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لــە پــڕ مۆبایلكــە زەنگــی لێــدا،
مووچڕكەیەكی تەزێناویی جەســتەمی
ڕاپســكاند ،ســاتێك هەســتمكرد
هەڵخلیســكاومەتە نێــو خەرەنــدی
لەیادچوونــەوە و ئارای فەرامۆشــیی،
ســوارچاكێكی بــێ ئەســپ و كێــل،
پواو و ســواوی زرمەكوتێی بۆشــایی،
زایەڵــەی یــادەوەری لە نــاو زەینمدا
نەدەزرینگایــەوە ،قەفەزێكــی خاڵی و
بــۆش لە باڵنــدە ،وەك ئەوەی دەنێو
چااڵیی ئەنگوستەچاوی ئەشكەوتێكی
هەزاربەهــەزاری بێســرتەدا گیــرم
خواردبێــت و پەلبەســت كرابــم،
بێوانــی و سســتییەكی خەســت لــە
مینای هێزی كێشــكردن جەســتەمی
پێوەنــد دەدا ،بە زەوییەوە گرێیدەدا.
هەوڵمــدا دەرگەیــەك ،پەنجەرەیەك،
ڕۆشنایییەك لەنێو ماڵی یادەوەرییمدا
شــك ببەم ،بەشكە تیرێژێك لە ورشە
و ڕۆشــنایی ،خێزێــك بخاتە دڵی ئەم
تاپۆیە لــە تاریكی و بڕكیــدا .مەگەر
ئاســمان بێ ســتێر ،پێور و پێورمزان
دەبێت؟ هەرنا شەمشــەمەكوێرەیەكی

بەچكەفیل

شااڵو عهبدوڵاڵ
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بێدەربەســت و ڕێگــووم لــە ناكاو خۆی بەســەر ســەر و پۆتەاڵكمدا
بكێشێت ،بەســمە .نیازمە خۆ گرد بكەمەوە ،تەكانێك بدەمە خۆم،
بەینێك دونگەی ئەوەم دەكرد ،بڕستم بەسەر جەستەی لێككشاومدا
ناشــكێت ،ســڕبوومە ،بەنگی .لەســەر نەرمەاڵنی و پانایی پەنجەی
ئەسپێ كوژەم ،ڕەنگێكی شینپات و تۆخ بە ئاستەم لە وێنەدانەوەی
ڕۆشنایی گڵۆپی سەرشەقامەكە دەبریسكێتەوە ،مۆڕ .ئەرێ ..ئەرێ،
كتومــت ئەمــە ڕێك ئەو تیرێــژە ڕێبەدەیە ،كە لە ســۆراغیدا كون و
كەلێنم لێدەپشكنین :سەرلەبەری یادەوەریگەلی دوێنێ شەو و ئەمڕۆ
بە بتوونی و بەبێ ئەوەی لێی كەل بووبێت ،هاوچوونی شەپۆلگەلێكی
لرفــەدار ،بــە هاژەهــاژ ،كەفچــڕ و بووردەبار ،كە تاســەی كەناریان
كردبێت ،هەڵكشانەوە و دەمێندرانەوە.
شەوی ڕابردوو لە ناڵە ،زریكە و هاواری هاوژینەكەم بە ئاگاهاتمەوە،
وەك ئەوەی پێخارابم ،لە هەڵەتی خەو بانگلۆز بوومەوە ،بارستایی و
كێشی خەو ،قورسایییەكی زۆری خستبووە سەر تەنم ،خەو تەمسەرێكی
بەرگەنەگرە .لە كاتێكدا چاوەكانم هەڵدەگلۆفین ،هەردووك دەســتی
خستبووە ئەمالو و ئەوالی زكە گومبەتئاساكەی ،لە سۆنگەی خوێدان
و ئارەقكردنەوە ،وەك ئەوەی لە ئاو هەڵهێنرابێت پەنجە بە پەنجەی
الشەی تەڕ و لینج بوو ،خۆی گرمۆڵە كردبوو ،وێكدەهاتەوە و خۆی
دەگووشــی ،ماســولكەكانی گرژ دەبوون ،بە پەلەكوتێ قاچەكانی لە
جێخەوەكە دەخشاندن ،پڕووشاو و پلیشاوی ئازار و ژانێكی سەخت.
لــە نواوە وامزانی تەنــێ ژانهاتنێكی ئاســایی و دەمدەمیانەی دەمی
دووگیانییــە .چااڵیی چاوەكانی شــین هەڵگەڕابوون ،جەســتەیەكی
ڕەنگهەڵبزڕكاو ،نیوە گیانێك لەوێ پەلەفرتێی بوو ،پرچ كزر و گڕواز
گڕواز ،بێئەوەی قورســایی جەســتەم هەســت پێبكەم ،ڕاسام ،خێرا
بردمە نەخۆشــخانەی منداڵبوون .تا پرســگە لە بنباڵی هاوژینەكەم
بووم ،ئەفســەرێك یان ئێشــكگرێك ،كە هەر لەسەر كورسیەكە خەو
بردبوویــەوە ،ئــاگای لــە حەشــتەبای دنیایێ نەبــوو ،نەمزانی كامە
فریشتە ،گەڕناس و پێشبینیكار تێیفروسماند ،لە پرێكدا هەر لە جێی
خۆی بێئەوەی ببزوێت ،دەســتی ڕاژانــد و ئاماژەی كرد" :بگەڕێوە".

2

چیرۆك

64
كەلێن ،گۆڤارێكی ئهدهبی و هونهری وهرزییه
ژمارە         هاوينى 2017

2

رێك و ڕاست لە شوێنهەنگاوی خۆم مێخ ئاسا چەقیم ،وەستام.
بەرەبەری گەاڵڕێزان بوو ،ســەرما ددانەكانی دەكرۆشــتم ،دانەچیرەم
بوو ،هەڵدەلەرزیم ،بەالدا دەهاتم .لەبەرانبەر پرسگەكە كەوتمە سەفا
و مەروا ،هاتن و چوونی كوێستان و ئارانان .ئای هاوار خۆ ناسیاوێك،
خزم و كەسوكارێك لەم دەر و كۆیە شكنابەین ،خۆ ئەو لە ژوورەوە
بە تەنیایە.
خزمەتگوزارێكی ژن ،جلێكی یەكپۆشی شینی پۆشی بوو ،پەچەیەكی
ڕەشــی لەســەر دابوو ،پێدەچوو ماوەیەكی زۆر بێت لەسەر تەوێڵ و
گۆناكانی وشكەساڵی بووبێت ،چیتر شوانگەل لەسەر گردەكانی بلوێر
نەژەنێــت و ئــاواز نەچڕێت ،بۆیە بوونەتە ڕووتەن .هاتە پێشــەوە و
گوتی" :وەرە پزیشــك بانگت دەكا ".نازانــم ئەرای خۆگەرمكردنەوە
بێت ،یاخود پەرۆشی و نیگەرانی هاوژینەكەم بە تەنگەتاوی و بەلەز
چوومە ژوورەوە؛ لە ژووری ڕاوێژ پزیشــكێكی ژن ،چاویلكە لە چاو،
بیجامە و فانیلەیەكی شینی ئاسمانی ورشەدار ،قژ بژ و گەنمیی ،پێ
و پــووز پڕ ،چــاو بۆغ ،لە ژێر چاویلكەكەیدا زۆر سۆســەی پەنهانی
دەگوت و نەدەگووت.
"تۆ هاوسەری ڤیان ئازادیت؟"
"بەڵی ،بەڵێ"..
"كاكە ،گەرچی هاوسەرە دووگیانەكەت لە كۆتا مانگی مایەگیریدایە،
بەس هێشتا كاتی ماوە ،پێناچێت ئەمە ژانی منداڵبوون بێت ،چونكە
تاوهك ئێســتا زاركی پزدانی نەكراوەتەوە ،وەلێ شــتێك ،كە نازانین
چییە لە نێوەوە ئازاری دەدات ،هەوڵماندا بە سۆنەر شتێك لە شتێك
هەڵبكڕێنیــن ،بــەس كەلكی نەبــوو ،بۆیە دەبێت نەشــتەرگەریی بۆ
بكەیــن ،منداڵەكە بهێنینــە دەرەوە ،چونكە منداڵەكە لە نێو پزدانی
دایكیــدا بە بزێوە ،بێ ئــەوەی بزانین هۆكارەكەی چییە ،زۆر جووڵە
دەكات و تەكان دەدات ،ڕەنگە منداڵەكە ڕزگاری نەبێت ،بەهەمە حاڵ
تۆ ئەم بەڵێننامەیە مۆر بكە"
لەخەو ڕاگوردین بوو ،یاخود سەرمای زۆر ،كەللەی سەرم ببوە تۆپێكی
گلۆڤەری پڕ لە هەوا ،دەتتوانی بە كامی دڵی خۆت تێی هەڵبدەیت.
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"ئەمە چییە؟"
"كاكە ،ئەوە بەڵێننامەیە ،بۆ ئەوەی نەشــتەرگەری بۆ هاوسەرەكەت
بكەین ،پێویستە سڕی گشتی بكەین ..ئەها ..ناوت بەخێر؟"
"مەیالن شوكری"
"مەیالن شوكری"
"پیشەت؟"
"فەرمانبەر"
"فەرمانبەر"
"سڕبوونی گشتی؟"
"بەڵێ كاكە"
موچركــەكان بنــی پێســتیان دەتەزانــدم و دەرزیئاژنیــان دەكردم،
ســەرپەنجەكانم دەلەرزین ،ئارەقەیەكی گەرم و شــێدار لە جەســتەم
دەردەدرا .بۆ ئەوەی پەشــێوی خۆم بشــارمەوە ،دەمویست خۆم بە
خوێندنــەوەی بەڵێننامەكە بخەریكێنم ،بانــدۆری ئەدرینالینە ،پاش
چەنــد چركەیەكی تر هێور دەبێتەوە ،وەلــێ بیناییم بە زەڕەبینیش
بووبایە ،هیچی نەدەدیت ،پێم نەدەخوێندرایەوە.
" پەنجەی ئەسپێكوژەت بخە نێو مەرەكەبەكە"
"بە ..بە ..بە ..بەڵێ"
"پەنجەی ڕاستەت نا ،چەپەت"
"بە ..بە ..بە ..بەڵێ"
"ئەوجا پەنجەت بخەرە سەر ئێرە"
"سوپاس"
لە گوردێك ڕابوو ،ڕووی لە دەرگ ه بوو
"ئێستا دەتوانیت لە دەرەوە چاوەنۆڕ بیت"
ســەرگێژ و شــەتەكدراو بــە غایەڵە سەراســیمە و بێهەوســارەكان،
نەمدەزانی ڕەشمەی من لە دەستی كێدایە؟ هاتمە دەرەوە .لە خۆمم
دەپرســی" :ئاخۆ لە بێشــكەوە ڕەشــمەی من لە دەســتی كێدایە؟"
هەمدیس هاوشێوەی پیر و پەرۆشی دنیای لەدەستچوو ،هیواخوازی
دنیای ئەوبەر ،ئەرای قومەئاوێك تێنوویەتی بێئارامیم بشــكێنێت لە
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نێوانی ســەفا و مەروا لە هاتوچۆدا بووم .كازیوە پەلوپۆی دەكوتا،
تاكــو دانی نیــوەڕوان بینەكێش ،چلەكێشــی ،چــاوەڕوان و مەراقی
هەواڵێــك بــووم ،بگات و نەگات .لەو دەمەدا ،كە تیشــكەكانی خۆر
هێدی هێدی خاوت دەكەنەوە ،پێڵوەكانم تاســەی شەكرە خەوێكیان
دەكرد ،ئهگەر بۆ چەند چركەیەكی كەمیش بێت ،هەستی شەكەتیی،
تەنخاویی و لێككشان ،پەلی گرتم .لەسەر كورسییەك باڵەكانی خەو
و خامۆشی كیسەبیمارێكی ،وەك منیان وەگەڵ خۆ دا.
***
لە مۆبایلەكەم نۆڕی ،كەسێك بە ژمارەیەكی نەناسراو پێوەندی پێوە
كردبووم ،منیش بۆمكردەوە ،دەنگێكی گنخاوی و ژنانە بەرسڤی دایەوە،
هەڵبەتە پەرستارێكی نێو نەخۆشــخانەكە بوو ،ئەوسا بیرمكەوتەوە
مۆبایلی هاوژینەكەم لە نێو گیرفانی مندایە ،نەشــتەرگەریەكە تەواو
بووە ،هاوژینەكەم تكای لە پەرستارەكە كردووە ،مۆبایلەكەی پێبدات
تاوهك پێوەندی بە منەوە بكات.
دەنگێكی خوساو و مەنگ گوتی:
"مەیالن ،تۆ لە كوێیت؟"
"لە پێش پرسگە ،چاوەنۆڕم ،زۆر هەوڵمدا كارمەندەكان دڵنەرم بكەم،
وەلێ بێكەڵك بوو ،نەیانهێشت بێمە ژوورەوە"
"مەیالن" هۆن هۆن دەگریا
"منداڵەكە چۆنە؟"
"منداڵەكە"
"ئەرێ ،ئەرێ ،بۆ دەگریەیت؟"
"مەیالن ،پەرستارەكان دەڵێن منداڵێكی نائاساییت وەزگ هێناوە"
"منداڵی نائاسایی؟"
دەنگی نووسابوو.
"هێشــتا منداڵەكەم نەبینیوە ،لە گوێن پەرســتارەكان منداڵەكە دوو
قۆچی عاجی لەمالو و ئەوالی كەپووی هەڵتۆقیوە ،كەپووشی مانۆی
فیل خڕ و درێژە"
پڕ بەدەنگی خۆم زریكاندم
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"فیل ...بەچكەفیل"
ئیدی دەنگەكە پچڕا ،لە جێی خۆم مانۆی كۆتەڵێكی بەردین و ڕەقم
لێهات ،كە هەزاران بینەر و گەشــتیار لەم دەر و ئەو دەر ســەردانی
دەكەن و ئەمیش لە شــوێنی خۆی نابزوێت .تەنیا شــتێك هوروژمی
هێنایە ســەر هۆشــم ،وێنەی (جۆزێف ماریك) بوو ،وێنەی مرۆیەكی
ســەر و پۆتەاڵك هەڵئاوســاو ،تێالكەســەری مانۆی كەرتەشــاخێك
تلۆقتلــۆق و گەڕئاســا هەڵتۆقــی بــوو ،نازانم ئیتر چ بڕێســم ،هەر
ئەوەندەم بیردێتەوە :لە هەشــت ســاڵی دایكــی دەمرێت ،باوكی لە
مــاڵ وەدەری دەنێت ،ناچار پەنا دەباتــە بەر چەندین كاری هەرزە،
گشتیان دەستی بەبەرەوە دەنێن ،كشەكشەی لێدەكەن و قێزیان لێی
هەڵدەســتێت ،بەو سەروســیما چەوێڵەیەوە ،هیچ بنجێكی كۆمەڵگ ه
لە خۆی ناگرێت .ناچار وەگەڵ دەســتەگەلێك جەردەوان و تەنافباز
دەكەوێت ،وەك جانەوەرێكی ســەیر و ســەمەرە نیشان دەدرێت .لە
ڕۆژێكــی تەماوی لەندەن ،دكتۆر (فریدریك تراڤێز) نیگای دەكەوێتە
ســەر جامخانەیەكــی تەڵــخ و لێلــی دوكانێكــی فەرامۆش ،لەســەر
جامخانەكە تابلۆیەك چەســپكراوە ،لەسەری نووسراوە (Elephant
 ،)manكونجوكۆڵــی دكتۆر ڕاپێــچ دەكات ،هەرچەندە دوكاندار پێی
دەڵێت :كاتی داخستنە ،وەلێ بەخشیشێكی سەربار دەخاتە گیرفانی
دوكانــدار ،لــە ناو ژوورێكــی تاریك ،بۆگەناوی و پیــس ،مڵۆزمێكی
نائاســایی دەبینێت ،بە كاڵوێكی سەربازیی و پرزۆلەیەكی بە قرێژ و
كۆن ڕووی داپۆشراوە .داوای لێدەكات لە نەخۆشخانە سەردانی بكات،
تاوهك پشــكنینی بۆ بكات .دوای ماوەیەك تایین ســەردانی دكتۆر
دەكات ،بەیەكتر ئاشنا دەبن .پاش ئاگاداركردنەوەی پۆلیس لەالیەن
دكتــۆرەوە ،جــەردەكان دوكانەكــە دادەخەن و تاییــن دەڕفێنن .لە
بەلجیكا پارەیەكی باش بەهۆی تایینەوە بەدەستدەهێنن ،جێیدەهێڵن.
دوای دەمێكــی زۆر پۆلیس دكتۆر ئاگادار دەكاتەوە ،كە ملۆزمێكیان
لەالیە ،كارتێكی ئەوی لە گیرفاندا بووە ،تومەز كیسەبیمارە بە پێی
پەتی و باركراوی هەزار داخ و چەرمەسەریی گەڕاوەتەوە لەندەن .لە
نەخۆشخانە ژوورێكی بۆ تەرخان دەكرێت ،كتێب دەخوێنێتەوە و گوێ
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لە مۆســیقا دەگرێت ،بڕەبڕە ژن و منی زەنگین و خانەدان سەردانی
دەكەن ،شــاژنیس نامەیەكی بۆ فرێ دەكات .وەلێ دایكت لە هەشت
ساڵی بخرێتە گۆڕ ،باوكت لە ماڵ وەدەرتنێت ،ماوەیەكی زۆری ژیان
لە ناو كۆمەڵگ ه شــوێنێكی شــیاو بۆ ئارامی خۆت نەدۆزیتەوە ،پاش
هەموو ئەو دەردەبارییە چی كلوكۆی ئاوزینگی دڵت ئارام دەكاتەوە؟
لــێ (ماریــك) قــۆچ و كەپــووی فیلی نەبــوو ،بەڵكو لە ســۆنگەی
نەخۆشــییەكی ژێنەتیكی ،كە لەساڵی ( )2004چەند دكتۆرێك دوای
توێژینەوە لەسەر ئێسكەپەیكەری تایین دۆزیانەوە .وەلێ قۆچی عاج
و كەپوویەكی خڕ و درێژ؟ ئای هاوار خودایە ،ئەمە ســزای تۆیە؟ لە
پای چی بەچكەفیلێكم بۆ فڕێ دەدەیت؟
ئەمەیە دایكی سێبەڕۆ
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