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 ئاسنگەر
 خوسرەوجاف

لە شاری بەغدا لە ئۆفیسەكەمدا بووم، سكرتێرەكەم هات و وتی: كابرایەك هاتووە دەڵێت من 
 ئاسنگەرم و بێگومان كاكی موهەندیس كاری بە من هەیە. 

 سێك نیم. لە یەكم دایەوە هیچ بە تەمای ئاوها كە

 ئاسنگەرە كەوتە خۆ هەڵكێشان و منوتم: با بێتە ژوورەوە، كابرا كە هات ئەوی لێی نەدەچوو، 
 منم، كەوا كاری هونەری ئاسنگەری زۆر كردووە كارەكانیش یەكپارچە هونەرییە. 

ئەلبوومێكی دابووە بندەستی و بە فیزەوە خستییە سەر مێزەكەم و وتی: تكایە سەیری كارەكانم 
ئەلبوومم هەڵدایەوە، لە وێنەی یەكمدا سیاجێكی بیمارستانێك بوو، كە وردبوومەوە،  بكە!

 و ئاسنگەرەكەیشم دەناسی. سیاجەكەم ناسی كەوا دیزاینی تەالرسازێكی هاوڕێی خۆم 

هەمیان دەرگای ماڵەكەی خۆم بوو، هیچم نەدا لە ڕووی و ەی وێنەی دووهەم و سێهەمم دی، سێد
 فرە ال جوانە،دەتوانی یەكێكی وام بۆ بكەیت؟ وتم: ئەم دەرگا ئاسنەم

 وتی: زۆر ئاسانە!

 وتم: دەتوانم لە نزیكەوە بیبینم؟

 وتی: دەتوانێ، بەاڵم نەختێك دوورە. 

 وتم: قەیناكە هەرچەند دوور بێت مەڕاقمە لە نزیكەوە بیبینم. 

 لە زەنگی ماڵەكە؟ نابێ بدەینوە ر لە ناو شەقامەكەوتی تكا دەكەم مەگە

 چاو بكەوە پێشم منیش لە دواتەوە دێم.بەسەر -
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ئەوەیشم نەدا لە بەسەر ئاسەنگەرەوە نییە و من هەر دەست و پەنجەكانیم بینی زانیم فڕی 
 ڕووی... 

دەی ئەو كابرایە لە پێشەوە دەڕواو و وردە وردە كابرا لە ماڵی خۆمەوە نزیكتر دەبوویەوە تا 
رگەی ماڵمان ئاواڵەیە، یەكڕاست خۆم كردە گەیشتە الی ماڵی من و ڕاوەستا، منیش كە دیم دە

ماڵدا . كابرا هەروا ئەلبووم بەدەست هەروا واقی وڕمابوو لە ماڵ هاتمە دەرەوە، نیوەڕۆ بوو 
 وتم: نافەرمووی نانمان لەگەڵدا بخۆیت؟

 كابرا لە شەرمدا زەرد هەڵگڕا و عەرەقی شەرم كەوتە ناو جەبینینەوە.

بەاڵم من كە دەست و پلتم دی زانیم ئاسنگەر نیت، بەاڵم  وتم: گوێ مەدەرێ ئەمە ماڵی منە،
 نەمدا لە ڕووت. 

 كابرا كەوتە پرتە پرت و بە دەنگێكی لەرزۆكەوە 

وتی: كاكە من ئاسنگەر نیم و كار بۆ ئەم ئاسنگەرەی دەدۆزمەوە و پارەیەكی باشم دەداتێ، 
 وال.ناریشم بداتێ كاری لەگەڵدا ناكەم، بۆ لەمەوەاڵهی ڕۆژێ هەزار دی

 وتم: نانم لەگەڵدا ناخۆیت؟

 وتی: مامۆستا ژەقنەبووت بخۆم باشترە... 

هەر لەم بابەتە حیكایەتێكی ترم بەسەردا هاتووە، یەكێك لە هاوڕێكانم شەونشینییەكی 
ڕێكخستبوو وركی گرد ئیال و بیال هەر دەبێ هەر دەبێ لەو بەزمەیدا بەشدار بم، بەهەر حاڵ 

بەاڵم درەنگانێك نزیكەی سی چل كەسێك دەبوون، پێكی د، بە دوودڵییەوە بەشداریم كر
خواردبوویەوە، من كە گەیشتم سەریان گەرم بووبوو هەر كۆمەڵە و پێكەوە بوون،  یاندووهەم

زۆریانم نەدەناسی، خانەخوێكەم ویستی لەگەڵ نەناسراوەكاندا ئاشنام كات، نەچوومە ژێر 
 بێت شەوگار درێژە، یەكتر دەناسین.داواكەی و وتم: هەر كەس هەوەسی ناسینێ منی هە
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دوای ماوەیەك یەكێك لە ناسیارەكانم هاتە الماوە و دوای چاكوچۆنی ئاماژەی بۆ كەسێك كرد 
 و وتی: ئەو پیاوەی دەناسی؟

 وردبوومەوە و ڕوانیم نایناسم بۆیە وتم: نەخێر نەمدیوە و نایناسم. 

 وتی: هەروا!

 وتم: تێمگەیەنە مەوزووع چییە؟

 لە شریخەی پێكەنین و كەنینی نەبڕیەوە و خەریك دەبوو تووڕە دەبووم، كابرا وتی: كابرا دای

با بۆت بگێڕمەوە: لە ئێوارەوە ئەو كابرای وا ئاماژەم بۆ كرد فشە و فیشاڵی نەك هەر من، 
زۆر كەسی هەڵئاوساندووە، ئیتر چی دەكا و چی هەیە و ئەوندە سەری قاڵە بە فەالكەت 

 ەعاتێك لێرا بێت...پەڕژاویەتی یەك دوو س

لەوانە گوزەشتە دەیوت خانوویەكم كردووە، خوسرەوجاف تەالرسازی ناسراو دیزاینەكەی بۆ 
 بۆ نەخشەكێشان و چاودێری ئەنجامدانی دوو سەدو پەنجا هەزار دۆالرم پێداوە... كردووم، 

 

 

 

 

 ئەوەسا جەنابت نایناسیت؟

 ێنێ بۆ الم...گەڕێ نەكا لە پڕێك بیهخۆ وەاڵ نایناسم، بەاڵم لێی -

دۆستەكەم هەڵسا و ڕۆیشتەوە بۆ الی دۆستانی و كابرای فشەكەر دوای ئەوەی چاوم لێ بوو 
 كابرا بۆی دەرچوو. 
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، هەر هەموو دەناسی ە دەرەوە، ئەو كۆمەڵە هاتن بۆ الم دوان سیانێكیانمەكە ڕۆیشتیلە میوانی
ووەكەت چەندی كێشاوە تا پێكەنین، تمەز كابرای دۆستی من بە كابرای فشەكەر دەڵێت: خان

 تەواو بووە؟

ئافەرین موهەندیس هەر موهەندیسی تر بووایە، بە سێ ساڵ تەواوی یەك ساڵ، وتبووی: 
 دەكرد.

 كەواتە یەك ساڵ لەگەڵ خوسرەوجافدا سەرگەرم بوونە. -
 بێگومان، تا خوا حەز بكات بەزم ئارایە. -

 نی دایە... وتم: باشە خۆ ئەوە خوسرەوجافە  لەگەڵ دووان لە هاوڕێكا

 ئەمەم وت، كابرا تێكچوو و وتی: بە یارمەتیان دەڕۆم بۆ تەوالیت و ڕۆیشت و نەگەڕایەوە.


