ژڤانێ مەهانە
عسمەت محەمەد بەدەل
(دهۆک)
جــارا دی زوو هــات ،ئــەرێ ،ئــەز ل جهــێ هــەر جــارم ،ل بــەر ڤــێ مێــزا دو كەســییا ل بەرانبــەری
دەرگەهــی روونشــتیمە و چاڤێــن مــن دەرگەهــێ كافێیــێ خافــل ناكــن .وەكــی هــەر جــار گەلــەك هشــیاری
هندێمــە چــو داخــواز نەكــم هەتــا دهێــت و ئــەو بــۆ مــە خوارنــەكا ســڤك ،داخــواز دكــت ،پێكڤــە بخــوەن،
پیكڤــە بچنــە د نــاڤ ســەقایەكی ئاشــۆپییێ خــوەش و ئارامــدا ،هەمــوو ئارێشــە و نەخوەشــییان ژ بیــرا
خــوە ببــن .جــارا دی ئــەز گەلــەك نەهێالمــە ل بەنــدا خــوە ،دبــت ئــەز گەلــەك زوو نــە هاتبــم ،دبــت ڤــێ
جــارێ ئــەز زوو هاتبــم ،لــەوڕا وەســا خویــا دكــت كــو گیــرۆ بوویــە .مــا بۆچــی ل دەمژمێــرا ل دەســتێ
خــوە بنێــرم؟! چەنــد بــت چــو ژ پرســێ ناگوهــۆڕت ،نــۆ ،ئــەز لــێ نانێــرم ،چــو جــاران ژڤانێــن مــە ل
دووڤ ســەعەتان نەبــوون ،بەلكــی ب هەڤبەنــدی و لێكتێگەهشــتنا جانێــن مــە بــوون ،هــەر جــار ئــەم د
یــەك گاڤ دا دگەهشــتن بــەر دەرییــێ ڤــێ كافێیــێ ،ل ڤــێ كۆالنــا تەنــگ و ڤــەدەر ،دوور ژ هەمــوو چاڤان،
چاڤێــن برســییێن مایتێكــرن و تێكدانــێ .چــو جــاران مــە مۆبایــل ژی ل گــەل خــوە نەئینایــە دا ســەقایێ
مەیــێ تەنــا و رۆمانســی ب زەنــگ و دەنگێــن خــوە تێــك نــەدت ،هــەر بێهنەكــێ زنجیــرا پەیڤینــا مــە
ڤەنەقەتینــت .مــەه بــۆ مەهــێ ئێــدی وەســا لــێ هــات ژڤانێــن مەهانەیێــن مــە ژی ب وێ لێكتێگەهشــتنێ
رێــك دكەفتــن ،ئــەو ژ بەرۆكێــن شــەڕی دهــات و ئــەز ژ هــۆال خواندنــێ ل زانكۆیــێ.
جارێــن پێشــییێ ،گەلــەك خەمــا هنــدێ دخــوار ب چــو ئاوایــان باســێ بەرۆكێــن شــەری و پێشــداچوونێن
روودانــان و ئــەو هنگامــە و كارەســاتێن ل وێ دەرێ دقەومــن نەكــت ،رێككەفتنــەكا نەگۆتــی و نەنڤیســی
د ناڤبــەرا مــە دا هەبــوو ،هەكــەر جارەكــێ بێدەســتی ژی هەڤســارێ ئاخافتــن و دان و ســتاندنێ بــەر ب
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وێ ســەمتێ ڤــە چووبایــە ،هــەر زوو ئاگــەه ژ خــوە
دبووڤــە ،ئاخفتــن ڤەدقەتانــد و باســێ تشــتەك دی
دكــر ،تشــتەك جــوان وەكــی عشــقا مــە یــا پیــرۆز،
بیرهاتنێــن مــە یێــن ســپەهی ،پاشــەرۆژا مــە یــا مــە
ل بــەر چاڤێــن خــوە گــەش دكــر .هــەر زوو ئــەز د
مەرەمــا وی دگەهشــتم ،هەلبــەت نەدڤییــا ،مــن ژی
نەدڤییــا ڤــی ژڤانــێ خوەیــێ ئاســێ یــێ مەهانــە،
پشــتی ســیه  -ســیه و یــەك رۆژێــن درێژێــن پــڕی
نەرەحەتــی و دلتەنگییــێ ل بەنــدا یــەك و دو ،ڤــان
كێلیكێن ب هەژمار ب ســوحبەتێن شــەڕ و كوشــتن
و سیاســەتا بــێ رەوشــت ڤــە تێــك بــدن ،بلەوتینن.
لــێ هــەر دیســا د چاڤێــن وی دا ،ل پشــت پەیڤێــن
وی بێهنا شــەڕی دهات ،دیمەنێن شــەڕی و كوشــتن
و وێرانكرنــێ دهاتنــە دیتــن و هنــدی دهــات ،نــە
دشــییا بــاش ل مــن ڤەشــێرت .ئــەرێ ،جارێــن
پێشــییێ دلــێ وی زەاللــی و بێگونەهییــا خــوە یــا
پــڕی مرۆڤاتــی پاراســتبوو ،لــێ ژڤــان بــۆ ژڤانــی،
مــەه بــۆ مەهــێ دێمــێ وی ،نێرینێــن وی ،ئەنییــا
وی ،ئاخفتنیــن وی ،دەنگــێ وی تشــتەك دی نیشــا
مــن ددان .نــە گرنژینــا وی دمــا وەكــی یــا جــاران
و نــە كەنییــا وی ،جــار بــۆ جــارێ پێتــی دبــوون،
خــاڤ دبــوون ،سســت دبــوون ،بــەر ب مــرن و
نەمانــێ دچــوون .لــێ مــن دگــۆت ئەڤینــا مــە هنــد
ب هێــزە ،هنــد كــوور و موكمــە دێ شــێت دەرۆنــێ
وی ژ هــەر ژەنــگ و گەمــارەكا شــەری لــێ هێالیــی
تافیــل كــت .قــەت بــاوەر ناكــم ئــەڤ دلــێ نــازك،
ئــەڤ هــزرا پــاكا ئــەز بــاش دنیاســم بشــێت بــەرێ
لوولییــا تڤەنــگا خــوە بــدت ســینگێ نــە ب تنــێ
مرۆڤــان ،بەلكــی خــوە گیانــەوەران ژی .ئــەرێ،
بــاوەر ناكــم دل دت ڤــێ تاوانــا مــەزن ب جــه
بینــت ،دزانــت ب ڤــێ تاوانــێ نــە ب تنــێ دووماهــی
ب ژیانــا مرۆڤەكــی ب هەمــوو حــەز و خەونێــن
ویڤــە دهێتــە دانــان ،بەلكــی ب هنــدێ زارۆ ئێتیــم
دمینــن ،ژن دبــن بیــژن و پەریشــان دبــن ،دایــك و
بــاب هنــدی ســاخن دمینــن كۆڤانــدار .هنــد دلنــازك

و دلۆڤانــە ئــەز جــاران دبێژمــێ دێ ئازارێــن مــەزن
كێشــی هەتــا بشــێی ڤــێ ژیانــا پــڕی نەهەقــی و
بێــدادی بییــە ســەری ،دبــت ژی مەژییــێ تــە یــێ
پــاك نەشــێت خــوە ل بــەر بگــرت و دیــن ببــت.
كاودانێــن ژ وی مەزنتــر بــەرێ وی دانــە ڤــی شــەرێ
گەمارگرتــی و كەشــەفرێت ،دەمــێ پشــتی خواندنــا
خــوە ب داوی ئینــای و هەمــوو رێیێــن رزقــی ل
بــەر هاتینــە دایێخســتن و پشــتی گازییــا وەالتــی
هەســتێن وی ڤەلڤاندیــن ،داوییــا داوی نەچــار بــوو
ڤــێ رێ هەلبژێــرت ،بــاوەر كــر و خــوە قایــل كــر
كــو ئەركــێ خــوە بەرانبــەری وەالتــێ خــوە ب
جــه دئینــت ،مــل دا ملــێ هەڤالێــن خــوە ،ل بــەر
ســینگێ هێرشــبەران راوەســتییا ،چــەك هلگــرت و
بــوو لەشــكەر.
ئــەڤ خەمــا ڤــان مەهێــن داوییــێ د نــاڤ چاڤێــن
ویــڕا دبینــم مــن دئێشــینت ،مــن دهەرشــینت ،مــن
نــە رەحــەت دكــت ،د خەیــاال خــوەدا مــن هەمــوو
بــژاردە پێشــبینی دكــرن ،مــن هــزر دكــر دبــت
كوشــتن كربــت ،بەرانبــەری لوولییێــن تڤەنگێــن
ئالییــێ دی بەرەڤانــی ژ رحــا خــوە و رحــا هەڤالێــن
خــوە كربــت ،لــەوڕا ژی نەمایــە الوكــێ منــێ
جــاران ،دەروونــێ وییــێ پــاك هاتییــە تێكــدان .مــن
دگــۆت ژیانــا ل بەرۆكێــن شــەری ،د نــاڤ كەلەخێــن
مرییــان دا ،د نــاڤ برینــداران دا ،د نــاڤ قــەد و
پرتێــن الشــێن مرۆڤــان دا ئەوێــن ب بومبەبارانــێ
پــرت پــرت دبــن ،ل بــەر بێهنــا بارووتــێ ،ل
بــەر دەنگــێ تــۆپ و بالەفــر و گوللەیــان ،نالینــا
برینــداران ،پشتراســت دێ زەاللییــا دەروونــێ
وی شــێلی بــت ،دێ هــزرا وی تێكچــت ،دێ بتــە
مرۆڤەكــی هشــك ،رەق ،شووشــتی ژ هــەر ســۆز و
هەســتەكا مرۆڤاتــی .لــێ ســوبە دەمــێ شــەر ب
داوی دهێــت ،ئاشــتی بەربــەالڤ دبــت ،ئــەم دگەهــن
یــەك و شــاهییا خــوە دكــن ،ل خانیكــێ خوەیــێ
وەكــی خەونێــن مــە بچــووك دژیــن ،دێ ب عشــقا
مــە یــا گــەرم شــێم وێ ژەنــگا پیســا شــەری د دلــێ
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وییــێ پــاك و بژوونــدا هێالیــی شــووم ،ب ڤیانــێ،
ب شــەڤێن ســەرمەدییێن پــڕی عشــق ،ب مۆزیــكا
ئارامــا ئــەم ژێ حــەز دكــن ،ب ســترانێن دلڤەكــەر
و ب رەقــس و ســەمایێ ،ب چیرۆكێــن خوەشــێن
ژیانــێ .ب یــۆگا و ب رامانــێ دێ شــووم ،مینــا
شــەهرەزادێ چــاوا شــییا د هــزار و یــەك شــەڤان
دا ب چیرۆكێــن خوەیێــن ســەیر و بالكێــش كەربــا
شــەهرەیاری بكــوژت ،باوەرییــا وی ب ژن و ب
ژیانــێ لــێ بڤەگەرینــت ،ئــەز ژی دێ ب چیرۆكێــن
عشــقێ وی ڤەگەرینــم مرۆڤــێ جــاران ،مرۆڤــێ
پاكــێ دەروون زەالل.
جــارا دی ژی گیــرۆ بووبــوو ،لــێ هــەر هــات،
دەمــێ هاتــی واســتیانێ ،بێهیڤیبوونــێ ،هۆڤاتییــا
شــەری ســەر و ســیمایێن وی یێــن جــاران
نەهێالبــوون ،دێمــێ وی -نەوێــرم بێــژم -لــێ
وەكــی هـ...ۆ..ڤ...ە..كــی نیشــا ددا .ئاخفتنێــن
وی ئــەو گەرمــی و نەرمییــا جــاران تێــدا نەمــا
بــوون .نهــۆ ژی ،ژ مێژەیــە ل بەندێمــە و نەهاتییــە،
ڤــێ جــارێ دەمــێ دگەهــت ،نزانــم دێ چ نیشــا
دت ،دترســم ..مــن نەڤێــت وەســا بێــژم ،دترســم
ژێ بڕەڤــم .پێكۆلــێ دكــم ڤــان رەشــە هــزران ژ
مەژییــێ خوەیــێ واســتیایی بڤەڕەڤینــم ،ببــم
مرۆڤــەكا گەشــبین ،دێ هێــت ،دێ هێــت وەكــی
جارێــن بەراهییــێ ،وەكــی جــاران ئــەم دێ ســەرێن
خــوە دنــە یــەك ،دێ د دەریایێــن چاڤێــن یــەك و
دوو دا بوهــژن ،دێ كەنــن ،دێ گڕنــژن ،دێ ڤــان
قەهــر و تەنگاڤییــان هەموویــان ژ بیــر كــن ،دێ
تێــرا درێژییــا مەهــا بهێــت رحێــن خــوە ب ڤیانــێ،
ب هیڤییــێ ،ب ئاشــتییێ بــار كــن.
چ جــاران وەســا نــە كرییــە ،دلــێ مــن خــوە
ڤەدقوتــت ،چاڤێــن مــن دەرییــێ هــۆال نــە گەلــەك
مەزنــا كافێیــێ خافل ناكن ،خەلــك ب ژوور دكەڤن،
خەلــك دەردكەڤــن ،ئــەو دیــار نابــت ،تــو بێــژی چ
بــت ئــەو گیــرۆ كــری -ئــەز چــو جــاران تەخمینــا
شــەهیدبوونا وی یــان هەتــا برینداربوونــا وی ژی

ناكــم -شاشــەیا مەزنــا تلەڤزیۆنــا ب دیــواری ڤــە
دیمەنێــن شــەری ،ســرۆدێن شــەری ،ســەركردەیێن
شــەری نیشــا ددت ،پــێ خەلكــی دئازرینــن،
ســەرگەرم دكــن ،لــێ دەنگــێ وێ هنــد نــزم كرییــە
مرۆڤــی هــای ژێ نابــت ،خودانــێ كافێیــێ ڤیایــە
ســەقایەكێ ئــارام ل كافێیــا خــوە بنەجــه بكــت.
هــەر جــار ،ئــەم پشــتا خــوە ددنــە ڤــان دیمەنــان،
ئــەم خــوە ژێ هــای ژێ نەیــی دكــن ،هەروەكــی
ل دنیایــەكا دی ،ســەرێن مــە پێكڤــە نووســیایی،
تنــێ ئاخفتنێــن عشــقێ ،شــعرێن عشــقێ ،ســترانێن
عشــقێ ،بیرهاتنێــن عشــقێ بــۆ یــەك و دوو
ڤەدگێــرن .نهــۆ چاڤێــن مــن جــار جــار دەرگەهــی
خافــل دكــن ل شاشــەیا كرێتــا تلەڤزیۆنــێ دنێــرن.
دەم بــەر ب رۆژئاڤــا دچــت ،نەشــێم زێدەتــر بمینــم
بــەری تــاری بــەالڤ دبــت ،كارمەندێــن كافێیــێ
هەروەكــی بــاش د رەوشــا مــن دگەهــن ،ب تییــێ
چاڤــی ل مــن دنێــرن ،مــن بــاش دنیاســن ،دزانــن
ل بەنــدا كێمــە ،هەتــا نهــۆ چــو ســەرگێژی بــۆ
مــن چــێ نــە كرینــە ،دزانــن هەتــا ئــەو نەهێــت
ئــەز چــو داخــواز ناكــم .د هنــدەك نێرینــان دا
دلپێڤەمــان و هەڤســۆزییێ دبینــم ،د هنــدەكان دا
ســەخەربەرییەكا تەحــل دبینــم ،دزانــم ئــەز پــێ
ل گەلــەك تشــتان ددانــم هەتــا بشــێم ل جهــەك
وەســا بەرهــەڤ ببــم ،هەتــا دەردكەڤــم ژ دەرڤــە
ژی هــەر ب هیڤیمــە دێ هێــت ،ل ســەر رەســیفێ
جادەیــێ خــوە هندەكــێ مــژوول دكــم ،چاڤێــن خــوە
ل دۆر خــوە دگێــرم ،بەلكــی نهــۆ بهێــت ،ب وان
ســەر و دالن ڤــە ب پێنگاڤێــن سســت و هێــدی
ڤــە دووردكەڤــم ،جــار جــار ل دۆر خــوە دزڤــڕم،
هــزار تەخمیــن و رەشــەهزر دلــێ مــن دئێشــینن،
دهنجنــن.
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