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 48خولهك

عهلی سهرباز

كارهكتهرهكان:
كات
سارا
ڕۆژین
ڕهشه
سهربازی 1
سهرباز 2
سهرباز 3
چیرۆكگێڕهڕهوهكه
پهردهی یهكهم
(له نێوهڕاستی موبهغهكه ،مێزێك و دوو كورسیی ههن و مۆمێك مێزهی
نانخواردنهكه ڕووناك دهكاتهوه).
کات :لەســەر مێــزی نانخــواردن ڕۆژنامەیهکــی بەدەســتەوهیه ،بــەرەو ڕووی بینــەرەكان
دانیشتووە.
كات:هەمیشــە دەمەوێــت کارێــک بکــەم ،کــە هیــچ کــەس نەیکردبێــت ،لــە داهاتــووش کــەس
نەتوانــێ الســاییم بکاتــەوە .پیاوێکــم ،کــە تایبەتمەنديیيهکانــم ڕاســتەقینە و سروشــتیانە
نیشــانی هاوڕێکانــم دەدەم ،تەنیــا هاوژینەکــەم نەبێــت ،هەمیشــە بــە ڕووخســارێكی پــڕ لــە
نهێنیــی و درۆ خۆمــی نیشــان دەدەم.
ڵ
(هە�دەستێت بۆ پازده چرکە لەبەر چاو ون دەبێت ،دواتر بە پهرداغێ ئاو
دەگەڕێتەوە لەسەر کورسیەکەی دادەنیشێت و درێژە بە قسەکانی دەدات)
تهنیا منم هەست بە دڵی ئەم مرۆڤانەی دەوروبەرم دەکەم ،پازدە ساڵە دەمەوێت
سروشتی خۆم لەگەڵ هاوژینەکەم بگونجێنم ،کەچی ژن هەر ڕۆژە و سروشتێکی
هەیە ،هەر ڕۆژە شەڕێکمان پێدەفرۆشن ،وەک دەڵێن( :خودا چ بلیمەتێک بووە ژنی
ئافراندووه).
ڵ
(سارا دێتە ژوورەوە ،مەقە�ەیهک و چەند سەموونێکی بەدەستەوهیه ،مەکسییهکی
ڵ ڵ
گو�گو�یی دەبەرەدای ه و قژی درێژ و ڕەشە).
(کات :ئاگای لە هاتنە ژوورەوهی سارا نييه ،خەریکی خوێندنەوەی ڕۆژنامەکەیە).
سارا هەر بە پياسهکردنەوە چوار هەنگاو بۆ چەپ ،چوار هەنگاو بۆ ڕاست ،دەست بە
قسهکردن دەکات.
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هیــچ شــتێک لــەم ماڵــە گیانــی بهبــهرهو ه نەمــاوە .جــاران دوو جەســتە و ڕووحێــک
بوویــن ،دەمانگــوت ئێمــە بەختەوەرتریــن هاوســەرین ،ئێســتاش دوو جەســتە و دوو
ڕووحی پەرێشــان .هەموو شــتێکی ئەم ماڵە بێهێزت دەکات؛ تەلەفزیۆنەکان ،دیوارەکان،
گۆرانیيیــەکان و بوونــی هاوژینێکــی ســارد .لەمــا هاوژینێــک ،کــە چەرخێــک پێکــی
ناســاندین ،ئیتــر ئــەم هاوســەریهتییەش ،وەک ئــەم چەرخــە غــازی تێــدا نەمــاوە و بــە
کەڵکــی هیــچ شــتێك نایــەت .بــەو عیشــقەی جــاران هەمــان بــوو ،هیــچ شــتێک نەیدەتوانــی
درزی تێبخــات .بــەاڵم ئێســتا چێــژ لــە گێڕانەوەشــی نابینــم .هەمــوو شــتێکمان خســتووەت ه
ئەســتۆی چارەنــووس ،گوایــە چارەنــووس دژایەتیــی هاوســەریهتییمان دەکات.
(سارا دەگەڕێتەوە سەر مێزی نانخواردن)
کات :دەزانی ڕۆژنامەکانی ئەمڕۆ جگە لەچەند دەم و چاوێکی دووبار ه و بێزارکار،
هیچی تری تێدا نييه.
سارا :کات تۆ خەم لە هەموو جیهان دەخۆیت ،لەجیاتی ئەوە خەم لەوە بخۆ بۆ بەیانیی
چی بخۆین ،خۆ ناچم ئەم ڕۆژنامە حیزانەت بۆ لە ڕوون بکەم.
کات :دیسان باسە حیزەکەیه ،هیچی تر نیی ه بۆ گوتن!
سارا :تۆ هەمیشە دەتەوێت خۆت لە کێشەکان بە دوور بگریت ،وا خۆت نیشان
دەدەیت ،کە تۆ هیچ تاوانێکت نييه.
کات :هیچ کێشەیهک نييه ،ئەوە تۆیت هەموو بەیانییهک كۆمەڵێ کێشە دروست
دەکەیت و دەیخەیتە ئەستۆم ،بهس نییه ماڵێكمان هەیه.
(هەردووکیان بێدەنگ دەبن ،دەست بە نانخواردن دەکەن ،سارا بێدەنگییی
دەشکێنێ)
سارا :کات ئەمڕۆ دەچم بۆ بازاڕ ،دەمەوێت تۆش لەگەڵم بێیت و بازاڕ بکەین.
کات :من کارم زۆرە ،ناتوانم بە دوای تۆ بکەوم.
سارا :وەک مێردی هاوڕێكانم ،تۆیش ڕۆژێك لەگەڵم بازاڕ بکە ،تۆ نازانیت ئەم کارە
ئێمەی ژن چەند دڵخۆش دەکات.
کات :سارا تکایە ئەم بابەتە ببڕێنەوە ،پێم گوتی ناتوانم و کارم زۆرە.
سارا :تۆ ههرگیز ڕۆژێک بێکار نەبوویت ،هیچ کارێکیشت دیار نييه.
کات :دیسان پرتەوبۆڵهی بەیانیان.
سارا :نەفرەت لەو ڕۆژەی چەرخم پێدایت.
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(تهواوی ژوورهكه تاریک دەبێت)
دەنگێک
 48خولـهك ژیــان ،دەرفەتــی بەیەکبوونمــان پێــدەدات ،دەرفەتــی دوو قــاوە 48 ،خولـهك
بەســە بــۆ ئــەوەی بیــری یەکتــر بکەیــن ،گــوێ لــەم گۆرانیانــە ڕادێریــن ،کــە هیــچ
ڵ
یادگاریییهکمــان لەگە�یانــدا نیی ـه 48 ،خول ـهك خۆمــان ئــازار دەدەیــن ،بــەدوای تاقــە
ئومێدێــک دەگەڕێیــن ،کــە هێنــد نزیکــە لێمانــەوە هێشــتا هەســت بــە دۆزینــەوەی
ناکەیــن.
گهڕانهو ه بۆ پێش  15ساڵ
 30چرکە
(ســارا دێتــه ژوورەوە لەســەر کورســییهکی دووتاكیــی دادەنیشــێت ،کاغەزێکــی
بەدەســتەوەیە ،ڕوو لەبینــەر؛ نامەکــە دەخوێنێتــەوە ،دەگریــی ،هیــچ کــەس لــە کاتــی
خوێندنــەوە گوێــی لــە دەنگــی وێ نابێــت.
كات ،قــات و ڕیباتێکــی لەبــەر دایــە ،لــەالی ڕاســتی ســارا پشــت لــە بینــەر ،لەبەرخۆیــەوە
ڵ
جارجــار گۆرانیییـهک دە�ێــت و دەیداتـ ه قاقــای پێکەنین).
دەنگی میوزیک دێت ،تەواوی تەختی شانۆیەکە ڕووناک دەبێتەوە ،سارا بە
جانتاکەیەوە پشت لە كات لەسەر کورسییەکە دانیشتووە .كاتیش لهالی ڕاستی
ساراوهیه ،ڕوو لەبینەر.
كات :جگهرهيهكی لەدەمە ،وا پێشان دەدات لە گیرفانەکانی بەدوای چهرخهكهیدا
دەگەڕێت ،چەند جارێک گیرفانەکانی دهپشكنێت ،دواتر بێهیوا دەبێت لە دۆزێنەوەی.
كات (لەبــەر خۆیــەوە قســان دەکات) :هەمیشــە ئــەم چهرخـ ه حیــزە کێشــەم بــۆ دروســت
دەکات ،دەزانم لە شــوێنێک هەڵم گرتووە ،خەریکە دەمارەکان لە جەســتەم دێنە دەرەوە،
خوێنــم تــا دێــت شــەڕانگێزتر دەبێــت ،ئاخــر لــەم شــوێنە حیــزە ،کــە هیــچ دووکانێکــی لێنیی ه
چــهر خ لەکــوێ بهێنــم؟ تــۆ بڵێیــت ئــەم کچــە چهرخــی پێنەبێــت؟ ئاخــر هــەی دەبەنــگ،
کــچ چەرخــی بــۆ چیی ـه؟ ئــەم کچــە پێدەچێــت ،وەک مــن داماوێــک بێــت ،چەقــۆی ژیانــی
بەرکەوتبێــت .بــۆ نــا .هەمیشــە چەکــی گــەورەی کــچ خــۆ ســووتاندنە ،ئــەوان وەک ئێمــەی
پیــاو نیــن ،کۆمەڵــێ کەرهســتەی خۆکوشــتنیان هەبێــت ،ڕەنگــە بـــۆ دۆزینــەوەی شــوێنێك
بــۆ خۆســووتاندن گهڕابێــت ،هاتبێــت لێــرە دانیشــتبێت تــا شــوێنێک دەدۆزێتــەوە.
خــۆی ل ـ ه ســارا نیزیــك دهخات ـهوه ،جگــە لــە کورســیییه دووتاكییهك ـه ،تــەواوی تهختــی
شــانۆیهك ه تاریكیــی دهیتهنێــت.
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كات :خانم دەتوانم چەند خولهك لە تەنیاییت بگرم؟
وهاڵم نییه.
دووبارهی دەکاتەوە؛ خانم دەتوانم چەند خولهك لە تەنیاییت بگرم؟
بێدەنگیی
ئەم جارە دهستێك خۆی دهخات ه سهر شانی سارا و وێ ڕادەچڵەکێنێ.
سارا (لەبەر خۆیەوە) :ئـەم ئێوارەیەش میوزیکەکان بەدڵی من نین.
كات :خانم تۆ باشی؟
سارا (بە شپرزەیییەوە) :بەڵێ بەڵێ باشم.
كات :ببوورە ویستم بزانم چهرخت پێیە؟
سارا :نازانم بیرم نەماوە ،بوەستە با جانتاکەم بگەڕێم بزانم چهرخی تێدایە.
سارا بە شڵهژاویی جانتاکەی دەگەڕێت ،چهرخهكە دەدۆزێتەوە و دەیدات بە كات .كات
جگهرەکەی پێدەکات و دهڵێت؛ ئـەم جارەش ژیان دەرفەتی گوێگرتنی سووتانێکی تری
پێدام.
سارا :شتێکت وت؟
كات :نا
سارا :با
كات :هیچ شتێکی وا نەبوو .دهتوانم دابنیشم؟
سارا :بۆ نا.
دەنگی میوزیك نامێنێت
سارا :گوێم لێبوو باسی سووتانت دەکرد ،تۆ هیچ سووتانێکت ئەزموون کردووە؟
كات :بەڵێ ،سووتانی جگەرەکەم.
سارا :من ئەوە ناڵێم ،سووتانی مااڵوایییهک ،عیشقێک ،مردنێک ،میوزیكێکی ناخۆش،
سووتانی ئەو برینانەی ،کە هی خۆت نەبن.
كات :سووتانی جگەرەکەم.
سارا :پیاوەکان ئاگردانێکی هەمیشەیین.
كات :جگەرەکەم خهریكە تەواو دەبێت.
سارا :شتێکت وت؟
كات :دەتەوێت خۆت بسووتێنیت؟
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سارا :من دەمێکە سووتاوم ،ئەوەی ماوە جەستەیهکی شەکهت و كهلهالیه.
كات :ژنەکان بـۆچی بۆ خۆکوشتن پەنا دەبەنە بەر ئاگر؟
سارا :ئاخر ئاگر ئەوان ئازار نادات .کەسێک ڕووحی سووتابێت ،ئیتر سووتانی
الشە ئازاری دەدات؟ نا ،ئـەوان ئاگر بۆ خۆکوژیی بەباشترین ڕێگە دادەنێن .ئاگر
میهرەبانترە لە مرۆڤەکان .ئـاگر ئێمە ئازار نادات ،بە میهرەبانییی دەمانکوژێت.
كات :بۆیە جگهرەکەم چێژ لە سووتان دەبینێت.
سارا :من باسی ژنت بۆ دەکەم ،نەک جگهرە!
كات :دەتەوێت سووتانی جگهرەیهک لە دەمی خۆت ببینی؟
سارا :من دەمەوێت سووتانی الشەی خۆم ببینم.
كات :ژیان لەوە جوانترە وامان لێبکات ،بەدوای بەڕەڵاڵیییەکانی مردن بگەڕێین!
هەمیشە سپاسی ئەو کاتانە بکە ،کە لەنێوی ژیاویت و مردن زەفەری پێنەبردوویت.
سپاس بۆ چهرخهكهت.
سارا :ئـەو هەموو «سـوپاس»ـه چـییە دەیکەنە بار بـەسەر تەنیایییمەوە.
(بێدەنگیــی ،کات خەریکــی خواردنــی نینۆکەکانيهتــی .ســارا دووبــارە نامەکــە
لــە جانتاکــەی دێنێتــە دەرەوە .دەیخوێنێتــەوە .لــە خوێندنــەوەی تــەواو دەبێــت.
بێدەنگیییەکــە دەشــکێنت و ڕوو لــە کات دەکات)
سارا :ببوورە دەتوانم پرسیارێکی تایبەت بکەم.
کات :بۆ نا ،چ پرسیارێک حەز دەکەیت بپرسە.
سارا :تۆ ههرگیز ل ه ژیانتدا عاشق بوویت؟
کات :ئەو پرسیارەی کە ڕۆژانە لە هەزاران خەڵک دەکرێت .بەڵێ منیش وەک هەموو
خەڵکێک عاشق بووم ،بەاڵم عیشقی من جوودا و سەیره.
سارا :حەزدەکەم چیرۆکی ئەم عیشقەتم بۆ باس بکەیت ،ئهگەر برینەکانت ڕێگەت
پێبدەن.
کات :بۆ نا ،هەموو کەسێ چیرۆکی من دەزانێت لە مێروولەیهک تا بێدەنگترین
فریشتهی خودا؛ چەند ساڵێک بەرلە ئێستا کچێکم خۆشدهویست ،ئەم کچەش
مەرجێکی بۆ دانام و پێی وتم :دەبێت قورانێکم بۆ بێنیت.
ڵ
سارا( :بە کەمێ گا�تە و پێکەنینەوە) قوران!
کات :بەڵێ ،قوران ئەوکات کێشەیهکی گەورە بوو بۆ من.
سارا :بــۆ؟
کات :ئێمە زۆر هەژار بووین ،هەفتانە تەنیا لە ماڵەوە  500دیناریان پێدەدام ،ئەویشم
بە پاکەتێك جگەره دەدا.
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سارا :دواتر چیتکرد؟
کات :ڕۆژێك دەمەو ئێواره بە غەمگینیییهکی زۆرهوە چووم بۆ مزگەوت نوێژ
بكهم ،کە سەیری مزگەوتەکەم کرد ،نزیکەی  200قورانی لێیە ،پێنج کەسیش نابینم
بیخوێننەوە ،منیش چاوەڕێم کرد تا مزگەوت چۆڵ بوو؛ قورانێکم لەبن قەمیسە
قڕێژاویییەکەم نا و وەک دزێکی دڵخۆش هاتمە دهرهوه.
سارا( :بە سەرسووڕماویییەوە) دزینی قوران؟ هەر ئەمە مابوو.
(کات وەک ئەوەی گوێی لە قسەی سارا نەبووبێ بەردەوام دەبێت)
ئەو دەمەو ئێوارهیە بێەوەی بووەستم ،چووم بۆ بەر دەرگهی ماڵی کچە و چاوەڕێم
کرد تا هاتە دەرەوە ،قورانەکەم پێشانیدا.
سارا :دواتر ،بەردەوام بە.
کات :کچە دڵخۆشیییهکی زۆری پێوە دیار بوو ،با زۆر درێژی نەکەمەوە ،ئیدی کچە
ڕازیی بوو.
سارا :ئەی ڕووداوەکانی دوای ڕازییبوونی مەعشووقەکەت؟ هەڵبەتە ئهگەر خۆت
مهیلی گێڕانەوەیت هەبێت.
کات :بــۆ نــا ،ئەویشــت پێدەڵێــم تــازە دەســتم بــە چیرۆکەكــ ه کــردووه ،دواتــر لەگــەڵ
کچەكــه هەمــوو دەمــەو نیــوەڕۆی هاوینــان ژوانمــان لــە نزیــک کۆاڵنــی ماڵیــان بــوو،
لەکاتــی ژوان فێــری چۆنيهتیــی نوێــژ و قــوران خوێندنــی دەکــردم( .ڕاســتیهكهی تــا ئـهو
� و پێك ـه ڵ
دهم ـ ه مــن ئایهتهكانــم لێتێك ـه ڵ
� دهبــوون و س ـهرهدهرییم ل ـه داچهمیــن و
دانیشتنیشــدا نهدهكــرد).
سارا :شتێکی زۆر باشی کردووە ،ئێ دواتر؟
کات :ئەم ژوانانەمان ماوەیهکی زۆری نەبرد ،ماڵیان لەم شارە بارکرد.
سارا :چی ،باریانکرد؟
کات :بەڵێ ،باریانکرد بهبێەوەی بزانم بۆ چ شارێك دەچن ،هیچ ڕێگەیهکیشم شک
نەدەبرد ،تا هەواڵێکی لهبارهیهو ه بزانم.
سارا :ئەی داماو ،تووشی چ ئازارێک بوویت!
کات :لــەو ڕۆژەوە تــا ئەمــڕۆ هەمــوو شــتێکم بووبــوو بــە وێ ،کــە نــاوی خــودا ،قــوران و
پێغەمبــەر دەهــات مــن پــڕ دەبــووم لــە غەمگینیــی ،لــەو کاتــەوە ،مــن لــە گوێگرتــن لەم ســێ
نــاوە هەڵدێــم ،پــڕ دەبــم لــە نائومێدیــی و هەســت بــە شــکانێکی گــەورە دەک ـهم لەخــۆم.
وێ ،هەمــوو شــتێكی لەگــەڵ خــۆی بــرد ،تەنانــەت ئــەو خودایــەی - ،ك ـ ه مــن نهمبینیــی،
چجــای ئـهوهی قســانی لهگـهڵ بكـهم ،لــێ -وێ باســیدەکرد و بــە میهرەبــان نــاوی دەبــرد.
سارا :مافت پێدەدەم ،دەزانم لە چ دۆزەخێک دایت.
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کات :وەلێ ئهمڕۆ خۆشنوود بووم.
سارا :بۆ؟
کات :ئەمڕۆ بە دوو منداڵەوە بینیم.
سارا :چچ ،بینیتەوە؟
کات :بەڵێ ،نەک هەر ئهوم بینی ،بگره قورانەکەشی بۆ گەڕاندمەوە.
سارا :کە بینیت چیتان گوت؟
کات :ئهمڕۆکە هاتە الم ،زۆر هەوڵمدا ناویم بیر نەدههاتهوه.
سارا :بۆ مەگەر ناوت بیر چووبوهوه ،ئەی چی گوت کە زانی ناویت بیرنەماوە؟
کات :وتی؛ مادەم تۆ ناوی منت بیر نەماوە ،چـۆن منت دێتەوە یاد؟
سارا :ڕاست دەکات ،چۆن ئەوت بیر دەکەوتەوە؟
کات :وتم ،ڕۆژانە هەزار جار گوێم لە ناوی خـودا و قوران دهبوو ،من لەم ناوانهڕا
دهتناسمهوه ،تۆنەبوویت جگە لەم ناوانە هیچی ترت جێنەهـێشت.
سارا :ئەی پیاوی داماو.
کات :ببوورە چەرخەکەتم پێنادەیتەوە؟
سارا :فەرموو من نامەوێت ،چەرخەکە هەڵبگرە بۆ خۆت.
(کات جگهرهيهكــی تــر دادەگیرســێنێت ،قوومێــک وهك ئــهوهی برینهكانــی لهســهر
ڵ
دووكه�ــی جگهرهكــه ههســتپێبكات .بــە تۆنێکــی نــزم گۆرانیییهکی»حەســەن
ڵ
هەیــاس» دە�ێتــهوه:
«ئای چەند گرفتاری تۆم
جگەر برینداری تۆم
ڵ
د� بەستەی زونناری تــۆم
ئـای چەند گرفتاری تۆم»)
لەم کاتەدا سارا گۆرانيیيهکەی پێدەبڕێت.
سارا :ببوورە دەبێ بڕۆم ،کات دێری کردووە.
کات :چارەنووس جارێکی تر دەرفەتی دانیشتنێکی ترمان پێدەدات؟
سارا :بۆ نا ،چارەنووس لە دەستی خۆماندایە ،بەیانی کاتژمێر 3:48ی ئێواره ،هەر لێرە
یەکتر دەبینینهوه.
کات :زۆر باشە.
سارا :خۆشحاڵ بووم بە بینینت ،خودات لەگەڵ.
کات :منیش هەروا خۆت لەگەڵ
تهختهی شانۆیهك ه تاریك دهبێ،

١٤٠

شانۆ

گۆڤاری کەلێن

دهنگێك
ڵ
خودایــە بهێ� ـه بــا لەنێــو یەکێــک لــەم دەقانــەدا بمــرم ،یارمەتیــم بــدە بمــرم ،ئــەم
دەقانــەی مــن هەمــە هــی ژیــان نییــە .قاچەکانــی مــن گۆشــت و خوێنــن و بەرگــەی
ئــەم ڕێگـ ه دوورانــە ناگــرن .ئێســتا  48خولهكــە ،نــە ڕێگـهی ڕزگاربوونــی بــۆ ماوەتــەوە
ڵ
و نــە هیــوای ژیــان .كات بــۆ هەمــوو شــتێك بەســەر چــووە .بهێ�ـه بــا ببــم بــە پەیکــەر
ڵ
ڵ
و ئهڤينــداران نــاوی د�بهرهکانیــان لەســەرم بنووســن ،بــە�م بــا بـــۆ هەمیشــە لــەم
جیهانــە ون بــم .کــەس دهرچـهی مردنیشــی بــۆ نەهێشــتوومەتەوە .بڕوانــە( ،بـــۆ چەنــد
چرکەی ـهک ڕووناکیــی لــە ناوەڕاســتی شــانۆیەکە دەدات ،کەســێک پشــت لــە بینــەر
دەســتەکانی بــەرەو ئاســمان بــەرز کردووهتــەوە و درێــژە بە قســەکانی دەدات) ســـەیرم
بکــە مــن  48خولهكــی تــر ،ژیانــم گەرەکــە ،ڕووح و جەســتەم هــەردووك مــردوون،
ڵ
ڵ
لەکــۆ� بێــت ،شــهقاوەکان
كەچــی هێشــتا مــاوم ،وەک كیســە�ێکم؛ هەمــوو ژیانــم
ڵ
بەدەیــان ڕۆژ چەنــد مەترێکــی کــەم دەبــڕن ،ئــەم کۆ�ــە هــی مــن نییــه ،مــن دەمێکــە
دابــڕاوم لــە کاروانەکانــم.
سـەیرم بکە من نە تارمایییەكی سەرگەردانم و نە مرۆڤ.
تەختەی شانۆیەکە ڕووناک دەبێتەوە
مێزێک و دوو کورسیی دانراون
کات لەســەر کورســیی دانیشــتووە ،ڕوو لــە بینــەر مۆبایلەکــەی لەنێــو دەســتە ،یــاری
پۆکــەر دەکات ،ســـاراش الی چەپــی کات لەســەر مێزەکــە مۆبایلێكــی بهدهســتهوهیه.
ڵ
هه�دهســتێت ب ـهرهو الی چ ـهپ وهردهچهرخێــت و مۆبایلهك ـهی دهخات ـه س ـهر ش ـهحن
و دهگهڕێت ـهوه س ـهر كورســییهكهی و ڕوو ل ـه كات.
سـارا :كات
كات وهاڵم ناداتەوە ،مژوول بە یاریی پۆکەرەکەیه ،سارا چەند جارێک بانگی دەکات،
كات مۆبایلەکەی هەڵدەگرێت ،لەبەرخۆیەو ه دەڵێت ئەم پۆکەرە ڕۆژێک مۆبایلەکەم پێ
دەشکێنێت.
سارا :كات
كات :گیان گیان گوێم لێتە.
سارا :هیچ .حەزم لەم وشەیەت بوو ،دەمێکە نەتگوتووە گیان.
کات :مۆبایلەکەم.
سارا :دەمێکە بیری قسە خۆشەکانی جارانت دەکەم ،ئاخر پیاو ،کە دڵی کچی تەواو
داگیر کرد ،ئیدی زوو دەگۆڕێن و خۆیان لە هەموو قسانی ڕابردوویان بەدوور
دەگرن .
كات :مۆبایلەکەم.
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سارا :نازانم حیکمەتی ئەو کتێبانە لەچییدایە ،هەمیشە پیاوەکان قوربانیدەری یەکەمن،
نا ئەوان درۆ دەکەن ،پیاوەکان زوو پەرداغی دەستیان دەشکێنن و لە پارچەکان ئاو
دەخۆنەوە .ئا ئێوە وەک ئەم پەرداغە شکاوانە ،تەنێ مانگە سەرەتاکانی هاوژینیی،
قسە ڕۆمانسییەکان دەکەن ،دوای ئەوە دەبێت ئێمە لە پارچەکان بەدوایاندا بگەڕێین.
کات :مۆبایلەکەم؟
سـارا :ئەوەتا لەنێو دەستتدایە.
كات :مۆبایلهكهی ترم دهڵێم.
سارا :من قسەت لەگەڵ دەکەم ،تۆش بەدوای مۆبایلەکەت دەگەڕێیت؟
کات :قسەکانت وەک هەمیشە دووبارەن ،ئیتر بێزاربووم لەو قسە بێمانایانە.
سارا :ئەوە تۆی هەموو شتێکت بێمانا کردووە نەک من.
کات :خۆی لەسەرەتاوە هەموو شتێك بێمانایه.
سارا :ژیانیش؟
کات :ئەرێ ،ژیان بەر لە هەموو شتێ.
سارا :ئهو ه تۆ نەبووی گوتت ژیان لەمە جوانترە وامان لێبکات بەدوای بەڕەاڵیییەکانی
مردن بگەڕێین؟
کات :ئەو دهم لهبهرئهو ه گوتم تۆی گەمژە لە خۆکوشتنێکی بێهۆكار پەشیمان
بکەمەوە.
سارا :قسەی قــۆڕ.
کات :ئەرێ هەموو شتێک قۆڕە ،نەک تەنیا ئەم قسەیهم.
سارا :دزینی قورانەکەش بێمانا بوو؟
کات( :بە تووڕەیییەوە) پێم گوتی چیتر باسی ئەم شتە نەکەیتەوە.
سارا :بۆنا ،باسی دەکەمەوە ،تۆ هێشتا عاشقی وێییت ،وێیهک لە بچووکترین شتیشدا
بیر لەتۆ ناکاتهوه.
کات :سارا دهبیبڕێنەوە.
سارا :نەفرەت لەو ڕۆژەی ،کە پێم گوتی عاشقی تۆم ،ئاخر منی گەمژە چۆن لە دوو
ڕۆژی ناسینت عاشقت بووم.
کات :خۆزگە زمانم الڵ ببووایە ،بەس پێم نەگوتبای دەرفەتی بینینەوەیهکی ترمان
هەیە.
سارا :چەند گەمژە بووم بەدوو ڕۆژ بە داوای هاوسەرگریەکەت ڕازیی بووم ،هەر
دەبوو ئەوکات بمزانیبا ،منت بۆ ئەوە دەویست تاوەکو وێ لەبیر بکەیت ،کەچی ئەوەتا
هێشتا خۆشتدەوێت.
کات :وتم بەسە بیبڕێنەوە (لە سارا نزیک دەبێتەوە ،شەقێک لە ڕوومەتی سارا دەدا،
ڵ
بە غەمگینیییەوە دە�ێت ):ئیتر هیچ شتێک مانای نەماوە.
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سارا( :بە گریانەوە) بەڵێ ،دەمێکە هیچ شتێک مانای نەماوە ،نەفرەت لەو ڕۆژهی
چەرخەکەم پێدایت.
كه تاریك دهبێت
بێدەنگیی ،تهواوی ژووره 
لە تاریکی دەنگێک دێت
ڵ
خودایــە بهێ� ـه بــا لەنێــو یەکێــک لــەم دەقانــەدا بمــرم ،یارمەتیــم بــدە بمــرم ،ئــەم
دەقانــەی مــن هەمــە هــی ژیــان نییــە .قاچەکانــی مــن گۆشــت و خوێنــن و بەرگــەی
ئــەم ڕێگـه دوورانــە ناگــرن .ئێســتا  48خولهكــە ،نــە ڕێگـهی ڕزگاربوونــی بــۆ ماوەتــەوە
ڵ
و نــە هیــوای ژیــان .كات بــۆ هەمــوو شــتێك بەســەر چــووە .بهێ�ـه بــا ببــم بــە پەیکەر و
ڵ
ڵ
ئهڤينداران ناوی د�بهرهکانیان لەســەرم بنووســن ،بە�م با بـــۆ هەمیشــە لەم جیهانە
ون بم .کەس دهرچهی مردنیشــی بۆ نەهێشــتوومەتەوە .بڕوانە( ،بـــۆ چەند چرکەیهک
ڕووناکیــی لــە ناوەڕاســتی شــانۆیەکە دەدات ،کەســێک پشــت لــە بینــەر دەســتەکانی
بــەرەو ئاســمان بــەرز كردووهتـهوه و درێــژە بــە قســەکانی دەدات) ســـەیرم بکــە مــن 48
خولهكــی تــر ،ژیانــم گەرەکــە ،ڕووح و جەســتەم هــەردووك مــردوون ،كەچــی هێشــتا
ڵ
ـە�ێکم؛ هەمــوو ژیانــم لەکـ ڵ
ـۆ� بێــت ،شـهقاوەکان بەدەیــان ڕۆژ چەنــد
مــاوم ،وەک كیسـ
ڵ
مەترێکــی کــەم دەبــڕن ،ئــەم کۆ�ــە هــی من نییه ،مــن دەمێکە دابڕاوم لــە کاروانەکانم.
ســـەیرم بکــە مــن نــە تارمایییەكــی ســەرگەردانم و نــە مــرۆڤ.

***

پــەردەی دووەم
(کوورســییهک لــەالی ڕاســتی شــانۆیەکە دانــراوە ،ڕووناکیــی هێــواش هێــواش زێتــر
دەکات ،لــە دە چرکــە تــەواوی تەختــی شــانۆیەکە ڕوونــاک دەبێتــەوه ،دەنگیــی فلــووت
ڵ
لەگــە� ڕووناکیییەکــە بــەرز دەبێتــەوە ،بــۆ بیســت چرکــە تەختــی شــانۆیەکە وا
دەمێنێتــەوە ،لــە پێنــچ چرکــە تاریکیــی دەنگــی میوزیــک نامێنێــت).
دەنگێک ...
ڕۆژانێکــی ناخــۆش ڕووی تێکردوویــن ،کەســمان ڕێشــمهی خۆمــان لەدەســت خۆمــان
ڵ
ڵ
نەمــاوە ،د�خۆشــیییەکان ،د�تەنگیییــەکان کەوتوونهتــە دەســت تیڤیــی و تــۆڕە
ڵ
ڵ
کۆمە�یهتییــەکان ،دەمانەوێــت وەک مندا�ــەکان دەممــان لــە مەمکــی ژیــان گیــر
بكهیــن ،بــەدەم شــیرمژینی ئومێــد لــەوادەی خــۆی خەومــان لێبکەوێــت ،چڕنــووک
لــە خۆمــان دەگریــن ،گــوێ لــە هــەزار گۆرانیــی دەگریــن ،گۆرانییــهک نادۆزینــەوە
ڵ
یادگاریییهکــی جوانمــان لەگە�ــی هەبێــت .هــەزاران جــار لــە نێــو جێگــ ه ئەمــاوال
دەکەیــن ،ســەرمان
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ـە� هــەزاران خەیـ ڵ
دەخەینــە ژێــر ســەرین ،شــەڕ لەگـ ڵ
ـا� دەکەیــن ،بـــۆ ئــەوەی ئەمشــەو
زووتــر بخەویــن لــە شــەوەکانی تــر.
ڵ
بەیانــی هە�دەســتین ،یەکــەم بــۆن ،کــە بەرلووتمــان دەکەوێــت ،بۆنــی جێــی خەومانــە،
بۆنــی ئــەو ئارەقەیــە ،کــە لــە خەونەکانمــان دەرمــان کردبــوو .ڕۆبۆتــەکان تاکــە هــۆکار
بــوون بــۆ ئــەوەی شــتەکان لەخــۆم دووبــارە نەکەمــەوە ،تێگەیشــتم چ کات پێویســتە
ڵ
بخــەوم و هە�بســتم ،لــە کام ســات ڕۆبــۆت بــم ،لــە کام ڕێگـ ه مرۆڤبــم ،وەلــێ هەمیشــە
شــتەکان کاتییــن ،ئـهو ڕيتمـه نادۆزمـهوه ،کــە دەمەوێــت ،نامەوێــت وەک ڕۆبۆتــەکان
ببــم بــە خزمەتــکاری خاوەنەکــەم ،مــن دەمەوێــت یەکــەم کــەس بــم دروســتکارەکەم
ڵ
ڵ
بکــوژم .پرســیار بکــەم و چاوەڕێــی وه�مەکــەی نەبیــن( ،جیهانــی ڕۆژاوا) جێبهێ�یــن،
هیــچ چیرۆکێــک هــی خۆمــان نییـه ،تــا بەتەواوییــی بینووســینەوە و باســیان بکەیــن،
خــۆ ئهگــەر تاقــە شوێنێکیشــمان هەبێــت ،ئــەوە دەرفەتــی ئەوەمــان نییــه ،باســی
ڵ
ڵ
شــتە د�خوازەکانــی خۆمــان بکەیــن ،دەگەڕێینــەوە ،هەموومــان بەڕووا�ــەت گوناهەکانــی
خۆمانمــان زیندانــی کــردووە و دەمانەوێــت چاکــە لەگـ ڵ
ـە� مرۆڤــەکان بکەیــن ،چەنــد
فۆتۆگرافەرێــک دێــن و وێنــەی دیمەنــە ســۆزداریییەکان دەگــرن ،دەگەڕێینــەوە
هەمــان شــەمەندەفەر ،دووبــارە لــە هەمــان دەروازە دەکوژرێینــەوە ،ئــای خودایــە مــن
ڕێبوارێکــی چەنــد خراپــی تــۆم ،ئەوەتــا هەمیشــە مــن دەبــم بــە دەســتپێکی چیرۆكــی
چیرۆکنووســێکی دڕنــدە .دەبــم بــە شــیعری شــاعیرێکی بێهــووده .دەبــم بــە ماســکی
شانۆنووســێك .دەبــم بــە تابلۆیهکــی بێــزارکار و زوو دەمســووتێنن .ئــەم ڕۆبۆتــەی
ناخمــان دەکەیــن بــە هەمــوو شــتێ ،جگــە لــەوهی ل ه خۆمان ون دەبین ،لە ڕاســتەقینەی
خۆمــان دوا دەکەویــن .هەرچیمــان خۆشویســت پەیکەرێــک بــوو شــکاندمان.
دەنگیی میوزیك ...لە دە چرکە تەواوی تەختی شانۆیەکە ڕووناک دەبێتەوە.
ڵ
ڕەشــە بــە مەســتییەوە دێتــە ژوورەوە و بت�ێــک شــەرابی بەدەســتە ،لــە هــەر قوومێکــی
ڵ
خواردنــەوەی شــەرابەکە چەنــد وشــەیهک دە�ێــت( :ئــای چەنــدەم خــۆش دەوێیت).
ڕوو لــە بینــەر بــە شــپرزەیییەوە دەســتی چەپــی لەنــاو گیرفــان ،بــە دەســتەکەی
ڵ
تریــش بت�ەشــەڕابەکەی پێیــە.
ڕەشە :تاوانبار کێیە ،کێ لەم زەمانە بێتاوانە؟
دەنگێک :هەموومان تاوانبارین کێ هەیە لەم زەمانە تاوان نەکات؟
ڕەشــە :کــەس بــە خــۆی ناڵێــت تاوانبــار ،هەموومــان کەســانی تــر تاوانبــار دەکەیــن،
هەموومــان لــە ســووچێکی ئــەم ژیانــە دەپاڕێینــەوە .مــن نەبێــت هەمیشــە تــا دهتوانــم
دەخۆمــەوە ،مــرۆڤ دەتوانێــت بــە مەســتیی زۆر شــت بەدەســت بهێنێــت؛ شــەرابێكی
خــۆش و کچێــک ،کــە لەتەنیاییــدا دەســتبازیی لەگەڵــدا بکــەی .هەمیشــە خــۆم سەربەســت
کــردووە ،خــۆم بــە هیــچ شــتێک نەبەســتووهتەوە( .دەمــی بــە بتڵــی
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ڵ
ڵ
شــەرابەکەوە دەنێــت ،دەســت دەکات بــە گۆرانییگوتــن؛ «گو�ــم! /د�ــم پــڕە لــە دەرد و
ڵ
کـ ڵ
ـو� /ئە�ێــم بــڕۆم لــە شــارەکەت» ،بــۆ چەنــد چرکەی ـهک بێدەنــگ دەبێــت ،بــە تۆنێکــی
نــزم دەســت بەقســان دەکاتــەوە).
کاتێــک لــە ســووچێکی ئــەم باخچــە نەفرەتیــە یەکــەم ژوانمــان کــرد ،زۆر شــت هەبــوو،
کــە نەدەبــوو بمــان گوتبــان ،چــاوەڕوان بوویــن هەمــوو ڕووداوەکان ببــن بــە برینێــک تــا
ههمیشـ ه خەڵــک بهێنێتــە پێکەنیــن ،ئاخــر وی وتــی؛ بــا هێنــدە تاوانــەکان لەخۆمــان نزیــک
نەکەینــەوە ،هێزمــان لەبــەر ببڕێنێــت.
(ڕووی پرسیار لە بینەر دەکات).
هەمووتــان وا بیربکەنــەوە ،کــە ئــەم دنیایــە تاقــە ئومێدێکــی تێــدا نەمــاوە ،کەچــی خۆمــان
هەڵدەخەڵەتێنیــن ،بــەدوای ژیانــدا دەگەڕێییــن .بــۆ بــەوە غەمباربیــن ،کــە جێدەهێڵدرێییــن،
ههرخــۆی ژیــان لــەم واڵتــە بــــووە بــە زیندانێــک بـــۆ ئێمــە .ئاخــر بــۆ بــەوە دڵخــۆش نەبین،
کــە شــتەکان جێماندەهێڵــن؟ هەموومــان لــەم واڵتــە یەکچارەنوســمان هەیــە.
(ســۆناتاى چــل بيتهۆڤــن دهبيســترێت ،پــاش ( )15چرکــە دەگۆڕدرێــت بــۆ ئــاوازی
ڵ
فلــووت ،ڕەشــە لەبەرخۆیــەوە بــە تۆنێکــی نـ ه زۆر نـه كـهم؛ «د�ــم دەرهــات و تـــۆ هــەر
دەرنەهاتــی /نههاتــی هــهر نههاتــی هــهر نههاتــی» چەنــد جارێــک ئــەم دوو دێــڕه
ڵ
لەبەرخۆیــەوە دە�ێتــەوە).

ڕەشە :ئای خودایە ،ئێوارەیهکی چەند جوان بوو ئەو ڕۆژە ،باخچەکە پڕبوو لە
پەپوولە و گوڵی جوان جوان ،دەمنادەم دەنگی بوولبولەکانیش دەهات ،کاتێ لە ڕۆژینم
پرسیی :تۆ بڵێیت بولبوولەکان لەبارەی چییەوە بخوێنن،
ڵ
(دەنگی ژنێک دێت ،وه�م دەداتەوه)
دهنگێك :لەبارەی عیشقی ئێمە لەگەڵ یەکتر دەخوێنن ،ئێمە لێرەین ،شتێکی ترنيي ه
لەبارەیەوە بخوێنن ،جگە لە ئەڤینی ئێمە.
ڕەشە :چەندە جوان لەبارهی ئەڤینمان دەخوێنن ،لەبارەی ئەوەی چەندە یەکترمان
خۆشدەوێت.
(پانزدە چرکە بێدەنگ دەبێت ،دەنگی فلووت لە بەرزیییهوه هێواش هێواش نزم
دەبێتەوە)
ڕەشە :ئا ئەمە ساتێک بوو ،ك ه جێیهێشتم .بەشێک لە ژیانم بوو .هیچ ئومێدێک نەماوە،
جگە لە خۆشەویستیی .جەنگ هەموو شتێکی وێرانکرد ،من لە جەنگ دام؛ نە عیشقێ،
ژیانێ ،ماچێ ،سێکسێک و باوەشگرتنێک ،هیچ شتێک نەماوە ،خودایە من بۆ لەم
جەنگە دام؟
(ڕۆژین لەالی چەپی تەختەی شانۆ دێتە ژورەوە ،جلێکی سپیی و لەچکێکی ڕەشی
لەسەرە ،ڕوو لەبینەر دەکەوێتە سەر چۆک)

ڕۆژین :هاتووم دەمەوێت دانیپێدابنێم ،کە من تاوانبارنیم ،دەمەوێت ئەو گرێیە لەسەر دڵم البەرم ،ك ه بە درێژایی ژیان
لەگەڵ پیاوساالرەکان ژیاوم ،دەیان پیاو لە ژیانم هەبوون لە باوک ،برا و هاوڕێ ،هەموویان دوو ڕوویان هەبوو،
کاتێک منداڵێک لەدایک دەبێت ،دەڵێن :حەیف ه کچە ،پاشان خەتەنەی دەکەن و دەڵێن :با ئارەزووی نەمێنێت ،دوایی دەڵێن:
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عەقلی /کەمە
چاوی /پڕە لەشەهوەت
دەنگی /عەورەتە
قژی /فیتنەیە
جەستەی /پیاو توشی الدان دەکات
كاری /تهنیا منداڵخستنەوەیە
شوێنی كارەکەی بریتییە لە /ماڵەوە
لەکۆتایییدا بوونەوەرێکی شەرمن ،ترسا و تێکشکاومان لێدەردەچێت و تهنیا بە
جەستە ژنین!
کاتێکیش شوو دەکەین پیاوەكان گلەیی ئەوەمان لێدەکەن ،کە سارد و سڕین،
ڕووخۆش و کراوەنیین و الوازییی سێکسییمان هەیە .ئەنجامەکەشی لێكجوودابوونهو ه
و سەرگەردانبوونی ئێمەی ژنە .لە هەموو شوێنێک بە چاوێکی سووک سەیرمان
دەکەن ،ئا من بە درێژایی ژیانم لەگەڵ ئەم مرۆڤانە ژیاوم ،من کوا لە خۆشەویستیی
دەزانم ،چ خۆشەویستییهکیش؛ خۆشەویستی لەسەردەمی تهكنهلۆژيادا!
بێدەنگیی و دەنگی فلووت
(ڕەشە الی ڕاستی تەختی شانۆ لەسەر کوورسیی دانیشتووە ،وهك ههمیشه جگەرەی
لهنێو لێوهكانه)
ڕەشــە :ئێمــ ه فێرکراویــن لــ ه خــودا بترســین ،فێرکراویــن لههەمــوو شــتێک بترســین،
هەمــوو ژیانــی ئێمــه پڕاوپــڕه لــهترســنۆکیی؛ ترســان لــ ه دۆزەخ ،ترســان لــ ه خــودا و
ترســان ل ـ ه ئەشــکهنجه .ئێم ـ ه باشــین ،ئێم ـ ه شــەریفین ،تهنیــا لەبــەر ئــەو هۆیــەیئێمــە
ترســنۆکین ،بــەاڵم لــ ه ڕاســتییدا ســەروەریییهکی لــەم جــۆر ه لهســەر ڕایهڵــی تــرس
وەســتاو ،چ نــرخ و بههایهکــی هەیــە؟
(ڕۆژین هەر لەسەر چۆک کەوتووە ،ڕووناکیی تەنێ لەسەر ڕۆژینه ،تەواوی تەختی
شانۆیهكه تاریک دادێ ،دەنگی فلووت بە ئەستەم دێ)
ن تاوانباربووین ،منێک ههمیشـ ه نازانم خۆشەویســتیی
ڕۆژیــن :کــێ لـ ه ئێمـ ه لــەم ئەڤینهما 
بکــەم ،تــۆ نازانــی ئەڤیــن چــی بەســەر ژیانــم هێنــا ،واڵتێــک ئەڤیــن تێیــدا هێڵــی ســوور بێــت،
تــرس چــۆن دههێڵێــت فێــری ئەڤیــن ببیــن و بــەردەوام بیــن .نــا ،جێهێشــتن باشــترە لــە
کوشــتن ،جــاران چیایــهکان شــوێنی شــۆڕش و عەشــقی نیشــتیمان بــوون ،لــێ ئێســتا
بووهتــە شــوێنی کوشــتنی کچــە ئەڤینــدارەکان ،مــن

١٤٦

شانۆ

گۆڤاری کەلێن

تاوانبارنیــم ئــەوە ئــەم نیشــتیمانە و کۆمهڵگهیەیــه ،كــ ه تاوانبــارە .مــن ئەڤینــی تــۆم
جێنەهێشــت ،دابونەریتــە حیــزەکان بــوون ئەڤینیــان قبــووڵ نەکــرد.
(تـهواوی تهختــی شــانۆیهك ه تاریــك دهبێــت ،لـه د ه چركـ ه تهختــی شــانۆیهكه ڕوونــاك
دهبێتـهوه؛ ڕۆژیــن لهپێــو ه ڕوو لەبینــەر لــەالی چــەپ دەوەســتێت ،ڕەشــە لــە الی ڕاســت،
پشــت لهبینــهر هەردووکیــان دەمانجەیهکیــان لــە دەســتی ڕاســته ،لەســەر ســەری
خۆیــان ڕاگرتــووە)
دەنگێک
ڵ
شــوێنی دوو گوللــە بەســەر دیــواری ژوورەکــە دەنەخشــرێت ،دوو د�ــدار هاتوونەتــە
ئــەم ژوورە ،ئەڤینەکەیــان بــەرەو جیهانێکــی تــر دەب ـهن؛ جیهانێــک هەمــوو مرۆڤــە
جوانەکانــی لێیــە ،لــەوێ کــەس گــوێ بــە دابونەریتــە بێمانــاکان نــادات ،لــەوێ ههمــووان
ڵ
یــهك ئایینیــان هەیــە ،ئەویــش ئایینــی عیشــق ،نوێژیــی عیشــق ،ســاوی ئهڤيــن.
ئــەوان دەچــن بــۆ ئــەو جیهانــە.
(ڕۆژیــن و ڕەشــە لەگـ ڵ
ـە� یــەک ،بەیــەک تــۆن ،دەســت بــە ژماردنــی چرکــەکان دەکـهن،
تــا کاتێکــی گونجــاو دەبیننــەوە بــۆ تەقاندنــی دەمانجەکــە؛ یــەک دوو ســێ چــوار پێنــج
شــەش حــەوت)...
ڕەشــە بــە دەســتی چەپــی ،پاکەتــە جگهرەکــەی دەردههێنــێ ،ڕۆژینیــش ســووراوەکە ل ـ ه
ســاكهكهی دهردههێنــێ؛
هەشت نۆ دە ...
ڕەشە جگهرەکە دەخاتە دەمی ،ڕۆژین بە دەمی سەرکی سووراوەکە ال دەبات؛
یازدە دوازدە سێزدە ...
ڕهشــە هــەر بــە دەســتی چەپــی چەرخەکــەی دەردههێنێــت ،جگهرەکــەی دادەگیرســێنێ،
ڕۆژیــن ســووراو لــە لێوەکانــی دهســوێ ،هەردووکیــان بیریــان دەچێــت لــەکام ژمــارە
بــوون ،ڕوو لــە بینــەر دەکــەن دەڵێــن:
ڕەشــە :ئەو کاتهی ویســتم پێی بڵێم خۆشــم دەوێیت ،هەر ئەو دەمە بوو ،کە داگیرســانی
جگهرەیهک تەواوی ئەو قســانەی پێبڕیم ،کە دەبوو پێش ڕۆیشــتن بمکردبا.
ڕۆژیــن :ئەوکاتــەی ویســتم پێــی بڵێــم خۆشــمدەوێیت ،هــەر ئــەو دەمــە بــوو ،کە ســووراوم
لــە لێوانــم دهســوی ،تــەواوی ئــەم قســانەی پێبڕیم.
هەردووکیان پێکەوە ،دهڵێن؛
ئێســتا ژوورێکمــان هەیــە بــۆ خۆکوشــتن ،ئیتــر هیچ شــتێک ئــەم خۆكوشــتنەمان پێنابڕێت،
خۆکوشــتنێک و گەیشــتن بە ئەڤینەکەمان.
(تــەواوی تەختــی شــانۆیەکە تاریــک دەبێــت ،دەنگــی دوو گوللــە دێــت ،لەگـ ڵ
ـە� دەنگــی
خۆکوژەکان)

١٤٧

شانۆ

گۆڤاری کەلێن

دەنگێک
ڵ
خودایــە بهێ� ـه بــا لەنێــو یەکێــک لــەم دەقانــەدا بمــرم ،یارمەتیــم بــدە بمــرم ،ئــەم
دەقانــەی مــن هەمــە هــی ژیــان نییــە .قاچەکانــی مــن گۆشــت وخوێنــن و بەرگــەی ئــەم
ڕێگــه دوورانــە ناگــرن .ئێســتا  48خولهكــە ،نــە ڕێگــهی ڕزگاربوونــی بــۆ ماوەتــەوە و
ڵ
نــە هیــوای ژیــان .كات بــۆ هەمــوو شــتێك بەســەر چــووە .بهێ� ـه بــا ببــم بــە پەیکــەر
ڵ
ڵ
و ئهڤينــداران نــاوی د�بهرهکانیــان لەســەرم بنووســن ،بــە�م بــا بـــۆ هەمیشــە لــەم
جیهانــە ون بــم .کــەس دهرچــهی مردنیشــی بــۆ نەهێشــتوومەتەوە .بڕوانــە( ،بـــۆ
چەنــد چرکەیێــک ڕووناکیــی لــە ناوەڕاســتی شــانۆیەکە دەدات ،کەســێک پشــت لــە بینــەر
دەســتەکانی بــەرەو ئاســمان بــەرز كردووهتـهو ه و درێــژە بــە قســەکانی دەدات) ســـەیرم
بکــە مــن  48خولهكــی تــر ،ژیانــم گەرەکــە ،ڕووح و جەســتەم هــەردووك مــردوون،
ڵ
ڵ
لەکــۆ� بێــت ،شــهقاوەکان
كەچــی هێشــتا مــاوم ،وەک كیســە�ێکم؛ هەمــوو ژیانــم
ڵ
بەدەیــان ڕۆژ چەنــد مەترێکــی کــەم دەبــڕن ،ئــەم کۆ�ــە هــی مــن نییــه ،مــن دەمێکــە
دابــڕاوم لــە کاروانەکانــم.
سـەیرم بکە من نە تارمایییەكی سەرگەردانم و نە مرۆڤ.

***

پەردەی سێیەم
ڕوو لــە بینــەر چەنــد سـهنگهرێكی لێیـه ،لـهالی دەســتە چــەپ ،کورســیییهک دانــراوە،
دەنگــی میوزیــك بــە ئەســتەم دەبیســترێت .ســەربازێک لەســەر کورســیییەکە
خەریکــی نووســینە ،چەنــد كاغەزێکــی دڕاوی لەبەردەمــی کەوتــوون .دوو ســەربازیش
لــە س ـهنگهرهکە؛ یەکیــان پشــتی بــە س ـهنگهرهكهوه داوە و ئــەوی تــر ،ڕووی خــۆی و
چەکەکــەی لــە بینــەر .ڕووناکــی دەدات لــە ســەربازی یــەک ،تــەواوی بەشــی تەختــەی
شــانۆیەکە تاریکــه.
ســەربازی یــەک :چــوار ڕۆژە دەمەوێــت نامەی ـهک بنووســم .نامەیهکــی خۆشەویســتیی،
ڕقلێبوونــەوە و میهرەبانیــی .لــە کۆتاییــدا ڕەنگەکانــی مردنــی لەســەر بنەخشــێنم ،وەلێ من
نــە کەســم خۆشویســتووە ،نــە هونــەری نامەنووسینیشــم هەیــە ،نــە تابلۆکێشــم ڕەنگــەکان
بنەخشــێنم .ئــای خـــودایە ســەربازێکی چەنــدە بێکەڵکــم ،نازانــم دوو قســەی ڕێکوپێکیــش
بکــەم ،لــە هەمبــەر ئــەو جەنگــەی ،کــە هــی ئێمــە نییـه.
دەنگێک

ڵ
لێــرە ،کــە بەیانیــان هە�دەســتمەوە لەخــەو ،یەکــەم کارم ئەوەیــە ئــەو مشــکانەی ســەر ســینەم
البــەرم ،ژێــر ســەرینەکەم لــە قالۆنچــە ،مێروولــە و سیســرکە پــاک بکەمــەوە ،جــا دوای ئــەوە بچــم
ڵ
دەموچــاوم لەنێــو شــ�پاوی ســەربازەکان بشــۆم ،تینوومــە و دەچــم ئــاو بــە غودەکــەم دەخۆمــەوە،
دواتــر دەچــم قۆریەکــەی چــا دههێنــم .ســەیرە ئەمــڕۆ هیــچ حەشــەڕاتێکی تێــدا نییـه ،نازانــم ئــەو
ئــاوەی دەیخۆینــەوە و دەیکەینــە نێــو قۆریــی ،تاچەنــد خاوێنــە ،بەهەمهحـ ڵ
ـا� بابچــم چایەکــە چــێ
بکــەم ،ســندان لەهەرچــی ڕوو دەدات.

١٤٨

شانۆ

گۆڤاری کەلێن

ڵ
چایەکــە لەســەر تەباغێکــی بچــووک دادەنێــم ،وابزانــم دوو ســا�ە پــاک نەکراوەتــەوە،
دەرگـهی سـهالجهيهكی بێکارەبــا دەکەمــەوە ،کامــە بۆنــی ناخۆشــە لەنــاو ئــەم ســارنجه
ڵ
خــۆی مــە�س داوە ،قاپــه ماســتێک دەردههێنــم ،کــە هــی ســێ ڕۆژ پێــش ئێســتایە،
بــڕاڕۆۆۆ کــە ترشــە ،دەی ئـهوه ســەربازییيە ،لــە بــەرەی جەنگیــن ،باشــە ئــەو نانــە بــۆ
وا بــۆر بــووە؟ نانەکــەم تــەواو کــرد ،تاقــم دەبەســتم و چهكهك ـهم لــە شــان دەکــەم.
 48خولهكی تر جەنگ دەستپێدەکات.
ڕووناکیی تەنێ دەکەوێتە سەر ڕەبایەکە.

ســەربازی دوو ڕوو لــە ســەربازی ســێ دەکات و دەڵێــت :دەترســم دوای جەنــگ کاتــێ
گەڕاینــەوە ،دڵدارەکانمــان لــە باوەشــی کەســانی تــر بــن .کــێ دەڵــێ ئێمــە بــراوەی ئــەم
جەنگــەی دڵدارەکانمــان دەبیــن؟
ســەربازی ســێ :هیــچ کچێکــت بینیــوە بــاوەش بــە بــاڕووت و خوێنــدا بــکات؟ ئـــەوان
پاڵەوانــی جەنگەکانیــان ناوێــت.
ســەربازی دوو :ئێمــە بــە گوللــەی دڵدارەکانمــان شـــەهید دەکرێیــن ،ســروودی کامە جەنگ
بڵێینــەوە ،کامــە ئــااڵ لــە برینەکانمــان بپێچین؟
سەربازی سێ :ســپاس بۆ جەنگ ،ك ه زۆربەی کچانی ئەم واڵتەیان پێناساندین.
ســەربازی دوو :ئاخــر مــن برینــی دەیــان کچــی ئــەم واڵتــەم لەسـهر لهشــم مــاوە ،برینــی
ئــەو کچانــەی خۆشــم نەویســتن و سێکســم لەگــەڵ کــردن ،ئــەو کچانــەی خۆشــم ویســتن
و جێیــان هێشــتم.
بێدەنگیی
دەنگێک لە تاریکیی
ڵ
لێــرە ،کــە بەیانیــان هە�دەســتمەوە لەخــەو ،یەکــەم کارم ئەوەیــە ئــەو مشــکانەی ســەر ســینەم
البــەرم ،ژێــر ســەرینەکەم لــە قالۆنچــە ،مێروولــە و سیســرکە پــاک بکەمــەوە ،جــا دوای ئــەوە بچــم
ڵ
دەموچــاوم لەنێــو شــ�پاوی ســەربازەکان بشــۆم ،تینوومــە و دەچــم ئــاو بــە غودەکــەم دەخۆمــەوە،
دواتــر دەچــم قۆریەکــەی چــا دههێنــم .ســەیرە ئەمــڕۆ هیــچ حەشــەڕاتێکی تێــدا نیی ـه ،نازانــم
ئــەو ئــاوەی دەیخۆینــەوە ،دەیکەینــە قۆریــی ،تاچەنــد خاوێنــە ،بەهەمهحـ ڵ
ـا� بابچــم چایەکــە چــێ
بکــەم ،ســندان لەهەرچــی ڕوو دەدات ،چایەکــە لەســەر تەباغێکــی بچــووک دادەنێــم ،وابزانــم دوو
ڵ
ســا�ە پــاک نەکراوەتــەوە ،دەرگـهی ســارنجێكی بێکارەبــا دەکەمــەوە ،کامــە بۆنــی ناخۆشــە لەنــاو
ڵ
ئــەم ســارنجه خــۆی مــە�س داوە ،قاپــه ماســتێک دەردههێنــم ،کــە هــی ســێ ڕۆژ پێــش ئێســتایە،
بــڕاڕۆۆۆ کــە ترشــە ،دەی ســەربازینە ،لــە بــەرەی جەنگیــن ،باشــە ئــەو نانــە بــۆ وا ســپی بــووە؟
نانەکــەم تــەواو کــرد ،تاقــم دەبەســتم و چهكهك ـهم لــە شــان دەکــەم.
 48خولهكی تر جەنگ دەستپێدەکات.

١٤٩

شانۆ

گۆڤاری کەلێن

دەنگــی میوزیــك ،ڕووناکیــی لەگــەڵ یــەک بــەرز دەبنــەوه .تــەواوی تەختــی شــانۆ ڕوونــاک
دەبێتــەوه ،میوزیــك لــە یەکڕیتــم دەوەســتێت ،ســەربازی یــەک کورســیییەکەی جێدههێڵێت،
بــەدەم ڕێگـهوە و بــە تۆنێکــی بــەرز گۆرانییــی دەڵێــت؛
ڵ
ڵ
ڵ
ڵ
کو� /دە�ێم بڕۆم لە شارەکەت»
«گو�م! /د�م پڕە لە دەردو
تا دەگاتە سهنگهرهکە و سەربازەکانی تر ،هەر دەنووسێت ،کاغەزەکە دەدڕێنت.
ســەربازی یــەک :بــەر لــەوەی چەکەکانمــان پــاک بکەینــەوە ،جەنگ لەخەو هەڵمانبســتێنێت،
وشــەگەلێکم لەنێــو ئــەم نامانــە جێدەمێنێــت خــودا دەهێنێتــە پێکەنین.
ســەربازی دوو وەک ئــەوەی ژنێکــی لەبــاوەش گرتبێــت ،تونــد چەکەکــەی لــە بــاوەش
گرتــووە ،ڕوو لــە ســەربازی ســێ دەکات ،دەڵێــت :تــــۆ قــەت سێکســت کــردووە؟
سەربازی سێ :نا هەرگیز نەمکردووە و ناشیکەم.
ســەربازی یــەک ،بــەدەم دڕاندنــی کاغــەزەکان ،دەڵێــت :چ نهێنیییـهک لە پشــت ئەم نەکردنە
دایــە؟ ئاخــر تــۆ زوو زوو پێمــان ئێژی «ســێکس نوێژی سروشــتە!»
ســەربازی ســێ :نهێنییهکــەت پێدەڵێــم ،چــوون دەزانــم دوای چەنــد چركهیهكــی تــر
جەنــگ دەســتپێدەکات ،لــە کۆتایــی جەنگــدا گوللەیهکــم بــەر ســەر دەکەوێــت ،ســەرم
دەبێتــە خۆراکــی ئــەم نهێنیییـه؛ ســاڵی  1998بــوو ،لــە گەڕەکــی ئێمــە تاقــە کچێکــی لێبــوو
نــاوی ســەما بــوو ،ڕۆژێــک دەمــەو نیوەڕۆیهكــی بەهاریــی ،لەبــەر دەرگـهی ماڵــی ئــەوان
یارییمــان دەکــرد ،لــە نــاكاو پیاوێــک لەبــەر چــاوی ئێمــە خــۆی بــە ماڵــی ســەمادا کــرد ،لــە
ســەمام پرســی ئەمــە کێیــە؟ گوتــی هەمــوو ڕۆژێــک لــەم کاتانــەدا دێــت و ســێکس لەگــەڵ
دایکــم دەکات .ئــەو کات مــن نەمدەزانــی ســێکس واتــای چييــه .ســەما دەیگــوت دایکــم
بەڵێنــی پێــداوم ،کــە گــەوره بــووم فێــرە سێکســم بــکات ،مــن ئێســتا ئــاوات بــە گەورەبوونم
دەخــوازم ،هــەر ڕۆژێــک زووتــر گەورەبــم ،زووتــر فێــری ســێکس دەبــم ،ســەما لــەو
ڕۆژەدا لێــم پاڕایــەوە ،گوتــی کاتــێ فێــری ســێکس بــووم ،دەمەوێــت یەکــەم کــەس تــۆ بیــت
سێکســت لەگــەڵ بکــەم ،نامەوێــت وەک دایکــم هــەر ڕۆژە و لەگــەڵ پیاوێــک ســێکس بکــەم.
(چاوانــی پــڕ لــە فرمێســک دەبێــت ،بــۆ ســاتێک بێدەنــگ دەبێــت ،تەنــێ دەنگــی کاغــەز
دڕانــدن دێــت).
سەربازی یەک :ئەی دواتر دوای ئەوە چی؟
ســەربازی ســێ :منیــش بەڵێنــم بــەودا ،ســوێندم بەخــودا خــوارد ،ئــەوکات منــداڵ بوویــن
و لــە خــودا دەترســاین ،ئیــدی بــەر لــەوەی ســەما فێــری ســێکس بکرێــت ،خهڵكانــی
گــەڕەک ماڵــی ســەمایان لــەوێ دەرکــرد ،دەیانگــوت ئابــڕووی گەڕەکەکەمانــی بــردووە،
لــەو ســاتەوە ســەمام نەبینییـهوە ،جگــە لــە دەســتپەڕکردن بەســەر ســەما ،هیچــی تــرم بــۆ
نەماوەتــەوە ،ئــەوکات هیــچ سێکســێکم لەگــەڵ نەکــرد ،تاکــە.
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شــت لــەو بــۆم ماوەتــەوە ،دەســتپەڕکردنە ،ناتوانــم لەگــەڵ هیــچ ژنێــک ســێکس بکــەم،
بۆیــەش تــا ئێســتا هاوســەرگرییم نەکــردووە.
جگهرهيـهك دادەگیرســێنێت ،قســەکانی تــەواو نــاکات .تــەواوی ئەو شــوێنە تاریــک دەبێت،
تەنــێ ڕووناکایــی جگەرەکــە دەمێنێتــەوە ،دەنگێــک دێــت و دەڵێــت :دووژمــن وا هێرشــی
هێنــا ،شــوێنەکانتان بگــرن.
ســەربازی یــەک :شــوێنی خــۆت بگــرە ،ئــەم باســە مــاوە و دەبێــت تــەواوی بکەیــت ،ڕەنگــە
منیــش ئــەم نامەیــە نەفرەتییــە بنووســم ،کــە ناشــزانم کــێ دەیخوێنێتــەوە.
دەنگی تەقە
سەربازی سێ :ڕەنگە قەت تەواوی نەکەم ،ئەم نهێنییی ه سەرم بخوات.
سەربازی دوو :ئەوەتا دوژمن دیارە ،تەقەی لێبکە.
دەنگی تەقە زێتر دەبێت.
سەربازی سێ :تۆ تەقەی لێبکە ،من چاوم حوکم ناکات.
ســەربازی یەک :هەرســێکمان دەکوژرێین ،ئیتر نە ئێوە دوا دەســتپەڕی خۆتان کردووە،
نــە مــن نامەیهکــی ڕێکوپێکم نووســیوه.
بێ دەنگیی
ڕووناکیــی لەناوەڕاســتی تەختــی شــانۆ دەدات ،دەنگــی میوزیــك دێــت ،ژنێــک بــە
ڵ
ســەماکردن چەنــد جارێــک بــەالی ڕووناکیییەکــە تێدەپەڕێــت ،کۆتــا جــار دە�ێــت؛
«ئەوانــەی  48خوولهكیــان مابــوو بــۆ جەنــگ؛ مــردن و کــەس تەرمەکانیانــی نەدۆزیــەوە،
کەچــی ئەوەتــا نیشــتمان بــەدوو خولــهك لەبیــری کــردن و ئــەو شــوێنەی خوێنیــان
ڵ
ڵ
لێڕشــت ،خیانەتیــان لێکــرد و هە�تــن و کەســانی تــر ،لێــی پا�کەوتــوون»
تهواوی تهختی شانۆیهك ه تاریك دهبێت ،له ده چركه ڕووناك دهبێتهوه.
تهرمــی ڕۆژیــن و ڕهشــ ه لــه ناوهڕاســتی تهختــی شــانۆیهك ه لــه ژێــر پهتوویهكــی
خوێناوییــی و دهنگــی لێدانــی ڵ
د� هێــواش هێــواش بهرزدهبێت ـهوه و نــزم دهبێت ـهوه.
سارا و کات دێنە ژوورەوە
کات :ئیتر تۆ کەسێکی ئازادیی ،لەمڕۆوە بە پێی یاسا چیتر من و تۆ هاوژین نین.
کات (بە دەنگێکی بەرز هاوار دەکات) :ئای خودایە چەند خۆشە لە قیڕەقیڕی ژن
نەجات بووم ،چیتر گوێم لە زەمی خەڵك و پرتەپرتی بەیانیان نابێت ،ئیتر کەس پێم
ناڵێت بـۆ منداڵتان نابێت.
سارا (وەک ئەوەی هەزار چەقۆی لە جەستە درابێت بە گریانەوە) دەڵێت:
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ڵ
خودایــە بهێ� ـه بــا لەنێــو یەکێــک لــەم دەقانــەدا بمــرم ،یارمەتیــم بــدە بمــرم ،ئــەم
دەقانــەی مــن هەمــە هــی ژیــان نییــە .قاچەکانــی مــن گۆشــتوخوێنە و بەرگــەی ئــەم
ڕێگ ـه دوورانــە ناگرێــت .ئێســتا  48خولهكــە ،نــە ڕێگ ـهی ڕزگاربوونــی بــۆ ماوەتــەوە و
ڵ
نــە هیــوای ژیــان .كات بــۆ هەمــوو شــتێك بەســەر چــووە .بهێ� ـه بــا ببــم بــە پەیکــەر
ڵ
ڵ
ڵ
و ئهڤينــداران نــاوی د�بهرهکانیــان لەســەرم بنووســن ،بــە�م بهێ�ــه بـــۆ هەمیشــە
لــەم جیهانــە ون بــم .کــەس دهرچ ـهی مردنیشــی بــۆ نەهێشــتوومەتەوە .بڕوانــە( ،بـــۆ
چەنــد چرکەیێــک ڕووناکیــی لــە ناوەڕاســتی شــانۆیەکە دەدات ،کەســێک پشــت لــە بینــەر
دەســتەکانی بــەرەو ئاســمان بــەرز كردووهتـهو ه و درێــژە بــە قســەکانی دەدات) ســـەیرم
بکــە مــن  48خولهكــی تــر ،ژیانــم گەرەکــە ،ڕووح و جەســتەم هــەردووك مــردوون،
ڵ
ڵ
لەکــۆ� بێــت ،شــهقاوەکان
كەچــی هێشــتا مــاوم ،وەک كیســە�ێکم؛ هەمــوو ژیانــم
ڵ
بەدەیــان ڕۆژ چەنــد مەترێکــی کــەم دەبــڕن ،ئــەم کۆ�ــە هــی مــن نییــه ،مــن دەمێکــە
دابــڕاوم لــە کاروانەکانــم.
سـەیرم بکە من نە تارمایییەكی سەرگەردانم و نە مرۆڤ.
تارمایــی ڕهش ـ ه بــە بتڵــە شــەرابەکەیهوه دێتــە ژوورەوە و ڕوو ل ـ ه بین ـهر دهكات و بــە
تۆنێکــی ناوەنــد؛
ئــا لێــره ،لـ ه جیهانــی مــردووهكان .دەیــان ســەفەر لــە مێشــکم دایــە ،دانیشــتووم بیــر لــەو
دەیــان ڕێگهیانــە دەکەمــەوە ،دەیــان گۆرانیــی لــە قوڕگمدایــە ،تــۆزی ئــەم جەنگــە زمانمــی
تەنیــووە ،بەدەیــان جــار خۆشمویســتی ،دەیــان برینــت خســتە ســەر دە پەنجــەم.
ڕوو لــە تەرمەکــەی خــۆى دەکات و دەســتی بــۆ درێــژ دەکات ،تهرمهكــ ه ڕاكشــاوه،
تهرمهكــ ه بــ ه پهتوویهكــی خوێناویــی داپۆشــراوه ،بــەردەوام دەبێــت؛
دەیــان جــار خۆمــان کوشــت ،جارێــک زینــدوو نەبووینــەوە .نــە ســەفەرەکان هــی
خۆمــن ،نــە ڕێگ ـهکان ،نــە گۆرانییی ـهکان ،نــە جەنگــەکان ،نــە خۆشەویســتیی ،نــە بریــن،
نــە زیندووبوونــەوەکان .هیچیــان هــی خــۆم نیــن .تــــۆ ببــە بــە هــی خــۆم ،هەمــوو ئــەو
دەیانــەش بــــۆ تــۆ !
تـهواوی تهختــی شــانۆیهك ه تاریــك دهبێــت .دهنگــی هارمۆنیــا دهبیســترێت بــۆ مــاوهی
 15چكهكــه.
***
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پەردەی چوارەم و كۆتاییی
لــە ناوەڕســتی ژوورەکــە ،پەتێــک بــە درێژیــی  2مەتــر؛ لــە پەتەکــە بازنەیهکــی  30ســانتیم
دروســت کــراوە و هاتووهتــە خــوارەوە .لەژێــر پەتەکــە کورســیییهک دانــراوە ،الی چەپــی
ژوورەکــە باولەیهکــی شــینی لێیـه.
چیرۆکگێڕەڕەوەکــە لەنــاو بینــەران بــەرەو تەختــی شــانۆیەکە دێــت ،دەنگــی پێیەکانــی
و دەنگــی هارمۆنیــا لــە یــەک تــۆن دەبیســترێت
(تا دەگات بە تەختی شانۆ ،چەند جارێک یەک ڕستە دووبارە دەکاتەوە(
ڵ
(هەموومان چیرۆکێکمان هەیە ،بە�م هەموومان گێڕەڕەوهمان نییه)
ڵ
دوای دە هەنگاو دێڕێكی تر ده�ێت:
)کاتــێ شــتانێک لــە ناخمــان دەشــکێت ،نزیکتریــن هــاوڕێ ،كـ ه لــە بیرکردنەوەکانمانــدا
وهمێنن ،خۆکوشــتنه)
دەنگــی پێیەکانــی و هارمۆنیــا نامێنێــت ،تەنــێ دەنگــی هەناســەیهکی قــورس دەبیســترێت،
لەگــەڵ ڕووناکیــی جگەرەكـهی دهبینرێــت دوای  15چرکــە.
هێواش هێواش ڕووناکیی دەکەوێتە سەر کورسیییەکە.
چیرۆکگێڕەرەوەکــە لەســەر کورســیییەکە دانیشــتوە و چەنــد کاغەزێکــی لەدەســتە ،کــە
نیوەیــان ســووتاون.
دەنگی هەناسە نامێنێت.
سەری لەنێو دەستەکانی شاردووهتەوە و بە تۆنێکی ماندووانە دەڵێت:
نەماندەزانــی چیرۆکــەکان بــە مــردن کۆتایییــان پێدێــت ،بەڵــێ دەزانــم (ســەری لەنێــو
دەســتەکانی دەردێنێــت و ڕوو لــە بینــەر) هەمووتــان ڕقتــان لە مردنــە؛ لەنێو چیرۆکەکان
ڕقتــان لــەو دابڕانــە؛ ڕقتــان لــەو فیشــەکانە بــوو ،کە ئەبوو بۆ ســەرکەوتن بیــان تەقاندبان،
نــەک بــۆ خیانــەت.
بــەاڵم لــەم واڵتــە هەمــوو ئــەم شــتانە ڕوودانیــان ئاســایییە ،واڵتێــک دوو پاشــای هەبێــت،
دوو سیســتێمیان هەبێــت ،دوو ڕەنگیــان لــە بازگــەکان هەبێــت ،ئیتــر مــردن ،دابــڕان و
خیانــەت ســێ شــتن یەکتــر تــەواو دەکــەن.
مــن لێــرەم ،ئەوەتــا برینــی ئــەو هەمــوو چیرۆکــەم هەڵگرتــووە بــۆ ئێــوە دەگێڕمــەوە ،ئــای
خودایــە چیرۆکگێڕەڕەوهیهکــی چەنــدە خراپــم ،هەمیشــە ئــەو چیرۆکانــە دەگێڕمــەوە
کۆتایییەکەیــان پــڕ ڵبێــت لــە چەقــۆی ژیــان.

(لەسەر کورسیییەکە هە�دەستێت و دەچێتە الی باولییهکه.
دەرگهی باولییەکە دەکاتەوە ،چەند جلێکی خوێناویی ،شریت ،چەند نامەیهک دێنێتە دەر)
جلە خوێناویییەکان بەرز دەکاتەوە.
ئــەم جالنــە هــی ئــەو دوو ئەڤینــدارەن ،کــە كولتــوور و كۆمهڵگ ـ ه کوشــتنی .ئەوەتــا تاکــە شــت ،کــە لێیــان مابێتــەوه ،تەنــێ
ئــەم جالن ـهن ،ئــەوان مــردن و کەچــی دەیــان ئەڤینــی تــر لــە چیای ـهکان دەکوژرێــن و زوو لەبیریــان دەکەیــن.
(شریتەکان بەز دەکاتەوه)

١٥٣

شانۆ

گۆڤاری کەلێن

ئــەم شــریتانە هــی ئــەو ژن و مێــردەن ،کــە ڕابــردوو و تەکنەلۆژیــا زەفــەری پێبــردوون.
لێکــی دابڕانــدوون .ئەوەتــا دوای چەنــد ســاڵ ،تاکــە شــت لــە هاوژینییــی ئــەوان مابێتــەوە؛
ئــەم شــریتانەن ،کــە بــاس لــە دەیــان چیــرۆک دەکــەن و دەیانەوێــت ژن و مێردەکانــی
تــر وشــیار بکەنــەوە ،لــێ کــەس چیرۆکەکانــی نەگێڕایــەوە .دەیــان فایلــی تــەالق لــە
مەحکەمەکانــی ئــەم واڵتــە کەوتــوون ،ئەوانیــش چیرۆکەکانــی خۆیــان بــە جۆرێکــی تــر
دەخەنــە ســەر کاســێتە ڕەنگاوڕەنگــەکان.
ڵ
(جل و شریتەکان فڕێ دەداتە ناو بینەرەکان و دە�ێت):
فەرمــوو هەمووتــان بەچــاوی خۆتــان ببینــن و گوێــی لێبگــرن ،ئێــوەش بەشــێکن لــەم
چیرۆکانــە ،ئێــوەش هۆکارێکــن لــەم چیرۆکانــە ،بۆیــە چیرۆکەکانتــان بگێڕنــەوە.
(نامەکان بەرز دەکاتەوە)
ئــەم نامانــە هــی ئــەو ســەربازەیە ،کــە لــە خاکــی خۆیــدا خیانەتــی لێکــراو کــوژرا .ئــای
ســەربازی دامــاو ،دەتویســت چــی لهس ـهر ئ ـهم نامانــە بنووســیت؟ دەتویســت چ شــتێک
بــۆ مێــژوو جێبهێڵیــت ،کــە جەنــگ تاکــە شــتە ،وەک مــردن ســەربازەکانی لەبیــر دەکــردن.
(دەگەڕێتــەوە ســەر کورســیییەکەی و دادەنیشــێت ،لەگـ ڵ
ـە� داگیرســاندنی جگەرەکەی،
دەنگــی هارمۆنیــا دەبیســترێت ،قوومێــک لــە جگەرەکــەی دەدات ،دەموچاوی بۆ ســاتێک
ڵ
ڵ
لــە دووکە�ــی جگەرەکــە ون دەبێــت ،لەنــاو دووکە�ەکەوە دەســت بەقســان دەکات)
ئــەی نەوەکانــی داهاتــوو ،هەمــوو چیرۆکەکانــی ئێمــە بخوێننــەوە ،مەهێڵــن ببیــن بــە
مێژووێکــی ڕەش ،تــا دەتوانــن چیــرۆک بگێڕنــەوە لــە کۆتــا دێــڕ بهێڵــن خۆمــان بکوژیــن،
بڵێــن ئەمەیــە خۆکوشــتنی ئــەوان ،مرۆڤگەلێکــی تەنیــا و تێکشــکاو ببیــن ،دەســت بــە زگــی
خۆتانــەوە بگــرن ،بگریــن و پێبکەنــن ،ئەمــە بــوو ســەتەی ئــەوان.
ئەوەتا لەســەر کورســییی تاوانەکانم دانیشــتووم ،چیرۆکتان بۆ دەگێڕمەوە ،هەمووشــتان
پــڕن لــەم چیرۆکانــە ،دەیــان چیــرۆک؛ خوێنــی ســوور و ســپییی لەبــەر دەڕوات ،دەمتــان
بکەنــەوە ،چیرۆکەکانتــان بگێڕنــەوە ،ئــەم خوێنبەربوونــە ڕۆژێــک بەبێنازیــی و لەکۆاڵنێکی
ئەحمەقــی ئــەم شــارە ،دەتــان کوژێــت.
(جگەرەکــەی کوژاوەتــەوە ،قونكـ ه جگەرەکەی دەخاتە گیرفانی ،لەســەر کورســیییەکە
ڵ
هە�دەســتێت و بــە چەرخەکــەی ئاگــر لــە نامــەکان و کاغــەزەکان بـهردەدات و فڕێیــان
ڵ
دەداتــە ســەر کورســیییەکە ،بەدیــار ســووتانی کاغەرەکانـهو ه دە�ێت):
خۆتــان ئــازاد بکــەن ،ئــەو پەتــەی ملتــان بپســێنن بــەر لــەوەی وەک ئــەم کاغەزە بســووتێن
و ببــن بــە باسوخواســی تــۆڕە کۆمەاڵیەتیییــەکان ،دەیــان قســەی قۆڕتــان دهربــار ه بكـهن
بــە بیانــووی ئــەوەی لەخەمــی نەمانتانــن.

١٥٤
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ڵ
(خۆ�ــە مێشــی کاغــەزەکان دەکاتــە نێــو گیرفانــی چەپــی ،جگهرەیهکــی تــر
دادەگیرســێنێت ،تــەواوی ژوورەکــە ڕوونــاک دەبێتــەوە)
چیرۆكگێڕهڕهوهكــه :چیرۆکەکانــی مــن پــڕن لــە تــاوان ،ئاخــر ســەتەی مــن ســەتەی
تاوانەکانــە ،ئەوەتــا مــن باســی بوونەوەرێکــی گۆشــتخۆر و خوێنمژتــان بــۆ دەکــەم،
كـ ه ســوێندیان خــواردووە ،هەمیشــە یەکتــر لەناوببــەن ،ئــەو بوونــەوەرە هەموومــان لــە
تەنیشــتمانهوهن ،لەگەڵمــان دەژن ،ئــەو بوونــەوەرە ســەیرەی مــن دەیڵێــم :مرۆڤــە مرۆڤ.
ئــەو ه ئــەم نهێنیییەیــه ،کــە هەمووتــان دەیزانــن ،بــەاڵم کەســتان بــەوی تەنیشــتهخۆی
ناڵێــت.
ئــای خودایــە .تــۆ بڵێیــت کــێ چیرۆکــی مــن بگێڕێتــەوە .منێــک ،کــە تــەواو هەڵقــواڵوم لــە
ئــازار و مەینەتیــی .منێــک ،کــە تــا ئێســتا کچێــک نەبــووە بــە ئەڤینــم .منێــک ،کــە هەمیشــە
لــە خۆشەویســتییی ترســاوم و گێالنــە ســەیرم کــردووه .خودایــە هــەر خــۆت دەزانــی
دەیــان ئەڤینــم هەبــووە و نەگەیشــتووم بــە هیــچ كامێكیــان .خودایــە کــێ ئــەم چیرۆکــە
بێەڤینیییــەی مــن دەگێڕێتــەوە؟
)لەســەر کورســیییەکەی هەڵدەســتێت ،ســێ هەنــگاو دەچێتــە الی چــەپ ،ســەیری پەتەکــە
دەکات ،دەگەڕێتــەوە ســەر کورســیییەکەی و درێــژە بــە قســەکانی دەدات)
ئێســتا دەیــان ژن زگپــڕن و دەیــان چیرۆکیــان بــۆ ســەتەکانی داهاتــوو دێنــە ژیــان .ئــای
خودایــە ،ئــەم چیرۆکانــە چــۆن دڵیــان دێــت دایکــی خۆیــان مەحکــوم بکــەن ،ســەتەیهک،
کــە کــەس گــوێ لــەوی تــر ناگــرت ،کــەس بەرپرســیاریەتیی هەڵناگرێــت ،ئــا ئــەو ســەتەیە؛
کــە هەمــووان دەڵێــن :شــتێک نەمــاوە بەنێــوی ژیــان
(دەنگــی فلــووت بــۆ  10چرکــە دەبیســترێت ،دواتــر دەگۆڕدرێــت بــۆ دەنگــی هارمۆنیــا.
ڕووناکیــی تەنیــا لەس ـهر باولیی ـه شــینەکە دەدات .چیرۆکگێڕەڕەوەکــە جگەرەی ـهک
دادەگیرســێنێت .ڕووخســاری لەگـ ڵ
ـە� داگیرســاندی چەرخەکــەی بەدیــار دەکەوێــت ،تــا
دەگات بــە باولییهكــە ،چەرخەکــە دەکوژێنێتــەوە ،لەســەر باولییهك ـه دادەنیشــێت و
درێــژە بــە قســەکانی دهدات):
جەنــگ ڕۆژ تاریــک دەکات و شــەویش ڕوونــاک ،لــێ ئێمــە هــەم لــە ڕۆژ و هــەم لــە
شــەودا کوێــر و الڵیــن .جەنــگ دەکەیــن بەبیانــوو و بــەدوای تەرمەکانمانــدا ناگەڕێییــن و
جێیــان دههێڵیــن ،بۆمبێــک بیــکات بــە هــەزار پارچــە و هــەزار چیرۆکــی لێبگێڕدرێتــەوه.
ڵ
(دەنگــی هەناســەیهکی توونــد و مانــدوو بت�ە شــەرابێک لە باولییەکــە دەردێنێت ،دەم
ڵ
ڵ
بــە بت�ــە شــەرابەکەوه دەنێــت و دواتــر بت�ــە شــەرابەکە لــە شــوێنی خــۆی دادەنێتــەوە
و درێــژە بــە قســەکانی دەداتـهوه)
هەمــووان دەمریــن و زوو لەبیــر دەکرێیــن ،ئــای خودایــە چەنــدە خــۆش دەبــوو ئەڤینیــش،
وەک مــردووەکان زوو لەیــاد بکرابوایـه ،لــێ ئەڤیــن؛ جەنگێکــە هەمــوو ڕۆژێک ســەربازی
خۆمــان تێیــدا شــەهید دەبن.

١٥٥

شانۆ

گۆڤاری کەلێن

(دەنگــی میوزیــک نامێنێــت ،تەنــێ دەنگــی هەناســە دەبیســترێت ،چیرۆکگێڕەڕەوەکــە
دەگەڕێتــەوە الی کورســیییەکە ،بەســەر کورســیییەکە دەکەوێــت ،دەنگــی هەناســە تــا
دێــت ،تووندتــر دەبێــت ،ڕووناکیــی تەواوی کورســیییەکە و پەتەکــە ڕووناک دەکاتەوە)
چیرۆکگێڕەڕەوەکــە :هەمیشــە ڕقــم لــەوە بــووە ،بــە مردنــی خــۆم بمــرم ،تاکــە ئەڤینــم ،کــە
ههمبێــت خۆکوشــتنە .تاکــە ئەڤیــن ،کــە پێــی بگــەم خۆکوشــتنە .هەمووتــان ئەڤینێکتــان
هــەس ،بــەاڵم ئەڤینــی مــن لــە هــی هەمووتــان پیرۆزتــرە .ئــای خودایــە ،مــن بــەم بۆنــە
ناخۆشــەی دەمــم دەگهڕێمــەوە الی ،بــەم جلــە شــڕانەوە دهچم ـ ه الی ئهڤینــم .ئــەم بۆنــە
ناخۆشــەی دەمــم نــاو بنێــم چــی؟ ئــەم جلــە شــڕانەم بــە چ جۆرێــک بکــەم بــە ئــااڵ؟ ئــەی
ئەڤینــی خۆشــبەختییم ،وا بــەرەو الی تــۆ پێنــگاڤ دەنێــم ،ئــەی ئــەو کەســەی چیرۆکەکــەی
مــن دەگێڕیتــەوە ،تــۆ تــا نەگەیــت بــە خۆکوشــتن ،ناتوانــی ئــەم ڕق و قینەیــەی مــن
بگێڕیتــەوە ،چــۆن دەتوانــی بــێ خۆکوشــتن ،ئــەم چیرۆکــە بــۆ خۆشەویســتانم بگێڕیتــەوه.
(دەیەوێــت جگهرەیهکــی تــر دابگیرســێنێت ،پێیەکانــی لەســەر کوســیییەکە
دەخلیســکێت .دەکەوێتــە خــوارەوە و ســەری بــە ئهرزهك ـه دەکەوێــت .دەنگــی لێدانــی
ڵ
د�ــی دەبیســترێت ،هێــواش هێــواش لێدانەکانــی سســت دەبێــت ،بە قوورســیی هەناســە
دەدات ،لەیــەک خول ـهك ،دەنگــی ڵ
د� و هەناســە نامێنێــت ،ژوورەکــە تاریــک دەبێــت).

کۆتایی

****
١٥٦

