قەرە قەرێ و کایەی شەوانە
سوهراب مەعرووفی (دەریا)
(نەرویج)
هەمــوو ڕۆژێــک ،هەمــوو ئێوارەیــەک و دوای نانخواردنــی شــەوێ دەســتم بــۆ دەفتــەری مەشــق
و تەکلیفەکانــم دەبــرد ،ڕاســت لــە پەنــای بابــم دەســتم بــە هەڵدانــەوە و شەقەشــەقی الپــەڕی کتێــب و
دەفتــەرەکان دەکــرد .بابــم دانیشــتووە و دەســتەنۆنان پاڵــی داوەتــەوە .مانــدووە و شــەکەت .هێنــدە لــە
مێــژ نییــە لــە ڕێگایەکــی دوور هاتووەتــەوە ،هێشــتا خــۆی نــە گۆڕیــوە ،بــە تەمایــە هــەر بــە پشــتێندی
گرێچــن و کــەوا و پانتۆڵــە مرادخانییەکەیــەوە دانیشــێ و شــامی بــە جیــا لــە مەجموعەیــدا بــۆ بەرنــە
پێشــێ .لــە ســیما و قیافــەی بــاوەڕ بــە خۆبــوون و پیاوێکــی پــێ داگــر بــەدی دەکــەی .زۆر بــااڵ بــەرز
نییــە و تووکــی زۆر بــە ســەرییەوە نەمــاوە و دەســت و مەچەکێکــی تووکنــاوی هەیــە .منیــش دەســتێک
لــە ژێــر چەنــەوە و دەســتێک بــە قەڵــەم لــە تەنیشــتی لێــی پــاڵ کەوتــووم.
بــە خێرایــی دوو ســێ الپــەڕەم ڕەش دەکــردەوە تــا وە فریــای کایــەی شــەوانی مندااڵنــی گــەڕەک
کــەوم .لــە بنــەوە ئــاگام لــە چــاوە ســەوزەکانی هەیــە .پاروویەکــی بــە دەســتەوەیە و چاوێکــی لــە منــە.
قەڵەمبڕێکــی لــە گیرفانــی دەرهێنــا و قەڵەمەکــەی لــێ وەرگرتــم و گۆتــی “ ئــەوە چۆنــی پــێ
دەنووســی خــۆ نووکــی دیــار نییــە! بۆیــە وا خەتەکــەت پــان و بەریــن و ناحــەزە “ .قەڵەمبڕەکــەی زۆر
خــۆش دەویســت .زۆر جــار دەمدیــت قەڵــەم قامیشــی پــێ دادەدا .لــە ســەر لێــوی بــەر پەنجــەرەی پەنــا
گوڵدانــەکان نووکــی قەڵــەم قامیشــەکانی پــێ دەقرتانــد .قەڵــەم قامیــش گرتــن ،لــە جەوهــەر هەڵکێشــان
و خــەت نووســین هــەر لــە خــۆی جــوان بــوو .بــە لەبەرچاوگرتنــی تێبینییەکانــی باوکــم بەدەنگێکــی
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تۆزێــک بــەرز تــەواو بوونــی خــۆم لــە وانــە و دەرس
و دەور ،ڕوو لــە دایکــم و مەبەســت بابــم بــە
نیشــانەی ئیــزن وەرگرتــن بــۆ دەرێ ڕاگەیانــد.
دەبــوو بخافڵێــم ،مــات و بــێ دەنــگ ،ژیــر و
ئاقــڵ ،بــە دەم چاوەڕوانییــەوە ،خــۆم بــە شــتێکەوە
ســەرقاڵ کــەم تــا ســەرۆکی مــاڵ ڕوحمــی ببــزوێ
و بجووڵــێ و بەشــکوم بەزەیــی پێمــدا بــێ و ئیزنــم
بــدا .تاوێــک لــە کووچــە تەنــگ و تاریکەکانــی
ئــەو ســەری گــەڕەک بخولێمــەوە و شــوێنێکی
چــاک بــۆ “هەیجۆیەنــم” بدۆزمــەوە .بــۆ ئــەوەی
خــۆم بگەیەنمــە بۆنبەســتە دڵگیــر و ئاوەدانەکــەی
گــەڕەک و هەمــوو پێکــەوە لەبــەردەم تیرەگــە دار
چــرا برقــە قیالوییەکــەدا کــۆ ببینــەوە.
لــە کاتــی قوتابخانــە و وانــە و ســەری کالس،
کات دوورودرێــژ ،نــە بڕینــەوەی هەیــە و نە دەڕوات
و نــە پەلەیەتــی .لێــرەش لــەم کات و ســاتەدا
هێشــتا مریشــک هەڵنەنیشــتووە .هــەر بینــا هــات
و جــێ ڕاخــرا و بــە زۆری و زۆردار ،بــە ناهــەق،
بــە بــێ پرســوڕا و بــە دوور لــە ویســتی خــۆت
لــە نــاو لێفــە و پێخەفانــت ڕۆکــەن .هێشــتا بــە
ڕێکوپێکــی و جوانــی لــە کاتژمێــر نەدەگەیشــتم.
کاتژمێــر فێــر بوونــم زۆر لــە بــەر گــران بــوو .بــە
ئاوڕدانــەوە لــە کاتژمێرەکــەی ســەر تاقەکــەی
ژوورەوە ،واتــە ســەیرکردنی پەیتــا پەیتــا و بــێ
وچــان و بــێ پســانەوە شــتێکم لــێ تێگەیشــت.
تەنیــا قازانجێکــی لــەو هەمــوو دڵەکوتــێ ،دڵمەنــد،
نیگەرانــی و چاوەڕوانییــەی کــردم فێربوونــی
کاتژمێــر بــوو .کاتژمێرێکــی بچووکــی زەنگداری
لــە ســەر دوو القانــی قوڵــە و کــورت و بچووکــی
خڕمــان هەبــوو ،کــە وێنــە و شــێوەی مریشــکێکی
زەردی خەپــەی کــوردی و جوانــی لــە گــەڵ دوو
جووجــکان تێــدا بــوو ،کــە هــەر دەندووک و ســەری
لــە خــوار میلــی چرکــەی درێــژی کاتژمێرەکــە

دەجوواڵنــد .لــە دەربیجــە و دەالقــەی بچووکــی ڕوو
لــە کــۆاڵن لــە ســەر یــەک دوو ســەنێران ،بــە مــل
درێژکــردن و خــۆ هەڵێنــان لــە ســەر پەنجەکانــم.
دوور لــە چاوانــی بابــم بــە چــاوە چــاو و خرتــە
خــرت گــوێ قواڵغــی دەنگــی مندااڵنــم و لــە
بەخــت و نگینــم هیــچ نابینــم و نابیســم .زۆر بزێــو
و بــزۆزم ،کاتێکــی زۆریــش مــاوە و حەجمینــم لــێ
بــڕاوە .ســەرۆکی ماڵیــش بــە فیتــم دەزانــێ و هــەر
بــۆ ئــەوەی نەچمــە دەرێ نانــوێ ،تــا لــە جێــگام
نەخزێنــێ .جــارێ هێشــتاکانێ زووە و کــەس
دیــار نییــەو و دەنگیــک نایــە .هەنووکــە ســفرە
هەڵنەگیــراوە .بەشــێک لــە منــدااڵن بــە دەم شــام
و نــان خواردنــەوە ســەرقاڵ و خەریکــن .بــەم قســانە
دڵخۆشــی خۆمــم دەدایــەوە .بــە هــەزار ئۆیــن ،ئــەداو
ئەتــوار ،هێمــا و ئیشــارە و ســرتە ســرت مێشــکی
دایکــم هەراســان و بنکــۆڵ کردبــوو .بــۆ ئــەوەی
یەکــەم کــەس بــم بچمــە دەرێ ،قنــج و قیــت و
لــە ناوەڕاســتی کــۆاڵن قــوت ببمــەوە .دەمویســت
بچمــە تەنیشــت دار چــرا بەرقەکــە و بەرانبــەر بــە
پەنجــەرەی هاوپــۆل و ئــاواڵ و ڕەقیبانــم ڕاوەســتم
تــا مەڵــا و یەکــەم بوونــی خــۆم ڕابگەیەنــم .ببــم
بــە سەردەســتە و بــۆ خــۆم گرووپــەکان هەڵبژێــرم
و دابــەش کــەم .نەخێــر بــێ ســوودە .دەبــوو زوو
بچمــە نــاو جێــگاوە و بــە قەســتی خــۆم لــە خــەو
کــەم ،بەڵکــو بابــم بــە دوای منــدا بــڕوا بــۆ دیــوی
خــۆی و وازم لــێ بێنــێ .دایکــم لەوبــەری بابمــەوە
دانیشــتووە و پاڵــی بــە دیــواری بــن تاقەکــەوە داوە.
قــژ و پرچێکــی مــاش و برنجــی لــە ژێــر دەســماڵەوە
دیــارە و چارۆکەیەکــی بــە کۆڵەوەیــە .قەرەپوولــی
گرێــدراو بــە لکــی دەسماڵیشــی لــە دوورڕا
ســەرنجی منــی ڕاکێشــاوە .ســیما و ڕوخســارێکی
ڕوون و پــڕ لــە نەزاکــەت ،بااڵیەکــی شــووش و
باریــک ،دەســت و نەخشــێکی پــڕ لــە گەوهــەر
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و مەدەدکارێکــی بــاش ،ئــەو جــا بــۆ نەچمــە
تەنیشــت دایکــم ســەر لەســەر ڕانــی دانێــم ! بابیشــم
خاترجــەم کــەم لــە نەچوونــم بــۆ دەرێ .ئێســتا زووە
و کووچــە چۆڵوهــۆڵ و بــێ دەنگــە ،لــە پەنــای
دایکــم درێــژ بــووم .ســەرم لەســەر ڕانــی و پشــتوو
قونــم لــە ســەر عــەرزی و القێکــم هاویشــتووەتە
ســەر چۆکــی و چــاو لــە بــن میچــی “شــای بــە
ســەپانی ناگــرم “ بــۆ خۆشــم نازانــم ورتــە ورت و
زەمزەمــەی چیمــە .چەنــد کەڕەتــم دارەکانــی بــن
میچــان بــژاردن ،لــە ئاکامــدا لێــم تێــک دەچــوو.
لــە ســەرڕاوە دەســتم بــە ئەژمــاردن دەکــرد .چــاو
شــاش و خێــل و کــەم بیــن بــووم هێنــدەی بڕوانمــە
بــن میچــێ ،لــەوە دەترســام چــاو لێــک بنێــم و خــەو
بمباتــەوە .وردە وردە چوونــە دەرێــم لــە ســەر پــەڕی
و لــە بیــر چــووەوە.
ئەگەر دەچییە دەرێ هەستە بڕۆ ،زوو وەرەوە ؟
لــە خۆشــییان لــە پێســتی خۆمــەوە نەدەچــووم.
ڕازی و بەکەیــف ،شــاد و بــە دەمــاغ وەک لــە
ئاســمانی بەرببمــەوە وابــوو .ئــای لــە ســەرۆک،
چ قەومــاوە ،چ گــۆڕاوە ،دەبــێ ڕوحــم و بەزەیــی
پێــم هاتبــێ.
متمانەوە و باوەڕم نەدەکرد و بەر لەوەی پەشیمان
بێتــەوە ،دەســت بــە جــێ غــارم دایــە و ئامبــاز و
ئاوقــاو و دەســتە مالنــی بــووم .خێــرا پێاڵوەکانــم
لــە پــێ کــرد ،لــە ترســی پاشــگەزبوونەوەی بابــم و
پاشــکەوتن لــە منــدااڵن و لــە دەســتدانی بڕیــار و
دابەشــکردنی کایــە.
هــەر لــە حەوشــە و بــەر لــە دەرچوونــم بــۆ دەرێ
هەســتم بــە جووڵــە و هاتوچــۆی نــاو کووچــە کــرد.
دەنگــی دەروازە و زنجیــری ئەڵقەڕێــزی دەرگای
دراوســێکانم گــوێ لێیــە و دەبــوو پێــش هەمــووان
لــە ژێــر چــرا بەرقەکــەدا کــە هــەر بووبــووە جێگــە
شارمان ئامادە و حازر بم .گز و گومبەت دەرگام

کــردەوە و ڕامکــرد .گورجێکــی خــۆم گەیانــدە
کووچــەی بنبەســت و ژێــر دارچــرا برەقەکــە و
ئــاگاداری و ڕاگەیاندنــی یەکــەم بوونــم ،ئارخەیــان
و مــۆر کــرد.
دەســتێکی نــەرم و ناســک ،ئاشــنا و میهرەبــان،
دڵســۆز و مەحجــووب لــە ســەرەخۆ ڕامدەچڵەکێنــێ
و دەڵــێ “هەســتە کــوڕم هەســتە دەم و چــاوت
بشــۆ ،درەنگــە بــۆ مەدرەســە”
چــاوم هەڵێنــا و بــۆم دەرکــەوت مەگیــن بــە
خــەون ئیــزن و ڕوخســەت لــە دەم ســەرۆکی مــاڵ
بێتــە دەرێ.
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