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دایکم منی کوشت

جەبار عەزیز عه بدو�ڕه حمان
حاجیاوا-ڕانیە

چایەکــەم تــەواو نەکــرد، لەبــەر دەنگــی بێهەســتی گۆرانییەکــە هەســتام 
و لــە چاخانەکــە وەدەرکەوتــم، لەگــەڵ هەنگاونانــم بــۆ ســەر شــەقامەکە، 
هەســتم بــە گەرمییەکــی تونــد کــرد، وەک ئــارەق بەســەر ســنگمدا 
بێتەخــوار، چاکەتەکــەم هەڵدایــەوە، خوێنێکــی ســووری گــەش لەســەر 
دڵمــەوە فــوارەى بەســتووە و تــەواو کراســەکەی شــەاڵڵ کــردووم، توند 
دەســتم خســتە ســەر برینەکــەم و بــە کۆاڵنێکــی چــۆڵ و تاریکــدا بــەرەو 
ــی پەنجەکانمــەوە  ــن لەبەین ــا گەیشــتمەوە مــاڵ، خوێ مــاڵ گەڕامــەوە، ت

دەچۆڕایــەوە.
گەیشــتمە ژوورەکەم، جلەکانم دانا و تەماشــا ســنگی خۆمم کرد، تەنێ 
درزێکــی گچکۆکــە کەوتبــووە بەشــی ســەرەوەی دڵــم، تونــد برینەکەمــم 
لــە  زەرفێکــەوە.  و خســتمە  پێچایــەوە  جلــە خوێناویەکانــم  و  پێچــا 
ئاوێنەکــەوە بڕێــک لــە خــۆم ڕامــام و جارجارێــک ســەیری برینەکەمــم 

دەکــرد.
ژوورەکــەم تــەواو ســوور هەڵگــەڕاوە، حەفتەیــەک تێپەڕیــووە هــەردێ 
و درزەکانــى سەرســنگم زیــاد دەبــن و گــەورە دەبــن. هــەر پەنجەیەکــم 
هەورەگرمــە  بــە  کانییــەک  وەک  کەچــى  درزێکــەوە,  خســتووه تە 
تەقیبێــت، خوێــن تیندەداتــە پەنجەکانــم و بــە پلووســک بەســەر ســنگ و 
بەرۆکمــدا دێتــە خــوار، تاڤگەیەکــی ســووری لــە بااڵمــدا دروســتکردووە، 
لێــی  کــە هەندێــک وەک غەزەبــی خــودا و هەندێــک وەک پەڕجــوو 
دەنــۆڕن. ڕاســتیی مــن دەزانــم ئــەوە نــە غەزەبــی خودایــە، نــە ڕەحمــەت 

و پەڕجــوو، منــی بەشــەری پەڕپــوت چــم، تــا خــودا بمکاتــە پەنــد! 
دەمــەوێ  و  داکوتــاوە  خۆمــدا  ســنگی  بــە  مێــخ  وەک  پەنجەکانــم 
ڕێ لــە ڕژانــی ئــەو خوێنــە بگــرم، چیبکــەم؟ پەنجەکانــی مــن کەمــن 
دابخــەم.  برینــە  هەمــوو  ئــەو  دەمــی  پێڕاناگــەم  زۆرن،  درزەکان  و 
هــەردێ و برینەکانــم زۆرتــر دەبــن، تاڤگــەی ئــەو خوێنــەی بــە بااڵمــدا 
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دەڕژێتــە خــوار, جۆگەلــەی ســووری بــەرەو کۆاڵنەکــە دروســتکردووە. 
هەمــووان بــە بۆنــی خوێنــی مــن هەراســانن، تەنانــەت گوێــم لــە دایکــم 
بــوو دەیگــوت »بۆنــی ئــەو خوێنــە هەموومانــی خنکانــد، ژیــان لــەم 
ــج  ــت، ئێڵن ــرەدا ڕەتبێ ــە بێ مــاڵ و گەڕەکــەی ئێمــەدا نەمــاوە، کــەس نیی
نــەدا و نەڕشــێتەوە، دراوســێکان هەربینــا لــە دادگــه  ســکااڵیان لەســەر 
خۆمــان  کەپــووی  هێنــدەی  مردیــن  چــوو،  تاقەتمــان  تۆمارکردیــن، 
بگریــن، کــوڕەکان وەرن بیبــەن لــە نەخۆشــخانەیەکدا دایبنێــن تــا خــودا 

ڕەحمێکــی لەگەڵــدا دەکات.«
تــا ئەمــڕۆ کــە گوێــم لــەو قســانەی دایکــم نەبــوو نائومێــد نەبووبــووم، 
ــە  ــەواو تێگیشــتم، ک ــدی ت ــوو ئی ــم گوێلێب ــی دایکم ــە بێزاربوون ــەس ک ب
ئــەو گۆڕانکاریییــە گەورانــەی دنیــا تەنیــا زەوییــان تووشــی کارەســات 
نەکــردووە، تەنانــەت دەســتکاری هەســتی دایکایەتیشــیان کــردووە. 

ــت. ــاوە دڵبەســتەی بی ــی تێدانەم ــەوە حورمەت ــەواو زەوی بەشــی ئ ت
براکانــم بــە دەمامکــەوە دێــن بــێ ئــەوەی قســەیەکم لەگــەڵ بکــەن، وەک 
ئــەوەی لەتــەک گیاندارێکــی پیــس و نەفرەتییــدا مامەڵــە بکــەن، تۆپێــک 
قوومــاش و الیلــۆن لــە بەژنــم داڵێنــن لــە ژوورکــەم دەمهێننــە دەر، 
تــا کوشــنی ئۆتۆمبێلەکــە پیــس نەکــەم لــە پشــتی توێتایەکــی مەرزییــە 
ســوارم دەکــەن و هەمــوو خەڵکــی کــۆاڵن بــە سەرســامییەوە لــەم 
کــراوەی  له چــک و گەردنــی  بــە  گــەڕەك  دیمەنــە دەڕوانــن، ژنانــی 
دەمامــک  پشــتێن و جامەدانیەکانیــان  بــە  پیــاوان  و  ماکســییەکانیان 
دەکــەن تــا بۆنــی خوێنــی مــن نەگاتــە بــن لووتیــان. براکــەم بــە خێراییــی 
ئۆتۆمبێلەکــە بــە گەڕەکــدا داژوێــت، تــا چــاوی لــە چــاوی دراوســێکان 

گیرنەبــێ و ڕووگیرنەبێــت.
دەگەینە نەخۆشــخانەی گشــتییی شــار، ئەوانەی لەوێن، کە ئەو هەموو 
خوێنــە دەبینــن پێمــدا دەچۆڕێتــەوە و پەنجەکانــم وەک مێــخ بەســنگمدا 
داکوتــاوە، ڕاســتەوخۆ ڕێنماییــی دەدەن بــۆ بەشــی فریاکەوتنــی خێــرا، 
کــە بەســەر تابلۆکــەوە ئــەو ناونیشــانە دەبینــم )فریاکەوتنــی خێــرا( 
بەخــۆم نییــە هەســتێکی شــەرمەزارانە دامدەگرێــت، لەبــەر خۆمــەوە 

دەڵێــم؛ چ فریاکەوتنێــک!
هێنــدەی ئــاگام لێیــە کارمەندێکــی پۆلیــس بانگــی یەکــێ لــە براکانــم 
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دەکات، پزیشــکەکان بــە حورمەتــەوە لێــم دێنــە پێــش و کەمامەکانیــان 
دەخەنــە ســەر دەمیــان و دەستکێشــەکانیان لــە دەســتیان تونــد دەکــەن، 
پــەڕۆ و نایلۆنەکانــم لێدەکەنــەوە و جلەکانــم بــە مقەســتێک لەبــەردا 
لــە برینەکانــی خــۆم دەربهێنــم و  دەدڕن و دەیانەوێــت پەنجەکانــم 
ــم  ــە ســینەی خــۆم قای ــر پەنجــەم ل دەســتەکانم ڕادەکێشــن، مــن توندت
دەکــەم، سەرســامانە لــە برینەکانــم ورددەبنــەوە و ئــەوان هەمــوو پێکــڕا 
دەڵێــن »عاشــقە«! ئــەو درزانــە جێبرینــی چەقــۆ، کەتــەر و فیشــەک نیــن، 
ــی  ــەت ئەگــەر برین ــن و زامــەکان دەناســینەوە، تەنان ــە هەمــوو بری ئێم
چەقــۆ و کەتــەر بێــت، بڕێــک وردببینــەوە بــە شــێوازى وەشــاندنى 
چەقــۆکان دەزانیــن کامــە چەقۆکێشیشــە و لــە چ کــۆاڵن و گەڕەکێــك، 
دڵێکــى  هــى  ئــەو درزانــە  بــەس  بۆچیــش چەقۆکانــی وەشــاندوون. 
هیالکــن، ئــەو برینانــە ناکــرێ شــوێنى کەتــەر و چەقــۆ بــن، بەڵــی ئــەوە 

زامــى عەشــقن!
یەکتــر  بەگوێــی  بزردەبــوون،  خۆیانــدا  وڕێنــەی  لــە  دکتــۆرەکان 
دەچرپێنــن، دەم دادەچەقێنــن و ســەریان بــادەدەن. براکانــم بــە کۆڵێــک 
شــەرم و تەریقییــەوە بەرانبــەرم دەوەســتن، وەک غەدرێکــی گــەورەم 
ــە  ــت ل ــن پڕدەبێ ــت. بەردەمــی بەشــی فریاکەوت ــە شــەهامەتیان کردبێ ل
کارمەنــدی نەخۆشــخانە و ئەوانــەی هاوبەشــی نەخۆشــەکانن، تەنانــەت 
ــە  ــان ب ــن و ئاوەکانی ــی خوێ ــە نەخۆشــەکانیش، کــە هێشــتا بتڵ ــک ل بڕێ
ــار ئــەو تاڤگــەی خوێنــەوە، کــە  ســەرەوە بــوو هاتبــوون، هەمــوو بەدی
دێتــە خــوار حەپەســاو و سەرســام وەســتاون.  منــەوە  بــە بەژنــی 
ــە دەریایەکــی  هەســتدەکەم خوێنــی مــن تــەواو نابێــت و دەمارەکانــم ل

ــدان.  ــی خوێن قووڵ
 یەکێــک لــە دکتــۆرەکان بــە لــە خۆڕازییبوونــەوە دەنــگ هەڵدێنێــت: 
»حاڵەتێکــی نوێیــە پێویســتی بــە وردبوونــەوەی زیاتــر هەیــە« منیــش 
لەنــاو پەلەپڕووزێــى گرتنــى برینەکانــم و قســەى  لــەو بێحاڵییەمــدا 
ــم,  ــەو دەردەدارە مــن نەب ــم دێــت، وەک ئــەوەی ئ ــدا پێکەنین دکتۆرەکان
ئەوخوێنــە بــە ســنگی منــدا نەیەتــە خــوار، تیــن دەدەمــە خــۆم و لەنــاو 
ئــەو هەمــوو بریــن، تەماشــا و چاوانــەدا دەنــگ هەڵدێنــم و ڕوو لــە 
دکتــۆرەکان: وانییــە جەنابــى دکتــۆر وانییە، خۆشەویســتیی کەی مرۆڤ 
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بــەو دەردە دەبــات؟ ئێــوە پزیشــکن چــۆن دەکــرێ شــاعیرانە تەماشــای 
بریــن بکــەن؟ چــۆن دەکــرێ ئەویــن ببێتــە دەرد؟ دەزانــم ئــەو برینانــەی 
مــن سروشــتیی نیــن، بــەس بۆخــۆم کەســێکی خەیاڵیــی نیــم، لەنــاو ئــەو 
هەمــوو دەردەداریییــەی دنیــادا مــرۆڤ کــوا بــۆی دەکرێــت بیــر لەخــۆی 
بکاتــەوە؟ مــن لــەو مرۆڤــە گەمژانــە نیــم عەشــق زەفــەرم پێبەرێــت، نــا 

جەنابــی دكتــۆر، حاشــا مــن هێنــدە خۆپەرســت نیــم عاشــقبم!
 ئــەدی ئــەو مرۆڤانــەی عاشــقنین چــی؟ ئایــە ئــەوان دڵیــان درز نابــات؟ 
مەگــەر دڵــی ئەوانیــش ترومپــای خوێــن نییــە؟ نازانــم مــن لەوەتــەی 
بیردەکەمــەوە شــۆخیم بــە عەشــق هاتــووە، هەمیشــە پێموابــووە عەشــق 
هــی ئــەو مرۆڤــە ترســنۆک و بودەاڵنەیــە، کــە دەســتیان خســتووه تە 
ســەر كاڵوی خۆیــان بــا نەیبــات. مــن لــە مێــژە وازم لــە كاڵو، کلێتــە و 
ــوو بەســەرمەوە  ــە م ــی خەریک ــەت وەک دەبین ــاوە، تەنان کاســکێت هێن
ــی  ــەس زات ــە ك ــەوە، ك ــەوە ڕووتبووه ت ــە بەشــی ئ ــەم دنیای ــت. ئ نامێنێ
كــەس نەگرێــت، عەشــق پێویســتی بــە گــرێ و پەنهــان هەیــە، پێویســتی 
بــە ڕووحێکــی هەرزەکارانــە هەیــە، تــۆ پێــم بڵــێ جەنابــی دکتــۆر، مەگــەر 
ــت؟ غــەدرت لێناكــەم  ــەوەی مــاوە نهێنییەکــی هەبێ ــی ئ مــرۆڤ دەرفەت
پێــت ناخــۆش نەبێــت جەنابــی دکتــۆر، ئــەوەی مــن ئــازار دەدات ڕژانــی 
خوێنــی منــە بەســەر ئــەو كۆنكرێــت، كاشــی، تەنەکــە و پالســتیکانەدا، 

دەستخســتنە نــاو برینەکانــی منــە لەالیــەن ئێــوەوە.
لەنێــوان گفتوگــۆی مــن و دکتۆرەکــەدا، حەشــامەتێک ڕاوەســتاوە و 
لــەو خوێنــە دەڕوانــن، کــە بەبەرۆکــی منــدا ســوور ســوور دێتــە خــوار 
و تاڤگەیەکــی دروســتکردووە، بڕێکیــان بــە حەپەســاوی مۆبایلەکانیــان 
دەردەهێنــن و وێنــە دەگــرن، وەک ئــەوەی یەکەمجــار بێــت خوێــن 
ــم  ــەوە، كــه  پەنجەکان ــەو هەمــوو برین ــان ســەیرە، کــە مــن ب ــن، پێی ببین

ــەم. ــم قســەش بەک ــدا خووســاون و دەتوان ــاو برینەکان لەن
ــەوەی لەخــۆم  ــن بێئ ــە خــوار و م ــن دێت ــەی خوێ ــە ســنگمدا چۆڕاوك ب
ــەوێ  ــڕم و دەم ــدا دەگێ ــاو درز و برینەكانم ــم دەســتم لەن ســەغڵەت ب
ڕەگــی ئــەو خوێنــە بگــرم، دەســت دەگێــڕم و فــوارەی ئــەو خوێنــە 
بەتینتــر و زیاتــر تــاو دەســتێنێت، هەتــا مــن دەســت قووڵتــر دەبــەم، 
خوێنــی گەشــتر ســەرڕێژ دەکات، چــاوم تاریكاییــی بەســەر دادێــت و 
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دایكــم دەبینــم كەوشــێكی پەمەییــی لەپێدایــە و لووتــی خــۆی گرتــووە، 
براکانــم لــەدوورەوە وەک نائاشــنایەک لێــم دەڕوانــن و دایکــم لێــم 
نزیــک دەبێتــەوە، پێــم یــەژێ »كــوڕم چ كچێكــی زاڵــم تــۆی بــەو دەردە 
بــردووە وا لــە خوێنــی خۆتــدا دەگــەوزی؟ هەســتە بــە ئامۆژگاریــی 
دایــەی خــۆ بكــە و خــۆت خــڕ بکــەوە، خۆشــت و ئێمــەش لــەو بەاڵیــە 

ڕزگار بکــە«.
حەوســەلەی قســەکردنێم نامێنێــت و تاقەتــی وەاڵمدانــەوەی دایکمــم 
نییــە، ڕۆشــناییی گڵۆپــەكان كزتــر دەبێــت، وەك مانــگ لــە ســێبەری پڕی 
زەوی گیربووبێــت، چاوەکانــم لێڵدەبــن و چیتــر ڕەنگــی پێاڵوەکانــی 
دایکــم نابینــم، کۆمەڵێــک تارمایــی و غەڵبەغەڵــب دەبیســتم، کــە هێــدی 
هێــدی دوور و دوورتــر دەکەونــەوە، تــا ئــەوەی، کــە نایــان بیســتم، 
وەکــی ئــەوەی بەخێرایییەکــی نائاســاییی بــە بیرێکــی قووڵــدا بڕۆمــە 
ــی  ــر کۆنتڕۆڵ ــەوە و چیت ــە بەســەر ســنگمدا الر دەبێت خــوار، ســەرم ب
گرتنــی برینەکانمــم نامێنێــت، دەســتم لــە برینەکانــم دبێتــەوە و فــوارەی 
خوێنــم هەڵدەچێــت، گەشــتر و پڕتــر دێتــە خــوار، وادەزانــم زەوی 

ــت. ــدا غــەرق دەبێ ــی من لەخوێن

***


