
1 

 

 خانمە گۆرانیبێژ نەسرین!

 خوسرەوجاف

كابارەی ژێر ساختمانی ئۆفیسەكەم ناوەناوە گۆرانیبێژێكی بەناوبانكی بهێنیابایە بۆ بەرنامە 
ئەنجامدان، تەلیفۆنی بۆ دەكردم. نەسرین لە ناوەندی هونەریدا تازە ناووباوی زۆری بەدەسهێنا 

ی بوو و هەڵكشابووە سەرێ. زۆربەی گۆڤار و ڕۆژنامەكان باسیان لێوە دەكرد. بەڕاستی شەوان
تارانی سەردەمی شاهـ جێگە و پێگەی خۆی هەبوو، نەك لە ئێراندا بە تەنها بەڵكوو لە تەواوی 
جیهاندا. بەندە بۆ كارێك یان گەشتێك بڕۆیشتمایە بۆ ئەورووپا خواخوام بوو كەی بگەڕێمەوە 
بۆ تاران. تەلیفۆنم بۆ برادەرێكم كرد گەلێك شۆخ و گاڵتەچی و قسەخۆش بوو، وتم: من 

دەڕۆم بۆ "مەهتاب" كابارەكە ناوی "مەهتاب" بوو، هەركات بڕۆیشتمایە بۆ مەهتاب ئەمشەو 
 لەسەر مێزێكی تۆزێك كەناری پێشەوە دادەنیشتم. 

ە هەوارگەی هونەرمەندان ناوباوی دەركردبوو، خانمی هاتن، ئەو كابارەیە زۆرتر ببێژەن و 
ە. دەی ئیتر بەزم و بەرنامە ڕێگەیان بە الت و چەقووكێش و گۆبەنگێڕ نەدەدا بێنە ژوورەو

دەستی پێ كردبوو. نەسرینی دەنگخۆش و شۆخوشەنگ و كەمەرباریكی جوان ئەدا و ئەتوار، 
كۆڵە نامەیەكم بۆ نووسی، تیادا نووسی بووم پێم ئەو شەوە بەزمێكی سەركەوتووی هەبوو، 

استی خۆشە ئەسپێكی بە ڕەگەزت پێشكەیش بكەم، كە نامەكەی خوێندەوە هیچی نەوت. بەڕ
پێی ناڕەحەت بووم، كە دەڕواتەوە بۆ ئۆفیسی بە كابرای خاوەن كابارە دەڵێت: سەیركە 

؟ خاوەن كابارە كە ناوی من دەبینێ، دەڵێت ئەی سەرخۆش چی بۆ نووسی وەمكابرایەكی 
 چیت وت؟

 وەاڵ هەر وەاڵمیم نەدایەوە! -
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دا بە تۆ دوو سەت كوڕە! ئەو كابرایە گاڵتەی لەگەڵتا نەكردووە، ئەو ئەسپیەی ئەو دەی -
 هەزار تمەن قیمەتیەتی...

زۆری نەكێشا میهردادی خاوەن كابارە و نەسرین هاتنە سەر مێزەكەم، گرنگیم بە نەسرین 
)ئەسپ و خانمە نەدا، دەكۆشا هەڵوێستی خۆی ڕۆشن بكاتەوە، حەق بە نەسرین بوو

 ی بێتام بێت.هونەرمەند و سەرخۆشی" بە یەكەوە ناخۆن و هەر دەبێ ئەوە گاڵتەجارییەك
ۆخ بوویەوەو مێردەكەی نەسرین "تەرانە شەوە ئاشنایی نێوان من و نەسرین تدەی لەو 

 سەرا" بوو، یانی شاعیرێك شیعر بۆ گۆرانبێژان بنووسێتەوە.
گۆڤاری " جوانان" گۆڤارێكی بەناوبانگی ئەو حەلەی بوو، هەشت الپەڕەیەكی بۆ ناوەندی 

وەوە لە سیرەوە دەینووسی تا پیاز. یەك لە برادەرانم هونەرمەندان تەرخان كردبوو، لەم ڕو
 تەلیفۆنی كرد و بە پێكەنینەوە وتی: 

بنێرە گۆڤاری جوانانت بۆ بهێنن، یەك پەڕەونیوی تیادا نووسراوە، واڵخیش دەزانی ئەو  -
كابرا تۆیت، نووسەر ناوی تۆی نەبردووە بەاڵم حەیە عەالسەاڵتە ئەوە خوسرەو جافە، بە 

بۆ هێنام، خوێندمەوە،  لەو تەلیفۆنەی نیگەران بووم، ناردم گۆڤاری جوانانیانهەقیقەت زۆر 
دەكرد، ئەو دۆستەم بە وردی باسی من و نەسرینی كردبوو. بێ ئەوەی  ئەو گۆڤارە ڕاستی 

 ناوم بهێنێ نووسی بووی: 
ئەوە ماوەیەكە خانزادەیەكی كورد تا خوا حەز بكات خۆشتیپ و شیكپۆش زۆرتر لە 

كانی میتالۆژی یۆنان دەچێت، بەسەر ئەوەیشدا تەالرساز و هونەرمەند و خوداوەندە
شاعیریشە، جگە لە ئەوەیش دەوڵەمەند و بەخشندەیشە، جوانترین ئوتۆمبێلی ناو تاران 
هی ئەوە. ئەو كەسە بووەتە مایەی جیابوونەوەی نێوان خانم نەسرینی هونەرمەند و ئاغای 

 )؟( تەرانە سەرا.
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كابرایە دەستی خستبووە سەر ژیانی تایبەتی من، با ڕاستگۆبم، من  گڕم تێبەربوو، ئەم
نەبوومە هۆكاری جیابوونەوەی نێوان نەسرین و مێردەكەی، لەپێش ئاشنایی مندا ناكۆكیی 

 زۆریان لەنێواندا هەبوو، لە ماڵەكەی خۆیاندا ئەو دەم من ناسیم، جیاواز دەژیان! 
رەی ئەو كەسەم بەدەستهێنا كە ئەم بابەتەی دەی تەلیفۆنم بۆ گۆڤاری جوانان كرد و ژما

 نووسیبوو، تەلیفۆنم بۆ كرد:
 تۆ فاڵنی؟ -
 بەڵێ ئەوم! -
 منیش كوڕی "ئەپولوو"ی خواوەندی یۆنانییەكانم! -
 ، دەخوازم هەمیشە سەالمەت بیت.تئاغای موهەندیس چۆنی باشی -
پێكەوە  ئاغای )؟( دەمەوێ بۆ نانخواردنی نیوەڕۆ بێی بۆ ڕستۆرانتی " چاتانۆگا" تا -

نانبخۆین، كاتژمێر دوو من لەوێم. سەری كات هات و دانیشت، ئەو خۆی نابووەوە پارەیەكی 
 مۆڵم وەك خاوە لێ بسێنێت.

بێ یەكودوو پێم ڕاگەیاند: تۆ شەڕت بە پارە سەندووە، گەورەترین گرفتاریت لە ژیاندا بۆ 
ەكاندا بنووسم ۆژنامخۆت دروست كردووە، ئاخر هەی فاڵن فاڵنلێكراو، من لە یەكێك لە ڕ

 "ی نوێدا تۆی بووە، الت خۆشە؟دایكت لە "شەهری
ئەو خوای بانی سەرە شاهیدە خۆت خۆت نەخەیتە درۆوە،  -گوێم لێبگرە چیت پێ دەڵێم:

كردەوە  ەی پێشوودا باڵوماننەنووسی ئەو زانیارانەی دەربارەی خانزادە كوردەكە لە ژمار
رچەی گەورەت یەكێك لە ە، گاڵ دەدەم پاەست و درۆیبلە بنەماوە هەر هەمووی هەڵ

گوێكانت بێت، كابرا ڕەنگی بووبووە زەردەچوو، لە ترسا دەلەرزی دە هەڵسە خوێڕی 
 توولەسەگ! هەفتەی داهاتوو مۆڵەتە تا بزانم لە جەواناندا تۆی دایك وەها چی دەنووسیت!

نۆگا" چوار پێنجار لەسەر یەكەوە وتی: " چەشم، چەشم، چەشم" بەپەلە لە "چاتا
 وەدەرچوو، چاوەڕوانی "جوانان"م دەكرد. 
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 لە نەسرینم پرسی، جەوانان ئەم زانیاریانەی لە كوێ وەدەست كەوتووە؟
چاوساغیان هەیە و گۆڤارەكە پارە و پوولیان  داوتی: ئەوانە لە تەواوی كابارە و ڕستۆرانەكان

 پێ دەدات بۆ ئەو زانیارییانەی دەیڵێن. 
، كاتێك من و تۆ یەكترمان ناسی تۆ  لە " ؟" جیابووبوویتەوە، باشە خۆ ئەمە درۆیش دەكەن -

 من هۆكار نەبوومە. 
 ئیتر ئەوە كار و پیشەیانە، دەیانەوێت شتەكانیان سەرەنجڕاكێشتر بێت. -

نەسرین مەوزووعەكەی زۆر ال گرنگ نەبوو، بە پێچەوانەوە ئەوەی بە ریكالم و بەنوباوی 
 زانیاریانەت پێ نەداوە؟ بۆخۆی دەزانی، بۆیە پێم وت: خۆتۆ ئەو

 هەزار و دوو سوێندی خوارد! 
دەی لە ژمارەی داهاتووی " جوانان" ئەوی من وتبووم، لەو باشتری نووسی بوو، تەلیفۆنی 

 بۆم كرد و وتی:
 خۆ ئێستا لێم ڕازیت، خوێندتەوە؟

وتم: كوڕی باش لە من گەڕێ، ئەگەر تۆ شەڕ بە پارە دەسێنی هۆشیاربە من كڕیاری باشم، 
 نەك جارێكی تر گوی وا بخۆیت!

 ئیدی سێ چوار ساڵێك بەسەر ئەم ڕووداوەیدا گوزەشت.
هەرایە، شا ڕووخاوە، ساالرجافی ئامۆزام ئیعدام كراوە، ماڵەكەم تااڵن كراوە، ئێمەی جاف 

 وەكوو بنەماڵەی  بەرمەكی و جەبەڕووتی هاڕوون ڕەشیدمان لێهاتووە. 
ی مانگێك بوو لە شارۆچكەی كەرەج دا دەژیام، تەڕ و وشك بە یەكەوە دەسووتا. نزیكە

لە ماڵی باوكم بۆ مەبادا لەوێ دەژیام، بەرنامەم دابوو بگەڕێمەوە بۆ عێراق، تەلیفۆنی ماڵی 
 باوكم لێی دا و وتیان: 
 كابرایەكە تۆی دەوێت:

 فەرموو... -
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 دەمناسیت. -
 خۆ لە تەلەفزیۆندا نیت، نەخێر ناتناسم! -

 دەبێت. می وا پێت وت پارچەی گەورەم گوێوتی: من فاڵنەكەسم، ئەوكەسە
 فەرموو بڵێ؟ -
 بیڵێم؟  -
 بەڵێ بیڵێ! -
ئیتیالعات  ڕۆژنامەی دە گوێم لێگرە چی دەڵێم، ئەوە كچێكی منداڵی هەژدە ساڵی هاتووە بۆ -

 و دەڵێت: خوسرەوجاف تەجاوزی پێكردووم، چی دەڵێیت؟
ن بكە، بزانە بە گولـلە لێ بسێنی، ئەگەر تۆ پیاوی جێگەیەكم بۆ نیشا تۆ دەتەوێ خاوەم -

 ناتكەمە بێژینگ! 
 كابرا بێدەنگ بوو.

 وتم: جووجەڵە بۆ بێدەنگیت؟
 هەروا!  -
 باشە، ئەگەر نەهاتم نە پیاوم و نە كوڕی پیاوبوومە!  -

 وتی: 
 وەدەری نێم؟ 

 نانا، وەدەری مەنێ و ئەگەر مەردی لەگەڵ خۆتا بیهێنە؟ -
، ڕووبەڕوویان دەبوومەوە، ئەوەیشم كراەدێزاربووبووم، گاڵتەم لەگەڵدا نەمن لە ژیانم ب

 دەزانی ئەوە تەنها بۆ خاوە سەندنە و بەس، تەلیفۆنەكەی داخست.
دوای دوو ڕووۆژ بەرەو شاری سەقز كەوتمە ڕێ، ئێوارە درەنگ لە سنووری ئێران وەدەر 

 هاتم، ئێمە سێ كەس بووین، من و خێزانم و تاكە كچەكەم. 
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ا نازانم و چەكم پێ نییە، لە دەوڵەتی عێراقیش قاچاخم، شەو تاریكە و كوێرە ڕێگایە، ڕێگ
 یانی لە ئاسماندا ئەستێرەم نەماوە.

بە بەیانیدا دێیەك لە دوورەوە دیار بوو، ڕۆیشتم بۆی، دەركەوت دێیەكە سەرتاسەری 
عەشیرەتی جافن، خواهەڵناگرێ وەك وابێت لە ئاسمان كەوتوومەتە خوارەوە، ئیدی 

 رگایەك دەبەستێت و چەندان دەرگای تریش دەكاتەوە.هەمیشە وابووە، خودا دە
 

 


