مردن لە دەروونمدا دەژی
تا نەمر ببمەوە

ژیار جەهانفەرد
لە کوردیی کەڵهوڕییەوە :هەژیر هاشمی
(ئەڵمانیا)
٧٢
پێــش ئــەوەی بمــرم ،هــەردەم ترســی ئــەوەم لــە دڵــدا بــوو ئــەم جــارە لــە جارانــی تــر چــارەم ڕەشــتر
بێــت ،پێــش ئــەوەی بمــرم ،مردنەکانــی پێشــووم وەک ڕۆژی ڕوون لــە پێــش چــاو بــوون ،نازانــم بــۆ ئەمــەم
گــوت ،ئــەم جــارە نــە چاوێکــم هەبــوو بــۆ بینیــن و نــە القێکــم هەبــوو بــۆ ڕۆشــتن ،لــە کونجــی ژوورەکــەوە
گرمۆڵــە بووبــووم و پەنــام بردبــووە ســووچ و تاقێــک کــە نەهــا دە ســاڵە لەبــەردەم دەالقەکــەی لەدایــک
بووم.
زۆرێــک لــە بەدیهاتــن و مردنەکانــم لــە بیــرە ،هــەر چــەن مــردن نییــە ،هەرچــەن هــەر جــار ئاواتــم
دەخواســت لــە دایــک بــم ،بــەاڵم ئــەم جــارە ئیــدی مانــدوو بــووم و پێــم خۆشــە بمــرم ،ئەگەرچــی دەزانــم
مــردن لــە ڕێــگام نییــە ،خۆزگــەم بــە مــردن کــە لــە نــاو دەچێــت ،خۆزگــە مــردن هەبوونێــک بــا و لــە
نــاو چووبــا.
ئێســتا چارەنووســی مــن بــە گەردنــی قەلەڕەشــێکەوە گــرێ دراوە کــە نازانــم لــە کوێــی دنیــا ون بــووە،
زۆرێــک لــە بەدیهاتنەکانــم وەک خەونێــک لــە بیــرە ،زۆربــەی چارەنووســم لــە نێــو شــاخی کــەڵ و بزنــە
کێوییــەکان بــوو ،جــار بــە جاریــش لــە ژێــر پێســتی گورگــەکان ،زۆربــەی ژیانــم بــۆ پاراســتنی چارەنووســم
کــە الی ئاژەڵــەکان بــوو ،تەرخــان کــرد ،نــاو بــە نــاو لەگــەڵ جەســتەی دواییــن کــەس کــە مــردووە ،قســە
دەکــەم و لێــی دەپاڕێمــەوە کــە بــۆ منــت خســتووەتە ئــەم دوونــی شــەڕە.
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دراوە ،دڵنیــا بــن کفــر و نەهامەتــی لــە دنیــادا
٤٦ - ١
(ئێســتا بــەم بۆنــەوە لــەم بەشــەدا لەگەڵــت بنبــڕ دەبێــت بــۆ ئــەوەی کــە خــودای ســەر زەویــش
قســە دەکــەم ،دەمــەوێ لــە زمانــی خــۆت لــە نێــو لــە خــودای ئاســمانەوە ئــەم بەهرەیــەی پــێ دراوە.
چیرۆکەکــەم بــاس لــە یەکــەم بەدیهاتنــت بکــەی)
13
ئەگەرچــی ئەمــە یەکــەم بەدیهاتنــم بــوو ،بــەاڵم
ئــەم جارەیــان بــە ددانــی خوێنــی لــە دایــک
شمشــێرم لــە عەرشــدا کاری دەکــرد ،زۆرینــەی
مرۆڤــە دلێــر و پێشــڕەوەکان لەگەڵــم بــوون و بــووم ،بەیانیــان بــە خوێنــی گــەرم گۆشــیان
هەرجــارەی بــاس و خواســیان بــۆ ژێــر خســتنی دەکــردم ،لەگــەڵ بەدیهاتنــم ،دایکــم نەیهێشــت
مرۆڤــە گەمــژە و دواکەوتــووەکان ،شــان و شــکۆ بلوورێنــم ،دەســبەجێ هەندێــک خوێنــی گــەرم کــە
و باوەڕێــک بــوو کــە لــە وتارەکانــی منــدا هەبــوو ،لــە گۆشــتی بزنێکــی حــەوت ســااڵن بــوو ،بەســەر
ئەڵبــەت ئــەوەش پــێ دەچێــت لــە باپیرانمــان پێــم زمانمــدا چۆڕانــدی و ددانەکانــم لــە ئارۆکانــم بەرزتر
هەڵهاتــن ،چــوار ددانــی پێشــووم درێژتــر لەوانــی
گەیشــتبێت کــە بــەم شــەوکەتە گەیشــتووم.
ڕەنگــە ئەمــە یەکەمیــن ئەزموونــم لەســەر زەوی دیکــە بــوون ،هیــچ گۆشــت و خوێنێــک تێــری
بووبێــت ،دنیــا لــە ژێــر فەرمانــم بــوو ،کاتێــک واڵتی نەدەکــردم ،تــا ڕۆژیــک لەســەر پەچــەی پیاوێکــی
خۆمانــم بــە جێهێشــت و واڵتــی خاڵەکانــم چەپــاو هــەژارەوە کــە هەمــوو ســامانی چــەن بزنێــک بــوو،
کــرد ،چێژێکــی خۆشــی پــێ بەخشــیم ،واڵتانــی ڕێبوارێــک چــاوی پێکەوتبــووم و لــە پەســارەوە
دیکەمــان بــڕی ،زۆرتــر ددانەکانــم تیــژ بوونــەوە ،بەردێکــی تــێ هاویشــتم ،تەنیــا لوورەیەکــم کــرد و
واڵتخــۆری وردە وردە بــوو بــە بەشــێک لە ژیانی من هەڵپڵۆســکام.
و هاوڕێیانــم شانبەشــانی مــن چێژیــان لــێ دەبــرد.
54
زۆر لــە ڕێبازەکەمــان ســەرکەوتوو بوویــن ،بــەرم
کاتێــک کەوتمــە نــاو گەاڵلێکــەوە و لــە لێــواری
پێــوە نابــوو کــەس نەیدەوێــرا پێشــم لــێ بگرێــت،
دنیــا دنیــای خــۆم بــوو ،کاتێــک ســەرم کەوتــە نــاو کانیاوێــک ،پەلــم کێشــا وەک بڵێــی شــەو ئاویــان
تەشــتێکی خوێــن ،بــە گاوڵکــێ بەســەریدا تێپــەڕ دابــم ،ڕۆژێکــم بــە مانگێــک و مانگێکــم بــە ســاڵێک
تــێ دەپــەڕی ،زۆر لــە بوونــەوەرەکان پارێزیــان لــێ
بــووم و ســەگەکانی ئــەو شــارەم ڕاو نــا.
(جارانــی دیکــەت بیــر نییــە کــە ئاوەهــا بــەدی دەکــردم ،زۆر بوونەوەریــش قاویشــیان دەکــردم و
هەڵیــان دەهێنامــەوە ،ڕۆژێــک ماینێکــی دووگیــان
هاتبێــت و دنیــا لــە ژێــر فەرمانــت بووبێــت ؟)
هەرچــەن جــارە ســەرەتاییەکانم بــو گێڕایتــەوە ،کــە ژانــی گرتبــوو ،هــات و گوتــی :لــە مێــژە دەم
بــەاڵم لــە دوای  ٤٦جــاری تــر دیســان ســەر لــە پارێزدەکــەم و هیــچ جــۆرە گیایەکــم نەخــواردووە،
نــوێ بــەو هەڵســوکەوتەوە لــە دنیایەکــی دیکــە لــە ئێســتا نازانــم بــۆ ئەوەنــدە تامــەزرۆم و دەمــەوێ
دایــک بــووم ،ئــەم جــارە نــە تەنیــا واڵتــی خۆمــان ،چــی زووتــر تــا ســەر ڕیشــە بتکرمێنــم.
تەزییــەک بەگیانمــدا هــات ،بــەاڵم بــڕوا بکــە
بەڵکــوو زۆربــەی دنیــا لــە ژێــر فەرمانــی شمشــێرم
بــوون ،کــە مردیشــم ئەوەنــدەی تــر شمشــێرەکەم خۆشــترین ڕۆژی ژیانــم بــوو ،ڕاســتە دەڵێــن:
تانەکەویتــە تەنگانــە ،قــەدری ژیــان نازانــی! ئــەم
تیــژ بوویــەوە.
شمشــێر :ئەگــەر ئێــوە لــە زمانــی مــن بیگێڕنــەوە مــەودای بێدەنگییــە بــۆ مــن چارەســاز بــوو کــە
کــە منیــش لــە خواوەنــدی کاییناتــەوە بەشــم جارێکــی تــر بیــر لــە خــۆم بکەمــەوە ،نــە لــە هیــچ
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کەســێکی دیکــە ،تەنانــەت جارێکــی تــر بــە خۆمــدا
بچمــەوە و بزانــم کێــم و بــە شــێوەیەکی دیکــە بژیم،
لــەم کاتــەدا بــوو کــە بــە ماینــم گــوت :ئــەم جــارە
زۆر دڵخوشــم ئاوەهــا ماینێکــی ڕەســەن هاتــووە
و ئەوداڵــی منــە ،ئــەوەم گــوت و دەســبەجێ لــە
گیانــی مایینــدا ئاوێتــە بــووم.
55
دایکــم ژانــی بــە منــەوە گرتبــوو و ئارامــی لــێ
بڕابــوو ،لــە لێــوار ئاوێکــی دوور لــە ئینســانەکان
لــە دایــک بــووم ،پــاش حــەوت ڕۆژ هەوســاریان لــە
ســەری دایکــم نــا و قاچــی پاشــوویان بەســتم ،مــن
سەرشــێتتر لــە دایکــم بــووم ،لــە پێشــەوەی ڕەوک
غــارم دەدا و بــەرەو هــەر دەرێــک لــە تــاودان بــووم.
هاوڕێــی ژنێــک و دوو پیــاو بــووم ،ڕۆژێــک لــە ڕۆژان
کاتێــک ئــەو ژنــە لەســەر تاشــێکی بەرز جڵەوکێشــم
بــوو ،القمــان خــزا و لــە بــن دۆڵێــک جەســتەی مــن
و ژن بــوو بــە یــەک ،ئــەم جــارە ڕوحێکــی ئارامــم
هەبــوو ،دڵــی کەســم نەڕەنجاندبــوو.
...61 ،،60
...61
60 ،،57
57
 (پێشــتر باســی یەکەمیــن بەدیهاتنــت کــرد،دەمــەوێ بــاس لــە بــوون و نەبوونەکانــی دیکەشــتم
بــۆ بکــەی؟)
 مان ! نەمان ! ؟؟؟؟؟ مردن! ژیان!؟ هههههههزۆر پێکەنیناوییــە! هــەوڵ دەدەم هەندێــک شــت
بــاس بکــەم ،بــەاڵم ڕاســتیت بوێــت ،پێــم خۆشــە
زیاتــر بــاس لــە مردنــم بکــەم تــا بەدیهاتنــم ،چونکە
زیاتــر ئەوانــەن لــە یادەوەریــم جێگیــر کــراون و
باشــتر دەتوانــم لەســەریان بدوێــم ،بــەاڵم چیــت
لــێ بشــارمەوە ،زمانــی گێڕانەوەیانــم نییــە ،حــەز
دەکــەم لەگــەڵ خــۆم بیاننێــژم ،ئەگەرچــی لەپــاش
هەمــوو نێژتنێــک دیســانەوە دەژێمــەوە ،هــەر بــەم
بۆنــەوە دەمــەوێ کــورت و پوخــت بڵێــم :ئاگریــان
تــێ بــەردام ،لــە قووڕیــان نــام ،دوای چــل ڕۆژ گــۆڕ

بــە گۆڕیــان کــردم ،ئێســکیان بــردم لــە شــوێنی
دیکــە ناشــتیان .لەســەر قنــگ و دەســت بــە چــۆک
لــە چاڵیــان نــام ،لەســەر الوە پاڵیــان خســتمە
نــاو ماڵێکــی تەســک ،دەیانهاوێشــتمە نــاو لەشــی
کەســێکی تــر ،زۆر جــار خــورام و بوومــە ژەمێکــی
کەســانی تــر ،بــۆ ئــەوەی کــە نەمێنــم ،هەرجــار
ژیامــەوە و هــەر جاریــش داترووســکام ،بــەاڵم چــی
بکــەم چــارەم نییــە!
65
لــە مــردن بــاش لــە بیرمــە ئــەو ئێوارانــە کــە
لەســەر جێگەکــەم بــووم ،دایکــم بــە باوکمــی گــوت:
 بەنــدی جەرگــم بــڕاوە ،بەرگــەی دووری ناگــرم.خوشــکم :بــەاڵم چــی بکەیــن ،خواگیــان ئاوەهــا
ڕازی بــووە ،ئینشــائەڵاڵ بــە بەهەشــتی بەریــن شــاد
بێتــەوە ،هــەر بــەم بۆنــەوە دەبــێ حەڵوایەکــی
زۆری بــۆ بکەیــن بــە خێــر ،فاتیحەیەکــی زۆری بــۆ
بنێریــن.
باوکــم  :مــن بەڵێنــم داوە چــل ملیــۆن بــدەم
بــە کەســێکی ئیمانــدار و داوێــن پــاک کــە نوێــژە
قەزاکانــی بــۆ بگێڕێتــەوە.
ئەمانــە وتــەی کەســێکی نوێژقایمــە کــە ئــەم
ئێوارەیــە لــە بــن گوێــم باســی دەکــرد.
 وایــە باوکــە ڕاســتە ،بێگومــان ئاوەهــا ڕوحــیدەچێتــە بەهەشــتی بەریــن.
 بەڵــێ ئازیــزم ،ئەگــەر براکەشــت لــە ژیانــداهەنــدێ جــار خەڵەتابــێ ،خواگیــان لێــی خــۆش
دەبــێ.
 باوکــە مــن زۆر کتێبــم خوێنــدووە ،هیــچ وەکــوونوێــژی دوای مــردوو کاریگــەر نییــە ،جیــا لــەوەی
کــە چەندیــش پاداشــتی خێــری هەیــە .یەکســەر
بــە بــێ پــردی ســیرات و لێپرســینەوە دەچیتــە
بەهەشــت ،چونکــە هــەر ئــەم نوێــژ و دوعــا و
فاتیحــەی دوای مردنــە دەڕوانێتــە نــزا و نزوولەکانی
و هەمــوو گوناحەکانــی دەســڕێتەوە.
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 کەواتــە ئێســتا کــە دڵنیــات کــردم ،دەبــێگەورەتریــن پرســەی دنیــای بــۆ ڕێــک خەیــن و
هەمــوو ئــەو خەڵکــە فاتیحــەی بــۆ بنێــرن!
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لــەم ســاتەدا کــە ئــەم باســەتان بــۆ دەکــەم،
لەســەر جێگایــەک گرمۆڵــەم و ڕۆژێ ســێ جــار بــۆ
خاوێــن کردنــەوە ،هەڵگێــڕ و وەرگێــڕم دەکــەن.
ئێــواران کــە ماڵــی باوکــم پــڕ لــە میــوان دەبێــت،
دەمبــەن و دەمخەنــە ژوورێکــی پشــتەوە ،تەنانــەت
ناهێڵــن کــەس لــە دەرەوەی ئــەو ماڵــە بمبینێــت،
ڕاســتە کــە مــن چــاوم نییــە بــۆ بینینیــان ،بــەاڵم
گوێــم هەیــە بــۆ بیســتنی قســەکانیان ،لــە دوای
ئــەوەی کــە ماڵمــان چــۆڵ دەبێــت ،باوکــم بــە
خوشــکە گەورەکــەم دەڵیــت :ڕۆڵــە دەســتوبرد بکــە
پیــرەزا بهێنــە ئــەم دیــو بــا ســەرما نەیبــات.
جاربەجــار لــە ماڵمــان دەبێتــە ژاوەژاو ،هەرکــەس
قســەی خــۆی دەکات ،لــە بیرمــە ڕۆژێــک خوشــکە
گەورەکــەم لــە ژوور ســەرم دانیشــتبوو بــە کاوەخــۆ
گوتــی :دایــە گیــان ،ســااڵنی ســاڵە دڵــم پــڕە،
شــەو نییــە بــە ئاســوودەیی ســەر بنێمــەوە ،ئەگــەر
مــن پێداگریــم لەســەرت نەدەکــرد و هانــم نەدەدایــت
کــە لــەم ئاخیــری تەمەنــەوە لــە بــاری ببەیــت ،ئــەم
چارەڕەشــەمان!...
دایکــم ڕاچەڵــەکا و گوتــی :ڕۆڵــە ئەمــە قســمەت
و نســیبە ،هــەر دوێنــێ لــە پرســەی خاڵــۆ ســایە،
مەلــەک ســوڵتانم پــێ گەیشــت ،خۆشــت دەزانــی
زانــای گوندەکەمانــە ،دڵنیــای کــردم پیــرەزا هــەر
وایــە ،ئەگــەر پیــرەزا نەبایــە دڵنیــا بــە...
هەردوویــان بەســەریەکدا دەســتیان بــە گریــان
کــرد و شــین و شــەپۆڕیان بــۆ دەگێــڕام ،باوکــم
لــە ژوورەکــەی تــرەوە هاتــە دەنــگ و گوتــی :پــێ
دەچێــت ئەمــە تاوانــی باپیرانمــان بێــت ،ئێمــە لــە
دینــی خۆمــان هەڵگەڕاویــن کــە ئاوامــان بەســەردا
دێــت ،ئــەوە دە ســاڵە دەڵێــم بــا بگەڕێینــەوە بــۆ

ســەر هێڵــی خۆمــان ،ئێــوە خــۆ قســەتان بــە گوێــدا
ناچێــت! ئــەوە دە بــۆ پــازدە ســاڵە وەک ســەگ
دەحەپێنــم ،بــەاڵم کــەس گوێــم بــۆ ڕا ناگرێــت.
لــە دڵمــەوە پێیــان پێدەکەنیــم و جاربەجاریــش
ڕقــم هەڵدەســتا ،بــەاڵم ئەمــە هەمــوو ڕاســتییەکە
نییــە ،هیــچ کــەس ڕاســتی نازانێــت ،پــێ دەچێــت
هــەر بــەو جــۆرەی باپیــری باوکــم لــە شەســت
و نۆیەمیــن بەدیهاتنــم گوتــی« :مرۆڤــەکان
دەســکەوتی ژیــان و مردنەکانــی پێشــوویانن»،
بــەاڵم هیــچ جارێــک لــەم  ٧٢جــارەدا بــۆم ڕوون
نەبــووەوە کــە مــن دەســکەوتی ژیانــی پێشــووم،
یــان نیــم ،بــەاڵم بــاش دەزانــم جاربەجــار دەبمــە
گیانەوەرێــک و گیانەوەرێکــی تــر دەمخــوات و
جاربەجاریــش گیانەوەرێکــم کــە زیندەوەرەکانــی
دیکــە هەڵــدەدڕم؟
(سفر)
لەبــەر ئــەوە ســفر هەڵدەبژێــرم کــە تەنیــا ســفرە
دەتوانــێ ژیــان و نەمانــم بــاس بــکات ،هــەر بــەم
هۆیەشــەوە نازانــم ئــەو بیرەوەرییانــە کــە دێنــە
خەیاڵــم و مــردن و ژیانــە یــەک لــە دوای یەکــەکان
کــە دێنــە بەرچــاوم ،ڕاســتە ،یــان خەیــاڵ ،لــە
خــەودام ،یــان بێــدارم ،بــەاڵم  ٧٢کــەس گەمارۆیان
داوم و ئــازارم دەدەن ،هەڵبــەت خۆیشــم یەکێــک
هــەر لەوانــەم ،هــەر ئــەم  ٧٢کەســە ١٠٠٠٠٠٠٠٠
بەرابــەر دەبوونــەوە و چنگیــان لــە قوڕگــم گیــر
کــرد ،هــەر لــەم ســاتەدا کــە لــە دایــک دەبــم و
دەمــرم ،لــە پەســا دەژیــم و دەمــرم ،لــە پەســا
ئاگــرم پێوەدەنێــن و دەمخەنــە بەرحەیوانــەکان،
دەمنێــژن و هێشــتا هەناســە دەدەم...
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