گیراوەکان هیچیان نەوت
سەاڵح شاکەلی
(سلێمانی)
زۆر نییــە ســروە هاتووەتــە شــارێکی گــەورە و قەرەباڵغــی پــڕ لــە خەڵــک و ژاوەژاو ،هێشــتا لەگــەڵ مامۆســتا
و قوتابییەکانــدا ڕانەهاتــووە ،جۆرێــک لــە نامۆیــی تێــدا دەبینرێــت ،ئــەو لــە شەشــی ســەرەتاییدا تەنیــا
کچێــک بــوو لــە پۆلەکەیــدا ،بــەاڵم ژمــارەی هەمــوو قوتابیانــی قوتابخانەکــەی ئەوەنــدەی ژمــارەی پۆلەکــەی
ئێســتای نەدەبــوون ،هەمووشــیان ناســیاو و دراوســێ و خەڵکــی گوندەکانــی دەوروبــەر بــوون ،بــەاڵم ئــەوان
هێنــدەی ماڵــی شــەوکەت نزیــک نەبــوون بــۆ ســروە ،لەگــەڵ ئەمانــدا پێوەندییەکــی کۆنیــان هەیــە ،باپیرانیــان
لــە دێیەکــدا ژیابــوون کــە دانیشــتوانەکەی ڕێــز و خۆشەویســتی پێکــەوەی بەســتبوون ،هەمــوو کەســێ لــەوێ
دەیزانــی چــۆن مامەڵــە لەگــەڵ گــەورە و بچووکــدا دەکات ،وەک نەریتێــک لەگــەڵ قســەی خۆشــی گەورەکانــدا
بۆیــان مابــووەوە ،بــەاڵم بــۆ ســروە ئاســان نەبــوو بەزوویــی لەگــەڵ منداڵەکانــی شــەوکەتدا بگونجێــت ،چونکــە
لــە ســاوای نــاو بێشــکەوە تاکــوو یانــزە ســاڵییان تێدایــە و بەشــوێن یەکــدا هاتــوون.
ســۆیبە زوو زوو ئــاوی گــەرم و ســارد تێکــەڵ دەکات و لــە تەشــتە پلێتەکــەدا بــەدەم قســەکردنەوە
جلیــش دەشــۆرێت ،بــەاڵم پرســیارەکانی ســروە زۆرتــرن و ســۆیبەیش پەلــەی نییــە و دەڵــێ :ئــەم
مندااڵنــە تــۆ دەیانبینــی هــەر یەکەیــان لــە شــار و گەڕەکێکــدا لەدایــک بــووە ،بەهــۆی کاری پۆلیســیی
شــەوکەتەوە زۆربــەی شــارەکانی ئــەم واڵتــە گەڕاویــن ،لــە هەمووشــیاندا کرێچــی بووینــە ،بــەاڵم موحتاجــی
کــەس نەبوویــن ،مووچەکــەی شــەوکەت ســەروبەر بەشــی کردوویــن ...زۆرتریــن ماوەمــان لــەم خانــووەدا
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بەســەر بــردووە ،لــە هیــچ شــوێنێ ئەوەنــدە
نەماوینەتــەوە ،نازانــم کــەی دەبینــە خــاوەن
خانــووی خۆمــان ،ئەوەنــدە دراوســێیەتی خەڵکــی
جیاوازمــان کــردووە ،منداڵەکانمــان عەرەبــی و
تۆزێکیــش تورکمانــی دەزانــن ،بــەاڵم لــە خوێندنــدا
زیــرەک نیــن ،چونکــە باوکیــان خوێنــدەوار نییــە
تاکــوو چاودێرییــان بــکات ،شــکور بــۆ خــوا وریــا
و بــێ عەیبــن( ...سروشــتی مــرۆڤ وایــە هەمیشــە
دەیــەوێ وێنەیەکــی جوانــی خــۆی و کەســەکانی
پیشــانی بەرانبــەر بــدات ،بەتایبــەت ئەگــەر
زانــی بەرانبەرەکــەی گوێگــری چاکــە و وەاڵمــی
پرســیارەکانی دەوێــت ..لەهەمــان کاتــدا بێباکــی و
خۆڕاگــری لــە ئاســت ڕۆژگار و کوێرەوەریــدا پیشــان
دەدات کــە چــۆن لــە ڕۆژگەلێکــی ســەختدا خۆیــان
و منداڵەکانیــان بەوپــەڕی ورە و نەفــس بەرزییــەوە
گوزەریــان کــردووە).
ســروە مابــووی وەاڵمــی هەمــوو پرســیارەکان
وەرگرێتــەوە ،بــەاڵم دەبــوو بچێتــە پەنایــەک
ژیاننامــە و شــیعری شــاعیرێکی عــەرەب ئەزبــەر
بــکات ،لــەم حەوشــە بچکۆلــەدا بــواری ســەعیکردن
نییــە ،لــە ژووریشــەوە لەبــەر بێنەوبــەردە و
قاڵەقاڵــی منداڵــەکان ،ڕەوشــێکی وا دەخوڵقێ نەک
قوتابــی پۆلــی یەکــی ناوەنــدی ،توورفرۆشــێکیش
پێــی ناکرێــت حســێبی خــۆی بزانێــت ،لەبــەر
ئەوانــە دەبــوو بچێتــە ســەربان بخوێنــێ ،لەوێشــدا
شــەخەڵێکی زۆر کۆکراوەتــەوە ڕووبەرێکــی کــەم
ماوەتــەوە بــۆ ئــەوەی ســروە لەوێــدا بەدانیشــتنەوە
بخوێنێــت ،بــەاڵم ئێــرەش بێدەنــگ نییــە ،هــاڕە و
هۆڕنــی ســەیارە ،هــاواری عەتــار و بەقــاڵ ،قیــڕەی
مندااڵنــی گەمەکــردوو ،تەقــەی ئاســنگەرەکانی
ئەودیویــش مــرۆڤ بێــزار دەکــەن ،ســروە لەوپــەڕی
بــێ ئومێدیــدا دنیــای لێهاتبووە یــەک! لەبەرخۆیەوە

وتــی :ئــای لــەم شەنســە لــەم شــارە گەورەیــەدا
ماڵــە ناســیاوێ نەبــوو جــێ و ڕێی باشــتریان هەبێت
لەنێــو ئــەم هەمــوو گێــژاوەدا چــۆن خوێندنــم پــێ
دەکرێــت ،خۆزگــە هێشــتا لــە ســەرەتاییدا بوومایــە،
لەماڵــی خۆمانــدا حەوشــێکی گــەورە جێی بیســت و
پێنــج ماڵــی وای تێــدا دەبێتــەوە کاکــم بەهەوەســی
خــۆی پاســکیلی تێــدا لێدەخــوڕی و ئێمەیشــی
لــە پاشــکۆیەوە ســواردەکرد ...لــە بانگــە بانگــی
ســۆیبەدا ،ســروە ڕاپــەڕی و هاتــە خــوارەوە،
چونکــە ســۆیبە پێــی خــۆش نەبــوو لەســەربان
بخوێنــێ ،نەبــا لەگــەڵ کچانــی دەوروبــەردا ببێتــە
هــاوڕێ و لــە خوێندنــدا سســت بێــت ،ســۆیبە خــۆی
الی کەســوکارەکەی بــە لێپرســراو دەزانــی ،هەمــوو
جارێکیــش لــەو ڕوانگەیــەوە دەڵــێ :ئێمــە لە ئاســت
ئێــوەدا خــاوەن مــاڵ نیــن ،یــەک مــاڵ بوویــن،
(میمکــم) بیــری تیــژ بــوو ،دەیگێڕایــەوە لــەو
ســەردەمەدا بــە دەســت و دەرزی و تیــرە دروومانــی
کــردووە ،لــە گەرمیانــدا مەکینــەی خەیاتــی نەبووە،
جلــی کــوردی (کــراس و ســوخمە ،ئاوەڵکــراس و
لەچــک و کــەوای لۆکــە لەنــاوی) بــۆ ژنــە بەگــزادە
و شــێخزادەکانی دوورییــە ،پــوورم دەســتڕەنگین
بووە ،لە زەنگیانەی ڕەش و شین و نقێم و مێخەک
و ســمڵ ،ملوانکــەی هۆنیوەتــەوە ،تاســکاڵوی بــۆ
ڕازاندوونەتــەوە و لــە پێســتی ئاســک و قەیفــە و
زەڕلــی کلدانــی ،بــۆ دووریــون ،میلچۆکەکــەی لــە
داری گوێــز بــووە ...دەیــوت :بەرگــی دۆشــەک
و متیلــی لێفــە و بەرگــە پشــتیم بــە نەخشــەوە
دووریــوە بۆیــان ،ئەوانیــش خۆشــیان ویســتووە و
ڕێزیــان گرتــووە ،بیرەوەرییەکانــی پــووری ســۆیبە
جۆرێــک هەســتی نزیکبوونــەوەی زیاتری الی ســروە
دروســت کــرد و پاڵــی پێوەنــا بــۆ ئــەوەی زیاتــر
بکرێتــەوە و بزانێــت لــەو ماڵــەدا جۆرێــک ئەرکــی
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دەکەوێتــە ســەر شــان و پێویســتە نــاو بــە نــاو
یارمەتییەکــی ســۆیبە بــدات ،لــە ژیرکردنــەوەی
ســاواکەیدا ،یــان ئامادەکردنــی مەمــە و شــیرەکەی،
بــەاڵم پێــی نەدەکــرا لەکاتــی ســەعیکردندا ئەوانــە
بــکات ،ئــەو بەتەنیــا دەیخوێنــد ،بــێ هــاوڕێ بــوو،
دوای دەوام هاوڕێکانــی نەدەبینــی تاکــوو یارمەتــی
بــدەن ،هەرچەنــدە جیــاوازی لــە زمانــدا بــۆ ئــەم
زۆر کێشــە نەبــوو ،چونکــە لــە دێیەکــەی خۆیانــدا
هــاوڕێ نزیکەکانــی تورکمــان بــوون ،لێرەشــدا
مەیلــی بــەالی فێربوونــی زیاتــری تورکمانییەوەیــە
و ســەرجەم قوتابییەکانــی قوتابخانەکــەی لــەوان و
عەرەبــن ،ئــەوەی مایــەی دڵگرانــی بــوو بــۆی تــا
پێــش بڕیــاری قەدەغەکردنــی خوێندنــی کــوردی،
لــەم قوتابخانەیەشــدا قوتابــی کــورد هەبــوون،
ســەرباری ئەوەیــش مامەڵــەی هەنــدێ مامۆســتا
و قوتابــی گۆشــکراوی بیــری شــۆڤێنی و حزبــی
قائیــد کــە ڕقیــان لــە ناوەکەشــی دەبــووەوە.
خاڵــی بەهێــزی ئەوان لــە دەریچەیەکی سیاســییەوە
ســەری دەردەکــرد ،لــە ڕۆژانــی هەڵکردنــی ئــااڵدا
بەڕێوەبــەر بــە شــانازییەوە هێرشــەکانی ســوپای بــۆ
شــاخەکان بیردەهێنایــەوە و خەڵکــی ئێمــەی بــە
ناشــیرین پێناســە دەکــرد ،ئــەوان ئــەو قســانەیان
لــە شــوێنێکدا دەکــرد کــە پەیامەکەیــان بگاتــە
جــێ و بەرانبەرەکەیــان قەڵــس بکــەن ،ئــەو خەڵکــە
دامــاوەی ئێمەیــش ترووســکاییەک ئومێدیــان نەمابوو،
بەخەیاڵیــش بێــت ئاییندەیەکــی باشــتری لەســەر
هەڵچنــن ،ئــەم زمــان درێژییەیــان لــەدوای ڕێکەوتنــی
(الجزائر)ـــەوە زیــادی کــرد ،مخابــن قوتابخانەکەیشــی
ناوی (الجزائر)ـــە ،ســروە لەنێوان ئەو ڕەوشــە تاڵ و
ئاڵــۆزەی ماڵــی شــەوکەت و قوتابخانــەدا ،دەروویــەک
نەبــوو خەمەکانــی لێــوە هەڵوەرێنــێ ..ســۆیبە
بــەردەوام بــوو لــە جــل شــۆردن و ســروە لێی پرســی:

ئــەی میمکــت چــۆن ئەوەنــدە کات و تاقەتــی هەبــووە
خەریکــی ئــەو وردەکارییانــە بێــت؟ ســۆیبە وتــی:
لــەو ســەردەمەدا جگــە لــە ژیانێکــی ســاکار شــتێک
نەبــووە ڕێگــر بێــت ،چونکــە تەلەڤزیــۆن و درامــای
شــەو ،ڕادیــۆ و تەســجیل نەبــووە ...لــە هەنــدێ لــە
ماڵــە گەورەکانــدا قــەوان هەبــووە ،دواتریــش هــەر
لــەو مااڵنــەدا ڕادیــۆ پەیــدا بــووە.
دوای چەنــد ڕۆژێــک ســروە نمرەکانــی وەرزی
یەکەمــی وەرگرتــەوە لــە چەنــد وانەیەکــدا کەوتبوو،
لەگــەڵ ئەوەیشــدا هــەوای ســەردانەوەی مــاڵ و
کەســوکار دابــووی لــە کەللەی ..کتێبــی جوگرافیای
گرتــە دەســتەوە بابەتــی (االرض کــرة عظیمــة)ی
دەخوێنــدەوە ،بــەاڵم نــەک لــە تۆپــی زەویــدا ،لــە
گەڕەکێکــی ئــەم شارەیشــدا فریادڕەســێک ،نییــە
گــوێ لــە گرفتەکانــی بگرێــت ،لــەو کاتــەدا لــە
دەرگا درا ،ســروە ڕای کــرد ،ســواڵکەرێک بــوو ٥٠
فلســی خســتە دەســتی ،دووبــارە کەوتــەوە شــوێنی
 ٢٥فلســی دیکــەی دایــێ ،لــە دڵــی خۆیــدا وتــی،
بەڵکــوو لەوانــە کەوتــووەکان دەرچــم ،بــەاڵم لــەوە
خۆشــتری بــەدوادا هــات ،زۆری پێنەچــوو کاکــەی
هاتــە شــوێنی ،ســروە لــە وانــە کەوتــووەکان
ئــاگاداری کــردەوە ،کاکــەی هیچــی نــەوت ،لۆمــەی
نەکــرد ،دەیزانــی لەچــی کاتێکی ناســکدان ،پێکەوە
هاتنــەوە بــۆ ماڵــی خۆیــان ،ئەوانــەی لــە ماڵــدا
بــوون ئاســایی نەبــوون ،ســروە لەنــاو چاویانــدا
زۆر نهێنــی خوێنــدەوە ،ناچاربــوون ڕاســتییەکان
بدرکێنــن :بــاوە و دایــە و دادە لــە باشــوور گیــراون،
لــە بەندیخانــەدان دوای ماوەیــەک دێنــەوە ،گریانــی
بــە کــوڵ و قوڵپــی گریــان مەودایــان بــۆ قســەکردن
و پرســیار نەهێشــتەوە ،دوای ماندووبــوون ،ئەوجــا
ســروە پرســی ئــەی چــۆن ســێ کــەس لەجیاتــی
کەســێک دەگیرێــن؟ بــا یــەک کــەس لەجیاتــی یــەک

ژ (٢٠٢٢ /١٠ - ٩ /٥ )٣٠٠ /٢٩٩

16

کــەس بووایــە؟
یەکێکیــان وتــی :بەکــێ دەڵێــی؟ بــەس نییــە
ئیعــدام نەکــراون و مــاون و ســەردانیان دەکرێــت.
ســروە لــە دڵــەوە بەخــۆی وت ڕاســت دەکات،
ئەمانــە دەتوانــن هەمــوو خراپەیــەک بکــەن
چاکــە نەبێــت ..پشــووەکەی زۆر نەبــوو ،لەگــەڵ
کاکەیــدا هاتنــەوە بــۆ ماڵــی شــەوکەت و چــووەوە
قوتابخانــە تاکــوو تاقیکردنــەوەی نیــوەی ســاڵ
ڕۆژگارێکــی تاڵــی گوزەرانــد ،کاکەیشــی دیــار
نەبــوو لــەو ماوەیــەدا ســەردانی بــکات ،بەڕێوەبــەری
قوتابخانەکــەی داوای تەســکەرەکەی کــرد ،ڕۆژی
دووەم دایــەوە و وتــی :ســروە تــۆ لــە تەســکەرەدا
منداڵتــر نووســراوی ،دەبــێ بــۆت بگــۆڕن و دوو
ســاڵ گەورەتــر بکرێیتــەوە ،ئەمــەش بارگرانییەکــی
تــر بــوو یەخــەی گــرت ،ئەمــە بــە کــێ و لەکــوێ
بکرێــت؟ خــۆ کەســە نزیکەکانــی لــە بەندیخانــەدان،
تەنانــەت ئــاگای لــە گیرانــی هــەردوو کاکەیشــی
نەبــوو ،چونکــە دوای ماوەیــەک لــە دوو کاتــی
جیــاوازدا ئەوانیــش لــە بەندیخانــەوە دوو نامەیــان
بــۆ ناردبــوو کاکــەی لەژێــر ئیمزاکەیــدا نووســیبووی
کەربــەال .بەجــارێ بــاری دەروونــی ســروە ئاڵۆزتــر
بــوو ،بــەاڵم ســۆیبە لەگــەڵ شــیردانی منداڵەکەیــدا
لەســەر پەرەمێــز و لــە تاوەیەکی گەورەدا ناوســاجی
ســوور دەکــردەوە ،لەســەرخۆ وتــی :خەمــت نەبــێ
هــەر باوکــت و ئــەوان نیــن ،هەرچەنــێ شــەوکەت
وتــی باســی مەکــە ،بــەاڵم دەڵــێ :هــەر لەم شــارە و
هەولێــر و ســلێمانی دەیــان خێــزان لــە کەســوکاری
(پ .م) گیــراون و لــە بەســرە و عیمــارە بەنــدن،
خــوا بیانگــرێ خــۆ خــوا لەســەر تاوانی هیچ کەســێ
کەســێکی تــر ئــازار نــادات ،هەمــوو کەســێ خــۆی
لــە تاوانــی خــۆی بەرپرســە نــەک کەســوکاری،
خەمــت نەبــێ زۆرداری لــە ئەســتووریدا پچــڕاوە و

هــەروا بــووە.
خوێندنەکەی ســروە سووڕانەوە بوو لە خولگەیەکی
بۆشــدا ،چونکــە ئــەو هەمــوو ڕووداوە ســەختە بــۆ
تەمەنــی ئــەو ئاســایی نەبــوون ،ئاســۆی گەشــیان
تەڵــخ کــرد ،لــە تاقیکردنەوەی نیوەی ســاڵ و وەرزی
دووەمیشــدا وەک پێویســت نەبــوو ،ســەردانەوەی بــۆ
ماڵــەوە هەنــدێ داڵرامــی پــێ بەخشــی ،چونکــە بــرا
و خوشــکی لــەو بچووکتــر بەرگــەی خەمــی دووریــی
بــاوک و دایکیــان گرتبــوو ،دەبــوو ئەمیــش گوڕێــک
بداتــە خــۆی و لــەوان بەهێزتــر بێــت ،دەرەنجامــی
قوتابخانــە و ڕووداوەکانیــش بەهەنــد وەرنەگرێــت
(بــەاڵم مــن هەمــوو ئازیزانــم لــە بەندیخانــەدا بــن،
خوێنــدن و ئایینــدە بەمــن چــی) ،ئەمــە وەاڵمێکــی
کــورت بــوو بــۆ خۆڕاگرتــن ،تەنانــەت دوای کۆتایــی
ســاڵی خوێندنیــش کاتــێ چوونــە ســەردانیان لەنێوان
شیشــەکانی دەرگای بەندیخانەکــەوە ،بێجگــە لــە
فرمێســک هیچــی دیکــەی بــۆ نەهــات دەریبــڕێ،
چونکــە هەموویــان (گیــراوەکان) دەیانزانــی لەچــی
ڕەوشــێکدایە و باســی هیــچ و لۆمەشــیان نەکــرد..
کاکــە وتــی :گوێــی مــەدەرێ کاتــت زۆر لەپێشــە تــۆ
منداڵــی ،ســروە قســەی بەڕێوەبــەری قوتابخانەکــەی
بیرکەوتــەوە و هاتــە قســە و وتــی :بــەاڵم
بەڕێوەرەکەمــان دەڵــێ :لــە تەســکەرەکەتدا بــە هەڵــە
بــە منــداڵ نووســراوی ،لــەڕووی یاســاییەوە هەڵەیــە
دەبــێ بگۆڕدرێــت دوو ســاڵ گەورەتــر بکرێیتــەوە.
کاکــە وتــی :دوو ســاڵیش گــەورە بکرێیتــەوە تــۆ
هــەر منداڵــی و هیــچ ڕێگرییــەک نییــە بــۆ ئــەوەی
درێــژە بــە خوێنــدن بدەیــت ،کاتێــک ســروە دڵخــۆش
و ئاســایی بــووەوە پۆلیســەکان بــە زڕەی کلیــل و
تەقــەی دەرگا دیدارەکەیــان کۆتایــی پــێ هێنــا و
(کاتــی دیــداری تــەواو) لەیەکیــان دابڕیــن.
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