وانەی برووسكەبرووسك
عەباس عەبدوڵاڵ یووسف

لــە دەرەوەی حەوشــەی خۆیــان ،تاكوتــەرا دەنــگ و گازی منــدااڵن دەهــات ،بــەوە یەكــدی ئــاگادار
دەكەنــەوە تــا لــە كــۆاڵن خــڕ ببنــەوە ،مندااڵنــی هەمەجــۆری تەمــەن لــە خــوار دوازدە ســاڵیدا ،بنۆڕنــە
برووســكە و گەمــە و هــەرای بــۆ بكــەن .منداڵەكــە دەرپــەڕی بــۆ الی دەرگا بینــی كڵۆمــە ،بــە تاوتــر چــوو
ســەركەوێ ،لەپایــەی زەمیــن هەڵەنگــوت ،نركەیەكــی كــرد و قیتبــۆوە ،دایــك لــە هۆدەیــە ،زوو شــیردانی
ســاواكەی پچــڕی و هــەر لــە پێــش دەركــەی ژوور هــاواری لێكــرد:
 زەردەزیڕەت لێ نەدا!باوكــەی ،بێجامــە فشــەكەی داكەنــد و كەونەپانتۆڵێكــی لەبەركــرد ،كــوڕە حــەوت ســااڵنەكەی هــەر
ێ
بەجلكــی خــۆی ،جــا قۆپچــەی كــراس بێجامەكــەی بــۆ تێخســتەوە و ئاماژەگۆیەكــی بۆكــرد پێشــی بكــەو 
بــۆ ســەربان .لــە پشــتەوە بــە ئاســتەم و وریایــی دەســتی چەپــەی خســتە ســەر دەفــەی شــانی چەپــەی،
ێ و وەرگــەڕێ .پەیژەكــە لــە قــوڕ و كەرپووچــە ،الیەكــی دیــواری دراوســێیە و
نــەوەك لــە پێبلقــە دابخــز 
الیەكــەی تریــش دەڕوانتــە حەوشــە.
ســەربانی خانــووی تاكنهۆمــەی خۆیــان و دەوروبــەر ،كــە لــە بــێ چەقاندنــی گڵــۆپ نیــوە تاریكــە ،بــەری
ئاســمانیش بــە لێكنزیكــی پەڵــە پەڵەی هــەورەوە دەبرووســكێنێ.
بــاوك لــە بڕیــاری خۆیەتــی ،نایــەوێ كــوڕی بچێتەســەر هەمــان ئــارەزوو ،ڕێچكــەی باوكــی بگــرێ.
ژ (٢٠٢٢ /٤ - ٣ /٥ )٢٩٤ /٢٩٣

14

بــەو كــەم زانینــەی لــە بــارەی برووســكەوە ،خــۆی
كــردە مامۆســتای كوڕەكــەی ،كــە قســەی بــۆ
دەكــرد پەنجــەی دەمــاژا و چــاو و دەمــی ڕووەو
ێ ئــەو قســانە
ئاســمانە .كــوڕە لێڕاهاتــووە و دەزانـ 
ئاراســتەی ئــەو كــراون ،كــە لــە پۆلەكــەی :دووی
ســەرەتایی دادەنیشــێ ،كەمجوولەیــە وەك بوونــی
ێ بــزۆزە ،بــاوك فێــری
لــە مــاڵ و كــۆاڵن نییــە ،لــەو 
كــردووە هــەر ڕووەو زار و قســەی مامۆســتا بــێ،
ێ و بــەس ،ئەوهایــی
بــە تەواوەتــی لێــی ببیســ 
ســەركەوتوو دەبــێ.
لــە زۆر نزیكــەوە ئاســمان برووســكاندی ،بــاوك
خەریكــە فێــرە لێكدانــەوەی زانســتی بــكات،
كوڕەكــە وتــی:
 بابە ،ئەوە كێیە بە كامیرە ڕسممان دەگری.بــاوك هەســتی كــرد ئــەو گوتنــەی ،بــەرڕەوی
مەبەســتەكەی دەگــۆڕی ،وتــی:
 بابچینــە خــوارەوە ســاردی كــرد ،برووســكەشترســناكە.
ێ
كــوڕە یەكــەم جاریتــی ئەوەنــدە برووســكە ببینـ 
و تــازە متــووی برووســكانە ،وتــی:
 بابە با هەندە ڕسمی دیمان بۆ بگرێ. نــا كــوڕم ئــەوە برووســكەیە ...برووســك!،هــەور تونــد پێــك دەكــەون ،وەك بۆمبــا دەتەقــن،
دەنگیــان نزیكتــر بــێ ،گوێمــان كــەڕ دەكــەن،
هەورەتریشــقە مەترســیدارە.
كوڕە مەراقی دیتنی برووسكانە ،وتی:
 خۆشــە برووســكانێیە ،گەمەیــە بشمترســێننهــەر جوانــن!
باوكــەی هەســتی كــرد وانــە ئەزموندارەكــەی
ســەری نەگــرت ،لــە دڵــی خــۆی ڕاڕا بــۆی بڵــێ
نەڵــێ :برووســكەی ئاســمان فالشــی كامێرایــە و
فۆتۆگریــش!...
منداڵەكە قسەكەی تەواوكرد ،وتی :خوایە

باوكــە وتــی :ئــا ئەوانــە ئــی خودایــە (هــەردوو
قــۆڵ و دەســتی كــردەوە ،بــە شــێوەی دوو كەوانەی
بەرانبــەر یــەك) زێدەگۆیــی كــرد:
 ئــەم هەمــوو ئاســمانە و پشــتی پشــتی ئــەوئاســمانە هــەر ئاســمان هەیــە.
كوڕەی بە صورمان و پرسان خێرا گوتی:
 پشتی پشتی ئەو عاسمانە!؟باوكە نەرمتر گوتی:
 گشــتی گەردوونــە ،كــە پــۆل پــۆل لــە خوونــدنچوویەپێــش ،مامۆســتات و مــن و زیرەكــی خــۆت
فێــرت دەكــەن.
دەمێــك بێدەنــگ بــوون ،برووســكەش دەنگــی
بــڕا.
باوكە لە برووسكەوەستانەكە دڵنیا بوو .وتی:
 وادەچمــە خــوارەوە ،تــۆش هێــدی هێــدی لــەدووم وەرە.
دایكی هاتە حەوشە و بانگی كرد:
 بــە قوربانــت بــم دەوەرە خــوارێ ،تاریكــی كــردوا نمەنمــی بارانــە.
 هاتم نابینی وا پل پل دێمەخوارێ.بــەر لــە دوا پایــەی ســەر زەمیــن ،پێــی جــووت
كــرد و كورتــە بازێكــی هاویشــت ،خێــرا بــەرەو الی
ژوورەوە ڕۆی ،دایكــی پێشــی لێگــرت و بــە دوو لەپ
ئەمــاو ئــەوالی نــەرم ســەری گــرت و ماچــی كــرد،
خــۆی لەبــن دەســتەكانی دەرهێنــاو بــە تریســكە
بانگــی خوشــكە نووســتووەكەی كــرد ،دایكــی لــە
بــن هەیــوان خەریكــی شــیو لێنانــە ،دەنگــی گریانی
منداڵەكــە هــات ،دایكــی لــە جێــوە بەدەنگــی بڵنــد
وتــی:
 كڕی كەوە با بنوی. هۆدا تەماشاكە وەدەكەم پێبكەنی.لێــی نزیــك بــۆوەو بەدەنگــەوازی چەنبارەكــراو،
گوتــی:
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 تریسكە برووسكە ...تریسكە برووسكە.باوكــی لــە حەوشــە گوێی لێبــوو ،ســەیری خێزانەكەی
كــردو خەندا:
 كوڕەكەت برایەكی دەوێ ناویشی لێنا برووسك!ژنــە بەئاســتەم دەســتی بــەالی ســەر زگــی هێنــا،
وتی:
 لە ســەر خێرانە ئششــاڵاڵ ،تریســك و برووســكلێكدێن!
فەرهەنگچە:
 ئاماژەگۆ :ئاماژە و قسە پێكەوە. ئەوهایی :بەم شێوەیە. ئششــاڵاڵ :بەكارهێنانێكــی میللییــە و كورتكراوەیە،خــۆی :إن شـاء أللەیــە.
 بەرڕەو ،context :سیاق. تاكنهۆمی :یەك نهۆمی. دەماژا :تێسواوەی دەئاماژا ،ئاماژەی دەكرد. خێزانەكەی :هاوسەرەكەی. دەنگەواز :كورتكراوەی دەنگەئاواز. ڕاڕا :فرمانــی ڕابــوردووەو ڕانەبوردووەكەی دەڕارێ،لــە (ڕاڕیــی) وە.
 ڕسمی دیمان :وێنەی ترمان. زەردەزیــڕە :دوعایەكــی ژنانەیــە لــە منــدااڵندەكــرێ ،ئەوانــەی الســار و بزێــون .هەنــدە دایــك لــە
ترســی ئــەوە ،نــەوەك خــوا دوعاكــەی قەبــووڵ بــكات،
(نــە) یــەك دەخەنــە پێــش فرمانەكــە :زەردەزیــڕەت
لــێ (نــە)دا .تاكوتــەرا ئــەم ئیدیۆمــە لــە كــن ژنــی
نیمچــە الدێــی مــاوە.
 ساردی كرد :كەشەكە ساردی كرد. فێركات :كورتكراوەی فێر بكات. هۆدە :ئۆدە ،ژوور. -هۆدا :هۆدە ،كورتكراوەی هۆ دایە.
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