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تەنیایی

شنە خالید عەبدوڵاڵ
)ئەمریکا(

ئەو: ئەها سەیرکە، دەزانم لە من بێزاری و لە بێ چارەییان وا بەدیارمەوە دانیشتی، بەس...
مــن: بێــزار نیــم، بــەاڵم ناکــرێ تێنەگــەی تەنیایــی یەعنــی چ! تەنیایــی وەک ئــەوە وایــە بــە زندوویەتــی 
ــە دنیــا ببــڕی، بەڵکــوو  ــا چــاوت ل ــە گۆڕێکــی تەنگــی شووشــەیی نێژرابــی، خۆڵــت بەســەردا ناکــەن ت ل
شووشــەیەک دەخەنــە ســەر گۆڕەکــەت و تەخــت دەبــی. تــۆ دەرەوە دەبینــی و کــەس تــۆ نابینــی. ڕۆژێــک 
دووان خــۆت خەریــک دەکــەی و ڕۆژەکان تێدەپەڕێنــی، ڕۆژێــک ســەیری فیلمــی کۆمیــدی دەکــەی و ڕۆژێــک 
فیلمــی کالســیک، کاڵوێــک و دوو ملپێــچ دەچنــی، دەبینــی بایــی دە ڕۆژان دڵ خــۆش و ســەرقاڵ بــووی. 
دەچیتــە ســەر کار و تــەواو تیکــەاڵوی خەڵكــی، بــەاڵم کاتێــک ئێــوارە دێیتــەوە مانــدی و شــەکەت، ماڵێکــی 
ســارد و تاریــک، دیســان هــەر خۆتــی، هەمــوو ئــەو دەنگــەی دەیبیســتی دەنگــی کزەکــزی ئــەو چایەیــە 
کــە وەســەر ئاگــرت نایــە، دەنگــی ئــەو بایەیــە کــە لــەدەرێ دێ، دەنگــی حەپــە حەپــی چەنــد ســەگێکی 
دوور، ئیــدی هەســت دەکــەی لەبیــری ئــەو دنیایــە نەمــای، کــەس پێویســتی پێــت نییــە و لــە ژیانــی کەســدا 

بوونــت گرنــگ نییــە، زیــادەی ســەر ئــەو عــەردەی، وردە وردە بۆنــی ئادەمیــزادت بیردەچێتــەوە.
ئــەو: ڕاســتە، بــەس بــا یــەک چشــتت بــۆ ڕاســت بکەمــەوە، کــەس نایــەوێ لــە ژیانــی هەمــوو کەســێک 
ــوو  ــۆری، بەڵک ــی و زۆری و ب ــە قەرەباڵغ ــە ب ــت نیی ــی پەیوەس ــەوەی تەنیای ــی ڕەوین ــی، چونک ــگ ب گرن
ــەک کــەس کــۆدی تەنیاییەکــەت دیکــۆد دەکات و  ــا ی ــەک کــەس دەیڕەوێنیتــەوە و تەنه ــا ی زۆرجــار تەنه

ــەوە. دەیکات
من: بەڵێ، دۆزینەوەی ئەو کەسەیەش قورسترینە.
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ــاوی  ــەزار ژن و پی ــدان ه ــەیرکە چەن ــۆ س ــەو: ت ئ
تەنیاتــر لــە تەنیایــی، هەمــوو شــەو لەپــاڵ یــەک 
دەخــەون؟ چەنــدان ژن و پیــاو خۆیــان لــە قەرەباڵغی 
مــاڵ و منــداڵ و مێــوان دەدزنــەوە تــا دوو قســە 
لەگــەڵ کەســیک بکــەن کــە کۆدەکانیــان دۆزراینــەوە؟

من: ئەها وریا بە، ئەوەیان خیانەتە!
ئــەو: بەڵــی، بــەاڵم ئــەدی نازانــی هەســتکردن بــە 
تەنیایــی لەنــاو قەرەباڵغیــدا یــەک لــە هۆکارەکانــی 
خیانەتــە؟ دەی، گــوێ مــەدێ، خــۆ ئــەو ســاڵ 
هەمــوو کــەس لــەو سەرەســاڵە نەگبەتــەی هــەر 

ــە. تەنیای
مــن: نەخێــر، تەنهــا هەنــدەک کــەس، هەنــدەک 
کەســی بەدبەخــت و بەخــت ڕەش، نــەک هەمــوو کەس.
ئــەو: ههههــه باشــە، کامــە کاتــت بەبیــر بێنمــەوە 
تــا بزانــی هەمــوو کات و هەمــوو کــەس بەشــێوەیەک 
ــەو هەســتەن؟  ــرۆدەی دەســتی ئ ــە شــێوەکان گی ل
ــە داون  ــەو شــەوی سەرەســاڵەت بەبیــرە ل ئەهــا، ئ
تاونــی شــیکاگۆ چ هەڵــاڵ و بەزمێــک بــوو؟ مێشــکت 
کاس بووبــوو لەگــەڵ ئــەو بــوق و زوڕنــا ناخۆشــەی 
ــان دەدا؟  ــتان لێی ــێ وەس ــێتەکان ب ــە سەرش گەنج
ــە  ــی نییــە ل ــەو خــۆ سەرخۆشــکردنە تەنیای چمــا ئ
بەرگــی خۆســڕ کــردن؟ چمــا چوونــە گازینــۆی 
پیــاوان و دانیشــتنی بــەردەرگای ژنــان هەمــووی 
ــەیە  ــەو هۆس ــەاڵم ئ ــی؟ ب ــە تەنیای ــە ل ــردن نیی ڕاک
ــەوە، کاســت دەکات و  ــەک بتدۆزت ــت دەکات، ن وێڵ

ــەوە. ــێ نابینرێت ــەت پ ــۆدی تەنیاییەک ــز ک هەرگی
مــن: ئێمــە تەنیایــی ناناســین لەبــەر ئەوەیــە لێــی 

ڕادەکەین.
ئــەو: بــەاڵم خــۆی وەک تونێلێــک وایــە و دوو 
ــی دەرەوەی  ــتێتەوە، جیهان ــەک دەبەس ــان بەی جیه
جیهانــی  خــۆت.  نــاوەوەی  جیهانــی  و  خــۆت 
دەرێ  ئــەوەی  وەک  ڕۆژێــک  دەکــرێ  نــاوەوەش 
ــە  ــەو ڕێرەوەی ــەاڵم ترســی ئێمــە ل ــاک بێــت، ب ڕوون
تونێلــە  دەباتــەوە.  ناوەخۆمــان  بــەرەو  کــە 
ــەو  ــدت کات دەوێ ل ــی چەن ــر نازان ــە، ئاخ تاریکەک

بەتەنیــا ڕێکردنــە تــا دەگەیتــە نــاوەوەی خــۆت، تــا 
دەگەڕێیتــە ماڵــەوە. ئــەو تونێلــە هــەزاران بیرەوەری 
ــوە  ــۆ پێ ــی وەک تابل ــەری ژیانمان و ڕووداوی تۆقێن
ــا، کــە  ــا ئ ــەوێ بیانبینینــەوە. ئ هەڵواســرایە، نامان
کــەس بــەدەورت نەمــا، قاچەکانــت ڕاســت و چــەپ 
هەڵتدەگــرن و ڕاتدەکێشــنەوە ماڵــێ و بــەو ڕێچکــە 
ــی ڕێ  ــۆت، دەب ــتی خ ــێ ویس ــەن ب ــدا دەب تاریکەت

ــێ. ــە ماڵ ــا دەگەی ــێ، ت ــە ج ــا دەگەی ــەی ت بک
دەزانــی لەکەیــەوە ئــەو ماڵــەت هەیــە؟ لەوەتــەی 
ــە ســکی دایکــت بــووی، ئــەی دەزانــی ڕێڕەوەکــە  ل
چــی تێدایــە؟ ســەری هارومــاری تێدایــە؛ هەمــوو ئەو 
ــوو  ــت، هەم ــووی دیت ــت دەب ــی لەدایک ــەی کات ترس
ترســی ســەردەمی ســاواییت نــەوەک بەجێــت بهێڵــن 
و بمــری، نــەوەک پشــیلە ڕەشــەکەی دایکــت و بابــت 
هەڕەشــەیان پــێ لــێ دەکــردی، بــێ بتخــوا، چونکــی 
دەیانویســت تــۆ بنوویــت و ئەتــووی چاوزەقیــش 
نەدەنووســتی، خەونە خۆش و ناخۆشــەکانت، حەزە 
یەکەمینــە عەنتیکــە و خۆشــەکانی خۆناســینت، 
ــاو  ــەرقژنەکانی ن ــە س ــودا، ترســی جنۆک ترســی خ
ــری  ــەدەوری ئاگ ــە ب ــان، ک ــی داپیرەم حیکایەتەکان
شــایی ڕەشــبەڵەکیان دەکــرد و بــە بســمیلالیەک 
هەمــوو ون دەبــوون! فریشــتەکانی شــانی ڕاســت 
و چــەپ... کــێ هەیــە بیــەوێ بچێتــەوە ئــەوێ؟ 
ــازاڕی قەیســەری  ــە ب ــی دی ل ــەوێ جارەک ــێ دەی ک
ــت و تەشــکی  ــە دایکــە ســەر بەعەباکــەی ون ببێ ل
عەبــای هــەر ژنێــک ڕابکێشــی ئــاوڕ بداتــەوە دایکــت 
نەبــی؟ کــێ دەیــەوێ بــە کامــی دڵــی میــز بــکات و 
لــە نیــوەی میزکردنەکــە بەخەبــەر بێــت و ببینــێ وا 
جــێ و بالینگانــە خاوێنــە گەرمەکــەی تــەڕ کــردووە؟ 
کــێ دەیەوێــت دیســان لــە قوتابخانــە درەنــگ بکەوێ 
و ترســی دوو داری قایــم چاوەڕێــی ئــەو دەســتە 
ناســکۆاڵنەی بــکات؟ کــەس! کــەس! ئــەوێ هــی 
لەبیرکردنێیــە عەزیــزم، نــەک ســەرپێداگرتن. لەبــەر 
ئەوەیــە لێــی ڕادەکەیــن و ناچــاری نەبێــت کــەس بــە 
ویســتی خــۆی ناگەڕێتــەوە ئــەوێ، بــەاڵم تــا پێیــدا 
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ــاوەوەی خۆمــان ناناســین و  ــی ن ڕەت نەبیــن جیهان
ــاوەوە نابینیــن. ڕووناکــی ن

عەزیــزم، ئــەو ڕێرەوییــە بەدرێژایــی تەمەنمــان 
دروســت بــووە، ئــای کەلێــن و قوژبنــی زۆرن، ئــای 
تــا گــەورە دەبیــن چەندمــان لــە قوژبنێک بــزر دەبین 
و تــا ئەبــەد نادۆزرێینــەوە، قوربــان، کــە کــەس 
ــەوە  ــێ و نەتبینێت ــێ نەزان ــت پ ــەی ناخ ــەو بەش ئ
ــد  ــا چەن ــی، ئەه ــا دەب ــەر تەنی ــای و ه ــەر تەنی ه
لەتــاو ون  هــەن  بــە وەج و گەورەمــان  زەالمــی 
ــەزاران  ــان ه ــە ســەردەمێکی زووی تەمەنی ــێ ل بوون
بدۆزنــەوە،  خۆیــان  بەشــکوم  دەپشــکنن،  جێــی 
یــان یەکێــک بیاندۆزێتــەوە، نــاو دەرپێــی ژنــان 
دەگەڕێــن، تــا پیــری بڕســتیان لــێ دەبــڕی ڕاوە 
ــاو  ــەوە. ن ــک بیاندۆزت ــکوم ژنێ ــەن، بەش ــی دەک ژن
ــەوێ  ــان ک ــی وەچنگی ــکنن، هەرچ ــان دەپش گیرفان
دەیــدزن، بەشــکوم لــەو تێرییــە خۆیــان ببیننــەوە. 
ســەدان ژن هــەر شــەوی لــە باوەشــی پیاوێــک ڕۆژ 
قوفڵــی  یەکێکیــان  خوایــە  بەڵکــوو  دەکەنــەوە، 
ئەوەیــە  بــکا.  ڕزگاری  و  بکاتــەوە  تەنیاییەکــەی 
تەنیایــی، کــە دەورەت پــڕی مــرۆڤ بــێ و هێشــتان 
ــی،  ــک ب ــۆز و هاوخەمێ ــەرگەردانی هاوس ــڵ و س وێ
هێشــتان ســەرگەردان بــی و کــەس لێــت تێنــەگات!
ــازار  ــەک ئ ــا مانەوەی ــوو تەنه ــە، هەم ــم بیزان باوان
نییــە، لــە تەنیاییــدا پڕییــەک و تێربوونێــک هەیــە، 
ســانەوەیەک هەیــە، لــە ســانەوەی دوای لەبیرچــوون 

ــەاڵم هێمــن و ئارامــە. و مــەرگ دەچــێ، ب
مــن: چاوەکــەم، توخــوا بەســە، بەســەر شــانوباڵی 
تەنیاییــدا هەڵمــەدە، ئــەو هەســتە وەک ئەوەیــە 
تاوانێــک  بــۆ  بەســەرتەوە  بێــت  ئیالهــی  ســزای 
کــە نەتکــردووە. ماڵەکــەت خۆشــە، کــێ ســەری 
پێدادەگــرێ؟ کــەس، خواردنــی ڕازاوە حازرکــە، بــۆ 
ــووی بۆشــاییە،  ــەس! دەورەت هەم ــە؟ ک ــێ گرنگ ک
ــێ کەســی و هیچســتانەیدا  ــەو ب هەمــووی هیچــە، ل
دەبــێ چشــتێ بخوڵقێنــی تــا پــڕی بکەیتــەوە، 
ــە هیچــەوە چشــتی  ــن ل ــە خــودا نی ئاخــر خــۆ ئەم

بخوڵقێنیــن! زۆر قورســە زۆر!
ئــەو: دەزانــی ســەیرە کــە هێشــتان تێناگــەی! 
ــە  ــدا هەی ــم بەشــێک لەناومان ــە دەڵێ ــا ک ئاخــر ئەه
ــە  ــە، ئێم ــگات ئەوەی ــت و تێب ــەورە بێ ــت گ نایەوێ
ــی  ــر پێ ــک لەژێ ــە دڕکێ ــن ک ــە وای ــەو منداڵ وەک ئ
پێــی  نەدەتوانــێ  چووبێــت،  زراوی  و  چەقیبێــت 
دابنێتــە ســەر عەردەکــە، نــە دەهێڵــێ کــەس توخنی 
قاچــی بکەوێــت و دڕکەکــەی بــۆی دەربێنــێ، نەوەک 
پێــی بکولێتــەوە، کەچــی دەیەوێــت یــاری بــکات و 
غاردانــێ و پازدانیــش بــکات! ناچــار بــە شەلەشــەل، 
خــۆی لەگــەڵ هەبوونــی دڕکەکــە دەگونجێنــێ. ئێمــە 
ــۆڕێ  ــان بەگ ــی ســەردەمی زووی خۆم ــا ئازارەکان ت
ــان  ــان دانەنیشــین، ڕزگارم ــن و ڕووبەڕووی وەرنەکەی
نابێــت لێیــان و ئــازاد نابیــن، هــەر خۆمــان لــە 
نــەوەک  دەکەیــن،  ون  حەشــامات  و  قەلەباڵغــی 
زوومــان  ســەردەمی  ئازارەکانــی  و  بیــن  تەنیــا 
بمانکولێنێتــەوە. دڕکەکــە یــەک جــار ئــازاری هەیــە 
منداڵەکــە  ئــەوە  دوای  دەردەهێنرێــت،  کاتــەک 
بــازدەدات و یــاری دەکات، بــێ شــەلین و بــێ ئــازار.
بــا ئــازاری بەگــۆڕێ وەربــوون ببینیــن و هــەر 
یــەک جــارە و دەگەینــە ڕووناکــی جیهانــی نــاوەوەی 
ــن  ــتێک نابی ــچ دەس ــی هی ــەوکات عەوداڵ ــان، ئ خۆم
بێــت لەتــاو مانــەوە لەگەڵــە خۆمــان ڕزگارمــان بکات.
مــن گوێــم گرتبــوو، کشــومات و نوقمــی داڵغەیەکی 

قووڵ...
ــا  ــەو: هەســتە، هەســتە چایەکــی حــازر بکــە ب ئ
دوو قۆڵــی لێــی دانیشــین و سەرەســاڵەکەی بــەڕێ 

بکەیــن.
ــەک  ــتا قۆریی ــە دەرێ و هەس ــی هات ــە داڵغەکان ل
چایــەی وەســەرنا، یــەک کــوپ چایــەی گــەرم و 
قاپێــک قەســپی بــێ ناوکــی هینــا، تــا خەوبردییــەوە 
ــتبوو،  ــا دانیش ــە تەنی ــۆی ب ــەڵ خ ــۆی لەگ ــەر خ ه
شــەوی سەرەســاڵەکەی لــە قوژبنێکــی دووری ئــەو 

ــەڕێ کــرد. ــە ب جیهان
)واشنتن(


