە .من لە
دوورەوە راوەستام .ئەژنۆم دەلەرزی .کەماڵ ئیشارەی بە منیش کرد .من دەستێکم بەرز کردەوە.
 هیچ ،چەم وت .وتم داخۆا ئەو ماڵەی هاوساتان فرۆشیاگە .ئەوە جاران ماڵ ئێمە بوو .سەفوراخانم ،مناڵیەکانمان خوەشتر بوو لەم کووچەگەال .خوەشحاڵم چاوم پێتان ئەکەفێتەو .هاتگن بۆ
سەردان یا؟ وتی جارێ هام لێرا .وتم بە خەیر بیتەو ...ئا برا خۆ قسە نییە بە کۆڵ شێرەوە .خۆ
بنیام ناخوەن.
بەاڵم بۆ من بە کۆڵ شێرەو بوو .ئاخر من نەمدەتوانی ئەوەی لە دڵمدا بوو بیڵێم و ئەوەش پێشی بە
قسەی دیکە دەگرت .بە خۆم دەگوت :باشە ژیانی قوڕ بەسەر .تۆی بێ باب و دایک و بێ خانە و النە
چی پێیدەڵێی .ئەو ئێستا لە ژیانێک دەگەڕێ کە لە ماڵ باوک و تانە و تەشەری ئەم و ئەو رزگاری بکا
و لە ژیانی مێردەکەی پێشووی خۆشتر بێ .پێم ناڵێی ئەتۆ چت هەیە پێشکەشی بکەی .گیرەم قسەشت
کرد و رازی بوو ،وەاڵمی هەاڵڵە چۆن دەدەیەوە .چۆن بەرگەی گلەیی چاوەکانی دەگری؟
دوو رۆژی دیکەش بەم دەردەوە تالمەوە .باشتر هەر ئەوەیە بڕۆم و نەگەڕێمەوە .خەیاڵ لە
راستییەکان خۆشترە .با بە ئارەزوییەوە بژیم ،ئەوە یانێ شتێکم بۆ ژیان هەیە .هەتا راستییەکان ئاوێنەی
ئارزووە خەیاڵییەکانیان لێڵ نەکردووە ،با بڕۆم .نامە کۆنەکەی نێو کتێبەکەم دا بە کەماڵ کە هەرچۆنێک
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بووە ،پێی بدا .نەک بە تەمای شتێک بم ،تەنیا دەمەویست بزانێ لەو دنیا کەسێک هەیە خۆشی دەوێ.
بڕیارم دا لەبیر خۆمی بەرمەوە .نا من نەبووم بڕیارم دابوو ،هەاڵڵە بوو ئەمری دەکرد.

*
دەبووا لە سێیڕێیانی تیکاپ دابەزم ،خەوم لێکەوتبوو ،گەییشتینە سەقز و هەموو دابەزین .لە گاراژ
پرسیم :لێرە ماشین هەیە بچێ بۆ هەوشار؟ نەخێر بڕۆ بۆ بوکان یان بگەڕێیەوە بۆ سێڕێیانەکەی تیکاپ.
نەختێک بەناو شاردا گەڕام ئێرەش سنە چکۆلەیەکە .نەختێک زاراوەکەیان و سەرپێچەکەیان جیاوازی
هەیە .خەڵکی ئێرە زیاتر لە سنە جلی کوردییان لەبەردایە .ژن بە دەگمەن لە شەقام و بازاڕەکاندا
دەبیندرێن .لێرەش هەژار ،هەژارە و دەوڵەمەند ،دەوڵەمەندە و خاوەن ماشین و تەالر.
سوار ماشینی بوکان بووم .منی سەفەر نەکردوو ،ئەوە لە یەکەم رۆژدا دوو شارم دیت .بوکان بۆ من
بە ناوی حەسەن زیرەکەوە دەناسرا .حەزم دەکرد بچم سەری گڵکۆکەی بدەم ،نەکرا .دەبوو خێراکەم
سواری ماشینی تیکاپ بم.
لە تیکاپەوە بۆ سەدی سارۆخ ماشین نییە و دەڵێن هەژدە کیلومێترە .ئێوارەیە و بۆ ئەوە نابێ بە پێیان
لەو جادە نائاشنایە بدەم .لەوێش بە شەودا بچمە کوێ .لە میوانخانە چڵکنەیەکدا کە پێم وابوو دەبێ
هەرزان بێ ،المدا .شناسنامە بدە و لە کوێیەوە هاتووی و بۆ کوێ دەچی؟ بە فارسی وەاڵم بدەوە و
پارەکەشت لە پێشدا بدە و هەر چاوی لە تورەکە چکۆلەکەی دەستم بوو.
 چی تێیدایە؟ تەڕەتۆڵەکە.نەیزانی دەڵێم چی ،لێێ گەڕا .کا برایمی لوولەکێش کە باسی ئەم کارەی بۆ کردبووم و ئادرێسی
پێدابووم .تەنیا گوتبووی دەچیتە تیکاپ و لەوێوە بۆ کارگەی سارۆخ .نەیگوتبوو ،خەڵکی ئێرە کوردی
تێدەگەن بەاڵم چاوی دیتنی کوردیان نییە .دواتر زانیم نیوەی ئەم شارە کوردە ،بەاڵم ئەو شەوە من
تووشی تورکەکە هاتبووم.
ملی رێگام گرتبوو دەڕویشتم .نە ئاو دیار بوو نە ئاوەدانی .کەم کەم خۆر گەرمی دەکرد و دەنگی
جوڕە پێدەگوتی کە زۆر گەرم دەبێ .ئەم بەر و ئەوبەری جادە مەزرای گەنم و جۆی دەیمەکاری بوو.
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خواوڕاسان کومپرێسییەک پەیدا بوو ،دەستم هەڵێنا .رایگرت .کاتێکی پێچوو کە تۆزەکەی بڕوا و
کابرای شۆفێرببینم .بە تورکی پرسی بۆ کوێ دەچم .یان من پێم وابوو ئەوەی پرسیوە .بە فارسی گوتم
دەچم بۆ سەدی ساروخ.
 بیا باال (وەرە سەرێ)نێو ماشینەکە پڕ بوو لە دووکەڵی جگەرە .شۆفێرەکە کابرایەکی لەڕی رەش داگەڕاوی کەپۆ داچۆڕاو،
دیار بوو تریاک زۆر دەکێشێ .یەک بە دوی یەکدا دەندەی دەگۆڕی و هەوڵی دەدا ماشینەکە لە
قووڵکەکان ال بدا .جگەرە کوژاوەکەشی هەر بە لێویەوە بوو.
 بۆ کارگە دەچی؟ بەڵێ. لەوێ کار دەکەی یان لە کار دەگەڕی؟ لە کار دەگەڕم. دەبێ راست بجیتە الی موهەندێس .من دەفتەرەکەیت پیشان دەدەم.ئەم قسانەشمان هەموو بە فارسی بوو .دوایە دەستی پێکرد .خەڵكی کوێی و بابت چکارەیە و چ
دەزانی و ...تابلۆی پرۆژەی جەهاد سازندگی "پایاب سد ساروق" مان لێدەرکەوت.
موهەندێس لە هەموو شتێک دەچوو موهەندێس نەبێ .کابرایەکی بااڵ کورتەڵەی ریش ڕشکنی،
کەپۆ پەتاتە .كاڵو کاسکێکی سپی لە سەر نابوو ،لە کیسەڵێک دەچوو کاڵوت لەسەر نابێ .دەنگی
نەرم و ئارام بوو .بە زاراوەیدا دیار بوو فارسە .دوو کەس لە پشتییەوە راوەستابوون.
 چ دەزانی؟ جۆشکاری. کاری ئارماتۆر دەزانی؟ دەزانم. وەرە بۆ دەفتەر.لە دووی کەوتم .ئەو دوو کەسەکەش بە دوومدا هاتن .وەمدەزانی ئەوانیش بۆ کار هاتوون .دوایە
زانیم ئەوانە موحافێز و بەردەستی جەنابی موهەندێسن .کاری وەرگێڕیشی بۆ دەکەن .چوونکە بەشێک لە
کرێکارەکان فارسی نازانن.
پرسیارنامەیەکی لە پێشم دانا .قەڵەمەکەم هەڵگرت بنووسم.
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 خوێندەواریت چەندە؟ شەش کالس بیدە من بینووسم.شناسنامە و بەرگی سەربازی لێوەرگرتم .لە رووی شناسنامەکە بۆ خۆی نێوی باوک و شوێنی
دانیشتن و نازانم چی دیکەی نووسی .دوایە پێیدامەوە ئیمزای بکەم .نەشم پرسی مانگانەم چەند دەبێ.
 باشە ئەتۆ کەفیلی ،ئەی کێ ئاگای لە دایکت دەبێ. خۆشکێکی چکۆلەم هەیە. دەبێ بزانی بەم زووانە پارەت پێ نادرێ .یەک حەفتەش تاقی کردنەوەیە .شناسنامەکەت هەتاکۆتایی ئەو یەک حەفتە الی من دەبێ.
بانگی یەکێک لە بەردەستەکانی کرد.
 غەزەنفەر! ئەمە بدە تەحویلی شەوزەب.شەوزەب سەرکرێکاری بەشی ئارماتۆر بوو .کابرایەکی بە قەاڵفەت و ناوچاوگرژ بوو .بە تورکی و
توندی ئەمری بە کرێکارەکان دەکرد .یا خۆ دەیەویست پشیلەی من لەبەر دەرکە بکوژێ .یەکەم کار
بارێکی قورسی بە کۆڵمدا دا کە بیگوێزمەوە .ئاسنەکان زۆر داخ ببوون ،دیتم کەس دەستەوانەی لە
دەست نییە .منیش قۆڵی کراسەکەمم هێنایە بەردەستم و شیشە ئاسنەکانم هەڵگرت.
هەتا ئێوارە بە قەت سێ کرێکار کاری لێکێشامەوە .نیوەڕۆ لە دووی کرێکارەکانی دیکە کەوتم.
چووینە هۆڕێک بۆ نان خواردن .دوو ریز مێز وکورسی دانرابوو .لە بن ساڵۆنەکەوە ئاشپەزخانە بوو کە
سێ کەس ،دوو پیاو وژنێکی سەر و مل داپێچراوم دیت کە لەوێ کاریان دەکرد .خواردن برنج و پەتاتە.
بۆ شوێنێکی بەتاڵ دەگەڕام ،یەکێک بانگی کردم و بە کوردی گوتی :وەرە لێرە دانیشە .دەتگوت دڵم
ئاوپژێن کرا ،لە بەیانییەوە یەک ووشەی کوردیم نەبیستبوو .سپاسم کرد و لە تەنشتی دانیشتم .هەموو
دەور وبەرەکە چاویان لێدەکردم .بۆ من ئاسایی بوو .تازەهاتوو و کورد و خوڵکی ئەو برادەرە سەرنجیانی
راکێشا بوو.
 من نێوم فایقە ،ئەی ئەتۆ؟ ژیان -خەڵکی کوردستانی خوارووی .بە لەهجەتدا دیارە.
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فایق پیاوێکی چل چلوپێنج سااڵن دەهاتە بەرچاو .سەر و مل ئەستوور و دەمووچاوی گرد و نەختێک
رەشداگەڕاو .دەست و مەچەک ئەستور و هەر دووک گوێ وەکوو زۆرانگیرەکان شکا بوو.
 بەخێر بی .لە کام بەشدای. ئیمڕۆ لە بەشی ئارماتۆرا بووم ،وەلێ من جۆشکارم. ئەی بۆ نەیانناردیە بەشی جۆشکاری؟ ووتیان حەفتەیەک ئازمایشییە. ئای لەو سەگبابە. هێندێ لە خواردنەکەت هەڵگرە بۆ شەو ،شام هیچ نادەن.من هیچم نەبوو برنجی تێکەم .تورەکەکەشم لە بن بەردێک دانابوو هەتا بزانم شەو لە کوێ دەخەوم.
کارگە لە چەم و دۆڵی بەر سەدەکەدا بوو .لە تەختاییەکدا کە دەیڕوانی بە سەر دۆڵەکەدا چەند
خانووی گەورە و بچووکی بە تەختە کراو بە دەور مەیدانێکی خۆڵەپۆتدا قوت کرابوونەوە .یەیکیان وەکوو
ئەنبارێکی گەورە بوو .ئەوە ئەو شوێنە بوو نانمان لێی خوارد .یەیکیشیان سپی بوو ،ئەوە دەفتەری
موهەندێس بوو .لە شاندەستییەوە ژووری دوو بەردەستەکەی بوو .لە پشتەوە بە مەودای دوو سەد مێتر
لە تەنشت بێشە چنارێکدا ،خانوویەکی گەورەتر هەبوو کە گوتیان چایجی و بنەماڵەکەی لەوێ دەژین.
ژنەکەی ئەوە بوو کە لە ئاشپەزخانە کاری دەکرد ،کچێکی سێزدە چواردە سااڵن و کوڕێکی چکۆلەشی
هەبوو .ئەم خانووە پێشتر خانووی موهەندێسی پێشوو بووە .لە ریزی دووهەمدا ژووری نوێژکردن بوو کە
شێرەیەک ئاویشی لە پێش بوو .کەمێک لەوالترەوە پێنج توالێت ساز کرابوو کە بۆنی دانیشتوانی ریزی
پێشەوەی هەراسان کردبوو .هەرچی مێشی ئەو بیابانەش بوو لەوێ ویزەیان دەهات .بۆیە زۆربەی
کرێکارەکان بۆ خۆ بەتاڵ کردن دەچوونە بن داران.
ئێوارە غەزەنفەر پێی گوتم بڕۆ خانووی ژمارە .٩
ژمارە  ٩شوێنی پێنج کەس بوو .پێشتر چوار کەسی لێیبوو .پێنج قەرەوێڵەی نیوە شکاوی فەنەری
تێیدا دانرابوو هەر تەختەش دوو پەتووی لە سەر بوو .دواتر زانیم ئەگەر لێفە و دۆشەکەت دەوێ دەبێ
خۆت بهێنی .کا جەمیل گوتبووی لە زیندان هەر دوو پەتوویان بە زیندانی دەدا و قەرەوێڵەکانیش دوو
قات و سێ قات بوون.
ساڵو و چاک و خۆشی و لە ناوەڕاستی ژوورەکەدا راوەستاوم بزانم جێگاکەی من کامە .یەیکیان
گوتی :ئەوەی بەردەرکە بەتاڵە .تورەکەی جلەکانم لەسەری دانا و چوومە دەرەوە بزانم دوکانێک یان
چایخانەیەک پەیدا دەکەم چاری برسییەتی بکەم .نەبوو ،هەموو خزابوونە ژوورەکانیانەوە ،فایق نەبێ
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هێشتا لودێرەکەی دەخوالندەوە و خاک و بەردی هەڵدەگرت و دەیخستە شوێنێکی دیکەوە .بەناو
پۆلەداری تەنیشت سەدەکەدا چوومە سەر ئاوی گۆلەکە و سەر و چاوێکم شوشت .نەختێک بە
دەوربەردا خوالمەوە بەڵكوو پنگ یان کوزەڵە بدۆزمەوە ،نەبوو.
هاتمەوە ژوورەکە دیتم چوار هەواڵەکەم دانیشتوون بە دەور چراگازێکدا تریاک دەکێشن و
ژوورەکەیان پڕ کردووە لە دووکەڵ .خوڵکی منیشیان کرد .سپاسم کردن .بە تورکی پێکەوە دەدوین
نەمدەزانی چ دەڵێن .دووکەڵ کردن تەواو بوو .سفرەیان داخست و برنج و پەتاتەیان هێنایە پێشێ .نان و
تەماتەشیان هەبوو .کە گوتیان فەرموو! چوومە پێشێ یەک دوو پاروم لەگەڵیان خوارد .زکی برسی شەرم
ناناسێ.
ئەوەندە بە ماندوویی نووستبووم نەمزانی کەی رۆژ بووەوە .هەوااڵن بە خەبەریان هێنام .چوومە دەرێ
لە ئاودەس دەگەڕام فایق بەرەوڕووم هات.
 دوێنەشەو لە کوێ بووی ،بە دواتدا گەڕام .بە برسییەتی نووستی؟ نا ئەو هاومەنزڵگەلمە بەشمیان دا. وەرە من نان و چایم هەیە .با بڕۆینە الی من .ئاو دەستەکە لە پشت مااڵنەوەیە .بەاڵم دەبێئەفتاوەی خۆت هەبێ ،وەرە من هەمە.
بە دەم قسەکردنەوە بە پەلەپەل نان و چای شیرینمان خوارد و دابەزین بۆ ناو کارگە.
 ئەگەر پارەت هەیە .ئەو چایچییە هەموو رۆژێک دەچێتە شار بۆ شت کڕین .پارەی پێ بدەنەختێک نان و پێخۆرت بۆ بێنێ.
 حەق رێگای گەرەک نییە؟ ئەوە مووچە دەستێنێ کە ئەو ئیشە بکا ،بەاڵم ئەوەش بزانە بڕێک لە پارەکەت هەر دەخوا.بەاڵم چار نییە .ئەگەر پارەشت نییە من بەشی دوو سێ رۆژمانم هەیە .جلەکانیشت بێنە لە
الی من دایبنێ .ژوورەکەی من جێ هەردووکمان دەبێتەوە .ئێوارە دەچین جێ خەوەکەشت
دێنین.
 ئەکرگێ جێگاکەم بگۆڕم؟ ئیراد ناگرن؟ئەوە لە ئەستۆی من .سەگ لە من ناوەڕێ.
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ژوورەکەی فایق خورەتاوگیر و بچووک بوو ،کە دەرکەت دەکردەوە گەرما وەکوو دوژمنێک
چاوەڕوانت بوو .دەبوا دەرکە و پەنجەرە چووکەکە بکەیەوە و دەسەسڕێکی تەر بە سەروچاوتدا بدەی
هەتا بتوانی وچانێک بدەی.
 رۆژی هەینی دەڕوین بۆ شار هێندێ دۆشەک و شتە دەکڕین .تا ئەوکات بەو دوو پەتوەقەناعەت بکە.
رۆژی دووهەم تازە دەستبەکار ببووین .مەهەندس و دوو دۆڵکەکەی پەیدا بوون .بە ئیشارەی دەست
منی بانگ کرد.
 بڕۆ بەردەستی مێعمار بزانە کاری چییە. مێعمار کامڵە پیاوێکی سەرتاسی الواز بوو کە بە فارسییەکی باش دەدوی .یەک دوو کاریپێدام ،ئاگام لێیبوو چاوەدێریم دەکا .لوولە جۆشکردن بوو .گەرچی پێشتر ئەو شێوە کارەم
نەکردبوو ،بەاڵم باش لەئاو دەرهات .دوایە کاری یەک رۆژی بۆ دیاری کردم و بە جێ هێشتم.
 سبەی دەچیتە کارگەی ئەو بەر بۆ جۆشکاری.چایچی بە نێو کرێکاراندا دەگەڕا و سفارشی وەردەگرت منیش پارەی هێندێ نان و قەند و چا و
پەنیرم پێیدا .نیوەڕۆ دیسان برنج و پەتاتە بوو.
 کاک فایق وادیارە لێرا گۆشت حەرامە. دەڵێن موهەندس سەوزی خۆرە بۆیە لە ئێمەشی حەرام کردووە.بە گوێمیەوە پچاند.
 لە لیستەدا هەیە ،پارەکەی دەدزن .لە باتی سێ ژەم یەک ژەم دەدەن .ئەویش رۆژانی هەینیکە زۆربەی ئەم جەماعەتە لێرە نین.
 دەچنە کوێ؟ ئەمانە خەڵکی ئەم دێهاتەی دەوروبەرن ،دەڕۆنەوە ماڵی خۆیان .هێندێکیشیان ماڵیان نزیکەهەموو شەوێک دەڕۆنەوە .گوندەکانی دەوروبەری ئەم چۆمە کە ئێمە کاری تێیدا دەکەین،
لەوبەر زۆربە تورکن و ئەم بەر زۆربە کوردن.
 ئەگەر وابێ ئێرە مەرزی تەبێعی کورسانە. دەبێ وا بێ .جارێ لەم کارگە کە کەوتووەتە ئەم بەرە کە تۆ دەڵێی کوردستان ،کرێکارەکانجگە لە من و تۆ هەموو تورکن.
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 بۆچە ،کرێکار کوردیان گەرەک نییە یا چە؟ کرێکاری کوردی ئەم ناوچە هەموو پێمەڕە بە دەستن .کاری سەنعەتی نازانن .کاری پێمەڕەشنەماوە .لودێرەکەی من لە یەک سەعاتدا کاری پەنجا کرێکار دەکا.
پێم وایە شەوی دووهەم بوو ،پێی گوتم:
 ئەتۆ کرێکارێکی باش و لێزانی ،بەاڵم لە کارگەی وەکوو ئێرە کارت نەکردووە .دەبێ زۆر چاوکراوە بی .سەگ و گورگ زۆرن .ئێرە جیاوازی لەگەڵ کارگەی ناوشار زۆرە .زیاتر لە سەد
کەس لێرە کار دەکەن .بەشی هەرە زۆریان کرێکاری وەرزین و بەس چاویان لە پارەیە و بۆ
پارە هەموو شتێک دەکەن .بە وردی سەرنجی ئاکار و گوتاریان بدە .تێدەگەی کێ بە کێیە.
 جاسوس ها لە ناویانا؟ هەم هی موهەندێس و هەم هی لەو سەرەوەتر .هەر کەس لەخۆڕا باسی حوکومەتی کرد،مەیدوێنە .یان خۆت بدە لە گێلی .ئەو چایچییە دەبینی دوای نیوەڕوان دێ چای دەفرۆشێ و بە
دیار ئەم و ئەوەوە رادەوەستێ ،ئەوە سیخۆڕی بۆ موهەندێس دەکا .ئەمانە سەگن ،ئەگەر شکیان
لە کەسێک بێ ،تەنیا بە دەرکردن رەزایەت نادەن ،دەینێرنە ئیتاڵعات .بۆ ئەوە پارەکەی نەدەن
و بۆی بخۆن.
 موهەندێس بەراسی موهەندێسە؟ دوایە پێت دەڵێم.ئەم شرکەتە ،زۆر دەوام ناهێنی .پرۆژەیەکی زەالمە و شەریکەکە بچووکە .ئەگەر پارەیان هەبێ
هەتا زستان دەوام بێنن ،باشە .تا ئێستا دوو جار لەبەر کەمی بودجە دەستیان لێکێشاوەتەوە .ئەمە
جاری سێهەمە.
فایق دەنگی خۆش بوو ،جار جار لەبەر خۆیەوە مۆرەمۆرێکی دەکرد .بلوێرێکیشی هەبوو لە نێوان
گۆرانییەکاندا فووی پێدا دەکرد .منیش ئەگەر ئەو گۆرانییەم زانیبا ،لەگەڵم دەگوتەوە .بەمانە شەومان
تێدەپەڕاند .دەیگوت:
 هیچ شتێک وەکوو موسیقا سەرنجی مرۆڤ راناکێشێ .دەڵێن لەبەر ئەوەیە کە السایی دەنگەکانیسروشتە کە مرۆڤ بە ملیۆن ساڵ گوێ لێی بووە .مەولەویش دەڵی لە بەهەشتدا گوێمان لێی
بووە ،ئەو هەموو فەیلەسوف و نووسەر و شاعێر و رەسام و ...هەیە هیچیان بە ئەندازەی
گۆرانیبێژێکی دەنگ ناخۆش خەڵکیان لێ کۆ نابێتەوە .لە هەموو شوێنێکی دنیا هەر وایە .دەزانی
بۆ وایە؟ من پێم وایە مرۆڤ النی کەم مرۆڤی ئەمڕۆیی ،بە گشتی تەنبەڵە .تاقەتی بیرکردنەوەی
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نییە .ئەو هونەر و فەلسەفانە بۆ تێگەییشتن بیرکردنەوەیان دەوێ .بەاڵم موسیقا بە هەست
تێدەگەی .نە زانستی دەوێ ،نە سەواد.
دە پازدە دانە هەڵماتی هەبوو ،قوتوویەکی بە بزمار بە دیوارەکەی بەرانبەریدا کوتابوو .رادەکشا و
هەڵماتەکانی فڕێدەدا بۆ ناو قوتووەکە .هەر کامی تێ نەکوتبا دەیگوت "ئای لەو سەگبابە"
کاتێک ژیان فشارت بۆ دێنێ پەنا دەبەییە بیرەوەری منداڵی و دەورانی بێ خەیاڵی الوەتی ،زیاتر ئەو
شتانە باس دەکەی کە خۆش بوون .من و فایقیش هێندێ بەسەرهاتی تاڵ و شیرینمان بۆ یەکتر
دەگێڕایەوە .ئەو بە ئەسڵ خەڵکی برادۆستە .ماڵیان هاتووەتە تەورێز و لە زانکۆی تەورێز خوێندکار بووە
و دوو ساڵ پێش رووخانی رژیمی پێشوو بە تاوانی پەیوەندی لەگەڵ چریکە فیداییەکان گیراوە و دە ساڵ
زیندانی بۆ دەرچووە و لە کاتی شٶڕشدا زیندانەکان کراونەتەوە و ئەویش ئازاد بووە .دیسان ساڵێک
دواتر لە الیەن ئەم رژیمەوە گیراوە و پاش ساڵێک بەردراوە و لەوکاتەوە خۆی شون ون کردووە.
 خزمێکی خوێڕی خۆم کە ببوو بە کومیتەچی راپۆرتی لێدابووم .ئێستا بووەتە سەرهەنگی سپا.دەزانم هەتا ئەو سەگبابە مابێ من رووی خۆش نابینم .قینەکەشی ئەوە بوو کە تەماعی لە
کچێک بوو کە من دەمەویست بیخوازم .دەیەویست ئەویش بە گرتن بدا و لەو رێگاوە دەستی
پێی بگا .ئاخریشی نە بە نەسیبی ئەو بوو نە من .کچە چوو بۆ ئۆروپا.
 بۆ نەچووی بە شۆنیا. ئێستاش نازانم لە کوێیە .پەیگیر نەبووم .ئەویش رۆی و ئاوری لە دوا نەداوە .منیش خۆممتێکەڵی ئاوارەکانی شەڕی ئێران و عێراق کرد و بەم پێناسەوە بووم بە کرێکار .هەر ساڵە و لە
کارگەیەکی ئەم واڵتەدا بەسەر دەبەم .پێم وایە تۆش خۆتت تووشی ئەم ئاوارەییە دەکەی ،کە
نەیکەی باشترە.
 چە بکەین بەش ئێمە هەر ئەمە نییە؟ ئێمە لە هیچ کوێ هەر هیچێکمان نییە بگەڕینەوە بۆالی ،یا خۆ دڵمان نەی بە جێ بێڵین.
 دەبێ ئەو شتە پێک بێنی .ئەگەریش ئاوارەیی هەڵدەبژێری دەبێ بزانی بۆ چییە ،بەرهەمەکەیچ دەبێ ،ئەگەر هەر نان و جل و پێاڵوە ئەوە سواڵکەرێکیش هەیەتی .ئەتۆ کرێکاری ،خەڵک بە
بەرهەمی تۆ نان دەخۆن .دیارە ئەگەر ئەو زانیارییەت هەبێ .دەنا وەکوو زۆربەی ئەم کرێکارانە
دەبی ،کە لێرە دەیانبینی .ئەمانە بۆ خۆشیان کرێکاری بە شتێکی نزم دەزانن .کاتێک دەڵێن من
کرێکارم وەکوو ئەوەیە بڵێ من بێچارەم .زانیاری لەسەر هێزی خۆی نییە .ئەمەش زیاتر لەبەر
ئەوەیە کە کولتورەکەی گوندییە .خەڵکێک کە کشتوکال دەکەن خۆیان بە مالک دەزانن ،مالکی
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زەوی .ئێستا کە زەویەکەی نەماوە ،یان ماوە بەشی ناکا و بووەتە کرێکار هەر بیری الی ئەوەیە
پارەیەک پەیدا بکا و بچێتەوە سەر زەوینەکەی .بۆیە کولتورەکەشی رادەگرێ.
 من هەتا کالس شەش لە ئاواییەک زینگیم کردگە .ئەزانم بە خاتر مامرێک سەر یەکترئەشکنن.
 دەزانم باست کردووە ،بەاڵم پێم وا نییە لەو کارگەی جۆشکاریەدا کە کارت کردووە،شاگردەکان ئاوەها بووبێتن.
 نا ئێمە پولیشمان بۆ یەکتر خەرج ئەکرد. شوێن و بابەتی کار بۆچوون و چۆنیەتی پەیوەندییەکانمان و بیر و باوەڕمان دیاری دەکەن. خۆ لێرەیش گشتیان کرێکارن ،من ناوینم رەفاقەتێک لە بەینیانا بێ. هەیە تۆ نایبینی .ئەو سێ گەماڵە ،موهەنێس و دوڵکەکانی (وەکوو تۆ نێوت لێناون) هەر ئەوەندەببینن دوو سێ کەس سەریان پێکەوە ناوە ،یان دەریان دەکەن ،یان هەر کامیان دەنێرنە
شوێنێکی دیکە.
 بەاڵم ئێوە شۆفێرەکان فرەوەخت جەم ئەونەوە و کاریشیان پێتانەو نییە. ئەوان دەزانن ئێمە بۆ خواردنەوە کۆ دەبینەوە .لەگەڵ ئەوە کێشەیان نییە .لە نێو ئێمەشداهەیانە کەسێک راپۆرتیان بۆ ببا .دەیناسین .هەر کە ئەو هات قسە دەگۆڕین.
شۆفێرەکان یارمەتی یەکتریان دەدا .ماوەیەک شۆفێری جەرسەقیلەکە نەخۆش بوو ،فایق لە باتی ئەو
کاری دەکرد .ئەگەر یەیکیان ویستبای بچێ بۆ شار بۆ کاری خۆی ،شۆفێری مینی بوسەکە دەیبرد و
دەیهێنایەوە.
سەر مانگ کە پارەمان وەرگرت فایق بە شۆفیری مینی بوسەکەی گوت:
 جمعە دوای نیوەڕۆ سویچەکە دانێ ئەچم دەورێک دەدەمەوە. نەختێک نانی تەنووری بۆ منیش بێنە!هەتا جمعە خەوم بە نانت تەنوورییەوە دەبینی.
 دەچین بۆ ئەو گوندانە نەختێک کەرە و پەنیر دەکڕین و شاتە و کولێرەیەک دەخوین. گوندی کوردانە؟ئەم گوندە نێوی قەرە باوایە" .قەرە"کەی تورکییە و "باوا" کەی کوردییە .کورد و تورک تێکەڵن.
ئێمە دەچینە ماڵە کوردێک.
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مینی بوسەکەمان لە بەر دێ راگرت .منداڵی رەش و رووت دەوریان داین .فایق بیری ئەمەی
کردبوو .هەر یەکەو شوکالتێکی لە دەست نان .روومان کردە ماڵێک کە دیار بوو فایق دەیانناسێ .باوک
و دایکی ماڵەکە زۆر بە روو خۆشی پێشوازییان کردین.
 شەوکەت خان ئەمە دەستەبرای منە ،نێوی ژیانە .کوڕی چاکە .هاتووە شاتە و کولێرە بخوا. بە چاوان .ئێستا چایەکەش پێدەگا .دا هەستە کچێ سەماوەرەکە هەڵکە.سێ کچ لەبەر تەون دانیشتبوون .نەمزانی مەبەستی کامیانە ،یەیکیان هەستا .دایە بۆ خۆی قۆڵی لێی
هەڵماڵی و کەوتە هەویر کردن.
 ئەوە کچی خۆمە ،ئەو دووەکەی دیکە دێن بۆ یارمەتی. کرێکارتن. بەڵێ.کچەکە قژکاڵ و روومەت سپی بوو ،بە بیر سەفورا کەوتمەوە .لۆی سەرپۆشەکەی بە بەردەمیدا گرتبوو.
دوو سێ کچ و کوڕی چڵکنە دەهاتن لەبەر دەرکەوە چاوێکیان لە ئێمە دەکرد و بە پێکەنینەوە بە دوی
یەکدا هەڵدەهاتن.
 تەونەکە هی خۆتە یان ئیجارەیە. ئیجارەیە قوربان کوا ئێمە پێمان دەکرێ بۆ خۆمان فەرشی ئاوەها بکەین.من پرسیم ئیجارەیی چۆنە؟
 ماڵی تاجرە .ئێمە ئەگەر خۆمان بیکەین ،کەلوپەلەکەی زۆر گران دەردێ ،دوایەش کەدەیفرۆشین ،مایەکاری دەردەچێ .بە باشی لە ئێمەی ناکڕن .دەیانەوێ ئیش بۆ ئەوان بکەین.
ئەوان دێن هەر لەم گوندانە خوری بە تۆن دەکڕن .دەیبەنە شار کارخانەیان هەیە ،دەیڕێسن و
رەنگی دەکەن .دوایە بەن و دەزووەکە دێنن بەشی دەکەنەوە بە مااڵندا .ئێستا دەست زۆر بووە،
نرخی کارەکەش دابەزیوە .لە شاریش کارگەی گەورەیان هەیە .بە هەرزان منداڵ کاریان بۆ
دەکەن ،بۆیە نرخی ئێمەشیان شکاندووە .ئەگەر ئەو پارچە زەویە و ئەو دوو مەڕ و مااڵتە نەبێ
ئیدارە ناکەین .دوایەش خۆیان دەستیان هەیە دەیفرۆشن بە خارج.
 بۆ تاجرەکەتان ناگۆڕن؟ من بووم پرسیارم کرد. ئێمە ئەوان هەڵنابژێرین .ئەوان ئێمە هەڵدەبژێرن .تاجرەکان هەموویان دەستیان لە نێو دەستییەکترە.
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 جا ئێوەیش دەست بکەنە یەک و بێژن بەو نرخە نایکەین! ئێمە پێویستیمان بە ئەوانە نەک ئەوان بە ئێمە .ساڵێک بازاڕ خراپ بوو ،تاجر نەهات .بەهەموومانەوە چووینە بەر حوجرەکەیان تکامان کرد کارمان پێ بدەن .گوتیان ساڵێکی دیکە.
نەکرا.
ئێستا باشترە .ئەمەیان تا مانگێکی دیکە دەبڕین ،سفارشێکی دیکەشمان هەیە.
نان و کولێرە و کەرەی خۆماڵی ،هێندەم خوارد کە فایق گوتی :خۆت مەخنکێنە ،دەیبەینەوە ،لە
دەستت دەرناچێ.
 کاک شەوکەت دە نانم بە جیا بۆ دانێ ،بۆ شۆفێری مینی بووسەکەم دەوێ.لە هاتنەوەدا ،شەوکەت هەتا پێش ماشینەکە لەگەڵمان هات .فایق بڕێ پارە کە نەمزانی چەندە لە
گیرفانی شەوکەتی نا.
 خوا ماڵت ئاوەدان کا ،سەرمان بدەنەوە.تاریکی کردبوو و رێگای خوار و خێچ و خۆڵەپۆتی ئەو ناوچە بۆ ئەوە نەدەبوو توند بڕۆی.
 ئەو چرای ماڵگەلە لەم تاریکییا فرە قەشەنگن .وەسە هەسارەی سەر زەوی. کاتی خۆی ئەم رێگا بە دەستی پێشمەرگەوە بوو .هەموو ئەم ناوچە .بۆ پێشمەرگە چرا لەدوورەوە یانێ شوێنی گەرم ،یانێ چای و نان و جێگای نەرم بۆ خەو .بەاڵم ئەگەر بەدەست
دوژمنەوە بێ ئەوە یانێ شەڕ و نەگبەتی و بریندار بوون و مردن .ئەمەیە جیاوازی داگیرکراوی
و نەکراوی.
 ئیسە پێشمەرگەکان هان لە کوێنا؟ دەبێ لە دەوروبەری سنوور بن .یان لەو دیوی سنوور .باش نازانم. قەت پێشمەرگە بووی؟ ماوەیەک لەگەڵ کەوتم .عەشیرەتی ئێمە زۆربەیان لەگەڵ بوون. بۆ بە جێت هێشتن؟ کردیان بە شەڕی ناوخۆی خۆیان .هێندەیان لە یەکتر کوشت کە دەوڵەت بە دە ساڵیشنەیدەتوانی نیوەی ئەوەیان لێ بکوژێ.
 لەسەر چە؟ دەسەاڵت کاکە ،دەسەاڵت .هەموو شەڕێک هەر وایە .حوکومەتیش هەر بۆ دەسەاڵتی خۆیشەڕ دەکا .بەاڵم هەموو الیەکیان لە ژێر دروشمی دیکەدا دەیشارنەوە .یەک دەڵێ ئەوی دیکە
68

دیکتاتۆرە و ئەوی دیکەش دەڵێ ئەمان ئاژاوەچین و لە ئەساسیشدا لەسەر دەسەاڵتە بەسەر
ناوچەدا .دەوڵەتیش ناخوونەکڕێیان بۆ دەکا .رادەوەستێ خۆیان یەکتر داپاچن و بێ هێز ببن و
ئەو کات کاری ئەو بۆ لەنێوبردنیان هاسان دەبێتەوە .حێزبەکانی ئێمەش وەکوو حوکومەت لە
باتی بیروباوەڕ بیری قازانجی خۆیانیان هەیە .ئایدۆلۆژییەکان رووکارن .ئەمان چەندە پابەندی
ئیساڵمەکەیانن ،ئەوانیش هەر ئەوەندە کۆمۆنیست و دێمۆکراتن .هەموویان بەس باوەڕیان بە
خۆیانە .تا ئەو ئەندازە کە من مێژووم خوێندووە ،کورد هەر وا بووە .هەر شەڕی یەکتریان
کردووە.
 گەرەکمە پوڵ جەمەو کەم بچم بۆ الی پێشمەرگەکان ،بگەڕم بە شۆن باوکما. دەزانی نێوی چییە؟ ببوورە بە پێ قسەکانی خۆت دەڵێم. نە ،نازانم .ئامەش نەیەزانی. ئەی چۆن لە کەسێک دەگەڕی کە هیج نیشانەت لێی نییە ،تەنانەت ناویشی نازانی .چوزانیماوە ،نەماوە .بە سەدان کەس کوژراون.
 ئامە ئەیوت دایکیشم بە شۆنیا گەڕیاگە .باوکم چووە بۆ جێگایتر و ئەمیش گەرەکی بووگەبیدۆزێتەو ،وەلێ چوونکە سکی بە من پڕ بووگە و زمسان بووگە ،بەالی ئامەو ماگەسەو ،هەرتا
منی هاوردگە دنیا .دوایەش کە ووتم گرتگیانە و ئامەیش نەیەزانی چەی پێهاتگە.
 بە سەدانی وەک تۆ ئەم چارەنووسەیان هەبووە .ئەگەر ئامە داپیرە و باپیرەتی ناسیبا ،کارەکەئاسانتر دەبوو .ئەگەر لە من دەپرسی ،باشتر ئەوەیە بە دوی شتێکدا کە نازانی چییە نەگەڕی.
خۆت سەرلێشێواو دەکەی .ئای فەڵەک! بەرەی یەکەم فەوتا و بەرەی دووهەمیش هەتیمە.
 دەچم خوەم ئەوم بە پێشمەرگە .هەر نەوێ لەم کرێکارییە خاسترە. پێشمەرگایەتی نەماوە هەتا تۆش لەگەڵ کەوی .لە مێژە هیچ هەواڵێکم لێیان نەبیستووە.کرێکاری و کار کردن بۆ خۆی خەباتێکە .ئەگەر بتەوێ بیکەی بە سیاسی یەکەم هەنگاو ئەوەیە
مل نەدەی بەو شتانە کە پێت زۆرەملییە .دیارە ئەوان دەستت لێ هەڵناگرن ،بە هەر شێوەیەک
بووە دەیانەوێ بتشکێنن .دوایە بیر دەکەیەوە چۆن بەرەنگار بییەوە ،لە رێگا و شێوەیەک دەگەڕی
کە بتوانی سەربەخۆیی خۆت راگری .دەبینی نابێ ،ئاسان نییە .کە زانیاریت پەیدا کرد دەبینی
ئەوە یەک کەس و دوان نییە .بە دڵت چاک بێ نییە .ئەوە سیستەمێکە کە ئیش دەکا .یەک
دێ و یەک دەڕوا ،بەاڵم دۆخەکە هەر ئەوەیە کە هەیە ،ناگۆڕدرێ .ئەتۆش بە تەنێ دەرەقەت
نای .دەبێ خەباتی بۆ بکرێ ،خەباتیش بە تەنێ ناکرێ .دەبێ هەواڵ بدۆزییەوە .پێکەوە رێگا و
شێوەی خەبات دابنێن .ئەوەیە کە حیزب و کۆمەڵە و هێزی نیزامی و شتی لەم بابەتە ساز
دەبێ .شەڕە و دەبێ بکرێ .هەتا مرۆڤ هەبووە و هەیە ئەم چیرۆکە هەر بەم رەوتەدا دەچێ.
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سیستەمێک لە سەر بنەمای زوڵم و چەوسانەوەیە و خەڵکێک کە دەیانەوێ بیشکێنن .ئەمە
ماتۆری بەرەوپێشبردنی مێژووە .لەم شەڕەشدا جار وایە سەر دەکەون و جار وایە بە هۆی
نەزانین ،یان هەڵە کردن ،یان باش لێکنەدانەوەی هەلومەرج ،یان ئامادە نەبوونیان ،دەدۆڕێن.
بەاڵم ئاورێک لە ژێر خۆڵە مێشەکەدا دەمێنێتەوە بۆ دەرفەتێکی دیکە .ئەمەش هەر لوژیکی
مێژووە.
شەو درەنگ گەییشتینەوە .ئۆردوگا کش و مات و تاریک و نووکەت بوو چرای ماڵی چایچی نەبێ.
 چایچی مەیمانی هەس هەرتا ئێسە نەخەفتگە؟ ئەوە بۆ خۆی لە ماڵ نییە ،ژنەکەی لە ترسان چراکان ناکوژێنێتەوە. لە کوێیە ناخێر گیانی. رۆژانی هەینی موهەندێس و دوو سەگە پاسەوانەکەی دەبا بۆ شار .دەاڵڵیان بۆ دەکا ،سێغەیانبۆ پەیدا دەکا .بەیانی دێنەوە.
نان و کەرە تەواو نەببوو مانگی رەمەزان دەستی پێکرد .رۆژانی درێژی هاوین و گەرما و برسیەتی و
کاری قورس یەکانگیر ببوون .کرێکارەکان دوای نیوەڕۆان الکەیان دەهات .دوو مێرمنداڵیش کە رۆژانی
دیکە ئاویان دەگێڕا بەسەر کرێکارەکاندا بێکار کرابوون .ئاشپەزخانە الی ئێوارە دەکرایەوە .لەباتی نانی
نیوەڕۆ نانی شەویان دەدا .دەتتوانی بەشی پارشێویش هەڵگری .تریاکییەکان و جگەرەکێشەکان حاڵیان لە
هەموو شڕتر بوو .ئێوارە کە کار تەواو دەبوو ،هەتا دەرکەی چێشتخانە بکرێتەوە و بەربانگ بکەنەوە،
پاڵیان بە دیواری ماڵەکانەوە دەدا و گلەییان لە خودا و پێغەمبەر دەکرد .هێندێکیشیان بە دەنکە تەسبیح
ئەژماردن دەیانبردە سەر .من و فایق وەکوو بڕێ کەسی دیکە نیوەڕوان خۆمان دەخزاندە ژوورەکەمان و
دەرکەمان دادەخست و پاروە نانێکمان دەخوارد .هێندێ لە تریاکییەکانیش هەر بەو شێوە دووکەڵێکیان
دەکرد .گەزمەکانی موهەندێس کە ئەرکی چاوەدێری رۆژووگرتنیان بە ئەستۆ بوو ،دەیانزانی و دەنگیان
نەدەکرد .چوونکە بۆ خۆشیان بە رۆژوو نەبوون.
مێعماریش بە رۆژوو نەدەبوو .جار و بار دەهاتە الی ئێمە بۆ نان بە دزییەوە خواردن .فایق دەیگوت:
 مێعمار لە پێشدا موهەندێس بووە ،کۆنە توودەییە ،خۆی دەڵێ لەو کاتەوە رێبەرەکان هاتنەتلەڤیزیۆن و گووخواردنیان کرد لەگەڵیان نەماوە .ئەمیش پەروەندەی هەیە و کاری موهەندێسی
پێی نادەن .پیاوێکی زانا و دڵسۆزە .نێوانی لەگەڵ من باشە .من پێم گوت ئەتۆ بەرێتە الی
خۆی .دەنا موهەنێس هێندەی ئازار دەدای کە لێرە هەڵێی .بەاڵم نێوەکەت لە لیستەدا دەمایەوە
و مانگانەکەتی لە گیرفانی خۆی دەنا .بە دەیان کەسی ئاوا لێکردووە.
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رۆژانی زەربەت خواردن و مردنی عەلی پشوو بوو ،شەوەکانیشی شلەزەردیان دەدا و دەبوو بە
سینەکوتان .کەس نەیزانی مەالیەک لە کوێیەوە پەیدا بوو .رەوزەی بۆ دەگوتن و دەیگریاندن .وا دیاربوو
جگە لە من و فایق کەسی دیکە سونی یان بڵێین بێ باوەڕ نەبوو .ئێمەش خۆمان تێکەڵ نەدەکرد .سەیر
ئەوە بوو مێعمار بەشداری دەکرد و سینەشی دەکوتا.
 ئای لەو فێڵەزانە. فێڵەزان نییە ،ئەمانە هەر ئەوەن .بە سەد ئاوی کۆمونیستی بیان شۆرەوە ،پاک نابنەوە .ئەورۆژانە ئاگات لە خۆت بێ ،بەردێکت بەسەردا نەدەن تۆڵەی کوشتنی عەلیت لێ بکەنەوە.
 نە بابە ،برسیەتی هێزی بۆیان نەهێشتگە.ئەو مانگە مووچە نەدرا ،گوتیان پێش جێژنی رەمەزان دەیدەن کە دەکەوتە دە و یازدەی مانگی
دیکە .ئاخر هەینی مانگی رەمەزانیش رۆژی قودس بوو .رۆژی پێشتری هەموومانیان کۆ کردەوە و
موهەندێس هێندێ شڕ و پڕی سەبارەت بە ئیسرائیل و فەلەستین گوت و قسەی ئاخری ئەوە بوو کە
سبەی بەیانی هەموو دەبێ لێرە ئامادە بن .رووی لەوانە بوو کە شەوانە یان بۆ رۆژانی هەینی دەچوونەوە
ماڵی خۆیان.
 چ خەوەرە؟ سبەی دەمانبەن بۆ رێپێوان. بە سک برسی؟ بڕی نان لە گیرفانت باخنێ .نمایشە .ناونووسیش دەکەن ،ئەوەی نەهاتبێ جەریمە دەکرێ.دوو پاسیان هێنابوو .مینی بووسەکەی خۆشمان پڕ بوو .سەرکارگەرەکان لیستە بە دەست ،نێوەکانیان
دەخوێندەوە و ئیشارەتیان لە پێش ناوەکە دەدا.
 کەس لە شار خۆی ون نەکا ،لەوێش ئاگادارتانین.لە دەرەوەی شار پاسەکان رایانگرت .ریزیان کردین و بە دروشم دان بۆ ناوشار .لە سەر کۆاڵنێک،
فایق دەستی گرت بە دەرپێیەکەیەوە و خۆی کرد بە ناو کۆاڵنەکەدا و هەتا گەڕانەوە نەمدیتەوە .من پێم
خۆش بوو ،بڕۆم بزانم چ دەبێ.
لە مەیدانی شار راوەستاین .خەڵکیان لە شوێنەکانی دیکەشەوە هێنابوو .تاقمێک بە سەر و بەچکیاندا
دیار بوو سەربازن .دوکان و بازاڕ هەموو داخرابوو.
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فەرماندار و مەالیەک قسەیانکرد و خەڵکیش وەاڵمی دروشمەکانیان دەدایەوە .گەرما زۆری هێنابوو.
کەسانێک دەفرە ئاو بەدەست بە نێو خەڵکەکەدا دەگەڕان و بە پەڕوە کۆنەیەک سەری خەڵکیان تەڕ
دەکرد .دوایە ماشینی ئاوپاشیان هێنا .بۆنی جلی تەڕ دەتیخنکاند .کابرای مەالش دەیکوت با بزانن
حوسەین لە دەشتی کەربەال چی کێشاوە .ئێستا فەلەستینییەکان وەکوو ئەو بە دەستی ئیسرائیلی شمر و
ئەمریکای یەزیدەوە گیریان خواردووە .قسەی قۆڕ زۆر بوو ،هەر ئەوانەم لەبیر ماوە.
رۆژی جەژن ،پاڵو و گۆشت زۆر بوو ،چوونکە بەشی زۆری جەماعەت لەوێ نەبوون .من و فایق
چووینە جەژن موبارەکی ماڵی چایچی .دوو دۆڵکەکەی موهەندێس لەوێ بوون .کچەکەی چایچی زۆر بە
روو کراوەیی وەکوو منداڵە شارییەکان ،لەگەڵ میوانان دانیشتبوو .غەزەنفەر زۆر بە چاوحیزی تەواشای
کچەکەی دەکرد .فایق یەک دوو التاوی پێیدا دا ،بەاڵم بەخۆی نەگرت .زوو بە جێمان هێشتن .شۆفێری
مینی بووسەکە هات لە دووی من و فایق بردمانی بۆ گوندێک ،ماڵی ئاشنایەکی لەوێ بوو .لەگەڵ
ئەوانیش نانی جەژنمان خوارد .و بڕێک نانی تەنووریمان هێنایەوە.
حەفتەیەک بەسەر جەژندا تێپەڕی و پارە هەر نەهات .بۆڵەبۆڵ و خۆ لەکار دزینەوە دەستی پێکرد.
 ئەرێ مێعمار کەی مووچە دەدەن؟ منیش بە قەت تۆی لێدەزانم کوڕم.کرێکارەکان پارەیان لە یەکتر قەرز دەکرد .زۆربەیان هەر بەو یەکژەمە نانەی کارگە دەژیان .ئەوانە
کە ماڵیان لە دێهات بوو ،تا رادەیەک باشتر بوون .ئەوانیش ئیتر دیاری میوە و سەوزەیان بۆ
مەهەندێس نەدەهێنا.
 موهەندێس وەزعی شڕە خوەی ناخاتە بەرچاو. ئەوە دەبێ پارەکەی لە حسابی خۆی دانابێ ،بەهرەکەی دەخوا .پرسیارێکت لێ کردم سەبارەتبە موهەندێس گوتم دوایی وەاڵمت دەدەمەوە .دەبووا لە پێشدا بزانم چەن مەردە هەالجی،
دوایە بۆت بڵێم.
بە قسەی مێعمار ئەم کابرا کە نێوی موهەندێسی لە خۆی ناوە .ئەشکەنجەچی دەزگای ئیاڵعات
بووە .یەک دوو کەس لە ژێردەستیدا مردوون .ئەگەر کەسێک بە ئەشکەنجە کەسێکی دیکەی
کوشت ،تووشی جۆرێک لە خۆبایی بوون دەبێ .هەستێکی درۆزنی تێیدا پەیدا دەبێ کە خۆی
زۆر بە هێز دەبینێ .هەستی قودرەت تا ئەو ئەندازە کە گیان دەستێنێ .ئەو دەم وەاڵمی
بەرپرسەکانی خۆیشی ناداتەوە .بۆیە کارەکەیان لێ ئەستاندووەتەوە و ناردوویانە ئەم شرکەتە کە
لێرە بخوا .نابینی ژمێریاری نییە .حساب و کتاب هەموو لە ژێر دەستی خۆیدایە .هەموو
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کارەکانی پرۆژەکە مێعمار دەیکا .موهەندێس نازانێ قونی کەر لە کوێ قشالخ دەگرێ .ئێستاش
با بزانین ئەمجارە چ پیالنێکی بە دەستەوەیە .دەبێ نەختێک کرێکارەکان هان بدەین.

رۆژی شەممە کەس نەچووە نێو کارگە .هەموو لە پێش دەفتەرەکەی موهەندێسدا کۆبوونەوە.
حەفتەی رابردوو ،ئەم بە ئەو و ئەو بە ئەم ،قسەی لەسەر کرابوو .موهەندێسیش لە رێگای گوێ
قواڵخەکانیەوە ،دەیزانی چ باسە .دوو پاسەوانەکەی لەبەر دەرکە راوەستابوون ،خۆی نەدەهاتە دەرەوە .بە
دەنگی بەرز ئەلو ئەلو بە تلەفوون قسەی دەکرد .راست یان درۆ ،دیار نەبوو .بەشێک لە کرێکارەکان
دانیشتن و هێندێک بە سەر پێیەوە .بڕیار وابوو شەوزەب قسە بکا .پاش نزیک سەعاتێک موهەندێس
هات دەرکەی کردەوە و بەر لە هەر کەس خۆی قسەی کرد.
 دەزانم بۆ مووچە هاتوون ،بەاڵم ئەم ئیمامزادەیە مۆجزەی نییە .بە دەست من نییە .بەرپرسانیشێرکەت قەوڵیان داوە ،بەاڵم کەی پارە دێ منیش نازانم.
 ئاغەی موهەندێس ،ئێمە بۆ تۆ کار دەکەین .کەسی دیکە ناناسین .ئەم خەڵکە ،ژن و منداڵیبرسییە .ئێوە گوتتان دوای جەژن .ئەمەش دوای جەژن.
 دەزانم ،بە لێرە دانیشتن کار جێبەجێ نابێ .ئەگەر کارگە بخەوێ پاسدارتان بۆ دەنێرن .مندیسان هەوڵی خۆم دەدەم .ئەگەر هەتا پێجشەمە پارە نەهات ،منیش لەگەڵتان دێم بچین بۆ
پێش فەرمانداری خۆپیشاندان بکەین.
 ئینشاڵال .ئینشاڵال.کرێکارەکان بەم قسانە سەرد بوونەوە و هەستان هەر کەسە بەرەو کاری خۆی رۆیشت .فایق ددانی
پێکدا دەسواند.
 ئای لەو سەگبابە.شەو بە دەم کایەی هەڵماتەکانییەوە ،گوتی:
 بەم زوانە پارە نادەن .ئەمە شەریکەی دەوڵەتی نییە .پارەکە لە دەوڵەت وەردەگرن.دەیبەن لە بازاڕ و ئەم ال و ئەو ال دەیکەن بە سەرمایە و قازانجی لێی دەکەن .دوایە لە رێگای
خۆپیشاندانی ئێمەوە قەرز لە بانک وەردەگرن بە نرخێکی زۆر کەمتر .بەشێکی خۆیان دەیخۆن
و بەشێکیشی دەدەن بە کرێکارەکان .من لە کارخانەش کارم کردووە ،راست هەمان بەزمە.
کاتێک بەجێم هێشتن دوو مانگم پێ قەرزدار بوون.
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دەمزانی فایقیش وەکوو من گیرفانی بەتاڵ بووە و لە فکردایە.
 کاک فایق لێرەو چۆن ئەتوانین تلەفوون بکەین؟ تلەفوون تەنیا لە ژووری موهەندێس هەیە .بۆ چتە؟ گەرەکمە تلەفوونێک بۆ دۆستێکم بکەم. رۆژی پێنجشەم دەچین بۆ شار لەوێ تلەفوون بکە.رۆژی پێنجشەممە هەموو سواری ماشینە کۆمپرێسییەکان کراین و لە پێش فەرمانداری دابەزین.
شەوزەب و مێعمار و فایق بە نوێنەرایەتی ،چوونە ژوورەوە کە لەگەڵ فەرماندار قسە بکەن.
باقییەکەشمان لە دەرەوە بە ریز راوەستاین .لە سەر پارچەش نووسیبوومان "دوو مانگ پارەمان
وەرنەگرتووە .کریکارانی سارۆخ" ئەو الفیتەشمان لە پێش خۆمانەوە راگرتبوو .هێشتا نوێنەرەکانمان
نەهاتبوونەوە پۆلیسی سوار و پیادە دەوری گرتین .فایق هاتە دەرەوە.
 دەڵێن فەرماندار لە سەفەرە .هەر لێرە دانیشن هەتا دێتەوە!مقۆ مقۆ کەوتە نێو کرێکاران ،بەاڵم هەموو دانیشتن .چارەکێکی پێ نەچوو ماشینی ئاگر کوژێنەوە
هات و لە پشت سەرمان راوەستا .زانیمان دەیانەوێ ئاو بکەنە ژێرمان .نازانم نوینەرەکانمان چییان کرد
کە معاونی فەرماندار هات قسەی بۆ کردین .نوێنەرانیشمان لەگەڵی راوەستابوون.
 ئێمە هەوڵ دەدەین کێشەکە لەگەڵ بانک چارەسەر بکەین ،بەاڵم لە پێشدا دەبێ بەرپرسانیپرۆژەکە لە دەوڵەتدا ئاگادار بکرێن .ئێوە نیگەران مەبن ،مووچەی ئێوە دەدرێ ،بەس دێر و
زووی هەیە .بە خۆ پیشاندان و هەرا و هوریا چارەسەر نابێ .ئەگەر ئێوە کارنەکەن و کارگە
بخەوێ ،بانکیش پارە نادا .کەوابوو بەردەوام بن لە کارەکەتان .قەول دەدەین زۆر بە جیددی لە
دووی کارەکە بکەوین و ئینشاڵال هەتا ئاخر ئەم مانگە بە مافی خۆتان دەگەن.
هاوکات دەستی بۆ الی پۆلیسەکان درێژە دەکردەوە ،یانێ .دەنا سەروکارتان بە پۆلیس دەبێ .مێعمار
گوتی:
 ئێمە هەر ئەوەندەمان پێکرا ،ئیتر خۆتان دەزانن.خەڵکێکی تەواشاکەری شار لێمان کۆ ببوونەوە ،پۆلیس نەیدەهێشت تێکەڵمان ببن.
قسەی مێعمار کاری خۆی کرد و کرێکاران بەرەو ماشینەکان رۆیشتن.
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فایق دەستی منی کێشا ،وەرە با بڕۆین تلەفوونەکەت بکە .دوایە بە مینی بووسەکە دەڕۆینەوە.
گوتوومە لە سەرمان راوەستێ.
تلەفوونم بۆ ماڵی سیروان کرد .بە هیوا بووم هەاڵڵە وەاڵم بداتەوە .دایکی وەاڵمی دایەوە .چاک و
چۆنی و سیروان لە ماڵ نییە ،شەو دێتەوە.
نەمدەتوانی هەتا شەو راوەستم.
 کاک فایق داخۆ ئەتوانین بەش کراها ماشین هەرتا کورسان لە کەسێ قەرز کەین؟ قەرزێکمها بەالی کەسێکەو بچم بەشکەم لێ بسێنمەوە.
 فکرێکت بۆ دەکەم .تەنیا کەسێک پارەی هەبێ ،چایچییە.خەجاڵەتم لە خۆم کێشا درۆم لەگەڵ فایق کردووە .من لە کوێ پارەم بە الی کەسەوە هەبوو .هیوام
ئەوە بوو ،بڕۆم پارەیەک لە کەماڵ قەرز بکەم .لە خۆم زیاتر بۆ فایق دڵم دەسووتا کە پارەی پێ نەمابوو.
شەو نەختێک درەنگ هاتەوە.
 -لە میوانی ماڵی چایچیدا بووم .ئەوەش پارە.

هەر لە بەیانییەوە بە دەور مینی بووسەکەدا راوێچکەم دەکرد ،ئاخۆ کەی شۆفێرەکە پەیدای بێ .بمبا
بۆ شار .لەم رۆژانەدا ئەویش نەدەچوو ،چوونکە چایچی نەدەچوو بۆ شت کڕین .کەس پارەی نەبوو.
حەفتەی یەکجار دەچوو شتومەکی بۆ ماڵی خۆی و موهەندێس دەکڕی .شۆفێرەکە گوتبووی ئەوڕۆ
دەچێتە شار .هەتا لەوێ پاسی دیواندەرە پەیدا کەم و لەوێشەوە بۆ سنە ،دەکەومە شەو.
لە نیوەڕۆ الیدابوو گەیشتمە گاراژی تیکاپ .گوتیان سەعاتێکی دیکە پاسی دیواندەرە دەڕوا .نەختێک
بە ناو شاردا خوالمەوە لە بەیانییەوە هیچم نەخواردبوو .نەمدەویست دەست لە پارە قەرزییەکە بدەم .و
پاروە نانێک بکڕم .کەس چوزانێ چم دێتە رێی .بە خۆم دەگوت بریا نانی نیوەڕی ئۆردوگام خواردبا
دوایە هاتبام،
بە دەم رێیەوە یەک بە یەک کوڕەکانم دەهێنایە پێش چاوی خۆم و بزەیەک دەیگرتم .باجی پێرۆزە
و قوربان و ساقە گوتنەکەی .لە هەموو زیاتر سەفورا .بڵێی بۆم هەڵکەوێ بیبینم .هەاڵڵەم دەدیت بە
پێشوازمەوە دێ.
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لە گاراژەوە یەکسەر بۆ بان تەپ .جلە تەنکەکانم پێشی بەرگەی کزەبای ئێوارەی پاییزی نەدەگرت،
بە هیوای چاکەتێک بووم کە لە کەماڵ بستێنم.
پاڵم بە دەرکە کۆنەکەی ماڵ کەماڵەوە نا .وەکوو جاران دانەخرابوو .دوو منداڵی چکۆلە لە نێو
حەوشەکەدا کایەیان دەکرد .دەرکەی ئەو ژوورە کە من و کەماڵی تێیدا دەبووین ئاواڵە بوو .لەنێو
ماڵەکەدا ژنێکم بەدی کرد کە دانیشتبوو .رەنگە کەماڵ جووبێتەوە الی دایکی و ژوورەکەیان بە کرێ
دابێ .چووم بەرەو دەرکەی ژوورەکەی باجی پێرۆزە .دوو هەنگاوی مابوو دیتم کە قفڵ دراوە .گەڕامەوە.
ژنەکە هاتە بەر دەرکە و بە زاراوەیەکی بان لەیالخی پرسی لە چی دەگەڕم .مناڵەکان لەبەر القمدا
راوەستابوون و سەریان خستبووە دواوە ،وەکوو چاو لە ئاسمان بکەن ،چاویان لە چاوی من بڕیبوو.
 من قەوم کەماڵ و باجی پیرۆزەم .هاتم سەریان لێبەم. نەماگن لێرا. نازانی چووگن بۆ کوێ. ئێمە تازە هاتگین .ئەوان زووتر چووگن. ئەی کااڵمرا و باجی حەمیە؟ ئەوان هان لێرا ،وەلێ ئیسە نین لە مااڵ.خەفەتێکی قورس رووی تێکردم .خاترەی زۆرم لەو ماڵەدا هەبوو .بە هەوای منداڵی چوومە پشت
مااڵن بزانم سەگەکان ماون یا نە .هیچم نەدیت .فیتوم بۆ لێدان دیسان هیچ نەبوو.
خۆمم گەیاندە ناوشار و چووم بۆ باشگاکەی سیروان .هەوای هەاڵڵە هەڵیگرتبووم .سیروان هێشتا جلە
سپیەکانی جۆدۆی لەبەردا بوو.
 حەریفت گەرەک نییە؟ ئای ژیانە شێت ئەوە کەی هاتگیتەسەو؟باوەشمان بە یەکدا کرد.
 بێسە ئیسە خوەم گورج ئەکەمەو تێم. کورە خۆ مردم لە برسیا .بموە بۆ جێگایک نانێک بخوەین. نەچین بۆ ماڵ ئێمە؟ نا بێرەو ئەچین بۆ کەواو خواردن. چۆن بووگە هاتگیتەسەو؟داستان کار و کارگە و نەدانی مووچەم باس کرد.
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 وتم بەشکەم پوڵێک لە کەماڵ قەرز کەم ،ئەویش نەو لە مااڵ. دەی ،کار نییە خوا خراوی نەکا.سیروان باسی هەموو کوڕەکان و کالسی جۆدۆ و خوێندن و چاک و خراپی ناوشاری بۆ دەکردم بەاڵم
باسی کەماڵی نەدەکرد .ئاخری پرسیم .گوتی:
 کەماڵ نەماگە لە کورسانا .چوو .هیچکامیشمان نازانین چووگە بۆ کوێ .لە باجی پیرۆزەم پرسیئەیوت :دڵم نای دۆعای بکەم .زەرەرێک فرەی لێم داگە .تەاڵم پێدابوو بیفرۆشی ،هین خوەم
نەو ،هین موشتەری بوو .پوڵەکەی هەڵگرت و چوو .چە بکەم ،قەی ناکا ،وازانم خەرج زەماونم
بۆی کردگە.
 زەماون؟ بۆچە کەماڵ ژنی هاوردگە؟ راسییەکەی گەرەکم نەو بێژم پێت .سەفورای هەڵگرت و چوو. کەماڵ؟ سەفورا؟ ...چۆن بووگە؟ کەماڵ ئەیوت سەفورا لە ماڵ باوکیا فرە عەزیەتی ئەکەن .گەرەکیانە بیەنە شوو بە کاورایکتریاکی.
 باشە ئەو چۆن ئەمانەی ئەزانی؟ نازانم چۆن لەتەک سەفورا بووە دۆست .وەمەزانی وەک هەمیشە چاخان ئەکا .هەتا رۆژێکهاتە شۆنم وتی لە تەکما بێ بوە بە شایەت مارەبڕینەکەم .لە مەحزەرێکا من و عەلی بووینە
شایەت و ماشینێکی دەربەسی گرت و چوو .بە ئێمەیشی نەوت بۆ کوێ ئەچێ.
 ئەی باجی پیرۆزە؟ چووم درگاکەی قوڵف بوو. ئەویش نەماگە ،نازانم شایەت چووگە بە شۆن کەمااڵ .خۆ جارێ ناچیتەو .ئیمشەو لە ماڵ ئێمابخەفە .ئەوە تلەفون ئەکەم بۆ دایکم.
 تێم وەلێ تۆ بڕۆ من دوایە خوەم تێم .چکێ کارم هەس لە ناو شارا.پێویستیم بە تەنیایی بوو.بۆم شی نەدەکرایەوە .لە الیەک رقم لە کەماڵ دەبووەوە ،لە الیەک دەمگوت
بە تۆ چی .بەشی تۆ نەبوو کە ئەو بردبێتی" .ئەگەر نەڕویشتبام رەنگە من بوایەم کە سەفورام رزگار
کردبا" نا تۆ بۆیە هەاڵتی چوونکە دەتزانی ناتوانی .دەتزانی ماڵ و حاڵت نییە .تۆ دۆڕاوی ،بیری لێ
مەکەوە.
گەڕام بۆ دوکانێک کاپشێنێک بکڕم ،هەموویان داخرابوون .باوەشم بە خۆمدا کرد هەتا گەییشتمە
ماڵی سیروان.
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وەکوو جاران پێشوازی گەرمی باب و دایکی و چاوە گەشەکانی هەاڵڵە گەرمی کردمەوە .بە زۆری
دایکی حەمامم کرد و جلی ژێری تازەی بۆ هێنام .ئاگام لێبوو جلەکانی خۆمی فڕێدایە نێو سەتڵی
زبڵەکەوە.
کە دانیشتین بۆ چای خواردنەوە .هەاڵڵە دەستی لە ژێر چەنەی دابوو و چاوی لە من دەکرد .من
سەرم داخستبوو ،نەکا ئەوانیتر هەست بە شتێک بکەن .دەیەویست سەر هەڵێنم.
 دەی کاک ژیان باسی سەفەرەکەتمان بۆ بکە.بە کورتی هێندێ باسی ناوچەی سارۆخ و الدێ و کرێکارەکانم بۆ کردن و بردمە سەر باسی
مافورەی هەوشار و سەگی هەوشار و تورک و کوردم کرد .کاتێک کە من قسەم دەکرد و هەوڵم دەدا
خۆم لە نیگای هەاڵڵە بدزمەوە .دەمدیت باوکی جۆرێک سەیرمان دەکا وەکوو هەستی بە شتێک کردبێ،
لە کاتێکدا بۆ سیروان و دایکی زۆر ئاسایی بوو.
باوکی قسەی لەمن ئەستاند و بە شێنەیی چوە ناو ئەو باسانەوە .زۆر شتی گوت کە من پێشتر
نەمدەزانی.
بەیانی من و سیروان بڕیارماندا پێکەوە بڕۆین سەری کوڕەکان بدەین .سیروان چاکەت و کاپشێنێکی
بۆ هێنام.
 ئەوانە بکە بەرت بزانە ئەنازەتە. ئەی خوەت؟ من هەسم ،فرەم هەس.کاپشێنم لەبەر کرد کەمێک گەورە بوو ،بەاڵم گوتم باشە .ئەگەر دەست دەکەم بە گیرفانی بەخەڵەکەیدا
چەپکەیەک پارەی تێدایە.
 سیروان ئەمەت لەبیر چووگە .لە بەخەڵەکەیا بوو. ئێمە بە گیفانەکانیەوە ئەیفرۆشین .هەڵیگرە .با بیتەو لێت ئەسێنمەو.غەریبی وادەکات مرۆڤ بیری ناخۆشترین بۆن و وێرانەترین کوچە و خرابترین کەسی شاری خۆی
بکات .بە تامەزرۆییەوە چاوم لە کوچە و کۆاڵن و خیابانەکان دەکرد .لە کوڕەکان عەلی نەبێ ،کەسم
نەدۆزییەوە .کاپشنێکم بۆ فایق کڕی .بە ئەندازەی بەری خۆم .ئەوەی سیروان بۆ فایق .ئەو لە من بە
قەاڵفەتترە.
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شەو لە ژوورەکەی عەلی بەزمی ئارەق خواردنمان دانا .ئەوە ئاخرین ئارەق خواردنی من بوو.
هەستێکی سەیرم هەبوو .دەتگوت دەزانم ئەوە ئاخر جارە دەیانبیم.
ئاخر شەو ،من گوتم الی عەلی دەمێنمەوە .سیروان گوتی من هەر دەبێ بڕۆمەوە .لەبەر دەرکە گوتی:
 تا لەبیرم نەچووگە ،باوکم ئەیوت سۆزی کاریا پێت .هەروەخت لە خەو هەڵسای بچۆ بۆ ماڵئێمە .من لە ماڵ نیم ،دەرسم هەس.
زۆر پێم سەیر بوو .شکی لە من و هەاڵڵە کردبێ .یا خۆ هەاڵڵە قسەیکی کردبێ ،ئەو ئەیوت :باوکم
تەک منا رەفێقە .من هیچێکی لێ ناشارمەو .بەاڵم بڵێی ئەوەندە مناڵ بێ .یا خۆ کارێکی بۆم پەیدا
کردووە .ئەوەش بوو بە مایەی سەرئێشەی ئەو شەوەم .دەرمانیشم تەواو ببوو.
کاک سیامەند بە تەنێ لە ماڵ بوو.
 کاکە ژیان با بچین دەورێک بەینەو.سوار ماشینەکەی بووین و لێخوڕی بەرەو دەرەوەی شار بۆ جادەی هەسەنئاوا و کەڕەسی.
 ئەم کیفگەلە ئەوینی ،گشتی لە پێشمەرگایەتییا جێگەی ئێمە بوو .ئێرەگەلە پڕیە لە خاترە بۆمن .ئەڵبەتە من فرە نەمامەو .گشتمان دوای شەڕەکەی شار هاتینە دەرەو .ئەترسیاین .فرەکەس
مانەو ،فرەیچ گەڕیانەو .منیچ بە سفارش باوکم گەڕیامەو .وتی نەگەڕیاگن بە شۆن توا .بێرەو.
چوومەو ،زوو ژنیان بۆم هاورد ،بەشکەم هەوای کار سیاسی و ئەم چتگەلە نەکەمەو.
ماوەیەک بێدەنگ بوو .هیشتا نەمدەزانی مەبەستی چییە ،دەمزانی منی بۆ گێڕانەوەی ئەم قسەگەلە
نەهێناوە .ئیشارەی بە سەر تەپکێک کرد ،ئەوە مەقەڕی ئێمەی تیا بوو .دوایە بە ئارامی قسەکەی گۆڕی.
 ئەزانی بنیام لە جوانیا کارگەلێک ئیشتبا ئەکا لەودوا هەر لە زەینیا ئەیگەڕنێتەو بۆ خوەی.گەرەکیە لەبیریان بواتەو ،پاکیان بکاتەو ،وەلێ هەر هەن ،هان لە تەکیا .تێنەو ناو زینگیت .لە
کۆڵت ناونەو.
من لە زەمان پێشمەرگایەتیا تەک ژنێکا ئاشنا بووم .دڵبەریمان کرد .من ژنم نەو وەلێ ئەو
شوی بوو ،ئەڵبەتە بەناو شوی بوو ،بۆ ئەوە ژنەکە ناو کەسێکی بە سەرەوە بێ .ئەو ژنە لە بەرا
هاوکاری پێشمەرگەی ئەکرد بۆ گرتن جاشەکان .لە عەمەلیاتێکا ناچار بوو لە شار بێتە دەرەو.
ئەم جامعەی ئێمە ئیسە چۆنە ،ئەو وەختە خراوتر بوو .ئەو پیاگە هیچوەخت لێنا نەو .دوای
مودەتێک من وەک وتم چوومەو بۆ شار .من تەماسم تەک ئەو کەسگەال بوو یا لە دێیەوە
ئەهاتن بۆ شار بۆ چت سەندن .ئەوان وتیان لەم مەنتەقا نەماگە .سکی پڕ بووگە ،چووگە بە
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شۆن شووەکەیا .تەنیا من و ئەو ئەمانزانی کە ئەو مناڵە هین شوەکەی نییە و هین منە .ئیتر
خەوەرم لێ نەو .وەمەزانی گەیگە بە شوەکەی.
لە قاوەخانەی تەختە رایگرت و چووین لە بەر هەیوانەکە دانیشتین.
 شەوێک لە ناکاو هاتنە شۆنم ،بردمیان .یەکێکیان گرتبوو ،ئیعترافی لەسەر منیش کردبوو ،کەمن پێشمەرگە بووگم .منیش ئەم وت راسە من لە شەڕەکا چووگمە دەرەو وەلێ پێشمەرگە
نەوگم .ئاخری لەتەک ئەو کەسا رووبەڕوویان کردم .کوڕەکە چاوی بە من گەفت وەک بێژی
خەجاڵەتی کێشا ،وتی نا ئەمە ئەو نییە .من ئیشتبام کردگە .ئەم بێرا و بیوە و ئیتر هەرچێ رۆژە
س ،ج .ئاخری ساڵیک زیندان و بە کەفالەت باوکم و دانیانی قەواڵەی ماڵ ئازاد کریام.
لە زیندانا ئەو ژنەیش گیریاگە .وتیان نەخوەش بووگە نەیتوانیگە دەرچێ ،گرتگیانە.
مەعلومە خوەمم نەکردە ساحێوی .دوایەش هیچ کەسێکی ئەوم ناناسی کە خەورێکی لێ بزانم.
هەتا زانیم دوای دە ساڵ ئازادیان کردگە.
هەتا ئێرە من هەر لەم فکرەدام کە بۆ ئەم چیرۆکە بۆ من دەگێڕێتەوە.
 ئەرێ کاکە ژیان پانزە ساڵ تەنیا خاترەیک دوور بوو ،یەکهەو بوو بە راس راسی .چەم پێئەکریا .من خوەم پەروەندە دارم ،دایمە هام لە ژێر کونترۆاڵ .خەفەت خواردن دەردێک دەوا
ناکا .خوەم نیشانی نەدا وەلێ لە دوورەو کەس نەزانێ ،بە وەسیلەی سیروان کۆمەکم ئەکرد.
ئەلبەتە ئەم داستانە سیروان و ژن و کەنیشکەکەم نازانن .تویش برای خاس بە بەالیانەو
مەیژە.
 ئەو ژنە نەو لە بان تەپ شێخ سەالمەو زینگی ئەکرد و هەمیشە ناخوەش بوو. تۆ چۆن ئەزانی؟ هاوسای ئێمە بوو ،سیروانم دیبوو ،ئەهات بۆ الی .مرد بەسەزوان. ئەو وەختە کە تۆ داستان زینگی خوەتو گەڕانەو شکم بۆ پەیا بوو کە نەکا تۆ ئەو مناڵە بی کەئەو ژنە بە دنیای هاوردگە .هەرچەن ئەزانم مناڵ ئاوا فرەس .پیان ئەیژن ماناڵگەل دوای شەڕ.
ئیسەش نازانم .وەلێ ئەم شک کردنەیچ هیچ شتێک ناگۆڕێ .تەنیا شتێکی فرە ،فرە موهێمە و
بە خاتر ئەوە تۆم هاوردگە قسەت بۆ بکەم.
هەورەکانی فکر و خەیاڵ و پرسیارەەکانی من خەریک بوو ئەڕەوینەوە .ئاسمانی ساف دەیگوت ئەمە
باوکمە و  ...بەاڵم بەر لەوە هیچ بڵێم لێی زیاد کرد.
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 دوێشەو هەاڵڵە هەتا نیمەشەو ئەگیریا  .چووم بزانم بۆچە ئەگیرێ .گەرەکی نەو بێژێ .وەلێ مننامەکەی تۆم لەسەر مێزەکەی دی .ئیتر هیچم پێ نەوت.
ژیان گیان ئەگەر گومانەکەی من یەک لە سەدیش راست بێ ،تۆ ئەشێ خوەت دوور بگری لە
هەاڵڵە .ئەو ئەوێتە خوەیشکت.
 یەک دەر سەد نییە و هەشتا دەرسەدە .ئەوە لە پای من .لەمەودوا وەک خوەیشکخوەشیمگەرەکە .وەلێ تۆ باوک من نیت .باوک کەسێکە کە باوکی ئەکا .باخەوان ئەوە نییە
تۆمێک دائەنێ و بە جێ تێڵێ .ئەو کەسە کە بەخێوی ئەکا باخەوانە.
 هیجم لەدەست نەدەهات .ئەمە رازێکی سەر بە مۆر بوو .ئیشتبایەک کە هەر جۆرێک دەسۆبۆی ببردای خراوتر ئەو .فرەیک لە پێشمەرگەکان لەم دێهاتگەال ژنیان هاورد .بەینێ بە یەکەو
بوون لەودوا دوشمەن جێگای پێیان چۆڵ کرد .ژن و مناڵیان بە جێ هێشت ،چوون و نەهاتنەو.
یا کوژیان یا دەربەدەر بوون .ئیسەش خواهشت لێ ئەکەم کارێک نەکەی هەاڵڵە بزانێ .ئەم
رازە هەتا ئاخر با الی من و تۆەو بمێنێتەو .ئەوە من حەلی ئەکەم .وەلێ ئەزانم ئەم قسەگەلە
بێ مەسئولیەت بوون ئێوە و پێشمەرگە و ئیتر نازانم چ کەس گەلێکتر .لە سەرەو هەرتا خوارەو
کشتان زوڵمتان کردگە و خستنە پای حوکومەتیش پاساوی ناکا.
دەمەویست زۆر زیاتری پێی بڵێم ،بەاڵم بیرم دەکردەوە ،باوکی سیروانە و سیروان زۆر بەالی منەوە
خۆشەویست بوو .دەبووا ریزی بگرم .هەستام و بە قەڵسییەوە گوتم.
 من ئەشێ بچم بۆ دوکتور .ئەکرگێ بڕوینەو. نەخوەشینەکەت چەس. میگرن. ئەوە منیش هەسم .هەر وەختێک عەسەبانی بم سەرم تێتە ئێش .منیش دەوا ئەخوەم.تەواو رێاگی هاتنەوە ،هەردوکمان بێدەنگ بووین .من لە پەژارەدا بووم و ئەویش رەنگە بیری لەوە
دەکردەوە چ دەتوانێ بە من بڵێ یا بۆ من بکا .بۆیە کە گەییشتینە بەر مەتەب دوکتور و منی دابەزاند
گوتی:
 کاکە ژیان هەر کۆمەکێک لە دەست من بێ دریغ ناکەم .پوڵت گەرەک نییە. نا لە سیروانم سەندگە .شەو کتێوێک تێرم بۆ هەاڵڵە بیەم پێ .سۆزی ئەچمەو.چووم بۆ الی نەجمە .تاریک و روونی هێمنم لێ ئەستاند .پوڵی وەرنەگرت .گوتی:
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 جەمیل خەریک قوڕەکارییە .زەوینی سەندگە و خەریکە ماڵی تێیا ئەکاتەو ،بووگە بە دێهاتیکیتواو.
ئێوارە چوومە سەر خاک دایکم .ئەوجار ئەو هەموو شکست و زوخاو و غەیزە بوو بە گریان .گریام بە
کوڵ ،بۆ خۆم و بۆ دایکم.
دایە گیان من و تۆ هەردوکمان قوربانی ئەو بەسەرهاتەین کە ناوی پێشمەرگایەتی بووە .بۆ هێشتت
بێمە دنیا .بۆ هەر لە سکتا نەتکوشتم .تۆ دەتزانی رۆژگاری من ئەمە دەبێ .ئەگەر ئامە نەبوای چم
بەسەر ئەهات .بەاڵم دەزانم دەڵێی هەمیشە ئامەیەک پەیدا دەبێ .دەزانم دەڵێی لە من خراپتریش زۆرە.
دەزانم دەڵێی دڵم نەدەهات .ساڵێک هاوسێ بووین و نەمانزانی دایک و فرزەنین .دایە گیان تو نەمای،
نەفرەت کردنەکەت لەگەڵ خۆت برد .لەمەودوا من لەباتی تۆ نەفرەت لەم دنیا دەکەم.
هەر لەوێ دانیشتم یەک دێڕم بە فارسی بۆ هەاڵڵە نووسی " .دەزانم زۆر پێت گران دەبێ ،نامەوێ
دڵت بشکێنم ،نامەوێ درۆم لەگەڵت کردبێ ،دەمەوێ راستییەکەت پێ بڵێم .من ئاشقی کەسێکیترم.
لەبیرم کە! بە بێ هیچ خەفەت .ئەمەش هەڵبژاردنێکە .بە هیوای ئەوە ئاشقێکی خەستەگیانت بۆ پەیدا
ببێ".
شەو چوومەوە الی عەلی .ئەو بە گۆرانی و من بە بێدەنگی نەرم نەرم دەمانخواردەوە .رۆیشتن هەموو
کاتێک بۆنی ئارەقی دەدا.
چ دەبوو توانیبام خۆشکێکی ئاوا جوان و بە هەستم هەبا .ئەوەشتان لێم ئەستاند.
سەرەڕای هەموو ئەم بەسەرهاتانە هەستم بە سووکبوونێک دەکرد .گرێیەکان کرا بوونەوە .ئازاد
ببووم.
بەیانی هەتا خۆم سازکەم بڕۆم بۆ ماڵ سیروان و کتێبەکە بدەم بە بابی کە بیدا بە هەاڵڵە و پاس
بگرم بۆ دیواندەرە و لەوێەوە بۆ تیکاپ ،کەوتمە ئێوارە .چارم نەبوو ،دەبووا بە پێیان ئەو هەژدە کیلومێترە
ببڕم .لە رێگاش الم نەدەدا ،نەکا ماشینێک تێپەڕی و لەدەستی بدەم.
نە ،ئیتر چرای دوورەدەستی دێهاتەکان ئەو جوانییەیان بۆ من نەبوو .شتێک لە دڵمدا شکا بوو .خەم و
خۆشی لێئەستاندبووم .نە بە شتێک دادەچڵەکام ،نە بە هیچ شتێک دڵخۆش دەبووم .هەنگاوەکانم
دەژمارد و دەڕویشتم.
نیوەشەو گەییشتمەوە .فایق بە خەبەر بوو.
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*
کاتێک پارەت هەیە جۆرێک کار دەکەی ،کاتێک نیتە جۆرێکی دیکە .کرێکارەکان بە خشکە دەچوونە
نێو کارگە .بە بێوازی دەستیان بۆ کار ئەبرد .ئێوارە ئامرازەکانیان کۆ نەدەکردەوە.
 دەپرسی بۆ هەڵیناگرییەوە؟ دەڵێ خۆ ماڵ باوکم نییە .جاران پارچە تەختەیەک کە یەک کەسبەرزی دەکردەوە ،ئێستا بە دوو کەس هەڵیدەگرن .کارێکی نیو سەعاتە بە سەعاتێک تەواو
دەکەن .کە دەچن بۆ دەستبەئاو سەعاتێکیان پێ دەچێ .قسەش بکەی دەڵێن پارەکەت زۆرە
دەنگت دلێرە؟ حەق بەوانە منیش هیچم پێناکرێ .لەم ال کرێکار و لەو ال موهەندێس بە سەر
مندا قۆڕ لێی دەدەن.
مێعمار بوو بۆڵەی دەهات.
لە چوار مانگ یەک مانگ مووچە درابوو .باسی مانگرتنێکی دیکە لە سەر زاران بوو ،بەاڵم کەس
نەبوو بیکا بە کردەوە .لە پڕ قەوما.
دوای نیوەڕۆ بوو ،هەر کەست دەدیت ،کەرەسەکەی فڕێدەدا و کار بە جێ دێڵی و بەرەو داربەستی
پێش تونێل هەڵدێن .منیش ماتۆرجۆشەکەم کوژاندەوە و رۆیشتم.
شاگردێکی بەشی نەجاری لە داربەست کەوتبووە خوارەوە و دەستبەجێ گیانی دەرچوو بوو .مێعمار
چوو بوو تلەفوون بۆ ئامبواڵنس بکا.
لەسەر دارەتەرمێکیان دانا و بردیانە بەر دەرکەی دەفتەر .منیش وەکوو زۆربەی خەڵکەکە تاسا بووم.
هێندێک فرمیسک لەچاو بوون و فاتحەیان دەخوێند ،کەسانێکیش لە ژێر لێوەوە جنێویان دەدا .فایق لە
پێش منەوە ،لەسەر سەری دانیشتبوو بە دەنگێکی کز دەیالواندەوە .دەتگوت کوڕی خۆیە و ئامۆژگاری
دەکا.
غەزەنفەر کاغەزێکی لە دەست بوو ،لەگەڵ ئامبوالنسەکە رۆیشت.
 ئای لەو سەگبابە ،ئاوا بە خێرایی راپۆرتەکەی نووسی جەنابی موهەندێس .خوێنی ون دەکەن.کەس نەچووەوە سەر کار .هەر لەوێ لەسەر زەوییە خۆڵەپۆتەکە دانیشتن ،چایچی چای گێڕا و پاش
ماوەیەک کۆمپرێسییەکان خەڵکەکەیان بردەوە و ئێمەش چووینە ژوورەکەمان ،دەمەوڕوو خەوتین.
سبەی مەئموری بیمە و ئیدارەی کار هاتن و شوێنی رووداوەکەیان دیت و هێندێ پرسیاریان لە
مێعمار کرد و رویشتن.
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 چ بوو مێعمار چییان گوت؟ هیچ .دەڵێن کەمکاری لە ئیمەنیدا کراوە ،بیمە نایگرێتەوە .شێرکەت تاوانبارە .ئێمە راپۆرتیخۆمان دەنووسین.
دوو رۆژ دواتر دیتم ژنێک و چوار منداڵی ورد لەبەر دەرکی دەفتەر دانیشتوون .ژنەکە دەگری و
زووڕەی دێ .نیوە تورکی و نیوە فارسی " :کێ ئەو هەتیمانە بەخێو دەکا ،نان ئیشکیش نییە بخۆن".
ئاغەی موهەندێس دەبێ بیرێکمان لێ بکەیتەوە".
دۆڵکەکەی موهەندێس بە پێکەنینەوە دەڵێ:
 جا چ بوو ،شوویەک پەیدا بکە. گوو بخۆ .کێ بە چوار منداڵەوە منی دەوێ؟ ئەی خۆ من نەمردووم. گاڵتە بە دایکت بکە.ئاخری بردیانە ژووری دەفتەر و من بەجێم هێشتن.
رۆژی هەینی هەر ئەو حەفتەیە ،فایق و من و دوو کرێکاری هاوگوندی کرێکارە کوژراوەکە لەگەڵ
شۆفێری مینی بووسەکە چووین بۆ گوندەکەیان .پێشتر هێندێ پارەمان لە نێو کرێکارەکاندا کۆکردبووەوە
و بۆ خۆشمان رۆن و برنج و ئاردمان کڕی بوو.
حەوشێکی بچووک ،لە الی چەپەوە سەرتەنوورێکی بێ دەرکە .سەرم کێشا نێوی ،بە تەندور و
کوانووەکەیدا دیار بوو لە مێژە ئاگری تێیدا نەکراوەتەوە .هێندێ قاپ و قابلەمەی فافۆنی ڕەشەوە بوو
لەسەر یەک دانرابوون .لە الی راستەوە ژوورێکی بچووک بە پەنجەرەیەکەوە کە لە باتی شیشە بە
پالستیک داپۆشرابوو .سێ بەڕەی کۆن نێوماڵە بە کاگڵ سواخ دراوەکەی فەرش کردبوو .لە سووچێک
دوو منداڵ ،کوڕێک و کچێک ،لە پاڵ سەندوقێکدا کزکۆڵەیان کردبوو و بە ترسەوە چاویان لە ئێمە
دەکرد .یەکێکیش لە النکەدابوو .لە سووچێکی دیکەشدا دەستە نوێنێک دانرابوو .لە نێو تاقەکاندا قۆری و
ئیستکان دانرابوو .دایکیان دوای بەخێر هاتن داوای لێبوردنی کرد کە قەند و چایی شک نابا کە بۆمان
دەم کا .سەرەخۆشی و فرمیسک رژانی ژنەکە تەواو بوو .فایق پرسی:
 موهەندێس چی گوت ،هیجی پێ نەدای؟قەولی دا مووچەی ئەو دوو مانگەی کە نەدراوە پێمان بدا ،بەاڵم تا ئێستا هیچمان نەدیوە .بە
ئەندازەی چوار پێنج کیلو برنجی پێداین .گوتم مەگەر لە کۆڵ پشیلەی بنێم بۆم بباتەوە.
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منداڵەکان کە دیتیان ئێمە بە مێهرەبانی قسە دەکەین ،هاتن لە پاڵ دەستمان دانیشتن .فایق دەستی
بەسەریان دا دەهێنا و فرمیسکی بە لەپ پاک دەکردەوە .ژنەکە گوتی:
 دوو تیکە فەرشمان هەبوو ،جەعفەر بردی ،فرۆشتی .ئەو مانگانە کە پارەیان نەدەدا بەوە ژیاین.کچە گەورەکەم چووەتە کرێکاری بەرتەون .هەشت ساڵیە .پاروە نانێک دێنێتەوە بۆ برا و
خۆشکەکانی .خۆشم جار و بار ئەگەر جیرانەکان منداڵەکانم بۆ راگرن دەچمە بەر تەون ،بەاڵم هەر
دڵم الی منداڵەکانە ،وردن نەکا شتێکیان بەسەر بێ.
 باشە ناتوانی نان بکەی ،بیفرۆشی؟ دار و تەپاڵە پەیدا نابێ .ئەگەریش هەبێ لە نانەکە گرانترە.لە هاتنەوەدا فایق بە کرێکارانەکانی گوت کە ئاگایان لەو ژن و مندااڵنە بێ ،هەست بە نەبوونی و
هەتیوی نەکەن.
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 ژیان! کاتی ئەوە هاتووە باسی سەندیکا بە جێددی دەست پێبکەین .خەڵکەکە زۆر تووڕە وخەمبارە .ئەتۆ لە بەشی خۆت و نێو تونێلدا قسەیان بۆ بکە ،بە چەند کەسێکی دیکەش دەسپێرم.
باسی سەندیکا دانان دەماودەم رۆیشت و رۆژی شەممە دوای نیوەڕۆ کۆبووینەوە .جگە لە موهەندێس
هەموو هاتبوون.
 برایان ،هاوڕێیان ،سەندیکا شتێکی یاساییە ،مافی خۆمانە و یاسا بۆی دیاریکردووین .ئەوە سێمانگ مووچەیان پێنەداوین .خۆ ناکرێ هەموو رۆژێک بچینە پێش فەرمانداری .دەبێ نوێنەر
دیاری بکەین ئەوان بچن .بە رەسمی قسە بکەن .ئەمە پێی دەگوترێ سەندیکا ،شتێکی سەیر و
سەمەرە نییە .داوخوازەکانمان دەنووسین دەیدەینە دەستیانەوە کە بچن لەباتی هەموومان لەگەڵ
بەرپرسان قسە بکەن.
دوای فایق کە بە فارسی قسەی کرد ،شەوزەب و مێعماریش بە تورکی هێندێ شتیان گوت کە من
تێنەگەییشتم ،بەاڵم بەسەر راشەکاندنی فایقدا زانیم کە ئەوانیش تاییدی ئەویان کردووە.
 ئەمە فایدەی چییە؟ جوابمان نادەنەوە.85

 بۆ شەورای ئیسالمی دانەنێن؟ لە پێشدا سەندیکا ،دوایە دەتوانین شەوراش دامەزرێنین. زۆر باشە ئەمەش تاقی دەکەینەوە .گرنگ مووچەکەمان دەستەبەر بکەین.هەر بەم شێوە نیو سەعاتێک قسە هات و چوو.
 با نوێنەران هەڵبژێرین .کێ ئامادەیە با دەست هەڵبڕێ .فایق دەستی بەرز نەکردەوە.دوازدە کەس دەستیان هەڵێنا .نێوەکانیان نووسرا.
 بە پێ ژمارەمان پێم وایە حەوت کەس پێویستە .من نێوەکان یەک بە یەک دەخوێنمەوە هەرکەس دەیەوێ دەنگ بدا بەو کەسە دەست هەڵێنی .حەوت کەسی یەکەم دەبنە نوێنەر .دوایە بۆ
خۆیان بەرنامەی کارەکەیان دادەنێن و بە ئێمەش رادەگەینن.
پێشتر داوخوازییەکان ئامادە کرابوو .درایە دەست شەوزەب کە یەکەم دەنگی هێنابووەوە.
داوخوازییەکانی ئێمە ئەمانەن.
ئێمە ئەندامانی سەندیکای سەدی سارۆخ مەئمووریەت دەدەین بە نوێنەرانمان کە بۆ دابینکردنی ئەم
داوخوازیانە تێبکۆشن و لەگەڵ بەرپرسان وتووێژ بکەن هەتا دەستەبەر دەبن.
* مووچە دواکەوتووەکان هەرچی زووترە بدرێ .لەمەو بەدواش سەرمانگ بە سەرمانگ بدرێ.
* ئەمنیەتی شوێنی کار چاک بکرێ.
* جلوبەرگ وپێاڵو و کاڵو و دەستەوانە بۆ هەموومان دابین بکرێ.
* کەس بە بێ ئاگاداری سەندیکا دەرنەکرێ.
* بۆ قەرەبووی بنەماڵەی ئەو کوڕە کە گیانی لەسەر کار لەدەستدا ،پارە بە بنەماڵەکەی بدرێ.
* ئەم داوخوازییانە دەدرێ بە دەفتەری موهەندێس و دەفتەری سەرەوەی شێرکەت لە شار و
فەرمانداری .پاش یەک حەفتە ئەگەر هیچ وەاڵمێک نەبوو ،بەرنامەی سێ رۆژ مانگرتنمان دەبێ.
 ئەوەی دەنگ دەدا خۆبەخۆ ئەندامی سەندیکایە .فەرموو دەست هەڵێنن.دوو پاسەوانەکەی موهەندێس و چایچییەکە دەستیان بەرز نەکردەوە .ئەوانەی دیکە کە دەمانزانی
سیخۆری موهەندێسن .بۆ ئەوە کە ئاشکرا نەبن ،دەستیان هەڵێنا.
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دڵێ رازی و دڵێ ناڕازی کۆبوونەوە دوایی هات.
 کاک فایق بۆچە خوەت نەوکرد؟ تاقەتی خۆ بەگرتندانم نییە .ئەوانە بیانگرن زوو بەریاندەدەن .من بمگرن باسی سەرە .هیوادارم وانەبێ ،بەاڵم...
 ئەی ئەگەر ئەزانی واسە ،بۆچە ئەم گشتە هەوڵتە بۆی دا. ئەمە ئەزموونە کوڕم .دەبێ بیکەن با هەست بە هێزی خۆیان بکەن.هەڵماتەکانی لە پاڵ یەک دانا.
 بڕوانە ئەمانە بە رواڵەت بەیەکەوەن .بەاڵم...یەک هەڵماتی لە مشتدا راگرتبوو .بەوە لەوانی دیکەی دا .هەموو باڵو بوونەوە .دوایە جامۆڵەیەکی
هەڵگرت کردنیە ناو جامۆڵەکە و بەو دانە لێیدان .هیچیان لێ نەهات.
 بە یەک زەربەت تێکدەچن .ئەگەر لە ناو زەرفێکدا نەبن .ئەمە تەنیا بۆ ئەم کرێکارە بێئەزموونانە نییە .وا دایبنێ هەر کام لەم هەڵماتانە حێزبێکە و ئەم جامۆڵەش جەبهەیە .دیارە
ئەگەر خەڵکیان لەگەڵ نەبێ و خەڵکەکە سازمان نەدرابن .جامۆڵەکەش دەشکێ.

حەفتەیەک دواتر بە نووسراوە مانگرتنی رۆژی سێشەممە راگەیەندرا .لەو ماوەیەدا موهەندێس بە
هەموو شێوەیەک تووڕەیی خۆی نیشان دەدا .کەسی نەدەدواند .سەگەکانی بەردابووە گیان کرێکارەکان
بەجنێو و التاو و دانانی کاری قورس ئازاری دەدان .خواردن ببوو بە برنجی رووت .کرێکاریش بە
سفارشی بەرپرسانی سەندیکا کە گوتبوویان بیانوو مەدەنە دەستیانەوە ،دانیان بەخۆدا دەنا و تووڕەیی
خۆیان بەسەر کارەکەیاندا دەشکاندەوە .چایچی بازاڕی گەرم بوو .فایق پێی گوتبوو ،چای بە خۆڕایی بدە
بە کرێکارەکان ،دوایە وەرە پارەکەی لە من بستێنە .بەاڵم بە کەس مەڵێ .بیدرکێنی ملت دەشکێنم.
رۆژی سێشەم خۆر بە تەواوی هەڵنەهاتبوو ،ئەمن چوومە دەرێ دەمووچاو بشۆم ،دیتم یەک مینی بووس
پڕ لە پاسدار لە نێو مەیدانەکە راوەستاوە .خۆم تێنەگەیاند .گەڕامەوە بە فایقم گوت.
 ئای لەو سەگبابانە .دەستیان پێش خستووە .بڕۆ بە شەوزەب بڵێ کرێکارەکان با لە مەیدان کۆنەبنەوە .بڕۆن لە شۆنی کارەکەیان دانیشن و کار نەکەن.
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موهەندێس دیاری نەبوو .هێشتا نەهاتبوو .کریکارەکان سەر خۆیان داخست چوونە شوێنی کارەکانیان.
پاسدارەکان وەیانزانی مانگرتن نەکرا .سوار بوون ،رۆیشتن .نیوەڕۆ خواردن نەدرا .چەند کەس لەگەڵ
مینی بووسەکە رۆیشتن لە دێهات نان و ماستیان کۆ کردەوە ،دابەشیان کرد.
ئەو رۆژە موهەندێس نەهات .رۆژی دووهەم و سێهەمیش بە هەمان شێوە مانگرتن بەردەوام بوو و
ئاشپەزخانەش بە دەستووری موهەندێس داخرابوو.
دوای سێ رۆژەکە ،کار بەڕێکەوتەوە و موهەندێسیش پەیدای بووەوە و دەستی کرد بە گوڕاندن بە
سەر مێعماردا کە بۆ کارەکە نەچووەتە پێش .وەکوو بڵێی ئەو ئاگای لە مانگرتن نەبووە .رۆژی دواتر
بانگی چوار ئەندامی بەڕێوەبەری سەندیکای کرد کە کرێکاری سادە بوون لە بەشە جیاوازەکاندا .هەر
چوارکەسیانی دەرکرد.
 هەتا پارەی ئەو چەند مانگەمان نەدەی ناڕوین. دەبووا بە ئاگاداری سەندیکا بێ. دەستی پێکرد ئەو سەگبابە.کرێکارە دەرکراوەکان کاریان بە جێ نەهێشت .سەندیکا نامەیەکی بە دژی بڕیاری موهەندێس
نووسی و ناردی بۆ ئێدارەی کار و شێرکەت و دووپاتی کردەوە کە حەفتەی داهاتوو مانگرتن بەردەوام
دەبێ.
رۆژی شەممە بەر لە نیوەڕۆ ماشینێکی پاسدار هات .سێ ئەندامەکەی بەڕێوەبەری سەندیکا کە
سەرکاریگەر بوون و دەرنەکرابوون ،بانگ کران بۆ دەفتەر .پاش چارەکە سەعاتێک هەر سێیان کەلەبچە
کراو سوارکران و بران.
داوایان لێکردبوون مانگرتنەکە وەرگرنەوە ،قەبووڵیان نەکردبوو .ئێوارە فایق سەرکاریگەرەکان و
شۆفێرەکانی بانگ کرد بۆ چای خواردن.
 مریشک سەری ببڕی پەلە قاژەیەک هەر دەکا .مانگرتن دەبەینە پێش فەرمانداری.رۆژێک بۆ رازیکردنی کرێکاران و دووشەممە لە پێش فەرمانداری بووین .بارانێکی بە لێزمە دەباری.
کۆت و چاکەتمان دەرهێنابوو بە سەرماندا دابوو .پێشتر هێزی تایبەت لەوێ ئامادە بوون و چاوەڕوانی
دەستوور .بەردانی زیندانییەکان و بردنەوە سەرکاری کرێکارە دەرکراوەکان لە لیستەی داوخوازییەکان
زیاد کرابوو.
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چوار ئەندامە دەرکراوەکەی سەندیکا و مێعمار چوونە نێو فەرمانداری .نزیک بە دوو سەعات باران
دەیکوتاین و چاومان لەو دەرکە بوو کە ئەوانی پێدا چووبوونە ژوورەوە.
هاتنەوە .مێعمار لەسەر پلیکانەکە راوەستا و ئاکامی وتووێژی لەگەڵ فەرماندار راگەیاند.
 ئەم پرۆژەیە بۆ دەوڵەت زۆر گرینگە و ئێمە بایەخمان بە کێشەکە داوە و تەنانەت وەزیرئاگادارە.
سەری مانگ مووچەی دوو مانگ دەدرێ و مانگی داهاتووش هەموو مووچە دواکەوتووەکان
سەروبەر دەکرێ .ئەم چوار کەسە دەچنەوە سەرکار ،بەاڵم ئەو سێ کەسەکە نەختێکی پێدەچێ.
بۆ جلوبەرگ و ئەمانەش لەگەڵ ئیدارەی کار و شرکەت قسە کراوە و هیوادارین بەم زووانە
جێبەجێ بێ.
ئێوەش دەبێ کۆتایی بە مانگرتن بێنن .سەندیکاکەشتان هێشتا الی ئێمە بە رەسمی نەناسراوە.
هەر لە خاڵی یەکەمدا ،کرێکاران دەستیان کرد بە باڵو بوونەوە ،دیار بوو تەنیا شتێک کە بۆیان
گرینگ بوو ،پارەکە بوو.
لە هاتنەوەدا مێعمار بە فایقی گوتبوو :فەرماندار دەیگوت بەرپرسی گشتی شێرکەت البراوە.
 ناردوویانە شوێنێکی چەورتر. بۆ موهەندێسیان ال نەبردگە کە ئەمانە گشتی ها لەژێرسەر ئەوا؟ موهەندێس بە سەرۆک کۆماریش ال نابرێ .ئەو نوێنەری سوپایە.سەری مانگ مووچەی دوو مانگ درا .سێ زیندانییەکەش هاتنەوە .بەاڵم هەموو ئەوانە کە خەڵكی
خۆجێێ بوون و شەوانە دەڕۆشتنەوە ماڵی خۆیان کە بە مێعمار و ئەندامانی بەڕێوەبەری سەندیکاوە
دەبوونە شەست و سێ کەس ،هەموو پارەکەیان درا و بێکار کران.
چ بکەین چ نەکەین ،مێعمار گوتی :بە پێی قانوون ئەوان مافی دانان و دەرکردنیان هەیە .هیچ
ناکرێ .ئەو شەوە ئێمە میوانی مێعمار بووین بە خواردنەوە و مریشکی برژاو و بەیانی هێشتا ئەو
نەڕۆیشتبوو ،دوو پاس گەییشتنە کارگە .پەنجا کرێکار و مێعمارێک لێێ دابەزین .دواتر زانیمان هەموو
خەڵكی الی قەزوێن و هەمەدان و بیجاڕن.
 پیالنەکە دەبینی کاکە ژیان .نۆبەی ئێمەش دەگا .بەاڵم مانگێک یان زۆر بخایەنێ مانگونیوێکیدیکە زستانە و هەمووی دادەخرێ .ئەوە کە موهەندێس تۆی ناردووەتە بەردەستی من فێری
کار بە جەرەسەقیلەکە ببی ،بۆ لە کۆڵکردنەوەی منە.
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 جا منیش ئەیژم نایکەم. جارێ وەرە فێری ببە ،لە شوێنی دیکە بەکارت دێ.رۆژێک دواتر مشاورێکیش بۆ یارمەتی موهەندێس ناردرا .ئەمەیان بەڕاستی ئەندازیار بوو .دەەیزانی
چی بە چییە و لەگەڵ مێعمارە تازەکەدا فشارێکی توندیان خستبووە سەر کرێکارەکان و هەر ئەوەندە بوو
وەبەر قامچییان نەدەدان.
کرێکارە تازەکان دابەش کرابوون بە سەر خانووەکاندا ،خانووەکانی ئۆردوگا بۆ ئەو هەمووە کرێکارە
ساز نەکرابوو .پێشتر نیوەی زیاتری کرێکارە خۆجێێەکان دەچوونەوە ماڵ خۆیان .ئێستا ژوورێکی چوار
کەسی حەوت ،هەشت کەسی تێی خزابوو .یەیکیشیان دابوو بە ژووری ئێمە .دانەی لەگەڵ ئێمە
نەدەکواڵ .شەوان دەچوو بۆ الی هاوشارییەکانی بۆ تریاک کێشان .درەنگانێک دەهاتەوە و هەتا بەیانی
خۆی دەخوراند.
خۆرەتاوی زەردی الی ئێوارەی پاییز خەریک بوو لە قەلەپۆپەی چنارەکان دەکشایەوە .بۆنی
گەاڵخەزان بێشەکەی پڕ کردبوو .گەاڵکان لە ژێر پێی من و فایقدا خشەیان دەهات .فایق باسی
هەلومەرجی رۆژانی دووری دەکرد.
 حێزبەکانی ئێمەش ئەوکات هەر وەکوو ئەم کرێکارانە بێ ئەزمون و نەکردەکار بوون .خەڵكیاننەدەناسی ،لەگەڵ خەڵک نەژیابوون .رێبەرەکانیان ،یان لە زیندانەوە هاتبوون یان لە زانکۆوە یان
لە دەرەوە هاتبوونەوە.
لەپڕ قیژەی کچێک هات ،بەرەو دەنگەکە هەاڵتین .لە دوورەوە موزەفەرم دیت .ئەویش هەر ئێمەی
بەدیکرد ،فیکەیەکی لێدا و هەاڵت .چووینە پێشترەوە .غەزەنفەر لەگەڵ کچی چایچییەکە چنگەپرچێ بوو.
وەک بیەوێ زۆر بگیری بکا .کراسی کچە دادڕا بوو و دەیقیژاند .فایق نەڕاندی.
 ئەوە چ دەکەی سەگی سەگباب.غەزەنفەر هەاڵت و فایق بە دویدا .منیش چوومە الی کچەکە کە یارمەتی بدەم کراسەکەی کۆ
کاتەوە .بە دەست یەخە دادڕاوەکەی گرت و بە گریانەوە هەاڵت بۆ ماڵەوە.
فایقم دیتەوە بەاڵم ئەو دووانە خۆیان بزر کردبوو.
 -وەرە لە هەرکوێ بن دێنەوە.
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هاتینەوە نێو خانووەکان دەبینین هەردووکیان لە سەر دوو کورسی کە هەموو کاتێک لە پێش
دەرکەی ماڵەکەی خۆیان دایاندەنا ،دانیشتوون .چووینە پێشێ .غەزەنفەر هەستا .فایق چەکێکی وەهای
لێیدا کوترایەوە بەسەر کورسییەکەدا .راپێچی کرد و لە ژێر پێنا .موزەفەر چەقۆی دەرێنا ،من بە فەنی
جۆدۆ قفڵم کرد .سپاس بۆ سیروان کە ئەوەی فێکردین .چەقۆ لەدەستی بەر بووەوە .سێ چوار
مشتەکۆڵەم لە سەروچاوی دا خاو بووەوە .بەرمدا ،هەاڵت .فایق ئەوی دیکەی وا لێ کردبوو نەیدەتوانی
راست بێتەوە .بە جێمان هێشتن.
 ئەوەتان لەبیر بێ ،جاری دیکە ملتان دەشکێ.چایچی و ژنەکەی بەڕووی خۆیان نەهێنا .یان لەبەر ئابڕوو چوون ،یان لە ترسی دەرکردن .بەیانی بەر
لەوە بچینە نێو کارگە ،چایچی هات ،گوتی موهەندێس بانگتان دەکا .هەموو شەوەکە فایق نەنووست و
یەک ووشەشی بە زاردا نەهات.
موهەندێس و مشاورەکەی ناوچاو گرژ دانیشتبوون .پاش نەختێک تۆپ و تەشەر.
 دەزانن ئێرە شوێنی شەرارەت نییە .هەر ئێستا تلەفوون بۆ پۆلیس دەکەم. لە پۆلیس مەمان ترسێنە .ئێمەش باسی ئەوە دەکەین کە ئەو خوێڕییانە چییان کردووە .باسیشەوانی هەینیش دەکەین.
مشاور بە پرسیارەوە تەواشای دەکردین .بەاڵم موهەندێس شل بووەوە .نەیویست قسەکە درێژەی
پێی بدرێ و مشاورەکەی تێیبگا.
 باشە ئەمە ئاخر جار بێ .دەنا... بەو خوێڕییانەش بڵێ ئاخر جاریان بێ ،دەنا خراپتر دەبینن.ناوچاوگرژی و بێدەنگی فایق سێ رۆژ بەردەوام بوو .بۆ نیوەڕوانیش نەدەهاتە سالۆنی نان خواردن.
یەک رۆژی چوو بۆ شار و دوای نیوەڕۆ هاتەوە .هیچی نەگوت کە بۆ چووە و چی کردووە .منیش
نەمپرسی .لە کابینی جەرەسەقیلەکەش هەر بە ئیشارە هێندێ شتی بە من نیشان دەدا.
رۆژی سێهەم سەعاتێک مابوو بە دەستکێشان لە کار .هەموو رۆژێک ئەو کاتە موهەندێس و
دۆڵکەکانی بۆ سەرکێشی نێو کارگە دەهاتن.
تەختە بتۆنێکی دوو تۆنییان لە جەرەسەقیل بەستبوو ،هەڵیهێنا ،گوڕاندی!
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دەرکەم کردەوە و یەک دوو پلە زیاتر نەهاتبووم دیتم نەقالەی جەڕەسەقیلەکە بە توندی سووڕا و
لەپڕ تەسمەکەی بە تەواوی ئازاد کرد .بتۆن بە هەموو هروژمییەوە کەوتە زەوی و هاوار بەرز بووەوە.
من مات ببووم .پاڵی پێیەوە نام .نەم گوت بڕۆ ،خێراکە.
گەییشتمە سەر رووداوەکە .لە هەموو الیەکەوە خەڵک بە رفان دەهاتن.
 یەکێک بچێ تلەفوون بکا بۆ ئامبواڵنس! مشاور بوو هاواری دەکرد. فایق لە کابین نییە .یەکێک بچێ ئەو بتوونەی هەڵێنێ.چایچی زەرد هەڵگەڕا بوو ،باوکەڕۆی دەکرد.
 کێ بووەتە ژێرەوە؟ مێعمار پرسی. موهەندێس و برادەرەکانی.گڤە گڤی گوێم دەستی پێکرد ،زانیم هاکا سەرێشە گەییشت .چووم بەرەو خانووەکەمان.
بلوێرەکەی فایق بە دیوارەوە نەمابوو ،هەڵماتەکان پژابوون بە نێو ژوورەکەدا .لە باتی یەک ،دوو
قورسم خوارد و راکشام .نەمدەزانی بیر لە چ بکەمەوە .بۆ فایق ،بۆ ...خەو و بەیار گوێم لە فیقە فیقی
ئامبواڵنس بوو.
نازانم چەندە نووستبووم ،دەرکە بە هرووژم کرایەوە .وەمزانی هاومەنزڵەکەمانە .پۆلیس بوو.
 فایق لە کوێیە.نێو لەپم نیشاندا بێ ئەوە کە هیچ بڵێم .کەلەبچەیان کردم.
سێ رۆژ لێدان و کوتان و ئەشکەنجە .یەک پرسیار زیاتریشیان نەبوو" .فایق لە کوێیە ".دیارە هێندێ
پرسیاری دیکەش کە هەمووی هەر دەگەڕایەوە سەر ئەوە کە لە فایق دەگەڕن.
ئاخری گوتم:
 باشە پێم ناڵێن فایقتان بۆ چییە؟ چۆن بۆ چیمانە،؟ سێ نەفەری کوشتووە. ئەو نەیکوشتووە ،من کوشتوومە .من لەسەر جەرسەقیلەکە بووم .من تازەکارم لە دەستمدەرچوو .هیچ قەستم نەبوو.
 ئەی ئەگەر ئەو نەبووە ،بۆ هەاڵتووە.92

 رەنگە بەو شێوە بەسەر خۆیدا هێنابێ کە کارەتان بە من نەبێ. عەزیزی مسری یان برای باوکتە .ئەم درۆیانە بە گوێ ئێمەدا ناچێ .تۆش دەتەوێ بەگەردەنبگری کە ئەو رزگار کەی.
 ئەوە نییە من خۆم دەڵێم من بووم .هەموو دەزانن من بەردەستی فایق لەسەر جەرەسەقیلەکەکارم دەکرد.
پێم وایە بەو ئاکامە گەییشتن کە هەرنەبێ قاتڵێکیان لەبەر دەستە و ئەم پەروەندە لە کۆڵ خۆیان
دەکەنەوە .دوایە تەحویلی سپای پاسدارانیان دام .ئەوان لە ئەنگیزەی سیاسی دەگەڕان .منیش نیشانم دا
تەقەی سەرم تێ و مناڵە هەتیوێکی بێ کەس و کارم و فایقیش هیچکات باسی هیچی بۆ نەکردووم.
دوای سێ مانگ ناردمیانە دادگا .چارەکێکی نەخایاند .ئێعدام و حەفتاوپێنج زەربەت قامچی لە سێ
نۆبەدا .پێم وایە فایقیان هەر نەدیتەوە.
دوای لێدانی قامچییەکان .دوو ساڵ لەمەوبەر هێنامیانە ئێرە.
*
ئەو شەویش هەمان خەونی گۆرین دووپات بووەوە.
زریانێک بەسەر شاردا هەڵیکردبوو ،خەڵکی خزاندبووە نێو مااڵن و کوچە و کۆاڵنی گزک دەدا .لە
دەور مەیدان کردبوویە گەردەلوول و بە دەور پەیکەرەکەدا دەخوالیەوە .کچێکی کراس دادڕاو لە نێو
گەرەلوولەکەدا دەیقیژاند .

دوو کەس باڵیان گرتبووم .روویانم نەدەدیت .لە ریزە پلێکانێکەوە کە کۆتاییەکەی لە نێو مژدا ون
ببوو ،سەر دەکەوتین .هەر دەڕویشتین و کۆتایی نەدەهات .لەپڕ گەیشتینە مەیدانێک .پڕبوو لە خەڵک ،بە
نێو خەڵکەکەدا بردمیان .مژ بەسەر مەیدانەکەدا کشابوو .چاوخانەکانی خەڵکەکە بەتاڵ بوو ،گلێنەی تێیدا
نەبوو .وەکوو دوو چاڵی رەش .هەرا بوو ،دەنگی قیژە و گریانی منداڵ تێکەڵی دەنگی گۆرانی حەسەن
زیرەک ببوو .چاوانی منداڵەکان ساق بوون .تەنافێک بە دارێکەوە هەاڵوەسرابوو .دارەکە وەکوو بە
ئاسمانەوە بەسترابێتەوە ،پایەکەی لە نێو مژەکەدا دیار نەبوو .منیش دەڵێێ بەسەر هەوراندا دەڕۆیشتم،
هەستم بە زەوی ژێر پێم نەدەکرد .ترپەی دڵی خۆمم دەبیست.

سێ پلێکان و چوومە سەر کورسییەک .چاوم بە دیتنی ئەو هەموو خەڵکە کە هاتوون بۆ دیتنی من،
روون بووەوە .من ئەوەندە خۆشەویست بووم و نەمزانی بوو ،یان هاتبوون بۆ دیتنی مەرگ .ئەمانە دایمە
لەگەڵ مەرگ دەژین.
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لە دوورەوە لە ناو مژەکەدا ئەسپەنجیر سمی دەکوتا و سەری رادەوەشاند .فایق جڵەوەکەی گرتبوو.
چاویان بەستم ،بەاڵم من هەر دەمدیت .دیتم ئامە لە سووچێک راوەستابوو ،راست وەکوو
راوەستانەکەی ئێوارانی لە بەر دەرکە ،کاتێک چاوەڕوانی هاتنەوەی من دەبوو .باڵی کردەوە لە باوەشم
گرێ ،حیلەی ئەسپەنجیرم بیست .ژێر پێم بەتاڵ بوو ،ئەو شەو هەورەکانی خەونەکەم سوور بوون،
نگابانە درێژە ناشیرینەکە دەرکە دەکاتەوە و روو بە من سەر دادەتەکێنێ .لەگەڵی دەڕۆم .ئەفسەر
نگابانەکە کاغەز و قەڵەمم لە پێش دادەنێ .وەسییەت .تاوێک مات دەبم ،بۆ کێ بنووسم؟ من کەسم
نییە.
*

شەقەی کرانەوەی دەرکە هات .سەرم هەڵێنا ،لە پەنجەرەچکۆلەی بن میچەکەوە بۆڵێڵەی بەیانیم
بەدیکرد .دوو سەرباز و نگابانە ناشیرینەکە لەبەر دەرکە بوون .ژیان هەستا ،بێ کە هیچ بڵێ باوەشی پێدا
کردم و لەگەڵیان رۆیی .الی نەکردەوە بۆ جاری ئاخر چاوە جوانە پڕ لە شەوقەکانی ببینم.
ئای ژیان خەونەکەت نەهاتە دی .کەس لە حەوشی زیندان نەهاتبوو بۆ تواشای کوشتنی ئەسپەنجیر.
نگابانەکە کاغەزێکی هێنا گوتی :وەسییەتی کرد ئەوە بدەین بە تۆ .وەسییەتنامەکەیەتی.
لە یەک دێڕدا نووسیبووی:
"کەماڵ گیان ئاگات لە سەفورا بێ".
هەر ئەو رۆژە الوێکی تێکشاویان لە باتی ژیان هێنایە ژوورەکەوە .بە سەر ئەژنۆ دەڕۆیشت.
 من نێوم هیوایە ،ئەتۆ نێوت چییە؟ ئاوات. لەسەر چی گیراوی؟ پێشمەرگە بووم.***
تەیفوور پاییزی ٢٠١٨
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