شەوی بێ سپێدە
د .عەلی ساڵحی
لە فارسییەوە :خالید فاتیحی
(ڕانیە)
تەپــڵ لــە بــن هەنــگڵ ،لــە نێــو ئاپــۆرەی خەڵكــی ئاوایــی ،وەك ناڵــەی نــەی خولــی دەخــوارد ،خــوار
دەبــووەوە و ڕاســت دەبــووەوە و لێــی دەدا و دەیگــوت:
«دایە گیان جێت ناهێڵم»...
ێ دەرزیــت هەاڵویشــتبا نەدەكەوتــە ســەر زەوی ،منداڵــەكان لــە نــاو القــی گەورانــدا ســەریان
لــە حەســار 
دێنــا دەر و ســەیری گۆرانیبێژەكانیــان دەكــرد .هەمــوو چاوەڕوانــی ئەســپی بووكــێ بــوون .ســووچ و
قوژبنــی حەســارێ ئاگــردان بــوو ،ئاگــر بڵێســەی لــێ هەڵدەســتا و لەمــاوالی مەنجەڵــەكان بەرزبووبووەوە.
بۆنــی شــیرینی و عەتــر و دووكــەڵ تێكــەڵ بووبــوو .گەنجــەكان لــە ســەر دیــوارەكان دانیشــتبوون و القیــان
شــۆڕ كردبــووەوە و بــە ئــاوازی تەپڵەكــە تەكانیــان دەدا .ئــەو ،تەپــڵ كوتــە چاوەكانــی لــە ســەر یــەك
دانابــوون و دوای ســێ ســاڵ ئێســتا وا بەگەرمــی تەپڵەكــەی دەكوتــا ،كــە دەنگــی لێدانــی دەگەیشــتە
ئەوســەری ئاوایــی.
«ئاخر بابم دەڵێ :تۆ گۆرانیبێژی – بۆ خۆشت دەزانی گۆرانیبێژی عەیبە».
سێ ساڵ لەمەوبەر بە بووكی گوتبوو ،تا دڵی ڕازی كردبوو ئامانی لێ هەڵگیرابوو.
«ئەگەر بڵێی لێ مەدە لێ نادەم ،بە چاوان».
وازی لــە گۆرانــی گوتــن هێنابــووە ئــەو ڕۆژە ڕۆژێــك بــوو كــە بــۆ بەیانــی خێــڵ كۆچیــان دەكــرد .كاروان
ڕۆیشــتبوو ئــەو و دایكیشــی مابوونــەوە.
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«دایــە ئیتــر بەشــێك نیــن لەخێڵكــی قەرەجیــان،
دەمــەوێ هەرلێــرە وەمێنین».
سەرۆك هۆز پێكەنیبوو:
«كــەس بــە پیــاوت نازانـێ ،هــەر لەبــەر ئەوەیــە
ئێمــە لــە هیــچ شــوێنێك نامێنینــەوە».
ئەویش دۆش دامابوو.
ژنــەكان هــەر هەمــوو هەلهەلەیــان لــێ دەدا.
چــاوی هەڵێنــان ،تارایەكــی ســپییان بــە ســەر
ســەری بووكــدا دابــوو ،زاوا ڕێشــمەی ئەســپەكەی
ڕادەكێشــا ،خەڵكەكــە ڕێگایــان بــۆ وااڵ كــرد.
«بیــر لــەوە مەكــەوە ،باوكــم دەڵــێ تەنیــا كــوڕی
مامت».
تەپڵەكــەی لــە ژێــر باڵیــدا ڕێــك گوشــی و
چاوەكانــی لێكنــان .كیــژان لــە دەشــت گوڵیــان
دەچنــی ،گواڵڵــە ســوورە و گوڵــە بەیبوونــە و ...
ئــەو – بــووك بــە كراســی ئاودامانی ســپی پوولەكە
چنــراوەوە بەرچنەكــەی پێــش هەمــووان پــڕ كردبوو
چەنــدە شــیرن بــوو تانەوپــاری كیــژەكان.
«هەندێــك كەســێكیان هەیــە گوڵیــان بــۆ بچنـێ،
لــە بــەر ئەوەیــە بەرچنەكەیــان زوو پــڕ دەبــێ».
بەرچنــە بەدەســت لــە ژێــرەوە پێدەكەنــی و
گۆنــای قــووڵ دەبــێ .لــەو هــەوا بەهارییــەدا ،نــەك
وەك ئێســتا كــە لــە ســەر پشــتی زینــی ئەســپ
ســوار بــووە ،لــە ژێــر تــارای ســپیدا ڕوخســاری
دیارنەبــوو ،ئایــا لــە ژێــر تــارادا ئــەوی دەبینــی
كــە وەك مارێكــی برینــدار پێچــی دەخــوارد .بــەو
ڕوخســارە گەنــم ڕەنــگ و تــاوە ســووتاوەیەوە كــە
لــە ئارەقــدا دەبریقایــەوە و بــەو دەنگــە گــڕەوە
دەیگــوت:
«دایە جێت ناهێڵم».
دووبــارە بووبــووەوە گۆرانیبێــژ .تــۆم كــە نەبــێ
گۆرانیبێژبــوون ،یــان نەبوونــی مــن چ جیاوازییەكــی
هەیــە .لێــم گــەڕێ النــی كــەم بــۆ دڵــی خــۆم

گۆرانــی بڵێــم.
دووبــارە ژنــەكان هەلهەلەیــان لــێ دا ،ئەســپی
بــووك نزیــك ژووری پــەردە بووبــووەوە .دایكــی زاوا
شــیرینی و پــارەی بــە ســەر بووكــدا هەڵداویشــت.
«دایكــم هەندێــك پــارەی كــۆ كردووەتــەوە،
بــەاڵم مــن حــەز دەكــەم تەنیــا بــە ســەر ســەری
تــۆدا هەڵبدرێــن».
«باوكــم دەڵــێ ئەگــەر لێــرە وەمێنــی هیــچ
ســوودێكی نییــە ،خەڵكــی عەیبــەم دەڵێــن».
«لێــرەوە دەتبەمــە جێگایــەك كــە كــەس
نە ما ننا ســێ » .
حازرییــان پێدەكەنیــن .هــەزاران دەمــی كــراوە
كــە لێــی نزیــك دەبوونــەوە ،دوور دەكەوتنــەوە و
هــەزاران چــاو ،چــاوی ئــەو مارانــەی كــە ســوور
هەڵگەڕابــوون ،خوێنیــان تێزابــوو ،ئــەو ئەوانــەی
نەدەناســی.
زاوا دەســتی بووكــی بــەرەو ژووری پــەردە
ڕادەكێشــا.
«لــە نــاو خێمــەدا كــە نابــێ ،تــۆش خــۆ خانــووت
نییــە ...قەرەجی».
«دەســت لــە قەرەجایەتــی هەڵدەگــرم .خانــوو
دروســت دەكــەم هــەر لێــرە و لــە مەڵبەنــدی تــۆدا
دەمێنمــەوە».
«باوكم دەڵێ قەرەجایەتی لە ناو خوێنیاندایە».
دامێنــی كراســی بــووك لــە ســەر زەوی دەكشــا.
ئــەو بــە دوای بووكــدا دەڕۆیشــت ،لێــی دەدا و
گۆرانــی دەگــوت:
«دایە گیان جێت ناهێڵم».
زاوا بووكــی بردبــووە ژووری پــەردەوە .دووكــەڵ
سەرانســەری حەوشــەی داگرتبــوو ،كەوتــە كۆخیــن
لەگــەڵ گوتنیشــدا جارجــار دەكۆخــی و دەیگــوت:
«دایە گیان»...
بازنــەی خەڵكەكــە دووبــارە داخرابــوو .بازنەیــەك
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كــە تەنگتــر و تەنگتــر دەبــووەوە .هەنــدێ جــار
دەســتێك لــە نــاو خەڵكەكــە بــەرز دەبــووەوە ،تــا
ئــەو دراوەی لــە نــاو پەنجەكانیدایــە ،لــە ڕوخســاری
ئارەقــاوی ئــەوی بخشــێنێ ،ئەویــش دراوەكانــی
ڕەت دەكــردەوە پــارەكان پەرشــوباڵو دەبوونــەوە و
بــە پێخواســی لــە ســەر پــارە گرمۆڵــەكان ســەمای
دەكــرد ،دانەدەهاتــەوە وەك ســێ ســاڵ لەمەوبــەری
كــە دراوەكانــی لــە هــەوا دەقۆســتنەوە ،ماچــی
دەكــردن و بــە ددانەكانــی دەیگرتــن ،پێدەكەنــی و
دەچــوو لــە پێــش كابــرای شــاباش لێــدەر ســەمای
دەكــرد و هەڵدەپــەڕی.
بــەاڵم وەك ئێســتاش نــا كــە ســەرتاپای دەلەرزی
و ئــازار بــە جەســتەیەوە دیاربوو.
«چییــە؟ قەرەجــەڕەش– چ بــووە بــۆ وا نــاز
ێ شاباشــی زێــڕت
دەكــەی حەتمــەن دەتــەو 
بدەنــێ؟»
نایەژەنــە پیرەكــە ئــاوازی نایەكــەی گۆڕیبــوو
ئارامتــر لێــی دەدا ،لێــی دەدا و بــە ئــاوازی نایــە
گۆرانــی دەگــوت:
«ئەمشــەو شــەوی ئێمەیــە ،شــەوی ئێمــە
ســپێدەی نییــە
یار لە دڵی من ،دڵی من خەبەری نییە»
دەنگــی دڵگیــر بــوو ،كاریگــەر بــوو .خەڵكەكــە
بێدەنــگ بووبــوون ،كــەس چەپڵــەی لــێ نــەدەدا.
هەمــوو دەســتیان خســتبووە بــن هەنگڵیــان و لــە
نــاو دەنگــی گــڕی ئــەودا توابوونــەوە.
«ماشــەڵاڵ – چەپڵــە ،چەپڵــە ،ئــەوە زەماوەنــدە
هــا ...بــۆ هەمووتــان تازیەتــان گرتــووە»
دەنگــی باوكــی زاوابــوو .دەنگــی بێخەیاڵــی ئــەو
كــە بــە ورگــی زلیــەوە چەقەنــەی لــێ دەدا ،خــۆی
بــادەدا تــا خەڵكەكــە وەجــۆش خاتــەوە .میوانەكان
لەســەرخۆ لــە ســەر فەرشــەكان دانیشــتن .نایــە
ژەنەكــە لێــی نــەدەدا .تەپڵەكــەی لــە ســەر زەوی

دانــا و لــە ســووچێك دانیشــت .ســەیرێكی دەرگای
ژووری پــەردەی بــووك و زاوای كــرد.
(بــا) یــاری بــە پــەردەی ژووری بــووك و زاوا
دەكــرد.
«ئاخــر تــۆ خانــووت نییــە ...خــۆ لەنــاو
خێمەشــدا ناكرێــت».
كچــەكان دەســت و پەنجەیــان لــە خەنــە گرتبــوو
پێدەكەنیــن .منــدااڵن شــیرنییان دەخــوارد .بۆنــی
پاڵوبرنــج حەوشــەی پــڕ كردبــوو .دەنگــی قــاپ و
دەوری دەهــات .حــەزی لــە نــان خــواردن نەبــوو.
باوكــی بــووك هاتــە الی.
«بــڕۆ ئەگــەر باوكــم بێتــە ئێــرە و بتبینــێ
دەتكــوژێ .تــۆ بزنــت نییــە تــا بڵێــی لــە بزنــم
دەگەڕێــم بۆیــە هاتوومــە ئاغــەڵ .بــڕۆ»...
دەستی گرت و بەرزی كردەوە.
«چییــە چ ڕووی داوە بــۆ وا دۆش دامــاوی،
قــەرەج؟ گۆرانیبێــژ نابــێ بــە غەمگینــی دابنیشــێ،
تــۆ گۆرانیبێــژی دەبــێ هەمیشــە هەڵپــەڕی».
دەســتی لــە دەســتی خــۆی بــەردا و بــە دڵــی
پــڕ و چــاوی پــڕ لــە فرمێســكەوە بــەرەو دەرگای
حەوشــە بــەڕێ كــەوت.
«ئەگەر نەكرێ چ دەكەی؟»
«لێرە دەڕۆم و ئیدی هەرگیز نایەمەوە».
«حەتمــەن لــە جێگایەكــی دیكــە عاشــقی یەكێكی
دیكــە دەبی».
«نا ،نابم».
«ئاخر تۆ قەرەجی ،ڕۆژێك لە جێگایەك».
«بەاڵم دڵم قەرەج نییە ،هەمیشە لێرەیە».
ئاگــری ئاگردانــەكان بووبوونــە خۆڵەمێــش.
میوانــەكان نانیــان دەخــوارد .هێشــتا نەگەیشــتبووە
بــەر دەرگای حەوشــە كــە باوكــی زاوا پێشــی پــێ
گــرت:
«بــۆ كــوێ؟ دەچییــە كــوێ قــەرەج؟ وەمێنــە
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نانەكــەت بخــۆ ...هــۆی كــوڕە بــڕۆ قاپێــك برنــج
بــۆ گۆرانیبێژەكەمــان بێنــە».
بــە تەنیشــتیدا تێپــەڕی ،بــە شــانی تێــك تەپیو و
ســەرێكی قورســی پــڕ لــە ئــازارەوە .باوكــی زاوا لــە
كاتێكــدا كــە دەســتی خســتبووە نــاو گیرفانییــەوە
گوتی:
«كەواتــە ڕاوەســتە النــی كــەم وەرە پارەكــەت
وەربگــرە ،زۆر مانــدووی چاكــەت لــە گــەڵ كردیــن.
دوای ســێ ســاڵ تەنیــا لــە بــەر خاتــری كوڕەكــەم
هاتــی»...
دەســتی پــڕ لــە پــارەی ئــەوی ڕەت كــردەوە و
بــەرەو كۆاڵنــە تاریكەكــە وەڕێ كــەوت .شــەوێكی
ســەنگین و تاریــك بــوو .دیــوارەكان قورســاییان
خســتبووە ســەر ســینگ و هەناســەی .لــە خــوار
ئاوایــی ،لــە دوورەوە ڕووناكایــی فانۆســەكەی دایكی
دەدیــت كــە ئــاوی دەدایــە ئــەو كەوانــەی لــە نــاو
قەفەســدا بــوون و بــە ئەســتووندەكی چادرەكــەوە
هەڵواســرابوون.
«كــوڕی خــۆم ئەوانــە كچــی خۆیــان نــادەن بــە
تــۆ ،نەنگییــە بــۆ ئــەوان ببنــە ژنــی ئێمــە ،یــان
ئێمــە ببینــە ژنــی ئــەوان».
«دەمەوێ كەوەكان ببەمە ماڵی ئەوان».
«لێت وەرناگرن».
«دەمەوێ كەوەكانتان بۆ بێنم».
«نا ،نا ،باوكم زۆری پێ ناخۆش دەبێ».
لــە الی باخەكــەوە شــنە بایەكی دەهــات .دەنگێكی
ترســناك لــە قامیشــەاڵن و باخچەكانــەوە لــە گــەڵ
بــاوە دەهاتــن .لــە بێدەنگیــدا بــە هــاوكاری دایكــی
كەلوپەلەكەیــان كۆكــردەوە .بــۆ بەیانــی زوو كــۆچ
كــردن بــوو ،ئــەوان ڕێــگای كاروانیــان ون كردبــوو.
سەرچاوە:
مجلە (دنیای سخن) ،شمارە  ،٩٣سال .١٣٨٠
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