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مستەفا مەستور

لە فارسییەوە: جەبار سابیر

بەڕێز هەڵەمان كرد. بە خوا تێنەگەیشتین. من هەر لە سەرەتایشەوە دەترسام، بەڕێز. بە گیانی دایكم 
دەترسام. نەمدەویست بەمجۆرە بێت. واتا كەس نەیدەویست. نە من، نە ئاسی، نە رەسوڵ. بە تایبەت 
كە تازە عیدی مردبوو و كەس حەوسەڵەی ئەم كارانەی نەبوو. بە خودا خەتای من نەبوو، بەڕێز. خەتای 
ئاسی بوو. نەفرەت لە ئاسی. بە خودا ئاسی فریوی داین، بەڕێز. هەم من  و هەم رەسوڵیش. وەختێ 
گالبی بە مشارەكەی تۆپەكەمانی دڕاند، ئاسی وتی: )ئەم گالبییە حوشترە سەگی كێیە تا تۆپی ئێمە 
بدڕێنێ؟( وتی: )دوو رۆژ نابێ هاتووه تە ئەم كۆاڵنە، ئەیەوێ یارییەكەمان لێ تێكبدات؟( وتی: )دایكی 

لە پرسەیدا دادەنیشێنم.(

سۆفیا
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تۆپەكە بەر شووشەی كارگەكەی گالبی كەوتبوو. 
خۆ كارگە نەبوو، دوكانێكی چوار بە پێنج مەتر بوو 
دارتاشی  )كارگەی  نووسرابوو:  تابلۆكەی  لەسەر 
گۆشەیەكی  تەنیا  نەشكابوو،  شووشەكە  میهەن(. 
كە  یەكەم  رۆژی  تێكەوتبوو.  درزێكی  خوارەوەی 
وتی:  بینیی  كە  هەر  ئاسی  كۆاڵنەكە،  هاتبووە 
بەشی  دەكرد.  راستی  ئاسی  هەرمێ.(  )كەللە 
بە  كەللەی  خوار  بوو،  پان  سەری  سەرەوەی 
سەری  لەبەرئەوەی  دەبووه وەو  باریك  قەوس  دوو 
ئەسڵەح بوو لە دواوە رێك لە هەرمێ دەچوو. نازانم 
ناوی چی بوو. واتا وابزانم كەس نەیدەزانی. هەموو 
لە  دەیوت  سەگی  غواڵم  )گالبی(.  دەوت  پێیان 
بەندەر ژنەكەی كوشتووەو دواتر هەاڵتووەو هاتووە 
ژنەكەی  بێگومان  دەیوت  ئاسی  باوكی  ئێرە.  بۆ 
دایكمی  بە  باوكم  جارێكیان  لێوەرگرتووە.  تەاڵقی 
وت رەنگە لە زیندان هاتبێتە دەرێ. وتم: )زیندان 
یانی چی؟( باوكم هیچی نەوت. پاشان بە دایكمی 
لە  قیافەی  واتا  بێت.  پیاوكوژ  ناچێ  )لەوە  وت: 

پیاوكوژەكان ناچێ. زیاتر لە حوشتر دەچێت.(
باوكم راستی دەكرد. لەگەڵ ئەوەی كە قەڵەو بوو 
كورتەبنەو چاوەكانی ئەوەندە وردبوون، كە هەمیشە 
سەرت دەسووڕما چۆن دەتوانێ بەو چاوانە ببینێ، 
سەرەڕای  نەدەچوو.  پیاوكوژان  لە  قیافەی  بەاڵم 
ئەوەیش وتم: )مەگەر پیاوكوژان شێوەیان چۆنە؟(
     باوكم وتی: )بێدەنگبە بزنمژە، قسەم لەگەڵ 

تۆ نەكردووە.(
تا  یەعنی  الڵە.  كەڕو  هەستدەكرد  وامان  سەرەتا 
بەرلەوەی كە بەو تەلەفۆنە رەشە ئەڵمانییەی قسە 
مەبەستم  بوو.  بێدەنگ  المەزهەبە  بەاڵم  بكات، 
ئەوەیە تا ناچار نەبوایە قسەی نەدەكرد. خەریكی 

كاری خۆی بوو. یەعنی یا بە مشارەكەی تەختەی 
بە  یا  دەكرد،  بڕبەندكاری  تەختەكانی  یا  دەبڕی، 
كورسیی  زیاتر  دادەكوتی.  بزماری  چەكوشەكەی 
دروستدەكرد. جارجارێ مێزیشی دروستدەكرد، بەاڵم 
زیاتر كورسی. رەسوڵ وتی جارێكیان پەنجەرەیەكی 
لە  كردبوو،  دووتاكی كە گالبی دروستی  تەختەیی 
كارگەكەیدا بینیوە. وتی: )تا ئێستا پەنجەرەیەكم 
زۆر  مرۆڤێكی  وابزانم  بوو.(  نەبینی  جوانییە  بەو 
دەوڵەمەند داوای پەنجەرەكەی كردبوو.  هەرچەندە 
دەیوت،  رەسول  كە  پەنجەرەیەی  ئەو  قەت  من 
پشت  بە  بچووك  قەڵەمێكی  هەمیشە  نەمبینی. 
گوێوەی بوو. تەنانەت وەختێ دەچووە سەرئاوەكانی 
مزگەوتی فەزڵیشەوە. وەختێ بێكار دەبوو -كە زۆر 
كورسییانە  لەو  یەكێ  لەسەر  پێش-  دەهاتە  كەم 
دادەنیشت، كە خۆی دروستی كردبوو و لە ئاپۆرای 

ناو بازاڕ رادەما.
     رەسوڵ وتی: )بە چ جۆرێك؟ بە چ جۆرێك 

دەتەوێ دایكی لە پرسەكەیدا دانیشێنی؟(
     ئاسی وتی: )نازانم، بەاڵم بێگومان رێگایەكی 

هەیە. باوكم دەڵێ هەر كارێ رێگایەكی هەیە.(
***

دوای دوو رۆژ ئاسی رێگەكەی دۆزییەوە. واتا وای 
كە  خۆرئاوابوو  دۆزیوێتییەوە.  كە  دەكرد  هەست 
چووینە كابینەی تەلەفۆنی گشتیی سەر كۆاڵنەكەو 
ئاسی ژمارەی كارگەی گالبی لێدا. ژمارەكەی لەسەر 
گالبی  كە  ئەزبەركردبوو.  كارگەكەی  سەر  تابلۆی 
دەنگی  ژن  وەكو  ئاسی  هەڵگرت،  بیستەرەكەی 
ناسككردەوە. رەسوڵ لە پێكەنیندا ورگی خۆی گرت 
 و لە كابینەكەی هاتە دەرێ. ئاسی لە بیستەرەكەدا 
دەیەوێ  وەرگرتووەو  مێردەكەی  لە  تەاڵقی  وتی 

دهق
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لەوسەری  نازانم  بكات.  كەسێك  لەگەڵ  دەردەدڵ 
خستە  دەستی  لەپی  كە  بیست،  چیی  هێڵەكەوە 
كابینەكە  لە  كە  پێكەنین.  دایە  بیستەرەكەو  سەر 
هاتینە دەرێ تا ماڵەوە پێدەكەنین. كە گەیشتینە 

ماڵی ئاسی، وتم: )گالبی چی وت ئاسی؟(
     ئاسی وتی: )هیچ، وتی ئەویش حەزدەكات 
وت  ئەمەی  كە  بكات.(  دەردەدڵ  كەسێك  لەگەڵ 

دیسان تریقایەوە.
***

تریش  جاری  چەند  ئاسی  بەدواوە،  رۆژە  لەو 
تەلەفۆنی بۆ گالبی كرد. پێی وتبوو ناوی، یەعنی 
نابوو،  دەنگەكەی  لە  ئاسی  كە  ژنەی  ئەو  ناوی 
دۆزیبوویەوە.  دۆزەخ  كام  لە  نازانم  »سۆفیا« 
سۆفیا  ناوی  ئێمە  كۆاڵنەكەی  لە  كەس  ئاخر 
كە  بوو  ئەكتەرانە  لەو  یەكێ  ناوی  وابزانم  نەبوو. 
ناوەكەی  بێگومان  وێنەكانی كۆدەكردەوە.  رەسوڵ 
لە رەسوڵ بیستبوو. ئاسی بە گالبی وتبوو ئەگەر 
مێرد  دووبارە  رەنگە  دەستبكەوێت  باش  پیاوێكی 

بكات.
***

چووبووینە كەالوەكەی پشت سینەما مۆڵن رۆژەوەو 
خەریكبووین بە تیروكەوانە الستیكییەكانمان یەكێ 
لەو بتڵە عەرەقە سەگییانەمان دەكردە ئامانج  كە 
غواڵم خورادبوویە و بەردمان تێدەگرت. ئاسی وتی 
بەردەم  بێنێتە  گالبی  دەیەوێ  پێكەنین  بۆ  هەر 
سینەما مۆڵن رۆژ. تا ئەو جێیەی توانیم السیكی 
چ شێوەیەك؟(  )بە  وتم:  راكێشاو  تیروكەوانەكەم 
كە  وردبوومەوە.  بتڵەكە  لە  نووقاندو  چاوێكم 
پەنا شووشەكەدا  بە  بەردەكە  بەردا،  الستیكەكەم 
رەتبوو تۆزێك خۆڵ بەرزبووه وە بە هەوادا. نۆرەی 

رەسوڵ بوو. رەسوڵ بەردێكی بچووكی خستە ناو 
چاوێكی  تیروكەوانەكەو  السیكی  نێوان  چەرمی 
لێوەكانییەوە  نێوان  لە  زمانی  سەری  داخست. 
هێنایە دەرێ  و بەو چاوەی كە كرابووه وە بتڵەكەی 
كردە ئامانج. وتی: )بە ڕێكەوت مۆڵن رۆژ فیلمی 
كینگ كنگ پیشان دەدات. شەوان خەڵك دەڕژێنە 
تەنیشت  بە  بەردەكە  بەردا.  دەستی  و  ئەوێوە.( 
دیواری  بەر  دوورتر  كەمێك  رۆی  و  بتڵەكەدا 
سینەماكە كەوت.  دیسان پرسیم: )بەچ شێوەیەك 

دەتەوێ بیهێنیتە ئەوێ؟(
تیروكەوانەكەی  الستیكی  ئەوەندە  ئاسی       
وتی:  لەرزین.  كەوتبوونە  دەستەكانی  كشاندبوو، 
)نازانم. بە دروستی نازانم، بەاڵم بێگومان رێگەیەكی 
بە  جنێودان  كەوتە  بەرداو  السیكەكەی  هەیە.( 

بتڵەكە: )باوك سەگ!(
بتڵەكە ورد بوو.

***
گەرمای  لەو  بسرەواندایە،  سەگیشیان  كەللەی  لە 
كاتژمێر سێی دوانیوەڕۆیەی ناوەڕاستی هاویندا لە 
كوالنەكەی نەدەهاتە دەرێ. من  و رەسوڵ  و ئاسی 
بە پایسكلەكانمانەوە لەبەردەم سینەما مۆڵن رۆژدا 
شەاڵڵی  مەاڵسدابوو.  خۆمان  دارێكەوە  پشت  لە 
عەرەق بووین. دنیا گەرمبوو، المەزهەب. چاوەڕوان 

بووین گالبی بێت.
لەسەر  و  نایات(  دایكم  )بەگیانی  وتی:  رەسوڵ 
كنگ  كینگ  وردبووه وە.  سینەماكە  دەرگای 
بە  خەریكبوو  گرتبوو  دەستەوە  بە  فڕۆكەیەكی 
سەد  باڵەخانەیەكی  بە  دەیكێشا  تری  دەستەكەی 

نهۆمیدا.
ئاسی وتی: )سۆفیا پێی وتووە كاتژمێر سێ بێتە 
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بەردەم سینەماكە. بە چاكەت  و پانتۆڵ  و كاڵوی 
شاپۆ و قۆنەرەی گالسی  و چاویلكەی هەتاوی(

وتم: )ئیتر كاڵو لەبەرچی؟(
جوانەكەی  قژە  كەس  ئەوەی  )بۆ  وتی:  ئاسی 

نەبینێت( و دایە پڕمەی پێكەنین.
رەسوڵ وتی: )هات! بە گیانی دایكم هات!(

كابرایەك  لە  بینیبێت،  جنمان  ئەوەی  وەك  ئێمە، 
پلەی  هەزار  گەرمای  ناوەڕاستی  لە  كە  راماین 
ترەوە  ئەستێرەیەكی  لە  ئەوەی  وەك  هاویندا، 
پلیكانە  لەسەر  هەاڵتبێت،  دۆزەخ  لە  یا  هاتبێت، 
بەردییەكەی سینەما مۆڵن رۆژ دانیشت. بە چاكەت 
 و پانتۆڵێكی خوری  و قۆندەرەی گاڵسی  و كاڵوی 

شاپۆ و چاویلكەی هەتاوی.
***

رەسوڵ وتی: )ئاسی، بەسە ئیتر(
ئاسی وتی: )تەنیا ئەمجارە(

وتم: )منت لەگەڵ نیم(
ئاسی وتی: )بە گیانی دایكم تەنیا ئەمجارە(

سێ قۆڵی رۆیشتینە كابینەی تەلەفۆنی گشتییەوە. 
تەلەفۆنەكەوەو  خستە  ریاڵییەكەی  دوو  رەسوڵ 
ئاسی ژمارەكەی لێدا. نیوەڕۆبوو كابینەكە ئەوەندە 
دەرگاو  بەر  تا  نووسابووین  پێكەوە  گەرمبوو، 
ئاسی  وەختێ  نەكەوین.  كابینەكە  ئاسنی  دیواری 
ژمارەكەی لێدەدا هەرسێكمان گۆێمان چەسپاندبوو 
دەنگ  لە  گوێمان  تەلەفۆنەكەو  بیستەری  بە 

زەنگەكەی گرتبوو.
     رەسوڵ وتی: )ئەم كاتەی نیوەڕۆ هەموو خەڵكی 
پشیلەكانیش.  سەگ و  تەنانەت  نووستوون.  دنیا 

تەنانەت مشكەكانیش(
ئاسی وتی: )گالبی لە ریزی هەموو خەڵكی دنیا 

نییە(
بە  پاڵی  ئاسی  هەڵگرت،  بیستەرەكەی  گالبی  كە 
ئاسنی  دیواری  بەر  دواوەو  بۆ  نا  هەردووكمانەوە 
گەرمی كابینەكە كەوتین. رەسوڵ جنێوی بە ئاسنی 

رەنگ زەردی كابینەكە داو بە شەق تێی بەربوو.
مردووەو  باوكی  وتی  ناسككردەوەو  دەنگی  ئاسی 
بە  تەرمەكەی  ناشتنی  بۆ  دوانیوەڕۆ  دەیەوێ 
ئۆتۆبۆس بڕوات بۆ شیراز. وتی یەك دوو هەفتەی 
نەیتوانیوە  دوێنێ  هەربۆیە  وتی  دەگەڕێتەوە.  تر 
رۆژدا  مۆڵن  سینەما  لەبەردەم  خۆیدا  كاتی  لە 
ئەوەی  لەمەڕ  وت  شتانێكی  پاشان  ئامادەبێت. 
خانم  پەریسا  بەرگدرووی  لە  تازەی  كارێكی  كە 
بەرگدروونەوە  بارەی  لە  ئاسی  كاتێ  دۆزیوەتەوە. 
یا  رەسوڵ  یا  من  لەگەڵ  دەتوت  دەكرد،  قسەی 

باوكی قسەی دەكرد. دەنگی ژنانە نەبوو.
***

عەسر لە گەراجی گواستنەوەی ئیران تور، گالبی 
تا خۆرئاوا چاوەڕێی سۆفیا بوو. سۆفیای نەبینی 
سەیری  جۆرێك  هەربۆیە  دەناسی،  نەیشی  بوو 
ژنانی ناو گەراجەكەی دەكرد، وەك بڵێی هەر یەكێ 
لەوانە دەیانتوانی سۆفیا بێت. چاوەڕێ بوو یەكێ 
لە ژنەكان بێتە پێشێ خۆی پێ بناسێنێ. وەختێ 
رەسوڵ  ئاسی  و  من  و  نەبوو  لە سۆفیا  هەواڵێك 
چووینە پێشێ. كە گالبی ئێمەی بینی دەموچاوی 

تێكناو وتی: )لێرە چیتان ئەوێ؟(
ئاسی وتی: )چاوەڕێی كێیت؟(

رەسوڵ وتی: )وابزانم چاوەڕێی سۆفیا خانمە.( 
گالبی وتی: )بێدەنگبن!(

ئاسی وتی: )سۆفیایەك لە ئارادا نییە، گالبی.(
گالبی وتی: )بڕۆن ونبن لە بەرچاوم!(

دهق
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ئارادا  لە  سۆفیایەك  دەكات،  راست  )ئاسی  وتم: 
سۆفیا  دەنگی  تەلەفۆنەكەدا  لە  خۆی  نییە. 

دروستدەكات.(
رەسوڵ وتی: )ئاسی، دەنگی سۆفیا دروست بكە 

تا تێبگات.(
وتی: )وای چەندم  كردەوەو  ناسك  دەنگی  ئاسی 

خۆشئەوێی.(
كە ئەمەی وت، كتوپڕ گالبی هاتە پێشێ و گوێچكەی 
رەسوڵی گرت. خەریكبوو شەقی تێهەڵدەدا كە من 
 و ئاسی لە ترسا هەاڵتین، بەوجۆرە كە رامان دەكرد 
دادو هاواری رەسوڵمان دەبیست، كە گالبی جنێوی 
بە شیراز و ئۆتۆبۆس  و ناشتنی تەرم  و رەسوڵ  و 

خۆیشی دەدا.
***

وتی:  شاخ.(  كلك  و  بێ  )غولی  وتی:  رەسوڵ 
ساڤاالس(و  )تلی  وتی:  ناوەوە.(  نەیه تە  )كەس 
چووە كابینەی تەلەفۆنەكەوە. من  و ئاسی لە پشت 
وردبووینەوە،  رەسوڵ  لە  كابینەكەوە  شووشەی 
گالبی  كە  لێدانێك  بەهۆی  گوێچكەی  هێشتا  كە 
دواتر  هەڵگەڕابوو.  سوور  لێیدابوو،  گەراجەكە  لە 
بەاڵم  شووشەكەوە،  بە  چەسپاند  گوێچكەمان 

هیچمان نەدەبیست. لە شەقامەكە هەراوهۆریابوو.
    ئاسی وتی: )بابڕۆینە سۆراغی گالبی.(

    سواری پایسكیل بووین  و تا كارگەكەی گالبی 
گەیشتین،  وەختێ  لێدا.  پایدەرمان  هەناسە  یەك 
قسەی  تەلەفۆن  بە  خەریكبوو  وەستابوو  گالبی 
خەریكبوو  تەنیا  نەدەكرد،  قسەی  یەعنی  دەكرد. 
گوێی دەگرت. پایسكیلمان خستە سەر شۆستەكەو 
كەوتنی  دەنگی  گالبی  پێش.  چووینە  ترسەوە  بە 
پایسكلیكەی نەژنەوت. ئێمەی نەبینی. وشك ببوو، 

وەك بڵێی لە ناوەڕاستی سێرو كورسی  و تەختەی 
كەسێك  بڵێی  وەك  مردبوو.  پێوە  بە  كارگەكەدا، 
ناونیشانی بەهەشت  لەوسەری هێڵەكە،  خەریكبوو 
یا هەواڵی بردنەوەی بیوك جی. ئێس. ئێكسی بەو 
دەدا. تەنیا كاتێ بیستەرەكەی دانا ئێمەی بینی  و 

پارچە تەختەیەكی تێگرتین.
***

رەسوڵ وتی: )پێم وتووە تەواو دڵم- یەعنی دڵی 
سۆفیا- بۆی تەنگ بووە. بە ڕاستی كەرە. ئەسڵەن 
)پێموتووە  وتی:  جیاناكاتەوە.(  لێك  دەنگەكان 
وەختێ خەریكبووی ئەو هاروجەت لە گەراجەكەدا 
داركاری دەكرد، سواری ئۆتۆبۆس بووم  و تۆ منت 

نەبینی.(
    رۆژی دواتر ئاسی تەلەفۆنی بۆ گالبی كرد و 
وتی میهەن -خوشكەكەی، یەعنی خوشكی سۆفیا- 
خەریكە تەاڵق لە مێردەكەی وەردەگرێت  و دەبێت 
بڕوات بۆ ئەسفەهان. سێ رۆژ دواتر رەسوڵ هەواڵی 
بە  ئاسی  دواتر  هەفتەی  گالبی.  دایە  گەڕانەوەی 
نەخۆش  دایكی سۆفیا-  یەعنی  دایكی-  گالبی وت 
شیراز  لە  كە  شیراز.  بگەڕێتەوە  دەبێ  كەوتووەو 
لەگەڵ  وتی  و  كرد  تەلەفۆنی  رەسوڵ  گەڕایەوە 
پەریسا خانم شەڕی بووەو لە بەرگدرووەكە دەری 
پاشان  دەگەڕێ.  كاردا  شوێن  بە  وتی  كردووە. 
سۆفیا ماڵی گواستەوەو چوو بۆ خانوویەك، كە لە 
پشت مزگەوتی فەزڵییەوە بوو. مانگی دواتر میهەن 
لە ئەسفەهانەوە هات و بووە هاوماڵی سۆفیا. دواتر 
دۆزییەوەو دوای  كارێكی  ئارایشتگەیەك  لە  سۆفیا 

دوو هەفتە دایكی مرد.
***

قەت غواڵم سەگیم بەمجۆرە مەست نەبینی بوو. 
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سەركەوتین  الفاوەكە  بەربەستی  پشت  لە  كە 
غواڵممان بینی. شەوێكی تاریك بوو، غواڵم لەژێر 
لەسەر  كارەباكەدا  رووناكیی كزی گڵۆپی ستوونی 
بەربەستی الفاوەكە دانیشتبوو، خەریكبوو عەرەقی 
دەخواردەوە. لەوبەری چەمەكە رامابوو. هاوین بوو 
بەهۆی گەرمیی دنیاوە كراسەكەی شەاڵڵی عەرەق 

ببوو.
نەماوە،  تەواو حەوسەڵەم  وتی: )من  ئاسی      

ئێستا سۆفیا لە كوێیە؟(
بۆ  شیراز  بۆ  چووە  )وابزانم  وتی:  رەسوڵ      

ناشتنی تەرمی دایكی.(
    بۆگەنی ئەو ماسییە وردانەی كە ماسیگرەكان 
لە خوار بەربەستی الفاوەكە رشتبوویان، خەریكبوو 
وتی:  تاریكییەكەدا  لە  غواڵم  دەكردین.  كوێری 
بتڵە  پاشان  و  گەڕاوەتەوە.(  شیراز  لە  )ئەمشەو 

بەتاڵەكەی فڕێدایە چەمەكەوە.
    رەسوڵ لەسەرخۆ وتی: )بە گیانی دایكم من 
یەعنی  دەكرد.  راستی  رەسوڵ  پێنەوتووە.(  هیچم 
وەختێ سوێندی بە گیانی دایكی دەخوارد، درۆی 

نەدەكرد.
ئاسی وتی: )مارمێلكە تۆ وتووتە؟(

وتم: )بە گیانی ئاسی كاری من نەبوو، من هێندەی 
سەگێك لە غواڵم دەترسم.(

وتوێتی.(  خۆی  كەرە  ئەو  )بێگومان  وتی:  ئاسی 
مەبەستی گالبی بوو.

وابوو،  مانگ  وەك  المەزهەبە  )ئەو  وتی:  غواڵم 
ئەمشەو بینیم. لە گەراجی ئێران تور بوو. حەیفە 
ئەم حۆرییە بكەوێتە دەست گالبی بێ كلك  و شاخ. 
تا غواڵم هەبێت ئەم یارۆ دەشتەكییە كەری كوێیە.( 
بەربەستەكەو  خۆڵی  سەر  رۆكردە  تفێكی  پاشان 

ئەمجارە لە خۆوە هاواریكرد: )سۆفی پارووی ئەو 
حەرامزادەیە نییە. دایكی لە پرسەدا دادەنیشێنم، 
كەسێك بیەوێ بە خراپ سەیری سۆفییەكەی من 
بكات. ئەو دەورانە گوزەشت كە غواڵم رێگەی بە 
لەگەڵ  دەمەدەمەی  دەدا،  مەتیوێك  و  هەتیو  هەر 
بهێنێ  سۆفی  ناوی  كەسێك  سبەیەوە  لە  بكات. 

تێاڵتڕێنی دەكەم. تێگەیشتی؟(
    رەسوڵ هەنگاوێك هاتە دواوەو بە ئاسییەوە 

لكا.
    وتم: )كوڕینا بابڕۆین.(

    غواڵم چەقۆ ئەبوئەڵقەكەی لە گیرفانی دەرهێناو 
دەكرد.  هاواری  خۆوە  لە  سووڕاندی.  هەوادا  لە 

المەزهەبە كەللەی گەرم ببوو.
    وتی: )ئەوەی كە غواڵم تەمەنێك چاوەڕوانی بوو 
ئێستا لە شیراز گەڕاوەتەوە.( پاشان تا ئەو جێیەی 
چییە؟  )حۆری  نزمكردەوە:  دەنگی  دەیتوانی  كە 
مانگ بوو كە لە ئۆتۆبۆسەكە دابەزی. المەزهەبە، 
بۆیە  ئۆتۆبۆسەكەوە.  هاتبووە  ئاسمانەوە  لە 
ئەمشەو تاریكە. وەختێ مانگ بچێتە ئۆتۆبۆسەوە، 
ئیتر هەموو كەرێك دەزانێ لە ئاسمان نییە. مانگ 
دەڵێم  من  ئۆتۆبۆسدا.  ناو  لە  یا  ئاسمانە  لە  یا 
لە  )ئەگەر  قیژاندی:  دیسان  ئۆتۆبۆسدایە.(  لە 
ئاسمانە، كەواتە لەبەرچی ئەم ئاسمانە نەفرەتییە 

وەك قیر رەشە؟(
هێشتا  خوارێ،  چووینە  بەربەستەكە  لە  كە      
غواڵم نەڕەنەڕی بوو. خەریكبوو لەبارەی سۆفیا و 
ئاسمان  و ئۆتۆبۆس  و مانگ  و تاریكی  و گالبی  و 

چەقۆ و تێاڵتڕێنەوە قسەی دەكرد.
***

هەرچی پارەیەك لە دەخیلەكانماندا هەبوو خستمانە 

دهق
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وت  پێمان  تەاڵ.  شەهێن  بە  دامان  سەریەك  و 
بڕۆ بۆ دوكانی گالبی  و پێی بڵێ ناوی سۆفیایە. 
دەست  لە  كارێكی  ئەگەر  بەاڵم  نەبوو،  نەجیب 
بڵێ  پێی  وتمان  دەدا.  ئەنجام  بۆ خەڵكی  بهاتایە 
دەیەوێ بۆ هەمیشە لەم شارە بڕوات. ئاسی وتی 
دەبێ  نەهێناوە،  گالبی  بەسەر  بەاڵیەكی  غواڵم  تا 
سۆفیا لەم شارە بڕوات. بەڕێز بە خوا نەماندەزانی 
بەمجۆرەی لێدێت. بەناخێرمان وامان زانی بیرێكی 
شارە  لەم  سۆفیا  وتی  ئاسی  كردۆتەوە.  باشمان 
مەسەلەكە  بەاڵم  دەبێت.  تەواو  مەسەلەكە  بڕوات 
بە  بوو.  ئاسی  خەتای  وتم  بەڕێز.  نەبوو،  تەواو 
چووە  تەاڵ  شەهێن  وەختێ  بێگوناهین.  ئێمە  خوا 
واگنی  ڤۆڵكس  پشت  لە  ئێمە  گالبی،  سۆراغی 
سەیرمان  شاردەوەو  خۆمان  پۆستەخانەكەوە 
لەگەڵ  قسەی  تۆزێك  تەاڵ  شەهێن  سەرەتا  كرد. 
گالبی كرد و پاشان دەستی خستە سەر روومەتی. 
دەنگیانمان نەدەبیست، بەڕێز. وابزانم گالبی قسەی 
نەكرد. یەعنی من نەمبینی، بەڕێز. دواتر شەهێن 
خانم كەوتەڕێ  و رۆی. كە شەهێن رۆیشت، گالبی 
هەواڵی  بڵێی  وەك  دانیشت.  شۆستەكە  لەسەر 
مەرگی دایكیان دابوویە. ئاسی وتی: )بۆچی لەوێ 
دانیشت؟( پاشان لەسەر شۆستەكە هەستاو چووە 
كارگەكەوە. بزمارێكی گەورەی هەڵگرت  و دەستی 
چەپی خستە سەر مێزی كارەكەی. بە دوو پەنجەی 
بوو،  مێزەكە  لەسەر  كە  دەستەی  ئەو  هەمان 
بزمارەكەی لەسەر لەپی دەستیدا دانابوو. دواتر بە 
دەستی راستی چەكوشەكەی هەڵگرت  و تووند بە 
دەموچاوی. سەر  پڕژایە  كێشا. خوێن  بزمارەكەی 
كراسەكەی، سەر مێزەكە. سەر دیوارەكە. كەوتمە 
باسكردبووم.  بۆی  رەسوڵ  كە  فیلمێكەوە  بیری 

وتبووی لە فیلمەكەدا بینیوێتی كەسێكیان بە دوو 
لەپی  بە  بزماریان  پاشان  بەستبووه وەو  تەختەوە 
دەستەكانیدا داكوتابوو. هەرچی بیرمكردەوە ناوی 
مشاری  گالبی  دواتر  بیرنەكەوتەوە.  فیلمەكەم 
لە  كە  دوكانەكەوە.  تاریكایی  چووە  هەڵگرت  و 
دوكانەكە هاتە دەرێ خوێن لە مەچەكی دەستەكانی 
ئەوەندە  جێ  هەمان  لە  زەوییەكە.  سەر  دەتكایە 
تا  مایەوە،  دوكانەكەی  بەردەم  شۆستەی  لەسەر 
بەڕێز.  كرد،  هەڵەمان  كەوت.  و  چوو  هۆش  لە 
یەعنی  لێبێت.  بەمجۆرەی  نەماندەویست  خوا  بە 
نە  ئاسی،  نە  من،  نە  بەڕێز.  نەیدەویست،  كەس 
رەسوڵ. بە تایبەت كە تازە عیدی مردبوو و كەس 

حەوسەڵەی ئەم كارانەی نەبوو.    
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