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ئاو و ئاگر
شەرمین ساڵحی

چیرۆک

شــەرمین ســاڵحی ،لەدایکبووی 1988ی
ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان ـ مەریوانــه.
زانستی پەروەردەی مندااڵنی سەرەتایی
خوێنــدووە و ئێســتا خوێنــدکاری بەشــی
زمــان و ئەدەبیاتــی ئینگلیزیییــه .لــە
خوێندنگهیەکــی (غیردولتــی) ناحکومیــی
شــاری مەریــوان مامۆســتایه .لــە
منداڵییــەوە هۆگریــی نووســین و
بیرەوەرییەکانــی ڕۆژانەی ـ ه و بــەردەوام
دەنووســێت .چەنــد بابەتێکــی دهربــارهی
کێشــەی مندااڵنــی ســەرەتایی نووســیو ه
و لــە چەنــد گۆڤارێکــی ڕۆژهەاڵتــی
كوردســتان بــاوی کردوونهتــهوه.
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نامەیەکــی کورتــم بــۆ دووان لــە هاوڕێکانــم نووســی و گوتــم زوو وهاڵمــم بدەنــەوە.
ســەیرم کــرد یەکیــان چەنــد هێیەکــی بــە مانــای پێکەنیــن لەپشــت یــەک ڕیــز کــردووە
و نووســیویەتی :بــڕۆۆۆۆ بزانــم ...ڕۆیشــتمە بــەر ئاوێنەکــە و بڕێــک قــژم داهێنــا و
بــە گیرەیــەک کۆمکــردەوە .شــتومەکەکانم کــۆ کــردەوە و دهرگــهی کۆمێدەکــەم
کــردەوە؛ دە دەفتــەرم دەرهێنــا ،دەفتــەرەکان تایبــەت بــوون بــە بیرەوەریییەکانــی
دەســاڵ لــه ژیانــم؛ خســتمە نێــو جانتــا کۆڵیەکــەم و دووبــارە ڕۆشــتمەوە بــەر ئاوێنەکــە،
میدادچاوەکــەم نووکــی نەمابــوو ،تــا ســووربوونی چاوەکانمــی پێبشــارمەوە ،بەشــوێن
قەڵەمتراشــەکەمدا دەخوالمــەوە ،کــە دەنگێــک بــە هێمنیــی بــە ئــاگای هێنامــەوە:
ـ ئاو ...باشترین هەڵبژاردە ئاوه!
زۆربــەی کاتــەکان لــە گەڵــم دەدوێ .جارێــک دەڵــێ هەمــوو شــتێک لــە خاکــە و بــۆ خــاک
دەگهڕێتەوە؛ جارێکیش دەڵێ سەرچاوەی ڕووناکیی ،ئەوین و ئاواتەکان ئاگرە و هەموو
هەستە ئاگریینەكان تینی خۆیان لە ئاگر وهردەگرن .بۆیە زیاتر لە خاک متمانەت بە ئاگر
ههبێت .بەاڵم ئێستا پشتی لە هەموو قسەکانی پێشووی کردووە و دایم بهبهر گوێمدا دەڵێ:
ـ سەرچاوە و هێمای ژیان ئاوە و مرۆڤ ،بوونەوەر و تەواوی گیانداران بۆ مانەوەیان
پێویستیان بە ئاوە.
ـ ئاخــر دەڵێــن ئاگــر ،پــردی پێوەندییــی نێــوان دنیــای زینــدووەکان و مردووەکانــه.
ـ نا ،متمانە بە ئاگرێک مەکە ،کە وێران دەکات ،دەسووتێنێت ،لە ناو دەبات هەڵدەقرچێنێت...
سەیری دەموچاوم دەکەم.
ـ من دەمهەوێ ڕوومەتم هەر بەم جوانیییە بمێنێتەوە.
ـ ئــاو! تەنیــا ئــاو دەتوانــێ ڕوومەتــت وەک خــۆی بهێڵێتــەوە ،لــەوێ لــە قوواڵییــدا تۆیــش
دەتوانــی وهك بوونــەوەرە ئاویــەکان ،ئــاو بێجووڵــە و ڕەوان ببینــی و بــێ قرموقــاڵ و
دڵەڕاوکــێ ،دوور لــە مرۆڤــە دەمامکــدارەکان بحەســێیتەوە .شــۆفێرەکە بڕێــک ئاوێنەکــە
دەســووڕێنێت ،تــا دەکەوێتــە ســەر چاوانــم ،چاوانــم دادەخــەم؛ دایکــم خەریکــی ســەوزە
پاککردنــە ،جارجــار ســەیرێکی دکتۆرەکــەی کەناڵــی تەندروســتییش دەکات ،باوکــم
بەســەر قۆڵەکانــی ،عارەقەکــەی دەســڕێت و بنــی دارهەڵــووژەکان ههڵدەداتــەوە ،دەڵــێ:
بەوجــۆرە باشــتر ئاویــان پێــدەگات و بەرهەمــی زیاتریــش دەدەن؛ لێوانــە ئاوەســاردەکە
دەدەمــە دەســتی و لەبــن دارەکــە دادەنیشــم؛ شــۆفێرەکە بــە ئــاگام دێنێتــەوە:
ـ بۆ زرێبار چوار هەزارە خاتوون.
چوار هەزاری دەدەمێ و کیفی پووڵەکەم لە سەندەڵی دواوە جێدەهێڵم .لە قەراخی
زەریاچەکە ڕادەوەستم ،کیفەکەم لە کۆڵ دەنێم ،مۆبایلەکەم بە دەستمەوەیە ،پەیامێکم
بۆ دێت:
ـ دەڵێی کەس کشەی نییە تۆ نەبێ.
ئەمانە هەمووی التەرییە ،کەسێک بە تەمای جێبەجێکردنی کارێکی وا بێت ،ناچێ بە
کەس بڵێت ،دەیکات!
ـ حەز دەکات بیڵێت ...حەز دەکات نەوتراوەکانی یەکێکی تر بزانێت ،ئینجا بڕواتە قوواڵیییەوە.
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ـ هەمــووی فشــەیە ،کەســێك بگاتــە قەناعەتــێ ،کــە دەبــێ بمرێــت ،مــردن باشــترە بــۆی؛ من
ئەگــەر بەڕاســتیی ویســتم وا بکــەم لــە پێشــدا بــە هیــچ کەس ناڵێــم .مۆبایلەکەم لــە گیرفانی
مانتۆکــەم دەنێــم ،قاچــم بــەرز دەکەمــەوە بــۆ ســەر نــەردەی قــەراخ زەریاچەکــە .دەنگــی
مۆبایلەکــەم دێــت ،قاچــم دێنمــە خــوارەوە :ســاو هــاوڕێ گیــان ،ئێســتا پەیامەکەتــم دیــت؛
هیچ شتێک نرخی لە یەک خولەک ژیان زیاتر نییە ،کە ژیانی بۆ بکەیتە قوربانیی ،جگە
لە خاک نەبێت.
هەستەکان گرینگن ،بەاڵم بەهەستبوونی الواز هەڵەیە؛ شیعرەکەی بۆکڤێسکیت
خوێندووەتەوە؟
ئەوەی دەڵێ( :بر مردم بنا نکن) لە سەر خەڵک چێمەکە.
تــۆ ئێســتا ئــازاد بوویــت ،خیانــەت و بێبەڵێنیــی وەک هەاڵمــەت وان ،زوو زوو
ڕوودەدەن و زووش چــاک دەبیتــەوە ،دەزانــم لێــی پیســکردووی ،هەمــوو ئەوانــەی
نەخــۆش دەکــەون ،الواز دەبــن و بیــری وا دەکەنــەوە ،تــۆ دەبــێ بزانــی ،کــە
ناوەنــدی جیهانــی ،تــۆ نەبــی جیهــان بێمانایــە؛ جیهــان بێمانــا مەکــە .ئــاگات لــە خــۆت
بــێ و دڵنیابــە چــاک دەبیتــەوە؛ ئێســتا شــیعرەکەی بۆکڤێسکیشــت بــۆ دەنێــرم»...
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