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گوڵی سوور

محەمەدفەریق حەسەن
)دانیمارک(

) - سەالمون عەلەیکی حاجییە! تۆ لە کام پارێزگەی عێراقەوە هاتووی؟(
ــرە  ــەوە لێ ــە خێزان ــە ب ــوو، زۆر نیی ــەرەب ب ــی ع ــە خااڵوی ــمەری چەناگ ــمڕاوی ڕەشئەس ــی تێکس ژنێک
دەژیــن، پێــش دەســتەیەک ژنــی ســەر بــە عەبــا کەوتبــوو، کاتێــک ئــەم پرسیارەشــی لــێ کــردم، مــن لــە 
ســای کەپرێکــی ئــەم گونــدە هاوچەرخــەدا بــە تەنیــا دانیشــتبووم و ئــاگام لــە دنیــا بڕابــوو، بۆیــە وەک 

دەعبایــەک پێــوەی دابــم، ڕاپەڕیــم.
) - مــن خەڵکــی ســلێمانیم! لــە ســابوونکەران هاتوومەتــە دنیــاوە! تــۆ دەزانــی ســابوونکەران کەوتووەتە 

کوێــی ئەم شــارەوە؟(
گوڵە سوورەکەم لە بان گۆڕەکەی کاکم دانا، ڕووم کردە کێلی سەرینی و بە دڵی پڕەوە گوتم:

) - ئــاگات لێیــە؟ ئــەوان لــەو گونــدە هاوچەرخــەدا کــە مــن لێــی دەژیــم، خۆیــان بــە خاوەنمــاڵ دەزانــن، 
بــرا شــەهیدەکەم! تــۆ ژیانــی خــۆت بەخشــی تــا کــورد ببێتــەوە بــە خاوەنــی خانەقیــن و مەندەلــی، کەچــی 
ــت دەگات؛  ــی پاک ــە ڕۆح ــازار ب ــازە و ئ ــی ناس ــم هەواڵێک ــن دەزان ــوو، م ــت چ ــمان لەدەس وا سلێمانیش
بــەاڵم ناچــارم ڕاســتیت پــێ بڵێــم، بــرا تاقانــە شــەهیدەکەم! ســەد بریــا ڕووت نەکردایەتــە چیــا، دایــک و 
باوکیشــم دوای تــۆ ســوێیان نەبووایەتــەوە، منیشــت پرســەبار و بێکــەس نەکردایــە! ببــوورە براکــەم، مــن 

بــەم هەواڵــە نەفرەتییــە، لــە نــوێ زامــی ســینەتم هێنایــەوە ســوێ!(

شەش کورتیلە چیڕۆک



16 ژ )٢٩٥/ ٢٩٦( ٥/ ٥ - ٦/ ٢٠٢٢

ــە کام  ــۆ ل ــە! ت ــی حاجیی ) - ســەالمون عەلەیک
ــووی؟( ــەوە هات ــەی عێراق پارێزگ

سلێمانی
٢٠٢١/٩/٢٢

 
خۆشترین دەنگ و ئاواز!

پادەشــت.  داگەڕایــە  چیــاوە  لــە  نێرەکەوێــک 
و  بنچــک  بەژێــر  کورتەگیــادا،  و  بــەرد  بەســەر 
دەوەنــدا، بــەدەم ڕاوی پێکــوڕەوە گەیشــتە دەم 
ــی  ــۆم هەرایەک ــوو، گ ــەوزە گرت ــی ق گۆمێکــی لیخن
وریاییــەوە  بــە  دەبــووەوە.  بڵنــد  لــێ  ناســازی 
چــووە پێــش، بــە دەیــان بۆقــی ســەوز و بەڵەکــی 
بینــی بەربینیــان لێــی دەدا و بــێ ناوبــڕ، یــەک بــە 
خۆیــان دەیانقیڕانــد، ئــەوەی جێــی ڕامانــی کەوەکــە 
ــە،  ــوولە، مارمیلک ــەدان مێش ــک س ــە جارێ ــوو، ب ب
پووشــکەبەقنگە، تانجیــی پێغەمبــەر، مشــکەکوێرە، 
قــۆڕی، کیســەڵ و ڕەقــە، بــە دەوری گۆمەکــەدا 
و  شــەوق  بــە  بڕیبــوو،  خۆیــان  لــە  وســتەیان 
نەپســاوی  قیــڕەی  بــۆ  گوێیــان  سەرســامییەوە 
بۆقەیــل ڕاگرتبــوو، کــەوی دەنــووک و پــێ پەمبــەی 
خاڵومیــل ڕشــتوو، کیســەڵێکی هێنایــە پەنــاوە، 

ــی پرســی: لێ
ــەم  ــۆن ب ــوە چ ــێ! ئێ ــکم دەچ ــن وا مێش ) - م

ــن؟( ــزار ناب ــازە بێ ــڕە ناس ــڕە قی قی
 کیسەڵی کۆنەساڵ بە نقە نق گوتی:

ــکاوە و  ) - ئێمــە خۆمــان دانیشــتوانی ئــەم زەل
ــە زەلکاویشــدا، خۆشــترین دەنــگ  دەوروبەرەیــن. ل

و ئــاواز، قیــڕەی بۆقــە!(
سلێمانی ٢٠٢١/١/١

دەرکەوتنی نوێی جەناب

منیــش بــە کامێرا و کەرەســتەی ڕۆژنامەوانییەوە، 
چاوەڕوانــی گەیشــتنی جەنــاب بووم. ئەوســا جەناب 
ــمت و  ــەر س ــەی س ــە دەمانچ ــە، ب ــدان حیمای چەن
قاتــی ڕۆژئاوایــی و ملبەنــدی ئاوریشــمەوە، بــە 
جانتــای ڕەشــی دیپلۆماســی، بــە بۆنــی پاریســیی 
گرانبەهــاوە، بــە دوایــەوە بوون، حیمایــەکان، تۆکی 
تۆکــی بــە دەســتەوە، یەکــی چەنــد قەڵــەم جافێــک 
بــە گیرفانــی نــاوەوەی چاکەتیانــدا ئاوێــزان، کەچــی 
دەرکەوتنــی ئــەم جــارەی، زاری منی کــرد بە دەمی 
ئەشــکەوت. وەختــێ پیــادە بــوو، ورچێکــی بــۆری 
قەڵــەوی ڕســت کردبــوو. سەرپشــتی دەلەرییــەوە و 
ــە  ــووە لووتــی و ب ــاب کنــڕی کردب ــد، جەن دەیبۆاڵن
شــوێن خۆیــدا دەیهێنــا، لــەم الو ئــەوالی ورچەکەوە 
ــۆڵ و باســک  ــی ق ــامپانزی الق کورت ــەک ش ژمارەی
درێــژی شــان و باهــوو ئەســتوور، یــەک بــە خۆیــان 
بــە لەشســووکییەوە  دەیانقیژانــد، خێــرا خێــرا، 
بەســەر پشــتی ورچەکــەدا بازیــان دەدا و بەژێــر 
ســکیدا فرتەیــان دەکــرد، لــە چەنــد هەناســەیەکدا 
کوڕانــی  دەســتیانەوە،  تەلەفوونــی  مۆبیــل  بــە 
گــەڕەک پەیدابــوون و ســێڵفییان لەگــەڵ تاقانــە 
ورچ و گەلــە مەیموونــدا دەگــرت. مەیموونــەکان 
زۆر نەجیــب بــوون، وەک بــرای خۆیــان مامەڵەیــان 

لەگــەڵ کوڕانــی گەڕەکــدا دەکــرد. مــن پرســیم:
) - ئەی کوان حیمایە و دەستوپێوەند، جەناب؟(

) - ئێســتا ئــەم مەخلووقــە جــوان و گوێڕایەاڵنەم 
لەگەڵدان!(

) - ئەدی ئەوان کوێوە چوون؟(
) - لەوەتی الم نەماون، ئاگام لێیان نەماوە!(

) - ئێســتا چــۆن کارتــان لەبــەر دەڕوات، ئێــوە 



17 ژ )٢٩٥/ ٢٩٦( ٥/ ٥ - ٦/ ٢٠٢٢

کــە مەیلتــان لــە قەرەباڵغییــە؟(
) - ئەی گوایە نایانبینی؟(

و  کــرد  مەیموونەکانــی  و  ورچ  بــۆ  ئامــاژەی 
ڕۆیــی: لەســەری 

ئەمــان  قەرەباڵغییــە،  هــەر  قەرەباڵغــی   -  (
ــن، خەرجیشــیان کەمتــرە!  ئاســانتریش دابیــن دەب

ئــاو دەڕوات!( کاریشــم وەک 
ئــاوای گــوت و بــە خــۆی و دەســتەودایەرەی 

نوێــوە خــۆی بــە بارەگاکەیــدا کــرد. 

کۆبنهاون
٢٠٢١/٧/١٣

دوا ئاوات

ــوو،  ــکەی کردب ــەوە کروش ــی پرتەقاڵیی ــە جلک ب
ــێ دا. ــرادی ســەریان ل ــی ئینفی ــە زیندان ــێ ل وەخت
) - لەگــەڵ بەیانــدا حوکمــی یاســا جێبەجێ دەکرێ 
ــە، ئێســتا داوای  ــە چیی و هەڵدەواســرێیت، حــەزت ل

بکــە، تــا لــە وادەی خۆیــدا بۆتــی ئامــادە بکەیــن!(
زیندانییەکــە هێنــدە ئەشــکەنجە درابــوو، هێنــدە 
دەمــدا  بــە  و  پــەڕە  دەتگــوت  کرابــوو،  برســی 

هاتــووە. زەرد، باریــک و دەنــگ نووســاو.
) - خەمــی ئەوەمــە تــا ئێــوارە بــە پەتــەوە 
بمێنمــەوە و گیانــم دەرنەچــێ.. بۆیــە....!( بــە 
ــەواو  ــۆی ت ــوت و ب ــدەی گ ــی زۆر ئەوەن زەحمەتێک

نەکــرا، کاربەدەســتی زینــدان گوتــی:
) - لــە داواکــەت حاڵــی نەبــووم، نەختیــک دەنگ 

هەڵبڕە؟(
کاربەدەســتەکە لــە کوتوپــڕی داواکــە، کــە یەکــەم 
جــاری بــوو لــە بــە مــەرگ حوکمدراوێکــی ببیســتێ، 

ســەری ســووڕما، لەگــەڵ ئەوەشــدا گوتــی:
) - بە دڵی تۆ دەبێت!(

گەردوگوڵــی بەیــان، بــە زنجیــرەوە حوکمدراویــان 
بــرد بــۆ الی پەتەکــە، کەچــی ئــەو دڵــی کرایــەوە 
وەختێ لەگەڵ وەردیان و ئیمامدا بوتڵێک غازیشــی 
ــان  ــە غازەکەی ــک بوتڵ ــە زنجیرێ ــی... ب ــەوێ بین ل
پەتــە  ئەڵقــەی  بەســت،  باریکــی  کەمــەری  لــە 
ــان  ــەریەکدا باهەڵدراوەکەی ــرژ و بەس ــتوورە ک ئەس
ــن  ــێ تەختەکــەی ب ــی باریکــی، وەخت ــردە گەردن ک
پێــی ڕۆچــوو، بــە تەکانێکــی هێنــدە تونــد و خێــرا 
بــە ئاســمانی ژێرزەمینەکــەوە هەڵواســرا، لەودابــوو 
ملــی بقرتــێ و ســەری لــە لەشــی جیــا ببێتــەوە. 

کۆبنهاون
٢٠٢١/٨/١٤

گەڕانەوە

پەلــەی بــوو زوو لــە فڕۆکەخانــەوە بگاتــە ماڵــی 
بابــی و جانتاکانــی دانێــت. خــۆی گــۆڕی، بــە 
تاکســی خــۆی گەیانــدە ئــەو چایخانەیــەی کــە 
هــاوڕێ دێرینەکانــی لێــی دادەنیشــتن، لــەوێ لەگەڵ 
هاوڕێیەکیــدا، ســێ جــار ئــەم ال و ئــەوالی یەکیــان 
مــاچ کــرد، دوای بەخێرهێنــان، هــاوڕێ دێرینەکەی، 
لــە پێاڵوەکانییــەوە تــا کاڵوە مارکەکــەی دایــە بــەر 
ــۆ  ــاوی ب ــا و ئ ــەوەی داوای چ ــەرنجی ورد، بەرل س

بــکات، لێــی پرســی:
 ) - بە خێرێ کەی دەگەڕێیتەوە؟(

کۆبنهاون ٢٠٢١/٦/٣
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سۆنیا
- ناوی چییە؟

- کێ؟
- کچی ماڵە دراوسێکەی دەستە چەپتان.

- سۆنیا
- سۆنیا مانای چییە؟

- نازانم. ناویت بۆ چییە؟
- ژیلوانــی کــوڕم دڵــی پێیــدا چــووە، منیــش 

هاتــووم ســۆراخێکی بکــەم!
- خێری پێوەیە!

- خێراندار بیت. ڕەنگی قژی چۆنە؟
- ئەم مانگە زەردە!

- بۆ مانگی پێشوو چۆن بوو؟
- وابزانم خورمایی بوو!

- ئاوا! ئەدی ڕەنگی چاوی؟
- ئەم هەفتەیە شینی کاڵە!

- بۆچی هەفتەی پێشوو چۆن بوو؟
- ها؟ قاوەیی کاڵ بوو!

- وەک بزانی دەزگیراندارە؟
- ئەم مانگە کەسم لەگەڵدا نەدیوە!

- ناشێ مانگی پێشوو کەسێکی لەگەڵدا بووبێ؟
- ها؟ ئاخر با من نهێنی کچی خەڵک نەدرکێنم!

منداڵییــەوە  لــە  ئێمــە  بیدرکێنــە!  نــا،   -
ــە  ــارەوە، ڕەنگ ــێ مەش ــم ل ــکین. هیچ دەستەخوش

بووکــم! بــە  ببێــت 
- مانگــی پێشــوو، لەگــەڵ هەتیوەکــەی منــدا 

ــوو! ب

سلێمانی ٢٠٢٢/٣/٥


