بە دوو كەسان یەك چیڕۆك
سەعید فایەق
لە توركییەوە :ئەحمەد تاقانە
(کەرکووک)
ئەگەرچــی قســەكانی مەلــە دەریاییــە شــەلەكە و ماســیگرەكە ،نەشبیســترابێ ،لــێ خۆیــان دەبینــران .ســوور
دەزانــم لــە پێشــدا مەلــە دەریاییەكــە دەســتی بــە قســە كــردووە .ئەگــەر پێــم بڵێــن باشــە ،دە بڵــێ بزانیــن چیــی
گوتــووە ،ناتوانــم بیڵێمــەوە ،بــەاڵم بــۆ بەجۆرێكــی دیكــە بوونــی كارەكــە ،دەڵێــم هەرگیــز ڕێــی تــێ ناچــێ
ســەرەتا ماســیگرەكە دەســتی بــە دوواندنــی مەلــە دەریاییەكــە كردبــێ.
با لەوە گەڕێین مەلە دەریایی چیی گوتووە ،با ماسیگرەكە بدوێنین:
مەلە دەریایی:
ماسیگر:
 وســكت نابــی شــەلە ،بــەم بەیانییــە ...شــەقت نەبــرد ســا! هێشــتا نەگەیشــتووینەتە “ نیشــان “ (...)1بەســاقەی چــاوت بــم بێدەنــگ بــە.
وس ،وســكت بــە بــا ســاتێك پێشــتر بگەینەجــێ .مــن قســە لەگــەڵ تــۆ بكــەم؟ یــان ســەوڵ لــێ بــدەم؟..
بــەوەی كــە دەڵێــی نــووح و ناڵێــی پێغەمبــەر ،دەبــێ زۆرت برســی بــێ ...زۆرچاكــە ،زۆرچاكــە! بــا قســەی
تــۆ بــێ .ڕاوەســتە ،چــاوەڕوان بــە ،بــا ماســییەكی كۆلیــۆز ( )2شــەق بكــەم ...هــاوار مەكــە كــوڕم ،هــاوار
مەكــە ڕۆڵــە! ئەممــا كارت كــردووە هــا! ..ئەممــا مێشــكت تەقاندمــەوە ســا!
ئێســكبەندێكی لەســەربەوالوەی لەگۆشــت داماڵــراوی كلــك لەرزیــوی (كۆلیۆز)ێكــی بــۆ مەلــە دەریایــی
تــووڕ هەڵــدا ،بــە ســەوڵەكانەوە گیرســایەوە ،پــاش كەمێــك دوورگــە بــێ خێرەكانــی نــاو تەمومــژ دەركەوتــن.
مەلــە دەریایــی بێدەنــگ بووبــوو .دوو جــار باڵــی بەیەكــدا دا ،دار ســەندەڵ -ـــەكەی ڕەت كــرد و بــە حــەوت
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جــار بــاڵ بەیەكــدا دان ،لــە تەوقەســەری ماســیگرەوە
هەڵفــڕی و چــووە ڕۆخەكانــی دوورگــەی بــێ خێــرو
لەبەرچــاو ون بــوو .گەڕایــەوە ،بــە دەریــا دەربەنــد
ئارامەكــەدا نیشــتەوە ،ئیــدی قســەیان نەدەكــرد.
ئەوجا ماسیگرەكە ڕووی لە من كرد:
 هــەر كــە بــەڕێ دەكــەوم ،بەلەمەكــە دەناســێتەوە ودوام دەكــەوێ .جــا چەنــد مەلێكــی وەغــەر چاكیشــە،
هەر مەپرســە.
 بۆچی شەلەی پێ دەڵێی باربا؟ ()3 لەبەر ئەوەی شەلە .چاك بڕوانە ،القێكی نییە. القی چیی لێ هاتووە؟ نازانــم ،لەوانەیــە جانەوەرێــك لــە بنــی دەریــاوەدەركەوتبــێ و ڕفاندبێتــی ،بەڵكــوو زگمــاك هــەر
وابووبــێ ،بەڵكــوو بــە باڕۆكەیــی كەوتبێتــە دەســت
منداڵــە ئادەمیزادێــك ،ئیــدی نازانــرێ.
بێدەنــگ بوویــن ،بایــەك ،بۆنــی وشــكانییەكی
هێنــا ،بۆنــی شــامییەكم كــرد دەســتی بــە تێكچــوون
كردبــێ .ماســیگرەكە گوتــی:
 ســەیری ئەمــە كــە ،ڕێــك وەك مــرۆ! ڕێــك بــە “نیشــان “ دا نیشــتووەتەوە .لــەو شــوێنەی مەلەكــەی
لــێ نیشــتبوو وەســتاین .مەلــە دەریاییەكــە چــوو پێنــج
گەزێــك لەوالمانــەوە هەڵنیشــتەوە ،بــە خۆشــییەوە
ملــی درێژكــردەوە و هــاواری كــرد ،ماســیگرەكە ،كــە
چەقۆكــەی دەركــرد و بــەدەم پێخــۆرە بڕینــەوە ،دیســان
بــە هــەوا كەوتــەوە ،تــا لــە چــاو ون بــوو فــڕی.
من گوتم:
 باربا هەاڵت ،ماسیگر گوتی: ئێســتا دەگەڕێتــەوە و دێتــەوە ،چــوو دا بزانــێلــەو دەوروبــەرەدا ماســیگری دیكــەی لێیــە.
 باشــە؟ ...ڕوانیــن و زانینــی ئــەو پێویســتە؟ماســیگرەكە گوتــی:
 بــۆ ئــەو نــا ،بــەاڵم بــۆ مــن پێویســتە و...بێدەنــگ بــوو.
هەردووكیشــمان لــەو كەســانەین حــەز لــە زۆر بڵێیی
ناكــەن ،ئــەو تەنانــەت لەمەنــدە قســە كردنەشــمان وەك

پەشــیمان بووبێتــەوە وابوو.
دەمویســت بڵێــم ئــەو ماســیگرەی باســی دەكــەی
لــەو كەســانەیە كــە خۆیــان دەدوێنــن ،بــەاڵم ئەمــە
هەڵەیــە ،ڕاســتییەكەی ئەوەیــە ،كۆمەڵــی ماســیگران
چەنەبــاز نیــن ،قــەت بــەرەو ڕووی ماســیگری
چەنەبــاز نەهاتــووم ،ئــەوەی چەنەبــاز بــێ ماســیگر
نییــە .لــە كۆتاییــدا گەیشــتمە ئەنجامێكــی وەهــا،
مــرۆ كــە ماســیگر بــێ چەنەبــاز نابــێ ،ئەگــەر
چەنەبــاز بــێ ماســیگر نییــە ،بــەاڵم كــە پێویستیشــی
كــرد دەبــێ قســە بــكا.
 تۆ كلكەی (كناڵی) دەبینی؟! ()4 دەیبینم. لــە ســەرەوە دەبــێ خۆڵێكــی ســپی هەبــێ .ڕێــكلــە ســەرووی كلكــە  -كــەوە بــەرەو ژێــر ،ئــەو دارە
خڕانــەی لــە ســەرەوەن ،ئــەوێ دەبینــی؟
 نەخێر...دوو سەوڵی دیكەی لێ دا.
 ئێستا؟ ئێستا دەیبینم.دیســان وســكت بــوو ،ئــەو جیهانــە شــینەیژێرەوەمــان ،دەنگێكــی قــووڵ و كــەڕی لێــوە دەهــات.
دەنگێــك جــودا لــە دەنگــی ئــەو مــرۆڤ و ئــاژەڵ و
شــاور و مەكینــە و تەختــە و بــا و تێــل و درەخــت
و مێــرووەی دەیانزانــن ..دەنگێكــی جــودا لــەو
دەنگانــەی ســەرزەوی ،لــە قوواڵیییــەوە ،دەنگێكــم لــە
قوواڵیــی چەنــدان گــەزەوە دەبیســت .پێــم وابــوو ئــەم
دەنگــە ،دەنگــی هەناســە هەڵمژیــن و دانــەوەی ،ئــەم
جیهانــە شــینە بــێ .وەك مێروولەیــەك نــەك هەســت بە
یــەك پارچەییمــان ،بەڵكــوو هەســت بــە پارچەیەكــی
لــە ملیۆنــدا یەكمــان بــكا ،منیــش دەنگــی قووڵــی
هاژوهــووژی پارچەیەكــی لــە ملیــاران یەكــی ئــەم
شــتە زۆر گــەورە و زینــدووە ئافەریــدە بەرچــاوە دەبیەم
كــە دەریــای پــێ دەڵێــن ،الئەنیەكانــم ژانەكوتێیــان
بــوو ،گوێیەكانــم دەزرینگانــەوە ،ســڵم لــەم دەنگــە
مەنــد و قووڵــە كردبــووەوە كــە دەنگــی لێــوە نایــێ،
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دەمــەوێ بــۆ نەبیســتنی ئــەم دەنگــە قســە بكــەم ،بــۆ
نەبیســتنی ئــەم دەنگــە بــە ناخمــدا هــات هاوارێــك
بكــەم ،ئێســتا ئەگــەر تــا دوورگــەی “ســیڤری
ئــەدە” ،كــە زۆر لێــی نزیــك بووینەتــەوە مەلــە بكــەم،
پــێ بەســەر وشــكانیدا بنێــم ،بــە ناخمــدا هــات بــە
هاوارهــاوارەوە گۆرانییــەك بڵێــم ،گوتــم:
 باربــا ،لــە ڕێــی خــودا پێــم بڵــێ :مەلــە دەریایــیبــۆ دەچێتــە دوورگــەی “ســیڤری ئــەدە” ،دا بزانــێ
ماســیگری لێیــە و دەگەڕێتــەوە دواوە؟
كەنــاری برژانگەكانــی ســوور ســوور هەڵگەڕابوون،
چاوەكانــی هەڵبــڕی ســەیری دەموچــاوی كــردم.
لــەوە گەیشــتبوو كــە لــە دەریــا ،لــە بێدەنگــی ،لــە
دەنگــە قووڵــە نەبیســتراوەكەی دەترســم ،بــەر لــەوەی
وەاڵم بداتــەوە لێــم ورد بــووەوە و پێكەنــی ،ئەوجــا
گوتــی:
 ماســیگری دیكــەی لــێ بــێ ،هەڵدەســتێ ودێتــە الی مــن ،مــن تــووڕە دەبــم و دەچمــە شــوێنێكی
كــە ،ئــەو ڕۆژەم بەســەردا دەكەوێتــەوە ،بــەوەی كــە
ماســیی نادەمــێ ،هەمــوو كەســێك بەمــە نازانــێ،
وادەزانــێ لەبــەر ئەوەیــە جێــی (نیشــان) نادۆزمــەوە
بۆیــە هەڵدێــم .بــە خــودا وانییــە ،چ پێوەندییەكــی
هەیــە! خــودا بژێویــی هەمــوو كەســێك دەدا ،بۆچــی
ئێــرە بــۆ مــن «بــەرد»ی لــێ نییــە ماســیی لەســەر
بگــرم؟ مــن ژێــرەوەی ئــەم نــاوەم بــە لەبــەر كــردن
لەبــەرە ،بــە لەبــەر كــردن .ژێردەریایــی بــا بێــت لەمــن
بپرســێ .مــن كەیفــم تەنیــا بــە ماســی گرتــن دێ،
تەنیــا و تەنیــا بــە ماســی گرتــن ،تێگەیشــتی؟
ماسیگر ئێستا قسەی لەگەڵ ئەودا دەكرد.
 تــۆ لــە كوێــوە دەزانــی مــن تەنیــا كەیفــم بــەماســی گرتــن دێ؟ ئــەم ئەفەندییــە دەپرســێ :وەاڵم
بــدەرەوە كــوڕە!
مەلــە دەریاییــش ئیــدی قســەی نەدەكــرد .چــاوە بــە
ئەڵقــە ســوورە نەجووڵــە خڕخڕەكــەی لــە بەلەمەكەمــان
بوو .سپی سپی ،پاك و خاوێن بوو .دەنووكە ڕەنگ
توێكڵــە پیازییەكــەی دەكرایەوە و دادەخرایەوە.

 وەاڵم بــدەرەوە شــەلە! ...دە بڵــێ بزانــم ...ئەگــەرلــەوێ ماســیگر هەبــێ ،ئەگــەر بــەرەو ئەمــا بێــت،
بــەوەی كــە پێــت بڵــێ بــۆ تــۆ كار نییــە« .تــۆ تــووڕە
دەبــی ،هەڵدێــی .تــا ئێــوارە دەبیتــە كابرایەكــی
بەدخــوو ،هەرچییــەك دەبــێ بەســەر منــدا دێ».
دە بڵــێ« :هــەر دەبیتــە یــەك لــە بــەرازان ،ســەوڵەكە
بەرزدەكەیتــەوە وەك دەتوانــی بەمنیــدا بكێشــی وا
دەنوێنــی ،ســەلكە ماسییەكیشــم پــێ ڕەوا نابینــی».
مەلــە دەریایــی ســەیری كــرد و بێدەنــگ بــوو.
ماســیگرەكە گوتــی:
 ئەم سەلكانە بۆ مەلە دەریایی فڕێ دە.مەلــە دەریایــی چۆنــی قــووت دەدان  ،ئەوە دەهێنێ
پیــاو بیبینــێ .وەك مرۆڤــە تامــەزرۆكان ،مەلــە
دەریایــی تامــەزرۆش هــەن ،مــرۆ ڕادەچڵەكێنــێ .مــن
كەیفــم بــەو مرۆیانــە دێ كــە خواردنیــان بــە نهێنــی
دەخــۆن ،ئــەو مرۆیانــەی لــە بــن دارێــك دادەنیشــن و
توێشــووەكەیان دەكەنــەوە ،تەنانــەت ئــەوەش نازانــی
كــە چــی دەخــۆن .دەشــێ مڵچــەش بكــەن ،دەشــێ بــە
تامەزرۆییشــەوە بخــۆن ،بــەاڵم كەســێك بەالیانــدا ڕەت
بــێ وەك بەســەر تاوانێكــەوە گیرابــن شــەرم دەكــەن.
ماســیگر گوتــی:
 زۆر چاوبرســییە ،ئــەم خووەیــم خــۆش نــاوێ،بــەاڵم ئەمــە مەلــە دەریایییــە ،ئــەم مەلــە دەریایییــە
ئافەریدەیــە ،تێربــوون چییــە نایزانــێ .گوتــم:
 وەك مرۆڤ .گوتی: نــا ،بــەرد بــۆ مــرۆ مەهاوێــژە ،مــرۆ تــا مــرۆكەوتــووە ،چاوتێریشــیان دەبــێ.
 بەاڵم كەمن .گوتی: زۆرن.لووتكــە بەفــر لــێ نەتواوەكانــی ئوڵــوداغ  -ی
پیشــان دا .گوتــی:
 لەم الیانەداقوالپەكانمــان هەڵدابــوون .لەوكاتــەدا ماســیگر
بەبــێ وەســتان قســەی دەكــرد .وەك بڵێــی بۆچوونــی
«مــرۆ ئەگــەر چەنەبازبــێ ماســیگر نییــە»ی منــی
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بــەالوە الفێكــی گــەورە بــێ.
گەلێكــم دەشــتەكی دیــون لــە كاتــی نــان خواردنــدا
شــەرم دەكەن .وەك ئەوەی خواردن كارێكی شــەرماوەر
بــێ بەوجــۆرە نانیــان دەخــوارد ،هەروەهــا بەگگەلــی
ئەوتۆشــم دیــون ،بــێ ئــەوەی مڵچــە لــە دەمیانەوە بێ،
ســەنگین ســەنگین ڕۆبیانــی ســەر ســفرەكانیان ،لــە
مەلــە دەریایــی بەپەلەتــر دەخــوارد ،بەبــێ مڵچەمڵــچ،
تەنیــا بــە جوواڵندنــەوەی شــەویالكیان ،بــەاڵم هەندێــك
لەو شــەویالكانە ورد بوویتایە دەترســای .شــتگەلێكی
چەنــد مەترســیدار بــوون .شــەویلە نەبــوون مەكینــە
بــوون ،مەكینــەش نــا ،ئــاش.
مەلە دەریاییە شەلە بە چوار المانەوە دەسووڕایەوە.
 ئەمــە دەبــێ دۆســتی بەلەمــی دیكەشــی هەبــنباربــا؟
 نەبێ دەبێ؟دەبێ خووی هەمووشیان بزانێ.
 دەكرێ نەزانێ؟ بۆ مەلە دەریایییەك ئەم هەموو ڕامیارییە..ماســیگر ،دانــە چرووكەکانــی خــۆی كــردەوە،
تەنانــەت زمانــە بچكۆلەشــیم بینــی .گوتــی:
 بۆڕیی هەناسە..قوڕقوڕاگە..دیســان بێدەنــگ بووینــەوە .ئــەو چەنگاڵەكــەی
هەڵدەســەنگاند .مــن دیســان بــەو بیــرەوە گیــرم
خــوارد ،لەگــەڵ ئــەو چنگاڵــەدا پێكــەوە ،ســەرەتا
پەلــە پــەل ،ئەوجــا بــە گرانــی و شــەلە شــەل ،بەبــێ
هەناســەدان بــەرەو قوواڵییــەكان نوقمــی خــوارەوە
بــووم .لــە نــاو كاسەســەری خۆمــدا گوتــم :لێــرەوە
لــە ئــاوازی ئــەم ئافەریــدە شــینە ڕزگار بوومایــە
و لــە وشــكانیدا بــە شــێنەیی بــەدەم هەناســەدانەوە
بمردبــام ،ماســیگر چەنــد كەیفــی بــە قســە نەكــردن
و چاوەڕوانیــی ماســیی پــێ خۆشــە بــا پێــی خــۆش
بــێ ،بــە چەنەبازییەكــی نەخــوازراوەوە دەری دەخــا
تەنیــا بیــر لــە خــۆی ناكاتــەوە و مــن لەبیــر نــاكات،
دەســتی بــە قســە كــردەوە:
گوتــی :ئــاو خراپــە ،تــۆش لــە دەریــادا خــراپ

دەبــی ...هەندێكــی دیكــە دەگەڕێینــەوە ،نیگــەران
مەبــە ...لەگــەڵ وســكت بوونیــدا ،لەالیەكــی دیكەوە
تێهەڵچوونــەوەی بەیەكــەوە بــوو ،گوتــی:
 بــە شــێوەیەكی ســەیر لەگــەڵ ئــەم شــەلەڕاهاتــووم .ئــەو ڕۆژانــەی لــە دەوروبــەری خۆمــی
نەبینــم وەك كەســێكم لــێ دێ شــتێكی بــزر كردبــێ و
بەهیــچ شــێوەیەك نەیدۆزێتــەوە ،وام لــێ دێ .دەبمــە
ئــەو مرۆڤــەی بــێ وەســتان بــەدوای ئــەو شــتەدا
دەگــەڕێ .لەگــەڵ مــرۆدا ڕانایــەم ،كەچــی لــەم
مەلــە دەریایییــە ڕاهاتــووم .ئەگــەر لەگــەڵ مــرۆڤ
ڕابهاتمایــە هاوســەرگیریم دەكــرد ،ڕانایــەم .لەگــەڵ
مرۆڤێكــدا بــە درێژایــی شــەو لەنــاو پێخەفێكــدا بوون،
لــە كەوڵــی خۆمــم دەكاتــە دەرەوە .بیــرم لــە ژووری
ژێــر زەمینــی ماســیگرەكە كــردەوە .هەرگیــز لێــی
دانەدەنیشــت ،تۆڕەكانــی لــێ دادەنــا و بــە زۆری
لــە قاوەخانــەدا ،یــان لەنــاو بەلەمەكەیــدا دەنووســت.
گوتــم:
 تۆ حەزت لە ماڵ نییە (یاكامۆز)()5گوتی:
 قــەت ،قــەت ماڵــەوەم پــێ خــۆش نییــە .مــنهێشــتا لــە قونداخــدا بوومــە دایكــم مــردووە .باوكــم
هەرگیــز لــە ماڵــەوە دانەدەنیشــت .مــن هاوینــان قــەت
لــە دەریــاوە نەدەهاتمــەوە دەرێ .ئێــواران چاوەڕوانــی
گەڕانــەوەی باوكــم دەكــرد لــە ماســیگرتن دەهاتــەوە،
دەمودەســت خــۆم بــە الی ســەرەوەی بەلەمــدا دەکــرد.
ئــەو ،دەم بــە بۆڵەبــۆڵ ..دەچــوو لەســەر تــۆڕی
ماســیگرتنەكەماندا پاڵــی دەدایــەوە.
هــەر زوو دەهــات و بەئــاگای دەهێنامــەوە.
ئەگــەر كەللەســەری لــەو خەونــە تــووڕە نەبووایــە
كــە دەیبینــی ،منــی دەبــرد بــۆ ماســیگرتن ،ئەگــەر
داڵغــەی هەبایــە دەكەوتــە مڕەمــڕ ..دەیگوت« :دەی
تــۆ بــڕۆ لــە بــازاڕ وازی بكــە» .بــێ ئاوڕدانــەوە..
دووردەكەوتمــەوە..
 بۆ ماسیگرتن باربای یەكامۆز؟ -بۆ ماسیگرتن ..ئەدی بۆ چی؟
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 منیش بۆ نابەی..وەاڵمــی نەدایــەوە .ســەیری دەموچاویشــی نەكردم،
بــەاڵم بــێ ئــەوەی ماســیش بگــرم ئــەو بەخششــەی
دەمــدا ،شــتێك نەبــوو فڕێــی دەمــە ئــەو دەشــتە.
ئەگــەر بیــر لــەوەش بكرێتــەوە باربــا یەكامۆزیــش لــە
ســەر ڕووی ئــەم جیهانــەدا پێویســتگەلێكی هــەن،
دەشــێ پاســاوی ئــەوەی ببــێ دیســانەوە بمبــا بــۆ
ماســیگرتن .گوتــی:
بــەاڵم ئەگــەر لەنــاو بەلەمــدا بمــری ،ناگەڕێمــەوە
دواوە-.
 ئەو ڕۆژە هەندێك ناساغ بووم. دیســان ناســاغ دەبێتــەوە ،گوێــی مــەدەرێ .بــەمتووڕەیییــە دوایــی ڕۆژێــك دێ لــە وشكانیشــدا
ناحەســێیتەوە .لێبگــەڕێ هیــچ نابــێ ،بــەاڵم ئەگــەر
مــردی چــی دەبــێ؟ جــا كــە ئەجــەل هــات ،لــە
وشــكانی بــێ ،یــان لــە نــاو دەریابــێ هــەر دێ.
 مــرۆڤ بۆچــی لــە دەریــادا شــتێكی وەك ترســیمردنــی بەبیــردا دێتەوە؟
ئەو گوتی:
 ئەوە ترسی مردن نییە ،ترسی ئاوەزە. یەعنی چی باربا؟لــە دەریــادا ســەر ،جۆرێكــی دیكەیــە ،كارگەلێكــی
جــودا لەوانــەی ســەر وشــكانی .لــە وشــكانیدا
دەســتی چارەســەر درێــژ بكــەی لەنــاو دەســتتدایە،
بــەاڵم لەنــاو بەلەمێكــدا تــۆ لەبەردەســتی بــێ
چارەییدایــت .نەخــۆش بــێ پزیشــك نییــە .ئەگــەر
مــردی قەشــەی لــێ نییــە .پێشــنوێژی لــێ نییــە -
وەك بڵێــی كەڵكــی هیچــت هەبــێ  -ئەگــەر كوێــر
بوویــت ،كــەس نییــە دەســتت بگــرێ .گــەر شــێت
بــووی مۆرفیــن نییــە .چاكتریــن شــت ئەوەیــە قاپێــك
عــارەق بكــڕی ...ڕاوەســتە! ڕەجــەب كــوڕم ،لێــرەوە
( )190یەكمــان بــۆ بكــڕە.
بــازم دایــە نــاو بەلەمەكــە ،ســەیرم كــرد یەخــەی
باربــا باكامــۆز برنجۆكێكــی ڕەشــی پرســەی پێوەیــە،
 -كێت مردووە باربا؟

 خزمێكی دوور...ئەوجــا لەنــاو بەلەمــدا هیــچ قســەیەكمان نەكــرد.
كــە گەیشــتینە (نیشــان):
 كلكەی لیۆندرۆس دەبینی؟ دەیبینم خۆڵی سووریشت بینی؟ بینیم تەواوێــك لــە ڕۆخــدا دەبــێ خانوویەكــی ســپیهەبــێ .لەســەر ئــەم تاشــە بەردانەدایــە ،ڕێــك؟
 لە سەریدا...ئەمــەم گــوت و دوای ئــەوەی كرمەكانــم بــە
نووكــی چەتاڵەكــەدا كــرد و هەڵمدایــە نــاو ئــاو ،مەلــە
دەریاییــە شــەلەم بیــر كەوتــەوە .گوتــم:
 مەلە دەریاییە شەلە لە كوێیە؟گوتی:
 مرد چی؟ ...چۆن...؟ چــۆن بــوو نازانــم ،بەاڵم بەیانییەك كە گەیشــتمەنیشــان ،ڕێــك لەســەر نیشــاندا الشــەكەی ســەر ئــاو
كەوتبوو...
 دەڵێی بۆ بینینی تۆ هاتبووە نیشــان و مردبوو؟وەاڵمــی نەدایــەوە .یەكســەر بیــری ئــەوەم بەبیــردا
هــات كــە هێمــای پرســەی بــۆ مەلــە دەریایییــە شــەلە
بــە ئێخــەدا كردبــوو .پێكەنیــم.
گوتی:
 بەچی پێدەكەنی؟گوتم:
 هیــچ ،كەواتــە خزمــە دوورەكــە مەلــە دەریایییــەشــەلە بــوو؟ ڕووی لــە چــاوم كــرد .گوتــی:
 ئەمــڕۆ ،ســەرت وەك لــە وشــكانیدا بــێ كار دەكا،ترســی تێدا نییە! ڕاستییەكەشــی ئەمەیە .دەبێ وەها
بــێ .ســەر دەبــێ وەك لــە وشــكانیدا ،لەنــاو دەریاشــدا
كار بــكا .لــە وشكانیشــدا هیــچ شــتێك چارەســەری
نییــە .چــارەی ئێمــە ،وەك لەبــەر دەســتماندا بــێ وایــە.
درۆیــە! پووچــە! جیهــان جیهانێكــی بــێ چارەیــە.
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گوتم:
 شــتی وا نییــە یاكامــۆز .جیهــان چــارەی هەیــە.مرۆگــەل چارەیــەك بــۆ جیهــان دەبیننــەوە.
 هــەی بــژی كــوڕم  .ئیــدی لــە وشــكانیدا بــەوجــۆرە بیــر لــە شــت دەكرێتــەوە .لــە دەریاشــدا دەبێ بەم
جــۆرە بیــری لــێ بكرێتــەوە .هەڵەیــە ،بــەاڵم بــا ببــێ.
هــەر ،هەمــوو دەم دەبــێ بــەو جــۆرە بیربكرێتــەوە.
خەریــك بــوو شــتێك بڵێــم ،دەســتە بــە جگەرەكــەی
هەڵبــڕی ،ئامــاژەی بێدەنگبوونــی كــرد ،وســكت
بــووم ،بــە قوالپەكــەوە هەڵواســرا ،ئــەوەی گرتبــووی
ماســییە پەڕەســێلكەیەكی ( )6پێنــج شــەش كیلۆیــی
بــوو .پێموایــە بیــری لــەوە دەكــردەوە بــەالی كەمــەوە
دەیییــەك بــێ .تۆڕەســەتڵەكەی لــێ دا ،ماســییەكەی
بــۆ دواوەی بەلەمەكــە هاویشــت .پێخۆرەكــەی تــازە
كــردەوە .ســەیرێكی كــردم وەك پێــم بڵــێ قســە بكــە
بزانــم .گوتــم:
 ئــێ ،خەریــك بــووم چــی بڵێــم؟ شــەلە ،..یــانپرســەت بــۆ مەلــە دەریاییەكــە دانــاوە.؟
لە پێشدا سەری خۆی نیشان دا ،گوتی:
 ئــەوەی پێــی دەڵێــی ســەر ،كــۆن دەبــێ ،پیــردەبــێ ،تەنانــەت بــەر لــەوەی مــرۆ بمــرێ دەشــمرێ.
ئەوجا دڵی پیشان دا:
ئەوەی كۆن نابێ ،كەم نابێتەوە لێرەیە.
پیــرە پیــاو بێدەنــگ بــوو ،پیــاوی چــون بــارووت،
ئــەو پیــاوەی لەنــاو دێــدا كــەس خۆشــی نــاوێ ،كــەس
كەیفــی پــێ نایــە.
گوتی:
كــە تەرمەكەیــم لێــرە دۆزییــەوە گریــام ،ئــەوە
نەبــوو تــۆ ،پێشــتر لــە هاتنەوەمانــدا بــۆ ڕاوەماســی
نەخــۆش بــووی ،منیــش ئەوهالــە نەخــۆش بــووم .بــێ
ئــەوەی ماســی بگــرم گەڕامــەوە .هەمــوو الیەكــم
داهێزرابــوو .چوومــە ماڵــەوە نووســتم .بەیانــی دەمــم
ل 29/وەك ژەهری تێدا بێ وابوو ،وە ئاگا هاتمەوە.
دۆاڵبەكانــم تێكــوەردا ،وەك لــە دەرمانێــك بگەڕێــم،
ئــەم برنجۆكــەم دیتــەوە و بــەكارم هێنــا .بــە قامكــە

وەك چنگاڵەكانــی كااڵ ڕەشــەكەی لــە یەخــەی
هەڵتەكانــدەوە ،فڕێــی دایــە نــاو دەریــا .گوتــی:
 ئەمــەش جۆرێكــی دیكــەی شــێتایەتیمان ،داخــۆدەریــا وامــان لــێ دەكا ،چییــە؟ ئــەم شووشــەیە
بكــەرەوە .عەرەقمــان لەنــاو فنجــان كــرد ،دڵۆپــە
فرمێســكێك لــە چاویــەوە بەربــووەوە بریقــەدار ،بەنــاو
ئــاوە بۆنتیژەكــەدا .لــە ســینەی خــۆی دا.
گوتی:
 ئــەم دڵــە ،دڵــی ئێمەیــە ،دڵــی ئەوانەیــە كــەتەختەیەكیــان نوقســانە.
پەراوێز:
( )1نیشان :ناوی شوێنە.
( )2كۆلیــۆس :جــۆرە ماســییەكی دەریایییــە درێژییەكــەی
 35 - 30ســم دەبــێ ،لــە دەریاكانــی ڕەش و ســپیی ناوەڕاســتدا
دەژی.
( )3باربــا :وشــەیەك بــووە بــە مەیخانەچییــە ڕۆمییــەكان
گوتــراوە.
( )5یاكامــۆز :وشــەیەكی یۆنانییــە ،واتــە بریقــەی شــەوانە كــە
لــە جوواڵنــەوەی ماســی ،یــان ســەوڵ لێــدان لــە ڕووبــار و دەریــادا
پەیــدا دەبــێ ،هەروەهــا گیانــەوەر “ یــان مــوور “ ێكــە شــەوانە
ڕووناكــی دەدا.
( )6ماســییە پەڕەســێلكە “ :نازانــم ئەگــەر ئــەم نــاوە لەكوردیدا
هەبــێ ،ناچــار وشــە بــە وشــەم لــە توركییەكــەوە وەرگێــڕا “:
جۆرێكــە لــە ڕەگــەزە ماســییەكی بەتــام ،باڵەكانــی درێژكۆلــە و
ڕەنگــی ســەرەوەی ســووراوێكی زۆر جوانــە.
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