چيرووکی ئهو پ شمهرگهيهی که ئاشق بوو

کهريم ئيلخانی ٢٠٢٢

نمه بارانی شهوی ڕابوردوو تهپوتۆزی ڕ گاوبانی دامرکاندبوو .سهرمای
پاييزی گهرمای زەويی هه لووشيبوو.
مانگ وەک کچ کی شهرم ونی کوردەواری که نيوەشهو د ته ج ژوان
خهريک بوو سهری له بن په ه ههوری پاييزی دەردەخست .لهم ههوراز و
هه د رانهدا مانگهشهو ببووە هاوڕ ی ڕ گای دوور و در ژمان.
ههنگاوەکانمان به ئارامی خاکيان ت پهڕ دەکرد .تهنيا شتی که ب دەنگيی ئهم
شهوەی دەشکاند .خشپهی پ وەکانمان بوو ،که پووش و پ ش و دڕکودا ی
له بن پ ماندا دەشکاند .ههر دووکمان لهو پهڕی ب دەنگيدا بووين .چهند شهو
بوو ههر له ن و گژو گيا و کۆخهکاندا شهومان به ڕۆژ کردبۆوە.
لهشمان شهکهتيی ل دەباری .ههردووکمان تامهزرۆی خهو کی ئارام و
خواردن کی گهرم بووين .نهماندەو را ڕوو له ئاواييهکان بکهين .دەو هت
ههستی کردبوو ئيمه لهم ناوە داين.
کوتم کاکه زۆرمان ماوە بۆ ههوارە بهرزە؟ گوتی ئهگهر باش بڕۆين
دەمهوبهيان دەگهينه ج  .ئهو شارەزای ههموو ئهم پ دەشتانه بوو .مندالی
ئهم ناوە بوو .خه کی ئهم ناوە کهم ههبوون نهيناسن .کوتم کانياو ک لهم
ناوەدا نيه وەچان ک بدەين؟
گوتی زۆرمان نهماوە .بۆخۆم له تۆ توونيترم ،ئهوە بوو سيگار ک خهريکه
سو م دەب تهوە .مانگهشهو ڕ گای تاريکی بۆ ڕووناک کردبووين ،ههرچهند
نهماندەو را به ڕاستهڕ دا بڕۆين ،بۆ ئهوەی شهق ی کهوشهکانمان بهج
نهم ن  ،ناچار بووين به ﻻپا هکاندا بڕۆين.
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له شيو و دو ن ت پهڕين و خۆمان گهياندە کانياو .ههردووکمان ب ئهوەی
وەشهيهک ب ين ،دەروونی گهرمداهاتوومان به ئاوی ساردی کانياو که له
بهر تيشکی مانگهشهو ترووسکهی دە داوە ف نک کردەوە .خۆمان له بن
ڕەوەزە بهردەکانی پشت کانييهکه حهشار دا.
دەستمان کرد به سيگارک شان .نهماندەه شت ڕووناکيی سيگارەکانمان
وەدەر کهوێ .ئارەقهی لهشمان ،سارد بووەوە .کوتم کاکه ئاخرين جار کهی
چاوت به نهسرين کهوت؟ دەست کی به سم ه ڕەشهکانيدا ه نا و ،مژ کی له
سيگارەکهی دا .دووکه ی سيگارەکهی له بهر شهوقی مانگهشهودا وەک
خهت کی سپيی باريک در ژەی ک شابوو .گوتی وام له بيرە پ ش ئهوەی بڕوا
بۆ کوورەخانهی تهور ز.
باشه پ ت وايه هاتب تهو بۆ باغچه؟گوتی :دەب هاتبيتهوە ،ئ ستا کوورەخانهکان کاريان تهوابووە .پاييزە وباران
باريوە .کار نهماوە.
ئهی ما هوەتان ئاگارارن لهم ئهويندارييه؟ تاو ک مات بوو .گوتی:ڕامسپاردووە دايکم ب بۆ ههوارە بهرزە چاوم پ ی بکهو ت و جلوبهرگی
تازەشم بۆب ن له گهڵ ديارييهک بۆ نهسرين.
واديارە له م ژسا ه نهسرين دەناسی.گوتی :به پ ش ئهوەی ب م بۆ پ شمهرگايهتی .ئاواييهکانمان له يهک نزيکن.
کاتی خۆی زۆر جار يهکترمان له بههاران دا له کاتی کهنگرو و
گ ﻼخهههلقهندنی دەدی .ئهوکات ،ههردووکمان زۆر گهنج بووين .ئاخرين
مژمان له سيگارەکانمان دا .
قونچکه سيگارەکانمان له بن خۆ دا شاردەوە .چهکهکانمان له شان کرد و
جامانهکانمان له دەوری ملمان ها ند .مل ڕ گامان گرت .ترووسکهی
چرای گوندەکان له سهر بهرزاييهکان وەک ئهستيرەی کزی ئاسمان
دەدرەوشانهوە .سهگوەڕی ئاواييهکان ب دەنگيی ئهم پ دەشتانهی دەشکاند.
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پووزەوانهکانمان دەڕکودا ی پاييزيان پ وە نووسابوو .ڕۆيشتن ههر دەهات
و زەحمهتتردەبوو .مانگ له کهل ئاوا ببوو .تاريکيی شهو بهرەو هه کشان
بوو .دۆزينهوەی ڕ گا دژوارتر دەبوو .به م من نيگهران نهبووم .له شيوو
ﻻپا ن جارجار ﻻمان دەدا و له بن جامانهکانماندا سيگار کمان دەک شا،
پشوويهکمان دەهاتهوە بهر .ئهست رەی بهيان خهريک بۆ دەر دەکهوت.
کوتم :کاکه واديارە له ئاوايی نزيک بووينهتهوە؟
گوتی :دەب ههنگاو هه نينهوە پ ش ئهوەی و ت ڕووناک ب  ،دەنا لهم
دەشتهدا ڕۆژمان ل ب تهوە دەرچوونمان نييه .ئهم د هاتانه پايگای دەو هتی
زۆر ل يه ،جاشهکانيش مقهريان ههر لهم ناوەيه.
به سهگوەڕی دێ زانيم له ههوارەبهرزە نزيک بووينهوە .گوتی ما ه پوورم
له قهراغ ئاواييه .دەب زۆر به وشيارييهوە بچينه ناو ئاوايی .ڕەنگه
جاشهکان له ن و دێ بن .زۆر به ههستيارييهوە خۆمان گهياندە بن
پهنجهرەيهکی چکۆلهی ما ه پووری .جامانهکانمان له دەموچاومان
ها ندبوو بۆ ئهوەی سهگهلی ئاوايی بۆنمان نهکهن .کاک سمايل چهند زيپکه
بهرد کی چکۆلهی له پهنجهرەی ما ه پووری ها ند .دەنگ ک نههاته گوێ.
ڕووناکی ههر دەهات زيادی دەکرد .ههردووکمان نيگهران بووين بۆ دەرگا
نهکراوە .د هڕاوکهمان ت کهوتبوو.
من جارجار دەوری ما هکهم دەدا ،نهکا شت ک ڕووی داب  .له ناکاو شهوقی
چرايهکی کز له ما ه پوورييهوە ڕووناکاييهکی کزی هاويشته بهر پهنجهرە
بچووکهکه! پاش چرکهيهک جيڕەيهک له پهنجهرەکه هات .کهس ک سهری
کيشا دەر گوتی ک ن برا چيتان دەوێ؟ به دەنگ کی زۆر نهرم و نيان گوتی
کاک حهمهدەمين منم سمايلم.
له بهر شهوقی چراکهدا ڕوخساری کاک حهمهدمينم بينی که چۆن ڕەنگی
ت ک چوو .تف له زاريدا وشک بوو .قسهی بۆ نهدەکرا .له ن و ژوورە که
ڕا غه بهغه ب ک پهيدا بوو .دەنگی ژن ک که ديار بۆ خيزانييهتی دەهاته
گوێ .پاش چهند چرکهيهک ژن کی کورتهبا ی ﻻواز بهچرايهکی لهنتهرەوە
دەرگا تهختهکهی حهوشهی کردەوە.
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کاکه سمايلی له باوەش گرت و دەستی به ماچکردنی کرد .سهد جاری کوت
به قوربانی ئهو با يهت بم ،له دەوری تفهنگ و فيشهکدانت گهڕ م .پوورت
کو ر ب  .منيشی له ئاميز گرت و ماچی کردم .به پهله ڕاپ چهکی
ژوور کيان کردين .کاک حهمهدەمين پرسيی:
ئ وە چۆن پهيدا بوون ،ئ واری ن ودێ پڕ بوو له جاش و پاسدارکانی
يهکشهوە .ئ مه وەمانزانی جاشهکانن .نهمانو را دەرگا بکهينهوە ،دەنا به
سهگوەڕ زانيمان دەب خهبهر ک ههب  .پووری کوتی ئيمه بيستبوومان
ئ وە پهڕيونهتهوە ديوی ع راق ،لهم ناوە نهماون.
مندا هکانيان له خهو ههستان .کاکه سمايل ماچی دەکردن .له تهنيشت خۆی
دانابوون .منداڵ ههر سهيری ئ مهيان دەکرد .چاوەکانيان شهوقی شادمانيی
ل دە باری .کاکه سمايل ئامۆژگاريی تهواوی دان که ناب له ﻻی کهس
قسه بکهن که ئ مه ل رەين.
به کوڕە گهنجهکهيانی سپارد که ئهوڕۆ له دەرێ ئاگاداری ههموو شت ک
بن .ئ مه هيﻼکی خهو بووين .پاروويهکمان نان وماست خوارد .من ئاگام
له دنيا نهما .
له ديو کی تاريک و چکۆله ل ی خهوتين .کاکه سمايل ڕايسپاردبوو دايکی
ب ت بۆ ههوارە بهرزە .دوانيوەڕۆ که له خهوی شيرين ههستام کاک سمايل
ديار نهمابوو .پاش قهدەر ک هاتهوە گوتی وەرە دايکم هاتووە.
دايکی ماچی کردم .د ی پڕ بوو .فرم سکهکانی به ڕوومهتيدا دەڕژانه
خوارێ به لووچی دسمالهکه به ئارامی ديسرينهوە .له شار ڕا خواردنی
خۆشی بۆه نابووين ،ئ مهش زگمان قووڕەی دەهات بۆ ئهم خواردنانه.
ئاويان گهرم کردبوو .
خۆمان شوت ،پاک و خاوين بووينهوە .کاکه سمايل سهرو ڕيشی تاشيبوو.
من ڕيشهکهم ههر نهتاشی .دايکی ئامۆژگاريی زۆر کردين .دەيکوت لهم
ناوەدا مهم ننهوە جاشهکان ل تان دەگهڕ ن .ئ ستا که ئ وە لهم ناوە دوور
کهوتوونهوە و ترسيان نهماوە خۆفرۆش زۆر بوون.
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تاريکيی شهو ڕووی خۆی به سهر ههوارە بهرزەدا ک شابوو .ئ مه دەبوو
ما ئاوايی بکهين و ئهم ههموو گهرموگوڕييه به ج ب ين .ههردوو خوشک
بۆمان دەگريان .د نهواييمان دە دانهوە .مندا هکانيان دەگريان بۆمان .
کاک حهمهدەمين دە ی بۆمان پڕ ببوو .به چاوی بهگريانهوە
ههوارەبهرزەمان بهج ه شت ،بهرەو مهکۆی د داری ئاوايی باغچه وەڕێ
کهوتين .چهند سهگ ک که تازە ههستيان کردبوو ئ مه له دێ دەرچووين،
دەستيان کرد به وەڕين ،به م ئ مه له تاريکيی شهودا گوم بووين.
لهشمان تين و ه ز کی ت هاتبوو .کۆ هپشتييهکانمان پڕ بوون له خواردن
و تۆشهی ڕ گا .بۆنی سابوونی بۆنخۆشی لهشمان وەک عهتر کی ئارام
دەپڕژايه سهر ڕ گامان .ههر زوو خۆمان گهياندە بهرزاييهکان و به
ههورازەوە ملی ڕ گامان گرت .چراکانی ههوارەبهرزە له چاوان گوم
بوون .و ت به تهواوی تاريک بوو .مانگ هاوڕ ی شهومان نههاتبووە
ج ژوان.
ههنگاوەکانمان ه ورترکردەوە .گوتی تا باغچه ڕەنگه دوو سهعات کمان پ
بچ  .باشترە وا بچينه ن و دێ که خه ک خهوتبن .له ناو ڕ گا جارجار
وچان کمان دە دا و ،سيگار کيشمان ت دەکرد .کوتم کاکه يهکڕاست دەچينه
ما ه نهسرين؟ گوتی نا! دەچينه ما ه ئاشنايهکم که جيرانيانن .ئهوان دەزانن
من پ وەنديم ههيه له گهڵ نهسرين.
مانگ يهکهم تريفهی خۆی له ئاسۆ دا .ڕووناکی کهوته پ دەشتهکان.
ڕۆيشتنمان خۆشتر بوو .کاکه سمايل کهوتبووە گ ژاوی خهيا هوە .کوتم کاکه
به تهمای نهسرين له گهڵ خۆمان بهرينه دەرێ يان ئهم ئهويندارييهتان ههر
ئاوا دەم ن تهوە؟ گوتی نازانم چۆن دەب  .بۆ خۆشم سهرم ل ماسيوە ،به م
ئهگهر ر ک بکهو ت لهگهڵ خۆمان دەيه نينه دەرێ.
باشه له گهڵ هاوڕ يانی کۆميتهی ناوچه قسهت کردووە سهبارەت بهنهسرين؟
پاش قهدەر ک ب دەنگی گوتی :نا! تهنيا تۆ دەزانی و چهند هاوڕ يهکی
ديکهم.
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ب دەنگی له بهينماندا وەستابوو .زانيم پ ی خۆش نييه لهوە زياتر بيدۆزم.
له بهرزاييهکانی باغچه نزيک بووينهوە .دەنگی سهگوەڕ نهدەهات .ئارامی
به سهر ئاواييدا کشابوو .چرای تاکه تاکهی ما ه کان له دوور ڕا
ترووسکهيان دەهات.
ههنگاوەکانمان ه ورتر کردەوە .گوتی ما ه ئاشناکهم له ن وەڕاستی ئاوايی،
له نزيک کانيی ژنانه .دە ب زور بهوريايی بچينه ن و ئاوايی ،کهس پ مان
نهزان  .به قهراغ چهند ديواری ﻻڕووخاودا ت پهڕين .خۆمان دەخسته
تاريکايی کۆ نهکان .جامانهکانمان له دەموچاومان ها ندبوو.
به کۆ نه باريکهکاندا ت پهڕ بووين .وا ديار بوو دێ له خهو کی شيريندا
شهوگاری پاييزی ت پهڕ دەکرد .خوڕەی ئاوی پلووسکه دارەکهی کانيی دێ
ببووە سهمفوونيای ئهم شهوە ئارامهی گوندی باغچه .بۆ سات ک و ستاين.
کاکه سمايل گوتی ئهمه ما ی کاکه سا هی دۆستمه .لهگهڵ دادە مهنيجی
خ زانی خزمايهتييهکی دوورمان ههيه.
شهوق کی کز له پهنجهرەی ما هکهيانهوە دەڕژايه کۆ نهکه .وا ديار بوو
نهخهوتوون .کاکه سمايل چهند زيپکه بهرد کی له پهنجهرکهيان گرت .ههر
زوو کاک سا ه سهری له پهنجهرەکهوە ک شا دەر و گوتی ک ن برا؟
گوتی :خۆمم کاکه ،سمايلم!
زۆری پ نهچوو دەرگايان کردەوە .بهگهرمی به خ راتنيان کردين .ههر
زوو چايان بۆ ساز کردين .دەست کرا به خهبهرو باسی ه زی پ شمهرگه
و ناوچهکه.
کوڕ و کچه گهورەکهيان له خهو ههستان .مندا ه وەردەکانيان ههر له خهوی
شيريندا بوون .ما ی کاک سا ه زۆر نهدار و ههژار بوون .ئهوانيش سا نه
به خاووخ زانهوە دەچوونه کوورەخانهکانی عهجمستان! وا ديار بوو تازە
له کوورەخانهی "شهبستهر" گهڕابوونهوە .دەنگوباسی کوورەخانه و باسی
ژيان و گوزەرانی کوورەخانهيان بۆ گ ڕاينهوە.
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واديار بوو قووتی زستانيان پهيدا کردبوو .گوتيان وا ديارە له ڕ گای دوور
ڕا هاتوون باشترە بخهون .ئ مهش بهدڵ حهزمان له خهو بوو .ج گايان بۆ
ڕاخستين ،له ديو کی ئهوﻻترەوە ل ی خهوتين .بهيانی درەنگ له خهو
ههستاين .لهشمان به تهواوەتی حهسابووەوە .دادە ز نهب ما ی ئاوەدان ب
خواردن کی خۆشی بۆ ساز کرد بووين .باغچه کهمتر جاش و پاسدار
هاتوچۆيان دەکرد .جارجارە ئهگهر خهبهری پ شمهرگهيان ببيستبايه
دەهاتن.
کاک سمايل ههر شهو ئاگاداری کردن که تهنيا من و کهريم ل رەين ،له گهڵ
کهس باسی مهکهن .ئ مه سبهی شهو دەڕۆين ل رە .کاک سا ه گوتی کارتان
ههيه بۆ شار تا بچم بۆتان ج بهج کهم؟ ديارە زۆرمان سپاس کرد.
پاش خواردنی نانی نيوەڕۆ کاکه سا ه گوتی من سهر کی مزگهوت دە دەم
بۆ ئهوەی خه ک نه ن بۆ ديار نييه ئهمڕۆ .تهنيا خ زانی له گهڵ مندا ه
چووکهکان که له خۆشيی ديداری ئ مه نهدەچوونه دەرێ له ما مابوونهوە.
کاک سمايل سهری قسهی نهسرينی له گهڵ دادە ز نهب کردەوە گوتی
بهشکهم نهسرين بانگ کهيته ئ رە چاوم پ ی بکهو ت .به بيستنی ن وی
نهسرين،دادە ز نهب ڕەنگ کی هينا و برد .قسهی له زاريدا وشک بوو.
چاو کی بڕييه من ،گوتی بۆ کاکه سمايل خهبهرت نييه له نهسرين چيی
بهسهر هاتووە؟ گوتی نا ،چی بووە؟
گوتی :براکانی بيستبوويان نهسرين د ی به تۆوەيه بهخهيا ه ئهم پاييزە ب ته
ن و پ شمهرگهکان .له کوورەخانهی تهور ز له کوڕ کی خه کی بۆکانيان
مارە کرد .نهيانه شت ب تهوە بۆ باغچه.
به بيستنی ئهم قسهيه کاکه سمايل ڕەنگی گۆڕا .چايهکهی بۆ نهخوراوە.
گهرووی گيرا بوو قسهی بۆ نهدەکرا .مژ کی بهه زی له سيگارەکهی دا.
دادە ز نهب گوتی پ م وا بوو خهبهرت ههيه .زۆريش ئاشناو دۆست له
کوورەخانه به نهسرينيان کوتبوو تۆ قهولت داوە له گهڵ کاکه سمايل بڕۆيته
دەرێ ببييه پ شمهرگه .وەک بيستمان زۆر گرياوە و پاڕاوەتهوە به م
بنهمالهکهيان کووتويانه ههر دە ب شوو بکهيت بهم کوڕە دەنا دەتکوژين.
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کاکه سمايل ئارام و قهراری ل هه گيرابوو .من نهمدەزانی چی ب م.
دەمزانی کاکه سمايل هي نهی خۆشهويستی و ژيانی ت کچووە .ههموو
ئاواتهکانی گهنج تيی ت ک ڕووخابوو.
چاوە ڕەشهکانی بڕ بووە کۆ ه پشتييهکهی که دياريکهی نسرينی ت دا بوو،
جار جارەش له پهنجهرە دووکه گرتووەکهی ن و ما ه ساکارەکهی کاکه سا ه
ديروانيه زەردە خووری پاييزی .دەتکوت مهل کی با کراوی ن و قهفهسه که
توانايی فڕينی نهماوە  .قورساييهکی زۆر ،دڵ و دەروونی داگرتبوو.
ب دەنگييهکی بهسام ن و ما ه ڕەش و چکۆﻻنهکهی داگرتبوو .جارجار مژی
له سيگارەکهی دەدا و دەستی به سم ه ڕەشهکانيدا د نا خوارێ.
چاوەڕ ی ئاوابوونی زەردەی خۆری پاييزی دەکرد که ڕۆژ ت پهڕێ و
ما وايی يهکجاری لهو ما ه بکا که به تهمايهکی ديکه ڕووی ت کردبوو .
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