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موحســین ســوبحانی ،لــە
شــاری جوانــڕۆی ســهر
بــ ه پارێزگــهی کرماشــان
ی
ســاڵی 1362ی هەتاویــ 
لهدایکبــووه .ناوبــراو ،لــە
بواری چیرۆک و ڕۆماندا کار
دهكات .خاوهنــی بڕوانامـهی
ماســتهر ه لـ ه دەروونناســیی.
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چیرۆک

گۆڤاری کەلێن

ئەم دیمەنە لهالم نامۆ نییە .دەڵێی هەزارجارم دیتووە .هێڵی ســپی ناوەڕاســتی جادە ،کە بەحاڵ لێم
دیارە ،ئەو گارد ڕەیەالنەی ،کە دەســتیان داوەتە یەک ،تا لەم ڕێگە ناکۆتایییەدا پێشــوازییم لێبکەن،
ئەو دارە بێسەمەرانەی لە لێواری جادەدا دەست بۆ ڕێبواران ڕادەتەکێنن ،هەموویانم پێشتر دیتووە.
پێــم لەســەر گازی ماشــێنەکە شــل بــووە .هەســت دەکــەم میلــی خێرایــی چەندیــن ســووڕی داوە
و نزیکــە ســووڕێکی دیــش تــەواو بــکات .هــاڕەی ماشــێنەکە و هــاژەی بــا تێکــەڵ بــە یــەک بــوون.
هەرچەنــدە مــن خێراتــر لێدەخــوڕم ،بــاش تووندتــر بەرپەرچــم دەداتــەوە .لەنــاو تەپونمــی بەیانیــی
ئــەم ئوتووبانــەدا و بــە خێرایییەکــی سەرســووڕهێنەر ،دەمــەوێ بگەمــە ئــەو شــارەی لــە دوورڕا،
بــە چــرای کــزی ،شــەقامەکانی منداڵییــم چاوەشــارکێم لێــدەکات .چــرای ســەرووی ئۆتۆمبیلەکــەم
کردووهتــە قەڵغانــی تــەم .بــەاڵم هێشــتاش چەنــد مەتــر زیاتــر هەتــەر نــاکات .نازانــم تاســەی مــن بــۆ
گەیشــتن بــە زێدەکــەم زۆرە ،یــان ئــەم ڕێگهیــە بێبڕانەوەیــە! دەڵێــی هەمــوو دانیشــتووانی ئــەم شــارە
نوســتوون ،یــان ڕەنگــە کــەس پێنەوێــرێ خــۆی لــەم تەمومــژە بــدات و بگاتــە بــەردەم ئــەم شــارە.
وەک شــارێکی ئابڵۆقــەدراو کەســی لێنایەتــە دەرێ و لــە الینەکــەی ئــەو بــەرم ،چ ماشــێنێک بــەدی
ناکــەم .چــون وارێکــی نەفرینکراویــش کــەس ڕووی تێنــاکا و لــەم جادەیــەدا هەســت دەکــەم هــەر بــە
تەنیــا خۆمــم .ئێــرە بــە پێچەوانــەی زۆربــەی شــارەکانی دنیــا ،بــە پیــر مرۆڤــەوە نایـهت .بەڵکــو لێــی
دەپرینگێتــەوە .هەتــا ئیــدی منیــش ناناســێتەوە .هەرچەنــدە بــە مــەراق دەمــەوێ ئامبــازی ببــم ،ئــەو بــە
بێزاریییــەوە دەســڵەمێتەوە .مــن ئــەم شــارەم پێناگیرێــت .بــە بینایــی لێــم دیــارە و بە مــەودا لێم دوور.
هــەر دەڵێــی ئــەم دیمەنــەم هەزارجــار دیتــووە .تەمتومانێکــی ســەیرە .هــاژەی بــا و هــاڕەی بزوێنەری
ماشــێنەکە ،وەک بــە گــژ یەکــدا بچــن ،ئــاگادارم دەکەنــەوە .خێرایییەکــی خەیاڵیی لێدەخــوڕم و پێنزانم.
پێــم تونــد بــە ســەر پیداڵــی گازەکــەدا نووســاوە .میلــی خێراییــش ئیــدی گەیشــتووهتە دوا حــەددی
خــۆی .لــەوە زیاتــر ئیــدی ،نــە مــن بــڕ دەکــەم ،نــە ماشــێنەکە و نــە هەتــا بــاش تەوانــی هەیــه .بــەو
خێرایییــەش هەســت دەکــەم بــۆ چەنــد چرکەیــە وەســتاوم .هەســت دەکــەم ،وەک چــۆن مــرۆڤ لــە
ناکۆتــا بگاتــە هیــچ ،وەهــا وەســتاوم و نابــزووم .وەک لــە زەمــان جێمابــم ،ســەرم بــە هێواشــیی بــۆ
الی چەپــی جــادە و الینــی ئەوبــەر خــوار دەکەمــەوە .ئامبوالنســێک بــە ئاژیــرەوە خێــرا لێدەخــوڕێ و
هــەر دوو سەرنشــینەکەی بــە نیگایەکــەوە ،کــە لــە هــاواری کەســێک دەچێــت ،کەســێک گل بداتەوە لێم
دەڕوانــن .دوای ئــەوەی لــەالم ڕەت بــوو ،لــە ئاوێنەکــەدا دیتــم لــە قەدبڕێکی جادەکــەدا دەوری دایەوە
و هاتــە الینەکــەی منــەوە .بــە نــاو تەمــدا تووندتــر و خێراتــر دەئــاژووم و پێــم ســەیرە ،نــە دەگەم و نە
وەســتاوم .گۆیا زەمان بە ناکۆتادا ســەیر دەکات .ئامبۆالنســەکە بە خێرایی لە تەنیشــتم تێدەپەڕێت.
چەنــد ســەت مەتــر لــە پێشــەوە لــەالی ڕاســتی جادەکــە دەوەســتێ .قەرەباڵغییەکــە .چەنــد کــەس لــە
دەوری ماشــێنێکی تێکشــکاو کۆ بوونەتەوە .چەند کەســێک دەبینم بە هاتوهاوار کەســێک لە ماشــێنە
تێکشــکاوەكه دەردههێنــن .بەخێرایییــەک ،کــە زەمــان تێیــدا بێمانایــە بــە تەنیشــت ئــەو جەماعەتــەدا
تێدەپــەڕم و بــە هێمنیــی مەرگێــک ،کــە یەکســەر ژیــان هەڵبلووشــێت و بیوەســتێنێت ،ســەرم بــۆ الیــان
دەســووڕێنم .ســەیریان دەکــەم .لــە نــاو هەراوزەنــای ئــەو چەنــد کەســەدا و لەگــەڵ قیــژەی ئاژیــری
ئامبوالنســەکە ،جەســتەی پیاوێــک دەبینــم بــە دەموچاوێکــی خوێناویــی ،کــە دوو کــەس چوارپەلیــان
گرتــووە و بــەرەو ئامبوالنســەکەی دەبــەن .خودایــە! خودایــە! تــا ئێســتا ئەوەنــدە بەزەییــم بــە کەســدا
نەهاتووەتهوه .ســەرم وەردەگێڕم .پێم لە ســەر پیداڵەکە شــلتر دەکەم .خێراتر و خێراتر لێدەخوڕم.
لــە ئاوێنەکــەدا تەماشــای خــۆم دەکــەم .نابــێ ...نــا نــا  ...نابــێ .چــۆن دەبــێ مــن خــۆم نەناســمەوه؟!
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