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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...«
لــە حەســارێ  دەرزیــت هەاڵویشــتبا نەدەكەوتــە ســەر زەوی، منداڵــەكان لــە نــاو القــی گەورانــدا ســەریان 
ــووچ و  ــوون. س ــێ ب ــپی بووك ــی ئەس ــوو چاوەڕوان ــرد. هەم ــان دەك ــەیری گۆرانیبێژەكانی ــا دەر و س دێن
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 
ــی دەگەیشــتە  ــا، كــە دەنگــی لێدان ــوون و دوای ســێ ســاڵ ئێســتا وا بەگەرمــی تەپڵەكــەی دەكوت داناب

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 نازانــێ ، هــەر لەبــەر ئەوەیــە 

ئێمــە لــە هیــچ شــوێنێك نامێنینــەوە.«
ئەویش دۆش دامابوو.

دەدا.  لــێ  هەلهەلەیــان  هەمــوو  هــەر  ژنــەكان 
چــاوی هەڵێنــان، تارایەكــی ســپییان بــە ســەر 
ــوو، زاوا ڕێشــمەی ئەســپەكەی  ــدا داب ســەری بووك

ڕادەكێشــا، خەڵكەكــە ڕێگایــان بــۆ وااڵ كــرد.
»بیــر لــەوە مەكــەوە، باوكــم دەڵــێ تەنیــا كــوڕی 

مامت.«
و  گوشــی  ڕێــك  باڵیــدا  ژێــر  لــە  تەپڵەكــەی 
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 

ــژەكان. ــاری كی ــوو تانەوپ ــیرن ب ــدە ش چەن
»هەندێــك كەســێكیان هەیــە گوڵیــان بــۆ بچنــێ ، 

لــە بــەر ئەوەیــە بەرچنەكەیــان زوو پــڕ دەبــێ.«
و  پێدەكەنــی  ژێــرەوە  لــە  بەدەســت  بەرچنــە 
گۆنــای قــووڵ دەبــێ. لــەو هــەوا بەهارییــەدا، نــەك 
ــپ  ــی ئەس ــتی زین ــەر پش ــە س ــە ل ــتا ك وەك ئێس
ــاری  ــپیدا ڕوخس ــارای س ــر ت ــە ژێ ــووە، ل ــوار ب س
ــی  ــەوی دەبین ــارادا ئ ــر ت ــە ژێ ــا ل ــوو، ئای دیارنەب
ــەو  ــدار پێچــی دەخــوارد. ب كــە وەك مارێكــی برین
ڕوخســارە گەنــم ڕەنــگ و تــاوە ســووتاوەیەوە كــە 
لــە ئارەقــدا دەبریقایــەوە و بــەو دەنگــە گــڕەوە 

دەیگــوت: 
»دایە جێت ناهێڵم.« 

ــارە بووبــووەوە گۆرانیبێــژ. تــۆم كــە نەبــێ  دووب
گۆرانیبێژبــوون، یــان نەبوونــی مــن چ جیاوازییەكــی 
هەیــە. لێــم گــەڕێ النــی كــەم بــۆ دڵــی خــۆم 

ــم. ــی بڵێ گۆران
دووبــارە ژنــەكان هەلهەلەیــان لــێ دا، ئەســپی 
بــووك نزیــك ژووری پــەردە بووبــووەوە. دایكــی زاوا 
شــیرینی و پــارەی بــە ســەر بووكــدا هەڵداویشــت.
كردووەتــەوە،  كــۆ  پــارەی  هەندێــك  »دایكــم 
ــە ســەر ســەری  ــا ب ــەم تەنی ــن حــەز دەك ــەاڵم م ب

تــۆدا هەڵبدرێــن.«
هیــچ  وەمێنــی  لێــرە  ئەگــەر  دەڵــێ  »باوكــم 
دەڵێــن.« عەیبــەم  خەڵكــی  نییــە،  ســوودێكی 
كــەس  كــە  جێگایــەك  دەتبەمــە  »لێــرەوە 

ســێ.« ننا ما نە
ــراوە  ــی ك ــەزاران دەم ــن. ه ــان پێدەكەنی حازریی
ــەوە و  ــەوە، دوور دەكەوتن ــك دەبوون ــی نزی ــە لێ ك
ــوور  ــە س ــەی ك ــەو ماران ــاوی ئ ــاو، چ ــەزاران چ ه
ــەی  ــەو ئەوان ــوو، ئ ــان تێزاب ــوون، خوێنی هەڵگەڕاب

نەدەناســی.
پــەردە  ژووری  بــەرەو  بووكــی  دەســتی  زاوا 

ڕادەكێشــا. 
»لــە نــاو خێمــەدا كــە نابــێ، تــۆش خــۆ خانــووت 

نییــە... قەرەجی.«
ــوو  ــرم. خان ــی هەڵدەگ ــە قەرەجایەت ــت ل »دەس
دروســت دەكــەم هــەر لێــرە و لــە مەڵبەنــدی تــۆدا 

ــەوە.« دەمێنم
»باوكم دەڵێ قەرەجایەتی لە ناو خوێنیاندایە.«

دامێنــی كراســی بــووك لــە ســەر زەوی دەكشــا. 
ئــەو بــە دوای بووكــدا دەڕۆیشــت، لێــی دەدا و 

ــوت: ــی دەگ گۆران
»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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ــار  ــدێ ج ــووەوە. هەن ــر دەب ــر و تەنگت ــە تەنگت ك
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 
زێــڕت  شاباشــی  دەتــەوێ   حەتمــەن  دەكــەی 

بدەنــێ ؟«
نایەژەنــە پیرەكــە ئــاوازی نایەكــەی گۆڕیبــوو 
ــە  ــاوازی نای ــە ئ ــی دەدا و ب ــی دەدا، لێ ــر لێ ئارامت

ــوت: ــی دەگ گۆران
ئێمــە  شــەوی  ئێمەیــە،  شــەوی  »ئەمشــەو 

نییــە  ســپێدەی 
یار لە دڵی من، دڵی من خەبەری نییە«

ــە  ــوو. خەڵكەك ــەر ب ــوو، كاریگ ــر ب ــی دڵگی دەنگ
ــەدەدا.  ــێ ن ــەی ل ــوون، كــەس چەپڵ ــگ بووب بێدەن
ــە  هەمــوو دەســتیان خســتبووە بــن هەنگڵیــان و ل

ــەوە.  ــەودا توابوون ــاو دەنگــی گــڕی ئ ن
»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 
ــە  ــتن. نای ــەكان دانیش ــەر فەرش ــە س ــەرخۆ ل لەس
ــە ســەر زەوی  ــەدەدا. تەپڵەكــەی ل ژەنەكــە لێــی ن

دانــا و لــە ســووچێك دانیشــت. ســەیرێكی دەرگای 
ژووری پــەردەی بــووك و زاوای كــرد. 

)بــا( یــاری بــە پــەردەی ژووری بــووك و زاوا 
ــرد. دەك

لەنــاو  خــۆ  نییــە...  خانــووت  تــۆ  »ئاخــر 
ناكرێــت.« خێمەشــدا 

كچــەكان دەســت و پەنجەیــان لــە خەنــە گرتبــوو 
ــی  ــدااڵن شــیرنییان دەخــوارد. بۆن ــن. من پێدەكەنی
ــاپ و  ــوو. دەنگــی ق ــڕ كردب ــج حەوشــەی پ پاڵوبرن
ــوو.  ــان خــواردن نەب ــە ن دەوری دەهــات. حــەزی ل

باوكــی بــووك هاتــە الی. 
بتبینــێ  و  ئێــرە  بێتــە  باوكــم  ئەگــەر  »بــڕۆ 
ــم  ــە بزن ــی ل ــا بڵێ ــە ت ــت نیی ــۆ بزن ــوژێ. ت دەتك

بــڕۆ...«  ئاغــەڵ.  هاتوومــە  بۆیــە  دەگەڕێــم 
دەستی گرت و بەرزی كردەوە. 

دامــاوی،  دۆش  وا  بــۆ  داوە  ڕووی  چ  »چییــە 
قــەرەج؟ گۆرانیبێــژ نابــێ بــە غەمگینــی دابنیشــێ، 

ــەڕی.« ــە هەڵپ ــێ هەمیش ــژی دەب ــۆ گۆرانیبێ ت
ــی  ــە دڵ ــەردا و ب ــە دەســتی خــۆی ب  دەســتی ل
ــەرەو دەرگای  ــە فرمێســكەوە ب ــڕ ل ــڕ و چــاوی پ پ

ــەوت. ــەڕێ ك حەوشــە ب
»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.«

خۆڵەمێــش.  بووبوونــە  ئاگردانــەكان  ئاگــری 
میوانــەكان نانیــان دەخــوارد. هێشــتا نەگەیشــتبووە 
بــەر دەرگای حەوشــە كــە باوكــی زاوا پێشــی پــێ 

گــرت:
ــە  ــەرەج؟ وەمێن ــوێ ق ــە ك ــوێ؟ دەچیی ــۆ ك »ب
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ــج  ــك برن ــڕۆ قاپێ ــوڕە ب ــۆی ك ــەت بخــۆ... ه نانەك
ــە.« ــان بێن ــۆ گۆرانیبێژەكەم ب

بــە تەنیشــتیدا تێپــەڕی، بــە شــانی تێــك تەپیو و 
ســەرێكی قورســی پــڕ لــە ئــازارەوە. باوكــی زاوا لــە 
كاتێكــدا كــە دەســتی خســتبووە نــاو گیرفانییــەوە 

گوتی: 
ــەت  ــەم وەرە پارەك ــی ك ــتە الن ــە ڕاوەس »كەوات
وەربگــرە، زۆر مانــدووی چاكــەت لــە گــەڵ كردیــن. 
دوای ســێ ســاڵ تەنیــا لــە بــەر خاتــری كوڕەكــەم 

هاتــی...«
ــردەوە و  ــەوی ڕەت ك ــارەی ئ ــە پ ــڕ ل دەســتی پ
ــەوت. شــەوێكی  ــە وەڕێ ك ــە تاریكەك ــەرەو كۆاڵن ب
ــاییان  ــوارەكان قورس ــوو. دی ــك ب ــەنگین و تاری س
ــوار  ــە خ ــەی. ل ــینگ و هەناس ــەر س ــتبووە س خس
ئاوایــی، لــە دوورەوە ڕووناكایــی فانۆســەكەی دایكی 
ــاو  ــە ن ــەو كەوانــەی ل ــە ئ ــاوی دەدای دەدیــت كــە ئ
قەفەســدا بــوون و بــە ئەســتووندەكی چادرەكــەوە 

ــرابوون.  هەڵواس
»كــوڕی خــۆم ئەوانــە كچــی خۆیــان نــادەن بــە 
ــان  ــە، ی ــی ئێم ــە ژن ــەوان ببن ــۆ ئ ــە ب ــۆ، نەنگیی ت

ــەوان.« ــی ئ ــە ژن ــە ببین ئێم
»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 
ــە گــەڵ  ــەوە ل ــە قامیشــەاڵن و باخچەكان ترســناك ل
بــاوە دەهاتــن. لــە بێدەنگیــدا بــە هــاوكاری دایكــی 
ــۆچ  ــی زوو ك ــۆ بەیان ــردەوە. ب ــان كۆك كەلوپەلەكەی
كــردن بــوو، ئــەوان ڕێــگای كاروانیــان ون كردبــوو.

سەرچاوە: 
مجلە )دنیای سخن(، شمارە ٩٣، سال ١٣٨٠.


