ئەو ژنە کێ بوو سەمای
دەکرد؟
عادڵ قادری
(کرمانشان)
هەمیشــە ڕقــم لــە ســەما بــووە ،دوو جــار لــە ژیانمــدا ســەمام کــردووە و جارێکیــش بــە وردی چــاوم لــە
ســەمای ژنێــک کــردووە ،ژنێــک کــە لــە پــاش و پێشــەوە بــەو چــاوە مەســتانەمەوە وەک یــەک دەمدیــت
و تەنهــا ئــەو لــەو تــاالرە بۆنــی جیــاوازی بــە لووتــە ســەگییەکەم دەگەیانــد ،بۆنــی غوربــەت و ســامی
دارســتانێکی کــۆن! باقــی وەک گەردیلــەی تــۆزی ژێرخــان وەهمێــک بــوون لــە ئەبەدییــەت و حــوزووری
خــودا ،بۆنێکــی حیــز و حەزیــن وەک گوڵــی بــێ ڕۆحــی ئــەو بەرمااڵنــەی کــە نوێــژم لەســەر کــردوون
وابــوو ،ئــەو دوو جــارەی ســەما ،کاتێــک بــوو ،نــە دەمخــواردەوە و نــە دەستیشــم بــەر هیــچ مەمــک و
دەســت و ســمتێک کەوتبــوو ،هــەر دوو جارەکەشــی بەڕێکــەوت و بــێ مانــا بــوو ،تێکەڵبــوون لەگــەڵ
ڕەشــەخەڵکی ســەماکەر و هەاڵتــن لــە شــەرمێک کــە یادگاریــی بیرەوەرییەکانــی باوەگــەورەم بــوو،
لەدواجاریــش نــە توانیــم تێکــەڵ بــە ڕەشــەخەڵک بــم و نــە شــەرمی لەمێژینــەی باوەگــەورەم لــێ بــڕا.
یەکــەم جــار کــە لــە تاالرێکــی وا پــڕ بۆنوبەرامــەدا ئــەو هەمــوو ژنــەم بینــی ،چــاوم تەنهــا پێنــج
کــەس لــە ســەرچۆپی کێــش بــەو الوەی ژمــارد ...چــاوم وەک ئــەوەی وەحیەکــی تایبــەت بــە زمــان و
مێشــکمدا بســەپێنێت دووپــات و چەندپــات لــە وێنەیەکــی خــزۆک و ســەرابیدا دەیــوت:
 ئــەوە ...ئــەرێ ئەوەســە! شەشــەمین کەســە! ژنێــک کــە لــە گــۆی زەوی دەچــێ ...نــا لــە ئاســمانو زەوی دەچــێ ...نازانــم ...لــەو شــتە دەچــێ کــە شــێوەم نەکــردووە...
چەنــد ســاویلکە و ســادە قســەی دەکــرد چــاوم ،چارەنووســی منــی لــە ســەرچۆپی و لەرینــەوەی هەمــوو
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گیانیــدا دەبینــی ...وەک تەوبڕێکــی ســەوز بــە
دارچنــاری جەســتەیەوە دەیبینیــم ...بایــەک
دەیشــەکاندم ...ســوورم و ســەوزیش بــە قەدییــەوە.
چــاوم دەیگــوت :هێــرۆ ...نازانم ڕەنگە هێرۆشــی
نــاو نەبــێ ،ســیمای بــە پەریخــان ،یــان کوێســتانیش
دەخــوات ،ڕوخســاری ســپیکەڵە و شــازادە ...یــان
چنــار و گزینــگ ...بااڵبــەرز و دەم پــڕ لــە خەنــدە،
بــەاڵم هێــرۆ ،یــان کوێســتان ،یــان ...گرینــگ
نەبــوو...
چاوم مەستانە دەیدیت!
پێکی یەکەم:
پێش پێک لێدان و ڕۆیشتن بۆ تاالری بەگزادە،
دوو شــەو لەگــەڵ الوالو بــووم ،شــەو تــا بەیانــی
تێــک دەئااڵیــن ،دوای هــەر لێبوونەوەیەکیــش
حــەزم دەکــرد کتێــب بخوێنمــەوە ،یــان دانیشــم و
بــۆ ماوەیەکــی زۆر چــاوم ببڕمــە نادیــار! خــۆم
دەناســم ،وەک فڕندەیــەک ئــاوارە و مــاڵ بــە
کۆڵــم! دوای وەفاتــی دایکــم کــە جگــە لــە مــن و
باوکــم کــەس ئامــادە نەبــوو تەرمەکــەی بشــۆرێت
(کــە ئەویــش بــە دەم شــەرمەوە دەگریــا ،یــان بــە
دەم گریانــەوە شــەرمی دەکــرد لــە شووشــتنی
و منیــش بــە چــاوی نووقــاوەوە شووشــتم) ئیتــر
شــوێنێکی جێگیــر و دیــارم نەبــوو ،باوکیشــم دوای
ماوەیەکــی کــورت بــۆ تەنیشــت دایکــم ڕۆیشــت
و هــەر خۆشــم شــۆردم( ...بــە چــاوی کــراوەوە).
دوای جێگیربوونــی ئــەوان لــە باوەشــی خــاک ،مــن
ناجێگیــر و ئــاوارە بــووم و تەنهــا بەجێگرتــن الی
الوالو دەمزانــی ئێــرە ســەقزە!
مــن تەنهــا کاتــی تێکئــااڵن ،یــان کتێــب کڕیــن
لێــرەم ،دوای تەواوبــوون لــە الوالو وەک ڕوحێکــم
لــێ دێــت ،هــەر جــارەو دەڵێــی لــەوێ نەمــاوم،
ڕۆشــتوومەتەوە نــاو کتێبــەکان ،بیــر لــەو ڕســتانە
دەکەمــەوە کــە لــە زەینمــا تەماویــن ،بیــر لــە قورئــان
دەکەمــەوە ،بــە تایبەتــی ســوڕەتی شــەمس...

«کاتێــک دڕنــدەکان هەڵدەســتنەوە و حەشــر
هەڵدەســتێت» ...بیــر لــە زۆر شــت دەکەمــەوە...
بایەقووشــی هەورامــان ،یــان بۆنــی بەنزیــن ،یــان
مێخەکــی دایکــم ،یــان ددان ئێشــە ،بــە تایبەتــی
ئاخــر ددانــی ســەرەوە ،دوای ئــەو هەمــوو چــوون و
غەیــب بوونــە لــە چرکەیەکــدا دێمــەوە الی خــۆم
و دەبینــم ڕووتــم ،ئەویشــم دەدیتــەوە مەالفەیەکــی
پێچــاوە بــە خۆیــەوە و یەکێکیشــی بــە شــپرەزەیی
داوە بــە ســەر قــاچ و قولــی منــدا ،مەالفــەکان پــڕ
لە لۆچ و شــەپۆلی بچووکن ،بۆنی باوەشــیان لێ
دێــت ،بیــری مووســا و گۆچانەکــەی دەکەومــەوە!
لــەو ســاتەدا وەک هەمیشــە تــەزگ و تایەکــی
ســارد و گــەرم بــە لەشــما دەهــات ،الوالو ئــەو
ســاتانەی بــاش دەناســی ،زوو دەهاتــە الم و خــۆی
پێمــەوە دەنووســاند ،لــەو ســاتانە ئیتــر گیاندارێکــی
زینــدوو نەبــوو ،هەرچــی بــوو ســینەیەکی پــڕ لــە
مەمــک بــوو ،دوو مەمکــی خــڕ و وەحشــی کــە
جگــە لــە حەســرەتێکی غەریــب هیــچ مانایەکــی
دیکــەی بــۆ لــەش نەدەگواســتەوە ،دەمدیــت قســە
دەکات ،لێــوی هەڵدەقورتێنێــت ،یــان بزەیــەک
دەکات ،بــەاڵم گوێــم هیچــی نەدەبیســت ،هەرچــی
بــوو چــاوم دەیبیســت! و هــەر ئەویــش قســەی
دەکــرد! وەک منداڵــێ دەچوومــە باوەشــی ،تــا
ئێســتا چەنــد جــار بــە کــوڵ گریــاوم لــە باوەشــی
و ئــەو بــە دەســتە خــڕ و تەنکەکانــی بەســەرچاوم
هێــوری کردوومــەوە...
پیــاو ئەگــەر ســەد ســاڵیش تەمەنــی بێــت ،لــە
باوەشــیدا هــەر وەک منداڵێکــی گرینــۆک و
وڕکنــە! منداڵێــک کــە بــۆ شــتێک دەگــری نــە
خــۆی دەزانــێ چییــە و نــە کەســانی دەوروبــەری
دەزانــن بــۆ! بــەاڵم لــە دواجــاردا مانەوەیشــی بــەم
شــێوەیە ،ســیمایەکی بێگــەرد دەبەخشــێتە باوەشــی
دایــک و النکــە و دنیــاش!
پێکــی یەکەمــم هەمیشــە مندااڵنــە و ســووک
دەخــۆم!
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پێکی دووەم:
الوالو چــوار ســاڵ پێــش ئێســتە کچێکــی وا
بــوو کــە پــڕ بــە دڵــی کاکــی خــۆی جــوان و
بەعینــوان بــوو ،بــە هــەر شــوێنێک تێپەڕیایــە،
خەڵــک چاوبگێــڕ و چاوزیــت دەبــوون ،بەاڵم ئێســتا
ژنێکــی تەنیایــە و خەڵــک لەباتــی چــاو شــوێنانی
تریــان دەگێــڕن بــە دەوریــا و چــاو زیتییەکــەش
وەک چاوەدێــر و پاســەوانی هەمیشــەیی هەرێمــی
باشــووری لەشــی دەمایــەوە! پــاش ئــەوەی لــە
مێــردە پەشــمەکەکەی (بــە قەولــی خــۆی) جــودا
بوویــەوە ،ئــەوەی بــۆی مایــەوە ،پارەیەکــی مارەیــی
و ماڵێکی ســەربەخۆ و بنەماڵە و کۆمەڵگایەک
بــوو کــە نەفرەتیــان لــێ کردبــوو.
 نەفــرەت هیــچ گرینــگ نییــە ،زۆر ئاســانەمنیــش نەفــرەت لــە هەمــوو دنیــا بکــەم و چــاوم
بگێــڕم بــە هەمــوو شــوێنێکی خەڵکانــی دنیــا و
زیتیشــی زیاتــر کــەم دوای خواردنــەوە غوســڵێک
بکــەم و لەخــوا بپاڕێمــەوە هەمــوو عالــەم نەفــرەت
بــکات و چاوگێڕانەکــەش لــە ئەســتۆی خــۆم بــێ!
مــن پێــش لــەوەی یەکــەم دەفتــەری شــیعریم
بەنــاوی «مەمکــێ یانــی ڕووبــار /دوو مەمــک
یانــی هەنــار» بــاو بکەمــەوە نەمدەناســی،
ســاڵێک دوای چاپبوونــی ،لــە ڕێگــەی ئیمەیلــەوە
شــیعرێکی بــژاردەی بەشــی دووەمــی دەفتەرەکــەم
بــۆ هــات:
ئاسمان شیری داوەتە زەمین
تەپۆڵکــەکان ســپی و درەوشــاوە دەیانڕوانــی
وەک چــاوی مــن
زەمین عاشقانە ڕاکشاوە و
مەمکی وەک هەنار شەقی تێکەوتووە
ڕووبار پێیدا دەڕوا و
شــاعیرێکی گوندیــی هێشــتا بــاوەڕی بە قەدەغە
هەیــە جگــە لــە هەنار
 :بەاڵم لە تەنیایی

کاتێ تەنها خودا ئامادەیە و خەڵک خەوتوون
کام شاعیر هەیە خۆی گوناهبار نەکات؟
ئــەی یــار ...هەڵمخــە لــە بۆنــی شــکۆفەی
هەنــارت
ئەی تەپۆڵکەی عەشق بزوێن
چاوی ئاسمان دەمێکە دەرهاتووە و
بارانە
ئەگەر سێاڵوەکەی نووحیش بێت
لە تامکردنی ئەو هەنارە
خۆت بێ بەری مەکە...
ســوێند بــە هەنــار و زەیتوونــی نیــگات و تــووری
سینەت!
یــا ایهــا الذیــن آمنــوا ...هەمووتــان تووشــی
هەنــار و لیمــۆ دەبــن»
بــەم شــیعرەمەوە مــن یەکەمیــن ڕامووســان و
جێژوانــم لەگەڵــی کردبــوو بــێ ئــەوەی خــۆم ئــاگام
لێــی بووبــێ...
 شــیعر کــە هــات هەمــوو شــتێک دێــت،مەســتی و چاوزیتــی و چاوبگێــڕی و الوالو دێــن
تێــک دەئاڵێــن.
کاتــێ یەکــەم جــار بینیــم وەک ئــەوە وابــوو
دەمێکە پێکەوەین ،بە ئاســایی چوومە ماڵەکەی،
وەک دوو ڕووەک و گیــای نەناســراو لێــک
ئااڵیــن ،هــەر کامەمــان بۆنــی خــۆی هەبــوو .ئــەو،
ماڵــی کرابــووەوە و مــن بــێ مــاڵ و مــاڵ بەکــۆڵ،
بۆنــی تۆزێکــی وێــڵ و نەنیشــتووم لــێ دەهــات،
ئــەو بۆنــی پەنجــەرەی لــێ دەهــات کاتــێ بەیانیــان
کەیبانوویەکــی غەمگیــن بــە ســەر خۆرەتــاودا
بیکاتــەوە ،بــەاڵم هیواشــی بــە بــزەی گوڵدانەکانــی
ژوورەکــەی نەبــێ ،بــە بــۆن دەمزانــی جــارێ تەنهــا
ســەرم گــەرم دەبێــت وەک دڕکێــک لــە بیابــان...
 ...هــەر نەمانزانــی چــی ڕووی دا ،تەنها شــتێک
بــاش لەبیرمــە جگەرەیــەک بــوو کــە بــە دەســتمەوە
بــوو لــە دوای لێــک بــەردان ،ســەرەتا و کۆتاییــم
لــە دەســت دەرچــوو بــوو!
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کاتێ سەرەتا دەبێ بە کۆتایی!
یان کۆتایی دەبێ بە سەرەتا؟
پێکــی دووەمــم لــە بــەردەم پەنجەرەکــە و تەنیشــت
گوڵدانێــک بــە بــێ ئامادەیــی خۆرەتــاو خــواردەوە!
کاتژمێــر چەنــدە و ئــەو ڕیــزە گڵۆپــە دەبــن بــە
کوێــی شــار؟!
نازانم!
وەهمێــک لــە روخســاری دایکــم دەکەوێتــە ســەر
ئــەو دیمەنــەی شــار!
پێکی سێیەم:
ســاڵێکە لەگــەڵ الوالو ئەمــە بــەزم و ڕەزممانــە،
تەنهــا دوو ســێ مانگــی یەکــەم وەک الوالو تێــی
دەئــااڵم ،دواتــر دەیــان حاڵــەت و شــتی دیکــە لــەم
تێکئااڵنــەدا هاتــە پێــش ،بــە هەناســە ســواری بــە
ســەریدا خــۆم دەدیتــەوە ،خــۆم بــوو ،یــان چــاوم...؟
لێــم دەبــوو بــە ڕوخســاری جیاجیــا ،دەبــوو بــە ژن
و کــچ و ئــاژەڵ و تەنانــەت نیوەپیــاوی جیاجیــا
کــە لــە یادەوەریمــدا بــوون ،هەنــدێ جــار دەیزانــی
تەنهــا جەســتەم لەوێیــە و دەیپرســی« :ئــەم وێڵــی و
مــااڵن گەڕییــەت بــۆ نەبڕایــەوە؟» مــن دەمزانــی
ئەگــەر وەاڵم بدەمــەوە دەڵێــم :بــێ مــاڵ و حاڵــم،
بۆیــە مااڵنگــەڕم! دەی جــا ئــەوە کــەی وەاڵمــە؟!
دوامانگــی هاوینــی ئەمســاڵ لــەو تــاالرە
داوەتــی شــایی شــەرمینی کۆنــە دۆســتی الوالو
بوویــن ،گرینــگ نەبــوو بــۆم شــەرمین کێیــە،
لەشــی چۆنــە؟ مەمکــی؟ یــان بۆنــی هەناســەی؟
یــان لــە کاتــی پریــۆد تووڕەیــە ،یــان هەســتیار و
میهرەبــان ...ئەویــش لــە دواجــاردا الوالوێــک بــوو
نــاوی شــەرمین بــوو.
ڕاســتییەکەی لەمێــژ بــوو هیچــم بــۆ گرینــگ
نەمابــوو ،مەحــاڵ بــوو! دوای هــەر جارێــک کە لە
الوالو دەبوومــەوە بیــر لــە شــوپێنهاوەر و نیهیلیزمــی
جەســتە و ڕوح و مــاچ و مەمــک نەکەمــەوە،
ئــەوەش وای دەکــرد تــا دەگەمــە الی بخۆمــەوە،

عــەرەق ســەگی المەزهــەب....
 خوایــە ببــوورە ڕەنگــە عەرەقیــش مەزهەبــیهەبــێ ،دڵۆپێــک لــە ســەر دڵۆپیــک ...موناجاتــە
ئینشــەڵاڵ!
 ئەمشــەو ســێیەم پێکــم قــورس بــوو ،دەســتێکیبــە دڵ و دەروونمــا گێــڕا ،هەســتم کــرد پێیەکانــم
خۆیــان دەڕۆن و بەشــی ســەرووی لەشــم ،جگــە لــە
چاوێکــی ئەبڵــەق و شــڕ ،ببــوورن خــڕ هیچــی لــێ
نەماوەتــەوە ،ئــەو چاوانــەم کــە دەیبیســت! ســەرم
تەنهــا چــاوی پێوەیــە کــە ئەویــش دەگێڕدرێــت و
شــڕ و خــڕ دەخــوات ،مێشــک و فەرمانەکانــی
دەڵێی ســڕ و شــڕ بوون و مێروولەی قاچم دەســتی
بەســەردا گرتــووە...
 مێروولە ،یان مێلوورە؟! ئەرێ!شــتێک تونــد و پــڕ نــا ،تونــد و دڕ بــوو ،بــۆن
بــوو! لەمێــژ بــوو مــەزەم پێویســت نەبــوو ،هەرچــی
بــوو مــەزەی مــن هەســتی گونــاح و الوالو و
هیچوپووچــی بــوو ...هیــچ عەرەقێــک دەرەقەتــی
تونــدی و ســڕبوون ،نــا خودایــە دڕبوونــی ئــەم
هەســتانە نایــەت! ســەختە بــاوەڕ بکــەم ماســتی
مووســیر و جنجــە و چیپســم لەگــەڵ پووچــی و
هیچــی گۆڕیوەتــەوە...
 «چۆنــی کــوڕی بــاش و هەرچــی و پەرچی؟قاچــت ناتوانــی دانێی؟!»
ئــەو شــەوە بــەر لــەوەی ڕێکەویــن ،چــوار پێکــم
خــوارد ،نــا ســێ پێکــم خــوارد ...ســەیرە بــەم
کۆڵەوارییــەوە پێکــم ژمــاردووە ،بــەاڵم ئێســتا دەزانم
ئەمــە ژمارەکردنێــک نەبــوو لــە ژێــر دەســەاڵتی
مێشــکم ،بەڵکــو چــاوم و قاچــم و هەســتی غەریبــم
دەیژمــارد ،پێشــتریش قاچەکانــم کاتی ســەرکەوتن
بــە ســەر پلەکانــی زانکــۆ وای کردبــوو و بــێ
ئــەوەی ئــاگام لــێ بووبــێ لــە ســەرەوە زانیویــە
چەنــد پلــە هاتــووم ...دە ،یــان پــازدە ،یــان بیســت
و دوو...
هــەر پێکێکــم بــۆ مــاوەی دە خولــەک تــا پــازدە
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خولــەک مــەودا خســت ...کات و چرکــە و
خولەکیشــم هــەر بــەو شــێوەیەی قاچــم دەژمــارد...
نازانم پێنج خولەکی مەستی و گەرمبوون دەکات
چەنــد خولەکــی واقیعــی کاتژمێــرە چێوییەکــە؟
پێــم وا نییــە ئەنیشــتاینیش ناهاوســەنگی ئــەم
دوو جــۆر و دااڵنــەی لــە کات حســێب کردبــێ!
نازانــم...
بــە ســێ هەنــگاو گەیشــتمە حەوشــە و
ماشــێنەکەم ڕۆشــن کــرد ،الوالو دەتــوت لەمێــژە
چاوەڕوانــە( ...واتــە چــاوی ڕەوانە)دەمدیــت بۆنــی
عەترەکــەی بــێ بــاک و نەترســانە و ســامناک
دێــت ،گوناحــی بەتــاڵ دەکــردەوە لــە مانــا ،دەتــوت
لــە ڕەگــەزی ئــەو ژنــە قەرەجانەیــە کــە دەیەوێــت
بــە ســیحرێک تۆڵــە لــە کائیناتێــک بکاتــەوە کــە
ناتوانــێ نیگاکانــی تەفســیر بــکات ...بێدەنــگ،
بــەاڵم دەمدیــت چاوەکانــی پــڕ ...پــڕ بــوون لــە
چــی؟
ڕەنگە لە چاوەکانم.
ڕەنگی قاوەیی بوو.
نازانم ،گوناح ڕەنگ دەگۆڕێت.
پێکی چوارەم:
لــە بوتڵێکــی بچووکــی ســاردەمەنی ئەو بەشــەی
لــە خواردنەوەکــە وا بــە پێویســتم دەزانــی لەوێــش
بیخــۆم و بــە غەریــزە وەکــو ژماردنــی پلــەکان
ئەنــدازەم گرتبــوو لەگــەڵ خــۆم هێنــا بــوو.
 چــاک بــوو لــە نــاو بوتــڵ هێنــام ،ئەگینــابمکردایــە کوێمــەوە؟ یانــی عەرەقەکــە مەبەســتمە!
تــا گەیشــتینە تــاالری بەگــزادە ،بیســت
خولەکێکــی خایانــد ،چراکانــی شــار تیشــکیان
تۆختــر بووبــوو ،چــاوم دەتــوت بــە فرمێســک ،یــان
لــە تەڕایــی دڵۆپێکــی حەرامــدا شــتەکانی دەدیــت،
لە پێشــی پێشــەوە و بە ڕیزی ماشــێنەکەی خۆمان
ژنێکــم دیــت چــوار نینۆکــی الکــی شــەراوی لــێ
دراوە و نینۆکێکــی شــکاوە ،هەســتم کــرد جــێ

ماچێکــی پێــوە دیــارە( ،حەتمــەن حەرامزادەیەکــی
خوێــڕی ماچــی کــردووە!) لــەو حەرامزادەیــە،
ببــوورن لــەو چوارڕیانــە لــە پشــتی چــرای ســوور
یــەک چرکــەی بچــووک خــەوم لــێ کــەوت،
بــەاڵم بــە بۆقــی ماشــێنێک هاتمــەوە ســەر خــۆم،
دڵنیــاش نەبــووم بۆقــی ماشــێن بــووە ...بۆقــی
ماشــێنێك لــە زەینــم نەڕانــدی ،وشــیاریم بڕێــک
گەڕایــەوە.
وتی :چرا سەوزە واڵخ...
 جــا چــرا چییــە ...نــا ...جــا واڵخ چییــە...یــەک ســوڕەتی تــەواوی قورئــان لە ســەر واڵخە...
البقرة
گەیشــتینە نــاو تــاالر ،چەنــدان کــەس بــەدەم
الوالوەوە هاتــن ،وەک گــوڵ بەڕوویانــدا کرایــەوە،
مــن وەک پەیکەرەیــەک دیتــرام ...مۆن و وشــک
و ئاوارتــە ،ئــەو ڕۆیشــت و مــن بــووم بــە پەیکــەر!
پەیکــەرە ڕێنوێنــی کــرا کــە بچــێ لــە شــوێنی
تایبەتــی دانیشــتووان دانیشــێ ،هەســتم کــرد
ئەوانــەی هاتنــە پێشــوازیی الوالو بــە خۆیــان
دەڵێــن :بــە خاتــری ئــەم تۆپەڵــە بەردەیــە هەمــوو
عــورف و یاســاکانی شــکاندووە؟ چەنــد بــێ ڕوحە!
بۆقێکــی گەمژەییــم لــێ درایــەوە لەنــاو تــاالر و لــە
ژێــر ئــەو هەمــوو چــرا ڕەنگاڵەیــی و درەوشــاوانە!
الوالوم لــێ ون بــوو ،تەنهــا چــاوم لــە باکــووری
تەپۆڵکــە بەردینەکــە ئیشــی دەکــرد و دەگێــڕدرا،
تۆپەڵــە بەردینــە بــووم؟ هەبــووم و نەبــووم چــش!
ئەگەریــش وابــم خــۆ چــاوم دەیدیــت و ئەمــە بــە
گشــتی خــراپ نییــە ،ئەگــەر چــاو لەمانــەی نــاو
تــاالر بســتێنینەوە چــی دەمێنێتــەوە بــۆ مانــەوە و
بینیــن؟
 زۆر عاقــڵ دیــارم ،هێشــتا هۆشــم لەســەرخۆمــە!
پەیکەرێکــی التەریــک و نەدیتــراو چــاوی
هەبــێ خــراپ نییــە! لەبیرمــە دایکــم دەیگــوت
بەگشــتی مــن کوڕێکــی خــراپ نیــم...
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خــۆم دەمزانــی ئــاوام :چاوێکــی قاوەیــی کــە
هەنــدێ جــار لــە کاتــی گونــاح دەبــێ بــە قاوەیــی
تــۆخ ...بااڵیەکــی مامناوەنــدی ،ڕوخســارێکی
کاریگــەر و نیگایەکــی قــورس و بــە هەیبــەت،
هەســت دەکــەم دایکیشــم هــەر وای دەبینیــم و
قســەی ئــەو بــۆ مــن وەحــی ئیالهــی بــوو ،ئەگینــا
خــۆ مــن کوڕێــک نیــم بــە خۆمــدا هەڵبڵێــم،
چــون بــاش دەزانــم لــە باشــترین خوێڕییەکانــی
ســەردەمم...
چــوار بــۆ پێنــج خولــەک پەیکــەر لــە
شــوێنەکەی خــۆی دانیشــت ،دوایــی هەســتا
بــەدوای جێگایــەک گــەڕا کــە پێکــی چــوارەم
بخواتــەوە .ســەرم بــەو ڕادەیــە ســەنگین بووبــوو
کــە حیســێب بــۆ کــەس نەکــەم و بــە جورئەتــەوە
بــڕۆم بــە دوای شــوێنێکی التەریــک بگەڕێــم...
پەیکــەرە دەڕوا ! ...لــە پشــت ئــەم ڕیــزە هەڵپەڕکێ
شــپرز و خۆنەگرتــووەوە ،دەرگایەکــی چێویــن بــە
نەخشــونیگاری عوســمانییەوە هەبــوو ،دەتگــوت بــە
ســەر شــاردا دەکرێتــەوە ،بــەاڵم وا نەبــوو! بەســەر
مــاردا دەکرایــەوە! پەیکــەرە ڕۆیشــتە ژوورەوە
بۆنــی مــاچ و ســیگار دەهــات ،عەتریــش...
عەتــری الوالو باڵــی بــە ســەر ژوورەکــەدا کێشــا
بــوو ،هــااڵوی ئاڵۆشــی جەســتە وەک مــار قــەف
قــەف بــەرەو بنمیچەکــە دەڕۆیشــت و بۆنــی ماچــی
بــێ لــەزەت و گوناحــی حیــز دەهــات ...چــاوی
پەیکــەرە وەک ســەگ بۆنــی دەکــرد و دڕی بــە
قەرەباڵغــی مۆلۆکــۆل و چیگالــی دا و پێکــی
چوارەمــی هــەر بــە چــاو نۆشــی!
چاوم مەستە!
قاوەیی مەست!
چــاوم ســەگە ،بــۆن دەکات! خەریکــم بــوەڕم بــە
چــاو! گێژییــەک وێــژم دەکات!
پێکی پێنجەم:
کاتــێ پەیکــەرە پێکــی پێنجەمــی خــواردەوە کــە

هەمــوو شــتێکی لــە تاالرەکــە بــە وردی دەبینــی
و دەبیســت ،چاوزیــت بــوو ،بــەاڵم وەک مەکینــە،
یــان دەزگایەکــی ئاســنین تــۆ بڵــێ بەردیــن بــوو
کــە ڕوح و هەســتی هەیــە ،بــە ڕیزێكــدا دوازدە بــۆ
پــازدە ژن دەســتیان گرتبــوو ،دەمزانــی پازدەن ،بەاڵم
بــە پێویســتم نەدەزانــی بیانژمێــرم! وەک پلــەکان
ژمارەکردن بۆم ناوشیارانە بوو ،دوازدە ...سێزدە و
ئــەوەش پــازدە جــن ،یانــی مەبەســتم پــازدە ژنــە! زۆر
ســەیر بــوو ،دەمتوانــی دەنگــی پێکوتانــی ســەمای
چــوار تــا پێنــج دانەیــان هــاوکات بژمێــرم ،کراســی
ســوور و لەچکــی ســپی و پشــتوێنی ســەوزی
گوڵگوڵــی چۆپــی دەکێشــا ...گــوێ و لووتــی
پەیکــەرە هاتنــەوە ،پەیکەرێــک بــە چــاو و گوێ و
لووتــی گۆشــتن و ســەگی ...هــەر نەمزانــی کەی
بــووم بــە پەیکــەر ،دوای پێشــوازیکردن لــە الوالو؟
ونبوونی؟یــان بــردن و شــتی تــر؟ ڕەنگــە! دەنگــە!
بۆنــی عەترێکــی ســەد گــوڵ و ســەد ڕەنــگ لــە
چۆپییــە ســوورەکەی دەبەشــایەوە و بــەری لــووت و
گــوێ و چــاوم دەکــەوت ،دەنگــی عەتــر دەهــات،
ســەرم ســووڕی دەخــوارد و گێژیــش نەبــووم! وێــژ
بــووم! قــژی هەموویــان دەشــەکایەوە ...بۆنــی
وەحشــیی عەتــر دەهــات ،بۆنــی ئیزتــراب ،گــوارە
دەلەنگانــەوە ،الوالوم ون بووبــوو ...نەزمێکــی
ســەیری غەریــب ،دەتــوت بایــەک ناوەخــت لــە
دارســتان هەڵــدەکات! هــاکا هەڵــی کــرد! هەنــدێ
کراســی شــین زۆر هەڵکرا بوون! ئااڵیان دەویســت!
نەمزانــی چــۆن دیســان گەیشــتبوومە ژوورە
التەریکەکــە و پێکــی پێنجەمــم هەڵدابــووەوە...
عەتــری بــۆن و ســیگاری بــۆن و ماچــی بــۆن
و عارەقــی گەردنــی بــۆن و باغــەڵ و وردە چپــە
و کۆکــەی بۆنــم دەبیســت ...موحیــت و شــوێن
پێوەرەکــەی گۆڕابــوو ،دیــوار لــە ســەرەولێژییەکی
ئەســتەم نەدەچــوو ئیتــر ،قالۆنچەیــەک لــە دەروونــم
دەیتوانــی بەســەریدا تونــد بــڕوات و بگاتــە بــن
میچەکــە و لــەوێ بێدەنــگ وەک مــەڕ بــە
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کاتژمێــر لەبــەر تیشــکی گڵۆپــەکان بوەســتێت،
جیهــان زۆر هێــواش و قــووڵ و قــۆڕ هەســت پــێ
دەکــرا ،پەیکــەرەی نیــوە زینــدوو دەرگاکەی ئاســان
دۆزییــەوە و هاتــەوە نــاو تاالرەکــە ،دەتــوت یەکــەم
جــارە ڕیــزی هەڵپەڕکێکــەران لــە پشــتەوە دەبینــێ،
هەموویــان لــە گیانــداری سەیرســەیر دەچــوون لــە
پاشــەوە  ...زەڕافــە ...بــەراز ...ئاســکی شــەرمن
کــە ڕەنگــی لــە قاتــر دەچــوو ...کەمتیــار...
چەقەڵیــش ...هەســتم کــرد لــە خەونێکــی
ســلڤادۆر دالیــم !...تەنهــا ســەگی ئەندەلوســیم
لەوێــدا نەدەبینــی! بڕیــارم دا بگەڕێمــەوە نــاو ژوورە
التەریکەکــە و دوا پێکیــش هەڵــدەم ،گەڕامــەوە،
دەتــوت لــە ئەنیمەیشــنێک دام و یاســاکانی
فیزیــک شــکابوونەوە ...کشــابوونەوە! لــە بــەر
دەرگاکــە هەڵتەقیــم بــە ژنێکــی دەم بــە بــزەی
ســوورەتی پــۆش و ســینەپان ...کوڕێکــی گەنجــی
تــووڕەش بەدوایــدا ،کــەس ســەری ســووڕ نەدەمــا
لــەم پەیکــەرە ،بــۆن باڵــی بەســەر غەریــزەی تــاالر
کێشــا بــوو ،غەریــزەی تــاالر یانــی دەرگاکان لــە
هــەر گۆشــەیەکی داخــراون و ماچــەکان وەک
گەردوغوبــار بینگــی بیناییــان گرتبــوو ...پێکــی
شەشــەمم هەڵدایــەوە و بوتڵەکــەم تەکانــد ،هەســتم
کــرد شــتێک لــە ورگمــا لەقــە دەخــات ،تەنهــا
هەســتی هێقکردنــەوە ،یــان هەڵڕشــان نەبــوو ،بــەاڵم
لە بنەوەڕا هەســتم دەکرد لە شــوێنێکم کە نەدەبوو
بــم ...ئاخــر ...ت ...تــۆ ...پەیکــەرەکان چــۆن
دێنــە خــوار لــە جێگاکەیــان ،حەتمــەن جێگایەکــم
هەبــووە پێشــتر ،شــوێنەکان لــە منــدا تێکچووبــوون،
پەیکەرێــک لــە نێــو ئــەو هەمــوو کەمتیــار و
چەقــەڵ و بــەرازەدا ...بــۆن و دەنــگ و تامــی
دارســتان دەهــات!
پێکی شەشەم:
پیــاوان لــە ڕیزێکــدا بەرانبــەر ژنــان هەڵدەپــەڕن،
تێکەڵــی ژنانــن و تێکەڵیــش نیــن وەک عیرفــان

و فەلســەفە( ...کامیــان مێیــە و کامیــان نێــر...
بریــا فینیمیســتێک ئێســتا لێــرە بایە!)نەزمەکەیــان
شــێواندووە ،ســێ چۆپــی کێشــی نێــر لــە مەیدانــن و
هــەر یەکــەی بــۆ خــۆی هەڵدەپەڕێــت ،کەس ئەوی
دیکــە نابینێــت ،چــاو نەمــاوە لــە تــاالر ،بــووک و
زاوا لــە نێــو دارســتانەکەدا ون بــوون ،الوالو بۆنــی
دێــت و نایبینــم ،ڕشــانەوەم دێــت ،الوالویشــم دێــت،
کــپ و ســڕ بــووم ،پەیکــەرە بیــری کەوتــەوە لــە
پاشــەوە کــە چــاوی بــە ڕیــزی ژنــان و پاشــەڵیان
کەوتــووە تەنیــا یــەک کەســیان ئاســایی نەبــووە،
کراســێکی ســەوزی کاڵ بــە لەچــک و پشــتوێنی
ســپی و قژێکــی زەرد ،بۆنــی کتێبێکــی کۆنــی
دەدا کــە پاســدارانی ئیمــام بەدوایــدا گەڕابێتــن و
دوای ســی ســاڵ نەیاندۆزیبێتــەوە و مێروولــەش
نەیوێرابــێ توخنــی کــەوێ ،نەمدەزانــی ئــەو بۆنــە
چــۆن ســەما دەکات ،ئــەو ســەما دەکا ،یــان ســەما
ئــەو ...دەبــێ خــۆم بگەیەنمــە جێگاکــەم ،ســەرەتا
ڕێگاکــەم دۆزییــەوە و دواتــر جێگاکــە ...پەیکــەرە
لــە ســەر جێگاکــەی دانیشــتەوە ،دامنیشــاندەوە...
مەســتم کــرد یانــی هەســتم کــرد بــە ســەر هەمــوو
بوونەوەرانــی ئــەو دارســتانەدا زاڵــم ،قــوەی عاقڵــە
و ناتیقــەم هەیــە و دەتوانــم دەســتیان بەســەردا
بگــرم ،یــان چاویــان بەســەردابگرم ،چاوداگرتــن!
عەیبــە! حەیبــە! شەشــەمین کــەس ...هــەر لەجێــی
خۆیەتــی ،ئــەوە چییــە ســەما دەکات؟ کێیــە؟ نــە
مەمکــی و نــە قــژی کاڵ و نــە بــااڵی و نــە
جلەکانــی و هیچــی بەرچاومــی نەگرتبــوو ،بۆنــی
کتێبێکــی دڕ دەهــات ...دڕ و شــڕ ،فــڕڕڕڕ...
هەموویــم بەڕووتــی دەبینــی ،بۆنــی کتێبێکــی
ڕووتــم دەبینــی ،کتێبێــک کــە ســەما دەکات،
پیــرۆز دیــارە و بەتــاڵ نییــە لــە شــەهوەت ،شــەهوەت
لەســەر وەزنــی شــەوکەت! (پێمەکەنــە ئەمــە
بەشــێکە لــە مێــژوو) ســەری لــە ناشــوێن دەخوالیەوە
پەیکــەرە ،ئەگــەر هەمــوو ئەوانــە شــڕ و شــانەوەر،
ببــوورن جــڕ و جانــەوەر بــوون ،کتێــب دەبــوو بــە
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حــەوا و هــەوەس یانــی هــەوا و هــەوەس و بــزە و
گاڵتــەی دەهــات بــە هەمــووان ،نــاز و عیشــوەیەکی
نادنیایــی دەفرۆشــت بــە ســەر دارســتاندا ،پێشــتر
درەخــت بــووە و لــە شــوێنی خــۆی تــرازاوە وەک
بەنــدی ســوخمە« ...تــرازا بەنــدی ســوخمەی ئاڵــی
گوڵنــاری بــە ئاهــی مــن!» ،بــەاڵم «کەچــی
دەســتی لــە ســەر دانــا لــە ســەیری باغــی بــەی
کــردم!» بــا لــە دارســتان هەڵــدەکات! گــەاڵی
دەســتی و لقــی قــەدی و میــوەی ســینەی بانگــی
پەیکەرەیــان دەکــرد ،هەســتم کــرد ،یــان هــەوا و
هەوەســم کــرد لــە ســاتێکی گوناحئالــوودا فڕیــم...
ڕیــم  ...ڕیــم ...ڕیــن ...بــووم بــە فڕندەیەکــی
ڕەش ...شــش ...پەیکەرەیــەک کــە چــاو و
گــوێ و دەم و لووتــی گۆشــتنی هەیــە و ئێســتا
سەوداســەرە بــە دڵ بفــڕێ بــۆ لقــی ســەرچۆپی
ســووری ئــەو ژنــەی شەشــەمین! ڕەشــەمین!
پەیکــەرە یەکــەم جــار لــە شەشــدا قــااڵوی دیــت
لــە وڕێنــەی ڕەشــە مەســتیدا!
 ئادەمــم ...ئەگــەر پەیکەرێکــی ڕەشــیباڵداریــش بــم ،ئــەو حــەوا بــوو!
 ئــەو حەوایــە ،مــن هــەوام /مــن پیاڵــەم تــۆئیســکانی /مــن پەیکــەرم تــۆ دۆن ژوانــی!
 ...شەشــەمین کــەس لــە پــاش و پێشــەوە
یەکێــک بــوو ،بزەیــەک کــە لــە یــەک ســاتدا
دەیکوشــتی و زینــدووی دەکردییــەوە ،نیگاشــی
لــەو خراپتــر ،ئــارەزووم کــرد کــوڕی بایــام ،یــان
کچــی ،یــان پشــیلەیەکی ماڵیــی باوەشــی ،یــان
یەکێــک لــە مەمکەکانــی ،کــێ دەیخواردمــەوە
جگــە لــە پەیکــەرەم؟ میــوەی دەلەرییــەوە و بۆنــی
بــزەی دەبەشــاندەوە بــە مــن و دارســتان و ڕەشــێتی و
قااڵوبوونمــا ،بریــا هــەر ئــەو شــەوە بــۆ هەمیشــە ئەو
درەخــت و منیــش پەیکەرێکــی قــااڵوی بــە ســەر
لقــی چۆپییەکــەی دەســتییەوە ،لــە یــەک ســاتدا
هەمــوو گڵۆپەکانــی دارســتان لێــم کوژانــەوە،
چــاوم لێمــی کوژانــدەوە ،پەیکــەرە ئادەمییەتــی

هێــق کــردەوە ،نــووری تــۆخ گەڕایــەوە ،بۆنــی
شەشــەمین کــەس لــە چاوییــەوە ڕۆیشــتە ژوورەوە،
گۆشــەیەکی ســەرچۆپی گرتییــە خــۆی و لەگــەڵ
شەشــەمین حــەوادا ڕۆیشــت!
بۆنی ســووڕەتی بەقەرە و شــەمس دارســتانەکەی
داگرتبوو!
بۆنێک دەیوت پەیکەرە مەبعووس کرابوو!
ڕۆشت!

ژ (٢٠٢٠ /١٢ - ١١ /٥ )٢٧٨/٢٧٧
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