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پێشکهشه به کهیسی و مایک و ئاننا......

جۆن

ینوسهر..

ده 
رباره

(ئهمه له ناوهوهی بهرگی دووهم نوسراوه ..وهرگێڕ)
جۆن سترهڵهکی ،شارهزایه له بواری رێ نیشاندان و راوێژکاری خهڵک بۆ باشترکردنی
ژیانیان که پێشتر زۆرتر له گفتوگۆ رادیۆییهکان و پێشکهشکردنی وانهکانیهوه به
رێگهی تر ،کارکردی لهسهر ملیۆنان خهڵک داناوه .ئهمه یهکهمین بهرههمی نوسینێتی به
شێوهی وێژهیی بینوسێت .ئهم پهرتوکه ،قاوهخانهکهی دووره ڕێ ،یهکێک له
پڕفرۆشترین پهرتوکه چیرۆکی ساڵ بوو .تا ئێستا جارێکی تر ،دوای یهکهمین چاپی له
ساڵی  ،3002له چاپ درایهوه له ساڵی  3002دا .بۆ ههژده زمان وهرگێڕدراوه .ئێستا
لهو جێگایانه دهخوێنرێت یان ئهو قوتابیانه دهیخوێنن که نیازی رۆیشتنیان ههیه بۆ
خوێندن له زانکۆ.
جۆن سترێڵکی ،ئێستا له شاری (ئۆرالندۆ)ی سهر به ههرێم (فلۆریدا) له واڵته
یهکگرتووهکانی ئهمریکا دهژی.

رگێڕانه

یئه 
موه
رباره 
ده 

دوو خاڵ به پێویست دهزانم لهم بارهیهوه...
کهم:
یه 

به راستی دهیڵێم ،من وهرگێڕنیم .وهرگێڕان ههر به تهنها زمان زانین نیه بهڵکو
رۆشنبیریهکه بۆخۆی ،که من تا ئێستا خۆم له قهرهی ئهو رۆشنبیریه نهداوه ،به
تایبهت بهم شێوهیهی ئێستا که کارێکی تارادهیهک قورسه بۆ وهرگێڕان ههرچهنده
بهرههمهکه زۆر گهوره نیه له قهبارهدا بهاڵم گهورهیه له باس و خواسدا ،دهوڵهمهنده
به پرسیار و وهاڵم و بیرۆکهکانی ناوی .ئهم چیرۆکه یهکێک بوو لهو وانانهی کۆرسی
زمانی ئنگلیزی لێره،له واڵتی کهنهدا ،خوێندمان .ئهوهی پاڵی پێوهنام ئهم بهرههمه
وهربگێڕم بابهت و گفتوگۆ زیندووهکانی نێوهخنهکهیهتی ،که دڵنیام خوێنهری کوردیش
وهک خوێنهرانی زمانهکانی دی دهخاته کهڵکهڵهی بیرکردنهوه و تێرامانهوه ،له ژیان له
بوونی خۆی له دهوروبهری  ،که خودی "جۆن" ،نوسهرهکه ،یهکهمین کهسی ئهو
بیرکردنهوه و تێڕامانه بووه.
دووهم:

The Why Café
ناوی راستهقینهیی ئهم چیرۆکهیه .وهرگێرانی بۆ کوردی نهک ههر زهحمهت نیه بگره
هیچ مانایهک نادا به دهستهوه .نهک ههر وهرگێڕانی پیت به پیت و وشهیی ناتوانێ بۆ
کوردی مانایهکی ههبێ بگره وهرگێڕانی مانایی و واتاداریش مانایهکی ئهوتۆی پێ
نابهخشێ .به کوردی ئاوهای لێدێت (قاوهخانهی بۆ ،قاوهخانهی بۆچی و ..هتد) یان
(قاوهخانهی هۆدار ،قاوهخانهی هزر...،هتد) دوای مشتومڕێکی زۆر له نێوان من و ئهو
تایتڵهدا له الیهک و زمانی ئنگلیزی و کوردی له الیهکی تر ،گهیشتمه ئهو ئهنجامهی
ئێستا( ،قاوهخانهکهی دووره ڕێ) که ههم له شێوه و ههم له ناوهڕۆکدا چیرۆکهکه له
خۆدا چڕ دهکاتهوه .ههروهها ،له چهند زمانێکی تردا تایتڵهکهی گۆڕاوه؛ بۆ نموونه ،له
ئهڵمانیدا کراوه به (جیهان له پهراوێزی قاوهخانهیهکدا) ،به چینی کراوه به (قاوهخانهی
ژیان).
ئدریس مستهفا
تۆرۆنتۆ ،کهنهدا

سهپتهمبهری 3002

کینووسهر


پێشه
ههندێ جار ،کاتێک به تهمای شتێک نیت و ههر له چاوهڕوانیدا نیت بۆی ههرچهنده ئهو
شته لهوانهیه زۆر پێویست بێت ،خۆت له شوێنێکی تازهدا دهبینیهوه ،لهگهڵ خهڵکی
نوێ و فێر بوونی شتی نوێ تر .ئهوه به تهنیا له شهوێکی تاریک و تنۆک و رێگه
بارێکێکی درێژدا بهسهر مندا هات .به نیگایهکی خیرا له گهڕانهوه بۆ ئهو کاته،
حاڵهتهکهی تێی کهوتبووم رهمزێک بوو بۆ کۆی ژیانم .ههر وهک چۆن رێگهم لێ ون
بوو ،ئاوهاش له ژیان ون ببووم ،دڵنیا نهبووم بۆ کوێ دهڕۆم و بهرهو چ ئاراستهیهک
ملم ناوه.
ههفتهیهک پشوم وهرگرت له کارهکهم .ئاواتم ئهوه بوو دوور بکهمهوه له ههر شتێک
که پهیوهندی به کارهکهمهوه ههبێت .کارێ خۆم نهبوو خۆم حهزم پێی بێ بۆیه زۆر له
الم ناخۆش بوو .بێگومان ،له بێ هیواییهکی بێ وێنهدا رای گرتبووم ،سهرم لهوه سوڕ
دهما باشه ناکرێ له جیاتی ده دوانزه سهعات سهرقاڵ بوون به بیرکاری و
ژمێریاریهوه کهمێک بۆ خۆم بژیم .بگره ههندێ جار خۆی له دوانزه چوارده سهعات
دهدا گهر پێویستی بکردایه.
له دهمانی قۆناغی ئامادهییدا خۆم ئاماده دهکرد بچم بۆ پهیمانگه؛ له پهیمانگهش خۆم
ئاماده دهکرد له ئیش و کاری جیهانیدا شارهزایی پهیدا بکهم .لهو کاتهوه ،له وهرگرتنم
به کارمهند له کۆمپانیایهک ههموو کاتهکانی رۆژانهمی بۆخۆی برد .نووکه ،پرسیارێکم
دهکرد لهو خهڵکانهی رێگهیان پێ نیشان دام بخوێنم بۆ ئهم کاره ،ئایا ئێستاش به
سووک و ئاسانی ههمان ئامۆژگاریم دهکهنهوه یاخود ئهوانیش ههمان شت به خهڵکانی
پێش خۆیان وتۆتهوه.
له راستدا ،ئامۆژگاریهکان خراپ نهبوون ،بهاڵم ئهو رێ نیشاندهریهش نهبوو که
مهرامهکانمی تێدا بهێنمه دی .وا ههست دهکرد ههموو ژیانی من ئهوهیه له بواری
بازرگانیدا کاربکه و پاره پهیدا بکه .ئهمه بۆخۆی بازرگانیهکی باش نهبوو بۆ ژیان و
ماناکانی .کاتێک رێم کهوته (قاوهخانهکهی دووره ڕێ) زانیتم سهرم لێ تێک چووه،
مێشکم تهواو نیه.

کاتێ ئهم چیرۆکهم بۆ کهسانی تر دهگێڕایهوه ،باوهڕیان نهدهکرد و گوزارهی "
ئهفسانه" یان بۆ بهکار دهبرد .ههندێ جار دۆش دادهمێنم ،دهڵێم تۆ بڵێی ئهو ئهزموونه
ده تهواوی راست بووبێت که من دیتم .کاتێ ئهم ههسته به گیانمدا دێت دهچمه سهر
مێزی خوێندنهوه و نوسینهکهم له ماڵهوه ،ئهو خۆراکنامهیه دهکهمهوه که کهیسی به
دیاری پێێ دام و دهکهومه خوێندنهوهی ئهو چهند وشهیهی کهیسی لهسهر بهرگهکهی
وهک دیاریهک لهسهری نوسیتی .ئهوهم دێنێتهوه یاد که ئهو شتانه چهند راست بوون.
تا ئێستا به خهیاڵمدا نههاتووه بچمهوه بۆ سهردانی (قاوهخانهکهی دووره ڕێ) .ئهگهر
بگهڕێمهوه بۆ ئهو چهقی رێگهیهی ،که بههۆیهوه قاوهخانهکهم دۆزییهوه ،لهوانه نیه
وهک خۆی مابێ؛ تهنها لهو ساتهدا ،لهو شهوهدا ئهو جهقه بوونی ههبوو ،بوونهکهشی
تهنها بۆ ئهوهبوو که من خۆمی تێدا ببینمهوه .ههندێ جار بهشێکی ئێجگار بچوک له
دڵم پێم دهڵێ گرنگ نیه ئهو ئێوارهیه چهنده راسته یا راست نیه ،گرنگه ئهوهیه ،لهو
ئێوارهیهدا ،کهڵکهڵهی گهڕان به دوای بوونی خۆمدا تیا دۆزیهوه.
لهوانهیه رۆژێ له رۆژان بڕۆم بۆ سهردانی قاوهخانهکه .یاخود ،لهوانهیه شهوێک خۆم
لهبهردهم قاوهخانهکهدا ببینمهوه و له پڕا خۆم بکهم به ژووردا و به (کهیسی و مایک و
ئاننا) بڵێم ئهو شهوهی لهگهڵ ئێوهدا دانیشتم چهنده ژیانمی گۆڕی .پرسیارهکان چۆن
به روومدا دهتهقینهوه که بیری چهندان باسی له مێشکمدا ههڵکهند ،ئهو باسانهی که
جاران تهنها وهک خهیاڵ وابوون له الم.
کێ دهزانێ ،لهوانهبوو ئهو شهوه لهگهڵ کهسێکی تردا بکهوتمایهته قسه که چۆن بزر
بووه و چۆن رێی کهوتۆته قاوهخانهیهکی دووره ڕێ و منیش ئهزموونهکهیم دهکرده
پهرتوکێک و بهڵکو ببێته بهشداریهک و باڵوکردنهوهیهک بۆ ئهو باسانهی له
قاوهخانهکهدا دهدرانه بهرباس و لێکۆڵینهوه و تێڕامان.

جۆن سترێڵکی

یهک~


ههر وهک چۆن له یاری کێبڕکێی ماشین سواریدا ماشینهکان الدهدهنه سهرالڕێیهکان،
منیش ئاوها تایهیهکی ماشینهکهم بهسهر قهراغی جادهکهدا دههاژوو بهاڵم زۆربه
خاوی ،به پێچهوانهی خێرایی ئهوانهوه .دوای کاتژمێرێک له ماشین لێخوڕین بهو
شێویه جادهکه ههر به تهواوی راوهستا .ویستم رادیۆکه داگیرسێنم بهاڵم هیچم لێ
ههڵنهکڕاند.
دوای بیست خولهک لهو وهستانه ،ههر یهکه و له ماشینهکهی خۆیهوه دههاته دهر.
ههرچهنده ئهمه هیچی له مهسهلهکه نهدهگۆڕی بهاڵم که ههر یهک له الی خۆیهوه بۆڵه
بۆڵێکی دههات تهسکینیهک بوو بۆ دڵ.
کابرای مینی ڤانهکهی پێشمهوه گلهیی ئهوهی دهکرد گهر تا سهعات شهش فریا
نهکهوێت ئهوا ئهو ژووری ئوتێلهی به کرێ گرتوویهتی له دهستی دهدات .له دهسته
چهپیشمهوه ،ژنێک که له ناو ماشینێکی سهقف دڕیاو دابوو به مۆبایلهکهی دهستی
لهگهڵ کهسێکدا قسهی دهکرد و باسی بێ کهڵکی رێگاوبانهکهی بۆ دهکرد .له
پشتیشمهوه ،سهیارهیهکی گهنجانهی تیمی وهرزشی بهیسبۆڵ بوو که دهیویست ژنه
بهڕیوهبهری یاریهکهی بگێنێته شوێنی مهبهست .له دووریشهوه گوێم له ژنێک دهبوو
بۆڵه بۆڵی ئهوهی دهکرد که ئهمه دوایین جاره دێته سهر ئهم جاده خێرایه .به ههرحاڵ،
من تاکه ریشاڵێکی زۆر بچووک بووم له چاو ئهو شریته درێژ و فراوانهی گلهیی
کردنه لهسهر جادهکه دهبیستران.
بیست و پێنچ دهقیقهی تر رۆیشت و هیچ ئاماژهیهکیش دیار نیه بۆ به جوڵهکهوتنی
سهیارهکان ،بهاڵم پۆلیسێکی هاتووچۆ ،که سهیارهکهی به ناو گژوگیای الی جادهکهدا
دههاوژوت ،ههر چهند مهترێک رادهوهستا و دیاربوو به خهڵکهکهی دهوت هۆکاری ئهم
دواکهوتنه و گیرکردنی جادهکه چیه.
له بهرخۆمهوه گوتم "ئاخ خۆزگه ئهو پۆلیسه پۆلیسی باڵوهپێکردنی ئاژاوهگێڕی بوایه".

به ههڵچوونێکی زۆرهوه چاوهڕوانی نۆبهتی خۆمان دهکرد بزانین ئهو پۆلیسه ئافرهته
چی دهڵێت .له ئاخردا گهیشته بهردهممان له جاده خێراکه و پێی راگهیاندین له دوورایی
پێنچ میل له ئێمهوه تهنکهرێکی بارههڵگر وهرگهڕاوه که پێدهچێ مادهی کیمیایی
ژههراویشی لهگهڵ خۆیدا ههڵگرتبێت ،بۆیه رێگهکه به تهواوی گیراوه .ههروهها پێی
گوتین که دهتوانن رێگهی تر بدۆزنهوه بۆ دهرچوون لهم قهرهباڵهغیه ئهگهر لهگهڵ ئهم
دۆخهدا ناتوانن ئارام بگرن .پاککردنهوهی رێگاکه لهوانهیه سهعاتێکی تری پێ بچێت.
تهماشای پۆلیسهکهم دهکرد که چوو بۆ الی کۆمهڵی شۆفێری پهست و بێ تاقهتی تر.
کاتێ گوێم له کابرای مینی ڤانهکهی بهردهمم بوو که ههر دهیگوت تا سهعات شهش
گهر فریا نهکهوم ئهوا ئوتێلهکهم له دهست دهچێ ،منیش سهبرم لێ بڕاو له بهرخۆمهوه
ورده بۆڵهیهکم کرد و گوتم
" باشه بۆ دهبێ شتی وا روو بدات ههر کات بمهوێ بۆ ماوهیهک خۆم له سهرقاڵی
ئیش و کار دوور بخهمهوه".
خهریک بوو ئۆقرهم لێ دهبڕا ،به تایبهت که گوێم له پرته و بۆڵهی کابرای مینی
ڤانهکهی بهردهمم دهبوو که ههر دهیگوتهوه سهعات شهش ،ئیتر به تهواوی پهتی
سهبرم بچڕا .ههر ئهوهندهی ئهو تۆزێک رێگهکهی بۆ چۆڵ کردم یهکسهر له جاده
خێراکه الم دا و به ناو گژوگیاکهی تهکمهوه پێچێکم به سهیارهکه کردهوه و به
پێچهوانهی ئاراستهوه کهوتمه لێ خوڕینی ماشین.

دوو~
پێش ئهوهی دهست بهم سهفهرهم بکهم ،نهخشهی رێگهکهم له رێگهی ئهنتهرنێتهوه
چاپ کرد و لهگهڵ خۆمدا هێنام .لهو کاتهدا خۆم زۆر به شارهزا دانا و گوتم پێویستی
زۆرم بهم نهخشهیه نیه و تهنها تابلۆی رێگهکان بهسه بۆ ئهوهی ئاراستهی رێگهکه به
دروستی بگرمهبهر .به خهیاڵی خۆم بهرهو باکور دهڕۆم کهچی بهرهو باشور مل

دهنێم ،بێ تاقهتیم دهستی پێکرد .پێنچ میل رێم کرد و هیچ دهرچونێک نههاتمه ڕێم،
پێنچ میل بوو به ده ،ده بوو به بیست.
له پهشێوی مێشکی خۆمدا به دهنگێکی کهمێک قایم به خۆمم گوت "لهگهڵ ئهوهی
نازانم بهرهو کوێ دهچم بهاڵم رێگهیهک بۆ دهرچون ههر دهدۆزمهوه ".له کۆتاییدا ،له
بیست و ههشتهمین میلدا رێگهیهکم بۆ دهرکهوت.
له نێوقهدی رێگهکهدا راوهستام و به خۆمم گوت "ئهمه شتێکی سهیر نیه ".ههر دهڵێی
له شوێنێک دام که له جیهاندا شوێنی وانیه ،نه بهنزینخانهیهک ،نه چێشتخانهیهک ،نه
ڕێڕهوێک بتباتهوه سهر جادهیهکی خێرا ،نه هیچ شتێک...
به الی چهپدا روانیم هیچم نهدیت .به الی راستدا روانیم ههر بهتااڵیی بوو.
له دڵی خۆمدا گوتم " لهوهناچێ بزانم چ رێگهیهک بۆ کوێم دهبات ".بام دایهوه به الی
راستدا ،به عهقڵ گوتم ئهمه ئاراستهی رۆژئاوایه و له چوار رێیانی داهاتوودا ههمدیس
به راستدا بادهدهمهوه .به پشتاوپشتیش دهگهڕێمهوه بۆ باکور .رێگهکه دوو ڕێڕهوی
بوو ،یهکێکیان زێدهتر دووری دهخستمهوه لهو شوێنهوهی لێوهی هاتووم ،ئهوی دیان
دهیبردمهوه بۆ جێیهکهی خۆم .به راستی نهمدهزانی کام رێڕهویان ههڵبژێرم .ڕیگهکه
زۆر چۆڵهوانی بوو ،تهنانهت هیچ ئاماژهیهکی شارستانیش دیار نهبوو .خانویهکی
تایبهتم دیت له ناو کێڵگهیهکدا له دوورهوه ،جگه لهمه تهنها دار و درهختم دیت.
دوای کاتژمێرێک له لێخوڕین به تهواوی گوم بووم .لهسهر چوار ریانێکی بچوکدا که
تۆزێک پێش ئێستا تێمپهڕاند تابلۆیهکی گچکه دیت که دیار بوو ئاماژهی ئهوهی پێدام
که من له گرفتدام .کاتێک تۆ له رێگهیک بوویت و به درێژایی چل میل هیچ کهسێکی
ترت نهدی و تابلۆیهک هاته بهردهمت لێی نوسرابوو (کۆنه رێگه) ئهوه یهعنی ئهوپهڕی
بێ هیوایی.
له جوار ڕێیناهکهی بهردهممدا که هیچ لهوانی تر جیاوازتر یان گهورهتر نهبوو که هاتنه
رێم ،به الی راستدا پێچم کردهوه .ئهوه بۆ خۆی جۆرێک بوو له بێ هیوایی ،بهالم ههر
هیچ نهبێ به ئاراستهیهکی تردا دهڕۆم که بۆ خۆم نازانم بهرهو کوێیه .بۆ نهگبهتی من،
دهستپێکی ئهم رێیهش به بینین تابلۆیهک دهستی پێکرد که لێی نوسرابوو (کۆنه رێگه).

کات له ههشتی ئێواره نزیک ببۆوه ،خۆر بهرهو ئاوا بوون دهچوو .لهگهڵ دوایین ئاوا
بوونی تیشکهکانی خۆردا بێ هیوایی من زیاتر دهبوو.
"دهبوو جاده خێراکهم به جێ نههێشتایه ".به توڕهییهوه به خۆمم گوت" .دهوهره
سهعاتێکه ون بوومه ،پێشتریش دوو سهعاتی ترم له دهست چوون ،کهچی ئێستاش
نازانم له کوێم".
رێک له حاست سهری خۆمهوه مشتێکم دا به بن میچی ماشێنهکهمدا له کاتێکدا
سهیارهکه هیچ گوناحێکی ئهم حاڵهتهی منی نیه که تێی کهوتووم.
ده ،پانزه ،بیست میلێکی تریش رویشتم ههر هیچ .ماشینهکه کهمتر له نیوه بهنزینی تێدا
ماوه ،ئهوهندهی بیری لێ بکهمهوه گهڕانهوهم بۆ دواوه ههڵبژاردنێکی دروست نیه
چونکه لهو شوێنهی لێوهی هاتوم هیچ شتێکم نههاته ڕێ .بۆیه گهر بگهڕیمهوه به
جێگهی خۆمدا خۆ بهنزینخانهیهکی لێ نیه.
تهنیا ههڵبژاردن ئهوه بوو که هێور ببمهوه و به هیوابم لهوهی که جێگهیهک بدۆزمهوه
تاکو بتوانم سهیارهکهم پڕ بکهم له بهنزین و ههندێ خواردنیش بۆ خۆم بکڕم .نیگاگی
بێ تاقهتیم جووه سهر شوێنێکی تر ئهویش گێچی بهنزینهکه بوو.
به تهما بووم بهم سهفهرهم تۆزێک له سهرقاڵیهکانی ژیان دوور بکهومهوه :ئیش
کردن ،کرێی خانوو ،پارهی ئاو و کارهبا و تهلهفۆن و ههندێ دهردهسهری تری
رۆژانه .نهمدهویست لێرهش توشی ببمهوه .من ئێستا دهبوو خهریکی ووچاندان و
بووژانهوهی خۆم بوومایه ،پاتریهکانم شهحن بکردنایهتهوه .به خۆمم گوت "چ
دهستهواژهیهکی ناحهز بوو .پاتریهکانم شهحن بکهمهوه ،بیان کوژێنمهوه ،دایان
گیرسێنمهوه ....ئاخر ئاوها چۆن به رێگهیهکی دروستدا ئاراسته دهکهم".
خۆر به تهواوی دیار نهما ،بولێڵ تهواوی دهشت و دهرهکهی داپۆشی .رهنگه
سوورخونیهکهی خۆر به لێاڵیی تاکه رۆشنایی بوو بهسهر رێگهکهوه بمێنێ ،منیش له
ئاسمانم دهڕوانی و له سایهی کهشێکی وهدا دیاربوو حاڵی من بهرهو خراپتر دهڕوات
چونکه هێشتا هیچ ئاماژهیهک نیه ئاوهدانیهک ببینمهوه .دووباره تهماشایهکی گێچی
گازهکهم کردهوه و به قایم هاوارم کرد "دهوهره له چارهکێک کهمتر گازم پێ ماوه".

له یادمه دوایین جار که خهو بردمیهوه له ناو ماشێنهکهمدا ئهو دهمه بوو که له
پهیمانگه بووم .ئهوه ساڵێک پێش نووکه بوو .به راستی هیچ پالنێکی ترم دانهنا تاکو
توشی حاڵهتێکی وهها ببمهوه بهاڵم ،به داخهوه دیاره ئهمجاره به قوڵتری دهبێ بۆی
بخهومهوه له ناو ماشێنهکهمدا .بیرم کردهوه "پێویستیم به خهوه" " ،جا ئهو دهم
گوڕوتنێک دێتهوه گیانم و هێزی ئهوهم دهبێت بچم به دوای گازپهیداکردندا بگهڕێم".

سێ~
کاتێک چزوی گێچی گازهکهم دهدیت وا بهرهو بهتاڵ بوون دهڕوات و ههڵکردنی گڵۆپه
سوورهکه که نیشانهی نهمانی گازه ،گهوجێتی دای له مێشکم و لهسهر چوارڕیانێکی
بچوک به الی چهپدا بامدایهوه .ههر هیچ نیشانهیهک نیه بۆ دیتنی کهسێک بهدی ناکهم
و لهسهر ئهو پێچکردنهوهیهی خۆشم بهردهوامم له لێخوڕین .ههرهیچ نهبێ تابلۆی لهو
جۆره نابینم که لێی نوسرابێ (کۆنه رێگه) بهمه دڵی خۆم دهدایهوه " .وادیاره ،بۆ ههر
حاڵهتێکی نا ئومێدی دهبێ باجهکهی بدهی ".به دهنگهوه به خۆمم گوت.
ههستم کرد له رۆشناییهک نزیک دهبمهوه ،لهوه دهچوو رۆشنایی گڵۆپی بان جاده بێت.
رۆشناییهکی کهم بوو ،گڵۆپێکی شیری له ناوهڕاست شوێنێکدا ئهدرهوشایهوه له
دوورهوه که نهمدهزانی جێگاکه کوێیه" .خۆزگه شوێنێک بێت و خهڵکی لێ بێت ".ئهمهم
وهک تههلیله لهبهر خۆمهوه دهگوت تا ههر نزیک دهبوومهوه لێی .بهڵێ ،به دڵنیایهوه
ئهوه شوێنێکه.
له الی گڵۆپهکه سهیارهکهم راگرت ،لهههڵ ئهوهی شوێنێکی ئێجگار کۆن و پیس و
پۆخڵ بوو بهاڵم جێگهی تایبهت به راوهستانی به سهیاره بوو .لهوه سهرم سوڕما که
خانویهکی الکێشهیی له بهردهمما قوت بۆوه ،به تابلۆیهکی شینی نیۆن لێی نوسرابوو
(قاوهخانهکهی دووره ڕێ) به تهکیهوه سێ ماشینی ترم بینی راوهستابوون "،دڵنیام
ئهوان لهو رێگهیهوه نههاتوون که منی پیاداهاتوم چونکه لهم سهعاتهی دواییدا که من
له رێگه بووم هیچ کهسێکی ترم نهدیت ،که ئهوه شتێکی باشه" له دڵ خۆمدا وتم.
"هیوادارم ئهوان بزانن ئێره کوێیه و چۆنیش بتوانم لێره دهربازبم".

قایشی خۆبهسنهوهکهم له خۆم کردهوه و له ماشێنهکهم هاتمه دهر ،شان و قۆڵم
ههمووی رهق ببون ،کهمێک بهمال و ئهو الدا بامدان و ئینجا بهرهو دهروازهی چوونه
ژوورهوهکه رۆیشتم.
ئاسمان تاریک بوو ،تهنها خهرمانهی مانگ و درهوشانهوهی ئهستێرهکان نهبێ که
رۆشناییان دهدا به شهوهکه.
ههر ئهوهندهی دهرگاکهم کردهوه دهنگی زهنگێکی بچوک هات وهک ئهوهی بڵێت
کهسێک هاته ژوورهوه .سهرم سوڕما لهوهی بۆن و بهرامهیهکی خۆش هات به بهر
لوتمدا ،ئهو دهم زانیم چهندهم برسیه .نهمزانی ئهو بۆنه خۆشه له کوێوه دێت بهاڵم دام
نابوو به قهد سێ نهفهر داوای خواردن بکهم ئیتر چی ئهبێ با ببێت.

چوار~
له ناو چێشتخانهکهدا ههستت دهکرد بۆنی چێشتی قهدیمی دێت .له ناوهڕاستدا،
فوارهیهکی رهنگاورهنگ ههبوو ،به دهوریدا ریزێک کورسی ،پشتی رهنگ سوریان
لهسهر دانرابوو ،لهبهردهمیشیاندا بهرمێزێکی سپی و تهنک ههبوو .له الی
پهنجهرهکانیش ،ههندێ مێزی خڕ ههبوون که ههر یهکهیان به چهند کورسیهک ئهڵقه
درابوو .لهسهر ههر مێزێکیش خوێدانێک  ،قوتویهکی بچوکی پڕ بیبهری تفت و تیژ،
دهفرێک له شهکر و سوراحیهکی گچکه له شیر ههبوو که دیار بوو بۆ تێکردنه ناو
قاوهوه بهکاردههات .دهغیلهیهک ،که له نزیکیهوه راگیرهیهکی دارینی چاکهت و پاڵتۆ
ههڵواسین ههبوو ،لهسهر مێزێکی بچوک له الی دهرگای سهرهکیهوه ههبوو.
جێگهیهکی ئاوها زۆر خۆشه لهگهڵ کۆمهڵی هاوڕێدا بۆ کاتێکی زۆر لێی دانیشی ،بهاڵم
به داخهوه من هیچ یهکێک له برادهرهکانم لهگهڵدا نیه لێره.
کچێکی بهردهست لهگهڵ جووتێک میواندا لهسهر مێزهکهی ئهوسهر قسهی دهکرد .به
بزهیهکهوه سهیری کردم و وتی " ،فهرموو ،ههر جێیهک حهزت پێیه دهتوانی لێی
دانیشی ".زۆر ویستم بهسهر ئهو پهشێوی و نائارامیهدا زاڵ بم که له ماوهی چوار
سهعاتی رابردوودا حوکمی ههموو گیانمی دهکرد تاکو باقی خهندهکهی بدهمهوه .لهو

کاتهی ویستم لهسهر یهکێک لهو کورسیه قهدیفه سوورانهی دهوری مێزهکهی الی
دهرگاکهوه دانیشم ،دیقهتی ئهوهمدا ئهو کورسیانه چهند نوێن .به ههر چواردهوری
خۆمدا روانیم ،له دڵی خۆمدا گوتم " ههموو شتهکانی ئێره تازهن".
به خۆمم گوت " ،لهوانهیه خاوهنی ئهم چێشتخانه و قاوهخانهیه چاوهڕێی ئهوه بکات
ئهم شوێنه له ماوهیهکی کهمدا ببێته شارێکی گهوره .رازاندنهوهی بینایهکی ئاوها لهم
دووره دهسته ههر به هیوایهکی ئاوهاوه بنیات نراوه ".لهم خهیاڵ و کهڵکهڵهی کڕین و
فرۆشتنی خانوو زهویهدا بووم دهنگێک رایچڵهکاندم " ،بهخێر بێیت ".دهنگی
کچهبهردهستهکه بوو ،بهردهوام بوو و گوتی؛ " ناوم (کهیسی)یه .ئهم کاته باش".
"کاتی خۆشتان باش ،ناوم (جۆن)ه .بهاڵم کهمێک لهوهدهچێ رێگهم ون کردبێ".
به زهردهیهکی تاڵهوه وهاڵمی دامهوه گوتی " :به دڵنیاییهوه تۆ رێت ههڵه کردووه".
هێنده به سووربونهوه قسهکهی کرد وهک ئهوهی بڵێی من ناوم (ونبوو)ه نهک جۆن.
" جۆن ،تۆ بۆچی لێرهیت؟" کهیسی پرسیاری کرد " .به تهمای شوێنێک بووم بچم بۆی،
بهاڵم توشی ههندێ گرفت بووم .ویستم لێیان دهربازبم کهچی ئهوان به تهواوی
گومیان کردم له نێو خۆیاندا .لهو پرۆسهیهدا لهگهڵ ئهوهی خهریک بوو گاز له
ماشینهکهم دهبڕا وهخت بوو بمرم له برسانیشدا ".لهم کاتانهی ئهم گلهیی و
گازندهییهی خۆم لهو دۆخه نالهباره دهردهبڕی کهیسی ههمان زهردهی تاڵی بۆ
کردمهوه و گوتی " ،ئهزانی چی؟ من دهتوانم یهک شتت به دڵنیاییهوه بۆ بکهم ئهویش
ئهوهیه خهمی برێتییهکهت نهبێ؛ بۆ ئهوانی تریش ئهوا دوایی قسهی لێدهکهین".
خۆراکنامهیهک ،له الی دهروازهی هاتنه ژوورهکهوه که لهگهڵ چهند دانهیهکی تردا له
دوو توێی لیڤێکسێکدا بوو ،بۆی هێنام ودایه دهستم .به هۆی رۆشنایی گڵۆپهکهوه بوو
یان له ماندوێتی مێشک و چاوهکانی منهوه بوو ،سوور بووم لسهر ئهوهی که ئهو
پهڕاوهی ئهو ویستی بمداتێ وامزانی توایهوه و دروست بۆیهوه .پهڕاوی خۆراکنامهکه
بوو دانرا له سهر مێزهکه .له دڵی خۆمداس گوتی " ،لهوهدهچێ به راستی ماندووبم".
کهیسی دهفتهرێکی بچوکی له ناو گیرفانی دهرهێناو گوتی " تا ئهوهندهی تۆ خهریکی
خۆراکنامهکه دهبیت بۆ من شتێکت بۆ نههێنم بۆ خواردنهوه؟" داوای گاڵسێک ئاوم
کرد ،کهیسی چوو بیانهێنێت.
بڕیاربوو رۆژهکهم به پێی بهرنامه داڕێژراوێکی خۆم بچوو بایاته پێشهوه ،بهاڵم دیاره
دوور له ئیرادهی خۆم شکڵی گرت .یهکهمین شت ،داهاژووتنی ماشین بۆ چهند

سهعاتێک به بێ هیچ ئهنجامێک .دووهم ،گیرسانهوهم لهم قاوهخانه دووره دهسته،
ئینجا بزهی تاڵی خانمی گارسۆن .خۆراکنامهکهم گرت به دهستهوه و سهیری
بهرگهکهی پێشهوهیهیم کرد.
له سهری سهرهوه نوسرابوو " بهخێر بێی بۆ (بۆچی ئهم قاوهخانهیه؟)" له خواری
خوارهوهش نووسرابوو " بهرلهوهی داوای خواردن بکهیت ،تکایه لهگهڵ
کارمهندهکانماندا راوێژ بکه تا بزانی تۆ لێره چ کاتێکی پڕ بایهخ بهسهر دهبهیت ".لهو
کاتهی ویستم پهڕهی خۆراکنامهکه ههڵبدهمهوه به خۆمم گوت " ،ئومێد دهکهم ماناکهی
ئهوهبێت که خواردنێکی باشتر داوا بکهیت بۆ خواردن".
له دوو توێی پهڕاوی ئاشنامهکهدا ،لیستێکی ئاسایی خواردن رێکخرا بوو .نانی بهیانی
له سهروی دهسته چهپهوه به ناو دانرابوو؛ ساندویچهکان له خوار ئهمانهوه بوو.مهزه
و زهاڵته له سهروی دهسته راستهوه دانرابوون؛ خواردنی ژهمه سهرهکیهکانیش له
خوار ئهمانهوه دانرابوو.
سهرسوڕمان لهوهوه هات کاتێک تهماشای دوا بهرگی ئاشنامهکهم کرد ،سێ رستهی
پرسیاری نوسرابوو ،له خوارهوهشیان ئهم دێره نوسرابوو" :تا ئهوهندهی چاوهڕێیت،
بیرێکی وردیان لێ بکهرهوه ".سێ پرسیارهکه ئهمانه بوون:
تۆ بۆ لێرهی؟
له مردن دهترسیت؟
ئایا مهرامهکانت بهدیهاتوون؟
وهک چۆن به خێرایی الپهڕهیهکی وهرزشی له رۆژنامهیهکدا ههڵدهدهیتهوه به پهله
خۆمم گوت " ،بێگومان نهخێر ".خهریک بوو دووباره بچمهوه بهسهر سێ پرسیارهکهدا،
کهیسی هاتهوه لهگهڵ گاڵسه ئاوهکهی داوام کردبوو .پێی گوتم " ،ههموو شتێکت به
باشی له خۆراکنامهکهدا ببینیهوه؟" پهڕاوی خواردنهکهم کردهوه و به پهنجه ئاماژهم بۆ
جۆری قاوهیهک کرد ،گوتم
" ئهمه یهعنی چی؟" ئاوها وهاڵمی دامهوه:
"ئۆه ،ههموو کهسێک دێته ئێره داوای روونکردنهوهی ئهو ناوهمان لێ دهکات .له
حهقیقهتدا ،ئهوه ههر به ناوی خودی قاوهخانهکهوه بانگ دهکرێت ( قاوهی قاوهخانهی
هۆ)یه .نوکه بفهرموو چی دهخوازی با بۆت بهێنم؟"

له راسیدا ،هێشتا خۆم حازر نهکردبوو چیم دهوێ .تهنانهت وهخت بوو دهستم بگهێنمه
چاکهتهکهم و یهکسهر بهجێی بهێڵم .ههستی کرد شوێنهکه ناحهزه و جیاوازیهکی
سهیری لهگهڵ چێشتخانهی تردا ههیه که به الی منهوه به رووه خراپهکهی دابوو.،.
گوتم " ،ببوره کهیسی .تۆزێ کاتی زیاترم دهوێت تاکو بتوانم داواکاریهکهم دیاری
بکهم".
وهاڵمی دامهوه " بهسهرچاو .دوای چهند خولهکێکی تر دهگهڕێمهوه بۆالت تا بزانم چی
دهخۆیت".

پێنج~
سهیری کهیسی م دهکرد که چووهوه بۆ الی دوو مشتهریهکهی تر .ههر که گیشته
ئهوێ یهکسهر دهستیان کرد به گفتوگۆ .قسه و باسهکان ههرچیهک بن دیاره باشن
چونکه ههر سێکیان زهردهخهنه بهرامبهر یهکدی دهکهن و پێدهخهنن لهگهڵ یهکتردا.
لهبهر لێوهوه گوتیم' " دیاره ئهم شوێنه خراپ نیه وهک من وامزانی .با ههندێ له
ئاوهکهیان بخۆمهوه".
سهرنجم گهڕایهوه به الی ئاشنامهکهدا ،لهگهڵ خۆم پهیڤیم و گوتم " ،ههر چهنده هیچ
شتێکی خراپ رووی نهداوه تا ئێستا بهاڵم ههر ههست دهکهم شوێنهکه کهمێک ناحهزه؛
بهس هیچ چارهیهکی ترم نیه ،خهریکه گازم لێ دهبڕێ ،به درێژایی ئهو دوو سهد
میلهی هاتووم جێگهیهکی ترم شک نهبرد تا تۆزێ خواردنم لێی دهست بکهوێت".
ئهم شتانه کهمێک ئارامی کردمهوه .کاتێک کهیسی م بینی دوانهکهی بهجێهێشت و
بهرهو مهتبهخهکه ملی نا و به دوو قاپی گچکهڵهی حهلوای شلک و رێواسهوه هاتهوه
بۆ الیان ،دوو دڵیهکهم به تهواوی رهوایهوهچونکه زۆر حهزم به حهلوای شلک و
رێواسه و چهند ساڵێک دهبێ دهمم بهری نهکهوتووه .حاڵی بووم که خۆیان لێره ئهو
حهلوایه دروست دهکهن ،بۆیه ئهمه زێدهتر پاڵی پێوه نام بمێنمهوه لێره بۆ ماوهیهک.
پرسیاره غهریبهکان له الیهکهوه ،بڕگهکانی خواردنهکان له الیهکهوه ،باش بوون.
بڕیارمدا بهلهمێک قاوهڵتی داوا بکهم ههرچهنده کاتی ئاسایی و گشتی قاوهڵتی نهبوو.

کهیسی هێشتا لهگهڵ دوانهکهدا دانیشتووه و قسان دهکات .سهیری پشتی
خۆراکنامهکهم کردهوه بۆ ئهو پرسیاری یهکهمهی کرابوو:
تۆ بۆچی لێرهیت؟
باشه ئهمه پرسیارێکی غهریب نیه له موشتهری ناو رێستوران بکرێت .تۆ بڵێی ئهوه
نهزانن بۆچی کهسێک دێته ناو چێشتخانهوه؟ ئایا خهڵک گهر بۆ نان خواردن و قاوه
خواردنهوه نهبێ بۆچی دێنه ئێره؟ نهمتوانی به تهواوی له مانای پرسیارهکه تێ بگهم.
تۆ بۆچی لێرهی؟
گهڕانهوهی کهیسی بۆ الم پهتی بیرکردنهوهی بچڕیم .پرسیاری لێکردم:
" ئاماده بووی؟" خهریک بوو به بهڵێ وهاڵم بدهمهوه ،بهاڵم یهکسهر نیگام چووه بان
ئهو رستهیهی دهڵێت لهو کاتانهی خهریکی ههڵبژاردنی خواردنهکهت دهبیت ،لهگهڵ
کارمهندهکانماندا راوێژ بکه تا بزانی بههای کاتهکهی تۆ لێره چیه .پێم گوت " ،بهڵێ
ئاماده بووم "،بهاڵم ئیشارهتم به رستهکه کرد و گوتم " ،مهبهستی سهرهکی لهمه چیه
گهر بمهوێت ئاخافتنی لهبارهوه بکهم".
دیسانهوه خهندهیهکی کردهوه و وهاڵمی دایهوه " ،ئۆو ،ئهوه ".ئهمجارهیان حهزم به
خهندهکهی کرد .بهردهوام بوو له قسهکانی و وتی " ،به درێژایی چهندان ساڵێکه ئێمه
دیقهتمان داوه ،دوای ئهوهی خهڵک دێنه ئێره بۆ بهسهربردنی کاتێک دێنه ئێره ههست
دهکهن جیاوازیهک رووی داوه له ژیانیاندا .جا بۆیه لهگهڵیاندا ههوڵ دهدهین
پرسیارهکهیان بۆ سانا بکهینهوه له ئاستێکی فراواندا لهوهی تۆ بۆچی لێرهی ،بۆچی
لهم قاوهخانهیهی؟ به ئهزمونهوه .لهگهڵیاندا بیروڕا دهگۆڕینهوه لهوهی چاوهڕوانی چی
لهم پرسیاره دهکهن .ئایا به تهواوی دهتوانن مانای رهسهنێتی ئهم پرسیاره لێک
بدهنهوه؟"
لهم کاتهدا به تهواوی واقم وڕما .دڵنیا نهبووم ئایا ئێمه لهبارهی خواردنهوه ،له بارهی
ئهزمونی موشتهریهوه که دێتهوه بۆ رێستورانتهکه یاخود لهبارهی شتێکی ترهوه.
کهیسی گوتی " :ئهگهر حهز دهکهی داخوازیهکهی دهبهم بۆ ئاش لێنهرهکه ،لهوانهیه ئهو
باشتر لێت تێ بگات".
" بێگومان ".به سهرسوڕمانێکی زیاترهوه وهاڵمهکهم دایهوه .بهردهوام بووم و گوتم" ،
لهگهڵ ئهوهی دهزانم کاتی قاوهڵتی نیه بهاڵم حهز دهکهم بهلهمێک له نانی بهیانی داوا
بکهم .ئایا ئهمه ئهستهم نیه؟"
" ئهمهیه که تۆ دهتوێت؟" کهیسی گوتی.
" بهڵێ ئهمهیه" من گوتم.

کهیسی قسهکهی لهدهم وهرگرتمهوه ،گوتی " ،من دڵنیام ئهمه نابێته گرفت ،به تایبهتی
له کاتی بهیانی نزیکتر بووینهتهوه وهک له ژهمی ئێواره".
سهیری کاژێرهکهی دهستمم کرد سهعات دهونیوی شهو بوو .گوتم " ،خۆشترین شت
ئهوهیه بیر له شتهکان بکهیتهوه".
کهیسی زهردهیهکی کرد و وتی " ،زۆر یارمهتیدهربێت گهر بێتوو ههندێ کات سهیری
شتهکان بکهیت له چهند روانگهیهکهوه".
داواکهی نوسیم و له الم رۆیی .دیقهتم دا بهرهو الی ژووری خوارنگهکه چوو ،تێبینی
لهسهر خۆراکنامهکهم نووسی و لهبهردهم پهنجهرهی داواکردنی خواردنهکه پهڕاوهکهی
به جێهێشت به جۆرێک تا ئهوهی ژوورهوه بزانێ موشتهری داوای ههیه.

شهش~

کاتێک کهیسی لهو پهنجهرهیهی داواکاری خواردنی لێدهکرێت بۆ مشتهری ،بۆ یهکهم
جات کابرایهکم دیت له ناو ژووری خواردن دروستکردنهکه .کهوچکێکی دارینی کهمێک
گهورهی بهدهستهوه بوو ،دیار بوو ئهمه ئهو کهسهیه خاوهنی ئهم شوێنه بێت .کاتێک
کهیسی گهیشته بهردهم پهنجهرهکه ،شتێکی چرپاند به گوێی کابرادا .منیش رێک
تهماشام دهکردن ،کابرا سهیرێکی کردم و لهگهڵ نیوه پێکهنینێکدا دهستێکی ساڵوی بۆ
راوهشاندم .منیش القرتهیهکم بۆ کردهوه و دهستم بۆ راوهشاندهوه و وهک ئهوهی پێی
بڵێم ئهم کرداره بێ ماناییه چیه چونکه له هیچ قاوهخانهیهکدا لهسهر شتی وا
رانههاتووم.
کهیسی و کابراکه چهند دهقهیهک پێکهوه قسهیان کرد ،پاشان کهیسی داواکهی منی
خسته نێو گیرهیهکی بازنهیی مزراح ئاساوه که لهبهردهم پهنجهرهکهدا بوو تاکو کاری
خواردنهکه بچێته پێشێ ،ئینجا کهیسی ههنگاوی نا بێتهوه بۆالی مێزهکهی من .بینیم
کابراکه گیره بازنهییهکهی خوالندهوه و داواکهی منی له پێش خۆی دانا و بۆ دوو سێ
چرکه سهیری کرد و ئینجا بردی بۆ ناو خواردنگهکه لهگهڵ خۆیدا.

ههمدیس نگام چوویهوه سهر پشتی خۆراکنامهکه .خهریکی دووباره خوێندنهوهی
پرسیاری (تۆ بۆ لێرهیت؟) بووم کهیسی هاتهوه بۆ الم و لهسهر کورسیهکهی
بهرامبهرم دانیشت.
گوتی  " :ئهو کابرایه ناوی (مایک)ه ،ئهم شوێنه هی ئهوه و ههر خۆیشی ههموو
خواردنهکان دروست دهکات .گوتی دێم بۆ الی ههر ئهوهندهی دهرفهتێکم بۆ رێک
بکهوێت .دهربارهی داواکهت قسهم لهگهڵدا کرد وتی ئهو ههمووه زۆره بهاڵم تۆ
لهوانهیه پێت بخورێت".
گوتم  " :ئهوه بۆخۆی جۆرێکه له کارهکه و خزمهتکردنی مشتهری".
" بێگومان" به خهندهیهک وهاڵمی دامهوه " با بچینه سهر ئهو خاڵه" ئاماژهی به دیوی
پێشهوهی خۆراکنامهکه کرد ،ئهو دێڕهی که دهڵێ (تا ئهوهندهی خواردنهکهت بۆ ئاماده
دهبێت دهتوانیت راوێژ لهگهڵ کارمهندهکانماندا بکهیت).
پێم سهیر بوو ئهو چۆن دهزانێت من عهوداڵی تێگهیشتن له پرسیارهکان و دێڕهکانی
تری ئاشنامهکه بووم ،بهس خۆم واتێنهگهیاند که من ئاوها سهرم سوڕماوه لێی.
پێم گوت " ،مهبهستت چیه؟"
" زۆر ئاسانه گهر بێتوو زۆر ئاڵۆزی نهکهی ".کهیسی گوتی .بهردهوام بوو " وه ئهگهر
بێتوو یهک پیتێکی لێ بگۆڕی ئهوا مانای شتهکان لهگهڵ خۆیدا دهگۆڕێ".
گوتم " :مانای شتهکان لهگهڵ خۆیدا دهگۆڕێ؟ کام جۆر له شت؟ وهک ئهوهی من
ناتوانم لێره نان بخۆم ،یان ،دهبێ شتێکی تر داواکهم؟"
" نهخێر ".کهیسی گوتی ،بهردهوام بوو له قسهکانی بهاڵم شتهکان الی ئهو زۆر حاڵهتی
جدی وهرگرت ،وتی " شتی زۆر گهوره".
زۆر نهکهوتمه سهر و گوێالکی قسهکانی ،بهاڵم رۆشن بوو که ئهو گاڵته ناکات .پێم
وت:
" من زۆر به تهواوی لێت تێ ناگهم".
کهیسی دووباره ئیشارهی به خۆراکنامهکه کرد و گوتی " ،ئهگهر پرسیارهکه بگۆڕی و
خواستت بێت نهبیت به شتێک ئهوا له کهسێکی تری بکه ،له بری ئهوه گهر هاتوو ئهو
پرسیارهت له خۆت کرد ئهوا تۆ چیدی ئهو کهسه نابیت که پێش پرسیارهکه ههبوویت".
وڕ بووم بهو وتانه .چیدی من ئهو کهسه نابم؟ ئهوه مانای چ دهگهێنێ؟ ئهمه چ
شوێنێکه منی لێم؟ له پڕێکدا خۆم له بهردهم لێواری کهندهاڵنێکی مهزندا بینیهوه .دڵنیا
نهبووم ئایا ئهمه مانای ئاراستهیهکه بهرهو مردن یاخود بهختیاریهکی ههتاههتایی.
" بهڵێ جۆرێکه لهوه ،بهاڵم زۆر به خهستیش نا ".کهیسی به خهندهیهکهوه ئهمهی گوت.

ویستم پێی بڵێم باشه تۆ چۆن زانیت من ئاوها بیرم لێکردهوه ،کهیسی لهسهر
ئاخاوتنهکهی رۆیی " ،رێم بده با پێت بڵێم چۆن به بێ ئهوهی ههنگاوی کردهیی بۆ
بنێیت .پرسیاری یهکهم بخوێنهرهوه لهسهر ئاشنامهکه ،بهاڵم به جیا لهوانی تر
بیخوێنهرهوه ههر وهک چۆن به چاوخشانێک سهردێڕی ههواڵهکانی رۆژنامهیهک تهی
دهکهی".
سهرم خوارکردهوه و سهیری پرسیارهکهم کرد به تهنها کهچی له پڕدا ئهو پرسیاره
(تۆ بۆچی لێرهیت؟) نهمابوو که پێشتر دهمخوێندهوه .ئێستا ئاوها دهیخوێنمهوه ( ئایا
من بۆچی لێرهم؟)
ههر ئهوهندهی له خوێندنهوهکهی تهواو بووم کهچی گۆڕایهوه و بۆوه به ههمان
پرسیاری پێشوو (تۆ بۆچی لێرهیت؟)
" ئهوه چی بوو روویدا؟" هاوارم کرد " .ئایا خۆراکنامهکهت لێم گۆڕی؟ چۆن ئهوهت
کرد؟"
کهیسی وتی " ،جۆن .لهوه ئهچێ تۆ ئامادهیی ئهوهت تیا نهبێت وهاڵمی ئهو پرسیاره
بدهیتهوه".
من ههر به هاواره وتم " ،مهبهستت له چیه؟ چۆن ئهوهت کرد ،چۆن توانیت ئاشنامهکه
بگۆڕی؟"
ههنوکه من به تهواوی شڵهژام لهوهی ئهوه چی بوو روویدا .ویستم خۆم کۆ بکهمهوه
تا به تهواوی له شتهکان تێ بگهم .دیار بوو کهیسی کهوانی له حاڵهتهکهم گرتبووم،
پرسیارێکی کرد:
" جۆن .دیتت چ ئاڵوگۆڕێک بهسهر دهقی خۆراکنامهکهدا هات؟"
" بێگومان .شتێک بوو که ئهوهی یهکهم جار خوێندمهوه له دووه جاردا گۆڕا بهوهی
ئێسته لهبهردهستم دایه .ئاخر بۆچی و چۆن روویدا؟" من وتم.
کهیسی خۆراکنامهکهی لهبهردهممدا رێکخستهوه و ئاماژهی به خوارهوهی کرد که
نووسرابوو ( تا ئهوهندهی چاوهڕیی خواردنهکهت دهکهیت ...هتد) و گوتی " ههر ئاوها
جۆن .ئهو پرسیارهی تۆ دیت ،لهگهڵ ئهمهیان جیاوازه"-
قسهکانم پێ بڕی " ئهوهی که گوتم (بۆچی من لێرهم؟)"
" بهڵێ .ئهوه پرسیارێک نیه که به خێرایی بهسهریا گوزهرکهی .چاوخشاندن پیایدا تهنها
شتێکه بهاڵم کاتێک دهچیته ئهودیو چاوپێداخشانهوه ئهوکاته حهقیقهتی ئهو پرسیارهت
بۆ دهردهکهوێت ،جیهانه تایبهتهکهی خودت دهگۆڕێ .ئهزانم تۆزێک دژواره ،بۆیه ئهو
پهیامهمان له سهر بهرگی سهرهکی خۆراکنامهکه نووسیوه".

حهوت~


که خۆم ئاوها دهدیت له ناخهوه بهم حاڵهی خۆم پێدهکهنیم .له قاوهخانهیهکی دووره
ڕێ ،کات نیوهی شهوه ،ناشزانم ناوچهکه کوێیه .گوێ له پهیامێک بگره که له
خۆراکنامهی بهردهم مشتهری دایه و یارمهتی گوڕینی جیهانی میوانهکان دهدات! ئهمه
چ ئێوارهیهک بوو له ناو چێشتخانهیهکدا دهستی پێکرد بۆ گیانی من.
" دهبینیت "،کهیسی بهردهام بوو " کاتێ پرسیار دهکهی و به دوای وهاڵمهکهدا دهگهڕێی
ئهوه بهشێکه له بوونت .تهنها لهوهدا خۆت دهدۆزیهوه که له بهیانیهوه له خهو
ههڵدهستیت دهست بکه به پرسیار کردن ،رۆژانه و به بهردهوامی به شهوقی
پرسیارکردن خانهکانی مێشکت رۆشن بکهرهوه .لهوانهیه ههمویانت نهیهنهوه یاد بهاڵم
له خهویشدا بیریان لێدهکهوێتهوه .وهکو دهروازهیهک وایه ،ههر ئهوهندهی کردتهوه
خۆی بانگت دهکا .ههر تهنها ئهو جارهشه ،که کرایهوه ئیتر داخستنی گهلێک گرانه".
له ههوڵی ئهوهدابووم هۆش به بهرخۆمدا بهێنمهوه و لهو پرسیاره (تۆ بۆچی لێرهی؟)
تێ بگهم که نهمدهزانی ئهوهنده قوڵ و من به ئاسانی تێم پهڕاند که یهکهم جار دیم .له
قسهکانی کهیسی دا بۆم دهرکهوت که بنهڕهتی ئهو پرسیاره لهوهدا نیه تۆ بۆچی لهم
قاوهخانهیهدای.
لهم بیرکردنهوهیهدا بووم کهیسی پێی بڕیم و گوتی " ،ئهوه دروسته .مهسهلهکه تهنیا
قاوهخانهکه نیه ،بهڵکو پرسیارکردنه له بوونی کهسێک به مانا فراوانیهکهی".
پشتم دایهوه به کورسیهکهمدا ،وڕ و کاس ببوم ،به سهرسوڕمانهوه گوتم " ،ئهمه چ
شوێنێکه منی لێم؟"
تهماشایهکی کهیسی م کرد ،وتم  " :ئهمانه شتی زۆر بهدوومن".
دهمویست هزری پهرپهرتم کۆ بکهمهوه ،بهوردهوام بووم " ،ئهوهی تۆ فهرمووت که
رۆژانه و به بهردهوامی به شهوقی پرسیارکردن خانهکانی مێشکت رۆشن بکهرهوه،
راسته .من دڵنیانیم لهوهی بۆ شتێکی ناحهز بووه کهسێک ئهم پرسیاره له خۆی بکات.
من ههرگیز ئهم پرسیارهم له خۆم نهکردووه و حاڵیشم باش بووه".
کهیسی خۆراکنامهکهی لهسهر مێزهکه دانا ،وتی " ئایا تۆ؟ ...تۆ به راستی باشیت؟".

وشهی " باش"ی به باری هاوڕێیهتی و کهمێک به مهکرهوه بهکارهێنا وهک ئهوهی پاڵم
پێوه بنێت پێناسهی وشهکهی بۆ بکهم ،بهاڵم خۆی بهردهوامی پێدا " زۆر خهڵک ههیه
باشن .بهس ههندێ ههن له سهروی (باش)شهوه دهگهڕێن به دوای شت گهلێکی تردا
که زۆر بهرز و مهزنن".
منیش به گاڵتهجاڕییهکهوه وتم " ،ئینجا دین بۆ ئهم قاوهخانه دووره رێ یه؟"
به نهرمیهک و دهنگێکی هێواشهوه وهاڵمی دایهوه " ،بهڵێ ههندێکیان وا دهکهن .وهک
چۆن تۆ ههنوکه لێرهی".
تۆزێک گهڕامه دواوه .نهمزانی چلۆن وهاڵمی پرسیارهکهی بدهمهوه .تهئکید نهبووم من
لێره چی ئهکهم ،بگره دڵنیا نهبووم لهوهش ئاخۆ ئهم جێگهیهی من بۆی هاتووم چییه".
ئهگهر راستگۆ بم لهگهڵ خۆمدا ،دان بهوهدا دهنێم که تاکو ئێستا ههر ژیاوم و بهس،
وه ههرگیز ئهوه تێ رانهماوم له ژیان .ژیان زۆر خراپ نهبووه .بهڵی زۆر جاران
پهستی و بێزاری تێدا بووه بهتایبهت لهم ئیمڕۆدا .بهاڵم کاری باشم ههبووه و هاوڕیی
ئازیزشم ههبووه .ژیانم خراپ نهبووه و تا بڵێی باش بووه.
من هێشتا ،له گهڵ هزری خۆمدا دێم و دهچم و ناتوانم شتهکان به تهواوی و روونی
ببینم.
" ههر ئهم ههستهیه وا له مرۆ دهکات ئهو پرسیاره له خۆی بکات که له بهردهمتدایه".
کهیسی گوتی.
متقم لێ بڕا .نهک تهنیا لهبهر ئهوهی ئهو ههمدیسان مێشکی خوێندمهوه ،بهڵکو ههست
کردنم بهو تهنیاییه که ئێسته تێیدام توشی شڵهژانی کردم .سهرسام بووم بهوهی که
درک پێکردنهکانی ئهو ههمووی راست بێت .بڕیارمدا پهرێشانیهکهم بۆ چهند خولهکێک
بخهمهالوه و ههڵ بدهم باشتر له قسهکانی کهیسی بکۆڵمهوه.
" کهیسی ،دهتوانی زۆرتر لهسهر پرسیارهکه بڕۆی؟" به نزمیهکهوه پێم گوت.
" بهسهر چاو .وهک گوتم پرسیارکردن دهروازهکهت له زۆر رووهوه بۆ دهکاتهوه؛
وهک عهقڵی کهسهکه ،روحی ،ههر شتێکت تۆ به خهیاڵ و دڵتا بێت .پرسیارهکردن
ههمیشه له پێشی پێشهوه ژیانی ئهو کهسهدا دهبێت تا له بوونی خۆی تێدهگات".
" دهتهوێ بڵێی کهسێک گهر یهک جار ئهو پرسیاره (من بۆچی لێرهم؟) له خۆی بکات
ئیدی ناتوانێ وهالی بخات؟"

" نا نا ئهوه مهبهستهم نیه .ههندێ کهس تهنها چاوی پێدا دهخشێنێ و تهنانهت
لهوانهیشه بینێت ،بهس دوایی له بیری دهکهن .بهاڵم بۆ ئهو کهسانهی که پرسیارهکه
حهیرانی دهکا و دهیهوێت به راست مینهی تێگهیشتنهکهی بکات ،ئهوه زۆر ئهسهتهمه
خۆیانی لێ وێڵ بکهن".
" باشه گهر کهسێک پرسیارهکهی کرد و وهاڵمهکهی دهستکهوت ،ئهو کاته چی دهبێت؟"
من لێم پرسی.
" ئهوه خهبهرێکی تازهیه و لهوانهشه ملمالنێیهکی تازه بێنێته ئاراوه ".به خهندهیهکهوه
کهیسی وهاڵمی دایهوه.
" وهک پێشتر ئاماژهم پیدا گهر بێتوو کهسێک لهو مینهی پرسیارکردنهدا وهاڵمی چنگ
کهوت؟"
کهیسی وتی " ،گهر کهسێک وهاڵمهکهی گیر کهوت ئهوا هێزێکی چوونیهک لهوێدا
دهردهکهوێت .تۆ سهیرکه ،کاتێک کهسانێک زانیتیان بۆ لێرهن ،بۆ ههن ،هۆکهی چیه
ئهوان بۆچی و چۆن دهژین ،ئهوا دهیانهوێت له هۆکاری (بهدهستهێنانهکان) بگهن.
مهسهلهکه ئاوهایه ،گریمان لهسهر نهخشهیهک به پیتی (ئێکس) شوێنی گهنجینهیهک
دیاری کراوه ،کاتێک تۆ پیتی (ئێکس)هکه دهبینی ناتوانی ئیهمالی بکهی .ئهستهمه خۆت
له گێلی بدهیی و دوای نهکهویت .لهم حاڵهتهی ئێمهدا ئهوهیه گهر کهسێک زانیتی بۆچی
لێرهیه  ،جگه له ئاستی هزریدا له رووی دهروونی و جهستهیشهوه زۆر بۆی زهحمهت
دهبێت گهر بێتوو نهکهوێته دوای هۆکاری بهدهسهێنانهکان"
دووباره پاڵم دایهوه به کورسیهکهمدا و ویستم بکهومه سهر رهوتی ئهو قسانهی
کهیسی دهیانکات .وتم؛
" کهواته ،ههندێ شت وا لێ دهکات خراپ بن .ههر وهک پێشتر گوتم ،کهسێک لهوانهیه
الی باش بێت ئهو پرسیاره ههرگیز له خۆی نهکات .وهک چۆن هاتوون ئاوها بهڕێی
بکهن و خۆیان له گێلی بدهن ،ئهگهر دهربڕینهکهم دروست بێت".
کهیسی سهیرێکی کردم " ههندێ کهس ئهوهیان ههڵبژاردووه .ئهوه شتێکه ههر کهسێک،
کاتێک دهگاته ئهو پنته ،دهبێت بڕیاری خۆی بدات".
هێشتا ههر دڵنیا نیم لهوهی چ بکهم ،چ بڵێم و چۆن بیری لێ بکهمهوه ،وتم " ئهم
شتانهی تۆ دهیڵێیت زۆر گهورهن زهحمهته من بتوانم بهرهو روویان ببمهوه".

" هیوادارم ههر (بهرهو روویان نهبیتهوه) بهڵکو لهوه زیاتر بیان ده بهر رووناکی و
راستیهکانیان لهسهر ههڵماڵه ".کهیسی وهاڵمی دایهوه و بهردهام بوو " دهزانی تۆ ئێستا
چۆن ههستی خۆت دهربڕی؟ ئهوه شتێک نیه پێت وترابێ یاخود بیسهپێنن بهسهرت دا،
ههچ کاتێکیش بڕیار بدهی لێی رابکهی ئهوه ئارهزووی خۆته ،بڕیاری تهنها له دهستی
خۆتدایه و بهس".
کهیسی لهسهر مێزهکه و ههستا و گوتی " ،ههر بهدهم ئهم قسهکردنانهی خۆمانهوه با
بچم خهبهرێکی خواردنه تایبهتهکهت بپرسم".
من به تهواوی له بیرم چوبۆوه چیم داوا کردووه .ئێستا ئهو هێنایهوه یادم ،به هێمنی
کهوتمهوه سهر ئهوهی ئایا ئهوه من نهبووم له برسانا خۆم کرد بهم چێشتخانهیهدا.

ههشت~

عهقڵم وهک خهڕهکی لێ هاتبوو .تهماشایهکی خۆراکنامهکهم کردهوه و یهکهم
پرسیارهکهم خوێندهوه.
تۆ بۆچی لێرهی؟
ئێستا که دهیخوێنمهوه مانایهکی زۆر جیاوازتری ههیه وهک یهکهم جار خوێندمهوه.
دهموێ رێک ئهو وشانه بهێنمهوه یادم که تۆزێک پێش ئێسته کهیسی دهیوتن "
مهسهلهکه تهنیا قاوهخانهکه نیه ،بهڵکو پرسیارکردنه له بوونی کهسێک به مانا
گشتیهکهی ".له ئاستێکدا به تهواوی شتێکم بۆ روون نهبۆیهوه.ههستی کرد شتێک پاڵم
پێوه دهنێت پرسیارێک بکهم ،ئهو پرسیارهی بهری دهمێک لهسهر ئاشنامهکه بهر دیدهم
کهوت کاتێک کهیسی قسهی دهکرد .دێتوه بیرم چی بوو.
من بۆچی لێرهم؟
ههروهها لێدوانهکهی کهیسی شم دێتهوه یاد له بارهی پهل و پۆ هاویشتنی زیاتر که
بههۆی ئهو پرسیارهوه دێنه ئاراوه.

" ئهمه شتێکی شێتانهیه ".به خۆم گوت و لهگهڵیدا چاوهکانم ههڵگڵۆفی " ئهوهی من
پێویستیم پیی بوو کهمێ خواردن ،ههندێ بهنزین و شوێنێک بۆ قون بادان .من چیم
داوه لهم ههموو بیرکردنهوه و لێکدانهوهی ئهم شتانه".
نیوهی گاڵسه ئاوهکهم خواردهوه ،لهو کاتهی خهریک بوو دامدهنایهوه ،مایک به
سوراحیهکی پڕ له ئاوهوه له بهردهم مێزهم راوستابوو ،گوتی،
" دهخوازیت بۆت پڕ بکهمهوه .لهوهدهچێ پێویستیت به ئاوی زیاتر ههبێت".
لوتفهکهیم قبوڵ کرد و گاڵسهکهی بۆ پڕ کردمهوه له ئاو .وتی " ناوم مایک" ه
منیش گوتم " ،خۆشحاڵم به ناسینت مایک .منیش ناوم جۆن" ه ههستامه سهرپێ و
تهوقهیهکهمان بهیهکهوه کرد.
" چۆنی جۆن باشیت؟ که هاتم بۆ الت دیار بوو غهرقی بیرکردنهوهیهکی قوڵ ببویت".
" بهڵێ شتێکی لهو بابهته ".من گوتم و ئینجا دانیشتمهوه " کهیسی تێکستی بهرگی
پێشهوهی خۆراکنامهکهی بۆ روون کردمهوه ،بهاڵم هێشتا ههر لێکی دهدهمهوه و
بزانم هیچ شتێک دهبهخشێ بۆ من".
کاتێک قسهکانم تهواو کرد وام ههست کرد مایک ئاگای لهوه نیه من و کهیسی چ
گفتوگۆیهکمان کردووه .تهنانهت وام دانا که ئهو تهنها خاوهن شوێنهکهیه و ئهرکی
کهیسی یه پرسیارهکانی سهر خۆراکنامهکه بۆ مشتهری رۆشن بکاتهوه .کهچی مایک
بۆ چرکهیهک رانهوهستا و یهکسهر گوتی،
"بهڵێ ،ئهوه قورسترینیانهههر کهسه و به جۆرێک لێی دهڕوانێ .ههندێک وهک منداڵ
پاک و پیسی بۆ دهکهن .بهاڵم ئهوانهی باڵقن یا گهورهترن ،قهد شێر و خهتی وهها
ناکهن .شتێکی سهیره ،ها".
وام دانا بوو تا ئهوهندهی کهیسی دێتهوه ،ههندێ پرسیار و کلکه پرسیاری تر قوت
بکهمهوه سهبارهت به ئاشنامهکه ،بهاڵم دیاره مایک درکی ئهوهی کردووه که من چۆن
بیر دهکهمهوه ،بۆیه ههر پرسیارێک له مێشکمدا ههیه با لهمی بکهم.
" مایک .کهیسی بۆی روون کردمهوه که پهل و پۆ هاویشتنی ئهو پرسیاره بهنده به
بهرجهستهیی کهسێتی کهسهکانهوه کاتێ ئهو پرسیاره دهبینن ".ئینجا ئاماژهم به
پرسیارهکهی ناو خۆراکنامهکه کرد و گوتمهوه " بهاڵم پێم سهیره دوای ئهمه چی
دهکهن ؟"

مایک نیگایهکی له خۆراکنامهکه کرد و وتی "،مهبهستت دوای پرسیارکردنهکهیه ،یان،
دوای دۆزینهوهی وهاڵمهکهیه؟"
بۆ چهند ساتێک متقم لێ بڕا لهو کاتهی له خهیاڵی بیرکردنهوهی پرسیارهکهی دابووم،
گوتم،
" رهنگ بێ ههردووکیان .من و کهیسی زۆر رۆنهچوینه نێو وردهکاریهکهیهوه یاخود
چی دهکهن کاتێک وهاڵمهکه بزانن .کهیسی تهنها روونی کردهوه چی دهبێ گهر جارێک
بزانن".
" ئهوهندهی بگهڕێتهوه بهوهی چۆن وهاڵمهکه دهدۆزنهوه ئهوا به پێی جیاوازی
کهسهکان دهبێ چهند رێچکهیهک ههبن بۆ کارکردن لهم بارهیهوه .ههر یهک له ئێمه ال
ژیان نزیک دهبینهوه به پێی رێچکهی خۆی .دهتوانم پێت بڵێم چهند کهسێکی
میکانیکی که من دهیانناسم وهاڵمهکهیان دۆزیهوه".
خهریک بوو وهاڵم بدهمهوه بهاڵم دانم به خۆمدا گرت و بێدهنگیم لێکرد بۆ ماوهیهک .به
المهوه سهخت بوو بهوه بڕوا بکهم چونکه خودی پرسیارکردنهکه زۆر قورسه ئاخۆ
دهبێ وهاڵمهکهی چۆن بێت".
" ئهوه راسته ".مایک گوتی " .بهو چهند تیئۆرییهی کهیسی بۆی شیکردیتهوه".
توشی سهرسوڕمانێک تازهتر هاتم لهوهی ئهمیش وهک کهیسی دهزانێ من چی له دڵ
و مێشکمدایه پێش ئهوهی بیانخهمه بهردهم.
تیامابووم ،حهزم دهکرد وهک ئهو کهسانهی پێش من لێره بوونه ،شتی زۆرتر فێر بم.
دوای ئهم ویستنه ،ههر دڵنیا نهبووم دهتوانم پرسیارهکه بکهم یان نا .وتی پێی،
" مایک ،ئهی لهبارهی باشهکهی ترهوه ،کهسێک چی بکات دوای ئهوهی وهاڵمی
پرسیارهکهی چنگ کهوت؟"
مایک سوکه خهندهکیهکی کرد " ،ئهزانی چی ،وهاڵمی ئهمهت دهدهمهوه بهاڵم جارێ با
بچم تهماشایهکی خواردنهکهت بکهم بزانم به چی گهیشتووه" دوای چهند خولهکێک به
کۆمهڵێ قاپهوه هاتهوه ،وتم
" ئهوه ههمووی هی منه؟"
سهیره تا ئێستا به تهواوی له ههموو جۆره خواردنهکانی ناو ئاشنامهکهم نهڕوانی
کهچی ئهو ههمووهم داوا کردووه.

" بێگومان ،ئهوه هی تۆیه .قاپێک قاوهڵتی به کۆی ههموو شتهکانیهوه :هێلکه و پهنیر و
سهوزه ،نانی گهرم و برژاو ،گۆشت و سهوزهی تێکهڵ کراو بهسهر یهکدا ،پسکیتی
بهرچایی ،پارچه تهنکی گۆشتی سوورهکراو ،شلکێنه و میوهی تازه بابهت".
به چواردهوری خۆمدا روانیم وتم بهڵکو دوو سێ کهسی تر لهو ناوهبن بهشداریم
لهگهڵدا بکهن.
مایک هێشتا تهواو نهبوو بوو گوتی،
" ههر وهک زیاده خزمهتێکیش ،خۆمان ئهمانهم بۆ داناوی :جهالتین بۆ سهر نانه
برژاوهکه ،دۆشاو بۆ شلکێنهکه ،ههنگوین لهگهڵ پسکیتهکه ،و ههروهها زهالتهیهکی
تایبهتیش .من خۆشحاڵم که جهنابت بهو شێوهیه برسیته".
" ئهی کهسی تر نیه لهم ناوه برسی بێت؟" من وتم.
" چیه ،سهیره بهالتهوه ،جۆن؟ ههندێ جار مرۆ خۆی نازانێت ئایا چهند ئامادهیی بۆ
شتێک تێدایه ".مایک ئهمهی گوت و ههموویانی لهسهر مێزهکه دانا " جۆن .تا ئهوهندهی
تۆ خهریکی نان خواردنهکهت دهبیت .من دهچم بۆ الی ئهو دوانهی ئهوسهر .دوایی
دێمهوه بۆ الت قسهکانمان تهواو دهکهین ئهگهر پێت خۆش بێت".
" به دڵنیاییهوه ".وهاڵمم دایهوه کاتێک من ههر له قاپهکانی بهردهمی خۆم دهڕوانی.
سهیرم کردن و گوتم،
" کێشهیهک نیه ،چی بکهم".

نۆ~
دهستم کرد به راونانی خواردن لهسهر مێزهکهم .ئهوهندهی خهریکی نوک لێدان لهم
قاپ و ئهو قاپ بووم تا جێژهکانیان تاقی بکهمهوه ،کهیسی هات بۆ الم.
" جۆن .نوکه کهیفت چۆنه".
پهنجهی دۆشاو مژهم بۆ بهرزکردهوه ،که ئهو پهنجهیه رهمزێکی جیهانیه بۆ
تاقیکردنهوهی خواردن به تایبهت شلهمهنیهکان .گوتم؛

" زیاد له پێویست دهمم پڕکردووه ،که بۆ کهسێکی ئهستهمه ئاوها نان بخوات ،لهگهڵ
ئهوهشدا خهریکی بیرکردنهوهم و داڵغهم له الی قسهکانه .جا بۆیه یهک چرکه بووهسته
تکایه ".دوای چهند چرکهیهک ئاسایی بوومهوه بۆ وهاڵمدانهوه ،گوتم،
" باشم ،زۆر باشم .تا بڵێی خواردنێکی به لهزهته".
" لهوه دهچێ ئێسته کهمێک حاڵت باشتر بێت".
"بهڵێ له حالهتێک باشتردام ".ئهو نائارامیانهی به لێشاو رووی تێم کردبوو پێش ئهوهی
بێمه ئێره خهریکه بهرهو کاڵ بوونهوه دهچێت .له راستیدا تێڕامانم له پرسیارهکه (تۆ
بۆچی لیرهی؟) و ئهو گفتوگۆ به بهرههمهی بههۆیهوه هاته کایهوه ،ههموو شتێکی
تری له الم کردووهته الوهکی .تهنانهت ئهو ههموو خواردنهش گهر بخۆم لهوانهیه بێ
تاقهتم نهکات.
" حهز دهکهی به تهنها نان بخۆی یان هاودهمێکت لهگهڵدابێ؟ ".کهیسی وتی.
" هاودهم" به خۆشیهکهوه وتم " بێگومان حهزدهکهم هاودهمێک لهگهڵمدا دانیشێ .له
راستیشدا ،ئارهزوو دهکهم له باس و خواسهکهی پێشترمان بهردهوام بین .من هێشتا
ههر وڕم سهبارهت به ههندێ شت".
" چیتر دهخوازی بیخهینه بهر رۆشنایی قسهباس ".کهیسی وتی.
" ههر له بابهت ئهو پرسیارهی نێو خۆراکنامهکهوه .کاتێک کهسانێک پرسیار له خۆیان
بکهن بۆچی لێرهن ،و هۆکارهکهشیان دۆزییهوه که بۆچی لێرهن،دهتوانن چی بکهن بهو
زانیارییهی دهیزانن ".من پێم گوت.
کهیسی کهمێک وهستا و گوتی " ،یهکهمین شت ،دهتوانن ههر شتێکی پێ بکهن که
خۆیان مهبهستیان بێت .ئهوان ئاشکرایان کردووه و موڵکی خۆیانه .ههموو ماف و
رهوایهکی رههایان ههیه چۆن دهیڵێن و چۆن بهکاری دههێنن".
نهختێک بیرم له قسهکانی کردهوه و پێم وت،
" گریمان کهسانێک خواستیانه لهو هۆیه حاڵی بن که بۆچی لێرهن ، ،بهاڵم دهیانهوێت
باشترین رێگه بدۆزنهوه بۆ بهدهستهێنانی ئهو هۆیه .پرسیارهکه ئهمهیه ،چۆن بتوانن
ئهمه بکهن؟ "

سهرنجێکم دا له کهیسی و له سیمایدا نیشانهی ئهوهم بهدیکرد که ئهو وهاڵمهکه
دهزانێ بهاڵم چاوهڕێی ئهوه دهکا من خۆم لێکی بدهمهوه و لێی حاڵی بم .دوای کهمێک
کهیسی گوتی،
" ئهوه ،شتێکی تایبهتی یه و پهیوهسته به ئاستی خودی کهسهکه خۆیهوه".
سهیرێکم کرد و وتم،
" ئاماژه پێدانێک لهو بارهیهوه؟"
کهیسی گوتی " ،پێدهچێ هێنانهوهی نمونهیهک یارمهتیدهر بێت .گریمان تۆ له کاتهکانی
دهستبهتاڵی خۆتدا حهز دهکهی نیگار بکێشی .به چی كڵێشهیهک دهتوێت تابلۆیهک
بکێشی؟"
تۆزێک وهستام و گوتم،
"نازانم .لهوانهیه بکهوێته سهر ئهوهی چ کڵێشهیهک من دهمهوێت لهو کاتهدا بهکاری
بهێنم .کهیفی خۆمه ههر شێوازێک حهزم پێی بێت لهو دهمهدا ".لێرهدا وهستام و
چاوهڕێی لێدوانی کهیسی م دهکرد بهاڵم هیچ خهبهر نهبوو بۆیه خۆم بهردهوام بووم،
" ئاوها به ئاسانی ...کاتێک کهسێک زانیتی بۆچی لێرهیه ،ههموو شتێک دهکهن تهنها بۆ
ئهوهی بگهنه بهدهستهێنانی هۆیهکه .وا نیه؟"
کاتێک ئاوها دهئاخاوتم خۆشیهک به ههموو گیامندا تێپهڕی دهکرد .وهک ئهوهی شتێکی
دهگمهن و گرنگم دۆزیبێتهوه و جهستهم رایبگهێنێ .دیار بوو قسهکانم زۆر ساده و
ساکار بوون ،زهحمهت بوون زۆر راستیان لێ ههڵوهرێ .بهالم ههر گوتم و ههموو
شتێکیش دهڵێم و دهکهم بۆ ئهوهی له گهڕان و زانینی به دوای ئهو گریمانهی هۆیه
بێبهش نهبم.
" باشه من لێرهم بۆ ئهوهی یارمهتی خهڵک بدهم .درێغی نهکردن له یارمهتیدانی خهڵک
پێناسهی بوونی من دیاری ناکات؟" به گهشیهکهوه ئهمهم وت .بۆ گهرمترکردنی مشت
و مڕهکهمان .کهیسی زوو وهاڵمهکهی له دهمم وهرگرتهوه و گوتی،
" ئهوه دروسته .ئهگهر کۆمهکی تۆ بۆ خهلک لهوهدایه باری تهندروستیان باش بکهی،
بیکه .گهر دهتهوێ بااڵخانهی بهرز بۆ النهوازن له ناوچهکهی خۆتدا دروست بکهی،
بیکه .تهنانهت ئهگهر توانیت عهرز و حاڵیان بۆ بنوسی و ئهوه به یارمهتیهک دابنێن،
بیکه".
مێشکم خهڕهکی رێسایهوه .له گشت ژیانمدا هێنده توشی وروژاندنی هزر نهبوومه
وهک لهم نێوهدا تێی کهوتوم .زۆربهی کاتهکانی پێشووتری زندهگیم بریتی بووه له

وهاڵمدانهوه به ههندێ هۆکاری تر وهک :کێشهی خێزانی ،گرفتی کهلتووری و
بیروبۆچوبی جیاوازی خهڵکی .بهاڵم ئهمهی نوکه شتێکه زۆر جیاوازه .گوتم،
" باشه گهر من ئهم گریمانهیهم بۆ به ملیۆنێر کردنی خۆم بهکارهێنا؟"
" کهواته بیکه مادامهکی باوهڕت به بوونی خۆت ههیه و پێت وایه پێناسهی بوونی تۆ
لهوهدایه ببیت به ملیۆنێر ،ئهگهر دهشزانیت ئهمه پێویستی به تێکهاڵوبوونی
ملیۆنهرهکان ههیه ،بیکه .تهنانهی گهر دهتوێت کار بکهی تا ملیۆنێ دۆالر کۆ
دهکهیتهوه ،بیکه؛ ههر وهک چۆن بهری ماوهیهک له نمونهکاندا باسکرا ،ههڵبژاردن الی
کهسهکان خۆیانه".
" ببی به ملیۆنێر .گوێ لێ بوون لهم وشهیه زۆر خۆشه ".من وتم به شۆڕ و
شهوقێکهوه " لهوانهیه ماشینی نوێ بکڕم ،لهوانهیه دوو خانوو بکڕم".
کهیسی به دهنگێکی هێمنهوه گوتی،
" لهبهر ئهمانهیه تۆ دهتوێ بزانی بۆچی لێرهی؟"
پرسیارهکهی مێشک و جهستهمی تهزاند ،وتم
" نازانم".
کهیسی گوتی " ،من و مایک ههندێ ئهکرۆنیم*مان ههیه بهکاری دههێنین پهیوهندی بهو
پرسیارانهوه ههیه که به کورتی و پوختی لهسهر خۆراکنامهکه نوسیومانه.
(ئهکرۆنیم:کورتهی چهند ووشهیهکه له پیتی یهکهمی وشهکان پێکدێت .وهرگێڕ)
تهماشایهکی خوارهوهی ئاشنامهکهم کرد و کهوتمهوه خوێندنهوهی پرسیارهکه:
تۆ بۆ لێرهی؟
کاتێک کهسانێک هۆی ئهوه دهزانن بۆ لێرهن ،پێناسی خۆیان له هاوکێشهیهکدا ئاوها
دهکهن :مهبهست له بوونمان چیه؟ له ژیانی رۆژانهی خۆیاندا بهرهبهره یهکێک ،دوان،
ده ،بیست یان سهد دهدۆزنهوه وهک خۆیان تا به دوای ئهوهدا بگهڕێن بهدهستهێنانی
(مهرام لهم بوونهیان چیه) .دهتوانن ئهوه بکهن .زۆربهی مشتهریهکانی ئێمه
زیندووتری بهڵگهن بۆ ئهمه ،ههموو بوارێکیان له مینهکردن تاودا تاکو گهیشتن بهوهی
نیاز لهم بوونه چیه".
من پرسیم " ،ئهی کهمترین ئهو مشتهرییانهتان که نهیانتوانی لهو هاوکێشهیه بگهن؟"
" زۆر شت دهکهن بۆ ئهوهی پێی بگهن ".کهیسی وتی.
کهیسی نهختێک راوهستا ،بازێکم دایه ناو بیرکردنهوهکانی ناو مێشکم و گوتم،

" زۆر شت دهکهن له کاتێکدا لهوانهیه ئهو شتانه بهشێک نهبن له دهستهواژهی
(مهبهست له بوونیان چیه)"
کهیسی بزهیهکی گرت و درکی کرد که گهیشتن به کۆتاییهکی ئاوها دهبێ خۆم به تهنها
بیگهمێ .وتم،
" کهیسی ،یهگهر پرسیارێک له خۆم بکهم ،و له ئاکامدا له (نیاز له بوون چیه)
تێگهیشتم ،ئایا چۆن فێربم چ شتیک یارمهتیم دهدا تا پێی بگهم؟ لهوانهیه ئهو شته
خهڵک بێت ،سهفهرکردن ،چاالکی نواندن ،ئهزمون وهرگرتن ،و ههر شتێک لهم بابهتانه.
وابزانم کهمێک قهڵهباڵهغم کرد؟
کهیسی به پرسیارێک وهاڵمی دامهوه .له سهرهتاوه خۆم ئاماده کرد بۆ تێبینی
وهرگرتن چونکه ئهو ههر به پرسیار جواب دهداتهوه .وتی،
" جۆن .گریمان تۆ قهرارت گرت (مهبهست له بوونی خۆت چیه) له دروستکردنی
ماشیندا دهخهیته گهڕ و بڕیارت دا لهوهی که تۆ دهتهوێت گریمانهی بوون خۆت لهوێدا
دهست کهوێ .ئایا چی دهکهی؟"
تۆزێک وهستام و گوتم،
" دهبێ پهڕاوێکی زۆر لهسهر سهیاره دروستکردن پهیدا بکهم ،لهوانهشه سهردانی
شوێنی سهیاره دروستکردنیش بکهم ،پهیوهندی لهگهڵ ئهو کهسانهدا دهگرم که
شارهزاییان له ئیش و کاری ماشێندا ههیه و ئاموژگاریهکان وهردهگرم .ههر کاتێکیش
ئاماده بووم له ههموو بوارێکدا ئهوا دهست بهکار دهبم".
" ههر له یهک جێگهدا خۆت قهیس دهدهی؟" کهیسی وتی.
وتمهوه " نهخێر ،گهر بمهوێ بزانم چۆن ماشێن دروست بکهم ،دهبێ سهردانی چهند
جێگایهکی ماشینکاری له جیهاندا بکهم .نامهوێت تهنها له یهک ڕێگهوه فێری شت ببم.
پێم وایه ،بۆ وهاڵمی پرسیارهکهی خۆم ،کهسهکه دهبێ زۆر شت فێر بێت بههۆی
گوڕانی زیاتر و بهدهستهێنانی دهسکهوتی زێدهتر بۆ ئهوهی بگا به مهرامی هۆی
بوونیی لهم جیهانه".
" تۆ حاسڵت کرد ".کهیسی گوتی " .ئێمه ههموومان دهست کورتین بهم ئهزمون و
زانیارییهی ئێستامانهوه .گرنگتری ووشه (ئێستا)یه .ئهوهی ئێمه دهربارهی مێژووی
جیهان دهیزانین ،له ئێستهدا له ههر کات زیاتر ،ههر یهک له ئێمه ،دهبێ به دوای
تهقینهوهی زانیارییهکاندا بین له بارهی خهڵک و کهلتور و ئهزمونه جیهانیهکانهوه".

کهیسی ههر بهردهوام بوو " ئێمه له دهمێکدا له ههوڵداین رێیهک بۆ بهجێهاتنی
(مهبهست له بوونمان چیه) بدۆزینهوه ،دهستکورتیمان لهمڕۆدا زۆر کهمه له کارکردن
بۆ نزیک بوونهوهی ئهو ئامانجه ،ئهو دهستکورتیانه خۆمان سهپاندومانه بهسهر
خۆماندا".
" تۆ راست دهکهی ".من گوتم " ،دیاره من هێشتاش ناتوانم سوود لهو نزیک بوونهوهیه
وهربگرم به تهواوی .کاتێک بیر لهوه دهکهمهوه چۆن کاتهکانی رۆژانهم ببهمه سهر،
کهچی ههموو رۆژێ ههر یهک شت دووباره دهبنهوه".
" بۆچی ئاوها؟" ئهو پرسیاری کرد.
سهیرێک خۆراکنامهکهم کرد
تۆ بۆ لێرهی؟
" پێدهچێ لهبهر ئهوهبێ که وهاڵمی ئهم پرسیاره نازانم ".من وتم لهو ساتهشدا ئاماژهم
بۆ ئاشنامهکهم کرد " .به بێ زانینێکی فراوان (بۆ من لێرهم) و دهمهوێ چی بکهم ،من
به جۆرێک له جۆرهکان ههر وادهزانم دهبێ ئهوه بکهم که زۆربهی خهڵک دهیکهن".
کهیسی ،دووباره کردیهوه به پرسیار و گوتی،
" له دنیا دیدهیی تۆدا ،ئهوه دهکهی که (زۆربهی خهڵک) دهیکهن ،ئایا ئهو خهڵکه
دهتوانێ یارمهتیت بدات به گهیشتن به (ئامانج له بوونی تۆ چیه)؟"

ده~


پرسیارهکهی کهیسی وای لێکردم غارغارێن بکهوێته ناو مێشکمهوه .ئایا ئهوه بکهی
وهک زۆربهی خهڵک دهیکا کۆمهک دهکات به گهیشتن به (نیاز له بوونی چیه؟) پێش
ئهوهی بتوانم وهاڵم بدهمهوه ،کهیسی دهستی کردهوه به قسهکردن،
" جۆن .ئایا قهد کیسهڵی دهریایی سهوزت دیوه؟"
" کیسهڵی دهریایی؟" به سهرسوڕمانێکهوه وتم.

" بهڵێ .کیسهلی دهریایی بهتایبهت کیسهڵی دهریایی گهورهی سهوز لهگهڵ پهڕه و
پهڵهی سهوز به بان سهریهوه".
" گهر درۆم نهکردبێ وابزانم یهک جار به وێنه دیومه .بهاڵم بۆ؟" من پێم وت.
" لهوانهیه به التهوه غهریب بێت ".کهیسی دهستی پێکرد " له کیسهڵی دهریایی گورهی
سهوزهوه یهکێک له گرنگترین دهرسهکانی ژیان فێر بووم له بارهی ئهوهی چی شتێک
ههڵدهبژێری بۆ ههر رۆژێک که دهتهوێ بیکهی".
" کیسهڵهکه چی پێت وت؟" ئهم پرسیاره به خهندهیهکی ژاکاوهوه کرد چونکه ههر زوو
زانیم خهنده کردنهکهم ئاسایی نهبوو.
" پێخهنیناویه ،ها ".کهیسی خهندهکهی بۆ فڕێ دامهوه و گوتی " شتێکی وهها تایبهتی
پێ نهوتم ،بهاڵم مامۆستاێتی کردم له بهنرخترین وانه و مامهڵهدا .له کهنار دهریای
دوورگهی هاوایی * ( دوورگهیهکی گهشتیاریه له واڵته یهکگرتووهکانی ئهمریکا –
وهرگێڕ) مهلهم دهکرد له ژێر ئاودا ،رۆژێکی تا بڵێی دڵگیر بوو .له ژێر تهنکه دهریایهکی
ئهو رۆژه دڵگیرهدا مارماسی و ههشتهپێم دیت که یهکهمجار بوو بیان بینم .ههروهها
به ههزاران ههزار ماسی رهنگاڵهیی ههبوون ،نمایشی ههموو جۆره رهنگێکیان دهکرد،
ههر له رهنگی شینی تۆخی نیۆنی ئاسمانیهوه تا دهگات به سووری قهترانی.
نزیکهی سهد پێیهک له کهنارهوه دوور بووم ،له تهنکهی ئاوهکهدا مهلهم دهکرد ،بهسهر
ورده کۆمهڵه بهردێکی ژێر دهریاکهدا دهمڕوانی ،کاتێک بهالی راستدا الم کردهوه
کیسهڵێکی گهورهی سهوزم دیت به مهلهکردن بهرهو رووم دێت .ئهوه یهکهمین جار
بوو شتی وهها له دهرهوه به چاوی خۆم ببینم .ئهو ساته زۆر شهیدایی بوو .به پهله
هاتمه سهر رووی ئاوهکه و به چاویلکه مهلهوانیهکهم سهیری ژیر ئاوهکهم کردهوه و
کهوتمه رۆشن کردنهوهی ئاوهکهی بهرچاوم تا بتوانم به روونی بیبینم.
کیسهڵهکه رێک به ژێر جهستهمدا رهت بوو لهو ساتهی من ویستم سهیری خوارهوه
بکهم .ههر ئاوها مامهوه تا توانیم تهماشام کرد ،بهختم ههبوو چونکه ئهو زۆر به
خاوی مهلهی دهکرد .ههندێ جار به قاچهکانی سهوڵی لێدهدا و ههندێ کهڕهتی تریش
سهر ئاوهکه دهکهوت ،نهمدهتوانی رێکا و رێک لهگهڵیدا بڕۆم و تێی بڕوانم .پێالوی
قاچه ماسیم له پێدا بوو که هێزی زیاتری پێدام بۆ مهلهکردنی به گوژم به ناو
ئاوهکهدا ،ئهو ههر به باشی دهڕۆیی و زۆر له من دوورکهوتهوه .ههر بهردهوام تا
بیگهمی بهاڵم دوای ده دهقه لێم بزر بوو .ماندوو و بێ ئومێد بووم لهوهی نهمتوانی
هاوشانی کیسهڵێک مهله بکهم یان بگهمه کیسهڵیک له مهله کردندا ،گهڕامهوه قهراغ
ئاوهکه و هاتمهوه کهنار دهریاکه.

رۆژی داهاتوو گهڕامهوه بۆ ههمان شوێن به هیوای بینینی کیسهڵی زۆرتر .به
دڵنیاییهوه زیاتر له سی خولهک به قهراغ لمی ئاوهکهدا سوڕامهوه و چوومهوه ناو
ئاوهکهوه ،له ناچاریدا کهوتمهوه تهماشاکردنی پۆلێک له ماسی خنجیالنهی شین و
زهرد و دیتنی یهک کیسهڵێکی دهریایی تر .سهیرم کرد بۆ ماوهیهک تا ئهوهندهی
سهوڵی لێدهدا بهالی (شیالن)*ێکدا (شیالن ئهو گیانهوهره دهریاییهیه که شیالن/
مهرجان دروست دهکات – وهرگێڕ) ههوڵمدا دوای بکهوم تا له قهراغ ئاوهکهیه.
ههمدیسان ،بۆم دهرکهوت که توانای ئهوهم نیه فریای مهلهکردنهکهی بکهوم .که به
تهواوی ههستم کرد من فریای ناکهوم به سوکی هاتمه سهر رووی ئاوهکه و کهوتمه
تێڕوانینی .ئا لهو ساتهدا ،له کیسهڵهکهوه فێری گرنگترین وانهکانی ژیان بووم".
کهیسی له ئاخاوتن کهوت .دوای تۆزێک پێم وت،
" کهیسی ،چۆن لێرهدا چیرۆکهکه تهواو بوو .ئاخر ئهو چی فێر کردی؟"
لێی روانیم و بزهیهکی گرت و گوتی،
" وامزانی تۆ لهوانهی باوهڕت بهوه نهبێ کیسهڵی دهریایی بتوانێ شتێکت پێ بڵێ".
منیش به بزهیهکهوه وتم،
" هێشتا ههر گومانم له بهشێ (پێ بڵێ) کهی ههیه ،بهاڵم وهک ئهوهی چیرۆکهکه
بهردهوام بوو ،وا خهریکه بڕوا دهکهم به فێر بوونی وانهی ئهستهمی بوون .ئهی دوای
ئهوه چی تر ههیه؟"
کهیسی دهستی پێکردهوه " ،لهو دهمهی سهرئاوهکه کهوتم ،ههستم کرد که کیسهڵهکه
جوڵهی خۆی به جوڵهی ئاوهکهوه گرێ دهدا .کاتێک شهپۆلهکان بهرهو کهنار دهڕۆن،
کیسهڵهکه خۆی دهخاته سهر رووی ئاوهکه و به قاچهکانی سهوڵ لێدهدا تهنها بۆ
ئهوهی جێگهکهی خۆی له دهست نهدات ،کاتێکیش شهپۆلهکان دهگهڕێنهوه ناو زهریا
ئهم خێراتر سهوڵ لێدهدا .کهواته ئهم جوڵهی ئاوهکه به قازانجی خۆی بهکاردههێنێ.
کیسهڵ هرگیز شهڕی شهپۆلهکان ناکات .بگره له جیاتی ئهوه بهکاریان دههێنێت .هۆی
ئهوهش که من نهمتوانی فریای کیسهڵهکه بکهوم ئهوه بوو که من ههموو کاتهکه ههر
سهوڵم لێدهدا ئیتر نهمدهزانی شهپۆل چۆن دێت و چۆن دهڕوات .یهکهم جار باش بوو
توانیم لهگهڵیا ههڵ بکهم ،تهنانهت ههندێ جار سهوڵهکانم خاودهکردهوه ،بهاڵم راستی
هۆیهکه ئهوه بوو که من شهڕم لهگهڵ ئهو شهپۆالنهدا دهکرد که دههاتن .ئهوه مانای
ئهوه بوو که من وزهی زیاترم نهبوو چونکه نهمدهزانی چۆن سوود له ئاوهکه
وهربگرم.

تا ئهوهندهی شهپۆلهکان دههاتن و دهڕۆیشتن من شهکهت تر دهبووم .کیسهڵهکه بۆ
جوڵهی خۆی سوودی له جوڵهی ئاوهکه وهردهگرت بۆیه ئهو دهیتوانی پهلهتر له من
مهله بکات".
" کهیسی" من وتم " رێزم ئهو چیرۆکی کیسهڵه ههیه"......
کهیسی پێی بڕیم و وتی " چیرۆکی کیسهڵی دهریایی سهوز "،به خهندهیهکهوه.
" وایه ،چیرۆکی کیسهڵی دهریایی سهوز .رێزم ههیه بۆ ئهو چیرۆکی کیسهڵی
دهرسیایی سهوزه به تایبهت که من زۆر حهزم به زهریایه ،بهاڵم قورسه بۆم تێبگهم
ئهمه چۆن پهیوهندی بهوهوه ههیه که خهڵک رێگهیهک بدۆزنهوه بۆ ئهوهی رۆژهکانی
خۆیانی پێ بهڕی بکهن".
" ههروهها ئومێدێک زۆرم بۆت خواست ".کهیسی ههمدیس به خهندهیهکهوه ئهمهی
وت.
" باشه ،باش "،من وهاڵمم دایهوه " .یهک دهقه بوارم پێ بده" هات به مێشکمدا بێمهوه
سهر ئاخاوتنهکهی پێش ئهم چیرۆکه ،ئینجا دهست به قسان کرد " ،تۆ پێشتر گوتت
گهر کهسانێک زانیتیان بۆ لێرهن -دهزانن (مهبهست له بوونیان چیه) -ئهو دهم دهتوانن
کاتهکانی خۆیانی بۆ تهرخان بکهن تاکو دهگهن به ئامانجهکهی .ههروهها تۆ گوتت
ئهوانهی نازانن (مهبهست له بوونیان چیه) کاتهکانی خۆیان به زۆر شتهوه بهسهر
دهبهن .ڵیرهوه ئهوه ههڵدههێنجێنم ئهو شتانهی کاتهکانی خۆیانی تێدا خهرج دهکهن،
شتگهلێکن کۆمهک ناکات بهوهی به دوای بتوانن (نیاز له بوونیان چیه) بهدهستبهێنن".
" لهوهدهچێ کارکردنهکه زوو رهنگ بداتهوه ،وابزانم دهتوانم پێشبینی ئهوه بکهم که
چی لهو سهری کۆاڵنهکه ههیه ".کهیسی گوتی.
" بهڵێ تۆ دهتوانی "،من گوتم ،و خهندهیهکم کرد سهبارهت ئهو تۆزه فشهیهی" .
وابزانم،کیسهڵهکه  -کیسهڵی دهریایی سهوز -فێری کردیت که تۆ لهگهڵ ئاوازی
شهپۆلهکاندا نهبووی و زۆرێک له وزهی خۆت به فیڕۆدا.گهر دهرفهتێکی تری ئاوهات
بۆ رێ بکهوێتهوه ئهوا چیتر کاتی زۆری بۆ به فیڕۆ نادهیت".
" زۆر جوانه ".کهیسی وتی " .ههروهها سوپاسی ئهوهت دهکهم که دهستهواژهی ،
کیسهڵی دهریایی سهوز،ت له بری ،کیسهڵ ،به تهنها ناوبرد ".خۆ ئهوه کردی به راست،
من له دڵی خۆمدا وتم.
کهیسی بهردهوام بوو " به راستی ئهوه مهزنترین کات بوو له ژیانی مندا .به دڵنیایهوه
یهکێک بوو لهو ساته دهگمهنانهی که کاتێک مرۆڤ به شتێکی جوان و خۆش سهرسام
دهبێت وشهی (ئاه) به کاردههێنێت ،بۆ منیش ئهوه به دهگمهنترین ساتی ژیانم بوو که
تێیدا بڵێم (ئاه).

ههموو رۆژێ خهڵک ههوڵ دهدهن رازیت بکهن که کاتیان بپ تهرخان بکهیت و وزهیان
بۆ به خهرج بدهی .بیر لهو ههموو نامه و فالیهرانه*( کاغهزی پڕوپاگهندهی
ههمهچهشنه) بکهرهوه که رۆژانه و ههفتانه بۆت دێت ،ئهگهر بێتوو بهشداری له ههموو
چاالکیهک ،کڕین و فرۆشتنێک ،خزمهگوزاریهکانیاندا بکهیت ئهوا هیچ کاتێکت بۆ
سهربهستی خۆت بۆ نامێنێتهوه .ئهمه تهنها پۆسته .وهره تهلهفزیۆنیش بخهره بانی،
پیشاندانی رێستورانتهکان ،جێگهی گهشتوگوزارهکان.... ،هتد
گهر به پێی ئهمانه بڕۆی کاتێک خۆت دهبینیهوه ئهو شتانه دهکهیت که زۆربهی خهڵک
دهیکهن ،یاخود ئهوان دهیانهوێت بیکهی.
بهههرحاڵ ،کاتێک گهڕامهوهبۆ کهنار دهریا ،دوای ئهوهی له دووهم رۆژدا بۆ جاری
دووهم کیسهڵم دیت چاوهکانم تێر بوون له بینین .لهسهر پارچه بهڕهکهم دانیشتم و
دهستم کرد به نووسین له دهفتهری یادنامهکهمدا .ههستێکم ال دروست بوو له ژیانمدا،،
شهپۆله هاتووهکان ههموو ئهو خهڵک ،چاالکی و شتانه دروست دهکات که ههوڵ
دهدهن کاتهکانت و تێبینیهکانت و وزهت بۆ خۆیان ببهن نهک ببنه هاوکارێک بۆ گهڕان
به دوای (مهبهست له بوونمان چیه)
شهپۆله رۆیشتووهکان خهڵک و چاالکی و شتهکانن که وام لێدهکهن به مهرامی خۆم
بگهم لهوهی مهبهست له بوونی من چیه لێره .لهبهرئهوه ،ئهو کاته زۆر و وزه
زیادهیهی به خهسارمدا له شهپۆله هاتووهکاندا ،کهمترم به خهساردا له شهپۆله
رۆیشتووهکان لهو جارهدا.
کاتێک بیر لهو وێنهیه دهکهمهوه له زهینی خۆمدا ،به راستی دهمخاته بهردهم روانگهی
جیاجیاوه .یهکبینه بژارهی دهکهم چهند 'سهوڵ'م لێدا ،به چ مهرام و هۆیهک".
" زۆر به تام و چێژ بوو "،من وتم.بههۆی رهنگدانهوهی چیرۆکهکهی ئهو ،وه چۆن
کاتهکانی رۆژانهم بهسهر دهبهم ،وتم " نوکه تێدهگهم چ مامۆستاییهک کرایت لهسهر
دهستی کیسهڵی سهوزی دهریا".
کهیسی لهسهر مێزهکه راسا .وتی " وابزانم له نان خواردنهکهشتم کرد .بۆچی من
بهجێت نههێڵم تا نان خواردنهکهت تهواو بکهیت و دوای نهختێ تر دهگهڕێمهوه الت
بزانم الی تۆوه چۆن دهگوزهرێ".
" کهیسی ،پێش ئهوهی بڕۆی ،دهتوانم ئهو قهڵهمه و پارچه کاغهزێکت بۆ ماوهیهک به
قهرز لێ وهربگرم ؟"

" بهوپهڕی دڵنیاییهوه "،پێنوسهکهی له بهرسینهی کردهوه و الپهڕهیهکیشی له پهرتوکه
بچوکهکهی دهستی ،که داواکانی موشتهری تێدا دهنووسی ،لێکردهوه و ههردووکیانی
لهسهر مێزهکه دانا.
" وهاڵمهکان سهرسامت دهکهن ".به چاوداگرتنێکهوه ئهمهی گوت و رۆیشت.
" چۆن دهزانیت؟ "..دهستم کردهوه به پرسیار کردن ،بهاڵم ئهو پێش وهخته له نیوهی
رێ بوو بۆ الی ژووری خواردن دروستکردنهکه.
دهستم کرد به نوسینی ههندێ سهرهقهڵهم.
تێکڕای چاوهڕوانی کردن له تهمهن بۆ حهفتا و پێنچ ساڵ  ...بیست و پێنچ سااڵن بووم
کاتێک پهیمانگهم تهواوکرد  ...شهش رۆژی ههفته نامهم پێ بگات  ...رۆژانه شانزه
سهعات بهخهبهر ببه ...رۆژی بیست دهقه به فیڕۆ بده لهگهڵ نامهکاندا ...
کاتێ ههموو لێدانهوهکانم تهواو کرد ،نهمتوانی باوهڕ به وهاڵمهکهی بکهم .ههمدیسان
لێکم دانهوه ،ههمان وهاڵمم چنگ کهوت.
ئینجا زانیم کهیسی گاڵته ناکات لهبارهی کارکردی شهپۆله هاتووهکانهوه .لهو کاتهوهی
پهیمانگهم تهواو کردووه تاکو تهمهنی حهفتا و پێنچ ساڵی ،ههر رۆژهی بیست خولهک
به دیار کردنهوه و خوێندنهوهی نامه و سهیرکردنی فالیهرهوه که ههرگیز تێبینیم
نهکردووه ،له کۆتایی لێکدانهوهکهدا بۆم دهرکهوت لهو ماوهیهدا من ساڵێکی رهبهق له
ژیانم به دیار ئهو کاغهزه پڕوپوچانهوه دهڕوات.
بۆ سێیهم جار سهیری لێکدانهوهکهم بێت .راست بوو .بۆی ههیه که پهنجا و سێ ساڵ
دوای ژیانی پهیمانگه ،ئهگهر ئاگام له خۆم نهبێت ،ئهوا ساڵێکیان به تهنها به
سهیرکردنی فالیهرهوه دهکوژم.
" خهبهرت؟" کهیسی بوو له ژووری خواردنگهکه گهڕابۆوه ،بهاڵم ئهوهنده چوو بوومه
ناو ئهو حساباتی تهمهنهوه ههستم به هاتنی نهکرد تا هاته بهردهمم.
" تۆ راست دهکهی کهیسی "،من وهاڵمم دایهوه " .سهرم سوڕماوه تێدا ،تهنانهت ئهم
لێکدانهوهیه ههڵی داومهته پشت سهرسوڕمانیشهوه و بهرهو راتهکاندنی مێشک
بردوومی .دهزانی تهنها ئهو نامه و فالیهره نهگریسانه ساڵێکی رهبهق له ژیانم دهبهن
بۆ خۆیان.؟"
کهیسی خهندهیهکی کرد " ،ههموو نامهیهک نهگریس نیه ،جۆن".

منیش گوتم " ،دهزانم وایه ،بهاڵم بۆ من وههایه .لهگهڵ ئهوهشدا مهسهلهکه تهنها
نامهکان نین .ئهوهندهی لێره دانیشتووم دهبێ چ ماتریاڵێکی تر دهبێته شهپۆله
هاتووهکان ،ههر رۆژه کاتی تر و وزهی ترم لێ داگیر دهکات".
" ماتریاڵ ههیه دهتوانێ وات لێ بکات بیر بکهیتهوه ".کهیسی گوتی " .ههر وهک چۆن
کاتهکانم لهگهڵ کیسهڵی سهوزی دهریاییدا وای لێ کردم تێ رابمێنم ".دیسانهوه
خهندهیهکی کردهوه و بهجێیهێشتم و چوو بۆ الی کهسهکانی ئهوسهری قاوهخانهکهوه.

یانزه~


دهستم کرد به خواردنی شلکێنهکه ،وهک ههموو شتهکانی تری بان مێزهکه زۆر خۆش
بوو .له ساتانهی نانم دهخوارد بیرم له پرسیار و گفتوگۆ و قسهکانی کهیسی و مایک
دهکردهوه.
تۆ بۆ لێرهی؟ چ دهکهی گهر بزانی تۆ بۆ لێرهی؟ له کیسهڵی دهریایی سهوزهوه
دهتوانی چی فێر بێت؟ ئهم پرسیار و دهمهتهقێیانه له هی شوێنێکی وهک قاوهخانه
ناچێ.
لهو دهمهی خهریکی خواردنی میوه بووم مایک هاته سهر مێزهکهم و لێی دانیشت،
گوتی،
" خواردنهکهمان چۆنه؟"
" تا بڵێی به لهزهته .ئهمه شوێنێکه تۆ دهتوانی دهسکهوتی باشترت لێ دهست بکهوێت،
دهشێ بیر له بهختێک یا سامانێکی باشتر بکهیتهوه".
" من پێشوهخته سامانی خۆمم ههیه ".مایک گوتی .منیش یهکهسهر وتم،
" ئهی بۆ لێره کار دهکهی...؟" ههڵوێستهیهکم کرد به خۆم ،بهاڵم تازه له دهرمم
دهرچوو " .ببوره مایک ،مهبهستم لهوه نیه که ئهم شوێنه گرنگ نیه ... .مهبهستم
تهنها ....به راستی نازانم مهبهستم چیه.؟
" گوێ مهدهرێ ".مایک گوتی " .زۆر جاران ئهو پرسیارهم لێکراوه ".دوای نهختێک "
جۆن .ئهو حیکایهتهت بیستووه که کابرای بزنسمان دهچێ بۆ پشوودان بپ جێگهیهک
و لهوێ ماسیگرێک دهناسێ؟"
" نهخێر گوێم لێ نهبووه".

" بهری دوو سێ ساڵ ئهمه چیرۆکێکی باناوبانگ بوو .ئهمه پهیوهندی بهو قدهیهوه
ههیه که جهنابت لهمهڕ سامانهوه به منت گوت".
" بهڵێ فهرموو "،من وهاڵمم دایهوه.
مایک دهستی پێکرد " ،کابرای بزنسمان رۆیشت بۆ پشوودان تا دوور بکهوێتهوه له
ههموو سهرقاڵیهکانی ،به کورتی دهیوست وچانێک به خۆی بدات له ژیان .بۆ
جێگهیهکی زۆر دوور سهفهری کرد و دڵی چووه سهر گوندێک و بڕیاریدا لهوێ
کهمێک بحهسێتهوه .بۆ چهند رۆژێک لهسهر یهک ،تهماشای ژیانی ئهو خهڵکهی دهکرد.
چاوی چووه سهر ماسیگرێک که به سیمایدا دیار بوو له هموو ئهوانی تر بهختیارتر
بێت .ئهمهی بهالوه غهریب بوو ،له کابرای ماسیگر نزیک بۆیهوه و پرسیاری لێکرد که
ئهم ههموو رۆژێ چی کردووه.
کابراکه وهاڵمی دایهوه :ههموو رۆژێ له خهو ههستاوه و نانی بهیانی لهگهڵ ماڵ و
منداڵیدا خواردووه ،پاشان منداڵهکانی چوونه بۆ قوتابخانه و ئهمیش چووه بۆ ماسی
گرتن و خێزانهکهشی خهریکی وێنهکێشان بووه.
رۆژانه بۆ چهند کاتژمێرێک خهریکی راوهماسی بووه و بهشه ژهمی ماڵهوهی
لێهێناوهتهوه ،و سهرخهوێکی شکانووه .نانی نیويرۆ خواردووه و دواتر ،لهگهڵ ژن و
منداڵدا ،چوونه بۆ پیاسه بۆ الی قهراغ ئاوهکه ،تا ئهوهندهی منداڵهکانیان خهرکی مهله
کردن بوونه ،خۆی و ژنهکهی به دهم پیاسه و دواندنی یهکتریهوه تهماشای
خۆرئاوابوونیان کردووه.
کابرای بزنسمان به واق وڕمانێکهوه پێی دهڵێ ' تۆ ههموو رۆژێ ئهمه دهکهی؟ '
ئهویش دهڵێت ' زۆربهی رۆژهکان ' .ههروهها دهڵێت ' هنهدێ کهڕهت شتی تریش
دهکهین بهاڵم ئهوه زۆربهی کاتهکانی رۆژانی ژیانمانه' .
بزنسمانهکه لێێ دهپرسێتهوه ' ئهی ههموو رۆژێکیش دهتوانی ماسی بگریت؟ '
ماسیگرهکه دهڵێت ' بهڵی .ماسی له ناو دهریادا زۆر زۆرن ' .بزنسمانهکه له
پرسیارهکانی بهردهام بوو ،پێی گوت ' دهتوانی زیاد له پێویست ماسی بگری لهو
رێژهیهی خۆت رۆژانه دهیگریت؟ ' ماسیگرهکه به خهندهیهکوه تهماشای بزنسمانهکهی
کرد و گوتی ' ئا به دڵنیاییهوه .زۆر کهڕهت زیادم گرتوون بهاڵم بهرهاڵم کردوونهتهوه
ناو ئاوهکه .دیوته من ماسیم چهنده خۆش دهوێت' .
کابرای بزنسمان به جدیهکهوه دهستی به قسان کردهوه ' باشه رۆژانه بۆ ماسی زۆر
ناگری مادامهکهی دهتوانی ،ئهو دهم پارهیهکی زۆرت دهست دهکهوێت .له ماوهیهکی
کهمدا دهتوانی بهلهمێکی تایبهتی ماسی گرتنت به خۆت ههبێت ،دوایی دهتوانی بیکهی
به دوو بهلهم ،بگره سیانیش و ئینجا ماسیگری باش به کرێ بگره تا ههموو رۆژێ

ماسی زۆرت بۆ بگرن .له چهند ساڵێکدا دهتوانی نوسینگهیهکی بازرگانی تایبهت به
ماسی فرۆشتن بکهیتهوه له ناو شاردا ،بگره دهتوانم پێت بڵێم ئهو دهم توانای
کردنهوهی کۆمپانیایهکی جیهانی ماسی فرۆشتنیشت دهبێت'.
کابرای ماسیگر به پێکهنینێکهوه تهماشای دهکات و دهڵێت ' باشه من بۆ ئهم ههموو
شته بکهم '.بزنسمانهکه دهڵێت ' بۆ پاره .تۆ دهتوانی پارهیهکی فره کۆ بکهیتهوه و ئینجا
خانهنشین به '.کابرای ماسیگره ههر خهنده دهکا و دهڵێت ' ئهی چی بکهم کاتێ
خانهنشین بووم؟ ' بزنسمان دهڵێت ' پێم وابێ ههر شتێک تۆ دهتهوێت '.کابرای ماسیگر
دهڵێت ' یهعنی دهتوانم نانی بهیانیش لهگهڵ ماڵ و منداڵدا بخۆم؟ ' کابرای بزنسمان
ههست دهکات ئهم ئاخاوتنه بۆ ئهو کهمێک ناحهزه،بهاڵم ههر دهڵێت ' بێ گومان' .
ماسیگرهکه ههمدیس دهڵێتهوه ' باشه من حهزم به راوهماسیه ،یهعنی دهتوانم
رۆژانهش ماسی ههربگرم بهو رێژه زیادهیهی که تۆ ئێستا دهیڵێیت '.کابرای بزنسمان
به خاویهکهوه دهڵێت ' بهڵێ دهتوانی له راوه ماسی خۆت ههر بهردهوام بیت ،بهاڵم بۆ
رێژهکهی دڵنیانیم چونکه ئهو دهم ماسی زۆر نامێنن وهک ئێستا'.
کابرای ماسیگر دهڵێت ' کهواته واباشتر نیه من کاتهکانی خۆم ههر وهک جاری جاران
بهسهرببهم .بهشه ژهمێکی خێزان راوه ماسی دهکهم ،ئێواران لهگهڵ ژنهکهمدا پیاسهی
لێوار ئاو دهکهین و منداڵهکانیش با مهلهی خۆیان بکهن؟ ' بزنسمانهکه دهڵێت ' با بۆ نا.
ئهوهی تۆ دهتوێت .تا ئهو دهم منداڵهکانیشت گهوره دهبن'.
کابرای ماسیگره به خهندهیهکهوه سهیرێکی کابرای بزنسمانی کرد و تهوقهیهکی
گهرمی لهگهڵدا کرد و ئومێدی خواست پشوویهکی هێمن و خۆش بهسهر بهرێت" '.
مایک چیرۆکهکهی تهتواو کرد و تهماشایهکی منی کرد و گوتی،
" تۆ چۆن بیری لێ دهکهیتهوه ،جۆن.؟"
" لهوه دهچێ ،من زۆرتر لهگهڵ کابرای بزنسمانکه بم .ماوهیهکی زۆر بهخهستی
کاردهکهم تا ئهوهندهی پارهیهکی زۆرم دهبێت و خۆم خانهنشین دهکهم".
" منیش یهکهمجار که گوێم لێ بوو ههمان رهئی تۆم ههبوو ".مایک وتی .ئینجا
بهردهوام بوو ،وتی
" بهاڵم دوایی هاتمهوه سهر عهقڵی خۆم .خانهنشین ئهو کاته بوو له ئاینده گهر کاتێک
پارهم ههبوایه ئهوهی بمویستایه بمکردایه .ئازاد دهبووم لهوهی بهشداری لهو
چاالکیهکانهدا بکهم که خۆم حهزم پێیه ،و ههر رۆژه خهرج دهکهم له پێناو ئهوهی
دهمهوێ به دهستی بهێنم.

ئێوارهیهکیان ،دوای رۆژێکی بێزار له ئیش کردن ،گهیشتمه ئهو باوهڕهی که رێگهیهکی
باشتر دهبێ ههبێ .لهگهڵ رۆیشتنی کاتدا تێگهیشتم که گیرۆدهی ههندێ شپرزهیی
بووم لهوهی ههندێ شت دهبێ چۆن بیت .زۆر سانا بوو ،شتێکی شێتانهش بوو که
توشی شپرزهیی بوو بووم ،لهگهڵ ئهوهشدا ههر گیرۆدی بووم".
مایک له قسهکانی بهردهوام بوو منیش ههر خهریکی خواردنی خۆم بووم " ،حاڵی بووم
لهوهی که ههر رۆژه بۆخۆی دهرفهتێکه چت دهوێ بیکه .ههموو رۆژێ دهرفهتی ئهوهم
ههیه بۆ بهدهستهێنانی ئهو وهاڵمهی که جهنابت له پشتی خۆراکنامهکه دیدهکانت لێ
گیر کردووه .پێویستم بهوه نیه له چاوهڕوانیدا بم تاکو 'خانهنشین' دهبم".
چنگاڵهکهی دهستم دانا و پاڵم لێدایهوه .قیجهک سهرسام بووم لهوهی چۆن ئاوا به
ئاسانی ئاخاوتنهکهی کۆتایی پێ هێنا ،وتم " ،ئهوه زۆر ئاسانه .باشه که ئهوهنده سانایه
بۆ ههموو کهسێک پیادهی ناکات".
مایک گوتی " ،لهوه ناچێ من به ناوی ههموانهوه بتوانم بدوێم .تۆ ئهوه دهکهی که
دهتهوێ بیکهی ،جۆن؟"
چاوهڕێی ئهوهم له گفتوگۆکه نهدهکرد بهو ئاراستهیهدا بڕوات .به هیوا بووم مایک
بهردهوام بێت له قسهکانی و منیش تهنها گوێ بگرم .بۆ چرکهیهک بیرم له
پرسیارهکهی کردهوه.
" نهخێر .نا"،
" بۆ نا ؟ " مایک گوتیهوه.
ئهوه ئهوپهڕی ئاسانترین ئاست بوو له پرسیار و گفتوگۆ که ههرگیز چاوهڕێم نهدهکرد
تێی بکهوم،
" به راستی پێت بڵێم ،من دڵنیا نیم .کاتێک چوومه پهیمانگه نهمزانی چ بابهتێک بخوێنم.
له کۆتاییدا ،گهیشتمه ئهو باوهڕهی بچم بابهتێک بخوێنم که خۆم تۆزێک حهزم پێی
دهکرد و خهڵکیش پاڵیان پێوهدهنام بچمه هئو بوارهوه چونکه وتیان دوای تهواوکردنی
خوێندن کار به ئاسانی دهستدهکهوێت لهو بوارهدا .کاتێک قوتابخانه تهواو بوو دهستم
کرد به کارکردن ،یهکبینه له یهک روانگهوه ئیشم دهکرد ئهویش ئهوهبوو چۆن پارهی
زۆر کۆبکهمهوه یان کارێک بکهم پارهکهی باش بێت .ئهوهبوو پارهیهکی نهختم
کۆکردهوه و به جۆرێک له جۆرهکان بووم به کهسێکی نموونهیی لهو بوارهدا.
بهاڵم ههر دڵنیا نیم ئایا تا چهند چهند بیرم لهو پرسیاره کردبێتهوه( .دهستم بۆ
خۆراکنامهکه راکێشاو) مهگهر تهنها ئهمشهو".
مایک دوا " ،وهک پێشتر ئاماژهم پێدا ،ئهوه وهک شۆخیهک وایه و نازانرێت چۆن
دهگاته الی کهسهکان ،بێگومان به جیاوازیهکانیانهوه".

" ئهمهوه به راستی شێتانهیه "،من وتم.
" مهبهستت چیه؟" مایک وتی.
" مهبهستم لهم شتهیه که قسهیان لهبارهوه دهکهین .بۆچی ئێمه کاتێکی فره بهفیڕۆ
بدهین له ئامادهکاری شتێکدا گهر بمانهوێ بیکهین ،له بری ئهمه با ئهوه بکهین که
ئێسته دهمانهوێت بیکهین"..
" پێم وایه تۆ لهوانهیه کهسێک ببینی که دهتوانێ کۆمهکی زیاترت پێ بکات بۆ ئهوهی
ههندێ فکرهی به بایهخت بداتێ ،مایک وای وت و ههستاو رۆیشت بۆ الی ئهو مێزهی
کهیسی لهگهڵ مشتهریهکانی تردا دهئاخاوت .نهمدهتوانی گوێم لێیان بێت لهمهڕ چیهوه
قسان دهکهن ،بهاڵم له ماوهی چهند چرکهیهدا کهسێک لهوانه ههستایه سهرپێ و لهگهڵ
مایک ههنگاویان بهرهو رووی من ههڵهێنا.

دوانزه~


کاتێک گهیشتنه الی مێزهکه ،مایک ناساندمی بهو ژنهی که هاتبوو لهگهڵیدا.
" جۆن ،حهز دهکهم ئهم هاوڕێیهمت پێ بناسێنم ،ناوی (ئاننا)یه ".سهیرێکی ' ئاننا ' شی
کرد و گوتی،
" ئاننا ،ئهمه 'جۆن' ه .ئهمه یهکهم شهوێتی بێته ئێره".
ئاننا خهندهیهکی کرد و تهوقهمان کرد بهیهکهوه.
" خۆشحاڵم به بینینت "،من بهردهوام بووم و گوتم " ،له پێ ناساندنهکهی مایک دا دیاره
بهڕێزتان زۆرجار نانی ئێواران لێره دهخۆن".
" ئهوهی راستی بێت جار نا جارێک "،ئاننا وهاڵمی دایهوه و بهردهوام بوو " ئهمه یهکێه
لهو جێگایانهی که زۆرجار روحت پێویستی پێیهتی".
" من واخهریکه به تهواوی درک بهوه دهکهم ".من وتم.
مایک گوتی " ،ئاننا ،من و جۆن گفتوگۆمان له بارهی یهکێک لهو باباتهوه که الی تۆ
چێژی ههیه .بۆیه ،وابزانم پێویست دهکا را و بۆچوونی کهسێک شارهزای وهک تۆی
تێدا بێت".

ئاننا دهستی کرد به پێکهنین و گوتی " ،زۆر چاکه ،بهس من دڵنیا نیم لهو شارهزایی
بوونهی ئاماژهت پێدا ،بهاڵم من هرگیز خاوهنی راوبۆچوونی کورت بینانه نیم".
سهیرێکی ههردووکمانی کرد و بهردهوام بوو " لهمهڕ چییهوه دهدوان؟"
مایک گوتی " ،جۆن ،پسیاری ئهوهی کرد ،بۆچی ئێمه کاتێکی فره بهفیڕۆ بدهین له
ئامادهکاری شتێکدا گهر بمانهوێ بیکهین ،له بری ئهمه با ئهوه بکهین که ئێسته
دهمانهوێت بیکهین.
" ئاه ،ئهوه یهکێکه لهو بابهته بهچێژانهی حهزم پێیهتی" ئاننا به پێکهنینهوه ئهمهی گوت.
ئاننا ،تریقهی پێکهنینهکهی دههات و به ئاسانی دهنگهکهی دهگهیشته گوێ ،یهکسهر
حهزم به دانیشتنی کرد و گوتم،
" ئاننا ،ئاسوده ئهبم گهر دانیشی .حهز دهکهم گوێم له دیدی تۆ بێت ،ههروهها تۆش
مایک  ،ئهگهر خواسته کاتمان لهگهڵدا بهریته سهر".
به ههردووکیان و من ،بازنهیهکی خڕمان به دهوری مێزه خڕهکهدا دروست کرد .مایک
بێژای ،
" پێشئهوهی ئاننا دهست پێ بکات ،دهکرێ ههندێ شت له بارهی ئانناوه بزانی .ئاننا،
بهرزترین پلهی له باشترین قوتابخانهی بازاڕداری له سهر ئاستی جیهاندا ههیه.
ههروهها له بواری راگهیاندنی جیهانیدا یهکێک له جێگه بااڵکانی ههبووه له
بهڕیوهبهرێتیهکهیدا بۆ چهندان ساڵ".
" واو "،من وتم " ،ئهوه شتێکی زۆر به شکۆیه".
" نا ،بهو ئهندازهیهش نا "،ئاننا ههمدیس به خهندهیهکهوه وتی " .ئهوه تهنها لهسهر
کاغهز گرنگه ".ئاننا زیاتر لهسهر کورسیهکه جێی خۆی خۆشکرد " .جۆن ،ئایا قهد
سهیری تهلهفزیۆنهکان دهکهی ،گۆڤارهکانت دهخوێنیتهوه ،یان گوێ له رادیۆکان
دهگریت؟"
" ههندێ جار .بۆ؟" من وتم .ئاننا قسهکهی لێ وههرگرتمهوه و بێژای،
" بهشێک له وهاڵمهکهت بۆ پرسیارهکه :بۆچی ئێمه کاتێکی فره بهفیڕۆ بدهین له
ئامادهکاری شتێکدا گهر بمانهوێ بیکهین ،له بری ئهمه با ئهوه بکهین که ئێسته
دهمانهوێت بیکهین .ئهمه پهیامێکه رۆژانه دهخرێته بهردهممان .دهبینی ،راگهێنراوهکان
دهمێکه ئهوه دهزانن ئهگهر چاپوکانه له ئامانجی خهڵک بدهی ،بۆ نمونه رهواندنهوهی
ترسهکانیان ...بهدی هێنانی حهزهکانیان ،ئهوا هانیان دهدهن لهوهی ههندێ شت بکهن.
ئهگهر تۆ دهتوانی کار بکهی لهسهریان لهبارهی ترس و سام یان ئارهزووهکانیان ئهوا
پێیان دهڵێیت بچن ئهو شتانه بکڕن یاخود ههندێ بواری خزمهتگوزاری بهکاربهێنن".
" دهتوانی نمونهیهکم بدهیتێ ".من بێژام.

" باشه .ئایا هیچ کات نهتدیوه یان نهتبیستووه ،ناوهڕۆکی پڕوپاگهندهیهک بریتی بێت له
چڕکردنهوهی بابهتێک لهسهر ئهوهی تۆ بۆچی بهختیار نیت یان بۆ دهترسیت؟ یاخود
ههندێ لهم پهیامانهت گوێ لێ بووه ' ئهگهر ئهم بهرههمه بکڕیت ئهوا ژیانت باشتر
دهبێت؟' "
" دڵنیانیم ،بهاڵم پێم وایه" من وتم.
" به گشتی ئهوه به شێوهیهکی شارهزایانه دهڵێن "،ئاننا گوتی " .زۆربهی جارهکان
قسهی کۆمپانیاکان راست دهرناچێ و خهاڵندنهکانیان زۆر دروست نیه .کاتێک تۆ
بزانیت سهیری چی دهکهی ،یان ،ببینی به کۆمهڵێ پڕوپاگهنده ئابڵۆقه دراوی ،مبهست
له پهیامهکه ئهوهیه بۆ ئهوهی رازیت بکهن و پێت بڵێن تۆ له رێگهی ئهم بهرههمه
تایبهتهوه ئاواتهکانت دێنه دی .بۆ نموونه ،لێخوڕینی ئهم ماشینه مانای ژیانه ....گهر ئهم
ئایس کریمه بخۆی ئهوا ژیان بهرهو بهختیاری دهگۆڕێ ...ئهگهر ئهم ئهڵماسهت ههبێ
ئهوا دهتوانی ئاسوودهییت ههبێ.
ههروهها( ،ئاننا بهردهوام بوو) ،با شتێکی گرنگت پێ بڵێم .چهند شارهزایانه تر کار
بکهن ئهوهنده کارکردنیان زیاتر دهبێت لهوهی رازی بوونی خهڵکی لێدهکهوێتهوه .نهک
تۆ خۆت بهرههمهکه دیاری بکهیت بهڵکو ئهوان بۆت ههڵدهبژیرن گهر تۆ نهزانیت
کامیان دیاری بکهی ،و به سووربوونهوه پێت دهڵێن ئاوها ئاواتهکانت دێنه دی ،ئهگهرنا
ئهوا هیچ".
به القرتێیهکهوه تهماشایهکم کرد " .باشه ئاننا ،تۆ به خهڵک دهڵێی هیچ شتێک مهکڕن،
تهنانهت شته تایبهتهکانیش؟ ئهوه رهئێکی رهها نیه؟"
" ئۆو ،نهخێر ".ئاننا گوتی " .به ههڵه لێم تێ مهگه ،ههر کهسێک دهبێ بچێ شت بکڕێت.
من ناڵێم خهڵکینه سهیاره مهکڕن ،مهچن بۆ مۆڵهکان و ئایس کریم مهخۆن.
تۆ پرسیارت ئهوه بوو ( :بۆچی ئێمه کاتێکی فره بهفیڕۆ بدهین له ئامادهکاری شتێکدا
گهر بمانهوێ بیکهین ،له بری ئهمه با ئهوه بکهین که ئێسته دهمانهوێت بیکهین) .بهشێک
له وهاڵمهکه ئهمهیه ئهگهر ئاگامان له خۆمان نهبێت .،ئهوا دهبێ ههموو شتێک بکڕین و
بازاڕهکه ههمووی بهێنینه ماڵهوه چونکه ئهوان ئهوه دهکهنه باوهڕ که بهختیاری و
ئامانجی مرۆڤ ئهوهیه که شتهکانیان بکڕێ ،ئهوهش مانای کڕینی ههر رۆژهی
شتومهکهکانیان .ئاکامی ئهم دۆخه ئهوه دهبێ که خۆمان بخهینه بارێکی ماڵی وههاوه
که دهبێ ههر بهردهوام بین لهسهری ،ئهمهش ئهوهیه که ئێمه نامانهوێت بیکهین".
" به راست ناتوانم به تهواوی تێبگهم ".من وتم.

" با نمونهیهکی گشتیت بدهمێ "،ئاننا وتی " .ئهوه لهبهرچاو بگره که ئهم نمونهیه بهسهر
ههموو کهسێکدا دابین نابێ ،بهاڵم ئهوه روون دهکاتهوه که ئێمه لهبارهی چیهوه قسان
دهکهین.
له تهمهنی الوی دا ،ئێمه به لێشاو بهرهو رووی پڕوپاگهندهکان دهچووین ،راسپاردهی
ئهوهی لهگهڵ خۆیدا بۆ دهناردین که خهونهکانتان له رێی ئهم شتانهی ئێمهوه بهدی
دیت گهر بیکڕن .کهواته چی بکهین؟ خۆڕسکیانه ئێمهش دهچووین ههندێ ماتریاڵمان
دهکڕی بهو هیوایهی راگهیاندنهکه راست بکات.
ملمالنێکه ئهمهیه( ،ئاننا گوتی) کڕینی ئهو شتانه پارهی دهوێت .بۆ چارهسهری ئهو
گرفتهش دهبێ کار پهیدا بکرێ .لهوانهیه ئیشهکان به دڵی خۆمان نهبووبن که
کردوومانن ،ئهو سهعاتی ژیانانهی لهو رۆژانهدا سهرفمان کردن به ههدهر رۆی ،بهاڵم
دهبوو کار بکهین چونکه دهبێ پارهی ئهو شتانهمان چنگ بکهوێ که کڕیومانن .ئێمه به
خۆمان دهڵێین ئهم کارکردنه کاتیه و دواتر کارێکی تر دهکهین ،ئهو (تر)هی چهسپی
کردین بهو کاتهی که له مانای راستییهکه دووری دهخستینهوه ،راستی ئهوهی به
راست دهمانویست چ کارێک بکهین.
گرفتهکه لهوهدایه که کارهکه به حهز و ئیرادهی خۆمان نیه و بۆیه چهنده لهو کاره
بهردهوام بیت ئهوهنده دوور دهکهویتهوه له بهدیهێنانی حهز و ئامانجهکانت .ههر له
دهوروبهری خۆمان چهندان کهس چاوهڕیی ئهو رۆژه دهکهن تا خانهنشین بن و ئینجا
بکهونه دوای ئهو شتانهی دهیانهوێت بیانکهن چونکه کارهکهیان مهودای پێ نهداون
هیچ شتێک بکهن لهوانهی خۆیان به دڵیان بووه.
پێش ماوهیهک ،ئێمه دهستمان کرد به هێنانه بهرچاوی ئهفسانهی کات که له ئایندهدا
گهر نهمانهوێت ئیشێک بکهین ،ئهوا له بری ئهوه با کاتهکانمان به کاربهێنین له ئێستادا
بیکهین .له ههمان کاتدا ،بۆ هاوسهنگ کردنهوهی حهقیقهتێک که ئێمه نامانهوێت
کاتهکانمان به فیڕۆ بدهین ،دهچین ههندێ شت دهکڕین ،به ئومێدی ئهوهی پهیامی
پڕوپاگهندهی راگهیاندنهکان راست دهرچێ .ئێمه هیوا دهخوازین ئهو شتانه لهگهڵ
خۆیاندا ئاواتهکانمان بۆ بهدی بهێنن که له کاری رۆژانهی ئاساییدا دهستمان ناکهوێت.
به داخهوه ههرچهنده شت زۆر بکڕین دهبێ زیاتر کار بکهین له کاتی زیاتری خۆمان،
چونکه سهعات کاره ئاساییهکه بهش ناکات .له کاتهوهی ئێمه کارهکهمان به دڵی خۆمان
نیه تا به دڵهوه کاتهکانمانی بۆ به خهرج کردن بدهین چونکه به فیڕۆدانی کاتی زۆرتر
له کاری ئاوهادا مانای زۆرتر بێ هیوایی له گهیشتن به ئامانجهکان ،لهو شتانهی که
دهبوو بمان کردنایه".

من قسهکانم بڕی و گوتم " ،ئهو شتانه واتای کڕینی زیاتری ههندێ شت ".دوای
ههڵوێستهیهکی خێرا بهردهوام بووم " وابزانم دیاره شتهکان چۆن دهڕوا .لهوهناچێ
دهورهیهکی پۆزهتیڤی بێت".
" پۆزهتیڤ بێت یان نا "،ئاننا وهاڵمی دایهوه " ئهنجامی کۆتایی ئهوهیه خهڵک بۆ
دورهیهکی دوور و درێژ کاردهکهن ،شتێک دهکهن که ناتوانێ ' مهبهست له بوونیان
لێره چیه' بسهلمێنێ.
لهههمان کاتدا ،چاویان بڕیوهته ئاینده به هیوای رۆژێک بێت و کارنهکهن و ئینجا ئهو
شتابه بکهن که له مێژه حهزیان بووه بیکهن".
" واو ،پێشتر ههرگیز بیرم له شتی ئاوها نهکردبۆوه "،من وتم .پێم گوت " ،ئاننا ،ئهو
ههموو شتانهی تۆ دهیڵێی دڵنیای لێی؟"
ئاننا و مایک ههردووکاین قاقایان لێدا ،ئاننا گوتی،
" جۆن ،من ههرگیز پێشنیاری ئهوه بۆ کهس ناکهم کاغهز و ماغهزی پڕوپاگهنده وهک
شتێکی به نرخ تهماشا بکهن ،تۆ دهبێ وهک ئهوه بیانبینی که ههن .حهزناکهم ههر
شتێکیش من گوتومه تۆ به سانایی قبوڵت بێت.
کهیسی باسی کرد که ئێوه قسهتان لهبارهی ئهوهوه کردووه که چۆن ههموومان
چانسی ئهوهمان ههیه ههوڵهکانی خۆمان فراوان بکهین بۆ گهڕان به دوای شتهکاندا،
ئاوها ئێمه له مانای بوونی خۆمان تێدهگهین .بهشداری کردنی من لێرهدا تهنها وهک را
و بۆچوونی ههر کهسێکی تره .خۆ گوێت لێ بوو من چیم گوت .تۆ دهتوانی سهیری
جیهان و دهوروبهری بکهی و بزانه ههندێکی ،گشتی یان هیچی راست نیه".
" بهڵی ،به منسۆگهری ئهوهی وای لێکردم که به رێگهیهکی نوێ بیر له کۆمهڵێ شت
بکهمهوه ".من وام گوت " .ئاننا پێم بڵێ ئهو نمونهیهی ئێسته هێناتهوه ،ئایا خۆت پیایدا
تێپهڕیوی ؟"
ئاننا ،پێکهنی ههر وهک عادهتی خۆی " ،به دڵنیاییهوه ،ئهم پێکهنینهم بۆ ئهو کاته بوو،
بهاڵم ئهودهم به گاڵته نهبوو .به راستی ناشاد بووم و ههمیشه ههستم پێدهکرد،
نهمدهتوانی کۆنترۆڵی حاڵهتی بێزاری خۆم بکهم .ههموو رۆژێ چهندان کاتژمێری زۆر
کارم دهکرد ،ههوڵم دهدا کهم و کوڕیهکانی خۆم له کاتهکانی دهستبهتاڵیدا به خهریک
کردن به شتهوه پڕبکهمهوه .له هزری مندا ئهوه ژیرانهترین نزیک بوونهوه بوو له
ژیان.
رۆژانی پشووش کارم دهکرد ،به خۆمم دهوت شایهنی ئهوهی به کهرهستهیهکی ترهوه
خهریکت بکهم ،جاری واههبوو خۆم خهریک دهکرد به ئامێرێکی ئهلهکترۆنی بێ

بایهخهوه ،یان ،ههندێ شتی ناوماڵی تازه .گرفتهکه ئهوه بوو ،ئهو کاتانهی ئیشم دهکرد
زۆر دهگمهن کاتم بۆ دروست دهبوو خهریکی مامهڵهکردنی خۆم بم به ههندێ شتهوه
تاکو دهروونمی پێ بالوێنمهوه .خهڵک دههات دههاتن بۆ ماڵهکهم و دهیانوت ئهو شتانه
زۆر جوانه ،بهاڵم ئێجگار کاتی کهمم ههبوو تاکو به دڵی خۆم لێی بڕوانم.
شهوێکیان ،چاوم خشاند به کۆمهڵێ نامهدا که له کۆمپیاله و پارهی قهرز و لیستی ئهو
شتانهی کڕی بووم ،دیقهتمدا دیسانهوه نیوهی مووچهکهم رۆیشته گیرفانی ئهو
کاغهزانهوه .گهڕامهوه ناو جێگهکهم و پاڵم دایهوه و چاوم بڕیه بن میچهکه .ئهوهی
نهمتوانی رێی پێ بگرم فرمێسکهکانم بوو .درکم کرد وا خهریکه ژیان تێم دهپهڕێنێ،
ئهو ژیانهی له کارێکدا وا خهرجی دهکهم که هیچ حهز و ئارهزوویهکم بۆی نیه و بهو
شتانه دهمویست قهرهبووی ژیانی خۆم بکهمهوه ،ئهو شتانهی که هیچ گوێم پێی
نهدهدا.
بۆ کاڵ کردنهوهی ئهو گرفته ،پالنێکم دانا که بگهڕێمهوه بۆ کردنی ئهو شتانهی
دهمویست بیکهم ،کارێک که خواست و حهزی خۆم بێت .ئهوهم کرد تاکو تهمهنم
گهیشته شهس و پێنچ ساڵ و خانهنشین بووم .به راستی ئهو کاتانه تا بڵێی بهد و پڕ
له پهستی بوون".
" دیاربووه ئهو کاتانه تۆ ئاوهزێکی ترت ههبووه به بهراورد کردن به ئێستا .ئهی چیتر
لهو شهوهدا روویدا؟" من پرسیارم کرد.
ئاننا خهندهیهکی کرد و کهوته وهاڵم دانهوهم " ،بهڵێ ئهوه ئاوهزێکی تربوو .ئهو
ئێوارهیه ،دوای ئهوهی به بێ چاو تروکان سهیری بن میچهکهم دهکرد و ههوڵم دهدا
لهو بارودۆخه تێبگهم که چی منی گهیاندۆته ئێستا ،بڕیارمدا بچم پیاسهیهک بکهم.له
شارێکی گهوره دهژیام ،شهقامهکان پڕ بوون له خهڵک ،سهیری ههر کهسێکم دهکرد
گهر به المدا رهتبوایه ،وامدهزانی ئهوانیش ههمان ههست و بێ تاقهتی منیان ههیه .ئایا
بهختیارن؟ ئایا ئهوه دهکهن که دڵخوازی خۆیان بێ؟ ئایا ههست دهکهن ئامانجهکانیان
بهدی هاتووه؟
ئاخریهکهی له بهردهم قاوهخانهیهکی بچووکدا خۆم دیهوه ،زۆر به بهردهمیا رۆیشتووم
بهاڵم قهد نهچوومهته ژوورهوه .له بهختی مندا ناسیاوێکم لهوێ دانیشتبوو .له ههندێ
بۆنهدا دیتبووم ،سهرنجراكێشیهکهی لهوهدابوو که دیار بوو زۆر ساده و ساکاربوو.
پرسیاری لێکردم که دانیشم لهگهڵیا ،زیاتر له سێ کاتژمێر و خواردنهوهی چهند
قاوهیهک راگۆڕینهوهمان لهمهڕ چهند تیئۆریکهوه کرد لهسهر ژیان .کاتێک حاڵهتهلی
خۆمم بۆ باس کرد پێکهنی و گوتی لهوانهیه کاغهز و ماغهزی پڕوپاگهنده و ههڕهنگه

زۆر بخوێنیتهوه .پێک وت لێت تێناگهم مهبهستت چیه .ئهو دهورهیهی زندهگی بۆ باس
کردم که من تۆزێک پێش ئێستا بۆ تۆم باس کرد ،رۆیشت و قسهیهکی تری پێ وتم که
تا ههنوکهش له گوێمدا دهزرینگێتهوه .ئهو شتهی ئهو وتی ' ملمالنێ' بوو.
ئهو ملمالنێیهی پیشانی دهدا که شتێک بهدهستهاتووه لهبهرئهوهی ئێمه وهک خودی
خۆمان بهدستهاتووین ،نهک کهسێک پێمان بڵێ ئهو شته ئاوها بهدهست دێت.
ئهو شهوه که چوومه ماڵهوه ،دانیشتم و له مێشکی خۆما رهنگم پێ دهدایهوه چی
بهدهستهاتووه بۆ من وه بۆ .کهوتمه کێشه لهگهڵ خۆمدا که لهمهودوا چۆن رۆژرکانم
بهسهر بهرم .پێش ئهوه ،پرسیارم له خۆم دهکرد بۆ بهم شیوهیه رۆژهکانم بهسهر
دهچن .له کۆتاییدا ،ئهو هێڵه له بیرکردنهوه گهیاندمی به ئێره ".سهرم خوارکردهوه بۆ
سهر مێزهکه ،دیتم ئاننا ئاماژه به ئاشنامهکه دهدات.
تۆ بۆ لێرهی؟
" ئهوی دوای ئهوه؟" من پرسیم.
ئاننا دووباره پێکهنی و گوتی " ،وابزانم کهیسی پێشتر بۆی روون کردویتهتهوه جارێک
پرسیار ئهوه له خۆت بکهی ' من بۆ لێرهم؟ ههندێ شتی الی تۆ گۆڕی .به بێ چوونه
ناو فراوانیهکی بێ شومارهوه ،دهتوانم پێت بڵێم لهو شهوه به دواوه من ئانناکهی
پێشووتر نهمام.
به هێواشی دهستی پێکرد ،بۆ من شتهکان به خاوی ،ههرههفتهی کهمێک ،دهچووه
پێشهوه .وازم له سهرزهنشکردنی خۆم هێنا که پێشتر به ' شتهکان' دهمویست دڵی
خۆم بدهمهوه ،له ئهوهڵهوه کهمێک قورس بوو ههروهک کارهکهم ،بهاڵم دواتر بڕیارمدا
له بری ئهوه دهبێ مامهڵه لهگهڵ خۆمدا بکهم وهک ئهوهی که دهمهوێت .بۆ نموونه،
جهختم له خۆم دهکردهوه که رۆژانه کاتژمێرێک تهرخان دهکهم به شتێکهوه که خۆم
به راستی حهزم پێی بێ .ههندێ جار رۆمانم دهخوێندهوه چونکه چێژم لێ وهردهگرت،
ههندێ جار دهڕۆیطم بۆ پیاسهیهکی دوور و دریژ ،یان خۆم به وهرزشهوه خهریک
دهکرد.
له دواییدا ،کاتژمێرێک بوو به دوان ،بگره بوو به سیان ،لهو میانهی ئهو سێ سهعاتهدا
ههموو ئهو شتانهم دهکرد که حهزم پێ بوو ،دهمویست بیان بکهم .ئهو شتانهی وهاڵمی
ئهوهی بۆ بهدهست دههێنام ' مهبهست له بوونی من لێره چیه؟ '" .

سیانزه~


ئاننا الیهکی له مایک کردهوه و پێی وت " ،ئهی له بارهی مردنهوه هیچ باس و
خواستان کردووه؟"
" له بارهی چیهوه؟" من پرسیم .له پڕێکدا ههستم به ترسێک کرد.
ئاننا خهندهیهکی کرد و ئاماژهی به خۆراکنامهکه کرد " .پرسیاری دووهم"
منیش سهیرێک کرد.
ئایا له مردن دهترسی؟
خهریک بوو به تهواوی دوو پرسیارهکهی ترم له بیر دهچۆوه که لهسهر بهرگی
خۆراکنامهکه ههبوون .دوای ئهم ههموو گفتوگۆیه ههر لێم تێک چوو بوو ،کامه یهکهمه
و کامه دووهمه .دڵنیا نهبووم لهوهی ئامادهیی ئهوانی ترم تێدا ههیه یان نا.
" ئهوه پهیوهندی پێوه ههیه ".مایک وتی.
دیسانهوه عهقڵیان خوێندمهوه ،ههر وهک چۆن من یهکهمجار که هاتمه ئێره وتم ئهم
قاوهخانهیه بۆ ئهوهنده رهمهکیه! پێم وابێ من ههرگیز شتی وام نهگوتووه .پریسارم له
مایک کرد " ،مهبهستت له ' پهیوهندی پێوه ههیه' چییه؟"
" ئایا له مردن دهترسی؟" ئاننا پێی گوتم " .زۆربهی خهڵک لێی دهترسن .ئینجا له
حهقیقهتیشدا ،ئهوه ترسێکه له دڵی زۆربهی زۆری خهڵکدایه".
" ئهز ،نازنم" من گوتم " .زۆر شت ههیه له ژیانمدا دهمهوێ بیکهم ،نامهوێ بمرم پێش
ئهوهی ئهو شتانه ئهنجام بدهم .بهاڵم مردن شتێک نیه که رۆژانه بیرم لێ کردبێتهوه".
ئاننا ،کهمێک راما و گوتی،
" ئهو خهڵکانهی ئهم پرسیارهیان له خۆیان نهکردووه و هیچ ههنگاوێکیان نههاویشتووه
به گهیشتن بهوهی ' مهرام له بوونیان لهم دنیایه چیه' له مردن دهترسن .بهڵێ ،ئهو
کهسانه لهمردن دهترسن".
ئینجا نۆرهی من بوو رابمێنم ،تهماشای ئاننا و مایکم کرد ،وتم
" تۆ وتت زۆربهی خهڵک رۆژانه بیر له مردن دهکهنهوه؟ من بڕوا ناکهم وابێت .به
دڵنیایهوه پێتان دهڵێم هیچ رۆژێکم به ههدهر نهداوه لهوه بیر له مردن بکهمهوه".
مایک خهندهی کرد و بێژای،
" نهخێر .مهسهلهکه وانیه .ئهوهی ئێمه دهمانهوێ روونکردنهوهی له بارهوه بدهین
ئاستی ئهو الیهنه شاراوهیهیه که له دڵ و مێشکی مرۆڤدا ههیه سهبارهت به مردن و
ترسهکانی .خهڵکێکی زۆر خاوهن رێکهبیر*(مبدا) نین لهمهڕ مردنهوه تا رۆژانه بیدهنه

بهرباس و خواس .بهاڵم لهگهڵ رۆژانهی ژیانی خۆیاندا ههست بهو الیهنی شاراوهیه
دهکهن که ترس له مردن خۆی تێدا مهاڵسداوه .ئهو رۆژه دێته پێشێ له مردن نزیک
بوونهتهوه و چانسی ئهوهشیان نهبووه ئهو شتانه بکهن که دهیانویست له ژیانیاندا
بیکهن .بۆیه دهبینی ههمیشه لهو رۆژانی ئایندهیه دهترسن که ژیانیان بهرهو ئاوابوون
دهبات چونکه تێر به دڵێ خۆیان نهژیاون بۆ ئهو شتانهی که حهزیان پێ بووه .لهو
کاته زۆر دهترسن که رۆژێ دادێ بمرن تێیدا".
یهکسهر بیرم لهوه دهکردهوه که مایک ئێستا دهیوت ،رووم تێکرد و پێم گوت
" بهاڵم مهرج نیه ئهوه وههای لێ بێت ،وانیه؟ ئهگهر کهسانێک پرسیاریان له خۆیان
کرد بۆچی لێرهن ،شتگهلێک ههڵدهبژێرن که دهیانهوێت بیکهن لۆ بهدهسهێنانی
تێگهیشتن لهوهی ' مهبهست له بوونیان لهم ژینه چیه' و له بنهڕهتدا لهوانهشه
کردبێتیان ،ئهی ئیتر بۆچی له مردن بترسن؟ تۆ گهر دهرفهتێکیت بۆ رێ نهکهوتبێ بۆ
بهدیهێنانی ئهو شتانه یاخود نهتتوانی بێت چنگت له ههموویان گیر کردبێ و لهوانهشه
له رابردوودا ههندێکیانت وهچنگ کهوتبی ،ئیتر کێ دهڵێ تۆ له مردن دهترسێی؟"
ئاننا خهندهیهکی کرد " ،نهخێر تۆ ناتوانی".ئهمهی به نهرمیهکهوه گوت .لهسهر مێزهکه
ههستایه سهرپێ و گوتی " گهلێک شاد بووم به بینینت و بهم دانیشتنه ،جۆن .به
داخهوه من دهبێ بگهڕێمهوه بۆ الی ئهو هاوڕییهی ترم".
ههستامه سهرپێ و تهوقهیهکمان کرد بهیهکهوه و وتم " ههروهها منیش .سوپاس
بهشداری کردنت و ئهو بیروبۆچوونانهی خستنه روو لهسهر میزهکهی من".
ئیتر ئاننا گهڕایهوه بۆ شوێنهکهی پێشووی خۆی .پشته تهقێیهکم کرد به کورسیهکه و
پاڵم داپێوهی .ههستم کرد زۆر جیاوازم له پێشووتر .ههستم کرد شتگهلێکی به نرخ فێر
بووم که بۆ گشت ژیانم به کهڵک بێ.
مایک لهسهر مێزهکه ههڵسا و گوتی " جۆن .ئایا تۆ باشیت .ههست دهکهم قیچکێک
واقت وڕمابێ".
" تهنها بیر دهکهمهوه ".من گوتم " .ئهوهی تۆ و ئاننا قسهتان لێکرد له بارهیهوه زۆر پڕ
مانا بوون .من لهوه واقم وڕماوه که به درێژایی ژیانم نه گوێم لێی بووه و نه بیریشم
لێکردۆتهوه".
" جۆن .ههموو شتێک له کاتی خۆیدا دهبێ .لهوانهیه به مێشکتدا هاتبن بهاڵم لهو
کاتانهدا ئامادهیی ئهوهت تیا نهبووه بیریان لێ بکهیتهوه ".مایک بێژای.
مایک دهستی بۆ قاپه بهتاڵهکان برد و کۆیان بکاتهوه " ،بۆ من ئهم قاپانه ال نهدهم که
هیچیان تیا نهماوه .هێشتا قاپی گۆشت و سهوزه جنراوهکه وهک خۆی ماوه ،دهتهوێ
خۆتی پێوه سهرقاڵ بکهی ،وانیه؟"

" بهڵێ ،زۆر بهلهزتن ".خۆم لهو بیری لێکدانهوهی شتانه دهرکرد و چیدی با بێمهوه
سهر خواردنهکهم " ،بێ هیچ ئهمالوالیهک خواردنهکانت زۆر به تامن ،من ههر برسیمه
و ناهێڵم بیان بهیتهوه تا گشتیان تهواو نهکهم".
ههر ئهوهندهی مایک مێزهکهی بهجێهێشت ،کهتمه وێزهی ههموو ئهو شتانهی ئاننا و
مایک و خۆم باس و خواسمان لهسهر کرد .ئهوهنده زۆر بوون که نهدهکرا ئاوا به پهله
ههرس بکرێن .بیرم له چیرۆکهکهی ئاننا ،دهربارهی پڕوپاگهندهی راگهیاندن ،دهکردهوه.
چهنده پێناسێک ههڵدهگرێ بۆ سهرکهوتنهکانم ،بهختیاریهکانم و ئامانجهکانم که پێشتر
له الیهن خهڵکی ترهوه بڕیاری لهسهر دهدرا وهک لهوهی خۆم بڕیاری لهسهر بدهم .بۆ
بهنده قورس بوو ئهمه بزانێ .بڕیارمدا ههر بهرهو پێشهوه بچم ،کۆشش بکهم لهوهی
چیدی دهبێ به ئاگا بم له پهیامانهی له پشتهوه خهڵک شت دهدهن به گوێتدا.
مشتومڕ سهبارهت به مردن به تهواوی جیاواز بوو .دهمزانی هاتوومهته نێو قواڵیی
باسهکهوه و خواستمه زوو لێی تێبگهم .چیدی ئهوه کهسه نهمام بریتی بێت له تۆپهڵێ
سوزی بێ ورهیی که لهمهڕ مردنهوه راڕابێت .تهنانهت شتێک نیه که ههندی جار بیرم
لێ دهکردهوه .بهاڵم رێکهبیری ژیانێک که بژیم بۆی و ئامانجهکانم بهدی بهێنێ ،ئهو
کاریگهرییهی دهبێ ههر رۆژه چاوی پێدا بخشێنمهوه ،زۆر ژیرانه لهگهڵ مندا دێتهوه.
" تۆ ناتوانی بترسیت لهوهی چانست نهبووه شتگهلێک بکهیت ئهگهر پێشوهخته
ئهنجامت دابن ،یان ،رۆژانه بیانکهی "،به خۆمم گوت.
خۆزگه زوتر بیرم لێ بکردانایهتهوه یان گوێم لێیان بوایه " .هێشتا تێیدا ماوه "،خۆم
دڵی خۆمم دایهوه " .هێشتا بهس نیه بۆ زانین له بارهی مهبدهئهوه .خاڵی سهرهکی
ئهوهیه ئهو شتگهالنه بکه که خۆت حهزت لێیه".

چوارده~

ههمدیسان تهماشای خۆراکنامهکهم کردهوه.
تۆ بۆ لێرهیت؟
ئایا تۆ له مردن دهترسیت؟
ئایا مهرامهکانت بهدیهاتوون؟

ئێستا پرسیارهکان ناحهز و غهریب نین لهبهرچاوم وهک یهکهمجار هاتمه ئێره و دیتمن
لهسهر بهرگئ خۆراکنامهکه .لهوه زیاتر ئێستا زۆر گرنگن به المهوه.
ئایا مهرامهکانت بهدیهاتوون؟
" تاکو نهچیته ئهودیو دهرگای زانینهوه که تۆ بۆ لێرهی ،و بهراستی کاری تێدا نهکهی
و نهچیته پێشهوه لێی ،باوهڕناکهم مهرامهکانت بێنهدی "،لهگهڵ خۆم ئهدوام.
" بهاڵم کارکردن بۆی ئهوهنده ئاسان نیه ،وانیه؟" کهیسی پرسیاری کرد.
که سهیرم کرد کهیسی نزیک پهرداخه ئاوهکهی ئهوسهر مێزهکه بوو " .نا ،نا ..نهخێر،
ئهوهنده ئاسان نیه "،من گوتم " ،بیر له حاڵی خۆم دهکهمهوه .دهزانم ههموو رۆژ دهبێ
چی بکهم .ئازارهکهی دهچێژم .چی دهبێ گهر له خۆم بپرسم بۆ من لێرهم ،پهنجه
بخهمه سهر ئهو شتهی دهمهوێ بیکهم ،بهاڵم دوایی نازانم چی بکهم بۆ ئهوهی ئهو
شتانه بکهم ،یان ،ناتوانم کارێکم دهست بکهوێ تا بتوانم بیانکهم؟ چی بکهم بۆ پاره؟
چۆن خۆم بژێنم و چۆن پلهی خانهنشینی بۆ خۆم مسۆگهر بکهم؟ چ دهبێ گهر من
نهتوانم باش بم بۆ ههموو ئهو شته نوێیانهی لهوانهیه بێنه رێم؟ یان ،ئهو شتانه
شتگهلێک بن و ببنه جێی قۆشمهیی خهڵک ی رێزی لێ نهگیرێ؟"
کهیسی چاوهڕێی کرد تا من تهواو بووم" .جۆن ،پێت وایه کهسێک ههموو ئهو
ههنگاوانه ببڕێت تا خۆی پیشاندا گوایه دهزانێ بۆ لێرهیه و ئیتر به وهاڵمی راستیهوه
دێته دهرێ ،ئیدی ئهوه ئهوپهڕی خؤسیه که ئهو شتهیان دۆزیوهتهوه؟"
بۆ چرکهیهک وهستام و خۆم کوتایه ئهوهی شتهکان گرد بکهمهوه تا بزانم وایه " .به
دڵنیاییهوه .هیواخوازم وابێت "،ئهز گۆتم " .ئهگهر به راستی حاڵی ببن لهوهی بۆ ههن،
پێم وایه ئهوه شتێکی زۆر خۆشه".
" پێت وایه ،وهک یهک ههست به خۆشی ئهو شتانه دهکهن که یارمهتیان دهدات بگهن
به هۆکاری ههبوونیان لێره؟" کهیسی وتی.
من دووباره سوکه وهستانێکم کرد .دیاره پرسیارکردن زۆر ئاسانه " .به دڵنیاییهوه من
شتێکم له بیر کردووه "،بیرم کردهوه " .به دڵنیاییهوه "،من وتم " .بۆ دهبێ وابن؟ ئهوان
دهبێ زیاتر ئاسووده و مهست بن لهههر کهس و شتێکی تر".
" ئهی بۆ پێت وایه کهسهکه لهوانهیه بڕوخێ؟" کهیسی گوتی.
سهیرێکم کرد .پێش ئهوهی وهاڵم بدهمهوه ،ئهو بهردهوام بوو له قسهکانی" ،ئایا هیچ
کات کهسێکت دیوه به تهواوی شهیدای ئهو کاره بێ که رۆژانه دهیکا؟ پێت وایه ئهو
ههموو کاتهی خۆیان بهسهر بهرن لهگهڵ شتێکدا به تهواوی پێی ئاسووده ببن؟"
دیسانهوه بێستهیهکم کرد " .ههموو کهس نا "،من وتم " .بهاڵم ههندێ کهس دهناسم
رێکاوڕێک بۆ ئهو قاڵبه دهبن".

" ئایا زۆر باشن لهوهی دهیکهن؟" کهیسی پرسیاری کرد.
" ئا ،بهڵێ ".کهمێک به گاڵتهوه وتم " .لهگهڵ ئهو ههموو کاتهی بۆی خهرجی دهکهن،
دهبێ باش بن تێیدا .دهتوانن بخوێننهوه ،تهماشای تهلهفزیۆن و بهرنامهکانی دهکهن و
گفتوگۆشی لهبارهوه دهکهن .......به لهبهرچاوگرتنی ههموو ئهم شتانهی دهیکهن ،دهکرێ
باش بن لهوهی دهیکهن".
" ئهی ماندوو نابن تا ئهوهندهی دهیانکهن؟" کهیسی ههر پرسیاری کردهوه.
" نهخێر "،من وهاڵمم دایهوه " .لهوهناچێ زۆر پێیانهوه دیار بێت .دهڵێی به زهوقهوه
کارهکه دهکهن ،و "...وهستام بۆ دۆزینهوهی رستهیهکی تر.
کهیسی خهندهیهکی کرد و گوتی " ،ئایا گرفتی زۆریان دهێته رێ کاتێ بیانهوێ کار
بدۆزنهوه؟"
ههمدیس بێستهیهکم کرد ".نهخێر ،ئهو خهڵکانهی من دهیانناسم نا ،پڕ زانیارین له
بارهی کاری خۆیانهوه و تا بڵێی حهزیان به کارهکهی خۆشیانه ،به جۆرێک که خهڵک
دهچێ بۆ الیان بۆ راوێژ و پرس پێکردن".
" لهوهئهچێ خهڵکانێکی زۆر شاد بن "،کهیسی وتی " .لهوهناچێ زۆر له کارهکهیان
دووربکهونهوه و پێویستیان به وچانێک بێت".
لێگهڕام کهیسی بدوێ .تام لهوه دهبینم لهو رێگهیهوه سهیری ستهکان بکهم .ژیان چۆن
دهبێ گهر رۆژانه ئهو شته بکهم که خۆم خواستمه؟ چ دهبێ گهر کاتهکانی ژیانم لهو
شتانهدا بهرمه سهر که خۆم شهیدایانم؟ "بهاڵم ئهی بۆ پاره چی بکهم؟" پرسیارم کرد.
بهسی لهبهر ئهوهی ئێوه له شتێکدا باشن و زانیاریتان ههیه له بهرهیهوه بهو مانایه نیه
ئێوه نابێ باجێکی زۆر نهدهن بۆی .لهوانهیه ئێوه بتوانن ههردهم کار پهیدا بکهن ،بهاڵم
دهبێ باجی شتی ترێکی بۆ بدهن؟" ههستم کرد تۆزێ دابهزیمه سهر خۆم بهم
رستهیهی دوایی " .دوای ههموو ئهمانه "،من بهردهوام بووم " کێ دهزانێ چ جۆره
شتێک مهرامی کهسهکان به بایهخهوه به دهستی دێت".
" دیاره ،دهبێ وابێ "،کهیسی وتی " .با بیر له خراپترین سیناریۆ بکهینهوه لهمهڕ
پارهوه .لهوانهیه کهسێک رۆژانه بژی و ئهوه دهکات که مهرامیهتی و ئهوه دهکاته
پێناسی ' مهبهست له بوونی لهم ژینه چیه' .بهاڵم پارهیهکی فرهیان دهست ناکهوێت.
ئهمه لهوانهیه بۆیان کارهسات بێت ،ئهو حاڵهته بیهێنه پێش چاوی خۆت .دهکرێ تۆ
رێگهیهکت دۆزیبێتهوه بۆ پیادهی مهرامهکانت و لهوێوه ' مهبهست له بوون لێره چیه'
ببینی .دهکرێ تۆ ههموو ژیانت تهرخان بکهیت بۆ شتگهلێک که خۆت دهتهوێ
بیانکهیت ،لهبهریهوهی تۆ حاڵی بووی لهوهی تۆ بۆچی لێرهی ،بهاڵم" بێستهیهکی کرد و

بهردهوام بۆیهوه " لهوانهیه تهمهنت گهیبێته شهست و پێنچ ساڵی و پارهی پێویستت بۆ
خانهنشینیهکهت النهدابێته الوه".
" ئهی دوای ئهوه چ دهکهی؟" به دهنگێکی تهمسیالویهوه کهیسی ههر خۆی
پرسیارهکهی کرد و بهردهوام بوو " شایهد تۆ بتوانی ههر بهردهوام به لهسهر کردنی
ئهو شتانهی خۆت دهتهوێت بیانکهیت ،بهاڵم له بنهڕهتدا ئهوه کارهساتباریهکه بۆخۆی".
پێکهنیم و گوتم " ،کهیسی ،تۆ دهتوانی ببیته کهسێکی قسه له روو ههر کات بتهوێ".
خهندهیهکی کرد و گوتی " ،من دهمهوێ ئهوهت پێ بڵێم دهتوانم به تهواوی له تهوهری
بیرکردنهوهکانت بدهم".
" حاڵی بووم ،حاڵی بووم" من وتم " ئهوه بۆ چیرۆکی ماسیگرهکهی مایک دهگهڕێتهوه.
بۆ چاوهڕێ دهکهی لهوهی چیت دهوێ بیکهی ،بۆ ئهوه ناکهی که ئێسته دهتوانی
بیکهی " ".ئهوه وایه ،بهاڵم شتێکی تر" کهیسی وتی " .باسهکهی ئاننات له بیره له
بارهی ئهوهی بۆ ههندێ خهڵک یهکبینه شت و مهک دهکڕن؟"
هێژام " ،بێگومان ،له بارهی ئهوهوه قسانمان دهکرد که ههندێ خهڵک چهنده پارهی زۆر
پهیدا بکهن دهتوانن شتی زیاتر بسهنن .ئومێدی ئهو شت کڕینانه لهوهدایه بهڵکو
حهزهکانیان دابمرکێتهوه پێی ،ئهمهش لهو دهرنهجامهوه دێت که ئهو شتانه ناکهن که
دهبێ بیکهن رۆژانه .قوڕبهسهریهکه ئهوهیه که چهند شت و مهکی زیاد بکڕن دهبێ
زۆرتر کاربکهن تا پارهی زۆرتری بۆ پهیدا بکهن .ئهگهر ئاگایان له خۆیان نهبێت ئهوا
سهری تێدهنێن".
بێستهیهکم کرد .ههستم کرد شتێک ماوه بیڵێم .سهیرێکی کهیسیم کرد ،ئهویش ههر
تێی دهڕوانیم .گوتم " ،بگره ،بهرهو ڕووی خراپترین سیناریۆ دهبنهوه ،وانیه؟"
کهیسی سهری لهقاند .ههستم کرد شتێکم له بیر چووبێ " ،وابزانم له حاڵهتی سیناریۆ
رهشهکاندا  ،واباشتره کهسهکان خۆیان به شتگهلێکی ترهوه سهرقاڵ بکهن".
کهیسی ههمدیس سهرێکی لهقاندهوه ،منیش ههر بهردهوام بووم " ،ههرچهنده ئهوهش
بۆخۆی سیناریۆیهکی ئهستهمه ،بهاڵم له راستیدا سیناریۆی باشتر ههیه .خهڵکێک
لهوانهیه به کڕینی شتی گرانبهها که پارهیهکی زۆری دهوێت ئامانجهکانیان لهوهدا
ببیننهوه و بهمهش دهتوانن وهاڵمی ئهوه بدهنهوه بۆچی لێرهن؟"
کهیسی دیسانهوه سهری لهقاندهوه .زانیم هێشتا نهمتوانیوه بگهمه ئهو خاڵهی که دهبێ
پێی بگهم .دوو سێ قوم ئاوم خواردهوه و پاڵێکم دایهوه به کورسیهکهمدا  ،چاوهڕێی
دهرفهتێکم دهکرد کهیسی بێته ناوهوه بهاڵم له پڕێکدا بۆم هات " ،لهوانهیه پاره
پهیوهندیهکی کهمی پێوه ههبێت ،مهبهستم لهوهیه کهوتۆته سهر کهسهکه و حاڵهتهکه .له

گهڕانهوه بۆ گفتوگۆکهی نێوان من و ئاننا ،ئهوهمان دهگووت بۆچی خهڵک کاردهکات.
گفتوگۆمان له بهشێک لهو راستیه دهکرد که هۆکاره له پشت کارکردنی خهڵکهوه بۆ
بهدهستهێنانی ئامانجهکانیان".
" دهتوانی نموونهیهکم بدهیتێ لهوبارهیهوه؟" کهیسی گوتی.
ئهز گوتم " ،باشه ،هۆی کارکردنم ئهوهیه تا پاره پهیدابکهم .پێویسته پارهی ئهو شتانه
بدهمهوه که کڕیومن .کاتێک بیر له کڕینی ئهو شتانه دهکهمهوه ،لهو بڕوایهدام وهک ئهو
خهڵکانه خۆم دێته پێش چاو که من و ئاننا لهبارهیهوه دهدواین .شتگهلێک ههن پاڵم
پێوهدهنێن ههڵبێم بۆ ماوهیهک ،شتگهلێک وام لێدهکهن هێور ببمهوه و باشتر ههست به
دهوروبهرهکهم بکهم.
ئهوهی سهرسامم دهکات ئهوهیه ،چهندی ترم لهو شتانه دهوێت تاکو چیتر پێویستیم به
"ههڵهاتن" و "هێور" بوونهوهی وا نهبێت؟ ئهگهر ههمیشه به دوای ئهوهوه بوومایه که
خۆم دهمویست ،لهوانهبوو کهمتر پێویستیم به ههڵهاتن ههبوایه ،بگره لهوانهشه ئهوهنده
عهوداڵی هێوربوونهوه نهبومایه بۆ خاڵی کردنهوهی مهراقهکانم .من ناڵێم دهچووم له
کوخێکدا دهژیام ،بهاڵم سهیرم لهو کهسه دێت پێناسهی خۆی به ههبوونی پارهی
زۆرهوه دهکات و چهند دهبێ بژین تاکو بهدهستهێنانی ئامانجی ' مهبهست له بوونیان
لهم ژیانه چیه'" .
کهیسی ئهمجارهش ههر سهری لهقاند بهاڵم پرسیارێکی لهگهڵدا کرد ،وتی
" کهواته تۆ پێشنیار دهکهیت که چیدی خهڵک به دوای پهیداکردنی پارهی زۆرهوه
نهبن؟" به دوای چهند وشهیهکی پڕ به پێستدا دهگهڕام تا وهاڵمی بدهمهوه ،گوتم،
" نهخێر ،من واناڵێم .من تهنها دهمهوێ ئهوه به خۆم بڵێم ،ئهگهر تێبگهیشتمایه من بۆ
لێرهم ،شتگهلێکم دهکردن بیسهلماندایه بوونی من لێره چیه ،ئهو دهم کهمتر گوێم به
پاره دهدا وهک ئێستا دهیدهم .ئهوه کورتهی بیرۆکهکهی منه که دهمهوێ بیڵێم".
کهیسی ههڵسایه سهرپێ و دوان له قاپه بهتاڵهکانی بهردهمی ههڵگرتم و بێژای،
" بیرۆکهیهکی خاسه ،جۆن".
سهیری کهیسیم کرد کاتێک رووی خۆی وهرگێڕا و ههنگاوهکانی بهرهو چێشتخانهکه
ههڵنا ،گوتم " ،ئهم شوێنه زۆر سهرنج راکێشه".

پانزه~

کاتێک کهیسی گهڕایهوه ،گاڵسێکی تری پڕ ئاوی بۆ هێنام و لهبهردهممدا داینا و
بهرامبهرم دانیشت .گوتی،
" جۆن ،کاتێک قاۆه بهتاڵهکانم بردهوه بۆ چێشتخانهکه ،مایک شتێک وهبیری هێنامهوه
لهوانهیه تۆ حهزی پێ بکهی .پهیوهندی بهو باسهوه ههیه که ئێمه پێشتر لێی دهدواین
وهک ئهوهی خهڵک چۆن کێبرکێ دهکهن لهو کاتانهی دهیانهوێت بگهنه ئهو ئاکامهی '
مهبهست له بوونیان چیه لێره'" .
گوتم " یهعنی وهک ئهو باسهی من کردم خهڵک چۆن پاره پهیدا دهکهن؟ "
کهیسی وتی " ئهوه بهشێکێتی بهاڵم هێشتا زۆرتر ههنه".
سهیرێکی کهیسیم کرد و وتم " حهز دهکهم گوێم لێی بێت".
کهیسی دهستی پێکرد " بۆ ئهمهیان پێویستیم پێته له گهڵما بیر بکهیهوه لهمهڕ ئهو
خهڵکانهی تۆزێک بهر له ئێستا قسهمان له بارهوه دهکردن".
گوتم " تۆ مهبهستت لهو کهسانهیه که من دهیانناسم و تا بڵێی شهیدای ئهو شتانهن که
رۆژانه دهیکهن؟ ئهوانهی که کاتهکانی خۆیان لهو شتانهدا خهرج دهکهن که به راستی
تامی لیدهکهن؟
" ئهوانهی تۆ دهیانناسیت هیچ تێبینیهکت لهبارهیانهوه ههیه؟" کهیسی وتی.
" بهڵێ .ئافرهتێک لهو کهسانه خهریکی فرۆشتنی  "...له گێڕانهوهی نمونهکهم دابووم
کهیسی قسهکهی پێ بڕیم " جۆن .له راستیدا ،فراوانتر لهوه بیربکهرهوه که چیان دهکرد
رۆژانه .چ تێبینیهکی گشتیت کرد له بارهیانهوه؟ "
پشتم دایهوه به کورسیهکهمدا و تۆزێک چاوم لێکنا .له مێشکمدا کهوتمه وێنهگرتنی ئهو
خهڵکانه .ئینجا دوام " جا ،ههر وهک چۆن ئاماژهم پیدا ،ههموویان وادیارن بهختیار و
دڵشادبن .لهوهدهچێ ئهوهی دهیکهن زۆر به کهیف بن پێی .ههروهها زۆر باوهڕ بهخۆن
بێ ئهوهی الف و گهزاف لێدهن .زۆرتر ئهوه وایان لێدهکات که ئهوهی خۆیان
دهیانهوێت ئاوها بۆیان دێتهپێش .ئهمهیه لهوانهیه تۆزێک سهیر بێت ،بهاڵم ئهوه
سیفهتی ههمیشهییانه که ههموویان ههردهم شادن .یهکبینه شتی باش دێته ڕێیان،
ئهوهی ئهوان چاوهڕێی ناکهن".
" دهتوانی نموونیهکم بدهیتێ لهو بارهیهوه؟" کهیسی گۆتی.
یهکسهر وهاڵمم دایهوه " ،بۆ نا ،نموونهی ئافرهتێکت بۆ باس دهکهم که تۆزێک غهریب
دێته پێش چاوم دوای ئهوهی لهگهڵ ئاننا گفتوگۆم کرد .ئهو خانمه له بواری پهخش و

پڕوپاگهنده کاری دهکرد .ههوڵیدا بزنسێکی گهوره بکاتهوه که زۆر شت و بواری له
خۆی دهگرت وهک :ژمێریاری ،مامهڵهی بازرگانی رهسمی، ،بهڵێندهرێتی و قهرز
وهرگرتن له حکومهت بۆ خانووبهره و ئیش وکاری تر ،له نێویدا پرس و راوێژی
یاسایی لهو بوارانهدا .پێش ئهو زۆر کهسانی تر خۆیان له قهرهی ئهو بزنسه دابوو
بهاڵم تێیدا سهرنهکهوتبوون چونکه ئهوه ژمێریاریهکی گهورهی دهویست.
بڕیاریدا که دهیهوێت ئهو کاره بخاته سهرپێ .دوای دوو ههفته له کهرهسهی
پڕوپاگهنده و نمایشکردن بۆی ،لهالیهن هاوڕێیهکی دێرینی خۆیهوه ،که له پهیمانگه
بهیهکهوه قوتابی بوون ،تهلهفۆنێکی بۆ کرا .له مێژ بوو لهگهڵ ئهو هاوڕێیهیدا یهکتریان
نهدیبوو .ههر ئهوهندهی بهیهک گهیستن یهکسهر کهوتنه باسکردنی پرۆژهکه ،خانمهکه
پێی گوت که ئهم چهنده شهیدایه گهر ئهم بزنسه سهربگرێت .لهم بێنه و بهردهی قسه
و باسهیاندا هاوڕێکهی برادهرێکی خۆی هات به بیردا که لهو بوارهدا کاردهکات.
دوای چهندان تهلهفۆن کردن لهگهڵ یهکدیدا ،ههر سێکیان یهکترییان دیت و لهسهر
خوانی شێوان کهوتنه ئاخاوتن .دوای چهند ههفتهیهک له پرس و راوێژ ،خانمهکه
پرۆژهکهی کهوته سهرپێ و سهری گرت.
مهبهستم لهم نموونهیه ئهوهیه که چۆن شتێک لهو بڕوایهدا نهبوون پێی بگهن کهچی
پێی گهیشتن و زۆریش پێی دڵشادن".
" جۆن .بۆ ئاوها بیر دهکهیتهوه؟" کهیسی پرسیاری کرد.
دوو سێ قومه ئاوم خواردهوه و کهوتمه وهاڵم دانهوه " ،بهشێک له بیرکردنهوهکه
ئهوهیه چ خۆشبهختیهکی به رێکهوت بوو ،بهاڵم شتی گاڵته ئهوهیه که تۆ پرسیارت
لێکردم له بارهی ئهو خهاڵکنهوه شت بڵێم که زۆر خۆشحاڵن بهوهی دهیکهن .کاتهکانی
خۆیان له شتگهلێکدا خهرج دهکهن ،ئهوهندهی من لێی بزانم ،ئهوهیان بۆ دهستهبهر
دهکات که دهیانگهێنێ بهوهی ' مهبهست له بوونیان لێره چیه' .ئهو جۆره شتانه دهڵێی
ههمیشه دێته رێی ئهو کهسانه".
کهیسی خهندهیهکی کرد و تهماشایهکی کردم " ،ئایا تهنها بۆ ئهو خهڵکانه شتی وهها
دێته پێش؟ ئهی ئهو جۆره شتانه هیچ دهمێک نههاتۆته رێی تۆ؟"
ههمدیس پشتم دایهوه به کورسیهکهدا و رووم له نهخش و نیگاری ناو قاوهخانهکه
کرد و گوتم " ،با ،بۆ نا .به دیاریکراوی شتێکم نایاتهوه یاد له ئێستهدا ،بهاڵم ئهو جۆره
شتانه هاتوونه رێم به تایبهت لهو کاتانهی پێویستیم پێی بووه".
کهیسی گوتی " ،ههوڵده ،گهر بتوانی یهکێک لهو شتانه بێتهوه بیرت ئهوا من دڵنیام
دهتوانی له بارهیانهوه بدوێی و بهراوردیشی بکهی لهگهڵ ئهوی ئهواندا".

گوتم " ،وهک ئهو کاتانه دهڵێیت که دهمهوێ شتێک بکهم ،ئهو شتهی خۆم حهزم پێه".
کاتێک ئهدوام له ناوهوه توشی پهشۆکی هاتبووم ههر وهک کهمێک بهر له ئێستا توشی
هاتم کاتێک ههندێ شتی گرنگ لهبارهی خۆمهوه فێر بووم.
لهم گفتوگۆیهی نێو دڵی خۆمدابووم ،کهیسی دهستی به قسان کرد " جۆن .ناتوانم
راشکاوانه قسهت لهگهڵدا بکهم ،بهاڵم لێره ،لهم قاوهخانهیه ،تێبینییهکی گشتیم لهسهر
خهڵک پهیدا کردووه .ئهوانهی دهزانن ' مهبهست له بوونیان لێره چیه' ،ههر شتێک له
دهستیان بێت دهیکهن تاکو وهچنگی بهێنن ،ئهوانه زۆر بهختیار دیارن .له ناکاودا،
ههندێ شت بهڕێکهوت رووی داوه بۆیان تهنها لهو کاتانهی الیان وابووه پێویستیان
پێ بووه.
پرسیارم له زۆربهیان کردووه لهم بارهیهوه ،لهگهڵ ئهوهی پێداگیرییان لهوه دهکرد که
ئهوه بوونی ههیه ،ئهو رێکهوت و شته ناکاوانه ،بهاڵم بیر و رای جیاوازیان له بارهی
هۆی روودانهکهی ههبوو .بێ پێچ و پهنا پێت بڵێم ،زۆربهیان ههڵهێنانی ئهو
مهسهلهیهیان زۆر بۆ گرنگ نیه و تهنها وهک بهشێک له کارهکهیان سهیری دهکهن.
دهزانن لهو کاتانهدا کارا دهبێت بۆیان که گهیشتبن به ' مهبهست له بوونیان لێره چیه'.
"
" غهریبه ".من گوتم " .له شتێکی شاراوه دهچێ".
کهیسی کهوته روون کردنهوه و گوتی " ههندێ خهڵک وا دهڵێن .ههندێکی تر وهک
بهشێک له شته سروشتیهکانی ئهم گهردوونهی تێدهگهن ،یان ،به کاراترین کاری
دادهنێن .لهگهڵ ئهمهشدا ههندێک ههر وهک بهختێکی باش تهماشای دهکهن .بهاڵم
ههموویان کۆکن لهسهر ئهوهی که ئهو شته ههیه و هۆکارێکیشه بۆ ئهنجامدانی
کارهکانیان".
" ئهی کهیسی ،تۆ چۆن بیری لێدهکهیتهوه؟" من پرسیارم کرد.
ئهمجارهیان کهیسی بێستهیهکی کرد بۆ ماوهیهک و وتی " ،راستگۆیانه ،من نازانم.
لهوانهیه ههموو ئهو شتانه بێت یان ههر یهکێکیان بێت .ئایا قهد گوێت له تیئۆری "توان"
یان "جا" ی بیرکاری بووه؟"
" زۆر دڵنیا نیم گوێم لێ بووبێ ،دهتوانی رۆشنایی بخهیته سهر؟" من به کهیسیم وت.
کهیسی بێژای " بێگومان .ههر زۆر ئاسانه .نموونهیهک بۆ دهڵێم .تیئۆری "توان" یان "
جا" ی بیرکاری ئهوهیه ئهگهر تۆ شتێک به کهسێک بڵێی و بتوانی وا لهو کهسه بکهی
به کهسانی تری بڵێ ،و ئهو کهسانهش به خهڵکانی تری بڵێن و ئهوانیش به خهاڵکنی

تری بڵێن ،به درێژایی زهمهن ،پهیامهکهت دهگاته رێژهیهکی زۆر له خهڵک که تۆ پێشتر
به یهک کهست وتبوو".
" ئهمه له نامهی رستهیی دهچێت ،ههر کهس دهینێرێت بۆ کهسێکی تر پاش
خوێندنهوهی .کاتێک بینێریت بۆ دهکهس و ئهو دهیهش بینێرن بۆ دهی تر ،ئیتر ئاوها
بهو شێوهیه بهردهام دهبێت" ئهز وتم.
کهیسی وهاڵمی دامهوه " ،ههر رێک وایه ههمان راستهڕێیه .ههرچۆنێ بێت ،له جیاتی
نامه رستهییهکه ،تۆ له خهڵکی دهگهێنێ که دهتهوێت مینهی ' مهبهست له بوون لێره
چیه' بکهی تا پێی دهگهی .ئهگهر تۆ به ده کهس بڵێی و ئهوانیش ههر یهک له جێێ
خۆیهوه به دهوروبهریان رابگێنن ،ئهوا به تێپهڕبوونی کات ،ئاپۆڕهیهک له خهڵک به
شاراوهیی یارمهتیت دهدهن بێ ئهوهی تۆ بیانناسی و بیانبینی یان به خۆت بزانی".
بۆ نهختێک بیرم لێکردهوه ئینجا گۆتم " باشه بۆ یارمهتیم دهدهن که من نایان ناسم و
نهمبینیون؟ مهبهستهکهم ئهوهیه من کهس لهوانه ناناسم که نامه رستهییهکهم بۆ بگێنن.
چی شتێک پاڵ به خهڵکی ترهوه دهنێت تا له بارهی ئهو شتهوه بدوێن که من به تهمام
بیکهم؟"
کهیسی تهماشایهکی منی کرد و هیچی نهبێژا .له فیکهکهی خۆم تێگهیشتم که دهبێ
خۆم وهاڵمی پرسیارهکهی خۆم بدهمهوه .بیرم له بێنه و بهردهی تیئۆره بیرکاریهکه
دهکردهوه که ئێستا کهیسی بۆی شهرح کردم ،بهاڵم حهلهکهییم ههر دهست نهکهوت .به
کهیسیم گوت
" به تهواوی تێ نهگهیشتم کهیسی ،دهتوانی کهمێکی تر لهسهری بڕۆی؟"
کهیسی وتی " ،جۆن .له سهرهتای ئهم گفتوگۆیهی ئێستامانهوه باسی ههندێ کهست
کرد .ئهو کهسانهی کاردهکهن تا بگهن به مهرامی ' مهبهست له بوونیان چیه لێره'،
ههست به چی دهکهی گهر تۆش بتوانی ئاوێتهیان بیت؟"
" ههست به مهزنێتی دهکهم .تۆ ناتوانی یارمهتیان بدهیت ،بهاڵم گهر توانیت فریای
بهشداری کردن له شهیدایی و پهرۆشیان بکهویت لهوهی دهیکهن ئهوا ههست دهکهی
دهتوانی یارمهتیان بدهیت ".من وام گوت و کهمێکیش راوهستام تا بزانم کهیسی چ
دهڵێت .ئهو فزهی لێ نههات و خۆم بهردهووام بووم.
" تکایه بهسیهتی کهیسی .تۆ دهتهوێ پێم بڵێی ئهوه وهاڵمهکهیه؟ دهی باشه چۆن چۆنی
دهسهپێ بهسهر مهسهلهی پهیامهکهی نامه رستهییهکه؟"
" جۆن .نوکه تۆ گوتت شهیدایی و پهرۆشیان وات لێ دهکات یارمهتیان بدهیت .گهر
ناتوانی ئهو یارمهتیه پێشکهش بکهی ،خۆ خهڵکی تر ههن دهتوانن ئهو یارمهتیه بدهن،
دهتوانی پهیوهندیان پێوه بکهی؟"

گوتم " ،به دڵنیایهوه .ئهوه دهگهڕێتهوه بۆ پهرۆشی و شهیدایی ئهوان .ئهوان کهو..
که ".....بێستهیهکم کرد و به دوای وشهیهکی راست و گونجاودا دهگهڕام.
" کهوتونهته سهرپێی خۆیان؟" کهیسی بۆی تهواو دهکردم.
" بهڵێ شتێکی لهو بابهته .ئهوان کهوتونهته سهر پێی خۆیان ،ئهرکی تۆ تهنها یارمهتی
پێشکهش کردنه".
دیسانهوه کهیسی پرسیاری لێکردم " ئهی ئاگاییان بدهیتێ لهوهی خهڵکانی تر ههن
ئامادهییان تێدایه یارمهتی پێشکهش بکهن ،چۆن له بارهیانهوه دهدوێیت؟"
خهندهیهکم کرد ،نیوهیهکی بۆ خۆم و نیوهکهی تری بۆ کهیسی ،گوتم " لهگهڵ یهکێکدا
دهدوێم که ههمان شهیدایی و پهرۆشی ههبێ ههر وهک ئهوان له زاری خۆیانهوه پێیان
گوتووم .ئاوها دهگیری ئهوه به دیار چیرۆکهکهوه دهمێنێتهوه که غهرق بووه تێیدا یان
پێویستی پێیهتی بیزانێت".
" پێدهچێت ئهوه وهاڵمهکه بێت ".کهیسی گوتی .لهگهڵ گوتنهکهیدا ههستایه سهرپێ و
ئهو یهک دوو قاپه بهتاڵهی لهسهر مێزهکه مابۆیهوه خهریکی کۆکردنهوهیان بوو "
جۆن ،ئێستا به دڵمی ".دوای ئهوهی قاپهکانی خسته سهر دهستهکانی و گوتیهوه "
لهوهدهچێ تۆ زۆر برسیت بێت".
" ئهوه خواردنه .زۆر باشه بۆ بهردهوامی ژیان ".من وهاڵمم دایهوه.
چاوێكم خشاند به الی ژووری جێشتخانهکهدا و مایکم دیت .مایک دههات و دهچوو،
لهم دهست بۆ ئهو دهست شتی دهکرده ئهمهوه و شتی لهوه دهردههێنا .پێش ئهوهی
کهیسی بڕوا پێم گوت " کهیسی ،باوهرناکهم پارچهیهکی تر لهو حهلوای شلیک و
رێواسه مابێت .وانیه؟"
دهستی کرد به پێکهنین " .سهرێکی چێشتخانهکه دهدهم و بزانم شتێکت بۆ ناکهم".

شانزه~

دوای چهند خولهکێک ،مایک گهیشته الی مێزهکهم و بهلهمێکی پڕ له کێک – حهلوای
لهسهر دهستی بوو ،لهوه دهچوو بۆ چوار کهس ئامادهکرابێ .گوتی " ئهوه بهلهمێک له
کێک-حهلوای شلیک و رێواس".
گوتم " مایک ئهوه زۆره زۆره و لهو بڕوایهدانیم بتوانم ههمووی بخۆم".

" به سهبر بکهوه سهری ،هیچ پهلهی لێ مهکه ".لهگهڵ ئهم قسهیهدا مایک دهستهیهکی
تر له کلێنس و چنگاڵێکی خاوێنی تری لهسهر مێزهکه دانا و گوتی " گفتوگۆیهکهتان
چۆن بوو لهگهڵ کهیسی دا؟"
لهم ساتهدا پڕ جنگاڵێک زیاتر له کێک حهلواکهم خستبووه ناو دهممهوه و خهریکی
خواردنی بووم .به شێوازێکی دوور له فهرههنگیانه به پهنجهکانی چنگاڵهکهی دهستم
یارمهتی دهمم دهدا تا چی زووتره کێک -حهلواکهم قوت بدهم ،ئهوه بوو لهگهڵ ههندێ
قومه ئاودا ئاودیو بوون و ئینجا وهاڵمی مایکم دایهوه " ،تا بڵێی به سوود بوون .ئێمه
له بارهی ئهو خهڵکانهوه دهدواین که دیاربوو وهاڵمی پرسیارهکهیان وهرگرتبۆوه".
لهگهڵ ئهم قسهیهمدا دهستم بۆ پرسیارهکهی نێو خۆراکنامهکه درێژ کرد.
له چرکهیهدا وشهکانی نێو ئاشنامهکه خۆیان برد بۆ الی پرسیاری ( بۆچی من لێرهم؟)
پاشان خۆیان گواستهوه بۆ الی پرسیارهکهی تر ( تۆ بۆچی لێرهی؟) ئهم جاره
سهغڵهت نهبووم به بینیان وهک یهکهم جار دیتمن.
" ئا ئهمه ،ئهمهیان" من گوتم " .ئهو خهڵکانه چهند سیفهتێکی هاوبهشیان دیاره دهزانن
که دهزانن بۆچی لێرهن ،تیگهیشتوونه لهوهی که چ شتگهلێک بکهن تاکو هۆکاری ئهو
مهبهسته بهدهست بهێنن ،ههروهها تا بڵێی باوهڕیان به خۆیان ههیه و دهتوانن ئهو
شتانه بهدهست بهێنن که دهیانگهێنێته ئهو هۆکاره .لهو دهمهیشی دهیانهوێت ئهوه
بکهن رووداوێک دێته رێیان چاکتر دهتوانن بهرهو بهدیهێنانی ئهو خهونه بچن .کهیسی
بۆی ههندێک لهو تیئۆرییهی بۆ روون کردمهوه که چۆن چۆنی خهڵک دهبن به پلیکان
بۆ ئهو پهیژهیه".
مایک بزهیهکی گرت و گوتی " چهند تێڕامانێک ههیه لهو بارهیهوه .ریشهی ئهو باسه بۆ
فهیلهسوفه دێرینهکان دهگهڕێتهوه".
قسهکهم پێ بڕی و گوتم " مایک ،من له یهک شت سهرم سوڕماوه .بۆچی ههموو
کهس ناگهڕێت به دوای ' مهبهست له بوونی لێره چیه'؟ ئهو شته چیه وایان لێدهکای
نهکهونه وێزهی؟ پێش ئهوهی جهنابت دهست پێ بکهی ،دهزانم دهبێ پرسیار له بارهی
خۆمهوه بکهم و کاریشم لهو کێڵگهیهدا دهکرد که تۆ هاتی .بهس من حهزم پێیه شتێک
بزانم ئایا هیچ گریمانهیهکی گهورهتر یان فراوانتر ههیه گهر تهنها بۆ خودی خۆمم
بوێت".
مایک قومێکی له کوپه قاوهکهی دهستیدا که تا ئهوهندهی الی من بوو ههر به
دهستییهوه گرتبووی .له کورسیهکهی بهرامبهرم لێی دانیشت و گوتی " بێگومان ،ههر
یهک له ئێمه گریمانهیهکی بۆ خودی خۆی ههیه .ئهو هۆکارانهش ههر کهسه و دهبێ

لهگهڵ خۆیدا بیکاته گفتوگۆ لهو کاتانهی به تهنها لهگهڵ حاڵهتهکانی خۆیاندا دهدوێن .به
لهبهر چاوگرتنی ئهوهی ههندێ شت ههن گهورهترن و سێبهری زۆرتر داگیر دهکهن".
" نموونهیهکم لهو بارهیهوه بدهرێ؟"
" ئاه ..بۆ خهڵکانێک ئاسانتره وهک ئهو نهبوونی ئاوهزهی که هیچ وهخت خاوهن
دهستکهالیهکی هزری نهبوونه بۆ دهست راگهیشتن به ' مهبهست له بوونیان لێره چیه' .
خهڵکانی تر ههن تێدهگهن لهو دهسکهال هزرییه بهاڵم زۆر سوور نین لهوهی بزانن '
مهبهست له بوونیان لێره چیه'  .خهڵکانی تریش ههن ،بههۆی چۆنێتی گهورهبوونیان،
شوێنهکهیان یان لهوهیه بههۆی باوهڕی ئاینییهوه بێت ،باوهڕیان بهوه نیه سۆراغی ئهو
گریمانانه بکهونه چونله پێیان وایه ئهوان ئهو حهقهیان نیه ئهو مینهیه بکهن تا بزانن
'مهبهست له بوونیان لم دنیایه چیه'".
" تهنانهت ئهو کهسانهشی ههستیان بۆ ئهوه ههیه 'مهبهست له بوونیان لێره چیه' و
پێیان وایه مافی ئهوهشیان ههیه حاسڵی بکهن ،بهاڵم ههندێ جار دهزانن زانینی
بهدهست کهوتنی ئهو شته ئهوهنده ئاسان نیه وهک وایان دادهنا ،ئیتر خۆڕسکیانه ئهوه
دهکهن رۆژانه که دهبێ بیکهن".
" ئهوه بۆههندێ لهو خهڵکانه دروسته که پێشتر تۆ و ئاننا باس و خواستان له بارهوه
کرد .زۆرێک له خهڵک که دهژین یان هێز پهیدادهکهن بۆ ئهوهی قهناعهت به خهڵکی
بکهن بهو شتهی دروستیان کردووه یان ئهو شتهی دهیفرۆشن ئهوه جۆرێکه له
گهیشتن بهو رازه .بیهێنه بهرچاوی خۆت ،ملمالنێ بۆ ئهوان ئهوهیه ،تا خهڵک درکیان
پێ بکات ،که ههر یهکهیان خاوهن پلهیهکه لهو گهیشتنه بهو مهبهسته .ئهو کهسانهی له
ههوڵ و تهقهال دان تا قهناعهت به خهڵکی بکهن ،ئهوا خۆیان هێزیان له دهست داوه.
ئهو جۆره کهسانه توانای خۆیان لهدهستداوه له بهرامبهرئهوانی تردا و دهیانهوێت لهو
رێگهیهوه سهرنجراکێشی بۆ خۆیان پهیدا بکهنهوه".
بێستهیهکم کرد و گوتم،
"ئهو قسانه دهمباتهوه نێو گفتوگۆیهک که ئهمشهو من لهگهڵ کهیسی دا ههمبوو.
یارمهتی دام تێبگهم لهوهی کهسێک له بارهی 'مهبهست له بوونی لێره چیه' وه دهزانێ،
گهیشتوونه به مهرامی خۆیان و دهتوانن ههر شتێک بکهن گهر خۆیان بیانهوێت،
پێویستیان به راز و خواسی کهسی تر نیه بۆ ههڵسان بهو کارانه".

" ئهوه راسته .له سهروو ئهمهشهوه کهس ناتوانێ ئاراسته یان قهناعهتیان پێ بکا
لهوهی ئهمه و ئهوهیان پێ بکهن .ههر یهک چارهنووسی له دهستی خۆیدایهتی ".مایک
گوتی.
پاڵم دایهوه کهوتمه بیرلێکردنهوهی ئهم قسهیه .ئهم قسانهی مایک رهنگدانهوهی ههبوو
بۆ بیرکردنهوه لهو قسهوباسانهی ئهمشهو لهگهڵ کهیسی و ئاننادا ههمبوو.
گوتم " ئهوهی تۆ رووناکی دهخهته سهر زۆر جیاوازه لهو پهیام و راسپاردانهی
رۆژانه دهیبینم یا گوێم لێ دهبێت .ئێستا تێدهگهم لهوهی بۆچی قورسه بۆ خهڵک له
مانای بوونیان لهم ژیانه تێ بگهن و زهحمهتهیشه بۆیان خۆیان چارهنووسی خۆیان له
تهوێڵیان بدهن و لێگهڕێ با بژین وهک چۆن هاتووین".
" به دڵنیاییهوه ،بهاڵم ئهوه ئهستهم نیه .ههر بۆ دروستی ئهم حهقیقهته ،دوو ههفته
لهمهوپێش یهک دوو میوانمان ههبوو لێره ،ههر وهک جهنابت ،چیرۆکێکی خۆشیان بۆ
کهیسی و بۆ من گێڕایهوه لهمهڕئهوهوهی که چۆن فێر بوون خۆیان چارهنووسی
خۆیان دیاری بکهن .گهر حهز دهکهی ئهوا بۆتی باس دهکهم".
" بێ شک ،حهز دهکهم .به وێنهی کابرای ماسیگرهکهی زۆر تێدایه؟"
مایک پێکهنی و گوتی " ئهمجارهیان نهخێر .بهڵکو ئهم کهڕهتهیان وهرزشی تیایه .به
درێژایی چهندان ساڵ کابرا خهونی ئهوهبوو له یاری گۆڵف دا چاک له تۆپهکه
بوهشینێ .وهک میوانهکان باسیان دهکرد ،له کاتی بهخهبهریدا کابرا یارکهرێک باش
نهبوو له یاری گۆڵف دا بهاڵم له خهونیدا ههموو زۆرانبازێیهکی قورس و توانباڕی
لهگهڵ ئهم تۆپهدا دهکرد تا رادهی بێ هیوابوون.
له خهونیدا ،تۆپهکهی لهسهر قهراغی پهنجهرهیهک دادهنا ،یان لهسهر بهردێکی
خلێسکێنهی گهوره ،ئیتر لهههر جێگهیهک که ناقۆاڵ و ئهستهم بوایه .ههر ههوڵی داوه و
ههوڵی داوه که خۆی نهلهنگێنێ و خۆی گورج و گۆڵتر بکاتهوه و جووته پێکانی به
تووندی له زهوییهکه گیربکات تا به ئهندازهیی له تۆپهکه بوهشێنێ ،بهاڵم ههرگیز
راستی لێ نهداوه و زانیوێتی وهشاندنهکهی کورت دههێنێ یان پوچ دهبێتهوه .جا،
چهنده راهێنانی زیاتربکردایه ئهوهنده زۆرتر توشی بێ ئومێدی و بێ تاقهتی دهبوو.
لهگهڵ ههڵکشانی بێ هیواییهکهی به رادهیهکی زۆر ،تێدهگهیشت که ئێستا ئامادهیه بۆ
وهشاندنێکی چاکی تۆپهکه .ههرچۆنێ بێ ،دهستی دهکردهوه به گورج و گۆڵ

کردنهوهی خۆی بۆ وهشاندنێکی تر و له جێگهیهکی عاسی تر ،بهمه دووباره دهست له
مالنی بگرهوبهردهیهکی تر دهبۆوه که ههر نهیدهتوانی دهڕۆستی بێت .بهم حاڵهتهی
بناغهی بێ ئومێدی بێ ئارامیهکی تری ههڵدهکهند بۆخۆی .ئهم بازنهیه ههر بهردهوام له
خوالنهوهدا بوو تاکو خهبهری دهبۆوه ،که ههڵدهستا له خهو دڵی به پهلهپهل لێی دهدا و
دژواری سهراپای گیانی گرتبۆوه.
شهوێکیان ههمان خهونی بینیهوه ،بهاڵم لهو پنتهی که خهریک بوو بێ هیواییهکانی لێوه
دهستی پێ دهکرد ،له خهو راپهڕی و یهکسهر دهستی دایه تۆپهکهی تهنیشتیهوه و
وهشاندیه شوێنێک .هیچ ستێک نیه جێگهی مهترسی بێت ،ههر خۆی به تهنها زانییتی
تۆپهکهی گرتۆته کوێ و بۆ کوێی وهشاندووه .دوای ئهوه به هۆشێکی ترهوه خهبهری
بۆیهوه و دیدهکانی چوونه سهر شتێکی تر که پێشتر لێڵ بوون لهبهرچاوی .لێرهدا
میوانهکان چیرۆکهکهیان بۆمان تهتواو کرد و گوتیان ' سهرباری ئهوهی چیمان پێ
وتراوه تا باوهڕ بکهین به شتێک ،یان ئهوهی له پڕوپاگهندهی ئااڵ و وااڵوه گوێمان لێ
دهبێت ،یاخود توشی پهستی و دژواری دهبین له سهر ئیش ...ئێمه دهتوانین جڵهوی
ههر خولهکێک له خولهکهکانی ژیانی خۆمان بگرین .من ئهو شتهم له بیری خۆم
بردهوه و ئیدی گشت کاتی خۆم دادهنێم بۆ رێکخستنی ههموو ئهو جۆره
کارتێکردنانهی تر ،ههر وهک چۆن پێشتر ههموو کاتهکانم وااڵ کردبوو بۆ ئهو شتانهی
گشت گیانمیان له بێ ئارامی دا دانابوو.
ههر وهک چۆن بهس خۆم زانیم تۆپهکهم بۆ کوێ وهشاندووه و چۆته کوێوه ،ئاوهاش
ههر تهنها خۆت دهزانی و ههر خۆت بهرپرسی لهوهی مهبهست له بوونت چیه لهم
ژیانه .ههرگیز رێ به خهڵکی مهده سوکانت بۆ بگرن به دهستهوه و ئاراستهی
چارهنوست بۆ دیاری بکهن .چوست و چاالک به لهو رێبازهی ههڵی دهبژێری .تهنها له
تۆپی گۆڵفهکه بوهشێنه با تۆپهکه بڕوا".
مایک چیرۆکهکهی تهواو کرد و سهیرێکی منی کرد " دیت ،ماسیگرهکهی تێا نهبوو".
" راسته ،ماسیگرهکهی تێدا نهبوو ،بهاڵم ئهمیش بۆخۆی چیرۆکێکی گهلێک گرنگ بوو.
شهیدای ئهو پهیامهم لهم چیرۆکهوه خۆی دههاوژێت ".من گوتم.
" ئێ ،کابرا له دهستی هات و ئهوهی ویستی ئهنجامی دا .کابرا گووتبووی ئهو
راسپاردهیهی له خهوما دیتم ژیانمی گۆڕی .له پنتهکهوه ،درکی بهوه کرد بوو که
چیدی ئهو خۆی و بهس بهرپرسه له دیاری کردنی چارهنووسی خۆی .ئێستا ،گهر
بچهقێ له ههر شتێکدا و دڵنیا نهبێ لهوهی چ دهکا ،ههر ئهوه به بیر خۆی دههێنێتهوه
که له تۆپهکه بوهشێنێ و تا تۆپهکه بجوڵێ .گووتبووی لهو شهوهدا گوێ بیستی ههندێ

وشه بووه ،لهوانه که چیدی نهترسێ له ههر شتێک بیهوێت بیکات" مایک قسهکانی
تهواوکرد.
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سهرێکی کاتژمێره دهستییهکهی خۆم کرد .کات پێنج و چارهکی بهیانی بوو " .باوهڕ
ناکهم ،خۆ کاتی ئهوه هاتووه ههمدیس نانی بهیانی بخۆمهوه".
مایک خهندهیهکی کرد " ،یهکهم شت تۆ دهبێ کێک حهلواکهت تهواو بکهی".
" ئهرکێک ئهوهنده ئاسان نیه بهاڵم ههر تهواوی دهکهم ".دهستم بۆ چنگاڵهکه برد .کاتێ
له خواردنی کێک حهلواکهدا بووم سهیرێکی مایکم کرد و گوتم " شتێک ههیه من هێشتا
لێی حاڵی نهبووم به تهواوی .لهگهڵ ههردووکتاندا ،تۆ و کهیسی ،قسهم لهبارهوه
کردووه بهاڵم هێشتا وهاڵمێکی پڕ به دڵم وهرنهگرتهوه".
ههمدیس مایک خهندهیهکی کرد " ،جۆن .ئهگهر له بارهی کێک حهلواکهوهیه ئهوا نهێنیه
و ببوره گهر نهتوانم پێت بڵێم چۆن دروست دهکرێ .ئهمه تهنها شتێکه که ئێمه
ناتوانین لێره له بارهیهوه زابیاری بدهین".
بزهیهکم گرت " ،گلهییت لێ ناکهم .بهختت ههیه که من وهاڵمم لهسهر شتێکی تر دهوێت.
ئێمه دواین لهمهڕ ئهو خهڵکانهی له خۆیان دهپرسن " ،بۆچی من لێرهم؟" و من و
کهیسی گفتوگۆشمان لهمهڕ لێ بوونهوهی لق و پۆپهکانی ئهو مهسهلهیه کرد .ههروهها
ئهو خهڵکانه چ بکهن کاتێک وهاڵمهکهیان چنگ کهوت .ئهوهی که هێشتا من نایزانم
ئهوهیه" ......
مایک پێی بڕیم " چۆن بهرهو رووی دۆزینهوهی وهاڵمهکه دهچی؟"
" ههڵتهێنا ".من گوتم.
" بۆ ئهمهیان واباشتره بانگی کهیسیش بکهم بهڵکو ههردووکمان پێکهوه بتوانین
وهاڵمێکی باشت بدهینهوه ".مایک مێزهکهی بهجێهێشت و چووه ئهوسهری قاوهخانهکه،
ئهو جێگهیهی کهیسی لهگهڵ دوانهکهی تر ،ئاننا و هاوڕێکهی ،دانیشتبوو .تۆ بڵێی
تهتهڵه و بێژهی ههمان ئهو بابهته بکهن که من دهمهوێ له بارهیهوه بزانم.
تۆزێک دوای ئهوه کهیسی له شوێنهکهی خۆی ههستا و لهگهڵ مایک دا ههنگاوهکانیان
بهرهو رووی من ههڵنا.

" کێک حهلواکه چۆن بوو؟" ههر که گهیشته الی مێزهکهی من کهیسی ئهو پرسیارهی
کرد.
" زۆر بهلهزهت بوو .مڕ بووم پێی" من به بزیهکهوه گوتم.
" کهیسی ،جۆن پرسیاری کرد چۆن چۆنی کهسێک بگهڕێ به دوای وهاڵمی ئهو
پرسیارهدا ".مایک وتی لهگهڵ وتنهکهیدا پهنجهنومای خسته سهر پرسیارهکه " تۆ بۆ
لێرهی؟" له پشتی خۆراکنامهکه ئهمه گۆڕا و بوو به "من بۆ لێرهم؟" " پێم وابێ
ههردووکام له ههوڵدا دهبین تا وهاڵمی ئهم پرسیارهت بۆ بدهینهوه".
" بهو پهڕی خۆشحاڵیهوه "،کهیسی ئهمهی گوت و لهگهڵ مایک دا بهرهو رووم
دانیشتن.
کهیسی رووی له من کرد و زۆر به قورسیهوه لێی پرسیم " جۆن .تۆ سندوقی
پۆستهت ههیه؟"
" بێ گومان ههمه".
" کاتێک مانگ به پڕی دهردهکهوێت و دواتر له حهوت رۆژی یهکهمیدا دهکهوێت ،دوای
ئهوهی پرسیارهکهت کردووه ،پریاسکهیهک دهگاته بهردهم ماڵهکهت و دهکرێته ناو
سندوقی پۆستهکهتهوه .لهو پریاسکهیهدا بهڵگهنامه ههیه که به مۆمێکهوه گرێ دراوه و
پهیامێکی شاراوهی تێدایه له الیهن ئهو کهسانهوه که وهاڵمهکه دهزانن .پهیامهکه
دهتوانرێ یهکجار له ژیاندا بخوێندرێتهوه ئهویش لهبهر رووناکی مۆمهکه .ههروهها له
حهوتهمین رۆژیشدا دهتوانرێ بخوێنرێتهوه".
خهریکی ئاوخواردنهوه بووم لهو ساتهدا بهالم لێ راوهستا بووم و گوێم رادێری بووه
قسهکانی کهیسی بزانم چ دهڵێت.
" کاتێک پریاسکهکه دهکهیتهوه ،بۆت دهردهکهوێت که ئهوه دانه دروستهکهیه،
لهبهرئهوهی به تاڵ تاڵی رهنگاوڕهنگ له شێوهی قردێلهییدا پێچراوهتهوه و له" ...
لهم پنتهدا ههستم کرد مێزهکه دهجوڵێ .ههر به راستی دهلهرزێت .پشتم قایم کرد له
کورسیهکهم و گوتم " ئهوه چی روو دهدات ،کهیسی؟" به سهرسامیهوه سهیری
کهیسیم کرد " مێزهکه"...
کهیسی ههر بهردهوام بوو وهک ئهوهی نهزانێت مێزهکه دهههژێت " ،له سهرووی
دهسته چهپی پریاسکهکهوه به چهند قوڵفهیهکی گهورهش گرێی لێدراوه".
سهیرێکی مایکم کرد .ههستم به سووکه شهرمێک کرد به هۆی ئهو حاڵهتهی توشم
هات .مێزهکه دهههژا و وامدهزانی دنیا ئاخردهبێت  ،تومهس هۆکارهکه مایک بوو .لهو
کاتهی کهیسی قسهکانی دهکرد مایک دهستی گرتبوو به دهمیهوه ،له پڕمهپڕمی

پێکهنینی خۆیدا که ههموو جهستهی دهجواڵ لهگهڵیدا به تایبهت که ههردوو قۆڵی
لهسهر مێزهکه دانابوو مێزهکه دهلهرزی.
دهستم کرد به پێخهنین .کهیسی تهماشایهکی مایکی کرد و مسته کۆڵهیهکی نهرمی
کێشا به شانیدا و به خهندهوه پێی گوت " تۆ هاوکارێکی باش نیت".
" داوای لێ بوردن دهکهم ".مایک پێی گوت " .تۆ چیرۆکهکه هێنده به تام و لهزهتهوه
دهگێڕیتهوه ههر دهڵێی پۆستهکه گهیشتووه و وا ئێسته لهبهردهمماندایه ،بۆیه نهمتوانی
خۆم بگرم".
" دهی باشه ".کهیسی گوتی " .کهمێک رۆشنتر و ئاوهاڵتر قسهبکهم لهوانهیه باشتر بێت
بۆ وهاڵمی پرسیارهکهت ،جۆن".
" ئا ،ئا ،کهمێک ".مایک گوتی " .زیاتر سهلیقهترانه بیگێڕهوه .به تاڵ تاڵی رهنگاڵهیی له
شێوهی قردێلهدا ،له  " ....مایک به شۆخیهکهوه السایی کهیسی کردهوه و ئیتر ههر
سێکمان دامانه قاقای پێکهنین.
" به راستی تۆ چیرۆکهوانێکی گهلێک باشی ".من گوتم " .بهاڵم من هێشتا ههر
وهاڵمهکهمم چنگ نهکهوت".
" بۆ ئهوهی نهختێ تر بهختیاربین ".کهیسی گوتی " .ویستم ئاماژه به خاڵێک بدهم.
ههندێ خهڵک ،پرسیارهکه دهکهن و حهزیش دهکهن وهاڵمهکهی بزانن بهاڵم بۆ ئهمه
چاوهڕێی کهسانی تر دهکهن ئهو بهرپرسیارێتیه له ئهستۆ بگرێت و وهاڵمهکهیان بۆ
بهێنێت".
" وهک ئهو پریاسکهیهی لهسهری حهوتهمین رۆژهکهدا گهیشت "..من به خهندهیهکهوه
وتم.
کهیسی یهکسهر قسهکهی له دهم وهرگرتمهوه " بهڵێ ،لهسهری حهوتهمین دا .ئهسڵی
مهسهله ئهوهیه که ئێمه ئیرادهی ئهوهمان ههیه لهوهی چ بکهین بۆ ئهوهی وهاڵمهکه
بزانین ،وه بشزانین چۆن خۆمان دهگرین لهوهی که وهاڵمهکهمان دۆزیهوه".
" کهواته تۆ دهتهوێ بڵێی ".من دهستم پێکرد " .هاویشتنی یهکهم ههنگاو الوازترت دهکا
گهر بێتوو بینێیت و ههر چاوهڕێ بیت له دهوروبهر .گهر کهسانێک بیانهوێت وهاڵمی
ئهوه بازنن که ئایا بۆ لهم ژیانهدان ئهوا دهبێ خۆیان ههوڵ بدهن له دهستگیرکردنی
وهاڵمهکه".
" ههر رێک وایه ".مایک وتی " .وه خهڵکی ئهوه دهکات به رێگهی جودا جودا .خهڵکانێک،
کات له بیکردنهوه و قوڵ تێروانین دا خهرج دهکهن تا بزانن بۆ لێرهن .ههندێک ههن
گوێ له مۆسیقا دڵخوازهکانی خۆیان دهگرن تا بزانن مێشکیان بهرهو کوێیان دهبات.
خهڵکێکی زۆر کاتی خۆیان به تهنیا دهبهنهسهر له نێو کهش و ههوایهکی سروشتیدا و

ههندێکی تر ئاخاوتن لهگهڵ هاوڕێ و خهڵکانی غهریبدا دهکات تا وهاڵمهکه بزانێت.
ههندێک خهڵک له رێگهی خوێندنهوهی چیرۆک و کتێبه جۆراوجۆرهکانی ترهوه
دهگهڕێن بۆ دهست کهوتنی وهاڵمهکه".
" چ پێشنیارێکت ههیه لهوهی کام لهو رێگایانه باشترینیانه؟" من پرسیارم کرد.
کهیسی الی لێکردمهوه و گوتی " ئهوه کهوتۆته سهر کهسهکه خۆی ،جۆن .کلیلی
شتهکه ئهوهیه که ئێمه خۆمان بڕیار دهدهین لهوهی وهاڵمهکهمان دهبێ چی بێت .ئهوه
یهکێکه لهو هۆیانهی که خهڵکێکی زۆر کاتهکانی خۆیان له مینهی ئهو شتهدا تهرخان
دهکهن".
" لهوه تێگهیشتم ".من وتم " .بهاڵم زۆر زهحمهته بۆت کاتێک دهورهدرابی بهو ههموو
زانست و زانیارییهی دهوروبهرت".
" راسته ".مایک وهاڵمی دایهوه " .کاتێک خهڵک ههوڵدهدهن تهنیا ببنهوه و له کهشێکی
ئارامدا له شتهکان تێڕابمێنن ،مانای ئهوهیه دهیانهوێت رابکهن لهو قهرهباڵهغیانهی
دهوروبهر تا بتوانن تهندروستتر چڕ ببنهوه له بیرکردنهوه".
" ئهوه ههموو کارهکهیه؟" من پرسیارم کرد.
" نا ،ههر ههمووی نیه ".کهیسی وهاڵمی دایهوه " .جۆن .له یادته باسی ئهوهمان کرد که
چهند سوودمهنده کاتێک ئاگاداری ئایدیا و فهرههنگ و کهلتوور و گهشهی خهڵکانی تر
بیت و " ...
" بێ گومان ".من وتم " .کاتێ گفتوگۆی ئهوهمان دهکرد که چۆن چۆنی کهسێک دهتوانێ
له رێگهی چهند شتێکی جیاوازهوه بگات به مهراقی زانینی ' مهبهست له بوونی لێره
چیه'".
" ههر رێک وایه ".کهیسی قسهکهی له دهم وهرگرتمهوه " .ههمان ئایدیا بهسهر ئهو
خهڵکانهدا دهچهسپێ که دهیانهوێ حاڵی ببن له ' مهبهست له بوونیان لێره چیه' .ههندێ
کهس له رێی ئهزمونی نوێ و وهرگرتنی ئایدیای تازهوه دۆزیانهوه ،به مسۆگهریهوه
ئهو ئایدیایه زرنگاوهتهوه له مێشکیاندا .ههندێکی تر له رێی ئهزمونی فیزیایی و
پهرچهکردارهکانیهوه .خهڵکان ههبوون ،موچڕکێک به گیانیاندا هاتووه له تهوقی
سهریانهوه تا بنه پێیان .ههشبوونه ،له خۆشیدا گریاون کاتێ توانیویانه ئهو شته تێ
بپهڕێنن .بۆ ههندێکی تر ،ههستی زانین سهراپای جهستهیانی گرتۆتهوه .ئهمانه ههموو
دهتوانن ببنه کلیل بۆ یارمهتیدانی ئهو خهڵکانهی به دوهای ناسنامهی مرۆیی خۆیاندا
دهگهڕێن لهوهی وهاڵمی ' مهبهست له بوونیان لێره چیه' وهربگرنهوه".
به خهندهیهکهوه سهیری کهیسیم کرد و گوتم " ،دهزانم له بارهی چیهوه دهدوێیت .ئهوه
پێشتر له مندا روویداوه لهو کاتهی شتێکم خوێندۆتهوه یان گوێ بیستی شتێک بووم و

یهکسهر ههستم کردووه ئهو شته بۆ من دهستدهدات .وهکو حهقیقهتێکیش دهبێ بیڵێم
ئهمشهو زۆرێک لهو چرکه و خولهکانهم توش هاتن".
کهیسی خهندهکهی بۆ کردمهوه " ،واته وهاڵمی پرسیارهکهتمان دایهوه ،جۆن؟"
" پێم وایه ،ئهگهر به دروستی لێت تێگهیشتبم .تاقه وهاڵمێک به تهنها ناتوانێ بۆ ههموان
وهک یهک شت بێ ،بهاڵم خۆ خستنه کونجێکهوه بۆ رامان له پرسیارهکه یهکێکه له
رێگهکان .گرتنهبهری رێگهی جودا جودا له ئهزمونهکان و فێربوون له ئایدیاکانهوه و
خۆ بینین گرتن له پهرچهکردارهکانی کهسهکان پێدهچێ ههندێ رێ و شوێنی تر بێت
بۆ بهکارهێنان".
" چاکت پێکا ،جۆن ".مایک گوتی.
کهیسی لهسهر مێزهکهمان ههستا و وتی " ،من دهچم بزانم میوانهکانی تر هیچیان
گهرهک نیه .چ شتێکی تر ههیه باسی لێوه بکهین ،جۆن؟"
" لهوهناچێ .زۆر سوپاست دهکهم ،کهیسی".
به خهندهیهکهوه سهیرێکی کردم و گوتی " بهوپهڕی خۆشحاڵیهوه ،جۆن".
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کهیسی له الی ئێمه رۆیشت .مایک پرسیاری لێ کردم " جۆن .به تهمای کوێ بووی
بڕۆی وا لێره گیرسایتهوه؟"
دهستم به قسان کرد " ویستم پشویهک وهربگرم .ههستم کرد پێویستیم بهوهیه له
ههموو شتێک دووربکهومهوه بۆ ماوهیهک .به نیازی ئهوهی دهرفهتێک ههبێ بۆ
بیرکردنهوه ،له ههمان کاتدا نهمدهزانی له بارهی چی بیربکهمهوه .بهههرحاڵ ،له
دوایین " ...لهم کاتهدا سهیری کاتژمێرهکهی دهستمم کرد " له دوایین ههشت سهعاتی
رابردوودا ،چهند بیرۆکهیهکی گرنگم وهچنگ کهوت تا بتوانم بیریان پێ بکهمهوه".
بێستهیهکم کرد و گوتم " مایک ،قهیناکه گهر پرسیارێکی شهخسیت لێ بکهم".
" بهوپهڕی سنگ فراوانیهوه نهخێر قهیناکه ،پرسیارهکهت چیه؟"
تهماشایهکم کرد " چ شتێک وای لێکردیت ئهم پرسیارانه له خۆراکنامهکهدا دابنێیت؟"
پاڵێکی لێدایهوه و سیمای پڕ بوو له خهنده " تۆ چ دهبینی له زهینی خۆتدا بۆ ئهم
خاڵه؟"

" تۆ ،ههڵسوکهوتت ،شوێنهکهت .زۆر دڵنیا نیم بهاڵم ههست دهکهم تۆ رێک ئهوه
دهکهی که دهتهوێ ببیت ،ئهوهی خۆت گهرهکته .وای دادهنێم که تۆ ئهو پرسیارانهت به
'هۆ' وهیه و ئهم جێگهیهش ئاکامهکهیهتی".
مایک دووباره خهندهی کردهوه .مژێکی دا له کۆپه گهورهکهی دهستی و دهستی پێکرد
" چهند ساڵێک بهر له ئێستا له ژیانێکی پڕ له سهرقاڵیدا دهژیام .شهوانه دهچووم بۆ
قوتابخانه بهڵکو خوێندنهکهم تهواو بکهم ،تهواوی رۆژهکه کارم دهکرد ،کاتهکانی ترم
ههموو به راهێنان و ههوڵدانی وهرزشی دهبردهسهر بهڵکو ببم به وهرزشهوان .بۆ
ماوهی دوو ساڵ و نیو ،دهتوانم بڵێم ههر خولهکێکی رۆژانهم ،له قاڵب درابوو وهک
خشتهکی قوتابی.
که خوێندنم تهواو کرد ،وازم له کارهکهم هێنا و هاوینهکهیم دانا بۆ پاڵدانهوه به هیوای
دهست بهکارکردنی ئیشی تازه که له سهرهتای مانگی سهپتهمبهر دهستی پێدهکرد .من
و هاوڕیهکم بڕیارماندا سهفهرێک بکهین بۆ کۆستاریکا به بۆنهی تهواوکردنی
خوێندنهکهمانهوه .من و ئهو بهیهکهوه قوتابخانهمان تهواوکرد.
چهن حهوتۆیهکمان لهگهڕان لهو واڵتهدا بردهسهر ،پیاسهکردن به ناو دارستانی
ئاورینگ باریندا ،سهیرکردنی دهشت و دهر و ئاشنا بوون به کهلتووری نوێ.
رۆژێکیان که لهسهر کۆتهره دارێک دانیشتبووین ،مانگۆ*ی تازهی له دارهبوومان
دهخوارد(مانگۆ ناوی میوهیهکی زهردی سوورباوه له کیشوهری ئهمریکا ،به تایبهت له
واڵتانی ئهمریکای التین ههیه) و تهماشای تهوژمی شهپۆلهکانمان دهکرد که چۆن دژ
به کهنار خۆیان دههاژوو .دوا نیوهڕۆکهی که پلهی گهرما خۆی له دهوروبهری چل پله
دهدا به یاری ئاوهخلیسکێنهی کهناردهریاوه کاتمان بهسهربرد لهگهڵ روانین له
ئاسمانی شین و پاشان گوڕینی بۆ پهمهیی و پرتهقاڵی ،دواتریش رهنگی سوور چونکه
لهو کاتهدا خۆر بهرهو ئاوا بوون دهچوو".
" دیاره ،دیمهنی ئاوها گهلهک قهشهنگه ".من وتم.
" بهڵێ ،زۆر قهشهنگ بوو .له یادمه لهو دهمهی سهیری ئهو دیمهنهم دهکرد ئهو تهمهنی
دوو ساڵ و نیوهم دههاتهوه بیر که ههر خولهکێکی بهرنامهرێژی کرابوو ،ئهو دیمهنه
ههموو رۆژێ خۆی نمایش دهکاتهوه .بهههشت تهنهاچهند کاتژمێرێک بوون،
فڕۆکهکهمان ههڵسایهوه و دوورکهوتینهوه له رێگاوبانه سروشتیه قوڕاوی و
خۆاڵویهکان ،به جۆرێک نهمزانی ئایا ئهو رۆژانه ههبوون یان نا .درکم بهوه کرد ،نهک
ههر ئهو رۆژانهی بۆ دوو ساڵ و نیو یهکبینه سهرقاڵ بووم تێیدا ههبوون ،بگره خۆر

ههمیشه لهوێیه و شهپۆلهکانیش ههر تهوژم دهدهن بهرهو کهنار ،ئهم بزاوته بۆ ملیۆنان
بگره بلیۆنانان ساڵه ههر وایه.
کاتێک بههۆی ئهو شتانهوه ههستێک سهراپای لهش و گیانمی داپۆشی ،زانیم که من
زۆر چکۆڵهم .گرفتهکان و بێ تاقهتیهکان و دژواریهکان که له ئێسته و بۆ داهاتوو ههم
بوون بۆم دهرکهوت زۆر گرنگ نین .زانیم ئهوهی له ژیانمدا کردوومن یا نهمکردوون،
ئهو بڕیارانهی داومن راستن یان ههڵه ،یان له نێوهنددان ،ههموو ئهم شتانه له ناو
دهچن کاتێک ژیانم کۆتایی بێت.
لهبهرامبهر ئهو دیمهنه شۆخ و رههایهدا لێی دانیشتم و ئهو دهم زانیم ژیانم هێنده
بچووکه ههر به چاو نابینرێ له ئاست گهورهیی دیمهنێکی ئاوهاوه .ئینجا پهالماردرام
به چهند بیرۆکهیهک :من بۆ لێرهم؟ ئهگهر ههموو ئهو شتانهی که وامدهزانی گرنگن
کهچی
وههاش دهرنهچوون ،بۆچی؟ مهبهست له بوونم لێره چیه؟ من چی ئهکهم لێره؟
کاتێک ئهو پرسیاره هاته مێشکمهوه ،بهرهو پیری شتێکی لهو جۆره چووم که کهیسی
بۆی روون کردیتهوه .ههمیشه له هزر و خهیاڵمدابوون تاکو وهاڵمهکهم دهستگیر
کهوت".
ههستم پێ نهکرد که بۆ ئاوها خۆم لهسهر کورسیهکه قایم کردووه ،بهاڵم تا ئهوهندهی
مایک قسهی دهکرد دهمویست بهرهو رووی ههر بهشێک له قسهکانی بڕۆم که
دهیکردن " .گهلهک سوپاس ،مایک .ئهوه چیرۆکێکی مهزن بوو".
" جۆن .خودی ژیان چیرۆکێکی مهزنه .سهرسوڕمانهکهی لهوهدایه خهڵک نازانن که
نووسهرهکهی خۆیانن و بهس ،ههرچهنده ناتوانن یان نهزانن بینووسنهوه".
مایک له سهر کورسیهکهی هاستایه سهر پا " .من دهبێ بچمهوه بۆ ناو چێشتخانهکه و
ههندێ پاکی بکهمهوه .هیچ شتێکی تر ههیه بیدهینه بهرباس و خواس ،جۆن".
" نهخێر ،سوپاس .نهختێکی تر دهکهومه رێ .قسه له بارهی چیترهوه بکهین ،من به
تهواوی گوم بوو بووم کاتێک ئێرهم پهیدا کرد .به راستی نازانم ئێستا به چ
ئاراستهیهکدا بڕۆم و ملی چ رێیهک بگرمه بهر".
مایک ههمدیس خهندهیهکی کرد " ئهوه پهیوهسته بهوهی دهتهوێ بهرهو کوێ بڕۆی".
مایک ویستی شتێکی تر بڵێ ،بهاڵم بێستهیهکی لێکرد نهوهک ناحهز بێت .کاتێک دهستی
به قسان کردهوه به روونی شتێک تری گوت " ئهگهر لهسهر ههمان رێگهکهی خۆت
بهردهوام بیت ،ئهوا دوای چهند میلێک چوار رێیهک دێته بهردهمت .به دهستی راستتدا
پێچ بکهرهوه ،ئیدی دهتگهێنێته سهر گهورهڕێ .بهنزینخانهیهکیش ههر لهو سهر
سووچهی ئهودیوهوه دایه ،دڵنیام بایی ئهوهنده بهنزینت پێیه تا دهگهیته ئهوێ".

نهمزانی ئهو چۆن دهزانێت من نهختهته بهنزینێک له ماشێنهکهمدا ماوه تا بهنزینخانهکه
دهمبات ،بهاڵم زۆر گوێم پێ نهدا دیاره ئهو راستی کرد که دهتوانم تا ئهو سهر پێی
بڕۆم.
" مایک ،زۆر سوپاست دهکهم .تۆ شوێنێکی گهلێک تایبهت و دهگمهنت ههیه لێره".
دهستی گرتم و به توندی گوشیتی " بهخێر هاتی سهرجاوم ،جۆن .سهفهرێکی خۆشت
ههبێ ".لهگهڵ گوتنی ئهمهدا رووی وهرگێڕا بهوالدا و ههنگاوهکانیشی ههڵنا بهرهو
ژوورهکهی خۆی.

نۆزده~


سهیرێکی خۆراکنامهکهم کردهوه.
تۆ بۆ لێرهی؟
له مردن دهترسیت؟
ئایا مهرامهکانت بهدیهاتوون؟
پرسیارگهلێکی ئێجگار قوڵ بوون .ئهگهر کهسێک ههر رۆژی دوای ئهوه پرسیاری لێم
بکردایه له سهریان ،ههندێ شتم پێ رادهگهیاند له بارهوهییان .ئهمێستاکه ،له کاتێکدا که
پشتی ئاشنامهکه دهخوێنمهوه ،لهو باوهڕهدا نیم بتوانم چیدی رووی خۆمیان لێ
وهرگێڕم.
کهیسی هاته الی مێزهکه و پسوڵهی خهرجی خواردنهکهی خسته سهر مێزهکه و
لهگهڵیشیدا دهفرێکی باغهیی بچوکی قهپاتکراوی لهبهردهممدا دانا و گوتی " ئهمه دوایین
پارچه حهلوا کێکی شلک و رێواسه که مایک به دیاری بۆی داناویت .ئهمهش له الیهن
منهوه" ئهوهی کهیسی خۆراکنامهیهک بوو دایه دهستم .له پهراوێزی خوارهوهی بهرگی
یهکهمیدا نوسرابوو ( قاوهخانهکهی دووره ڕێ) لهگهڵیدا کهیسی راسپاردهیهکی خۆی
بۆ نووسی بووم که ههر لهوێدا دووجارانم خوێندهوه " .ئهمه شتگهلێکی بچوکن وهک
یادگاری له الت بمێنن ".کهیسی به خهندهکهی خۆیهوه ئهمهی گوت.

" زۆر سوپاس ،کهیسی .سوپاس بۆ ههموو شتێک".
" شایهنی نیه ،جۆن .ئێمه بۆ ئهوه لێرهین ،ئهوه ئهرکی سهرشانمانه".
بڕێک پارهم لهسهر مێزهکه بهجێهێشت .خۆراکنامهکه و دهفره باغهییه گچکهکهم
ههڵگرت و له قاوهخانهکه هاتمه دهر به هیوای دهستپێکردنی رۆژێکی نوێ.
خۆر تازه ههڵهاتبوو ،تیشکهکانی خۆی بهسهر تهوای دار و درهختهکانی ئهو ناوهدا
پهخش کردبۆوه .ههوای ئهو زهردهپهڕه ههم پاشماوهی هێمنی شهوهکهی بهرشنه دهدا
و ههم پهیامی رۆژێکی نوێی دهدا بهو ناوهدا باڵودهکردهوه.
ههستم کرد تازه بوومهتهوه و ژینم سهر له نوێ دهستی پێکردۆتهوه .ئهو شتانهی له
دهسته راستمدابوون گواستمنهوه بۆ دهسته چهپم تا دهرگای ئۆتۆمبیلهکهم بکهمهوه.
"من بۆ لێرهم؟" به خۆمم گوت " .من بۆ لیرهم؟"
به راستی ،رۆژێکی تا بڵیی تازهیه.

پاشکۆ~

دوای بهسهربردنی ئهو شهوهم له قاوهخانهکه ،شتگهلێک الی من گۆڕان .ئهو شتانه له
تریشقه لێدانی ئاسمانهوه نههاتوون و خۆیان تهنها خۆیان نوێنهرایهتی خۆیان بکهن،
بهڵکو له ئاکامی بزاوت و چوست و چاالکیهکی یهک له دوای یهکهوه کارکردیان لهسهر
ژیانی من دانا.
به وێنهی ئاننا ،به هێواشی دهستم پێکرد .قاوهخانهکهم به سهرسامیهوه بهجێهێشت" ،
من بۆ لێرهم؟" به درێژایی کاتهکهم تێ ڕامابووم لهو پرسیاره .ههموو وهاڵمهکهم له
ههفتهیهکدا چنگ نهکهوت .فێر بووم چۆن ' مهبهست له بوونم لێره چیه' بدۆزمهوه.
ئهمه چهندا سهفهری تر لهسهرم کهوت تا بیرم لێکردهوه ،ئهو کات گهڕامهوه بهسهر
ههموو ئهو شتانهدا که ئهنجامم دابوون .وهک ههر شتێکی تری به نرخ ،ئهوه شایستهی
ئهوهبوو زانینی بۆ پهیدا بکهی و چهندان ههوڵ و کۆششی دهوێت تا روو لهسهر
وهاڵمهکه ههڵدهماڵرێت.
ئهوه تێکهڵهیهکه له چهند رهوت و رێبازێک که له کهیسی و ئانناوه فێر بووم و
ئامادهیان کردم چۆن مینهیان بکهم .سهرهتا ،له تهرخانکردنی کاتێکی کهمهوه دهستم
پێکرد لهو شتانهی که خۆم حهزم پێی بوو که زۆر له شێوازی بهکارهێنانهکهی ئاننا

دهچوو .دواتر ههوڵم دهدا سوود لهو دهرفهتانه وهربگرم که کهیسی قسهی له بارهوه
کرد و شتی نوێ تر له گهڕانهکانمهوه فێربم .ئهمه پاڵی پێوهنام له جیهانی ئهستهمهکاندا
بگهڕێم به دوای " من بۆ لێرهم؟" بهاڵم ئهوهنده به سهرهتایی نههاته پێش چاو وهک
ئهو سهرهتایهی من سهفهرهکهم لێوه دهست پێکرد.
له دوماهیا' ،مهبهست له بوونم لێره چیه' و ئهو رێگایانهی دهمویست لێیهوه بهدهستی
بهێنم بۆم رۆشن بوونهوه ،سهختترین زۆرانبازێی لێ خواستم تا حاسڵم کرد .کاتێک
لهبهردهم دوو ههڵبژاردندا دهبیت ،ههلبژاردنی ئهوهی تۆ دهتهوێ بزانی مهبهست له
بوونی تۆ لهم دنیایهدا چیه ،ئهوی دیان ئهوهیه تهنها بژی و تهواو ههقت بهسهر
هیچهوه نهبێ ،تۆ پێت وایه بڕیارهکه لهوانهیه ئاسان بێت.
بهاڵم نهخێر ههرگیز وانیه.
لهگهڵ بهسهر چوونی کاتدا ،بۆم دهرکهوت که ئێره تهنها جێگه و دواترین مهنزڵه تا
خهڵکی بنه و بارگهی کاروانهکانی خۆیانی لێ بخهن .ههوڵ بدهن به ورد و درشتی له
کهلهبهری دیوارێکهوه تهماشای ژیانیان بکهن ،بهاڵم لهبهرههرهۆیهک بێ ،دهرگاکه
ناکهنهوه تا بچنه ناو حهوشهکهیهوه.
له بنهڕهتدا ،ئهمه کۆمهڵێ خهم و حهسرهتی بۆ من هانی ،بهاڵم وهک مایک گوتی ،و
باوهڕیشم به قسهکهی هێنا ،ههڵبژاردنی ئهم بابهته وای له خهڵک کردووه له زۆربهی
کاتهکاندا جیاوازبن له ژیان و بوونهکهی .ههندێک دهستی پێدهکهن کاتێک منداڵن،
ههندێکی تر دواتر ،ههشه ههرگیز به الیدا ناچێت .ئهمه به تۆپزی نابێ و بڕیاری ئهم له
جیاتی ئهو نیه بهڵکو بڕیاری ههرکهسه له دهستی خۆیدایهتی.
بۆ من ،ئهو زانایریهی که وهرم گرت " نابێ لهوه سڵ بکهیتهوه که دهرفهتت بۆ
نههاتۆته رێ لهوهی بتهوێ کارێک ئهنجام بدهی یاخود هاتۆته رێت و پێشوهخته
کردووته و دهترسی لهوهی بیکهیتهوه یان پێویستیت پێ نیه" وزهی دامێ دهرگاکه
بکهمهوه .ئهمه بۆته وتهزایهکی فهلسهفیانه که ههردهم لهگهڵیا دهژیم.
لهو ساتهوه رۆژێ له ژیانم نهگوزهراوه بێ ئهوهی بیر له قاوهخانهکه نهکهمهوه.
کهیسی و چیرۆکهکانی ههردهم له یادمن ،چیرۆکی کیسهڵی سهوزی دهریایی،
کردنهوهی سندوقی پۆستهکه و ئهو کاغهزه رهنگاڵهییه پڕوپاگهندانهی که زۆر پێویست
نین .چیرۆکی شهپۆله هاتووهکان ههردهم زیندوون له زهینمدا و تین و وزهم پێ
دهبهخشن .ههست به بوونی بههێزی شهپۆله رۆیشتووهکان دهکهم.
ههروهها بیر له چیرۆکهکهی مایک دهکهمهوه کاتێک له کۆستاریکا بووه و له قهراغ
دهریا دانیشتووه ،روانین له دهگهمهنترین دیمهن ،البردنی حهسرهتهکان و نائارامیهکان،
لێکدانهوهی ههڵبهز و دابهزهکان.

لهگهڵ ئهوهشدا ئێمه دهتوانین ئهو شته گرنگ و پڕ بایهخانه ببینین که دۆزیومانهتهوه.
ئهگهر ههر پهشیمانیهکم ههبێ لهوهی نهمتوانی بێ گۆڕان له ژیانمدا دروست بکهم،
ئهوهیه مهگهر نهتوانم به زوویی بهجێیان بێنم .لهو باوهڕهدام شهوی پێش چوونم بۆ
قاوهخانهکه من ئهم ئامادهییهم تێدا نهبوو.
نووکه ،چهندان به دوادا گهڕانم کردووه له من بۆ لێرهم ،بۆ ئهوه دهژیم که ئهو
مهبهسته بهدهست بهێنم .به هیچ کلۆجێک جارێکی تر ناچمهوه ئهو دیو دهرگاکهوه.

...........................................................................

وهرگێڕ)....
ردهکا( 
خوێنه 
له 
مپرسیاره 

نوسه 
رئه


پرسیارێکبۆگفتوگۆ:
پێش خوێندنهوهی ئهم پهرتوکه چۆن وهاڵمی ئهم سێ پرسیارهت دهدایهوه:
تۆ بۆ لێرهیت؟
ئایا تۆ له مردن دهترسیت؟
ئایا مهرامهکانت بهدیهاتوون؟
دوای خوێندنهوهی ئهم پهرتوکه ئایا ههمان وهاڵمت دهدایهوه؟ ئهگهرنا ،بۆ؟

لهسهر دوابهرگی ئهم کتێبه لهسهری سهرهوه نوسراوه
( خوێندنهوهی ئهم کتێبه دهتوانێ ژیانت بگۆڕێ)

ئهم بڕگانهش ،ههندێکیان لهسهر ناوهوهی بهرگی یهکهم و دوهم یاخود الپهڕهکانی
ئهمدیوئهودیوی سهرهتا و کۆتایی کتێبهکه نوسراون ،داگرتنیان لهگهڵ کتێبهکهدا
بهرههمهکه بهپێزتر و دهوڵهمهندتر دهکات:
{ پێدهچێ ،ئهو قاوهخانهیه شوێنێکی زۆر تایبهت بووبێت که خهڵکانێکی ئاوها سروش
پێدهری لێیه ،دهزانن تۆ بهرهو کوێ دهڕۆی و ئاراستهیهکی نوێت پێ نیشان دهدهن که
ههموو ژیانت بگۆڕێ .سهفهری ئاوها بهرهو میوانداریهکت دهبات که ژیانت به تهواوی
و بۆ ههتا ههتایی بگۆڕێت .بێگومان ،گۆڕینێک بهرهو باشتر}.
{ لهوانهیه وهک "جۆن" تۆش بکهویته ناوهڕاستی رێگهیهکهوه و وابزانت به تهواوی
بزربووی ،بهاڵم له ناو دڵی خۆتدا دهزانی ئاراستهیهکی نوێتر دێته بهردهم رێگهی
ژیانت .تۆ تهنها لهوه دڵنیا نیت له کوێ بڕوانی .بۆ "جۆن" سێ پرسیار وای لێکرد
یارمهتی بدات له سهرکهوتنی سهفهرهکهی :تۆ بۆ لێرهی؟ ئایا له مردن دهترسیت؟ ئایا
رازهکانت هاتونهته دی؟ }
{ لهوانهیه "جۆن" زۆر ئهم هۆنراوهیهی "دانتی" شاعیری ئیتالی به دڵ بێت که دهڵێت:
له ناوهڕاستی رێگهی ژیاندا
خۆم له شوێنێکی تاریدا بینیهوه
که نهمدهزانی رێگهی راست له کوێوهیه }

