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بستێ لەم الی بەهەشتەوە، 
نا بستێ لەم الی دۆزەخەوە

د. هێمن مەال كەریم بەرزنجی
)سلێمانی(

ئێوارەیەكــی درەنــگ بــوو، لــە گەشــتەكەمان گەڕاینــەوە، لەبەرخۆمــەوە گوتــم: ))بریــا بچووینایەتــە ئەزمــڕ((! 
ــم،  ــاكات، ئــەی بۆچــی ئــەم قســەیەم كــرد؟! خۆشــم نازان ــووم كــە خۆزگــە داری حــەزم شــین ن ــەوە دڵنیاب ــدە ل هەرچەن
ڕەنگــە هۆیەكــەی ئەوەبــێ ئێمــە ئولفەتمــان بــە هەنــدێ قســەوە گرتــووە، هەنــدێ قســە دەكەیــن كــە بــێ واتــان، ئەوەتــا 
دایكــم دەڵێــت: ))چایــە، مایــە ناخۆیــت((، ئــێ گوتمــان چــا واتــای هەیــە و نــاوە بــۆ خواردنەوەیــەك، ئــەی ))مایــە(( 
چییــە؟! هاوڕێیەكــم وتــی: ))دوێنــێ  كــە ڕۆیشــتمەوە باوكــم لێــم تووڕەبــوو، دوو زللــەی لــێ دام و گوتــی: چــۆن بزانــم 
شــەڕێ مەڕێكــت نەكــردووە؟؟((. ئەمانــە قســەگەلێكی بــاوی نێوخەڵكــن و بەمــن چــاك نابێــت، كــورد واتەنیــش ))مــن 
لەگــەڵ هەمــووان؟ یــان هەمــووان لەگــەڵ مــن؟((، بێگومــان دەبێــت مــن لەگــەڵ هەمــووان بــم، كەواتــە بــا بێدەنــگ بــم 

و قســەیەك لــەم بارەیــەوە نەكــەم.
بــا ئەوەنــدە لــە بازنــەی باســەكە نەچمــە دەر و بێمــەوە ســەر ڕاســتە ڕێ و چیرۆكەكــە بــەرەو چــەق بــەرم و لەوێشــەوە 
بــۆ كۆتایــی، وەلــێ هەنــدێ جــار ناچــار دەبــم كــە قســەی البــەالش بكــەم، چونكــە لێــم دەئاڵێــن و لێــم نابنــەوە، ئەگــەر 
نــا، نەدەبــوو ئەوەنــدە درێــژە بــەم باســە بــدەم، چونكــە خوێنــەری ســادە بــەم نووســراوە تــووڕە دەبــێ و بــە خــۆی دەڵێــت: 
))ئەمــە چــی بــوو خوێندمــەوە؟ مردنــی كەســێك و شــەیدای دڵــدارێ بــۆ دیتنــی یارەكــەی، ئــەوە دەهێنــێ؟(( وەلــێ 

ئەگــەر مــن وەاڵم بدەمــەوە دەڵێــم: ))بەڵــێ، زۆر لــەوە زیاتریــش دەهێنــێ!!((
ئــەو ڕســتەیەی مــن كردمــە دەروازەی باســەكەم ئەســڵی نییــە، چونكــە ئێــوارە درەنــگ نەبــوو، هێشــتا بانگــی عەســری 
نەدابــوو، ئیــدی چ درەنگییــەك؟، وەلــێ مامۆســتاكانمان دەیانــوت: ))خۆتــان بپێچنــەوە بــا بگەڕێینــەوە نــاو شــار، 
ئێوارەیــە و درەنگــە((، بەهــەر حــاڵ، منیــش لــە زاری وانــەوە گوتــم: ))ئێوارەیەكــی درەنــگ((، گەڕاینــەوە نێــو شــار و 

لــە دەركــی خوێندنگــەدا پاســەكان وەســتان و هەمــووان خــوا حافیزیمــان لەیەكتــر كــرد، بەرەومــاڵ بووینــەوە.
هاوبەشــی هاوڕێــم گوتــی: ))چییــە بــۆ وا بــێ تاقەتــی؟ دەڵێــی پاپۆڕەكانــت غــەرق بــوون؟(( ئــەو نەیدەزانــی مــن 
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ــاش  ــدام، مــن خۆزگــە بۆچــی دەخــوازم، پ ــری چی ــە بی ل
كەمێــك بێدەنگــی پێــم گــوت: ))هــاوە گیــان، خۆزگــە 
دەخــوازم و دەڵێــم بریــا هــاوەم لەگــەڵ بووایــە،  بــۆ ئــەوەی 
گەشــتەكەمان ئەوەنــدی دی جــوان بوایــە، بــەر لــەوەی 
هیــچ بپرســیت، خــۆم وەاڵمــت دەدەمــەوە، مەبەســتم لــە 
هــاوە ئــەو كچەیــە، خــۆ تۆمــان لەگــەڵ بــووی، مــن بیــر 
لــەوە دەكەمــەوە بۆچــی ئــەوم بەقــەدەر  تــۆ خــۆش دەوێ، 
لــە كاتێكــدا تــۆ دوازدە ســاڵە لەگــەڵ ئاكەیــا هاوڕێمــی، 
كەچــی ئــەو بــۆ ســاتێكیش هاوڕێــم نەبــووە، تەنیــا لــە 
ــەوە وەاڵمــی  ــە زەردەخەنەیەك ــوە.(( ب ــان بینی دوورەوە یەكم
دامــەوە: ))كــوڕی بــاش، تــۆ بڵــێ دە ئەوەنــدەی تــۆم 
خــۆش دەوێ، ئەمــە عەشــقە ... عەشــق، بــەاڵم پێــش 
ــە كــە  ــش ئەوەی ــم، ئەوی ــێ دەڵێ ــڕۆم قســەیەكت پ ــەوەی ب ئ
و  تێپــەڕی  دوێنــێ  چونكــە  بــە،  ســبەینێدا  بیــری  لــە 

ئەمڕۆكــەش وا خەریكــە دەڕوات ... !!((
بــە تەنیــا مامــەوە، هــەر خــۆم ملــی ڕێــم گــرت و نغــرۆ 
تــا گەیشــتمە مــاڵ لــە نێــو ئــەم دنیــای خەیااڵتــەدا بــووم، 
ســاوم لــە دایكــم كــرد و دەســتە ماندووەكانیــم مــاچ كــرد 
و ویســتم پێاوەكانــم دابكەنــم، دایكــم گوتــی: ))بــڕۆ 
وەاڵمــی ئــەو تەلەفۆنــە بــدەرەوە، دەمێكــە زەنــگ لــێ 

دەدات((.
- بەڵێ فەرموو ...

ــۆت بگــۆڕە و  ــە خ ــە پەل ــۆی ب ــەوە ت ــان ئ ــن گی *هێم
وەرەوە بــۆ گــردی ســەیوان.

- سەیوان بۆ؟
*تــا بەشــداری لــە ناشــتنی تەرمێــك بكــەی، لەمــە 

زیاتــرم لــێ مەپرســە و وەرە.
- تا پێم نەڵێی كێیە نایەم.

* مــن وا دەڕۆم ... هاوڕێیەكتــە، كەســێك كــە دوازدە 
ســاڵە هاوڕێتــە.

بەرلــەوەی  داخســتەوە،  ڕوومــدا  بــە  تەلەفۆنەكــەی 
بزانــم كێیــە، شــۆڕاوگەی فرمێســك بــە ڕوومەتمــدا هاتــە 
ــم  ــەر خۆمــەوە وت ــە ب ــڕا، ل ــم ب ــە ئەژنۆكان ــز ل خــوارەوە، هێ
تــۆ بڵێــی هاوبــەش بــێ؟ ...نــا ... خــۆ چارەكــە ســەعاتێك 
بــەرەو  بــوو،  بوو.هەرچۆنێــك  لەگەڵــدا  ئــەوم  لەمەوبــەر 
ــك  ــە دوورەوە پیاوێ ــم، هــەر ل ــەرێ كەوت گــردی ســەیوان ب
قیڕانــدی ئــەوە هــاوڕێ دوازدە ســااڵنەكەیەتی وا هــات 
پەلــە مەكــەن، بــۆم ڕوون بــۆوە ئاكامــی هاوڕێمــە مــردووە، 

بــۆ دوایــی، چونكــە  بــا بمێنێتــەوە  بــەاڵم چۆن؟؟ئــەوە 
ئێســتاكە نایزانــم!

بــە دەســتێكم چەمكێكــی شــانیم گــرت و بــە دەســتەكەی 
بــووم،  تریشــم هــەردوو چــاوم، زۆر نیگەرانــی مردنــی 
یادگارییەكانــی  نیگەرانــی  دیكــەش  ئەوەنــدەی  وەلــێ 
بــووم، حــەزم دەكــرد لەگــەڵ خۆیــدا بیاننێمــە چــاڵ بــۆ 
ــر  ــی، ئاخ ــرا و نەمتوان ــەاڵم نەك ــەدات، ب ــازارم ن ــەوەی ئ ئ
پێکــەوە دنیایــەك یــادگاری جوانمــان هەیــە،  دوازدە ســاڵ 

ــە!! ــە نیی ــە ڕاســتی گاڵت ــی، ب هاوڕێیەت
تــۆ  ))ئێســتا  وتــی:  و  ملــم  كــردە  دەســتی  كاكــی 
ئاكەیــت((، دامــە قوڵپــی گریــان، بــە حــاڵ نــووزەم دەهــات، 
زۆر هەوڵــم دا تــا بزانــم ئاكــە چــۆن مــردووە، بــەاڵم گریــان 
ــەو هەســتی كــرد  ــەدام، ئ ــەردەوام ڕێگــەی ن و لەرزینــی ب
كــە مــن دەمــەوێ چــی بڵێــم و بــۆم ناگوتــرێ، بۆیــە 
هــۆی مردنەكــەی بــۆ ڕوون كردمــەوە و گوتــی: ))ئاكــە 
ڕەق بۆتــەوە، ئــەی بیــرت چــووە ماوەیــەك لەمەوپێــش هــات 
خــوا حافیــزی لــە تــۆ كــرد و ملــی ڕێــی هەندەرانــی 
ــڵەژاوم،  ــدە ش ــەاڵم ئەوەن ــرم نەچــووە، ب ــا بی ــەر.(( ن گرتەب
هیچــم بیرنەمــاوە،  چیتــر نەوەســتام قســەم بــۆ بــكات، 
بــەرەو مــاڵ گەڕامــەوە، هێــزم نەبــوو پێــاو و جلەكانــم 
دابكەنــم، هــەر بۆیــە چوومــە ژووری نووســتنەكەم و هەوڵــم 
دا خــەوم لــێ بكەوێــت، وەلــێ بــە داخــەوە، بیــرەوەری بــەر 

ــدم. ــێ زڕان ــااڵو خــەوی ل ــم ئ ــە كۆچەكــەی لێ ل
بكــەم،  لــێ  ســاوێكت  هاتــووم  گیــان،  ))هێمــن 
ســاوێک بــەر لــە كــۆچ، نــەوەك ئیــدی نەتبینمــەوە، مــن 
دەڕۆمــە هەنــدەران، بــە كۆچــی مــن كچێكــی دیكــەش 
قەیــرە دەبێــت، توخــوا دوعــام بــۆ بكــە دوعایــەك، یــان 
بگەمــە هەنــدەران، یــان بــە زیندوویــی نەگەڕێمــەوە، بــە 

قەینــا.(( مردوویــی 
ــەرەو  نەمدەزانــی چــی بكــەم، هەســتم دەكــرد خۆزگــە ب
بەهەشــت،  جــای  چ  نابــات،  بەهەشــتم  كەنارەكانــی 
بیرەوەرییەكانیــش بــەرەو كەنــاری دۆزەخ ڕاپێچــی دەكــردم، 
بــاش بــوو فریــای خــۆم كەوتــم و حەبێكــی ڤالیۆمــم خوارد، 
ئەگینــا بــەرەو دۆزەخ دەچــووم، ئــەم ســاتەم بەتــەواوی 
ــەم الی دۆزەخ و  ــوو، ئــەو ســاتەی بســتێ ل لــێ تــاڵ دەب
بســتێ لــەوالی بەهەشــتەوە بــووم، نەمدەتوانــی لــە هیچیــان 

ــژارد.    ــم هەڵب ــە نێوانیان ــم، بۆی هەڵێ


