چیرۆک

گۆڤاری کەلێن

فەرهــاد ســاڵحی فــەر ،لهدایکبــووی
ســاڵی 1360ی هەتاویــی لــە ئاوایــی
بێــژوه ،ناوچــەی ئاالنــی ســەر بــە شــاری
سەردەشتە .لە ساڵی 1376ــهوە دەستی
کــردووە بــە نووســین و تێکەاڵوی دنیای
ئەدەبیــات بــووە ،لــە یەکــەم دانیشــتنی
ئەنجومەنــی ئەدەبییــی سەردەشــتڕا تــا
مــاوەی  15ســاڵ ئەنــدام بــووە و بــۆ
مــاوەی دوو دەورە ئەندامــی دەســتەی
بەڕێوەبــەر بــووە .لە گۆڤــار و باڵوکراوە
کوردیــی و فارســیییەکاندا بەرهەمــی
باڵوکردووهتــەوە و بەشــدارییی لــە
کــۆڕ و شــەوە شــیعر و فێســتیڤاڵەکانی
شــارە کوردیییــەکان کــردووە ،لەگــەڵ
ئەندامانــی ئەنجوومەنــی ئەدەبییــی
سەردەشــت ماوەیــەک گزنگیــان چــاپ
کــردووە ،کــە کۆمەڵــە نووســراوەی
ئەندامانــی ئەنجوومەنــی لــە خــۆ گرتــووە
و بــۆ یەکەمجاریــش لــە سەردەشــت،
گۆڤارێکــی خوێندکاریــان بــە نێــوی
نــدای شــما لەگــەڵ چەنــد هاوڕێــی
تــر ،باڵوکردووهتــەوە .فەرهــاد چەنــد
کۆمەڵــە شــیعری بــە زمانــی کوردیــی و
فارســیی ئامــادەن ،کــە ســاڵی  1394دوو
کتێبــی شــیعریی بــە زمانــی کوردیــی بــە
نــاوی «بــا حەریفــی پەردەکــەم نابــێ» و
«شــوێن پێــی بــا» لەالیــان باڵوكــراوهی
زانســتگهی بــۆکان چــاپ کــراون.
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لەنــاو ئیمێلــە کۆنەکانــدا بــە دوای ناونیشــانێکدا دەگــەڕام ،کــە چــاوم بــەو تەرحــە تازانــە
کــەوت ،کــە وەک مۆدێــل بــۆت ناردبــووم ،شــۆرتێکی ژنانــە لــە  6ڕەنگــی جۆراوجــۆر،
کــە دواتــر زانیــم کۆپیکــراوی نــاو ژۆرناڵێکــی النیکــەم  40ســاڵ لەمەوبــەرە ،بــەاڵم ئــەو
کات تەرحەکــە ســەرنجی ڕاکێشــام و بەبــێ دەســتتێوەردان وەک خــۆی دروومــان..
پێشــتر ،وهاڵمــی نامەکانــت ،پۆســتهچی دەیهێنــان و ئێســتا بــە ئیمێــل
چەنــد کاتژمێــر دوای نووســینی نامەکانــی خــۆم ،وهاڵمــی تۆشــم
بــۆ دێتــەوە ،بــۆ مــن ئــەو چێــژەی جارانــی نییــە ،تــۆش نازانــم..
کــە ئێــوارە دادەهــات ،دڵتەنگییــەک لــە درزی دەالقەکــەوە ،دزەی دەکــردە ژوورەکــەم،
دڵتەنگیییــەک ،کــە جارناجارێــک بــە ســووڕاندنی میلــی ڕادیۆیەکــەم دەپــەڕی و جــاری
واش بــوو ،دەئااڵیــە لقــی دارخوورمالوویەکــەی حەوشــە! بــۆ مــن ،کــە تــەواوی
خــۆم لەبــەر ئــەم پەنجەرەیــهدا کۆکردبــووهوە ،لەرینــی لقــی دارخورمالــوو لــە نــاو
حەوزەکــەدا ،دەبــوو بــە دیمەنێکــی هەســتبزوێن ،نازانــم ڕەنگــە ســەرقاڵی ڕۆژەکانــی
پــڕ لــە جەنجاڵیــی «تــاران» ئەوەنــدەی لــە خــۆم دوور کردبوومــەوە ،کــە ئێــواران کاتــی
گەیشــتنەوەم بــۆ مــاڵ ،بــۆ چەنــد ســاتێک فریــای ئــەوە دەکەوتــم خــۆم ،ژوورەکــەم و
دڵتەنگیییەکانــم لەبــەر ئــەم دەالقــە تۆزلێنیشــتووە دەور بکەمــەوە ،ڕادیــۆ ،النــی کــەم
لــە ســمایلی هاوڕێــم هاوڕێتــر بــوو ،کــە لەگــەڵ هاتنــەوەی جاجمــە دەســتەچنەکەی
دایکــی ،بەســەر خۆیــدا دەدا و بــێ ســێودوو خــەوی لێدەکــەوت .بــەاڵم مــن تــا درەنــگان
چــاوم دەبڕیــە لقــی شــۆڕبووهوەی دارخورمالووەکــە و چایەکــی تــاڵ و پڕکردنــەوەی
خانەکانــی جەدوەلــی نــاو گۆڤارەکــە ...دوو پیتــی؟  ....تامــی خورمالــوو  ...گ ...س...
بارانیــش ،کــە دەبــاری ،لەگــەڵ بۆنــی گڵــی دیوارەکــەی بەرانبــەرم و جارناجارێــک
بۆنــی دووکەڵــی تریاکــی ژوورەکــەی ‹غــواڵم› دەهــات! بــە پلیکانەکانــدا دەچوومــە
ســەر ،کــە وەک هەمــوو جــار بــە گژیــدا بێــم ،بــەاڵم لــە نیــوەی ڕێگــهدا دەنگــی
وشــکی ویۆڵۆنەکــەی ،هەمــوو شــتێکی لەبیــر دەبردمــەوە و تەنیــا لــە ژێــر
شــیروانیەکەدا ،ترپــەی بارانــم لەگــەڵ ڕێچکــەی دڵتەنگییەکانــم ڕێکدەخســتەوە..
بۆنــی گۆڵەکانــی نــاو چارشــێوی هەڵخســتراوی ســەر تەنــاف ،لەگــەڵ تامــی مــزری
خورمالووەکانــی بارانلێــدراو ،ئیمــا و ئیشــارەکانی ئــەو ژنــە کەڕواڵڵــە و جارجــارە
نووزاندنێــک ،لەگــەڵ هەوڵــی بــۆ تێگەیاندنــی مێردەکــەی ،غــواڵم و ویۆڵــون و
پڕکردنــەوەی خانەکانــی نــاو جــەدوەل و ســمایل و پرخــەی لــه نــاو جاجمەکــە و...
بااڵخانەیەکــی کۆنــی دوو نهۆمیــی ،کــە نهۆمــی یەکــەم ،النــی کــەم  12وەتاغــی جیاجیــا
و هــەرکام ماڵێکــی ســەربەخۆ مــن و ســمایل ،ســێ دانــە پاکســتانیی ،چــوار ئەفغانیــی
لــە دیوێکــدا ،ژنێکــی کــەڕوالڵ و مێردەکــەی ،لــە ژێــر زەمینــی حەوشــەش کارگەیەکــی
دروســتکردنی ئاوێنــە ،شــەمعدان و چــوار کەســی شــومالیی ،حەوشــەیەکی دەرندەشــت
و حەوزێکــی دوو لەســێ بــه چەنــد ماســی ســوور و دارخوورمالوویەکــی پیــر ،ڕەنگــە
پیرتــر لــە هەموومــان‹ ،غ ـواڵم› بەڕواڵــەت موفەنگــی و شــارەزای ویۆڵــۆن و وەســتای
دروســتکردنی فەنــەری کاســە نەمــەدی ســەیارە ،دیوەکەشــی هــەم جێگـهی حەوانــەو ه و
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هەمیــش شــوێنی کار ،تارانێــک پــڕ لــە جەنجــاڵ و بااڵخانەیــەک پــڕ لـ ه جەنجاڵیــی ،وەرزی
گەیشــتنی خورمالــووەکان ،بــاران و دڵتەنگیــی ،بــەاڵم مــن دەالقەیەکــم هەبــوو ،کە تەواوی
ئــەو دیمەنانــەی ،وەک درامایەکــی هەڵیــت پەڵیــت نووســراو لەپێشــچاوم وێنــا دەکــردن...
دەزانم ئێستا ،کە خەریکی خوێندنەوەی نامەکەی منیت ،وەک هەمیشە ،کە دەگەیە ئێره،
نامەکە لە دەستتدا دەپووچێنیەوە و چاوەڕوانی بەشی دووهەمی نامەکەم نابیت و لە دڵتدا
دەڵێی :چاو لەو گەوجه ،تەنانەت ڕستەیەکیشــی بۆ من نەنووســیووە و دیســان خەریکە
چیرۆکــە وەســفاویییەکانی خــۆی ،وەک نامــە دەرخــواردی مــن دەدات! تــۆ دڵــت ئێســتاش
لهالی ساڵوە گەرمەکانە ،کە دواتر هیچ کات لە هیچ نامەیەکدا دووپاتم نەکردنەوە بۆت...
بــاوەڕ بکــە ،مــن بــە دوای کەشــفی هیــچ شــتێکهو ه نیــم ،کــە لــە ســووچێکی ئــەم
حەســارەدا ،ئــەم دیــوەم گرتــووە ،بــا ئــەو پەنجەرەیـهش لــە پەنجــەرەی ســەر هەیوانــەی
ماڵەکــەی ئێــوە بچێــت! ئەســڵەن بەمــن چــی ،كـ ه ئــەم کۆاڵنــە تەنگەبــەرە؛ بۆنــی نارنــج و
خورمالــووی تــازە گەیشــتوو دەدات ،بارانــی ئێــرە و ئەوێــی چــی! بــاران هــەر بارانــە و
تــەواو ،بۆچــی پێــت وایــە مرۆڤــەکان کۆیلــەی دەســتی ڕابــردووی فڕێــدراوی خۆیانــن؟
مــن چ کارم بــە جەدوەلــە نیوەچڵەکانــی تــۆ داوە؟ منیــش وەک ســمایل ،ئەگــەر جاجمــەی
دەســتەچنی دایکیشــم نەبێــت ،دەچمــە ژێــر پەتوەکــەم و خــۆم دەشــارمەوە لــە خــۆم،
ئــەرێ لــە خــۆم! هەمــووی خەتــای خۆمــه ،کــە یەکەمجــار بــەم کۆاڵنــەدا ڕابــووردم...
تا ...توو...ت ..ی ..تاتا ت ت  ت ....خب؟ تی تت تی تااا تتت تت  ...دەی؟ نا تتا ت ت
تیی تاااااات تت »...
ســمایل داوەرە کاکــە بزانــە دەڵــێ چــی ،مــن مێشــکم نایکێشــی و درەنگیشــمە دەبێ بڕۆم...
بەیانــان بــەر لــەوەی زیــڕەی کاتژمێــرە کۆککراوەکــە وەخەبــەرم بێنــێ ،لــە خــەو
هەڵدهســتام و بــەر لــە هــەر شــتێک هەڵمــی شووشــەکەم الدەدا ،خوورمالــووکان هەمــوو
چنرابــوون ،تەنیــا دارێکــی ڕووتــی بێگــەاڵو ســوورایی شــۆرت و ســتیانە هەڵخراوەکانــی
ســەر تەنافەکــەی ســووچی حەوشــە ،شــان بەشــانی چارشــێوە گوڵدارەکــە  ..ئــەرێ ئــەو
ژنــە تــەواوە؟ ئــەو هەمــوو کــوڕە حازەبــە لــەم ماڵــەدا دەژیــن ،بــۆ وا بێشــەرمانە جلەکانــی
ژێرەوەی بە ســەر تەنافدا دەدا؟ کە ئاوڕم دەدایەوە ،تەنیا جاجمە قەدکراوەکەی ســمایل
لەســەر تاقەکەبــوو و دەچوومــە ســەر حەوزەکــە و لوێچێکــم ئــاو بــە دەموچاومــدا دەدا...
ئــەرێ تــۆ وهڕەز نابیــت لــەو هەمــوو جــەدوەل حەلکردنــەت ،پیــاو؟ خەیاڵــم دەپــەڕی
و دەرگــهی باڵکۆنەکــەت دادەخەســت و جلەکانــی ســەر تەنافــت دێنانــەوە ژوور.

چاوم هەر لەسەر ویترینەکە بوو
ئەو پەمەیییە جوانە کاکە؟
نا نا ،ئەوەی تەنیشتی ،سوورە هەناریییەکه...
قەوارەی چەند بێت؟
قەوارەی چی؟
بۆ خێزانت ناوێ ،مەگەر نازانی قەوارەی چەندە؟
وەک سوورە هەناریییەکە ،سوور هەڵدەگەڕام ،هەر ئەمەیان باشە تەواوە.
ئیمێلێکــی تــرم نووســی ،ئــەرێ بەڕاســت نامەکانــی منــت تــا کۆتایــی دەخوێندنــەوە؟ یــان...
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