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كۆگایەك پەڕ و باڵی 
خوێناوی

سەالم ئیبراهیم زادە
)بۆكان(

باپیــرە كەڵەبــاب زۆر تێــك چــووە، بۆخــۆی دەگێڕێتــەوە، دەڵــێ كاتــی خــۆی یەكــە پاڵەوانــی نێــو 
كەڵەشــێران بــووە، بــەاڵم خــەم و خەفــەت پیریــان كــردووە. باپیــرە كەڵەبــاب زۆر جــاران دەڵێ ئێمە لە جیهانی 
نووســراوەی نــاو كتێبێكــی سەیروســەمەرەدا دەژیــن! خوڵقێنەرمــان كوڕێكــە، شــەوانە بــەدەم گوێدانــی 
مۆســیقا و دووكەڵــی ســیغار و جاروباریــش چەنــد بنەلیــوان شــەراب، چیرۆكــی ئێمــە دەنووســێ، لەوەتــا 
ســەرم لــە هێلكــە جووكانــدووە، زانیومــە قەلــەڕەش و قشــقەڕە داڵ و سیســاركە كەچەڵــە دوژمنایەتیمــان 

دەكــەن.
باپیــرە كەڵەبــاب جاروبــارە لەســەرەخۆ جیقنــە و پــەڕی دەردەهێنــا، ســیغارێكی هەڵدەبەســت و دەیكــوت 

مریشــك و كەڵەبــاب دەبــێ هــەر ســەریان پــان كەیــەوە.
دەمكوت: باپیرە پێم ناڵێی بۆ؟

دوو ســێ جــار قوڕگــە پیرەكــەی قوقولــی قەقوویەكــی خنــكاوی لەگــەڵ قۆخــە قــۆخ لــێ دەهــات و 
ســەری ڕادەوەشــاند و دەیكــوت كــوڕم كارەســاتە! كارەســات.

باپیــرە كەڵەبــاب دەیكــوت مــەردی خــودا بــن، مەهێڵــن هیــچ كەڵەبابێــك بەیانییــان زوو بخوێنــێ و 
ــدووە،  ــان زڕان ــەوەی خــەوی هاوواڵتییانی ــاب لەســەر ئ ــدان كەڵەب ــێ، چەن ــەر بێن ــوو وەخەب خەڵكــی خەوت
بــە لینگــە ســەرپایی و تفەنگــی ســاچمەیی و خڕكــە بــەرد تێداچــوون، كاكــە ئــەو خەڵكــە تــا نیوەشــەو 
ــە خــەو هەســتن، كــوا وەختــی ئــەوە  ــەوە و گاڵتــە و خۆشــین. نایانــەوێ بەیانــی زوو ل خەریكــی كۆبوون
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ــی و  ــت فــش بكــەی، ســینگت دەرپەڕێن ــاوە باڵ م
ــەزان بخوێنــی؟! ــۆ خەڵكــی ســپڵە و پێن ب

جوچكەكانمــان  نازانــی.  تــۆ  كــوڕم  دەیكــوت: 
هێشــتا لــە هێلكــە ســەریان دەرنەهێنــاوە، هــەر یەكــەو 

ــن.  ــدەران دەب ــەڕەوازەی مــەزرا و موڵكــی هەن پ
ڕۆژانی كۆتایی تەمەنی لە خزمەتیدا دەســتەونەزەر 
قوقــووە  قوقلــی  لەنێــو  جــار  ســێ  دوو  دادەنیشــتم. 
خنكاوەكەیــدا بەهەمــوو هێــزی خــۆی كۆكــی و بــە 
ــن كــردەوە و دیســان دەســتی  ــی دندووكــی خاوێ باڵەكان

ــردن: ــە قســە ك ــردەوە ب ك
- ڕۆڵــە پێتوایــە بۆچــی وا زوو لــە كار كەوتــم 
و گەنجێتیــم بەســەرچوو؟! بــەو چاوانــەی خــۆم 
ــوون و بەســەر و  ــان گــەورە دەب دیتوومــە جوچكەم
ــڕژاون و ســەر و گوێالكــی  ــدا هەڵپ چــاوی یەكتری
یەكتریــان شــەاڵڵی خوێــن كــردووە، تەنانــەت بــە 
كەالكــی  دەرهێنــاوە،  یەكتریــان  چــاوی  دنــدووك 
و  قشــقەڕە  و  ڕاكێشــاوە  عــەرز  لــە  یەكتریــان 
قەلەڕەشــە و سیســاركە كەچەڵــە هاتــوون چەپڵەیــان 
دیتوومــە  جاریــش  ســەدان  بــە  داون.  لــێ  بــۆ 
كەڵەبابێــك دەرەقەتــی كەڵەبابێكــی دیكــە نەهاتــووە، 
قەلــە ڕەشــە و قشــقەڕەی هێنــاوە شــەڕی بــۆ بكــەن 
و چــاوی كەڵەبابەكــەی دیكــەی بــۆ دەربهێنــن، 
ــۆ  ئــەدی كــوڕم پێــت ســەیر نەبــێ! بڵێــی باپیــرم ب
دەڵــێ كەڵەبــاب و مریشــك هــەر دەبــێ ســەریان پــان 

كەیــەوە؟!
جیهانــی  لــە  دەبــێ  بــۆ  ئێمــە  تێناگــەم،  مــن 
كتێبێكــدا نووســرابین و هــەر دەنووســرێین، بەبــێ 
ئــەوەی كــە بــە ئاكامێــك بگەیــن، یــان چووزانــم وەك 
زۆر بوونــەوەری دیكــە گۆڕانێــك بەســەر ڕەوتــی 
ژیانمانــدا بێــت؟! نووســەر نــە پێنووســەكەی لــە كار 
ــە  ــێ، ئێم ــدوو دەب ــین مان ــە نووس ــە ل ــەوێ و ن دەك
ــاران  ــە ج ــر ل ــری زیات ــی یەكت ــەر خوێن ــت ه ــا دێ ت
دەڕێژیــن و هــەر زۆرتــر و زۆرتــر قوقلــی قوقــوو 

كردنمــان لەبیــر دەچێتــەوە، ڕەنگــە دوو ڕۆژی دیكە 
جوچكــەی بــەرەی نوێمــان ســینگیان دەرپەڕێنــن و 
بڵێــن ئێمــە داڵیــن، یــان قەلەڕەشــە، یــان سیســاركە 
كەچەڵــە، یــان چووزانــم... ڕەنگــە ببــن بە قشــقەڕە، 
ــە  ــە فەرهەنگۆكــی پاشــكۆی یەكــێ ل ــەت ل تەنان
بەشــەكانی كتێبــی نووســەرەكە لــە مانــای قوقلــی 
قوقــوودا نووســرابێ: »جۆرێــك ئــاوازی كولتــووری 
نەتەوەیــی قشــقەڕەكانە«. لــە ژێــر وێنــەی هێلكەی 
مریشــكدا لــە نــاو ئــەو فەرهەنگۆكــەدا نووســرابێ: 

ــك قەلەڕەشــە«. »هێلكــەی جۆرێ
چەنــد ڕۆژ لەوەپێــش كەڵەبابێكــی خوێنــدەوار، 
بەیانــی زوو یــەك بەخــۆی دەســتی بــە قووقلــی 
باپیــرە  ئــەو  گــۆڕی  بــە  قەســتەم  كــرد،  قوقــوو 
نییــە.  تێــدا  درۆی  هیــچ  نــازدارەم،  كەڵەشــێرە 
ســەركۆنەیان  دەهاتــن  پیســەكە  زۆر  جوچكــی 
دەكــرد. نەیاندەهێشــت چــی دیكــە بخوێنــێ، دەیــان 
جــار بــە گوێیانــدادەدا، دەیانكــوت تــۆ خەریكــی 
لــێ  داهاتوومــان  دەكــەی.  كێشــەمان  تووشــی 
خــراپ دەكــەی، تەنانــەت بەشــێكیان بــە زاراوەی 
ســەیر  دەكــرد.  قســەیان  قشــقەڕە  و  داڵ  و  قــەل 
ئــەوە بــوو، جوچكــە مریشــكە عازەبەكانیــش زیاتــر 
ــەن وا الســایی  ــەو جوچكــە كەڵەبابان تامــەزرۆی ئ
قشــقەڕە و قەلەڕەشــە دەكەنــەوە و بــە زاراوەی ئــەوان 

قســە دەكــەن.
ماوەیــەك مــن و ســێ چــوار كەڵەبــاب و پێنــج 
هاوبیــر  و  هــاوڕێ  دیكــەی  مریشــكی  شــەش 
دەســتەیەكمان پێــك هێنــا، خــڕ دەبووینــەوە و خۆمــان 
بــە ڕووناكبیــر دەزانــی. پیپەكانمــان لــە باشــترین 
جــۆری جیقنــەی خۆماڵــی پڕ دەكرد و دەمانكێشــا، 
جاروبــارە شــەرابی زەردێنەمــان دەخــواردەوە، شــەوانە 
شــەونامەمان دەخســتە نێــو كوالنــەی مریشــك و 
كەڵەبابەكانــەوە. دەمانكــوت شوناســی مریشــكانەی 
پــەڕی خۆمــان و  بــە  نەچێتــەوە،  لەبیــر  خۆتــان 
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بــە خوێنــی هاوڕێیانــی جوانەمەرگمــان لــە ســەر 
دیــواری هەمــوو كوالنــەكان دەماننووســی: »بــژی 
قوقلــی  بــژی  مریشــك،  دایكانــەی  قودقــودی 
پێچــوو،  ماوەیەكــی  كەڵەشــێرەكان«.  قوقــووی 
بەشــێك  كــەوت،  تــێ  دووبەرەكایەتیمــان  ئێمــەش 
ئاڵوگــۆڕی  و  چاوەچــاو  بــۆ  هاوڕێیانمــان  لــە 
ژمــارە تەلەفــۆن و ئــەو جــۆرە كارانــە هاتبوونــە 
لــێ  كەڵەبابمــان  و  مریشــك  هەندێــك  نێومــان، 
دابــڕا، ماوەیەكــی دیكــەی پێچــوو مریشــكەكان 
دژی كەڵەبابــەكان هەڵوێســتیان گــرت. بۆخۆیــان 
مریشــك«یان  ســەربەخۆخوازی  »ئەنجوومەنــی 
هێنــا.  پێــك  كەڵەشــێرەكان  توندوتیــژی  دژی 
ئــەوان  دژی  كەڵەبابەكان«یــش  »ئەنجوومەنــی 
شــەڕە دەندووكیــان ڕاگەیانــد، مریشــكەكان دەچــوون 
لــە الی قەلەڕەشــە و داڵــەكان دەندووكیــان تیــژ 
دەكــرد و نوێتریــن شــێوازەكانی چــاو دەرهێنانــی 
كەڵەبابــەكان فێــر دەبــوون، كەڵەبابەكانیــش دەچــوون 
لــە الی سیســاركە كەچەڵــەكان دەنــدووك و نینۆكی 
القیــان وەك چەقــۆ تیــژ دەكــردەوە. تێــك هەڵچــوون 
و شــەڕ و كــوژران و چــاو دەرهێنانــی یەكتــری 
ــن،  ــدە الواز بووی ــایی، ئەوەن ــە كارێكــی ئاس ــوو ب ب
هۆشــی كوالنــە و دەالقــە و دەرگامــان نەمــا! ڕێوی 
ــتەمان.  ــە دەس ــوو هاتن ــاخەكان هەم ــی ش و چەقەڵ
ــن  ــن و كوژرای ــۆ یەكجــاری هەموومــان خنكێنرای ب
هەمــوو  لــەو  نووســەرەكەش  بوویــن.  مــردارەوە  و 
چیــرۆك نووســینە ڕزگاری بــوو، بــە فاتیحایەكــی 
نووســەر  هــات،  كۆتایــی  كتێبەكــە  دوورودرێــژ 

ژیانــی ئاســایی خــۆی دەســت پــێ كــردەوە.


