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ھشـــتا دەنگی کۆکینی تۆ ل ســـرمدا ڕایدەکرد و 
قورســـایی ئـــوارە گـــرم و شـــدار و ھتیوەکی 
 جتارانم ب کانم بوو کر شـــانســـکباتان“ لئ”
 شـــت، لھ ج بـــ رانـــم کشـــت. دواتـــر ئھ
نخۆشـــخان بوویت و ک ل کوردستانوە تلفۆنم 
بـــۆ کـــردی، بـــاش نبوویـــت، دواتریش کـــ ئیتر 
نبوویت، ل ئســـتنبۆل بووم و سبینکی دەبا 
چووباموە ستۆکھۆلم. ڕۆژەکیش ھر ئو ڕۆژە بوو 
ک ئســـتنبۆل گرم بوو و بیار بـــوو میتکی 
”نازیم حیکمت“ل مۆســـکۆوە بھنرتوە زدەکی 
 کـــی کوردی باکووردا و لڵ برادەرگخۆی. من ل
دەزگای پخش و بوکردنوەیکی ناوەڕاستی شاردا 
و نزیک لو شـــقام بووین ک بـــ تما بوون ھر 
لووە میتی ”نازیم“ برەو گۆڕستانی نازانم چی و 
برەو کوێ ببردرێ. ئیمایلکی ”نووری“م ھر لوێ 
کردەوە. «باد نیوز» و ھیچی تر. ھڤا کوردەکم 
ب تورکی و لگڵ برادەرەکیدا خریکی باسوخواس 
و سیاست و حیکمت و حکوومت بوو و ب کوردی 
بس پدەکنی. «بادنیـــوز؟ باد.. نی.. وز»؟ من 
لـــ زەینمدا کورانـــ پلم دەکوتا و دەڕۆیشـــتم و 
دەگـــڕام و ن ل واتای ئم دوو پیڤ دەگیشـــتم 
و نـــ دەمزانی تنانت بـــ چ زمانک؟ «ڕزگار!» 
دەستم ھنا. دەستی ”ڕزگار“ لسر شانی برادەرە 
سمبابەکی بوو و ھردووکیان پدەکنین. ڕزگار 
دەســـتمی بینـــی و برەو الم ھـــات و گوتی: «ئم 
کۆنکۆمۆنیســـتمان...» گوتم: «ڕزگار!.. بادنیوز 
یانـــی چـــی؟.. بـــ چ زمانک؟»ورتیکـــی کرد: 
 ،وە: «ئینگلیزییوەکانی ڕەوییبادنیوز؟» بزەی ل»
بۆ دەپرسی؟» گوتم: «دەکرێ تلفۆنک بکم؟ بۆ 
تاران!...»تلفۆنـــم بۆ نـــووری و چند برادەرکی 
تـــر کرد و ھیچ کام ل تلفۆنکان وەمیان نبوو. 
 مزانی دەبمتوانی و نکم کـــرد نرچییپاشـــان ھ
 کوردی دەبـــا بمگوتبا ب ؟ بکـــ م و بچـــی ب
ڕزگار، کـــ تۆ کـــ بوویت و ئویش بـــ تورکی و 
ب برادەرەکـــی گوتبا ک من چیم گوتووە و منیش 
ســـرلنوێ ب کـــوردی و بـــ ڕزگارم گوتبا ک تۆ 
چییکانت چۆن نووســـیون و ئویش ب برادەرەکی 
 ،شنم چی لرزان بوو قســـتورکی.. نا! ھ و ب
دایکـــم گوتنی؛ لـــو کاتدا. پاشـــان ک ھتک 
 نۆپی داڕامو گکاندا داگکۆن پلیکان ک بتھ
تسک و تاریکک کوژایوە و ھبوو و کوژایوە و 
پلیکانکان ب دەوری شـــوورەیکی باریک و ڕەشدا 
ڕووەو خوارەوە پچیان خوارد و دەتگوت قت تواو 
نابن؛ تواو ندەبوون. نازانم بۆچی پچم خواردەوە 
و کوتم نو ھمان ئوارە گرم و شدار و ھتیوە 
 ن بمن و حوســـ وە ککباتان“ـی ”ئکـــگۆرین
تمـــا بووین بۆین و تۆیش ب بیانووی بڕکردنمان 
و لوەش گرنگتر، جگرەکشان، ھاتبوویت دەرەوە. 
جگرەمان ھر لـــوێ و لبر دەرکی ماکتان، 

داگیرساند و قس قســـی ڕاکشا و ئمی گیاندە 
شـــقام درژەکی پشت ماکتان. تۆیش، لڕ و 
الواز و باریک و ب ھمان کراس ختختییکتوە 
 نجپ پیلی ڕاستمت ب (دەھاتجاران زۆرت ل ک)
بھزەکانـــت گرتبـــوو و جگرە لـــ دوای جگرە، 
قســـت ل قســـدا دەکرد. چندە قســـت پ بوو 
تۆ لو ئوارەیدا؟ ئویش بۆ من ک ســـرم ســـوڕ 
مابوو لم ترزەت و ھـــر ک ئاوڕم لت دەدایوە، 
قایشـــی پانتۆلکتم دەبینی ک دەتگوت ب دەوری 
کمرتـــوە ھپچرابوو. «چندە زوو، ھندە الواز 
بووبوویت، تۆ؟...» بیرم دەکردەوە و تۆیش لووتبرز 
و تکشـــکاو، ل زەمان و زەمان و زمان و گانوە 
و نووســـین و بیستۆک شاردراوەکانی نو دیوارەکان 
و تلفۆن ھـــارەکان و زەندەقچوون ل دەرچوون و 
دکوتی دەرنچـــوون و کۆبوونوە و تنیابوون و 
ڕفاندنی مرۆکان دەدوایت و:«قت ل مژوودا ونی 
نبووە!»پاشـــان ھناس ل ســـینگتدا بوو ب گرێ 
و ل قورگتوە ھکشـــا: «خـــۆ پلتان نیی؟» 
نمانبـــوو. نیگرانـــی تۆ بووین. «تـــۆ جگرەیک 

داگیرسن!» گوتم: «تۆ ئاخر...» دەرفتت ندام: 
«بس قومکی لدەدەم. پکوە دەیکشـــین.. ئم 
شـــتان.. ب. دەب ســـرلبریان بنووسرنوە. 
ئـــم تاریکیی دەب تۆمار بکـــرێ. دەب نھاتووان 
ل داھاتوودا بزانن چیمان ب سر ھاتووە.. ترسناک 
بوو. تۆ بیری ل بکرەوە! دوای خنکاندن و فدانی 
میتی فنکس ل ژر پردەکی نازانم کوێ و پاش 
دۆزینوەی میتکی و ناژتنی ل فن گۆڕستاندا، 
شـــودرەنگانک تلفۆنی ماکیان لدەدرێ...» 
 موویـــان لرزانـــد و: «ھکانتی لکۆکیـــن شـــان
 کفۆنلی تکنودا بـــوون. کوڕە شازدەســـاخ
 :ک دەپرســـلـــۆ؟.. دەنگی کابرایدەگرێ: ھھ
 ک .نباوکتی کوشتووە؟ خۆیشی ناناس دەزانی ک
 :بۆ نموون ،؟ دەی دەپرسک کوڕە لند جارچ
حسن، یان حوســـن. گرنگ نیی. ئستا دەزانی 
ک باوکتی کوشتووە؟ کوڕە دە: نا. دەنگی کابرا 

دە: فیلمی ڕورەســـمی ناژتنکی باوکتان ھی؟ 
ھیانبـــوو. دەـــ: بۆ بیھن و دانیشـــ ب وردی 
سیری بک. ل کۆتایی فیلمکدا و ڕک لو شونی 
 تک دن، پیاوردا دەکســـی بریکن خۆخ کـــ
نو کادری کامراکوە ک تنیا پشـــتی دەبیندرێ. 
قمسیکی ڕەشی لبرە و دووجاریش دادتوە 
 دەکا...» پیلی ڕاستمت ب و گۆڕەکیری نو ســـ
پنجـــ ڕەق و الوازەکانت گرت و ســـرم ھبی: 
چق وەســـتابوویت، وەکو قمک: «دەنگی کابرا 
 کفۆنلســـتا تمنم. ئ ،ســـو کتی: ئگوتووی
دابخ و بۆ فیلمک بن و ســـیری بک!» پاشان 
بس جگرەت کشا و ھیچت نگوت و من و حوسن 
ل بدەنگییکی تۆدا سبر سبر ھنگاومان ھنا 
و ئوارەیش شـــدارتر و تاریکتـــر و ھتیوتر بووبوو 
و ئســـتا گیشتین شـــوورە چیمنتۆییکی پشت 
گڕەککتان ک ئودیوی شـــقامکی سرەکی بوو 
و پـــ بوو ل ھراوزەنای تپڕینـــی ئوتومبلکان. 
«جگرەیک داناگیرسنی؟» گڕاینوە، ب ھمان 
ڕگـــدا ک ڕۆیشـــتبووین و گوتم: «تـــۆ ئاخر...» 

گوتـــت: « تاوـــک دواتـــر، ســـرلنوێ تلفۆن 
 کفۆنلوە. کوڕە دیســـان بیســـتۆکی تدەکاتـــ
ھدەگرێ. کابرا دەپرســـ: بینیت؟ ئو کســـت 
بینی ک قمســـیکی ڕەشی لبرە و دووجاریش 
دادتوە و ســـیری نو گۆڕەکیـــدەکا؟ ئوە منم. 
 مدایملی باوکت و خنکاندم و ف تم خســـتمن پ
ژر پردەکوە. ئســـتا بۆ، دایکـــت ب ئاگا بن و 
 شا و کرەت کپاشان دیســـان جگ «...ی بپ
مـــژت لی دەدا، گۆنا ھر ل نـــاکاو داچکاوەکانت 
 ..مانوە: «ئکانت نارنجـــی دەچوونخو بـــرۆ ت
ب.. ئمان ھـــر ھموویان دەب تۆمار بکرن.. 
دەب پاژ ب پاژ بنووســـرنوە.. ل داھاتوودا...» 
ئستا گیشتبووم گۆڕەپانکی گورە ک پیکری 
 ت و ڕووگـــرژ و قاوەیـــی لگـــتاتـــورک“ کئ”
ناوەڕاســـتیدا، دانرابوو و ل شقامکی برامبری 
دەڕوانـــی. جگـــرە لـــ دوای جگرە و ب شـــون 

 یشـــتمگ تاتورکدا ڕۆیشـــتم. کی ئکڕووگرژیی
چوارڕی دووھم، یان سھم، دەنگی ھلیکۆپترک 
ھات و ھراوزەنای خکک برزتر بووەوە و پۆلک 
کۆتری ســـپی، ھر لـــ ناکاو ل ئاســـمانی گرم و 
شیندا خوالنوە. ئوتومبلکی ڕەش، ھدی ھدی و 
 دا ھاتککش ئاپۆڕەی خپ ر خۆرەتاو و ببل
پشوە. تابووتک ل ئای تورکییدا وەرپچرابوو و 
لسر بانی ئوتومبلک بوو. لسر تابووتکیش، 
چند تاجکی گویـــن و ونیکی ”نازیم“ ب قژی 
 ـــک بوە داندرابـــوو. کچکـــی کۆنـــڕەش و بزەی
کراســـکی سپی و تنوورەیکی سوورمییوە ھات؛ 
ســـوەتیک گوی سووری پبوو و دەگیشت ھر 
 کی بیندگۆ شتدەست. ب کی دەدایک گوسک
تورکی گوت و ئاپۆڕەی خک ھمان شـــتیان کردە 
 ڕاوەشـــاند. ک کرەو تابووتکانیان بھاوار و گو
 نکی گوت و من تشـــت م وەرگرت، کچکـــگو
سرکم بۆی لقاند و شان ب شانی خک و بدوای 
تابووتکدا ڕۆیشتم، ک دەخزا و دەڕۆیشت. پاشان 
ئوتومبـــل و خککـــ پچیان کـــردەوە ھمان ال 
کـــ ڕووگرژییکی ئتاتـــورک، کگت و قاوەیی 
لـــ کۆتاییکیدا وەســـتابوو. منیش لـــ نوان ئو 
 یشتمگ موو دەســـت و ھاوارەدا ڕۆیشـــتم و کھ
ڕووگرژییکی ئتاتورک، دەنگی خک پل ب پل 
ڕۆیشـــت و پل ب پل دەنگی دایوە و من ھیچک 
لـــو دەنگ و ھاوارە کـــ ب تورکی بـــوون، حای 
ندەبووم و تن و ب تنیا دەڕۆیشـــتم و ب فارسی 
بیـــرم ل ڕۆیشـــتنی تۆ دەکردەوە و بـــ کوردییش: 
 دا و برمتـــاوە گو ھگریـــان پیلی گرتبووم و ل

گوکی سوورەوە دەیبردم. 

ئاغای گوشیری!

تابووت ل� تابووتدا
(ب� دەي�مين سا�وەگ�ڕی ک�چی 

هوش�نگ گو�شيری)
بڕۆژ ئاکرەیی

 من ھیچک لو دەنگ 
و ھاوارە ک ب تورکی 
بوون، حای ندەبووم و 
تن و ب تنیا دەڕۆیشتم 
 فارسی بیرم ل و ب
ڕۆیشتنی تۆ دەکردەوە و 
ب کوردییش: گریان پیلی 
گرتبووم و لو ھتاوە 
گرمدا و ب گوکی 
سوورەوە دەیبردم. 

ھوشنگ گوشیری

بڕۆژ ئاكرەیی ـــ ھوشنگ گوشیری


