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گەڕانەوەی ڕووحێك
ئەژین فه همی

ــاری، لەگــەڵ  ــاران دەب ــوو، كــە هاتمــە بەردەرگــه  و ب ــوارە ب دەمــەو ئێ
ــدا  ــەو ترســەی لەدڵم ــارەی ئ ــن لەب ــن و یاســین« دوای ــدا »م بارانباران
هه بــوو.. دواتــر ئــەو ڕووی خــۆی وەرگێــڕا و منیــش چــاوم لەســەری 
هەڵنەگــرت، لەپــڕ هــەورە تریشــقە ونــی كــرد و دیــار نەمــا، بــەاڵم مــن 
ــەڵ خــۆی  ــاران لەگ ــم ب ــدا. هەمیشــە چاوەڕێ ــە ڕووی ــۆ ئەم ــی ب نەمزان
بیبارێنێتــەوە... تــەق تــەق تــەق دەنگــی دەرگــه  دێــت، بچــۆ ده رگــه  بكــەوە 
بزانــە باوكتــە؟ هەمیشــە نائومێــد دەبــم بــەو لەده رگه دانــە.. لــەدوای 
ڕۆشــتنی یاســین هەمیشــە نائارامــم، حــەز ناكــەم هیــچ پیاوێــك ببینــم. 
ویســتم بــە ته نیــا بژیــم لــە گونــد و كار بكــەم بــۆ بژێویــی، بــەاڵم 
ــی  ــد هەڵ ــە گون ــە شــار مامــەوە، چونكــە ل ــەر »دڵســۆز«ی كچــم، ل لەب
نەدەكــرد. »دڵســۆز« ئێســتا تەمەنــی )٢٦( زســتانە. مــن بەڵێنــم پێــداوە، 
كــە باســی پێوه ندیــی نێــوان خــۆم و یاســینی باوكــی بــۆ بكــەم، بــەر لــە 
هاوســەرگریی لەگەڵــی... تــازە ماڵمــان بــاری كردبــووە ئــەو گەڕەكــەی 
ماڵــی یاســینەوە. مــن، بــە ڕێكــەوت ئــەوم بینــی، ئەویــش ئەوســاتە بــوو، 
ــازە  ــی و ســاڵوی ت ــی بین ــاو ســەلەی دەرەوە. من ــردە ن ــم دەك ــە زبڵ ك
دراوســێیەتیی لێكــردم، ئــەو ڕێكەوتانــە زۆرجــار ڕووی دەدا، من و ئەو 
لــە تەمەنێــك دابوویــن، لــە ســەرەتادا هۆگربــوون لــەالی ئــەو دروســت 
بووبــوو، چونكــە لــە هــەر شــوێنێك دەبــووم، بەدوامــەوە بــوو، ســەیری 
دەكــردم، هەمیشــە چاوەڕێــی دەرفەتێــك بــوو، تــا قســەم لەگەڵــدا بــكات.
كــە  ئــەوەی،  وەك  دەكــرد،  ســەیرم  كچانــەوە  بەشــەرمێكی  منیــش 
داواكاریــم هاتبــێ . ئــەو كاتانــەی كەمــن فلووتیشــم لێــدەد،ا ئــەو زیاتــر 
لــەو ژوورە دەمایــەوە، كــە به رانبــه ر ژوورەكــەم بــوو، واپێدەچــوو 
ژوورەكــەی خــۆی بێــت. شــەوانەش، كە من فلووتەكــەم لێدەدا، دەمبینی 
پەنجەرەكــەی وااڵ كــردووە، بــە ســۆزێكی زۆرەوە گوێــی دەگــرت و 
ــن  ــوو شــەوێ  بەرلەخەوت ــوو هەم ــەوە گرتب ــم. خــووی ب ــی دەڕوانی لێ
گــوێ  بــۆ لێدانــی فلووتــم بگــرێ . كــە دەشــهاتمە دووكانــی كۆاڵنەكەمــان 
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بۆشــت كڕیــن، هەمیشــە حیســابەكەی بــۆ واســڵ دەكــردم. تــا ڕۆژێكیــان 
ــن  ــە شــاژنی خــۆم، لەماڵێــك بژی ــا بتكــەم ب ــم: ب ــی وت ــەوە پێ ــە مەراق ب
پــڕ بێــت  لــە میوزیــك و جوانیــی، پرتەقاڵەكــەم چیــت گــوت.. قایلــی 
بەمــە؟ منیــش هیــچ گوێــم پێنــەدا و تــووڕە بــووم بــۆ وتنــی ئەمــە، 
بــەاڵم لــە دڵیشــەوە پێــم خۆشــبوو. زۆرجاریــش، كــە بــە ماندوویــی 
دەیبینیــم دەیــووت: بــۆ ئــاوا شــەكەت دیــاری، دەڵێــی پرتەقاڵــی، ئــاوت 
تێــدا نەمــاوە. منیــش وا خــۆم پێشــان دەدا، كــە تــووڕە بــووم، كــە 

ــۆ دەكــردم. ــەو جــۆرە قســانەی ب ــم ئ دەیبینی
ــی،  ــە ســەیری خۆمــم دەكــرد، دەمبین ــە ئاوێن ــە ژوورەكــەم ل مــن كــە ل
پێدەكەنــێ ،  بــۆم  و  دیــارە  لەپشــتمەوە  ئاوێنەكــەوە  لــە  یاســین  كــە 
منیــش نیگایەكــی شــیرینم بــۆی دەكــرد. مــن ســەرەتا هەســتم بــەو 
خۆشەویســتییەی ناخــم نەدەكــرد، كــە خۆشــمدەوێت، بــەاڵم هەســتم 
تــا وایلێهــات نەمتوانــی ڕەتــی بكەمــەوە  تاماوەیــەك،  شــاردبووه وە 
و بوویــن بــە خۆشەویســت. هەركــە دەیبینیــم هــەردوو دەســتی بــۆ 
ســاڵو بــەرز دەكــردەوە، بــۆ ئــەوەی خەنــدەم ببینــێ  و بــە دەســتەكانی 
ڕووخســاری دەشــاردەوە. ئــەم یارییانــەی هەبــوو بــۆم. ئــەو هەمیشــە 
لــە هەوڵــی ئەوەدابــوو منیــش وەك ئــەو لێــی نزیــك بــم. مــن هەمیشــە 
لــە كاتــی دەســتگیراندارییدا ســنوورەكانی  بــەاڵم  ڕەتــم دەكــردەوە. 
تێپەڕانــد و بەبــێ  ویســتی خــۆم لێــم نزیــك بــووه وە و تــا وایلێهــات تــۆ 
ــەی دەســتگیرانییم لەدەســتی ڕاســتەوە  ــووی.. هێشــتا ئەڵق دروســت ب
نەبردبــووە چــەپ، هەمــوو شــەوێ  ســەرینەكەم تــەڕ دەبــوو، نیگەرانــی 
ئــەوە بــووم چــۆن بتوانــم ئــەو ســاوایەی لەنــاو منــدا دروســت بــووە، 
بیشــارمەوە، پێــش ئــەوەی هاوســەرگریی بكــەم. بــەاڵم نەمهێشــت كەس 
بەمــە بزانــێ . دەمویســت ئەمــەی پێبڵێــم. ئەوەبــوو دەمەوئێوارەیــەك 
بارانێكــی بەخــووڕ دەبــاری و هاتمــە بەرده رگــه ، بــۆ یەكەمیــن جــار 
ــی خۆمــم  ــۆالم و مــن نیگەران ــی، هــات ب ــی بین ــی یاســین من بەنیگەرانی
پێــی گــوت: زۆر نیگەرانــم لــەو نزیكبوونــەوەی ئەو ڕۆژە، كه  ســاوایەك 

ــوو، مــن دەبــێ  چیبكــەم؟ دروســت ب
بــەاڵم ئــەو پێــی گوتــم: دوای ماوەیەكــی كــەم، ئیتــر هاوســەرگریی 
دەكەیــن، خەمــت نەبێــت پرتەقاڵەكــەم.. هەنــدێ  قســەی ترمــان كــرد، 
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وردە وردە بــاران تــەڕی دەكردیــن. ئیتــر ئــەو ڕووی وەرگێــڕا دواوە 
و لەگــەڵ هــەورە تریشــقەدا دیارنەمــا و ون بــوو.. تاســام و چۆكــم 
كەوتــە عــەرزەوە. نەمدەتوانــی كــەس تێبگەیەنــم: ڕۆشــتووە بــۆ گەشــت، 
بــەاڵم دێتــەوە.. هەمیشــە ئــەو درۆیــەم لەگــەڵ هەمــووان دەكــرد. زیاتــر 
نەهاتــەوە،  بەســەرڕابوورد  مانگێكــی  چەنــد  دەپرســیم:  لێــی  دایكــم 
بــە ماڵــە باوانیشــی نەوتــووە بۆكــوێ  دەچــم، بەتــۆی نەوتــوە كــەی 
ــا، بــۆ هاتنــەوەی بەمنــی نەوتــووە. بــەاڵم، دەزانــم دێتــەوە.  دێمــەوە؟ ن
هــەر شــتێكی لێبەســەربێت، كــە نەتوانــم چاوەڕێــی بــم، دەبــێ  چــاوەڕێ  
بــم، لەبەرئــەوەی ناتوانــم لەگــەڵ كــەس دابــم، تادەهــات زگــم بەرزتــر 
دەبــووەوە، باوەڕیشــم نەدەكــرد بــەو مردنــەی، لەبەرئــەوەی گــۆڕی 
ــوو،  ــاڵ دەچــوو، ون ب ــە خەی ــەر ل ــە ه ــرە، ك ــەو ســاتەم لەبی ــوو. ئ نەب
نازانــم بۆكــوێ  چــوو.. مــن هــەر ته نیــا دەتوانــم چاوەڕێــی ڕووداو بــم، 
نازانــم دەبــێ  چبكــەم. تــا دێتــەوە لێــم ناگەڕێــن چاوەڕێــی بكــەم و بڵێــم 
ئەگــەر هەرشــتێكت لێبەســەرهاتبێ  دوای تــۆ نــاژم، ئەمــە درۆیەكــی 
گەورەیــە، كــە ئــەم قســانە بكــەی، لەبەرئــەوەی ڕەنگبــێ  دوای ئــەو 
هەستوســۆزێكی دیكــە داگیــرت بــكات و عەشــقی یەكەمــت لەبیــر بكــەی.
لەبەرئــەوەی  واشــبڵێم،  كــە  نەبــوو،  ئــەوەم  دەرفەتــی  مــن  بــەاڵم 
كــردم.  دەریــان  ناشــیرین  زۆر  و  زانــی  زگمیــان  بەدروســتبوونی 
لەبەرئــەوەی تۆیــان لەزگــم بەحەرامــزادە دانــا، چونكــە هاوســەرییم 
پێكنەهێنابــوو. جــا »دڵسۆز«ـــەكەم ڕۆشــتم و لــە دووریــی هەمووانەوە 
بــە تەنیــا ژیــام، ناڕەحەتــی زۆرم چەشــت تــا شــوێنێكم دۆزیییــەوە بــۆ 
حەوانــەوە و ئــازاری زۆرم بینــی تــا تــۆ بــووی لەمــن. بــەاڵم منداڵیــی تۆ 
لــە منداڵیــی مــن نەچــوو، لەبەرئــەوەی مــن ڕێگــەم بــەوە نــەدا، كــە ته نیــا 
لــە منداڵیــی ســۆزت بدەمــێ  و لــە گەورەبوونــت دەرت بكــەم. كــە منــداڵ 
بوویــن، دایكــم شــەوانە لەنێــو جێگەكــەی دەهاتــە دەرەوە و بەتانیــی 
بەســەردا دەداینــەوە، كــە لەســەرمان الچــوو بــوو، خۆمــان گرمۆڵــە 
كردبــوو و دەســتمان لەنێــو ئەژنۆمــان دابــوو، كــە گــەرم دەبووینــەوە 
قاچمــان درێــژ دەكــردەوە. هەموومــان تێكــەڵ دەنووســتین لــە ڕیزێــك، 
دایكــم دوو دۆشــەكی بــە پانیــی دادەنــا لــە خــوار یەكتــرەوە، تــا درێــژ 
بێــت و بەشــی هەمــووان بــكات، ئــەو ڕاخســتنە هــەر كــە بچــووك بووین 
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بەشــی دەكردیــن، ئیتــر كــە گەورەبوویــن قاچمــان لێــوەی دەهاتــە خوار، 
تــا خــوارەوەی چۆكمــان. كەچــی ئێســتا هەموومــان لــە ڕیزێــك نانوویــن 
و گــەورە بوویــن، مــن لــەو ماڵــەدا نەمــاوم و دەركــراوم، نازانــم ئێســتا 
هەمــووان چــۆن دەژیــن، ئێســتاكە وەك ئەوســا نییــە خەووخــۆراك 
كۆمــان بكاتــەوە، بیــری ســفرەی بەیانیــان دەكــەم، نانخــواردن لەگــەڵ 
ئەوانــدا خــۆش بــوو، كــە باوكــم لــە ســەرووی هەمووانــەوە دادەنیشــت 
و ســەیری هەمووانــی دەكــرد، بیری گاڵتەوپێكەنیــن و تووڕەبوونەكانی 
ئێســتا مردبــێ  و  بیــری هەمــوو شــتێكی دەكــەم، ڕەنگبــێ   دەكــەم، 
هەمووانــی جێهێشــتبێ .. بیــری حیكایەتەكانــی هەنــدێ  شــەوانی دایكــم 
ــیش  ــە )یاسین(ـ ــوو... ك ــوو نەب ــوت: هەب ــە دەی ــن، ك ــەم بەرلەخەوت دەك
بەگۆرانیــی بــۆی دەوتــم: ))هەبــوو نەبــوو عەشــقێ  ڕۆژێ  لــەڕۆژان 
ئازیــزێ ((... كچەكــەم لــە منداڵیییــەوە هــەر وادەزانــێ  بــاران باوكــی بــۆ 
دەبارێنــێ ، هــەر ســەرەتاتكەی بــوو.. ئێســتاكە كچەكــەم لــەو مانــای 
بــووە.. حــەزی  ئیتــر گــەورە  ئــەو  تێــدەگات، چونكــە  چاوەڕوانیییــە 
دەكــرد باوكــی بینیبــا و پێــی وتبــا: باوكــە مــن ئیتــر گــەورە بــووم 
ــا و  ــدا كردب ــا باوكیشــی بەســۆزەوە باوەشــی پێ لەباوەشــم ناگــری؟ ت

ــا. دەســتی بەپرچــی داهێناب
مــن وا هەســت دەكــەم یاســین دێتــەوە و لەگەڵمانــدا دەژی، نازانــم بــۆ 
وا هەســت دەكــەم، هێشــتا دەتوانــم چــاوەڕێ  بــم تــا دێتــەوە. بۆنــی 
ــە  ــەوە و ل ــك دەبێت ــت، نزی ــە دوورەوە دێ دەكــەم، وا هەســت دەكــەم ل
كارەكانــی »ســەلما«كەی دەپرســێتەوە. لەوەدەچێــت ئەوجارەیــان ئــەو 
لەده رگه دانــە ئەوبێــت، نــا، بۆدەبــێ  ئەوبێــت، ئــەو نییــە. لەبەرئــەوەی 
ئێــرە پێنازانــێ  و ڕەنگبــێ  بشــمبینێ  نەمناســێتەوە، ئــەو، دەمەوئێــوارە 
بــوو، كــە لەگــەڵ بارانــدا ڕۆشــت. نــا، نابــێ  ئەوبێــت، لەبەرئــەوەی ئێســتا 
بــاران نابــارێ  تــا لەگــەڵ خــۆی بیبارێنــێ. دەبــێ  ئەوبێــت؟ نــا، ئەونییــە. 

ــم. ــد نەب ــا نائومێ ــە مەیكــەوە، ب دڵســۆزەكەم، ده رگه ی
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