ژ نەپەنیێن ئەڤینیەكا شێت
ئەحمەد قەرەنی

ێ ژی ،شــڤان چــوو هاڤینگەهــا ســیپەی .ل التــا ژووری ،كــو هنــدەكا ڤــەدەر بــوو ،ل بــن
ێ ئێڤاریـ 
ئەڤـ 
ێ
دارهنارەكـێ بەرانبــەر تاڤگەهـێ ڕوونشــتەخوارێ .دنیــا بهــارەكا درەنگــە .ئــەو تیشــكێن زراڤێــن هەتاڤـ 
ێ وی ،گەرمییــا تیشــكان و ســارییا
یێــن د ناڤــا بەلگێــن داران ڤەدڕســیانە ســەر مێــزا ل بــەر ســینگ 
فەراشــینا بەرئاڤـێ هەڤســەنگ كربــوون .ئــەو دیمــەن هێشــتا جوانتــر ،دەمـێ شــاگردەكی ب نازكــی ڤــە
چایــەكا گــەرم ل بــەر وی دانــای .د ئــەوی ســەقایێ فێنــك دا جوانــی و ئارامــی تێكــەل ببــوون .دەمــا
مــرۆڤ د سروشــتەكێ هەڤســەنگ دا دژیــت ،پتــر هەســت ب ڕایێكیــا ئالیێــن ژینـێ دكــەت و هەولــددەت
هزرێــن خــوە ژی هەڤســەنگ بكــەت.
ێ وی ،پێدڤــی ب سەرڕاســتكرنا تەرازوویــا
ێ ژ تەمەنـ 
ێ ســالی ،دزانــی هــەر گەنجەكـ 
ێ بیســت و سـ 
شــڤان 
ئەڤینی ـێ یــە .د ئاشــۆپێن خــوە دا نخــرۆ بــوو .ئەڤــڕۆ پتــر هــەر ڕۆژەك ـێ ئەڤینــی ل دۆر وی دزڤــڕی.
ێ ڕۆژێ ،ب زینــدی ڤــە ،هاتــە پێــش
ئــەو ژی كویــر و دویــر د هزرێــن خــوە دا چــوو خــوارێ .قــاال ئــەو 
ێ وی ڤــە هاتــی:
چاڤێــن وی ،دەمــا نەرمیــن ل گۆڕەپانــا ســۆپەر ماركێتـێ دیتــی و ب الیـ 
 ڕۆژباش شڤان. ڕۆژباش ،چەوانی نەرمین. ئەز باشم .هەلبەت تۆ ژی باشی .من خەبەرێ دەرچوونا تە ژ كۆلیژێ بهیست .پیرۆزە. سوپاس. ئومێدا پاشەڕۆژەكا گەش و سەرفراز .ب خاترا تە.ژ (٢٠٢٢ /٦ - ٥ /٥ )٢٩٦ /٢٩٥
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ێ وی دا هاتیــە وێنەكرن،
ێ د مێشــك 
ئــەوی دیمەنـ 
ژ پێــش چاڤێــن وی نەچــوو .ئــەو كەفتــە چــاال
هــزران دا و كویــر خــوە داهێــا .دەســت ب ڕاچاندنا
ێ ب دوو گۆتنــان
ێ نەرمین ـ 
داڤێــن وان كر((:ئــەر 
ێ
پیرۆزباهــی ل مــن كــر ،ل ـێ چاڤێــن وێ تشــتەك 
ێ
ێ بــوو .دلـ 
دیكــە دگــۆت .مــن گــوه ل ئاخفتنــا و 
ێ
ێ ڕۆژ 
مــن ژی ڕامانــەكا دی وەرگــرت .ئەڤــە ژ و 
ێ تێــر نابیــت .چــەوا
ێ ژ ئەڤینیــا و 
ێ منـ 
وەرە ،دلـ 
ێ دكــەم ڕاســتە؟..
بســەلمینم كــو ئــەوا ئــەز هــزر لـ 
ێ
ێ و
ئەگــەر بۆچوونــا مــن ڕاســت بیــت ،نهــا دلـ 
د چ دۆخ دا یــە .هەلبــەت ژ مــن ئالۆزتــرە ،چونكــە
ێ ڤــە دەســتپێكریە .ئەگــەر بۆچوونــا مــن
ێو
ژ ئالیـ 
ژی شــاش و هەلــە بیــت ،ئەڤــە تەرازوویــا خــراب
الســەنگبوویە.
د ناڤبــەرا ئەڤــان هــەر دوو حالەتــان دا تووشــی
ئاریشــەكا ئەنتیكــە بوویمــە .هنــدی دهینــم و دبەم؛
وەردگێــڕم و دادگێــڕم چــو ســەران ژێ دەرنابــەم.
ئەڤــە ژی هەڤكێشــەیەكە ،ب ســاناهی سەرڕاســت
نابیــت .نزانــم؛ نهــا بۆچــی وەســا هەســت دكــەم،
ێ پتــر ئــەز ڤیایمــە؟ یــا فــەر بــوو هێشــتا
كــو ئــەو 
زوی مــن ئــەو ڕاســتی پەژراندبــا یــە ،كــو بۆچــی
ڤیانــا وێ پتــرە؟
مــن بــاوەڕە ،كــو دەمــا دوو ئەڤینــی ژ قــەوارا
خــوە ڤــە وەكیــەك بــن ،یــان ژی ڕادەیــا وان هنــدی
یــەك بیــت ،ل ســەر دوو هێلێــن هەڤتەریــب پێشــڤە
دچــن ،یەكــودوو بــاش دناســن .هنــدی مــن گــوه
ێ دكــەت .د هــەر
ێ بــووی ،خەلــك هۆســا ئەڤینیـ 
لـ 
ێ دا ،چ ژ ئەگــەرا شاشــیەكا وان
الســەنگییەكا و 
هــەر دوو ئەڤینــداران بیــت ،یــان ل ژێر گڤاشــتۆكێن
ێ بیــت ،ئەڤــە باندۆرەكا ڕاســتەوخوە ل ســەر
جڤاكـ 
ئــەوێ هەڤبەندیـێ هەیــە و لەنــگ دكــەت.
ل دویــڤ ئەزموونــا مــن یــا كردارییــا كێــم د ئەڤی
تەمەنــی دا .یــان ژی ئــەو شــارەزاییا مــن هەیــە كــو
ێ هــزر و خەیالــن و پتریــا وان ژ ســەربۆرێن
تنــ 
مێژوویــی و ڕۆمانێــن ئەدەبــی و فلمێــن ســینەمایی

دا وەرگرتینــە.
ێ كەشــكم و شــارەزا
ئــەوا هێشــتا ئــەز لــ 
نەبوویمــە ،ئــەوە ،كــو دەمــا ئەڤینییــەك ژ یــا دیكــە
ێ چــەوا یــە؟ د
پتــر بیــت ،ئــەو ڕووبــەرێ زێــدە یـ 
ێ دا حەیــران مایمــە! .هــزر دكــەم ،ئــەو
ێ خالـ 
ئەڤـ 
ێ نهێنــی هەلگــر و تاری پارێز
ێ یـ 
ێ زێــدە د 
ڕووبــەر 
بیــت .ئەڤــە ژی گومانەكــە و نەگەهشــتیە ڕادەیــا
ێ مــن
ێ ژ دەســت 
ئاریشــەیێ .ئەگــەر بــوو ئاریشــە د 
دەرچیــت .دەبیــت هنگــی ب هەلكەهەلــك ل دویــڤ
چارەســەرییان بگەڕێــم.
ێ مــن ژ
ێ دا ،د 
ێ هەســتپێكرنا د نیڤــا ڕێی ـ 
ئەڤ ـ 
گومانــان دویرئێخیــت و ژ ئەنجامــان نێزیــك كــەت.
ئــەو نێزیكبــوون ژی ل ســەر بازەبــەرا پرســیاران
پێشــڤەدچیت .هۆســا باشــە هــەر ئەڤینــدارەك د
پێشــڤەچوونا خــوە دا ،بێهنــا مەترســییان بكــەت
بــەری كــو ئــەو مەترســی ڕوی بــدەن .ئەگــەر
ڕویــدا ،ئەڤــە بــوو ئاریشــە.
ێ
ئــەز ژ ئاریشــەیان ناترســم ،بەلكــو حــەژ 
ناكــەم .بــەردەوام مــن و وان هەڤڕكییــە .مــن بــۆ
ێ
ێ پالنــا خــوە هەیــە .هــەر پالنەك 
هــەر هەڤڕكییەكـ 
ێ خــوە
ژی ل ســەر بنەمایێــن قوتابخانەیــا بابكالكـ 
ێ هــزر هویــر و ئاســۆ دویــر بــوو.
دادنێــم .ئــەو ی ـ 
چــەپ و چویڕێــن تشــتان لێكددانەڤــە و پاشــی
ێ خــوە دادنــا ،وەكــو یارییــا
هــەر تشــتەك ل جه ـ 
ێ
شەشــڕەنگێ دئینــان و دبــرن و هێلكاریــا پالنەكـ 
ێ پالنــا پاراســتنا
ێ ڕۆژ 
ڤێكدئێخســت .ئــەو 
خلێفكێــن مێشــێن هەنگڤینــی ژ ســتێنگان بــۆ مــە
ێ
شــرۆڤەدكر .پێنگاڤێــن وێ یــەك ل دویــڤ یەك ـ 
ڕۆندكرنەڤــە .دەمــا ب ســەرێكڤە ئینــای ،ب تیقتیقا
كەنیــەكا دلتــەڕ ڤــە گۆتــی:
 ئەڤــە هێلكارییــا مــن بــۆ ژین ـێ ،خوەشــترە ژهنگڤیــن و كاكلــە گویزێــن شــەڤینێ.
 باپیــرۆ ،تــۆ ســەركەفتنا پالنێــن خــوە یێــنێ خودانكرنــا مێشــێن هنگڤینــی ،د چ نهێنــی دا
كار 
دبینــی؟ مــن گۆتــێ.
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 چــو ئاریشــە وەكــو یــەك نینــە ،لەومــا پالنداناناوان ژی ب یــەك ناچــن ،وەك ڤەدیتنــا نێچیــری
ێ ب هونــەرەكا نویــی یــە و ب
نــە ،هــەر جارەكــ 
ڕەنگەكــی جــودا دهێنــە هنگافتــن.
 ڕاســتە دوو تشــت وەكیــەك دووبــارە نابنەڤــە،ێ مەبەســتا مــن نــە ڤەدیتنــا نێچیــری یــە ،بەلكــو
لـ 
ســەگڤانیا تەیــە .هنێریــا مــەزن نیشــان شــكێنی و
هنگافتنــە.
ێ ناچنــە
 گەلــەك نیشــان شــكێن هەنــە ،لــ ێ
ێ ژ كار 
نێچیــری ،هەروەكــو ژن جــوان مشــەنە ،لـ 
ێ بێــزارن .هاهاهاهــا( ...ئــەو تیقتیقــا كەنیــا
شــەڤ 
وی ،هەچوەكــو دگۆتــە مــن غەشــیم دێ كەنگــی
فێربــی!؟)..
 ئــەرێ ،ئــەرێ تێگەهشــتم .ب شــەرم ڤــە مــنگۆت ـێ.
ێ خــوە وەربگرە.
ێ ژ كال 
ێ نهێنیـ 
 بابكــۆ ...ئەڤـ دەمــا تــۆ هێلكارییــا پالنــا خــوە دنەخشــینی ،د
ێ دا كار نەكــە ،ژبــۆ كــو دیــل نەبــی
نێــڤ ئاریشــەی 
و نەكەڤیــە دەســتێن خــوە .ئاریشــەیا خــوە دۆرپێچ
ێ مســۆگەر بكــەی.
بكــە ،هەتــا دەلیڤەیێــن زالبوونـ 
ێ دا ،مــن زانــی كــو ئەڤــە نهێنییا
ێ بەرســڤ 
د ئــەو 
ێ مــن بەلــی دكــەت .ب ڕاســتی
داوی ـێ یــە باپیــر 
ێ هەمــوو
ئــەو د دانانــا پالنــان دا شــارەزایە ،لــ 
ێ شــیانێن جێبجێكرنــا وان نیــە .دایــكا مــن د
جــار 
ێ
هونەرێــن بكارهینانــا پالنــان دا شــارەزاتربوو .ئەو 
ب جوانــی جێبەجــێ دكــرن .گەلــەك جــاران خالێــن
ێ من ژی دەستنیشــان دكرن.
الوازێــن پالنێــن باپیــر 
باپیــرۆی زوی ب زوی ئــەو كێماســی نەدپەژرانــدن،
ێ بــۆ
ێ ڕاســتییا ئــەوێ ئاریشــەی 
ێ جــار 
لــێ ئەڤــ 
مــە هەموویــان ئاشــكرا بــوو و ئەنجامــا وێ ژی
ێ خــوە
هاتــە ســەر بەڕك ـێ .باپیــرۆی ب نیڤــا دل ـ 
كــرە كەنــی و د گــەل تیقتیقــا كەنییــا خــوە ،ب
ێ دایــكا مــن ڤــە ماچــی كــر و گۆتێ((:بویــكا
ســەر 
مــن گــوال مالباتـێ یــە ،مــاال مــە ب تــە یــا ئاڤایــە
خاتوونــێ)) .ئەڤــی دیمەنــی خوەشــیەكا مــەزن

ێ مــە هەمیــان .نازانــم هــەر یەكــی ژ
ئێخســتە دل ـ 
ئەڤێــن حــازر ،ئــەو دیمــەن چــەوا دهەلســەنگاند و
هزرێــن خــوە چــەوا لێكددانەڤــە .د كاودانێــن هۆســا
ێ
دا ،دزانــم هزرێــن مــن چ تەڤــن دچنــن .ئــەر 
ێ ئــەوی تەڤنــی
ێ دایــكا مــن ژی ســەر دیمەنـ 
وێنەیـ 
نەخشــەكێ پــڕ هێــژا یــە.
ێ ژی مــن هەســت ب مەزنییــا دایــكا
ێ جــار 
ئەڤ ـ 
خــوە كــر .پــڕ ژ دل خــوەش ڤیــا .مــن دزانــی
ێ
ێ ژی ئــەز گەلــەك خــوەش دڤێــم .ئــەو 
كــو ئــەو 
خوەشــییا مــن ،دۆم نەكــر .دیســان هەڤكێشــەیا
ڤیانــا دوو الیەنــی بەرچاڤێــن مــن تاریكــرن .مــن
هــەردوو الیەنێــن وێ ڤیانــێ لێكدانەڤــە ،كــو مــن
پتــر ئــەو خــوەش دڤێــت ،یــان ژی ئــەوێ پتــر
ئــەز خــوەش دڤێــم .ئەڤــە یەكــەم جــارە یەكســەر
ێ بزانــم .هیــچ ڤیــان
ێ لێكدانەڤەیــ 
ئەنجامــا و 
ێ بكــەن .چەنــد
نەشــێن ركابەرییــا ڤیانــا دایكــ 
ێ مــن و
دلخــوەش دبــووم دەمــا كێماســیێن بابــ 
ێ مــن دەستنیشــان دكــرن و شاشــیێن وان
ێ بابـ 
بابـ 
ژی سەرڕاســت دكرنەڤــە .گەلــەك هونەرێــن كرداری
ێ فێربــووم ،لەومــا شــیرەتێن وێ گوهاركــن د
ژ
ێ
ێ مــن دا .شــیرەتێن دایــكان ژی د ئاســت 
گوهــ 
نهێنییــان دا نــە و ناهێنــە گۆتــن .ئــەز بــاوەڕم
ســەركەفتنا هــەر كەســەكی د هەلگرتــن و پاراســتنا
شــیرەتێن دایــكا وی دا یــە.
ئیــرۆ پتــر هــەر دەمەكــی مــن پێدڤــی ب شــۆپا
ێ خــوە و نهێنیێــن دایــكا خــوە
پالنێــن باپیــر 
ێ
هەیــە .ژبــۆ كــو ئەزموونــا خــوە یــا ســەرەتایی پـ 
ێل
دەولەمەنــد بكــەم ..بنەمایێــن ئــەوێ ئەزموون ـ 
ێ جێبجــێ بكــەم)).
ســەر ئەڤینییــا خــوە و نەرمینـ 
شــڤانی موبایــا خــوە دەرهینــا .دەســت ب
ێ كــر .دۆســیەك ڤەكــر .یەكەم جار
تۆماركرنــا پالنـ 
ێ ڕێكخســتن .شــوین ژی
ســەعەت و بــەروارا ڕۆژ 
ێ
تۆماركر:هاڤینگەهــا ســیپەی  -ئاكــرێ .دیمەنەك ـ 
ێ ژی وێنەكــر .د وینــەی دا
ێ و دەردۆرا و 
تاڤگەه ـ 
دیــت ،كــو نەرمیــن ژی ل خــوارێ نێزیــك برێمــا
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ێ خــوە بلندكــر
ێ ڕوونشــتی یــە .ســەر 
تاڤگەهــ 
ێ نێــڕی
و موبایــل دا ڕەخەكــی ،ب هویــری لــ 
ێ چاڤێــن خــوە پەرخانــدن.
ێ چەپــ 
و ب دەســت 
پشتڕاســت بــوو ،ئــەو نەرمینــە.
ێ ژی ب نازكــی
ێ خــوە بــۆ هەژانــد و ئــەو 
دەســت 
ێ
بەرســڤا وی ب دەســت بلندكــرن و تپــل هەژاندن ـ 
داڤــە.
شــڤانی هــزرا خــوە د پێنگاڤێــن داڕشــتنا
ێ دا كــر .گەهشــتە ئــەوی
و جێبجێكرنــا پالنــ 
ئەنجامــی ،كــو بۆچــی هنــد دویــر بچیــت و ل
ێ خــوە بكەڤیــت؟ ..هەمــا
دویــڤ شــۆپا باپیــر 
ئەڤــە نەرمیــن ل ڤێرەیــە .بۆچــی مینــا دایــكا خــوە
ێ ناكــەت.
ئەزموونێــن هۆســا ب كــرداری جێبجــ 
ێ و چــوو نــك نەرمینــێ:
رابــوو و هاتەخــوار 
 ڕۆژباش ،دەستویریە چایەكێ بهەڤڕا ڤەخووین. ب خوەشحالی ڤە ،فەرمۆ دانیشە.ێ وە نەگــرت بیــت ،نەكــو
 ســوپاس .مــن وەختـ وە ژڤانــەك هەبیــت؟
 نەخێــر ئاســاییە .تــە ڕاســتی بڤێــت .ئەڤــەێ بوویــە پشــكەك ژ ژیانــا مــن.
هەیامەكــە تــۆ ی ـ 
هــەردەم حــەز دكــەم نێزیكــی تــە بــم.
 تە چەوا زانی ئەز ل ڤێرەمە.ێ
 مــن نەزانیبــوو .دگەڕێــم .ئــەو جهــێ تــە لــ دبینــم ،ڤەدهۆســیێم.
 ئەڤــە جــارا دوویــێ یــە ،هۆســا نێزیــك تــەدبینــم .جــارا یەكــەم ل ســۆپەر ماركێت ـێ ،دیــدار
ێ مــن د چاڤێــن
دوو هەڤــۆك بــوون ،ل ـێ ئــەوا دل ـ 
ێ دیكــە بــوو .ئــەز
تــە دا ڤەخوەنــدی ،تشــتەك 
حەیرانــی ئــەوی زمانــی مــە .نهــا ژی هاتیمــە ،هــەر
ب ئــەوی زمانــی تــە باخێڤــم...
 كولەكێن دالن بەرانبەرن هااا. بــەری تــە ل ڤێــرە ببینــم .مژویلــی دانانــاێ چــەوا بابەتــێ ئەڤینیــا
ێ بــووم ،كــو د 
پالنەكــ 
خــوە بــۆ تــە بەلیكــەم؟!
ێ ناكــەت .هەمــوو تشــت بەرهەڤن،
 -پێدڤــی پالنـ 

د خزمەتــا مــە دا نــە .نهــا یــا فــەرە پالنــێ بــۆ
ئازادییــا هەمــوو ئەڤینــداران دانێیــن.
ێ
 ئەركەكــێ نــوی بــۆ مــە پەیدابــوو ،كارەكــ نــوی چاڤەڕێیــا مــە دكــەت .هەســتە بــا بچینــە
ێ
جیهانــەكا نــوی .وەالتەكــێ ئــازاد بــۆ ئەڤینیــ 
چێكەیــن...
شــڤان ڕابــوو ،كورســیكا خــوە هنــدەك ڤەدەركــر،
ێ
ێ خــوە دا ملـ 
ێ بكــەت .ملـ 
ێ نەرمینـ 
دا كــو جهـ 
ێ و هناڤێــن خــوە ژ هەناســەكا گوالڤــی یــا
و
خــوەش پڕكــرن .ژنــوی زانــی كــو دەمــا یــار ب ڕەخ
یــارێ ڤــە بیــت ،جیهــان چ بەهەشــتەكا ڕەنگینــە.
ێ بــۆری زەعێــر
ێ بـێ ئەڤینییــا نەرمینـ 
ئــەو تەمەنـ 
چوویــە .ئــەو چــەن پێنگاڤێــن ژ ڕەخ تاڤگەهــا
ســیپەی هەتــا مێــزا بــن دارتوییــا كاشــیێری ،كــو
ێل
ب ســەرێك ڤــە نەدبوونــە ســیه مێتــر ،لــ 
دویــڤ هــزرا شــڤانی قۆناغــەكا دویــر و پــڕ ڕویــدان
و ســەرهاتیێن خــوەش بــوو.
ێ ڕاوەســتیای ،ژ هەمــوو
دەمــا ل بــەر مێــز 
ێ ســەربلندتر و خوەڕازیتــر بــوو .دەســت دا
جارەكـ 
بەریــكا خــوە و گۆتــی:
 مزێ مە هەردوویان چەندە؟ تە و كێ؟ من و ئەڤێ خاتوونێ!.. خاتوون كی یە؟ێ
ێ دەســت 
ێ نەرمینـ 
 نەرمیــن دێ ...د گــەل ناڤـ ێ وی
ێ دەســت 
ێ وێ ،لــ 
خــوە ژی دانــا ســەر ملــ 
ێ نەبــوو.
شــۆڕبووڤە و كــەس ل وێــر 
ێ شــڤانی تێگەهشــت
كاشــیێر ژ ســەروبەر 
و پارەیێــن چایــا وی هەلگرتــن و ئــەوا مایــی
ێ
بــۆ زڤڕانــد .د دل دا گۆتی:مخابــن گەنجەكــ 
ێ وەك شــڤانی هۆســا لێهاتیــە .شــڤانی
بەركەفتی ـ 
ژی ئــەو خــوردە خســتە بەریــكا خــوە و پاكیــت
ێ و د یەكــەم قــۆم
هینــادەرێ و جگارەیــەك بەردایـ 
ێ ســەرئەڤراز بــەردا و ڕێیــا خــوە
دا ،دویكێــا و 
گــرت و چــوو...
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