كانی فرمێسك
ئیسماعیل خۆشناو

پوورێ ...مژدەم پێیە ...مژدە...
 ئەڵێی چ؟ ئەختەر گیانەكەم مژدەی چی؟ دەنگۆیــەك هەیــە كانــی فرمێســك تەقیوەتــەوە! ئەڵێــن ئــەوەی چــاوی پــێ بشــوات لــە كوێــریئەكەوێــت و ســاغ ئەبێتــەوە ،بــا ئێمــەش بچیــن ،دنیــا بەهــارەو كۆنەهەواریــش بەســەر ئەكەینــەوە ،بەڵكــو
بۆنێكــی جوامێریــش ئەكەیــن ،بــڕوا ناكــەم ڕێگەشــمان پــێ بگــرن ،خەڵكەكــە هەمــوو ڕوویــان لەوێیــە.
 ئەختەر گیان دەبێ ئەوە هەر كانی خەرمان نەبێ لەوێوە سەری هەڵدابێت؟ نــا ...ئەویــان داخســت و كۆریــان كــردەوە ،كانــی فرمێســك لــە ســەرینگانە ،لــە نــزاری كەپكــیكایســانە(.)1
 ڕۆڵەكــەم ڕێگاكــە ســەختە ،زیانــت پــێ ناگەیەنێــت؟ خــوا نەخواســتە ئەوجــار چــاوم دانــا ،ئــەم جــارەگیانیــش دائەنێــم.
 نا ...بە كاوەخۆ ،بە هێواشی ،بە فێنكی بەیانی ئەچین. دەباشە...لەگــەڵ گەزەنگــی هەتــاودا بــەڕێ كەوتــن ،لــە جــادەوە الڕێ بــوون ،بــەرەو ســارداو( )2هەڵكشــان،
ئەمەتــا گەیشــتینە كانــی خەرمــان ،بــا پشــووێ بدەیــن .پوورێــی لەســەر تاتــە بەردەكــە دانــاو چــاوی
گێــڕا ...ئێــرە ماڵــی كاوە و ئــەوەی دیــش ماڵــی مــام وســوو بــوو ،خوارەوەتریــش ماڵــی وەنەوشــەی پــوورزام
بــوو ...ئــەم بــەردە گەورانــەش ئــی ماڵــی كوێخــا برایــم بــوون ،ئــاخ خ...
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گواڵڵــەی كچیشــی ڕۆژی هــەورە خەماوییەكــە
گیانــی لەدەســت دا.
هەناسەیەكی قووڵی هەڵمژت ...پەڕی سینگی
كرایــەوە ،بۆنــی هەاڵڵــە و بەیبــوون و كوڵیــك بــووك
و حاجیلــە مەســتی كــرد ،تەڕاتییەكــی كەمــی
بینــی ،چاوەكانــی هەڵبڕین و شــۆڕەبییەكەی كانی
خەرمانــی بەرچــاو كــەوت ...ڕەش داگەڕابــوو،
كارتــەی جوانــی لــە نــۆژەن دەركردبــوو ،وردە دڵۆپــە
ئــاوی ســەر گەاڵكانــی تیشــكی خۆریــان بەســەردا
ئەشــكایەوە ،لێــوی وشــك هەاڵتوویــان بــە خەنــدە
ئەهێنــا .هەناســەیەكی گەرمــی هەڵێنــا و قوڕگــی
گیــرا ....ســوور هەڵگــەڕا ،بــەری چــاوی ماتەمی
بــوو ...دوو دەنكــە مــرواری گــەورەی بــە برژانگــی
چــاوی قەتیــس مانــەوە.
پاییــز بــوو ....مشــتاغمان( )3كۆكردبــووەوە،
لەگــەڵ مامــم بــەرەو مــاڵ دەهاتینــەوە ،دواكەوتــم
بــە تەنهــا لەژێــر شــۆڕەبیدا دانیشــتم و قاچەكانیشــم
خســتبووە نــاو جۆگــەی كانــی خەرمــان و دەســتی
تــەڕم بــە بســكەكانمەوە دائەهێنــا ،كــە دەنگــی
تەقەیەكــی دوورهــات ،ســەرم هەڵبــڕی ئاقــاری
تەقەكــەم بەســەر ئەكــردەوە ،خەڵكــی ســارداویش
هەموویــان بەســەر بانانــەوە وەك مــن چاویــان
بڕیبــووە ئاســۆی دووری بنــاری شــاخ.
چ فێنكاییــەك بــوو بــە لەشــمدا گــەڕا كــە پەیتــا
پەیتــا تارمایــی جوامێــر و هاوڕێیەكەی بە ســواری
ئەســپ لەگــەڵ نزیكبوونــەوەدا ڕوونتــر ئەبــوو...
ئەســپی جوامێــر حــدودی و مــوو زەردی هەنییــە
بەڵــەك و ئــەوەی كاردۆش كومیتــی زیویــن،
هەردووكیــان بــە ڕێچكەكــەی بنەوانــی باخچــەدا
هەڵگــەڕان و بــەرەو كانــی خەرمــان هاتــن ،لەژێــر
دارگوێزەكــەدا دابەزیــن .بــە تەنهــا لێــم نزیــك بووەوە،
ئەوەنــدە بــوو خــۆم بــە باوەشــیدا كــرد ،وەك بڵێــی
گیانــم بــۆ چەنــد ســاتێك بــە ئاســمانەوە بەســەر
مێــرگ و گوڵــزاری ســارداودا ئەخوالیــەوە ،لــە
خۆشــیان باڵــم گرتبــوو.

ئــەوە دواجــار بــوو كــە گوتــت هــوڕە هەڵــی
كــردووە ،بــەرەو ســارداو دێــت ،مــەل و باڵنــدە و
گیانــدارە كێوییــەكان بــەرەو كوێســتانی ســەرەوە ڕەو
ئەكــەن ،ئێمــەش ئەوێمــان مەبەســتە ،لووتكەكانــی
پــڕ بەفــرن ...هــوڕەی زەمانــە كاری تــێ نــاكات،
ئەشــڵێن لــە بەهــاری( )4داهاتــوودا لەوێــوە دژەبــای
هــوڕە هەڵئــەكات ،چەنــدی زووە خۆتــان كۆكەنــەوە
لەگــەڵ دایكــم و باوكــم بڕۆنــە شــار .ئــاخ...
شــۆخەكەم ...بــە یەكتــر ڕامووســاین و چاوەكانــم
بــە تــۆزی بەرپــای ئەســپەكانتان كل كــرد تــا
هەردووكتــان لــە گــەروێ( )5بــووكان بــە جووتــە
ئاوابــوون.
 ئەختــەر ...ئەختــەر بــۆ بــێ دەنگــی ...بــۆكــوێ چــووی؟
ئەختــەر ڕاچڵەكــی و بــۆ الی دەنگەكــە ئــاوڕی
دایــەوە.
 ئەوەتــا لێــرەم پــوورێ بــا بــۆ كانــی فرمێســكهەڵكشــێین.
دوا بە دوای ئەوان پەرەسێلكەیەك بە سەرلێشێواوی
بەســەر كانــی خەرمانــدا ئەخوالیــەوە ،جێــی گونــد
كــەالوە بــوو ،هێالنەكــەی نەمابــوو.
چەند هەنگاوێك سەركەوتن لە ناكاو سەوزاییەكی
یەكجــار جوانــی هاتــە بەرچــاو ....مێرگێك هەروەكو
خــۆی نەبووبــێ ....لــە ناوەڕاســتیدا كانیاوێكــی
زواڵڵ هەڵدەقوڵــێ و گوڵزارێــك بــە دەوری و
نێرگزجارێكیــش بــە دامێنییــەوە .دوو گوڵــی جــوان.
شــلێرێكی گەشــاوەی زەردبــاو لــە ڕاســتییەوە
و مێالقێكــی ســوور لــە چەپــەی كانیاوەكــەدا
خونچــەی دەم كارەكەیــان بــە ســۆزەوە دانواندبــووەوە،
خونــاوی پــەڕە ڕەنگینەكانیــان دڵۆپــە دڵۆپــە
ئەتكایــە نــاو كانیاوەكــەوە ،هــەروەك بڵێــی لــەوەوە
نــاوی فرمێســكی وەرگرتبێــت.
 خــۆ ئــەوە كانــی فرمێســكە! ڕاســتە ...هــەوە،خۆیەتــی.
ئەختــەر شاگەشــكە بــوو ،جووڵەیــەك بــەر زگــی
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كــەوت ،دڵــی داخورپــا ،ســوورهەڵگەڕا ،چاوەكانــی
تــاری بــوون ،ژان هێنــای و بــردی ،هــاواری كــرد:
 پوورێ ...گیانم خەریكە دەرچێ. كچــم ئەختــەر ...ئەختــەر ..هــاوار خوایــەچیمــان بەســەر دێــت ،وا منیــش هاژەیــەك بــە
گوێمــدا دێــت ...ئــەوە بــۆ چاوانــم گــەرم داهاتــن؟
دەستی بەم الو ئەوال كوتا ...قژە ئارمووشینەكەی
ئەختــەری هاتــە دەســت و ڕایكێشــا ،ســەری نایــە
كۆشــەخۆ ،هــاوار ســارداو ڕۆ ....جوامێــر ڕۆ-
گەرمییــەك لەبــەری چاوییــەوە تكایــە ال لێــوی...
ســوێر بــوو ...بــەری چــاوی ڕوونــاك بــووەوە،
حەپەســا ...وا ئەبینــم!! ئەوەتــا ئەختــەر بێهــۆش
بــووەو دڵــی بەجــۆش ئەكوتــی ...ئــەوە پەڕەســێلكەیە
و ئــاو ئەخواتــەوە.
هێشــتا هــەر حەپەســا بــوو كــە ئەختــەر بەتیــن
ددانەكانــی لێــك قرســاند و دەســتی تونــد لــە
چارۆگــەی پــوورێ گیركــرد ،هــاواری لێ هەڵســاو
تاســا.
پەرەسێلكەكە ڕاچڵەكی و فڕكەی كرد.
لە دامێن ئەختەر دەنگێكی ســاوا ...واق ...واق
بــەری ئاســمانی شــەق كــرد ،پــوورێ ئارەقــەی ســەر
كوڵمی شــین داگەڕاوی ئەختەری ســڕییەوە.
 ئەختــەر چــاوی هەڵێنــا ...ڕوانییــە گــەروێبــووكان ....هێشــتا پەڕەســێلكەكە نەپەڕیبــووەوە
بــەرەو كوێســتانی باكــوور ئەفــڕی.

( )4هــەرواش دەرچــوو لــە بەهــاری دوای ئــەو ،ڕاپەڕین
دەســتی پــێ كرد.
( )5گــەروێ بــووكان -واتــا گــەروو ،یــان گەلــی
بــووكان -پتــر مانــای گــەروو ئەگەیەنێــت .ڕێچكەیەكــە
لــە ســۆركی شــەقاڵوە بــەرەو گونــدی مــاوەران ئەچێــت.
تێبینی:
بــە خەیاڵــی ســوێی كارەســات و ئومێــدی ئایینــدە ،ئــەم
چیرۆكــە (یــان چەنــد وشــەیە) چۆڕاوگــەی زامــی دڵ
و خەمــی ئــەو ڕۆژانــە بــوو لــە خەڵوەیەكــی ســەر هــەردوو
بــەردی كــەالوەی شــارۆچكە وێرانكراوەكــەی سیســاوە لــە
زەمانــی بەعســدا.
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