دوا نەخش
موحسین تەها محەمەد
پێشكەشە بە پلكە سوڵتانە کە عومرێكی لە سەر
مەكینەی پەپوولە گوزەراند.

تــازە مەكینــەی دورمانەكــەی چــاك كردبــووەوە ،چەنــد یادگارییەكــی كۆنــی بەبیرهاتــەوە ،هەمــوو
جــارێ دەیگــوت« ،عەیبــە كەلوپەلــی مــااڵن تێــك بچــێ و لــە كــن وەســتای چاكــی بكەیــەوە» .لــە
ماڵــەوە كاری دورمانــی دەكــرد .ئــەو ماوەیــە دورمانــی زۆری لەســەر کەڵەکــە بووبــوو ،بــەوە ناســراو
بــوو ،كورتەكــی ژنانــەی دەدووری ،بــە جــۆرێ ژنانــی گەڕەكەكانــی دیكــەش بابەتــی خۆیــان دەهێنایــە
الی ،هەرچــی نەخشــێكیان لەســەر كورتەكەكــە بویســتایە ،دەری دەهێنــا ،كــەم جــار كورتەكەكەیــان بــۆ
گەورەكــردن ،یــان بچووككردنــەوە دەهێنایــەوە ،دەســتڕەنگین بــوو ،هەقدەســتی گونجــاو بــوو.
لەبــەر ئــەوەی مەكینەكــە وێنــەی پەپوولــەی لەســەر بــوو ،الی خەڵكــی ناویشــی بووبــووە پەپوولــە .چووە
الی مەكینەكە و لێی دانیشــت ،ویســتی دەســت بە دورینی كورتەكێك بكا كە تەنیا نەخشــەكەی مابوو.
دەیــان جــار نەخشــی گوڵــی ســووری لەســەر كورتەكــەكان دروســت كردبــوو ،وای لــێ هاتبــوو ،ئەگــەر بــە
تــەواوی چــاوی لەســەر نەخشــەكەش نەبووبــا ،لــە زەینیــدا دەری دەهێنــا ،كارەبای مەكینەكەی داگیرســاند
و بــە دەســتی ڕاســتی چەرخەكــەی ســووڕاند ،شــوێنی دەرزییەكــە بەرزبــووەوە ،دامێنــی كورتەكەكــەی
خســتەبەر دەرزییەكــە و تەماشــای ژیــان-ی كچــە تاقانەكــەی كــرد ،ســەری لەســەر كتێبەكــە بــوو ،پێــی
لەســەر دوگمــەی خــوارەوە داگــرت ،چەنــد جارێــك چكــە چكــی مەكینەكــە ،دەنگــی چەنــدان ســاڵە،
بردییــەوە خەیااڵتــی ڕابــوردوو ،پێــش پــازدە ســاڵ ،دووەم ســاڵی شــووکردنی .ئەحمــەد پێــی گــوت« :ئــەو
گواڵنــە هێنــدە گچكــە مەنەخشــێنە ،بــا پــڕ بــە كورتەكەكــە بــێ» .بەفیزێكــەوە پێــی گــوت« :دەتــەوێ
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هەتــا كەنگــێ هــەر خەریكــی ئــەو نەخشــانە بــم».
بیــری كــردەوە و وەاڵمــی دایــەوە« :ناكــرێ ئــەو
چەكــە دابنێــم ،لــە فیكرمــە كارێكــی دیكــەش
ببینمــەوە ،قســەم لەگــەڵ بەرپرســێ كــردووە ،نازانــم
كــەی؟ ،بــەاڵم دڵنیــام كارەكــەم ســەر دەگــرێ و
ئەتــۆش واز لــەو مەكینەیــە دێنــی» .وەاڵمــی
دایــەوە« :كا(كــوا) بــۆ ئــەو ڕۆژە!».
لــەو ســاڵەوە وا ڕۆژ بــە ڕۆژ نەخشــی گوڵــەكان
گەورەتــر دەكا ،كەچــی ئــەوەی لــە ئەحمــەد
ماوەتــەوە ،تەنیــا بیرۆكــەی نەخشــاندنی گوڵــی
گەورەتــرە و هیچــی دیكــە ،ئــەو بیرۆكەیــەش
ڕەزامەنــدی خەڵكــی و ســەركەوتنی بــە دەســت
هێنــاوە ،هەتــا (ژیان)یــش بابــی خــۆی نــەدی.
گوڵــەكان هــەر چــۆن بنەخشــێنێ ڕەنگــی ســوور لــە
زەینــی دەرناچــێ.
دەنگــی مەكینەكــە گــۆڕا ،هاتــەوە زەیــن.
تەماشــای خڕیلەكــەی كــرد ،تــەواو بووبــوو .لــە
خوارتــر چەكمەجــەی بچووكــی مەكینــەی كــردەوە
و خڕیلەیەكــی تــازەی دەرهێنــا و نایلۆنەكــەی
لــێ هەڵپچــڕی و لــە شــوێنی بەتاڵەكــە خســتییە
ســەر مەكینەكــە و بــە دوای ســەرە دەزوو داوەكــەی
دەگــەڕا ،هیچــی نەدۆزییــەوە ،بــڕوای نەكــرد
چاوەكانــی هێنــدە بــێ هێــز بووبــن ،دووبــارە گــەڕا
و تینــی دایــە بــەر خــۆی بــە زەحمــەت ســەرە داوی
خڕیلــە نوێكــەی دۆزییــەوە ،بــە هــەردوو پەنجــە
درێــژ و گەورەكــەی دەســتی چەپــی گرتنــی،
هەســتی كــرد دەستیشــی دەلــەرزێ ،لەبــەر خۆیــەوە
گوتــی« :بەخــودای شــەنگ و تاقەتــم نەمایــە».
خڕیلەكــەی ســووڕاند و چــاوی نووقانــد .دواتــر
پەنجەكانــی تــەڕ كــرد و بــە زمانــی داوەكەشــی
تــەڕ كــرد و لێكــی خشــاند و داوەكــەی نیــو مەتــر
ڕاكێشــا و خــۆی ئامادەكــرد ،تــا بیخاتــە كونــی
دەرزییەكــەوە ،نەیتوانــی .دووبــارە ســەرە داوەكــەی

بــە ددانەكانــی قرتانــد تــا ڕێكتــر بیخاتــە كونــی
دەرزییەكــە ،چەنــد هەوڵــی دا نەیتوانــی .چاوەكانی
داخســتنەوە ،دەمێــك كــڕ و بێدەنــگ بــوو.
ڕووی لــە كیژەكــەی كــرد ،پێــی گــوت« :ژیان..
وەرە كیــژم ،جــارێ كتێبەكانــت دانــێ ،ئــەو داوەم
لــۆ بــە كونــی دەرزیــوە بكــە» .كچــە بــە بێدەنگــی
چــوو ،داوەكــەی لــە كونــی دەرزییەكــە نــا و دایــەوە
دەســت دایكــی ،چــوو دەســتی دایــەوە كتێبەكــە و
وەك جــاران لــە پــاڵ دەنگــی مەكینەكــە خەریكــی
دەرس و دەور بــوو.
مەكینەكە دەستی بە چكە چك كردەوە ،دەنگێك
چەنــدان ســاڵە پێــی ئاشــنا بووبــوو ،دەنگێــك وەك
مۆســیقایەكی خامــۆش لــە گوێــی دەزرنگایــەوە،
دامێنــی كورتەكەكــەی هێنایــە پێــش و خســتییە
بــەر دەمــی دەرزییەكــە ،دەســتی بــە نەخشــێكی تــازە
كــرد ،هــەر هەمــان ئــەو گوڵــە ســوورەی جــاران،
گوڵــی گــەورە ،هێشــتا یەكــەم پەلكــی گوڵەكــەی
نەنەخشــاندبوو ،كرتەیــەك ڕای چڵەكانــد ،لەبــەر
خۆیــەوە گوتــی« :ئــای مەكینەكــە نەشــكێ!».
جــاران ئەحمــەد خــۆی دەســتی لــە مەكینەكــە
وەردەدا ،ئەگــەر كەلوپەلێكــی پێویســت بووبــا،
ئەگینــا بــۆی چــاك دەكــردەوە ،یــان كەلوپەلەكــەی
لــە بــازاڕ بــۆ دەكــڕی.
پێــش ئــەوەی چــاو لــە شــوێنی دەرزییەكــە بــكا،
دەســتی لــێ دا ،پێــی وابــوو ،دەرزییەكــە بەرگــەی
دامێنــی كورتەكەكــەی نەگرتــووە ،لەبــەر خۆیــەوە
چرپانــدی« :ئەگــەر دەرزییەكــە نەدەبــوو ،جێــی
دیكــەی بــا ،بەزگــم دەدا».
چەكمەجەكــەی كــردەوە دەرنافیزێكــی بچووكــی
دەرهێنــا و بورغووەكــەی نزیــك دەرزییەكــەی
كــردەوە ،هــەر لــە چەكمەجەكــەدا دەرزییەكــی
تــازەی دەرهێنــا و لــە شــوێنی دەرزی شــكاوی دانــا
و بەســتییەوە ،دووبارە پەنجەی شــەهادە و گەورەی
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تــەڕ كــرد و داوە دەزووەكــەی گــرت تــا بیخاتــە
كونــی دەرزییەكــەوە و تــا كونەكــەی بــردی ،بیــری
كەوتــەوە چــاوی ڕێگــەی ئــەو كارە بچووكانــەی
نــادا ،دیســان بانگــی كچەكــەی كــردەوە ،ژیــان
كتێبەكــەی دانــا ،ســەری داوە دەزووەكــەی بــە ددان
قرتانــد و خســتییە كونــی دەرزییەكــەوە ،وەك جــاران
ســەری بەســەر كتێبەكــە داگرتــەوە.
ئەویــش دەســتی بــە دروســتكردنی گوڵــە
ســوورەكەی ســەر كورتەكەكــە كــرد ،ئەوجــارە لــە
ناوكــی گوڵەكــەوە دەســتی پــێ كــرد ،لــە هەمــوو
الیەكــەوە دەیتوانــی نەخشــی جــوان دروســت بــكا،
وەختــێ كورتەكەكــەی دەدا بــە دەرزی مەكینەكــە،
پەنجەكانــی زۆر لــە تەقەڵەكانــی نزیــك دەكەوتنەوە،
هەســتی دەكــرد ،خەریكــە پەنجەكانــی لەگــەڵ
تەقەڵــی دەزووەكان گیــر دەبــێ ،گوێــی پــێ نــەدا،
ئــەوە كاری چەنــدان ســاڵەی بــوو.
ناوكــی گوڵەكــەی گەورەتــر لــە جــاران دەرهێنــا،
حســێبی كردبــوو ،پەلكەكانیشــی گەورەتــر دروســت
دەكا ،كورتەكەكــەی لــە بــن دەســتی ســووڕاندەوە
بــۆ ئــەوەی دەســت بــە نەخشــی پەلكەكانــی
ســەر ناوكەكــە بــكا ،لەتێكــی گۆشــتنی نزیــك
نینۆكەكانــی كەوتــە بــەر دەرزییەكــە ،كــون بــە
دەری كــرد ،هەســتی كــرد خوێنــی لــێ دەچــۆڕا،
دەتگــوت كززەیــەك لــە دڵــی هەڵدەســتێ ،ئازارەكەی
قــووت دایــەوە .دیتــی خوێنەكــە داو و دەزووەكــە
جوانتــر دەكا ،هیــچ گوێــی بــە كــززەی دڵــی نــەدا،
ئەوەتــا بــە خوێنــی خــۆی پەلكــەكان دەنەخشــێنێ،
دەیــدی خوێــن بــە دڵــی داوە دەزووەكــە دەڕوا،
چــاوی لەســەر بــوو ،ئــەو جارەكەیــان نەخشــێكی
بــێ وێنــە دەكێشــێ ،پەلكــی یەكەمــی تــەواو كــرد،
خوێــن تــەواوی ڕووبــەری نــاو پەلكەكــەی تەنــی،
خۆشــی نەیزانــی لەســەر ڕەنگێكــی تــۆخ چــۆن
ئــەو پەلكــە ســوور مایــەوە ،پەنجــەی وەك جــاران

خوێنــی لــێ دەهــات ،پەلكــی دووەمــی وەك هــی
یەكــەم نەخشــاند ،بــە قــەدەر گەورەیــی ناوكەكــەی،
دواتــر دەســتی بــە ســێیەم پەلــك كــرد ،وەك ئــەوان تــا
پێنــج پەلكــی تــەواوی دروســت كــرد ،پێنــج پەلكــی
پــڕ لــە خوێــن ،لــە پەلكەكانــەوە خوێــن ناوكەكــەی
پــڕ دەكــرد ،لەســەر ڕووبــەری دامێنــی كورتەكەكــە
الر بووبــووەوە ،دەبریقایــەوە ،هەناســەیەكی قووڵــی
هەڵكێشــا ،زۆر دڵــی بــەو نەخشــە خــۆش بــوو،
وەخــت بــوو شاگەشــكەبێ.
ئــاوڕی دایــەوە ،كچەكــەی هــەر خەریكــی
خوێنــدن بــوو ،پێــی گــوت« :كیــژم بــە دەنگــی
مەكینەكــە بێــزار نەبــووی؟».
كچەكــە وەاڵمــی دایــەوە« :نا..دایــە لــێ
ڕاهاتــووم» .بانگــی كــرد« :دە ...وەرە كیــژم».
«دایــە خــۆ داوەكــەت قــووت نەبــووە»« .نــا چــاوم
ڕەشكەوپێشــكەی دەكا...بــەس ئەتــوو وەرە تەماشــا
كە بزانە چ نەخشــێكم كێشــاوە!»« .لە كوێ؟!».
دایكــە وەاڵمــی دایــەوە «لەســەر كورتەكەکــە،
عەینــەن جێــی جــاران» .كیــژە سەرســام بــوو،
گوتــی« :كــوا كــوێ تەماشــا كــەم» .دایكــە
پەنجــەی خــۆی گــرت و گوتــی« :ســەر نەخشــەكە
بزانــە ســوور بــووە!» .كچەكــە گوتــی« :ســووری
چــی دایــە؟!» .وەاڵمــی دایــەوە« :ئــای نەخشــی
ســەر گوڵەكــە چــاو لــێ كــە» .كچەكــە چــاوی
گێــڕا« :هیچــی لەســەر نییــە ،هیــچ ....هیــچ».
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