سەمای مەستیی پیاوێكی
سپی

یاسین برایم
(ڕواندز)
بەســەری ڕەش لەشــار ڕۆیــی ،بەســەری ســپی گەڕایــەوە ئــەو شــارەی تێیــدا لــە دایــك بــوو .لــە هەمــان
گــەڕەك خانوویەكــی كۆنــی كــڕی ،لــە شــوێنێكی دڵگیــر و بەســەر گەلییەكــی قــووڵ و ســەرنجڕاكێش و
تــا چاویــش هەتــەر دەكات و شــاخی بــااڵ بڵنــد و سەرســپی دیــارن .ئێــواران بــەر لــەوەی ڕۆژ ڕەنگــی
لیمۆیــی خــۆی ون بــكات ،لــە بەلەكۆنــەی ماڵەكــەی ،لەســەر كورســییەكی الســتیكی ســپی قڕێژگرتــوو
دادەنیشــێت .ســەیری گــەڕەك و بەشــە دیارەكــەی شــار دەكات ،ئــەو شــارەی بەهرەكانی تێــدا چەكەرەیان
كــرد و ئێســتاش بۆنــی پەلكەزێڕینــە لــە دەســت و پەنجەكانــی دێــت .ئــەو پەنجانــەی كانیــاوی بەهــرەن
و وێنــەی یادگارییەكــی الوی ئەومــان بــۆ دەگێڕێتــەوە .وێنەیــەك نیشــان دەدات ،كۆمەڵــە بــەردی وردی
ڕەنگاوڕەنگــی وەك مــرواری ،كەنــاری ڕووبــاری شــار ،جــوان دەبینرێــت.
ئــەو لــە (ســەمای بــەردەكان) ،بەردەكانــی هێنانــە گــۆ .ئــەو دەڵــێ :مــن بــەردی وردی ڕووبارەكانــم
هێنــا و وێنــەم لەســەر دروســت كــردن و مانــام پــێ دەبەخشــین .بــەردەكان بەبزەبــوون ،تریفــەی مانــگ
و ڕەنگــی هیــوا و ڕازی ئەویــن و چێــژی مــاچ و باوەشــی گــەرم و چــاوی دەریایــی و دڵــی خوێنــاوی و
ملوانەكــەی زێڕیــن .لەســەر ڕوو و ســینگی بــەردەكان بێگەردانــە دەپەیڤین و بە كــۆد و هێمایەكان ،بینەری
پەلكێــش دەكــرد .پێكێكــی بەســەر كــرد و كەمێــك چــاوی قوچانــد و لێــوی خــوارەوەی گــەزی و دیســان
پەڕەیەكــی تــری یــادەوەری و خەیاڵــی هەڵــدەداوە« .مــن یەكــەم جــار تابلۆكانــم لەنێــو هــۆڵ هێنــادەر
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و بردمنــە نێــو سروشــت و شــەقام .ئــەز تابلــۆم
ئــازاد كــرد و تــا هەمــوو كــەس بەئــازادی ببینــێ.
لێــرە ،لــە باخچــەی شــار ،تابلۆكانــم بەدارەكانــەوە
هەڵواســین و كردمــن بــە میــوەی جۆراوجــۆر .بــوون
بــە هەنــاری یــار و ســێوی ڤاالنتایــن و گوڵــی ئــاڵ
و چــاوی دەریایــی و ملوانكــەی گێــاس و هێشــووە
تــرێ و هەرمێــی زەرد ،خۆیــان نمایــش دەكــرد و
تــام و بۆنیــان دەبەخشــی».
پێكێكــی تــر ،مێــژووی دوو ســەدەی شــاری
خســتەوە یــاد « :باپیــرم ،لێــرە ».دەســتێكی بــۆ
خــوارەوەی شــار درێــژ كــرد « .تــۆپ و شــیر و
تفەنــگ و دەمانچــەی دروســت كــرد .مــن ســوودم
لــە بەهــرەی ئــەو وەرگــرت و كەرســتەكانی شــەڕم
كــردە ئامێــر و كەرســتەكانی ئاشــتی و جوانــی و
خۆشــی و ئارامــی دەروون .مــن تۆپــم كــردە فڵچــە
و شــیرم كــردە قامیشــی خۆشنووســین و تفەنگــم
كــردە قەڵەمــی نووســین و دەمانچــەم كــردە
كەمانچــە ..بــا ..پــی ..رم  ..باپیــر! داهێنــەری
تۆپــی كــوردی .ئــا ..لێــرە ..لێــرە ..هــەر مــاوە ..
مــاوە  ..ئەویــش هونەرمەنــد بــوو».
دەســتێكی بــرد بــۆ چەنــد ڕۆژنامەیەكــی كۆنــی
هــەرزڕاو و وێنــەی گەچــراو و شــێواو .وێنــەی
ئــەو كیژۆڵەیــەی چــاو پێكــەوت و ماچــی كــرد،
كــە چەنــد ســاڵێك پێــش ئێســتا لەگــەڵ ئــەو
كاری مامۆســتایەتی كردبــوو .لــە وێنەكــەدا لــە
تەنیشــتییەوە وەســتابوو» ..ئــەوە ..ئــەوە..
هەزارجــار ..ماچــم ..كردییــە ..هــەزار ..جــار..
زیاتــر »..وێنەكــەی بــە ماچــەكان تەڕكــرد.
«هەمــوو شــەو بــە دیاریــەوە دادەنیشــم ،ســەیری
دەكــەم  ..شــەكرە ســێوە ..شــەكرە ..ســێو..
هــەزار جــار « ..ماچێكــی تــری لــە وێنەكــە كــرد
و پــاش ئــەو جــارەش دیســان دەمــی نــا بــە
وێنەكــە و مــووچ ..مــووچ ..كچــە وەســتاوەكەی

نــاو وێنەكــەی ماچبــاران كــرد« ..ئــەوە  ..ئــەوە
 ..ئەمنــی كوشــت!!»
دێــڕە شــیعرێكی ئەڤیندارانــی (نەزهــەت)ی وت:
(عاشــقی ڕووی تۆمــە جانــا هێنــدە گریانــم مەكــە/
زۆر بــە ئاهـــ و ناڵەمــە ئیتــر پەرێشــانم مەكــە)،
یەكــەم جــارم بــوو شــیعرەكە ببیســم« .نەزهــەت
عاشــق بــوو ..شــاعیر بــوو ..مــن یەكــەم كــەس
بــووم ،لێــرە  ..لێــرە ..كۆڕێكــم بــۆ ئــەو شــاعیرە
بەســت ».وتم« :نەزهەت شــاعیرە و عاشــقە!! ئەو
عاشــق بوو ..منیش عاشــقم ،شــیعری عەشــقی ئەوم
خوێنــدەوە ،منیــش عاشــق بــووم ..شــیعری عەشــقم
نووســی ..بــۆ چاوڕەشــەكە ..پــرچ ڕەشــەكە،»..
دیســان پەنجــەی خســتە ســەر كچەكــە« ..ئــەوە..
ئــەوە »..ماچێكــی كــرد و بــە هەنیــەی خۆیــەوەی
نووســاند .ئاهێكــی قووڵیشــی هەڵكێشــا« .ئــەوێ
ڕۆژێ لێرەبــوو بینیــم ،تۆقەشــم لەگــەڵ كــرد» پێــی
وتــم« :تــۆ هەرمــاوی!» دەســتی بــۆ قاپــی میوەكە
بــرد و دوو گێالســی بەكلكــەوە بڵنــد كــرد« ..ئــەوە
جووتــە گــوارەی ئــەوە »..خســتییە دەم و ئــاو و
تەڕایەتــی بــە لێوەكانیــدا هاتنــە خــوارەوە و بــە
زمانــی لێســتییەوە« .ئــەوە شــەرابی گێالســە،
دڵــی گێالســیم تێــر دەكات».
 «بــازۆ! بــازۆ! دیاربــە دیــار( .ڤالدیمیــرنابۆكــۆڤ) ،لۆلیتــا جوانــە ،لۆلیتــای بــازۆم
خوێنــدەوە ..جوانــە ..ئەویــش عاشــقە!»
بــازۆش ،ســاڵێك زیاتربــوو ،یەكــەم نۆبــەرە
شــیعری خــۆی گیــرۆ كــرد ،لەســەر بەڵێنــی
مامۆســتای ،تــا مۆتیڤەكانــی بــۆ دروســت بــكات.
دەســتی بــۆ کاغەزەكانــی ســەر مێزەكــەی درێژكــرد
بــۆ ئــەوەی بڵێــت ،ئــەوە مۆتیڤــم دروســت كــردووە.
كاغــەزی چــا بەســەرداڕژاو ،زەرد و پیــس ،شــیعرە
تــەواو نەكــراوەكان ،هێڵــكاری و وێنــەی جۆراوجــۆر
و شــێواو ،بۆنــی ئارەقــە و چــا و هــاڕاوی نانۆكــە
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و كۆنــە ســەموونی گرمخــاو و لــە تابلــۆی ســوریالی
مامۆســتا دەچــوو.
خــودی ژوورەكــەش ،تابلۆیەكــی ســوریالی بــوو.
لــە ژووری (عەلــی عاشــق) دەچــوو ،هەمــوو شــت
لــەوی گــۆڕەی ،پــەرداخ ،ڕۆژنامــە ،كووپــەی چــا،
وایــەری مۆبایــل ،قەڵەمــی بــێ ســەر ،لیمــۆی
كــۆن ،مــۆزی شــل و ڕەشــبوو ،چوكلێــت ،نایلــۆن،
قوتــووی بەتــاڵ ،كیســەی گوڵەبــەڕۆژە ،لەســەر
دۆشــەك و مافــوور بــە بــێ نــازی كەوتبــوون.
(بریــا)ش مردبــوو ،ئــەو هەنــدەی ئــەو ژوورە پــاك
بكاتــەوە و ڕێكــی بخاتــەوە .بــۆ ڕۆژی دواتریــش،
هەمــان كەلوپــەل بــە شــێوازێكی تــر ،خــۆی لــە
تابلۆیەكــی تــر دەنوانــد.
 «مامۆســتا وەڵــا لەبــەر بۆنــی ئارەقــە و ســیرگێژبــووم! چــی دیكــە ،خاوێــن ناكەمــەوە ..بەســە..
هەمــوو ...جــارێ ..وەك خــۆی لــێ دەكەیتــەوە!!
كــوو وا دەبــی!!»
 «باشــە ،باشــە ،تــەواو ،بــا ئــەوە تــەواو بــێ،تــەواو ،چیتــر ..نــا ..خــۆ ..مــە  ..وە .شــەوا
پێبچیــن ،هەوشــۆیە! ناخۆمــۆ  ،نــا !»
ئاوڕێكــی بــۆ الی مــن دایــەوە »:بــژی ئەتــوو!
كورتــە چیــڕۆك گرینگــە .ئەتــوو بنووســە ،ئەمنیش
ئەخوینمــۆۆۆۆۆۆ».
دوای ئــەوەی وەك بڵێــی كــەس گوێــی لــە
ئاخاوتنەكانــی ئــەو نییــە ،دەیگــوت:
 «بریــا ،كوڕێكــی ژیــرە! ئاگاتــان لــێ بێــت.كــوڕی باشــە .ئەمــن دەخۆمــەوە ،ئــەو ناخواتــەوە،
وەك یــەك ســەڵتین ..ئەمــن لۆخــۆم دەخۆمــەوە،
پڕنادەمــە نامووســی كــەس! لــە ماڵــی خــۆم ،مــن
(جــان دەمــۆ)م .بــۆ خــۆم دەخۆمــەوە ..شــیعر
دەنووســم ،خراپــە ناكــەم ،كــێ دەڵــێ مــن خراپــم!
بۆخــۆم خراپــم دەخۆمــەوە و تــەواو ..دە  ..خــۆ..
مــە ..وە»..

بریــاش ،هەمــوو مەترێــك لــە ئــەو دووربــوو،
گوێــی لــە هەمــوو قســەكانی بــوو:
 «وەڵاڵهــی مامۆســتا! هەمــوو شــەوێ ئــەوبەزمەیــە .بخــۆوە ،بخــۆوە ،بــەس ئەوهــاش نــا،
پێــی دەمریــت ،بــۆ لەشدروســتیش خراپــە ،نابینــی
چــت لــێ هاتــووە!»
 «ئــەوەی بــا بخۆمــەوە ،تــەواو ..چیتــر ..نــا ..خــۆ ..مــە ..وە»..
لەمێژبــوو ســمێل و ڕدینەكــەی چــاك نەكردبــوو،
قژیشــی هاتبــوو ،ڕوخســاری پێــش چــاو نەبــوو،
شــوێنی دووری ئــەو ،دووكانــەی تەنیشــتی ماڵــی
بــوو .شــتێ بهێنــێ و بخــوات و تــەواو .مــن وەك
قوتابییەكــی ئــەو هەمیشــە خۆشــم دەویســت و
ئێســتاش هەرخۆشــم دەوێــت ،بــە قســە و وتەكانی،
بــەكارە هونەرییەكانــی ،بــە بەهــرە جوانەكانــی،
سەرســام بــووم .خەمــی منیــش ،بــۆ ئــەوە بــوو ئەو
جەســتەی زیاتــر خــراپ نەبێــت ،خەمــی ئەوەمــە
ئــەو بەهــرە جوانانــەی هەیە و فەرامۆشــی دەكات و
هەمــوو حــەزی خــۆی بــۆ ئــەو ئارەقــە كۆكردیتەوە.
ئالوودەیەكــی بێتــام .وەك خــۆی دەڵێــت :نزانــم
بخۆمــەوە! كــە ســەیری چــاوە میهرەبانەكــەی
دەكەیــت ،چ عەشــقێكی جــوان لــە چاوەكانــی
دەتكــێ .مــن بــۆ قۆناغــی ناوەنــدی دەگەڕێمــەوە.
لەســەر ڕەحلەیەكــی داری ڕەق و تــەق ،ئاقاڵنــە
دادەنیشــم ،گــوێ دەگــرم( .ڤانكــوخ)م بیردێتــەوە،
كــە گوێــی خــۆی دەبڕێــت .پەیكەرەكانــی مایــكل
ئەنجیلــۆ و تابلۆكانــی بیكاســۆم دێنــە بەرچــاو.
ئاوازەكانــی بیتهۆڤــن و مۆزارتــم لــە گوێچكــە
دەزرنگێنــەوە .ئــەو چەنــد ڕێكپــۆش و قــۆز و جوان
بــوو ،بــەو جوانییــەش ،وانــەی هونــەری دەكــردە
تابلــۆ و موزیــك و فڵچــە و بۆیــە و ڕەنــگ و كتێــب.
 «مــن دەخۆمــەوە! (بێبــەش) مەالبــوو (زامدار)یــش دەیخــواردەوە ،دوو بــرای جــوان بــوون.
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(زێــوەر) شــیعرێكی نووســی (مــن عــارەق ناخــۆم)،
(بێكەس)یــش هاوڕێــی ئــەو بــوو ،پــاش چەنــد
ســاڵێك ،بەرســڤی دایــەوە (عــارەق دەخــۆم).
لــە شــیعرەكەدا دەڵــێ :بــا بامیــە و قبــووری لــە
گیانــت نــۆش بــێ و منیــش بــۆ خــۆم ئەخۆمــەوە،
(بــا مــن بــە عــەرەق تووشــی زەرەر بــم) .چەنــد
جــوان بــوون دوو شــاعیر و دوو مامۆســتای مــەزن.
بێكــەس تــا مــرد ئارەقخۆربــوو ،وەســیەتی كــرد كــە
مــرد بــە مــەی بیشــۆن ..مــەی ..مــەی»..
پێكەنینێكــی كــرد و دوای دەســتەكانی لێــك
خشــاندن و دەســتی ڕاســتی وەک گــۆ نیشــان دا،
وتــی:
 «مەی و مەمك هەردووكیان خۆشن!»ئێمــەش ،پێكەنینەكانمــان لەســەر ئــەو دوو
پەیڤــە ،ئاوێزانــی پێكەنینــی ئــەو كــرد و ئەویــش
پێكێكــی تــری ئاودیوكــرد.
دیــواری ژوورەكــە ،چەند تابلۆیەكی دروســتكراوی
خــۆی ،كــە لەخــۆی زیاتــر كــەس بــە جوانــی
تێیناگەیشــت ،ئەوانیــش بۆنــی عەرەقیــان گرتبــوو.
پەنجــەی بــۆ تابلۆیەكــی درێــژ كــرد و بــە ڕەنگــی
شــین و چەنــد فرچەیەكــی بــە تابلۆكــەدا هاتبــوو،
ڕەنگــە منداڵێكیــش ئــەو شــتەی پــێ دروســت
بكرێــت .دوو ســێ فڵچــە و بینــە و ببــە ،كەچــی
ئــەو وەك دەقێكــی فەلســەفی شــرۆڤەی دەكــرد.
«خەڵــك لــە هونــەر تێنــاگات!» دەســتێكی لــە
ســینگی خــۆی دا « .مــن هونەرمەنــد نیــم ،هــا،
پیــاو نابــێ ستایشــی خــۆی بــكات ،شــاعیریش
نیــم ،بــازۆ شــاعیرە .ئــەو ناخواتــۆۆۆۆ .ئەمــن
ئەخۆمــۆۆۆۆ .وەك بێكــەس گوتــی :عــارەق ،ئــە..
خــۆ..م!»
 «بــازۆ! ئــەو شــیعرانە هــی منــن ،بــۆ خــۆتببــە بیانخوێنــەوە ،وێنــەی هونەریــی تێدایــە!»
« -بریــا ئاقڵــە! ناهیڵــێ بخــۆ ..مــەوە ..گــووو..

ناهــە ..چــی  ..دیــش ..ئەمــن  ..ناخــۆ ..مــۆۆۆۆۆ.
تەواوووووو!!!»
ســەیری بوتڵــە گەورەكــەی كــرد و بەتاڵــی
كــرد ،گلەیــی لــە شووشــەكەی دەكــرد« :كەمــی
تێدایــە!» هەســتا ،ڕاژا ،بــەوال و بــەوالدا دەكــەوت:
«برادەرەكانــم بــێ وەفابــوون! هەمــوو پۆســتی
گەورەیــان هەیــە ،منیــان بەجێهێشــت».
دوای دانیشــتەوە ،پەنجەیەكــی بــۆ ئێمــە درێــژ
كــرد و بــە بزەیەكــی شــیرین« :بــژی ئەنگــۆ!»
دیســان هەڵگێــڕ و وەڕگێــری بــە هەندێــك وێنــەی
خــۆی كــرد« .ئەوانــە مــن فێــری زۆر شــتم كــردن،
هیچیــان نەدەزانــی ،ئێســتا دەوڵەمەنــد بوونــە،
ئــەوان ماســتاوچی بــوون ،منیــان بەجێهێشــت.
مــن عارەقخــۆر بــووم ،عارەقخــۆر ،ئەوانیــش
ماســتاوچی! مــن بــۆ پــارە لــەو شــارە نــاڕۆم ،بــا
لێــرە بمــرم ،هــەر عــارەق دەخۆمــەوە ..عــارەق.
عارەقخــۆر باشــتر و پاكتــرە لــە ماســتاوچی!!»
مۆبایلــە شاشــە شــكاوەكەی ،هەڵگــرت و بــۆ
بریــای فــڕێ دا .مەیخۆرەكانــی شــار چەنــد جارێــك
لەكاتــی مەســتی مۆبایلەكەیــان دزیــوە ،بــە ناچــاری
ئــەوەی هەڵگرتبــوو ،تــا ســەری مانــگ دانەیەكــی
نــوێ بكڕێــت« .بــژی ئەتــوو!»
 «جــان دەمــۆ ،ئەویــش شــاعیر بــوو ،تەنیــا بوولەســەر شــەقام و چایخانــەكان دەژیــا و عارەقــی
دەخــواردەوە .شــاعیر بــوو بــە عەرەقــێ مــرد.
بــەس مــن شــاعیر نیــم! لەســەر شــەقام و چایخانــە
ناخۆمــەوە ..لۆخــۆم لێــرە ،لــەو ژوورە بەهەشــتییە،
دەخۆمــەوە ..وەكــوو بێكــەس وەســیەت دەكــەم:
بەمــەی بمشــۆن ..مــەی ..مــەی !»
 «بریا لە گوگڵی لێ دە( .جان دەمۆ)».ئەویــش بــە وشــەی «ســبەی ســبەی» وەاڵمــی
دایــەوە ،ســەیری مامۆســتای دەكــرد .قســە
بەنرخەكانــی بۆنــی عارەقیــان گرتبــوو .هەناســەی،
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لێوەكانــی ،پەنجەكانــی ،جلەكانــی ،جێگــە و
ژوورەكــەی ،یــەك بــۆن ،بۆنێكــی ســارد ،لــە بۆنــی
ســیر و ماســی مــردوو .ئــەو لــە ژوورێكــی شــێواو،
لەناویــدا ،هونەرمەندێــك ،شــاعیرێك ،مەســت و
دامــاو ،عاشــق و بــە عەشــق ســووتاو ،جەســتەی
الواز و زەرد ،پــڕ بریــن و خــەم و دەرد .زوو
زووش كۆخەیــەك دەكات ،خیــزەی لــە ســینەی
دێ ،نەخــۆش ،نەخــۆش ،عــارەق كوشــتوویەتی.
كات لەگــەڵ ئــەو شــیرین و بەنــرخ بــوو ،شــەوی
كــورت دەكــردەوە .كــە ویســتمان ماڵئاوایــی لــێ
بكەیــن ،بەڕێــزەوە هەســتاو دەســتی ڕاســتی خســتە
ســەر ســینگ« :گەردەنــم ئــازا بكــەن ،خــۆ قســەی
هەڵــەم نەكــرد!»
بریــا لــە نێــو جێگاكــەی درێــژی كــرد و
بەتانییەكــەی پێــدادا ،ئەویــش لەخــۆی پێچــا ،وەك
بڵێــی ســەرمای بێــت ،دەســتی بڵنــد كــرد:
 «سبەی شەو دیاربن ،دیار!» «بریا لە گوگڵی لێ بدە». «من خراپەی كەسم نییە!» «بژی ئەنگۆ!». «دەرگا ..قەپات».. «بژی!»..مامۆســتامان بەشــەو ســپارد و ئەویــش لــە نێــو
مەســتی و تەنیایــی شــەو ،ئاوێــزان بــوو.
بەیانــی كــە لــە خــەو هەســتام ،مۆبایلەكــەم
كــردەوە ،نامەیەكــی ئەوهــای بریــا هاتبــوو:
«ســاو! بەداخــەوە ،مامۆســتا بــە عــارەق
مــردووە!!»
 ٢٠٢٠ڕواندز
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