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لەبیرچونەوەی یادەوەرییەكانم

ئەمڕۆ بۆ یەكەمجار هەستم كرد  ،دڵم وەك و جاران لێنادات
 .بۆ یەكەمجار بڕوام كرد  ،خەیاڵدانم نەخۆشەو  ،توشی
پەتای  ،بەناو "زەهایمەر" بووە  .ئەمڕۆ بە خۆم زانی  ،هیچ
شتێكم  ،دەربارەی خۆم و ڕابردووم  ،خۆم و خوشكە چاو
پشیلەكانم  ،خۆم و یادەوەرییەكانم  ،خۆم و ئازارەكانم ،
خۆم و خێرو شەڕەكانم  ،لەیادنەماوە  .دوای ئەوەی زیاد لە
پزیشكێك پێیوتین  ،ئەمە

دەردی

(زەهایمەر) ە و ،

یادەوەری تووشی "تاعون" ئەكات  .بەاڵم سەرجەمی ئەو
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دكتۆرانە  ،لە تەمەنەكەم گومانیان هەیە  .ئەوان هەرگیز
بڕوا بەوەناكەن  ،كەسێك بیست و پێنج "بەهار" تەمەنی بێت
و تووشی ئەوحاڵەتە بێت  .ئەوان هەرگیز بڕوا بەو جۆرە
لەنەخۆشی ناكەن  ،بۆ كەسێك كە تەمەنی بیست و پێنج
ساڵەو هەموو دەزگاو ئەندامەكانی جەستەی  ،چوست و
چاالك و هاروهاجن  ،بۆ بەربەرەكانی ئەوجۆرە لە نەخۆشی
 .سەرجەمی ئەوپزیشكانە  ،ئەوە دوپات ئەكەنەوە  ،ئەمە
حاڵەتێكی تاقانەیەو هەتا ئێستا لەزانستی (مێشك و دەمار)
هیچ حاڵەتێك لەو جۆرەو لەو تەمەنەدا تۆمار نەكراوە .
پزیشكەكان ئەوانەی تەمەن و خیبرەیان هەیە  ،زۆرجار
بەڕووخساری هەزەلی و گاڵتە ئامێزیانەوە  ،بۆ جۆنڕاڵ و
باڵوكراوەكان  ،وێنەم لەگەڵ ئەگرن و هەندێجار نوكتەم
لە سەر ڕیزئەكەن و  ،منیش  ،لەوپەڕی دڵشكاویدا تەماشای
كامێراكە ئەكەم "پزیشكەكان" هەمووكاتێ ئەو پرسیارانەم
لێئەكەن  ،كەپەیوەندی

بە ژیانی ڕابردوومەوە هەیەو

تەنانەت باسی زەبریش ئەكەن  .گوایە زەبرێك بەرسەرم
كەوتبێت و تووشی ئەوحاڵەتە بووبم  .ئەوان بەردەوام
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پرسیار لە خۆم و (خوشكە چاوپشیلە) كانم ئەكەن .
دەربارەی كەوتن و ئازار گەیاندن  ،بە ناوچەی سەر  .من
(زەمەن) هیچ شتێكم لەیادنیە  ،هەتا بۆیان شی بكەمەوە ،
بەاڵم خوشكە چاو پشیلەكانم  ،هەرسێكیان ئەوە دوپات
ئەكەنەوە  ،لەناكاو وام لێهاتووە ،دوای ئەوەی  ،دوا
نیوەڕۆیەك  ،كەمێك

بێ تاقەت ئەبم  .تەنانەت كاژینی

چاوپشیلە  ،كەخوشكە بچوكەكەمەو تەمەنی بیست و پێنج
ساڵەو دوانەین و پێنج خولەك لەمن گەورەترە  .هەرچەندە
ئێمە دوانە بووین  ،بەاڵم لەدوو هێلكەی جیاوازو لەیەك
سكدا دروست بوبوین  .ئەگەر لەیەك هێلكەی دابەش بوو
دروست بوبوینایە ،یان هەردووكمان كوڕ ئەبووین  ،یان
هەردووكمان كچ ! .ئەوكاتەش هێلكە دابەش بووەكە  ،خاڵی
هاوبەشی زیاتری لەئێمەدا ئەخوڵقاند .بەهەرحاڵ كاژین
بەوەدا بۆی دەركەوتووە  ،دوانیوەڕۆیەك دڵم بەخراپی
تەنگ بووە ،

پاشان بۆ بەیانییەكەی "سێ جار" مۆڕەم

لێكردووەو  ،دواتر پێموتووە  :تۆ كێیت ؟ .پزیشكەكان
بەردەوام  ،پشكنینم بۆ ئەكەن  ،بەاڵم هیچ ئاسەوارێك بەدی
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ناكەن سەبارەت بەزەبر  .ئەمە لەكاتێكدایە  ،لەتیشكی ڕەنینی
موگناتیزییەكەشدا  ،ئەوە دەركەوتووە  ،هیچ عەیبێك
لەمێشكی مندا نیەو

تەنانەت مێشكم چەند نمرەیەك ،

لەمێشكی ئاسایی هەورازترە  .نازانم بۆچی واملێهاتووە ،
بەردەوام خوشكە چاوپشیلەكانم لە دەورمن و تەنانەت،
كاژینی چاوپشیلە

بۆ ساتێك چیە جێمناهێڵێ  .كاژین

قسەم

بۆئەكات و گەرمی لەشم ئەپێوێت و

بەردەوام

دەربارەی "مێشك و دەمار" كتێبی گەورەو

بیانی

ئەخوێنێتەوە  .هەرچەندە كاژینی خوشكم پزیشكی مێشك
و دەمارە لە خەستەخانەو  ،یەكێكیشە لەتازە دەرچووەكانی
كۆلیژ  .بەاڵم ئەو هەرگیز بڕوای بەوە نەبووەو نیە  ،ئەوەی
خوێندویەتی كیفایەتە  ،بۆیە ئەیبینم  ،دەربارەی گرفتەكانی
من  ،دەربارەی مێشك و دەمار  ،دەربارەی "شوێنكات و
گۆڕانی ڕەها" بەردەوام سێرچ ئەكات و سەرچاوەی جیاواز
ئەخوێنێتەوە  .ئەو بڕوای وایە  ،هەمووشتێك ڕەوتێكی
ڕێژەیی هەیە  ،بەاڵم گۆڕانی لەناكاو ڕەهایە  .كاژینی
چاوپشیلە  ،بۆچركەیەكیش چیە  ،لێم دوورناكەوێتەوە ،
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تەنانەت چەرپاكەی خۆی هێناوە بۆ ژوورەكەی من و ،
ژوورەكەی خۆی بەخراپی ئیهمال كردووە  .ئەو دەوام و
كارەكەی خۆی كردووە بەمۆڵەت و حەزئەكات بەردەوام
لەگەڵ منبێ  .هەرچەندە بەگوێرەی بەسەرهات و
گێڕانەوەكانی

"خوشكەكانمەوە"

چەند

خەیاڵێكی

كەم

دەربارەی  ،خۆم و خوشكە چاوپشیلەكانم ئەزانم ،بەاڵم
گومانم هەیە  ،بیست و پێنج ساڵ تەمەنم هەبێ و  ،ژیانی
ڕابردووم لەگەڵ خوشكە چاوپشیلەكانم گوزەراندبێ  .من
گومانم هەیە لەو ڕابردووەی  ،خوشكەكانم بۆمئەگێڕنەوە ،
ئەوان باسی ڕابردووی من ئەكەن  ،گوایە "لەڕابردودا"
ئەندازیاری كۆمپیوتەر بووم و لەبواری دەرونیشدا دەیان
لێكۆڵینەو

بابەتی

ڕۆژانەم

لەگەڵ

"عەباسی

میتافیزك"شرۆڤە و خوێندۆتەوە  .تەنانەت كاژینی چاوپشیلە
ئەڵێت  ،تۆ بەجۆرێك بیرتئەكردەوە  ،هەرگیز ڕێگایەكت
نەبوو  ،بگاتە بێ شوێنی ! .هەندێجار كەبیرتئەكردەوە  ،ڕازو
نیازی  ،دڵ و مێشكەكانت ئەزانی  ،بەكورتی تۆئەوەت ئەزانی
 ،هیچ كەس نەبوو بیزانێ  ،لەبەرئەوەی  ،ئەتزانی كەچی لەدڵ
6

و عەقڵی مرۆڤدایە  .كاژینی خوشكم هەندێجار مەبەستی
ترم بۆ دروست ئەكات  ،ئەمە لە كاتێكدایە  ،پێشتر نەمبووە
 .بەردەوام لە ژوورەكەمەو هەمیشە  ،باسی ڕابردووم
ئەكات و بێجگە لەوەی قسە ئەكات  ،هەندێجار بەهەردوو
دەستی ئەیەوێت زیاتر سەرنجم بۆالی خۆی ڕابكێشێ .
ئەو بەردەوام ڕابردووی من ئەخوێنێتەوەو تەنانەت  ،باسی
قۆناغی سەرەتایی ژیانم و  ،پاشان ناوەندی و  ،دواتر
ئامادەیی و  ،لەدواجاردا هەڵبژاردنی كۆلیجەكان ئەكات .
ئەوانەی ئەوباسی دەكات  ،لەڕاستی دا

تووشی

سەرئێشەیەكی زۆرو تایەكی بەهێزم دەكات  .لەبەرئەوەی،
ئەو ڕووداو و پێشهاتانەی  ،كاژینی خوشكم بۆمئەگێڕێتەوە
 ،هیچی لە خەیاڵی مندا نین و خەیاڵدانم بەهیچ شێوەیەك
 ،بڕوا بەو باسانە ناكات  ،كەخوشكە بچوكە هاوتەمەنەكەم،
بە تامەزرۆیەكی زۆرەوە  ،بەبڕوایەكی پتەوەوە ،
بۆمئەگێڕێتەوە

.

هەندێجار

فرمێسك

بەچاوەكانمدا

دێنەخوارێ  .كاژین  ،بێجگە لەوەی فرمێسكەكانم ئەسڕێ ،
بەگەرمی پێو  ،تاوناتاوێك  ،پلەی گەرمی لەشم ئەپێوێ و
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پاشان  ،بۆچركەیەك چیە ،ماندوونابێت  ،لەدوبارە
گێڕانەوەی یادەوەرییەكان  .ئەو ئەلبومی وێنەكان ئەهێنێت
و  ،یەكە یەكە  ،وێنەكانم نیشان ئەدات و  ،هەندێجار
نووسراوی پشتی وێنەكانم بۆ ئەخوێنێتەوە  ،لەوێنەیەكدا
"گوایە" پێنج ساڵ لەمەوپێش چركێنراوە "من و خۆی" بەدی
ئەكەم  ،كاژینی خوشكم ئەو وێنەیەی زۆر المەبەستەو ،
هەمیشە نوسینی پشتەكەیم بۆ ئەخوێنێتەوە  .لەو وێنەیەدا
"من و ئەو" دەرئەكەوین و  ،چاوپشیلەكەی خوشكم كاتێ
باسی ئەو ڕۆژو ساتەی بۆكردم  ،كەوێنەكەی تیا گیراوە ،
بەمجۆرە نووسینی پشتی وێنەكەی بۆ خوێندمەوە ((دونیا
پڕبووە لەكوڕ  ،بەاڵم ئەمڕۆ لەگەڵ براكەم كەكوڕ نیەو
پیاوە  ،وێنەیەكم گرتووە))  .لەڕاستی دا  ،ئەو ئەیویست،
بیست و پێنج ساڵ تەمەنی ڕابردوم  ،لەڕێگای ئەلبووم و
یادەوەرییەكان  ،بۆمنی بێ خەیاڵدان بگێڕێتەوە  .ئەو
ئەیویست هەرچۆنێك بووە  ،لەوەئاگادارم بكاتەوە  ،كەبیست
و پێنج ساڵ " ،ڕێك بیست و پێنج ساڵ" تەمەنمەو  ،ئەو
تەمەنەشم  ،لێوانلێوە لە یاد و ساتی یەك لە دوای یەكی
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دروست بوونی ئەم زەمەنە ! .كاژینی خوشكم  ،هەندێجار
بەناوی خۆم و  ،زۆرجار بەبراكەم

بانگی ئەكردم و ،

بەردەوام لەژوورەكەی من بوو  ،هەرچی "كۆیار و كۆچەرە"
ی خوشكیشم بوون  ،وەك كاژین  ،گرنگیان پێئەدام  ،بەاڵم
ئەوان

لەژوورەكەمدا نەئەمانەوە  ،كۆچەرە چاوپشیلەی

خوشكم  ،خوشكە گەورەم بوو  ،بە گوێرەی گێڕانەوەكان
بێت  ،ئەو تەمەنی چلو یەك ساڵە  ،كۆیاری چاو پشیلەش ،
خوشكە ناوەنجییەكەم  ،تەمەنی سی و سێ ساڵە  .من
هەرچەندە فڕم بەدونیاوە نەماوە  .بەاڵم هەمیشە ئەو قسانە
ئەبیستم كە تایبەتن بە ژیانی ڕابردوو و تەمەنی من.
بەگوێرەی قسەكانی كاژین بێت  ،دایك و باوكمان دەمێكە
مردوون و  ،كۆچەرە  ،خوشكە گەورەكەمان  ،هەرسێكمانی
بەخێوو پەرروەردە كردووە  .بەگوێرەی قسەكانی كاژین
بێت " ،كۆچەرە" كەسێك نیە لەئێمە  ،بەومانایەی ژیانی پڕە
لەو كارەساتانەی كە وتەنی نین و هیچ كەسێك بڕواناكات
بەو ڕووداوانەی

كاتێ

بەدەقیقی

ئەیبیستێت و بۆی

ئەگێڕنەوە  .ژیانی كۆچەرە  ،لێڵ و هەندێجار تاریكە .ئەو
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ئێستا  ،بەیانیان وانەی "یۆگا" بەو كوڕو كچانە ئەڵێتەوە
لەمەڵبەندی "كوڕو كچە  ،پەشیمانەكان" عەسران و هەتا
شەوێكی درەنگیش  ،بەدیار منەوە دائەنیشێ و ژیانی بیست
و پێنج ساڵەی ڕابردووم  ،بۆ ئەگێڕێتەوەو

هەندێجار

دادوەری ئەكات بەسەر كات و ساتە ڕۆشتووەكانی دا .
كۆچەرە زۆر بەڕەحمەو  ،بڕواشم

بەوە

هەیە  ،هیچ

كەسێك توانای ئەوەی نیە  ،لە مانای ڕەحم بە باشی
تێباگات  ،ئەگەربێت و خوشكی گەورە نەبێت ! .لەڕاستی دا
"كاژین" بەردەوام باسی كۆچەرەم
لەكاتێكدایە

بۆ ئەكات  .ئەمە

"كۆچەرە" هەرگیز باسی خۆیم بۆناكات ،

دەربارەی "عەقڵ و دڵی" هەرچەندە  ،وەك كاژین باسی
دەكات  ،گوایە من "زەمەن" لەڕابردودا زانیومە عەقڵ و دڵی
مرۆڤ چی تیایە  ،ئەمە نەك دەربارەی خوشكەكانم  ،بەڵكو
سەبارەت بەكۆی مرۆڤ  ،بۆیە كاژین  ،ئەم باسە  ،كە
تایبەتمەندە بەمن  ،دەربارەی پەیبردنم بە "ڕازو نیازی" دڵ
و عەقڵەكان و  ،لە هەمان كاتدا
شومارەكەم"

"ڕەحمە زۆرو بێ

بە مەسەلەیەكی گرنگ ئەزانێ و  ،بڕوای
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وایە  ،تەنها هۆكار بۆنەخۆشی لەبیرچوونەوەكەی من  ،ئەم
باسەیە  .ئەو زۆرجار پرسیارم لەوبارەیەوە لێدەكات  .ئەمە
لەكاتێكدایە  ،هیچ شتێك حاڵی نابم دەربارەی مەبەستەكەی
 .هەرچی "كۆیار"ە  ،خوشكە ناوەنجییەكەم  ،هاوشێوەی
كۆچەرە  ،بەیانیان وەك مامۆستایەك  ،لەفێرگەی "كوڕو كچە
نابیستەكان" وانە دەڵێتەوەو  ،عەسرانیش هەتا شەوێكی
درەنگ  ،لە ژوورەكەی من و  ،لە گەڵ هەردوو خوشكەكەی
ترم بەسەر ئەبات  .سێ خوشكەكەم  ،كاژین و كۆچەرەو
كۆیار  ،خوشكی نمونەین و بڕوام وایە  ،بێجگە لەمن  ،هیچ
كەسێك خوشكی لەوشێوەیەی نیە  ،هەرچەندە ئاگاداری
ڕابردوو نیم  ،بەاڵم بەگوێرەی گێرانەوە بەردەوامەكانی
"كاژین" بێت .ئەو خوشكانەی من  ،هەرێكێكیان  ،بەتەنها
نیعمەتێكن  ،یان بەرەكەتێكی خواین و هیچ

كەسێك

لەمشێوە بەرەكەتەی  ،لەتەواوی سەر زەمیندا بەرنەكەوتووە
 .بەگوێرەی گێڕانەوەكانی كاژین بێت  ،كۆچەرە  ،گیراوەیەكە
 ،لەوەفاو هەست و بەرپرسیاری  ،هەرچی "كۆیار" یشە ،
كۆپییەكی كۆچەرەیەو  ،كاژینیش لەنێوانی هەردووكیاندا ،
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كێوێكی گەورەیە بۆ من  .لەڕاستی دا

كاتێ گوێبیستی

ڕابردووم ئەبم  ،خەریكە "ورچێكم" ئەبێت  .هەندێجار هەست
ئەكەم  ،دڵم ئاوساوەو لە حەسرەتدا بۆ سوچێك ئەگەڕێم
"بۆ بیركردنەوە"  .هەموو خوشكەكانم بۆیادەوەری
لەدەستچوی من  ،هەوڵێكی بێ پایان ئەدەن  ،هەتا
هەرچۆنێك بووە  ،یادەوەریم باش بێت و خەیاڵدانم
بگەڕێتەوە دۆخەكەی جاران و ڕابردووی  .هەموو
خوشكەكانم بەردەوام

لەهەوڵدان  ،دەربارەی زانین و

جۆری نەخۆشییەكەم  ،كاژین هەمیشە سێرچ ئەكات و ئەو
كتێبە گەورانە ئەخوێنێتەوە كەتایبەتە بە "مێشك و دەمار"
هەرچی كۆچەرەو كۆیاریشە  ،لەهەوڵداندان سەبارەت بەمن
و هەندێجار "كۆچەرە"

حیكمەتە

تایبەتەكانی خۆی

بەكاردێنێ  ،سەبارەت بەیادەوەری و مێشك و دەمارەكانم
 .لەژوورەكەمدا بەهیچ شێوەیەك هەست بەتەنهایی ناكەم
و  ،تەنانەت كاژین چەرپاكەی خۆی هێناوەتە ژوورەكەی
من و جوتی كردووە بە چەرپاكەی منەوە  .زۆرجار لەگەڵ
مندا  ،لەسەر چەرپاكەم

ڕائەكشێ و بەدەنگە تایبەتە
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نازكەكەی

ئەڵێ  :سەرینەكەی تۆ لەسەرینەكەی من

نەرمترو بۆنخۆشترە  .ئەمە لە كاتێكدایە ئەو سەرینەی
"ئەو" پێشتر سەرینی من بووە !؟ .منیش كەهیچ شتێك
دەربارەی  ،ژیانی دوورو درێژی خۆم نازانم .لەوەاڵمدا
دەڵێم (سەرینەكەم جانتای بیرەوەرییەكانمە) .لەڕاستی دا
شەوان  ،زۆربەی ئەو ڕووداو بەسەرهاتانەی كە كاژین
دەربارەی ڕابردووی من دەیگێڕێتەوە  ،سەری لەسەر
سەرینەكەی منەو هەست ئەكەم هەموو ئەو یادەوەرییانە
 ،تەواوی ئەو ڕابردوانە ،كۆی
لەسەرینەكەمدا وەك

جانتایەك

ئەو

گێڕانەوانە ،

هەڵئەگیرێن و

بۆ

داهاتوویەكی دوور ئەمێننەوە ! .لەڕاستی دا سەرینەكەی من
 ،سەرینێكی جیاواز نیە  .نازانم چۆنیش بوو ئەو ڕستەیە
بەمێشكمدا هات كاتێ بە كاژینم وت " سەرینەكەم جانتای
بیرەوەرییەكانمە"  .نازانم چ شتێك وای لێكردم ئەو ڕستەیە
دەرببڕم  ،هەرچەند هەستم ئەكرد "كاژین" بە دەربڕینی ئەو
ڕستەیە "دڵ" خۆشەو زیاتر هانی ئەدات  ،یادەوەری زۆرتر
بگێڕێتەوە  .بۆیە لەگەڵ گێڕانەوەی هەر یادەوەرییەكەدا
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سەرینەكەم

بە جانتا ئەشوبهێنێ و هەندێجاریش

بە

زەردەخەنەیەكەوە كە دڵنیام لە ناخی دا گریانێكیش هەیە .
سەرینەكەم "بۆن" ئەكات و بەجانتای خۆی و منی ئەزانێ .
ئێستا ئەوەندەی لەبیرم بێت  ،یەك هەفتەیە وام لێهاتووە .
تەواوی ئەو هەفتەیە بخەیتە سەریەك  .كاژین یەك كاتژمێر
"لەمن" دوور نەبووە  .ئاگادارم كاتێ ناچێ بۆدەوام و ئەو
ڕۆژەش هەرلەڕێی تەلەفۆنەوە  ،تەواوی دەوامەكەی بۆ
كاتێكی نادیار كرد بە"پشوی بێ موچە"  .كاژین هەرچەندە
لە تەمەنی مندایە  ،بەاڵم من هیچ شتێك دەربارەی نەك
"خۆم" بەڵكو ژیانی ڕابردووی و تەمەنی ئەویش نازانم و
كاتێ گوێبیستی یادەوەرییەكانیش ئەبم  ،پێیئەڵێم ،من چی
بڵێم سەبارەت  ،بەیادەوەرییەكانی تۆ  .ئەو تێئەگات و ئەڵێ،
من تۆم و تۆش منی  .هەر بەم ڕستەیە  ،دەیانجار سەبارەت
بە"من و خۆی" ئەم

وەاڵمەی داومەتەوە  .دوور

نەكەوتنەوەی كاژین لەژوورەكەی من  ،زورجار هانمئەدات
باشتر بیربكەمەوە  .بەاڵم هیچ شتێك هاوكاریم ناكات
بۆئەو جۆرە

لە بیركردنەوە  .هەرچەندە زۆربەی
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یادەوەرییەكانم

لەدەمی كاژینەوە ئەبیستم كەچی هیچ

خویەك لەمندا ناگۆڕێت  ،هێندە نەبێت  ،هەستبكەم "سێ
خوشكی" نمونەیم هەیەو  ،ئەم بەرەكەتە ئیالهییە  ،بەهیچ
كەسێك نەدراوە بێجگە لەمن  .كاتێ بیرلەوە ئەكەمەوە  ،ئەم
خوشكە "قەدر گران" و چاوپشیالنەم هەیە .بەخراپی دڵم
تەنگ ئەبێت بۆ ئەو خەیاڵدانەم ،كەهیچ شتێك دەربارەی
ساڵ و ساتەكانی ڕابردووی نازانم  .هەندێجار بیر لەدڵ و
عەقڵی

خۆم

ئەكەمەوە  ،لەبەرئەوەی كاتێ هەست

بەدڵخۆشی ئەكەم  ،عەقڵم ئەم خۆشییە
لێكئەداتەوە .هەركاتێكیش بە عەقڵ

بە گاڵتەجاڕی

بیرئەكەمەوە  ،دڵم

بەخراپی ئەئاوسێ و هەستئەكەم دوو ئاراستەی جیاواز ،
لەئەندێشەو خەیاڵدانی خاپورمدا دروست ئەبێت  .كاژین
دوای هەموو گێڕانەوەیەك لە ژیانی ڕابردووی من ،
بەشێوەك سەیرم ئەكات "گوایە لەبیرتە" بەاڵم كاتێ بێ
گومان ئەبێت كە لەبیرم نیە  .ئەڵێ قەیناكە "من هەموویم
لەبیرە" نازانم ئەم خوشكە باش و دڵتەنگانەی من  ،بەچ
شێوەیەك قەربوو بكەمەوە  .نازانم لەڕابردوودا  ،چۆن
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ژیاوم لەگەڵیان  ،هیچ

شتێك

دەربارەی دووهەفتە

لەمەوپێش نازانم و بە هیچ شێوەیەك تێناگەم كەسێكی
چۆن بووم ،لەگەڵ خوشكە باش و دەگمەنەكانم  .زۆرجار
لەكاتی گێرانەوەی یادەوەرییەكاندا  ،هەست ئەكەم
گوێگرێكی باشم و  ،هەرسێ خوشكەكەم بەتایبەت "كاژین"
یادەوەری خۆیان بەش ئەكەن لەگەڵ من و ئەیانەوێت
"زەمەن"ە كەی جاران بم و بەیانیان و ئێواران  ،لەسەر
یەك سفرە نانیان لەگەڵ بخۆم  .ئەوان هەرگیز بێ
هیوانابن  ،هەرچەندە

هەفتەیەك تێپەڕیووە

بەسەر

بیركۆڵییەكەم دا  ،هەرچەندە دەیان دكتۆریان بردم و هیچ
نەتیجەیەكیان دەست نەكەوتووە  .بەاڵم بێ هیوانابن و
هەرسێكیان خوا لێیان ڕازی بێت  .سات دوای سات  ،زیاتر
هەوڵئەدەن بۆئەوەی ڕێگەیەك بۆ گێڕانەوەی یادەوەریم
بدۆزنەوە  .هەرسێ خوشكەكەم ،عەقڵ و ئەندێشەی
تایبەتیان هەیە دەربارەی خۆم  ،بەاڵم هەرسێكیان  ،یەك
دڵیان هەیە دەربارەی "من"  .ئەو خوشكە باشانەی من ،
هەریەكێكیان  ،بەشێوەیەك لەشێوەكان  ،یادەوەری خۆی لە
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گەڵ من ئەگێڕێتەوە  ،هەندێجار حەسوودی ئەبەم بەو
زەمەنەی پێشووتر  ،لەبەرئەوەی خۆشترین و ناوازەترین
ژیانی هەبووە  ،هەندێجار حەسوودی بەو

زەمەنەی

ڕابردوو ئەبەم  ،كە هیچ شتێكی لەم زەمەنەی ئێستا ناچێت
و  ،زۆرجار هەوڵئەدەم  ،ئەگەر بۆیەك خولەكیش بووە
زەمەنەكەی جاران بم  .بەاڵم خەیاڵدانم هاوكاریم ناكات
و بیرو هۆشم  ،تووشی تایەكی دەگمەن و عارەقەیەكی
سەرسوڕهێنەرم
بەڕێگای

ئەكات  .خوشكەكانم هەریەكێكیان ،

تایبەتی خۆی

لەگەڵم ئەدوێ و

"كۆچەرە" خوشكە گەورەكەم  .حیكەمەتە

هەندێجار
تایبەت و

ناوازەكانی خۆی بەكاردێنێ و پاشان دوای ئەوەی هیچ
نەتیجەیەكی دەستگیر نابێ ،بەهیواو گڕوتینێكی ترەوە ،
نایابەكانی

حیكمەتێكی تر لە حیكمەتە

بەكاردەهێنێ و

بەڕوویەكی خۆشەوە ماچم ئەكات و پاشان بە دونیایەك
خەمەوە

كە هەستی

پێناكەم  ،بۆ ژوورەكەی

خۆی

دەگەڕێتەوە  .دونیابینی كۆچەرە  ،لە دونیابینی ئێمە ناچێت
 .ئەو هەموو ڕۆژێك  ،لەمەڵبەندەكەی خۆی  ،ئەو مەڵبەندەی
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بەگوێرەی گێڕانەوەكانی "كاژین" بۆتە جێگای "كوڕو كچە
پەشیمانەكان" وانەی

تایبەتی

یۆگا  ،بارگاوی كراو ،

بەحیكمەتەكانی خۆی  .بەو كوڕو كچانە ئەڵێتەوە  ،كە
پەشیمانی دایاندەگرێ لە ئاستی پێنەزانین بە "هەستە بێ
سەنگ و بێ سنورەكان" هەربۆیە وەك هەست كردنێكی
لەپێشینە بە پەشیمانی  ،ئەو مەڵبەندەی ناوناوە  ،مەڵبەندی
كوڕو كچە پەشیمانەكان  .كۆچەرە زانیویەتی "دڵ و عەقڵ"
ی مرۆڤ چی تیایە  .بۆیە وەك پێشبینیەك  ،هەستی
بەپەشیمانی پێشینە كردووە  ،بۆ ئەو كەسانەی كەپێشتر
بێ ئاگابوون لەم هونەرە  .بۆیە هەركەسێك دوای مانگێك
لە خەڵوەت و مەشق  ،بەئاشكرا ئەم هەستەی پێكراوە .
هەرچی

دەربارەی عەقڵ و دڵی مرۆڤە  ،بەگوێرەی

گێڕانەوەكانی "كاژین" بێت  .من ئەو زانیاریانەم كە وەك
سەرەتایەك سەبارەت  ،بەعەقڵ و دڵ هەمبووە ،هەموویم
لەكۆچەرەوە بۆماوەتەوە  .بەاڵم ئێستا هیچ شتێك  ،نەك
دەربارەی عەقڵ و دڵ نازانم  ،بگرە گیریشم خواردووە
بەدەست ئەندێشەو خەیاڵدانی لەدەستچوی خۆمەوە  .من
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بە خراپی گیرمخواردووە  ،هەست ئەكەم ئەم نەخۆشییەی
من  ،سەخیفترین ئافات و دەردە  ،هەست ئەكەم ئەم
نەخۆشییەی من  ،قۆڕترین شوێنی جەستەمی گرتۆتەوە
 .لەبەرئەوەی بێجگە لەوەی خوشك و دۆست و ئەحباب
ناناسمەوە  ،هیچ زانیارییەكیشم نیە دەربارەی دووهەفتە
لەمەوپێش  .هەندێجار شتی خراپ و فكری بێ ساحێب دێتە
مێشكە بچوكەكەمەوەو خۆم بە بارو ئەرك ئەزانم بەسەر
خوشكەكانمەوە  .دوێنێ شتێكی لەم شێوەیەم بۆ "كاژین"
دركاند  ،بەاڵم لەبەرمبەردا ئەو سەد ماچی كردم و لە
دوێنێوە هەتا ئێستا ،نزیكەی هەزار ماچی تری كردووم .
من نازانم ڕەحم و خۆشەویستی ئەم خوشكانەم لەم ماڵەو
بەتایبەت لەدڵیاندا ،بەچ شێوەیەك

جێگای بۆتەوە .

خوشكەكانم  ،یەك لە یەك بەڕەحمترن و كۆچەرە لەم
نێوانەدا گەشتۆتە "لوتكە"  .ئازیزان خوشكی گەورە "نیعمەتە"
ئەگەر تۆش ویستت  ،وەك من لەڕەحم تێبگەیت  ،خوشكە
گەورەكەت بدوێنە  .كۆچەرە ڕەحمەكەی تێكەڵی حیكەمەت
و هونەرەكەی كردووە  ،نەك بۆمن بەڵكو بۆتەواوی
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بوونەوەر ئاوایە  .ئەو كۆمەڵێك پشیلەی هەیەو منیش هیچ
زانیارییەكم دەربارەی ئەو پشیالنەی ئەو نیە ! .هیندە نەبێ
دوێنێ پشیلەیەك لەپشیلەكانی ئەو  ،بەدەستی كاژینەوە بوو
 .كاژین هێنابووی بۆ ژوورەكەی من و گوایە پێشتر من ئەو
پشیلەیەم خۆش ویستووەو دەیانجار ماچم كردووە  .كاژین
ئەیوت  :تۆ كاتێ

پشیلەكەت ماچ ئەكرد

ئەتووت :

لەبەرئەوەی یەك ڕووت هەیە  ،گرنگ نیە بەالمەوە ئەگەر
حەوت ڕۆحیشت هەبێت  .كاژین لە گێڕانەوەی ئەم
هەموو یادەوەرییانەی "من" بەئاگایەو  ،ڕۆژانە دەیان بابەت
و یادەوەری من لەگەڵ خۆی دا ئەگێڕێتەوەو بەجۆرێك
هاتۆتە ناوخوێنمەوە

هەندێجار هەست ئەكەم

دەمێكە

ئەیناسم  .خوشكەكانم هەرێكێكیان تێكەڵەیەكن لەهەست و
سۆز و بەرپرسیاری  .هەركاتێ بزانن خەیاڵێك ئەمباتەوە،
بەوردی سەیرم ئەكەن و  ،چاوەڕێی ئەوە ئەكەن  ،شتێكیان
بۆ

باسبكەم دەربارەی ڕابردوو  .بەاڵم تەنها خەیاڵ

ئەمباتەوەو هیچ شتێك دەربارەی ڕابردووی خۆم و
خوشكەكانم نازانم  .كاژین لە هەموویان زیاتر  ،یادەوەری
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و ژیانی ڕابردووم بۆ ئەگێڕێتەوە  .كاژین ئەو ڕۆژەی ،
كاتێ بە تەواوی تێئەگات و ئەزانێ حاڵم باش نیە "لەیەك
كاتدا" بەتایبەت لەوبەیانییەدا  .گوایە بە بێدەنگی و سێ جار
لەسەر یەك مۆڕەم لێكردوە  .پاشان دوای ئەوەی ویستومە
بڕۆمە دەرێ  ،هەستی

بەشتێ كردووەو دواتر ڕێگای

لێگرتووم  .گوایە ئەوكاتەی ڕێگای لێگرتووم  ،من پێموتووە
 :تۆ كێیت ؟ .لەڕاستیدا ئەمە ڕووی داوەو  ،خودی خۆم
بەكاژینم وت  ،تۆكێیت  .ئەوكاتە لە كەسێكی تازە لەدایك
بوو ئەچوم  ،هیچ شتێكم دەربارەی ڕابردوو نەئەزانی و
مێشكێكی ساف  ،وەك هاردێكی فۆرماتكراوم هەبوو  .ئێستا
كاتێ یادی ئەوساتە ئەكەمەوە  ،هەفتەیەك زیاتر تێپەڕیووە
بەسەر ئەو ڕۆژەداو كۆی تەمەنیشم لەو هەفتەیەدا بۆ یاد
ئەكرێتەوە  .ئەوكاتە دوای ئەوەی كاژین  ،هەندێ پرسیاری
لێكردم  ،من هیچ شتێكم جواب نەدایەوە  ،تەنها ئەوە نەبێت
 ،كاتێ پێمووت :تۆ كێیت ؟ .بۆیە كاژینیش لەوكاتەدا ،
تەلەفۆنی بۆ دوو خوشكەكەی ترم كردو  ،دوای چەند
كاتژمێرێك  ،دەستبەجێ منیان گەیاندە خەستەخانە .
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ئەوكاتەی كەبردیانمە خەستەخانە  ،ئاگام لەهەندێك كەس
بوو  ،كاژینیان بە دكتۆرە بانگ ئەكرد  .هەرچەندە ئەو تازە
دەرچووش بوو  .بەاڵم ڕێزێكی زۆرو  ،تایبەتیان بۆ ئەنواند.
ئەمە لەكاتێكدا بوو  ،چەند كەسێكیش لەهەمان خەستەخانە
 ،دیاربوو من ئەناسن و بەو ناوەوە بانگیان ئەكردم ،
كەخوشكەكانم بانگم ئەكەن  .ناخۆشترین ڕۆژی من ئەو
چركەیە بوو  ،كاتێ باسی نەتیجەیان ئەكرد  ،گوایە
"یادەوەریم" هاوكاریم ناكات و خەیاڵدانم خاڵی و پەتییە
لەڕابردوو  .ئەمە لەكاتێكدایە  ،پێش ئەوەی بمهێنن بۆ
خەستەخانەكە لەماوەی یەك كاتژمێردا  ،بە حساب ! .لە
ماڵەوە و لە ماوەیەكی كەمدا "سێ جار" نانم خوارد  .هەستم
ئەكرد خەمڕەوێنترین بوونەوەری سەر ئەم زەمینە "منم"
لەبەرئەوەی خاوەنی مێشكێكی ساف و عەقڵێك بووم  ،كەپێم
وابوو  ،ئەو عەقڵەی من خاوەنیم "لەلوتكەی كەرێتی"دایە .
من ئەوكاتەم لەبیرە كاتێ لەسەرچەرپاكەم
بەئاگا هاتم و پاشان

هەستام و

لە خەوێك

دواتر ،لەئاوێنەكەی

بەرامبەرم خۆمم بینی  .چ هەستێكم هەبوو ئەوكاتە !.
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لەڕاستی دا هەستێك كەوتەنی نیەو بە پێویستی
بەتەواوی

نازانم

بیگێڕمەوە  .لەبەرئەوەی پەیوەندی بەنا

هۆشیارییەوە هەیە  ،وەك ئەو ئاژەڵەی دوای لەدایك بوونی
و بەچەند چركەیەك پێ ئەگرێت و دوای چەند خولەكێكیش
 ،بەخراپی برسی ئەبێت !.
بەهەرحاڵ  ،نازانم

بەچ

شێوەیەك كۆی

ئەو ساتە

بگێڕمەوە گوایە "سروشتێكی نامۆیی" تەواوی بوونمی
داگیركردوەو هیچ كەس و تەنانەت خۆشم تیا نەناسیوەتەوە
 .من ئەترسم لەگێڕانەوەی ئەو"چركە"یەدا  .توشی شكستی
گێرانەوەببم  ،بۆیە بۆم پێناسە ناكرێت و توانای ئەوەم نیە
 ،ساتی پێش ئاگادار بوونەوەم لەسەر چەرپاكە ،چی ڕووی
داوە  ،یان شەوەكەی چ خەونێكم دیووە  ،یان ئەو هۆكارە
"چی" یە وایلێكردم بەمشێوەیەبم  .لەڕاستی دا نزیكەی
هەفتەیەكەو

بگرە زیاتریشە  ،خوشكەكانم نایەڵن بچمە

دەرەوە  ،ئەوان بەردەوام لە ژوورەكەمن و  ،تەنانەت كاژین
بەشەویش ژوورەكەم جێناهێڵێ و چەرپاكەی خۆی جووت
كردوە لەچەرپاكەم و لەسەر سەرینەكەی من  ،سەردائەنێت
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و بەدرێژای شەو  ،ڕابردووی من  ،لەگەڵ خۆی و
خوشكەكانم و هەندێجار ئەوكەسانە ئەگێڕێتەوە كەهاوڕێ
و دۆست و پەسەندكراوی من بوون  .كاژین بەردەوام قسەم
بۆ ئەكات و كەمێك پێش ئێستا لەگەڵ كچێكدا گوایە ناوی
"ڕۆژان"ە  ،باسی

بابەتێكیان ئەكرد  ،كەپەیوەندی

ڕاستەوخۆی بەعیشقێكی مەزن و دراوسێیەتێكی دێرینەوە
هەیە  .كاژین ئەیوت  :ئەوە ڕۆژانە "ڕۆژانی خۆشەویستت"
منیش هەستم ئەكرد  ،دڵم خراپتر ئەئاوسێ و هیچ شتێكیش
تێنەئەگەشتم  ،لەو باسانەی كەكاژین ئەیكردن  .ڕۆژان
چاوەكانی "تەڕ" بوبون  ،لەوەئەچوو هەریەكەم ڕۆژ  ،كاژین
هەموو شتێكی بۆ گێڕابێتەوە  .بۆیە ئەو ڕۆژەی  ،لەگەڵ
هەرسێ خوشكەكەمدا كە كوڕێكیشیان لەگەڵ بوو بەناوی
"عەباسی میتافیزك" كاتێ لە عیادەی دكتۆرەكە گەڕاینەوە
 ،لەماڵی خۆمان چاوم بەوڕۆژانە كەوت  ،بێ ئەوەی هیچ
زانیارییەكم دەربارەی هەبێت  .بەاڵم ئەمڕۆو كەمێك پێش
ئێستا  .كاژین هەموو شتێكی دەربارەی "ڕۆژان" پێوتم ،
بێجگە لەوەی هەستم بەئاوسانی زیاتری دڵم ئەكرد ،
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هەندێجار

پێكەنینیشم

ئەهات  ،ئازیزان چ كارەساتێكە

"مرۆڤ" بەئێشی خۆی پێبكەنێت!.
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2

ساڵێك پێش لەبیرچونەوەی یادەوەرییەكانم

بەیانی دوای ئەوەی لەگەڵ "خوشكەكانم" نانی بەیانیم
خوارد  .لەگەڵ كاژین كەئەوكاتە "من" بەچاو "پشیلە" بانگم
ئەكرد ،ڕۆشتین بۆ خەستەخانەو بەتایبەت چوینە بەشی
"مێشك و دەمار" .كاژین لەوێ تازە دامەزرا بوو  ،ئەو
ڕۆژە ئەیویست  ،شوێن و پێگەی خۆیم نیشان بدات  ،لەوێ
بەچ جۆرێك  ،وەك سەرەتایەك ئەرك و تێڕوانییەنەكانی
جێ بەجێ ئەكات  .لەڕاستی دا كاژین  ،بێجگە لەوەی
دوانەی یەك سك بووین  .لەدەرەوەی سكیش  ،بەبێ یەك
 ،كاتمان بە باشی تێپەڕ نەئەكرد  .ئەو زۆر سوعبەت چی
بوو  .هەمیشە ئەیوت "من" پێنج خولەك لە تۆ گەورەترم
و ئەبێت لەم كارەدا بەقسەم بكەیت  .هەمیشە ئەم قسەیەی
ئەكرد  ،ئەمە لە كاتێكدابوو هەندێجار بە قسەیم نەئەكردوو
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 ،ئەویش بە"دڵ" پێئەكەنی  .ئەو بەیانییە دوای ئەوەی نانی
بەیانیمان خوارد  .سەردانی نەخۆشخانەو بەتایبەت بەشی
"مێشك و دەمارمان كرد" كاژین
پێئاشناكردم و

زۆربەی كارمەندەكانی

پاشان "باجی" قاوشەكەی پێناساندم .

وادیاربوو ئەو باجی یە  ،كاژینی خوشكمی زۆر خۆش
ئەوێت  .لەبەرئەوەی كاژینی خوشكم بە خاتوون  ،ناوی
ئەو باجییەی ئەبردو وەك سەرجەم كارمەندەكانی تر ،
بە"باجی" ناوی ئەو خاتوونەی نە ئەهێنا  .لەو ساتەدا
كۆمەڵی شتی نوێم بۆ دەركەوت و ڕوونبۆوە  .وەك چۆن
"عەباسی میتافیزك" هەموو جارێك پێی ئەوتم  .لە ڕاستی دا
عەباسی میتافیزك  ،هەندێجار بەناوی "عەباس عەبوس"
بانگی ئەكەن  .لەبەرئەوەی زورجار باسی حەقیقەت ئەكات
و

وەك و ئاشكراشە هەركەسێكیش لە وتنی "حەقیقەت"

نزیك بێتەوە  ،ڕەزایەكی گران و هەندێجار قورسی هەیە .
عەباس  ،هاوڕێی لەمێژینەی منەو لەقۆناغەكانی سەرەتایی،
ناوەندی  ،ئامادەیی پێكەوەبووین و دوای ئامادەیی ئەو
"فەلسفە"ی هەڵبژاردو منیش "ئایتی"  .ئەو هەمیشەو ئێستاش
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پێم ئەڵێ و پێی ئەوتم "ئەشێ تەنها وشەیەك گۆڕانێكی ڕەها
 ،لە تەواوی خویەكی ڕێژەیی دا دروست بكات"  .ئەو
مەبەستی ئەم قسەیەی كاژینی خوشكم بوو  .كەچۆن
بەووتنی "خاتون" لەجیاتی "باجی" خۆی

لەدڵی ئەو

پاككەرەوە بەڕێزەدا خۆشەویست كردووە  .لەمبارەیەوە
سودێكی زۆرم لەبۆچون و شیكردنەوەو لێكۆلینەوەكانی،
عەباسی میتافیزك بینیووە  .زورجار دەچمە كۆڕەكانی و
گوێبیستی بیروڕا ڕاستەوخۆكانی ئەبم دەربارەی "ڕۆح،
یان بوون و نەبوون"  .لە ڕاستی دا عەباسی میتافیزك ،
عەباسی هاوڕێم  ،عاشقێكی سەرسەختی چوارینەكانی خیام
و "دەمەتەقێكانی" ئەفالتونە .
ئەو بەیانییە كاتێ كاژین زوربەی كارمەندەكانی بەشی
"مێشك و دەمار"ی پێناساندم  ،وتم  :ئەڕۆم  ،بەاڵم كاژین
نەیهێشت و دواتر تەلەفۆنی بۆ "ڕۆژان" كردو پێیوت كەبێت
بۆئێرە  .لەڕاستی دا "ڕۆژان" خۆشەویستی یەكەمین و
دواهەمینی منە ! .ئەو دراوسێمانەو نزیكەی حەوت ساڵە
یەكترمان خۆش ئەوێت  .دڵی ئەوەندە نازكە نەیتوانی
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"پزیشكی گشتی" بخوێنێت و تەواوی بكات .لەبەرئەوەی
كاتێ لەو كۆلیجە ناوی هاتەوە  ،دوای ئەوەی چەند
مانگێكیش خوێندی  ،پاشان لە كاتی پرۆڤەو "توێكاری"
بۆمردووەكان و

وانە خوێندن

بەشێوەیەكی

عەمەلی

هۆشیاری لەدەست ئەداو  ،ئەمە بووە هۆكاری ئەوەی ،
لەوبەشە گرنگەی ژیان دوور بكەوێتەوە  .ئەو دڵێكی نازك
و ناخێكی ناسكۆڵەتری هەبوو  .هەمیشە ئەوەشی ئەزانی
 .بەاڵم بەگوێرەی بلیمەتییەكەی ناوی لەوبەشە هاتبوەوە
 ،بۆیە

ئەیویست بە قسەی دڵی نەكات و خۆی

لەو

تاقیكردنەوە قورسەدا تاقی بكاتەوە  .دەیانجار بوراوەتەوەو
پاشان بەمنی وتووە كە كۆڵ نادات و ئەمجارەش بەقسەی
دڵی ناكاتەوەو بەردەوام ئەبێت  .ڕۆژان بەدەست خۆی
نەبوو كەوای لێدەهات  .بەڵكو دڵی بەوشێوەیەی لێئەكرد
كەئەبوو

لەمبارەیەوە

هەموو جارێ پێم ئەوت  :تۆ

ترسنۆكی  .ئەو دوای ئەوەی پێئەكەنی  ،پێی ئەوتم  :وانیە
بەڵكو لە ناكاو واملێدێ  .لە ڕاستی دا من ئەمزانی  ،دڵ و
عەقڵی

چی تیایە  .دەیانجار
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پێموتووە ،تۆ

بەرگەی

ئازارەكانی مرۆڤ

ناگریت  ،ئێستا چۆن ئەتوانی ببیتە

دكتۆرە  .دەیانجار پێموتووە  ،دكتۆری هەندێجار "پێویستی
بە دڵێكی

وەك

بەرد" هەیە  .دەیانجار

باسی دڵ و

خورپەكانی  ،باسی دڵ و السارییەكانی  ،باسی دڵ و
نەگبەتییەكانیم

بۆ كردووە  .بەاڵم ئەو  ،كۆڵی نەئەداو

پاشان بەناچاری  ،لە پزیشكی

گشتییەوە

بۆ پزیشكی

دەرمانساز خوێندنەكەی بەئاكام گەیاند  .ئێستا
پزیشكی دەرمانسازەو

هەندێجار

ئەم باسەم

ڕۆژان
لەال

ئەكاتەوەو بەسوعبەتەوە ئەڵێ  :بەس نەبوو بەقسەم كردی
 ،ئەگینا هەموو ڕۆژێك

ئەبورامەوەو

چارەسەر ئەگەڕام  .ڕۆژان ئەوەندە

پاشان خۆم بۆ
تێگەشتووە

هیچ

جیاوازییەك نابینم كە پێچەوانەی بیرو باوەڕی  ،بیست و
چوارساڵەی تەمەنی من بێت  .هەرچەندە ڕۆژان ،هاو
تەمەنی منە  ،بەاڵم هەردووكمان بڕیارمانداوە لەتەمەنی
"بیست و هەشت" ساڵی دا زەواج بكەین  .ئەم فكرەیە
فكرەی هەردووكمانەو

لەڕاستی دا

یەكەمجاریش من

پێشنیارم كرد  .بەاڵم لە دواجاردا هەردووكمان كۆك بووین
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لەسەری  .هەرچەندە سەرەتا دایكی ڕۆژان ئەیوت با
لەتەمەنی بیست و پێنج ساڵی دابێت  ،واتە ساڵێكی تر .
بەاڵم دواتر ئەویش ڕازی بوو كە لە بیست و هەشت ساڵیدا
ئەو كارە بەئەنجام بگەیەنین  .دایكی ڕۆژان "مامۆستا سیما"
كەسێكی تێگەشتووە  ،كەسێكە مامۆستای من و كاژین و
مامۆستای

ڕۆژانیشە  .ئەو ئێستاش

ئەو

قوتابخانە

سەرەتاییە كە چەند مەترێك لەماڵی ئێمەو خۆیانەوە دوورە
 .بەوپێیەی

دەمێكە

مامۆستایە دەیانجار

پۆستی

بەڕێوبەرییان بۆ پێشنیار كردوە  ،بەاڵم نەیویستووەو
حەزی كردوە لەبوارەكەی خۆی دا كەمامۆستاییە  ،پەرە
بەتواناو ئەندێشەی قوتابییەكانی بدات .
ئەو ڕۆژە كاژین نەیهێشت بڕۆم  ،هەتا دەوامەكەی تەواو
بوو  ،هەرچەندە

مانگێك ئەبوو لەوێ

وەك تازە

دامەزراوێك دەوامی ئەكرد  .بەاڵم هەستم ئەكرد هەموویان
خۆشیان

ئەوێت و

بەقسەو

ئەو

كردەوەكانی

كە

هەردوكیان هاوشێوەی یەك بوون  ،سەرنجی هەمووانی
بۆخۆی

پەیوەست كردبوو  .ئەو نەیهێشت بڕۆم هەتا
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دەوامی تەواو بوو  ،كاتێ دەوامەكەشی تەواو بوو "ڕۆژان"
هاتوو ،هەرسێكمان پێكەوە چوینە دەرەوە  .كاژین ئەیوت
ئەچین بۆ بازاڕو  ،ڕۆژانیش هەمان قسەی ئەكرد .
لەڕاستی دا من  ،حەز لەوەناكەم لەگەڵ كچاندا بچمە بازاڕ
 .بەاڵم بڕواشم بەوە هەیە " ،هیچ كەسێك لە سەبر تێناگات
 ،ئەگەر لەگەڵ كچێكدا نەچێت بۆ بازاڕ ! .هەرچۆنێك بوو
ڕازییان كردم بچین بۆ بازاڕ  .بەاڵم سەرەتا من ویستم
بچینە دوكانەكەم  .لەبەرئەوەی  ،من دوكانێكم هەبوو كە
كاری فرۆشتن و چاككردنەوەی كۆمپیوتەر و  ،بواری
نێتۆركین و  ،كامێرای چاودێرم تیا ئەكرد  .دوكانەكەم
لەسەر شەقامێكی گشتی بوو  ،نزیك مەڵبەندی كوڕو كچە
پەشیمانەكان  ،ئەو مەڵبەندەی "كۆچەرەی خوشكم" وانەی
یۆگای تێكەڵ بە حیكمەتەكانی خۆی  ،بەو كچ و كوڕانە
ئەوتەوە كە هۆگریان بۆ ئەو هونەرو مەشقە هەبوو .
كۆچەرەی خوشكم  ،هەتا بڵێی لێبوردەو لەسەر خۆبوو .
گوێی بەقسەو قسەڵۆكی خەڵك نەئەدا  ،كاتێ باسی قەیرەیی
ئەویان ئەكرد  .لەڕاستی دا كۆچەرە  ،بەهیچ شێوەیەك
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بڕوای بەوشتە
مەرحەلەیەو

نەبوو  ،گوایە "تەمەنی نائومێدی"

هەندێك لەو كچانە ئەگرێتەوە كەهەندێكیان

بیروڕای خۆیان هەیە دەربارەی و  ،هەندێكیشیان پەیوەندی
بەڕەوتەكەوە هەیەو چارەنوس سازە! .ئەو بە قسەی خەڵكی
بێت قەیرەیەو چیتر كەس داواكاری ئەو ناكات  ،مەگەر
ڕێكەوتێك دروست بێت  .ئەمە لە كاتێكدایە و من ئاگام لێیە
كە كۆچەرەی خوشكم  ،هەرگیز گوێی بەم "قسە خۆش و
بۆشانە" نەئەدا  .من هیچ كاتێك ئەو باسەم النەئەكردەوە،
لەبەرئەوەی  ،ئەو خوشكە گەورەیەم ئەوەندە كەسێكی
تێگەشتوبوو كاتێ خۆم بەراورد ئەكرد بەو  ،لەبەرامبەردا
ئەبوومە كەسێكی مناڵی "پۆلەكانی سەرەتایی"  .كۆچەرە
هەمیشە لەدڵمایە  ،چاكەی

ئەو بەسەر من و دوو

خوشكەكەی ترمەوە  ،زیاد

لە پێویستەو  ،ئەوەی ئەو

بۆئێمەی كردووە  ،دایكیشمان

بمایە بۆی نەئەكردین.

لەڕاستیدا "كۆچەرە" دایكی دووەمی من و خوشكەكانمەو ،
پاشان مامۆستاو ڕێبەری زۆرێك لەو كەسانەشە كە لە
مەڵبەندەكەی "سود لە حیكەمەتەكانی وەرئەگرن" .
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نازانم بەچ شێوەیەك باسی كۆچەرە بكەم  ،ئەو بەتاقی
تەنها  ،دوای ئەوەی دایك و باوكمان لە ڕێگەی كارەساتی
هاتوچۆوە گیان ئەسپێرن  .من و هەردوو خوشكەكەی ترم
 ،بەمشێوەیە پەروەردە ئەكات كەهەین  .بەبیرمدا نایەت
دایك و باوكم بینیبێت  ،لەبەرئەوەی ئەو كاتەی ئەوان
گیانیان سپارد  ،من و كاژین كە دوانەبووین  ،تەمەنمان لە
نێوانی سێ ساڵ بۆ چوار ساڵ ئەبوو  ،هەرچی كۆیاری
خوشكیشمە ئەو شەش ساڵ لەمن و كاژین گەورەترەو
باوكم و دایكمی بەباشی لەبیرە  .بەاڵم كۆچەرە لەوكاتەدا
كە باوكم و دایكمی تیا كۆچ دەكات  ،تەمەنی نزیكەی نۆزدە
ساڵ ئەبێت و لەودەمەشدا  ،خوێندكاری قۆناغی یەكەمی
كۆلیژی پزیشكی دەبێت  .بۆیە دوای كارەساتەكەی ماڵی
ئێمە  ،ئەو خوشكە جوان و چاوپشیلەیەم  ،دەرس و
دەورەكەی ئیهمال ئەكات و  ،هەموو ژیانی خۆی تەرخان
ئەكات

بۆپەروەردەو

بەخێوكردنی ئێمە  .بەبڕوای من

"كۆچەرە" بێجگە لەوەی "حەكیمەیە" كچێكی مێژویشەو
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هەتا دڵ و دەرون و خەیاڵدان و مێشكی من مابێت  ،بۆ
یەك ساتیش "ڕێك بۆ یەك سات" لەیادی ناكەم.
ئەو خوشكە دەگمەن و بێ وێنەیەم ئێستاشی لەگەڵدابێ ،
شەوانە دێتە ژوورەكەم و ئەگەر سەرمام بێت دامئەپۆشێ
و  ،ئەگەر گەرماشبێ فێنكم ئەكاتەوە  .ئەو هەمیشە بۆ
خۆشبەختی من و "خوشكەكانم" هەوڵی جدی

ئەیات و

تەنانەت ئاگام لێبووە  ،چەندین جار بەقسەی دڵی خۆی
نەكردوەو

بەمێشكی جواڵوەتەوە .كۆچەرەی حەكیمە ،

ئەگەر بەراورد بكرێ بە كەسانی  ،ئێستاو جاران و
داهاتووش  ،ئەو یەكێك نابێت لەوان و هەمیشە ئەو كەسە
ئەبێت كە"كۆچەرە" خۆیەتی  .ئەو كاتێ قسە ئەكات  ،هەست
ئەكەم خڕۆكەكانی خوێنیشم بەقسەی ئەكەن  .هیچ كاتێ
نەبووە  ،دوای قسەكردنی ئەو  ،دواتر بۆ سوچێك نەگەڕێم
"بۆ بیركردنەوە"  .هەندێجار عەباسی میتافیزكم بەبیرمەندو
هەڵكەوتەی زەمەنێك زانیووە  ،بەاڵم كۆچەرەم زیاتر لەو
مانایە بینیوەو نەمتوانی وە و بەشایەنیشم نەزانی وە ،
بەراوردی لە گەڵ كەسی تردا پێبكەم  .عەباسی هاوڕێم ،
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خودی خۆی ئەم ڕاستیە ئەزانێ  .ئەو لە مناڵییەوە هاوڕێی
منەو كاتێكیش فەلسەفەی خوێند  .دوای ئەو هەموو خوێندن
و لێكۆلینەوەو تێڕامانە  .هێشتا خۆی

بە خوێندكارێكی

كۆچەرە ئەزانێ  .عەباسی هاوڕێم  ،زۆركات لەمەڵبەندی
كوڕو كچە پەشیمانەكان  ،الی كۆچەرە بەسەرئەبات  .ئەو
دانئەنێت بەوەدا "ئەوەی كۆچەرە فێری كردووە  ،لەهیچ
خانەو زانكۆ و مەڵبەندەكانی تری توێژینەوە نیە"  .عەباس
دانبەوەدا

ئەنێت " ،كۆچەرە" كەسێك نیە لە ئێمە  ،ئەو

خەیاڵدانێكی قوڵ و سەبرێكی عەجیبی هەیە دەربارەی
"كۆی بوون" عەباس ئەوڕۆژە ئەیوت  :كۆچەرە سوكراتە
 ،لەبەرئەوەی سوكراتیش هیچ ڕستەیەكی نەئەنووسی بەاڵم
كتێبی ژیانی ئەو " هێندەی ساڵەكانی  ،تەمەنی كۆچەرە
قەبارەكەی بوو"  .عەباسی میتافیزك  ،كەسێكی لێو بەخەندەو
ڕووخۆشە  .بەاڵم كاتێ باسی بوون و نەبوون ئەكات ،
خەڵك پێی ئەڵێن " عەباس عەبووس" لەبەرئەوەی شێوازی
فەیسی ئەگۆڕێ و وەك ئەو كەسانەی لێدێ  ،كاتێ توڕە
دەرئەكەون و هەوڵئەدەن شتێك بشكێنن  .من لەمبارەیەو
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دەیانجار ئەو پرسیارەم لەعەباس كردوە ،كە بۆچی لەكاتێ
شەرحكردنی

بابەتێك

دەربارەی "بوون" ڕووخساری

بەوشێوەیەی لێدێ  .عەباس لەوەاڵمدا ئەیووت  :یەكێكم
پێبڵی  ،ڕووخساری نەگۆڕێ  ،كاتێ حەقیقەتێك ئەبینێ و
ئەیەوێت ڕوونی بكاتەوە  .پاشان یەكێكی ترم پێبڵی  ،باسی
"حەقیقەت" بكات و ڕەزای قورس نەبێت .
ئەوانەی من ئەیان ناسم و لێیان تێگەشتووم "كۆچەرە"
بەمشێوەیە ئەبینن  .هەرچەندە من لەڕوانگەی كەسەوە
كۆچەرەی خوشكم هەڵناسەنگێنم  .بەاڵم پێویستە ئەوە بڵێم
 ،ئەو كەسەی

قوربانی ئەوەی دا  ،واز

لەدەرس و

دەورەكەی بهێنێت و  ،ئێمە بەمشێوەیە لێبكات كەهەین .
كەسێك دوای ئەوەی ئێمەی لەخەمی مناڵی ڕەخساند  ،ئێستا
لەخەمی گەنجیماندایەو

لەداهاتووشدا نازانم

لە خەمی

چیتردا ئەبێت ! .ئەوەندەی من تێبگەم و بیرملێكردۆتەوە
"كۆچەرە دەگمەنە" كۆچەرە كەسێك بەباشی و بەقەبارەی
خۆی لێیتێئەگات  ،النی كەم پەنجا ساڵ "ڕێك پەنجاساڵ" لە
سوچێكدا بیری كردبێتەوە  .هەریەك لەمن و خوشكەكانم ،
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هەموومان "كۆچەرە" ناوی بۆهەڵبژاردوین  .من ئێستاش
نازانم  ،بۆچی ناوی "زەمەن"ی بۆمن هەڵبژاردووە  .هەروەك
چۆن نازانم "خوشكەكانم  ،كاژین و كۆیار" ئەو ناوانەی تری
بەچ مەبەستێك هەڵبژاردووە  .جارێكیان ئەو پرسیارەم
لێكرد  .ئەو شتێكی وت  ،بەاڵم ئەم عەقڵە بچوكەی من
توانای ئەوەی نەبوو لێیتێبگات  .بەهیچ شێوەیەك نازانم ،
ناونانی من بە"زەمەن" لەالیەن "كۆچەرە"ی خوشكەمەوە  ،چ
مەبەست و فكرێكی لە پشتەوەیە  .یاخود ناونانی "كاژین" و
"كۆیار" لەوسەردەمەدا  ،ڕەنگە بۆمەبەستێكی دوور بیری
لەواتاو دەرهاویشتەكانی ئەو ناوانە كردبێتەوە  .هەرچەندە
كۆچەرە خۆی  ،دایكی دایكم ناوی ناوە  ،واتە نەنكم ،
لەوەئەچێت باوكم "ڕزگار" دایكم "نەرمینە" هیچ

ڕۆڵێكی

ئەوتۆیان لەناونانی مناڵەكانیاندا نەبووبێت  .وەكو كۆچەرە
و هەندێجار كۆیار ئەیگێڕێتەوە  .باوكم و دایكم "ڕزگار و
نەرمینە" دوای ئەوەی مناڵی یەكەمیان لەدایك ئەبێت  .واتە
كۆچەرە  ،تانزیكەی دەساڵ و نیوو  ،هیچ مناڵێكی تریان
نابێت  .كاتێكیش دایكم سكی بە"كۆیار" ەوە ئەبێت  ،بێئەوەی
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بزانن كوڕە یان كچ  ،كۆچەرە قایلیان ئەكات  ،ناوی بنێن
"كۆیار"  .دوای نزیكەی شەش ساڵی تریش  ،كاتێ دایكم
سكی ئەبێت  ،بەمن و كاژینەوە
ڕووخسارو ڕۆشتنەكەی

"كۆچەرە" بەشێوازی

دایكمدا دەزانێ "دوانە" یەك

لەسكی دایكمدایەو بڕواشی كردوە  ،كوڕو كچبن  ،بۆیە
لەو كاتەدا  ،ناوی من "زەمەن" و ناوی خوشكە هاوتەمەنەكەم
"كاژین" پێشنیارئەكات  .وەكو كۆچەرە بۆمان ئەگێڕێتەوە
 .باوكم "ڕزگار" و دایكم "نەرمینە" پێش لەدایك بوونی
كۆچەرە  ،گوایە ناكۆكییەكی زۆر لەنێوانیاندا تەشەنەی
كردبوو  ،بەاڵم دوای لە دایك بوونی "كۆچەرەی حەكیمە"
ئەو ناكۆكیانە

هەروەك تۆز "با"ی

كۆچەرە

كردنەوەو  ،هیچ هێزێكیش نەیتوانی

باڵوی

ناكۆكییەكانیان

كۆبكاتەوە  .ئەم باسە "نەك بەتەنها كۆچەرە" بەڵكو مامەم
و ئامۆژنم و هەندێك لەخاڵەكانم دەیانجار بۆمنیان شی
كردۆتەوە .
كۆچەرەیەك دایكی دایكم  ،واتە نەنكم ناوی نابێت و پاشان
كۆچەر ناوی ئێمەی هەڵبژاردبێت  ،ئەبێ
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چ شتێكی تر

لەنەنكمەوە بۆ ئێمە درێژ بوبێتەوە  .لەڕاستی دا "چاوە
پشیلەییەكانمان" وەك و ئەگێڕنەوە  ،لە نەنكمەوە بۆ دایكم
 ،لەدایكیشمەوە بۆ من و خوشكەكانم  .وەك ئیرس ئەم
جۆرە تایبەتمەندیەمان

لە ڕەنگ و قەبارەی چاو بۆ

بەجێماوە  .من بیرمدێ

جاران كەمناڵ بووم  ،مناڵنی

گەڕەك ناوی ماڵی ئێمەیان ناونابوو "ماڵی چاوپشیلەكان"
هەرچەندە كۆچەرە بەبەردەوامی پشیلەی بەخێو ئەكرد ،
بەاڵم بەخێوكردنی ئەم پشیالنە هیچ پەیوەندییەكی بە
نازناوی "چاوەكانمان"ەوە

نەبوو  ،بەڵكو ئێمە

بەوە

ئەناسریانەوە  ،چوار كەسین و هەرچوارمان "چاوەكانمان"
وەك پشیلە خومارو تەڕو تارە .من هیچ كاتێ بەبیرمدا نایە
 ،بێجگە لە"كاژین" هیچكام لەخوشكەكانم "بەچاوپشیلە" بانگ
كردبێ  .ڕەنگە لەتەمەنی مناڵیمدا ئەو نازناوەم وتبێ  ،بەاڵم
بیرم نایە  ،بەس

بە كۆچەرە ناوێكی خۆش ئەلكێنم

بەناوەكەیەو هەندێجار پێی ئەڵێم "كۆچەرەی حەوت برا"
لەڕاستی دا " كۆچەرە" زۆری پێخۆشە كە بەو شێوەیە بانگی
ئەكەم  .هەرچی كۆیاری خوشكیشمە
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بەتەنها

قوتابخانەیەكی تایبەتەو  ،من زمانی "ئاماژە" لەوەوە فێربووم
 .ئەو لەمەڵبەندی"نابیستەكان" دەوام ئەكات و بە جارێك
پشتی كردۆتە"كەسە چەنەبازەكان"

 .كۆیار

لەهەموو

شتێكی من تێئەگات ،هەركاتێ ئەگەر شتێكم بوێت ،پێش
ئەوەی قسە بكەم  ،بەچاوە جوانەكانی سەیرم ئەكات و
پاشان ئەڵێ  :هیچ مەڵێ "ئەزانم ئەڵێی چی"  .ئەو بێجگە
لەوەی زمانی ئاماژە ئەزانێت  ،لەشێوازی جوڵەی "بیلبیلەی
چاو"و تروكانی "پێڵوەكان"دا زانیارییەكی ئەوتۆی هەیە "كە
وتەنی" نیەو ناتوانم بەتەواوی ڕوونی بكەمەوە .لەڕاستی دا
خوشكەكانی من  ،بێ وینەو دانسقەو ناوازەو قشتن !.
بڕوام بەوەهەیە هیچ كەسێك بێجەگە "لە من" خوشكی
وای نیە .زۆرجار "بوونی خوشكەكانم" بە

بەرەكەتێكی

ئیالهیانە دێتە بەرچاوم و پاشان باشتر ،

بیر لەخوو

ڕەوشت و تایبەتمەندیی خوشكە باشەكانم ئەكەمەوە .
"كۆیار" بێجگە لەوەی نزیكەی شەش ساڵ لەمن و كاژین
گەورەترە كەچی هەست ئەكەم  ،هەندێجار شەرممان
لێئەكات و پاشان ئەو ووتە بەناوبانگەی خۆیم بەیادا
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دێتەوە كاتێ ئەیوت" :خۆشەویستی ڕاستەقینە چەپكە گوڵێكە
 ،بەقردێلەی
بەناوبانگەی

بەستراوە" ئەم

ووتە

شەرم و

ڕێز

كۆیاری خوشكم  ،نزیكەی دەساڵە

بیری

لێئەكەمەوە  ،لەبەرئەوەی ئەوەندە "بەشەرمنی و بەڕێزی"
خۆی

وەك

قردیلەیەك  ،بەچەپكی دڵی من و

خوشكەكانمەوە گرێداوە  .هەتا

ئێستاش

ناتوانم

لە

دەرئەنجامەكانی ئەو بیركردنەوەیە تێبگەم لەبەرئەوەی
بەردەوام شەرمە زیاد لە پێویستەكەی ئەبینم  .ئەو وەك
كاژین سوعبەت چی نیە  .دڵی زۆر ناسكەو لەگەڵ دڵی
مندا یەك تۆزی فەرق نیە  .نازانم چۆن بووە  ،من و ئەو
دوانە نەبووین  .هەرچەندە گلەیم نیە كە لەگەڵ "كاژین"
دوانەین  .بەاڵم خاڵی هاوبەشم لەگەڵ "كۆیار" زیاترە وەك
لەگەڵ "كاژین"  .من و كۆیار  ،دڵمان وەك دڵی یەكتر لێ
ئەدات  .هەردووكمان
خەتیشمان لەخەتی

بەدەستی "چەپ" ئەنوسین و

یەكتر ئەچێت  .هەرچەندە بااڵمان

كەمێك جیاوازی هەیە بەاڵم تێڕوانینمان بۆ گریان  ،ئازار،
خۆشی و ناخۆشی  ،یەك تێڕوانینەو  ،هەرشوێنێك بە
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هەست منی لێبم  ،ئەوی لێیە  ،هەرشوێنێك ئەوی لێبێت منی
لێم  .خاڵە هاوبەشاكانی من و كۆیار "زۆرن"و تەنها یەك
شت لەیەكمان جیابكاتەوە "ئارامگرتنە" كۆیاری خوشكم
خاوەنی زۆرترین سەبرو ئارامگرتنە ،بەپێچەوانەوە من
زۆرجار

پەلەئەكەم و لەم ڕوانگەیەوە

ئەم جیاوازییە

بچوكەمان هەیە  .ناومنا "جیاوازی بچوك" بەاڵم لەڕاستی دا
"ئارامگرتن"

بەجیاوازی

بچوك

لە قەڵەم نادرێ .

لەبەرئەوەی ئارامگرتن خەونی گەورەی لەسەر بنیاد ئەنرێ
و ئەوكەسانەی لەئارامگرانن  ،هەمیشە كەسانێكی ویژدان
زیندوون  ،هەرچەند دڵیان لەكاتی ئارامگرتندا بەباشی
لێنادات  .بەاڵم لە ویژداندا هیچ كەسێك هێندەی ئەوان
مورتاح نابێت  ،كاتێ بەری ڕەنجی

ئارام گرتنەكەیان

ئەچننەوە  .كۆیار چەند تایبەتمەندییەكی تری هەیە " ئەو
كوڕێكی خۆش ئەوێت  ،لەو كوڕانەی توانای بیستن و
ئەمەی

قسەكردنیان نیە" جارێكیان
"كۆیار" نزیكەی شەش ساڵ
بەشەرمێكی زۆرەوە

پێوتم  .هەرچەندە

لەمن گەورەترە  ،بەاڵم

وەك هەمووجار  ،ئەم باسەی
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الدركاندم  .یەكەمجار "منی حۆل" بەنابەدڵییەوە وەاڵمم
دایەوە  ،لەبەرئەوەی بەشایەنی ئەوم نەئەزانی  ،بەاڵم دواتر
قایلی كردم  .كۆیار ئەوكاتە وتی  :لەبەرئەوە هەڵمنەبژاردوە
كەنابیست و الڵە  .بەڵكو لەبەرئەوە خۆشم ئەوێت "كە پیاوە "
!.
كۆیار واتێیگەیاندم كە "دونیا" پڕبووە لە كوڕ  ،بەدەگمەن
پیاوێك ئەبینی  .هەرچەندە پێشتر ئەم وتەیەو بەشێوازێكی
تر  ،لەسەر وێنەیەكی من و كاژین داڕشتنێكی تری بۆ كراوە
 .بەاڵم دڵنیام لەوەی كە"كاژین" بەسود وەرگرتن لەبیرو
ڕای كۆیار ئەم نوسینەی لەسەر وێنەكەی خۆم و خۆی
نوسی وەتەوە .
بەهەرحاڵ "خوشكەكانم" هەموویان بۆمن وەك یەكن ،
هەریەكێكیان بۆمن پشتن و بێ یەكێكیان هەست بە كەلێن
و ناڕەحەتی ئەكەم  .ئەو خوشكانەی من "كۆچەرە و كۆیار
و كاژین" بیلبیلەی چاو و خورپەكانی دڵ و هەناسەو
دەرونمن  .هەریەكێكیان بۆ من هەموو شتێكن و ئەتوانم
بڵێم خۆشبەخترین پیاو "خۆم ناونا پیاو" ڕاست ئەكەم  ،لە
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بەرئەوەی خوشكەكانم وام پێئەڵێن و درۆ لە دەمی
ئەوانەوە قەت داناكەوێت  .كەواتە خۆشبەخترین پیاوی ئەم
سەر زەمینە منم .
كاتێ لەگەڵ ڕۆژانی خۆشەویستم و كاژینی خوشكم لە
خەستەخانەكە

هاتینە دەرەوە  ،ئاگادارم كردبوونەوە ،

دەبێت لەپێشدا سەرێك لەدوكانەكەم بدەم لەنزیك
"مەڵبەندی كوڕو كچە پەشیمانەكان" بۆیە كاتێ گەشتینە
دوكانەكە "عەباسی میتافیزك" الی دوكانەكەم وەستابوو .
هەرچەندە پێشتر بەنامە ئاگاداری كردبووم كەلەوێ یە ،
بۆیە منیش پێشنیارم بۆ كاژین و ڕۆژان كردبوو  ،پێش
ئەوەی بچینە بازاڕ دەبێت سەرێك لە دوكانەكەم بدەم .
لەڕاستی دا "كاژینی خوشكم"

مەیلی بەعەباسی هاوڕێم

نەدەهات  ،هەرچەندە لەمناڵیەوە ئەیناسی  .نازانم بۆچی
عەباسی وەك هاوڕێی من خۆشنەئەویست  .هەمیشە كە
عەباس ئەهات بۆ ماڵمان و دواتر لە ژوورەكەی من
گفتوگۆمان ئەكرد  ،كاژین لەوێ ئامادەئەبوو  .كاژینی
خوشكم بە قسەكانی پێئەكەنی و دواتر
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كە عەباس

ئەڕۆشتەوە  ،بە شێوەیەك باسی عەباسی بۆ ئەكردم ،
گوایە نەفام و گێلە  ،لە مەسەلەیەك خۆی هەڵئەقورتێنێ ،
كە ئاسۆكانی  ،نادیارو تاریكن بۆ تێگەشتن  .هەموو
جارێك  ،دوای
دونیایەك

ئەوەی

نوكتەی

عەباس
لە سەر

ئەڕۆشتەوە  ،كاژین
ڕێزئەكردو

دواتر

بەڕووخسارە ئەنتیكەكەی پێئەكەنی  .زۆرجار گلەیم لە
كاژین ئەكرد سەبارەت بە عەباس  ،كە نابێت بەو شێوەیە
گاڵتەی پێبكات .بەاڵم كاژین سوور ئەبوو لە سەر
قسەكانی و دواتر ئەیوت  :كێ هەیە ئەو ڕووخسارە
عەبووسە نەبینێت و دواتر پێنەكەنێت  .كاژین بە مناڵیش
لەگەڵ عەباسی هاوڕێم نێوانی باش نەبوو  .لە یادمە
هەمیشە بەردی ئەگرتە عەباس  ،گوایە عەباس ئازاری
منی داوە  .ئەمە لە كاتێكدایە  ،عەباس بە هیچ شێوەیەك
 ،لەو ماوەیەداو لە ئێستاشدا  ،بۆ چركەیەك ئازاری منی
نەداوە  .بەاڵم خۆشەویستی خوشكەكەم بۆمن  ،دەیانجار
ئاستی پێویستی تێپەڕاندووە!.
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كاتێ

گەشتینە

دوكانەكەم  ،عەباسی میتافیزك

ڕووبەڕوومان هات و دواتر ساڵوی لێكردین  ،سەرەتا
نەمزانی عەباس ئیشی چی پێمە .بەاڵم دیاربوو دوای شەش
مانگی تر كۆڕێكی هەیە دەربارەی "ئەفالتون و خیام و شتی
تر " بۆیە لەئێستاوە دەعوەتم ئەكات و بابەتی كۆڕەكەشی
لەزەرفێكدا كە مەلزەمەیەكی بچوك بوو پێشكەش كردم
.
عەباسی میتافیزك كاتێ مەلزەمەكەی پێشكەش كردم ،
دەستێكم لەدەستی كاژیندا بوو  ،بۆیە ئاگام لەكاژین بوو
بەچ شێوەیەك دەستی ئەگوشیم و هەندێجار خەندەكانیم
ئەخوێندەوە كە بەچ جۆرێ گاڵتە بەمێشكی ئەو هاوڕێ
میتافیزكییەم ئەكات  .نازانم "كاژین" بۆچی بیروڕای
دەربارەی عەباسی هاوڕێم بەوشێوەیە بوو  .هەرچەندە
ئەمزانی چی لەدڵ و عەقڵی كاژیندایە  ،بەاڵم بڕواشم بەوە
هەبوو  ،كەمرۆڤ بەلەحزە ئەگۆڕێ و ئەشێ منی ئەمڕۆ
"زەمەن"ی سبەینێ نەبم  .كاژین هەر دەستی ئەگوشیم ،
بەاڵم ڕۆژان ڕێزێكی زۆری لەعەباس ئەگرت و هەمیشە
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بە كاك عەباسی میتافیزك ناوی ئەبرد  .ڕۆژان هەرچەندە
شەرمن و هەندێجار

ترسنۆك بوو  ،بەاڵم دەربارەی

وتوێژكردن  ،بەتایبەت لە گەڵ بیروڕاكانی عەباس  ،كەسێكی
هوشیارو بەدەم و پل بوو  .ئەو هەمیشە حەزی

بەو

باسانەی عەباسی هاوڕێم ئەكرد  ،هەرچەندە ڕۆژانیش
بەبۆنەی منەوە

عەباسی بەمناڵی دیوەو

قەت

بڕوای

نەكردوە عەباس خۆی بۆئەم باسانە پەروەردە كردبێ .
بۆیە عەباس دوای ئەوەی مەلزەمەكەی دامێ  ،دواتر
بەفەرمی دەعوەتی كردم بۆ كۆڕەكەو  ،پاشان بەجێیهێشتین
 .بەاڵم پێش ئەوەی جێمانبهێڵی  ،داوام لێكرد لە گەڵمان بێت
بۆ بازاڕ  .بەاڵم ڕازی نەبوو  ،گوایە كاری هەیەو كەچی
دواتر بەگوێی مندا چپاندی و وتی  :چون بۆ بازاڕ لەگەڵ
ئافرەتدا  ،پێویستی بە سەبرێكی زۆر هەیەو بیستوشمە
ئەوپیاوانەی لەگەڵ ئافرەتاندا دەچن بۆ بازاڕ  ،هەست بەو
ژانە ئەكەن  ،كە ئافرەتێك لەكاتی منداڵ بووندا هەستی
پێئەكات.
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ههههههە عەباس ئەم قسانەی زۆر بەجدی كرد  ،بۆیە دوای
ئەوەی ئەم قسانەی بە گوێمدا چرپاند  ،جێیهێشتین و
پاشان

"كاژین" تكای لێكردم

كەقسەكانی عەباسی بۆ

بگێڕمەوە  .كاتێ قسەكانی عەباسم بۆگێڕایەوە "ڕۆژان" زۆر
پێكەنی بەاڵم كاژین بەخەیاڵیدا نەهاو دواتر پێیوتم  :ئەو
زۆر گوناهە  ،لەبەرئەوەی خەیاڵ و بیروڕاكانی  ،كۆشكێكن
 ،خشتەكانی لەسەهۆڵ و سەقفەكەشی لەخۆرەتاو دروست
كراون  .ئێمە بە پیاسە بەرەو بازاڕ ئەڕۆشیتن  ،بازاڕو
دوكانەكەی من نزیكەی یەك چارەك دووربوو  ،بەاڵم
هەستم ئەكرد چەند سەعاتێك دوورەو ئەو ڕێگایە نابڕێتەوە
 .لەڕاستی دا قسەكانی عەباسی هاوڕێم ڕاست بوون .
دەربارەی چوون بۆ بازاڕ لەگەڵ ئافرەتان  .هەرچەندە
پێشتر ئەمزانی  ،ئەوانەی لەگەڵ ئافرەتان ئەچن بۆ بازاڕ
لە دواجاردا لە سەبر تێئەگەن و ڕادێن لەوەی كەجارێكی
تر پێشبینی ئەوەبكەن كەچەندێك لە بازاڕ دەمێننەوە .
ئەو ڕێگا كورتەی لەنێوان  ،بازاڕو دوكانەكەی مندا هەیە،
بوو بە دە ئەوەندە  ،لەبەرئەوەی كاتێ گەشتینە ناوەڕاستی
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بازاڕ  ،هەستم بەماندوو بوونێكی زۆر دەكرد  ،ئەوكاتەشی
تەواوی

بازاڕیان گێڕام  ،بێ ئەوەی شتێك بكڕن  ،بۆ

بەیانییەكەی توشی تەشەنوجی ئەژنۆكانم بووم و ئەو
ڕۆژە نەمتوانی دوكان بكەمەوە و هەتا دوانیوەڕۆیەكی
درەنگ لەسەر چەرپاكەم بووم  .ئەو ڕۆژە خوشكەكانم
هەموویان لەدەوام بوون و "كاژین"

زووتر دەوامەكەی

تەواو ئەبوو  ،بۆیە لەسەرچارپاكەم

ڕاكشابووم كاتێ

هاتەوەو  ،دواتر دەرگای ژوورەكەی كردمەوەو پاشان الم
دانیشت و  ،لە كۆتایشدا حەپێكی تەشەنوجاتی بەزۆر
دەرخوارد یام  .كاژین زۆر سەیربوو ،هەرچەندە ئێمە دوانە
بووین  ،بەاڵم لە دوو هێلكەی جیاوازو لەیەك سكدا
دروست بوبوین  .ئەگەر لەیەك هێلكەی دابەش بوو دروست
بوبوینایە  ،یان هەردووكمان كوڕ ئەبووین ،

یان

هەردووكمان كچ ! .ئەوكاتەش هێلكە دابەش بووەكە  ،خاڵی
هاوبەشی زیاتری لەئێمەدا ئەخوڵفاند  .خاڵە هاوبەشەكانمان
زۆر كەم بوون  .دوای ئەوەی حەپەكەی دەرخوارد یام ،
كۆچەرە هاتەوەو

پاشان دەست بەجێ
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خۆی كرد

بەژوورەكەی مندا  .كۆچەرە

كاتێ

گاڵسە

ئاوەكەی

بەدەستی كاژینەوە بینی بە ڕوویەكی گەشەوە وتی :
ناشێ حەپت دابێتێ  .لەڕاستی دا "كۆچەرە" ڕقێكی زۆری
لەوكەسانە بوو  ،بۆ ئازارێكی كاتیی پەنا ئەبەنە بەر حەپ
و ماددە

كیمیاوییەكانی تر  .هەرچەندە

كاژین ئەو

كاریگەرییە خراپەی دەرمانەكانی ئەزانی  ،بەاڵم دڵنیاش بوو
لەوەی تەنها حەپێك هیچ كاریگەرییەكی ئەوتۆ لەسەر
جەستە جێناهێڵێت  .بەاڵم مەبەستی كۆچەرە ئەوە نەبوو ،
بەڵكو بڕوای بەئامرازەكانی تری "هێوركردنەوە" پتەوتر بوو
 .كۆچەرە بەشێوەیەك قسەی ئەكرد  ،من بێجگە لەتێڕامان
لەقسەكانی  ،توانای وەاڵمدانەوەی ئەو "حەكیمە"یەم نەبوو
 .هەرچەندە بڕوانامەی

من و كاژین

لەبڕوانامەكەی

كۆچەرە بااڵتر بوو  .بەاڵم كاتێ خۆم بەراورد ئەكرد
لەبەرامبەر كۆچەرەدا  ،ئەگەشتمە ئەو ڕاستییەی "بڕوانامە"
هیچ شتێك نیە  ،بێجگە لە توانای دەقێكی چوارچێوە بۆ
دانراو  .كاتێ خۆم بەراوردی كۆچەرە ئەكرد  ،لەچاو ئەودا
بێجگە لەوەی خۆم وەك مناڵێكی سەرەتایی ئەبینی هیچی
51

ترنەبووم  .كۆچەرە ئەیزانی هۆی تەشەنوجاتەكەم چونمە
بۆ بازاڕ لەگەڵ كاژین و ڕۆژان دا  .بۆیە كاتێ لەسەر
چەرپاكەم دانیشت وتی  :جارێكی تر لەگەڵ كچان مەچۆ بۆ
بازاڕ  .منیش هەمان ئەو قسەیەی "عەباسی میتافیزك"م بۆ
گێڕایەوە كەپێشتر بەچپە دركاندبووی بۆم  .كاتێ قسەكانی
عەباسم گێڕایەوە  .كۆچەرە پێكەنی و دواتر

عەباسی

میتافیزكی بەڕاستگۆ شوبهاند  .كۆچەرەی خوشكم عەباسی
زۆر خۆشدەویست هەرچەندە تاقەتی گفتوگۆی میتافیزكی
نەبوو  ،بەاڵم جار جار لەسەر بۆ چونەكانی عەباس تێبینی
ئەوت و دواتر عەباس تێبینییەكانی كۆچەرەی بەگرنگ و
بەپێز وەرئەگرت  .بیرمدێ جارێكیان لەژوورەكەی خۆم و
لەسەر هەمان چەرپا  ،لەگەڵ

عەباس و

كۆچەرە

دانیشتبووین  .عەباس ئەو ڕۆژە باسی مناڵی ساوای ئەكردو
پاشان قۆناغەكانی دوای لەدایك بوون  .بەاڵم كۆچەرە
تێبینییەكی گرنگی دەربارەی قسەكانی عەباس وت  .عەباس
ئەوكاتە ئەیوت  :مناڵ پێش ئەوەی لەدایك بێت قسە ئەزانێ
 ،بەاڵم ئەو مەرحەلەیەی كەدێتە دەرەوە  ،سروشتەكەی تێك
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ئەچێ و پاشان توشی شۆكێكی كاتی ئەبێت  ،دواتر ئەم
شۆكە وای لێدەكات  ،ئەو زمانە تایبەتەی بیربچێتەوە كە
پێشتر لەناو سكدا زانیوویەتی  ،بۆئەوەی نهێنی ساتی بە
بەرداچونی ڕۆح بپارێزێت  .دواترو دوای ماوەیەك  ،كاتێ
فێری دوبارە گفتوگۆ دەبێتەوە  ،ئەو بیروباوەڕەی پێشتری
 ،كەلەسكی دایكی دا هەیبووە  ،بۆی یاد ناكرێتەوە .
عەباسی میتافیزك ئەوكاتە  ،ئەم قسانەی بەبڕوایەكی
پتەوەوە ئەكردو كاتێكیش سور ئەبوو لەسەر قسەكانی ،
شێوەو تایپی ڕووخساری وەك كەسێكی "عەبوس" خۆی
نمایش ئەكرد  .بەاڵم ئەوكاتە كۆچەرەی خوشكم ،
بەشێوەیەك تێبینی دا  ،گوایە  ،سروشتی مناڵ بەوشێوەیە
نیە

كە عەباس باسی ئەكات  ،ڕەنگە بەجۆرێك

لەهۆشیارییەوە لەدایك بێت  ،بەاڵم بڕوای تەواوم بەوە هەیە
 ،كەمناڵ لەسكی دایكیدا هیچ نازانێ و یەكەمین ئاستی
هۆشیاری ئەو  ،لەساتی لەدایك بوونیەوە دەست پێئەكات ،
بەومانایەی "وەك ئاژەڵ" نیە دوای لەدایك بوون
بەماوەیەكی كورت پێ بگرێ  ،بەڵكو هوشیارییەكەی ڕێگەی
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لێدەگرێ "پەلەبكات" هەرچی ئاژەڵیشە پێچەوانەكەی ڕاستە
 ،لەبەرئەوەی بە"نا" هۆشیاری لەدایك ئەبێت و پاشان هیچ
هوشیارییەكیش نیە ڕێگەی لێبگرێ درەنگ پێبگرێ  .ڕەنگە
ئەم ڕوونكردنەوەیەی من باسەكەی عەباس باشتر بكات ،
لەبەرئەوەی باسەكەی لەگەڵ ڕوونكردنەوەكەی من تەنها
"پێش یان پاش" ە كەی جیاوازە .
ئەو دەمەتەقێیەم

باش لەیادە  ،عەباس لەوڕۆژەدا

بەتامەزرۆیەكی زۆرەوە حەزو شەیدایی  ،لە بیروڕاكانی
كۆچەرە بوو  ،ئاگام لێبوو عەباس بەچجۆرێ دیقەتی
كۆچەرە ئەیات و پاشان سەری ڕەزامەندی بۆ كۆچەرە
ئەجوڵێنێ  .ئەمە لەكاتێكدایە

كۆچەرە

هیچ

وانەیەكی

دەربارەی فەلسەفە نەخوێندبوو  ،بەاڵم هەمیشە هەستم
ئەكرد  ،كۆچەرە خەڵوەتێكی جیاوازی هەیە  ،جیاوازتر
لەخەڵوەتی هەموو كەس  .هەمیشە ئەو هەستەم هەبووە
"كۆچەرە"ـی خوشكم كەسێكی داناو خۆڕاگرو دونیا دیدەیە
 .وتم دونیا دیدە  ،بەاڵم لەڕاستی دا كۆچەرە دونیای لە
تیڤی و تەماشاكردنەوە نەبینیبوو  ،بەڵكو دونیا بینی ئەو ،
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پەیوەندی بەخەڵوەتو

بیركردنەوەو هونەرە جیاوازەكانی

مەشقی یۆگاوە هەبوو  .هیچ كاتێك كۆچەرەم نەدیووە ،
پەشیمانی بۆ قسەیەكی خۆی دەرببڕێ  .هەندێجار بۆ
تاقیكردنەوە عەباس خۆی ئەدا لەگێلی  ،بەاڵم كۆچەرە
بەخێرایی ڕاستی ئەكردەوەو پاشان

عەباس بۆی

ئەگێڕامەوە  ،گوایە بەئەنقەست ئەوەم وتووە هەتا بیروڕای
كۆچەرە بزانم  ،بەاڵم دوایی هیچ گومانێكم نەماوە كەمن
بەرامبەر كۆچەرە  ،دەربارەی میتافیزك و هەموو شتێك
هیچ نیم بێجگە لەقوتابییەكی سێی سەرەتایی .
ئەو ڕۆژە كۆچەرە لەسەر "حەپ" قسەیەكی ئەوتۆی تری
نەكرد  .بەاڵم سروشتی خوشكەكانی من وابوون  ،هەركاتێك
لەدەوام ئەهاتنەوە  ،یەكەم شوێن كەسەردانیان ئەكرد
ژوورەكەی من بوو  ،خوشكەكانم هەریەكێكیان كێوێكە بۆ
من!.
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3

دوای یەك مانگ لەبیرچونەوەی یادەوەرییەكانم

لەبەشی یەكەمی ئەم حیكایەتەدا بەم ڕستەیە "چ كارەساتێكە
"مرۆڤ" بەئێشی خۆی پێبكەنێت" ! .كۆتایمان بەو بەشە هێنا
 ،ئێستا یەك مانگ بەسەر حاڵەتەكەی مندا تێپەڕیوەو هیچ
ئاسۆیەك بۆ گێڕانەوەی "یادەوەریم" بەدی ناكرێت .
خوشكەكانم

بەردەوام لە گەڵمن و تەنانەت "كاژین"

چەرپاكەی جوت كردوە لە چارپاكەی من و شەوان لە
ژوورەكەی من ئەنوێت  .كاژین

هەموو كاتەكانی

تەرخانكردووە بۆگێڕانەوەی ڕابردووی من  .ئەو سەری لە
تەنیشت سەری من  ،لەسەر"سەرینەكەی" من دائەنێت و
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"سەرینەكەم وەك جانتایەك  ،بەدەم گێڕانەوەكانی كاژینەوە
 ،پڕبووە لەیادەوەریەكانمان" .كاژین بۆ چركەیەك چی یە ،
ماندوو نابێت و

كاتێ پرسیارێكیشم

دەربارەی

گێڕانەوەیەكی لێدەكات  .من پێیئەڵێم "هیچم لەیادنیە" ئەویش
بێ ئەوەی توڕەو خەمبار بێت  ،بە بزەیەكەوە "ئەڵێ قەیناكە
 ،من هەموویم لەیادە"  .من هەست ئەكەم خوشكەكەم
كاژین بەدەست حاڵەتەكەی منەوە بەتەواوی گیرۆدەبووە
 ،هەرچەندە پێیئەڵێم  ،كەدڵنیام برای تۆم و یادەوەرییەكانت
هەمووی ڕاستن  .بەاڵم ئەوەندە خۆت خەریك مەكە بە
منەوە  .لەبەرامبەر ئەم قسانە  ،كە پێیدەڵێم  ،باوەشم
پیائەكات و بەبێ ئەژمار ماچم ئەكات  .هەست ئەكەم ئەو
زۆر الواز بووەو  ،ژەمە خواردنەكەی

بە باشی

بۆ

ناخورێت  .دڵی هەر الی منەو  ،منیش هەمیشە پێیئەڵم " تۆ
خوشكە چاو پشیلەكەی منیت" لە ڕاستی دا من نەمئەزانی
 ،پێش ئەوەی تووشی ئەم حاڵەتەبم " هەر بەكچی جوانی
چاو پشیلە" لەڕابردودا بانگم كردووە  .بەاڵم

كاتێ

بەنەفەسی ڕابردوو "كچی جوانی چاو پشیلە" بانگی دەكەم .
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ڕووخساری

ئەگەشێتەوەو

وائەزانێ

یادەوەریم

گەڕاوەتەوە  .ئەمە لە كاتێكدایە ئەوكاتەی تازە تووشی
ئەم حاڵەتە بوبوم  ،ئەو دەمەی وەك تازە ناسیاوێك
ئاشنای بوبوم  .بەناوی خۆی "كاژین" بانگم كرد  .ئەویش
لەو كاتەدا ئەیوت "كاژین ؟!  ...تۆ كەی بەو شێوەیە بانگت
كردووم" دواتر زانیم  ،پێش ئەوەی وام لێبێت  ،كاژینم "
بەكچی جوانی چاوپشیلە بانگ كردووە" ئێستاش كاتێ بە
نەفەسی جاران و بەبێ یادەوەری ئەوسا  ،كاتێ "بەكچی
جوانی چاوپشیلە" بانگی ئەكەم  ،دڵی ئەوەندە پاك و "خێرا
وەرگرە" وائەزانێ یادەوەریم گەڕاوەتەوە .
ئێستا یەك مانگ بەسەر حاڵەتە دەگمەن و خەمهێنەرەكەی
مندا تێپەڕیووە  .كاژین وازی لە دەوامەكەی هێناوەو بۆ
كاتێكی نادیار مۆڵەتێكی بێ مووچەی كردوە  .زۆرجار
لەسەر دەوامەكەی

قسەی لەگەڵ

ئەكەم و

ئەمەوێت

هانیبدەم بچێتەوە بۆ كارەكەی  .بەاڵم بەهیچ شێوەیەك
ڕازی نابێت و كاتێكیش ئەوباسەی لەگەڵدا ئەكەمەوە ئەڵێ
 :ئێستاو  ،ڕابردوو و  ،داهاتووی من "تۆیت" من بێجگە لە
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تۆ هیچ كەسێكی تر توانای ئەوەی نیە تەواوم بكات .
بەكورتی "من و تۆ  ،ئەو سێوەیەین كەناهێڵم چەقۆكانی
ڕۆژگار لەتمان بكات"  .ئێستا لە ژوورەكەی منەو بۆ
هەمیشەش بەتەمایە هەر لێرە بمێنێتەوە  .ئەو زۆر الواز
بووەو هەندێجار ژەمە خواردنەكەی خۆی تەواو ناكات
و كاتێكیش لێی دوبارە ئەكەمەوە كە بۆچی ناخوات ،
لەبەرامبەردا ئەڵێ "بۆم ناخورێ" یان ئەڵێ زورم خوارد .
ئەو زۆر سەیرە  ،لەوانەیە لەڕابردوشدا

وابووبێ ،

لەبەرئەوەی وەك كۆچەرە ئەو ڕۆژە بۆی گێڕامەوە  ،من
و كاژین هەتا تەمەنی هەژدە ساڵیش لەیەك ژوورو تەنانەت
لەسەر یەك چەرپای گەورە نووستووین  .كۆچەرە ئەو
ڕۆژە ئەیوت  :بێجگە لەوەی بەیەك سك لەدایك بوون ،
نزیكەی هەژدە ساڵیش لەسەر یەك چەرپا بە تەنیشت
یەكەوەو لە یەك ژوور خەوتون  .لەڕاستی دا من هیچ
شتێكی وام لەیاد نیە  .یادەوەریشم بەهیچ

شێوەیەك

هاوكارم نیەو  ،لەمبارەیەوە هەست بە ئازارێكی ناوتەنی
ئەكەم  .ئازارێك لەهەموو سوچێكی ماڵەكامانەوە دەست
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پێئەكات و

پاشان دێتە دەمارەكانمەوەو

دواتر وەك

بومەلەرزەیەك عەرشی خەیاڵدانم  ،جارێكیتر و بە
شێوەیەكی تر خاپوور ئەكات!.
ئازارێك وتەنی نیەو  ،لەهەموو سوچ و قوژبنێكی ئەم
ماڵەدا بەچاو ئەیبینم  ،من تەنها چاوم ئیش ئەكات  ،هیچ كاتێ
ناتوانم بڕوا بەوەبكەم كە بیست و پێنج ساڵ لەم خانوە
جوان و قەشەنگەدا لەگەڵ "خوشكەكانم" ژیابم  .هیچ كاتێك
توانای ئەوەم نیە  ،ئەو هەموو ساڵەی تەمەنم  ،لەماوەی
تەنها مانگێكداو

لە ڕێگای گێرانەوەی خوشكەكانم و

ڕۆژان و عەباسەوە تێبگەم  .هەست ئەكەم دڵم وەك جاران
لێنادات و بوومەتە كۆسپێكی گەورەش لەبەردەم  ،ئیشكردنی
دڵی ئەوانیشدا  .دەیانجار بەخوشكەكانم وتوە  ،خۆتان
گیرۆدە مەكەن بەمنەوە  ،بەاڵم هەموویان "خوا لێیان ڕازی
بێت" قسەكانی منیان
باوەشی

بەبێ نرخ

زانیوەو لەبەرمبەردا

تەنگانەو ماچە بارانەیان كردووم  .هەندێجار

بەدەم ژیانە تازەكەی خۆمەوە پێئەكەنم و

پاشان ئەو

گاڵتەجاڕیانەی كە عەقڵم دروستی ئەكەن  ،ئێشێكی دەرونی
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سەخت  ،بەدەمارەكانمدا ئەگەیەنێتە دڵم  .هەرسێ
خوشكەكەم  ،یەك لەدوای یەك  ،گرنگیم پێئەدەن و بەم
حاڵەشەوە ناتوانم فەزلی ئەمیان بخەمە سەر ئەویتریان .
ئەوان هەموویان چاكن .بەاڵم دڵم بۆكاژین لەهەموویان
زیاتر "بەخراپی ئەسوتێ"

لەبەرئەوەی

كاژین

هەموو

حەزوو ئارەزووەكانی خۆی هێناوەتە ژوورەكەی من و ،
ئەو حەزو ئارەزووەكانی لەبینینی من و ژوورەكەمدا
ئەبینێ  .هەندێجار بەدەم گێڕانەوەی

یادەوەرییەكانەوە،

یاری بەپرچم ئەكات و وائەزانێ پرچی خۆیەتی .ئاگام لێیە
 ،زۆرجار قژم ڕائەكێشێ  ،ئەمە لەكاتێكدایە  ،وائەزانێ قژی
خۆیەتی لە پەنجەكانی ئااڵندووە  .ئەو بە جۆرێك تێكەڵی
من بووە  ،هەموو شتێكی من  ،بە موڵكی خۆی ئەزانێ و
كاتێكیش بێ ئومێد ئەبێت لەگێڕانەوەی یادەوەرییەك ،
كەمن ئاگام لێینیە "ئەڵێ قەیناكە  ،من هەموویم لەیادە " .
خوشكە جوان و چاوپشیلەكەم  ،كە پێشتر گوایە من بەو
ناوە بانگم كردوە  ،كاتێ بەو ناوە بانگی ئەكەمەوە  ،هێندە
دڵپاك و خۆشباوەڕە وائەزانێ یادەوەریم گەڕاوەتەوە !.
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ئەو زیاتر لەمانگێكە  ،هیچ ژەمێكی لەخواردن بەباشی
نەخواردووە  ،كەمێك الواز بووەو  ،ئێستا كەپێدەكەنێت ،
چاڵەكانی سەر ڕوومەتی بەباشی خۆیان نانوێنن  .كەمێك
پێش ئێستا پێموت  :ئەگەر بەباشی نانەكەت نەخۆیت "ئیتر
برایەتی تۆ ناكەم" بەاڵم ئەو لەوەاڵمدا وتی " :براكەم تۆ
برای منی بۆ ئەبەدی" هەر ئەوەندەی نەوت بەڵكو دوای
ئەوەی "سەدان ماچی كردم" دواتر بە دەنگە تایبەت و پڕ
حەسرەتەكەیەوە وتی  :ئەوەی كە دەیخۆم بەبۆنەی تۆ
وەیە  ،من بێجگە لەتۆ "دڵ" بەهیچ كەسێكی تر خۆشناكەم .
لەڕاستی دا "من" ئەمڕۆ ئەمەوێ فێڵێكی كاتیی  ،یان
درۆیەك بەوپەڕی ڕاستگۆییەوە بۆ كاژین بكەم  .تەنها
لەبەرئەوەی ژەمە خواردنەكەی بەباشی بخوات  .ئێستا
هەرچەندە "بە پەنجەكانی" یاری بەقژم ئەكات  ،ئەمەوێت
یادەوەرییەكی بۆبگێڕمەوە  ،بەاڵم ئەو یادەوەرییەم چەند
ڕۆژێك

پێش

ئێستا

لەدەمی "كۆیار"ی خوشكەمەوە

بیستووەو خۆم لەیادم نەبووە  .ئەمەوێ وای لێبكەم "باشتر
نان بخوات" بۆیە سەرم

لەسەر جانتای بیرەوەرییەكانم
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هەڵبڕی و پێموت  :كچی جوان و چاو پشیلە  ،ئەوەت لەیادە
كاتێ تەمەنی هەردووكمان بوو بەهەژدە ساڵ  .ئەو شەوەت
لەیادە  ،كاتێ كۆچەرە كێكێكی گەورەی بۆ دروست
كردبووین و ناوی من و تۆو ساڵی تەمەنەكەمانی لەسەر
نووسرابوو  .پاشان تۆ بەدەستێك جلی سپیەوە تەنانەت
قردیلەكانیشت سپی بوون و گوڵی تەوقەكەشت هەرسپی
بوون .

لە بیریشمە كێكەكەش بە كرێمێكی سپی ڕوو

پۆش كرابوو  .پاشان من بەدەستێ جلی ڕەشەوە بۆینباخە
سپییەكەم دابەتۆ هەتا بۆم چاكبكەیت.
كاتێ ئەم قسانەم كرد  ،كاژین لەناكاو هەستاو دواتر هەردوو
دەستی گرتم و پاشان وتی  :بەڕاست لەیادتە.
من هیچم لەیاد نەبوو  ،ئەو قسانەم لە كۆیاری خوشكەمەوە
بیست بوو  .بەاڵم لەبەرخاتری ئەوەی " خوشكەكەم كاژین"
بەباشی ژەمە خواردنەكەی بخوات  .لەبەرخاتری ئەو  ،ئامادە
بووم "درۆبكەم بەاڵم بەوپەڕی ڕاستگۆییەوە" لەبەرخاتری
خوشكەكەم  ،ئامادەبووم باجێكی گران بدەم كەنەمدەزانی
نرخەكەی چەندە  .خوشكە جوان و چاوپشیلەكەم كاژین ،
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ئەوەندە جوان بوو نەمدەویست "گێلێتییەكەی من" ئەو
جوانییەی ئەو بشێوێنێت  .لەڕاستی دا باجی جوانی زۆر
گرانە  ،هەركەسێك ئەو توانایەی هەبێت و بتوانێت لەجوانی
تێبگات  ،لەبەرامبەردا هەرگیز ناتوانێ خۆی بەرامبەر
كەلێنەكانی هۆش و چاڵە ترسناكەكانی خەیاڵدان گێل بكات .
بۆیە ئەمویست چش لە خەیاڵدانی خاپورو وێرانم بكەم و
 ،ئەم حەپۆلی و گێلێتییەی من  ،نەبێتە بەربەست لە
ناشرین تەماشاكردن  ،بۆ جوانییە سروشتییەكەی ئەو .
ئەو هەرئەوەندەی وت "كەبەڕاست لەیادمە" من سەری ڕازی
بوونم بۆ لەقاندوو دواتر "كاژین" وتی  :دوای ئەوەی من
بۆینباخە سپییەكەم بۆبەستی  ،چیتر ڕووی دا.
لەڕاستی دا "كۆیار" هەر ئەوەندەی بۆ گێڕابوومەوە  ،بۆیە
نەمدەزانی دواتر چی ڕووی داوە  ،بەاڵم لەخۆمەوە وتم :
تۆ  ،دوای ئەوەی بۆینباخەكەت بۆ بەستم ماچت كردم.
كاتێ وام پێوت وتی  :چەند ماچم كردی ؟.
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لەڕاستی دا من نەمئەزانی  ،ئەو قسەیەشم لەخۆمەوە كرد ،
بەاڵم پێموت  :نازانم بەاڵم ئەوەم لەیادە كەزیاتر لەماچێكت
كردم.
كاژین زۆر جوان گوێی بۆ گرتبووم  ،لەسەر چەرپاكەی من
بوو  ،ئەو سەری ئەخستە سەر سەرینەكەی من و ،
سەرینەكەی منی  ،بە بۆنخۆشترین بۆن ئەشوبهاندو هەتا
نیوەشەوێكی درەنگ باسی "مناڵی و ژیانی ڕابردووی" بۆ
ئەكردم  .كاتێ ئەو یادەوەرییەم بۆ گێرایەوە  ،نەیهێشت
قسەكانم تەواو بكەم و پاشان وتی  :من لەیادمە كەزیاتر
لەسەد ماچم كردی  .ئەو شەوە دواهەمین شەوی من بوو
لەم ژوورەی تۆ! .لەبەرئەوەی "كۆچەرە" ژوورەكەی
ئەودیوی بۆ من چاك كردبوو  ،هەرچەندە بەنا بەدڵیەوە
ڕازی بووم  ،بەاڵم كەمێكیش ناچار بووم  .لەبەرئەوەی
كۆلیژەكەی من سەختتر بوو لەوەی تۆ  ،تۆ خۆشت ئەتزانی
كەمن بەدەنگی بەرز نەبوایە "سەعیم" بۆ نەئەكرا  ،بۆیە
حەزیشم نەئەكرد تۆی لەمن چوو ئیزعاج و بێ خەو
بكەم.
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كاژین ئەم قسانەی دەربارەی ئەو شەوە كرد  ،كاتێ
هەردووكمان "لەیەك ساتدا" تەمەنمان دەبێتە هەژدە ساڵ .
لەڕاستی دا من هیچ شتێكم لەیاد نیە  .بەاڵم كاژین دوای
ئەوەی ئەم قسانەی كرد وتی  :تۆ ئەوەت ئەزانی  ،كاتێ
كۆچەرە ژوورەكەی منی چاك كرد  ،هەندێك شەویش هەتا
درەنگ  ،هەر لەگەڵ تۆدا  ،لەم ژوورەو لەم شوێنەدا كاتم
بەسەر ئەبرد.
لەڕاستی دا من نەمئەزانی و هیچ شتێكیشم لەیاد نەبوو ،
بەاڵم وا خۆم نیشاندا كە تەنها ئەو تۆزەم لەیاد نیە  ،بەڵكو
شتی تریشم لەیادە  ،تەنها لەبەرئەوەی "خوشكە جوان و
چاوپشیلەكەم" ژەمە خواردنەكەی بەباشی بخوات !.
دوای ئەوەی ئەم درۆیانەم بەوپەڕی ڕاستگۆییەوە بۆكرد
 ،هەستم كرد ڕەنگی پێستی گۆڕانكاری بەسەردا هاتووە .
هەستم ئەكرد لەوماوە كەمەدا دڵی باشتر لێدەدات و خوێن
بەدەمارەكانی دا باشتر هاتوچۆ ئەكات  .من هیچ شتێكم
دەربارەی ئەو یادەوەرییە نەئەزانی كاتێ بۆمگێڕایەوە .
بەڵكو ئەو یادەوەرییەم لە كۆیارەوە بیستبوو .كاژین دڵێكی
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بۆیە

ساف و پاكی هەبوو

منی بەزوویی

قسەكانی

وەرگرت و  ،هەستم كرد لەوماوە كەمەدا  ،قسەكانی من
 ،گۆرانكارییەكی

لەشێوەو ڕووناكی

گەورەیان

ڕووخساری دا دروست كردوە  .هەستم كرد

دڵیم

خۆشكردووە  ،وەك چۆن هەستیشم ئەكرد لەخۆشەویستی
خوای گەورە نزیك ئەبمەوە .

لەبەرئەوەی ئەو ڕۆژە

"ووتەیەكم" لەدەمی كۆچەرە وە بیست كاتێ ئەیوت :
هەركەسێك دڵی كەسێكی تر خۆشكات  ،بەخێراییەكی زۆر
لە خۆشەویستی خوای گەورە نزیك ئەبێتەوە  ..ئەم
ووتەیەم لەكۆچەرەوە بیستبوو  ،كۆچەرە دوێنێ لەهەمان
شوێنی ئێستای كاژین دانیشتبوو  ،كاتێ لە باسكردنی
بابەتێكدا ئەم قسەیەی بۆ كردم  .لەڕاستی دا نەمئەزانی
مەبەستی چیە

لەبەرئەوەی

بابەتەكە

پەیوەندی

بەڕابردووی دوورو توالنی منەوە هەبوو  .ئەوەندە نەبێت
كە لە ڕستەیەكیدا

تێگەشتم "باسی

دڵخۆشی ئەكرد" ئەو
ئەبەستەوە

كەپێویستە

ڕستەیەیی

خۆشەویستی و
بەیەك هۆكارەوە

مرۆڤ بیگرێتە بەر  ،بەهەر
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شێوەیەك بووە  .منیش بۆیە ویستم ئەو درۆ سپیی و
ئاویە بكەم گوایە ئەو یادەوەرییەم لەیادە  ،هەتا ئەو
هۆكارە بدۆزمەوە بۆ دڵخۆشكردنی خوشكەكەم و پاشان
ئەگەر حەدم هەبێت نزیك بوونەوەیەك لەخۆشەویستی
خوا بەدەست بێنم .
ڕێگاكانی نزیك بوونەوە لەخوا زۆرن  ،هەروەك چۆن
كۆیاری

خوشكم

دوو ڕۆژ

لەمەو پێش كاتێ

یادەوەرییەكانی خۆی لەگەڵ مندا ئەگێڕایەوە  ،ئەو باسەی
تێكەڵ ئەكرد لەگەڵ یادەوەرییەكان  .كۆیار

دوو

ڕۆژ

لەمەوپێش  ،دوای ئەوەی باسی ئەوڕۆژەی بۆكردم ئەو
ساتەی كە "من و كاژین" دوای ئەوەی تەمەنمان ئەبێتە
هەژدە ساڵ  ،قوناغێكی تر لەژیانمان دەست پێئەكات .
قۆناغێك كە من هیچ چركەیەك لەو قۆناغەم لەیاد نیە .
بەاڵم كۆیار دوو ڕۆژ لەمەو پێش ئەیوت  :تۆ لەدوای
هەژدە ساڵییەوە بەشێوەیەكی خێرا گۆڕایت  .كاتێ باوكی
ڕۆژان نەخۆش كەوت  ،ئەو كاتە تۆ تەمەنت نۆزدە سااڵن
بوو  .بیرمدێ هەموو ڕۆژێك ئەچووی بۆالی ،پاشان ئێمە
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 ،كاتێ پێمان ئەوتی  ،بۆچی هەموو ڕۆژێك دەچیت  ،ئایا
لەبەرئەوەیە "ڕۆژان"

ببینیت

یان لەبەر

ئەجری

دراوسێیەتی؟ .تۆ ئەتوت "نەخێر" نە لەبەر ڕۆژان و نە
لەبەر ئەجری دراوسێیەتی یە ،ڕەنگە "ڕۆژان و ئەجری
دراوسێیەتی" كاریگەرییان هەبێت  .بەاڵم من لەبەرئەوە
ئەڕۆم " هەتا خوای گەورە لەنزیكەوە بمبینێ"  .پاشان
ئەتووت

 :هەموو كەسێك خوا

ئەیبینێت  ،بەاڵم كاتێ

سەردانی نەخۆشێك ئەكەیت و الیەوە دائەنیشیت  ،ئەو
كاتە خوا لەنزیكەوە ئەتبینێت!.
كاتێ بەنیوە ناچڵی یادەوەرییەكەم بۆ كاژین گێڕایەوە ،
ئەوەی

پێشتر "كۆیار" بۆمنی گێڕابوەوە  ،خۆم كرد

بەخاوەنی یادەوەرییەكەو تەنها ویستم "لەڕێگەی ئەو درۆ
جوانەمەوە" كەمێك لە ئارەزووی خواردن  ،بۆ كاژینی
خوشكم بگێڕمەوە  .ئەو بەشێوەیەك الواز بوبو كە هیچ
شێوەیەكی نەئەچوەوە سەر شێوەی یەك مانگ لەمەو
پێشی  .ئەوەندە الواز بوبو  ،كاتێ شوێنێكی بەرجەستەم
ئەكەوت هەستم بەڕەقی ئێسقانەكانی ئەكرد  .ئەو شێوەی
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بەجۆرێك تێكچو بوو  ،وەك ئەوەی لەمانگێكدا  ،نەخێر لە
ساتێكدا بە خێرایی  ،دە كیلۆ لە كێشی لێكەیتەوە  .ئەو
بەشێوەیەك الواز بو بو  ،كاتێ خۆی بەشانەكانمەوە ئەگرت
 ،هەستم بەهیچ قورساییەكی جەستەی نەئەكرد  .ئەمە
لەكاتێكدایە یەك مانگ لە مەو پێش كەسێكی تر بوو .
بەاڵم دوای ئەوەی یادەوەرییەكەم بۆ گێڕایەوە هەستم
كرد وزە ئەگەڕێتەوە بۆدڵی و لەوێشەوە بەدەمارەكانی دا
 ،تەواوی ئەندامەكانی جەستەی ئەگرێتەوە  .زۆر جوان
لەسەر چەرپاكەم دانیشتبوو  ،قۆڵێكی كردبووە قۆڵم و
هەندێجار بە چاوە جوانە پشیلەییەكانی ئەیڕوانیە چاوم و
وەك ئەوەی هەموو شتێكی خۆی لە چاوی مندا ببینێت !.
زۆر بەجوانی دانیشت بوو  .هەستم بەڕەقی ئێسكی
باڵەكانی
هەندێجار

ئەكرد  ،كاتێ هەڵیكێشابوو
ئێسقانەكانیم

لەباڵەكانی من .

ئەبینی بە حاڵ گۆشتی

پێوە

نوسابوو  ،ئەمویست زیاتر دڵ خۆشی بكەم  ،لەڕێگای
"درۆكانمەوە"  .لەڕاستی دا هەستم بەتاوان نەئەكرد "كاتێ
درۆی بۆ ئەكەم" بەڵكو هەستم ئەكرد كەسێكی داهێنراوم
70

بۆ ئەو كارە  .كەسێكم بەدڵێكی ئاوساوەوە  ،بە ویژدانێكی
بیمارەوە  ،بەو پەڕی ڕاستگۆییەوە "درۆی جوانی بۆ
ئەكەم" ! .بەاڵم بڵێم چی  ،ئەمە دواهەمین ڕێگایە كە بتوانم
لەوێوە "ئارەزووی خواردن و خۆشگوزەرانی" بۆ دڵ و
دەروونی "خوشكەكەم" بگێرمەوە!.
لەوە ناچێت خوشكەكانی تریشم باشبن  ،بەاڵم هەرچۆنێك
بێت

لەكاژین

باشترن  .لەبەرئەوەی ئەوان

بەتایبەت

"كۆچەرە" ئاسۆی بیركردنەوەی فراوانەو  ،هەمیشە ئاگام
لێیە بەچ شێوەیەك حیكمەتەكانی بەكاردێنێ  ،لە پێناوی
ئەوەی من باشتربم  .كۆچەرەو كۆیار "هیچ باش نین" بەاڵم
ئاسۆی تێگەشتنی ئەوان  ،لە ئاسۆی بیركردنەوەی كاژین
ناچێت و كاژین دوای ئەوەی "دەیان كتێبی گەورەی"
دەربارەی نەخۆشییەكەی من

خوێندەوە  ،دوای ئەوەی

سەدان سێرچی كرد  ،ئینجا گەشتە ئەو بڕوایەی "كە
ڕێگاكانی گەشتوونەتە بێ شوێنی" بۆیە بەم حاڵەوە
ئەیبینم  .كاژین ئەوەندەی تۆزێكی ماوەتەوە  ،هەست
بەبێهێزی و كێشی لە دەستچوی جەستەی ئەكەم  .ئێستا
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كەقۆڵێكی

لەقۆًڵمدایەو لەسەر چەرپاكەم دانیشتووە .

چاوەڕێی ئەوە ئەكات  ،تەواوی
بگێڕمەوە  .ئەمە

یادەوەرییەكەی

لەكاتێكدایە  ،خۆی

بۆ

بەشێكی

یادەوەرییەكەی تەواو كرد  .بەاڵم چاوەڕێی ئەوەیە  ،دوای
ئەوەی ئەچێتە

ژوورەكەی خۆی ،ئەو ژوورەی  ،پاش

تەمەنی هەژدە ساڵی "كۆچەرە" بۆی ڕازاندۆتەوە .بۆیە لەو
كاتەدا كاژین باڵی وشیم و دواتر ووتی  :چیترت لەیادە ؟.
لەڕاستی دا من هیچم لەیاد نەبوو  ،بەاڵم كۆچەرەو كۆیارو
ڕۆژان و هەندێجار عەباسی

میتافیزكیش  ،شتێكیان

دەربارەی ڕابردووی من ئەگێڕایەوە  ،منیش هەوڵم ئەدا ،
لەقسەو

گێڕانەوەكانی

ئەوان

كەڵك

وەرگرم و لەو

ڕێگایەوە دڵی كاژینی پێ خۆشبكەم  .بۆیە وتم  :ئەو
شەوەی بۆ یەكەمجار بەتەنها لە ژوورەكەی خۆت نوستیت
 ،سەرینەكەی خۆتت لەگەڵ سەرینەكەی من گۆڕییەوە
! .كاتێ ئەم قسانەم بۆكرد  ،باڵی وشیم و پاشان لەخۆشی
دا نەیئەزانی چی بڵێت  .هەستم ئەكرد بە درۆكانم "دڵم
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بەخراپی تەنگ ئەبێت" بەاڵم ئامادە بووم  ،لەپێناوی ژین
و ژیانی خوشكەكەمدا هەموو ڕێگایەك بگرمەبەر..
لەڕاستی دا  ،هیچم لەیاد نەبوو  ،بەڵكو ئەو ڕووداوەش
"كۆچەرە" پێشتر بۆی گێڕابوومەوە  ،كۆچەرە ئەو ڕۆژە
ئەیووت  :كۆنترین شتی ئەم ماڵە "سەرینەكەی" تۆیە  ،ئەو
جیابوونەی كاژین  ،لەگەڵ

سەرینەی یەكەم شەوی

سەرینەكەی تۆدا گۆڕییەوە  .كاژین ئەو سەرینەی زۆر
خۆشئەویست  ،نازانم بۆچی ئەوەندە هۆگری ئەو
سەرینە بوو ! .كۆچەرە ئەو ڕۆژە ئەیووت  :هیچ شتێك
كۆن نیە لەماڵی ئێمەدا "بێجگە لەسەرینەكەی كاژین" ئەو
سەرینەش  ،سەرینە كۆنەكەی تۆیە !.
كاژین باڵی بەتوندی گرتبووم  ،بەشێوەیەك باڵی گرتبووم
 ،بەڕاوچی دەهاتە پێش چاوم  ،لەو جۆرە ڕاوچیانەی
كاتێ بێ ئومێد ئەبن لەنێچیرێك و پاشان لەناكاو نێچیركە
خۆی ئەكەوێتە دەستیان  .كاژین بەجۆرێ باڵی گرتبووم
 ،هەستم بەڕەقی ئێسقانەكانی ئەكرد  .هەندێجار ئاگام
لەئاهەكانی

بوو كەچۆن و
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بەچجۆرێ

گۆرانكاریان

بەسەردا هاتووەو لە ئاه و هەناسەی مانگێك لەمەو
پێشتری ناچن  .من ئامادەبووم "درۆی زیاتری بۆبكەم" بەاڵم
هەستم بەگۆڕانكاری شێوەو لێدانەكانی دڵی دەكرد بەرەو
باشتر ئەڕۆن  .بۆیە
پشیلەییەكانیم

جارێكیتر سەیرێكی

چاوە

كرد و پاشان لەو پەڕی دڵشكاویمدا  ،كە

ئەو هەستی پێنەئەكرد  ،دەستێكیم گرت و دواتر پێم وت
 :چی بخۆین  ،من برسیمەو ئەمەوێ هەر ئێستا نان بخۆین؟.
دەستی لەناو دەستمابوو  .هەستم بەڕەقی ئێسقانەكانی
ئەكرد  .بەاڵم ئەو هەرچەندە بەو دوو گێڕانەوەیەی من ،
كەمێك

ئاهـــ

بە جەستەو

دەرونیدا هاتبوەوە وتی :

خواردنی دڵخوازی تۆ چی یە ؟.
لەڕاستی دا من نەمئەزانی  ،بەاڵم بەپێی گێڕانەوەكانی
خوشكەكانم بێت  ،لەڕابردودا حەزێكی زۆرم لە پەتاتەی
سورەو كراو هەبووە  ،تەنانەت "كۆچەرە" بۆی گێڕابومەوە
 ،جارێكیان بەكاژینم وتوە  :ئەگەر هەستت بەخەمباری
كرد  ،تاوەیەك

پەتاتەی سورەوەكراو
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بە كەچەپ و

ماینوزەوە بخۆ  ،لە بەرامبەردا هیچ خەمێكت نامێنێت و
ئەو شەوە بەقوڵێش خەونت لێئەكەوێت!.
ئەم یادەوەرییە پێشتر كۆچەرە بۆمنی گێڕابوەوە  ،بۆیە
وەاڵمم دایەوەو وتم  :تاوەیەك پەتاتەی سورەوە كراو ،
بە كەچەپ و ماینوزەوە ؟.
كاتێ خواردنی دڵخوازی خۆم بۆ باس كرد  ،خێرا منی بۆ
موبەقەكە پەلكێش كرد  ،دوای ئەوەی لەسەر كورسییەك لە
تەنیشت مێزی نان خواردنەكەوە داینیشاندم  .ئاگام لێبوو
بۆ پەتاتە ئەگەڕا  ،بەاڵم نەیدۆزیەوە  .دواتر ئاگام لێبوو ،
بەتەلەفۆن قسەی لەگەڵ كۆیارو كۆچەرە بەجیا كرد  .ئاگا
داربووم "بەدڵێكی پاك و پڕ هیواوە باسی چاكبوونەوەی
منی ئەكردو" پاشان داوای لێكردن هەركامێكیان زوو
هاتەوە "پەتاتە" بێنێتەوە  .لە موبەقەكە زۆر دانیشتین  ،كاژین
هەموو خولیاو ئاواتێكی بینینی من و  ،باشی من و ،
یادەوەرییەكانی من بوو  .ئەو هەمیشە هەوڵی ئەدا زۆرم
لێنەكات  ،ئەو پێیئەوتم  ،ئەگەر تۆ لەیادت نیە "قەیناكە من لە
یادمە" ئەو بەو قسەیە زیانێكی زۆری لەدڵی خۆی ئەدا .
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منیش پێشتر كۆچەرە و كۆیارم ئاگادار كردبوە وە " هیچم
لەیاد نیە "بەاڵم لەبەر تەندروستی "كاژین" ئامادەم هەموو
كارێك بكەم .

كۆچەرە و

كۆیار بەوپێیەی

ئاسۆی

بیركردنەوەیان فراوانترە نەك ڕازی بوون  ،بەڵكو پێشیان
خۆش بوو  ،بیركردنەوەیەكی

لەو شێوەیە  ،هاتۆتە

خەیاڵدانە شەق و شڕەكەمەوە .
نزیكەی چارەكێك لە موبەقەكە ماینەوە  ،كاژین بەردەوام
تەماشای ئەكردم  ،هەندێجار بزەیەك ئەیگرت و هەستم
ئەكرد

لەو بزەیە ناچێت كەپێشتر

دوو چاڵی

لەسەر

ڕوومەتەكانی دروست ئەكرد  .ئەو پێشتر زۆر جوان بوو ،
بەاڵم ئێستا الوازی و خەفەتی من  ،ئەویان بەشێوەیەك
پوكانۆتەوە بەهیچ شێوەیەك لەو كەسە ناچێت كە مانگێك
لەمەو پێش بینیومە.
هۆگری

كاژین

بۆمن "لەناو

سكی دایكەمەوە" دەست

پێئەكات  .هۆگرییەك  ،دڵنیام یەك الیەنە نیە  ،بەاڵم من
هیچ شتێك دەربارەی ئەو الیەنەی ڕابردووی خۆم نازانم
هەتا "لەتە" نوقسانەكەی ئەوی پێپڕبكەمەوە  .هیچ شتێك
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دەربارەی

ئەو بیست و پێنج ساڵەی تەمەنم

بە هیچ

شێوەیەك لە یاد نیەو  ،توانای ئەوەشم نیە  ،جارانبم .
زۆرجار خۆم لەیاد ئەچێتەوەو ڕووخساری خەمگینی
كاژین و جەستە

الوازەكەی وام

لێئەكات  ،برین و

یادەوەرییەكانی خۆم لەیاد بكەم و بۆ ژینی تێكچوی ئەو
،

هەوڵە نوقسانەكانم

بخەمە گەڕ  .زۆرجار

خەیاڵم

مێروولەیەك ئەكات بەاڵم هەست ئەكەم ئەو مێروولە
كردنە

پەیوەندی

بەفشاری

دەرونمەوە

هەیەو هیچ

لینكێكی لەگەڵ ئەندێشەكانمدا گرێنەداوە  .ئاگادارم "
كۆچەرە" زوو زوو

سەردانی

دوكانەكەم

ئەكات و

هەوڵئەدات سەرە داوێكی دەربارەی نەخۆشییە شوم و
لەناكاوەكەی من دەست بكەوێت  .كۆچەرە زۆر گەشبینەو
ئەو ڕۆژە بەوپەڕی متمانەوە ئەیوت  :تۆ چاك ئەبیت و
پاشان "دڵت وەكو جاران لێئەدا"  .نازانم كۆچەرەی خوشكم
ئەو هەموو متمانە بەخۆ بوونەی لەكوێ هێناوە ! .كۆچەرە
حەكیمەیەو لە ئێستادا نازانم دڵو عەقڵی چی تیایە  .بەاڵم
كاتێ بەوپەڕی متمانەیەوە قسە لەسەر چاكبوونەوەی من
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دەكات  ،هەست بەخۆشییەكی لەڕادەبەدەر ئەكەم و هەموو
هەست و متمانەم ڕادەستی ئەو ئەكەم  .ئەو بەردەوام
سەردانی دەورو پشتی دوكانەكەم ئەكات و ئەو ڕۆژەش
"هاردی" هەموو كامێراكانی چاودێری  ،دوكانەكەی من و
دەورو پشتی هێنابوەو بە ئارامییەكی زۆرەوە  ،چاودێری
ئەو هەزارن كاتژمێرەی ئەكرد كە كامێراكان تۆماریان
كردبوو  .ئەو ئەیەوێت  ،لەوساتانە تێبگات كەبۆتە هۆكاری
سەرەكی لەبیرچوونەوەكەم  ،هەرگیز ماندوو نابێت،
لەتەماشاكردنی ئەو

هەزاران

كاتژمێرە لەتۆماری

"خەزنكراو"  .لەڕاستی دا نازانم بەتەمای چیە  ،بەاڵم كاتێ
"ڕابردووی" كۆچەرەم بۆ ئەگێڕنەوە  ،هیچ كەسێك هێندەی
كۆچەرە بەتوانا نیە لە تێگەشتن و ڕوونكردنەوەو بە
دواداچوونی هەر ڕووداوێك!.
كاتێ گوێبیستی

ژیانی

ڕابردووی

خۆم ئەبم لەگەڵ

كۆچەرە  ،ئەو خوشكەم بەچ شێوەیەك ئێمەی پەروەردە
كردوەو پاشان لە ڕێگای حیكمەتەكانییەوە بەچ جۆرێك
ئێمەی لەپێگەو قوناغەكانی ژیان دامەزراندووە.
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كاژین بەبێ ئەوەی هیچ قسەیەك بكات بەردەوام
سەیری ئەكردم .لە موبەقەكە لەسەر دوو كورسی بەرامبەر
یەكتری دانیشتبووین  .بەچاوە پشیلەكانی تەماشای ئەكردم
و هەستم

ئەكرد "درۆكانم" بە شێوەیەكی

باش ،

كاریگەرییان لە ئاراستەی فیزیكیی جەستەو شێوەیی دا
جێهێشتووە  .هەستم ئەكرد درۆكانم كاریگەری

خۆیان

هەبووەو "خوشكەكەم كاژین" كەمێك ڕەنگی كراوەتەوەو
گەدەی ئامادەیە بۆ خۆراك وەرگرتن  .ئازیزان هیچ شتێك
لەوە

ناخۆشترنیە "لەو پەڕی دڵشكاویدا هەوڵبدەی نان

بخۆیت" بۆیە پێشتر هەستم ئەكرد  ،ئەو كەمە نانەی كە
كاژین دەیخوات  ،دڵی هاوكاری ناكات و پێش ئەوەی
تیكەیەك بخوات دەیان ئاهـــ قوتئەدات  .ماوەی ئەو مانگەی
كەتێپەڕی  ،ئەم هەستەم لە كاژین دا بەدی كردوەو ئەویش
دەری نەئەبڕی  .لەماوەی ئەم مانگەدا هەمیشە هەستم
بەو حاڵەتە كردووە  ،بەاڵم كاژینی خوشكم بە هیچ
شێوەیەك

دەرینەئەبڕی و

هەركاتێكیش باسی

نان

خواردنم البكردایە  ،گوێی پێنەئەداو خۆی لەبابەتەكە
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ئەدزییەوە  .بەاڵم ئێستا نازانم چی ڕوو ئەدات .هەرچەندە
بەهۆی درۆكانی منەوە  ،گوایە هەندێك شتم لەبیرە ،
كەمێك شێوەی باش بووەو هەست بەلێدانی باشتری دڵی
دەكەم  .كەچی

لەوە دڵنیا نیم  ،كاتێ باسی

پەتاتەی

سوورەو كراوم كرد  ،گوایە لەگەڵ كەچەپ و ماینوزدا
"جەنگ لەگەڵ خەمدا ئەكات" چیتر ڕوو ئەدات.
ئەو ئێستا بەشێوەیەك سەیرم دەكات "چاوەكانی" تەنها
"چاوەكانی" وەك خۆی ماون  .ئەگینا ڕووخسارو جەستەی
بەشێوەیەك الواز بووە هەست بە بینینی ئیسقانەكانی
ئەكەم  .هەست ئەكەم لەماوەی ئەم مانگەدا ئەو لە
گێڕانەوەی

یادەوەرییەكانم  ،گەورەترین

باجی داوە .

لەبەرئەوەی گێڕانەوەكانی بۆ كەسێكی وەك منی  ،خەیاڵدان
وێران گێڕاوەتەوەو هیچ ساتێك نەبووە لەو گێڕانەوەیەدا
پاڵپشتییەك بۆ

قسەكانی دوپات

بكەمەوە.

هەرچەندە

منیش بەشێوەیەك لەشێوەكان الوازیی جەستەیم پێوە
دیارە  ،بەاڵم كۆچەرە هەموو ڕۆژێك  ،لەدوای عەسرەوە
 ،بەشێوازە تایبەتەكەی خۆی  ،بڕوای نوێ و بەهێز  ،لەناخ
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و خەیاڵدانمدا ئەچێنێ  .كۆچەرە بۆ كاژینیش هەمان ڕێگا
بەكاردێنێ  ،بەاڵم كاژین "بەتەنها هۆگری من بووەو" هەموو
حەزو ئارەزووە نوێ و كۆنەكانی بەژیانی ئێستای منەوە
خەریك كردوە .كاژین هیچ شتێك ناچێ بەمێشكیداو ،
كۆچەرە بۆی گێڕاومەتەوە ئەو كاتەی كە ژوورەكانمان بۆ
جیائەكاتەوەو  ،دواتر ئەو ئەچێتە ژوورەكەی خۆی  ،هەمان
حاڵەتی ئێستای توش دەبێت  .بۆیە ناچار دەبێت  ،هەتا
شەوێكی درەنگ هەر لەژوورەكەی من و لەگەڵ مندا
بەسەر ببات!.
من هیچ شتێكم دەربارەی ئەم ڕووداوانە لەیاد نیە  ،بەاڵم
كۆچەرە بۆی گێڕاومەتەوەو ئاگاداری كردومەتەوە  ،كە
كاژین بەشێوەیەك هۆگری تۆ بووە مەحاڵە بێ تۆ  ،توانای
ژیانی هەبێت ! .من نازانم ئەم خوشكەم  ،ئەم هەموو
خۆشەویستییەی  ،لەكوێی جەستەیدا ،بۆ من هەڵگرتووە .
ئەو

ئێستا

جەستەیەكی الوازی هەیەو

تەنها

چاوە

پشیلەییەكانی وەك خۆی ماون  ،ئەم خوشكەی من ،
لەخوشكەكانی ترم ناچێ ! .ئەمیان ئاسۆی بیركردنەوەی
81

بەو شێوەیە نیە " كە كۆچەرە و كۆیار" هەیانە  .ئەم خوشكە
سوعبەت چیەم  ،ئێستا وەكو جاران نەماوە  ،ئەو بەردەوام
پێكەنینەكانی قوتئەیاتەوەو  ،خەندەو خۆشیش بە هیچ
شێوەیە  ،لە دڵ و دەرونی دا مێرولە ناكات ! .دڵی بەخراپی
دێشێ و هەموو هیواو ئاواتەكانی ئەوەیە  ،من چاكبم و
بەوپەڕی هۆشیاریمەوە باسی "یادەوەرییەكانی ڕابردووی
بۆ بكەم"  .ئەو بەجۆرێ وازی لەدەرس و دەوامەكەی
هێناوە كە بەخەیاڵیدا نایەت و  ،دەرسو دەوامەكەی لە
بینینی من و یادەوەرییەكانمدا

ئەبینێتەوە  .ئێستا

لە

موبەقەكە بە شێوەیەك سەیرم دەكات  ،تروكانی پێڵوەكانی
ئیهمال كردوەو ئەیەوێت بە تەواوی لەخۆی دا نغرۆم
بكات ! .ئەم خوشكە  ،هاو تەمەن و دڵ بچكۆلەیەی من ،
گیراوەیەكە لە من ! .هەر شوێنێك

لە جەستەم "بە

خەیاڵدانیشمەوە" كێشەی تیابێت  ،ئەو

بەكێشەی خۆی

ئەزانێ و گەورەتر لەوە تەماشای ئەكات كە هەیە  .ئەو
نزیكەی بیست خولەكە سەیرم ئەكات و هەست ئەكەم
نایەوێت هیچ بڵێت! .هەست ئەكەم تەماشاكردنی ئەو بۆ
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من  ،دواكاری دڵ و ڕۆحییەتی و خۆی هیچ ڕۆڵێكی
نیە

لەو داواكارییەدا  .بە جۆرێك تەماشام

ئەكات ،

هەندێجار پێكەنین ئەمگرێت و كاتێكیش جەستە الوازەكەی
ئەبینم "پێكەنینەكانم" قوتئەدەمەوەو ناچار ئەبم وەك و
خۆی تەماشای بكەمەوە!.
نزیكەی نیو كاتژمێر لە موبەقەكە بووین  ،كاتێ دەرگای
بالكۆنەكە كرایەوە  ،كۆیاری خوشكم بینی كە چۆن بەپەلە
هاتە ژوورەو یەك عەالگەی گەورە "پەتاتە"ــی هێنابووە
وە  .كاتێ كۆیار گەشتە موبەقەكە  ،منی ماچ كردو "دواتر
كاژین" خێرا پەتاتەكەی لەدەست وەرگرت و  ،پاشان
سوزگیەك و چەقۆیەكی هێناو لەسەر مێزەكە دەستی كرد
بەپاككردنی  .تەماشام ئەكرد  ،بەپەنجە نازك و وردیلەكانی
بەچ شێوەیەك پەتاتەكە پاك ئەكات  .ئاگام لێبوو لەكاتی
پەتاتە پاككردنەكەشدا هەر تەماشام ئەكات و سەرنجی الی
منە ! .زۆر ئەترسام پەنجە نازكەكانی بریندار بكات ،
لەبەرئەوەی بەردەوام تەماشای ئەكردم  .بۆ یە ئاگادارم
كردەوە "ئاگای لەهەستەكانی بێت" لەڕاستی دا
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پشت

بەستن

بە هەست

زۆرجار

مایەی گاڵتەجاڕییەو

دەرئەنجامەكەی بێجگە لە پەشیمانی هیچی تری بەدوادا
نایەت  .بەومانایەی هەست زۆرزاڵترە بەسەر عەقڵداو
ئەگەربێت و سنورەكانی نێوان هەست و عەقڵ لەبەرچاو
نەگرین پەشیمانییەك

وەك "چاوەڕوانییەكی

چاوەڕوان

نەكراو" تەواوی ژیریمان بەخۆیەوە خەریك دەكات !.
ئێمە زۆرجار پشت بەهەستەكانمان ئەبەستین ئەمە
لەكاتێكدایە ئەو شتەی كە پێشتر هەستمانی جواڵندووە
 ،بێ لەوەی فیلتەرەكانی ژیریمانی دیبێت ،بەڕاستی
ئەزانین  .ئەمە لەكاتێكدایە هەستمان پێكردوە ڕاستە ،
ئەگینا هیچ ڕاستییەك "لەو ڕاستییەدا نیە" كە هەستێكی
كاتیی ،متمانەی داوە بەو ڕاستییە چركەییە ! .هەرچۆنێك
بوو ئاگادارم ئەكردەوە كە ئاگای لە هەست و ژیریی
بێت  ،زۆر ئەترسام پەنجە نازك و ئاوییەكانی لەت بكات
 .ئەو خوشكەی من  ،لەخوشكەكانی ترم نەدەچوو !.
هەرچەندە "من و ئەو" دوانە بووین  ،كەچی لەمنیش
نەدەچوو  .من و ئەو "زەمەن و كاژین" دوانە یەكین  ،بێجگە
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لە دوو تا سێ خاڵی هاوبەش هیچ شتێكی تر نەبوو
بەیەكەوەمان

ببەستێتەوە  .وەك و

خوشكەكانم

بۆم

ئەگێڕنەوە پێشتریش جیاوازیمان هەبووە  ،بەومانایەی
"كاژین" كەسێكی سوعبەت چی بووەو  ،منیش كەسێكی
"كەمێك"

گۆشەگیر  .كاژین

كەسێكی زیرەك و منیش

كەسێكی مامناوەند  ،كاژین كەسێكی لەخۆڕازی و منیش
كەسێكی هەست كردو بە كەم و كوڕی  ،كاژین كەسێكی
كۆمەاڵیەتی و منیش كەسێكی تەنهایی خواز  .دەیان خاڵی
تر كە جیاوازی من و ئەم خوشكەم پێكدەهێنن .
لەڕاستی دا بوونی من و ئەو لەشێوەشدا جیاوازە ! .ئەم
ڕوونكردنەوەیم

بە پێوێستزانی ،

تەنها

لەبەرئەوەی

وەهمی لە یەكچونی "دوو مرۆڤ" لە خوو ڕووخسار ،
تەنانەت ژیری و ڕەوشت دا پوچەڵ بكەمەوە! .نا گونجێ
و نەبووە  ،دووكەس لە سەدا سەد هەموو شتێكیان وەك
یەك بێت  ،من ئەم بەراوردەم بە ژینی خۆم و خوشكە
كەمەوە چنگ

كەوتوەو ئەكرێت
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وەك

بناغەیەك بۆ

جیاوازی هەموو كەسێك لە كەسێكی تر ڕەچاو بكرێت
.
بێجگە لەوەی لەگەڵ ئەم بیركردنەوە پۆزەتیڤەدا ئەڕۆم
 ،هەندێجار واز لە هەست دێنم  ،لەبەرئەوەی ئێستا
هەموو

ڕوانیینەكانم

لەسەر

ئەوە

كۆ كردۆتەوە

"خوشكەكەم كاژین" پەنجەكانی نەبڕێت  .ئەو ئێستا بێجگە
لەوەی بە الیەكی

چاوی

سەیری

من

ئەكات ،

بەردەوامیشە لە پاككردنی پەتاتەكان  .هەندێجار بزەیەك
ئەیگرێت و دواتر دەڵێ  :تاوەیەك پەتاتەی سورەوە كراو
 ،لە گەڵ كە چەپ و ماینوز  ،دوژمنی سەر سەختی
خەمە  .گوایە ئەم قسەیە هی منەو پێشتر بۆ خوشكەكانم
كردووە  .یەكێك لە یادگارییەكانم ئەم قسەیە یە  ،بۆیە
كاژین  ،ئەم یادگارییەی منی خۆشئەوێت و حەز دەكات
بە دەستەكانی خۆی زیندووی بكاتەوە  .كاژین بێ ئاگایە
لەوەی "من" ئەم یادگارییەم لە یاد نیەو یەكێك
خوشكەكانم بۆی گێڕاومەتەوە! .بەاڵم

لە

بەدڵە پاك و

هەستە سافەكەی تێكەو تووەو وائەزانێ من باش بووم
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 .هەرچەندە گەشتۆتە ئەو قەناعەتەی بەتەواوی باش
نەبووم  ،بەاڵم ئەو بەوشێوەیە لێكیئەداتەوە بەرەو باشی
ئەڕۆم !.
زۆری پێنەچوو زیاتر لە یەك كیلۆ پەتاتەی پاككرد ،
بۆیە هەستاو لە تاوەیەكدا جوان سوری كردنەوە  .دواتر
لەسەر مێزەكەی بەردەمم داینان و پاشان "كەچەپ و
ماینوز"ەكەی هێناو دوای ئەوەی دانیشت  ،بە تامەزرۆییەوە
لەگەڵ مندا دەستمان كرد بە خواردنی  .ئەو بە چەتاڵەكەی
خۆی هەرچەندێكی بخواردایە  ،هەر بەچەتاڵەكەی خۆی
ئەوەنەشی دەرخواردی من ئەیا ! .زۆر جوان پەتاتەكەی
ئەخواردو هیچ پەلەی نەئەكرد  ،هەستم ئەكرد  ،دڵی
باشتر

لێئەدات  .بەاڵم

كاتێ

ژیریم

پشتگیری

ئەم

هەستەمی نە ئەكرد  ،لە ڕووخساری ڕائەمام و چاوە
"پشیلە ییەكانی" شتێكی بەبیردا ئەهێنامەوە ! .بەاڵم توانای
ئەوەم نەبوو

لێی

تێبگەم  .لەوالشمانەوە پشیلەكانی

كۆچەرەش  ،لە دەورو پشتمان یاریان ئەكردو  ،دواتر
كۆیاریش هاتە تەنیشتمان دانیشت  .كۆیارو كۆچەرەی
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خوشكم  ،بێجگە

لە

چاوەكانیان هیچ

خوو شێوەو

كردارێكیان لە كاژین نە ئەچوو  ،ئەو دوو خوشكەی من
"ئاسۆی تێڕوانینیان" ئەوەندە فراوان بوو هیچ كەسێك
توانای ئەوەی نەبوو لە حیكمەت و بیركردنەوەكانی ئەوان
تێبگات بە تایبەت "كۆچەرە"  .ئەو دوو خوشكەی من  ،لە
ماوەی

ئەو

مانگەدا

زۆرشتیان

فێركردم ،

ئەمە

لەكاتێكدایە "ئەبێت لە تەمەنی تواالنی و ڕابردوومدا  ،چ
فێرگەیەك بووبێتن بۆ من ! .ئەوەی لە ماوەی ئەو مانگەدا
لەو دوو خوشكەم فێربووم  ،قەناعەتم هەیە ،بە پێنج ساڵ
 ،لە باشترین فێرگەكانی دونیا نیو ئەوەندە فێر نە ئەبووم
! .ئەو دوو خوشكەی من  ،تێڕوانینەكانیان "وتەنی" نیەو
ناتوانم باسی ئەوان  ،بەتەواوی و وەك خۆی  ،لەم
حیكایەتەدا

بگێڕمەوە  ،لە بەرئەوەی "حەقیقەتی ئەوان"

گەورەیەو منی الواز تووشی شكستی گێڕانەوە ئەكات و
 ،هەموو سووچ و كەلێنە قوڵ و لێڵەكانی ئەوانم بۆ
نابینرێ ! .ئەوان یەكێك نین لە ئێمە ! .سروشتی مرۆڤیش
وایە  ،كاتێ هەست بە بەرپرسیاری ئەكات  ،لەتاو ئازاری
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ویژدان توانای ئەوەی نیە باسێك بە كەمو كوڕییەوە تەواو
بكات ! .هەست كردنی من بە بەرپرسیاری  ،گورزی گەورە
لەم حیكایەتە ئەدات  ،لەبەرئەوەی حەقیقەتی ئەو دوو
خوشكەم "ئەوەندە گەورەیە" توانای هەڵگرتنیم نیەو
ناشمەوێ گەورەیی ئەوان  ،بەكەم و كوڕییەكانی خۆم
بەراورد بكەم و

دواتر بینوسمەوە! .نامەوێت

تەواوی

حەقیقەتێك كە تاڵە بۆ هەرسكردن وەك "ئەفسانەیەكی
بەڕێز" خوێنەر لێی بڕوانێت ! .ئەوەی ئەمەوێت دەربارەی
ئەم خوشكانەم بیڵێم بە "كاژین"ـــیشەوە  ،ئەوان بەرەكەتی
ئیالهین و هیچ كەسێك بێجگە لە "من" خوشكی وای نیەو
ناشیبێت ! .ئەوەی ئەمەوێت دەربارەی خوشكەكانم بیڵێم
هەرئەوەیە  ،ئەوان

بەرەكەتێكی

ئیالهین و

بۆ من

نێردراون و ناشزانم بەچ شێوەیەك بۆم ئەمێننەوە  .لە
ئێستا دوانیان "كاژین و كۆیار" لەتەنیشت و بەرامبەرم
دانیشتوون  ،كاژین تەماشام ئەكات و وادیارە كۆیار بیرم
لێئەكاتەوە ! .خوشكەكەی

ترم "كۆچەرە"

كەمێكی تر

دێتەوەو ئاگادارم بێئەوی هیچ شتێك بكات ،سەرێك لە
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ژوورەكەی من ئەدات و دواتر "نان بۆ پشیلەكان" حازر
ئەكات و دواتر بە حیكمەت و لێوە ئاڵتونییەكانی  ،منی
الواز ئەدوێنێ!.
ئێستا كاژین بە شێوەیەك سەیرم ئەكات  ،هەندێجار
دووجار بە چەتاڵەكەی پەتاتە دەرخواردی من ئەدات و
جارێكیش خۆی  .چاوەكانی ئەبریسكێنەوەو پەنجەكانی
ئەوەندە ناسك و ئاوین هەندێجار لێومی پێئەسڕێ و بە
شێوەیەك گرنگیم پێئەدات "وەك ئەوەی كۆرپەی ئەوبم " !.
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شەش مانگ  ..پێش لەبیرچونەوەی یادەوەرییەكانم
وەك هەموو بەیانییەكانی تر  ،ئەبوایە هەموو بەیانییەك
پێش ئەوەی بڕۆم بۆ دوكان  ،لە گەڵ خوشكەكانم نانی
بەیانی بخۆم و پاشان ڕێگەی چونە سەركار بگرمە بەر .
سروشتی هەرچوارمان وابوو  ،دەبێت النی كەم "بەیانیان
و ئێواران" پێكەوە نان بخۆین بۆیە ئەم خووە الی ئێمە
لە ئەنجامی دووبارە كردنەوەی زۆرەوە "پیرۆز بو بو"
هەروەك و كولتورێكی

لێهاتبوو كە چۆن

لە ئەنجامی

كۆمەڵێك السایكردنەوە وە دروست و پیرۆز ئەبێت !.
ئەو بەیانییە دوای ئەوەی نانم لەگەڵ خواردن  ،ویستم
بە تەنها بێمە دەرەوە بەاڵم "كاژین" وەك پیشەی هەموو
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جارێكی  ،بە تایبەت لەو كاتەوەی كە لە خەستەخانەكە
دامەزرابوو  .داوای لێكردم بەیەكەوە بڕۆین  ،كاژین لە
خەستەخانە دەوامی ئەكردو هەرچەندە خۆی پزیشك بوو
بەاڵم وەك یاریدەرێك لەوێ دەست بەكاربوو  .دوای
ئەوەی پێوتم بەیەكەوە ئەڕۆین  ،بەقسەم كردو پاشان
بەیەكەوە لەماڵ هاتینە دەرەوە  .دوكانەكەی من  ،هێندە
دوور نەبوو لەماڵمانەوە  .هەرچەندە ئەو خەستەخانەیەی
كاژینیش دەوامی تێدا ئەكرد زۆر دوور نەبوو  ،بۆیە
هەندێجار "كاژین" منی تابەردەم خەستەخانەكە ئەبردو
دواتر مۆًڵەتی ئەدام بگەڕێمەوە بۆ دوكانەكەم ! .سروشتی
ئەم خوشكەی من وابوو ،بە جۆرێك هۆگری من بوبو ،
ئەو ساتانەشی خۆش ئەویست كە لەگەڵ ڕۆژان بەسەرم
ئەبرد  ،تەنانەت بە بۆنەی منەوە  ،بە جۆرێك "ڕۆژان"ـــی
خۆشئەویست  ،زیاتر بوو لە خۆشەویستی من بۆ ڕۆژان.
ئەم خوشكە جیاوازو دەگمەنەی من  ،زۆرجار لەسەر
"پێنج خولەك" دونیایەك نوكتەی لەسەر ڕیز ئەكردم و بە
شێوەیەك خۆی نیشان ئەدا  ،گوایە لە من گەورەترەو
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ئەبێت بە قسەی بكەم! .ئەمە لەكاتێكدایە "پێنج خولەك لەمن
گەورەترەو" ئەمەشی وەك بەهانەو سوعبەت و هەندێجار
بەڵگەیەك بەكار دەهێنا  ،بۆ گەورەكردنی تەمەنی  .بە ڕۆژ
یەك دوو كاتژمێر یەكترمان ئەبینی  ،بەاڵم كاتێ

شەو

دائەهات  ،لە ژوورەكەم ئەیكرد بە ڕۆژی خۆی و هەمیشە
ئەو هەستانەی بۆ دەرئەبڕیم كە لە هەستی كەسێك
ئەچوو دەیان ساڵ ئەو كەسەی نەدیبێ و لەو چركەیەدا
پێی شاد بوبێتەوە ! .ئێواران كە ئەهاتمەوە  ،بێجگە لەوەی
بە ڕۆژەكەی دا هەمیشە بەتەلەفۆن لە گەڵم بووە  ،باوەشی
پیا ئەكردم و وەك ئەوەی ساڵێكبێ منی نەدیبێت ! .ئەو
خوشكە جیاوازو قشتەی من  ،لەوەتەی فامم كردۆتەوە
بەو شێوەیە بیری كردۆتەوە و منی لەخۆی و هەرچی
لە بووندایە
تووشی

بە گرنگتر زانیووە ! .ڕۆژێك یان

ساتێك

ژانە سەرێكی ئاسایی بومایە  ،ئەو ئۆقرەی

لێئەبڕاو شوێنی بە خۆی نە ئەگرت  .من هەرگیز توانای
ئەوەم نەبووە لە بەرامبەر هەست و دڵە سافەكەی بە
هەمانشێوەی خۆی كاردانەوەم هەبێت بۆی  .هەمیشە
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لەئاست ئەودا خۆم بەكەم زانیووەو هەندێجار بۆ
دەربڕینی هەست و سۆزی "خوشك و برایەتیش" كەسێكی
بێ دەم و پل بووم ! .ئەو ئەیزانی من كاردانەوەی بەو
شێوەیەم نیە  ،وەك چۆن ئەیزانی "سروشتی من" لە گەڵ
دونیاكەی ئەودا "جیاوازی نێوان مەریخ و زەویە" بەاڵم
گوێی پێنەئەداو "هەست و سۆزو خۆشەویستی" زیاتر
ئەكردو دواتر منی ئەهێنایە قسە  ،كە بڵێم ئەو هەموو
سۆزو پێزانینەت چۆن لەو دڵەتدا جێ كردۆتەوە" زۆر
جار ئەیهێنامە قسە  .كاتێكش پێم ئەووت  :لەكوێت بوو ،
ئەم هەموو هەستە ! .سوعبەتێكی ئەكردو دواتر باسەكەی
ئەگۆڕی ! .من ئەمزانی دڵی چۆنەو بەچ شێوەیەك خورپە
ئەكات ،بۆیە بەشێوەیەك ڕامگرتبوو خۆی هەستی پێنەئەكرد
 .هیچ ڕۆژێك ئەو خوشكەم نەدیووە  ،من لەماڵبم و ئەو
بێتاقەتبێ  .بە پێچەوانەوە ئەو كاتەی لەبەر كار  ،یان ئیشی
تایبەتی لە ماڵ دور ئەكەوتمەوە  ،بێتاقەتی ئەو دەستی
پێئەكردو پاشان بەهاتنەوەی من شادی و سوعبەت و
قسەی ناوازەو نازك  ،ئەگەڕایەوە بۆ ئامێزی خوشكەكەم
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"كاژین"  .نایشارمەوە هەمیشە ترسم لەوە بووە "شتێكم
لێبێ و" دواتر قیرو سیا لە خۆم "خوشكەكەم كاژین" ژیان
و ڕووخساری كۆمیدیانەی خۆی لە دەست بدات !.
هەمیشە ترسم لەوە بووە  ،ئەو یادو خۆشەویستە زۆرەی
ئەو بۆ "من" بەخراپ بشكێتەوەو لە دواجاردا باجەكەی
بدات ! .هەندێجار ئەم بیرو باسە السارانە بە مێشكمدا
ئەهات  ،بەاڵم دڵم ڕێگەی نە ئەدام بۆ كاژینی بدركێنم
! .دوێنێ هەر بۆ خۆشی و پێم وت  :ئەزانی من بە
ڕەچەڵەك خەڵكی ئەم واڵتە نیم!.
ئەو بێ ئەوەی لە مەبەستەكەم تێبگات  ،دەستی بۆ
ژوورەكەی خۆی ڕاكێشاو دواتر وتی  :چۆن شتی وائەبێ
 ،هەردووكمان "ڕێك هەردووكمان" لەو ژوورەدا لە دایك
بووین!.
لە ڕاستی دا ئەو پرسیارەی لێم كرد  ،پرسیارێكی فەلسەفی
و میتافیزكی "عەباسی مینافیزك" بوو  .ئەو پێشتر ئەو
باسەی الی من كردبوو  ،بۆیە ئەمویست هەمان پرسیار
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بەداڕشتنێكی نوێ لە كاژین بكەمەوە  .هەرچەندە ئەمزانی
كاژین پێی دڵگران ئەبێت و بە "گومانە جوانەكانی" لێكی
ئەداتەوە!.
عەباس پێشتر

بە دوو شێوەی جیاواز

ئەو باسەی

الكردبووم  ،گوایە لەتەواوی سەر زەوی خۆی بە غەریب
ئەزانێ و  ،ئەم فكرەیەشی لەوە وە بۆهاتبوو  ،ئەوترێت
"ڕەچەڵەكی مرۆڤ" لە بەهەشتەوە پەیدا بووەو  ،مرۆڤی
تێگەشتووش تادواساتی گەڕانەوەی بۆ ئەو زێدە "دەبێت
خۆی بە غەریب بزانێت" عەباسی میتافیزك  ،كەسێكی قوڵ
و هەندێجار لێڵ و تاریكە ! .زۆرجار باسێكم الئەكاتەوە
بێ ئەوەی لێیتێبگەم  .بەشێوەیەك خۆی مشەوەش و
عەبووس ئەكات  ،گوایە لێی تێگەشتووم و لەو خەمە
ڕەخسیوە بۆ تێگەشتنی من داویەتی !.
ئەو بەیانییە دوای ئەوەی لەگەڵ "كاژین" لەماڵ هاتینە
دەرەوە  ،كاژین هەتا خەستەخانەو شوێنی دەوامەكەی
خۆی

بردمی  ،كاتێ منیش گەڕامەوە بۆ دوكانەكەم ،

ئاگاداری كردمەوە  ،ئێوارە زوو بێمەوەو  ،بەڵێنیشی پێدام
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" یەك تاوە پەتاتەی سورەوكراوم" بۆ حازر بكات ! .بۆ یە
كاتێ گەڕامەوە بۆ دوكانەكەی خۆم "عەباسی میتافیزكم
بە یاد دا هاتەوە" ئەبوایە بۆ سبەینێ ئامادەبم لە كۆڕەكەی
دەربارەی "ڕۆح و ئەفالتون و خیام و شتی تر" ئەبێت بۆ
سبەینێ

كاتژمێر چواری عەسر لەگەڵ كۆچەرەو ڕۆژان

و كاژینیش لەوێ ئامادە بین  .لە ڕاستی دا "كۆچەرە" ی
خوشكم  ،ڕێزێكی زۆری بۆ عەباسی هاوڕێم هەیەو
خۆی دەربارەی

هەندێجاریش تێبینی و حیكمەتەكانی

تێڕوانینەكانی عەباس  ،ڕاستەو خۆ بە عەباس ئەڵێ  .ئەمە
لە كاتێكدایە عەباس خودی خۆی حەزو شەیدای ئەوەیە
 ،گوێی لە كۆچەرە بێت و هەمیشەش پێی وتوە  ،بیرو
ڕاكانی تۆ "شایەنی ڕێزو پێزانینە  ،لەبەرئەوەی سودێكی
گەورەو گرانم لەو بۆچونانەت وەرگرتووە  ،چونكە لە هیچ
شوێنێك ئەو سوودانە دەست ناكەون " .
دوای ئەوەی

گەشتمە دوكانەكەی

خۆم  ،دوكانەكەم

كردەوەو پاشان "عەباسی میتافیزك" بەجانتایەكی ڕەشی
قەترانییەوە خۆی كرد بە دوكانەكەمدا  .وادیاربوو بۆ
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ئاگادار كردنەوەو تازەكردنەوەی دەعوەتەكەم هاتووە ،
بەاڵم پێش ئەوەی قسە بكات  ،دوای ئەوەی بەخێرهاتنم
كرد

ووتم  :ئاگادارم لە مێژووی كۆڕەكەت و چەند
خوێندۆتەوەو

جارێكیش

مەلزەمەكەم

كۆڕەكەشتم

بیرم نەچۆتەوە  .عەباس

،

بەرواری

تەنها لەكاتی

باسكردنی "بابەتی میتافیزك" عەبووس ئەینواند  ،ئەگینا
كاتێ گفتۆگۆی ئاساییانەمان ئەكرد  ،كەسێكی ڕوو خۆش
و ئەكرێ

بڵێم خاوەنی "وردیلەترین" ڕووخسار بوو .

ڕووخساری عەباس
میتافیزكییەكان

لەكاتی

بە خێرایی

شرۆڤەكردنی
ئەگۆڕاو

پێشوتری پێوە نەدەما  .زۆرجار
ڕووخسارت

لێمئەپرسی

لەناكاو ئەگۆڕێت ،دوای

ئەیووت  :دەیانجار

وەاڵمم

هیچ

بابەتە
شكڵێكی
بۆچی

ئەوەی پێئەكەنی

داویتەوە  ،ئایا تا ئێستا

ڕاستگۆیەك دیووە  ،ڕووخسارێكی ڕەزا گرانی نەبێت!.
پاشان دوای پێكەنینێك  ،پێمئەوت  :ڕاستگۆیی

كەی

پەیوەندی بە ڕەزا گرانییەوە هەیە ؟ .عەباسی هاورێم
ڕاستی ئەكرد  ،بەاڵم حەزم ئەكرد بیدوێنم و دەیانجار  ،بە
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داڕشتنی جیاواز  ،ئەو پرسیارەی لێبكەم  .دوای ئەوەی لە
مەوعیدی كۆڕەكەی
بەرپرسیارییەكەم

ئاگادارم

كردو

كردەوە هەستی

هەمیشە

بە

منی لە جێگای ئەو

كەسانە دائەنا  ،كە گرنگی بە مەوعیدو كات ئەدەن ،
هەربۆیە بە ڕووخسارە وردیلەكەی كەمێك پێكەنی و دواتر
داوای لێكردم بچینە كافتریاكەی بەرامبەرم  .هەرچەندە
تازە دوكانم كردبوەوە بەاڵم نەمئەتوانی بێ دڵی بكەم و
پاشان چوینە كافتریاكەی بەرامبەرم  .لە ڕاستیدا دەیانجارو
 ،من و عەباس  ،من و كۆچەرە  ،من و كاژین  ،من و ڕۆژان
 ،چوینەتە ئەو كافتریایەو لەگەڵ عەباسیشدا زیاد لە
سەدجار سەردانی هەمان كافتریامان كردووە  .عەباس
هەمیشە

حەزی

لەنهۆمی چواری

كافتریاكە بوو ،

لەبەرئەوەی نهۆمەكانی تر ،تایبەت بوون بە نێرگەلەو یاری
و جۆرەكانی تری سەرئێشە كە عەباس "هیچیانی پێویست
نەبوو"  .بۆیە كاتێ لەنهۆمی چواری كافتریاكە دانیشتین
 .عەباس داوای قاوەی تۆخی كرد  .هیوایەتی قاوەی تۆخ
و نەستەلەی توركی بوو  .زۆرجار ئامۆژگاری ئەكردم
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"قاوەی تۆخ" لەگەڵ نەستەلەی توركی بخۆم  ،بەاڵم بەقسەم
نەدەكرد  ،بێجگە لە "چا" حەزم بەهیچ ماددەیەكی تری
كافاین

نەدەكرد  .ئەمە لەكاتێكدا بوو  ،ئەو چایەشی

ئەمخواردەوە  ،هەر بەناو چا بوو  ،لەبەرئەوەی بەڕوونی
ئەمخواردەوەو عەباسیش

لەمبارەیەوە ئاگاداری

ئەوە

ئەبوو كە چۆن كیسە چا سەفەرییەكە بەخێرای لە پیاڵەكە
دەردێنم  ،هەتا ڕەنگەكەی تۆخ نەبێت  .عەباس دوای ئەوەی
قاوەكەی خواردەوە جانتاكەی كردەوەو بابەتی كۆڕەكەی
نیشاندام  ،كە نزیكەی بیست الپەڕەیەك ئەبوو  ،پێشتریش
هەمان بابەتی لە مەلزەمەیەكدا پێشكەشی من كردبوو ،
بەاڵم وادیاربوو  ،گۆڕانكاری تێدا كردووە  .لەبەرئەوەی
قەبارەی كاغەزەكان كەمتر دەرئەكەوتن  ،لە بەرامبەر
قەبارەی

پێشوتر  .یەكێك

مەلزەمەكەی

لە

تایبەتمەندییەكانی عەباس ئەوە بوو  ،پێش ئەوەی كۆڕێك
بگرێ  ،هەموو بابەتی كۆڕەكەی ئەنوسی یەوە  .نازانم
بۆچی وای ئەكرد  .لەوە ئەچوو لە ناو جەرگەی "قەرەباڵغی"
متمانەی بە دەموپلی نەبێت و توانای ئەوەی نەبێت وەك
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بە توانا

قسەكەرێكی

دەربكەوێت  .هەرچەندە

دڵم

نەهاتووە ئەوەی لێبپرسم  ،بەاڵم هەندێجار خۆی ئەیووت
"لەبابەتی فەلسەفەدا  ،بەتایبەت لە كۆڕو سیمیناردا  ،دەبێت
وریابیت و

ئەو بۆچونانەی

دەریاندەبڕی فیلتەرەكانی

بیركردنەوە پااڵوتەیان بكات  .لەبەرئەوەی

دیمەنەكانی

قەرەباڵغی زۆرجار كاریگەرییان لە سەر "دەمو پل" هەیەو
لەمبارەیەشەوە

دەیان نمونەی

ئەو نوسەرە باشانەی

ئەهێنایەوە كە كتێبی گەورەو گرنگیان نوسی وە  ،بەاڵم
توانای

ئەوەیان

نیە چەن

خولەكێك بە دەموپلێكی

پۆزەتیڤەوە قسە بۆ قەرەباڵغی بكەن!.
عەباس زۆر وردو لەسەرخۆ بوو  ،بەاڵم لەكاتی باسكردنی
هەر بابەتێكی فەلسەفی و میتافیزكدا  ،تایپی ڕووخساری
بە شێوەیەك ئە گۆڕا  ،تەماشاكەر بەجوانی هەستی بەوە
ئەكرد  .خودی خۆم دەیانجار ئەوم دیووە لە كاتی
قسەكردندا بەتایبەت ئەو قسانەی پەیوەندی بە تێڕامانەوە
بووە  ،ڕووخساری ئەویان گۆڕیوەو  ،تەنانەت جارێكیان
كاژین ئەوندە بە عەباس پێكەنی من لەشەرمدا نەمئەتوانی
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ڕێگایەك بۆ بیدەنگكردنی كاژین بدۆزمەوە! .عەباس دوای
ئەوەی بابەتی كۆڕەكەی نیشاندام  ،نزیكەی كاتژمێرێك
گفتوگۆی لەگەڵ كردم  ،لە ڕاستی دا  ،من كەسێكی ئەوەندە
تێگەشتوو نەبووم تا بتوانم لەتەواوی مەبەستەكانی
عەباس تێبگەم  ..بەاڵم ئەم تێگەشتنە بۆ كۆچەرەی
خوشكم ئاسان بوو  .عەباسی هاوڕێم  ،خودی خۆی ،
دەیانجار دانی بەوەدا ناوە  ،كۆچەرەی خوشكم بێجگە
لەوەی "حەكیمە"یە  .كەسێكی بە ئەزموون و دونیا دیدەیە
 .دەیانجار ڕوو بە ڕوو بە كۆچەرەی وتووە  ،تۆ كەسێكی
تێگەشتوویت و من لە ئەنجامی تێگەشتنەكەی تۆ بە باشی
تێگەشتووم و

هیچ

كاتێك

هەوڵ و

بیركردنەوە

پۆزەتیڤەكانت بەكەم نابینم  ،هەر كاتێكیش كتێبێك چاپ
بكەم "ناوی تۆ"  ،مەڵبەندی  ،كوڕو كچە پەشیمانەكان ،وەك
سەرچاوەیەك و هەوێنێك بۆ بەشێك لە نووسینەكانم لە
یاد ناكەم  .عەباس هیچ كاتێك پەلەی نەدەكرد ،وابزانم
نهێنی سەركەوتنی ئەو  ،بێجگە لەوەی لەبیركردنەوە
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كەیدابوو  ،ئارامییەكەشی نهێنییەكی تر بوو دەربارەی
سەركەوتنەكانی!.
ئێمە زیاتر لە یەك كاتژمێر لە كافتریاكە ماینەوە  ،دوای
ئەوە عەباس ڕۆشت و منیش بۆالی دوكانەكەم گەڕامەوە
 .پاشان كارو باری ئەو ڕۆژەم بەزوویی تەواو كردو
دواتر بەرەو ماڵەوە ڕۆشتم .كاتژمێر دووی نیوەڕۆ بوو
كاتێ بە كاژین و كۆچەرەم وت  ،دەبێت بچینە كۆڕەكەی
عەباس  ،چونكە ئەمڕۆ كاتژمێر چوار چاوەڕێمان دەكات .
پێشتر ئەمەم بە كۆچەرە وتبوو  ،هەرچەندە بە كاژینشم
وتبوو  ،بەاڵم كاژین حەزی بەو شتانە نەبوو بەاڵم هەر
لە الیەن

داواكارییەك

منەوە بوایە  ،ئەو

ڕەتی

نە

ئەكردەوەو ئامادەبوو بۆ هەر شوێنێك من بیڵێم و  ،ئەو
لێم وەربگرێت.
سروشتی

ئەو

خوشكەی من

"لەمناڵییەوە

وابوو"

هۆگرییەكەی ئەو بۆ من  ،زیاد لە پێویستەو  ،دەمێكە
هەستم بەوە كردووە  ،كاژین هەموو شتێكی ئەكات بە
قوربانی من  .بیرمە

جارێكیان
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دەربارەی

چاوە

پشیلەییەكانی كە لەچاوە پشیلەییەكانی من زۆر جوانترە .
ئەیوت "تەنانەت چاوەكانی خۆمت ئەدەمێ  ،بەاڵم ئەو
كاتانە بمەرەوە  ،كە ئەتبینم و بیرت لێئەكەمەوە"  .هۆگری
ئەو خوشكەم  ،بۆ من  ،زیاد لە پێویست بوو  ،هەرچەندە
بۆ یەكجاریش نەمتوانیووە دڵی بشكێنم  ،بەاڵم هەمیشە
ئەو ترسەم هەبووە  ،كە ڕۆژێك لێدانی دڵە تایبەتەكەی
وەك جاران لێنەدات و ببمە هۆی دڵ ئاوسانی  ،ئەو
خوشكە جوان و چاو پشیلەیەم ! .بۆیە دوای ئەوەی
مەوعیدی كۆڕەكەم پێوتن  ،پەلەم لێكردن خێرا بڕۆین
 ،هەرچەندە یەك كاتژمێری مابوو  ،بەاڵم كاتێ هاتینە
دەرەوە ڕۆژانیش چاوەڕێی ئەكردین  ،لەبەرئەوەی پێشتر
ئاگادارم كردبوو سەبارەت

بە كۆڕەكەی

عەباسی

میتافیزك  .هەر چوارمان ئەو كاتەی گەشتینە هۆڵەكە ،
عەباس پێشوازی لێكردین و لە پێشەوە جێگای بۆ دابین
كردبووین  .لە ڕێگا پێش ئەوەی بگەینە هۆڵەكە  ،كاژین
دەستی گرتبووم و ڕۆژانیش دەستی كۆچەرەی گرتبوو ،
ئەو خوشكەی من "كاژین" زۆر سەیربوو  ،ئەیویست تەنها
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بۆ خۆی بم و هەندێجار مەجالی ڕۆژانیشی نەئەدا دەستم
بگرێت .ڕۆژان ئەم ڕاستییەی ئەزانی  ،هەرچەندە شەرمن
و هەندێجاریش ترسنۆك بوو  ،بەاڵم شەرمی لە كاژین
نەئەكردو لە بەرچاوی ئەو ،زۆرجار دەستەكانی ئەگرتم
و بۆ ئەوەی كاژینیش توڕەو ئیزعاج بكات  ،بە چپە
بەگوێمدا ئەیچرپاند  .ڕۆژان خاوەنی پاكترین ناخ بوو ،
دڵی ئەو گیرفانی نەبوو ! .بۆ هەڵگرتنی ڕق و كینە  ،بەاڵم
هەندێجار بۆ خۆشی "كاژین"ــی توڕە ئەكردو ئەیوت
"زەمەنەكەی من" كاژینیش هەرچەندە خوێنەوار بوو !.
بەاڵم دڵە عەجیب و نازكەكەی ئەشكاو دواتر ئاگام لێئەبوو
"ڕۆژان" بە خێرایی دڵە جوان و دەگمەنەكەی خوشكەكەم
چاك ئەكاتەوە  .دوای ئەوەی لە ڕیزی پێشەوەی هۆڵەكە
دانیشتین ،

عەباس بەرەو

شوێنی

پێشكەش كردنی

كۆڕەكەی ڕۆی  ،هەرچەندە خەڵكێكی كەم ئامادەی
كۆڕەكە بوون بەاڵم عەباس پێشتر ئەوەی ئەزانی  ،كە
كۆمەڵگا بێجگە لە خواردن و خەو و مۆدێلە دوبارەكان ،
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ئەو مۆدێالنەی مانایان نیەو لە ئەنجامی السایكردنەوە وە
پیرۆز بوون!.
گرنگی

بە هیچ شتێكی تری

ئەو تۆ نادەن  ،عەباسی

تێگەشتوو زۆر دەمێكە ئەو باسانەی لە مێشكیدا حل كردوە
 ،بۆیە هیچ كاتێك خەمباریم بەڕووخسارییەوە نەدیووە
دەربارەی "چۆڵێتی" كۆڕەكانی!.
پێش ئەوەی دەست بكات بەخوێندنەوەی بابەتی كۆڕەكەی
 ،بە خێرهاتنێكی هەموانی كردو دواتر بەمشێوەیە بابەتەكەی
خوێندەوە.
مرۆڤ ئەو بونەوەرە عەقاڵنییەی كەشایەنی ڕێزو هەندێجار
نەهامەتییە  ،لەدوای ملوێنەها ساڵ

بەردەوامە لە

ئاوەدانكردنەوەی ئەو زەوییەی كەلەپێناویدا دروست بووە ،
خوێندنەوەیەكی زانستیانە بۆ مرۆڤی جەستە الوازو "ڕۆح"
بەهەیبەت

لە سەرتاسەری دونیا  ،گەلێكجار

پڕكەموكوڕی و

تێزی

نابابەتی بەرهەم هێناوە  ،بەومانایەی

كەخودی مرۆڤ بە بەراورد لەگەڵ بونەوەرەكانی تر
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خاوەنی "عەقڵ و دڵێك"ی سەیرە  .هەرلێرەشەوەیە ئەو
كەموكوڕییانە دەستپێدەكەن  .بەمانایەكی تر ئەوە ئەو"دڵ"ە
سەیرەیە كەبەردەوام دەگۆڕێت  ،لەبەرامبەریشدا "عەقڵ"ە
كەڕێگا دیارو تاریكەكانی بیركردنەوە تاقیدەكاتەوەو ڕازی
نابێت كەڕێگاكانی بگەنە شوێن و جێگایەك لە دەر ئەنجامدا
ڕەوڕەوە كۆن و زەریفەكەی لەكاربكەوێت  .مرۆڤ كەزیاد
لەپێناسەیك و زیاد لەئاوات و زیاد لەبوونی خۆی داوادەكات
 ،هەمیشەالی من و بیركەرەوەكان بووەتە جێگای مشتومڕە
خەڵوەتییەكانمان و كاتیش هەبووە هێندە خراپ ڕۆچوین
"بیركردنەوەی پۆزەتیڤ" بەبڕوایەكی پتەوەوە ئێمەی
گەیاندۆتە ئامانج " ،ئەمڕۆچونە " لەناو خەڵوەتداو پاشان
مانەوە لەوژینگە تایبەت و زەحمەتەدا وەك لێرەو لەوێ
دەیبیستین و هەندێكجاریش تاقی دەكەینەوە ! .لەو كاتەدا
عەباس "ئاماژەی بەخۆی ئەكرد  ...لەتوانای هەمووكەسدا
نیەو نەبووە بەڵكو ئەوكەسانەی بەمكارە هەستاون  ،هەمی
جدی و ئیلهامی هەست پەشۆكاندنیان توشبووە  .عەباسی
میتافیزك بەشێوەیەك قسەی ئەكرد  ،ئاگام لێبوو چەن
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كەسێك لەناو خۆیاندا "باسی عەبوسی" ئەم برادەرەی منیان
ئەكرد  .من ئەمزانی هەركەسێك وەك "عەباسی میتافیزك"
ڕاستگۆو

هۆشمەندو

بیركەرەوە بێت  ،لەبەرامبەردا

ڕووخسارێكی گرژو مۆن و هەندێجار نابووتیشی ئەبێت .
بۆیە عەباس بەردەوام بوو  ،هەروەك چۆن عاشقێكی
سەرسەختی "دەمە تەقێكانی" ئەفالتون و "چوارینەكانی" خیام
بوو بەاڵم یەكەمجار هاتە سەرباسی ئەفالتون و پاشان وتی
 :هەروەكو چۆن ئەفالتون لەدەمەتەقێی "خوان"دا بۆمان
دەگێڕێتەوە كە چۆن شەوێك سوكراتی ماڵوێران ئیلهامێكی
"بیركردنەوە" یان تێڕامانێكی "پۆزەتیڤ" لەجێگاكەی خۆی دا
ڕەپ و ڕاست بەپێوە دەیوەستێنێ و ئەو وەستانەشی هەتا
بەرەبەیانییەكی زوو بەردەوام دەبێت  .ئەفالتون كاتێ ئەم
باسە دەگێڕێتەوەو پاشان ئەیكات بەگیراوەیەكی سەرەكی و
تاقانە بۆباسی "خوان"ەكەی لە ماڵی ئەجاسۆن  ،ئەیەوێت
وەستانی سوكرات لەوئێوارەیەدا

بكات بەدەستپێكی

ئەوكتێبەی  .هەربۆیە ئەو بۆچونەی لەوێوە سەرچاوەدەگرێ
كە سوكرات كەسێك نیە ساڵەكانی تەمەنی بەقسەی خۆش
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و بۆش تەواو كردبێت  ،ئەوەندەی وێنەیەكی گفتوگۆیی
یاخود

وینەیەكی وشەیی بۆئێمەو جەماعەتی خوانەكە
كەسوكرات

ئەكێشێ

بیروباوەڕەكانی تەنها

لەوەدا

كورتنابنەوە كەئەجاسۆن خاوەنی ماڵەكەو دروستكەری
خوانەكە بۆی كێشاوە  ،ئەوكەسانەی كە لەوخوانەدا بوونیان
هەیە لەڕاستی دا ئیشی ئەم بابەتە نیە كەقسەیان
لەبارەوەبكات لەبەرئەوەی كەسە ئامادەكانی ناو ئەوخوانە
هەرچەندە ئەفالتون قسەیان بەدەمەوە هەڵدەبەستێ ،
كەسانێكن  ،خاوەنی بیرۆكەو  ،هەندێجار عەقڵی پەتیشن
سەبارەت

بەبیركردنەوە

كەقسەدەكەن

لەمرۆڤ

لەو دەمەتەقێیەدا

،

ئەو

عەقاڵنەی

بەجیاوازی دەربڕین

هەموویان و بەتایبەتی مرۆڤە كۆمیدیەكە  ،عەباس كاتێ
باسی مرۆڤە كۆمیدییەكەی كرد  ،كەمێك وەستاو دواتر وتی
 :زانیارییەكی نایاب و كەم وێنە دەخەنە سەرئەوباسەی
كەپەیوەستە بەمرۆڤ و كە تایبەتە بە ڕۆح و بەبیركردنەوە
لەتواناو هەندێجار

گاڵتەجاڕییەكانی خودی نا توانایی

مرۆڤیشەوە  .عەباس زۆر گرژو مۆن بوو  ،كاژینی خوشكم
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هەندێجار پێئەكەنی و  ،پاشان ئاگادارم ئەكردەوە كە
پێنەكەنێت  ،بەاڵم ئەو ئەیوت  :دەمو چاوی زۆر عەنتیكەیەو
لە عەباسەكەی جاران

ناچێت  .هەرچی

ڕۆژان و

كۆچەرەش بوو  ،وەك دوو گوێگرو دوو هەستەوەری بە
توانا بە تایبەت كۆچەرە  ،خزابوونە بابەتی كۆڕەكەوە ،
بۆیە عەباس بەردەوام بوو لەپێشكەش كردنی كۆڕەكەی و
وتی  :بەهەرحاڵ حسابكردنێكی ورد بۆمرۆڤ لەالیەن خودی
مرۆڤەوە زۆر لەمێژە بەردەوامەو بەبڕوای منیش هەتا ئێستا
بێجگە لەچەند دەرئەنجامێكی سەرەتایی كەلەبواری پێكهاتەی
عەقڵ و بواری پزیشكی و كەمێكیش دەرونی خۆی
دەبینێتەوە نەیتوانیوە لە خەمە سەرەكییەكان وەكو "ڕۆح"
تێبگات  .ئەمە بێجگە لەوەی كەئێمە لەمێژودا ڕوبەڕوی
كتێبخانەیەكی گەورەدەبینەوە كەدەربارەی مرۆڤ و
خواستەكانی  ،مرۆڤ و ئەندێشەكانی  ،مرۆڤ و جاویدانی ،
مرۆڤ و لوتكەی كەرێتی  ،مرۆڤ هتد ..نوسراون  .عەباس
كاتێ

باسی كەرێتی كرد  ،ئاگام

لە كاژین بوو

بەچ

شێوەیەك پێئەكەنی  .هەربۆیە عەباس بەردەوام بوو لە
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خوێندەنەوەی بابەتەكەی و دواتر وتی  :مرۆڤ كەئەمڕۆ
جیاوازتر لەسەدەكانی تر  ،بەبێ ترس و پرس كۆنترۆڵی
نزیكەی هەموو شتەكانی كردوەو بەئاسانی تێگەشتوە
كەئەوە مەیمونەو حەزی لەمۆزەو  ،ئەوە فیلەو لەمشك
ئەترسێت و  ،ئەوەنازانم چیە! .بەاڵم ئێمە تائێستا ئەوە
نازانین بۆچی لەو گاڵتەجاڕییانە تێناگات كەعەقڵی نا كامڵی
لێرەو لەوێ  ،هەمووكات بەرهەمی دەهێنێت  ،مرۆڤ ئەگەر
بەگشتی لەمسەری دونیاوە بۆئەوپەڕی هەڵسەنگێنین و
پاشان ئاراستە جیاوازەكانیان پێچەوانەی یەك بكەینەوە
هەرچەندە واشە بەاڵم سەرئەنجام لەخاڵێكدا ئاراستەكانیان
یەكدەگرنەوە  ،ئەویش ئەوەیە كەهەموویان مرۆڤن و
لەدەرشەنجامیشدا بەدەر لە جەستەو ڕەنگ  ،دین و زمان ،
لە "ڕۆح" دا ئەو خاڵە هاوبەش و گەورەیە ئەدۆزینەوە كە
یەكسانە بەهەمووشت. !.
ئاگام لە كۆچەرەی خوشكم بوو  ،بەچ شێوەیەك هۆگری
بابەتەكە بووە  ،هەندێجار هەستم ئەكرد تێبینی هەیەو بەاڵم
الی خۆی و لە مێشكە جوانەكەی دا هەڵیان ئەگرێت .
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عەباس بەردەوام بوو لە خوێندنەوەی بابەتەكەی

بۆیە

درێژەی دایەو دواتر وتی  :كەواتە مرۆڤ چیە  ،ئایا مرۆڤ
ئەو بونەوەرەیە كەساڵەكانی تەمەنی دیاری كراوەو پاشان
ژیان ئاوایی دەكات و دوای ماوەیەكیش لەبیرئەچێتەوە .ئایا
مرۆڤ كە هەتائێستاش نازانین بەتەمای چیەو خاوەنی ئەو
عەقڵە پڕلەكێشەو خۆبەزلزان و نەگبەتەیە چۆن ڕووئەدات
لەدوای "مردن"ــی كۆتایی بەوهەموو
بیركردنەوانە بێت

كێشمەكێش و

كە ڕۆژانێك لەبوونی ئەودا بونیان

هەبووە  .ئایا ئەم پرسیارە گەورەیە یەكێك نیە لەوپرسیارە
"سەرەتانیانەی" كەهەموومان بەزاناو نەزانەوە لەبەردەمیدا
سەرگەردانین ! .ئایا ئەو پرسیارە سەرەتانییە ئەم بابەتە
پشتڕاست ناكاتەوە كەمرۆڤ بێجگە لەتێگەشتنێكی سەرەتایی
لەسەر خواستە سەرەتایی و نەخۆشییە الوەكییەكانی چیتر
تێگەشتووە ! .ئایا مرۆڤ بێجگە لەوەی كەئەزانێ ئەمە
ڕەشەو ئەویتر پرتەقاڵی  ،ئەمەخواردنێكی ئەمریكی و
ئەمەش ئەوروپی  ،هتد  ...چیتر ئەزانێ دەربارەی
پرسیارەكەی تر ،دیارە بێ نرخكردنی تواناكانی مرۆڤ
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جەوهەری ئەم بابەتە نیە ئەوەندەی بەراوردێكە لەئاست ئەو
پرسیارە جدییانەی كەخودی مرۆڤ بەدرێژایی ژیان
ڕوبەڕوی دەبێتەوە  ،هەرلەسەرەتای دەستپێكردنی ژیانەوە
ئەم

پرسیارانە

سەردەمەكانیش

هەرهەبوون
شێوازی

و

بەپێی

داڕشتنەوەی

زەمەن

و

پرسیارەكان

گۆڕانكاریان بەسەرداهاتووە  .ئەگینا پرسیارە جدییەكانی
ئێستای سەدەی بیست و یەك  ،هەرئەوپرسیارانەن
كەلەسەدەی خیام دا هەبوون  ،هەمان ئەو پرسیارانەی كەئەم
بابەتەو دەیان بابەتی دیكەی لەم چەشنەی لەپێناودا نوسراوە
هەرئەو پرسیارانەن كەلەسەردەمە كۆنەكانیشدا بەشێوازی
تەرحكردنی جیاواز هەبوون  ،ئەم پرسیارانە هیچ كاتێك
موڵكییەتیان نەبووە بەومانایەی ئەوپرسیارانە بە ئیرس بۆ
هیچ كەسێك نەماونەتەوە ئەوەندەی الی هەموو ئەوكەسانە
دروست بووە كەژیانی خۆیان بۆبیركردنەوەو تێڕامان
تەرخانكردوە  .ئەوپرسیارانەی كەلەڕابردوو

ئێستاو

داهاتودا كراون و دەكرێن  ،ئەوانە پرسیارگەلێك نەبوون
شكڵی چەمك وەربگرن  ،یان پرسیار گەلێك نەبوون وەك
113

مۆدیل سەرەتایان هەبێت و پاشان كۆتایی  ،ئەوپرسیارانە
وەك چۆن لە "ئاو" یان "خۆشەویستی" دەچن  .عەباس كاتێ
باسی ئاو و دواتر خۆشەویستی كرد  ،گوایە لە دوانەی
نزیكن  .كاژینی

ناوسكێكەوە

خوشكم

توند دەستی

گرتبووم  ،بەاڵم ئەوەندە بە جوانی پێئەكەنی  ،هەندێجار
بزەیەكی لە منیشدا دروست ئەكرد  .عەباس بەردەوام
بوو لە خوێندنەوەی بابەتەكەی و دواتر وتی  :بەوشێوەیە
هەتا ئاو یان خۆشەویستی مابێت ئەوپرسیارانەش ئەمێنن و
بەردەوام

الی

ئەوچەند

كەسەی

سەد

كەلەهەموو

سەردەمەكاندا دەژین ناوبەناو شرۆڤە ئەكرێ  .ئەوپرسیارانە
كە مرۆڤ ڕێبازی دەستەجەمعی پێنادات  ،كۆمەڵێك هۆكاری
هەیە

وەئەگەر

ئەوهۆكارانەش

دەبێت

ڕوونبكەینەوە

بگەڕێینەوە بۆئەو گاڵتەجاڕیانەی كەمێشكی ناكامڵ و
بیركردنەوەی

نێگەتیڤ

بەرهەمی

دەهێنێت

،

لەم

ڕوانگەیەشەوە مرۆڤ بەمانایەك لەماناكان یاخود ڕەگەزێك
لەڕەگەزە سەرەكییەكانی لەوەدا خۆی نمایش دەكات كەئەم
مرۆڤە ئەو ڕەگەزە بەهێزەیە ڕێگرە لەبەردەم ئەوەی
114

كەگرنگی نەدات بەم پرس و بوونە زۆرگرنگە  ،ئەوڕێگرە
گەورەیە ئەگەر لەیەك مەفهومدا كورتی بكەینەوە "حازر
بەدەستی مرۆڤ " خۆیەتی  ،بەومانایەی ئەوڕەگەزە
سەرەكییەی كەبەناوی "ڕێگر" خۆی لەحازر بەدەستی واتە
"ئامادەباشی و خۆتەسلیم كردن" دا دەبینێتەوە  ،یان
بەمانایەكی تر مرۆڤ حەزی لەوشتانەنیە كەدواخراون واتە
تەسجیل كراون  ،ئەوەندەی شەیدای ئەوشتانەیە كەحازرو
ئامەدەن لەبەردەمیدا.
عەباس بەشێوەیەك

بابەتەكەی ئەخوێندەوە هەمووان

حەزیان ئەكرد بەزوویی تەواو نەبێت  ،بەاڵم

كاژینی

خوشكم  ،بە شێوەیەك پێكەنینی ئەهات وەك ئەوەی یەكێك
نوكتەی نەبیستراوی بۆ بگێڕێتەوە  .لە ڕاستی دا كاژین ،
بە جەوهەری بابەتەكە پێنەئەكەنی ئەوەندەی ڕووخساری
عەنتیكەی عەباس

ئەوی هانئەدا

پێبكەنێت .عەباس

بەردەوام بوو لە خوێندنەوەی بابەتەكەی بۆیە دەربارەی
شتی دواخراو و حازر وتی  :ئەگەر نمونەش بێنینەوە  ،ئەو
نمونەیە دەهێنینەوە كەزۆربەی مرۆڤەكان بخەرە ناو
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تاقیكردنەوەیەك و لەنێوانی دووئەگەردا بیهێڵەرەوە ،
ئەگەری یەكەم ئەگەر تۆبەهەشتت ئەوێت  ،ئەبێت بەمشێوەیە
ڕەفتار بكەیت  ،بەاڵم ئەوەت لەیاد نەچێ كەبەهەشت
ئەنجامەكەی  ،واتە كاتێكی نادیاری هەیەو تەسجیل كراوە .
ئەگەری دووەم  ،ئەمە جوانترین سەیارەو باشترین ژیان و
ڕازاوەترین ماڵ و لەئەنجامدا حازرو ئامادەش  ،بێگومان لەم
كاتەدا مرۆڤ خورپەكانی بەالی كامە لەئەگەرەكاندا دەڕوات
 ،بەبڕوای من كەمن كەمێك مرۆڤ ئەناسم بۆالی ئەگەری
دووەم ئەڕوات هەرچەندە دەزانێ ئەگەری یەكەم چەندە
گرنگە  .بەاڵم لەبەرئەوەی تەسجیل كراوە لەیادی دەكات و
ئەوەندە گوێی پێنادات  .بێگومان ئەو مرۆڤەی كەئەگەری
دووەم هەڵدەبژێرێ خۆی دەزانێ كەئەگەری

یەكەم

دەستكەوتێكی بێ وێنەیەو لەتەواوی دونیادا هاوشێوەی
نیە ،بەاڵم ناتوانێت خۆی ڕابگرێت لەبەرئەوەی ئەگەری
دووەم ئامادەباشەو لەئەنجامیشدا "بە دڵ" ئەگەری دووەم
هەڵدەبژێرێت  ،كەواتە مرۆڤ چیە ! .عەباس لێرەدا كەمێك
تۆنی دەنگی گۆڕاو بە دەنگێكی كەمێك بەرزتر وتی  :ئایا
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مرۆڤ خۆی لەخۆی دا نەبووەتە خەمو پەژارە  ،خۆی
لەخۆی دا مایەی پێكەنین و هەندێجار پێچەوانەكەی نیە  ،ئایا
مرۆڤ كەخوای گەورە ڕێزی لێناوە بۆچی بەشێوازێكی
دەستەجەمعی لەخەمی سەرەكی خۆی ناكۆڵێتەوە  ،یان
لەمبارەیەوە حەق نیە ئەو گلەییە لەمرۆڤ بكرێت
لەبەرئەوەی مرۆڤ لەگەڵ توانا زۆرەكانی لەبواری
ئاوەدانكردنەوەو تەكنەلۆجیاو مۆدێالتی یەكتربڕدا  ،توانای
ئەوەی نیە كە لەجەوهەرە سەرەكییەكەدا كە لەهامانكاتدا
ئامانجە سەرەكییەكەشە بكۆڵێتەوە  ،ئایا ئەو حەقە الی كێیە
كەبتوانێ گللەییەكی لەمشێوەیە لەمرۆڤ بكات و لەئەنجامدا
ئەو ڕێگایەشی نیشانبدات كەگرنگی بەپرسە گرنگەكەش بدات
 ،یان مرۆڤ كەی و چكاتێك ئەم باسە گرنگەی لەیادكردوە
 ،ئەی ئەگەر لەیادی كردوە كوا دەرئەنجامە كۆتاییەكانی ئەم
تێفكرین و لێكۆڵینەوە دورو دژوارەی كەئەنجامیداوە  ،ئەم
پرسیارە وجودیانە كەهندێكجار بەهۆی سەختیانەوە وەك
نوكتەو

قسەی خۆشی لێدێت  ،مرۆڤ ناچار دەكات

دەستبەرداری ئەو ڕێبازە بكات كەڕێگاكانی ئەوەندە شوم و
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چارەڕەشە دەیگەیەنێتە بێ شوێنی ،عەباس دوای ئەوەی
نەبەرەی دەنگی گۆڕا  ،لێرەدا كاتێ هاتە سەر باسكردنی
"خەیام" هێمنییەك بۆ ڕووخساری گەڕایەوەو پاشان
بەمشێوەیە بەردەوام بوو  :هەروەكو چۆن "خیام" لەدوو
دێڕی چوارینەیەكی دا ئەستێرەناس و زاناكانی بواری مرۆڤ
ناسی بەشێوەیەك لەقەڵەم ئەدات كەوائەزانن هەموو شتێك
ئەزانن  ،بەاڵم دواتر ئەڵێ ئەوانیش وەك من نەزان و
سەرگەردانن  ،ئەم وەاڵم و شێوازی خۆبەدەستەوەدانە هیچ
كاتێك مرۆڤ تووشی ئەو چارەڕەشییەناكات وەكو لەوەی
كەخیامی ماندو لەوئاستەدا باسی دەكات  ،ئەو كەئەستێرەو
مانگ و مرۆڤ و شتی تر بەجێگای مشتومڕی زانایان ئەبینێ
لەهەمانكاتدا لەوئاستەشیاندا دانانێت كەبتوانن لەوەتێبگەن
كەهەیە  .ئەوەندەی بەكەسانی بڕوا سوتاوو عەبدی
خۆشباوەڕ پێناسەیان دەكات  ،خیام لەمبارەیەوە كۆمەڵێكی
زۆر بۆچونی هەیە كەدەكرێت هەندێكیان بۆئەم سەردەمەش
و سەردەمانیتریش تازەبن  .لێرەدا عەباس ئەیویست خاڵە
هاوبەشەكانی نێوان خیام و ئەفالتون شرۆڤە بكات و
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هەرچەندە عەباس خوێنەرێكی هەمیشەی ئەوان بوو  ،بەاڵم
بەبڕوای كۆچەرە "عەباسی میتافیزك" هەندێ زیادەڕەوی
كردوە دەربارەی ئەو ڕێگایانەی ئەگەشتنە بێ شوێنی .
بۆیە عەباس بەردەوام بوو لە خوێندنەوەی بابەتەكەی و
ووتی :خیام هەرچەندە زۆر لەدوای ئەفالتون ژیاوە بەاڵم
لەهەندێك بۆچوندا ئاراستەكەی لەگەڵ ئەفالتون جوت دەبێت
 ،خیام بەشعرو ئەفالتون بەدیالۆگی عەقڵی  ،لەچەند پرسێكی
زۆرگرنگدا سەبارەت بەم بابەتە یەكدەگرن  ،لەبۆچونی
ئەفالتون دا بەتایبەتی ئەوەی پەیوەندی بەڕۆحەوە هەیە
كەبەبڕوای من هەمێكی سەرەكی ئەم بابەتەشە ڕێك لەگەڵ
خیام یەكدەگرن و مرۆڤیش هەستێكی بۆدروست دەبێت
كەئەم دووبۆچونە یەك بۆچونن و بەداڕشتنی جیاواز
نوسراونەتەوە  ،لەبۆچونی ئەفالتوندا ڕۆح ئامادەییەكی
هەمیشەیی هەیە هەروەكو چۆن الی خیامیش هەمان شێواز
لەبۆچون هەیە  ،لەمڕوانگەیەشەوە ئەفالتون جەستەو ڕۆح
وەك بەندیخانەو بەندكراو بەراورد دەكات  ،هەرچی
خیامیشە بەهەمانشێوە ئەوپرسە ئەدركێنێ  ،ئەگەر ئێمە
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زۆربەی بۆچونەكانمان بەدیدی ئەفالتونەوە ببەستینەوە
سەبارەت بەڕۆح كە كرۆك و جەوهەری بابەتەكەیە ئەبێت
لەوێوە دەستپێبكەین كەئەفالتون بڕوای وایە كەمرۆڤ
لەخودی خۆی داو لەیەك كاتدا زیندانییەو زیندانیشە  ،واتە
خۆی

بەندیخانەیەو

هەرخۆشی

بەندكراو

،

ئەو

وابیرئەكاتەوە كەڕۆح بەندكراوەكەیەو جەستەش ئەو
بەندیخانە

نابووتەیە

بەستەزمانەكەی

كەڕۆحەكەی

واتە

بەندكراوە

لە ئامێزگرتووەو بەدرێژایی ئەو ژیانە

هەراسانی كردوە  ،ئەفالتون بەتایبەتی لەدوو دەمەتەقێدا
كەلەهەردوو كتێبی "خوان" و "ڤایدون" دا بەئاشكرا باسی
ئەمەدەكات  ،ئەو دووكتێبە كەدوو سەرچاوەی گرنگن
بۆمرۆڤ ناسی و بیركردنەوە لە بوونی مرۆڤ  ،لەڕاستی دا
ئەو دوو كتێبە سەرچاوەی سەرەكی نین  ،بەاڵم عەباس
بەو شێوەیە دەیبینێت  .بۆیە عەباس بەردەوام بوو وتی:
لەدوای ئەو هەموو ساڵە بایەخی خۆیان هەیەو كاتێك
ئەیخوێنینەوە ناتوانین خۆمان لەوهێزە پڕسەنگ و بێ
سنورانەی

ڕەوشی

بیركردنەوە
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فەرامۆشبكەین

،

بەمانایەكیتر هەریەكێك لەئێمە كاتێ فایدۆن
بخوێنێتەوە

یان خوان

ئەگەر هەست نەكات ئەفالتون لەالیەوە

دانیشتوەو ئەیەوێت بەزۆر بێ عەقڵی لەكۆڵبكاتەوە ئەوە
كەسێكە لە بێئاگایدا ئەژی و پێویست ناكات خۆی بۆئەو
شێوەیە لەخوێندنەوە تەرخان بكات  .لەڕاستی دا ئەوەی
ئەفالتون لەو دووكتێبەدا باسی لێوەدەكات و پاشان
بەرامبەری لێئاگاداردەكاتەوە وا لەمرۆڤ دەكات كەگومان
لەخۆی بكات و دەست بۆجەستەی خۆی بەرێت و
لەوخورپانە بكۆڵێتەوە كەبەخێرایی ئەو تێدەپەڕێنن  .لەم
كاتەدا كاژین زیاتر پێكەنی و هەستم ئەكرد  ،هەندێك لە
ئامادەبوانی هۆڵەكە بە پێكەنینەكانی كاژین پێئەكەنن و دواتر
جوانیی پێكەنینەكەی كە لە دڵەوە ئەهاتە دەرێ  ،منیشی
هێنایە پێكەنین  .عەباس ئاگای لە ئێمە نەبوو  ،بۆیە بەردەوام
بوو لە خوێندنەوەی بابەتەكەی و وتی  :ئەو دووكتێبە
دووكتێبن لەو چل و چەند كتێبەی ئەفالتون كەبەبڕوای
لێكۆڵەرەوان ئەو دوانەیان لەگەڵ كۆمار زۆرترین گرنگیان
بەم باسەداوە  ،هەروەكو چۆن ئەشزانین كە خۆكوشتنەكەی
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سوكرات لەكتێبی

فایدۆن دا باسكراوە كەئەوباسەش

ئەوەندەی پەیوەندی بەگومان و هەندێكجار دڵنیابوونی
سوكراتەوە هەیە سەبارەت بەوەی رۆح هەیە یان نا نیو
ئەوەندە پەیوەندی بەو دادگاییەوە نیە كەگوایە ئەو
لەوپێناوەدا خۆی دەرمانخوارد كردوە  .ڕەنگە بەشێك لەم
باسە بێجگە لەپەراوێز نوسین بۆئەو دوو دەمەتەقێیە هیچی
تر نەبێت لەبەرئەوەی ئەفالتون هەمیشە الی ئەوكەسانەی
كەبیردەكەنەوە میوانێكی ڕەزاقورس نیە ئەوەندەی كەسێكە
لەئازیزان و هەمیشە ئەوە كێشت دەكات كەدوور نەكەویتەوە
لەحەكایەتە بچوك بچوك و ئەودیالۆگە عەقڵیانەی كەپڕن
لەبومەلەرزەی جدیەت و مەنتقیەت  .ئەوە ئەفالتونە پێش
چەند سەد ساڵ لەدستپێكردنی زاین دەڵێت  :مرۆڤ جەستەی
بەندیخانەیەكەو رۆحیشی بەندكراوێكە  ،ئەوە ئەفالتونە
جەستە بەدارو خۆڵ ئەشوبهێنێت و ڕۆحیش بەجەوهەرێكی
موحتەرەم  ،ئەوە ئەفالتونە باس لەپوكانەوەی جەستە دەكات
و پاشان شوێنێك كەخۆی دوودڵە كوێیە بۆ ڕۆح
دەستنیشاندەكات  ،ڕەنگە بەالی ئەفالتونەوە ئەوكاتە گرنگ
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نەبووبێت كە ئەو شوێنە كوێیە

كەنیشتنەوەی ڕۆحی

بەشێوەیەكی ئەبەدی لێ سەقامگیردەبێت  ،ئەوەندەی
شێوازی ئەركەكانی زانیوە  ،ئەو ڕەنگە هیچ كتێبێكی ئاسمانی
ئەو سەردەمەی نەدیبێت

لەبەرئەوەی ئەو لەپێش زایندا

هەبووەو ئەو دینانەی لەوسەردەمەشدا هەبوون بڕواناكرێت
هیچ زانیارییەكی ئەوتۆی لەبارەیانەوە هەبووبێت  ،لەوانەشە
هەیبوبێت  ،بەاڵم هیچ سەرچاوەیەكی ئەوتۆ ئەوە پشتڕاست
ناكاتەوە كەئەفالتون بەهرەی لەوشێوازە وەرگرتبێ ،
هەرچەند لەمیژودا ئەوە باسكراوە كەئەفالتون دوای
گەڕانێكی زۆر لەدەوروبەری ئەوجیهانەی لەوكاتەدا هەبووە
ئینجا "ئەكادیمۆس"ە كەی دامەزراندوە  ،بەاڵم ئەمە بەڵگەنیە
لەسەرئەوەی كەئەفالتون ئیلهامی پێشینەیی وەرگرتبێت ،
بەهەرحاڵ هەرچی "خیام"ە لەمڕوانگەیەوە ناتوانین لەگەڵ
ئەفالتون دا بەراوردی بكەین بەومانایەی هەركەسێك
لەمبوارەدا لەگەڵ پیاوێكی ڕیش پانی خاوەن بیركردنەوەی
پۆزەتیڤ كەئەفالتونە بەراورد بكەین لەئەنجامدا دەبێتە
قوربانی  ،بەاڵم دەتوانین الیەنە باش و خاڵە هاوبەشەكانی
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خیامیش ببینینەوە  ،هەرچەندە خیام هەندێكجار لەوپەڕی بێ
ئاگایدا شتی هەڵبەستووە  ،بەاڵم ئەوەش بەهەمان شێوە
ناچێتە ئەوخانەیەوە كەخاڵی بكەینەوە لەئاستی زانین ،
بێگومان خیامیش لەمڕوانگەیەوە خاوەنی بیروباوەڕەو
لەچەند خاڵێكیشدا ئاراستەكانی لەگەڵ ئەفالتون دا جوت
دەبن  .هەرچەندە خیام زۆربەی ئاراستەكانیشی خۆی
لەپرسیاردا دەبینێتەوە بەاڵم لەبەرامبەریشدا ئەوەپرسیارە
ئەوبابەتانە ئەجوڵێنێ  ،خیام لەڕێگای چوارینەكانییەوە
كۆمەڵێك پرسیارو هەندێجار وەاڵمی دیارو تاریك ئاراستەی
ئەوزەمەنە دەكات كەخۆی لەناویدا بوونی هەبووە  ،خیام
كاتێ لەگەڵ گۆزە قسەدەكات ئەبێت ئەوەی زانیبێت كەخۆڵی
جەستەی  ،هاوشێوەیەكی خۆیەتی

كە لەسەردەمێك

لەسەردەمەكاندا ژیاوە  ،بۆیە تێبینی ئەوەدەكرێت كەخیام
كاتێ لەگەڵ گۆزە ئەدوێ شێوازی گفتوگۆكەی لەوشێوازەوە
نزیكە كەمرۆڤێك لەگەڵ مرۆڤێكدا بدوێت  .كاتێ خیام
ئامۆژگاری خەڵك دەكات كەبەهێواشی بەسەر زەوی دا
بڕۆن دیارە هەستی بەوەكردوە كەئەو خۆڵو خاكەی
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ئەكەوێتە ژێر قاچەكان  ،جەستەی قرچۆك و پوكاوەی
لەوەوپێش بوونیان

مرۆڤەكانی پێشوترە كەسەردەمێك

هەبووە  ،ئەم بۆچونەش زۆرنزیكە لەوبۆچونانەی ئەفالتون
بەتایبەتی ئەوبۆچونانەی كەلەهەردوو كتێبی خوان و ڤایدۆن
دا هاتوون  ،خیام لەزۆر ڕووی ترەوە بوونی مرۆڤ و
ئامانجەكانی شیدەكاتەوەو لەڕاستیشدا هەرچەندە هەستی
بەبوونی ڕۆحیش كردوە بەاڵم وەك لەچوارینەكانی دا
ئاماژەی بۆكراوە ئەو زۆر شەیدای ئەوەنەبووە كاچاوەڕێی
ئەوڕۆژەبكات هەروەكو چۆن لەمەسەلەی بەهەشت و
دونیادا چوارینەیەكی هەیەو دونیا بەشێوەیەك پێناسەدەكات
كەئەتوانرێت

بكرێتە

بەهەشت

،

لەبەرئەوەی

ئەو

وابیرئەكاتەوە  ،لەدونیادا بەهەشتێك دروست بكات ئیتر
چیداوە لەبەغدا  ،وەك چۆن دەڵێت  :بائێمە لیرە بەهەشتێك
سازكەین  ..پیاوی فەقیر هەتا دەگاتە بەغدا دوورە.
ئەمێنێتەوە بڵێم هەوڵدان بۆكەشفكردنی الیەنە شاراوەكانی
مرۆڤ بەتایبەتی ئەوەی ڕۆحەو

پەیوەندی بەدونیای

جاویدانەوە هەیە كارێكی زەحمەت و هەندێجار مەحاڵە ،
125

بەومانایەی

مرۆڤ

بێجگە

لەودەقە

ئاسمانیانەی

كەڕێچكەیەكیان لێوە دیاری كردوە یەك سەرچاوەی تری
لەبەردەستدا نیە

كەهەموو

ئارەزوو

تێروانینەكانی

سەبارەت بەوباسە گرنگە تێربكات  ،هەرچیەكیش لەڕوانگەی
ئەم بابەتەوە نوسراوە  ،وەك خیام ئەڵێ هیچ نیە بەخەیاڵ
شتێكی بۆهەڵداوە..
كاتێ عەباسی هاوڕێم بابەتەكەی خۆی خوێندەوە  ،پێش
ئەوەی لە هۆڵەكە بێینە دەرەوە  ،هات بۆ المان و دواتر
"كۆچەرە" هەندێك قسەی لەگەڵ كرد  .لە ڕاستی دا نەمزانی
دەربارەی چی قسەی لەگەڵ كرد  .لە بەرئەوەی كۆچەرە
كەمێك عەباسی لەوالترەوە دواندن و من گوێبیستی
دەمە تەقێكەیان نەبووم  .بۆیە دوای ئەوەی ماڵئاوایمان لە
عەباس كرد  .لە گەڵ خوشكەكانم و ڕۆژان بۆ ماڵەوە
گەڕاینەوە  .كاتێ

گەشتینە

ماڵەوە "كاژین" بردمیە

مەتبەخەكەو بەڵێنە بەردەوامەكەی خۆی جێ بە جێ كرد
 .بە زوویی پەتاتەكانی سور كردەوەو منیش هەر خەیاڵم
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الی پێكەنینەكانی بوو كە چۆن لەكاتی كۆڕەكەی عەباسدا
 ،بە دڵ پێئەكەنی ..
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دوای سێ مانگ لەبیرچونەوەی یادەوەرییەكانم
بە هۆی درۆ بەردەوامەكانی منەوە  .گوایە بە شێك لە
ڕابردوم بە یاددا دێتەوە "كاژین" هێدی

هێدی ڕەنگ و

ڕووخسارو كێشی خەریك بوو وەكو جارانی لێئەهاتەوە
 .لە ڕاستی دا جوانی و  ،ڕووخسارە كۆمیدی و  ،چاوە
جوانەكانی  ،قەت وەكو ئەو ساتەیان لێ نەهاتبوەوە كە
سێ مانگ لە مەوپێش بینیبووم  .بەاڵم هەستم ئەكرد
حاڵی  ،زۆر لەو حاڵەی پێشتری باشترە  ،كە دوومانگ
لەمەو پێش هەیبوو  .ئێستاشی لە گەڵدابێ كە بۆسێ
مانگ ئەچێ  ،ئەو ناچێت بۆ دەوامەكەی و دەست و دڵ
و جەستەی  ،لە من دوور ناكەوێتەوە  .هەندێجار ئەمەوێت
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بیربكەمەوەو لەو ڕابردووەم تێبگەم  ،ئایا ئەم خوشكەم
وابووە  ،یان بە تازەیی

وایلێهاتووە  .هەرچەندە

بیركردنەوەكانم هاوكاریم ناكەن و خەیاڵدانم  ،خاڵی و
چۆڵ و

هۆڵە  .بەاڵم

گێڕًانەوەكانی

خوشكەكانم و

تەنانەت ڕۆژانیش ،ئەوە ئەسەلمێنن "كاژین" هەر وابووەو
تەنانەت كۆچەرە سەردەمێكی دێرینی مناڵی ئێمەی لە
یادە  ،كە چۆن كاژین لە ساتی لە دایك بوونمەوە لە یەك
سات و لە گەڵ خۆی  ،هۆگری و خولیای  ،بە منی
برایەوە بەستۆتەوە ! .كۆچەرە دوێنێ بۆی گێڕامەوە ،
ئەو كاتەی لە قوتابخانەی سەرەتایی ئەبین و تەمەنمان
حەوت سااڵن ئەبێت  ،لەو كاتەدا لە گەڵ منااڵن توشی
شەڕ دەبم .دواتر كاژینی خوشكم بە گازو نینۆكەكانی
گوێچكەو ڕوومەتی مناڵەكان بریندار ئەكات  .هۆگر بوونی
كاژین بە منەوە  ،پێش ئەو مێژووە دەست پێئەكات و
كۆچەرە باسی تەمەنی سێ ساڵیمان ئەكات و ئەڵێ :
ئەو دەمەش كاژین لە خواردنەكەی خۆی بەشی ئەدایت
و لە الی تۆ و لە تەنیشتەوە  ،دەستی نەكردایەتە ملت ،
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خەوی لێنەئەكەوت  .ئێستا كاتێ من ئاگام لەم دەنگو
باسە نیە ،بەو پەڕی توانامەوە هەوڵئەدەم لەو ساتانە
تێبگەم كە بووە هۆی سڕینەوەی خەیاڵدانم  .هەوڵەكانم
بە جۆرێك چڕكردۆتەوە هەست بە هیالكی مێشكم و
تەمەڵی خەیاڵدانم ئەكەم ! .زۆرجار كە بیرئەكەمەوە
ڕێگاكانم ئەگەنە بێشوێنی و پاشان هەست بە ئازارێكی
ناوخۆیی خەیاڵدانم ئەكەم و دواتر وەك گیاندارێكی پێ
سوتاو  ،جێگە بە خۆم

ناگرم  .كاتێ بە ماڵەكەمان و

ژوورەكەمدا پیاسە ئەكەم  ،كاژین لە گەڵم هەڵدەستێت و
مەترێك چیە لێم دوور ناكەوێتەوە  .ئەو ڕۆژە ویستم
بچمە سەربان  ،بۆ تەماشاكردنی دونیا ! .كاژین پێش من
هەستاو نەیهێشت بە تەنها بچمە ئەو شوێنە  ،لە ڕاستیدا
خانووەكەمان دووسەد مەترو یەك نهۆمە  ،بەاڵم چونكە
لەسەر شوێنێكی بڵندو لە "گردی هەژاران" بنیاد نراوە ،
كاتێ دەچیتە سەربان  ،تەواوی دونیا ئەبینیت و ئاگاداری
ئەو خەڵكە ئەبیت  ،بەچ شێوەیەك بە دوای قوت و ژیانی
تایبەتی خۆیانەوە خەریكن  .هیچ كاتێك ئەو هەستەم
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الدروست نابێت  ،سێ مانگ لەوەو پێش منیش یەكێك
بووبم لەوان  .كاتێ

ئەو خەڵكە ئەبینم مێژووی كۆنی

ئەم شارە سەرنجم ڕاناكێشێت ئەوەندەی تەمەنە "سێ
مانگییەكەی خۆم" بیرم پێئەكاتەوە  .سەربانەكەی ئێمە
هەرچەندە سەربانی خانوەەیەكی كۆنە  ،بەاڵم بەرزی
شوێنەكەو بەنرخی ناوچەكە قەدرێكی زۆریان بۆ ئەو
خانووە دروست كردوەو  .كۆچەرە بۆم ئەگێڕێتەوە
دوای ئەوەی دایك و باوكمان وەفات ئەكەن  ،ئێمە ژیانمان
لە ڕووی داراییەوە ئاڵۆز ئەبێت و پاشان كۆچەرە بیری
لەوە كردۆتەوە بەهەر نرخێك بێت دەستبەرداری ئەم
خانووە نەبێت و واز لە دەرس و دەورەكەی ئەوكاتەی
بێنێ و بۆ بژێوی ئێمە هەوڵی تر بدات  .كۆچەرە ئەو
كەسەی هاوشێوەی نیە  ،لە ئێستاشدا "من" متمانەم بە
بیركردنەوەو حیكمەتەكانی هەیەو كاتێ قسەی لەگەڵ
دەكەم  ،بە شێوەیەك لە گەڵم ئەدوێ "گوایە كەمێكی تر
چاك ئەبمەوە"  .هیواو ئومێدەكانی كۆچەرە بۆ من  ،زیاد
لە پێویستەو ئەو سێ مانگ زیاترە "چاودێری دوكانەكەم
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و تەماشای ئەو سەدان كاتژمێرە تۆماركراوانە دەكات كە
بە كامێرای چاودێری ئەو ناوچەیە تۆمار كراون"  .ئەو
بێجگە لە پیشەكەی لە مەڵبەندی كوڕو كچە پەشیمانەكان
 .هەمیشە دەنگ و باسی ئەوەم بۆدێ  ،گوایە كۆچەرە
لە نزیك دوكانەكەی من و شەقامە گشتیەكە بینراوەو
سۆراخی

زیاتری

حاڵەتەكەی منی كردووە  .عەباسی

میتافیزك  ،هەركاتێك بێت بۆالم  ،ئەمانەم بۆ ئەگێرێتەوەو
دوێنێش كاتێ لە ژوورەكەم بوو  ،كۆمەڵێ وێنەی زەمەنی
هەرزەكاری لە گەڵ خۆیدا هێنابوو  .عەباس وەك هەموو
خوشكەكانم و ڕۆژان  ،لە خەمی ئەوەدایە بە زوویی چاك
ببمەوەو خەیاڵدانم بگەڕێتەوە جێی خۆی  .دوێنێ كۆمەڵێك
وێنەی نیشان ئەدام  ،وێنەیەك لەو وێنانە سەرنجی
ڕاكێشام و  ،گوایە لەو وێنەیەدا  ،كە مێژووەكەی بۆ یانزە
ساڵ لەمەو پێش ئەگەڕێتەوە  ،چوین بۆ مەشتەلەكە  .لەو
وێنەیەدا من و عەباس و كاژین ئەبینرێت  ،عەباس كاتێ
باسی ئەو وێنەیەی بۆكردم ووتی  :ئەو ڕۆژە ڕۆژێكی
خۆش بوو  ،ئەزانم لە بیرت نیە  ،بەاڵم كاژین لەبیریەتی
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تەنانەت ئەو ڕۆژە لە مەشتەلەكە تۆ یاریت بە سمێڵی
شێرێكی پیرو بێ هێزت ئەكردو  ،منیشم بیرم لە بێدەنگی
مەیمونەكە ئەكردەوە كاتێ خەڵك گاڵتەیان پێئەكردو
ئەویش  ،بەدوو چاوی قسە ئامێزوو زمانێكی بێ گۆ وەاڵمی
ئەدانەوە  .بە گوێرەی مێژووی وێنەكەو قسەكانی عەباس
بێت  ،ئەو ڕۆژە من دەستم بۆ سمێڵی شێرەكە بردوەو
یاریم بەتاڵەكانی كردووە  ،كاژینیش كاتێ گوێی لەم
گێڕانەوەیەی عەباس بوو  ،شتێكی تری بۆ زیاد كردو
ووتی  :عەباس ڕاست ئەكات  ،هەرچەندە من نەمدەهێشت
لە شێرەكە نزیك بیتەوە بەاڵم لە دواجاردا گەشتیتە
نزیك شیشی قەفەزەكەی و دواتر سمێڵی شێرەكەت لە
پەنجەكانتا ئەمدیو دیو ئەكرد .
عەباس ئەو ڕۆژە كۆمەڵێ وینەی پێبوو  ،سەرجەمی
وێنەكان لەو وێنانە بوون كە من ئامادەییەكی ڕاستەوخۆم
بە ڕووخسارو یادەوەرییەوە تیایدا هەیە  .لە وێنەیەكی تردا
 ،ڕۆژێك لە ڕۆژەكانی جەژن گیراوەو لەو وێنەیەدا كە
كاژینیشی تیایە  ،هەرسێكمان لە كافتریایەكین و عەباس
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لە ناوەڕاستی

هەردووكماندایە  .عەباس كاتێ

باسی

وێنەكەی كرد وتی  :پێنج ساڵ لەمەو پێش ئەم وێنەیەمان
گرت  ،ئەو كاتەی وێنەكەمان گرت "كاژین" ئەیویست بێتە
الی تۆوەو من لە ناوەڕاستدا نەبم  ،بەاڵم نەمهێشت و
دواتر كاژین كەمێك دڵگران بوو  ،لەبەرئەوەی ئەیوت
"هەروێنەیەك ئەگەر زەمەنی تیابێت لە گەڵ من  .لە ئێستا
و ڕابردو و ئایندەشدا ،دەبێت لەو وێنەیەدا خۆم لە
تەنیشتییەوەبم"  .عەباس لە گەڵ هەروێنەیەكدا دوای ئەوەی
مێژووی "چركاندنی وینەكە"ــی بۆ ئەگێڕامەوە  ،چیرۆكی
پێشو دوای كامێرەشی بە باشی تێئەگەیاندم .عەباس
خەمی سەرەكی ئەوە بوو بە زوویی چاك ببمەوە  .ئەو
و ڕۆژان و خوشكەكانم  ،هەریەكێكیان بە ئەندازەی خۆی
 ،هەوڵی ئەداو ئەیانویست هەتا ڕۆژێ زووترە خەیاڵدانم
ببوژێتەوە.
ئێستا سێ مانگ بەسەر نەخۆشییەكەمدا تێپەڕبووە  ،ناومنا
نەخۆشی لە بەرئەوەی یەكێك لە دكتۆرەكان پێشتر "بە
پەتای تاعون" ناوی حاڵەتەكەی بردم و گوایە ئەو تاعونە
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تەنها لە خەیاڵداندا

ئەلەوەڕێت و

هیچ

كاریگەرییەكی

ئەوتۆی لەسەر ئەندامەكانی تری جەستە نیە  .بەاڵم
بەبڕوای كۆچەرە قسەكانی دكتۆرەكە زیادەڕەوی تیایەو
ئەندامەكانی تری جەستەش باجی ئەو لەوەڕە ئەدەن .
لەبەرئەوەی خەیاڵدان

نیمچە

سەركردەیەكی

لەشەو

هەركێشەیەك لەو سەركردەیەدا دروستبێ  ،ئەندامەكانی تر
كاریگەرییان بەر ئەكەوێت  .ئێستا سێ مانگ بەسەر حاڵەتە
دەگمەن و ناوازەكەمدا تێدەپەڕێت  .كۆچەرەو كۆیار لە
دەوامی خۆیاننو من و كاژینیش لە ماڵەوەین  .كاژین
بەهیچ شێوەیەك ناڕواتەوە بۆ دەوامەكەی و بۆ یەك
خولەكیش لە من دوور ناكەوێتەوە  .زۆرجار پێیی ئەڵێم
من باشم و پێویست ناكات واز لە دەوامەكەت بێنی .
بەاڵم ئەو گومان لە باشی من دەكات و هەتا ئەو دڵنیاییە
كە بەدڵی نەبێت بەدەستنایە  ،بە دەست نەهێنێ ،لەمن
دوور ناكەوێتەوە  .ئێستا لە ژوورەكەمەو كەمێك پێش
ئێستا لە سەربان بووین و باسی دونیامان ئەكرد .
هەندێجار هەست ئەكەم باشتر لە جاران نان ئەخوات و
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كاتێكیش یادگارییەكی بۆ ئەگێڕمەوە "حەز ئەكات بمخوات"
 .لە ڕاستی دا  ،من هیچ شتێكم لە یاد نیە  ،بەاڵم هەندێجار
فێڵی لێئەكەم و ئەو قسانەی خۆی و خوشكەكانمی بۆ
ئەگێڕمەوە كە پێشتر بۆیان گێڕاومەتەوە .هەندێجار درۆی
لەگەڵ ئەكەم و ئەڵێم " هەموویم لە بیرە"  .ئەمە لە
كاتێكدایە هیچم لە بیر نیەو ئەوەی بیستومە كەمێك بە
دەستكارییەوە بۆی ئەگێڕمەوە  .زۆرجار هەست بە
هەڵەی گێڕانەوەكەوە ئەكات  ،بەاڵم بۆم ڕاست ئەكاتەوەو
دواتر ئەڵێت "قەیناكە من هەموویم لە بیرە"  .ئەم خوشكە
ناوازەیەی من  ،بەرەكەتەو لە هیچ شوێنێكی دونیا  ،هیچ
كەسێك خوشكی لەم شێوەیەی نیە  .ئێستاشی لەگەڵ
بێت  ،بەردەوام

گەرمی لەشم ئەپێوێت و بەردەوام

پرسیارم دەربارەی ئازارو ئەندێشەو خەیاڵدانم لێئەكات
 .كاتێ پێیئەڵێم باشم و خەمی منت نەبێ  .بە چاوە
پشیلەییەكانی

سەیرم

ئەكات و

دڵی نایە

بە درۆم

بخاتەوە! .ئەم خوشكە بەنازو عەنتیكەیەی من  ،گیراوەیەكە
لە هەموو تایبەتمەندییەكانی سروشت و پاشان پێشكەش
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كراوە بە من ! .ئەوەندە ڕێزم ئەگرێ لەتاودا شەرم
ئەكەم و خۆم بە كەم ئەزانم

بە بەراورد بەو هەستە

بەهێزو  ،سۆزە زۆرەی بەرامبەر من هەیەتی  .نازانم
ئەم هەموو هەست و ڕێزو سۆزەی لە كوێی جەستەیدا
داناوەو جێگای كردۆتەوە  .هەندێجار حەسودی بەدڵی
ئەبەم كە عەمبارێكی تۆكمەو گەورەی سۆز و ڕێزە ،
هەندێجاریش گریانم بۆ دڵی دێ  ،بۆچی ئەوەندە بچوك
و نازكە لە خۆیەوە ئەشكێ ! .سەیركردنەكانی بۆ من  ،لە
سەیركردنی خوشكێك بۆ برایەك ناچێ  ،بەڵكو هەندێجار
وەك كۆرپەیەكی خۆی سەیرم ئەكات و "بەگیان و دڵەكەم
و بەساقەو بەقوربان" وەاڵمی قسە كورت و تێڕوانیینەكانم
ئەداتەوە!.
ئێستا كە سێ مانگ تێپەڕیوە بە سەر دەردە تایبەت و
دەگمەنەكەمدا  ،لە ژوورەكەم لە گەڵ كاژین دانیشتووین
 ،من و كاژین بە درێژایی شەو ناخەوین و "كاژین" سەری
لە سەر سەرینەكەی من دائەنێت و باسی ئەو دەیان ساڵەی
ڕابردووم بۆ ئەكات كە لەگەڵ من بردوویەتە سەر .
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هەندێجار لە گێڕانەوەكانی ئەوەستێ  ،هەتا یارمەتی لە
گێڕانەوەدا پێشكەش بكەم  ،بەاڵم كاتێ دڵنیا ئەبێت هیچ
ناڵێم بەردەوام ئەبێت لە گێڕانەوەكانی .زۆر كات شتێكی
كەم لە یادەوەرییەكانم كە پێشتر لە دەمی خۆیانەوە
بیستوومە  ،ئەخەمە سەر قسەكانی  ،دڵی زۆر پێخۆش
ئەبًیت و حەزئەكات لەو كاتەدا بمخوات  .ئەم خوشكە
جیاوازو قشتەی من  ،هەموو ژینی خۆی  ،بۆ من تەرخان
كردوەو

بە تەواوەتی

ژوورەكەی

خۆی و دەرس و

دەوامەكەی ئیهمال كردووە .دەیانجار باسی دەوامەكەی
الئەكەم  ،بەاڵم باسەكە ئەشێوێنێت و هەموو شتێكی ژیانی
بە قوربان و بە ساقەی من ئەكات  .ئێستا هەرچەندە
دەمەو نیوەڕۆیە بەاڵم هێشتا لە سەر چەرپاكەمان
هەڵنساوین  .ئەو سەری لەتەنیشت سەری منەوەیەو
چەرپاكەی جوت كردوە لە چەرپاكەم و جار جار خۆم و
سەرینەكەم بۆن ئەكات و دواتر ئەڵێ "خۆشترین بۆنی
دونیا  ،لە تۆ و سەرینەكانتا هەست پێئەكەم "  .ئەو شەوان
نایەڵێ هەتا درەنگانێك بخەوم  ،كاتێكیش ئەخەوم و
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هەندێجار كە خەبەرم دەبێتەوە  ،ئاگام لێیە لە گەڵ مندا
دائەچڵەكێ و

دواتر هەتا دڵنیا

نەبێت

خەوتومەتەوە

ناخەوێتەوە ! .هیچ ڕۆژێك خەبەرم نەبۆتەوە  ،دەستی
ئەوم لە ناو دەستەكانی خۆمدا نەدیبێ  .ئەم خوشكەی
من زۆر سەیرە  ،ڕەنگە واهەست بكات بڕۆم ! .ئەگینا
بۆ دەستەكانی لە ناو دەستمدا گرێ ئەدات  .ئەو ئەوەندە
سەیرە  ،كاتێ ئەمەوێت بچمە سەربان و تەماشایەكی
دونیا بكەم  ،بە شوێنمدا دێت و لەوێش چاودێری جوڵەو
هەستەكانم ئەكات ! .خۆزگە ئێستا چاوتان لێئەبوو  ،بە
چشێوەیەك پەنجەكانی ئااڵندوە بە پەنجەكانمەوە  .خۆزگە
ئێستا ئەتانبینی  ،پەنجە نازك و ئاویەكانی كردووە بە
نێوانی پەنجەكانمداو ترپەی دڵی  ،لەگەڵ لێدانە تێكچوەكەی
دڵی من ڕێكخستووە  .ئەو بە شێوەیەك هۆگری من
بووە  ،هەست بەوە ئەكەم زیادەڕەوی ئەكات  .بەاڵم
"كۆچەرە"ـــی خوشكیشم ئەوە دوپات ئەكاتەوە "كاژین"
هەروابووەو بەتایبەت

پێش ئەوەی

ژوورەكانتان

جیابكەینەوە  .بە گوێرەی گێڕانەوەكانی كۆچەرە بێت ،كاژین
139

هەروابووەو ئەو ژوورەشی بۆیە لێ جیاكردووینەتەوە ،
ئەركی

زانكۆ و خوێندمان

قورس بووەو ئەگەر

بەیەكیشەوە بووینایە  ،ئەو نمرانەمان نە ئەهێنا كە دواجار
هێنامان  .هەرچەندە كۆچەرە ئەڵێ  ،لە دوای جیاكردنەوەی
ژوورەكەشتان "كاژین" هەتا نیوەشەوێكی درەنگ لە
ژوورەكەی تۆ ئەمایەوە  .بەاڵم كاریگەریكەی كەمتر بوو
.
ئێستا نازانم كەی دەستی لە دەستەكانم دەرئەهێنێ ،
هەرچەندە برسیمەو ئەمەوێت لە گەڵ ئەودا شتێك بخۆین
 ،بەاڵم وادیارە  ،هەتا كۆیارو لە دوایشدا كۆچەرە نەیەنەوە
 ،كاژین بەتەما نیە هەستێت و ئەو خواردنە ئامادەكات
كە دڵخوازو هەڵبژاردەی خۆمانە  .ئەو هەموو ڕۆژێك
بەمشێوەیە هەڵئەستێ  ،ئێستا وائەزانێ من نووستوم ،
ئەگەر بچوكترین جوڵە بكەم خەبەری ئەبێتەوە  .بۆیە
ئەمەوێت خەبەری بكەمەوەو  ،پەنجەكانم لە پەنجەكانی
دەربهێنم  .ئێستا كاتێ پەنجەكانم جواڵند  ،دەستبەجێ بە
چاوە

پشیلەییەكانی

سەیری
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كردم و دواتر پەنجەی

ئااڵندەوە بە پەنجەكانما  .منیش بە ناچاری پەنجەكانم
نەجواڵندەوە  ،بۆئەوەی زیاتر بنوێت و پاشان

باشتر

برسی بێت  .دوای ئەوەی سەیری كردم و نوستەوە ،
نزیكەی یەك كاتژمێر پەنجەكانم نەجواڵندەوە بەاڵم لەناكاو
"كۆیار" هاتەوە  .كۆیار دوای ئەوەی ئەحواڵی پرسین ،
ویستم هەستم "كاژین" خەبەری بۆوەو لەگەڵ من هەستا ،
دوای

ئەوەی ڕووخسارمان

شۆرد "كاژین" بەرەو

موبەقەكە بردمی و دواتر لەسەر كورسییەك داینیشاندم ،
بێ ئەوەی پرسم پێبكات وتی  :پەتاتە سور ئەكەمەوە .
بۆیە كاتێ پەتاتەكانی هێنا  ،بەرامبەرم دانیشت و دەستی
كرد  ،بە پاككردنی پەتاتەكان و ئاگاداریش بووم  ،لە ژێر
لێوەوە گۆرانییەك بۆ من ئەڵێ  .ئەو بە چاوە پشیلەییەكانی
كە پڕبوون لە قسە بۆ منی بێ خەیاڵدان  ،تەماشای
ئەكردم و هەستم ئەكرد چاوەكانی جوانترو گەشاوەتر
بوون  .ڕووخساری كەمێك گەڕابوەوە دۆخەكەی جارانی
 ،بەاڵم هەستم ئەكرد دڵی وەك جاران لێنادات و
هەموو خورپەكانی پەیوەست كردون بە ژیان و  ،ڕابردو
141

 ،داهاتووی منەوە  .ئەوەندە بە جوانی تەماشای ئەكردم ،
هەمان هەستی ئەو ڕۆژەم الدروست ئەبوو "نەكا پەنجە
نازكەكانی بە چەقۆ بێ ئامانەكە لەت بكات" .هەمان ئەو
هەستە  ،مێشكە شڵەژاو و خەیاڵدانە خاپورەكەمی
خۆیەوە سەرقاڵ ئەكرد  .زۆرجار

بە

بە مێشكە پوتەكەم

بیرم ئەكردەوە  ،بەاڵم بیركردنەوەكانم توالنی نەبوون و
لە ناكاو ئەگەشتنە شوێنێك هیچ ڕێگایەكی پشكنینی
ئەیانگەیاندمە

نەبوو  .بیركردنەوەكانم

شوێنێك  ،هیچ

ئاسۆیەكی تیا نەبوو "بۆ تێڕامان" هیچ ڕێگایەكی
نەئەدام

بۆ

بەردەوامی .بەكورتی

نیشان

بیركردنەوەكانم

بنەمایەكی لە پێشینەیان نەبوو  ،بۆیە هەركاتێك كارێكی
ناوازەی

خوشكەكانم

ڕابكێشامایە  ،هانام

بە تایبەت

ئەبرد

بۆ

كاژین سەرنجی

بیركردنەوە  ،بەاڵم

بیركردنەوەیەك بە زوویی  ،زۆر بە زوویی  ،هەموو
ئاسۆكانی تەڵخ و تۆخ ئەبوون و سەرئەنجام توانای
هاتوچۆكردنی ژیریم لەكار ئەكەوت!.
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كاژین هەرچەندە ڕەنگ و ڕووی گەڕابوە وە دۆخی
جارانی  .بەاڵم دڵی هاوبەشی تەواوی ئەو ڕەنگ و ڕووەی
نەئەكردو  ،هەستم پێئەكرد "كاتێ بە زار پێئەكەنێ  ،دڵی
هاوكاری ناكات"  .هەستم پێئەكرد  ،لە بەرخاتری من ،
باج ئەدات و ئەو درۆیانەشی كە بۆی ئەكەم "گوایە
یادەوەریم باشە" تەنها ئەوە كاریگەری هەیەو پاڵی
پێوەناوە نان بخوات و شێوەو لەش و هێزی باشتر
دەربكەوێت .ئەو بەردەوام بوو لە پاككردنی پەتاتەكان .
هەرچۆن ئاگام لێبوو گۆرانییەكی لە ژێر لێوەوە بۆ من
ئەوت  .دەنگی زۆر نزم بوو  ،بە شێوەیەك گۆرانییەكەی
ئەوت  ،تەنها خۆم و خۆی گوێمان لێبوایە  .گۆرانیەكە
باسی "تەنهایی" ئەكرد  .هەرچەندە ئەو بە زمانێكی بیانی
گۆرانییەكەی ئەوت بەاڵم دواتر وەریدەگێڕا بۆ زمانەكەی
من و بەهەمان ئاواز و ناسۆر  ،بەهەمان نۆتەی دەنگ و
سەیركردن  .چاوە پشیلەییەكانی ئەوەندە جوان بوون
هەندێجار حاڵەتێكی دیارو تاریكم تیا بەدی ئەكرد  .هەستم
ئەكرد لە ناو چاوەكانی دا "تەلیسمێك" هەیە  .هەستم ئەكرد
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لە ناو چاوەكانی دا "نهینیەك" نەخێر زیاتر لەنهێنیەك هەیە
 .هەستم ئەكرد ئەتوانم تێبگەم و كاتێكیش بیرم ئەكردەوە
 ،ئاسۆی ئامانجەكەم بە حاڵ ئەبینی و دواتر خەیاڵێكی
تۆخ و تاریك  ،بە خێرایی ئامانجەكەی لێئەشاردمەوەو
بیركردنەوەكەی خاپوور ئەكرد  .ئەمویست لەو نهێنیە
بگەم كە چاوەكانی هەڵگرێتی  ،هەرچەند هەوڵم ئەدا ،
هەوڵەكانم

بێ سودو

هەندێجار

ئازاراوی بوون ،

لەبەرئەوەی لەكاتی بیركردنەوەدا  ،هەستم بە ئازارێكی
كت و پڕی ناوچەوانم ئەكردو پاشان نەمئەوێرا بیدركێنم
 .هەندێجار نەمئەویست تەماشای چاوەكانی بكەم  .بەاڵم
نهێنی ناو چاوەكانی ،تەلیسم و سیحری ڕاكێشانی  ،هیزی
كێشكردنی بیلبیلەكانی  ،ئەوەندە بە هێزبوون ! .منی الوازی
دەكردە موریدو شوێنكەوتەی "ئەو نهێنی و تەلیسم و ،
سیحری كێشكردنە"  .بە شێوەیەك سەیری ئەكردم ،
هەستم ئەكرد ڕێڕەوی سەیركردنەكەی گۆڕیوەو باشتر
لە جاران

ڕامئەكێشێ  ،بۆ بیكردنەوە  .چاوەكانی

لە

سوچێك ئەچوون ،بۆ بیركردنەوە  .سوچێكی جیاواز ..
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سوچێك

لەهیچ

شوێنێكی

ئەم

دونیایە

سوچی وا

تەلیسماوی  ،سوچی وا سیحراوی  ،سوچی وا دەگمەن و
بێ قڕە دەست ناكەوێت  .بە شێوەیەك سەیری ئەكردم،
سەیركردنەكەی بارگاوی كردبوو بەو جۆرە جادوەی
كە بێ ترس و پرس  ،هزری مرۆڤ پەلكێش و دیل ئەكەن
بۆ بیركردنەوە  .ئەو سەیركردنەكەی بارگاوی كردبوو ،
هەستم ئەكرد  ،نهێنی چاوەكانی ساتێكم نیشان ئەدات ،
هەمان ساتە كە بۆتە هۆی خاپوور كردنی خەیاڵدانم ! .كاتێ
هەوڵمئەدا زیاتر و باشتر بیربكەمەوە  ،ناوچەوان و پشتی
سەرم ئەیەشاو  ،دواتر نەمئەوێرا باسی ئەو ئازارو ئێشە
بكەم  ،نەكا كاژین و خوشكەكانم زیاتر بە خۆمەوە
سەرقاڵ و خەفەتبارتر بكەم  .نەمئەوێرا باسی ئەو ئازارە
كتوپڕە بكەم كە لە تەماشاكردنی چاوەكانی ئەو توشی
دەبووم  .ئەو هەر گۆرانی ئەوت و پەتاتەكانی پاك ئەكرد
 .هەستم ئەكرد دەنگیشی تەلیسمێكی ترەو توانای ئەوەم
نیە كۆدەكانی بخوێنمەوە  .هێندە بە سەبرو هێواش ،
دەنگی خۆی و دەنگی سوینی چەقۆكەی بە پەتاتەكەدا
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تێكەڵ ئەكرد  .دواتریش سەرجەم گۆرانییەكەی وەرگێڕایە
سەر زمانی من و پاشان چەقۆكەی داناو ئینجا وتی :
پڕماناترین گۆرانی  ،بۆ ئەو كەسانەی یادەوەریان ون
كردوەو تەنهاییان نا خۆش كردووە  .نەمئەزانی مەبەستی
چیە لەوەی "تەنهاییان ناخۆش كردووە" بۆ یە لێمپرسی :
یادەوەری و تەنهایی دوو شتی جیاوازن ؟ .كاژین خەریك
بوو هەڵئەساو بەرەو تەباخەكە ئەڕۆی  ،بەاڵم كاتێ باسی
 ،جیاوازی
پشیلەییەكانی

تەنهایی و یادەوەریم
سەیری

بۆكرد  ،بە چاوە

كردم و ووتی  :تەنهایی

واتە

یادەوەری  ،زۆرجار یادەوەرییەك هانمانئەدات بە تەنهایی
بیر لە ساتەكانی بكەینەوە  ،لە هەمانكاتدا مرۆڤێك كاتێ
یادەوەری لە دەست ئەدات  ،هەست بە تەنهایی ئەكات ،
لەبەرئەوەشە یادەوەری و تەنهایی دوانەی سكێكن و هیچ
یەكێكیان لە پێنج خولەك زیاتر  ،لەویتریان گەورەتر نیە
!.
ئەوەندە بە جوانی تێیگەیاندم نەمتوانی هیچ گومانێك لە
مەعناكەی بكەم  .ئەو خوشكەی من  ،قسەكانی تادەهات
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جوانتر دەبوون  ،لەڕاستی دا یەكەم مانگی نەخۆشییەكەم
 ،ئەوی بەشێوەیەكی خراپ تێك دابوو  ،ئەگەر درۆ
بەردەوامەكانی
هەندێكیانم

نەبوایە "گوایە

من

بەجارێ

لەبیرە" ئەو

یادەوەرییەكانم

تیائەچوو

بەدەست

خەمساردی و نەخۆشی خەیاڵدانەكەی منەوە  .هەندێجار
دڵم بەم كارەی خۆم خۆشەو  ،بە شێوەیەك لێكی
ئەدەمەوە "بەوپەڕی

درۆم بۆ كردوە"

ڕاستگۆیمەوە

زۆرجاریش توشی ئازاری ویژدان ئەبم  ،كاتێ خۆی
یادەوەرییەك

ئەگێڕێتەوەو

دواتر

لەنیوەی دا

ئەڵێ

تەواوی بكە  .هەموو جارێ ئەم قسەیەم پێدەڵێ  ،هەر
كاتێكیش بزانێ  ،لە گێڕانەوەكەی دا

توانام نیە "ئەڵێ

قەیناكە  ،من هەموویم لە بیرە"  .ئەم خوشكەی من ،
مێشكی خۆی بە مێشكی من ئەزانێ و مێشك و ژینی
منیش بەهی خۆی  .كاتێ ئەڵێ قەیناكە "من هەموویم لە
بیرە" واتێئەگەم بەشێك لەمێشكی

منی بە ئامانەت

هەڵگرتووە و ڕۆژێك دێ بمداتەوە  .یان بەشێك لە
مێشكی ئەویش لە مندایەو وەك ئامانەتێك بیپارێزم و
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بەوە ئاگادارم ئەكاتەوە "یەك تۆوو بین  ،دابەش بووبین ،
بۆ دوو هێلكەی جیاواز" یان یەك هێلكەبین و هەردووكمان
دوو زەردێنەی ئەوبین !.
كاتێ مانای تەنهایی و یادەوەرییەكەی بۆ شیكردمەوە ،
بەرەو تەباخەكە ڕۆشت و دواتر پەتاتەكانی سور كردەوە
 .ئەم خوشكەی من  ،نزیكەی سێ مانگە بۆ یەك كاتژمێر
چیە لەمن دوور ناكەوێتەوە  .وازی لە پیشەو دەوامەكەی
هێناوەو هەموو هەوڵ و بڕوانامەكانی ڕابردووی  ،بەراورد
ناكات بە یەك سات لەگەڵ ژینی ئێستای من  .ئەو منی
لەهەرچی شتە پێ گرنگترە  .ئەو ڕۆژە ئەیوت  :ڕاستە
زۆرم خوێندووە  ،ڕاستە ماندوو بووم  ،بەاڵم ڕاستییە
گەورەكە تۆیت و تۆش ئەوەتای لە گیرفانەكانی دڵمدا .
كاتێ بە پەنجە نازك و ئاوییەكانی ئاماژەی بۆ دڵی ئەكرد
 ،بە چاوە پشیلەییەكانی سەیرێكی جیاوازی ئەكردم و
منیش ئەمویست هەرچۆنێك بووە ڕازی بكەم بچێتەوە بۆ
دەوامەكەی  .بەاڵم سەیركردنەكەی الڵی ئەكردم و هیچ
شتێكم دەربارەی"ڕۆشتنەوەی بۆ دەوام" بۆ نەئەوترا  .لە
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ماوەی ئەم سێ مانگەدا  ،ئەوەم بۆ دەركەوت  ،ئەم
خوشكەم لە ڕووی سۆزو هەست كردن بە بەرپرسیاری
گەشتۆتە لوتكەو هەندێجار زیادە ڕەوی كردوە بەوەی
لوتكەكەی تێپەڕاندووە  .لە ماوەی ئەم سێ مانگەدا "بێجگە
لە سۆز و ڕێز و هەستكردن بە بەرپرسیاری" گەورەیی
ئەم سێ خوشكەشم بۆ دەركەوت كە چۆن هەریەكێكیان
 ،بە گوێرەی تەمەنی جیاوازی خۆیان  ،بە بیركردنەوەو
تێڕوانینی
بەرپرسیاری

خۆیان ،

بە هەستكردن

بە ویژدان و

بونیان  .چۆن هەریەكێكیان هەوڵئەدات

ئامێزی خۆیم بۆ بكاتەوەو ببنە سێ كێو بۆم.
كاژین دوای ئەوەی  ،لە سوركردنەوەی پەتاتەكان تەواو
بوو  ،كۆچەرەی خوشكیشم

هاتەوە  .كۆچەرە

كاتێ

دەرگای موبەقەكەی كردەوە  ،خێرا منی ماچ كردو دواتر
لە الم دانیشت  .هەستم ئەكرد لە دوێنێ ناچێت و كەمێك
گۆڕانكاری لە ڕووخسارە ماندووەكەی دا بەدیئەكەم  .بۆیە
كاتێ لە تەنیشتمەوە دانیشت  ،بەڕوویەكی ڕوون و پڕ لە
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هیواوە وتی  :گەشتمە ئەو قەناعەتەی تۆ بە بینینی
ڕووداوێكی كتوپڕ تووشی ئەم حاڵەتە بوویت!.
كۆچەرە ئەمەندەی وت و  ،دواتر هەستاو ڕۆی  ،یەك
خولەكی نەبرد گەڕایەوە  ،كاتێ گەڕایەوە  ،پشیلەیەكی لە
باوەشدا بوو  ،پشیلەكەی كردە باوەشی من و دواتر ووتی
 :بەپێی تۆماری كامێراكانی چاودێری بێت  ،لە بەردەم
دوكانەكەی تۆدا حاڵەتێك ڕووی داوەو  ،دوای حاڵەتەكە
تۆ بەشڵەژاوی دەرئەكەویت و پاشان دیار نامێنیت.
لە ڕاستی دا نەمئەزانی كۆچەرە مەبەستی چیە  ،بۆیە
نەمتوانی هیچ بڵێم  .ئەو ڕوداوەی كۆچەرە باسی ئەكرد
 ،سێ مانگ لەمەو پێش ڕووی دابوو  .منیش هەموو
تەمەنی خۆم لەو سێ مانگەدا ئەبینی  ،ئەمە لەكاتێكدایە
بیست و پێنج ساڵ ڕابردووم هەبوو  .كۆچەرە ئەوەندەی
پێوتم پاشان پێش ئەوەی بڕوات بۆ ژوورەكەی خۆی ،
تۆماری خەزنكراوی تری

نیشاندام و دواتر

وتی :

هەرچەندە ئەمە دواهەل نیە بۆ دۆزینەوەو ڕوودانی
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جۆری حاڵەتەكە  ،بەاڵم ئەبێت بڕۆم سەیری بكەم و
بەوردی بە دیارییەوە دانیشم.
كۆچەرەی خوشكم هەرگیز كۆڵی نەئەدا لە كۆكردنەوەی
تۆمارو خەزنی ئەو كامێرانەی بە درێژایی شەقامی
دوكانەكەی من دانربوون  .زۆر كات بە چوار كاتژمێر
جارێك لە ژوورەكەی خۆی نایەتە دەرەوە  ،ئەو
بەردەوام تەماشای ئەو تۆمارانە ئەكات كە سات و
خولەكەكانی ئەو ڕۆژگارەیان تۆمار كردووە  .بۆیە بێ
ئەوەی نان لە گەڵ من و كاژین بخوات  ،بەرەو
ژوورەكەی خۆی ڕۆیشت و دواتر من و كاژین و كۆیار
لە نیوەڕۆیەكی درەنگدا  ،نانی بەیانیمان خوارد..
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6

یەك رۆژ  ..پێش لەبیرچونەوەی یادەوەرییەكانم

ئێمە واتە من و خوشكەكانم  ،هەموو بەیانییەكانمان لە
یەك ئەچوو  .بۆیە وەك هەموو ڕۆژەكانی تر  ،ئەبوایە
هەموو بەیانییەك پێش ئەوەی بڕۆم بۆ دوكان  ،لە گەڵ
خوشكەكانم

نانی بەیانی

بخۆم و دواتر ڕێگەی چونە

سەركار بگرمە بەر  .سروشتی هەرچوارمان وابوو  ،دەبێت
النی كەم "بەیانیان و ئێواران" پێكەوە نان بخۆین  ،بۆیە ئەم
خووە الی ئێمە لە ئەنجامی دووبارە كردنەوەی زۆرەوە
"پیرۆز بو بو" هەروەك و كولتورێكی لێهاتبوو كە چۆن لە
ئەنجامی كۆمەڵێك السایكردنەوە وە دروست و لە دواجاردا
موقەدەس ئەبێت!.
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ئەو بەیانییە دوای ئەوەی نانمان خوارد  ،لە گەڵ كاژین
هاتینە دەرێ  .ئەبوایە هەموو ڕۆژێك  ،بە تایبەت ئەو
ڕۆژانەی دەوامی هەیە  ،هەتا دەرگای خەستەخانەكە لە
گەڵی بچم و دواتر ئیزنی ئەدام بگەڕێمەوە بۆ دوكانەكەی
خۆم  .ئەو

ڕۆژە

بەردەرگای

خەستەخانەكە  ،پاشان

دوكانەكەی

خۆم .

دوای

ئەوەی

لەكاتی

لەگەڵی چووم

تا

گەڕامەوە

بۆ

گەڕانەوەمدا  ،بیرم

لەو

هەڵسوكەوتە جوان و قسە شیرینانەی كاژین ئەكردەوە
 ،دوێنێ شەو تا درەنگانێك بۆی دەكردم  .دوێنێ شەو
لە ژیانی مندا بوو بوو بە ڕابردو  ،بەاڵم هەستم ئەكرد
ڕۆژ نەبۆتەوەو

لە گەڵ دوێنێ

شەودا

ئەژیم  .ئەو

خوشكەی من دوێنێ شەو كاتژمێر دوانزە  ،دوای ئەوەی
بە سوعبەت وتم برسیمە و هەست بە خەمباری ئەكەم .
دەست بەجێ لە تەبیعەتەكەم تێگەشت و دواتر بەو شەوە
درەنگە  ،یەك تاوە پەتاتەی سوركردەوەو پاشان بە
كەچەپ و ماینوسەوە خواردمان  .ئێستا من لە دوێنێ
شەودا ئەژیم  ،هەرچەندە كاتژمێر نۆی بەیانی ئەمڕۆیە
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 ،بەاڵم هەستئەكەم  ،كاتژمێر دوانزەی

نیوە شەوی ،

دوێنێ شەوە  .ئەو خوشكەم كاژین  ،هەرچەندە نزیكەی
حەوت ساڵە ژوورمان جیاكردۆتەوە بەاڵم دوێنێ شەو
نەیهێشتوە"تەنها دوو كاتژمێر" بخەوم  .كاتێ پەتاتەكەمان
بە كەچەپ و ماینوسەوە خوارد  .دوای ئەوە گوڵە
بەڕۆژەو چای هێنا  .هەرچەندە ئەیزانی من حەزم لە چا
نیە  .بەاڵم

ئەیوت  :چای شیرین و

گوڵە بەڕۆژە ،

هاوشێوەی پەتاتە سورەوكراوەكە "دژی خەم و خەفەتە" .
ئەمە لە كاتێكدایە  ،بەهەموو عومرم كاژینم نەدیووە ،
خەم و خەفەتی هەبێت  .ئەو دوێنێ شەو ئەیویست ،
وەك من خۆراكێك دەربارەی "دژایەتی كردنی خەفەت"
بدۆزێتەوە بۆیە ئەو گوڵە بەڕۆژەو چا یەی وەك
خۆراكێكی تری بەدیل  ،لە بەرامبەر پەتاتەی سورەوەكراو
پێشنیار كرد  .نازانم دوێنێ شەو ئەو هەموو چایە چی
بوو دەرخواردی منی دا  ،ئەمە لە كاتێكدایە و ئاگادارە ،
من حەزم لە چا نیەو ئەگەر بیشیخۆمەوە ڕۆژی چایەك
یان دوو چای كەم ڕەنگ  ،زیاتر لەوە  ،بە گەرومدا
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ناچێتە خوارەوە  .لە ڕاستی دا  ،دوێنێ شەو نەیهێشت لە
دوو كاتژمێر
هەردووكمان

زیاتر بخەوم .
دەواممان

هەیەو

ئەمە

لە كاتێكدایە

دەبێت

بەیانیان

كارەكانمان ڕاپەڕێنین  .ئێستا كاتێ بەرەو دوكانەكەم
ئەگەڕێمەوە  ،بیر لەدوێنێ شەو ئەكەمەوە  .دوێنێ شەو
چ هەرایەكی نایەوە  .ئەوت ڕادیۆیەو نەیئەبڕییەوە ،
كاتێكیش نیوەشەوێكی درەنگ داهات  ،ئەیووت  :هێشتا
زووەو ئەبێت هەموو گوڵە بەڕۆژەكان تەواو بكەین .
ئەو خوشكەی من  ،لەوەتەی بیرمكردۆتەوە  ،بەو شێوەیە
بیری كردۆتەوە  .عەجولییەكەی  ،زۆربڵێیەكەی  ،خان و
مان و جوانییەكەی  ،قشتیەكەی  ،نەچۆتەوە

سەر

هێچكامێكمان و ئەمە لە كاتێكدایە من و ئەویش "بە یەك
سك" وەك دوانەیەكی لەدوای یەك  ،لە دایك بووین  .هیچ
شتێكم دەربارەی "باوكم و دایكم" بە یاد دا نایەت  .بەاڵم
كۆچەرە بۆی گێڕاومەتەوە  ،باوكم كاژین و  ،دایكم منی
باوەش دەكردو  ،كاتێ دەچوینە دەرەوە  ،بۆ هەردووكمان
لە یەكجۆر

قاتیان

بۆ ئەكردین .كۆچەرەی
155

خوشكم

جارێكیان وتی  :باوكم هەمیشە ئەیوت "كچ نیعمەتە" لە
بەرئەوەی ئەو مااڵنەی كە كچیان زۆر تیایە  ،هەمیشە
ئاوەدان و پڕ ئارامی و نەشونمان  .كوًًچەرە زۆجار
باسی دایك و باوكمی بۆ من و كاژین ئەكرد و  ،من و
كاژینیش

بە

گرنگییەكی

گوێبیستی

زۆرەوە

یادەوەرییەكانی كۆچەرە ئەبووین  ،دەربارەی دایك و
باوكم.
ئەوەی نەمتوانیووە بیڵێم "فەزڵ"ـــی كۆچەرەیە بەسەر
من و كاژین و تەنانەت كۆیاریشەوە  .ئەو تێگەشتووەی
خوشكم  ،ئەوەی ئەو بۆ ئێمەی كردووە  ،لە هیچ شوێنێك
و لە هیچ زەمانێكدا  ،هیچ كەسێك نەیتوانیووە بیكات .
كۆچەرە  ،بۆ ئیشوكار قارەمانە ،بۆ بیركردنەوە حەكیمەیە
 ،بۆ بنیادنان وەستایە  ،دەربارەی خوشك و برایەتیش ،
ئەو بێجگە
لێچاوەڕوان

لەوەی

خوشكمە  ،زۆر

دەكەم "كە

نەكراوە" و توانای

ئەوەم

زیاتر

چاوەڕوانییەكی
نیە

لەوەی

چاوەڕوان

لێیتێبگەم  .كاتێ

بیر

لەڕابردووی دێرینی ئەم خوشكەم"كۆچەرە" ئەكەمەوە .
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ناتوانم توشی تێڕامان نەبم  .دەیانجار لە بەرخاتری ئێمە
 ،خۆی برسی كردووە  .ئەو دەیانجار بە برسێتی و بە
دڵێكی تێرەوە خەوتووە  .هەمیشە هەتا ئێمەی تێرنەكردایە
خۆی

نانی

نەدەخواردو

پرسیارمان

كاتێكیش

لێئەكرد"دەربارەی خواردن" ئەیوت خواردومە ! .كە گەورە
بووین ،تێگەشتین  ،ئەو دڵێكی تێری هەیە  ،بۆیە گرنگ
نیە

بەالیەوە  ،بە سكێكی

برسییەوە

بخەوێت  .كە

گەورەبووین لە فەزڵ و دانایی كۆچەرە تێگەشتین و
ئاگاداربووین لەوە  ،ئەم قارەمانەی خوشكمان ،لە پێناوی
ئێمەدا ژین و دڵ و هەواو ئارەزووی بەخت كردووە .
ئێمە

تا گەورە نەبووین  ،لە فەزڵەكانی

كۆچەرە

تێنەگەشتین  .ئەو حەزی نەدەكرد هیچمان پێبڵێت  ،بەڵكو
خەڵكی ئەوە ئەگێڕنەوە "كۆچەرە" چ سەنگەر و فیداكارێك
بووە  ،بۆ ژیانی ڕابردووی ئێمە  .خەڵكی ئەوە ئەگێڕنەوەو
 ،شایەتی ئەوە ئەدەن  ،كۆچەرە كەسێك بووە  ،ڕۆڵی
دایك و باوك  ،خزم و دۆست  ،تەنانەت ،هەموو ئەو
ڕۆاڵنەی تری گێڕاوە  ،كە كەسێك هەتا هەورازتر لە
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تەمەنی

گەنجی

پێویستیەتی  .هەمیشە لە باسكردنی

كۆچەرە  ،من توشی گرێیەكی پەنجەیی ئەبم و توانای
ئەوەم نیە بە باشی "بە وشە وێنەی ڕاستەقینەی ئەو
خوشكەم بكێشم"  .ئەو خوشكەم"كۆچەرە" دەیانجار لە
باوەشی دا خەوتووم  .ڕۆژێك بۆی گێڕامەوە  ،ئەو دەمەی
تازە دایك و باوكمان  ،كۆچیان كردبوو  .من بەدەر لە
"كاژین" خووم بەخۆیەوە گرتووەو سەدانجار بە"دایە"
بانگم كردووە  .هەتا گەورە نەبووم  ،لە كۆچەرە تێنەگەشتم
 ،هەرچەندە ئێستاش توانای ئەوەم نیە لە هەموو و
باشییەكانی ئەو خوشكەم تێبگەم  .بەاڵم النی كەم ئەوە
ئەزانم "خوشكی گەورە  ،دایكی دووەمە" و هیچ كەسێك
توانای ئەوەی نیە لە ڕەحم تێبگات  ،هەتا خوشكێكی
گەورەی نەبێت و نەیدوێنێت ! .كۆچەرە زۆر زیاتر "لە
دایكی دووهەمین" زیاترەو  ،ئەو گیراوەیەكە  ،لە هەموو
جۆرەكانی جوانی  ،ئەو تێكەڵەیە لە هەست و سۆز و ڕێزو
خۆشەویستی  .ئەو كچێك نیە بەتەنها  ،ئەوەندەی كەسێكە
ڕۆڵی

دایكایەتیشی تەواو كردووە ! .هەرچیەك
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بڵێم

دەربارەی "كۆچەرە" هەست ئەكەم  ،الڵم و توانای ئەوەم
نیە  ،وەك خۆی بیناسێنم .
دوای ئەوەی كاژینم تا بەردەرگای دەوامەكەی گەیاند ،
گەڕامەوە بۆ دوكانەكەم  .هەرچەندە بەبیری دوێنێ شەوە
وە  ،تەواوی

ڕێگای

گەڕانەوەكەم بڕی  .بەاڵم كاتێ

گەشتمە دوكانەكەم دەستم بۆ گیرفانەكانم برد كلیلەكەم
پێنەبوو  ،بۆیە ناچار گەڕامەوە بۆماڵ و دواتر كلیلەكانم
هێنا  .لە یاد چوونی كلیلەكانم  ،پەیوەندی بە بەزمەكەی
دوێنێ شەوی كاژینەوە هەبوو  ،ئەو ماڵی ئاوادان و دڵی
پڕ نوور بێت  ،دوێنێ شەو یەك كاری كردووە  ،لە هیچ
ماڵێكدا  ،ئەو كارانە ڕوونادات  .دوێنێ شەو بێجەگە لەوەی
شەو بوو  ،ئەو كردبووی بە ڕۆژی خۆی  .دەمێك  ،پەتاتەی
سور ئەكردەوە  ،دەمێك ،گوڵە بەڕۆژەو چای لێئەنا ،
دەمێكیش گۆرانی ئەوت و  ،دەمێكیش نوكتەی لە سەر
تەنهاییەكەمان ئەكرد.
كاتێ كلیلەكانم هێنا  ،دەرگای دوكانم كردەوەو  ،دواتر
خۆم خەریك كرد  ،بەو كۆمپیوتەرانەوە
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كە دەبوایە

كاری چاككردنەوەو گۆڕینی پارچەكانیان بۆ بكەم  .من لە
دوكانەكەمدا  ،خەریكی كاركردن بووم "كاتێ گوێم لە
دەنگی ئیزعاج و لە ناكاوی  ،وەستانی سەیارەیەك بوو" .
دەنگەكە ئەوەندە ئیزعاج و لە ناكاو بوو  ،هەستم بە
بەریەككەوتنی شتێ كرد ،بۆیە نەمزانی چیە هەتا لە
دوكانەكەم چومە دەرەوە  .كاتێ لە دوكانەكەم چومە
دەرەوە  ،سەیارەكە ڕۆشت و دواتر "پشیلە" یەك  ،بە لەشی
خوێناویەوە  ،بە دوو چاوی پڕ تەلیسم و نهێنیەوە  ،بە
دەنگێًكی خەمگین و هەناسە كورتییەوە  ،خۆی كرد بە
دوكانەكەمدا و  ،ناچار منیش  ،بە دوای پشیلەكەدا خۆم
كردەوە بە ژووردا  .لە ڕاستی دا یەكەمجار  ،نەموێرا
تەماشای بكەم  ،بەاڵم دواتر  ،بیرێك بە مێشكمدا هات "ئەم
پشیلەیە ،بۆ لەم هەموو شوێنە  ،خۆی كرد بە دوكانەكەی
مندا"  .لە ڕاستی دا نەمئەزانی چۆن ئەو بیرەم بۆهات ،
بۆیە كاتی "گوێم لەدەنگە خەمگین و هەناسە كورتییەكەی
ئەبوو" خەریك بوو ئاگرم تێبەر ئەبوو  .بۆیە بێ ئەوەی
بیربكەمەوە  ،دەست بەجێ بۆالی خاولی هەڵواسراوی
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تەنیشت مەغسەلەكەم چوم  ،دوای ئەوەی خاولییەكەم
هێناو جەستەی پشیلەكەم بە خاولییەكەوە پێچا  ،دواتر
بێ ئەوەی دوكانەكە دابخەم  ،تاكسییەكم گرتو  ،فەرمانم
بە شۆفێرەكە كرد  ،بۆ بەیتەرییەكە بمانبات  .پشیلەكە لە
باوەشمدا بوو  ،ئاگام لە شۆفێرە كەبوو  ،بە چ شێوەیەك
گاڵتەی پێئەكردم  ،بەاڵم لەوكاتەدا  ،هیچ شتێك سەرنجی
ڕانەئەكێشام  ،بێجگە لە دوو چاوی پڕتەلیسمی پشیلەكە .
لەو كاتەدا هیچ شتێك سەرنجی ڕانەئەكێشام  ،بێجگە لە
دەنگی خەمگینی پشیلەكە  .بۆیە وەاڵمم نەدایەوەو  ،كاتێ
پارەكەشم

بۆدانا ،هیچ

باقییەكی

نەدایەوە

بەمن.

هەرچۆنێك بوو گەیاندمە بەیتەرییەكە  ،بەاڵم دوای ئەوەی
پشیلەكەیان لێوەرگرتم  ،چەند خولەكێكی پێ نەچوو ،
ئاگاداریان كردمەوە "پشیلەكە" ڕۆحی تیانەماوەو  ،ژیان
ئاوایی كردووە  .سەرەتا بڕوام نەكرد  ،لەبەرئەوەی  ،ئەو
كاتەی لە باوەشمدا بوو"هەستم ئەكرد" قسەم لەگەڵ ئەكات
و لەپاداشتی باوەشكردنەكە  ،بە میاو سوپاسم ئەكات .
سەرەتا باوەڕم نەكرد  ،بەاڵم كاتێ نیشانیاندام  ،گومانم
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نەما  ،كە ژیانی لە دەستداوە  .كاتێ بینیم  ،سەیرئەكەم  ،بە
هەمان چاو  ،كە لەچاوەكانی "كاژین" ئەچێت تەماشام
ئەكات  .ڕووخساری

لە خوێندا

دیار نەبوو  ،بەاڵم

چاوەكانی "وەك كوژەكە" هەمووی كردبوەوەو "بە خراپی
تەماشای منی پێئەكرد"  .چاوەكانی لە چاوەكانی كاژین
ئەچوون  ،زەق و گەورە  ،تەلیسماوی و پڕ نهێنی  ،شین و
كەمێك خومار  .نەمئەزانی چۆن بەرگەی ئەو بینینە بگرم .
ئەو كەسەی كە ڕێنوێنی كردم بۆ تەماشاكردنی پشیلەكە
"هیچ هەستێكی نەبوو" لەبەرئەوەی  ،هیچ دڵگرانییەكم بە
ڕووخسارییەوە نەئەبینی  .هەندێجار پێئەكەنی و ،دواتر بە
ڕووخساری گرژو مۆنی  ،كاتێ ئەمخوێندەوە  ،وادیاربوو
 ،گاڵتە بە ئەرك و بەرپرسیاری من ئەكات  .ئەو كەسەی
ڕێنوێنی كردم هیچ هەستێكی نەبوو  ،ئەمبینی پێئەكەنێت
و هەندێجار بە دڵە ڕەق و بەردینەكەی گاڵتە بەدڵی
شوشەیی من ئەكات  .لە هەموو ژیانمدا مرۆڤی لەو
چەشنەم

نەدیبوو  ،شۆفێری

تاكسییەكە

زۆر

لەو

باشتربوو  .بەاڵم ئەم  ،تێكەڵەیەكە لە هەموو تووخمەكانی
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بەدی و ڕەقی  ،ئاگام لێبوو  ،بێجگە لەوەی گاڵتە بە من
ئەكات  ،ڕوحی پاكی ئەو پشیلەیەش  ،بە گاڵتەجاڕییەكانی
عەقڵی "پیس و نابووت" ئەكات .
چاوەكانی پشیلەكە  ،بە وێنەی چاوەكانی "كاژین" ئەچوون
 .چاوەكانی لە سوچێك ئەچوون  ،بۆ بیركردنەوە .
سوچێكی جیاواز ..سوچێك لەهیچ شوێنێكی ئەم دونیایە
سوچی وا تەلیسماوی  ،سوچی وا سیحراوی  ،سوچی وا
دەگمەن و بێ قڕە دەست ناكەوێت .بە شێوەیەك سەیری
ئەكردم  ،سەیركردنەكەی بارگاوی كردبوو بەو جۆرە
جادوەی كە بێ ترس و پرس  ،هزری مرۆڤ پەلكێش و
دیل

ئەكەن

بۆ بیركردنەوە ! .چاوەكانی بە زەقی

كرابوونەوە  ،لەوە تێئەگەشتم  ،سكااڵم

لێنەكات .

لەبەرئەوەی درەنگ گەیاندمە بەیتەرییەكە  .بە شێوەیەك
چاوەكانی

كراوە

بوون  ،وەك و ئەوەی بمبینێت و

دواهەمین سوپاسم بكات  .نەخێر بەو شێوەیە نەبوون ،
لەبەرئەوەی  ،سوپاس بەالچاو ئەكرێت و كاتێ یەكێك
بیەوێت سوپاسی یەكێكی تر بكات  ،تایپی چاوی ئەگۆڕێت
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و ڕووخساری هاوكاری ناكات  ،عەزەاڵتەكانی چاوی بە
تەواوی بەكاربهێنێ ! .بە شێوەیەك سەیری ئەكردم  ،هیچ
كەسێك لەوەو پێش بەو جۆرە سەیری نەكردوم  .هەستم
ئەكرد  ،ئەیەوێت دواهەمین "میاو" بەمن بڵێت  ،بەاڵم كاتێ
تەماشای سەرو جەستەی خوێناویم ئەكرد ،دڵم بە خراپی
تەنگ ئەبوو  .توانای بیركردنەوەم
سوچێكیشم

بە گونجاو

نە ئەزانی

ئەوەستاو ،هیچ
بۆ بیركردنەوە

بێجەگە"لەناو چاوەكانی ئەو"  .بە شێوەیەك چاوەكانی
كرابۆوە  ،لە خۆمەوە  ،تەعبیرم دروست ئەكردو  ،لە
خۆمەوە لێكدانەوە  .لە هیچ شتێك تێنەدەگەشتم  .دڵم بە
شێوەیەك تەنگ بوو بوو  ،هەستم ئەكرد "ڕەزیلی ئەكات ،
لە گواستنەوەی خوێن"  .بە جۆرێك بیرمئەكردەوە  ،هزرم
هاوكاری

نەدەكردم و جار نا جارێكیش هەستم

بە

تەزوویەكی كارەبایی مۆخم ئەكرد.
ئەمویست

بەیتەرییەكە

بگەڕێمەوە .بەاڵم

جێبهێڵم و

بەرەوە دوكانەكەم

سیحری  ،كێشكردنی چاوەكانی ،

ڕایئەكێشام و  ،ویستەكەمی پوچەڵ ئەكردەوە  .كابرای
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بەیتەری  ،من هەرگیز "نازناوی دكتۆر"ـــی لێنانێم  ،بە
گاڵتەجاڕییەوە
ڕووخساری

سەیری

ئەكردم و  ،منیش

كاتێ

پڕگاڵتەجاڕی

ئەوم

هەزەلی و زمانی

ئەبینی"خەریك بوو  ،یەك ورچم ئەبوو"  .ئەو كەسێكی
ئەوەندە

بێ منەت بوو  ،لە ڕووخسارو

قسە پڕ

گاڵتەجاڕییەكانی دا بۆم دەركەوت  .بەجۆرێك باسی "گیان
سپاردنی" پشیلە جوانەكەی ئەكرد  ،گوایە هیچ نیەو  ،پشیلە
حەوت ڕۆحی هەیەو بۆئەوە دروست بووە  ،بەو شێوەیە
بمرێت  .كاتێ باسی "حەوت ڕۆحی" ئەكرد  ،وەك
كەسێكی "حەوت ڕوو" هاتە پێش چاوم و دواتر بۆئەوەی
حەقی خەمساردییەكەی لێبكەمەوە پێموت  :ئەو ئەگەر
حەوت ڕۆحی هەبێت گرنگ نیە  ،بەاڵم كارەسات ئەوەیە
 ،تۆ یەك ڕۆحت هەیە  ،بەاڵم حەوت ڕوو!.
كاتێ

ئەو قسانەم

پێووت  ،پشیلەكەم

لە خاولییەكە

پێچایەوەو دواتر بەرەو دوكانەكەی خۆم گەڕامەوە  .دوای
ئەوەی لەسەرمێزی دوكانەكەم دامنا  ،چاوەكانی هەر كراوە
بوون  .هەستم

ئەكرد"دواهەمین
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میاوم

لێئەكات" .

هەرچەندە چاوەكانی پڕبوون لە وتن  ،بەاڵم من هیچی
لێتێنەدەگەشتم و  ،هەتا دوانیوەڕۆیەكی درەنگیش  ،هەر
سەیری چاوەكانیم ئەكرد  .دواتر لە باخەكەی بەرامبەر
دوكانەكەم  ،دوای ئەوەی  ،دوكانەكەم

بەنیوە

ناچڵی

داخست  ،گۆڕێكم بە ئەندازەی خۆی  .بە چنگ بۆ هەڵكەندو
ناشتم ،پاشان بەو پەڕی دڵشكاویەوە  ،بەرەو ماڵەوە
ڕۆشتم.
نەمئەزانی بە چشێوەیەك هەنگاوەكانم هەڵدێنم  ،چاوەكانی
لە بەرچاوم ون نەدەبوون و هەمیشە وەك سیحرێك ،
وەك هێزێكی كێشكردن  ،سەرنجی ڕائەكێشام و پاڵی
پێوەدەنام بۆ بیركردنەوە  .هیچ شوێنو سوچێكم بە
گونجاو نەدەزانی بۆ بیركردنەوە  ،بێجگە لە ناو چاوەكانی
 .كاتێ چاوە كراوەو  ،شین و خومارەكانی ئەهاتە بەرچاوم
 ،هەستم بە قورسی سەرم و نایەكسانی قاچەكانم ئەكرد.
ئەو ڕۆژە نەمزانی بەچ شێوەیەك گەشتمە ماڵەوە  .كاتێ
گەشتمە

ماڵەوە  ،دەستەكانم

شۆردو دواتر  ،كاتێ

تەماشای ئاوێنەی بەرامبەری خۆم كرد  ،هەستم كرد ،
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بەشێك لە من  ،لە پێستی ئاوێنەكەدا جێدەمێنێ و دواتر
بە هێمنی ئەو بەشەم ون ئەبێت  .خوشكەكانم هیچیان لە
دەوام نە هاتبوونەوە  ،من بە تەنها لە ماڵەكەدا هاتوچۆم
ئەكرد  .ئەمویست لە شوێنێكدا دانیشم و دواتر جێگەم
بەخۆم نەئەگرت  .هەندێجار هەستم بە ئازارێكی پچڕ
پچڕی لەناكاو و بەهێز ئەكرد  ،لە تەوقی سەرمەوە دەستی
پێئەكرد  ،بەشێوەیەك بە نایەكسانی ڕوشتنەكانم كۆتایی
پێئەهێنا .هەندێجار ئازارەكە تووشی دڵە كووتەی ئەكردم
و دواتر سەری قورس ئەكردم و پاشان نەمئەتوانی ئەو
بەشە

جێماوەی

ڕووخسارم"لەپێستی

ئاوێنەكەدا"

كۆبكەمەوە  .نزیكەی كاتژمێرێك الی ئاوێنەكەوە بووم ،
دواتر چومە ژوورەكەی خۆم و قەیرێكی پێچو"كۆچەرەی
خوشكم و كۆیار

هاتنەوە"  .كۆچەرە وەك

پیشەی

هەمیشەیی  ،سەرەتا سەرێكی لە ژوورەكەم داو  ،دوای
ئەوەی ماچێكی كردم  ،داوای لێكردم بێم بۆ موبەقەكە ،
تا نانم بۆ ئامادە بكات  ،بەاڵم

پێمووت  ،برسیم نیە .

كۆچەرە  ،كاتێ گوێبیستی قسەكانم بوو  ،وەك ئارەزووی
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لەمێژینەی  ،لێمنەگەڕاو جارێكی تر داوای لێكردمەوە "حەزم
لە چیە  ،تا بۆم ئامادە بكات"  .نازانم كۆچەرە  ،ئەیویست ،
لە نۆتەی گۆڕانی دەنگم تێبگات  ،یان هەست نەكردنی بە
برسێتیم  .بۆیە چەند جاریتر  ،هەمان پرسیاری لێكردمەوە
 .كۆچەرە بەوپێیەی

كەسێكی

حەكیمەو

لەسەرخۆو

تێگەشتبوو  ،هەستی بە غوبنێك كردبوو لە مندا  ،بەاڵم
تێگەشتنە زۆرەكەی  ،زۆرجار ئەبوونە بەربەست لە
كردنی دەیان پرسیار  ،بۆیە هیچ پرسیارێكی لێنەكردم ،
دەربارەی "گۆڕانە كتو پڕەكەم" دڵنیا بووم لەوەی خۆی
لێیتێئەگات و  ،ئەویش داناییەكەی ڕێگای پێنادات  ،زۆر
تەداخولی منێكی پەروەردەی دەستی خۆی بكات  .بەاڵم
ئەمە بۆ كاژین شتێكی ترەو ئەگەر بزانێ  ،من چیم
لێهاتووەو بۆچی ڕووخسارم تێكچووە  ،واز ناهێنێ ،
هەتا بە تەواوی تێئەگات .نازانم ئەو كاتەی كاژین دێتەوە
چی ڕووئەدات  .بۆیە لەئێستاوە مشوری ئەوە ئەخۆم ،
خۆم یەكالیبكەمەوە

بەشتێك  ،پێیبڵێم"دوێنێ شەو"

نەخەوتوم و  ،ئەمشەو دەمەوێ بە قوڵی بنووم ،دەمەوێ
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قسەی بۆبكەم دەربارەی پشیلەكە  .بەاڵم كاتێ چاوە
پڕتەلیسم و ناوازەكەی دێتە بەرچاوم  ،هیچم بۆ ناوترێ
و لە بەرامبەردا "ژانێك" تەواوی سەرم دائەگرێت  .نازانم
چۆن ئەمشەو بە تەنهایی تێپەڕێنم  .هەست ئەكەم شەوێكم
پێویستە بۆ بیركردنەوە "ڕێك شەوێك" بەاڵم كاژین واز
ناهێنێ و نایەڵێ"ئەمشەو خۆمبم" و بیر لەچاوە پڕ
تەلیسمەكانی پشیلەكە بكەمەوە  .لە ئێستاوە هەوڵئەدەم
"كاژین" ڕازی بكەم  ،ئەمشەو بە تەنهابم  .بۆیە دوای ئەوەی
كۆچەرە  ،لە ژوورەكەم چووە دەرەوە  ،كاژینیش هاتەوە
 ،هاتنەوەی ئەو  ،بە مانای "خۆشی و شادی" دێت .بەاڵم
خۆشی و شادییەكەی ئەمڕۆ جیاوازەو هەست ئەكەم ،
ناتوانم پێشوازی لێبكەم  ،كاتێ ئەو هاتەوە  ،دەست بەجێ
خۆی

گەیاندە

ژوورەكەی من و دواتر وتی  :نانت

خواردووە؟ .من وەاڵمم دایەوەو پێمت  :برسم نیە  .من
ئەمزانی  ،ئەو وەك كۆچەرە نیەو  ،لەو جۆرە قسانە تێناگات
 ،بۆیە وتی  :چۆن برسیت نیە  ،هەرئێستا دەبێت هەڵسیت
و لە گەڵم بێیت بۆ موبەقەكە.
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موبەقەكەی ئێمە خۆشترین شوێنی ماڵەكەمان بوو .
كۆچەرە ئەو موبەقەی بە شێوەیەك ال خۆشەویست
كردبووین  ،هەركەمێكمان زوو بهاتایەتەوە  ،بە موبەقەكەدا
تێئەپەڕی و پاشان ژوورەكانی تر  .ئەو موبەقەی ئێمە ،
هەرچەندە چكۆلەو كەمێك تەنگ بوو  ،بەاڵم كۆچەرە
بەشێوەیەك

كەلوپەلەكانی

ڕێكخستبوو،

جێگای

هەرچوارمانی  ،لەسەر یەك مێزو چوار كورسی كردبوەوە
 .موبەقەكەی ئێمە  ،پاكتترین شوێنی ماڵەكەمان بوو .
كۆچەرە هەمیشە ئەیوت  :پیرۆزترین و پاكترین شوێنی
ماڵ  ،دەبێت موبەق بێ ! .كۆچەرە دەیانجار ئەو قسەیەی
كردوەو ئەو موبەقەش  ،سەدان چیرۆكی پڕ لە یادگاری و
 ،برسێتی و تێری  ،لە بنمیچەكانی دا شاردۆتەوە  .ئێستا
كە بژێویمان زۆر باشەو "هەر چوارمان" كار ئەكەین  .هێشتا
ئەو ڕۆژانەمان لە یادە  ،كە لەم موبەقەدا بە"دڵێكی تێرو
سكێكی برسییەوە" چاوەڕێی ئەو نیعمەتانەمان ئەكرد ،
كە كۆچەرە

بۆی

حازر ئەكردین  .چیرۆكی "پاك و

پیرۆزیی" ئەم موبەقەی ئێمە  ،لە تەمەنی من و كاژین
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كۆنترەو "دایكم" دەیانجار باسی ئەم موبەقەی بە شێوەیەكی
تر  ،بۆ كۆچەرە

گێڕاوەتەوە  .من

و كاژین  ،هیچ

ڕووخسارو هەڵسوكەوتێكی دایك و باوكمان لەیاد نیە .
بەاڵم بە گوێرەی گێڕانەوەكانی كۆچەرە بێت  ،خۆشترین
شوێنی دونیا  ،بەالی من و كاژینەوە ئەم موبەقە بووە .
تەنانەت كۆچەرە ڕۆژێك ئەیوت  :دوو ساڵ بوو دایك و
باوكمان مردبوو  ،تۆ و كاژین حەزتان ئەكرد لەگەڵ من
نەخەون و  ،لەم موبەقە جێگاتان بۆ ڕاخەم  .چیرۆكە
كۆنەكانی ئەم موبەقە ئەوەندە زۆرن  ،كۆتاییان نایەت
.
كاژین ئەیویست لە گەڵی هەستم و بڕۆم بۆ موبەقەكە ،
بەاڵم جارێكی تر وەاڵمم دایەوەو وتم  :بڕوابكە هیچم بۆ
ناخورێت.
ئەو بە وەاڵمەكەم ڕازی نەبوو  ،بۆیە لە سەر چەرپاكەم
دانیشت و دواتر وتی  :چۆن شتی وا ئەبێت  .من هیچ
وەاڵمێكم نەدایەوە ،كاژین وەك پیشەی هەمیشەیی ،
دەستێكی خستە ژێرسەرم و دواتر بە دەستەكەی تری ،
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پەنجە نازك و درێژەكانی ئەهێنا بەناو قژمدا  ،ئەو
نزیكەی

دوو خولەك

یاری

بە قژم

كردوو دواتر

وتی:ئەبینم تات لێهاتووە  .منیش بۆ ئەوەی خۆم تێكنەدەم
 ،باسی دوێنێ شەوم بۆكردو پێموت  :نا ئەوە تا نیە ،
بەڵكو نیاشەنەیەكە لە نیشانەكانی كەم خەوی.
لە ڕاستی دا نەمئەزانی  ،تازە دكتۆرە  ،بە چشێوەیەك
بخەڵەتێنم  .بۆیە كاتێ هەستی بە "تا"كەی من كرد ،
دەستبەجێ ڕۆشت و دواتر ویستی ئامێرێكی "پێوانەی تا"
بهێنێت  .من حەزم نەكرد تا كەم بگرێت و دواتر لە
ئەنجامی بەرزیی تا كەم  ،خۆی و خوشكەكانم خەفەتبار
بكات  .بۆیە دەست بەجێ هەستام و  ،جارێكی تر بۆالی
مەغسەلەكە ڕۆشتم  ،كاتێ كاژینم لە ژوورەكەی ئەو
دیوتر بینی  ،بۆ ئامێری " تاپێوان" ەكە ئەگەڕێت  ،خۆم
بە شوشتنی
جارناجارێكیش

ڕووخسارمەوە
 ،هەستم

خەریك

بە لەدەستدانی

كردوو ،
یەكسانی

قاچەكانم ئەكرد  .سەرم زۆر ئازاری ئەهات و "چاوەكانی
پشیلە" كەش  ،لە خەیاڵ

و هزرمدا  ،بەردەوام بیری
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پێئەكردمەوە  .كاتێ

ڕووخسارم

شۆری و

پاشان

تەماشای ئاوێنەكەم كردەوە  ،هەستم ئەكرد  ،بەرگەی
بینینی

خۆم

ناگرم .بۆیە كەمێكی تر

ڕووخسارم

تەڕكردەوەو دواتر هەرچۆنێك بوو بەرەو موبەقەكە
ڕۆشتم  .كاژین

كاتێ زانی

لە موبەقەكەم  ،ئامێری

پێوانەكەی هێناو دواتر پێموت  :پێویست بەوە ناكات و
عەیبم نیە  .كاژین بە شێوەیەكی سەیر تەماشای ئەكردم
 .چاوەكانی  ،وەك "چاوەكانی پشیلەكە" ئەهاتە بەرچاوم .
هەستم ئەكرد كاژین ،ئەیەوێت پرسیارم  ،دەربارەی
شپرزەییەكەم لێبكات  ،بۆیە مەجالم نەداو  ،دواتر وتم :
چیمان هەیە ؟ هەرچەندە زۆریش برسیشم نیە .كاژین بە
شێوەیەك سەیری ئەكردم "گوایە قسەكانی ئەمڕۆم  ،لە
قسەكانی پێشوترم ناچێت" بۆیە لە سەر كورسیەك  ،لە
تەنیشت مێزەكە داینیشاندم و دواتر وتی  :هیچ بووە ؟.
كاتێ چاوە پشیلەییەكانیم ئەدی "ساتی دواهەمین میاوی
پشیلەكەم بیرئەكەوتەوە"  .هەستم ئەكرد  ،تەماشاكردنی
چاوەكانی كاژین  ،سەرم خراپتر ئەیەشێنێ و دواهەمین
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میاوی ئەو پشیلەیە لە مێشكمدا ئەزرنگێنێتەوە  .بۆیە
نەمویست وەاڵمی بدەمەوە  ،بە ئیشارەتێك  ،كەزمانی
جەستەیی هەردووكمان بوو  ،تێمگەیاند كە هیچ نەبووە .
ئەو ڕازی نەئەبوو  ،بەو جۆرە لە تێگەشتن  ،لەبەرئەوەی
هەستم پێئەكرد ڕازی نیەو ئەیەوێت باشتر تێبگات  .بەاڵم
بۆ ئەوەی گومان لە حاڵی پەرێشانی من نەكات  ،داوای
خواردنم كردوو  ،دواتر كۆچەرەو كۆیاریش ئامادەبوون
 .نازانم چەند تیكە نانم خوارد  ،لە بەرئەوەی هەستم
هاوكاری نەئەكردم و پاشان ئەو ئازارەی لە سەرمدا
دروست بوو بوو  ،كاریگەری خستبوە سەر قاچەكانم و ،
بڕوام وا بوو  ،یەكسانی خۆم بۆ ناپارێزرێ  .هەرچۆنێك
بوو  ،كەمێك نانم خوارد  .بەاڵم هەرسێ خوشكەكەم
هەستیان پێكردبووم  .هەستیان كردبوو  ،ئەم زەمەنەی
ئێستا لە زەمەنەكەی دوێنێ ناچێ  .كۆچەرەی تێگەشتوو
لە الی ڕاستم و  ،كۆیار الی چەپم و كاژینیش بەرامبەرم
دانیشتبوون  .هەرسێ خوشكەكەم لە تەنیشتمەوە بوون ،
كاتێ هەستام و بەرەو ژوورەكەی خۆم ڕۆشتم  .ئاگام
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لێبوو "كاژین" خەریك بوو دوامكەوێ  .بەاڵم "كۆچەرە"
ئاگاداری كردوە  ،وازملێبێنێ و بڕۆم بۆ ژوورەكەی
خۆم  .نازانم كۆچەرە  ،چۆن بوو ئاگاداری كردەوە ،
لەبەرئەوەی كاژین بە قسەی كردوو وازیلێهێنام بەرەو
ژوورەكەی خۆم بڕۆم  .كات بەرەو عەسرێكی درەنگ
ئەڕۆیشت  ،لە ژوورەكەی خۆم و لە سەرچەرپاكەم  ،بێ
ئەوەی خۆم گوڕیبێت  ،پاڵكەوتم و ئەمویست كەمێك
چاوەكانم بنوقێنم  ،بەاڵم نەمئەتوانی  ،هەر كاتێكیش هەوڵی
نوقاندنی چاوەكانم ئەدا "چاوی كراوەو دواهەمین میاوی
پشیلەكەم  ،بە شێوەیەكی تر  ،ئەهاتە پێش چاو"  .نەمئەزانی
بە چشێوەیەك ئەو تارمایی و دەنگی "دواهەمین میاوە" لە
بەرچاوی خۆم نەهێڵم  .هەرچەند هەوڵمئەدا  ،هەوڵەكەم
بێ سوود ئەبوو  .نزیكەی دوو كاتژمێر بەو شێوەیە مامەوە
 ،هەستم ئەكرد  ،دونیا بەرەو تاریكی ئەڕوات و خۆر بە
تەواوی ئاسمانی جێهێشتووە  ،بە شێوەیەك " دیمەنی
دواهەمین میاوەكە" ئازاری ئەدام  ،نەمئەتوانی چەندێتی
كات بزانم و لە ساتی

ئاوابوون و هەاڵتن
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تێبگەم .

ژوورەكەم تاریك بوو بوو  ،عەقڵم بەوە نەدەشكا "ئێستا
شەوە" بۆیە كاتێ تەقەی كردنەوەی دەرگای ژوورەكەم
هات  ،بینیم

كاژین  ،گڵۆپێكی هەڵكردو

دواتر لەسەر

چەرپاكەم  ،لە تەنیشتمەوە دانیشت  .لە ڕاستی دا چاوم
بە خراپی ئەیبینی و هەستم ئەكرد تەواوی ڕەنگەكان
تێكەڵ بوون  .بۆیە ویستم خۆم بكەم بە خەوتوو  ،دواتر
كاژین قایلبكەم بڕوات بۆ ژوورەكەی خۆی  .بەاڵم كاژین
وادیاربوو ڕازی نەدەبوو  ،لەبەرئەوەی

كاتێ

لە

سەرچەرپاكەم دانیشت  ،وەك پیشەی هەمیشەیی  ،دەستی
بەقژمدا هێناو دواتر بە قسە خۆشەكانی بێ ئەوەی
تێبگات چیمە  ،دەستی كرد بە سوعبەت  .ئەو قسەی زۆری
كردو ئێستا بەباشی لە یادم نیە  .بەاڵم ئەوەم لە یادە  ،بۆ
ئەوەی قایلی بكەم  ،بچێت بۆ ژوورەكەی خۆی  ،بە
شێوەیەك

خۆم

كردبوو

بەخەوتوو  ،هەست

بەبێ

خەبەریم نەكات  .جار جار نكەیەكم ئەكرد  ،هەتا تێبگات
ماندووم .بەاڵم بۆئەوەی بە تەواوی تێیبگەیەنم  ،خۆم بە
خەواڵویی نیشانداو دواتر بە دەنگێكی هێواش  ،خۆشم
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نازانم نۆتەكەی چۆن بوو پێموت  :زۆر ماندووم  ،ئەمەوێت
بنووم  ،ڕازی ئەبیت ؟.
هەستم ئەكرد لە هەموو ژیانمدا  ،ئەمە یەكەمجارمە ،
خوشكەكەم"كاژین" ڕازی بكەم  ،ئەمشەو بە تەنهاو  ،بە
زوویی بخەوم .نازانم "نۆتە حەزینەكەی دەنگم بوو" یان
تێگەشتنە تازەكەی كاژین  .بۆیە ڕازی بوو بڕوات بۆ
ژوورەكەی خۆی  .بەاڵم ئەوەم  ،هەرئەوەندە لە یادە ،
پێش ئەوەی بڕوات ماچێكی كردم  ،دواتر وەك چۆن
كەسێك قەپێك ئەگرێت لە سێوێك  ،بەوشێوە هێمنە ،
گازێكیشی لێگرتم.
دوای ئەوەی "كاژین" ڕۆی گڵۆپەكەم كوژاندەوەو  ،دواتر
دیمەنی"دواهەمین میاو" وەك وەستایەكی شارەزا  ،بە
درێژایی ئەوشەوە  ،ئیشی لەمێشكی مندا ئەكرد و  ،بە
یانیش كاتێ بە ئاگا هاتمەوە  ،وەك غەریبەیەك  ،وەك تازە
لە دایك بوویەك  ،وەك نەفام و بێ ئاگایەك لە ڕابردوو ،
لە هیچ شتێك حاڵی نەدەبووم  .ئەوەی خوشكەكانم ،
دەربارەی من دەیڵێن  ،هەمووی ڕاستەو "گوایە ئەوكاتەی ،
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بە بیروباوەڕێكی نوێ وە  ،بە ئاگا هاتوومەتەوە  ،مۆڕەم
كردووەو  ،ئەوانیش باش لەوە تێئەگەن  ،مۆڕە  ،لە گەڵ
سروشتی ڕابردووی من  ،ناگونجێت.
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ساتی بە ئاگا هاتنەوەو  ،گەڕانەوەی یادەوەرییەكانم

ئەمڕۆ دوای ئەوەی لە خەو هەستام  ،ویستم لە چەرپاكەم
دوور بكەومەوە  ،بەاڵم كاتێ جواڵم  ،كاژین بە ئاگا هات
و خێرا لە گەڵ من هەستا  .ئەم خوشكەی من  ،بەدرێژایی
ئەو سێ مانگ و چەند ڕۆژەی توشی ئەم حاڵەتە بووم
 ،بەو شێوەیە هەڵسوكەوت ئەكات .نازانم  ،دڵی ئەو  ،چ
میقاتێكی لە گەڵ دڵی مندا هەیە  .نازانم  ،مێشكی ئەو  ،چ
پەیوەندییەكی  ،گرێداراوی  ،لە گەڵ مێشكی مندا هەیە .
بچوكترین جوڵەی من  ،ئەو بە ئاگا ئەهێنێت و لە دواجاردا
خۆی بە دوای مندا كێش ئەكات  .ئەم خوشكەم  ،بە درێژایی
ئەم سێ مانگ و چەند ڕۆژە  ،بەمشێوەیە بیری كردۆتەوەو
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لەو ماوە درێژەشدا  ،یەك كاتژمێر شك نابەم  ،بە تەنهایی
و بەبێ ئەو تێمپەڕاندبێ  .كاژین بێجگە لەوەی  ،وازی لە
دەوام و دەرسەكەی

هێناوە  ،هەموو

ئەو خۆشی و

سوعبەت و نوكتانەشی لە یاد كردووە ،كە سەردەمانێك
لەمەو پێش  ،ژینی منیشی پێپڕئەكردەوە  .ئەو هیچی ناوێ
بێجگە لە من  .ئاگادارم  ،بە چجۆرێك گرنگیم پێئەدات و ،
لە ماوەی ئەم سێ مانگ و چەند ڕۆژەشدا  ،بێجگە لە هەست
كردن بە بەرپرسیاری  ،ئۆفێكم
نازونیعمەتەی

خوشكم

،

لێ نەدیووە  .ئەم

هەرچەندە

ڕووخسارە

كۆمیدییەكەی سێ مانگ لەمەو پێشی نەماوە  ،بەاڵم
هەست بە شیرینی ڕۆح و ترپەی دڵە ناوازەكەی جارانی
ئەكەم  .هەست ئەكەم ڕۆژ لە دوای ڕۆژ  ،سات لە دوای
سات ،باشتر لە جاران

گرنگیم

پێئەدات و

بۆ

ئەو

گرنگیدانەش  ،یەك تۆز هەست بەماندوو بوون ناكات  .ئەم
خوشكە هاوتەمەنەم  ،هەتا گەورەبێ  ،لە ئاستی مندا خۆی
بچوك ئەكاتەوەو  ،بە قسە خۆش و یادەوەرییە زۆرەكانی
لەگەڵ مندا  ،تەمەن بە فشەیەكی كاتی ئەزانێ و ئەو
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چركانەم بۆ باس دەكات كە پێشتر  ،بە چجۆرێك ،
سوودمان

لە

فشەی

تەمەن بینیووە  .ئەو خوشكە

هاوتەمەنەم  ،بێجگە لەوەی پێنج خولەك لە من گەورەترە
 ،هەندێجار وا خۆی دەرئەخات "كۆرپەی ئەوبم"  .ئەوەندە
گرنگیم پێئەدات  ،لە ئاستی دا  ،وەك دڵۆپێ ئاوی ناو لمی
بیابان خۆم ئەبینم  .زۆرجار  ،من بە مناڵ تێئەگات و ،
شانەیەك

ئەهێنێ  ،بێجگە لەوەی  ،بە پەنجە نازك و

ئاوییەكانی یاری بە قژم ئەكات  ،بە شانەكە  ،بە دەیان
مۆدیل  ،قژم بۆ دائەهێنێ و لە دواجاردا  ،دڵی لەسەر
مۆدێلێك ئەوەستێ  ،بە هەموو عومرم  ،ئەو مۆدێلەم  ،لە
دراماشدا نەدیووە  .ڕۆژ تا ئێوارە لە ژوورەكەی منەو ،
شەوانیش تا درەنگانێك نایەڵێت بخەوم و  ،هەركاتێكیش
خەون

بمباتەوە  ،وەك

پاسەوانێك  ،یان كەروێشكە

خەوێكی خۆی  ،ئاگای لێمئەبێ و  ،بە بچوكترین جوڵەی
من  ،بە ئاگاو

هوشیار ئەبێت  .زیاتر لە سێ مانگە ،

بەمشێوەیە  ،مامەڵەم لەگەڵ ئەكات  .ئەمە لە كاتێكدایە
جارانیش وابووە  ،پێش ئەوەی "كۆچەرە" ژوورەكانمان
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جیابكاتەوە  .ئەم خوشكەی من  ،كە بەردەوام ناوەكەی
لەم حیكایەتەدا دوبارە ئەبێتەوە  ،پەیوەندی بەوە وە هەیە
"كە ناوازەیە" ئەگەر بمزانیایە  ،كچێكی تر لەم شێوەو جۆرە
 ،لەم گۆشت و ئێسقانە  ،لەم دڵ و دەرونە  ،لەم ڕۆح و
پێكهاتەیە  ،لە تەوای دونیادا هەیە  ،ئەوەندە باسم نەدەكرد .
بەاڵم من دڵنیام  ،بێجگە لە من  ،هیچ كەسێكی تر  ،لەمجۆرە
خوشكەی نیەو  ،خودی خۆم پێشتر بە بەرەكەتم زانیووە
 ،بۆیە پێویستە قەدری گرانی  ،ئەو بەرەكەتە بزانم و لە
دواجاردا  ،ئێوەش لە بوونی بەرەكەتێكی ناوازە ئاگادار
بكەمەوە  .زۆرجار كاتێ لە خەوێكی قوڵ بە ئاگادێم ،
ئاگام لەوەیە  ،لە گەڵ مندا بە ئاگادێت و  ،لە ئەنجامدا
توانای ئەوەم تیا دروست نابێ  ،بتوانم لەو هێڵە گرێدراوە
تێبگەم كە بە مێشكی منەوە پەیوەستی كردووە  ،دەیانجار
بە ئاگا هاتووم  ،لە ساتی بە ئاگا هاتنی مندا  ،بە ئاگا
هاتووەو  ،دواتر نەمتوانیووە ،لەو ڕەبتە تێبگەم  ،كە من و
ئەوی "بەشێوەیەكی توندو تۆڵ" بەیەكەوە

بەستۆتەوە .

حاسەی ئەو بۆ من  ،ووتەنی نیەو  ،هەتا ئێستا لەو تەكنیكە
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وردو ئاڵۆزە تێنگەشتووم  ،لە نێوانی  ،دڵی من و ئەودا هەیە
 .بەالمەوە سەیرە  ،هەموو جارێك بچوكترین جوڵەی من
 ،ئەوی بە ئاگا هێناوەو  ،لە ئەنجامیشدا نەمتوانیوە  ،لەوە
تێبگەم "بۆچی وایە"  .ئێستاشی لە گەڵدابێت  ،ڕۆژانە "سەدان
جار" خۆی بە ساقەم ئەكات و بۆ ساتێكیش هەست بە
ماندوو بوون ناكات  .زۆرجار بە حساب ئامۆژگاریم
ئەكات  ،بەاڵم لەمیانی قسەكانی الئەدات و دواتر  ،یاری
بەقژە درێژو پڕەكەم ئەكات  .ئەو ڕۆژە "كۆچەرە" ی
خوشكم  ،كاتێ من و كاژینی بینی  ،كاژین بە پەنجەكانی
مۆدیلێكی نوێی بو قژم دائەنا وتی  :تازە ژوورەكەمان
بۆ جیاكردبوونەوە  ،كاژین وەك ناڕازیەك  ،هەموو ڕۆژێك
 ،دونیایەك گللەیی "ڕێك یەك دونیا" گللەیی لە من ئەكردو
پاشان ئەم گللەییانەی بەردەوام بوو هەتا قۆناغی دووی
كۆلیژ  ،دواتر كاتێ

بۆی دەركەوت  ،لە بەرژەوەندی

هەردووكتان ئەم بڕیارەم داوە  ،كەمێك فامیی كردوە ،
بەاڵم بەشێوەیەكی تر گللەیكانی هەر بەردەوام بوون  .بە
گوێرەی گێڕانەوەو قسەكانی كۆچەرە بێت ،ئەم خوشكەی
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من  ،لە ئەزەلەوە وابووەو بە تەماش نیە بگۆڕێت  .خۆی
شتێك هەیە "ئەڵێن هەموو

شتێك

ڕێژەییە  ،تەنها

گۆڕانكاری نەبێت  ،ڕەهایە" بەاڵم ئەمڕۆ ئەم باسە نەك
پێچەوانە بۆتەوە  ،بەڵكو لە ئاستی كاژینی خوشكمدا "
بێجگە لە درۆ هیچی تر نیە" .كاژین بە حەیاتی  ،بیرو
باوەڕی  ،هەست و سۆزی  ،دڵ و دەرونی  ،دەربارەی من
ناگۆڕێت و بگرە لەوەی هەیە  ،زیاتر پەرە ئەسەنێت و باشتر
كامڵ ئەبێت  .كۆچەرە بەوشێوەیە تێگەشتبوو  ،دوای ئەو
دووساڵە كاژین گۆڕاوە  ،بەاڵم دواتر بۆی دەركەوتبوو ،
ئەم خوشكەی جیاوازەو لە سەر ئەو بناغانە ناڕوات
كەتەمەن گۆڕانكاریان بەسەردا دێنێ  .كاژین هیچ كاتێك
بەتەمای ئەوە نیە "تەمەن" بناغەی بونیادی سۆزو هەستی
 ،سەبارەت بە منی برای بگۆڕێت  .ئەو هیچ كاتێك بە
تەمای ئەوە نیە  ،وەك خۆی باسی ئەكات "فشەی تەمەن"
گۆڕانكاری لە جەوهەروی بیركردنەوەی ئەودا سەبارەت
بە من بگۆڕێت  .هەرچەندە بە گوێرەی گێڕانەوەكان  ،ئەم
خوشكەم ئەناسم  ،هەروەكو چۆن لە ماوەی ئەم سێ
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مانگەدا هەڵوێستەكانیم دیوەو لە گێڕانەوەكانی دا گوێبیستی
بووم  ،گە شتومەتە ئەو قەناعەتەی "من جیاواز و ناوازەبم"
لە بەرخاتری

خۆمنا  ،بەڵكو ئەو

چاوە پشیلەییەكانی

بەرەكەتەی "كە خوای گەورە" لە بەخشینی ئەو سێ
خوشكەدا بۆ منی الوازی فەراهەم كردووە  .جیاوازییەكەی
من

،

خودی

خۆم

نیم

،

ئەوەندەی

ئەو

خوشكانەمن"كەوایانكردوە جیاوازبم"  .ئەو خوشكانەی من
 ،هەریەكێكیان  ،سۆزو بوونێكی جیاوازی هەیە بۆ من .
"كۆچەرە و كاژین و كۆیار" سێ خوشكە نمونەییەكەم  ،لە
ئێستا "چاوی منن " من لە ڕێگای ئەوانەوە  ،توانای ئەوەم
هەیە  ،دونیا

بخوێنمەوە

 .ئەم سێ خوشكەی من ،

هەریەكێكیان  ،بە ئەندازەی گرنگی خۆی گرنگەو  ،گرنگی
ئەوان لەوەدایە  ،هەریەكێكیان  ،گیراوەو تێكەڵەیەكن لە
هەرسێكیان ! .ئێستا كاتێ لە سەر چەرپاكەم هەستام ،كاژین
دەستبەجێ بە ئاگا هات و پێش ئەوەی هیچ قسەیەكیش
بكەم وتی  :بەیانیت باش.

185

لە ڕاستی دا  ،ئێستا بەیانی نیە  ،بەڵكو نیوەڕۆیە  ،بەاڵم
كاژین هەتا نیوەشەوێكی درەنگ نەیهێشتووە بخەوم  ،ئەو
بەردەوام  ،یادەوەرییە كۆن و زۆرەكانی ڕابردووم بۆ
ئەگێڕێتەوە  ،هەربۆیە تا نیوە شەوێكی درەنگ  ،بەردەوام
ئەبێت لە گێڕانەوەو بۆ یەك چركەش ،ماندوو نابێت .
هەمیشە سەری لەسەر سەرینەكەی منەو بە شێوەیەك
خووی بە من و سەرینەكەمەوە گرتووە  ،ئاگای لە كات
نەمێنێ و  ،هەموو هەست و ژیریشی لە سەر ئەوە
كۆكردۆتەوە  ،لە گێڕانەوەكاندا پەلە نەكات  .ئەمشەوی
ڕابردوو

تەنها

یادەوەرییەكی

بۆ گێڕامەوە  ،ماوەی

یادەوەرییەكە  ،نزیكەی پێنج كاتژمێرێك ئەبوو  ،ئەمە لە
كاتێكدایە "كۆچەرە" هەمان یادگاری بۆ گێڕاومەتەوە بە
چەند خولەكێك  .ئەم خوشكەی من كاژین  ،لە گێڕانەوەی
هەر یادەوەرییەكدا  ،هەستی

تایبەتی خۆی  ،تێكەڵی

بابەتەكە ئەكات و  ،وەك كەسێكی قشت و سوعبەت چیش
 ،دەیان نوكتە لە سەر ئەنجامی گێڕانەوەكەی ڕیز ئەكات
 .ئەمشەوی ڕابردوو  ،نزیكەی پێنج كاتژمێر خەریكی
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گێڕانەوەیەك بوو  ،ئەمە لە كاتێكدایە  ،ئەگەر لە كاتی خۆیدا
 ،ئەو یادگارییە تۆمار بكرایە  ،ماوەكەی تەنها چەند
خولەكێك ئەبوو  .زۆرجار قسە خۆشەكانی خۆی تێكەڵی
یادگارییەكان ئەكات و منیش وەك كەسێكی گوێگر و
تەماشاكەر  ،بیرئەكەمەوەو خەم دامئەگرێ و هەندێجاریش
پێئەكەنم  .ئەو كاتەی پێئەكەنم  ،هەست ئەكەم پێكەنینێكی
جیاوازە  ،لەبەرئەوەی زارییەو دڵم بە هیچ شێوەیەك
هاوكاری ئەو پێكەنینە ناكات  .خۆم هەستی پێئەكەم  ،لە
دڵمدا هیچ بڕە خوێن و پاڵەپەستۆیەكی تەنز بزوێن

،

ڕۆڵیان نەبووە ،لە دروستكردنی ئەو پێكەنینەدا  .لە دڵمەوە
هەستی پێئەكەم  ،كە زارم  ،بە ناوی دڵمەوە توانای
دەربڕینی بچوكترین ساتی نیە بۆ پێكەنین  .كاژین و
خوشكەكانم ئەمە ئەزانن  ،لە بەرئەوەی لە ماوەی ئەم
سێ مانگ و چەند ڕۆژەدا  ،هیچ قسەو ڕەفتارێكی من
نەبووەتە هۆی پێكەنینی ئەوان  ،ئەمە لە كاتێكدایە  ،جاران
وانەبووم  ،لە هەگبەكەی ڕابردوومدا دەیان و بگرە سەدان
 ،قسەی خۆش و

نوكتەی
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نوێ هەبوون  .هەگبەكەی

ڕابردووی

من  ،كە خۆی

لە خەیاڵدانی

خۆم و

خوشكەكانمدا دەبینێتەوە  ،لێوان لێوە لە قسەی خۆش ،
لە مەوقیفی مەردانە  ،لە چاوەڕًوانی چاوەڕوان نەكراو .
زۆرجار كاتێ ئەمانە لە گێڕانەوەی خوشكەكانمدا بە
تایبەت كاژین ئەبیستم  ،توشی حاڵەتێك ئەبم وەك "مەمرە
بەاڵم بژی"  .ئەم حاڵەتەی كاتێ توشی ئەبم  ،سێ مانگ
زیاترە پەراوەی لە سەر ئەكەم و  ،ڕۆژ لە دوای ڕۆژ ،
سات لە دوای سات  ،وەك دوو دەستی شارەزا "دڵە
ئاوساوەكەم" ئەوشێت و لە ئەنجامدا هیچ شتێك دەربارەی
ئەو ئازارە  ،هەناوی و دەرونییە  ،بە هیچ یەكێك لە
خوشكەكانم ناڵێم  .سێ مانگ زیاترە  ،بێجگە لەو چەند
ڕۆژەی سەرەتای نەخۆشییەكەم  ،لە حاڵەتێكی دەرونی
زۆرخراپدا

ئەژیم و  ،كاتێ

چاكی و بێ

وێنەیی

خوشكەكانیشم بۆ دەرئەكەوێت  ،خۆم لێ زیادە ئەبێت و
توانای ئەوەشم نیە بیربكەمەوە  .هەموو ساتێك الی من
 ،لە یەك ئەچێت  .ژیانی سێ مانگی ڕابردووی من ،لەم
ماڵە نەچۆتە دەرەوە  .شوێنی دووری من سەربانەكەبووە
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و لەگەڵ چونم بۆالی دكتۆرە جیاوازەكان  ،ئەویش بە
چاودێری و ئامادەبوونی هەرسێ خوشكەكەم بووە .
نزیكەی سێ مانگە لەم ماڵەدا  ،وەك كەسێكی ساوا ،
وەك كەسێكی خەیاڵدان خاپوور كراوو  ،وەك كەسێكی
بێ ئاگا  ،ژیان ئەگورزەێنم و فەزڵی خوشكەكانم نەبوایە
"دڵە ئاوساوەكەم" ئەتەقی و وەك كەسێكی شەو بێ خەم
و  ،ڕۆژ بەرەاڵم لێئەهات  .كاتێ بیر لە فەزڵو چاكەی
خوشكەكانم ئەكەمەوە  ،خراپتر ئەبم و دڵم بە باشی
لێنادات  .لە سەرەتا دا  ،بەوشێوەیە نەبووم  ،بەڵكو وەك
كەسێكی تازە لە دایك بوو  ،خۆم ئەبینی و باكم نەبوو ،
چی ڕوو ئەدات  .بەاڵم ئێستا  ،ئاراستەكان پێچەوانە
بوونەتەوەو  ،دڵم بە شێوەیەك نازك بۆتەوە "مناڵێك"
مۆڕەم لێبكات  ،هانا ئەبەم بۆگریان ! .دڵم بە شێوەیەك
نازك بۆتەوە  ،بەرگەی ئەم هزرە چۆڵ و هۆڵەم ناگرێت
و خۆی بەشتێكەوە

مەشغوڵ ناكات كە لە ڕابردووی

هزرەوە نەهاتبێت  .یەكێك لە كێشەكانی دڵ ئەوەیە ،
خۆی بە مێشكەوە سەرقاڵ ناكات  ،بەاڵم ئەمە لە ئاستی
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پێچەوانەكەی

دڵی مندا

ڕاستە  ،لەبەرئەوەی  ،كاتێ

بیرئەكەمەوەو هیچ تێناگەم  ،دڵم بەخراپی تەنگ ئەبێت .
كاتێكیش دڵم بۆ چەند ساتێك هەست بە لێدانی خۆی
و

بوونی

ئاسایی

ئەكات  ،مێشكم

بە گاڵتەجاڕی

لێكیئەداتەوە ! .لە ڕاستیدا لە نێوانی دڵ و مێشكمدا وەك
قوربانییەك خۆم ئەبینم  .من بۆ هیچ كامیان یەكال
نەبوومەتەوە ،دەمێك دڵم بە باشی لێئەدات  ،دەمێكی تر
بە خراپی تەنگ ئەبێت  .دەمێك توانای بیركردنەوەم سڕ
ئەبێت  ،دەمێكیش

سێ مانگییەكەم

تەمەنە

وەك

بەربەستێك ئەمبینێ  .لە نێوانی مێشك و دڵمدا  ،وەك
قوربانییەك  ،ئەركەكانیان

بۆ ڕائەپەڕێنم  ،تەنها

لە

بەرخاتری مافەكانی ڕابردووم  .گیرخواردنی من  ،بە
دەست

دڵ و

مێشكمەوە مێژووەكەی

بۆ سێ مانگ

ئەگەڕێتەوە  ،دوای ئەوەی نەخۆش كەوتم و لە دواجاردا
 ،لە ڕێگەی "گێڕانەوەكان" ەوە توشی ئەو جۆرە لە
گیرخواردن بووم  .هەندێجار ئەو ئازارەی لە مێشكمدایە
 ،گێڕانەوەكانی

خوشكەكانم  ،زیاتری
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ئەكات و ئەو

كاتانەشی بۆ

ساتێك

هەست

ئەكەم ،

بە تەنهایی

ئازارەكەم خراپتر ئەبێت و  ،لە خۆمەوە "خۆم بە خەڵكی
كەوكەبێكی تر دێتە بەرچاو"  .لێرە هەموو ئەگەرەكان لە
دژی منن  ،بەاڵم ئەم قسەیە ،قسەی دڵمەو ئەسڵ و
ئەساسی نیە  .ئەگینا مێشكم بەو خاپوور بوونەی خۆیەوە
 ،بەرگری لەم قسەیە ناكات و "هیچ ئەگەرێكیش بە ئەگەر
نازانێ  ،لە دژی من بێت"  .لەم نێوانەدا  ،هەتا ئێستا هیچ
ڕێگایەكەم نەدۆزیوەتەوە  ،بەاڵم بەگوێرەی گێڕانەوەی
خوشكەكانم بێت "لە ڕابردودا" كەسێكی بێ الیەن نەبووم
لە نێوانی دڵو مێشكمدا  .وەك ئەوان ئەیگێڕنەوە  ،دەیانجار
بە قسەی دڵی خۆم نەكردووەو بەو پەڕی متمانەشمەوە
ڕازو

باسەكانی "دڵمم"

بە خراپی

ئیهمال كردووە .

خوشكەكانم دەیانجار لەوەتەی وام لێهاتووە  ،باسی ئەم
كێشەیان كردوە  .ئەوان دەیانجار وتویانە "جاران یەك
دیوو بوویت" بە خێرایی

هەڵسەنگاندن

بۆ

كارو

تێڕوانیینەكانت ئەكرد  ،شتێك دڵت حەزی لێبكردایە  ،بە
خراپی ئیهمالت ئەكردو  ،شتێك بیرت پاڵپشتی بكردایە
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 ،دەبووە خۆشەویستی یەكەمت  .ئەوان بەردەوام و
دەیانجار  ،ئەم گێڕانەوەیان بۆ گێڕاومەتەوە  .نازانم
مەبەستیان چیە  ،ڕەنگە مەبەستیان ئەوە بێت  ،خۆم
یەكالیی بكەمەوە  .بەاڵم ئەوان نازانن  ،لە كۆیی جەستەو
بوونی مندا "ئێستا چی ڕوو ئەدات"  .ئەوان نازانن  ،دڵم
ئاوساوەو مێشكیشم سیس بۆتەوە  .ئەوان نازانن  ،كاتێ
بیرئەكەمەوە  ،دڵم چی لێدێت  ،كاتێ دڵم خۆشە  ،مێشكم
چی  ......ئەوان نازانن لە نێوانی دڵی من و مێشكمدا "چ
بەستەڵەكێك دروست بووە"  .ئەوان نازانن  ،سەهۆڵەكەی
نێوانی دڵ و مێشكم بەچی و كەی ئەتوێتەوە  .ئەوان
تەنها ئەوە ئەزانن ،بیست و پێنج ساڵ لە گەڵیان ژیاوم و
لەدوای چەند هەڵسوكەوتێكی سەیرو  ،چەند مۆڕەیەكی
جیاواز  ،ژیانم بەمشێوەیەی لێهاتوە  .خوشكەكانم  ،بە
هەرسێكیانەوە  ،لە دوای ئەو هەموو هەوڵە زۆرەیان ،هێشتا
نایانناسم و گێڕانەوەكانی ئەوان  ،هیچ دەرگایەكی لە من
نەكردۆتەوە بۆ دەربازبوون  .گێڕانەوەكانی ئەوان  ،هیچ
ئاسۆیەكم نیشان نادات  ،بۆ بیركردنەوە  .كاتێ بیر لە
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خۆمی گەورەو تەمەن سێ مانگ ئەكەمەوە  ،هەست بە
ئازارترین ئێشەكانی  ،سەخیفترین نەخۆشی ئەكەم  .من
مێشكم تەواو نیە  ،مێشك  ،باشترین شوێنی جەستە  ،ئەو
شوێنەی  ،هەركاتێك

نەخۆش بێت  ،تەواوی جەستە

نەخۆشە  ،هەركاتێك  ،بیربكاتەوە تەواوی جەستە سوود
مەندە ! .مێشك ئەو شوێنەی كاتێ شتێكی بەسەردێ ،
مرۆڤ لە خۆیەوە هەست بەخۆشی ئەكات  ،لەبەرئەوەی
لە یەك كاتدا هەست بەدوو پێی جیاوازو لە هەمان كاتدا
غەریبێك وەك تێكەڵ نەبوویەك بە شارستانی  .لە ڕاستی
دا  ،سەرەتای بەئاگابوونەوەی من  ،ئەو شەوەی تووشی
نەخۆشییەكە بووم ! .بۆ بەیانییەكەی  ،هەستم ئەكرد كەر
لەچاومدا سەعات چیە  .ئەوەی خەم و ئارەزوو بێت ،
نەمبوو ! .ئەو ساتەی بە ئاگا هاتمەوە  ،تەنها بیرم لەوەدا
كورت ئەبۆوە"مرۆڤ ئەشێ بەمشێوەیە لە دایك بێت"  .لە
بەرئەوەی خۆم بەتازە لە دایك بوویەك ئەزانی و  ،ئەوەی
هەست بێت دەربارەی بەرپرسیاری نەمبوو  ،خۆشترین
ساتەكانی ژیانی من  ،ئەو ساتە بوو  ،كاتێ بە ئاگا هاتمەوە
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بەبێ یادەوەری و خەیاڵدان  .هەستم بە هیچ شتێك
نەدەكرد  ،هەركەسێك لەو كاتەدا
نەیناسیمایە" بەدڵ

حەسوودی

منی

بدیایە"ئەگەر

پێئەبردم  .خۆشترین

ساتەكانی ژیانی من  ،لەو چركەیەدا دەبینەمەوە  ،كە بەبێ
ئاگاییەكی قوڵەوە،

بە تێڕوانینێكی نوێ وە  ،لەو پەڕی

هەست نەكردنم بەبوون و بەرپرسیاری  ،بە ئاگاهاتمەوە .
خۆشترین

ساتەكانی من  ،ئەو ساتەبوو .هیچ

شتێكم

دەربارەی بوون  ،شارستانی  ،دڵ و عەقڵ  ،بەرپرسیاری ،
نەئەزانی و هەستم ئەكرد تەنها من هەم و من ! .بەاڵم
ساتەكانی دوای بە ئاگاهاتنەوەم  ،هەمووشتێكی لێتێكدام
 .من بە ئامادەبوون و بوونی خوشكەكانم دڵگران نەبووم
 ،بەڵكو بەو ڕابردووە بیست و پێنج ساڵەیەی خۆم .
هەستم وابوو فێڵێك لە ئارادایە  ،فێلێكی جیاواز  ،فێڵی
"كوڕ لە كچ نا" بەڵكو فێڵی شارستانی لە دەورو بەر .
هەستم ئەكرد فێڵێك لە ئارادایە  ،فێڵێكی جیاواز  ،لەو جۆرە
فێاڵنە نا لە نێوانی كڕیارو فرۆشیار  ،بەڵكو فێڵی نێوان
"دڵ و عەقڵی  ،ناو یەك جەستە"  .ساتی بە ئاگا هاتنەوەی
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من  ،ئەو ساتەی كە كۆی تەمەنەكەی منی لەسەر بنیاد
نراوەو خۆی لە سێ مانگ و چەند ڕۆژێكدا دەبینێتەوە
"خۆشترین ساتەكانی  ،هەموو ژیانم بووە"  .ئێستا نازانم
بەچ شێوەیەك  ،تەعبیر لەوساتە خۆشە بكەم  ،ئەشێ ئەو
ساتە خۆشە هەموو مناڵێك دوای لە دایك بوونی هەستی
پێبكات  ،ئەشێ هەموو مناڵێك ئەو ساتە خۆشەی هەبێت
تا ئەو كاتەی تێكەڵ بەشارستانی ئەبێت .ئەشێ منیش
ئەوساتە خۆشەم وەك ئەو منااڵنە دیبێت  ،بۆیە توانای
ئەوەم نیە وەك مناڵێك تەعبیری بكەم  .ئەو ساتە خۆشەی
كەدوای چەند كاتژمێرێك نغرۆ بوو و نەما  .گێڕانەوەكان
 ،دكتۆرەكان  ،ڕابردووی بیست و پێنج ساڵەم  .ڕوڵی
گەورەیان هەبوو لە تەفروتوناكردنی  .ئێستا

بیرلەوە

ئەكەمەوە  ،ئەگەر لەدەرەوەی ماڵ و لە شوێنێكی دوور
واملێبهاتایە  ،چیم

بەسەر ئەهات  .بێگومان"ئەبوومە

خۆشبەخترین مرۆڤی ئەو ساتە" بەاڵم ئێستا گومانم
لەمەش

هەیە  ،لەبەرئەوەی  ،لەوێش  ،شارستانی
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ئاراستەیەكی تری پێچەوانەی ئەبوو دەربارەی هەموو
ئەگەرەكان.
كاژین كاتێ وتی بەیانیت باش  ،هیچ قسەیەكم نەكرد ،
لە بەرئەوەی نیوەڕۆبوو  .بەاڵم ئەو دەستی هێنا بەقژمدا
و دواتر وتی :تۆ باشی ؟ .لە ڕاستی دا  ،من قەت باش
نەبووم  ،بەاڵم ئەو قسەیەی  ،كە لەئەنجامی السایكردنەوەو
زۆر وتنەوەوە پیرۆز بووەو بە كاریدەهێنین  .ناچاربووم
منیش بەكاری بهێنم  .بۆیە وتم  :باشم  .كاتێ گوێبیستی
من بوو  ،پەنجەی هەر لە قژمدا بوو  ،بەاڵم من هەستام و
دواتر ئەو بەدوامدا هات  ،من بەرەو دەست شۆرەكە
ڕۆشتم و بەتەمابووم ڕووخسارە تازەو سێ مانگییەكەم
بشۆم  ،كاتێ ویستم بە لوعەی مەغسەلەكە بكەمەوە  ،لە
ئاوێنەكەوە بە شێوازێكی جیاوازتر خۆم بینی  ،هەستم
ئەكرد  ،دوێنێ شەو بەو شێوەیە نەبووم ! .هەستم ئەكرد
لە پێستی ئاوێنەكەدا  ،شتێكی بە جێماوی من هەیە  ،هەستم
ئەكرد  ،ئەو بەشە لە ئاوێنەكەدایە بەشێكی كۆنی منەو لە
پێستی ئاوێنەكەدا  ،وەك بەجێماوێك  ،وەك هەڵگیراوێك ،
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وەك بارمتەیەك  .بە سیحرێك  ،بە مەبەستێك  ،داخ و
نەهامەتییەك  ،لەوێدا

دایناوەو دواتر

مەجالی

هەڵگرتنەوەكەی لەیاد كراوە  .كاتێ ڕووخسارم شۆرد ،
ئەم شتانەم هەمووی بینی  ،بەاڵم گوێم پێنەداو دواتر
وەك بیركردنەوەیەكی قۆڕ هاتە پێش چاوم  ،لەبەرئەوەی
 ،دوێنێ شەوی ڕابردوو  ،هەمان ئەو خولیایانە  ،بە مێشك
و ئەندێشە خراپەكەمدا گوزەریان ئەكرد .دوای ئەوەی
ڕووخسارم شۆرد  ،كاژین خاولییەكی دامێ و دواتر ئەویش
وەك من ڕووخساری شۆرد .
لەڕاستی دا ئەو كاتەی كاژین بەیانی باشی لێكردم
نیوەڕۆیەكی درەنگ بوو  ،بۆیە كاتێ من و كاژین
ڕووخسارمان

شۆرد  ،هێندەی

نەبرد

خوشكەكانم

هاتنەوەو  ،هەردووكیان "كۆچەرەو كۆیار" لە موبەقەكە
دانیشتن  .كۆچەرە منی بۆالی خۆی ڕاكێشاو دوای ئەوەی
ماچێكی كردم  ،داوای لێكردم تەماشای دیمەنێكی دیارو
هەندێجار لێڵی ڤیدیۆیەك بكەم كە كامێراكانی چاودێری
 ،لە نزیك دوكانەكەی من تۆماریان كردووە  .كۆچەرە
197

پێشتر باسی كەمێك خوێنی بۆكردبووم  ،گوایە لە ناو
دوكانەكەی مندا بینویەتی  .بەاڵم من بە چیدا بزانم  ،كاتێ
كۆچەرە  ،دەربارەی مێشك و خەیاڵدانی من  ،باشتر لە
دكتۆرەكان تێئەگات  .كۆچەرە مانگێك زیاترە  ،لە نهێنی
خاپوربوونی خەیاڵدانەكەی من تێئەگات  ،بەاڵم ئەیەوێت ،
پەلە نەكات و لە هەموو سوچەكانی بكۆڵێتەوە  .ئەو مانگێك
زیاترە ،پشیلەیەك لە پشیلەكانی خۆی ئەهێنێت و دواتر
ئەیخاتە باوەشی منەوە ! .نازانم مەبەستی چیەو  ،ئێستاش
نازانم بۆچی باسی دیمەنێكم بۆ ئەكات گوایە كامێراكانی
چاودێری تۆماریان كردووە .لە ڕاستی دا ئەو دیمەنەی
كۆچەرە
كاتژمێرە

باسی ئەكات  ،تۆمارێكی كەمە لەو
تۆماركراوەی

سەدان

كە كۆچەرە  ،بە ئارامییەكی

زۆرەوە  ،بە بڕوایەكی پتەوەوە  ،بە حیكمەت و سەلیقەوە ،
نزیكەی دوومانگە تەماشای هەموو چركەكانی ئەكات !.
لەوەتەی

وامبەسەرهاتووە  ،كۆچەرە تاكە

كەسە

بەشێوەیەكی مامناوەند و هەندێجار لێڵ  ،توانیوێتی لەو
هۆكارانە

تێبگات

كەمنیان
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بەوشێوەیە

لێكردوە .

دكتۆرەكان  ،دەیانجار خۆیان لە چارەسەر كردنم قوتار
كردوەو ئەسڵەن لەوە تێنەگەشتوون من چیمە  .زۆربەی
دكتۆرەكان یان
دەستنیشانكردنێكیان
دەگمەن و

وتویانە "زەهایمەر"ە  ،یان
بە ڕەوا

نەزانیووە

سەرنج ڕاكێشەكەم  .بیرمدێ

بۆ

هیچ
حاڵەتە

سێ مانگ

لەمەوپێش  ،كاتێ بۆیەكەمجار خوشكەكانم بردمیانە الی
دكتۆرێكی بە ئەزمون  .دوای چەند ڕۆتینێك دەربارەی
مێشك و دەمارەكانم وتی  :تووشی دەردی زەهایمەر
بووەو ئەو خانانەی مێشكی  ،ئەوانەی تایبەتن بە عەمباری
یادەوەری پوكاونەتەوەو هەرچییەكی تیایبووە نەماوەو
فەوتاوە  .ئەمە قسەی بە ئەزمونترین دكتۆری مێشك و
دەمار بوو ،كاتێ بۆ یەكەمجار  ،خوشكەكانم بردیانم بۆ
چارەسەر  .هەرچەندە ئەو تاكە دكتۆر نەبوو دەربارەی
دەردەكەم

بەمشێوەیە

بدوێت  ،بەڵكو

ئەو

بە

ئەزموونترینیان بوو  ،هەرچی دكتۆرەكانی تریش بوون
 .كاتێ پشكنین و ئیمزای ئەو دكتۆرە بە ئەزمونەیان بە
فایلەكەمەوە ئەبینی  ،ئەوەندە خۆیان بە ئەزمونی ساواو
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 ،بیروباوەڕی خۆیان مەشغوڵ نەدەكرد  ،لەبەرئەوەی
زۆربەی ئەو دكتۆرانەی لەم بواردا كاریان دەكرد ،
پێشترو

لە قۆناغەكانی

خوێندندا  ،خوێندكاری

ئەو

دكتۆرەبوون كە پێشتر حاڵەتەكەی منی بە زەهایمەر و
هەندێجار

ئافاتی

"تاعوونی یادەوەری"

دەستنیشان

كردبوو  .ئەو دكتۆرە دونیا دیدەو بە ئەزموونە  ،جارێكیان
بە خوشكەكەم كۆچەرەی وتبوو "ئەم نەخۆشیە هەرچەندە
پەیوەندی بە ڕێژەی ساڵی تەمەنی مرۆڤ  ،خەیاڵدانی ئاڵۆزو
 ،تەم و تۆزی تەمەنێكەوە هەیە  .لە ناكاو ڕوو نادات  ،بە
تایبەت بۆ كەسێك  ،تەمەنی بیست و پێنج ساڵەو  ،هەموو
ئەندامەكانی جەستەی بە مێشك و دەمارەكانیشییەوە ،
چوست و چاالكن  ،بۆ بەر بەرەكانی ئەو جۆرە لە خاڵفان
و بێ ئاگایی  .دكتۆرەكە ئەوەندەی پێوتبوو  ،باسی ئەوەی
بۆ نەكردبوو  ،گوایە بۆ ڕووی داوە  .وەك خۆی ئەڵێ
"ئەمجۆرە لە نەخۆشی  ،ئەوەندەی پەیوەندی بە ڕێژەی
ساڵی تەمەن و  ،خەیاڵدانێكی پیرەوە هەیە  .هیچ كاتێك
نەبووەو نابێ  ،گەنجێك لە سەرەتای تەمەن دابێت و ئەم
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دەستنیشانكردنەی بۆ بكەین  .بەاڵم نازانم  ،ئەمجۆرە لە
دەستنیشانكردن لە الیەن دكتۆرێكی بە ئەزمونەوە مانای
چیە ؟ .ڕەنگە ئەو بە گوێرەی زانستەكەی بەردەستی ،
ئەو قسانەی

بە كۆچەرە

وتبێت  .لە بەرئەوەی دوای

پشكنینی "كۆیی كەللە سەرم" بە ئامێرە تازەكانی پشكنین ،
هیچ زەبرو شكاوییەكیان  ،لە تەواوی كەللەی سەرمدا
بەدینەكرد  ،ئەمە

لە كاتێكدایە "دەماغیشم" هیچ كەمو

كوڕییەكی نەبوو  .لە ڕاستی دا قسەی كۆتایی دكتۆرەكە
نەیتوانی بوو ڕێگا لە كۆچەرە بگرێت  ،حیكمەتەكانی بە
كار نەهێنێت " .كۆچەرە" وەك كەسێكی جیاواز و ئارامگر
 .لەو ڕۆژەوەی تووشی ئەم حاڵەتە بووم  .ئەیەوێت بە
سەبرو حیكمەتەكانی  ،بە تێروانین و دونیا دیدەكەی  ،بە
جیاوازی و بیركردنەوە پۆزەتیڤەكانی  ،بگاتە ئەو هۆكارە
سەرەكییەی كە بووە هۆی "سڕینەوەو

خاپور كردنی

خەیاڵدانم" من بەم حاڵەشەوە  ،ماندوو بوون و حەزە
كۆڵنەدەرەكەی كۆچەرە  ،بە باشی ئەبینم و لێیتێئەگەم .
ئەو دوو مانگ زیاترە  ،زۆربەی كاتەكانی  ،تەرخانكردووە
201

بۆ تەماشاكردن و ووردبوونەوە  ،لەو سەدان كاتژمێرە
تۆماركراوەی  ،كامێراكانی چاودێری  ،لە دەورو پشتی
دوكانەكەم تۆماریانكردووە .
دوای ئەوەی كۆچەرە داوای لێكردم  ،دیمەنە تۆمار
كراوەكان ببینم .كاژین دەستی لە دەستمدا بوو  ،بۆیە
وتی  :هەتا نان نەخۆین  ،نایەڵم هەڵسیت .بۆیە كۆچەرە
بە قسەكانی كاژین پێكەنی و دواتر هەرچوارمان پێكەوە
 ،لە نیوەڕۆیەكی درەنگدا "لە موبەقەكە" نانی بەیانیمان
خوارد  .دوای ئەوەی نانمان خوارد  ،لە گەڵ كاژین و
كۆچەرە چوین بۆ ژوورەكەی كۆچەرە  .ژوورەكەی
كۆچەرە  ،خۆشترین ژووری ئەم دونیایە بوو  .وێنەی
هەموومان "بە دایك و باوكیشمەوە" لە ژوورەكەی كۆچەرە
 ،بە شێوەیەك ڕازێنرابوونەوە بە دیوارەكەوە  ،حەزت
ئەكرد تەماشای بكەیت  .كۆمەڵێ كتێبی قەبارە جیاواز ،
بە زمانی
كۆچەرە دا

جیاواز لە ژوورە

ئەنتیكەو

ئەبینران  .كۆچەرەی

قەشەنگەكەی

خوشكم  ،هەموو

ژوورەكانی تری ئێمەی  ،لە سەرخواست و ڕازی دڵمان
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بۆ ڕاندبووینەوە  .بەاڵم ژوورەكەی خۆی  ،ڕاز و نیازی
دڵی خۆی  ،تێدا هەڵڕشتبوو  .ئەو ژوورەی كۆچەرە ،
ئەوەندە سەرنج ڕاكێش و چكۆلە بوو  ،هەندێجار سەرنجم
لەسەر قەشەنگیەكەی نەدەماو بیرم لە بچوكییەكەی
ئەكردەوە ! .ئەو
چكۆلەكەی

خوشكە

بۆ خۆی

گەورەیەی من  .ژوورە

هەڵبژاردبوو  ،ئەمە

لەكاتێكدایە

ژوورە گەورەكانی دابوو بە ئێمە ! .نەمئەتوانی لەوە تێبگەم
 ،بەاڵم ئەوەش حیكایەتێكی تری هەیەو پەیوەندی

بە

حیكمەت و تەنهایی و تێگەشتنەكەی كۆچەرەوە هەیە ،
بۆیە تەداخولی ناكەم و هەوڵنادەم لەمبارەیەوە هیچم بۆ
بگێڕێتەوە  .ڕەنگە لە ڕابردوومدا  ،حیكایەتی  ،هەڵبژاردن
و ڕاندنەوەی ئەم ژوورەم زانیبێت  .بەاڵم لە ئێستا ،
هیچم لە یادنیە  ،دەربارەی ئەم ژوورەو  ،هەوڵیش نادەم
هیچ پرسیارێك لەمبارەیەوە  ،لە كۆچەرە بكەم  .بۆیە كاتێ
من و كاژین چوینە ژوورەكەی كۆچەرە  ،كۆچەرە لە
پێشدا چەرپا ئەنتیكەو ناوازەكەی جواڵندو جێگای ئێمەی
بۆ دانیشتن خۆش و ئامادە كرد  .دواتر هاردێكی پڕ لە
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داتای تۆماركراوی ڤیدیۆیی بە كێبڵێك  ،لە الپتۆكەی بەست
و ئەو دیمەنەی نیشانداین  ،گوایە منم و وەك كەسێكی
پەشۆكاو  ،شتێك
بەرەو

ناوەڕاستی

تۆمارەكە  ،كەمێك

بە باوەشمەوەیەو لە دوكانەكەمەوە
ئەڕۆم  .لە ڕاستی دا

شەقامەكە

لێڵ و كوالیتی

خراپ بوو  .بەاڵم

كۆچەرە دڵنیابوو  ،ئەو كەسەی لە دوكانەكە دەرئەچێ
منم  .كۆچەرە دڵنیابوو  ،ئەوەی باوەشی من "پشیلەیەكەو"
بەرەو شوێنێكی نادیاری ئەبەم .
كۆچەرە دوای ئەوەی ئەو دیمەنەی نیشانداین  ،دیمەنێكی
تری  ،لە سوچێكی ترەوە  ،بە هەمان كوالێتی نیشاندام و
دوتر وتی  :زەمەن  ،ئەو دیمەنە ئەو ڕۆژە تۆماركراوە ،
كاتێ

نیوەڕۆیەكی

درەنگ

نانمان خواردو

دواتر وا

دەرئەكەوت "حاڵت باش نەبێت" .
لە ڕاستی دا

هیچ شتێكی

ئەو

دیمەنە

سەرنجی

ڕانەدەكێشام  ،لەبەرئەوەی  ،بە هیچ شێوەیەك  ،یادی ئەو
كاتەم بۆ نەدەكرایەوەو نەمدەزانی لەو كاتەدا چی ڕووی
داوە  .بەاڵم كۆچەرە لە قسەكانی بەردەوام بوو وتی  :من
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ئەزانم  ،هۆكاری ئەم حاڵەتەی تووشی بوویت  ،ئەو
پشیلەیەیە كە بە باوەشتەوەیە.
نەمئەزانی باسی چی ئەكات  ،بەاڵم بیرم لە مانگێك لەمەو
پێش ئەكردەوە  ،لەبەرئەوەی مانگێك زیاترە "كۆچەرە"
پشیلەیەك لە پشیلەكانی ئەهێنێت و دواتر بە هێمنی  ،بێ
ئەوەی هیچ بڵێت  ،ئەیخاتە باوەشی منەوە  .نەمئەزانی
بۆچی وائەكات و لێشم نەئەپرسی  .بەاڵم ئەمڕۆ  ،كاتێ
باسی لە دەستدانی خەیاڵدانی من ئەكات  ،هۆكارەكەی
ئەبەستێتەوە بە پشیلەوە  .من هیچ شتێك دەربارەی ئەم
باسە نازانم و كەمێك پێش ئێستاش  ،لە ئاوێنەی بەردەم
مەغسەلەكەدا  ،شتێكی لەو جۆرە  ،لە پێستی ئاوێنەكەدا ،
دەركەوت  ،كەمێك پێش ئێستا  ،پێش ئەوەی نان بخۆین ،
هەستم بە شتێكی بە جێماوی خۆم كرد  .لە پێستی
ئاوێنەكەدا  .لە ڕاستیدا ،ئەو شتەم وەك سەرابێك كە
متمانەی لەسەر هەڵناچنرێ بینی  .بەاڵم ئێستا ئاراستەكە
پێچەوانە بۆتەوەو پێویستە بڕوام بە بڕواكانی كۆچەرە
پتەوتر بێت  .كۆچەرە ئەو كەسەی هەموو چاوەڕوانییەكی
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چاوەڕوان نەكراوی لێ چاوەڕوان دەكرێ  .سوچێكی
جیاوازتری تیا دروست كردم بۆ بیركردنەوە  .بۆیە
هەستم بە ئازارێكی لە ڕادەبەدەری سەرم ئەكرد .
ئازارەكەم

ئەوەندە

زۆر بوو  ،توانای

ئەوەم نەبوو

نەیدركێنم  .بۆیە وتم  :هەست بە ئازاری سەرم ئەكەم .
لە ڕاستیدا پانزە ڕۆژ زیاترە ئەو ئازارەم هەیە  .بەاڵم
هەستم دەكرد  ،لە ئێستادا ئەو ئازارە گەشتۆتە لوتكەو
توانای ئەوەم نیە  ،لە خوشكەكانم بیشارمەوە  .ئازار
هەندێجار زمانی تایبەتی خۆی هەیە  ،ئەگەر خۆڕاگریش
بیت  ،ئەو بە پاڵە تایبەتەكەی خۆی  ،كاریگەری لە سەر
زمان دائەنێت و وای لێدەكات  ،بیدركێنێت  .بۆیە هەستم
دەكرد  ،ئەو دركاندنەی من  ،لە توانای شاردنەوە دەرچووە
 ،بۆیە دركاندم و كاتێكیش خوشكەكانم  ،گوێبیستی بوون
 ،داوایان لێكردم بچین بۆ خەستەخانە  .بەاڵم ڕازی
نەبووم  ،بۆیە كاژین

وازی

لێنەدەهێنام .كاژین  ،ئەو

كەسەی لە سەرەتای بوونمەوە هەتا ئەم چركەیەش ،بۆ
چركەیەك لە یادی نەسڕیومەتەوە  ،زۆری لێدەكردم بۆ
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ڕۆشتن بۆ خەستەخانە  .منیش بە هیچ شێوەیەك ڕازی
نەدەبووم و دواتر

هەستام و بۆ ژوورەكەی

خۆم

گەڕامەوە  .ئەو چەند مەترەی لە نێوان ژوورەكەی من و
كۆچەرەدا هەیە  ،بە ئەستەم توانیم بیبڕم  .لەبەرئەوەی ،
یەكسانی

قاچەكانم

لە دەستدابوو  .كاژین هەستی

بەمەئەكردو بەردەوام ئەیوت  :با بڕۆین بۆ خەستەخانە.
من بە هیچ شێوەیەك ڕازی نەدەبووم  ،لەبەرئەوەی
جارناجارێك هەستێكی ترم الدروست ئەبوو  ،بەو جۆرەی
 ،لە هەستی ئەم سێ مانگەم نەدەچوو  .هەندێجار لە
خەیاڵدانمدا كۆمەڵێك شتی نامۆ بەدەر لەم سێ مانگەی
تیایدا ژیاوم  ،مێروولەیان ئەكرد  .خەیاڵدانم بەشێویەك
تێكچوبوو ئەو سێ مانگە تازەیەی تەمەنیشم بۆ یاداشت
نەدەكرا  .بۆیە كاتێ بەرەو ژوورەكەی خۆم گەڕامەوە
ئاگام لە كۆچەرە بوو ئەیوت  :چاك دەبێت.
نەمئەزانی كۆچەرە بەتەمای چیە  ،بەاڵم ئاگام لە كاژین
بوو  ،بە چشێوەیەك منی گرتووەو یەكسانی خۆی تێكەڵ
بە نایەكسانی قاچەكانی من ئەكات  .كاژین كاتێ لە سەر
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چەرپاكەی خۆم داینشاندم دواتر ڕایكشاندم و هەردوو
سەرینەكەی خستە ژێر سەرم .هەندێجار ئاگام لە شتێك
بوو وەك دڵۆپە باران بەر ڕووخسارم ئەكەوت  ،بەاڵم
دواتر

زانیم "فرمێسكەكانی كاژینن" نمە نمە  ،وەك

خوێئاوێك كەمە كەمە بەر ڕووخسارو لێوم ئەكەوێت .
كاژین بەردەوام پرسیاری ئازارەكەی لێدەكردم  ،گوایە
دەبێت  ،بمبات بۆ خەستەخانە  .بەاڵم من ئەمویست
خۆڕاگربم و هەوڵنەدەم ئەو ئازارەی كە زمانێكی جیاواز
بۆ دەربڕین ئەدۆزێتەوە  ،خۆی پێناسە بكات  .ئەمویست
سەبر لە خۆمدا دروست بكەم و النی كەم بۆ چەند
ساتێك وەك "كۆچەرە"ـــی خوشكم بژیم  .كاتێ گوێبیستی
ژیانی ڕابردووی ئەو خوشكە حەكیمەیەم ئەبووم  .قێزم
لە بێ توانایی و خۆڕانەگرتنی خۆم  ،بە دەست ئازارەكەی
سەرمەوە

ئەكردەوە ! .ئەمویست

السایی

كۆچەرەی

خوشكم بكەمەوە  .بەاڵم توانام نەبوو  ،لەوە تێئەگەشتم ،
من و خەڵك  ،تەنها السایی ئەو شتانەمان بۆ ئەكرێتەوە
كە مەعنایان نیەو لە ئەنجامی السایكردنەوەوە پیرۆزو
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كەڵەكە بوون  .ئەمویست ئەگەر بۆ چەند ساتێكیش بووە
"كۆچەرەبم" بەاڵم هەستم ئەكرد  ،ئازارەكەی سەرم ،
زمانێك  ،تایبەت بەخۆی  ،ئەدۆزێتەوەو لەڕێگەی زاری
منەوە  ،بێ ئەوەی بمەوێت  ،خۆی نمایش ئەكات  .كاژین
بەردەوام داوای لێئەكردم بچم بۆ خەستەخانە  .بەاڵم
سور بووم لە سەر ئەوەی "چەند ساتێك وەك كۆچەرە
خۆڕاگربم"  .هەندێجار ئەمویست بگریم  ،بەاڵم تەوژمەكەم
قوتئەدایەو لە ڕێگەی بزەی درۆینەوە  ،كاژینم پێئاگادار
ئەكردەوە كە باشم  .نزیكەی دوو كاتژمێر بەمشێوەیە
مامەوە  ،ویستم هەستمە سەرپێ  .بەاڵم نەمتوانی و دواتر
كاژین پاڵیخستمەوەو هەردوو سەرینەكەی خستەوە ژێر
سەرم  .ئەمویست هەستم  ،بەاڵم نەمئەتوانی  ،بۆیە بە
كاژینم وت  :ئەمەوێت دابنیشم ؟ .ئەو سەری لەسەر
سەرینەكە بەرز كردمەوەو دواتر سەرینەكانی بە دیواری
تەنیشت
شێوەیەك

چەرچاكەوە خستە
ئەگریا

ژێر پشتم  .كاژین

بە

دەنگی نەبوو  ،بەاڵم"چاوەكانیم" بە

شێوەیەك ئەبینی  ،پێشتر بەو جۆرە نەمدی بوو  .كاتێ لە
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چاوەكانیم ئەڕوانی  ،چاوەڕوانییەكی چاوەڕوان نەكراوم
تیا بەدی ئەكرد  .شتێكم تیا بەدی ئەكرد  ،بە ئاسانی
خۆی نەدات بە دەستەوە  .هەستم ئەكرد  ،پێشتر ئەم
چاوانەم دیووەو  ،هەر ئەو چاوانەش بوون  ،بوونەتە هۆی
لە دەستدانی خەیاڵدانم  .هەستم ئەكرد  ،سیحرێك  ،نەخێر
تەلیسمێك  ،لەو چاوانەدایەو بە ئاسانی كۆدەكانیم بۆ
خوشكەكانم  ،تاكە

ناكرێتەوە  .پێشتر چاوەكانی

سەرچاوەی بینینی ڕابردووی من بوون  .من بە چاوەكانی
ئەوان  ،ڕابردووی

خۆم

ئەخوێندەوە  .بەاڵم

بینینی

ئەمجارەی چاوەكانی كاژین  .جۆرێكی ترەو  ،لەو چاوانە
ناچێت پێش

نیوەڕۆ

بینیومن  .ئەمویست

هەموو

سەرنجەكانم لە بینینی چاوەكانی دا كورتبكەمەوە  .بەاڵم
ئەو بەشێوەیەكی تر سەیری ئەكردم  .بەبڕوای من  ،ئەو
بەوشێوەیە

بۆ دواهەمین جار ،

لێمتێئەگات  ،بمەوێت

خوشكەكەم ببینم  .بۆیە ئاگام لێبوو لە من پەرێشانترەو
خێرا خێراش

ئەڵێ  :بابڕۆین

بۆ

خەستەخانە  .من

بەردەوام سەیری چاوەكانیم ئەكرد  ،ئەو هەستی بەوە
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دەكرد  ،پێشتر بەمشێوەیە

سەیرم نەكردووە  ،بۆیە

گومانی هەبوو كە من باش نیم و  ،وەك كەسێك سەیری
دەكەم "دواهەمین تەماشاكردنی بێت بۆ ئەو كەسە"  .بەاڵم
بۆ ئەوەی دڵنیا بێت  ،ئازارە زۆرەكەی خۆم ئیهمال
كردوو پێموت  :باشم  ،تەنها دەمەوێت سەیرت بكەم .كاتێ
گوێبیستی قسەكانم بوو  ،هیچی نەوت بەڵكو ماچێكی
كردم و دواتر من و سەرینەكانی جواڵندو سەری خۆی
لە گەڵ سەری من  ،لە سەر سەرینەكان دانا  .هەستم
ئەكرد ئازارەكەم تادێ زیاترئەبێ  ،بەاڵم هیچم نەدەوت .
ئەمویست بە فیعلی ئەگەر بۆ چەند ساتێكیش بووە ،
كۆچەرەبم  .ئەمویست السایی ئەو بكەمەوەو چیتر باسی
ئازارو

نەهامەتییەكانم

خوشكەكانیشم

الی هیچ

نەكەن  .كاتێ

كەس و

بیرم

تەنانەت

لە قارەمانی و

خۆڕاگری و بیركردنەوە پۆزەتیڤەكانی كۆچەرە ئەكردەوە
 ،خۆم لێزیادە ئەبوو  .بە جۆرێك خۆم لێزیادە ئەبوو ،
شایەنی باسكردن نیە  .كۆچەرە ئەو كێوەی من و
خوشكەكانمی  ،لە پەنادا وەستاوە  ،باشترین و ناوازەترین
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ئافرەتی دونیایە  .ئەو ئێستا لە بیرو هۆشی مندا بۆ یەك
سات چیە ون نابێت  ،لە ئێستادا بۆ لە یادكردنی ئەم
ئازارە

حەپێكی

دەگمەن و قورسەی ئێستام  ،وەك

ئازارشكێن حیكمەتەكانی ئەو  ،ڕابردووی پڕ خۆڕاگری ئەو
 ،سەبرو

سەلیقەكانی ئەو  ،بەكاردەهێنم و

دەمەوێت

بەراوردێكی بچوك ئەگەر بۆ ساتێكیش بووە  ،لە گەڵ
خۆمی بێ سەبرو و ئەوی خۆڕاگردا پێبكەم  .بۆیە جارێكی
تر هەوڵمدا هەستمە سەرپێ  ،كاتێ هەستام كاژین لە
گەڵم هەستاو هەستم ئەكرد  ،قوتدانەوەی ئازارەكانم
خۆڕاگرم ئەكات و یەكسانی ڕۆشتن ئەگەڕێتەوە بۆ
قاچەكانم  .كاتێ هەستام  ،هەستم

كرد جۆری

هەستكردنەكەم بە ئازارەكە ئەگۆڕێت و خەیاڵدانم مێروولە
ئەكات و كۆچەرە "بڕوایەكی نوێی" لە مندا دروست كردوە
 .هەستم

كرد  ،قاچەكانم

عەیبیان

نیەو یەكسانی

هەنگاوەكانم زۆر ئاسایین  .كاژین كاتێ لەگەڵ من هەستا.
چاوەكانی تەڕو ئاڵۆسكاو

بوون  ،لە چاوەكانی

ئەودا

"دواهەمین میاو"ــی پشیلەكەم بیركەوتەوە  .بۆیە لەو كاتەدا
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نەمئەزانی

چی ڕووئەدات  .دواتر

هەستم

بەجێماوو چاوەڕوانكەر كرد  ،لە شوێنێكی

بەشتێكی
ئەم ماڵەدا

چاوەڕوانی من دەكات  .لە ڕاستی دا كاتێ چاوە تەڕو
پڕماناكانی

كاژینم

هەستم ئەكرد "بەشێك لە

بینی

یادەوەریم" بە تەوژمێكی زۆرەوە  ،خەیاڵدانم ئەبوژێنێتەوە
 .بۆیە كاتێ هەستام  ،بەرەو مەغسەلەكە ڕۆشتم و دواتر
لە پێستی ئاوێنەكەدا  .هەموو شتێكی بە جێماوی خۆم
هەڵگرتەوە  .نەمئەزانی چی بكەم  ،حاڵێكم هەبوو بەچاو
زیاتر ئەمبینی  ،وەك لەوەی هەستی پێبكەم ! .كۆمەڵێ
ڕەنگم ئەبینی  ،پێشتر ئەو ڕەنگانەم نەدیبوو  .هەستم
ئەكرد چاوم

وەك

دڵو مێشكم  ،ئاراستەیەكی

تری

وەرگرتووەو ئەویش بە مەیلو ئارەزووی خۆی گومانم
تیا ئەچێنێ  .پێشتر ئاگاداری ناكۆكی و كێشەكانی دڵ و
مێشكم بووم .بۆیە كاتێ چاوم ئەو ڕەنگانەی ئەبینی ،
بە ناكۆكی نوێ و باڵی تازەی ناوخۆییم  ،ئەمبینی و
ئەمویست خۆمی لە گەڵ ڕابێنم  .بەاڵم كاتێ  ،هەموو
ڕابردووی خۆم

بە یاددا

هاتەوە  ،گومانم
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نەما ،كە

چاوەكانم ڕاستترین ڕێگام نیشان ئەدەن  ،بەدەر لە دڵ
و مێشكم .بۆیە لەو كاتەدا بانگی كاژینم كردو وتم  :كچی
جوانی چاو پشیلە.لە ڕاستیدا "كاژین" توشی سەرسوڕمان
بوو  ،كاتێ بەو شێوەیە بانگی دەكەم  ،ڕەنگە لە كاتی
نەخۆشیەكەشمدا
بانگكردنی

بەوشێوەیە

بانگم

ئەمجارەم  ،تۆنەكەی

كردبێت  ،بەاڵم

جیاوازبوو ،هەروەكو

چۆن دەربڕینەكەی جارانی پێوەبوو  .بۆیە كاژین دوای
ئەوەی شۆكەكەی نەما وتی  :ئەتوانی بانگم بكەیتەوەو
ئەو ڕستەیە دوبارە بكەیتەوە ؟.لەو كاتەدا زیاتر لە
جارێك لە سەریەك بانگم كردەوە  .ئەو یەكەمجار
تووشی حەپەسان بو بو هەربۆیە دوای ئەوەی زیاتر لە
جارێك بانگم كردەوە  ،باوەشی پیاكردم و دواتر كۆچەرە
و كۆیاری خوشكیشم جارێكیتر لە ئامێزیان گرتم و منیش
تەواوی

چیرۆكەكەم  ،ئەو چیرۆكەی

بووە هۆی

دەستدانی یادەوەریم  ،بۆ ئەوان گێڕایەوە.
***

***

***
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***

***

لە

ئێستا نزیكەی سێ ساڵ بەسەر ئەو ڕۆژەدا تێپەڕیووە
 ،كەبووە لە دەستدان و دواتر گەڕانەوەی یادەوەریم .
تەمەنم بیست و هەشت ساڵ زیاترەو بۆ شەش مانگ
ئەچێ ژیانی هاوسەرێتیم لەگەڵ"ڕۆژان" دروستكردووەو
چاوەڕێی یەكەم

مناڵیشمان

سۆنەرەكانیش بێت

كچە  .ئێمە

خۆشدەوێ و دواخستنی
پەیمانێك بوو ،پێشتر

ئەكەین .بەگوێرەی
دەمێكە

پڕۆسەی
بە ڕەزامەندی

یەكترمان

هاوسەرگیریشمان
هەردوو المان

بڕیارمان لە سەر دابوو  .ئێستا كاژین وەك دكتۆرەیەك
 ،لە خەستەخانە كاردەكات و وەكو جاران و بگرە زیاتریش
گرنگیم پێئەدات  .ئەو هەرگیز گوێ بە ڕۆژان نادات و
هەتا نیوەشەوێكی

لەگەڵ

درەنگ

ئێمە  ،لە ژوورە

كۆنەكەی خۆم بەسەر ئەبات  .هەرچی ڕۆژانە  ،پزیشكی
دەرمانەو لە كەرتی تایبەت وەك ڕاوێژكارو هەندێجار
بەڕێوەبەر كارەكانی ئەنجام ئەدات  .بەاڵم ئێستا لەبەر
مناڵەكەی سكی  ،لە ماڵەوەیەو  ،مۆڵەتی لەسەرو خۆی
وەرگرتووە .

ئەوەی

پەیوەندی
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بە كۆچەرەی

خوشكیشمەوە هەیە  ،لە كارەكەی خۆی بەردەوامەو لە
مەڵبەندی "كوڕو كچە پەشیمانەكان" تەواوی ڕۆژەكەی
بەسەر ئەبات  .كۆیاری خوشكیشم  ،ساڵی پار  ،ژیانی
هاوسەرێتی لە گەڵ كوڕێكی "نابیست و بێ زمان" پێكهێنا .
ئەوەی گرنگ

نەبێت

بەالی

كۆیاری

خوشكمەوە ،

پێداویستییە تایبەتەكانی ئەو كوڕە باشە نیە  ،لەبەرئەوەی
"كۆیار" پێشتر ئەمەی بۆ من باسكردووەو گوایە  ،ئەو
لەبەرئەوە ئەو كوڕەی خۆشئەوێت كە پیاوە ! .كەواتە
ئەوەی گرنگ نەبێت بەالی كۆیاری خوشكمەوە  ،زمان
و گوێی ئەو كوڕە نیە  ،ئەوەندەی ناوازەییەكەیەتی و
هەست دەكات  ،شوی بە پیاوێك كردووە نەك كوڕێك .
لە قسەكانی كۆیاردا ئەوەم بۆ دەركەوت كە نووسیم .
هەرچەندە ئێستا زوو زوو نایبینم و ماڵیان كەمێك دوورە
لە ماڵمانەوە  .بەاڵم هەمیشە تێڵم بۆ ئەكات و زۆرجاریش
بەنۆرە سەردانی یەكتر دەكەین  .هەرچی پەیوەندی بە
عەباسی هاوڕێمەوە هەیە  .ئەو هەتا ئێستا  ،باوەڕی بە
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پڕۆسەی هاوسەرگیری نیەو پێیوایە "پیاو ئەبێت بە تەنهایی
بمرێت " .
ئەم هەموو ڕووداوە  ،لە ماوەی كەمتر لە چوارساڵدا
ڕوویاندا  ،ئەوەی من بە چاو بینیم  ،زۆر ئەستەمە بتوانم
بێ كەم و زیاد  ،بە دەستەكانم و مێشكم  ،وەك خۆیان
بیاننوسمەوە  .هەرچەندە یادەوەریم باشەو وەكو جاران
هاوكاریم دەكات  .بەاڵم هەندێجار لەوە دڵنیانیم توانیبێتم
هەموو ڕووداوەكانم وەك خۆی گێڕابێتەوە  .لە ئێستادا
هەرچەندە

نزیكەی

چوارساڵ

بەسەر مێژووی

نەخۆشییەكەمدا تێپەڕیووە  .بەاڵم هەندێجار بیری ئەو
چركە ساتانە ئەكەم

كە كاژین

وازی

لە دەرسو

دەوامەكەی هێنابوو .بیری ئەو ڕۆژو هەفتانە ئەكەم كە
چۆن  ،وەك كەسێكی بێ ئاگا ،وەك كەسێكی بێ خەیاڵدان
و بێ ڕابردوو  ،لەو ماڵەدا  ،زیاتر لە سێ مانگم لە
ژوورەكەی خۆم  ،لە گەڵ كاژین و خوشكەكانم بەسەر
برد  .هەندێجار ڕۆشتنی كۆیار و دووركەوتنەوەی  ،دەبێتە
ئاهێك و بە خراپی لە هزرمدا مێروولە ئەكات  .زۆرجاریش
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هەڵوێست و ویژدانە جوانەكەی  ،دڵ و تێڕوانینە ناوازەكەی
 ،بینین و هەڵبژاردنەكەی  ،وام لێئەكات زیاتر خۆشم بوێت
و باشتر بیری لێبكەمەوە  .لە ئێستا دا هەست ئەكەم  ،بە
باشی بیرم بۆ ئەكرێتەوەو ڕۆژانە بە كارەكەی خۆمەوە
خەریك ئەبم  .ئەمە بێجگە لەوەی  ،هەموو ڕۆژێك وەكو
جاران  ،كاژین ئەگەیەنمە شوێنەكەی خۆی و دواتر
ئەگەڕێمەوە

بۆ سەر كارەكەم  .ئەمڕۆ

كە ڕۆژی

سێشەممەیە  ،ئەبێت كەمێك زووتر دوكان دابخەم و
جیاوازتر لە ڕۆژانی تر بگەڕێمەوە بۆ ماڵەوە  .لەبەرئەوەی
بەیانی كاتێ لەماڵ هاتمە دەرێ  .ڕۆژان كەمێك ناساغ
و بێ تاقەت بوو  .هەرچەندە پێشتر هاتوچۆی دكتۆری
كردبوو ئێستاش دەیكات  ،بەاڵم ئەو كێشەیەكی كۆنی ،
لە فەقەراتیا هەبوو  ،بۆیە هەندێجار هەستی بە ئازارێكی
لە ناكاو بۆدێت و  ،ئێستاش كە سكی هەیە  ،جارناجارێك
 ،ئێشێكی جیاوازتر  ،پشت و قاچەكانی دائەگرێت  .بۆیە
ئەمڕۆ هەوڵمدا زووتر بگەڕێمەوە  .بۆیە دوای ئەوەی
دوكانەكەم

داخست

بەرەو ماڵەوە
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ڕۆشتمەوە  .كاتێ

گەشتمە ماڵەوە .ڕۆژان بە تەنها لەماڵ بوو  .وادیاربوو ،
نە كۆچەرە  ،نە كاژین  ،هێشتا لە دەوام نەهاتوونەتەوە .
بۆیە دوای ئەوەی دواندم ،باسی كەمێك ئازاری بۆكردم
 .بەاڵم دوایی تێیگەیاندم  ،هیچ نیەو لە ناكاو ئازارێك
"هەندێجار" وەك تەزوویەكی كاتی  ،بۆ چەند چركەیەك
تووشی ئەبێت " .ڕۆژان" ئەو ئافرەتەی نزیكەی دە ساڵە
خۆشم

دەوێت  ،هەرچەندە

هاوسەری منە  ،ئێستاشی

زیاتر

لەشەش مانگیشە

لە گەڵدابێت

هەر شەرمم

لێئەكات  .كاتێ شەرمە زۆرەكەی هەست پێئەكەم ،
حیكمەتە بە ناوبانگەكەی كۆچەرەم بیردێتەوە  ،گوایە
"جەوهەری خۆشەویستی ئەوەیە  ،دەیان ساڵ لە گەڵ
كەسێك بژیت  ،بە درێژایی ئەو دەیان ساڵە  ،شەرم لە
یەكتری بكەن" هەرچەندە من شەرم لە ڕۆژان ناكام
بەاڵم هەندێجار كاتێ ئەم حیكمەتەی كۆچەرەم بە بیردا
دێتەوە ،حەزئەكەم شەرم بكەم  ،حەزئەكەم وەك ڕۆژانبم
 .بەاڵم لە ڕاستیدا ،هیچ كاتێك وەك ڕۆژانم پێناكرێت .
لەبەرئەوەی

ڕۆژان ،ڕۆژانەو  ،ئەو
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شەرمەی ئەویش

هەیەتی وەك بەهرەیەك وایە  ،بەهرەش ئەبەخشرێ ،
بۆیە هەست ئەكەم  ،لەمجۆرە بەخشینە  ،بە من نەدراوە
 .هەرچەندە ئەو حیكمەتەی كۆچەرە مەعنای تریشی
هەیەو بەمشێوەیە یە "شەرم ئەكەم پێتبڵێم  ،لە ناو مندا
ئەژیت  ،شەرم ئەكەم پێتبڵێم  ،باش نیت"  .دەیان مەعنای
تر  ،لە حیكمەتەكەی كۆچەرە ئەبێتەوە .
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8

هەموو شتێك  ،دوای چواردە ساڵ..

ئەوەی بە چاو بینیم  ،بە خەون بمدیایە "شێت ئەبووم" .
هەرچەندە تەندروستیم باش نیەو  ،زیاتر لە جارێك  ،وەك
چواردەساڵ

لەمەو

پێشم

لێهاتەوە  ،بەاڵم ئێستا ،

بەدڵسۆزی و حیكمەتەكانی "كۆچەرە" بە ئامادەبوونی
یادەوەریم  ،بەشی كۆتایی ئەم حیكایەتە ئەنووسمەوە .
زۆرجار توانای بیركردنەوە لە دەست ئەدەم و  ،ترسم
هەیە لە داڕشتنیدا  ،ڕوو بەڕووی  ،شكستی

گێڕانەوە

ببمەوە  .بەاڵم زۆر لە خۆم ئەكەم و بە یارمەتی چاوەكانی
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"كاژینی بچوك" و كۆچەرەو سەرینەكان  .ئەوەی ڕووی
داوە ئەینووسمەوە.
ئەوەی ئێستا لەگەڵ مندا ماوەو بۆم بە جێماوە  ،بێجگە
لە كۆچەرەو كاژینی بچوك  ،ئەو سەرینانەن كە سااڵنێك
لەمەو پێش ،لە ژێر سەری ئێمەدا  ،وەك جانتایەك "ڕێك
وەك جانتایەك" پڕ بوبون لە یادەوەری  .ئەوەی ئێستا بۆمن
ماوەتەوە  .بێجگە لە كۆچەرەو كاژینی بچوك و سەرینەكان
 ،هیچ شتێكی تر نیە  .بۆیە كاتێ ئەیاندوێنم و دواتر "سەر"
لەسەر یەكێك لەسەرینەكان دائەنێم  ،تەواوی ئەو ڕۆژە
ناخۆشانەم لە بیردا زیندوو ئەبێتەوە .كاتێ "سەر" ئەخەمە
سەر سەرینەكەی "كاژینی چاو پشیلە" بێجگە لە خەم و
حەسرەت  ،هیچ شتێكی تر سەرنجم ڕاناكێشێت و وەك
كەسێكی زیادە خۆم ئەبینم  .كاتێكیش "چاوەكانی" كاژینی
بچكۆلە ئەبینم  .كاژینی چاو پشیلەم دێتەوە یادو بەخراپی
دڵم تەنگ ئەبێت  .لەوەتەی ئەوان نەماون  ،دڵی من قەت
بەو شێوەیە لێینەداوە  .لە ڕاستی دا  ،ئەگەر حیكمەت و
سەلیقە جیاوازەكانی"كۆچەرە" نەبوایە  ،من ئێستا  ،وەك
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"دێوانەیەك" شەو بێ خەم و ڕۆژ بەرەاڵ ئەبووم  .ئەگەر
تواناو حیكمەتە زۆرەكانی كۆچەرە نەبوایە  ،من بێجگە
لە دیوانەیەك هیچیترم لێ دەرنەئەچوو  .كۆچەرە  ،ئەو
كەسەی توند دەستی گرتوە بە منەوە ،هەرچەندە تەمەنی
گەشتۆتە پەنجاو پێنج ساڵێك  ،بەاڵم لە جاران زیاتر ،
هیوا لەدڵیایەتی  ،ئەو هەرچەندە چاوەكانی كزبوون  ،بەاڵم
هیچ كەسێك هێندەی ئەو  ،دووری بە جوانی نابینێت .
ئەو بێجگە لەوەی كاژینی بچوكی گەیاندە ئەم تەمەنەی
كە یانزە ساڵە  .منیشی سەرلەنوێ بەخێو كردەوەو وەك
كاژینی بچوك نازی هەڵئەگرتم  .كۆچەرە  ،لەو ڕۆژەوەی
لە دایك بووم هەتا ئەم چركەیە ،دەیانجار منی گەورە
كردۆتەوە  .لەبەرئەوەی ڕووداوە یەك لە دوای یەكەكانی
ژیانم  ،ژیری منیان وەك گەورەیەك لەناو ئەبردو
كۆچەرەش وەك منالێكی خۆی پەروەردەی ئەكردمەوە .
ئەوەی كۆچەرە بۆمنی كردوە  ،لە تەواوی مێژوودا یەك
حاڵەتی

وا بەرچاو

ناكەوێت  .ئەوەی

كۆچەرە

بۆ

پەروەردەو بنیاتنانەوەی بەردەوامی من كردی  ،بە هیچ
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شێوەیەك توانای ئەوەم تیانیە لە تەوای ئەو وردەكاریانە
تێبگەم كە پێكهاتەی كۆچەرەیان پێكهێناوە  .كۆچەرە ئەو
كەسەی كاتێ بانگی دەكەم  ،لە ئاستیدا ئەبمە قەترەیەك
ئاو و دواجار بۆ ئەوەی لە خۆم دانەمێنم  ،بە دەستە
ماندوەكانی  ،بە باڵە بەهێزەكانی  ،باوەشم پیائەكات و وەك
كۆرپەیەك نازم هەڵئەگرێت  .كاتێ بانگی كۆچەرە ئەكەم
 ،لەرزم لێدێت و هەموو جەستەم وەك شەقشەقەیەك
دەلەرزێ و دواتر

باوەشی

كۆچەرە

 ،لەرزەكەم

بەشێوەیەكی خێرا دائەمركێنێتەوە .كۆچەرە لە ماوەی ئەم
یانزە ساڵەدا  ،ئەوەی بڵێی ئیسراحەت نەیكردووە  .بێجگە
لەوەی كاژینی بچكۆلەی پەروەردەو فێركرد ،منیشی لە
كەسێكی زیادەوە

كرد

بەم

زەمەنەی

ئێستا  ،كە

لەژوورەكەمدا ئەم حیكایەتە ئەنوسمەوە .
ئێستا لە ژوورەكەمدا  ،بە تەنهام  ،كۆچەرە لە مەڵبەندی
كوڕو كچە پەشیمانەكانەو كاژینی بچوكیش لە قوتابخانە .
من ئێستا بەتەنها و بە بێدەنگی  ،لە نێوان سەرینەكانی
خۆم و كاژین و ڕۆژاندا  ،كاتەكانم بەسەرئەبەم  .زوو زوو
224

سەرینەكان ئەمدیوو دیوو ئەكەم و  ،بە نۆرە سەرئەخەمە
سەریان  .من لە گەڵ سەرینەكاندا هۆگرییەكی ئەبەدیم
تیا دروست بووە  .هیچ یەكێك لەو سەرینانە ،بە ماڵ و
موڵكی دونیا ناگۆڕمەوە  .كاتێ سەر ئەخەمە سەر
سەرینەكەی "كاژین" دونیا بەشێوەیەكی تر ئەبینم و
هەست

ئەكەم

دڵم وەكو

جاران

لێئەدات  .كاتێ

سەرئەخەمە سەر سەرینەكەی "ڕۆژان" خۆشەویستیە پاك
و ناخە پڕ شەرمەكەیم دێتەوە یادو هەست ئەكەم لێمەوە
نزیكە  .كاتێكیش سەر ئەخەمە سەر سەرینە كۆنەكەی
خۆم "بێجگە لە نەهامەتی" هیچ شتێكی تر نابینم و ناچار
ئەبم خۆم بخزێنمە سوچەكەوەوەو دواتر بیربكەمەوە !.
لەوەتەی ئەوان وایان بەسەرهاتووە  ،لەو ڕۆژەوە دەیان
جاریتر "یادەوەریم" لە دەستداوەو دواتر چاكبوومەتەوە .
ئەو حاڵەتەی من تووشی دەبم  ،هەتا ئێستا  ،هیچ
زانستێك نەیتوانیووە لە ناو و ناوەرۆكی نەخۆشییەكەم
دڵنیا بێت و دەستنیشان بكرێت  .ئەم نەخۆشییەی من ،
ناوی نیەو  ،ئەوەی پێشتر بە زەهایمەر لەقەڵەم ئەدرا ،
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ئەسڵ و ئەساسی نەبوو  .لەبەرئەوەی ئەم نەخۆشییەی
من  ،لە هەستمەوە توشم ئەبێت و دواتر  ،بەتەواوی
خەیاڵدانم  ،وەك وێرانەیەك بەجێدەهێلێ  .لەو ڕۆژەوەی
 ،ئەوان تیاچون  ،من دەیانجار توشی هەمان حاڵەتی
چواردە ساڵ لەمەو پێش بوومەتەوەو كاتێكیش دێمەوە
سەر دۆخە ئاساییەكەی
نەخۆشكەوتنەوەم

خۆم  ،حەز

هەیە،

لەبەرئەوەی

بە دوبارە
،

ئێستاشی

لەگەڵدابێت  ،هەرچەندە چواردە ساڵ تێپەڕیووە  ،كاتێ
ئەوانم بە یاداد دێتەوە  ،جێگا بە خۆم ناگرم و ناچار ئەبم
 ،هانا بەرم بۆ سەرینەكان  .ئەوەی بە چاو بینیم ،
هەركەسێك لەئێوە  ،بە خەونیش بیدیایە شێت ئەبوو .
دوو ئازیز ،لە ماوەیەكی كورتدا  .بە خێراییەكی زۆر .
ماڵئاواییان لێكردوم و ،منیان وەك گۆشەگیرو بێ حەزێك
 ،بۆ ئەبەد بەجێهێشت  .ئەوان منیان بە جێهێشت و لە
تەواوی دونیاشدا هیچ شوێنێك شك نابەم بۆ هانا  ،بێجگە
لە سەرینەكانم  .كۆچەرە  ،ئەو كەسەی  ،دوبارەو سێ
بارەو دەبارە  ،منی بەخێو كردەوە  ،تەنها ئەوە بە جوانی
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لەمن تێئەگات و ئەتوانێت هەموو نازەكانم هەڵگرێت .
كۆچەرە  ،بە درێژایی ئەم چواردەساڵە  ،بە سەبرێكی
زۆرەوە  ،هەموو حیكمەتەكانی لە گەڵ من بە كارهێناوە ،
كەچی ناتوانم باشبم  .زۆرجار بەڵێنی پێئەدەم باشبم .
بەاڵم دوای ماوەیەك خراپتر ئەبم و دواتر بەڵێنێكی تری
پێئەدەم و دواتر خراپتر ئەبمەوە  .كۆچەرە  ،ئەو تاكە
كەسەی توانای هەیە لە من تێبگات  .زۆرجار ئەزانێ لە
بەڵێنەكەم پەشیمان ئەبمەوە  ،بەاڵم دڵی نایەت پێمبڵێ
و دواتر بۆئەوەی زیاتر ڕۆنەچم بە سەر سەرینەكانەوە
 ،سەرم

ئەنێت بە سنگییەوەو باسی حیكمەتەكانی

خۆڕاگرتنم بۆ ئەكات .زۆرجار داوا لە كۆچەرە ئەكەم
دەربارەی زانستی لە یادكردن  .كۆچەرە هیچ شتێكم
لەمبارەیەوە پێناڵێت و دواتر خۆم لەوەتێئەگەم  ،كە زانست
پێش نەكەوتووە  ،لەبەرئەوەی  ،هەتا

ئێستا ،هیچ

كەپسولێكیان نەدۆزیوەتەوە  ،بۆ لە یادكردنی كەسێك.
زۆرجار ئەوەندە ماندووم هەست ئەكەم هێندەی دە
كرێكاری بەڕێز ئیشم كردووە  ،ئەمە لەكاتێكدایە  ،لە ماڵ
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ناچمە دەرەوەو دەستیش بۆ هیچ كارێك نابەم  .لە
ڕاستیدا  ،ماندوو بوونی من  .پەیوەندی بە بیركردنەوەو
یادی

ئەوانەوە هەیە  ،لەبەرئەوەی

كاتێ

بیریان

لێئەكەمەوە  ،لەگەڵ چركەكانیان ئەژیم و هەست ئەكەم
ئەو یادە

بۆ چركەیەكیش

جێنەهێڵم  .زۆرجار

لە

ژوورەكەی خۆم ،بەخەیاڵ  ،ئەوان دروست ئەكەمەوەو
دواتر گفتوگۆیان لەگەڵ دەكەم  .هەندێجار كۆچەرە بانگم
ئەكات بۆ موبەقەكە بۆ خواردن ،بەاڵم دڵم نایەت خەیاڵەكە
بپچڕێنم و گفتوگۆ خەیاڵییەكەم بە جێبهێڵم  .شەوی واهەیە
 ،نۆ سەعات یادیان ئەكەم و  ،بەدرێژایی ئەو نۆ سەعاتە
گفتوگۆی خەیاڵیان لە گەڵدا دائەمەزرێنم  .دوای ئەوەی
شلو كوتیش ئەبم  ،بە خەیاڵە دورو توالنییەكانم  ،هەست بە
ئازاری سەرم ئەكەم و هەندێجار وائەزانم ئاوساوە .
زۆرجار بە دەستەكانم ئەندازەی سەرم ئەپێوم و دوای
ئەوەی تێئەگەم لە ئاستی خۆیدایە  ،جارێكیتر خۆم
ئەدەمەوە دەست ئەو خەیاڵەی كەڕێئەدا بەردەوام بم لە
ژیان  .ئێستا ژیانی من  ،بێجگە لە خەیاڵ و یادگارییەكانم
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 ،هیچی تری لێنەماوەتەوە  .هەندێجار  ،كاتێ كاژینی
بچوك ئەبینم  ،كاژینی چاو پشیلەم دێتەوە یادو  ،ئەو
ڕێك لەو ئەچێ و چاوە پشیلەییەكانی و پەنجە نازك و
سوعبەتەكانی

هاوشێوەی

ئەوە  .زۆرجار

دێتە

تەنیشتمەوەو وەكو كاژین قسەی خۆش و هەندێجار
سوعبەتم لەگەڵ ئەكات  .ئەو وەك كاژین  ،ڕۆژانە زیاد
لە سەد ماچم ئەكات و كاتێ پێشم دەڵێ بابە  ،من لە
پورە كاژین ئەچم  .هیچم بۆ ناوترێ و دواتر كۆچەرە
بابەتەكەی پێئەگۆڕێت  .كاژینی كچم  ،كچە تێگەشتوو
جوانەكەم .هەمیشە وەك كاژینی خوشكم  ،گرنگیم پێئەدات
و كاتێ لە مەكتەب دێتەوە  ،زۆربەی كاتەكانی لەگەڵ من
و لە ژوورەكەم بەسەر ئەبات  .كاژینی بچوك شەوانە لە
گەڵ كۆچەرەدا ئەخەوێت و كۆچەرە لەوە تێئەگات  ،من
چ خوویەكم گرتووە بە تەنهایی و سەرینەكانەوە  .كۆچەرە
زۆرجار لە بێدەنگییەكەم ئەترسێ  ،بەاڵم كاتێ تێئەگات
خەیاڵێكم دروستكردوەو بیری لێئەكەمەوە  ،ئەوجا دڵنیا
ئەبێتەوە من باشم  .ئەوەی من بەسەرمدا هات و دواتر
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ئەگەر كۆچەرە نەبوایە بەرگەی ڕووداوەكانیم نەئەگرت
 .لەو ڕۆژەوەی كاژین وایلێهاتووە  ،من شتێكی وام بە
سەر دونیاوە نەماوە شایەنی باس بێت  .هەرچەندە
مردنی كاژین و دواتر ڕۆژان  ،نزیكەی سێ مانگی فەرق
بوو  ،بەاڵم من لەمردنەكەی ڕۆژان بێ ئاگابووم ،
لەبەرئەوەی ئەو ڕۆژەی كاژینی تیا مرد  ،من جارێكیتر
"یادەوەریم" لە دەستدایەوەو نزیكەی  ،یەك ساڵ  ،بەبێ
یادەوەری ژیام  ،كاتێ یادەوەریشم گەڕایەوە  ،بۆ مەرگی
ڕۆژان  ،جارێكی ترو بە شێوەیەكی خراپتر  ،یادەوەریم
سڕایەوەو  ،لەو ڕۆژەشەوە كە نزیكەی یانزە ساڵە ،
دەیانجاری تر  ،ئەم مێشكەی من  ،سڕاوەتەوەو دواتر
خۆی نوسیوەتەوە .
لە ڕاستی دا مەرگی كاژین یەكێكە لەو شۆكە گەورانەی
تا ئەبەد ،كاریگەری بەسەر منەوە هەیەو  ،بڕواناكەم ،
ئەمە دواهەمین جارمبێت یادەوەریم جارێكیتر نەسڕێتەوە
 .مەرگی ئەو  ،ئەوڕۆژە ڕووی دا  ،كاتێ لەگەڵ هەموو
كارمەندانی نەخۆشخانە دەچنە گەشت  .ئەو لەو گەشتەدا
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لە دەریاچەكەدا  ،لەگەڵ چوار هاوڕێی كچی خۆی ئەخنكێ
 .ئەوان كاتێ بە بەلەم  ،بەدەریاچەكەدا گەشت ئەكەن ،
بەلەمەكەیان لەنگەری ئەشكێت و لەكۆی هەموویان ،تەنها
شۆفێرەكە ڕزگاری دەبێت ! .من تەنها ئەوەندەم لە یادە
 ،لەبەرئەوەی دوای ئەوەی "الشەكەیم" بینی  ،هەرئەوەندە
ئاگام لەخۆم بوو  .لە دوای بینینی الشەكەیەوە  ،من
خراپتر لە جاران  ،تووشی لە بیرچوونەوەو بگرە ئاوساوی
لە دڵیشدا بووم  .ئێستا كاتێ بیر لەدیمەنی هێمنی  ،دوای
مردنی ڕووخساری ئەكەمەوە  ،توانای ئەوەم نیە ئەم
وشانە

تایپبكەم و حیكایەتەكە

ڕۆژانیشە  ،پێش

ئەوەی

بنوسمەوە !.

بە "بەنجی

هەرچی

گشتی" هۆشی

نەیەتەوەو بمرێت  .بریاری دابوو  ،وەك چۆن كۆچەرەی
ڕاسپاردبوو  ،كچەكەمان ناو ئەنێین "كاژین"  .ڕۆژان دوای
ئەوەی ڕۆژو ساتی مناڵبوونەكەی دیاری دەكرێت  ،لە
خەستەخانە ئەیخەوێنن و دواتر  ،بە هۆی كێشەی "كۆنی
فەقەراتی" كە بەنجی مەوزوعی وەرنەدەگرت  ،لە ڕێگەی
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بەنجی گشتییەوە  ،كاژینی ئەبێت و ئەویش  ،بۆ ئەبەد
هۆشی نایەتەوەو دواتر ئەمرێ!.
ئەوەی من بە چاو بینیم  ،ئەگەر هەركەسێكی تر  ،بە
خەونیش بیدیایە  ،حاڵی لەم حاڵەی من باشتر نەدەبوو
 .ئێستا لە ژوورەكەی خۆمدا  .بەنۆرە سەر ئەخەمە سەر
سەرینەكان و بیری ئەو ڕۆژو مانگ و سااڵنە ئەكەمەوە
كە لەگەڵ كاژین و دواتر ڕۆژان بەسەرم بردووە .
زۆرجار خۆم ئەدەمە دەست خەیاڵەكانم و هەندێجار بە
هۆی تەوژمی لەڕادەبەدەری بیركردنەوە وە  ،وەك بێ
هۆشێكم

لێدێت  .كۆچەرە

ئەو

كێوەی

هەمیشە لە

پەنامدایە  ،هەر ڕۆژێك دڵنیا نەبێت لە تەندروستی و حاڵم
 ،ناچێتە دەوام و كاتەكانی لە گەڵ مندا بەسەر ئەبات .
هەرچی كاژینی چكۆلەشە  ،ئێستا نزیكەی یانزە ساڵەو
وەك كاژین  ،هەتا نیوەشەوێكی درەنگ  ،نایەڵێ بخەوم
و بە پەنجەكانی یاری بە قژە ڕەساسییەكەم ئەكات .كاتێ
ئەچێت بۆ قوتابخانە  ،سەد ماچم ئەكات و ئەو كاتەی
دێتەوە زیاتر لە سەد ماچی تر
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 .كاژینی چكۆلە ،

كۆپییەكی بچوككراوەی"كاژینی خوشكمە"  .شێوەو قسەو
سوعبەت و حەرەكەكانی لە كاژینی خوشكم ئەچێت و
هەندێجار ئەوەندە هۆگری ئەبم  ،ئەوكاتانەی ئەچێتە
قوتابخانە تادێتەوە دڵم لە چنگمدایە .ئەو كچە بچوكەی
من  ،پەروەردەی دەستی كۆچەرەیەو لە ئێستاوە پرسیاری
قورس و ناوازەم لێئەكات.
ئێستا من لە ژوورەكەی خۆمم و لە گەڵ سەرینەكاندا ،
هەموو ساتەكانی ژیانم لە تەنیشت و نێوانی ئەواندا تەواو
ئەكەم .

نازانم چەند جاریتر  ،یادەوەری لە دەست

ئەدەمەوە  .لەبەرئەوەی

بەدەست

خۆم نیەو

توانای

ئەوەشم نیە پێشبینی و دواتر ڕێگری لێبكەم .زۆرجار
سێرچ ئەكەم دەربارەی یادەوەری ! .گەشتومەتە ئەو
قەناعەتەی  ،هیچ زانستێك توانای ئەوەی نیە  ،كەپسولێك
دروست بكات  ،بۆ لەبیربردنەوەی حاڵەتێك  ،بەاڵم هەموو
كەسێك  ،ئەگەری ئەوەی تیایە وەك منی لێبێت  ،بە
مەرجێك  ،دڵی وەك دڵی من لێبدات.
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