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ژ نەپەنیێن ئەڤینیەكا شێت

ئەحمەد قەرەنی

ئەڤــێ  ئێڤاریــێ  ژی، شــڤان چــوو هاڤینگەهــا ســیپەی. ل التــا ژووری، كــو هنــدەكا ڤــەدەر بــوو، ل بــن 
دارهنارەكــێ  بەرانبــەر تاڤگەهــێ  ڕوونشــتەخوارێ . دنیــا بهــارەكا درەنگــە. ئــەو تیشــكێن زراڤێــن هەتاڤــێ  
ــا تیشــكان و  ســارییا  ــەر ســینگێ  وی، گەرمیی ــزا ل ب ــن داران ڤەدڕســیانە ســەر مێ ــا بەلگێ ــن د ناڤ یێ
فەراشــینا بەرئاڤــێ  هەڤســەنگ كربــوون. ئــەو دیمــەن هێشــتا جوانتــر، دەمــێ  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 ژینــێ  دكــەت و هەولــددەت 

هزرێــن خــوە ژی هەڤســەنگ بكــەت.
شــڤانێ  بیســت و ســێ  ســالی، دزانــی هــەر گەنجەكــێ  ژ تەمەنــێ  وی، پێدڤــی ب سەرڕاســتكرنا تەرازوویــا 
ئەڤینیــێ  یــە. د ئاشــۆپێن خــوە دا نخــرۆ بــوو. ئەڤــڕۆ پتــر هــەر ڕۆژەكــێ  ئەڤینــی ل دۆر وی دزڤــڕی. 
ئــەو ژی كویــر و دویــر د هزرێــن خــوە دا چــوو خــوارێ . قــاال ئــەوێ  ڕۆژێ ، ب زینــدی ڤــە، هاتــە پێــش 

چاڤێــن وی، دەمــا نەرمیــن ل گۆڕەپانــا ســۆپەر ماركێتــێ  دیتــی و ب الیــێ  وی ڤــە هاتــی:
- 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.
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ئــەوی دیمەنــێ  د مێشــكێ  وی دا هاتیــە وێنەكرن، 
ژ پێــش چاڤێــن وی نەچــوو. ئــەو كەفتــە چــاال 
هــزران دا و كویــر خــوە داهێــا. دەســت ب ڕاچاندنا 
داڤێــن وان كر:))ئــەرێ  نەرمینــێ  ب دوو گۆتنــان 
ــێ  چاڤێــن وێ  تشــتەكێ   ــر، ل پیرۆزباهــی ل مــن ك
دیكــە دگــۆت. مــن گــوه ل ئاخفتنــا وێ  بــوو. دلــێ  
مــن ژی ڕامانــەكا دی وەرگــرت. ئەڤــە ژ وێ  ڕۆژێ  
وەرە، دلــێ  منــێ  ژ ئەڤینیــا وێ  تێــر نابیــت. چــەوا 
بســەلمینم كــو ئــەوا ئــەز هــزر لــێ  دكــەم ڕاســتە؟..
ئەگــەر بۆچوونــا مــن ڕاســت بیــت، نهــا دلــێ  وێ  
د چ دۆخ دا یــە. هەلبــەت ژ مــن ئالۆزتــرە، چونكــە 
ژ ئالیــێ  وێ  ڤــە دەســتپێكریە. ئەگــەر بۆچوونــا مــن 
ــا خــراب  ــە تەرازووی ــت، ئەڤ ــە بی ژی شــاش و هەل

الســەنگبوویە.
د ناڤبــەرا ئەڤــان هــەر دوو حالەتــان دا تووشــی 
ئاریشــەكا ئەنتیكــە بوویمــە. هنــدی دهینــم و دبەم؛ 
ــەم.  وەردگێــڕم و دادگێــڕم چــو ســەران ژێ  دەرناب
ــە ژی هەڤكێشــەیەكە، ب ســاناهی سەرڕاســت  ئەڤ
ــا بۆچــی وەســا هەســت دكــەم،  ــم؛ نه نابیــت. نزان
كــو ئــەوێ  پتــر ئــەز ڤیایمــە؟ یــا فــەر بــوو هێشــتا 
ــو بۆچــی  ــە، ك ــا ی ــەو ڕاســتی پەژراندب ــن ئ زوی م

ڤیانــا وێ  پتــرە؟ 
ــەوارا  ــی ژ ق ــا دوو ئەڤین ــو دەم ــاوەڕە، ك ــن ب م
خــوە ڤــە وەكیــەك بــن، یــان ژی ڕادەیــا وان هنــدی 
یــەك بیــت، ل ســەر دوو هێلێــن هەڤتەریــب پێشــڤە 
ــوه  ــن گ ــدی م ــاش دناســن. هن ــودوو ب ــن، یەك دچ
لــێ  بــووی، خەلــك هۆســا ئەڤینیــێ  دكــەت. د هــەر 
الســەنگییەكا وێ  دا، چ ژ ئەگــەرا شاشــیەكا وان 
هــەر دوو ئەڤینــداران بیــت، یــان ل ژێر گڤاشــتۆكێن 
جڤاكــێ  بیــت، ئەڤــە باندۆرەكا ڕاســتەوخوە ل ســەر 

ئــەوێ  هەڤبەندیــێ  هەیــە و لەنــگ دكــەت.
ل دویــڤ ئەزموونــا مــن یــا كردارییــا كێــم د ئەڤی 
تەمەنــی دا. یــان ژی ئــەو شــارەزاییا مــن هەیــە كــو 
تنــێ  هــزر و خەیالــن و پتریــا وان ژ ســەربۆرێن 
مێژوویــی و ڕۆمانێــن ئەدەبــی و فلمێــن ســینەمایی 

دا وەرگرتینــە.
شــارەزا  و  كەشــكم  لــێ   ئــەز  هێشــتا  ئــەوا 
نەبوویمــە، ئــەوە، كــو دەمــا ئەڤینییــەك ژ یــا دیكــە 
پتــر بیــت، ئــەو ڕووبــەرێ  زێــدە یــێ  چــەوا یــە؟ د 
ئەڤــێ  خالــێ  دا حەیــران مایمــە!. هــزر دكــەم، ئــەو 
ڕووبــەرێ  زێــدە دێ  یــێ  نهێنــی هەلگــر و تاری پارێز 
ــا  ــە و نەگەهشــتیە ڕادەی ــە ژی گومانەك ــت. ئەڤ بی
ئاریشــەیێ . ئەگــەر بــوو ئاریشــە دێ  ژ دەســتێ  مــن 
دەرچیــت. دەبیــت هنگــی ب هەلكەهەلــك ل دویــڤ 

چارەســەرییان بگەڕێــم.
ئەڤــێ  هەســتپێكرنا د نیڤــا ڕێیــێ  دا، دێ  مــن ژ 
گومانــان دویرئێخیــت و ژ ئەنجامــان نێزیــك كــەت. 
ــیاران  ــەرا پرس ــەر بازەب ــوون ژی ل س ــەو نێزیكب ئ
ــدارەك د  ــەر ئەڤین ــە ه ــا باش ــڤەدچیت. هۆس پێش
ــەت  ــییان بك ــا مەترس ــوە دا، بێهن پێشــڤەچوونا خ
بــدەن. ئەگــەر  بــەری كــو ئــەو مەترســی ڕوی 

ــوو ئاریشــە.  ــە ب ــدا، ئەڤ ڕوی
بەلكــو حــەژێ   ناترســم،  ئاریشــەیان  ژ  ئــەز   
ــۆ  ــن ب ــە. م ــن و وان هەڤڕكیی ــەردەوام م ــەم. ب ناك
هــەر هەڤڕكییەكــێ  پانــا خــوە هەیــە. هــەر پانەكێ  
ژی ل ســەر بنەمایێــن قوتابخانەیــا بابكالكــێ  خــوە 
دادنێــم. ئــەو یــێ  هــزر هویــر و ئاســۆ دویــر بــوو. 
چــەپ و چویڕێــن تشــتان لێكددانەڤــە و پاشــی 
هــەر تشــتەك ل جهــێ  خــوە دادنــا، وەكــو یارییــا 
شەشــڕەنگێ  دئینــان و دبــرن و هێلكاریــا پانەكــێ  
پاراســتنا  پانــا  ڕۆژێ   ئــەوێ   ڤێكدئێخســت. 
خلێفكێــن مێشــێن هەنگڤینــی ژ ســتێنگان بــۆ مــە 
ــێ   ــڤ یەك ــەك ل دوی ــن وێ  ی شــرۆڤەدكر. پێنگاڤێ
ڕۆندكرنەڤــە. دەمــا ب ســەرێكڤە ئینــای، ب تیقتیقا 

ــی: ــە گۆت ــەڕ ڤ ــەكا دلت كەنی
ــۆ ژینــێ ، خوەشــترە ژ  ــا مــن ب ــە هێلكاریی - ئەڤ

ــن شــەڤینێ . ــە گویزێ ــن و كاكل هنگڤی
- باپیــرۆ، تــۆ ســەركەفتنا پانێــن خــوە یێــن 
كارێ  خودانكرنــا مێشــێن هنگڤینــی، د چ نهێنــی دا 

دبینــی؟ مــن گۆتــێ.
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- چــو ئاریشــە وەكــو یــەك نینــە، لەومــا پاندانانا 
وان ژی ب یــەك ناچــن، وەك ڤەدیتنــا نێچیــری 
ــە و ب   ــی ی ــەرەكا نوی ــێ  ب هون ــەر جارەك ــە، ه ن

ڕەنگەكــی جــودا دهێنــە هنگافتــن.
- ڕاســتە دوو تشــت وەكیــەك دووبــارە نابنەڤــە، 
لــێ  مەبەســتا مــن نــە ڤەدیتنــا نێچیــری یــە، بەلكــو 
ســەگڤانیا تەیــە. هنێریــا مــەزن نیشــان شــكێنی و 

هنگافتنــە.
- گەلــەك نیشــان شــكێن هەنــە، لــێ  ناچنــە 
نێچیــری، هەروەكــو ژن جــوان مشــەنە، لــێ  ژ كارێ  
شــەڤێ  بێــزارن. هاهاهاهــا... )ئــەو تیقتیقــا كەنیــا 
ــی  ــیم دێ  كەنگ ــن غەش ــە م ــو دگۆت وی، هەچوەك

ــی!؟..( فێرب
ــەرێ  تێگەهشــتم. ب شــەرم ڤــە مــن  ــەرێ ، ئ - ئ

گۆتــێ .
- بابكــۆ... ئەڤــێ  نهێنیــێ  ژ كالێ  خــوە وەربگرە. 
ــینی، د  ــوە دنەخش ــا خ ــا پان ــۆ هێلكاریی ــا ت دەم
نێــڤ ئاریشــەیێ  دا كار نەكــە، ژبــۆ كــو دیــل نەبــی 
و نەكەڤیــە دەســتێن خــوە. ئاریشــەیا خــوە دۆرپێچ 
بكــە، هەتــا دەلیڤەیێــن زالبوونــێ  مســۆگەر بكــەی.

د ئــەوێ  بەرســڤێ  دا، مــن زانــی كــو ئەڤــە نهێنییا 
ــی دكــەت. ب ڕاســتی  ــن بەل ــرێ  م ــە باپی ــێ  ی داوی
ئــەو د دانانــا پانــان دا شــارەزایە، لــێ  هەمــوو 
جــارێ  شــیانێن جێبجێكرنــا وان نیــە. دایــكا مــن د 
هونەرێــن بكارهینانــا پانــان دا شــارەزاتربوو. ئەوێ  
ب جوانــی جێبەجــێ دكــرن. گەلــەك جــاران خالێــن 
الوازێــن پانێــن باپیــرێ  من ژی دەستنیشــان دكرن. 
باپیــرۆی زوی ب زوی ئــەو كێماســی نەدپەژرانــدن، 
ــۆ  ــەوێ  ئاریشــەیێ  ب ــتییا ئ ــارێ  ڕاس ــێ  ج ــێ  ئەڤ ل
مــە هەموویــان ئاشــكرا بــوو و ئەنجامــا وێ  ژی 
هاتــە ســەر بەڕكــێ . باپیــرۆی ب نیڤــا دلــێ  خــوە 
ــوە، ب  ــا خ ــا كەنیی ــەل تیقتیق ــی و د گ ــرە كەن ك
ســەرێ  دایــكا مــن ڤــە ماچــی كــر و گۆتێ :))بویــكا 
مــن گــوال مالباتــێ  یــە، مــاال مــە ب تــە یــا ئاڤایــە 
خاتوونــێ ((. ئەڤــی دیمەنــی خوەشــیەكا مــەزن 

ــم هــەر یەكــی ژ  ــێ  مــە هەمیــان. نازان ئێخســتە دل
ئەڤێــن حــازر، ئــەو دیمــەن چــەوا دهەلســەنگاند و 
هزرێــن خــوە چــەوا لێكددانەڤــە. د كاودانێــن هۆســا 
دا، دزانــم  هزرێــن مــن چ تەڤــن دچنــن. ئــەرێ  
وێنەیــێ  دایــكا مــن ژی ســەر دیمەنــێ  ئــەوی تەڤنــی 

نەخشــەكێ  پــڕ هێــژا یــە.
ئەڤــێ  جــارێ  ژی مــن هەســت ب مەزنییــا دایــكا 
خــوە كــر. پــڕ ژ دل خــوەش ڤیــا. مــن دزانــی 
كــو ئــەوێ  ژی ئــەز گەلــەك خــوەش دڤێــم. ئــەوێ  
خوەشــییا مــن، دۆم نەكــر. دیســان هەڤكێشــەیا 
ــن  ــرن. م ــن تاریك ــن م ــی بەرچاڤێ ــا دوو الیەن ڤیان
ــن  ــو م ــە، ك ــێ  لێكدانەڤ ــن وێ  ڤیان ــەردوو الیەنێ ه
پتــر ئــەو خــوەش دڤێــت، یــان ژی ئــەوێ  پتــر 
ئــەز خــوەش دڤێــم. ئەڤــە یەكــەم جــارە یەكســەر 
ڤیــان  هیــچ  بزانــم.  لێكدانەڤەیــێ   وێ   ئەنجامــا 
نەشــێن ركابەرییــا ڤیانــا دایكــێ  بكــەن. چەنــد 
ــن و  ــێ  م ــیێن باب ــا  كێماس ــووم دەم ــوەش دب دلخ
بابــێ  بابــێ  مــن دەستنیشــان دكــرن و شاشــیێن وان 
ژی سەرڕاســت دكرنەڤــە. گەلــەك هونەرێــن كرداری 
ژێ  فێربــووم، لەومــا شــیرەتێن وێ  گوهاركــن د 
گوهــێ  مــن دا. شــیرەتێن دایــكان ژی د ئاســتێ  
نهێنییــان دا نــە و ناهێنــە گۆتــن. ئــەز بــاوەڕم 
ســەركەفتنا هــەر كەســەكی د هەلگرتــن و پاراســتنا 

ــە. ــكا وی دا ی ــیرەتێن دای ش
ئیــرۆ پتــر هــەر دەمەكــی مــن پێدڤــی ب شــۆپا 
پانێــن باپیــرێ  خــوە و نهێنیێــن دایــكا خــوە 
هەیــە. ژبــۆ كــو ئەزموونــا خــوە یــا ســەرەتایی پــێ  
دەولەمەنــد بكــەم.. بنەمایێــن ئــەوێ  ئەزموونــێ  ل 
ســەر ئەڤینییــا خــوە و نەرمینــێ  جێبجــێ بكــەم((.
ب  دەســت  دەرهینــا.  خــوە  موبایــا  شــڤانی 
تۆماركرنــا پانــێ  كــر. دۆســیەك ڤەكــر. یەكەم جار 
ســەعەت و بــەروارا ڕۆژێ  ڕێكخســتن. شــوین ژی 
تۆماركر:هاڤینگەهــا ســیپەی - ئاكــرێ . دیمەنەكــێ  
تاڤگەهــێ  و دەردۆرا وێ  ژی وێنەكــر. د وینــەی دا 
ــا  ــك برێم ــوارێ  نێزی ــن ژی ل خ ــو نەرمی ــت، ك دی
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تاڤگەهــێ  ڕوونشــتی یــە. ســەرێ  خــوە بلندكــر 
نێــڕی  لــێ   و موبایــل دا ڕەخەكــی، ب هویــری 
و ب دەســتێ  چەپــێ  چاڤێــن خــوە پەرخانــدن. 

ــە. ــەو نەرمین ــوو، ئ ــت ب پشتڕاس
دەســتێ  خــوە بــۆ هەژانــد و ئــەوێ  ژی ب نازكــی 
بەرســڤا وی ب دەســت بلندكــرن و تپــل هەژاندنــێ  

داڤــە.
داڕشــتنا  پێنگاڤێــن  د  خــوە  هــزرا  شــڤانی 
ئــەوی  گەهشــتە  كــر.  دا  پانــێ   جێبجێكرنــا  و 
ئەنجامــی، كــو بۆچــی هنــد دویــر بچیــت و ل 
دویــڤ شــۆپا باپیــرێ  خــوە بكەڤیــت؟.. هەمــا 
ئەڤــە نەرمیــن ل ڤێرەیــە. بۆچــی مینــا دایــكا خــوە 
ئەزموونێــن هۆســا ب كــرداری جێبجــێ  ناكــەت. 

رابــوو و هاتەخــوارێ  و چــوو نــك نەرمینــێ :
- ڕۆژباش، دەستویریە چایەكێ  بهەڤڕا ڤەخووین.

- ب خوەشحالی ڤە، فەرمۆ دانیشە.
- ســوپاس. مــن وەختــێ  وە نەگــرت بیــت، نەكــو 

وە ژڤانــەك هەبیــت؟
- نەخێــر ئاســاییە. تــە ڕاســتی بڤێــت. ئەڤــە 
ــن.  ــا م ــە پشــكەك ژ ژیان ــێ  بووی ــۆ ی ــە ت هەیامەك

ــم. ــە ب ــی ت ــەم نێزیك ــەز دك ــەردەم ح ه
- تە چەوا زانی ئەز ل ڤێرەمە.

ــێ   ــە ل ــێ  ت ــەو جه ــم. ئ ــوو. دگەڕێ ــن نەزانیب - م
دبینــم، ڤەدهۆســیێم.

- ئەڤــە جــارا دوویــێ  یــە، هۆســا نێزیــك تــە 
ــدار  ــێ ، دی ــەم ل ســۆپەر ماركێت ــم. جــارا یەك دبین
دوو هەڤــۆك بــوون، لــێ  ئــەوا دلــێ  مــن د چاڤێــن 
تــە دا ڤەخوەنــدی، تشــتەكێ  دیكــە بــوو. ئــەز 
حەیرانــی ئــەوی زمانــی مــە. نهــا ژی هاتیمــە، هــەر 

ــم... ــە باخێڤ ــی ت ــەوی زمان ب ئ
- كولەكێن دالن بەرانبەرن هااا.

- بــەری تــە ل ڤێــرە ببینــم. مژویلــی دانانــا 
ــا  ــێ  ئەڤینی ــەوا بابەت ــو دێ  چ ــووم، ك ــێ  ب پانەك

ــەم؟! ــە بەلیك ــۆ ت ــوە ب خ
- پێدڤــی پانــێ  ناكــەت. هەمــوو تشــت بەرهەڤن، 

ــۆ  ــێ  ب ــەرە پان ــا ف ــا ی ــە. نه ــە دا ن ــا م د خزمەت
ئازادییــا هەمــوو ئەڤینــداران دانێیــن.

- ئەركەكــێ  نــوی بــۆ مــە پەیدابــوو، كارەكــێ  
ــە  ــا بچین ــتە ب ــەت. هەس ــە دك ــا م ــوی چاڤەڕێی ن
جیهانــەكا نــوی. وەالتەكــێ  ئــازاد بــۆ ئەڤینیــێ  

چێكەیــن...
شــڤان ڕابــوو، كورســیكا خــوە هنــدەك ڤەدەركــر، 
دا كــو جهــێ  نەرمینــێ  بكــەت. ملــێ  خــوە دا ملــێ  
یــا   هەناســەكا گوالڤــی  ژ  هناڤێــن خــوە  و  وێ  
خــوەش پڕكــرن. ژنــوی زانــی كــو دەمــا یــار ب ڕەخ 
یــارێ  ڤــە بیــت، جیهــان چ بەهەشــتەكا ڕەنگینــە. 
ئــەو تەمەنــێ  بــێ  ئەڤینییــا نەرمینــێ  بــۆری زەعێــر 
چوویــە. ئــەو چــەن پێنگاڤێــن ژ ڕەخ تاڤگەهــا 
ــا كاشــیێری، كــو  ــن دارتویی ــزا ب ــا مێ ســیپەی هەت
ب ســەرێك ڤــە نەدبوونــە ســیه مێتــر، لــێ  ل 
دویــڤ هــزرا شــڤانی قۆناغــەكا دویــر و پــڕ ڕویــدان 

ــوو. ــوەش ب ــەرهاتیێن خ و س
 دەمــا ل بــەر مێــزێ  ڕاوەســتیای، ژ هەمــوو 
جارەكــێ  ســەربلندتر و خوەڕازیتــر بــوو. دەســت دا 

ــی: ــوە و گۆت ــكا خ بەری
- مزێ  مە هەردوویان چەندە؟

- تە و كێ ؟ 
- من و ئەڤێ  خاتوونێ !..

- خاتوون كی یە؟
- نەرمیــن دێ ... د گــەل ناڤــێ  نەرمینــێ  دەســتێ  
ــتێ  وی  ــێ  دەس ــێ  وێ ، ل ــەر مل ــا س ــوە ژی دان خ

شــۆڕبووڤە و كــەس ل وێــرێ  نەبــوو.
تێگەهشــت  شــڤانی  ســەروبەرێ   ژ  كاشــیێر 
مایــی  ئــەوا  و  هەلگرتــن  وی  چایــا  پارەیێــن  و 
گەنجەكــێ   گۆتی:مخابــن  دا  دل  د  زڤڕانــد.  بــۆ 
ــە. شــڤانی  ــێ  وەك شــڤانی هۆســا لێهاتی بەركەفتی
ــت  ــوە و پاكی ــكا خ ــتە بەری ــوردە خس ــەو خ ژی ئ
هینــادەرێ  و جگارەیــەك بەردایــێ  و د یەكــەم قــۆم 
ــوە  ــا خ ــەردا و ڕێی ــەرئەڤراز ب ــا وێ  س دا، دویكێ

گــرت و چــوو...    


