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مۆنیكا!

ك. د. ئازاد
)سەقز(

بــە  تایمــز،  پانســیۆنی  لەنــدەن شــەقامی پاســتۆر، كووچــەی ڕۆزا،  لــە ئەدرەســەكەم نووســرابوو: 
تەیلــەر! ســوزان  مــەدام  سەرپەرشــتی 

ئەدرەسەكەم بە تەكسی دا و دوای چارەكێك لە بەردەم پانسیۆنەكەدا بووم.
ماڵێكی دوو نهۆم، چكۆلە و شێوە شیرین!

درگای دەرەوە ئاوەاڵبــوو. وەژوور كەوتــم. ژنێكــی كەمێــك گۆشــتن لــە پشــتی مێزێــك لــە ناوەڕاســتی 
هۆڵەكــە دانیشــتبوو.

- فەرموو!
- مەدام تەیلەر؟

- بەڵێ!
- منیان ناردووە بۆ ئەم پانسیۆنە! ناوم ئاران...

- هم!
نامەی زانکۆم دایە و بێ ئەوەی سەیری بكات خستییە ناو مێزەكەی!

هەستا و بۆ نهۆمی سەرەوە وەپێشم كەوت!
- ئەمە دیوی تۆیە! بۆ خۆشووشتن و كاری ئاویش لەم الیە كەڵك وەردەگری!

)ئاماژەی بۆ الی ڕاستی دااڵنەكە كرد!( شەوانە سەعات هەشت شێو دەخورێ!
كلیلی دیوەكەی دامێ و خۆی ڕۆیشتەوە خوار!
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چوومــە ژوور! دیوێكــی ڕازاوە، چــوار مەتــر لــە 
ــە  ــەو ل ــوو. تەختێكــی خ ــر دەب ــج مەت نزیكــەی پێن
گۆشــەیەك بــە نوێــن و بانــی جــوان! كۆمێدییەكــی 
پەنجــەرەی  دیــوار گیــراو،  لــە  ڕەنــگ گوێــزی 
گوڵینگــەدار،  ســەڵتەنەتی  پــەردەی  بــە  گــەورە 
تەلەڤزیــۆن، زیلــوو، مافوورێكــی ســێ بــە چــوار 

و.. چەنــد كەلوپەلــی تــر!
- لە سەریشم زیادە!

بە دەنگی بەرز گوتم. خۆشم پێم سەیر بوو!
ئەوانــەی لــە واڵتانــی غەیــری ئینگلیــزی زمانڕا 
دەهاتــن دەیاننــاردن بــۆ پانســیۆنە چكۆلــەكان تــا 
ــری  ــدا فێ ــاوەن ماڵ ــر و خ ــی ت دەگــەڵ خوێندكاران

زمانــی ئینگلیــزی بــن و خۆیــان ڕابێنــن!
ــەو  ــر ل لەگــەڵ مــن چــوار كــچ و دوو كــوڕی ت
ــەوەم  ــی شــێو خــواردن ئ ــوون! شــەو كات پانســیۆنە ب

ــۆ دەركــەوت! ب
كچــەكان خەڵكــی مەراكــش، هیندســتان، توركیــا 
و یۆنــان بــوون. كچــە مەراكشــییەكە ناوی جەمیلە، 
هندییەكــە ڕۆمــا، توركەكــە جەیــان و یۆنانییەكــە 

نــاوی ماریــا بــوو!
كــوڕەكان یەكیــان عــەرەب بــوو بە نــاوی ئیبراهیم، 
خەڵكــی لبنــان و ئــەوی تریــان نیــكا خەڵكــی 
بــووم.  ئێرانــی  كــوردی  منیــش  بــوو!  ڕۆمانیــا 
لــە زانکــۆی ئێكســفۆرد لــە شــاری ئێكســفۆرد 

پزشــكیم دەخوێنــد! 
ئــەم حــەوت كەســە لــە پانســیۆنی مــەدام ســوزان 

تەیلــەر بوویــن!
دوو دیــوی تریشــی مابــوو كــە تــا ماوەیەكــی 
زۆر خاڵــی بــوون. یەكێــك لــە دیــوەكان بەرانبــەر 

دیوەكــەی مــن بــوو.
ڕۆژانە بە پاسەكەی زانکۆ دەچووم و دەهاتمەوە!

*     *     *
شــەو، بــۆ خواردنــی شــێو چوومــە خــوار. هەمــوو 
هاتبــوون. دەگــەڵ هەموویــان تەوقــەم كــرد. كــە 
قســەمان دەكــرد زۆر جــار داوام دەكــرد كــە هێواشــتر 

بدوێــن، یــان بــۆم دووپــات وەكــەن! ئەوانیــش وەك مــن 
وابــوون. هــەر ئــەوە زۆر لێكــی نزیــك دەكردینــەوە!

زۆر شــەوان تــا درەنــگان الی یــەك دەماینــەوە و 
قســەمان دەكــرد. مــەدام ســوزان تەنیــا بوو و دەگەڵ 
ژنێكــی چێشــتلێنەر كــە ئەویــش لــەو شــارە كەســی 

نەبــوو، شــەوانە لــە نهۆمــی خــوارەوە دەخەوتــن. 
*     *     *

هــەر مانگــی یەكــەم هەســتم كــرد لــە قســەكردندا 
شــارەزاتر بــووم. ئــەوەش لــە زانکــۆ بــۆم دەركــەوت 
كــە مامۆســتایەكم ڕێگــەی دام لــە ســەر پزیشــكیی 
خۆماڵــی نــاو كــوردەواری قســە بكــەم! نزیكــەی 
نیــو ســەعات قســەم كــرد و هەمــوو هاوپۆلــەكان و 
ــێ  ــان پ ــز زۆری ــۆرا لۆیی ــە دوكت ــتاكەم، وات مامۆس

خــۆش بــوو!
دوای تــەواو بــوون یەكێــك لــە هاوپۆلەكانــم بــە 
نــاوی مۆنیــكا كــە كچێكــی هۆڵەنــدی بــوو، هاتــە 
ــاوەش گــرت  ــەڕی خۆشــییەوە منــی دەب الم و بەوپ

و پێــی وتــم:
- ئــاران! زۆر حــەز دەكــەم زیاتــر دەگەڵ پزیشــكی 

ســوننەتی)خۆماڵی( واڵتی تۆ ئاشــنا بم!
منیش بە گاڵتەوە وتم:

ــە دەگــەڵ مــن  - دەی باشــە باشــترین كار ئەوەی
بێــی بــۆ واڵتەكــەم!

- زۆر باشە! هەر دێم!
هــەر لــە ســەرەتاوە وەم دەزانــی مۆنیــكا بــە گاڵتــە 
دەڵێــت، بــەاڵم هــەر كاتێــك كــە یەكترمــان دەدی 

دووپاتــی دەكــردەوە:
- كەی بچین بۆ واڵتەكەی تۆ؟
منیش هەموو جارێ دەمگوت:

- كە چووم پێت دەڵێم!
مۆنیــكا كچێكــی ســپی پێســت، چــاو ســەوزێكی 
پــڕ ڕەنــگ و قــژ زەردێكــی ئاڵتوونــی و ڕووخــۆش 
بــوو! هــەر جارێــك پێدەكەنــی ســەرگۆناكانی چــاڵ 

دەبوون!
زۆر ئاســایی وەك ئــەوەی بڵێیــت چەنــد ســاڵە 



23 ژ )٢٧٦/٢٧٥( ٥/ ٩ - ١٠/ ٢٠٢٠

دەمناســێ ســەری دەخســتە ســەر شــانم و دەســتی 
دەگرتــم و هەمــوو جــارێ كــە دەیدیــم باوەشــی پێــدا 

دەكــردم.
- ئاران! تۆ كوڕێكی زۆر ڕەزا شیرینی!

منــی خۆرهەاڵتــی! هەمــوو جارێــك كــە مۆنیــكا 
لێــم نزیــك دەبــووەوە، گــڕم دەگــرت! هەســتم دەكــرد 
لــە ســەر هــەوران ســوارم و بــە ئاســماناندا هەڵدەفــڕم! 
بــۆ مــن ئــەو كارانــەی مۆنیــكا ئاســایی نەبــوو! 
مــن لــە واڵت و فەرهەنگێــك ڕاهاتبــووم كــە كــچ 

پاوانێكــی قەدەغــەی نەریتــەكان بــوو! 
باشــترە،  ئێمــە  ڕەوشــتی  و  ئــاكار  نەمدەزانــی 
یــان بــێ پەروایــی و بــێ دەربەســتی ئــەوان! مــن 
زۆریــش  بــووم.  خۆرهەاڵتــی  الوی  كوڕێكــی 
ــرد  ــە دڵ حــەزم دەك ــووم. ب ــەكان ب دەربەســتی نەریت
كــە مۆنیــكا ئــەو كارانــەی عاشــقانە دەگــەڵ كردبــام 
نــە وەك هەڵســوكەوت و نەریتــی ئاســایی واڵتــی 

خۆیــان!
لــە پانســیۆن زۆر جــار مــەدام تەیلــەر بــۆ تەلەفۆن 

بانگــی دەكردم:
- ئاران تەلەفۆن؟

بە هەڵەداوان هەڵدەهاتم.
- لە كوێوەیە؟
- كوردستان!

زۆر جارانیش دەیگوت:
- باشە باشە! وا ڕامەكە! مۆنیكایە!

*     *     *
لــەو  مــن  و  دەبووینــەوە  نزیــك  تاقیــكاری  لــە 
ماوەیــەدا دەگــەڵ خۆشــم بــە ئینگلیــزی قســەم 
دەكــرد تــا جــوان ڕابێــم و هیــچ گرفتــم نەبــێ!

ئێوارەیــەك كــە گەڕامــەوە بــۆ پانســیۆنەكەمان، 
دیــم دیوەكــەی ڕووبــەڕووی مــن ئــاوەدان كراوەتــەوە 

ــەوێ نیشــتەجێیە! و كچێــك ل
ــەرز و ڕەزا  ــااڵ ب ــە هــات! جــوان و ب شــەو كچەك

ــوو. دەگــەڵ ئێمــە شــێوی خــوارد. شــیرین ب
ــی  ــەس هیچــی نەگــوت. دوای ــێو ك ــاش ش ــا پ ت

مــەدام ســوزان لێــی پرســی:
- لە كوێڕا هاتووی؟

ــە  ــەو شــۆخە ل ــن بزانیــن ئ هەمــوو بێدەنــگ بووی
ــووە. ــوە هات كوێ
- لە عێراق!

مادام تەیلەر پرسیاری كرد:
- كە وایە عەرەبی؟ 

- نا من كوردم!
تــا وتــی كــوردم، هەمــوو ڕوویــان لــە مــن كــرد و 

تێكــڕا وتیــان:
- ئۆی! چاوت ڕۆشن ئاران!

لــە خۆشــییان شاگەشــكە بــووم! هــاو زبانێــك لــە 
ــراو و  ــەر زۆر چــاوەڕوان نەك ــۆ مــن ه ــەت! ب غورب

ــوو. زۆر خــۆش ب
كچەكە وەرگەڕاوە و بە ناباوەڕییەوە سەیری كردم:

- تۆش كوردی؟
- بەڵێ ناوم ئارانە!

- منیش ناوم بەیانە!
كــچ و كــوڕەكان هەریــەك چوونــەوە دیوەكانــی 
خۆیــان و مــن و بەیــان تــا درەنــگان بــە یەكــەوە 
قســەمان كــرد. هاوزمانێــك لــە غوربەتــدا خــۆی 

خوداییــە! نیعمەتێكــی 
ــە  ــە لەندەن زانیــم خەڵكــی هەولێــرە و دوو ســاڵە ل
لــەو  هــەر  ئەویــش  دەخوێنــێ!  كۆمەڵناســی  و 
زانکۆیەیــە كــە مــن لێیــم دەمخوێنــد! واتــا زانکــۆی 
ئۆكســفۆرد! پێشــتر لــە پانســیۆنێكی تــر بــووە و...
ــم  ــی پێ ــارەی خــۆم دەمزان ــە ب منیــش هەرچــی ل

وت!
*     *     *

ــەرەو  ــە دوو ب ــان هەمــوو ڕۆژێ دوو ب مــن و بەی
ــە زانكــۆ  ــە ل ــن. هەمــوو جــارێ ك زانکــۆ دەچووی
ــە  ــە یــەك جــودا دەبووینــەوە، دەســتی دەگرتــم و ب ل
گەرمــی دەیگوشــی و دەیگــوت كــە ئێــوارە یەكتــر 

ــەوە! دەبینین
ڕۆژێكیــان مۆنیــكا چــاوی لێبــوو كــە مــن و بەیان 
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ــاش ڕۆیشــتنی  ــرد. پ ــر دەك ــە یەكت خواحافیزیمــان ل
بەیــان، هاتــە الم و وتــی:

- ئەو كچە جوانە كێ بوو؟
لــە قســەكانیدا هیــچ بەخیلــی و ناڕەحەتــی تێــدا 

نەبــوو و زۆر ئاســایی پرســیاری كــرد.
- كچێكی هاوزمانم! خەڵكی واڵتەكەی منە!

پرســیاری تــری نەكــرد و زۆر ئاســایی ســەرێكی 
بــۆ لەقانــد و هیچــی تــر!

زۆر پێــم خــۆش بــوو وەك كچانــی واڵتەكــەم پێــی 
ناخــۆش بــێ! یــان النــی كــەم تاریفــی جوانییەكــەی 

بەیــان نــەكات! یــان بەخیلــی پــێ بــەرێ!
*     *     *

پــاش تاقیــكاری، بــۆ ماوەی پازدە ڕۆژ پشــوویان 
پــێ داین.

قوتابییەكانــی واڵتــە نزیكــەكان چوونــەوە واڵتــی 
خۆیــان، بــەاڵم مــن نەمدەتوانــی.

كــە گەیشــتمەوە پانســیۆن دیــم بەیــان خــۆی ســاز 
كــردووە بڕواتــەوە هەولێــر!

ڕۆیشــتنی بەیــان الم خــۆش نەبــوو! دەمانتوانــی 
ئــەو پــازدە ڕۆژە بــە ئــارەزووی خۆمــان بە ئەوروپادا 

بگەڕێین!
- نایەی بچین بۆ هەولێر؟

- نــا بەیــان گیــان! بــۆ تــۆ باش نییە! كەســوكارت 
بــاش ناڵێــن! مــن نەریتی كــوردەواری باش دەزانم!

.......... -
*     *     *

- ئاران تەلەفۆن؟
بە هەڵەداوان هەاڵتم.

- لە كوێوەیە؟ كوردستان؟
- نا! مۆنیكایە!

مۆنیــكا داوای لــێ كــردم تــا بچیــن بــۆ هۆڵەنــدا. 
مۆنیكا زۆری پڕ كێشــی كرد و لەســەری ڕۆیشــت 

تــا ڕازی بووم!
*     *     *

لــە تــەواوی ڕێــگای ڕۆیشــتندا؛ چ بــە فڕۆكە و 

چ بــە تاكســی، مۆنیــكا وا خــۆی لــە مــن شــەتەك 
ــە  ــوو ئێم ــی واب ــن پێ ــەس دەیدی ــەر ك ــە ه ــوو، ك داب

ڕەنگــە ژن و مێــرد، یــان دوو دڵــدار بیــن!
زۆر جــار ســەری دەخســتە ســەر شــانم و متەقــی لــە 

خــۆی دەبڕی!
جارێكیــان پێــم وت: مۆنیــكا! لــە واڵتــی مــن 
هیــچ كــچ و كوڕێــك ئــاوا لێــك نزیــك نابنــەوە! 
ــن!  ــرد ب مەگــەر ئــەوەی دەزگیــران، یــان ژن و مێ
ئەویــش لــە خەڵوەتــدا نــە لــە نــاو ئاپــۆرەی خەڵكــدا!
دایــە قاقــای پێكەنیــن! وەك ئــەوەی قســەیەكی 
ــێ! ــاس كردب ــۆ ب زۆر خــۆش و پێكەنیــن هێنــەرم ب
- واز بێنــە ئــاران! ئێــرە ئەوروپایــە! واڵتــی تــۆ 

زۆر لــە پاشــە!
..... -

كە گەیشتینە هۆڵەندا، قۆڵی مۆنیكام ڕاكێشا:
- من بە چ ناوێك بە باوك و دایكت دەناسێنی؟

- دەڵێم هاوپۆل و دۆستمە!
- باشە ئەوان هیچ ناڵێن؟

دووبارە دایە قاقای پێكەنین:
- مــن كچێكــی سەربەســتم و یاســا ڕێگــەی 
هەمــوو كارێكــم پــێ دەدا و كــەس هەقــی نییــە 

بــكات! ســەركۆنەم 
- تەنانەت باوك و دایكیشت؟

- بەڵێ ئەوانیش!
*     *     *

گەیشــتینە شــاری هارلــم، زێــد و شــوێنی لــە 
مۆنیــكا! دایكبوونــی 

لــە ماڵــی مۆنیــكا، دایكــی زۆر ئاســایی دەســتی 
دەگــەڵ لێدامــەوە! زۆر باشــی ئینگلیــزی دەزانــی. 

باوكیشــی دەگــەڵ تەوقەكــردن لێــی پرســیم:
- خەڵكی كوێی؟

- ئێران!
- ها! ئێران! پشیلە و مافووری بە ناوبانگە!

مۆنیــكا دەســتی گرتــم و لەبــەر چــاوی بــاوك و 
دایكــی منــی ڕاكێشــا بــۆ دیوەكــەی:
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ــا دیوەكەمــت پــێ نیشــان دەم! بــە بــاوك  - وەرە ب
و دایكیشــی گــوت:
- شەو دەتانبینم!

من سەراپا نغرۆی ئارەق بووم!
- باشە مۆنیكا دایك و باوكت...

- بێ خەم بە كوڕە!
مــن  پانســیۆنەكەی  دیوەكــەی  وەك  دیوەكــەی 

وابــوو! بگــرە لــەو ئاڵۆزتــر!
كەمێك كتێبی لێبوو دەستم كرد بە سەیركردنیان. 
ــەی  ــد ئەلبوومــی وێن ــن، چەن ــۆ ســەرگەرمی م ب
منداڵیــی خــۆی و زەماوەنــدی دایــك و باوكــی بــۆ 

هێنام.
ــووم و  ــتانە ب ــەو ش ــەیركردنی ئ ــن خەریكــی س م
مۆنیــكاش وەك ئــەوەی كچێــك لــە دیوەكــەی بــێ 
نــەك كوڕێــك، دەســتی بــە جــل گۆڕیــن كــرد. منــی 
ڕۆژهەاڵتــی، نــەدی و بــدی، واقــم وڕمابــوو! هیــچ 
شــەرمی لــێ نەكــردم و خــۆی لــە بەرچــاوم ڕووت 

كــردەوە و جلێكــی نوێــی لەبەركــرد!
ــاو شــاردا  ــە ن ــن و ب ــا بچی ــرد ت ــی داوای ك دوای

بگەڕێیــن!
لــە گــەراژی ماڵــەوە ماشــێنی خــۆی هێنــا دەر و 

دوو بــە دوو ڕۆیشــتین!
*     *     *

ماینــەوە.  لــەوێ  ڕۆژان  دوازدە  مــاوەی  بــۆ 
شــارەكانی ئەمســتردام، ڕۆتــردام، هارلــم، الهــای 

تــر گەڕایــن. و زۆر شــوێنی 
باوكی مۆنیكا سەرپەرەستی كۆمپانیایەكی كڕین و 
فرۆشتن بۆ دەرەوەی واڵت بوو. دایكیشی مامۆستای 

زانكۆ بوو. هەر ئەو كچەشیان هەبوو.
شــەوانە تــا درەنــگان مۆنیــكا لــە دیوەكــەی مــن و 
الی مــن دەمایــەوە. كــە دەڵێــم دیــوی مــن، بڕیــاری 
مۆنیــكا ئەوەبــوو مــن لــە دیــوی ئــەو بخــەوم، بــەاڵم 
ــە تەنیــا لــە دیوێــك بــم. زۆر  مــن داوام كــرد كــە ب
ڕەحــەت و ئاســایی دەجوواڵیــەوە. وەك ئــەوەی ئێمــە 
دوو دڵــدار، یــان دوو خۆشەویســت بیــن. هەرچەنــد 

نــە مــن و نــە مۆنیــكا هیچمــان لــەو بــارەوە بــە یــەك 
نەگوتبــوو! مــن لــە بــەر شــەرم و مۆنیــكاش نازانــم! 

بــاوك و دایكیشــی هیــچ كاریــان پێمــان نەبــوو!
ئاخــر شــەوی مانەوەمــان لــە ماڵــی مۆنیــكا، 
داوای لــێ كــردم كــە بــۆ شــێو بڕۆینــە دەرەوە و 

وتــی: دەمەوێــت شــتێكی نهێنیــت پــێ بڵێــم!
شــەو دوای شــێو، دەســتی گرتــم و وتــی: ئــاران 

مــن زۆرم خــۆش دەوێــی!
من مابوومەوە تا چی پێ بڵێم!

- تۆ چی دەڵێی؟
- مۆنیــكا منیــش تــۆم خۆش دەوێ! وەك دۆســت! 
بــەاڵم بــۆ خۆشەویســتی، مــن پێویســتیم بــە كاتێكــی 

زیاتــر هەیە!
لە قسەی من نەڕەنجا، بەاڵم وتی:

- لە واڵتی ئێوە ڕەنگە كچ نەتوانێ خۆشەویستی 
خۆی دەربڕێ؟

- وا نییــە! بــەاڵم مــن غافڵگیــر بــووم! تــا ئێســتا 
كەســم خــۆش نەویســتووە! خۆشەویســتی الی ئێمــە 

یانــی پەیمــان بــۆ ژیانــی هاوبــەش و ئایینــدە. 
- الی ئێمــە وا نییــە! تــا هەركاتــێ پێمــان خــۆش 
بــوو بــە یەكــەوە دەبیــن و هەر كاتێكیش نەمانویســت 

لێــك جــودا دەبینەوە!
- ئێوە خۆشەویستی ناناسن!

- وەك ئێوەش زۆر...
ڕســتەكەی تــەواو نەكــرد، بــەاڵم دەمزانــی دەڵــێ: 

وەك ئێــوەش زۆر دواكەوتووانەیــە!
چونكــە الی ئــەوان هەركاتێــك پێــت خــۆش بایــە 
دەتتوانــی یەكێــك بــۆ ئــەو جــۆرە خۆشەویســتییە و 
بــۆ دەگــەڵ خەوتــن وەدۆزی! وەك ئێمــە خۆیــان بــە 

عەشــقەوە ســەرگەردان ناكــەن!
ئــەوان؟!  یــان وەك  باشــترە،  ئێمــە  )نازانــم وەك 
بــەاڵم دڵنیــام ئــەوان ســنوورێكیان لــە نێــوان عەشــق 

و هەوەســدا نییــە(!
ــدار  ــد ڕۆژەدا زۆر ویســتی وەك دوو دڵ ــەو چەن ل
دەگەڵــم وەبــزوێ و منیــش ئاوێزانــی بــم و ماچــی 
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ــەاڵم هەمــوو جــارێ خــۆم ڕادەگــرت! مــن  كــەم، ب
شــەیدای خۆشەویســتی الی خۆمــان بــووم! ئەویــش 
منــی وەك كوڕانــی الی خۆیــان دەویســت؛ كــە شــەو 
تــا بەیــان لــە جێگــەی خەویــدا بــێ و بەیانیــش، وەك 
نــە بایــان دیبــێ و نــە بــۆران هــەر یــەك شــوێن كاری 

خــۆی كــەوێ!
*     *     *

كــە گەڕاینــەوە، هێشــتا دوو ڕۆژی مابــوو زانکۆ 
وەكرێ. 

لە لەندەن من و مۆنیكا بە ساردی خواحافیزیمان 
لە یەك كرد و هەركامەمان چووینەوە بۆ پانســیۆنی 

خۆمان!
كــە گەیشــتمەوە، مــەدام ســوزان، مــژدەی پــێ دام 

كــە بەیــان هاتووەتەوە.
ــە مــەدام ســوزاندا كــرد و  ــە خۆشــیان باوەشــم ب ل

ــرد. ــم مــاچ ك هــەر دوو ڕوومەت
بــە  بــوو  مــن  دەنگــی  لــە  كــە گوێــی  بەیــان 
ــە خــۆی  ــێ پەروایان ــوارێ و ب ــە خ ــەداوان هات هەڵ
ــە باوەشــم هاویشــت! مــەدام ســوزان، كــە ئێمــەی  ل
ئــاوا بــە تامەزرۆیــی دی، چاوەكانــی پــڕ بــوون لــە 

فرمێســك!
- وەرن الی من قاوەیەك وەخۆن.

- باشــە! تــا تــۆ قــاوە ســاز دەكــەی ئێمــەش تۆزیك 
قســە دەكەین!

مــن و بەیــان چوویــن بــۆ دیوەكــەی ئــەو. زۆر 
قســەمان پــێ بــوو! ڕاســتییەكەی ئەگــەر بەیــان لــە 
لەنــدەن مابایــەوە مــن قــەت نەدەچــووم بــۆ هۆڵەنــدا!
پێشــتریش زۆر جــار جەیــان ویســتبووی لێــم نزیك 
ببێتــەوە و دەگەڵــی بچمــە دەرێ، هــەر جــارەی بــە 
بەهانەیــەك خــۆم پاراســتبوو. دەمــوت مــن پزیشــكی 
ــەو  ــەم و ئ ــە ئێســتاوە دەگــەڵ ئ ــەر ل ــم و ه دەخوێن

بگەڕێــم دەری ناهێنــێ!
بــەاڵم كــە بەیــان هــات، ئەوەنــدە شــیرین و ڕەزا 

ــرا! ــێ نەگی ــوو، خــۆم پ ســووك ب
*     *     *

تــری  بۆیەكــی  بەیانــەوە ڕەنــگ و  بــە  ژیانــم 
گــرت. هەمــوو ڕۆژێ بــە یەكــەوە دەچوویــن بــۆ 
زانکــۆ و بــە یەكــەوە دەهاتینــەوە. ئەگــەر یەكێكمــان 
ئــەو ڕۆژە پشــووی بوایــە لەبــەر خاتــری ئــەوی تــر 
دەچــوو. ئــەم هاتــن و چوونــە ئەوەنــدە خــۆش بــوو و 
ســەرقاڵی كردبــووم كــە مۆنیــكام وەال نابــوو و هــەر 
لــە كاتــی دەرس و خوێندنیشــدا نیــو نیگایەكــم لــێ 

نەدەكــرد.
مۆنیــكا هەمــوو ئــەو گۆڕانــەی منــی دەدی 
هــەر لــە دوورەوە ســەیری دەكــردم و هیــچ دەنگــی 

ــش! ــە پێ ــش نەهات ــۆ جارێكی ــرد و ب نەدەك
ســاڵی خوێنــدن بــەرەو كۆتایــی دەهــات و مــن 
دەبــوو هاویــن لــە الی یەكێــك لــە پزیشــكەكان كار 
ــۆ  ــەوە ب ــەم بەرم ــی كارەك ــش ڕاپۆرت بكــەم و دوایی

زانکــۆ!
ــر! پێــش ڕۆیشــتنی  ــۆ هەولێ ــان، ڕۆیشــتەوە ب بەی

پێــی وتــم:
- ئــاران! زۆرم خــۆش دەوێــی و كــە چوومــەوە 

ســەبارەت بــەو عەشــقە بــە كەســوكارم دەڵێــم!
*     *     *

نیوەڕۆیەكــی هاوینــی لەنــدەن بــوو. لــە دیوەكــەی 
خۆم ڕاكشــابووم. لە ســەعات هەشــتی بەیانییەوە تا 
یەكــی دوای نیــوەڕۆ كارم كردبــوو. ئــەو دوكتــۆرەی 
لــە الی كارم دەكــرد، نــاوی دوكتــۆر مارگرێــت 
داڤســۆن بــوو. ژنێكــی زانــا و تێگەیشــتوو و بــە 
ڕەگــەز خەڵكــی فەڕەنســا بــوو. زۆر ڕێــزی دەگرتــم 

و زۆریــش لــە كارەكــەم ڕازی بــوو.
هــەروا كــە خەونووچكــە دەیانبردمــەوە، لــە پــڕ لــە 

دەرگایــان دا.
- كێیە؟

دەنگی پیاوێك بە زمانی كوردی جوابی داوە:
- كاك ئاران؟

درگام كــردەوە. كوڕێكــی هاوتەمەنــی خــۆم بەرانبەرم 
ڕاوەســتابوو. بااڵیەكــی بەرز.تۆزێك كــز. دەموچاوێكی 

درێــژ. چــاو و بــرۆ ڕەش.
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- دەتوانم بێمە ژوور؟
- تكایە فەرموو!

لە سەر كورسییەك بەرانبەرم دانیشت.
- ناوم میدیایە. ئامۆزای بەیانم.
- بە خێر بێی. بەیان لێرە نییە.

- دەزانم! من بۆ الی تۆ هاتووم!
- چیم لە دەست دێ؟

- مــن و بەیــان لــە منداڵییــەوە بــۆ یــەك دیــاری 
وتــم:  پێــی  هاتــەوە  كــە  هاوینــە  ئــەم  كراویــن! 

دەوێ... خــۆش  تــرم  كەســێكی 
- پێی وتی ئەو كەسە منم؟

- بەڵــێ! هــەر بۆیــە هاتــووم تــا واز لــە بەیــان 
بێنــی! ئەگــەر تــۆ نەبــای بەیــان لــە خۆشەویســتی 

ــووەوە! مــن پاشــگەز نەدەب
- خەتای من چییە كە نەمزانیوە! خۆ خۆشەویســتیش 

بــە زۆری نییە!
- ڕاســتە! بــەاڵم باوكــی بەیــان منــی نــاردووە 
بــۆ الی تــۆ. ئەویــش ڕازی نییــە كچەكــەی بــە 

ــدات! ــەس ب ــە ك ــن ب ــری م غەی
- ئاخــر نەدیــدە و نەنــاس چــۆن حوكــم لەســەر مــن 

و عەشــقی بەیان دەكا!
ــوو كــە مــن گەیشــتمە الی تــۆ پێــی  ــار ب - بڕی
بڵێــم تــا خــۆی بــە تەلەفــۆن پێــت بڵــێ! ئیتــر لەمــە 
بــەوالش بەیــان نایەتــەوە! باوكــی وازی پــێ لــە 

ــاوە! ــدن هێن خوێن
- ئێوە ناتوانن ئەو كارە بكەن!

بــەاڵم مــن ئــەو قســەیەم بــۆ خــۆم وت. میدیــا لــە 
دیوەكەم ڕۆیشــتبوو!

*     *     *
پاییــز گەیشــت، بــەاڵم بەیــان نەهاتــەوە! خــۆم تــا 

ڕادەیــەك بــە تاوانبــار دەزانــی!
- ئاران تەلەفۆن؟

بە هەڵەداوان هەاڵتم.
- لە كوێوەیە؟ كوردستان؟

- بەیانە!

كــە چەنــدەی  وتــم  پێــی  بــە گریانــەوە  بەیــان 
ــە  ــەوێ ل ــە زۆر دەی ــی ب ــن خــۆش دەوێ و باوك م

میدیــای مــارە بــكات!
داواشی لێ كردم تا فەرامۆشی بكەم!

نەمدەزانــی چــی بڵێــم! هــەر چەشــنە بەڵێنێــك بــۆ 
ــە  ــەم، هەڵ ــەواو ك ــدن ت ــوو خوێن ــە زۆرم ماب ــن ك م
بەیــان گیــان!  پێــم وت:  بــوو. ناچــار  و شــێتانە 
زۆرم خــۆش دەوێــی، بــەاڵم ناتوانــم بــە خاتــری 
بكەمــەوە!  جیــا  كەســوكارت  لــە  خۆشەویســتیم 

باشــتر وایــە هــەر دوو واز لــەو عەشــقە بێنیــن!
*     *     *

ــوو  ــێ گرتب ــووم پ ــازە خ ــە ت ــان ك ــە بەی دووری ل
منــی پەشــێو و بــێ پــەروا كردبــوو. وازم لــە هیــچ 
ــەوە  ــە زانکــۆ دەهاتم ــا ل ــە ت ــوو. ڕۆژان ــك نەب كارێ

ــرد. ــی دەك ــدا زیندان ــە دیوەكەم ــۆم ل خ
مانگێك لە كرانەوەی زانکۆكان تێپەڕیبوو.

ڕۆژێـــك، كاتـــی كۆتایـــی وانـــەی ڕۆژانـــە دوای 
هەمـــووان هاتمە دەر. مۆنیكا لەبەر دەرگا چاوەڕوانم 

بوو.
- تكایە ئاران كارم پێتە!

- فەرموو!
شان بە شانی یەكتر دەڕۆیشتین.

- كچە جوانە هاوزمانەكەت دەگەڵ نابینم!
- تازە نایەتەوە!

- بۆ؟
تێــر دەردەدڵــی دەگــەڵ  تــا  كەســێكم دەویســت 
بكــەم. لــە نووكــەوە هەمــوو شــتێكم بــۆ گێڕایــەوە!
ئێــوە  واڵتــی  خەڵكــی  دەڵێــم  كــە  ئــاران!   -

مەڕەنجــە! لێــم  تكایــە  دواكەوتــوون 
- لێرەدا حەق بە تۆیە!

- دەتوانی بەیان لە بیر بكەی؟
- زۆر سەختە بەاڵم ناچارم!

*     *     *
مــن و مۆنیــكا، نــە وەك دوو خۆشەویســت، بەڵكــو 
وەك دوو دۆســتی زۆر نزیــك شــان بــە شــانی یــەك 
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دەچووینــە پێــش.
مۆنیــكا لــە هاوینێكــدا دەگــەڵ بــاوك و دایكــی 
بــۆ  باشــوور.  كوردســتانی  بــۆ  كــرد  ســەفەری 
ســلێمانی و هەولێــر و دهــۆك و زۆر شــوێنی تــر 
چــوو. لــە نزیكــەوە كــوردی ناســی و بۆچوونەكانــی 

ــورد گــۆڕی! ــە ك ســەبارەت ب
ئــەم گەشــتەی مۆنیــكا لە ســاڵی چــواری خوێندنی 

منــدا بوو!
كە هاتەوە پێی وتم:

- ئــاران! كــوڕان و كچانــی كــورد خۆشەویســتی 
بــاش دەناســن!

- چۆن بۆت دەركەوت؟
- بە سەیر كردنیان!

- چۆن؟
- كە منداڵ بووم، دایكم كتێبەكانی ئەفســانەی 
ــێ ســەیر  ــۆ دەخوێندمــەوە. زۆرم پ ڕۆژهەاڵتیــی ب
ــوو  ــە هەمــان كاتیشــدا زۆرم پــێ خــۆش ب ــوو و ل ب
ــە  ــۆ گەیشــتن ب ــك چــۆن ب ــان كچێ ــك، ی كــە كوڕێ
یەكتــر لــە هەمــوو شــتێكی خۆیــان دەگوزەرێــن! لــە 
الی ئێمــە وەدەســت هێنانــی جــووت و شــەریك زۆر 
ئاســانە و هــەر بۆیــەش وەك ئێــوە قــووڵ نییــە! زۆر 
جــار كــە كوڕێــك و كچێكــی ئەوروپایــی چــاو لــە 
ــازرگان یەكتــر هەڵدەســەنگێنن!  ــەك دەكــەن وەك ب ی
زۆرتــر نیــازی سێكســییە تــا ڕوحــی! بــەاڵم لــە الی 

ئێــوە شــتێكی تــرە!
- خۆشحاڵم مۆنیكا!

- مــن مەمنوونــی تــۆم ئــاران! عەشــقت پــێ 
ناســاندم! 

*     *     *
پاش تەواوكردنی خوێندنم، هاتمەوە كوردستان!

ژنــم هێنــاو بۆ چارەســەری نەخۆشــەكانی واڵتەكەم 
كەوتمە كار! 

دوای ســاڵێك، ڕۆژێكیــان كــە لــە خەســتەخانە 
هاتمــەوە، خێزانــم پاكەتێكــی بــۆ ڕاداشــتم و وتــی:
- ئــەم نامەیــەت لــە ئەوروپــاوە بــۆ هاتــووە! هــی 

كەســێكە بــە نــاوی مۆنیــكا!
خێرا زەرفەكەم كردەوە.

لــە بەشــێك لــە نامەكەیــدا نووســیبووی:... ئــاران! 
دۆســتی هەمیشــەییم! منیــش هــاوڕێ و هاوســەری 
خــۆم دۆزییــەوە! هاوزمانی تۆیە! خەڵكی دیاربەكرە! 
زۆر بەختــەوەرم! مــن بــە عەشــقی تــۆوە كوردم ناســی 

و لــە خۆشەویســتی ڕاســتەقینە حاڵــی بــووم!

بانە - زستانی )2012(


