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چەند دێڕێکی وەرگێڕ
نــاوی ڕاســتەقینەی ڕۆماننــووس حســێن ســجادی قائــم مقامــی
فراهانییــە و نــاوی خــوازراوی نووسینیشــی قــادر عەبدولاڵیــە.
قــادر عەبدولــا لــە  1954/12/12لــە ئــەراک ،لــە ئێــران لەدایــک
بــووە .نووســەر لــە خانەوادەیەکــی دینــدار گــەورە بــووە .باوکــی
کابرایەکــی کــەڕوالڵ بــووە ،وەســتایەکی مافوورچــن بــووە .هــەر
ئــەم کەمئەندامییــەی باوکــی کاری کردۆتــە ســەر تافــی الوێتیــی
ئــەو ،بــە شــێوەیەک ســااڵنێکی ناخۆشــی هەبــووە .لــە ١٩٧٧یشــدا
خوێندنــی سروشتناســی لــە زانکــۆی تــاران تــەواو دەکا.
هــەر لــەو ڕۆژگارەوە دەچێتــە ڕیــزی گروپێکــی چــەپ بــە
نــاوی چریکهــای فیدائــی خلــق و دژی ڕژێمــی شــا دەوەســتێتەوە،
دوای ڕووخانــی ڕژێــم و هاتنــی شۆڕشــی ئیســامیش هــەر
دەبێتــە چاالکوانێکــی بەرهەڵســتکار.
نووســەر هــەر لــە ســەردەمی زانســتگەوە نووســینی
سیاســییانە بــە قاچــاخ بــاو دەکاتــەوە ،نووســینەکانی لەدۆخــی
ژێرزەمینیــدا ڕەواج پەیــدا دەکــەن.
یەکەمیــن داســتانی خــۆی بــە کــورد دەســت پــێ دەکا ،بە ناوی
کردهــا چــە میگوینــد؟ بــاو دەکاتــەوە .ئیــدی لــە باڵوکردنــەوەی
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کتێبەکــەی ،پــرس و چیرۆکــی ناوگۆڕینەکەشــی دێتــە گــۆڕێ.
نووســەر وەک لە زۆر چاوپێکەوتنەکانیدا ڕوونی کردۆتەوە،
دوو هاوبیــری چەپــی کــوردی دەبــن ،یەکێکیــان بــە نــاوی قــادر
لــە ڕشــتەی پزیشــکی و ئــەوی دیکــەش بــە نــاوی عەبدولــا کــە
ئەندازیــاری تەالرســازی لــە تــاران دەخوێنــن .لەبــەر بیروبــاوەڕ
و چاالکییــەکان ،یەکــێ لــە برادەرەکانــی بــە دەســتی ڕژێمــی
شــا و ئــەوی دیکــەش بــە دەســتی ڕژێمــی ئایەتولــا لەســێدارە
دەدرێــن .کاتێکیــش کتێبەکــەی دەنووســێ ،هیــچ وەشــانخانەیەک
ئامــادە نییــە بــە نــاوی ڕاســتەقینەی خــۆی بــاو بکاتــەوە .بۆیــە
دەبــێ ناوێکــی خــوازراو دابنــێ ،ئەویــش ســڵی لــێ ناکاتــەوە،
نــاوی یەکەمــی هــەردوو برادەرەکانــی دەکاتــە نــاو و پاشــناوی
خــۆی ،ئیــدی لــەو کاتــەوە واتــە لــە کاتــی لەچاپدانــی کتێبەکــەی لــە
1980ەوە نــاوی دەبێتــە قــادر عەبدولــا.
قادر عەبدولاڵ بەناچاری لەبەر کاری سیاسی واڵت جێ دێڵی
و لــە  ١٩٨٨لــە هۆڵەنــدا دەگیرســێتەوە .لەوێــش ماندوونەناســانە
خــۆی خەریکــی زمانــی هۆڵەنــدی دەکا ،تــا دەتوانــێ نــەوەک هــەر
بــڕی پــێ بشــکێنێ ،بەڵکــو پێشــی بنووســێ ،لەدواییشــدا شــاکاری
نایابــی وەک ڕۆمانــی خانووەکــەی مزگەوتێیــــی پــێ بنووســێ،
کــە لــە 2007ەوە بــە یەکــێ لــە دەیەمیــن ڕۆمانــە هــەرە باشــەکانی
هۆڵەنــدا دانــدراوە.
قــادر عەبدولــا تــا ئێســتا بیســت کتێبــی بــە زمانــی هۆڵەنــدی
نووســیون .کتێبەکانیشــی چیــرۆک ،ڕۆمــان و لێکۆڵینــەوەی
سیاســی بــوون .ئــەو لــە زمــان ئەوەنــدە توانادار دەبــێ ،قورئانیش
وەر دەگێڕیتــە ســەر زمانــی هۆڵەنــدی.
لــە ڕێگــەی کتێبەکانــی تــا ئێســتا لــە هۆڵەنــدا و ئەوڕوپــادا
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یــازدە جــار پاداشــت کــراوە.
کتێبەکانــی قــادر عەبدولــا بــە بیســتوحەوت زمانــی زینــدووی
جیهــان وەر گێــڕدراون لەوانــە؛ ئینگلیــزی ،ئەڵمانــی ،ســوئێدی،
فەرەنســی ،دانیمارکــی ،چینــی ،عیبری ،عەرەبــی ،یۆنانی ،تورکی...
وا منیــش لێــرە بەکــوردی دەیخەمــە بەردەســتی خوێنــەری کــورد،
هیــوادارم کەلێنــی خــۆی لەســەر ڕەفــەی ڕۆمــان لــە کتێبخانــەی
کوردیــدا بگــرێ.
نووســەر ئــەم ڕۆمانــەی لــە ســاڵی ٢٠٠٠دا بــاو کردۆتــەوە،
ڕۆمانێکــە کــە پاشــخانێکی ژیاننامــە و یادەوریــی خۆشــی تێــدا
ڕەنــگ دەداتــەوە ،هــەر بۆیەشــە لــەو نامەیــەی بــۆ منــی نــاردووە،
بــە کتێبــە خۆشەویســتەکەی نــاوی دەهێنــێ.
ئــەوەی لەبــارەی ئــەم ڕۆمانــەوە بــاس بکــرێ ،قاییلنامــەی
خــودی نووســەرەکەیە .لــە ڕاســتیدا لــە کاتــی وەرگێڕانــی
خانووەکــەی مزگەوتێـــــدا هەوڵێکــی زۆرم دا ،بــەاڵم دەســتم پێــی
نەگەیشــت ،دواتــر دوای چاپبــوون ،بــە ســوپاس و پێزانینــەوە لــە
ڕێــی کاک عەلــی کەریمییــەوە توانیــم پەیوەندیــی پێــوە بکــەم و
نامــە لەگــەڵ یەکــدا ئاڵوگــۆڕ بکەیــن.
لەنامەی یەکەمیدا ئەمەی خوارەوەی نووسیوە:

ئازیزم شەفیق،
بە وەرگێڕانەکەت دڵخۆشم.
شادمانیشــم بــەوەی خانووەکــەی مزگەوتــێ بەکــوردی
دەخوێندرێتــەوە.
ئاخــر باپیــرە و باپیــرە هــەرە گەورەکانــی هــەردوو کچەکانــم
خەڵکــی کوردســتانن.
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هەر بۆیەشە کچەکانم وەک ژنە کورد جوانن.
زۆر باشــە ،دەکــرێ خەتــی بزمارییــش وەر بگێــڕی .ئەمەیــان
کتێبــە خۆشەویســتەکەمە ،هەمــوو دەڵێــن کــەوا کتێبــە هــەرە
باشــەکەمە.
من هیوای سەرکەوتنت بۆ دەخوازم.
منیــش وەرگێڕانەکانــت (هــەر کاتێــک دەســتم کەوتــن)،
دەیخەمــە ڕیــزی کتێبەکانــی کتێبخانەکــەم.
وەسەالم
کاتێکیــش وەرگێڕانــی خانووەکــەی مزگەوتێــــم بــۆ نــارد ،لــە
وەاڵمــدا وێــڕای ســوپاس بــە شــتێکی جوانــی وەســف کــرد و
وێنەکەشــی لــە تویتەرەکــەی خــۆی دانــا.
هەرچــی نامــەی دووەمیشــی بــوو ،وەاڵمــی پرســێکی مــن بوو،
ئاخــۆ کامــە ناوونیشــانی دابنێــم ،چونکــە کاتــێ کراوەتــە ئینگلیزی
ناوونیشــانەکەی گــۆڕاوە ،بۆیــە تێبینییەکــم بــۆ نووســی ،لــە
وەاڵمــدا ســەبارەت بــە ناوونیشــانەکە ســێ بــژاردەی خســتە
بەردەســتم:
یەکەمیــان :ناوەکــە هــەر وەک خــۆی ،واتــە وەک دەقــە
هۆڵەندییەکــە بمێنێتــەوە.
دووهەمیــان :یــان وەک وەرگێڕانــە ئینگلیزییەکــەی لــێ بکــرێ
و ببێتــە ڕۆژژمێــری باوکــم.
سێهەمیشــیان :دەکــرێ ببێتــە ڕۆژژمێــری ئاغــا ئەکبــەر کــە
شاکەســی نێــو ڕۆمانەکەیــە.
منیش لە دواجاردا هەر ناوونیشانی یەکەمم دانایەوە.
ئــەوەی لــە ڕۆمانەکانــی قــادر عەبدولــا بڕوانــێ ،دەبینــێ
١٠

خەتی بزماری
مێــژووی واڵتەکــەی زۆر بەباشــی خســتۆتە خزمەتــی چیــرۆک
و ڕۆمانەکانــی .هــەر بــۆ نموونــە ئەگــەر بــە زنجیــرە پێیــدا بچیــن،
ڕۆمانــی پاشــایەکە بــاس لــە شــا نەســرەدین ،دواهەمیــن شــای
قاجــار دەکا ،خەتــی بزمــاری بــاس لــە ســەردەمی ڕەزا شــا و
کوڕەکــەی و خومەینــی دەکا ،خانووەکــەی مزگەوتــێ باســی
کۆتاییــی ســەردەمی شــا و هاتنــی ڕژێمــی مــەالکان دەکا.
بــەاڵم ئــەوەی ئــەم ڕۆمانــەی لــە ئەوانــی دیکــە جیــا دەکاتــەوە،
تەکنیکــە ئاســانەکەیەتی کــە لــە هەمــان کاتیشــدا چڕوپــڕە.
خۆیشــی هــەر لــە ســەرەتای بەنــدی یەکــەم ئــەو پرســە دێنێتــە
زمــان .ڕووداوە پڕەکانــی نێــو ڕۆمانەکــە بــە شــێوەیەک لەیــەک
گــرێ دراون ،خوێنــەر وا لــێ دەکا تــا کۆتایــی بەدوایانــدا بچــێ و
ســەرەداوی گرێیەکانــی ڕۆمانەکــە هەڵبوێزنێتــەوە.
وەک ڕایەکــی خاکەڕایانــەی خــۆم ،پێــم وایــە بــەدەر لــە
چێــژ و ســوودی مێــژووی ئــەم ڕۆمانــە ،بــۆ ڕۆماننــووس و
چیرۆکنــووس ،یادداشتنووســەکان زۆر بایەخــدارە ،چونکــە بــە
شــێوازێکی نایــاب ئاشــنایان دەکا.
هــەق وایــە ئامــاژەش بــەوە بــدرێ بــەدەر لــەو دوو ڕۆمانــە،
بــرای وەرگێــڕ ،ســەالحەدین بایەزیدیــش ڕۆمانێکــی دیکــەی
بــە نــاوی ســەفەری بوتڵــە بەتاڵــەکان لــە زمانــی فەرەنســییەوە
کردۆتــە کــوردی.
بــەر لــە کۆتاییــی ئــەم چەنــد دێڕانــەش ،دەبــێ پــێ لــەوە بنێــم
کــە کارێکــی وا ،وەک هەمیشــەش لــە وەرگێڕانەکانــی دیکــەدا
ڕووبــەڕووم بۆتــەوە ،کارێــک نەبــووە تەنیــا و تەنیــا هونەرەکــەی
بــۆ خــۆم گەڕابێتــەوە ،بەڵکــو چەنــد برادەرێکــی خۆشەویســت
لەپــاڵ منــدا ،گــەر لــە مــن زیاتریــش نەبــێ ،بەقــەد مــن پێــوەی
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مانــدوو بــوون ،بۆیــە پێویســتە بــە سوپاســەوە ناویــان بێنــم.
لــە ســەرەتاوە دەبــێ ســوپاس و پێزانینــم بــۆ بــرای
خۆشەویســتم ،کاک جــەالل ســۆفی ،کــە لــە هۆڵەنــداوە ،کۆمەڵــە
کتێبێکــی بەدیــاری بــۆ نــاردم ،لەوانــە ئــەم کتێبــەی بەردەســتم
بــوو.
وەک هــەر وەرگێڕانێکــی دیکــە ،مــن کێشــەم لەگــەڵ
دەســتخەتەکەم هەیــە ،بۆیــە زەحمەتــە یەکێکــی دیکــە بتوانــێ
بەئاســانی دەســتخەتە ناخۆشــەکەم بخوێنێتــەوە ،کەواتــە
بەناچــاری هــەر دەبــێ خــۆم تایپــی بکــەم ،ئیــدی لێرەشــدا کۆمەڵێ
هەڵــەی گــەورە و بچووکــی تــێ دەکــەوێ ،هەرچەنــد جارێکیــش
بەســەریدا بچمــەوە ،هەنــدێ هەڵــە هــەن ،چــاوم لــە ئاســتیاندا هــەر
نابینایانــە بەســەریاندا گــوزەر دەکا .بۆیــە ئەرکی ڕاســتکردنەوەی
هەڵــەکان ،دواتــر شــێوەی زمــان ،ڕێزمــان و ڕێنــووس لــە ڕێــی
ئــەم برادەرانــەی خــوارەوە وەک ئێســتای لــێ هــات.
ئەدیــب و چیرۆکنووســی ئازیــر کاک ســابیر ڕەشــید هــەر
لــە ســەرەتاوە ئەرکــی پێداچوونــەوە و هەڵەچنــی گرتــە ئەســتۆ.
لەبــارەی ڕێنووسیشــەوە کۆمەڵــێ تێبینیــی گرنگــی پێشــکەش
کــردم.
پاشــان کاک لوقمــان شــانی وەک هەمیشــە بەســەلیقە
خوێنەرێکــی وردبیــن ،بژارێکــی باشــی هەڵــەی تایــپ و
دەستنیشــانکردنی ئــەو وشــانەی کــە پێویســت بــوو لــە پەراوێــز
یــان لەوشــەدان لێــک بدرێنــەوە.
هەروەهــا مامۆســتا محمــد نەبــی ،چ وەک مامۆســتایەکی
زمانــی کــوردی ،چ وەک خوێنەرێکــی ورد ،لەبــارەی هەڵــەی
چــاپ ،ڕێنــووس و هەنــدێ الیەنــی ڕێزمانــی ،کۆمەکێکــی زۆری
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کــردم و ســەرنجەکانی مایــەی دەوڵەمەندکردنــی وەرگێڕانەکــە
بــوون.
لــە کۆتاییشــدا هــەر دەبــێ ســوپاس و پێزانینــم بــۆ کنێــر
جەمیلــی هاوســەر و کاکــە ڕای جگەرگۆشــەکەم بکــەم ،چونکــە
ئەگــەر ئــەوان لــە دەرفەتپێــدان کۆمەکیــان نەکردبــام ،بــەو ماوەیــە
بــۆم دەر نەدەچــوو.
هەروەهــا لــە کێشــەی ڕێنــووس و هەڵــە و شــێوازی
ســتانداردی خۆیــان ،هاوڕێیانــی ئەندێشــە بــە ڕۆمانەکــەوە زۆر
هیــاک بــوون.
ئیــدی بــە هــەوڵ و هیمەتــی ئــەو ئازیزانــە ،ئــەم وەرگێڕانــە بەم
شــێوە دەکەوێتــە بەردەســتتان ،هیــوادارم الی ئێــوەی بەڕێزیــش
جێــی خــۆی بگــرێ.

ش .ح .خ
هەولێر٢٠١٧-٠٢-٢١ ،

١٣

کتێبی ١

ئەنوا
ئیــدی کاروبــار بــەم جــۆرە ڕۆیشــت ،پیاوەکانــی ئەشــکەوت لــە
کۆتاییــدا پەنایــان بــۆ بــن ئەنواکــە بــرد .ئــەوان گوتیــان“ ،خوایــە
ڕەحممــان پــێ بکــە”.
لــەو ئەشــکەوتەدا ئێمــە چــاو و گوێــی ئەوانمــان بــۆ چەندیــن
ســاڵ داپۆشــی.
کاتێکیــش ڕۆژ هەڵدەهــات ،پیــاوەکان ڕۆژیــان وا دەبینــی کــە
لــەالی دەستەڕاســتی ئەشــکەوتەکەوە هەڵــدێ.
هــەر کاتێکیــش ڕۆژ ئــاوا دەبــوو ،پیــاوەکان ڕۆژەکەیــان
دەبینــی ،کــە لــەالی دەســتەچەپی ئەشــکەوتەکەوە ئــاوا دەبــێ.
لەوێ لەو نێوانەدا ئەوان خۆیان بینیەوە.
ئەوان پێیان وا بوو بێدارن ،کەچی نوستبوون.
ئێمــەش ئەوانمــان بەســەر الی چــەپ و ڕاســتەوە وەر دەگێــڕا
()...
هەندێــک دەڵێــن“ ،ئــەوان ســێ کــەس بــوون و چوارەمیشــیان
ئێشــکی لــێ دەگرتــن”.
ئەوانــی دیکــە دەڵێــن“ ،ئــەوان پێنــج کــەس بــوون،
شەشــەمەکەیان ئێشــکگریان بــوو ”.خەماڵندنێــک لــە کوێرەڕێــدا.
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هەشــن دەڵێــن“ ،ئــەوان حەفــت کــەس بــوون ”.کــەس
نە ید ە نا ســین .
ئێمــە ئەوانمــان بەئــاگا هێنایــەوە ،بــۆ ئــەوەی لەنێــو خۆیانــدا
لەیــەک بپرســن.
یەکێــک لــەوان پرســی“ ،ئێمــە لێــرە ڕۆژێــک یــان نیوەڕۆژێــک
ماوینەتــەوە”.
ئەوانــی دیکــەش گوتیــان“ ،هــەر خــوا دەزانــێ ئاخــۆ چەنــد لێرە
ماوینەتــەوە( .وا باشــترە) یەکێــک لــە ئێمــە بــە دراوی زیوینــەوە
بچێتــە شــار”.
“دەبــێ وریــا بیــن ،خــۆ ئەگــەر ئــەوان بۆیــان دەر بکــەوێ ،کــە
ئێمــە کێیــن ،بەردبارانمــان دەکــەن”.
دوای گفتوگۆکــردن ،یەملیخــا 1بــە خــۆی و مســتە دراوێکــی
زیویــن لــە ئەشــکەوتێ هاتــە دەر.
کاتێکیــش گەیشــتە شــارەکە ،تێبینــی ئــەوەی کــرد ،هەمــوو
شــتێک گــۆڕاوە و زمانەکەشــیان نازانــێ.
ئاخــر ئــەوان ســێ ســەد ســاڵ لــە ئەشــکەوتەکە خەوتبــوون
و بەخۆشــیان نەیاندەزانــی .پاشــان نــۆ ســاڵی دیکەشــیان هاتــە
ســەر.
ئەمــە قســەی خــوا بــوو ،چیرۆکــی خــوا بــوو .ئەنــوا چیرۆکێکــی
نێــو کتێبــە پیرۆزەکــەی ماڵــی ئاغــا ئەکبــەرە.
ئێمــە بــە قســەکانی ئــەو دەســتمان پــێ کــرد .ئەمــەش بــەر
لــەوەی هەوڵــی شــیکردنەوەی تێبینییــە نهێنییەکانــی ئاغــا ئەکبــەر
بدەیــن.
1 Jemiliga
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ئێمــە دوو کەســین چیرۆکەکــە دەگێڕینــەوە .ئیســماعیل و
مــن .مــن گێــڕەرەوەی هەمەشــتزانم .ئیســماعیلیش کــوڕی ئاغــا
ئەکبــەرە ،کــە کــەڕوالڵ بــوو.
هەرچەنــدە مــن هەمەشــتزانم ،لێ بەداخــەوە ناتوانم بەتەواوی
ڕۆژژمێــری ئەو بخوێنمەوە.
مــن هــەر تەنهــا بەشــێکی چیرۆکەکــە دەگێڕمــەوە ،تــا ئــەو
کاتــەی ئیســماعیل گــەورە دەبــێ .باقییەکــەی لێدەگەڕێــم ئــەو
بیگێڕێتــەوە .بــەاڵم لــە کۆتاییــدا دەگەڕێمــەوە ،چونکە ئیســماعیلش
ناتوانــێ دواییــن بەشــی ڕۆژژمێــری باوکــی لێــک بداتــەوە.
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لــە ئەمســتەردامەوە بــە فڕۆکــە پێنــج ســەعاتت پێدەچــێ تــا
دەگەیتــە تــاران .لەوێشــەوە چــوار ســەعات و نیــوی دیکــەت بــە
قیتــار پێدەچــێ تــا دەگەیتــە شــاخە ئەفســووناوییەکانی شــاری
زەنجــان ،کــە وەک نهێنییەكــی هــەرە دێریــن ســەریان هەڵهێنــاوە.
زەنجــان بەخــۆی شــارێکی جــوان نییــە و مێژوویەکــی واشــی
نییە .
لــە پاییزانــدا ڕەشــەبا هەڵــدەکا و شــاخە پڕبەفرەکانیــش
دیکۆرێکــی ئەبــەدی دەنەخشــێنن.
شــارەکە هیــچ تایبەتمەندییەکــی نییــە ،هیــچ بەرهەمیشــی نییە.
ڕووبــارە کۆنینەکــەی شــیرپاال 1وشــکی کــردووە ،بــە شــێوەیەک
منــدااڵن دەتوانــن لەبنــی گۆمەکانیــدا وازیــی خۆشــی خۆیان بکەن.
دایکەکانیــش هەمــوو ڕۆژەکــەی لەدیــار ڕۆڵەکانیــان دادەنیشــن،
نەبــادا ببرێنــە پەنــا و پەســارێک.
تاکــە شــاعیرێک کــە زۆر لەمێــژە مــردووە ،شــتێکی پڕواتــای
لەســەر زەنجــان نووســیوە .شیعرەکەشــی دەربــارەی ئــەو بایەیە،
1 Shirpala
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کــە لــم لەگــەڵ خــۆی دێنــێ و بــە ســەروچاوی دانیشــتووانی
شــارەکەی دادەدا:

ئای لەو بایە ،وای لەو بایە ،ئاخ لەو ملەی نێو چاوانم
ئای دڵم ،وای لە دڵم ،هەتا نیوی پڕ بووە لە مل
ئاخ چەند ملی لەسەر لێوان بارە
مل لەنێو چاوامنە ،ئای خوایە ،خۆ لێوە سوورەکانی لەوێیە ()....
ئیدی شیعرەکە بەم جۆرە دەڕوا.
خــۆ ئەگــەر لــە شــوێنێک ،لــە خانوویەکــی بــازاڕە کۆنەکــە
ئێوارەیەکــی شــیعری ڕێــک بخــرێ ،هــەر پیرەپیــاوەکان کــۆ
دەبنــەوە ،کــە بەســەر شــاخەکاندا هەڵدەڵێــن ،بەتایبەتیــش شــیعر
بەســەر ئەشــکەوتێکی زۆر دێریــن هەڵدەڵێــن ،کــە بــۆ ڕۆژگاری
ساســانییەکان دەگەڕێتــەوە.
جارێکیشــیان لــە زەنجانــدا فیلمێــک دەربــارەی مەککــە لێــدرا،
لــەو فیلمــەدا ئەنتۆنــی کویــن ڕۆڵــی تێــدا بینیبــوو .ئەمــەش خــۆی
ڕووداوێــک بــوو .هــەزاران جووتیــار بــە ژن و پیــاوەوە ،کــە
فڕیــان بەســەر ســینەماوە نەبــوو ،لــە شــاخەکان بــە ســواری
گوێدرێــژەوە بەنێــو شــار وەر ببــوون تــا بــە مەککــە سەرســام
بــن.
بــە ســەدان گوێدرێــژ لــە مەیدانــی بــازاڕ ڕاگیرابــوون.
شــارەوانیش نەیدەزانــی چییــان لــێ بــکا .ســێ مانگــی ڕەبــەق
دەرگاکانــی ســینەماکە بــە ڕۆژ و شــەو لەســەر گازەرای پشــت
بــوون ،لــەو کاتەشــدا کــەرەکان لــە پەنــا پاردەکانــی شــارەوانی
٢١

قادر عەبدولاڵ
کا و جۆیــان دەخــوارد.
هەرچەنــدە ئــەم شــارە لەنێــو مێــژووی نیشــتماندا حیســابی
بــۆ نەدەکــرا ،لــێ گوندەکانــی نێــو چیــاکان گرنــگ بــوون ،چونکــە
هەمیشــە ئــەو گونــدە بچووکانــە نــاوی پیاوگەلێکیــان دەهێنایــە
پێشــەوە کــە چوونــە نێــو مێــژووەوە .لەنێویانــدا شــاعیرێکی
نــازدار هەبــوو ،ئەویــش قایمقامــی فەراهانــی بــوو ،ئــەوەی
هەمــووان شــیعرەکانی ئەویــان لەبــەر بــوو.
لە شیعرێکیدا دەڵێ:

خدایا! راست گویم فتنه از توست
ولی از ترس نتوانم چخیدن
لب و دندان ترکان ختا را
بە این خوبی نباید آفریدن ()...
خودایا ،ناوێرم بە دەنگێکی بەرز بڵێم،
بەاڵم خۆ وایە ،کە خۆت هۆکاری کێشەکانی
1
دەنا تۆ دەمودانی ژنەکانی خوتا
ئەوەندە جوان دروست نەدەکرد.
لــەو گوندانــەدا ئــەو کیژانــە لەدایــک دەبــوون کــە جوانتریــن
مافــووری ئێرانییــان دەچنــی .ئــەو مافوورانەی دەتتوانــی پێیانەوە
بفــڕی .ناودارتریــن مافــووری فڕیــو لەوێــوە هاتــووە.
ئاغــا ئەکبەریــش خەڵکــی زەنجــان نییــە ،بەڵکــو لــە یەکــێ لــەو
 1ژنەکانــی خوتــا ،واتــە ژنــە جوانــەکان ،خوتــا شــوێنێکە لــە باکــووری چیــن،
کــە بــە شــۆخترین ژنــی دنیــا بەناوبانگــە( .نووســەر)
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گوندانــە لەدایــک بــووە .ئــەو لــە گونــدی جیریــا لەدایــک بــووە.
گوندێــک لــە بەهارانــدا بــە خونچەگوڵــی داری بــادەم دادەپۆشــرێ
و بــە پاییزانیــش بــە خــودی بــادەم.
ئاغــا ئەکبــەر هــەر لــە زگماکــەوە کــەڕوالڵ بــوو .خێزانەکــەی،
بەتایبەتــی دایکــی بــە زمانێکــی ســادەی ئامــاژە لەگەڵــی دەدوا.
زمانێــک کــە ئەوپــەڕی هەر ســەد نیشــانەیەکی هەبوو .لە ڕاســتیدا
زمانێــک بــوو ،تەنهــا لــە ماڵــەوە ،لەنێــو ئەندامانــی خێزانەکەیــدا و
کەمێکیــش لەنێــو شــاخەکان ،لەنێــو دراوســێکانیدا دەیخــوارد.
بــەاڵم هێــزی ئــەو زمانــە بەتایبەتــی لەنێــوان دایکەکــە و ئاغــا
ئەکبــەردا بەباشــی بــەدەر دەکــەوت ،پاشــانیش لەنێــوان ئەکبــەر
و ئیســماعیلدا.
ئاغــا ئەکبــەر هیچــی دەربــارەی جیهانــە گەورەکــە نەدەزانــی،
تەنهــا هەنــدێ شــتی کــەم نەبــێ .ئــەوەی دەزانــی ،ڕۆژ هەڵــدێ
و گەرمــی دەکاتــەوە ،بــەاڵم نەیدەزانــی ڕۆژ تۆپەڵەئاگرێکــی زۆر
قەبەیــە .نەشــیدەزانی بەبــێ ڕۆژ ژیــان نابــێ ،هەروەهــا فڕیشــی
بەسەر ئەوە نەبوو ،کە ڕۆژێک دادێ ،ڕۆژ هەر وەک چرایەکی
نەوتــی ،کاتــێ نەوتــی لــێ ببــڕێ ،خامــۆش دەبــێ و دەکوژێتــەوە.
ئــەو لــەوە نەدەگەیشــت ،ئاخــۆ بۆچــی پیــاو کــە ئێســتا گەنجــە
و خورتــە ،بــەاڵم دوایــی بەرەبــەرە پیــر دەبــێ .ئــەو لەبــارەی
هێــزی ڕەشــی نەدەزانــی ،هیچــی دەربــارەی ئەرخەمیدیــس گــوێ
لــێ نەببــوو .ئــەو هەســتی نەدەکــرد کــە زمانــی فارســی  ٣٢پیتــی
هــەن :ألــف بــاء تــاء ثــاء جیــم حــاء خــاء دال ذال راء زاء ســین
شــین صــاد ضــاد طــاء ظــاء عیــن غیــن فــاء قــاف کاف الم میــم
نــون هــاء واو یــاء .پــێ هیــی پارەســوت ،خــێ هیــی خورمــا ،تــێ
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هیــی تەلەبــی ،عەیــن هیــی عیشــق...
جیهانــی ئــەو جیهانــی ڕابــردوو بــوو ،هیــی ئــەو ڕۆژانــەی
بەســەرچوو بــوون ،هیــی ئــەوەی کــە فێــر ببــوو ،ئــەوەش لەبیــری
مابــوو.
ئــەو هەفتــە و مانــگ و ســاڵی نەدەناســی .بــۆ نموونــە ،کــەی
ئــەو بــۆ یەکەمیــن جــار شــتێکی ســەیری لــە ئاســمان بینــی؟ کات
بــۆ ئــەو هیــچ واتایەکــی نەبــوو.
گوندەکــەی ئاغــا ئەکبــەر دوورەدەســت بــوو .هیــچ شــتێکی وای
لــێ ڕوونــەدرا .هیــچ نیشــانەیەکی جیهانــی هاوچەرخــی لــێ
نەدەبینــدرا .نــە پایســکیل هەبــوو نــە مەکینــەی جلــدروو.
ئاغــا ئەکبــەر منــداڵ بــوو لەگــەڵ بــرا شــوانەکەیدا مەڕیــان
1
لــە الپاڵــی چیــادا دەلەوەڕانــد .جارێکیــان لەپڕێــک کســۆکەکەیان
بــازی دایــە ســەر گاشــەبەردێک و ســەربەرەوژوور وەڕی.
ئــەوەش یەکەمیــن جــار بــوو ،فڕۆکەیەک بەســەر گوندەکەیاندا
بفــڕێ .لەوانەشــە هــەر یەکەمیــن فڕۆکــە بــێ لــە ئاســمانی ئێرانــدا
بینرابێ.
پاشــان لــەو جــۆرە شــتە زۆر جــار بەســەر ئاســمانی
گوندەکــەدا دەبینــدرا .ئینجــا منداڵــەکان بەهەڵــەداوان دەچوونــە
ســەربانەکان و بــە کــۆرس گۆرانییــان دەگــوت:

هۆ ،ئەی مەلە ئاسنینە سەیرەکە
دەی دەوەرە خوار ،وەرە جارێ دانیشە
لەوێ لەسەر دارە پیرەکەی مەیدانی گوندەکە هەڵنیشەوە.
 1کسۆک :سەگ.
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“ئەوانــە چ گۆرانییــەک دەڵێــن؟” ئاغــا ئەکبــەر بــە منداڵــی وای
لەدایکــی دەپرســی.
“ئــەوان داوا لــە باڵنــدە ئاســنینەکە دەکــەن ،بەڵکــو لەســەر
دارەکان هەڵبنیشــێتەوە”.
“ئاخر ئەمە نابێ”.
“بەڵێ ،ئەوانیش دەزانن .بەاڵم خەیاڵیان وا دەڕوا”.
“خەیاڵڕۆیشتن؟ ئەمە چییە؟”
“هــەر بیرکردنەوەیەکــی ئاســایییە .ئــەوان لــە مێشــکیاندا وا
دەبینــن ،باڵندەکــە لەســەر دارەکــە بنیشــێتەوە”.
کاتێکیــش دایکــی نەیدەزانــی چــۆن بــۆی ڕوون بکاتــەوە،
ئەویــش تێدەگەیــی دەبــێ واز بێنــێ و چیــدی پرســیار نــەکا و
ئــەوەی هەیــە وەک خــۆی وەری بگــرێ.
تەمەنــی ئاغــا ئەکبــەر شــەش-حەوت ســاڵ بــوو ،کاتێــک بینــی
دایکــی بەدزییــەوە لەپەنــا دارێکــەوە دەســتی بــۆ ســوارێک
ڕاوەشــاند .پیاوێکــی خانــەدان ،تفەنگێکــی بــە شــانەوە بــوو.
“ئەوەیان باوکتە”.
“ئەو؟”
“بەڵێ .ئەو باوکتە”.
“بەاڵم ئەدی بۆچی ئەو نایەتەوە ماڵێ؟”
دایکــی بــە ئامــاژەی دەســت تاجێکــی لــە ســەری خــۆی نــا،
سینگیشــی هەنــدێ دەرپەڕانــد و پێــی گــوت“ ،ئــەو دەســەاڵتدارە،
پیاوێکــی خانەدانــە .زانایەکــە .ئــەو چەندیــن کتێبــی هــەن ،خــاوەن
قەڵەمــە .ئــەو دەنووســێ”.
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هاجــەر ،دایکــی ئاغــا ئەکبــەر وەک کچێکــی خزمەتــکار لــە قــەاڵی
ئــەو ئاغایــەدا کاری دەکــرد ،پیاوەکــە لەوێــدا لەگــەڵ ژن و یــازدە
منداڵەکانــی دەژیــا .بــەاڵم کــە ئــەو بینــی هاجــەر شــتێکی جیاوازە،
یەکســەر لەگــەڵ خۆیــدا بردیــە قەاڵکــەی چیای اللــەزار ،1کتێبەکان
و ژووری لێخوێندنــی لــەوێ بــوو.
هاجــەر ئــەو کەســە بــوو ژووری کارکردنەکــەی
پــاک دەکــردەوە ،کتێبەکانــی دەســڕینەوە ،مەرەکەبــی نێــو
مەرەکبدانەکــەی خاوێــن دەکــردەوە .نانــی نیــوەڕۆژی بــۆ ئامــادە
دەکــرد ،مشــووری تووتنەکــەی بــۆ دەخــوارد .چاکــەت و قاتەکەی
بــۆ دەشوشــت و پێاڵوەکەشــی بــۆ دەســڕیەوە .کاتێکیــش پیاوەکــە
لەمــاڵ دەر دەچــوو ،دەســتی بــۆ شــەپقەکەی دەبــرد و لغــاوی
ئەســپەکەی بــۆ دەگــرت ،تــا ئــەو کاتــەی خــۆی هەڵدەدایــە ســەر
زینەکــەی.
“هاجــەر!” ڕۆژێکیــان کــە لــە ژووری کارکردنەکــەی خــۆی
لەســەر مێزەکــە خەریکــی شــتێک بــوو دەینووســی ،وای بانگــی
کچەکــە کــرد.
“بەڵی ،خاوەن پایە؟”
“چایەکم بۆ بێنە و دەمەوێ قسەیەکت لەگەڵدا بکەم”.
هاجەریــش پیاڵــە چــای لەســەر مەجمەیەکــی 2زیویــن بــۆ هێنــا.
(ئــەم مەجمەیــە هێشــتا هــەر لــە بــەردەم زۆپــا دارینەکــەی ژنــی
ئاغا ئەکبەر دانراوە).
 1لەبەر اللە و گوڵ و گوڵوک پێی دەگوترێ چیای اللەزار( .نووسەر)
 2مەجمە :سینی ،سفرە ،خوانچە.
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“هاجەر ،وەرە دانیشە!” پیاوەکە وای پێگوت.
ئەویش هات و دانەنیشت ،هەر بە پێوە وەستا.
“دەی کورسییەك بێنە و لەسەری دانیشە”.
ئینجا لەسەر ڕۆخی کورسییەک دانیشت.
“هاجــەر ،پرســیارێکم لێــت هەیــە .ئایــا هیــچ پیاوێــک لــە ژیانتــدا
هەیە؟”
هاجەر بێدەنگ بوو.
“دەی وەاڵمــم بــدەرەوە .لێــم پرســیت ئاخــۆ هیــچ پیاوێــک لــە
ژیانتــدا هەیــە؟”
“نەخێر ،پایەبەرز”.
“مــن دەمــەوێ وەک ژنێکــی ســیغە بتهێنــم .ئایــا تــۆش ئــەوەت
دەوێ؟”
ئەمەش پرسیارێکی چاوەڕواننەکراو بوو بۆ هاجەر.
هاجــەر وەاڵمــی دایــەوە و وتــی“ ،پایەبــەرز ،خــۆ مــن نیــم
بڕیــار بــدەم ،هــەر دەبــێ ئــەم پرســە لــە باوکــم بکــەی”.
“بەڵــێ ،بەڵــێ ،دواتــر پرســیار لــە باوکــت دەکــەم .بــەاڵم
دەمــەوێ بزانــم ،ئاخــۆ تــۆش ئەمــەت دەوێ”.
ئەویــش بیــری لــێ کــردەوە و ســەری بەســەر ســینگ و
مەمکیــدا شــۆڕ کردبــووەوە .ئینجــا ڕوون و ئاشــکرا گوتــی،
“بەڵــێ پایەبــەرز ،منیــش ئەمــەم دەوێ”.
ئیــدی هــەر هەمــان ڕۆژ ،هــەم باوکــی هاجــەر و هــەم مــەالی
گوندەکــە هێنرانــە ماڵــی ئاغــا .مەالکــە ســورەتێکی لەنێــو کتێبــە
پیرۆزەکــە خوێنــدەوە ،انکحــت و و زوجــت ( )...دوای ئــەوە ڕای
گەیانــد کــە هاجــەر بۆتــە ژنــی ئاغــا هــادی محەمــەد غەزنــەوی
خۆراســانی.
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دوای ئــەوە مەالکــە ڕوونــی کــردەوە ،دەکــرێ هاجــەر
دووگیانیــش ببــێ ،بــەاڵم منداڵــەکان نــاوی باوکەیەیــان هەڵناگــرن
و نازناوەکەیــان پــێ نــادرێ .ســەرباری ئەمــەش لــە میراتیشــدا
پشــکیان ناکەوێ .لەبەرامبەردا باوکی هاجەر باخێکی داربادەمی
پــێ درا کــە بەروبوومەکــەی لەگــەڵ هاجــەردا بــەش بــکا .نیــوەی
بەرهەمەکــە بــۆ ئــەو ،نیوەکــەی دیکــەش بــۆ ئــەو مندااڵنەیــە کــە
هاجــەر لــە داهاتــوودا دەیبــن .کاتێکیــش باوکەکــە مــرد ،ئــەوا
ســەرتاپای باخەکــە بــۆ هاجــەر و منداڵەکانــی دەمێنێتــەوە.
دە خولــەک دواتــر ،هــەم باوکــی هاجــەر و هــەم مــەال لــە ماڵــی
کابــرا ڕۆیشــتن .هاجــەر مایــەوە.
هاجەریــش عەبایەکــی شــین و کەســکی بەســەر خۆیــدا دا ،لــە
دایکیــەوە بــۆی بەمیــرات مابــۆوە.
بەیانیــی ســەرلەزوو هاجــەر بــەرەو گەرمــاوی گونــد کەوتــە
ڕێ .بەدزییــەوە هەمــوو مووەکانــی جەســتەی لــێ کردنــەوە.
ســەرپەنجەی پێیەکانیشــی لــە خەنــە گــرت و قامکەکانــی
دەستیشــی لــە گیــراوی ســووری ڕوونــاس 1گــرت ،تــا گەیشــتە
 1نووســەر هــەر وشــەی ڕوونــاسRoenas -ی بــەکار هێنــاوە ،لــە
پەراوێزیشــدا لێکــی داوەتــەوە کــە گوڵێکــی ســووری شــاخاوییە و ژنــان بــۆ
ســوورکردنی ســەری پەنجەیــان بــەکاری دەهێنــن( .باپیــری منیــش ،ڕەوانشــاد
حاجــی خــدر گرتکــی لــە کەســایەتییە دیارەکانــی دۆڵــی ڕۆســت بــوو ،لــە هەمان
کاتیشــدا وەســتایەکی کارامــە و بەناوبانگــی شکســتە بــوو ،بەدەگمــەن شكســتە
لــە بەردەســتی ئــەو ســەقەت دەبــوو .ئەویــش ڕووناســی بــۆ هەڵبەســتنەوەی
جێشــکانەکان بــەکار دەهێنــا ،کــە لــە گونــدی شــان بــۆی دەهــات .ڕووناســی
لەگــەڵ ســپیایەتیی هیڵکــە تێکــەڵ دەکــرد ،ئینجــا لــەو پەلەدارانــەی دەدا کــە
باســک یان قاچی یارۆی شــکاوی پێ هەڵدەبەســتەوە و بە بەنیش دەیبەســت.
ئیشــی هێلکــە و ڕوونــاس ڕەقکــردن و ڕاگرتنــی دارەکان بــوو ،جێگــەی گەچــی
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سەر پێستەی قامکەکانی و سوور هەڵگەڕان.
“هاجــەر ،مــن ئەمشــەو لێــرە دەمێنمــەوە ”.دەســەاڵتدارەکە
وای بانــگ کــرد.
ئیدی پێخەفەکە لەالیەن هاجەرەوە ئامادە کرا.
ئاغــا هــادی خۆراســانی لەتەنیشــت هاجــەر جێــی خــۆی گــرت،
هاجەریــش باوەشــی پێــدا کــرد.
هاجــەر حەفــت منداڵــی بــوو .ئاغــا ئەکبــەر بچووکترینیــان بــوو،
کەڕوالڵیــش دەر چــوو.
دایکــی هــەر زوو ،لــە مانگــی یەکەمــەوە خســتییە بــن
چاودێــری .بینــی منداڵەکــەی وەاڵمــی ناداتــەوە .ســەرەتا
دایکەکــە بــڕوای نەدەکــرد .هەرگیــز بەتەنیــا جێــی نەدەهێشــت و
لێنەدەگــەڕا ئەوانــی دیکــە بــۆ ماوەیەکــی درێــژ لــەالی بمێننــەوە.
شــەش مانگــی ڕەبــەق بــەم جــۆرە خــۆی ڕاگــرت .لــە ڕاســتیدا
هەمــووان زانییــان ،منداڵەکــە کەڕوالڵــە ،بــەاڵم بــۆ کەســیش نەبــوو
لــەو بارەیــەوە قســە بــکا .لــە کۆتاییــدا کازم خــان 1بــرا گــەورەی
هاجــەر بــە دەرفەتــی زانــی خــۆی لــە پرســەکەیان هەڵبقورتێنــێ.
کازم خــان پیاوێکــی ســەڵت و ئــازاد بــوو ،هەمیشــە بــە ســواری
ئەســپ بەنێــو شــاخاندا دەگــەڕا .ئــەو شــاعیریش بــوو ،بەتەنیــا لــە
ماڵەکــەی دەژیــا ،خانووەکەشــی لەســەر گردێــک هەڵکەوتبــوو،
بــەاڵم خــۆ هەمیشــە ژنێکــی هەبــوو .گوندییــەکان لەبــن تیشــکی
پەنجــەرەی ماڵەکەیانــدا ،هەرجــارە ژنێکیــان دەبینــی.
دەگرتەوە( .وەرگێڕ)
 1نووســەر لــە پەراوێــزدا کازم خانــی وا لێــک داوەتــەوە :کازم نــاوی
ئیمامێکــی پیــرۆزە و خانیــش واتــای خانەدانــی دەدا.
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کەســیش نەیدەزانــی ئاخــۆ ئــەو چــی دەکا و بــە ســواری
ئەســپەکەی بــۆ کــوێ دەڕوا.
لــەوە زیاتــر شــتی لەبــارەوە نەدەزانــرا ،بــەاڵم گوندەکــە
پێویســتی بــەو پیــاوە هەبــوو ،هەمــوو کاتێکیــش ئامــادە بــوو
یارمەتیــی هاوگوندییەکانــی خــۆی بــدا .بــۆ ئەو ســاتە پێویســتییانە
ئــەو دەنگــی گوندەکــە بــوو .کاتێکیــش قوواڵییــی ڕووبارەکــە پــڕ
دەبــوو ،دەیکــردە الفــاو و بەســەر ماڵەکانــدا دەڕژا ،ئــەو بــە
ســواری ئەســپەکەی ئامــادە بــوو ،ڕێگایەکــی دەدۆزییــەوە بــەر بــە
تەوژمــی ئاوەکــە بگــرێ .کاتیکیــش لەپڕێکــدا دوو منــداڵ مردبــان
و دایکەکانــی دیکــەش ترســیان لــە ژیانــی منداڵەکانیــان هەبووایــە،
یەکســەر بــە ســواری ئەســپەکەی بــە خــۆی و پزیشــکێکەوە لــە
گوندەکــە بــەدەر دەکــەوت .بــۆ شــایی و زەماوەندیــش ،بــۆ زاوا و
بــوک مایــەی شــەرەفمەندی بــوو ،گــەر کازم خــان بهاتبایــە ســەر
شــایییەکەیان.
ئــەوێ ڕۆژێ کازم خــان بــە خــۆی و ئەســپەکەی هاتــە نێــو
حەوشــەی ماڵــی هاجــەر .لەپەنــای دارەکانــدا و لەســەر پشــتی
ئەســپەکەی بانگــی خوشــکەکەی کــرد“ ،هاجــەر! خوشــکەکەم!”
هاجەریش پەنجەرەکەی کردەوە.
“کاکە بەخێر بێی .بۆچی نافەرموویە ژوورەوە؟”
“ئــەم شــەو بەخــۆت و منداڵەکــەت وەرنــە الی مــن ،دەمــەوێ
هەنــدێ قســەت لەگەڵــدا بکــەم”.
هاجــەر زانــی ،ئــەو دەیــەوێ لەبــارەی کوڕەکــەی بــدوێ،
خۆیشــی زانــی نابــێ چیدیکــە پرســەکەی لــێ بشــارێتەوە.
دەوروبــەری ڕۆژئاوابــوون ،هاجــەر خــۆی کــۆ کــردەوە و
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منداڵەکــەی لەکــۆڵ کــرد و بەســەر گردەکــەدا هەڵگــەڕا و بــۆ
ماڵەکــەی کازم خــان ڕۆیشــت ،ئــەو ماڵــەی لەالیەن گوندنشــینیان،
بــە ئــەو گەوهــەرەی کەوتۆتــە نێــو داربادەمــە پیــرەکان ناویــان
دەبــرا.
کازم خــان تریاکــی دەکێشــا ،ئەمــەش بەگشــتی مایــەی
قبوڵکــردن بــوو ،تەنانــەت بــە نیشــانەی شــاعیرێکی خانــەدان
دادەنــرا.
ئــەو پەنگرەکانــی گەشــاندبوونەوە ،پشــکۆیەکی گــەرم و
هەنــدێ تریاکــی زەردی خاوێنــی لەســەر دانابــوو ،خــواردن
ئامــادە بــوو .ســەماوەر دەکوڵــی.
“هاجــەر ،فەرمــوو دانیشــە .دەی خــۆت خواردنەکــە گــەرم
بکــەرەوە .هەندێکیــش بــدە منداڵەکــەت .ئــەرێ بەڕاســت ،ئــەو
نــاوی چییــە ،ئەکبــەر؟ ئاغــا ئەکبــەر؟”
بەدوودڵی هاجەر منداڵەکەی دایە دەست کاکی.
“ئــەرێ تەمەنــی بۆتــە چەنــد؟ حەفــت ،هەشــت مانــگ؟ دەی تــۆ
بــڕۆ نــان بخــۆ ،دەمــەوێ بەتەنیــا یــاری لەگــەڵ بکــەم”.
هاجــەر هەســتی بــە فشــارێكی قــورس کــرد وەک ئــەوەی
شــتێک کەوتبێتــە ســەر شــانەکانی .نەیدەتوانــی نــان بخــوا،
دەســتی بــە گریانــێ کــرد.
“نــا ،نەخێــر ،پێویســت نــاکا بگریــەی .خــۆت وا بەســتەزمان
مەکــە .ئەگــەر تــۆ ئــەو بشــاریتەوە ،ئەگــەر لــە شــوێنێک گۆشــەگیر
دای بنێــی ،ئــەوا دەیگەوجێنــی .ئــەوە شــەش-حەفت مانگــە
ئــەو هیچــی نەبینیــوە ،هیچــی نەکــردووە ،هیــچ پەیوەندییەکــی
ڕاســتەقینەی لەگــەڵ ژینگــەی خــۆی پەیــدا نەکــردووە .لــە هەمــوو
شــوێنێک ،لــەو چیایانــە تووشــی مندااڵنــی کــەڕوالڵ دەبــم .ئێمــە
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دەبــێ بــە هەمــووان قســەی لەگــەڵ بکەیــن .ئێمــە تەنیــا زمانێــک،
زمانــی ئاماژەمــان پێویســتە .ئــەوەش دەبــێ ئێمــە دروســتی
بکەیــن .خوشــکێ لــەو بارەیــەوە یارمەتیــت دەدەم .لــە بەیانییــەوە
لێگــەڕێ بــا خەڵکــی دیکــەش کوڕەکــەت ببینــن .لێگــەڕێ بــا خەڵــک
لەگەڵــی بکەونــە پەیوەنــدی ،هەریەکــە بــە شــێوازی خــۆی”.
پاشــان هاجــەر کوڕەکــەی لەگــەڵ خــۆی بــردە ناندینەکــە.
لــەوێ دیســان فرمێســکی هەڵڕشــتنەوە ،ئــەم جارەیــان فرمێســکی
دڵکرانــەوە.
کەمێــک دواتــر ،کاتــێ کازم خــان چــوو نێرگەلەکــەی بکێشــێ و
بــە هۆیــەوە هەنــدێ شــاد و بەکەیــف بــوو ،هــات و لــەالی هاجــەر
و منداڵەکەی دانیشــت.
“هاجــەر  ،گــوێ بگــرە .مــن نازانــم بۆچــی ،بــەاڵم هەســت
دەکــەم دەبــێ کاریگەرییەکــم لەســەر ژیانــی ئــەم منداڵــە هەبــێ.
مــن ئــەم هەســتەم بەرامبــەر منداڵەکانــی دیکــەت نییــە .بەتایبەتیش
لەبــەر ئــەوەی ئــەوان منداڵــی خانەدانێکــن .مــن نامــەوێ هیچیشــم
لەگــەڵ ئەوانــدا هەبــێ .بــەاڵم بــەر لــەوەی بــڕۆی ،دەمــەوێ یــەک-
دوو شــتی دیکــەت پــێ بڵێــم ،ئــەو شــتانەی بــۆ پاشــەڕۆژی ئــەو
منداڵــەت گرنگــن .ئــەو پیــاوە خانەدانــەش دەبــێ بزانــێ کــە مــن
خاڵــی ئەکبــەرم”.
ڕۆژی پاشــتر ،هاجــەر منداڵەکــەی لەگــەڵ خــۆی بــردە قەاڵکــە.
هەرگیــز پێشــتر ڕووی نەدابــوو ،منداڵێکــی خــۆی نیشــانی
باوکەکەیــان بــدا .هاجــەر لــە دەرگــەی ژووری خوێندنــی
پیاوەکــەی دا ،ئەکبــەری لەبــاوەش بــوو .لێــی وەژوور کــەوت.
کەمێــک لــەوێ وەســتا ،ئینجــا منداڵەکــەی لەســەر مێزەکــە دانــا و
٣٢

خەتی بزماری
پێــی گــوت“ ،ڕۆڵەکــەم کەڕوالڵــە”.
“کەڕوالڵ؟ باشە چیت بۆ بکەم؟”
ماوەیەکــی ویســت تــا هاجــەر ڕاستەوڕاســت لەنێــو چاوەکانــی
پیاوەکــەی ڕوانی.
“دەی تــوو خــوا ،لێگــەڕێ بــا منداڵەکــەم نازناوەکــەت
هە ڵبگــر ێ ” .
“نازناوی من؟” پیاوەکە وای پرسی و بێدەنگیش بوو.
“خــۆ ئەگــەر ئــەو ،نازناوەکــەی تــۆی هەڵگــرت ،ئــەوا هەرگیــز
مــن ناگەڕێمــەوە قەاڵکــە ”.هاجــەر ئــەم قسەشــی خســتە ســەر.
پیاوە خانەدانەکە بێدەنگ ما.
“جارێکیــان تــۆ گوتــت حــەزت لــە منــە ،یــەک-دوو جاریــش
گوتــت کــە ڕێــزم دەگــری .تــۆ پێــت گوتــم هەمیشــە دەتوانــم داوای
شــتت لــێ بکــەم .هەرگیــز داوای وام نەکــردووە ،چونکــە پێویســتم
پــێ نەبــوو .ئێســتا داوات لــێ دەکــەم ،بــا کوڕەکــەم نازناوەکــەت
هەڵبگــرێ .تەنهــا نازناوەکــەت و بــەس .مــن داوای میــرات ناکــەم.
لێگــەڕی بــا نــاوی ئەکبەریــش بکەوێتــە ســەر کاغــەز”.
“دەی هەنــدێ خــواردن بــدە کوڕەکــەت ،لێمەگــەڕێ بگریــێ”.
دوای کەمێــک بێدەنگــی پیاوەکــە وای بــە هاجــەر گــوت.
ئینجــا هەڵســایە ســەر پــێ ،پەنجەرەکــەی کــردەوە و بانگــی
پێشــخزمەتێکی کــرد.
“بــڕۆ بانگــی مــەالی گونــد بکــە .دەی هــەر ئێســتا .مــن
چاوەڕێــم”.
زۆری نەخایانــد ،مــەال هــات .هاجــەر دەبووایــە لــە ژوورێکــی
دیکــە چــاوەڕێ بووایــە .گفتوگۆکەیــان لەپشــت دەرگای
داخــراوەوە کــرا .مەالکــە چەنــد ڕســتەیەکی لەنێــو دەفتەرەکــەی
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خۆیــدا نووســی .ئینجــا بڕوانامەیەکــی ســاز کــرد ،دەبووایــە پیــاوە
خانەدانەکــە واژۆی بــکا .ئیــدی شــتەکە بــەم جــۆرە بــوو .پاشــان
مەالکــە بــە ســواری ئێســترەکەی گەڕایــەوە ماڵــی خــۆی.
“هاجــەر ،فەرمــوو بیگــرە .ئەمــە ئەو شــتە بوو کە دەتەویســت.
بــەاڵم یــەک شــتت لەبیــر نەچــێ .ئــەم کاغــەزە لــە شــوێنێکی بــاش
و قاییــم هەڵبگــرە و نهێنییەکــەش بپارێــزە .کاتێــک مــن مــردم،
دەتوانــی باوەڕنامەکــە نیشــانی خەڵکــی بــدەی”.
هاجەریــش کاغەزەکــەی لەنێــو جلەکانــی شــاردەوە و ویســتی
دەســتەکانی مــاچ بــکا.
“هاجــەر ،پێویســت بەمــە نــاکا .دەی بــڕۆ ماڵــێ .جاربەجاریــش
ســەرم لــێ بــدە .مــن هەمیشــە گوتوومــە و ئێســتاش دووپاتــی
دەکەمــەوە .هــەر بەڕاســتی کەیفــم بــە تــۆ دێ و هەمیشــە دەمەوێ
بتبینــم”.
هاجــەر دیســان منداڵەکــەی لــە سەرپشــتی خــۆی قاییــم
کــردەوە و لــەوێ هاتــە دەر .کاتێكیــش لــە شــاخەکان دابــەزی،
زانــی کــە منداڵێکــی بەکۆڵەوەیــە و ناوێکــی کــۆن و گرنگــی هەیــە:
ئاغــا ئەکبــەر مەحمــوود غەزنــەوی خۆراســانی.
دیــار بــوو بەڵگەنامەکــە کاغەزێکــی بێبایــەخ بــوو ،چونکــە کاتــێ
پیــاوە خانەدانەکــە مــرد ،میراتگــرەکان ،مەالیــان کــڕی و نــاوی
ئاغــا ئەکبــەری لەنێــو وەســیەتنامەکەدا ڕەش کــردەوە .بــەاڵم خــۆ
ئــەم کارە هیــچ گرفتێــک نەبــوو ،ئاخــر هاجــەر هیــچ چاوی لەســەر
میراتەکــە نەبــوو ،بــۆ ئــەو بەتەنهــا ناوەکــە بــەس بــوو .باوکەکــەی
کابرایەکــی ناســراو بــوو ،ڕەگوڕیشــەی لــەوێ لــە قەاڵیەکــی ســەر
شــاخی اللــەزار ڕۆ چووبــوو.
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کاتێكیــش ئەکبــەر هــەراش بــوو ،بــووە پیــاو و ژنــی هێنــا
و منداڵــی پەیــدا بــوون .هەرچەندیــش ئــەو مافوورفرۆشــێکی
ئاســایی بــوو ،لــێ هــەر شــانازی بــە بەرەبابــی خــۆی دەکــرد.
ئــەو ئــەو کاغــەزەی پــێ بــوو کــە نــاوە دوورودرێژەکــەی لەســەر
نووســرابوو.
ئەکبــەر زۆر جــاران دەربــارەی باوکــی دەدوا ،دەیەویســت
ئیســماعیلی کــوڕی بزانــێ ،کــە باپیــرەی چ پیاوێکــی مــەزن بــووە،
پیاوێــک بــە ســواری ئەســپ و چەکلەشــان بــووە.
پیــاوە خانەدانەکــە لەالیــەن ڕوســێکەوە کــوژرا .بــەاڵم کــێ
بــوو؟ کــەس نەیدەزانــی .ســەربازێک بــوو؟ ژاندارمێــک بــوو؟
یاخــود دزێکــی ڕوس بــووە و لــە شــوێنێک تووشــی پیاوەکــە
بــووە و کوشــتوویەتی؟
ئــەو شــاخانەی ئاغــا ئەکبــەر و بابوباپیرانــی لــێ دەژیــان،
لەگــەڵ ڕوســیادا هاوســنوور بــوون ،ئاخــر ئــەوکات هــەر یەکێتیــی
ســۆڤییەت بــوو .الی خــوارەوەی شــوێنەکە هیــی ئێــران و الی
باکــووری شــاخەکانیش کــە هەمیشــە بــە بەفــر داپۆشــرابوو ،هیــی
ڕوســەکان بــوو.
لــێ گەلــۆ ،ئاخــۆ ئــەو ســەربازە ،یــان ئــەو لەشــکرەی ڕوس
لــەو شــاخانە بــەدوای چیــدا دەگــەڕان؟ کــەس نەیدەزانــی.
ئــەوەی لــە کــردەی کوشــتنەکە جــێ مابــووەوە ،چیرۆکێــک
بــوو ،بــە هــۆی ئاغــا ئەکبــەر بەزیندووێتــی مایــەوە.
هــەر کاتێکیــش ئــەوان بەتەنیــا لەمــاڵ بوونایــە ،ئەکبــەر بــۆ
ئیســماعیلی دەگێڕایــەوە و ڕۆڵــی ئەسپســواری بــۆ دەگێــڕا.
ئــەو بەخــۆی دەبــووە ســەربازێکی ڕوس ،بەخــۆی کاڵوێکــی
ســەربازیی درێــژ کــە بەڕوونــی بیچمــە ســوورباوەکەی دیــار
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دەبــوو.
ئیســماعیلیش ســواری بالیفێــک دەبــوو ،دارێکــی لــە بەرپشــتی
خــۆی دەنــا .ئاغــا ئەکبــەر چاکەتەی خــۆی دادەکەند ،کاڵوەکەشــی
دادەنــا و لەپەنــا دۆاڵبێــک خــۆی دەشــاردەوە .دیــار بــوو وەک
بەردێکــی شــاخی اللــەزاری دانابــوو.
ئێســتا دەبووایــە ئیســماعیل ســواری ئەســپەکەی بووبایــە .نــە
زۆر خێــرا و نــە زۆر هێــواش ،بەڵکــو بــە جڵەوڕاگرتــن وەک
پیاوێکــی خانــەدان ئەســپەکەی لــێ بخوڕیبایــە .ئــەو بــەالی
دۆاڵبەکــەدا ئەســپەکەی لــێ خــوڕی ،ئیــدی لــەو کاتــەدا ســەرێک
لەپــاڵ دۆاڵبەکــە بەدیــار کــەوت .ســوارچاکەکە دەبووایــە مەترێــک
یــان دووان بڕۆیشــتبا تــا لەپــڕ ســەربازەکە بەخــۆی و کێردێکەوە
لەپەنــاوە بــەدەر کــەوت .ئــەو بەخێرایــی بــە دوو-ســێ هەنــگاو
بــازی دا و کێردەکــەی لەپشــتی ســوارەکە چەقانــد ،ئەویــش بــەر
بــۆوە و مــرد.
ئــەم چیرۆکــە دەکــرێ خەیاڵکــردە بــێ ،بــەاڵم خــۆ ئاغــا
ئەکبــەر ئــاگای لــە مردنــی دایکــی بــوو.
“ئــەرێ کاتــێ هاجــەر مــرد ،تــۆ تەمەنــت چەنــد بــوو؟”
ئیســماعیل بــە ئامــاژەوە وای لــە ئەکبــەر پرســی.
ئاغا ئەکبەریش لە پرسی کات نەدەگەیشت.
“دایکــم ئــەو کاتــەی مــرد ،ڕەوەباڵندەیەکــی ڕەشــی ســەیر
هاتــن و لەســەر داربادەمــەکان هەڵنیشــتنەوە ”.بــە ئامــاژە وا
وەاڵمــی دایــەوە.
“نەناسراو؟”
“ئاخر هەرگیز پێشتر نەمبینیبوون”.
“کاتێــک ئــەو پۆلــە مەلــە ڕەشــانە هاتــن و لەســەر دارەکان
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نیشــتنەوە ،تــۆ چەنــد ســااڵن بــووی؟” ئیســماعیل بــە ئامــاژەوە
وای لــێ پرســییەوە.
“مــن دەســتم ســارد بــوون و دارەکانیــش گەاڵیــان پێــوە
نەمابــوو و هاجەریــش چیــدی قســەی لەگــەڵ نەدەکــردم”.
“نەخێــر ،مــن مەبەســتمە بزانــم تەمەنــت چەنــد بــووە؟ تــۆ
چەنــد ،چەنــد ،چەنــد ســاڵ بــووی کــە دایکــت مــرد؟”
“من ،ئەکبەر .سەرم دەگەیشتە سینگی هاجەر”.
دواتــر کازم خــان پێــی ڕاگەیانــد ،ئەکبــەر نــۆ-دە ســاڵی بــوو.
هاجــەر زۆر نەخــۆش بــوو ،لەســەر جــێ کەوتبــوو .ئەکبەریــش
لەگەڵــی دەچــووە بــن جێــی و خــۆی پێــوە دەنووســاند.
“تــۆ دایکــت تــا مــرد توندتونــد گرتبــووت؟” ئیســماعیل بــە
ئامــاژەوە وای لــێ پرســی.
“ئاها ،بەڵێ ...بەاڵم چۆنت زانی؟”
“ خاڵە کازم خان پێی گوتم”.
“مــن خــۆم دەخشــاندە بــن پەتــۆکان .کاتــێ دایکــم نەخــۆش
کــەوت ،قســەی لەگــەڵ دەکــردم و دەســتی تونــد دەگرتــم .دواتــر
بینیــم قســە نــاکا و دەستیشــی ناجووڵێنــێ .مــن ترســام ،زۆریــش
ترســام ،هــەر لەژێــر پەتۆکــەدا مامــەوە نەمدەوێــرا بێمــە دەر.
ئیجــا یەکێــک گرتمــی ،دەســتێک لــە دەرەوەی پەتۆکانــەوە هــات،
ویســتی مــن ال ببــا .منیــش خــۆم تونــد بــە جەســتەی هاجــەرەوە
گیرســاند ،بــەاڵم کازم خــان پــڕی دامــێ و منــی لــە هاجــەر
کــردەوە ،ئینجــا تێرتێــر گریــام”.
ڕۆژی پاشــتر بەتەمەنترین ژنی خانەوادەکە پەڕۆیەکی ســپی
بەســەر دەموچــاوی هاجــەردا دا .پاشــان پیــاوەکان بەخۆیــان و
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ســندوقێکەوە هاتــن و هاجەریــان لەگــەڵ خۆیــان بــردە گۆڕســتان.
دوای شاردنەوەی مردوو ،کازم خان ئەکبەرە بچکۆالنەکەی
لەگــەڵ خۆدا بردەوە.
“مــن ویســتم ئــەو بزانــێ مــردن چییــە “ ،دواتــر کازم خــان
وای بــە خوشــکەزاکەی خــۆی گــوت“ .مــن بەســواری بردمــە نــاو
شــاخان ،بــەدوای شــتێک دەگــەڕام کــە مردبــێ.
“لەنێــو بەفــردا بــەدوای چۆلەکــەی مــردوو ،ڕێــوی مــردوو
یــان بەڵکــو گورگێکــی تۆپیــودا گــەڕام ،بــەاڵم خــۆ لــەو ڕۆژە
زســتانەدا مەلــەکان لــە جــاران تیژتــر دەفڕیــن ،گورگەکانیــش
بەســەر بەردەکانــدا هــەر بازەبازیــان بــوو .مــن وەســتام ،لەســەر
بەردێــک دام نیشــاند و ئامــاژەم بــە گیاوگۆڵــی بــن بەفرەکــە بــۆ
کــرد‘ .ســەیرکە!’ ئــەو گیاوگۆاڵنــەش مــردوون .بــەاڵم خــۆ ئــەوە
نموونەیەکــی بــاش نەبــوو .مــن بزنەکێوییەکــم بینــی کە بەئەســتەم
لــەم بــەرد بــۆ ئــەو بــەرد بــازی دەدا .دەیبینــی؟ ئــەم بزنــەش لــەم
ڕۆژانــەدا دەمــرێ .نەخێــر ،دیســان ئەمەشــیان نموونەیەکــی بــاش
نەبــوو.
“مــن حــەزم لــێ بــوو باڵندەێــک لــە کاتــی فڕینیــدا یەکســەر لــە
بەرپێمانــدا کەوتبایــە خــوارەوە ،لــێ لــەو ڕۆژەدا هیــچ مەلێــک
نەکەوتــە خــوار.
“دیســان ئەکبــەرم ســواری پاشــکۆی ئەســپەکەم کــردەوە و
لێمــان خوڕیــەوە ،دوورتــر ڕۆیشــتین.
“کاتێــک چــاوم هەڵبــڕی ،لــە دوورەوە قەاڵی کابــرای خانەدانم
بینــی .ماڵەکــە لــەدوای مردنــی کابــرا چــۆڵ ببــوو .منیــش بــەرەو
ئــەوێ ئەســپەکەم تــاو دا.
“لە ڕاستیدا بۆچی؟
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“خۆشم نەمدەزانی .بیرم کردەوە :بابچین ببینین.
“بەهێواشــی ئەســپەکەم بــردە پشــت خانووەکــە .ئاغــا ئەکبــەر
نەیدەزانــی مــن چیــم دەوێ‘ .دەی بــڕۆ ســەر پشــتی ئەســپەکە
بوەســتە ’،بــە ئامــاژە وام پــێ گــوت ،لەوێــوە بەســەر دیوارەکــەدا
هەڵبگــەڕێ!
“’بۆچی’ بە ئاماژە پێی گوتمەوە.
“ئــەو ئەمــەی نەدەویســت .ئیــدی بەخــۆم چوومــە ســەر پشــتی
ئەســپ و لەوێشــەوە بەســەر دیوارەکــە کەوتــم .درۆکــردن.
“’دەی ،دەی تــۆش وەرە! دەی دەســتت بێنــە’.
“مــن ئــەوم تونــد گــرت ،بۆخــۆم هەڵکێشــا و هێنامــە ســەربانی
خانووەکــە .ئیــدی بــەم جــۆرە بەیەکــەوە بــەرەو پلیکانــەکان
خشــاین.
“’وا ســەیر تەماشــا مەکــە’ ،کاتــێ گەیشــتینە ئــەوێ ،وام پــێ
گــوت .ئەویــش نەیدەویســت.
“’باشە ئێمە چی دەکەین؟’ بە ئاماژەوە وای پێ گوتم.
“’هیــچ شــتێک ،هــەر تەنهــا ســەرێکی بەنــاودا دەکەیــن .دەی
وەرە .ئــەم قەاڵیــە هیــی تۆشــە’.
“ئینجــا بەئەســپایی لــە پەیــژەکان دابەزیــن .تەنانــەت ئــەو
مردنــی دایکیشــی فەرامــۆش کردبــوو .بینیــم زەردەخەنــەی
لەســەر لێــو بــوو.
“ئــاوا بەیەکــەوە لــە ماڵەکــە چووینە ژوور .من پێشــتر هەرگیز
نەچووبوومــە ئــەو قەاڵیــە .وام دەزانــی دەرگای هەمــوو شــتێکی
قفــڵ دراوە ،بــەاڵم خــۆ هەمــوو دەرگاکانــی لەســەر گازەرای
پشــت بــوون .پێــم وا بــوو ژوورەکانــی بەتــاڵ و حەتاڵــن ،بــەاڵم
وا نەبــوو ،هەمــوو شــتێک لــە جێــی خۆیــدا بــوو .بــا دەرگاکانــی لــە
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حەوشــەوە کردبــووەوە و بەفریــش تــا نیــوەی ڕاڕەوەکــە هاتبــوو.
بەخۆپارێزییــەوە چوومــە ژوورەوە.
“هەمــوو شــتێک لەبــن تۆزوخۆڵــدا بــوو ،تەنانــەت مافــوورە
ئێرانییەکانیــش ،یــەک تەبەقــە تۆزیــان لەســەر کەوتبــوو .کاتێــک
بــەرەو ئــەوێ دەڕۆیشــتی ،جێپێــت لەســەر خۆڵەکــە دیــار دەبــوو.
لەجێــی جێپێیــەکان دەتزانــی ،ئاخــۆ ئــەوەی چووەتــە نێــو
ژوورەکان پیــاوە یــان منــداڵ.
“’دەی ئەکبەر دەستت بێنە .ئەوە دەبینی؟ ئەوە مردووە’.
“مــن لــە ژووری کابــرای ئەوێــدا گــەڕام ،چوومــە ژووری
کتێبخانــەی خانەدانەکــە .ئەکبــەر بەسەرســامیەوە ســەیری
شــتەکانی کــردن ،بەواقوڕماوییەوە ســەیری ڕاگــری مۆمدانەکانی
کــردن ،ســەیری ئاوێنــەکان ،هیــی تابلۆکانــی کــردن‘ .بــاش
تەماشــاکە ’،وام پێگــوت‘ ،ســەیری ئــەو وێنانــە بکــە ،ئــەو پیاوانــە
بابوباپیرانــی تــۆن .دەی وەرە ســەیرکە ،ئــای خوایــە ،خوایــە،
ســەیری ئــەو هەمــوو کتێبانــە بکــە’.
“مــن هەرگیــز بیــرم بــۆ ئــەوە نەچووبــوو ،ئەوەنــدە کتێبــە لــە
شــاخی زافــەران ببینــم‘ .هــۆ ئەکبــەر ،دەی وەرە ئێــرە ،ســەیری
ئــەم کتێبانــە بکــە ،ئەمانــە بــە دەســت نووســراون ،بــا جــارێ
بیخوێنینــەوە:
خدایا راست گویند فتنە از توست
ولی از ترا ناتوانم چخیدن
لب و دندان ترکان ختا را
بە این خوبی نانا بیاد افریدن ()...
“مــن دەستنووســەکەم لــە ڕیزەکــە دەر هێنــا .لەوێــدا
شــەجەرەنامەیەکی مۆرکــراو هەبــوو‹ .ئــەرێ نــاوی خــۆت
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دەبینــی؟ ئــەو پیاوانــە هەریەکەیــان کتێبــی خــۆی هەبــووە .تــۆش
دەتوانــی کتێبــی خــۆت بنووســی .شــتێک بۆخــۆت .نووســین؟‘
ئەکبــەر بــە ئامــاژە وای گــوت.
“‘مــن فێــرت دەکــەم ‘.لــە چەکمەجەکــەدا بــەدوای دەفتەرێکــی
بەتاڵــدا گــەڕام و دۆزیمــەوە .ئەوەتــا‹ ،دەی بیگــرە و بیخــەرە
بەرکــت .دەی ئێســتا هەڵســە ،وەرە بابڕۆیــن”‘.
بەئەســپایی لــە کۆشــکەکە هاتنــە دەر و کازم خــان بــەرەو مــاڵ
لێــی خــوڕی .ســەرەتا دەبــێ ئــەو هەنــدێ قەلنەکــەی بکێشــی و
یــەک-دوو پیاڵــە چــای خەســتیش بخواتــەوە.
“ئــەرێ ئەکبــەر ،لەکوێــی ،وەرە ئێــرە ،کڵۆشــەکرێک هەڵگــرە.
شــەکرێکی نایابــە ،قومــێ لــە چایەکــە بــدە .شــەکرێکی نــازدارە،
لــە ڕوســیاوە هاتــووە .باشــە کــوا دەفتەرەکــەت؟ دەی وەرە
تەنیشــتم دانیشــە .تریــاک شــتێکی بــاش نییــە ،خەریکــە دەلــەزرم.
بــەاڵم هەرکاتێــک بیکێشــم ،هۆنــراوەی خودایــی دادەنێــم .دەی
دەفتەرەکــەت دەر بێنــە .شــتێکی لــێ بنووســە”.
“ئاخــر مــن نازانــم بنووســم ،تەنانــەت نازانــم بشــخوێنمەوە”.
ئەکبــەر بــە ئامــاژە وای تێگەیانــد.
“ئــەوە پێویســت نــاکا ،پێویســت نــاکا بزانــی بخوێنیتــەوە ،بەاڵم
دەبــێ نووســین بزانــی .دەی هەرشــتێک لەســەر دەفتەرەکــەت
بنووســە ،شەڕەپشــیلەیەک بکــە .هــەرڕۆژە الپەڕەیــەک ،دەزانــی
چــی ،هــەر یــەک-دوو ڕســتە .دەی بــڕۆ ،بــڕۆ نهۆمــی ســەرەوە،
شــتێک لــە دەفتەرەکــەت یادداشــت بکــە ،پاشــان نیشــانم بــدە”.
کاتێکیــش کازم خــان لــە قەلنکێشــانەکەی بــووەوە ،لەدوایــدا
ئەویــش چــووە ســەرەوە.
٤١

قادر عەبدولاڵ
“ئەکبــەر لەکوێــی؟ ئــەرێ هێشــتا هیچــت نەنووســیوە؟ دەی
قەینــاکا .مــن فێــرت دەکــەم .ئــەو پێخەفــە دەبینــی .لــە ئێســتا
بــەدواوە دەبێتــە پێخەفــی تــۆ .دەی پەنجەرەکــە بکــەرەوە
و ســەیری کێــوەکان بکــە .ئــەو دیمەنــە قەشــەنگە بــۆ تۆیــە.
چەکمەجــەی ئــەو دۆاڵبــەی لەنێــو دیوارەکــەدا گیــراوە بکــەرەوە.
ئەویــش بــۆ تۆیــە .دەکــرێ شــتەکانتی تــێ بکــەی .ئەمــەش کلیلــی
هۆدەکەتــە.
“ئەگــەر هــەر لــە بــەردەم پەنجــەرەی ئــەم ژوورەدا دابنیشــی،
نــە دەتوانــی بنووســی نــە بخوێنییــەوە ”،کازم خــان وای
دەردەدڵ دەکــرد“ ،چونکــە بــەم دانیشــتنە دەکەویتــە بــن تەلیســمی
سروشــت ،بــن تەلیســمی دیمەنەکــە .تــۆ دەبــێ دەفتەرەکــەت
دابنێــی ،قەڵەمەکــەت بخەیتــە بەرکــت و تریاکەکــە بێنــی ،لوولەکــی
تریاکەکــە وردورد بکــەی ،نێرگەلەکــە دابگــری ،بــە شــتێک
پەنگرەکــەی لەســەر دابنێــی .دەســتی بدەیــێ و بیکێشــی ،بیکێشــی
و هــەر بیکێشــێ ،دیســان بیکێشــێ دووکەڵەکــەی بــە دەموچــاودا
بکــەی و ئینجــا تەماشــای بکــەی.
“ســەرەتا پیــرە دارە بادەمــان دەبینــی ،ئینجــا گوڵەهەنارەکان،
بەدوایــدا دیمەنــی گوڵەکێویلکــە زەردەکان و کێڵگەیــەک کــە بــە
گــوڵ و گوڵوکــی تریاکڕەنــگ داپۆشــرابوو .ئیــدی دەتبینــی چــۆن
چڵــە گوڵــە زەردبــاوەکان لەبنــاری شــاخەدا تێکــەڵ بــە خۆڵەکــەی
ببــوون .لــە ڕووی ئەوێشــەوە شــاخی زافــەران بــەرز ببــووەوە.
“خــۆ ئەگــەر بتوانــی بەســەر لووتکــەی ئــەو شــاخە بکــەوی و
لــەوێ خــۆت بگەیەنیتــە شــوێنێکی ســەخت و لــە هەمــان کاتیشــدا
دووربینێکــی چاکــت پــێ بــێ بــە مەرجێــک لــەو کاتــەدا تەمومــژ
دای نەگرتبــێ ،بــە هەنــدێ ئارامگیرییــەوە بــە دووربینەکــە چــاو
٤٢
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بگێــڕی ،ئــەوا ســیمای خانــووی ســەربازەکانی ســوپای ســوور
لەپشــت چیاکــەوە دەبینــدرێ .ئــەوێ ســنوورە .گومرگــە”،
بــەاڵم تــا ئــەو کاتــەی ئاغــا ئەکبــەر لەگــەڵ کازم خانــدا لەپشــت
پەنجەرەکــە وەســتابوو ،هێشــتا هیــچ کەســێک لــە گوندنشــینان
نەگەیشــتبوونە ســەر تۆقەاڵنــی شــاخی زافــەران.
شــاخی زافــەران ،شــاخێکی ناســراوی واڵتەکــە بــوو .واش
نەبــوو کــە کــەس نەگاتــە تۆپکەکــەی ،هــەر هیــچ نەبــێ لەبــەر
هەڵوەدابــوون بــۆ بینینــی ئەنــوا مێژوویینــە بەناوبانگەکــەی .ئاخــر
شــاخی زافــەران چەمکێکــی ئارکیۆلۆژیــی جیهانی بــوو .ئەنوایەکە
لــە نێوەڕاســتی شــاخەکەدا هەڵکەوتبــوو .لــە شــوێنک بەئاســتەم
مــرۆ دەیگەیشــتێ .ئــەو شــوێنە لــە کاتــی سەرماوســۆڵەی زســتانە
ســەختەکاندا دەبــووە کونەگــورگ و لــە بەهارانیشــدا لێــی دەزان
و بێچوویــان لــێ دەنایــەوە.
خــۆ ئەگــەر وەک شــاخەوانێکیش بەخــۆت و داردەســت
و پەتەکانتــەوە ،لــە ڕێــی نواڵــە و ڕازە شــاخەکانەوە بگەیتــە
ئەشــکەوتەکە ،لــە هەمــوو الیــەک هــەر مووی گــورگ دەبینی ،هەر
ئێسکوپروســکی بزنەکێــوی دەبینــی کــە گــورگان خواردوویانــن.
گــەر لــە بەهارانیــش بچیتــە ئــەوێ ،دەرفەتــی ئــەوە
دەبــێ دەڵەگورگێــک بەخــۆی و بێچووەکانــی لــە دەروازەی
ئەشــکەوتەکەدا ببینــی.
لــە شــوێنێکی قوواڵییــی ئەشکەوتەکەشــدا ،لــە تاریکاییــی
ســەر دیــواری باشــووریدا ،دیمەنێکــی دڵڕفێــن هەیــە .شــتەکەش
دوو هــەزار ســاڵ کۆنــە .نووســینێکی بزمــاری ،لەســەر کەڤرەکــە
هەڵکەندراوە ،ئەویش نە ڕۆژگار ،نە با ،نە تیشکی ڕۆژ نە باران
نایگاتــێ .ئــەو نووســراوە لەســەر فەرمانــی ڕۆژگاری یەکەمیــن
٤٣
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پاشــای ئێرانــی نووســراوە .نهێنــی کــۆدی نووسینەکەشــی هێشــتا
نەشــکێنراوە.
زۆر جــار ئەگــەر لەپشــت پەنجــەرەی ماڵــی کازم خانــدا
بوەســتابای ،ســوراێکت دەبینــی ،شــارەزایەکی خەتــی بزمــاری،
پیاوێکــی ئینگلیــز ،فەرەنســییەک یــان ئەمەریکایییــەک ،بــە ســواری
ئێســترەوە بــەرەو ئەشــکەوتەکە دەڕۆیشــتن .دیســان هەوڵێکــی
نــوێ دەدرایــەوە ،بەڵکــو مەتەڵــی نووســینی ســەر بــەردی
ئەشــکەوتەکە هەڵبێنــن.
“دەی وەرە! ئێســترەکە ئامــادە بکــە ”.کازم خــان بــە ئامــاژە
ئەکبــەری تێگەیانــد.
“دەچینە کوێ؟”
“دەچینە ئەشکەوتەکە”.
“بۆچی؟”
“تــا فێــرە نووســین بــی .فێــرە نووســینت دەکــەم ”.کازم خــان
بــە زمانــی ئامــاژە تێــی گەیانــد.
ئیــدی ئــەوان جلــی ئەســتووریان پۆشــی .بەســەر پشــتی
ئێســتری بوخــت 1و بەهێــز بەســواری بــەرەو شــاخی زافەرانیــان
لێخــوڕی .بــەاڵم خــۆ هیچ ڕێگەیەکیشــی بۆ نەدەچوو .ئێســترەکان
بۆنــی خاکەکەیــان دەکــرد .بــە شــوێنپێی بزنەکێوییەکانــدا
هەڵدەگــەڕان .ئاوهــا وردەوردە تــا ســەر دەکەوتــن .دوای ســێ-
چــوار ســەعات دەگەیشــتنە دەروازەی ئەشــکەوتەکە.
“چــاوەڕێ کــە!” کازم خــان ئامــاژەی بــۆ کــرد “ .ســەرەتا
دەبــێ گورگــەکان ڕاو بنێیــن”.
ئیــدی تفەنگــی لــە گۆلمــە گــرت و ســێ-چوار تەقــەی بــە
 1بوخت :قەڵەو.
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هــەواوە نــا .گورگــەکان هەاڵتــن.
ئینجــا لەســەر پشــتی ئێســترەکان دابەزیــن ،ڕێشــمەکانیان
لەدەســت بــوون و بەنێــو ئەشــکەوتەکەدا ڕۆیشــتنە بنەبانــێ.
کازم خــان چرایەکــی نەوتــی هەڵگــرت ،بــەم جــۆرە لەبــەر
ڕووناکییەکــەدا بەنێــو قوواڵییــی ئەشــکەوتەکەدا شــۆڕ بوونــەوە
و ئێسترەکانیشــیان بــەدوای خۆیانــدا ڕاکێشــان.
“دەی بەدوامدا وەرە”.
“باشــە بۆچــی دەچیتــە نێــو ئــەو تاریکایییــە؟” ئەکبــەر ئەمــەی
بەئامــاژە گــوت.
“هەنــدێ حەوســەڵەت هەبــێ .دەی وەرە .ســەیرکە! لــەوێ!
الی ژوور!” کازم خــان وای پــێ گــوت و چراکــەی دەستیشــی
بــەرز ڕاگــرت.
“دەیبینی؟”
“چی ببینم؟” ئەکبەریش بە ئاماژەکانی“ .هیچ نابینم”.
“بوەستە .جارێ با لە دارێک بگەڕێم”.
لەنێــو ئەشــکەوتەکەدا لــە دارێــک گــەڕا ،بــەاڵم هیچــی
نەدۆزیــەوە.
“باشە .ئەم ڕێشمەیە توند بگرە”.
ئینجــا کازم خــان چــووە ســەر پشــتی ئێســترەکە ڕاوەســتا و
چرایەکەشــی بــە بەرزییــەوە ڕاگــرت.
“ئێســتا دەیبینــی؟ ئــەو شــتەی ســەر دیوارەکــە ،لەنــاو
دیوارەکــە .دەی بــڕۆ ئــەوێ بوەســتە .ئاوهــا باشــتر دەیبینــی .دەی
بــا جــارێ بێمــە خــوارێ .ئــاگادار بــە .ئایــا دەزانــی ئەمــە چییــە؟
نامەیــەک .چیرۆکــی پاشــایەک ،پاشــایەکی مــەزن”.
“پێشــتر کــەس نەیدەزانــی بخوێنــێ و بنووســێتەوە .کاغەزیــش
٤٥
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هــەر نەبــوو .بۆیــە پاشــاکە وشــەکانی لەســەر دیــواری ئــەم
ئەشــکەوتەدا هەڵکەنــدن .هەمــوو ئــەو بێگانانــەی بەســەر پشــتی
ئێســترەوە دێنــە ئێــرە ،دەیانــەوێ ئــەم نووســینە بخوێننــەوە.
دەی دە تــۆش دەفتەرەکــەت دەر بێنــە .خامەکــەت بــە دەســتەوە
بگــرە .دەی وەرە! مــن ئــەو یەکســمە لەپەنــا دیــوارە بەردینەکــەدا
ڕادەگــرم .بــڕۆ ســەر پشــتی ڕابوەســتە .بەڵــێ ،بــڕۆ سەرپشــتی
یەکســمەکە .دەی زوو! بەباشــی خــۆت گــرت؟ واو ،ســەیرکە،
ســەیری ئــەوێ بکــە ،ئــەم چرایــەش بــەرز هەڵواســە .ئــاوا باشــتر
دەبینــی .دەی ئێســتا تۆمــاری بکــە .جــوان ســەیری دەقەکــە بکــە.
ســەیری هەمــوو وشــە بزمارییــەکان بکــە و لــە دەفتەرەکەتــدا
بیاننووســەوە .دەی دەســت پــێ بکــە .مەترســە .مــن ئێســترەکەم
تونــد گرتــووە ،بەرزەفتــم کــردووە .دەی تــۆش بینووســەوە!”
ئاخــۆ ئاغــا ئەکبــەر لــە مەبەســتی خاڵــی گەیشــتبێ یــان نا ،دەســتی
بــە نووســینەوەی دەقەکــە کــرد .چــاوی لــە نووســینە بزمارییەکــە
کــرد و هەوڵــی دا ،ڕێــک هەمــوو ئــەو بیچــم و نیشــانە و نووســینە
بزمارییــە لــە دەفتەرەکــەی خۆیــدا بنووســێتەوە ،نیگاریــان
بکێشــێتەوە .ســەرەنجام ســێ الپــەڕەی پــێ پــڕ کردنــەوە.
“تەواو بوو ”.ئەکبەر وا ئاماژەی کرد.
“زۆر باشــە .دەفتەرەکــە بخــەرە نــاو بەرکــت .دەی بەوریایــی
لەســەر پشــتی ئێســترەکە دابــەزە”.
بــۆ شــەوەکەش ،کاتــێ کازم خــان تریاکەکــەی کێشــا ،ئاماژەی
بــۆ ئەکبــەر کــرد بێتــە الی“ .دەی وەرە ئێــرە و بەباشــی دانیشــە.
قەڵەمەکەتــم بــدەرێ .بــاش گــوێ بگــرە .ئێســتا تــۆ لەبــەر نامەکەت
نووســییەوە .ئــەرێ دەزانــی باســی چــی دەکا؟”
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“نەخێر”.
“ئــەوەی تــۆ لەبــەرت نووســیوەتەوە ،نامەیەکــە .شــتێک لــە
کەڵکەڵــەی ســەری پاشــاکەدا هەبــووە .بــەاڵم ئــەوەی لەنێــو
نامەکــەی تۆدایــە ،کــەس نازانــێ چییــە .لەگــەڵ ئەوەشــدا شــتەکە
هەیــە .ئێســتاش تــۆ ،تــۆش دەتوانــی نامەیــەک بنووســی .لێــرە
لەســەر الپەڕەیەکــی ســپی ،لەســەر الپەريەکــی دیکــە ،لــە الیەکــی
دیکــەوە بنووســە .هەرچــی لــە ســەرتدایە ،هەرچــی لەنــاو
مێشــکتدایە ،هــەر وەک چــۆن پاشــایەکە هەوڵــی دا بینووســێتەوە،
تــۆش بینووســەوە”.
ســااڵن هاتــن و ڕۆیشــتن ،کاتێکیــش ئیســماعیل ،کوڕەکــەی
ئەکبــەر گەیشــتە تەمەنــی شــازدە ســاڵ و لــە شــاریش دەژیــا،
جارێکیــان لەنێــو شــاخان ســەری خاڵــە پیرەکــەی دا .لێــی پرســی،
“ئــەرێ خاڵــە تــۆ بۆچــی باوکمــت وەک ئەوانــی دیکــە فێــرە
خوێندنــەوە و نووســینێکی ئاســایی نەکــرد؟” ئیســماعیل لەســەر
خوانــی شــێوان وای لــە خاڵــی پرســی.
“مەبەســتت لەوانــی دیکــە چییــە؟ ئــەم ڕۆژانــە پێویســت دەکا
فێــرە نووســین و خوێندنــەوە بــی ،بــەاڵم پێشــتر ،پێویســتت پێــی
نەبــوو .بەتایبەتیــش لەنێــو ئــەم شــاخانەدا .تەنانــەت مــەالی
گوندیــش بەزەحمــەت نــاوی خــۆی پــێ دەنووســرا .ئاخــر ئــەو
ســەردەم ،کــێ دەیتوانــی کەڕوالڵێــک فێــرە خوێندنەوە و نووســین
بــکا؟ مــن ئــەو پیــاوە لێهاتــووە نەبــووم فێــری بکــەم .ســووک و
ئاســان حەوســەڵەی وام نەبــوو .مــن کەســێک بــووم هەرگیــز
لــە شــوێنێک ئۆقــرەم نەدەگــرت ،لــە مــاڵ نەدەمامــەوە .هەمیشــە
لــە گــەڕان و ســووڕاندا بــووم ،هــەر لەســەر پشــتی ئەســپەکەم
بــووم.
٤٧
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“بــۆ ئــەو جــۆرە شــتانە ،دەبووایــە باوکێکــی کارامــە و
دایکێکــی بەهێــزت هەبووایــە .نەخێــر مــن نەمدەویســت ئــەو فێــرە
خوێنــدن و نووســین بکــەم .بــەاڵم هەســتم کــرد ،تێبینیــی ئــەوەم
ال پەیــدا بــوو ،ســەری ئاغــا ئەکبــەر ڕســتە ســاز دەکا ،چیــرۆک
دەهۆنێتــەوە ،ئایــا لــە مەبەســتم دەگــەی؟”
“ئــەو بەهرەیــە ،ئــەو ڕســتانەی لەنــاو مێشــکی ئــەودا
بــوون ،دەکــرا وێرانــی بــکا ،تێکوپێکــی بشــکێنێ .هەمیشــە
هــەر سەرئێشــەی هەبــوو ،منیــش تاکەکــەس بــووم ،دەمزانــی
ســەرچاوەی سەرئێشــەکەی لەکوێــوە دێ .بۆیــە فێــرە
نووســینی بزمارییــم کــرد .تەنهــا نووســینێک ،ئیــدی ئــەو چــۆن
دەینووســی ،چیــی دەنووســی ،مــن نەمدەزانــی .مــن تەنیــا و تەنیــا
بــەدوای چارەســەرێک دەگــەڕام .ســەیرکە ،تابلۆیــە ،نووســینە
بزمارییەکــەی پاشــاکە ،کــە کــەس نازانــێ بیخوێنێتــەوە ،لەوانەیــە
مەتەڵەکــە هەرگیــز هەڵنەیــەت .بــەاڵم خــۆ پاشــاکە لــەو نێــوەدا
شــتێکی نووســی.
“ئایــا مــن ڕێنوێنیێكــی باشــی ئەکبــەرم کــرد یانــا نــا؟ دەکــرێ
ڕای خــۆت لــەو بارەیــەوە هەبــێ ،لــێ بــڕوام وایــە شــێوازەکەم
ســەری گــرت .هێشــتاش باوکــت شــت دەنووســێ .نووســینی
خەتــی بزماریــش نووســینێکی جــوان و پــڕ لــە ڕازە .بــەم جــۆرە
زمانــی تایبــەت بــە خــۆی دەبــێ .زمانــی نووســینی خــۆت .ئــەرێ
هیــچ جــار ســەیری دەفتــەرە نووســراوەکەی باوکــت کــردووە؟”
“نەخێــر .ئێســتا بەڵــێ جاربەجــار ئــەوەی دەینووســێ،
دەیبینــم”.
“هەوڵت داوە لە چیرۆکی نووسینەکەی بگەی؟”
“نا ،نەخێر .ئەمە ناتوانرێ”.
٤٨

خەتی بزماری
“خۆ دەکرێ لێی بپرسی ،بەڵکو بیەوێ فێرت بکا”.
“ئەدی ئێستا ،تۆ دەتوانی بیخوێنیتەوە؟”
“نەخێــر ،بــەاڵم دەزانــم ئــەو لەبارەی چییەوە دەنووســێ .یەک
جــار .ئــای خوایــە ،ئــەرێ ئەمــە کــەی بــوو؟ جارێکیــان چوومــە
ژوورەکــەی ،ئــەو خەریکــی نووســین بــوو .پێــم وایــە ئــەوکات
لــە تەمەنــی ئێســتای تــۆدا بــوو .بــەاڵم ئــەو لــە تــۆ بەهێزتــر بــوو،
شــانبەرینتر بــوو ،پرچێکــی ڕەشــتر ،چــاوی گەشــتر .دەی بــا
وا بــێ .بینیــم خەریکــی نووســین بــوو .منیــش پێــم گــوت‘ ،دەی
ئەکبــەر نیشــانم بــدە .پێــم بڵــێ چیــت نووســیوە’.
“ئایــا دەزانــی ،ئــەوێ ڕۆژێ زۆرتریــن پەیوەندیــی لەگــەڵ
بێگانەکانــدا هەبــوو؟ ئــەو کەســانەی دەیانەویســت بچنــە
ئەشــکەوتەکە .ئــەوان هەوڵیــان دەدا لــە دەقــە هەڵکۆڵدراوەکــەی
ســەر بەردەکــە بگــەن .پێــم وایــە ئــەو لــە شــارەزاکان فێــرە شــتێک
ببــوو .شــتێک دەربــارەی تابلــۆ بەردینەکــە ،لەوانەیــە جــۆرە
وەرگێڕانێــک فێــر بووبــێ‘ .دەی بــا ڕوونــی بکەینــەوە ،کــە چیــت
نووســیوە؟’ مــن وام پــێ گــوت .یەکــەم جــار ئــەو نەیدەویســت
هیچــم پــێ بڵــێ ،شــەرمی دەکــرد .لــێ فشــارم بــۆ هێنــا .مــن
دەمەویســت بزانــم ئاخــۆ ڕێگاکــەم ســەری گرتــووە یــان نــا.
“ئەوییش نووســینە خەتە بزمارییەکەی خۆی بۆ خوێندمەوە.
گــوێ بگــرە ،هێشــتا شــتێکم لــەوەی ئــەو نووســیبووی ،لەبیــر
مــاوە:

مــن ،مــن ،مــن ،مــن کــوڕی ســوارچاکێکم .ســوارچاکی
قەاڵیەکــە .قــەاڵی ســەر شــاخەکە .ئــەو شــاخەی ئەشــکەوتێکی
تێدایــە .لەنێــو ئەشــکەوتەکەدا نامەیــەک هەیــە .نامــەی پاشــایەک.
نامەیــەک لەســەر بــەرد .نامــەی ســەردەمێک کــە قەڵــەم نەبــووە،
٤٩
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تەنهــا چەکــوچ و ســمبە 1هەبــوو.
پاشــان ،کاتــێ ئاغــا ئەکبــەر گــەورە بــوو ،بــووە الو ،بــووە
ڕێپیشــاندەر بــۆ ســەر شــاخەکە .ئــەو ڕێنماییــی پســپۆڕانی
نووســینی خەتــی بزمــاری دەکــرد .ڕێنوێنــی ئەمەریکایــی،
ئینگلیــز ،فەرەنســایی ،ئاڵمانەکانــی بەســەر پشــتی ئێســترەوە
دەکــرد و چرایەکــەی بــۆ بــەرز ڕادەگرتــن تــا بتوانــن وێنــەی
دەقــی نووســراوی تابلۆکــە بگــرن و چەنــد کەڕەتیــش لەبــەری
بنووســنەوە.
ئــەوەی مەیلــی بــەالی نووســینە بزمارییەکــەوە هەبــێ و
خــۆی خەریکــی ئــەو جــۆرە شــتانە بــکا ،هەمیشــە کتێبێــك یــان
زیاتــری لــەو بارەیــەوە لــە ماڵــدا هەیــە .لەنێــو ئــەو کتێبانەشــدا
هەمیشــە چەنــد وێنەیەکــی دەقــی نووســینی خەتــە بزمارییەکــەی
نێــو ئەشــکەوتی شــاخی زافەرانــی تێدایــە .بەدڵنیاییشــەوە لەنێــو
وێنەکانــدا ئاغــا ئەکبــەری گەنــج دەبینــدرێ ،لە کاتێکدا ئەو لەســەر
پشــتی ئێســترەکە دەوەســتا و بــە چراکــەی دیمەنــی تابلــۆی ســەر
بــەردی ئەشــکەوتەکەی بۆیــان ڕوونــاک دەکــردەوە.

 1سمبە :بزمار

٥٠

قیتارەکە
خۆ ئەگەر ئێمە هیچ لەبارەی پاشا ڕەزاخانەوە نەزانین،
ئەوا لە ڕۆژژمێری ئاغا ئەکبەر ناگەین.
سەیری پاشخانی چیرۆکەکە دەکەین،
سەیری ئەو وەسفانەی کە لەنێو یادەوەرییەکەیدا نەهاتوون.
چیــای زافــەران نــەوەک هــەر بــە نووســینی خەتــە بزمارییــە
هــەرە دێرینەکــەی ئێــران بەناوبانگــە ،بەڵکــو بــە جوانتریــن
مافوورەکانیــش نــاودارە .ئێرانــی ڕاســتەقینە ،ئەوروپــی یــان
ئەمەریکایییــەک ،کــە پارچەمافوورێکــی زۆر جوانــی لەنێــو
هــۆدەی دانیشــتندا ڕاخســتبێ ،لەوانەیــە خــۆی پــەی بــەوە نەبــا،
کــە مافوورەکــە لــە ماڵەکانــی چیــای زافەرانــەوە چنرابــێ .خــۆ
ئەگــەر لەســەر مافوورەکەشــدا نیــگاری مەلێکــی جــوان و نــاوازە
بــە کلکــە سەرنجڕاکێشــەکەیەوە لەســەر مافوورەکــەدا کێشــرابێ،
ئــەوا بــێ ســێ و دوو لــە زێدەکــەی ئاغــا ئەکبــەرەوە هاتــووە.
لــە ڕۆژێکــی بەهاریــدا ،لەپڕێکــەوە بــە ســەدان باڵنــدەی
ســەیر و نــاوازە لەپشــتی کێــوی زافەرانــەوە ،کــە لــە ســنووری
یەکێتیــی ســۆڤییەتی پێشــوو هاتبــوون ،دەرکەوتــن .لەبــەر ســەرما
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مەلــەکان برســی و تینــوو بــوون .گوندنشــینەکانیش دەیانزانــی،
کــەی مەلــەکان دێــن .بەیانیــی ســەرلەزوو ،لــە یەکەمیــن ئــەو
ڕۆژانــەی دوای ئــەوەی مانــگ بەپــڕی لەســەر ملــی چەپــی دوندی
شــاخەکەوە هەڵــدێ ،ئــەوان بەپــۆل دەهاتــن .هــەر بۆیــە ژنــەکان
پلیکانەکانیــان بــە دیــواری بانەکانــەوە هەڵنــان.
هەرکاتێکیــش باڵنــدەکان دەر دەکەوتــن ،ژنانــی گونــد بــە
خۆیــان و جامــی پــڕ لــە دان و ئــاوەوە دەچوونــە ســەربانان.
ئەوســا باڵنــدە نامــۆ و جوانەکانیــش پێیــان وەر دەکــرد ،ژن و
مندااڵنیــش لەپشــت پەنجەرەکانــەوە ســەیری مەلەکانیــان دەکــرد
کــە بــە خۆیــان و کلکــە درێــژ و ڕەنگینەکانیانــەوە لــە ســەربانەکان
هەڵفڕهەڵفڕیــان بــوو ،دان و ئــاوی قاپەکانــی بەردەمیــان دەخوارد
و وەک نیشــانەی سوپاســگوزاریش ســەریان نــەوی دەکــرد.
ئــەوان یــەک-دوو ســەعات پشــوویان دەدا .پاشــان هەڵدەفڕینــەوە
و لەســەر کۆچــڕەوی خۆیــان بــەردەوام دەبــوون .ژنەکانیــش کــە
هەمــوو ڕۆژەکــە ،بگــرە هەمــوو مانگەکــە ،لــەوەش پتــر هەمــوو
ســاڵەکە و هەمــوو ژیانیــان لەبــەر مافوورچنیــن بەســەر دەبــرد،
ئــەو ژنانــەی هەرگیــز دەرفەتــی ئەوەیــان بــۆ هەڵنەکەوتبــوو،
کێــوی زافــەران جــێ بێڵــن ،ئیــدی ئــەوان ئــەو باڵنــدە ڕەنگینانەیــان
دەکردنــە بابەتــی نەخشــونیگار و لەســەر مافوورەکانیــان
دەیانچنیــن.
هاندەرێکــی دیکــەی مافوورەکانــی ئــەو دەڤــەرە نووســینە
بزمارییەکــە بــوو.
ئــەو ئافرەتــە نەخوێندەوارانــەی گونــدی دامێنــی زافــەران ،ئــەو
زمانــە نهێنییــەی ســەر تابلــۆی ئەشــکەوتەکەیان بــەکار دەهێنــا،
تــا خولیــا و ڕازەکانیــان لەســەر مافــوورەکان بچنــن.
٥٢

خەتی بزماری
زۆر جارانیــش غەوارەیــەک بــە خــۆی و شــەپقەکەیەوە بــە
ســواری ئێســترێکەوە لەســەر مافوورەکــەدا بەنەخشــێندراوی
دەبینــدرا ،کــە بــەرەو ئەشــکەوتەکە لــێ دەخــوڕێ ،لەنێــو
دەستیشــیدا پارچەکاغەزێــک هەیــە ،نووســینە بزمارییەکــەی
لەســەر نووســیوەتەوە.
لــێ گەلــۆ لــە کۆتاییــی ســاڵەکانی ســییەوە ،لەناکاویشــەوە ژنــە
مافوورچنــەکان شــتێکی تــەواو جیاوازیان لەســەر مافوورەکانیان
چنــی .ئاخــر لــەو دەمــدا قیتارێــک لەســەر مافــووەرەکان پەیــدا
بــوو ،قیتارێکــی دووکەڵکێــش ،کــە وەک مــار بــە بــەر شــاخی
زافەرانــدا هەڵدەكشــا.
ئــەم ڕۆژانــەش فڕۆکــە بەســەر ئاســمانی گوندەکــەدا دەبینــرا،
کــە پاکەتگەلێــک فــڕێ دەداتــە خــوارەوە.
ژنــە مافوورچنــەکان بێمەبەســت قیتــاری دووکەڵکێــش ،کــە
هێمــای گۆڕانــی دەســەاڵت بــوو لەســەر مافــوور و ڕایەخەکانیــان
دەچنــی .ڕەزاخــان ،باوکــی دواپاشــای ئێــران ،لــەو ســەردەمدا
هەمــوو دەســەاڵتێکی لەبــن ڕکێفــدا بــوو .دەســەاڵتی دیکتاتۆریــی
ناوەنــدی .شــایەک بــە خوێندنێکــی کەمــەوە ،بــەاڵم بــە خولیــا
و ئاواتێکــی زۆر .ســەربازێکی ئاســایی بــوو ،خــۆی وەک
ژەنەڕاڵێــک هەڵنــا.
لــە ســاڵی ١٩٢١دا ئــەو کودەتایەکــی کــرد .بــە هۆیــەوە کۆتایــی
بــە حوکمڕانــی خانــەوادەی قاجــار هێنــا .خۆیشــی بــە پاشــای
ئێــران دانــا .ئــەو خــۆی بــە یەکەمیــن پاشــای شانشــینی نوێــی
پەهلــەوی دەستنیشــان کــرد.
ڕەزاخــان دەیەویســت شــتێکی نــوێ لــە واڵتــدا دابهێنــێ.
خوازیــار بــوو واڵتــە کۆنــە پاشــکەوتووەکە بــە واڵتێکــی نوێــی
٥٣

قادر عەبدولاڵ
هاوچــەرخ ،لەســەر شــێوەی واڵتــە ڕۆژئاوایییــەکان بگــۆڕێ.
کارخانــەی نــوێ ،قوتابخانەی هاوچەرخ ،چاپەمەنی ،نماییشــخانە،
پــردە ئاســنینەکان ،ڕێــگای نــوێ ،پــاس و تاکســی بێنێتــە نێــو
واڵتــەوە .هەروەهــا نابــێ وێســتگەی ڕادیــۆ ،ئامێــری ڕادیــۆش
فەرامــۆش بکــرێ ،کــە بــۆ یەکەمیــن جــار لــە مێــژووی ئێرانــدا
دەنگێکــی ئەفســووناوی ژنــە گۆرانیبێژێــک ئــەم گۆرانییــەی چڕی:

یواش ،یواش ،یواش ،یواش
اومدم در خونە تون
یک شاخە گول در دستم
رس راهت بنشستم.
بە خدا یادت نرود از نظرم ()....
هێواش هێواش ،هێواش ،هێواش
هاتم بەرقاپی ماڵتان
بە چڵەگوڵێک لەدەست
لەسەر ڕێگەتا وەستام
هەر خوداش دەیزانێ
هەرگیز لەیادت ناکەم.
ڕەزاخــان زیاتریشــی دەویســت ،خوازیــار بــوو بــە یــەک جــار
ژیانــی ئافرەتــان بگــۆڕێ .ژنــەکان بــە شــەو و ڕۆژێــک دەبووایــە
چارشــێوەکانیان فــڕی بدابایــە ،مانتۆیــەک بپۆشــن ،شــەپقەیەک
لەســەر بنێــن و پێیــەوە بێنــە بــازار.
ئــەو دەیەویســت هەمــوو ئــەو شــتانە خێــرا ڕوو بــدەن.
٥٤

خەتی بزماری
هــەر بۆیــە بەتونــدی کاردانــەوەی لەبەرامبــەر هــەر دژبەرییــەک
دەنوانــد و هیــچ لێخۆشــبوونێکی بــۆ نەبــوو .ئــەو بــوو فەرمانــی
دا لێوەکانــی فەروغــی 1شــاعیر بدروونــەوە ،هــەر لەبــەر ئــەوەی
شــیعرێکی فەروغــی خوێندبــووەوە ،کــە دەربــارەی ژنــان بــوو،
گوتبــووی ژنــان بەبــێ چارشــێو ناتوانــن بــڕۆن ،چونکــە ئەگــەر
بێچارشــێو بــن الال دەچــن .زۆر لــە ڕۆشــنبیران ،نووســەران و
ســەرکردە سیاســییەکان ون کــران ،کــوژران یــان لــە کونجــی
زیندانــدا خزێنــدران.
ئۆپۆزســیۆن دەیگــوت ،ڕەزاخــان نۆکەرێکــی بەردەســتی
باڵوێزخانــەی بەریتانییــە لــە تــاران .گوایــە ئــەو لــە واڵتــە
ڕۆژئاوایییەکانــەوە ئــەو ئەرکــەی پــێ ســپێردراوە کــە واڵتەکــەی
لــە بەرژەوەندیــی ئــەوان هاوچەرخانــە لــێ بــکا .ئاخــر ئیمپریالیــزم
ئــەو وەک ســەربازێک ،وەک شــۆفارێک لــە دژی یەکێتیــی
ســۆڤییەت بــەکار دێنــێ.
بــەاڵم ئاخــۆ ئــەو بووکەڵۆکەیەکــی بەریتانیــای مــەزن بــوو
یــان نــا ،خــودی ئــەو خوازیــاری ئــەو گۆڕانگارییانــە بــوو ،هــەوڵ
و تەقەلالشــی ئــەوە بــوو بــە شــێوازی خــۆی ڕەوشــەکە لــە
ڕەگوڕیشــەوە بگــۆڕێ .خۆیشــی ســەربازێکی ســامناک بــوو،
هەمــووان لــە بەرچــاوی ئــەو وەک مــردوو وا بــوون.
ڕەزاخــان ویســتی بــەر لــەوەی کوڕەکــەی بگاتــە ســەر تەختــی
پاشــایەتی ،گرنگتریــن پرۆژەکانــی تــەواو بکا.
قیتارەکەش یەکێک لە خولیاکانی ئەو بوو.
لــە مــاوەی  ٢٥٠٠ســاڵی حوکمڕانــی جۆربەجــۆری پاشــا
1 Farogi

٥٥

قادر عەبدولاڵ
ئێرانییــەکان ،ســوڵتان و میــرەکان ،هەرگیــز ئــەوە ڕووی
نەدابــوو ،کاربەدەســتێکیان بچێتــە شــاخەکان تــا ســەرژمێری
دانیشــتووانەکانی بــکا و لــە تۆمارێکــدا ناویــان بنووســێ ،بــەاڵم
شــا ڕەزاخــان وای کــرد ،ویســتی هەمــوو کەســێک ناســنامەی
خــۆی هەبــێ و بەڵگەنامەکەشــی لــە باخەڵــدا بــێ.
لــە ســەدەکانی ڕابــردوودا هــەر مــەالکان بــوون بەتەنیــا لــەو
دێهاتانەی چیانشــینەکاندا دەســەاڵت بەدەســت بوون و حوکمیان
دەگێــڕا ،لــێ هەنووکــە ژەندرمــەکان کــە وێنەیەکــی ڕەزاخانیــان
لەســەر شــەپقەکانیان داوە ،حوکــم دەگێــڕن ،لــە خاوەنشــکۆ
زیاتــر گــوێ لــە هیــچ کەســێکی دیکــە ناگــرن.
ڕەزا خــان دەبووایــە لەشــکرێکی هەبووایــە تــا ناوخــۆی واڵت
بخاتــە ژێــر ڕکێفــەوە .ســەربازانی ئــەو لەشــکرەش نــاوی خۆیــان
و بابوباپیــر و تەنانــەت شــوێنی لەدایکبوونیشــیان پێویســت بــوو
بزانــن ،تــا لەســەر کارت و ناســنامەکەیان بــدرێ .ئیــدی بــەم
جــۆرە بــۆ یەکــەم جــار بــوو ،کتومــت ئــەوە دەزانــرا ئاخــۆ چەنــد
کــوڕوکاڵ لــە گونــدی زافــەران دەژیــن .هەمووشــی لــە دەفتەرێکی
قەبــە تۆمــار کــران و تۆمارەکــەش لــەالی ژەندرمــەدا هەڵگیــرا.
لــە چاکــەی ڕەزاخانــەوە بــوو ،ئاغــا ئەکبەریــش کارتێکــی پــێ
درا ،ناســنامەیەک کــە بــۆ یەکەمیــن جــار بەفەرمــی ناوەکــەی
لەســەر تۆمــار کرابــوو.
لەبــەر ئــەوەی ڕێــگای ئاســنین خەونێکــی گــەورەی ڕەزاخــان
بــوو ،فەرمانــی دەر کــرد بــەوەی هــەر لــە ئەوپــەڕی خــوارووی
واڵتــەوە تــا ســەر ســنووری ڕۆژهەاڵتــی واڵت ،ڕێــگای ئاســنین
لــێ بــدەن و بیکەنــەوە .بــۆ ئــەوەی دەقاودەقیــش بیــن ،هێڵــی
٥٦

خەتی بزماری
ئاســنینەکە بــە شــێویەک بــێ دەنگەکــەی بگاتــە بەرگوێــی یەکێتیــی
ســۆڤییەت .ئــەو دەیزانــی ڕێــگای ئاســنین بــۆ ئەوروپییــەکان لــێ
دەدا و دەیکاتــەوە ،بــەاڵم لــە هەمــان کاتیشــدا ئەوەشــی دەزانــی،
ئەوروپییــەکان ناتوانــن ئــەم هێڵــی ئاســنینە لەگــەڵ خۆیــان
بەرنــەوە .ئیــدی هێڵــی ئاســنین لــە واڵت دەمێنێتــەوە.
هێڵــی ئاســنین بەنێــو بیابــان ،بەســەر ڕووبارەکان ،بەنێو شــاخ
و بەنــدەن و دۆڵەکانــدا ،بەنێــو شــار و گوندەکانــدا دەڕۆیشــت ،لــە
کۆتاییشــدا گەیشــتە گوندی زافەران.
ئــەو مــارە ئاســنینە درێــژە بەســەر شــاخەکان هەڵدەگــەڕا،
بــەاڵم دەبووایــە لــە نیــوەی ڕێــگادا بوەســتابایە .ئاخــر ئەشــکەوتە
دێرینەکــە ،کــە نووســینی خەتــی بزمــاری لەســەر الدیــواری
خــوارەوەی ئەشــکەوتەکەدا هەڵکەندرابــوو ،لــە شــاخەکەدا
هەڵکەوتبــوو ،ئەمــەش ڕێــگای لــە هێڵــە ئاســنینەکە دەگــرت.
قیتــاری هاتــوو لــەو ســەرەوە دەهــات و دەهــات ،تــا دەگەیشــتە
الی ئەشــکەوتەکە و دەوەســتا .بــۆ ڕێگاکردنــەوەش لــە بــەردەم
هێڵــی ئاســنینەکەدا ،ئەندازیــاران دەترســان نەبادا بە پاڵەپەســتۆی
دینامیــت ئەشــکەوتەکە زیانــی پــێ بــگا ،یــان بەســەریەکدا
بڕووخــێ.
تابلــۆی نووســینی خەتــی بزمــاری ،ئــەو پاشــماوە کولتوورییە
دێرینــەی بابوباپیــران لــە بــەردەم مەترســیدا بــوو .مــرۆ دەترســا
ئەشــکەوتەکە درز ببــا .بۆیــە ئەندازیــاران لــە ترســان زەندەقیــان
چووبــوو .بەرپرســی پرۆژەکــەش نەیدەزانــی چــۆن بەســەر
ئاســتەنگەکەدا زاڵ بــێ .نەشــیدەوێرا هیــچ ســەرچڵییەک بــکا .ئاخر
دەیزانــی شــا چــاوی لێیــە ،هــەر پێــی خــوار دانابــا و پرۆژەکــە
کورتــی هێنابــا ،ئــەوا ســەری خــۆی لەســەر دادەنــا.
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ئیدی بەترسولەرزەوە بروسکەیەکی بۆ پایتەخت نارد:

هێڵــی ئاســنین زیاتــر ناڕواتــە پێــش .تابلــۆی نووســینی خەتــە
بزمارییەکــە ڕێــگای گرتــووە.

کاتێکیــش شــا بروســکەکەی خوێنــدەوە ،دەســتبەجێ ســواری
جێبەکــەی بــوو ،بــەرەو ناوچــە شــاخاوییەکە لێــی خــوڕی.
کاتێکیــش گەیشــتە بنــاری شــاخەکە ،بەرپرســی ژەندرمــەی
گوندەکــە هێســترێکی بــۆ هێنــا .کەچــی شــا ڕەتــی کــردەوە
ســواری ئێســترەکە ببــێ .دەیەویســت خــۆی بــە پــێ بەســەر
شــاخەکەدا هەڵبگــەڕێ .ســەرلەبەیانییەكی زوو ،بــەر لــەوەی ڕۆژ
بگاتــە ســەر دونــدی شــاخەکە ،ڕەزاخــان لــە دەمــی ئەشــکەوتەکە
بــوو .عەبایەکــی درێــژی ســەربازی لەبــەردا بــوو ،تێــای 1لــە
بنهەنگڵدابــوو ،ســەیری کــرد خەونەکــەی چەنــد دوور ڕۆیشــتووە.
“ئەرێ چی لە گۆڕێدایە؟” شا وای لێ پرسین.
“خاوەنشــکۆ ”...ســەرۆکی پڕۆژەکــە وا هاتــەوە وەاڵم ،بــەاڵم
ئەوەنــدە ترســابوو ،لــەوە زیاتــر نەیوێــرا هیــچ بڵــێ.
“دەی بۆم ڕوون بکەوە!”
“ئــەو ،ئئئئــەو هێڵــی ئاســنینە دەبــێ بێــرەدا بــڕوا .دەشترســم
کــە ...کــە ...کــە”...
“هەنووکە؟”
“مــن ...ئــەز ...مــن ویســتم مۆڵەتنامــەی ئێــوەم هەبــێ تــا ...تــا
ئــەو تابلــۆ بەردینــە ...بگوازمــەوە؟”
“گواســتنەوە؟ هــەی ئەندازیــاری گەلحــۆ ،دەمــت داخــە! بیــر لــە
 1مەبەســت لــە تێــا ،ئــەو مەتــرەق ،یــان کورتــەدارەی ئەفســەرانە ،کــە
نیشــانەی دەســەاڵتە.
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چارەســەرێکی دیکــە بکەوە!”
“ئێمــە ...هەمــوو حیســاباتێکمان کــردووە ،هەمــوو
ئەگەرەکانمــان لێــک داونەتــەوە ،بــەاڵم داینامێــت ئەشــکەوتەکە
تووشــی دژوارییەكــی زۆر دەکا”.
“ڕێگایەکی دیکە ببینەوە!”
“لــە هەمــوو جێگــرەوکان 1کۆڵراوەتــەوە .ئەمەیــان تاکــە ڕێگای
پێداچوونــی هێڵەکەیــە .هــەر ڕێگەیەکــی دیکــە نەکردەیــە ”.2یاخود
دەبــێ ئێمــە پێچێکــی زۆر گــەورە بــەدەوری هەموو ئەشــکەتەکەدا
لــێ بدەین ،بــەاڵم”...
“بەاڵم ،چی؟”
“بەاڵم ئەمە زۆر درێژە دەکێشێ”...
“چەند درێژە دەکێشێ؟”
“خاوەنشکۆ ،شەش تا حەفت مانگی دیکەی زیاتر دەوێ”.
“ئێمــە ئــەو کاتــە درێژەمــان لــە بەردەســتدا نییــە .نابــێ یــەک
ڕۆژ ،یــەک ســەعاتێكیش لــە نەخشــە داڕێژراوەکــە درێژتــر
بخایەنــێ .دەی تــۆ لــە بەرچــاوم ون بــە! هــەی ئەندازیــاری
دەبەنــگ! نەکردەیــە ،ئەمــە تاکــە وشــەیە کــە ئێــوە بــەکاری
دەهێنــن؟ شــەش-حەفت مانگــی دیکــە؟ چــۆن ئــەوە بــە مێشــکتدا
دێ؟”
بەتووڕەیــی شــا لەنێــو تاریکاییــی ئەشــکەوتەکەدا ون بــوو.
لــە دەرەوەی ئەشــکەوتەکەش کــەس زاتــی ئــەوەی نەدەکــرد
لــە شــوێنی خۆیــدا بجووڵــێ .زۆریشــی نەخایانــد تــا دیســان
شــا دەر کەوتــەوە .ئــەو ســەیرێکی خــوارەوە ،ســەیری دەیــان
 1جێگرەوەکان :ئەڵتەرناتیڤەکان
 2نەکردە :ئەستەم .مەحال.
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جووتیــار ،گەنجانــی کــرد کــە بەســەر شــاخەکە کەوتبــوون تــا
جەنابــی ڕەزاخــان ببینــن .کاتێکیــش ئــەوان ڕەزاخانیــان لەنێــو
ئەشــکەوتەکەدا بینــی ،هاتــە دەر لەســەر بــەردەکان بازیــان دا و
دەســتیان بــە خوێندنــەوەی دروشــم کــرد“ ،بــژی شــا ،بــژی شــا،
هــەر بــژی شــا!”
شــاش تێاڵکــەی خســتەوە بنهەنــگڵ و بەهێواشــی لــە
ئەشــکەوتەکە هاتــە خــوار .ژەندرمەکانیــش لەســەر ئــەو حاڵەتــەدا
بــوون کــە جووتیــارەکان بنێرنــە خــوار و لــەوێ دەریــان بکــەن.
لــەو ســاتدا لەبنــاری شــاخەکەدا دەســتەپیاوێکی هۆشــمەند
و ڕیشســپیی گوندەکانــی دەوروبــەر دەر کەوتــن .ئــەوان بــە
جلــی ڕازاوەی ئاهەنگئامێــزەوە و بــە ســوراحییەکی پــڕ لــە ئــاو،
ئاوێنەیــەک و قورئانێــک بــەرەو پیــری شــاوە هاتــن .کاتێکیــش
گەیشــتنە دووراییــی ســەد مەترێــک لــە شــاوە ،هــەرە پیرەکەیــان
ئــاوی بــەرەو شــا پرژانــد و هەمــوو ئەوانــی دیکــەش ســەریان
نــەوی کــرد.
“ســاو لــە ســوڵتانی ئێــران!” یەکــێ لەپیــاوەکان وا بانگــی
کــرد“ .ســاو لــە ئێــوەی ســایەی خواوەنــد لەســەر زەوی”.
ئیدی پیاوەکە دانەویەوە و زەویەکەی ماچ کرد.
“دەی وەرە پێشــەوە!” شــا وا فەرمانــی بەســەردا کــرد و بــە
داردەســتەکەی دەستیشــی ئامــاژەی بــەو شــوێنە کــرد ،دەبــوو
پیاوەکــەی لــێ بوەســتێ.
“دەی پیــاوی سەرســپی گــوێ بگــرە! مــن پێویســتم بــە
نوێژەکــەت نییــە .ســەری خــۆت بــەکار بێنــە .دەی ڕاوێژێکمــان
پــێ بــدە .ئــەم ئەندازیــارە گەمژەیــە چەقیــوە و نازانــێ چــۆن
هێڵــە ئاســنینەکە بــەرەو پێشــەوە بــەرێ .باشــە چــۆن بتوانــدرێ
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قیتارەکــە بەنێــو ئەشــکەتەکەدا بــڕوا ،بێئــەوەی زیانیشــی پــێ
بگەیەنــێ؟”
پیرەمێردەکــەش گەڕایــەوە الی ئەوانــی دیکــە و کەوتنــە ڕاوێژ
بــە یەکــدی کردن.
ماوەیەکی زۆری پێچوو تا ڕیشسپییەکە گەڕایەوە الی شا.
“دەی بیڵێ!”
“لــەو هەمــوو ســەدانەی ڕابــردوودا ،بابوباپیرانمــان بــە
دەســتی ڕووتــەوە خانووەکانــی خۆیــان دروســت کــردووە .هــەر
بەتەنهــا بــە کوتــک و ســمبەوە کاریــان کــردووە .هەرگیز کەســیش
زیانــی بــە شــاخەکە نەگەیانــدووە .پیــاوەکان تەنهــا کوتکیــان لــەو
شــوێنانە داوە کــە پێویســت بــوون .ئەوســا ئەگــەر خاوەنشــکۆ
فەرمــان بــدا ،داوا لــە هەمــوو گەنجانــی گونــد دەکــەم بــە خۆیــان
و کوتکەکانیــان خــڕ ببنــەوە .ئــەوان ڕێگــەی قیتارەکــەی ئێــوە
بکەنــەوە”.
ئەوســا نیشــانە ئۆخژنێــک لەســەر ڕوخســای شــا دەر کــەوت،
بــەاڵم دەســتبەجێش نیشــانەکە ون بــووەوە.
“نەخێــر ،ئەمــە زۆر درێــژە دەکێشــی .مــن ئــەو هەمــوو کاتــەم
بــە دەســتەوە نییــە .مــن دەمــەوێ بەخێرایــی کارەکــە تــەواو
بکــرێ”.
“گــەر خاوەنشــکۆ فەرمــان بــدا .داوا لــە هەمــوو گەنجانــی
ناوچــەی شاخنشــینی زافــەران دەکــەم .خــۆ ئەگــەر پێویســتیش
بــکا ،هەمــوو پیاوەکانــی گوندانــی دەوروبەریــش دێنیــن .ئێمــە
ئەزموونمــان هەیــە ،ئێمــە بــە شــاخەکە بەڵەدیــن .دەرفەتێــک بــدە
پیــاوەکان تــا بۆتــی بســەلمێنن”.
شا بێدەنگ بوو.
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“بەهێزترین کوتکی واڵتمان بدەرە دەست”.
“ئەوسا؟”
“ئەوســا ئێمــە ڕێگاکــە دەکەینــەوە تــا قیتارەکــەی ئێــوە
بەنێویــدا بــڕوا و بگاتــە ئەودیــوی شــاخەکە”.
بــۆ ڕۆژئــاوا ،بانگــدەری هەمــوو گونــدەکان چوونــە ســەربانی
مزگەوتەکانیــان و بانگیــان ڕاهێــا ،ئەاڵهــو ئەکبــەر .ال ئیــاە
ئیــا ئــەاڵ .بــە نــاوی خــودا ،بــە نــاوی گیانــی بابوباپیرانمــان .بــە
نــاوی شــا ڕەزاخــان ،پێویســتمان بــە پیاوانــی بەهێــزە .خــۆ ئەگــەر
پەرداخــە ئاویشــت لــە دەســتدا بــێ ،مەیخــۆرەوە ،دایبنــێ و بەلــەز
وەرە مزگەوتــێ”.
هەمــوو ئێوارەکــە ،هەمــوو شــەوەکە هــەر کــوڕوکاڵ و پیاوی
گەنــج بــوون لــە هەمــوو گوندەکانــەوە ڕژانــە مزگەوتەکــەی
گونــدی زافــەران.
بــۆ بەیانییەکــەی ســەرلەزوو بــە ســەدان پیــاو بــەدوای مــام
مۆتکەکــە (پیــاوە هۆشــمەندەکە) کەوتــن و چووونــە شــوێنی
دیــدار لەبنــاری شــاخەکەدا .ئاغــا ئەکبەریــش ،کــە ئەوســا هــەر
حەڤــدە ســااڵن بــوو ،یەکێــک لــەو ســەدان کەســە بــوو .ئــەو شــای
نەدەناســی ،هەروەهــا هیچیشــی لەبــارەی ســەروکاری ڕەزاخــان
نەدەزانــی ئاخــۆ خەریکــی چییە ،ئەو هیچ هەستێکیشــی ســەبارەت
بــەو نەخشــانە بــۆ خزمەتکردنــی واڵت نەبــوو .ئەویــش هــەر وەک
گوندنشــینەکانی دیکــە ،نەیدەزانــی ئاخــۆ بۆچــی دەســەاڵتداران
ئەوەنــدە بەپەلــەن ،کــە قیتارەکــە بــە زووتریــن کات بگەیەننــەوە
ئەودیــوی شــاخەکە .ئــەو هــەر ئەوەنــدەی دەزانــی ،دەبــێ قیتارێک
بێــت و بــەالی ئەشــکەوتەکەدا ڕێ بــکا ،ئەوانیــش بــۆ ئــەوە لەوێــن
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تــا تابلــۆی نووســینی خەتــە بزمارییەکــە ڕزگار بکــەن.
ڕەزاخــان لــە شــوێنێکی بــەرز ڕاوەســتابوو ،ســەیری حەشــاماتی
پیاوەکانــی دەکــرد .گوندییــەکان ئــەو ئەفســانانەیان دەزانــی کــە
دەربــارەی کەســایەتیی شــا بــاو ببوونــەوە.
ئــەوێ دەمــێ ئــەو لــە شــارە بچووکــەکان و لــە دێهاتەکانــدا بە
کەســێکی ڕزگارکــەر دەناســرا ،پیاوێــک بــە هێــز و دەســەاڵتێکی
زۆرەوە .کەســێک کە بەهانای هەژارانەوە دێ .کەســێک دەیەوێ
ڕوخســارێکی نــوێ بــە واڵت ببەخشــێ.
هەرچــی خەڵکــی تارانیــش بــوو ،بــە جۆرێکی دیکە دەیانناســی.
ئاخــر ئــەو هەمــوو هێــز و زەبروزەنگێکــی بــەکار دەهێنــا ،تــا
نەیارەکانــی لەســەر ڕێــگای خــۆی ڕابماڵــێ.
ئــەو تریــاک ،چایــە و شــەکری لــە ماڵــی مەالیەکــی ڕۆحانیــی
بەناوبانــگ دەر هێنــا و ســێ هەفتــەی ڕەبــەق دەستبەســەری کرد.
بــۆ ئــەو ســزای مەرگــی بــۆ مەالکــە دانابــوو .ئــەو فەرمانــی دەر
کــرد مێزەرەکــە لەســەری مەالکــە بکەنــەوە .ئینجــا لێگــەڕا مەالکــە
بــە ســەرکۆتی 1بەنێــو خەڵکــدا بــڕوا .ئاژانەکانی ڕەزاخــان بەدوای
ژنــە چارشێوبەســەرەکاندا دەڕۆیشــتن و چارشــێوەکانیان لــێ
دەگرتــن .مەالکانــی شــارە پیرۆزەکــە کەوتنــە بــاری ڕاپەڕیــن.
ئەوســا ڕەزاخــان تۆپێکــی لەبەرامبــەر مزگەوتــە ئاڵتوونییــە
پیرۆزەکــە ڕاگــرت و بانگــی کــردن“ ،ئــەو جرجــە ڕەشــە لەکوێیــە!
دەی لــە کونــێ وەرە دەر!”
جــرج؟ جرجێکــی ڕەش؟ باشــە ئــەو مەبەســتی کــێ بــوو؟
ئــەو بــە ســەرکردەی ڕۆحانیــی ئێمــەی شــیعە دەڵــێ جرجــە
 1سەرکۆت :سەرڕووت.
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ڕەشــەکە .لەپڕیــش بــە ســەدان گەنجــی ڕوحانــی بــە خۆیــان و
تفەنگەکانیانــەوە لــە ســەربانی مزگەوتــی زێڕیــن دەر کەوتــن.
“ئاگریــان بــدەن!” شــا ئــاوا فەرمانــی بەســەر ســەربازەکانیدا
کــرد.
هــەر لەوێــدا بــە دەیــان لــە مــەالکان کــوژران و دەیانــی
دیکەشــیان لــێ برینــدرا کــران .بەشــێکی گومبــەزی مزگەوتــە
زێڕینەکــەش خاپــوور کــرا .ئیــدی ســەبارەت بــەو ڕووداوە،
جیهانــی ئیســامی هێدمــە 1دای گــرت .دوکانــدارەکان دەرگــەی
دوکانەکانیــان داخســت .بــازاڕ داخــرا .خەڵــک جلی ڕەشــی پۆشــی،
بــەاڵم شــا هــەر گوێشــی لــێ نەگرتــن.
“ئایا هێشتا زۆریان ماون؟”
نەخێــر ،ئیــدی کــەس لەســەر شــەقام و لەســەر بانــەکان
نەدەبینــدرا .هەمــووان چووبوونــەوە ماڵەکانیــان و قاپییەکانیــان
لەســەر خۆیــان پێــوە دابــوو.
ئاغــا ئەکبــەر هیچــی لــەو بەزموڕەزمــە نەدەزانــی .ئــەو شــای
وەک ئەفســەرە پلــە بااڵکانــی دیکــە ســەیر دەکــرد .ژەنەڕاڵێــک
کــە عەبایەکــی سەرنجڕاکێشــی لەبەردایــە و دارتێاڵیەکیشــی لــە
بنهەنگڵدایــە.
پیــاوە ڕیشســپییەکە بــەرەو الی شــا ڕۆیشــت ،هەندێــک چەمایەوە
ئینجــا کەوتــە قســە“ ،هەمــووان شــانوباڵیان لــێ هەڵکــردووە تــا
خەونەکــەی پاشــا بــەدی بێنــن”.
ڕەزاخانیش هیچ وەاڵمێکی نەدایەوە .ســەیری جووتیارەکانی
کــرد .لەســەر ســیمای گومانێکــی ســەبارەت بــەوە دەخوێنــدەوە؛
 1هێدمە :شۆک.
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ئاخــۆ ئەمانــە دەرەقەتــی بەدیهێنانــی خەونەکــەی دێــن و کێشــەکە
چارەســەر دەکەن.
لــەو دەمــدا ،چەنــد ترومبێلــی ســەربازی بارهەڵگــر پەیــدا
بــوون .بــە مەودایــەک لەپشــت پیــاوەکان ڕایــان گــرت .دوو
ژەنــەڕاڵ لــە ترومبێلــەکان هاتنــە خــوار ،بــە دەســتێکیان کلێتــەی
ســەریان گرتبــوو ،بــە دەســتەکەی دیکەشــیان تفەنگەکەیــان ،خێــرا
بــەرەو الی شــا غاریــان دا.
“خاوەنشــکۆ ،هەمــوو شــتێک ئامادەیــە!” یەکێ لــە ژەنەڕاڵەکان
وای بــە شــا گوت.
“دەی بارەکە داگرن!” شاش وا فەرمانی بەسەردا کردن.
ژەنەڕاڵەکان خێرا گەڕانەوە الی ترومبێلە بارهەڵگرەکانیان.
ســەربازەکان ئەڵقــەی پشــتەوەی ترومبێلــە بارهەڵگرەکانیــان
کردنــەوە و ســەدان کوتکــی ئینگلیزییــان فڕێدانــە خــوار.
“تــۆ!” شــا وا بانگــی ئــەو پیــاوە ڕیشســپییەی کــرد ،کــە لــە
بەردەمــی وەســتابوو.
“ئــەوە کوتکەکانــن! ئەگــەر پیاوەکانــت تەمبەڵییــان کــرد،
گوللەیــەک بــە نێوچاوانتــەوە دەنێــم!”
ئینجــا وەر ســووڕایەوە ،ڕووی لــە ئەندازیارەکــە کــرد و
هــاواری بەســەردا کــرد“ .دەی بــەو شــێوە لــەوێ ڕامەوەســتە،
دەســت پــێ بکــە!”
شــا بــەرەو جێبەکــەی ڕۆیشــتەوە ،بــەاڵم لەپڕێکــەوە وەســتا،
هــەر وەک ئــەوەی شــتێکی لەبیــر کردبــێ .ئــەو دیســان گەڕایــەوە
ســەر ئــەو گاشــە بــەردەی پێشــتر لەســەری وەســتابوو ،بــە
دارەکــەی بنهەنگڵــێ ئامــاژەی بــە یەکــێ لــە ژەنەڕاڵــەکان
دا .ژەنەڕاڵەکــەش بــەدەوری خــۆی ئامــاژەی بــە حەفــت لــە
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ســەربازەکان کــرد کــە هــەر یەکــە و کۆڵەپشــتێکی پڕاوپڕیــان
هەڵگرتبــوو .ســەربازەکانیش جووڵەیــان تــێ کــەوت و بــەرەو الی
شــا ڕۆیشــتن .ئــەوان کۆڵەپشــتەکەیان دانــا و لــەوێ لــە بــەردەم
شــا دایــان نــا و بــە حاڵەتــی ئامادەیــی ڕاوەســتان.
شا فەرمانی کرد“ ،دەی بیانکەنەوە!”
یەکــێ لــە ســەربازەکان هەگبەکانــی کردنــەوە .شــاش بارســتە
پارەیەکــی کاغــەزی نــوێ و لۆکــی لەنێــو هێنایــە دەر.
کاتێکیــش ڕووی خــۆی لــە جووتیــارەکان کــردەوە و بانگــی
کــردن“ ،کوتــک بوەشــێنن! ئــەم پارەیــە بــۆ ئێوەیــە .هەفتــەی
داهاتــوو دێمــەوە!”
“بــژی شــا!” پیاوەکانیــش ســێ جــاران لەســەر یــەک هاواریــان
کــرد“ ،بــژی شــا!”
ئینجا شا بەرەو الی جێبەکەی گەڕایەوە.
ئەندازیارەکــە ڕابەڕایەتیــی ئــەو جووتیارانــەی دەکــرد ،کــە
هەمــوو ڕۆژێ کوتکیــان لەســەر شــان بــەرەو شــوێنی ئیشــەکە
دەڕۆیشــتن .جووتیــارەکان لەنێــو خۆیانــدا نوکتەیــان دەکــرد.
ئــەوان ماســوولکەی باســکیان نیشــانی یەکــدی دەدا و دەیانگــوت،
ئــەوان تەنانــەت بــەرد و بەندەنــی شــاخی زافەرانیــش لــە بنــەوە
دەر دێنــن .نەشــیاندەزانی ئاخــۆ دواڕۆژ چــی چاوەڕێیــان دەکا.
ســااڵنێک دواتــر ،وێنەیەکــی ڕەش و ســپی لەســەر دەلالقــەی
زۆپــای ماڵــی ئاغــا ئەکبــەردا دانرابــوو ،مایــەی شــانازیپێوەکردن
بــوو .لــە وێنەکــەدا ئاغــا ئەکبــەر کوتکێکــی بــە دەســتی ڕاســتەوە
و لەنێــو قامکــی گــەورە و شادەشــدا ســمبەیەکی ئەســتووری
گرتبــوو ،هــەر دەتگــوت ماســییە ســوورەیە لــە هــەوادا ڕای
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گرتــووە.
ئــەو لــە وێنەکــەدا هەنــدێ بــەالری وەســتابوو ،هەرچەنــدە
وێنەگرەکــە ویســتوویەتی زیاتــر کوتــک و ســمبەکە نیشــان بــدا،
بــەاڵم ماســوولکەکانی ئاغــا ئەکبــەری گەنــج ئەوەنــدە توندوبەنــد
و خــڕ و ئەســتوور بــوون ،وێنەکــە وای لــێ دەکــردی زیاتــر
ســەرنجی ماســوولکەکان بــدەی لــەوەی ئامێرەکانــی سەنگتاشــی.
کاتێــک هێشــتا ئیســماعیلی کــوڕی ئەکبــەر ،بچکۆالنە بوو ،ئاغا
ئەکبــەر چیرۆکێکــی درێــژی لەبــارەی وێنەکــەوە بــۆ گێڕایــەوە .لــە
ڕاســتیدا چیرۆکەکــە لەبــارەی ماســوولکە توندوبەنــدەکان و پــارە
دەخوالیــەوە ،پارەیەکــی زۆر کــە ئــەوکات پەیــدای کردبوو.
“دەی وەرە ئێــرە!” باوکەکــە ئامــاژەی بــۆ ڕۆڵەکــەی کــرد“ .دەی
پێــم بڵــێ! ئــەو پیــاوەی لەنێــو وێنەکــەدا دیــارە کێیــە؟”
ئیــدی باوکەکــە دەســتی بــە گێڕانــەوەی چیرۆکەکــە دەکــرد،
“ئــەرێ دەزانــی ،مــن ،ئەکبــەر زۆر بەهێــز بــووم .مــن بەتەنهــا
توانیــم ئــەو بەردانــەی ســەر ڕێــگا بشــکێنم ،ئــەرێ دەبینــی؟ لــەوێ
لەپشــتەوە ،نەخێــر ،ناتوانــی بیبینــی ،وێنەکــە بــاش نییــە ،وێنەیەکی
کۆنــە .بــەاڵم لەپشــتەوە ،لەپشــت منــەوە ،تــۆ ئێســتا نایبینــی؟ دەی
قەینــاکا .ئــەو بــەردە دەبووایــە ال ببرایــە ،هەمــوو گاشــەبەردەکان
دەبووایــە ال ببرابــان .نەدەبووایــە مــاددەی تەقینــەوە بــەکار
بهێنــدرێ .چونکــە تەقینــەوەکان لەبــەر نووســینی خەتــی بزماریــی
ســەر ئەشــکەوتەکە بــاش نەبــوون.
“مــن جارێــک لەگــەڵ خــۆم دەتبەمــە نێــو ئەشــکەوتەکە .بــەاڵم
ســەیرکە ...ئایــا ئــەو شــتەت هەیــە ...کتێبــی قوتابخانــەت لەکوێیە؟
ئایــا لــە کتێبەکــە ،لــە شــوێنێکی کتێبەکــە ،وێنــەی ئەفســەرێکی
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پلەبــااڵت بینیــوە ،کــە عەبایەکــی بەســەر شــاندا داوە ،تاجێکیشــی
لەســەرە .ئــەرێ ئــەوت بینیــوە؟ باشــە وێنەکــە لەنێــو کتێبەکەتــدا
نییــە؟ حەفــت ،بەڵــێ حەفــت لــەو کیســانەی پەتاتــە پڕاوپــڕ بــوون،
پــڕ لــە پــارە بــوون .هەمــوو پارەکــەش بــۆ ئێمــە بــوو ،چونکــە
قیتارێــک بەوێــدا تێدەپــەڕی”.
ئــەرێ ئیســماعیل لــەو شــێوە زمانــە بەرایییــەی ئامــاژەی
باوکــی دەگەیشــت؟
لێــرەدا شــتێک ڕوون و ئاشــکرا بــوو .ئیســماعیلە بچکۆلەکــە
دەیزانــی ،ژیانــی خــۆی لەگــەڵ ژیانــی باوکــی ئاوێتــە بــووە.
دەوروبەرەکــەی ،دایکــی ،خاڵــەکان ،پــوورەکان ،مــەالی مزگەوتــی
گوندەکــە ،دەرودراوســێکان ،هەمــووان ئیســماعیلیان ناچــار
دەکرد بەتەنیشــت باوکیەوە دابنیشــێ ،بڕوا و بوەســتێ .ســەیری
دەمــی باوکــی بــکا ،ئاخــر ئــەو ئەرکەکــەی وا بــوو.
پاشــان دەکــرا خــاڵ و پلکەکانــی ،1یــان پیرەمێردەکانــی گوندی
زافــەران زانیاریــی نەدرکاویــان پــێ بڵێــن .لەوانــەش خۆیشــی لــە
کات و ســاتی پێویســتدا لــە کتێبــە مێژوویییەکانــدا یــان لەنێــو
ڕۆمانەکانــدا ،کــە دوای مەرگــی شــا دەنووســران ،شــتەکان
بگــەڕێ و بیاندۆزێتــەوە.
زۆر جاریــش دەچــووە الی کازم خــان ،خاڵــە پیــرەی باوکــی،
دەچــوو لەتەنیشــتی دادەنیشــت و گوێــی لــە بــەش و پــاژی
نــەدرکاوی چیرۆکــەکان دەگــرت“ .بەڵــێ ،بەڕاســتی باوکــت بــە
شــان و بــازووی خــۆی ،پیاوێکــی بەهێــز بــوو .مــن پێــم گــوت
کــەوا ڕێگــەی قیتارێــک بەوێــدا دەڕوا .مــن هەرگیــز حــەزم لــە
خانــەدان و ژەنەڕاڵەکانــی شــا نەبــووە ،بــەاڵم زۆرم لەبــارەی
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ڕەزاخــان بیســتبوو .ویســتم جارێــک بیبینــم .بــەاڵم ئەمــەم بــۆ
هەڵنەکــەوت”.
“بۆچی نا؟”
“چونکــە مــن نەســەلمێن بــووم .بــە ســواری ئەســپی خــۆم
ڕۆیشــتم ،بــەاڵم خــۆ بــە ســواری ئەســپ نابــێ بچییــە الی
ژاندرمــان”.
“بۆچی نا؟”
“چونکــە ڕێگەپێــدراو نییــە .مــن دەبووایــە بــە پــێ چووبــام،
لەســەر چــۆک لــە بــەردەم شــا وەســتابام .نەخێــر ،مــن ئــەم
شــتانەم نەدەکــرد .بۆیــە بــە ڕێگــەی خۆمــدا گەڕامــەوە ،بــەاڵم
بــۆ ڕۆژی پاشــتر دیســان دەچوومــەوە .دەمەویســت ســەیری
پیاوەکانــی شــاخی زافــەران بکــەم ،ئاخــۆ چــی دەکــەن”.
“ئەوسا بە پێ ڕۆیشتی یان بە سواری ئەسپ؟”
“نەخێــر ،کــەس منــی بــە پیــادە نەبینیــووە .هــەر لــە دوورەوە
ســەیری پیاوەکانــم دەکــرد ،کــە ڕۆژ و شــەو بــە شــەفتی جیاجیــا
بەردەکانیــان دەشــکاندن ،ئیــدی بــەم شــێوەیە ڕێگایــان بــۆ
قیتارەکــە کــردەوە”.
“ئایــا پیــاوەکان بــە خۆیــان و کوتکەکانــی ســەر شــانیان
توانییــان کێشــەکە چارەســەر بکــەن؟ مەبەســتم ئەوەیــە ،بــەم
جــۆرە و لــە کاتــی خۆیــدا ڕێگاکەیــان کــردەوە؟”
“ئــۆو ،نــا  ،نەخێــر .لــە ڕاســتیدا بەڵــێ .ســەرەتا کارەکەیــان
بەباشــی دەڕۆیشــت .هەمــووان بەهێــزەوە کوتکەکانیــان
دەوەشــاند ،ئیــدی دەتبینــی ڕێــگات لــە بەردەمدایــە .بــەاڵم لــە کات
و ســاتێکدا و ڕێــک لەژێــر الدیــوارە بەردینەکــەی ئەشــکەوتەکەدا،
تووشــی گاشــەبەردێکی ڕەق بوونــەوە .پیــاوەکان شــەفت لەدوای
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شــەفت لــە گابەردەکەیــان دەدا ،بــەاڵم نەیانتوانــی بیشــکێنن.
هەفتــەی یەکــەم بەباشــی تێپــەڕی ،هەفتــەی دووەمیــش هــەر
بــاش ڕۆیشــت ،بــەاڵم دوای ئــەوە هێزوشــەنگیان لــێ بــڕا .ئــەوان
هیــاک و کەنەفــت بــوون ،الواز بــوون ،تاقەتیــان لەبــەردا نەمــا.
تەنانــەت نەشتدەناســینەوە .ئەندازیارەکانیــش ئەوەنــدە زراویــان
لــە شــا چووبــوو ،نەیاندەبینــی کــە پیــاوەکان هێزیــان لــێ بــڕاوە.
ئیــدی تۆقــان .ئاخــر زۆر نابــا شــا دێتــەوە ،کەچــی گابەردەکــە
هــەر وەک خۆیەتــی و چەقــی ڕێــگای لــێ گرتــوون.
“شــا پێویســت نەبــوو پاشــخانە خوێندنێکــی ڕاســتەقینەی
هەبــێ ،هەروەهــا ســەر بــە ماڵباتێکیــش نەبــوو کــە کتێبــی لــێ
بخوێندرابنــەوە ،بــەاڵم ئــەو کەســێکی زیــرەک بــوو ،بەتایبەتیــش
ئــەو کەســانی ئاســایی بــاش دەناســین .هــەر بــە نیگایەکــی
ســەرپێیی لــە کرێــکار ،یەکســەر دەیزانــی چــی لەئارادایــە .ئــەو
ســەرۆکی ئەندازیارانــی دەر کــرد“ ،دەی بــڕۆ جانتاکەت بپێچەوە.
تــۆ بــڕۆ ماڵــی خــۆت .دەی کرمــی کتێــب ،تــۆ کار نازانــی ،تــۆ هــەر
دەزانــی بخوێنیتــەوە ،بخوێنیتــەوە ،بخوێنیتــەوە”.
“پاشــان شــا فەرمانــی کــرد دە مەنجەڵــێ قەبەقەبــە لــە
ســەربازگەکە دەر بهێنــن .ئــەو تێگەیشــت ،ئــەوان هــەر بەتەنهــا بــە
نــان و پەنیــری بــزن دەرەقەتــی کوتکوەشــاندنەکە نایــەن ،نــان و
پەنیــر خواردنێکــی پێویســت نییــە بــۆ پیاوگەلێــک کــە بــە درێژاییــی
چەنــدان هەفتــە هــەر کوتــک بوەشــێنن .ئیــدی دە چێشــتلێنەری
قەڵــەو بــە خۆیــان و دە مەنجەڵــی کەتــەوە هاتــن .شــاش فەرمانــی
بــە چەنــد ســەربازێک کــرد ،کــە پێنــج بزنــە کێــوی بکــوژن و
بیاندەنــە دەســتی چێشــتلێنەرەکان.
“ئــەو ڕۆژە پێویســت نەبــوو هیــچ کەســێکیان کار بــکا .تەنهــا
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بخــۆن و بخۆنــەوە ،جگــەرە بکێشــن و پشــوو بــدەن.
“بــۆ شــەوەکەی شــا ســەر ئەندازیارێکــی نوێــی هێنــا .ئەویــش
نەیدەویســت بــەر لــەوەی قیتارەکــە لــە ئەشــکەوتەکە دەر بچــێ،
بگەڕێتــەوە تــاران.
“بەیانیــی ســەرلەزوو بــەر لــەوەی ڕۆژ هەڵبــێ ،شــا بەســەر
ئەشــکەوتەکە کــەوت ،لــە کاتێکــدا ســەربازێک هەگبەیەکــی پــڕ لــە
پــارەی لەکــۆڵ هەڵــدا بــوو ،بەدوایــدا دەڕۆیشــت.
پیاوەکانیــش بــە خۆیــان و کوتکەکانــی سەرشــانیان
وەســتابوون ،چاوەڕێــی پالنــی شــایان دەکــرد.
شــاش عەباکــەی داکەنــد ،دەســتی دایــە بڕەپارەیــەک و لەنێــو
هەگبەکــەی دەر هێنــا و لەســەر بەردێــک ڕاوەســتا .بــە دارەکــەی
دەســتی ئامــاژەی بــەو پیاوانــەی بەڕیــز وەســتا بــوون دا.
‘تۆ!’
پیاوەکە لە ڕیزەکە هاتە دەرەوە لە شا چووە پێش.
‘تۆش!’
‘نەخێر ،تۆ نا ،ئەوی دیکە’.
“کابراکــەش هاتــە پێــش .ئەویــش باوکــت بــوو .هەڵبەتــە ئــەو
گوێــی لــە شــا نەدەبــوو ،بــەاڵم ئەوانــی دیکــە دەســتێکیان لێــدا،
‘تــۆ ،ئاغــا ئەکبــەر! دەی بــۆ پێشــەوە!’
“بەم جۆرە شا یازدە پیاوی خورت و بەهێزی لێ گرتن.
“’گــوێ بگــرن!’ شــا وا بانگــی کــردن‘ .بــۆ بەیانــی نامــەوێ ئــەم
گاشــەبەردە لێــرە ببینمــەوە .هــەر کوتکێکــی تونــد لــەو گابــەردە
بــدەن ،یــەک ئەسکەناســی واتــان دەدەمــێ .دەی کــێ یەکەمیــن
کوتــک دەوەشــێنێ؟’
“بێگومــان باوکــت لــە شــا نەدەگەیشــت ،چیــی گــوت .بۆیــە ئــەو
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یەکەمیــن کەســیان نەبــوو .یەکەمیــن کــەس کوتکێکــی بــە هەمــوو
هێــزی خــۆی لــە گابەردەکــە دا و پارچەیەکی لــێ کردەوە‘ .ئەوەتا
پارەکــەی تــۆ ’.شــا وای بــە کابــرای کوتکوەشــێن گــوت‘ .ئێســتاش
تــۆ!’ ئینجــا ئامــاژەی بــە باوکــی تــۆ دا ،ئەوســا تێگەیشــت شــتەکە
دەربــارەی چییــە .ئەویــش ئەوەنــدە بەهێــز کوتکەکــەی ڕاوەشــاند
پارچەبەردێکــی گــەورە لــە گابەردەکــە بــووەوە .شــاش خەنــدە
دای گــرت.
“’ئەوەتــا ،پیــاوی گەنــج ،مــن دوو ئەسکەناســت دەدەمــێ .دەی
ئــەوەی دوای ئــەو بابــێ!’
کار بــەم جــۆرە ڕۆیشــت .گابەردەکــە لــە شــوێنی خــۆی نەمــا
و هــەر یــازدە پیاوەکانیــش بەشــەکەتی و هێزلێبــڕاوی گەڕانــەوە
مــاڵ .بــەاڵم بــۆ شــەوەکەی هەمــوو خەڵکــی گوند زانییان ،ڕەزاشــا
بەدزییــەوە پــارەی خســتۆتە نێــو هەگبــەی باوکــت .هەمــووان
ئەوەیــان بــاس دەکــرد ،کــە ئاغــا ئەکبــەر کەنەفــت و کەلــەال بــووە،
خــۆی لەســەر قاچەکانــی ڕاناگــرێ.
“وێنەیەکیــش لــە ڕۆژنامەکــەدا بــاو بــووەوە ،کاری ڕێــگای
ئاســنینی تێــدا ســەلمێندرابوو .شــا بــە داردەســتەکەی دەســتی،
ئامــاژە بــە باوکــت دەکا ،کــە لەســەر زەوی کەوتبــوو .کاتێکیــش
شــا ئامــاژەی بــۆ کــرد ،یەکســەر باوکــت هەڵســا و پــڕی دایــە
کوتکەکــەی’“ .دەی کوتکەکــە لەســەر شــانت داگــرە ’،وێنەگرەکــە
وای بــە باوکــت گــوت‘ .یەکــێ لــەو ســمبە ئەســتوورانە بگــرە.
ئــاوا ،بــەم جــۆرە زۆر باشــە .چیــدی مەجووڵــێ ’.بــەاڵم ئــەو
هــەر ســووڕا ،بــە شــێوەیەک تــا ماســوولکەی باســکی باشــتر لــە
وێنەکــەدا دیــار بــێ.
بــۆ شــەوەکەی هەمــووان لــە گوندەکــە بەمــەی ڕووی دا
٧٢
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پێکەنیــن .هەمــوو خەڵکــی گونــدی زافــەران بــەو وێنــەی لــە
ڕۆژنامەکــەدا بــاو بــووە ،شــانازییان دەکــرد.
“بــەم جــۆرە ئــەو یــازدە پیــاوە بوونــە دەوڵەمەندتریــن
کەســانی شــاخی زافــەران .ئــەوان خانــووی نوێیــان لــە بــەرد
دروســت کــرد .هەمــوو کەســێکیش حەزیــان لــێ بــوو کچێکــی
خۆیــان بدەنــە یەکــێ لــەو یــازدە گەنجانــە .ئیــدی گەنجەکانیــش
جوانتریــن کیــژی گوندەکەیــان هێنــا.
بــۆ باوکــی تــۆش ،هێشــتا نەمانتوانیبــوو کچێكــی بــۆ
بدۆزینــەوە ،هێشــتا ژنێکــی شاییســتەمان بــۆ دەستنیشــان
نەکرابــوو .ڕەوشــەکەش وا ڕۆیشــت .زۆر جاریــش ژیــان وا
دەڕوا .هەمــوو شــتێک بەســەر دەچــێ .ليســتی ژیــان پڕیەتــی لــە
شــتی نــاکاوی ڕەچاونەکــراو”.
“مــن زۆر شــتی نەرێنیــم لەبــارەی ڕەزاخــان بیســتووە،
نەخاســمە ڕەخنــەی زۆر دەربــارەی ڕێــگای هێڵــی ئاســنین .ئــەرێ
تــۆ چۆنــی لــێ دەڕوانــی؟”
“گەنجــۆ گــوێ بگــرە ،مــن هــەر تــازە پێــم گوتــی ،هیــچ شــتێک
لەبــارەی سیاســەتەوە نازانــم .بــۆ ئــەو جــۆرە شــتانە ،نابــێ
بێیتــە الی مــن .مــن هەرگیــز ڕۆژنامــەم نەخوێندوونەتــەوە،
بەتایبەتیــش ڕۆژنامەکانــی ئــەو کاتــە .مــن تەنهــا کتێبەکانــی خــۆم
دەخوێنمــەوە ،کتێبــە کۆنــەکان ،شــیعر و مێــژوو دەخوێنمــەوە.
ســەبارەت بــە ڕەخنــە ،هیــچ نازانــم .ئــەوەی دەیزانــم ئەوەیــە؛
شــاخی زافــەران شــاخێكی ئاســایی نییــە .شــاخەکە هــەر تەختــە
بارســتایییەکی بەردیــن نییــە .شــاخەکە پاشــماوەیەکی پیــرۆزی
ئــەم نیشــتمانەیە .ڕەگوڕیشــەی بابوباپیرانمــان لەنێــو ئــەو
گاشــەبەردانەدا چەکەرەیــان کــردووە .شــتەکەش هــەر پەیوەنــدی
٧٣
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بــە ئەشــکەوتەکەوە نییــە .شــتی دیکــەش لــە شــاخەکەدا هەیــە .بــۆ

نموونــە چااڵوە(بیــرە) پیرۆزەکــە .شــاخەکە دەژی ،هەناســە دەدا،
دەی بــڕۆ الی ئەشــکەوتەکە و بەبــێ دەنگــی بوەســتە .لەوێــدا

گوێــت لێــی دەبــێ .دەی بــڕۆ الی بیــرە پیرۆزەکــە بوەســتە ،لــە
بــەردەم بیرەکــەدا کڕنــووش بــەرە و گوێــی لــێ بگــرە.

“لەوێــدا گوێــت لــە دڵــی شــاخەکە دەبــێ ،کــە لــێ دەدا .لــەو

کاتیشــەوە ئــەوان دەســتیان کــرد بەوەی پیرەشــاخە زافەرانەکەی

ئێمــە بــە دینامێــت و کوتکــی ئینگلیــزی بڕووخێنــن”.
“باشە بۆچی باوکمت بۆ ئەوێ نارد؟”

“مــن ئــەوم نەنــاردە ئــەوێ .مــن تەنهــا بــۆم ڕوون کــردەوە،

لــەوێ چــی لەگۆڕێدایــە .وێــڕای ئــەوەش بەڕاســتی ئــەو گوێــی لــە

مــن نەگــرت ،ئــەو ســەیری هاوتەمەنەکانــی خــۆی کــرد.

“هەرچەنــدە ئێســتا کاتــێ ســەیری دواوە دەکەمــەوە ،دەبینــم

هەمــوو شــتێ بەباشــی ڕۆیشــت .یەکــەم جــار ترســام نەبــادا

شــاخەکە بەرگــە نەگــرێ و لــە شــوێنی خۆیــدا نەمێنــێ .ئێســتاش،

دوای ئــەو هەمــوو ســااڵنە ،دەبینــم شــاخەکە خــۆی بووژاوەتــەوە.
بەرزایییەکــە دیســان بــە گوڵــزار ســەوز بۆتــەوە بــە شــێوەیەک
گاشــەبەردە زیــان لێکەوتــووکان نابینــی .بزنــە کێوییەکانیــش

بەنێــو هێڵــە ئاســنینەکەدا دەڕۆن .کاریلــە و بەرخیــان بەســەر
هێڵەکــەدا بــاز دەدەن .شــاخەکە بــە هێڵــە ئاســنینەکە قاییــل بــوو

و لەخــۆی گــرت .لــە ڕاستیشــدا بــە کــردەوە شــتێکی لــێ نابینــی.
“کەمێکــی دیکــە قیتارەکــە دێ .ئــەو بەهێواشــی ڕێ دەکا.

ئــەوەش شــتێکی جوانــە ،پیرەشــاخەکەی زافەرانمــان شــتێکی
نوێــی هەیــە ،شــتێکی هاوچەرخانــەی بــۆ پەیــدا بــووە .قیتارێــک بــە
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واگۆنــی ســوورباو ،کــە بەتەقەتەقــەوە بــەرەو ســەروو دەکشــێ.

گەنجــۆ ،ژیــان ئــاوا دەڕوا .بەڵــێ”.

٧٥

ژن
ئێمە وا گومان دەبەین ،کە ئاغا ئەکبەر لەم بەشەدا
دەربارەی برادەرەکان و هەروەها دەربارەی ژنەکەشی نووسیبێتی.
هەمــوو باڵنــدەکان خەریکــی چێکردنــی هێالنــەی خۆیــان بــوون،
تەنیــا ئاغــا ئەکبــەر نەبــێ .بــۆ ئــەو نــە خۆشەویســتی هەبــوو نــە
ژنیــش.
پیــاوە بەهێزەکانــی دیکــە ،کــە خانــووی بەردینیــان بــۆ خۆیــان
دروســت کردبــوو ،النەیــان لــێ دانــا و ژنیــان هێنــا .منداڵیشــیان
پەیــدا بــوون .کەچــی هێشــتا خانووەکــەی ئاغــا ئەکبــەر هــەر
چۆڵوهــۆڵ بــوو.
لــەو ســەردەمدا تــا دەهــات ئــەو زیاتــر و زیاتــر هاموشــۆی
لەگــەڵ قەحبەکانــدا پەیــدا کــرد .ئــەم ڕەفتارەشــی پەیوەنــدی بــە
کارەکەیــەوە هەبــوو ،ئاخــر ئــەو پەیوەندیــی بەربــاوی پەیــدا
کــرد .ئــەو دەچــووە هەمــوو الیــەک و بــەدوای پینەکــردن و
چاککردنــەوەی مافــوورە کۆنــە گرانبەهــا دڕاوەکانــدا دەگــەڕا.

٧٦

خەتی بزماری
کاتێکیــش ئاغــا ئەکبــەر گەیشــتە تەمەنــی دوازدە ســاڵی،
کازم خانــی خاڵــی لەگــەڵ خــۆی بردییــە کێڵگــەی یەکــێ لــە
برادەرەکانــی خــۆی .ئوســە غــوالم 1کێڵگەیەکــی لــە ناوەڕاســتی
شــاخەکان دروســت کردبــوو .لەوێــدا خونجەگــوڵ و ڕەگــی گــوڵ
و گوڵــووک کــە پــڕی شــاخەکەی زافــەران بــوون ،دەر هێنــا و
چاکــی دەکــردن و بۆیەیەکــی سروشــتی لــێ دروســت دەکــردن.
خــۆ ئەگــەر هەرکــەس و لــە هەرکوێیــەک بــەدوای ڕەنگــی ڕەســەن
و مــاک بــۆ مافوورەکانــی گەڕابووایــە ،دەبووایــە ســەری کێڵگــەی
ئــەو پیــاوەی دابایــە.
لــە ڕاستیشــدا ئوســە غــوالم پینکەرێکــی مافــوورە کۆنــەکان
بــوو .هەمیشــەش مافــووری گرانبەهــای کۆنینــە هەبــوون کــە
دەدڕان ،ئەوســا ئەگــەر شــوێنی دڕانەکــەی پینــە نەکرابایــە و
چــاک نەکرابایــەوە ،ئــەو ســەرەداوانەی لێــوەی دەر هاتبــوون،
زیاتــر بــەدوای یەکــدا دادەچــوون ،لەدواییــدا کەڵکــی مافوورەکــەی
دەبــڕی .بــەاڵم خــۆ تــۆ ئــەو جــۆرە مافــوورە نایابانــە هــەر لــە
خۆتــەوە نادەیتــە دەســت هەرکەســێک ،چونکــە گــەر کەســێک،
وەســتایەک پیشــەکەی بەجوانــی نــەکا ،ســەری لــەو جــۆرە پنیانــە
دەر ناچــێ ،ئیــدی پینــەی ســەقەت و خــراپ لەســەر مافــووری
کۆنینــەی گرانبەهــا وەک برینێکــی نوێــی لــێ دێ و مافوورەکــە
ناشــیرین و خەســار دەکا .ئوســە غوالمیــش یەکــێ لــە باشــترین
پینەکەرانــی واڵت بــوو .بــەاڵم بــە تێپەڕینــی ڕۆژگار بەتەمەنــدا
چووبــوو ،حوکمــی بیناییــی چاوەکانیشــی وەک جــاران نەمابوون،
بۆیــە نەیتوانــی بەردەوامــی بــە ئیشــەکەی خــۆی بــدا و وازی
لــێ هێنــا.
1 Oessa Golam
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کازم خانیــش دەیزانــی خوشــکەزاکەی نابێتــە جووتیارێکــی
کارامــە .ئاخــر ئــەو ،ئــەو کەســە نەبــوو بتوانــێ بەئاســانی لەگــەڵ
گاســن و زەویکێاڵنــدا هەڵبــکا ،یاخــود ئــەو کەســە نەبــوو ،دە یــان
بیســت ســەرمەڕ و بزنــی بدرێتــە دەســت و چاویــان لــێ بــکا و
ببێتــە شــوانێکی مشــوورخۆر .ئــەو دەبووایــە کارێکــی بــە دەســت
و مێشــکی خــۆی بکردبایــە ،کارێــک دەســت و مێشــکی بــۆ بەگــەڕ
بخســتبایە .هــەر بۆیــە کازم خــان ئــەوی بــردە الی وەســتا ئوســە
غــوالم.
“ئوســە ،ســەالمون عەلەیکــوم! ئــەوە گەنجەکەیــە کــە بــۆم
بــاس کــردی .ئەمــڕۆ لەگــەڵ خــۆم هێناومــە .دەی ئەکبــەر دەســتی
تۆقــە بــۆ وەســتا ئوســە درێــژ بکــە”.
پیــاوە پیرەکــەش دەســتی بــۆ بەرکــی بــرد و پەتێکــی دەر هێنــا
کــە چەنــد ســەرداوی لــێ ببوونــەوە ،پێشــتر ئــەو پەتــە داوداوەی
لــە مافوورێکــی کۆنینــەی گرانبەهــا دەر هێنابوو ،تومەز پێویســتی
بــە پینەکــردن هەبــوو .وەســتاکە بــە ئەکبــەری گــوت“ ،ئەوەتــا،
دەی بــڕۆ ئــەو گواڵنــە بــدۆزەرەوە کــە ڕەنگیــان لەگــەڵ ڕەنگــی
ئــەم داوانــە تێــک دەکاتــەوە!”
بــەم جــۆرە ئاغــا ئەکبــەر یەکەمیــن هەنــگاوی کارنامــەی
پیشــەکەی هەڵهێنــا ،ئــەو کارەی تــا مــردن لێــی جیــا نەبــووەوە.
ســێ ســااڵن لەســەر یــەک ،هەمــوو بەیانییــان ســەرلەزوو
ئەکبــەر بــۆ کارکــردن دەچــووە ســەر کێڵگــەی ئوســە غــوالم و
تــا ئێــوارە درەنــگان دەمایــەوە ،پاشــان کــە دنیــا بوولێــڵ دەبــوو
دەگەڕایــەوە .کاتێکیــش ئوســە غــوالم مــرد ،ئەکبــەر شــتێکی زۆر
لــە پینەکردنــی مافــوورەکان فێــر ببــوو ،بێگومان لە دروســتکردنی
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بۆیــەی سروشتیشــدا مەعــان ببــوو.
دوای مردنــی ئوســە غــوالم ،کــەس نەبــوو لــە پیشــەکەیدا
جێگــەی بگرێتــەوە ،بــەاڵم لــەو نێــوەدا ئەکبــەر شــارەزایییەكی
باشــی پەیــدا کردبــوو ،گوندنشــینانیش دەســتکاری ئەویــان
بــەدڵ بــوو .گوندییــەکان پێیــان باشــتر بــوو ئاغــا ئەکبــەر بچێتــە
ماڵەکانیــان و مافوورەکانیــان بــۆ پینــە بــکا لــەوەی کەســێکی
الیــدە لــە دوورەوە بانــگ بکــەن و کارەکەیــان بــۆ بــکا .ئیــدی
بــەم ڕەنگــە ئەکبــەر بــە ســواری ئەســپەکەی لــەم دێ بــۆ ئــەو دێ
بــۆ پینەکــردن دەڕۆیشــت .هــەر لــەو کاتەشــدا بــوو ،ســەروکاری
لەگــەڵ قەحبەکانــدا پەیــدا کــرد و هاموشــۆی کــردن.
کازم خــان ســەبارەت بــە دۆزینــەوە و لێبژاردنــی ژنێــک
بــۆ ئاغــا ئەکبــەر توندوبەنــد بــوو ،ڕێســای مەحکەمــی هەبــوون.
ئــەو بــەدوای کیژێکــی تاکچــاو یــان بــە دوای کچــە جووتیارێکــی
مافوورچنــدا نەدەگــەڕا .نەخێــر ،ئــەو بــەدوای کیژێکــی خورتــی
بەهێــز دەگــەڕا ،کــە مێشــکی خــۆی بــاش بــەکار بێنــێ ،ژنێــک
بتوانــێ کاروبــاری یەکێکــی دیکــەش هەڵبســووڕێنێ ،ژنێــک بزانــێ
کــە منداڵەکانــی بــۆ کــێ دەنێتــەوە.
“نەخێــر ،نابــێ هــەر ژنێــک بــێ و بــەس ”،هەمیشــە کازم خــان
وای بــە خزمەکانــی دەگــوت“ ،جــارێ چــاوەڕێ دەکــەم .مــن بــۆ
ئــەو بــەدوای ژنێکــی باشــدا دەگەڕێــم .خــۆ ئەگــەر یــەک-دوو
ســاڵی دیکــەش بــێ ژن مایــەوە ،چیــی تێدایــە ،خــۆ نامــرێ،
دنیــاش کاول نابــێ”.
هەرچــی خزمەکانیــش بــوون لەگــەڵ کازم خانــدا هــاوڕا
نەبــوون .ئــەوان دەیانگــوت“ ،کازم خــان ،خــۆ نابــێ ئــەو لەگــەڵ
خــۆت بــەراورد بکــەی .تــۆ لــە هەمــوو گۆشــە و کەنــاری ئــەم
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دەڤــەرەی شــاخی زافەرانــدا ژنــت هەیــە .هەرچــی کوڕەکەیــە
هیچــی نییــە .خــۆ ئەگــەر ژنــی بــۆ نەهێنــی ئــەوا الڕێ دەبــێ”.
“بــەالی منــەوە دەکــرێ ئەکبــەر ژن بێنــێ ،بــەاڵم نابــێ ژنێکــی
کــەڕە یــان شــەلە یاخــود پەککەوتــە بێنــێ”.
لەگــەڵ ئەوەشــدا خــۆ هیــچ کچێکــی جــوان و جاحێڵ ،لەشســاخ
و زیــرەک لــە گوندەکــەی شــاخی زافەرانــدا بــۆ ئەکبــەر نەبــوو،
تــا بیخــوازێ و بیهێنــێ.
هــەر بۆیــە ئەکبــەر کوڵــی دڵی خۆی بە قەحبەکان هەڵدەڕشــت
و ســوکنایی پــێ دەهاتــن .ئەوانیــش پێیــان دەگــوت“ ،دەی ئەکبــەر
دەی وەرە ژوور ،دەی وەرە ســەیرێکی ئــەم مافــوورە بکــە.
ئــەرێ ناتــەوێ بۆمانــی پینــە بکــەی؟ دەی وەرە الم دانیشــە.
دیــارە مانــدووی ،باســکەکانت ئازاریــان هەیــە ،پشــتت دەیەشــێ.
دەی وەرە ئێــرە ،وەرە پیاڵــە چایــەک بخــۆرەوە .دەی ئــاواش
ســەیرم مەکــە .دەی باشــە ،کەواتــە مــن دێمــە الی تــۆ دادەنیشــم.
دەی دەســتت بێنــە .گــەرم و خۆشــە ،هــا؟”
ســەبارەت بــە چیرۆکــی پەیوەندیی ئاغــا ئەکبەر بە قەحبەکان،
هــەر دەبــێ گــوێ لــە بــرادەری ســەردەمی کوڕوکاڵییەکــەی ســەید
شــۆجاع 1بگری.
ســەید شــۆجاع کەســێکی نابینــا بــوو ،هــەر لــە زگماکــەوە
وا بــوو ،بــەاڵم بــە گوێســووکی ناســرابوو .هــەر وەک ســەگ
دەنگەکانی لێک جودا دەکردنەوە .کەســیش لەبەر تانەوتەشــەری
زمانــە شــڕەکەی ئــەو دەر نەدەچــوو .پیاوەکانیــش زۆر خۆیــان
لــە کاروبــاری هەڵنەدەقورتانــد ،چونکــە دەیانزانــی ئــەو گوێــی
ئەوەنــدە ســووکە هەمــوو ســەربردەیەکیانی بیســتووە.
1 Seid Shodja
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ســەید شــۆجاع هەمــوو قەحبەکانــی شــاخی زافەرانــی بــە
نــاوی یەکەمــی خۆیاننــەوە دەناســی .دەشــیزانی چ جــۆرە پیاوێــک
و لــە چ گوندێکــەوە هاتــووە و چۆتــە الی .بــە دەنگــی تەپــەی
پــێ پیاوەکانــی دەناســینەوە“ ،هــۆ پیاویلکــە 1تــۆ زۆر بەنەرمــی
دەڕۆی ،خەریکــە بەســەرم بکــەوی و پێــم لــێ بنێــی ،چییــە دیســان
چــی بــووە؟ هــەم دیســان بــەو هەرامەیــەی نێــو پانتۆڵــت کەتنێکــت
کــردووە؟ دەی وەرە دەســتت بێنــە ،دەســتت بێنــە و ســاوم لــێ
بکــە ،پێویســت نــاکا لێــم بترســی .خــۆ مــن نهێنییەکانــت بــە کــەس
ناڵێــم”.
کــە شــەویش دادەهــات ،شــۆجاع دەچــوو الی دارەپیرەکــە و
لەســەر ڕێ دادەنیشــت .کاتێکیــش کیــژان بــە خۆیــان و گۆزەی پڕ
لــە ئــاو لەســەر کانــی دەگەڕانــەوە ،بەگوێــرەی تەپــەی پێیەکانیــان
دەیناســینەوە ،دەیزانــی کامــە کــچ حــەز لــە کامــە کــوڕ دەکا.
ئەوانیــش بەتانــەوە شــۆجاعیان دەدوانــد“ ،ســەالمون عەلەیکــم.
هــۆ زڕپیــاو ،دەکــرێ یارمەتیــم بــدەی ،دەی ئــەو گۆزەیــەم
بــدەرێ”.
کیــژەکان پێــی پێدەکەنیــن و ئەویــش دەیدانــە بــەر نەشــتەری
تیروتوانجەکانــی.
“دەی ،بــڕۆ وەل بــە!” وا بانگــی دەکــرد“ ،هێــی کیــژێ ،لەگــەڵ
تۆمــە ،بــە خــۆت و ئــەو ســمتە زلەتــەوە .خــۆ تــۆ نابــێ ئــاوا
لەســەر زەوی دابنیشــی ،دەنــا زەویەکــە شــەق دەبــا”.
ســەید شــۆجاع پــارەی نەبــوو ،بــەاڵم خــۆ پێویســتیش نەبــوو
هەیبــێ ،ئاخــر ئەکبــەر پــارەی دەدایــێ.
 1پیاویلکــە یــان پیاوۆکــە شــێوەی بچووکــراوەی پیــاوە کــە بــۆ بچووکردنەوە
و توانــج تیرتێگرتــن بەکار دێ.
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ئــەو کەســانەی حەزیــان بــە چــارەی شــۆجاع نەدەکــرد و لــە
دەمــی شــڕی دەترســان ،هەنــدێ جــار تۆڵەیــان لــێ دەکــردەوە،
وەبــەر تیروتوانجیــان دەدا“ ،هێــی ،تــۆ وەک ئەســپێ وای .تــۆ
پــارەی ئەکبــەر دەمــژی و هەڵــی دەلووشــی”.
ســەید شــۆجاعیش ئەوەنــدە تــڕزل بــوو ،گوێــی بــەو جــۆرە
قســانە نــەدەدا.
کەســێکی دیکــەش هەبــوو ،کــە بــە نهێنییەکانــی ئەکبــەر و
شــۆجاعی دەزانــی ،ئەویــش جەعفــەری جاڵجاڵۆکــە بــوو.
جەعفــەر ســەقەت بــوو ،نەیدەتوانــی بــڕوا ،تەنانــەت پشــتی
خۆیشــی پــێ ڕاســت نەدەکرایــەوە .ئــەو لــەڕوالواز بوو ،ســەرێکی
بچکۆالنەشــی هەبــوو .کاتێکیــش بە باســکە توندوبەنــد و پێیەکانی
لەســەر زەوی دەخشــا ،وا دەجــوواڵ ،بەخــۆت نەبــوو هــەر بیــرت
لــە جاڵجاڵۆکــە دەکــردەوە .ئاخــر ئــەو ،ئــەو نازنــاوی لــە گۆتــرە
بەبــەردا نەبڕابــوو ،لــێ ئەوەنــدە هەبــوو ،وەنەبــێ ناوەکــەی هــەر
لەبــەر ئــەوە بووبــێ کــە وەک جاڵجاڵۆکــە دەخشــی ،بەڵکــو لەبــەر
ئــەوە بــوو ،وەک جاڵجاڵۆکــە بەســەر دارودرەخــت دەکــەوت.
تــۆ ئــەوت لــە شــوێنی وادا دەبینــی ،مرۆڤــی ئاســایی نەیدەتوانــی
بیگاتــێ .هــەر بەقەڵەمبازێکیــش بەســەر لقــی دارەپیرەکــە دەکــەوت
و لــەوێ خــۆی هەڵدەدایــە ســەر گومبــەزی مزگەوتەکــە .خۆیشــی
دەخشــاندە پەنــا پەنجــەرەی گەرمــاوی ژنــان ،تــا بەڕووتــی
بیانبینــێ.
ئــەوەی ســەید بــە چاوەکانــی نەیدەبینــی ،جەعفــەری
جاڵجاڵۆکــە دەیبینــی.
تومــەز ئــەو بــرادەری ســەید شــۆجاع و هەروەهــا بــرادەری
ئاغــا ئەکبەریــش بــوو .بــەم جــۆرە ئــەوان برادەرایەتییەکــی
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تۆکمەیــان پێــک هێنــا و ســێ کوچکەیییانــە توانیــان زۆر شــت
بەیەکــەوە بکــەن.
کاتــێ دەچوونــە الی قەحبەکانیــش ،هەرســێکیان بەیەکــەوە
دەچــوون ،ئەمــەش وادە دیــداری ئــەوان بــوو .جەعفــەر دەچــووە
ســەر پشــتی بــرادەرە نابیناکــەی ،ئەویــش لــە ئاســت خۆیــەوە
پیلــی 1ئاغــا ئەکبــەری تونــد دەگــرت ،بــەم جــۆرە بەســەر شــاخی
زافــەران دەکەوتــن.
ئەکبــەر و شــۆجاع زۆریــان پێویســت بــە جەعفــەر بــوو،
چونکــە ئــەو زۆر بــاش لــە قەحبەکانــی دەزانــی .هەرگیزیــش
هەرســێکیان دەســتبەجێ و یەکســەر نەدەچوونــە الی قەحبــەکان.
ســەرەتا دەبووایــە جەعفــەر هەمــوو شــتێک بخاتــە ژێــر چاودێری
و کۆنترۆڵیــان بــکا .زۆر کــەڕەت جەعفــەر پەنجــەی شــادەی بــۆ
ئەکبــەر درێــژ دەکــرد و پێــی دەگــوت“ ،گــوێ بگــرە! بەبــێ مــن
نــەڕۆی! دەنــا نەخــۆش دەکــەوی .پاشــان ناتوانــی چیــدی میــز
بکــەی! ئەوســا ئازارێکــی ناقــۆاڵت بــۆ پەیــدا دەبــێ”.
ئیدی کار بەو جۆرە بوو ،هەموو کاتێکیش باش دەهاتەوە.
ئێوارەیەکیــان کاتێــک جەعفــەر خــۆی خزاندبــووە ســەربانی
ئاودەســتەکە ،گوێــی لــە دەنگێکــی نامــۆ بــوو .ئینجــا گوێــی بــە
کونــی ســەربانەکەوە نــا تــا باشــتر گوێــی لــێ بــێ .دەســتبەجێ
زانیــی ئاخــۆ ئاغــا ئەکبــەر چیــی لــێ قەومــاوە .هــەر خێــراش
گەڕایــەوە الی ســەید شــۆجاع و پێــی گــوت“ ،هــۆ ســەید ،فریــا
کــەوە!”
“چییە؟ فریای چی بکەوم؟”
“ئەو شێتە لە ئاودەست هەر دەنوزێتەوە”.
 1پیل :قۆڵ.
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“ئەوە تۆ چی دەڵێی؟ کێ دەنوزێتەوە؟
“ئەکبەر ،ئەو بەدەست میزکردنەوە دەناڵێنێ”.
ئینجا بەجووتە چوونە پشت قاپی ئاودەستەکە.
“ئێستا گوێت لێیە؟ وا دەگریێ”.
“بەڵــێ ،هــەی بەنەفــرەت بــێ ،بــەاڵم کــێ ناڵــێ ئــەو بــۆ شــتێکی
دیکــە ناگریــێ”.
“نەخێــر! ئاخــر تــۆ بــۆ شــتێکی دیکــە ناچیتــە ئاودەســت و
بناڵێنــی”.
“ئینجا .با بیر بکەینەوە”.
“کــوڕی بــاش ،خــۆ ئــەو شــتە پێویســتی بــە بیرکردنــەوە نییــە.
1
شــتەکە ڕوون و ئاشــکرایە .ئێمــە دەبــێ ســەیری هەرامــەی
ئەکبــەر بکەیــن .ئەوســا دەمودەســت لێــی تێدەگــەم .ئێمــە دەبــێ
بەزوویــی بیگریــن و ســەیری بکەیــن”.
ئیــدی خۆیــان لەپشــتی پەردەکە حەشــار دا ،لــەوێ چاوەڕێیان
کــرد تــا ئەکبــەر هاتە دەر.
“دەی وەرە ئێرە!” جەعفەر بەئاماژە وای پێ گوت.
ئێــوارە درەنگانێــک بــوو ،بوولێــڵ بوو ،ئەکبەریش دەســتبەجێ
تێگەیشــت چــی لەئارادایــە .ویســتی لەبەریــان هەڵــێ .بــەاڵم
جەعفــەر زۆرزان بــوو ،هــەر خێــرا وەک جاڵجاڵۆکەیــەک بــازی
دا و خــۆی گەیانــدە ئەکبــەر و تونــد القــی گــرت و ئەکبەریــش
کەوتــە ســەر زەوی .ســەیدیش خێــرا خــۆی گەیانــدێ ملــی
ئەکبــەری گــرت.
2
“هەی بیژمۆت  ،هەڵنێی! لەگەڵمان وەرە”.
 1هەرامە :هین .شتەکە (کێر).
 2بیژمۆت :زۆڵ .بیژی.
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بەم جۆرە ئەکبەریان ڕاپێچی خۆکێک 1کرد.
جەعفەر بانگی شۆجاعی کرد“ ،دەێ توند بیگرە!”
ســەید هــەر خێــرا بــازی دا و خــۆی گەیانــدە یەکێــک لــە
دینگــەکان و چرایەکــی نەفتــی هەڵکــرد .پاشــان پانتۆڵەکــەی
ئەکبــەری تــا ســەر پێیــان هێنایــە خــوار و ســەیری هەرامەکــەی
کــرد.
“دەی ئەو بیژمۆتەی بەردە .ئەو نەخۆشە”.
بــۆ ڕۆژی پاشــتر ،بەیانیــی ســەرلەزوو ،ئــەوان بــۆ الی
پزیشــکێک بــەرەو شــار بــەڕی کەوتــن.
دوای یــەک-دوو مانــگ ،کاتــێ ئاغــا ئەکبــەر چــاک بوویــەوە،
زۆر جــار جەعفــەر و ســەید دوو بــە دوو باســیان دەکــرد.
ئەکبەریــش وردەوردە لێیــان دوور دەکەوتــەوە ،ئەوانیــش
دەیانزانــی بــۆ وا دەکا .وەک بــرادەری ڕاســتەقینە هەســتیان بــەو
ئەرکــە کــرد ،بچــن و بــە خاڵەکــەی بڵێــن .بۆیــە ئێوارەیەکیــان
جەعفــەر دەســتی دایــە چرایــەک و بەکۆڵــی شــۆجاعەوە بەســەر
شــاخی زافــەران کەوتــن.
ئەوان چوونە ماڵی کازم خان.
“ئێوارەتــان بــاش ”،ســەید شــۆجاع وای بــە خانەخوێیەکــە
گــوت“ .دەتوانیــن بێینــە ژوور؟”
“ســەید فەرمــوون وەرنــە ژوور .ئێــوە هەمیشــە بەخێــر بێــن.
فەرمــوون دانیشــن .پیاڵــە چایــەک؟”
“نەخێــر ،سوپاســت دەکەیــن .ئێمــە دەبــێ بــەر لــەوەی ئاغــا
 1خــۆک :شــوێنی تایبەتــی وڵســات ،هەرچــی بــۆ ئەســپە پێــی دەگوتــرێ
تەویلــە.
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ئەکبــەر بگەڕێتــەوە ،لێــرە بڕۆیــن .لــە ڕاســتیدا ئێمــە هاتوویــن
شــتێکت پــێ بڵێیــن .ئێمــە باشــترین بــرادەری ئەکبەریــن ،ناشــکرێ
هەمــوو شــتێکی هــەر بشــارینەوە .هاتوویــن پێــت بڵێیــن ئێمــە
خەمــی ئەومانــە”.
“چۆن چۆنی؟”
“خۆشــت دەزانــی هەنــدێ جــار لەگــەڵ ئــەوەش ،کــە بــە
ڕێچکەیــدا دەڕۆییــن ،هەنــدێ شــتی سەیروســەمەرەش هــەر ڕوو
دەدا .بــەاڵم هەمــوو جارێــک بەباشــی هاتۆتــەوە .لێ ئــەم جارەیان
شــتێکی دیکەیــە .ئەکبــەر زیادلەپێویســت ملــی لــێ نــاوە”.
“چــۆن؟ لــە ســنووری خــۆی دەر چــووە ،ئاخــر ئــەو چیــی
کــردووە؟”
“مــن چــاوم نیــن ،بــەاڵم دوو گوێــی بــاش و ســووکم هــەن.
جەعفەریــش بــە چاوەکانــی بــاش دەبینــێ .لــە ڕاســتیدا دەکــرێ
جەعفــەر شــتەکە باشــتر ڕوون بکاتــەوە ،چونکــە بــە چاوەکانــی
خــۆی بینیــوە”.
“دەی جەعفەر بیڵێ .چیت بینیوە؟”
“ئاخــر ئــەوە چــۆن بگوتــرێ؟ ئەکبــەر زۆر جــار ،لــە ڕاســتیدا
خەریکــە بڵێــم هەمــوو شــەوێک دەچێتــە الی قەحبەیــەک و
ســەرجێیی لەگەڵــدا دەکا .مــن ،مــن پێــم وا بــێ حــەزی لــێ دەکا.
ڕەنــگ بــێ ئــەوەش زۆر قــورس نەبــێ .ژنەکــەش ...جاحێڵــە
و ...و ...زۆریــش میهرەبانــە .هەنــدێ جــار وا بیــر دەکەمــەوە،
ژنەکــەش دڵــی بــۆ ئەکبــەر لــێ بــدا”.
“بــەاڵم بەگوێــرەی مەزنــدەی ئێمــە ،ئــەو ســنووری خــۆی
بەزانــدووە ،ئــەرێ ســەید وا نییــە؟ ئەمــە شــتەکەیە .ژنەکــەش هیچ
کەموکورتییەکــی نییــە .ژنێکــی جــوان و جاحێــڵ و لەشســاخە،
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بــەاڵم ئێمــە پێمــان بــاش و پێویســت بــوو ،تــۆ بــەم ڕەوشــەی
بزانــی .ســەید وا نییــە؟”
“بەڵــێ” ســەیدیش بەســەلماندنەوە گوتــی“ ،کتومــت ،ئەمــە
شــتەکە بــوو .دەی هەڵســە .بــەر لــەوەی ئەکبــەر بێتــەوە ،ئێمــە
دەبــێ بڕۆیــن”.
کازم خــان زانــی کاتــی هاتــووە و دەبــێ شــتێک بــۆ ئەکبــەر
بــکا ،دەنــا دواتــر کــەس قاییــل نابــێ کیــژی خــۆی بداتــێ.
ئــەو دانــی بەوەشــدا نــا ،لــە هیــچ شــوێنێک کچێکــی گونجــاوی
بــۆ خوشــکەزای خــۆی نەدۆزیبــووەوە .هــەر بۆیــە ئەو ئیشــەکەی
بــە هەنــدێ لــە ژنانــی ماڵباتەکــە ســپاردبوو.
ژنەکانیــش قــۆڵ و باســکیان لــێ هەڵکردبــوو ،بــەدوای کیژێــک
بــۆ ئەکبــەری کــەڕوالڵ دەگــەڕان .گــەڕان و ســووڕانەکەی ئــەوان
زۆری نەبــرد تووشــی بێئومێــدی کــردن ،چونکــە هیچــی وایــان
نەدۆزیبــووەوە .هەرچــی دەیاندۆزیــەوە لەگــەڵ خانەوادەکــە
نەدەگونجــا .لەوانــەی دۆزیبوویانــەوە ،کیژێکیــان باوکێکــی
دەرۆزەکــەری هەبــوو ،دووهەمیــان خاوەنــی چەنــد برایەکــی دز
بــوو ،سێهەمیشــیان کچێکــی بێمەمــک بــوو ،چوارەمەکەشــیان
ئەوەنــدە شــەرمن بــوو تەنانــەت ڕووی خۆیشــی نیشــان نــەدان.
نەخێــر ،ئافرەتانــی خانەوادەکــەش لــە بارێکــدا نەبــوون ،ژنێــک
بــۆ ئاغــا ئەکبــەر بدۆزنــەوە.
لــەو نێــوەدا تەنهــا یــەک دەرگــەی کــراوە هەبــوو .ئەویــش
دەرگای ماڵــی زەینــەب خاتــوون بــوو ،ئــەو پیرەژنــە پێنــاوەی
گونــدی شــاخی زافــەران .ئــەو هەمیشــە دەیزانــی ،کــە چــۆن کچان
بــۆ کــوڕان بدۆزێتــەوە ،هــەردەم بــە کچانێکــی دەزانــی کــە لەســەر
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گەیــی مێرکــردن 1بــوون.
بــێ ســێ و دوو هــەر دەبــێ زەینــەب بووکێکــی بــاش بــۆ
ئەکبــەر بدۆزیبایــەوە .تومــەز ئافرەتــە پێناوەکــە 2ئالــوودەی
تریــاک ببــوو .خــۆ ئەگــەر ژنانــی ماڵباتەکــە لــە تریاکــە بــۆرەی
کازم خــان بــۆ ژنەکــە ببــەن ،هەمــوو شــتێک ڕێــک دەکــەوێ.
زەینــەب خاتــوون لــە دەرەوەی گونــد ،لــە خانوویــەک
بەقەدپاڵــی شــاخەکەدا دەژیــا .زۆر جــار کــوڕوکاڵ ،پیــاوی
زگــوردی 3دەچوونــە الی ژنەکــە بــەدوای هاوســەرێکدا دەگــەڕان.
“زەینــەب خاتــوون ،ئــەرێ کچێکــی بــاش بــۆ مــن پــێ دەزانــی؟
ژنێکــی بــاش کــە بتوانــی منداڵــی لەشســاخم بــۆ بنێتــەوە؟”
“نەخێــر ،مــن هیــچ کچومچــم نیــن ،هیــچ ژنێــک پــێ نازانــم ،نــە
بــاش نــە خــراپ ،نەخێــر ،هــەر هیچــم بــۆ تــۆ پــێ پەیــدا ناکــرێ.
مــن تــۆ دەناســم .تــۆ لــە ژنــان دەدەی ،مــن لــە ژنــە کۆنەکــەی
تــۆوە دەزانــم ،دەی بــڕۆ لێــرە ،بــڕۆ لــە دایکــی خــۆت بپرســە
بەڵکــو بــۆت بــەدوای ژنێکــدا بگــەڕێ”.
“دەی بــا بچینــە ژوورێ .ئــەرێ باشــە چــی دەڵێــی ،ئەگــەر
لوولــە تریاکێکــی خەنەییــم بــۆ هێنابــی؟”
“فەرمــوون وەرنــە ژوورێ .دەی بــا جاروبــار خەنــدە لەســەر
لێــوان ببینیــن .ڕیشــت بتاشــە .بــە خــۆت و ئــەو ڕوخســارە
نەتراشــاوە و ئــەو ددانــە زەردانــە هیــچ ژنــم بــۆ تــۆ پــێ
نادۆزرێتــەوە”.
 1گەیی مێردکردن :کاتی مێردکردن.
 2نووســەر لێــرەدا وشــەی ناوبژیــکاری بــەکار هێنــاوە ،بــەاڵم بــۆ ئێــرە
وشــەی خۆماڵــی پێنــاو کــە لەنێــو حەیرانــدا هاتــووە (پلکــە پێنــاو) پــڕ بــە
پێســتیەتی.
 3زگوردی :سەڵت .بێژن.
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هەنــدێ جــار پیرەدایکێــک لــە قاپیەکــەی دەدا و دەیگــوت،
“زەینــەب خاتــوون ،مــن پیــر بــووم ،بــەاڵم هێشــتا هیــچ نــەوەم
پەیــدا نەبوونــە .لــە منــەوە یــەک چارشــێوی باشــت دەدەمــێ ،لــەو
چارشــێوە ڕاســتەقینانەی لــە مەککــەوە هاتــوون ،ئەگــەر شــتێک
بــۆ کوڕەکــەم بدۆزیــەوە”.
ئەویــش دەیگــوت“ ،خەڵــک زۆر بەڵێنــم پــێ دەدا ،بــەاڵم هــەر
کاتــێ ئــەو ژنــەی بۆیــان دەدۆزمــە ،دەســتیان پێ بــگا ،دەڕۆن ،ون
دەبــن و مــن هــەر لەبیــر دەکــەن .دەی بــڕۆ جــارێ چارشــێوەکەت
بێنــە ،ئەوســا ئــەو کاتــەم دەبــێ بیرێکــی لــێ بکەمــەوە .ئاخــر ئــەو
ئیشــە زەحمەتــە .خــۆ ژنــان هــەر لەخــۆڕا مێــرد بــە کەســێک
ناکــەن کــە ئــاو و لیکاویــان بــۆ لــە دەم بێتــە خــوار .دەترســم
هــەر ئــەم ئێوارەیــە بمــرم و خەڵکیــش بــە چارۆکــە دڕاوەکــەم
بمنێــژن .دەی بــڕۆ چارشــێوەکەت بێنــە ،مــن چــاوەڕوان دەبــم”.
بــە ناحــەزی پیاوەکانیــان ،ژنانــی خانەوادەکــەی ئاغــا ئەکبــەر
لوولەکێکــی تریاکیــان خســتە نێــو جانتــای پیرەژنێکیــان ،کــە
پــووری ئەکبــەر بــوو ،ئیــدی چارۆگیــان لــە خۆیــان دا بــەرەو
ماڵــی زەینــەب خاتــوون کەوتنــە ڕێ.
پیاوەکانیــش پێیــان وا بــوو کارێکــی نەگونجــاوە بــۆ
دۆزینــەوەی ژنێکــی گونجــاو بــۆ کوڕەکەیــان لــە دەرگــەی ماڵــی
پێناوێــک بــدەن .هەڵبەتــە ئــەوان ژنێکیــان دەویســت ،لــە ڕاســتیدا
ئــەوان کوڕێکیــان دەویســت .ئیســماعیلێک بــۆ ئــەوەی بــاری
سەرشــانی ئەکبــەر هەڵبگــرێ.
لەبــەر ئــەوەی پیــاوەکان نەیاندەویســت ئیســماعیلێک لــە
قەحبەیــەک پەیــدا ببــێ ،دەبووایــە پــێ لــەوە بنێــن و مــل بــدەن تــا
ژنەکانیــان بچنــە ماڵــی زەینەنــب خاتــوون و داوایەکــی وای لــێ
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بکــەن.
ژنەکانیــش بــە حیلکــەی پێکەنینــەوە لــە قاپــی ماڵــی زەینــەب
خاتوونیــان دا.
“بەخێر بێن! فەرموون دانیشن”.
هــەر لــە دااڵنەکــەدا پیرەژنەکــە لوولــە تریاکەکــەی خســتە
مســتی زەینــەب خاتــوون و پێــی گــوت“ ،مــن هیــچ لەمــە نازانــم.
ئــەم شــتەیان لــە کازم خانەوەیــە”.
پاشــان بەئۆقرەلێبڕانــەوە درێــژەی بــە قســەکانی خــۆی دا،
“زەینــەب خاتــوون ،ڕێگامــان بــدە لــە کورتــی ببیڕێنینــەوە .ئێمــە
بــەدوای کچێکەوەیــن ،کیژێکــی عاقــڵ بــۆ ئەکبەرەکــەی خۆمــان.
هەمــوو شــتەکە ئەوەیــە .ئایــا بــۆ ئێمــە شــتێکی وات لــەال دەســت
دەکــەوێ یــان نــا؟”
ژنــەکان لــە بێحەوســەڵەییی دەمڕاســتەکەیان پێکەنیــن و
خۆشــییان لــە قســەکانی پــوورە پیرەکــە وەر گــرت.
“ئاخــۆ مــن کچێکــم پــێ شــک دێ؟” زەینــەب خاتوونــی
بەئەزمــوون وا وەاڵمــی دانــەوە“ .مــن دەبــێ لە هەموو شــاخەکەدا
بگەڕێــم ،بــۆ ئێــوە شــتێک هــەر دەدۆزمــەوە .خــۆ ئەگــەر مــن
کیژێــک بــۆ ئاغــا ئەکبــەر نەبینمــەوە ئــەدی بــۆ کێــی دەدۆزمــەوە؟
دەی فەرمــوون دانیشــن .دە بــا جــارێ پیاڵــە چایــەک بخۆینــەوە”.
زەینــەب خاتــوون ســینییەکی پــڕ لــە پیاڵــە و یــەک چادانــە
چایــەی بــۆ هێنــان و لەپێشــی دانــان و ئینجــا گوتــی“ ،دەی بــا
بیــر بکەینــەوە .کیژێکــی بــاش ،ژنێکــی تێگەیشــتوو .بەڵــێ ،مــن بــە
یەکێکــی وا دەزانــم .ئــەو زۆر جوانیشــە ،بــەاڵم”...
پوورەکەی ئەکبەر قسەکەی پێ بڕی.
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“نــا بــۆ هیــچ بەاڵمێــک!” پوورەکــەی ئەکبــەر لەســەر قســەکەی
خــۆی ڕۆیشــت“ .مــن نیوەژنێکــم نــاوێ .مــن ژنێکــی کامــڵ و
تــەواوم بــۆ خوشــکەزاکەم دەوێ”.
“هــەاڵ ،هــەاڵ ،باشــە بــۆ ڕێگــەم نــادەی قســەکەم تــەواو بکــەم.
ئــاخ ئەگــەر قســە لەســەر ئافرێنراوەکانــی خــوا بکەیــن ،خــوا لێمــان
تــووڕە دەبــێ .ئــەو ژنــەی مــن مەبەســتمە ،وەک گوێــز ســاغ و
ســەلیمە ،جوانــە ،تەنهــا یــەک القــی لــە ئــەوی دیکــە کورتتــرە”.
“ئــۆو ،هــەر ئەوەنــدە ،قەینــاکا ،بــە مەرجێــک بتوانــێ بــڕوا”.
ژنــەکان وایــان پــێ گوتــەوە.
“ڕۆیشــتن؟ ئاخــۆ ئــەو دەڕوا؟ ئــەو وەک مامــز بــاز دەدا.
بــەاڵم باشــە ،بــەاڵم خــۆ مــن ناتوانــم لــە خــودا بپرســم بۆچــی
قاچێکــی لــە ئــەوی دیکــە کورتتــر بــۆ دروســت کــردووە .لەوانەیــە
بــۆ ئەمــەش هۆکارێــک هەبــێ .هەروەهــا مــن کیژێکــی دیکــەش پــێ
دەزانــم ،بــەاڵم هەندێــک کەڕەیــە”.
“نەخێــر ،ئێمــە هیــچ کەڕەیەکمــان بــۆ ئەکبەرەکــەی خۆمــان
نــاوێ ”.پــوورە پیرەکــە وای بــە خانەخوێکــە گــوت.
“خــۆ ئــەو تــەواو کــەڕە نییــە ،هــەر هەندێــک گوێــی گرانــە .ئــەو
زۆر باشــە ،جوانیشــە ،متمانــەم پــێ بکــەن .ئێســتاش کــە بیــری لــێ
دەکەمــەوە ،تــۆ بڵێــی ئەویــان باشــتر نەبــێ لــە ئــەوی دیکــە .پێــم
وایــە ئاغــا ئەکبــەر پێویســتی بــە ژنێــک هەیــە بتوانــێ بەباشــی ڕێ
بــکا و بــڕوا ،توندوبەنــد لەســەر قاچەکانــی خــۆی ڕابوەســتێ .خــۆ
ئەگــەر کەڕيــش بــێ ،لــە ڕاســتیدا نابێتــە کێشــە .خــۆ ئاغــا ئەکبــەر
لەگــەڵ ژنەکــەی قســان نــاکا”.
“نەخێــر ئەکبــەر قســەی لەگــەڵ نــاکا ،بــەاڵم منداڵەکانی قســەی
لەگەڵــدا دەکەن”.
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“ئــای خوایــە ئــاگات لێــم بــێ ،ئــەوە ئــەم ئێوارەیــە گوێــم لــە
چــی دەبــێ! ئــەرێ چــۆن دەتوانــن ئاوهــا قســە بکــەن و دەســت
لــە کاروبــاری خــودا وەر بــدەن ،لــە کاتێکــدا لەنێــو مــاڵ و حاڵــی
خۆتانــدا پیاوێکــی کەڕوالڵتــان هەیــە؟ ئاخــر خــوا لێتــان پەســت
دەبــێ .بــە گوێــی مــن دەکــەن ئــەو کێــژەی لــێ هەڵدەگــرن .ئــەو
ڕوخســارێکی جوانــی هەیــە ،قۆڵەکانــی جوانــن ،گەردنێکــی هەیــە
لــە ڕەنگــی شــیر ،دوو ســمتی مەحکــەم و پێیەکانیشــی پانــن .دەی
ئــەو کچــەی لــێ هەڵگــرن .خــواش بــە لێبژاردنتــان کەیفــی دێ”.
بــۆ ڕۆژی پاشــتر ،ژنــەکان چــوون بووکــە داهاتووەکــەی ئاغــا
ئەکبــەر ببینــن .کیژەکــە لــە گوندێکــی دیکــەی شــاخی زافــەران
دەژیــا .ســەردانەکە زۆری نەخایانــد .زەینــەب خاتــوون ڕاســتبێژ
بــوو .کیژەکــە جــوان بــوو ،بــەاڵم وا پێدەچــوو هەنــدێ ناســاغ بــێ.
“نەخــۆش؟” پێناوەکــە وای لــێ پرســین“ .ئەمــە نابــێ .لەوانەیــە
هەنــدێ ســەرمای بووبــێ .ڕەنگــە ...هــۆ ژنینــە ،خــۆ خۆتــان
دەزانــن ...نەخێــر ،نەخــۆش نییــە .بــۆ کاتــی زەماوەنــدێ چــاک
دەبێتــەوە”.
بــەم قســە خۆشــانە زەینــەب خاتــوون ژنەکانــی لەخشــتە بــرد
و ئەوانــی بــە دڵــی خۆشــەوە ڕەوانــەی ماڵــەوە کردنــەوە.
پــاش هەفتەیــەک ،ئێوارەیەکیــان پیــاوەکان چــوون و
بووکەکەیــان لــە گەرمــاوی گونــدی کیژەکــە ســوار کــرد و
هێنایانــەوە بــۆ گوندەکــەی خۆیــان .ئاغــا ئەکبەریــش لەبــن
قاتەکــەی خۆیــدا ســاغ و بەهێــز دیــار بــوو .ســەید شــۆجاعی نابینا
بــووە شــاهیدی مارەکــردن ،ئــەو لەســەر پشــتی ئەســپێک ســوار
ببــوو ،لەپێــش ئەویشــەوە جەعفــەری جاڵجاڵۆکــە ڕێشــمەی
ئەســپەکەی تونــد گرتبــوو .بــەم جــۆرە ئــەوان بەســەر گردەکــە
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کەوتــن و بــەرەو ماڵەکــە ڕۆیشــتن ،لەوێشــەوە ژنــان بــووک و
بارگەکەیــان بــە حەفــت ئێســتر بــەرەو ئــەوان هێنــا.
لــە دوورەوە هەمــووان چــاوەڕوان بــوون .هەمــووان لــە
مەودایەکــەوە ســەیریان دەکــرد ئاخــۆ کــەژاوەی بووکــێ کــەی
دەگا.
هــەر زوو حەفــت ئێســترەکە بــەدەر کەوتن .ژنانیش دەســتیان
بــە تلولولێــدان کــرد ،تاقمێکیش دەهۆڵیــان کوتا و زوڕنایان ژەنی.
ئاغــا ئەکبەریــش یارمەتیــی بووکێــی دا لــە ئێســترەکەی داببــەزێ.
ئــەو تونــد باســکی گرتبــوو ،بەپێــی دابونەریــت بووکەکــەی هێنایــە
ژوورەوە و دەرگاکــەی لەســەر خــۆی پێــوە دا.
ئــەوەی ئــەوێ شــەوێ ،لــەوێ لــە ژوورەوە قەومــا ،دەقــاودەق
کــەس نەیدەزانــی ،جگــە لــە ژنێــک نەبــێ ،ئــەو پیرەژنــەی لــە
شــوێنێکی هــۆدەی بــووک و زاوا خــۆی حەشــار دابــوو تا بەســەر
ئــەوەدا شــاهید بــێ ،ئاخــۆ ئەکبــەر بۆتــە زاوا و ژنومێردایەتییەکــە
بۆتــە شــتێکی ڕاســتەقینە یــان نــا.
ئیدی هەر کە زاوا بووکەکەی بردە ژوورێ ،هەمووان لەوێ
ڕۆیشــتن .پیــاوە پیــرەکان چــوون لــەالی یەکــدی خڕبوونــەوە،
جگەرەیــان دەکێشــا ،تــا ئــەو دەمــەی پیرەژنەکــە بێتــە الیــان و
پێیــان ڕابگەیەنــێ“ ،شــتەکە ســەری گــرت .ئــەو شــتەکەی کــرد”.
پیاوەکانیــش بەیەکــەوە هاواریــان کــرد“ ،اللهــم صلــي علــی
محمد و علی آل محمد ( )...ساڵو لە محەمەد و لە کەسوکاری
محەمــەد”.
لەبــەر ئــەوەی ئیســماعیل کــوڕی ئاغــا ئەکبــەر بــوو ،دەبووایــە
وردەکاریــی چیرۆکەکــەی بیســتبایە .لــەو ماوەیــەدا هەنــدێ
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پیروکالــی خانەوادەکــە مــردن ،لەنێویشــاندا کازم خــان بــوو.
جارێکیــان کاتێــک ئیســماعیل چــووە شــاخی زافــەران ،لــە پــوورە
پیرەکــەی پرســی بەڵکــو بچێتــە الی.
تــۆ بڵێــی ئــەوکات تەمەنــی ئیســماعیل چەنــد بووبــێ؟ پــازدە؟
شــازدە؟ لــەو دەمــدا ئــەو زۆر جــار ســەری زێــدی باوکــی دەدا.
هەمــوو هاوینەکــەی لــەوێ بــردە ســەر ،لــەوێ لــە هاوینەهــەواری
ئــەوان .ئــەو زیاتــر و زیاتــری دەویســت لەبــارەی ڕابــردووی
باوکــی بزانــێ.
“کوڕەکــەم ،ئیســماعیلەکەم ”،پــوورە پیرەکــەی بــەم قســانە
پێشــوازی لــە ئیســماعیل کــرد“ .دەســتی خۆتــم بــدەرێ .دەی
گەنجــۆ وەرە ژوور ،دەی جاحێڵەکــەم وەرە ژوور”.
پیرەژنەکــە تونــد دەســتی کوڕەکــەی گرتبــوو بە چاوەکانیشــی
کــە بینایییــان تێــدا کــز ببــوو ،لێــوە ڕامابــوو ،ئیــدی بــۆ ئــەو کــوڕی
خوشــکەزاکەی ئــەو وشــانەی خــوای خوێندنــەوە“ ،فتبــارک اللــە
احســن الخالقیــن ”.1قســەی خوایــە ،فتبــارک اللــە احســن الخالقیــن”.
ســەیرکە ،چ بوونەورێکــی جوانــم ئافەریــدە کــردوە و ئەویــش
مرۆڤــە.
ئیســماعیل هــەر لــەو گــۆڕە ڕۆڵەیەکــی ماڵباتەکــە نەبوو ،بەڵکو
ئــەو ،ئــەو کــوڕە بــوو دەمێکــی دوورودرێــژ بــوو خانەوانەکــە
چاوەڕێــی لەدایکبوونیــان دەکــرد .ئــەوان دوعایــان بــۆ دەکــرد،
بەڵکــو گــەورە و لەششــاغ بــێ ،تــا ببێتــە پاڵپشــتێکی باوکــی .ئــەو
 1ســورەتی المومنــون ئایەتــی  .١٤نووســەر لــە پەراوێزیــدا وا واتــای
لێــک داوەتــەوە” کاتــێ خــوا مرۆڤــی ئافەریــدە کــرد ،هــەر بەخــۆی حــەزی لــە
دەســتکاری خــۆی کــردەوە ”.مــام هەژاریــش لــە وەرگێرانەکــەی خــۆی ئــاوای
نووســیوە :دەســتڕەنگینی هــەر بــۆ خوایــە ،کــە هیــچ وەســتایەک نایگاتــێ.
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بــۆ ماڵباتەکــە دیارییەکــی یەزدانیــی بــوو .نۆبــەرەی منداڵــی باوکی
خــۆی بــوو .کتومــت ئــەو شــتە بــوو کــە ماڵباتەکــە دەیانەویســت.
هــەر دەبــێ ئیــرادەی خــوا بــێ.
پوورەکە ئیسماعیلی بردە ژوور.
“بــەر لــەوەی ماڵئاوایــی لــە ژیــان بکــەم ،دەبــێ شــتێکت
ســەبارەت بــە ژنهێنانــی باوکــت پــێ بڵێــم .دەی لەگەڵــم وەرە،
بابچیــن لــەوێ دابنیشــین .مــن مافوورێکــم لــەوێ لەبــن ســێبەری
ئــەو پیــرە داربادەمــەدا ڕاخســتووە”.
بــە پاڵدانــەوە بــە قــەدی پیرەدارەکــەوە ،پوورەکــە گوتــی،
“ئیــدی کار ئاواهــا ڕۆیشــت .مــن لوولــە تریاکێکــی زەردبــاوم
خســتە نێــو جانتاکــەم و لەگــەڵ ژنانــی دیکــەدا بــەرەو ماڵــی پلکــە
پێنــاوێ ڕۆیشــتین ،بەڵکــو کیژێــک بــۆ بابت ببینیەوە تــا بیخوازین.
ئەمەشــیان هەڵــە بــوو کردمــان .دەبووایــە وام نەکردبایــە”.
“بۆچی نا؟”
“لــە ڕاســتیدا ئێمــە ئەرکــی سەرشــانی خۆمــان بەباشــی بەجــێ
نەهێنــا .بۆیــە خــوا ئێمــەی ســزا دا”.
“سزادان ،بۆچی؟”
“چونکــە ئێمــە ئەومــان فەرامــۆش کردبــوو ،خــودا خــۆی
ئــاگای لــە باوکــت بــوو .ئێمــە دەمانویســت هەرچۆنێــك بــێ ،ژنــی
بــۆ بێنیــن .ئێمــە کارێکــی وامــان کــرد ،وەک ئــەوەی بڕوامــان بــە
خــودا نەبــێ ،وەک ئــەوەی بڕوامــان پێــی نەبــێ .وەک ئــەوەی
خــودا وازی لــە باوکــت هێنابــێ .هــەر بۆیــە ئێمــە ســزا درایــن”.
“من لە تۆ تێناگەم”.
“ژنــان بووکەکەیــان بــە ســواری هێســتر لــە گوندەکــەی
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ســاروخەوە 1بــۆ باوکــت گواســتەوە .مــن دەســتی بووکەکــەم
خســتە نێــو لەپــی باوکــت و بردمــە ژووری نووســتنیان .مــن ئــەو
ژنــە بــووم لــە شــوێنێکی ژوورەکــە لەپشــت پــەردە دەبووایــە
خــۆم حەشــار بــدەم”.
“لەپشت پەردە؟”
“خەڵــک زەمانــی پێشــتر ئاوایــان دەکــرد .مــن دەبووایــە
بەدزییــەوە ســەیریان بکــەم ،ئاخــۆ هەمــوو شــتێک بــاش بە ڕێگای
خۆیــدا دەڕوا .ئاخــۆ کیژەکــە ...دەی کوڕەکــەم ،دە لێگــەڕێ .ئــای
دەبووایــە ژنێکــی دیکــە لەجیاتیــی مــن خــۆی لەپەنــا پەردەکــە
حەشــار دابووایــە.
“مــن گوێــم گــرت و هەســتم کــرد شــتەکە بــاش بەڕێــوە ناڕوا.
نەمزانــی ئاخــۆ چــی لەئــارادا بــوو ،بــەاڵم هەســتێکی پێشــوەختەم
لــەال گەالڵــە ببــوو ،کــە خــوا بــەم کارە قاییــل نییــە.
“بابــت لەگــەڵ کیژەکــە ســەرجێیی کــرد .ئــەو پیاوێکــی بەهێــز
بــوو ،شــانەکانی پانوبەریــن بــوون .مــن بــاش گوێــم لــەو بــوو،
بــەاڵم گوێــم لــە بووکەکــە نەبــوو ،نــە دەجــوواڵ ،نــە دەنگێکــی لێــوە
هــات ،نــە هەناســە نــە نــووزە ،نــە ناڵــە و نرکــە ،نــە ئێــش نــە هیــچ،
هــەر هیچــم گــوێ لــێ نەبــوو.
“بــەاڵم باشــە ،خــۆ شــتەکە ڕووی دا ،ئیــدی لەپشــتی پــەردە
هاتمــە دەر و هاتمــە ماڵەکــە و ئاماژەیەکــم بــۆ کازم خــان کــرد،
‘ئیشــەکەی کــرد’.
“هەمــووان دڵخــۆش بــوون ،هەمــووان جگەرەیــان دەکێشــا و
شــتیان دەخــوارد ،ئێمــەش حەفــت شــەو و حەفــت ڕۆژ ئاهەنگمــان
گێــڕا .بــەاڵم خــۆ نەماندەزانــی ،خــوا بــەم کارە ڕازی نییــە ،کــە
1 Saroeg
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کردوومانــە .ئەمــەش هەمــووی هەڵــەی مــن بــوو.
“وەک بەتەمەنتریــن ژن دەبووایــە بمزانیبایــە .دەبووایــە
چــاوم بکردبانایــەوە و حەوســەڵەی زیاتــرم هەبووایــە .دەبووایــە
بــە هەمووانــم بگوتبایــە ،ئێمــە نابــێ پەلــە بکەیــن”.
“چۆن؟”
“مــن پەلــەم کــرد .ناشــزانم بۆچــی .بینیــم بووکەکــە لــە شــوێنی
خــۆی ناجووڵــێ .خــۆ دەبووایــە ئــەو شــتێکی خــۆی دەر خســتبا.
هــەر هیــچ نەبووایــە لەپشــت پــەردەش دەبووایــە خەندەیەکــی
بووکەکــەم بدیتبایــە .ئاخــر پەردەکــەم هەنــدێ ترازاندبــوو ،بــەاڵم
هیــچ لەوانــە ڕووی نــەدا .ژنەکــە هــەر هیــچ هیچــی نەکــرد”.
“باشــە بۆچــی ئــەو هەمــوو شــتەم بــۆ دەگێڕیتــەوە؟ ئــەرێ تــۆ
باســی دایکــم دەکــەی؟”
“نەخێــر گەنجــۆ .کەمــێ ئــارام بگــرە .لــە شــەوی حەفتەمــدا
دیســان بابــت چــووە الی ژنەکــەی ،منیــش چوومــە ژوورێکــی
دیکــە نووســتم .مــن دەبووایــە تــا حەفــت شــەو لــەوێ لەنزیکیــان
بوومایــە .مــن خــەوم لێکــەوت ،بــەاڵم لــە نیــوەی شــەودا گوێــم
لــە دەنگــی تەپــەی پێــی تونــد بــوو .باوکــت هاتــە هۆدەکــەم.
تاریکیــش بــوو ،بۆیــە ســیماکەیم نەبینــی .ئــەو شــتێکی دەهەژانــد،
لێــی تێنەدەگەیشــتم مەبەســتی چییــە ،بــەاڵم هەســتم کــرد شــتێکی
خــراپ لەئارادایــە .لەنێــو پێخەفەکەمــدا هەڵســامەوە ،باوکــت منــی
بــردە بــەر حەوشــە ،بــەر ڕووناکایــی مانــگ .باشــە چــی لەگۆڕێــدا
بــوو؟ ســارد ،ئــەو وا ئامــاژەی کــرد .بووکەکــە ســاردە .منیــش
خێــرا غــارم دا ،چرایەکــەم لەگــەڵ خــۆم هەڵگــرت لەســەر ســەری
بووکەکــە ڕام گــرت .بەڵــێ ئــەو وا بــوو ،چاوەکانــی ساردوســڕ
بــوون .ئــەو مردبــوو”.
٩٧

قادر عەبدولاڵ
“بەڵــێ؟” ئیســماعیل بەواقوڕماویــەوە پرســی“ .کەواتــە دایکــی
مــن ژنــی یەکەمــی نەبــوو؟”
“نەخێر”.
“باشە بۆچی هیچ کەس ئەوەی پێ نەگوتووم؟”
“گەنجــۆ ،ئــەوە نییــە وا مــن پێــت دەڵێــم .گــەر پێشــتر پێمــان
گوتبــای هیــچ واتــای نەدەگەیانــد”.
ســااڵنێک دواتــر ،کاتێــک ئیســماعیل لــە پایتەختــەوە بــەرەو
مــاڵ دەگەڕایــەوە ،بەئامــاژە بــە باوکــی گــوت“ ،دەی وەرە ئێــرە!
دەمــەوێ شــتێکت نیشــان بــدەم ”.ئیــدی ئیســماعیل وێنــەی
کچێکــی شۆخوشــەنگی لــە جانتاکــەی دەر هێنــا و دایــە دەســت
ئاغــا ئەکبــەر.
“ئەوە کێیە؟” ئەویش بەئاماژە لێی پرسی.
“تــۆ نابــێ جــارێ لــەوە زیاتــر بڵێــی ”،ئــەو وای پــێ گــوت،
“لەوانەیــە دواتــر مــارەی بکــەم”.
ئاغــا ئەکبــەر بەوریایییــەوە لــە وێنەکــەی ڕوانــی .ئــەو
بەخەنــدەوە ئامــاژەی بــۆ کــرد“ ،زۆر شۆخوشــەنگ دیــارە .بــەاڵم
دەبــێ زۆر وریــا بــی! دەبــێ بــاش تەماشــای بکــەی .گــوێ لــە
ســییەکانی بگــرە ئاخــۆ بەباشــی کار دەکــەن .ئاخــۆ بەباشــی
هەناســە دەدا .مــن ،مــن هیــچ نابیســتم ،بــەاڵم خــۆ تــۆ دەبیســتی،
تــۆ دوو گوێــی باشــت هــەن .هەناســە وەرگرتــن و دانــەوە زۆر
گرنگــە”.
“خەمــی ئــەوەت نەبــێ .مــن گوێــم لــێ گرتــووە .ئــەو بەباشــی
هەناســە دەدا”.
“ئەدی مەمکەکانی؟ مەمکەکانی ئازاریان هەیە؟”
٩٨

خەتی بزماری
“نەخێر ،مەمکەکانیشی باشن ،نایابن ،ئازاریان نییە”.
“باسکەکانی؟”
“نایابن”.
ئینجــا باوکەکــەی خەندەیەکــی بــۆ کــرد“ .زۆر بــاش ســەیری
زگــی بکــە”.
ئــەو شــەوە بــۆ یەکەمیــن جــار ئاغــا ئەکبــەر بــە ئاماژەکانــی
شــتێکی ســەبارەت بــە یەکەمیــن ژنــی بــۆ کوڕەکــەی گێرایــەوە .کە
وا بووکەکــەی هەمــوو جەســتەی هــەر ئــازار بــوو .نەخۆشــییەکی
لــە قەفــەزی ســینگ ،یــان لــە مەمکــەکان یاخــود لــە ســییەکاندا
هەبــوو .ئــەو هێشــتاش بەدروســتی نازانــێ چــی بــوو ،چــی قەومــا.
“مەمکــەکان دەبــێ بــاش گــەرم بــن .نابــێ ســارد بــن .نەخێــر ،نابــێ
وا بــن”.

٩٩

چاڵەکە

فارسێک هەمیشە چاوەڕوانی یەکێک دەکا
لە گۆرانییە فارسییەکاندا هاتووە ،یەکێک هەر دێ،
کەسێک کە ڕزگاریان بکا.
ئەوان لەنێو هۆنراوەکانیاندا چاوەڕوانن.
لەنێو چیرۆکەکانیاندا چاوەڕوانن.
بەاڵم ئەو کەسەی کە دێ ،لەو بەندەدا لەنێو بیردایە.
ئەگەر بتەوێ بەرەو ئەشــکەوت بڕۆی و ڕووت لە ئەشــکەوتەکە
بــێ ،ئــەوا لــەالی دەستەڕاســتەوە لووتکــەی شــاخی زافــەران
دەبینــی و لــە دەستەچەپیشــەوە زنجیرەیــەک چیــای زەردی بــۆرە
دەر دەکــەون .لــە یەکــێ لــەو چیایانــەدا لــە شــوێنێکی دەگمەنــدا
شــتێک هەیــە ،کــە یەکســەر ســەرنجت بــۆ الی خــۆی ڕادەکێشــێ.
بەتایبەتیــش ئەگــەر بــۆ یەکەمیــن جــار بــێ بەســەر شــاخی
زافەرانــدا ســەر بکــەوی ،هەرکاتێــک ســەیری چیاکــە بکــەی،
نیــگات لەســەر شــوێنەکە ال ناکــەوێ.
١٠٠

خەتی بزماری
ئــەو شــوێنە ســەیرە تــا ڕادەیــەک ئەســتەمە و هیــی
دەستپێگەیشــتن نییــە .لــە خــوارەوە و لەبــەر ڕۆژ هــەر دیــواری
کۆنینــەی شــاخەکە دەبینــی ،کــە بــە هــۆی بــاران ،بەفــر و
بەســتەڵەک شــێوەیەکی ســەیری وەر گرتــووە .سەرســام
و پیــرۆز ئــەو وشــانەن کــە دەکــرێ وەســفی شــوێنەکەی پــێ
بکــەی .لــە بەرپێــی ئــەو دیــوارە ڕازدارەدا بیرێکــی سروشــتی
قــووڵ هەیــە ،ڕەنگبــێ کونێــک ،درزێــک بــێ بــە هــۆی تەقینــەوەی
گڕکانــەوە پەیــدا بووبــێ.
بۆ بڕوادارانیش ئەو بیرە واتایەکی پیرۆزی هەیە.
الی مســوڵمانە شــیعەکان چەنــد ســەدەیەکی دوورودرێــژە
چاوەڕێــی فریادڕەســێک (مژدەدەرێــک) ،چاوەڕێــی ئیمامــی
مەهــدی موبــارەک دەکــەن ،چونکــە ئــەو فریادڕەســە ،1ئــەو
ڕزگارکــەرە .لێــرەدا بــڕوای شــیعەکان بەتــەواوی لــە هیــی
ســوننەکان جیــاوازە .شــیعەکان بڕوایــان وایــە ،دوای موحەمــەدی
پێغەمبــەر ،هێشــتا دوازدە ئیمامــی پیــرۆز هــەن .دوازدەهەمیــن
جێگرەوەیــان ،یــان بەگوێــرەی گێڕانــەوەی شــیعەکان دواییــن
چاکەکــە ،2نــاوی مەهــدی بــوو .بــۆ ئــەوەی دەقاودەقیــش بیــن،
مەهــدی کــوڕی حەســەن عەســکەری بــوو.
مەهــدی کــوڕی حەســەن بــوو ،حەســەنیش کــوڕی تەقــی،
تەقــی کــوڕی ڕەزا ،ڕەزا کــوڕی کازم ،کازم کــوڕی ســادق،
ســادق کــوڕی جەعفــەر ،جەعفــەر کــوڕی موســا ،موســا کــوڕی
 1نووســەر لێــرەدا هــەر وشــە فارســییە – عەرەبییەکــەی ناجــي ()Nadji
بــەکار هێنــاوە.
 2لێــرەدا وەرگێڕانــی ئــەو وەســفەی دراوەتــە پــاڵ مەهــدی دەقــاودەق پیــرۆز
دەگرێتــەوە ،بــەاڵم مــن چاکــم لەجیاتیــی پیــرۆز ،قدیــس بــەکار هێنــاوە.

١٠١

قادر عەبدولاڵ
باقــر ،باقــر کــوڕی حوســێن ،حوســێنیش بــرای حەســەن و
حەســەنیش کــوڕی عەلــی بــوو .عەلیــش زاوای پێغەمبــەر
محەمــەد بــوو.
چــواردە ســەدە بــەر لــە ئێســتا ،موحەمــەد پێــش ئــەوەی
ماڵئاوایــی لــە ژیــان بــکا ،داوای لــە شــوێنکەوتووەکانی کــرد خــڕ
ببنــەوە .بــەم شــێوەیە لــە کتێبــە پیرۆزەکــەدا نووســراوە:

محەمــەد چــووە ســەر پشــتی وشــترێک ڕاوەســتا ،کەمــەری
عەلــی زاواکــەی گــرت و بــەرزی کــردەوە و بانگــی کــرد“ :ئــەوەی
منــی خــۆش دەوێ ،دەبــێ عەلیشــی خــۆش بــوێ .عەلــی گیــان،
ڕۆحیانــەت و جێگــرەوەی منــە”1.

ســونییەکانیش پێیــان وایــە ئــەم چیرۆکــە لــەالی فارســەکانەوە
داهێنــدراوە .بۆیــە هەمیشــە هــەر شــەڕوهەرا لەنێــوان عــەرەب و
فارســەکاندا قەومــاوە ،هەمیشــە هــەر شــەڕ و کوشــتار بــووە.
عەلــی بەخۆیشــی لــە کاتــی نوێژکــردن و لــە مزگەوتــدا
شمشــێرێکی لــە پشــتەوە لێــدرا و کــوژرا.
حەســەن کــوڕی عەلــی کــە جێگــرەوەی باوکیشــی بــوو ،بــۆ
هەتاهەتایــە لــە ماڵــەوە لەبــن چاودێریــی دەستبەســەرداگرتندا
مایــەوە .حوســێن ،ســێهەمین جێگــرەوەش ســەری پەلــدرا.
کەســانێک ســەری ئەویــان بــە دارێکــەوە کــرد و لــە دەروازەی
شــارەکەدا هەڵیــان واســی .باقــر ،چوارەمیــن جێنشــێن ،بــە
نەخۆشــییەكی نەزانــراو ژیانــی لەدەســت دا .موســاش نەدەبووایــە
بــە ڕۆژ خــۆی دەر بخــا ،نەدەبووایــە بــەالی مزگەوتــەوە بچــێ و
بۆشــی نەبــوو لــە هیــچ شــوێنێک نماییشــی خۆی بــکا .جەعفەریش
 1لەوانەیە ڕۆماننووس مەبەستی فەرموودەی غەدیر بێ.

١٠٢

خەتی بزماری
حوکمــی ئــەوەی بەســەردا درا ،تــا لــە ژیانــدا مــاوە قســە نــەکات
و قولماتــی لــە دەم نەیەتــەدەر .کازمیــش گیــرا .ڕەزاش بــە ترێــی
تەڕوتــازە ژارخــواردوو کــرا .گۆڕەکەشــی لــە ئێرانــدا بۆتــە
پیرۆزتریــن مــەزارگا.
هەرچــی لەبــارەی حەســەن ،یازدەهەمیــن جێنشینیشــە،
زانیارییەكــی ئەوتــۆ لــە بەردەســتدا نییــە ،بــەاڵم مەهــدی
دوازدەهەمیــن ،دواجێنشــین ،دوائیمــام لــە شــەڕێکدا هــەاڵت و
پەنــای بــۆ ئێــران هێنــا.
لــەو کاتــەوە مەهــدی شــوێنێکی تایبەتــی لەنێــو دڵ و دەروونی
فارســەکاندا بۆخــۆی گــرت ،شــوێنی تایبەتــی لەنێــو بــاوەڕ و
ئەدەبیاتەکەیانــدا گرتــەوە.
وە نەبــێ ئەمــەش لەنێــو کتێبــە پیرۆزەکــە یــان لــە کتێبێکــی
دیکــەدا نووســرابێ ،بــەاڵم گوندنشــینانی شــاخی زافــەران پێیــان
وایــە ،لــەو بــاوەڕەدان وا بــێ و ئــەم چیڕۆکــەی خــوارەوە بــۆ
منداڵەکانیــان دەگێڕنــەوە:

ئــەو شــەوەی عەرەبــەکان ویســتیان ئیمامــی مەهــدی بکــوژن،
ئــەو بــۆ واڵتەکــەی ئێمــە هــات ،پەنــای بــۆ ئــەو شــوێنە هێنــا کــە
زۆرتریــن شــوێنکەوتووانی ئــەوی لــێ بــوون.
ئــەو بــۆ داڵــدەدان ڕووی لــە بەشــی هــەرە ڕۆژهەاڵتــی
واڵتەکــە کــرد .کەواتــە ئــەو الی ئێمــە گیرســایەوە.
یەکــەم جــار بــە ســواری ئەســپ ،پاشــان بــە ســواری ئێســتر
دواتریــش هــەر بــە پــێ بەســەر شــاخەکەمان کــەوت و تــا خــۆی
گەیانــدە ئەشــکەوتەکە .لەوێــدا بــۆ چەنــد شــەوێک مایــەوە.
دەی بــڕۆ چرایەکــی نەوتــی هەڵگــرە و بــڕۆ نێــو ئەشــکەوتەکە،
١٠٣

قادر عەبدولاڵ

لــەوێ لــە بنەبانــێ ،1خۆڵەمێشــی ئــەو ئاگــرە دەبینــی ،کــە ئــەو
لــەو شــەوانەی خۆیــدا هەڵــی کردبــوو ،هێشــتاش خۆڵەمێشــەکە
هــەر مــاوە و لەوێیــە.
ئیمــام ویســتی بــۆ ماوەیەکــی درێژتــر لەنێــو ئەشــکەوتەکەدا
بمێنێتــەوە ،بــەاڵم عەرەبــەکان بەدوایــەوە بــوون ،لێــی نەگــەڕان و
شــوێنەکەیان دۆزییــەوە.
ئیــدی ئــەو پتــر بەســەر شــاخەکە کــەوت ،تــا گەیشــتە الی
دیواربەنــدە ســەیرەکە .لەوێــدا تێگەیشــت ،کــە ئــەو دواییــن
جێنشــینی پێغەمبــەرە .ئــەو دەبــێ بچێتــە نێــو بیرەکــە و لــەوێ
بمێنێتــەوە و چــاوەڕێ بــکا تــا ئــەو کاتــەی بانــگ دەکــرێ.
لــەو کاتــەوە تــا ئێســتا چەنــد ســەدە تێپەڕیــون .ئەویــش هێشــتا
هــەر لەنێــو بیرەکــەدا چاوەڕێیــە .بیــری مەهــدی ئیبنــول حەســەن
ئەلعەسکەری.
ئیدی بەم جۆرە ،ئەو شوێنەی شاخەکە پیرۆز ڕاگیرا.
ســااڵنە بــە هــەزاران حاجــی بەســەر پشــتی ئێســترەوە بەســەر
شــاخی زافــەران دەکــەون .ئــەوان تــا نیــوەی ڕێ دەڕۆن و
دەگەنــە بەرزاییــی  ٢٥٠٠مەتــر .ئینجــا لەنێــو کەڤرەکانــدا مافــوور
و ڕایەخەکانیــان ڕادەخــەن و دادەنیشــن ،چایــە دەخۆنــەوە،
خــواردن ئامــادە دەکــەن ،تــا نیوەشــەو ،بەڵکــو تــا بەرەبەیــان
تــا ئــەو کاتــەی مانــگ لەپشــتی شــاخەکەوە ئــاوا دەبــێ ،بــازاڕی
گفتوگــۆ و باسوخواســەکانیان گەرموگــوڕە .ئەوســا هەموویــان
بێدەنــگ دەبــن ،دەمیــان دادەخــەن و بــەو مــات و بێدەنگییــە
ســەیری شــوێنە پیرۆزەکــە دەکــەن.
 1بنەبان :الی سەرەوە.
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لەپڕیــش ڕووناکییەکــی پەرجووانــە لــە دیواربەنــدی شــاخەکە
پەیــدا دەبــێ ،ڕووناکییەکــە بــە ڕووناکیــی یەکێــک دەچــێ کــە
لەنێــو بیرەکــەوە بــە قەندیلەیەکــەوە بێتــە دەرەوە .ئەمــەش هــەر
چرکەســاتێک دەخایەنــێ ،پاشــان لــە بەرچــاوان ون دەبــێ .ئەوســا
هەموویــان دەکەونــە ســەر چــۆک و نوێــژ دەکــەن و دەپاڕێنــەوە.
مــرۆ بــڕوای وایــە و بــۆ یەکدیــش دەگێڕنــەوە ،گوایــە ڕووناکیــی
چرایەکــە هیــی ئەوەیــە ،ئیمامــی مەهــدی لەبــەر چرایەکــە
کتێبەکــەی خــۆی دەخوێنێتــەوە.
بەڵــێ ،مژدەدەرەکــە لەنێــو بیرەکــەدا دانیشــتووە دەخوێنێتــەوە
و چاوەڕێــی ئــەو ڕۆژەش دەکا کــە بــۆی هەیــە بێتــە دەر.
لــەو شــوینەش کــە بیرەکــەی لێیــە ،بــۆ کەســانێکی ئاســایی
مایــەی پێڕاگەیشــتن نەبــوو .هەروەهــا بــۆ بێگانانیــش قەدەغــە
بــوو ،بەتایبەتــی بــۆ ئەوانــەی بــە پــەت و قەڵەمــی بزمارییــەوە
ویســتویانە بــۆ نێــو بیرەکــەدا شــۆڕ ببنــەوە.
هــەر بۆیەشــە گوندنشــینان ئەزموونــی بزنــە کێوییــان هەیــە،
ئیــدی بــەو توولــەڕێ و بزنەڕێیانــە لەســەر ئــەم گابــەرد بــۆ ئــەو
گابــەرد بــاز دەدەن تــا بگەنــە شــوێنەکە .لــە گونــدی زافەرانیشــدا
هــەر یــەک-دوو پیــاو دەیانتوانــی وا بکــەن .یەکێکیــش لــەوان
ئاغــا ئەکبــەر بــوو.
دایکــی ئەکبــەر زۆر جــار باســی چاکــە پیرۆزەکــەی بــۆ
کوڕەکــەی دەکــرد ،کاتێــک بچــووک بــوو.
ئەویش دەیپرسی“ ،هەر بەڕاستی ئەو لەوێ دەژی؟”
“بەڵــی ،بەڕاســتی وایــە .خــوا لــە ئاســمانە و ئیمامیــش لەنێــو
بیرەکەدایــە”.
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“ئایا تۆ ئەوت لەوێ بینیوە؟”
“مــن؟ نەخێــر ،مــن ناتوانــم ســەر بکەومــە ســەر ئــەو شــوێنە.
بــەاڵم پیاوانێــک هەبــوون توانیبوویــان بگەنــە ئــەو شــوێنە
عاســییە .ئــەوان ســەیری بیرەکەیــان کردبــوو ،ئیمامەکەشــیان
لــەوێ بینیــوە”.
“کێ؟ کامە لە پیاوەکان؟”
“ئــەو پیاوانــەی کــە شــاڵێکی کەســکیان بەســتووە .ئەوانــت
نەبینیــون؟ ئــەوان زۆر جــار بــە پشــت قیتییــەوە بەنێــو گوندەکــەدا
بەشــانازییەوە ڕێ دەکــەن”.
“ئایا دەکرێ منیش جارێ بۆ بیرەکە هەڵبکشێم؟”
“تــۆ دەبــێ قاچوقولــی بەهێــزت هەبــن ،بــەاڵم دەبــێ زیــرەک
و ئــازاش بــی”.
ئەکبــەر یــەک-دوو جــار تێکۆشــاوە بەســەر شــاخەکە
هەڵبگــەڕێ و خــۆی بگەیەنێتــە شــوێنی بیرەکــە ،بــەاڵم هەمــوو
جارێکیــش لــە نیــوەی ڕێــگادا گەڕاوەتــەوە .بــۆ ســاتێک ئــەو
ڕێچکــە باریکانــە جێگــەی بەقــا 1نەبــوون ،بــۆ ئــەوەی زاتــی ئــەوە
بکــەی هەنگاوێکــی دیکــەی بــۆ هەڵبنێــی .ئــەوان ئــەو توولەڕێیانــە
بــوون ،لەوانــە بــوو هــەر یــەک جــار بتتوانیبــا بەســەریاندا بــڕۆی،
پاشــان ڕۆ دەچــوو .ئاخــر کاتــێ باریکــەڕێ شــوێنەواری نەدەمــا
چــۆن دەگەڕایتــەوە؟
خــۆ ئەگــەر بەنیــاز بیــت بــۆ ئــەو شــوێنە بەرزانــە هەڵبکشــێی،
نابــێ هەرگیــز بیــر لــەو شــتانە بکەیتــەوە ،دەنــا هەرگیــز نایگەیتــێ.
بــەاڵم تــۆ بڵێــی کــێ زات بــکا ،خــۆی بگەیەنێتــە ئــەو شــوێنە ،کــە
لەوانەیــە قــەت نەتوانــێ پێیــدا بگەڕێتــەوە؟
 1بەقا :متمانە ،بڕوا.
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ئەمــەش نهێنییەکــە بــوو .خــۆ شــتەکە هــەر پەیوەنــدی بە قاچی
بەهێــز و زیرەکایەتییــەوە نەبــوو ،تــۆ دەبووایــە پێویستیشــت
پێــی هەبووایــە ،دەبووایــە بایــی ئەوەنــدەت تێــدا بوایــە گیانــی
خــۆت لەســەر لەپــی دەســت دانابووایــە ،دەبووایــە ژیانــی خــۆت
وەپــاش خســتبایە ،کــە ئیــدی پێویســتت پــێ نەبووبایــەوە .ئەوســا
دەتتوانــی بگەیتــە بیرەکــە.
ئاغــا ئەکبەریــش گەیشــتبووە ئــەو ڕادەیــە .مەرگــی ژنەکــەی،
ئــەوی گەیاندبــووە ســەر ئــەو خاڵــە ،دەیەویســت بچــێ و بڕواتــە
نێــو بیرەکــە و هەرگیزیــش نەگەڕێتــەوە .ئــەو پێویســتی بــە ئیمامە
پیرۆزەکــە هەبــوو ،ئــەو دەبــوو لــە بــەردەم بیرەکــەدا چــۆک دابــدا
و بڵێــت هێشــتا هــەر دەترســێ ،چیــدی زاتــی ئــەوە نــاکا بژیــێ.
لــەو ســاتەش کــە خزمــان تەرمــی بووکــە جوانەمەرگەکەیــان
خســتە نێــو ســندوقێک بــەرەو گۆڕســتانیان بــرد ،ئەکبەریــش
بەپێدزیلکــە لەپشــتەوە بــۆی دەر چــوو .ئــەو ڕۆیشــت ســەر
بکەوێتــە سەرشــاخەکە ،تــا ژیانــی خــۆی لەبیــر بــکا.
پاشــان هەمــووان بەدوایــدا گــەڕان .هەمــوو گوندنشــینانی
شــاخەکە چاوەڕێیــان دەکــرد ،تــۆ بڵێــی ئــەو بــۆ کــوێ چووبــێ؟
کازم خــان بڕیــاری دا لــە شــاخەکان بــەدوای ئەکبــەردا
بگــەڕێ .ئــەو گومانێکــی هەبــوو ئاخــۆ لەکــوێ بــێ ،بــەاڵم دەترســا
نەبــادا نەیتوانیبــێ خــۆی بگەیەنێتــە بیرەکــە ،بــەوەی لەوانەیــە
کەوتبــێ و کەســیش ئــاگای لــێ نەبــێ تــا بەهاواریــەوە بچــێ.
ئیــدی ئــەو ئێســترەکەی کورتــان کــرد ،دەســتی دایــە
دووربینەکــەی و بەســەر شــاخەکە کــەوت .ئــەو گەیشــتە ئــەو
شــوێنەی کــە ئاژەڵیــش نەیدەویســت لەوێــوە پتــر تێپــەڕێ،
نەیدەوێــرا زیاتــر بــڕوا .لــەوێ لەســەر بەردێــک وەســتا و بــە
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دووربینەکــەی ســەیری شــوێنە پیرۆزەکــەی کــرد .نەخێــر،
ئەکبــەر لــەوێ نەبــوو.
ئــەو دیســان ســەیری کــردەوە بەڵکــو ...کەســێک لەوێ لەســەر
چــۆک بــێ ،بەڵکــو کەســێک نێوچاوانــی گەیاندبێتــە ســەر خــاک.
نەخێــر ،ئــەو ســەیری نــاو بیرەکەشــی کــرد ،ئــۆو نەخێــر ،ئــەو
لەســەر چــۆک دانیشــتبوو بــە نووســینی خەتــی بزمارییەیــەوە
خەریــک بــوو.
“زیرەکانەیــە!” کازم خــان بــە هەمــوو دەنگــەوە پێکەنــی .ئــەو
ئەکبــەرە گەیشــتۆتە بیرەکە!
باشــە چــی بــۆ ئــەو بــکا؟ هیــچ شــتێک ،کــەس هیچــی بــۆ ئــەو
پــێ ناکــرێ .کازم خــان دیســان پێکەنــی .شــاخەکەش دەنگــی
دایــەوە.
“ئــەو گەیشــتە بیرەکــە ”،وا بانگــی کــرد“ .ئەکبەرەکــەی مــن!
ئــای چەنــد باشــە .ئــای چ باشــییەکە بــۆ ئــەو .چ باشــییەکە بــۆ
مــن .دەی لێگــەڕێ بــا بگریــێ! بــا بنووســێ .هاهاهاهــا .ئــای کــە
قەلنەکــەم پــێ نییــە .ئــای خوایــە ،گــەر هاتبــا و تریاکەکــەم لەگــەڵ
خــۆم هێنابووایــە .ئــەوا لێــرە ،لەســەر لووتکــەی ئــەو گابــەردەدا
بەئاســوودەیی بــەدەم قەلنکێشــانەوە تەماشــای ئــەوم دەکــرد”.
باشــە ئەکبــەر چــۆن دەگەڕێتــەوە؟ هێــی ،ئەمــە مایــەی خــەم
نییــە .ئــەوەی بگاتــە بیرەکــە ،دەشــتوانێ بگەڕێتــەوە .بزنــە کێوییــە
زیرەکــەکان هەمیشــە دەشــگەڕێنەوە.
باشــە ،دەبووایــە کازم خــان چیــی کردبایــە؟ ئــەرێ هــەر
چاوەڕێــی ئــەو بــکا یــان بگەڕێتــەوە ماڵــێ؟
ئــەو بــە ڕێــگای خۆیــدا گەڕایــەوە ،چونکــە هــۆکاری
ڕاســتەقینەی هەبــوو کەیفخــۆش بــێ و ئاهەنــگ بگێــڕی ،بچــێ و
١٠٨
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مافــوورە لوولدراوەکــە لێــک بکاتــەوە ڕای بخــا .لەوانەیــە ئەمــە
شــیاو نەبــێ ،چونکــە تــازە ژنەکــەی ئەکبــەر گیانــی ســپاردووە،
بــەاڵم خــۆ دەبووایــە ماڵباتەکــەی ژنەکــە بیانگوتبایــە ،کیژەکەیــان
نەخــۆش بــووە .ئێمــە ناچیــن شــین بگێڕیــن ،بەڵکــو ئاهەنــگ
دەگێڕیــن ،ئێمــە دەبــێ یارمەتیــی ئەکبــەر بدەیــن تــا مردووەکــە
لەبیــر بــکا .ئاهەنــگ ،بەیانیــی ســەرلەزوو ،نەخێــر ،هــەر ئێســتا،
ئێســتا بــەو تاریکییــە .دەچــم بانگــی هەمــووان دەکــەم“ ،دەی زوو
بــن! خێــرا بــن! هەمــووان بچنــە ســەربان! ســاو لــە خوشــکەزاکەم
بکــەن! ئــەو گەیشــتە بیرەکــە”.
کازم خــان ڕێــک و ڕاســت بــەرەو ماڵــی خوشــکە گەورەکــەی
لێــی خــوڕی“ ،ئــەرێ ئــەوە لەکوێــی؟ دەی بــڕۆ شــاڵێکی کەســک
بــۆ ئەکبــەر بێنــە! پیاوەکــە! ئەکبەرەکەمــان گەیشــتە شــوێنەکە .ئەو
ئێســتا لەســەر لێــواری بیرەکــەدا وەســتاوە! ئــەوە دووربینەکەیــە!
دەی پەلــە بکــە! بــڕۆ ســەربان! تەماشــاکە! ئــەو هێشــتا هــەر
لەوێیــە!”
کاتێکیــش کازم خــان خــۆی گەیانــدە مزگەوتــی گوندەکــە،
هێشــتا پیــاوەکان ماتەمیــان بــۆ بووکەکــە دانابــوو .لــەوێ لــە
ئێســترەکەی هاتەخــوار و بەغــار وەژوور مزگەوتــێ کــەوت،
“گەلــی پیــاوان! هــەاڵ! هــەاڵ! تەماشــاکەن ،شــاڵێكی کەســک!
ئــەوەش دووربینێــک! بڕۆنــە ســەربان بــەر لــەوەی تاریــک دابــێ!
ئەکبــەر گەیشــتۆتە ســەر بیرەکــە!”
لــە نیوەشــەودا ،کاتــێ هەمــووان دەترســان نەدابــا ئــەو
هەرگیــز نەگەڕێتــەوە ،بیچمێــک لــە گۆڕەپانــی گوندەکــە بەدیــار
کــەوت .خــۆی بــوو ،ئەکبــەر بــوو.
کازم خان شاڵە کەسکەکەی لە کەمەر بەست و گریا.
١٠٩
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بــەر لــەوەی هێڵــی ئاســنین پەیــدا ببــێ ،ئــەو کاتــەی باسوخواســی
قیتــار هــەر لــە گۆڕێــدا نەبــوو ،دەوروبــەری بیرەکــە پــڕ لــە
ڕازونیــاز بــوو .خەڵــک دەیانگــوت تەنانــەت باڵندەکانیــش لــەوێ
بەنەرمــی دەفــڕن ،کــە دەشــگەنە ســەر بیرەکــە ســەریان نــەوی
دەکــەن.
قیتارەکــەش دۆخەکــەی ســەرلەبەر گــۆڕی .جــاران کــە بیرەکە
هێمــای شــوێنی عاســێ و دەستپیڕانەگەیشــتن بــوو ،بــەاڵم لەگــەڵ
هاتنــی قیتــاردا ئــەو بــارە وەک خــۆی نەمــا .زەحمەتیشــە ئــەوە
بگوتــرێ ،بــە هــۆی هێڵــی ئاســنین پیرۆزیــی شــوێنەکە کــەم
بــووەوە یــان ســووک کــرا.
دوو ســاڵی یەکەمــی گەیشــتنی قیتارەکــە ،کــە بەپەنــا
شــاخەکەدا دەڕۆیشــت ،هێشــتا شــوێنە پیرۆزەکــە دەســتی لــێ
نەدرابــوو ،کەســیش نەیدەگەیشــتێ.
شاخنشــینەکان قیتارەکەیــان پشــتگوێ خســت .وەک ئــەوەی
ئــەو شــتە نوێبــاوە هیــچ دادی ئەوان نــەدا .تومەز ئەوە قیتارەکەی
ڕەزاشــا بــوو تــا ســەر ســنووری ســوورەکان دەڕۆیشــت،
نــەوەک قیتارەکــەی خۆیــان بــێ .بەرەبــەرەش خەڵکەکــە بــڕاوی
بــەو قیتــارە ئاســنینە نەدەمــا کــە بەنێــو بــەردەکان ،بــە چیــای
زافەرانــدا وەک مــار گینگڵــی دەدا.
ئــەوێ دەمــێ هێشــتا حەشــیمەتی حاجییــان بەســەر هێڵــە
ئاســنینەکەدا دەبینــران دەپەڕینــەوە و ڕووەو بەرزایــی بۆ شــوێنە
پیرۆزەکــە هەڵدەکشــان.
“ســەیرکە! ڕێگایــەک! ڕێگایەکــی خوایــی بــۆ ئێمــە وااڵ
کراوەتــەوە”.
١١٠
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“باشــە بۆچــی بــەو بزنەڕێیــە ســەختانەدا هەڵبگەڕێیــن ،مــادام
ڕێــی ئاســنین هەبــێ؟ خــۆ بــە هــۆی ئــەو هێڵــە ئاســنینە باشــتر
دەگەیتــە بیرەکــە و لێــی نزیــک دەبیــەوە”.
(لــە یادداشــتەکانی ئاغــا ئەکبــەردا هیچــی وای تێــدا نییــە،
ئاخــۆ ئەویــش بــە ڕێــگای هێڵــی ئاســنینەکەدا خــۆی گەیاندبێتــە
الی بیرەکــە).
هەنووکــە خەڵــک کــە ڕێگــە پیــرۆزە نوێکــەی دۆزییــەوە،
دەیانەویســت ئێســترەکانیان وا فێــر بکــەن بەنێــو هێڵــی ئاســنیندا
بــڕوا .بــەاڵم هێســترەکان دەغەزریــن .1هێســترەکان لــە ســنگ و
دارەکانــی هێڵــە ئاســنینەکە دەســڵەمینەوە کــە بۆنــی ڕۆنیــان لــێ
2
دەهــات ،نەیاندەوێــرا ســمەکانیان بخەنەســەر .هەرچــی قۆتــرە
ئێســترە تاقیکــراوەکان بــوون ،هــەر بەتــەواوی نەدەوێــران و
لەبــەر ڕێــگا ئاســنینەکە هەڵدەهاتــن.
خەڵکەکــە هەوڵــی لەگــەڵ جوانــووی ئێســترەکان دەدا .ئــەوێ
دەمــێ دەتبینــی کــە جەڵەبکــڕ 3و بازرگانــەکان بــە درێژاییــی ڕۆژ،
تەنانــەت بــە درێژاییــی هەفتــە هــەر خەریکــی ئــەوە بــوون چــۆن
ئــەو بەســتەزمانانە لێڕابێنــن و فێریــان بکــەن بەســەر ڕێــگای
هێڵــی ئاســنیندا بــڕۆن.
ئیــدی نەوەیەکــی ئــەو یەکســمانە لــە ناوچــەی شــاخی
زافەرانــدا پەیــدا بــوون ،هەرکاتێــک لمووزیــان بــە هەنــدێ لــە
ڕۆنــی ڕەش چــەور دەکــرد ،لەنێــو هێڵــە ئاســنینەکەدا دەوەســتان.
حاجییەکانیــش خۆیــان هەڵدەدانــە ســەر پشــت ،وردەوردە لەگــەڵ
 1غەزریــن :نەڕۆیشــتن ،جەنەگرتــن ،یــان ڕەتکردنــەوەی ئــەوەی بــەو
ڕێگەیــەدا بــڕوا ،واژەیەکــە زیاتــر بــۆ کــەر و ئێســتر بــەکار دێ.
 2قۆتر :ئێستری پێر.
 3جەڵبکڕ :بازرگانی یەکسم و ڕەشەواڵخ.
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هێڵــە ئاســنینەکە بــەرەو شــوێنەکە ســەر دەکەوتــن.
ســەرەتا حاجییــەکان نەیاندەوێــرا بــەم شــێوە ســواری
ئێســترەکان بــن و بچنــە الی بیرەکــە .ئەمــەش زیاتــر پیرەکانــی
دەگرتــەوە .بــەاڵم خــۆ زۆری نەخایانــد ،تــا پیرەکانیش لە دۆخەکە
ڕاهاتــن ،ئیــدی بەپێکەنینــەوە خۆیــان هەڵدەدایــە ســەر پشــتی
هێســترەکان و بەنێــو هێڵەکــەدا بــەرەو ســەرەوە هەڵدەکشــان.
ئــەم جارەیــان کــە کارئاســانییەکە پەیــدا بــوو ،هوروژمــی
حاجییان دەستی پێ کرد .پیاوان لە هەموو کوچە و کەنارەکانی
واڵتــدا بــە خۆیــان و منداڵــە نەخۆشــەکانیان ،ژنــە شــێتەکان ،دایــک
و باوکــە شــەکەت و الوازەکان بــە کــۆڵ هەڵدەگیــران بــۆ شــاخی
زافــەران خــۆ بگــرە ،هاتیــن! لەوێــش ئێســتریان بــۆ سەرشــاخەکە
بــۆ الی بیــرە پیرۆزەکــە بەکــرێ دەگــرت.
بــەاڵم ئــەو دۆخــەش زۆری نەکێشــا .هەمــوو ئێوارانــی
هەینــی ،کاتێــک لــە ناوەختــەوە ئێســترە بەســتەزمانەکان گوێیــان
لــە دەنــگ و هۆڕنــە بەســەدادارەکەی قیتــار دەبــوو ،دەترســان و
دەســڵەمینەوە و تەکانــی وایــان دەدا حاجییەکــەی ســەر پشــتیان
فــڕێ دەدا و ئینجــا تێیــان دەتەقانــد و ڕایــان دەکــرد .حاجییەکیــان
پێــی شــکا ،یەکێکــی دیکــە ملــی ورد بــوو .جارێکیــان ســمی
ئێســترێکیان لەنێــوان هێڵــەکان گیــر بــوو ،جارێکــی دیکەشــیان
ژنێکــی چارشێوبەســەر ،چارشــێوەکەی لــە دواوەی قیتارێــک
ئــااڵو لــەدوای خــۆی خشــاند.
ئیــدی ڕۆژێکیــان یــەک-دوو ترومبێلــی بارهەڵگــر هاتــن بــاری
ســنگ و ســیم و تێلــدڕی خۆیــان دابەزانــد .بــە دەیــان کرێــکار
لــە شــارەوە هاتــن ئەوێیــان وا تەیمــان کــرد ،تەنانــەت ماریــش
نەیدەتوانــی بەنێویــدا بخشــێ.
١١٢
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بــەاڵم خــۆ خەڵکەکــە دەستەوەســتان نەوەســتان ،ڕێگایەکــی
دیکەیــان دۆزییــەوە ،ڕێگایەکــی نوێیــان بــۆ گەیشــتنە بیــرە
پیرۆزەکــە دۆزییــەوە .ئــەم ڕێگــە نوێیەیــان بــۆ هەمــوو کەســێک
نەبــوو ،تەنیــا کەســانی زیــرەک و گەنجــە خورتــەکان دەیانتوانــی
پێــدا بــڕۆن.
پێشــتر هــەر بەتەنهــا چەنــد پیاوێــک دەیانتوانــی بگەنــە ئــەوێ،
بــەاڵم ئــەم جارەیــان ژمــارەکان زۆر زیادی کــرد .گەنجان هەموو
شــتێکیان دەکــرد تــا لــە پاداشــتدا شــاڵە کەســکەکە ببەنــەوە.
ئەمــەش داڕســانێکی 1زۆر بــوو بۆیــان .تاقیکردنەوەیەکــی گــەورە.
لەوانەیــە مەزنتریــن تاقیکردنــەوەی لــە ســەنگی مەحەکدانیــان بــێ
لــە ژیــان.
ئــەوان بــەرەو بەرزایــی بــۆ ئــەو شــوێنە دەڕۆیشــتن کــە هیــچ
تێلــدڕ و پەرژینــی تێــوەر نەهێندرابــوو .لــەوێ لــە تاریکاییــی
شــەو لــە شــوێنێکی بــەرز ڕادەوەســتان و چاوەڕێــی قیتارەکەیــان
دەکــرد ،هەرکاتێکیــش قیتارەکەیــان بــە بەردەمــدا دەهــات ،لەپــڕ
خۆیــان فــڕێ دەدایــە ســەربانی قیتارەکــە.
ئەم بەشــەی خۆهەڵدانەیان زەحمەت نەبوو .هەموو کەســێک
کــە بوێــر بــا ،دەیتوانــی وا بــکا .بــەاڵم دوای یــەک چارەکەســەعات
ڕۆیشــتن ،ســەختی دەســتی پــێ دەکــرد ،دەبووایــە قیتارەکــە بــە
پێچێکــی تیــژدا بــڕوا ،ئــەوەش پنتــە دژوار و چارەنووسســازەکە
بــوو .ئــەوەی لــەوێ لەســەر پشــتی قیتارەکــە دانیشــتبا ،دەبووایــە
بــە هەمــوو هێــزی خــۆی غــاری دابووایــە ،بیتوانیبایــە بــاز بداتــە
ســەر گاشــەبەردێک.
خۆهەڵــدان لــە کاتوســاتی خــۆی ،چوســت و چەلەنگــی لــە
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جووڵــە و بوێــری ،گرنگتریــن مــەرج بــوون ،تــا کەســەکە بتوانــێ
خــۆی هەڵداتــە ســەر گاشــەبەردە گونجاوەکــە.
خــۆ ئەگــەر پێیەکانــت زۆر بــاش نەبــان و بەئاســانی جووڵــەت
پــێ نەکردبــان ،ئــەوا بــۆ ڕۆژی پاشــتر تەرمەکــەت ،یــان جەســتە
تێکشــکاوەکەتیان بەســەر پشــتی ئێســترێک بــۆ گوندەکــە شــۆڕ
دەکــردەوە.
ئــەوەی بیتوانیبــای وەک پڵنــگ بــاز بــدا و ســەر بکــەوێ،
یــان وەک بزنەکێوییەكــی ڕاســتەقینە پێیەکانــی لەســەر
بــەردەکان گیــر بــکا و لــە شــوێنی خــۆی بچەقــێ ،دەبووایــە
دەمودەســت نیشــانەیەکی مانــی خــۆی ڕەوانــە بکردبایــە .هەمــوو
گوندنشــینەکانیش بەپەرۆشــەوە لــە ســەربانی خانووەکانیــان
چاوەڕێیــان دەکــرد .ئەگــەر کەســەکە بەختــی هەبووایــە ،دەبــووا
تیــری ئاگــردار بــە هــەوادا بتەقێنرابــان.
هەرکاتێکیــش لەنێــو گابەردەکاندا دەســتێک هەڵوەشــێندرابایە،
ئــەوا تیرهاوێژەکــە مەشــخەڵەگڕێکی بــەرەو ئاســمان هەڵــدەدا.
باقیــی گەشــتەکە ئەوەنــدە نەکــردە 1نەبــوو .خــۆی دەبووایــە
دوای خۆهەڵدانەکــە ،هێشــتا بەســەر حەفــت دیــواری چیــای دیکــە
کەوتبــای تــا دەگەیشــتیتە الی بیــرە پیرۆزەکــە .لەمەشــدا هەمــوو
جارێــک ســەر دەکەوتــن.
بــۆ ڕۆژی پاشــتر ،لــە بەیانیــی زووەوە کاتێــک بــۆ خــوارەوە
شــۆڕت دەکــردەوە ،ئــەوا کیژگــەل و کوڕگــەل و پیرەپیاوانــت
بەپیــرەوە دەهاتــن و بەخێرهاتنیــان لــێ دەکــردی .هەمــووان
دەیانەویســت لەباوەشــت بگــرن ،دەســت لــە چاوەکانــت بــدەن،
چونکــە تــۆ بیرەکــە و ئــەو ئیمامــە پیــرۆزەی لەنێــو بیرەکــەدا
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دانیشــتبوو ،ســەرقاڵی خوێندنــەوەی کتێبەکەیەتــی ،بینیــوە.
بــەاڵم کار وا درێــژەی نەکێشــا .شــا ڕەزاخــان هــەر وەک
دەگوتــرا ،ویســتی پاشــکەوتنی بــاری کشــتوکاڵی واڵت
بگــۆڕێ .بەگوێــرەی ڕێنماییــی ئــەو ،نەدەبووایــە هیــچ ژنێــک
بــە چارشــێوەوە لــە تارانــدا ببینــدرێ .هەیتەکانــی ئــەو ،ژنــە
چارشێوەبەســەرەکانیان لەســەر شــەقام دەگرتــن و دەیانخســتنە
پشــتی ترومبێلێــک ،ئەوســا بــڕۆ بــەرەو زینــدان بــاژۆ .ئــەو بــە
هــەزاران شــەپقەی لــە پاریســەوە بــەڕادان دان و هێنایــە نێــو
واڵت.
خەونەکــەی ئــەو هێنرایــە دی .هەنووکــە قیتارەکانــی
بــە هەرچــوار کەنــاری واڵت جرتوفرتیانــە و دەگەنــە ســەر
ســنوورەکانیش .ڕەزاخــان دوودڵ نەبــوو .دەی بــا ئــەو مەالیانــە
بــڕۆن و وەل بــن ،دەی بــا ئــەو خورافیــات و هەمــوو پیــر و
چاکــە پیرۆزەکانــی لێــرە و لــەوێ لەنێــو بیرەکانــدا کتێبەکانیــان
دەخوێننــەوە ،بــا دەفــن بــن.
بــا ئــەو بیــرەش نەمێنــێ و بــڕوا! دەی خاوێنــی بکەنــەوە و
هەڵــی بگــرن ،ئــەو وا فەرمانــی دەر کــرد .هەمــوو شــتێک لەگــۆڕێ
هەڵگــرن و حاجییەکانیــش بنێرنــەوە ماڵەکانــی خۆیــان.
ئــەرێ کــێ دەیوێــرا وا بــکا؟ کــێ دەیوێــرا توخنــی ئیمامــە
پیرۆزەکــەی نێــو بیرەکــە بکــەوێ و دژی بوەســتێتەوە؟ هیــچ
کەســێک نەیدەوێــرا .ئاخــر هــەر هەوڵێکــی بچکۆالنــەت لــە دژی
حاجییــەک لــە حاجییەکانــی ئیمامــە پیرۆزەکــە بدابایــە ،ماڵوحاڵــت
ئاگــری تێبــەر دەبــوو.
بەگوێــرەی ڕاســپاردەی شــا ،دەبووایــە وا بکرابایــە.
نەدەبووایــە هیــچ حاجییــەک بەســەر شــاخەکە بکەوتابایــە.
١١٥
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خەڵــک گوێــی بــەو شــتە نــەدا .لەســەر ڕەفتــاری خۆیــان هــەر
بــەردەوام بــوون ،نەخۆشــیان بــە کۆڵــدا دەدا و بــەرەو شــوێنێک
هەڵدەکشــان تــا تێیــدا نوێــژ بکــەن و بپاڕێنــەوە.
ئــەم کارە وا بــەردوام بــوو تــا ڕۆژێکیــان ،چەنــد ترومبێلێکــی
ژەندرمە بە خۆیان و چەکەکانیان پەیدا بوون و بە شــاخەکەیان
وەر کــرد و دەســتبەکار بــوون.
“دەی بڕۆنەوە ماڵێ!”
کەس گوێی بەو فەرمانەیان نەدا.
“خــۆ ئەگــەر تەنانــەت ئێســترێکیش بــەرەو ســەرەوە بــڕوا،
تەقــەی لــێ دەکەیــن ..دەی بــەرەو مــاڵ شــۆڕ بکەنــەوە!” ژەندرمە
وا هــاواری بەســەردا کــردن.
پیرەمێردێــک کەوتــە جووڵــە .ژەندرمەکــەش ســێرەی
تفەنگەکــەی لــێ گــرت ،بــەاڵم تەقــەی بەســەر ســەردا کــرد.
پیاوەکەش هاواری کرد“ ،ال ئیالهە ئیالاڵ (ال الە اال اللە)”.
“ال ئیالهــە ئیــااڵ (ال الــە اال اللــە) ”.بــە ســەدان حاجــی یەکجــێ
وا کەوتنــە هــاوار و خەریــک بــوون هــەر هەموویــان بەســەر
شــاخەکە بکــەون.
ئــەم جارەشــیان ژەندرمــەکان چەنــد فیشــەکێکیان بەســەریاندا
و بــە هــەوادا تەقانــد.
تەقەکــە هیچــی لــە مەســەلەکە نەگــۆڕی .ئینجــا ژەندرمــەکان
زاتیــان کــرد ڕاســتەوخۆ تەقــە لــە ئاپــۆرای خەڵکەکــە بکــەن .دوو
پیــاو پێکــران و کەوتــن .ئینجــا بەترســەوە ژاندرەمــە بــەرەو
ترومبێلەکەیــان کشــانەوە .حاجییەکانیــش بەدوایانــدا ڕایــان کــرد
بەڵکــو بیانگــرن ،بــەاڵم لێخوڕەکانیــان چاپــووک بــوون ،خێــرا دەر
چــوون.
١١٦
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بــۆ ڕۆژی پاشــتر ،شــارە پیرۆزەکــەی قــوم هــەژا و هاتــە ســەر
خــەت .مــەال مەزنەکانیــان کــە لەنێــو زیندانــدا بــوون ،فەرمانیــان
بــە مســوڵمانەکان کــرد ،مــان بگــرن ،دەرگای دوکان و بــازاڕ
دابخــەن.
ڕەزاخان بەتووڕەیی وەاڵمی دانەوە.
فەرمانــی دەر کــرد“ ،بــا وەســتایەک ،بیــرە پیرۆزەکەیــان
دابخــا”.
کێ دەوێرێ وا بکا؟
کەس.
“کەواتە بەخۆم دەیکەم!” ئەو وای پێ گوتنەوە.
بەیانیێکی ســەرلەزوو ،دەنگێکی ســەیر و نامۆ لە کورتەقیتارێک
لــە شــاخی زافەرانــەوە هــات .هەمــووان دەســتبەجێ زانییــان
شــتێک لەئارادایــە .پێشــتر کــەس کورتەقیتارێکــی وای نەبینیبــوو.
هەمــووان وەســەر بانــی خانووەکانیــان کەوتــن ،تــا ســەیر بکــەن
و بزانــن ئاخــۆ چــی دەقەومــێ .ئــەو قیتــارە ســەیرە بەهێواشــی
بــەرەو بــەرزی دەڕۆیشــت ،تــا الی پێچــە ناســراوەکە ڕای گــرت،
لــەو شــوێنەی ،گەنجــان لەســەر پشــتی قیتارەکــە بازیــان دەدایــە
ســەر گاشــەبەردەکان .لــەوێ ڕەزاخــان لــە قیتارەکــە دابــەزی،
بەیارمەتیــی ئەوانــەی لەگەڵیــدا بــوون بــەرەو بیــرە پیرۆزەکــە
ڕۆیشــت .پێنــج شــاخەوانی ڕاهێنــدراو کــە کیســە چیمەنتــۆ ،پــاچ
و بێــل و ســەتڵی پڕئاویــان پــێ بــوو ،لــەدوای ئــەوان لــە قیتارەکــە
دابەزیــن .شــا شــاڵە ســەربازییانەکەی فــڕێ دایــە ســەر گابەردێک
و ڕۆیشــت بەخــۆی و جزمەکانــی لــە ڕۆخــی بیرەکــە ڕاوەســتا.
١١٧

قادر عەبدولاڵ
ئــەم کارەش لــەو ســێزدە ســەدەی ڕابــردوودا کــەس نەیکردبــوو.
“دەی ئــەو بــەردە گەورەیــە بێنــن!” وا بانگــی کــرد“ .بیهێننــە
ئێــرە! لەنزیــک ئێــرەی دابنێــن!”
ئــەو پێنــج شــاخەوانەش بەردەکەیــان بــەرز کــردەوە و
بــە دەســتی لەرزۆکــەوە لەســەر دەمــی بیرەکەیــان دانــا و
دەوروبەریــان چیمەنتۆڕێــژ کــرد.
بەم جۆرە سەری بیرەکە گیرا.
پاشــان شــا ناوچەکــەی بــە ناوچەیەکــی ســەربازی ڕاگەیانــد،
کــە پاوانێکــە تەنهــا بــۆ مێگەلــی شــا کراوەیــە.
هــەر هەمــان ئێــوارە یەکســەر بــەرەو شــارە پیرۆزەکــەی
قــوم ڕۆیشــت و لــە نیــوەی شــەو گەیشــتە ئــەوێ .دوکانــدارە
مانگرتــووەکان لەنێــو مزگەوتــە ئاڵتوونییەکــەدا بــوون ،لەوێــدا
لەگــەڵ مــەالکان کــۆ ببوونــەوە ،مەالیەکــی گەنجیــش وتارێکــی
ئاگــراوی دژی شــای خوێنــدەوە .شــاش لــە دەروازەکــە گوێــی لــێ
بــوو ،فەرمانــی دا“ ،بــڕۆن بیگــرن”.
هەمــووان گیــران ،هەمــووان دەستبەســەر کــران ،تەنیــا ئــەو
مەالیــە گەنجــە زیرەکــە نەبــێ ،کــە نــاوی خومەینــی بــوو .ئــەو
توانــی لــە ڕێــی ســەربانەوە هەڵــێ و خــۆی قوتــار بــکا.
لــەو شــەوەدا تەنانــەت ئەهریمەنیــش گومانــی بــۆ ئــەوە
نەدەچــوو ،هەمــان مــەال و دوای پەنجــا ســاڵ تەخــت و تاجــی
شــایەتیی ڕەزاخــان ڕیشــەکێش بــکا و بیڕووخێنــێ.
لەمیانــەی جەنگــی دووەمــی جیهانــدا دەبووایــە ڕەزاخــان
واڵت جــێ بێڵــی .بڕیارێــک کــە لەالیــەن هاوپەیمانانــەوە درابــوو.
ئــەو هیــچ بژاردەیەکــی دیکــەی نەبــوو ،ئــەو ڕەوانــەی قاهیــرە کــرا
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و هــەر لەوێــش مــرد.
هــەر هەمــان حکومەتــە ڕۆژئاوایییــەکان یارمەتیــی کوڕەکــەی
ئەویــان دا ،بێتــە ســەر تەخــت( .پاشــانیش بــە شــای ئێــران ناســرا).
ئــەوێ دەمــێ ئاغــا ئەکبــەر لــە گونــدی زافــەران دەژیــا .یــەک-
دوو ســاڵ بەســەر مردنــی بووکەکەیــدا تێپەڕیبــوو ،بــەاڵم خزمــان
هێشــتا ژنێکــی گونجاویــان بــۆ نەدۆزیبــووەوە .ئەو لە هاموشــۆی
خــۆی بــۆ الی قەحبــە گەنجــەکان نەکــەوت و لــە بەزموڕەزمــی
خــۆی بــەردەوام بــوو .کازم خانیــش ئــەوەی نەدەویســت ،کەچــی
ڕێشــی پــێ لــێ نەدەگیــرا .دواتــر بیرۆکەیەکــی بــۆ هــات ،ئاغــا
ئەکبــەر بنێرێتــە ئیســفەهان.
1

 1شــیعرەکەی مــام هێمــن “دە بــڕۆ هــەی شــاهی خائیــن بەغــدا نیــوەی
ڕێگــەت بــێ” بــۆ هەمــان بۆنــە گوتــراوە( .وەرگێــڕ).
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ئێمە لەگەڵ ئەکبەر دەچینە ئیسفەهان.
لەوێ مافوور دەکڕین .لەوە زیاتر هیچی دیکە ناکەین.
هەموو ئێواران دەچینە سەربانی مزگەوتی هەینی دادەنیشین،
سەیری شەو دەکەین.
شــاعیری هۆڵەنــدی پــی ئێــن ڤــان ئایــک )١٩٥٤-١٨٨٧( 1پێــی
وا بــوو ژیــان بــاش و جوانــە ،چونکــە پڕیەتــی لــە ڕاز و ژان.
شــیعرێکی نــاوداری بــە نــاوی باخــەوان و مردنــــەوە هەیــە.
خانەدانێکی ئێرانی:
ئەم بەیانییە باخەوانەکەم لە ترسان سپی هەڵگەڕابوو
خێرا هاتە ماڵەکەم“ ،گەورەم ،گەورەم ،بۆ یەک سات!”
منیش لەوێ گوڵەکانم دەبڕینەوە ،چاکم دەکردن
کاتێک ئاوڕم لە پشتەوە دایەوە .لەوێدا مەرگ وەستا بوو
تۆقیم ،خێرا پەڕیمەوە دیوەکەی دی
بەاڵم هێشتا هەڕەشەی دەستی ئەوم دەبینی
گەورەم ،ئەسپەکەت ،لێگەڕێ وەک با دەر بچم
1 P.N van Eyck
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بۆ شەوەکەی گەیشتمە ئیسفەهان! ـــــ
ئەم دوای نیوەڕۆیە (ڕێگایەکی درێژی بە تیژی بڕی)
من لە کاژستاندا تووشی مەرگ بووم
بۆچی؟ وام لێ پرسی ،چونکە ئەو بێدەنگ وەستابوو
“ئــەرێ تــۆ ئــەم بەیانییــە زووە هەڕەشــەت لــە نۆکەرەکــەی
مــن کــرد؟”
بە خەندەوە وەاڵمی دامەوە ،ئەوە هەڕەشە نەبوو
لــەو شــوێنەی باخەوانەکــە ســەری دەر هێنــا ،مــن سەرســام
بــووم،
کاتێک ئەم بەیانییە هێشتا هەر کاری دەکرد
دەبووایە ئێوارەکەی ئەو لە ئیسفەهان بیهێنمەوە
شــیعرێکی هەژێنــەر .چیرۆکێکــی بزوێنــەر .بەوروژاوییــەوە ئاغــا
ئەکبــەر لەگــەڵ کازم خانــدا بــە ســواری ئەســپ بــەرەو وێســتگەی
قیتــار لێیــان خــوڕی ،لەوێشــەوە ڕاســتەخۆ بــۆ ئیســفەهان.
خاڵەکــە خوازیــار بــوو ئەکبــەر چەنــد مانگێــک بەڵکــو یــەک-
دوو ســاڵ لــە گونــدی زافــەران دوور بکەوێتــەوە .ئــەو لەگــەڵ
برادەرێکــی لــە ئیســفەهان قســەی کردبــوو کــە ئەکبــەری
دەنێرێتــە ال.
کازم خــان دەیویســت ئەکبــەر لــە گۆشــەگیرییەکەی گونــد
دەربــاز بــکا ،بەگوێــرەی لێکدانــەوەی ئــەو ،گونــد تەنهــا بــۆ کــەڕە،
نابینــا ،پیــرەژن و پیــاوە تریاککێشــەکان دەســتی دەدا .ئاخــر
کاتــی ئــەوه هاتبــوو ئەکبــەر ســەربەخۆ بژیــێ و کار بــکا و
خەڵکــی دیکــەش بناســێ .بــەاڵم دەبووایــە ئــەوی ڕەوانــەی کــوێ
بکردبایــە؟
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تریاککێشــان ئالوودەبوونێکــی ســەختە .ئاخــر لــە هەرکوێیــەک
بــی ،هــەر پابەنــدی بــە قەلــن ،چادانێــک ،ئاگردانێــک تــا پشــکۆی
لەســەر گــەش بکەیتــەوە ،شــەکر ،پیاڵــەی تایبــەت و کەوچكێکــی
خاوێــن ،مافوورێــک ،شــوێنیكی ئارامــی بێدەنــگ کــە بەســەر
داروبــار ،بەســەر شــاخ و دیمەنێکــی دڵڕفێنــدا بڕوانــێ.
هــەر بۆیــە تریاککێشــەکان پێویســتییان بــە یەکــدی بــوو.
لەگــەڵ یەکــدا پەیوەندییــان هەبــوو هاموشــۆی یەکدییــان دەکــرد.
لــە سەرتاســەری واڵتــدا بــرادەر و ناســیاویان هەبــوون ،هەمیشــە
یەکترییــان بەخێــر دەهێنــا تــا بەیەکــەوە تریاکەکــە بکێشــن.
بەتایبەتیــش کازم خــان زۆر دۆســت و بــرادەری هەبــوون.
ئەوانیــش شــاعیر و نەخشەکێشــی مافــوورەکان بــوون .ئــەو
پیاوانــەی پلەوپایەکــی بااڵیــان لەنێــو کۆمەڵگەدا هەبــوو .یەکێکیش
لــەوان لــە ئیســفەهان دادەنیشــت.
قیتارەکــە هــات و ئاغــا ئەکبەریــش ســوار بــوو .ئەمــەش یەکەمیــن
گەشــتی بــوو بــە قیتــار بیــکا .کازم خــان هەمــوو شــتێکی بــۆ
ئامــادە کردبــوو ،ناوونیشــان ،نــاوی کابراکــەش لــە ئیســفەهان،
تەنانــەت ناوونیشــانی خۆیشــی هیــی گونــدی زافــەران و
تەلەگــراف ئەدرەســی ئــەو باشچاوەشــەی ژەندرمەخانــە ،هەمــوو
ئــەم ناوونیشــانانەی لەنێــو بەرکــدا ئاخنیــن.
بــۆ یەکەمیــن جاریــش بــوو ئەکبــەر زێــدی خــۆی جــێ بێڵــی و
یەکســەریش ڕوو لــە ئیســفەهان بــکا ،ئیســفەهانیش ئــەو شــارەی
خەڵــک بــە نیــوەی جیهــان ناویــان دەبــرد .ئیســفەهان ئــەو شــارەیە
کــە مزگەوتــە هــەرە دێرینەکانــی فارســی تێدایە .چەند ســەدەیەک
لەمەوبــەر وەســتایانی تەالرســازی ،گومبەزێکــی وا نەخشــین و
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ڕەنگیــن و دڵڕفێنیــان بــە ڕەنگــی شــینی ئاســمانی ڕۆ نابــوو،
دارودیواریــان بــە شــێوەیەکی وا ڕەنگیــن و سەرســوڕهێنەرانە
دروســت کــرد ،لەوێــدا نەتدەزانــی ئاخــۆ لەکوێــدا وەســتاوی.
لەپشــت نەخشــەی گۆڕەپانــی جیهــان گۆڕســتانێکی دێرینــی
لێیــە ،هێشــتاش بەردەکێلــی گــۆڕی ســەردەمی ساســانییەکانی لــێ
مــاون .لەنێــو ئــەو گۆڕســتانەدا گــۆڕی باخەوانــە فارسەکەشــی
لێیــە ،ئــەو باخەوانــەی کــە لــە شــیعرەکەی شــاعیری هۆڵەندیــدا
هاتــووە“ ،لێــرەدا باخەوانەکــە نێــژراوە ،ئــەو پیــاوەی کــە لەبــەر
مــەرگ هــەاڵت”.
لــەالی گۆڕەکــە ،لــە دوورەوە بــە دەســتەچەپ دارکاژێکــی
گــەورە دەبینــی .کاتێــک لــەوێ بەنێــو گواڵنــدا ،بەنێــو بــەردە هــەرە
کۆنینــەکان تێدەپــەڕی ،دەگەیتــە بــازاڕ .کۆنتریــن بــازاڕی واڵت
و جوانترینــی بــازاڕی جیهانــی ئیسالمیشــە .لەوێــدا دەتوانــی
قەشــەنگترین مافــووری ئێرانــی بکــڕی .لــە هــەر دوکانێکــی
ئەوێــدا بــە ســەدان مافــوور بەیەکــەوە هەڵپەســێردراون.
لەپشــت بارســتاییی مافوورەکانیــش ،هەمیشــە پەنــاگای کار و
کارخانەکەیانــە ،زۆر جــار وەســتای مافوورچــن ئیشــی تێــدا
دەکــەن .لەوێــدا مافــوور دروســت ناکــرێ ،بەڵکــو پینــە دەکرێــن و
چــاک دەکرێنــەوە .ئــەو مافوورانــەی لــە بازاڕەکــەدا دەفرۆشــرێن
زۆر گرانبەهــان ،هەنــدێ جاریــش ئەو جــۆرە مافوورە گرانبەهایە
کونێکیــان تــێ دەبــێ ،یــان شــوێنێکی دەڕوشــێ و زیانــی پــێ
دەکــەوێ .بۆیــە دەبــێ کەســانی شــارەزا و بەئەزمــوون پینــەی
بکــەن ،بــە داوێکــی ڕەنگینــی وا کارەکەیــان جێبەجــێ بکــەن ،کــە
هیچــی پێــوە دیــار نەبــێ.
لــە یەکێــک لــەو دوکانانــەدا ،مافوورپینەکەرێکــی نــاودار ئیشــی
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تێــدا دەکــرد ،ئەویــش بەهــزاد ئیبــن و شەمســواڵ بــوو .کابرایــەک
پەنجــەی ئەفســووناوی هەبــوون ،جێپەنجــەی لەســەر پیشــەکەی
بەباشــی دیــار بــوو .ئــەو کەســەش بــوو لــە وێســتگەی قیتارەکــەی
ئیســفەهاندا چاوەڕێــی ئاغــا ئەکبــەری دەکــرد.
دوای ســێ ســەعات و بیســت خولــەک ،قیتارەکــە گەیشــتە
وێســتگەکە.
ئاغا ئەکبەری لێ دابەزی.
“گــوێ بگــرە ”،خاڵەکــەی وای پــێ گوتبــوو“ .تــۆ بــۆ هیــچ
شــوێنێک نــاڕۆی .تــۆ لــە قیتارەکــە دادەبــەزی و هــەر لــەوێ
دەمێنییــەوە تــا پیاوێکــی بەتەمــەن بــە خــۆی و چاویلکەیــەک و
گۆپاڵێکــەوە بەدواتــدا دێــت و لەگــەڵ خــۆی دەتبــات”.
هەمــو شــتێک بەڕەوانــی ڕۆیشــت ،چونکــە ســااڵنێک دواتــر
لــە ژووری لێدانیشــتنی ماڵــی ئەکبــەردا ،لەســەر زۆپــا لەنێــو
دیوارگیراوەکــەدا ،وێنەیەکــی ڕەش و ســپی هەبــوو ،خــۆی
لەتەنیشــت پیاوێکــی عەینەکلەچــاو بــە داردەســتێکەوە دیــار بــوو.
خــۆ ئەگــەر بــاش ســەیری وێنەکــەی بکــەی ،لەســەر دیوارەکــە،
کــە هەنــدێ ڕەش بۆتــەوە و بەزەحمەتیــش دەخوێندرێتــەوە،
نووســراوە“ :ئیســفەهان”.
ئاغــا ئەکبــەر ســاڵ و نیوێــک لــە ئیســفەهان مایــەوە .بەیانییــان
زوو تــا درەنگانــی ئێــوارە لــە ژوورۆچکــەی پشــتی دوکانــی
وەســتاکەیدا کاری دەکــرد .کاتێکیــش دوکانەکــە دادەخــرا ،ئەویش
دەگەڕایــەوە شــوێنەکەی خــۆی لــە ســەربان.
ئیســفەهان بەقووڵــی کاری لــە ئەکبــەر کردبــوو .دواتــر ئــەو
زۆر جــار باســی ئــەو ســەردەمەی خــۆی و ئیســفەهانی دەکــرد.
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خــۆ ئەگــەر ئــەو لــە شــوێنێك مافوورێکــی ئیســفەهانی ببینیبایــە،
یەکســەر بــە ئاماژەکانــی دەیگــوت“ ،ســەیرکە ،ئەمەیــان لــە
ئیســفەهانەوەڕا هاتــووە .ئــەرێ قــەت لــەوێ بــووی؟”
ئــەو باســی مزگەوتەکانــی ئەوێشــی دەکــرد .هەرکاتێــک وێنای
مزگەوتــی شــێخ لوتفــواڵی بکردبایــە ،ئامــاژەی بــۆ شــینایەتیی
ئاســمان دەکــرد .ئــەو پەرســتگایەی بــە داڕســانەوە بەرامبــەر
پەرســتگاکەی گــەردوون وەســتابووەوە.
کاتێکیــش بیوســتبایە سەرســامی خــۆی بــە گومبــەزە هــەرە
دێرینەکــەی مزگەوتــی ڕۆژی هەینــی دەر ببــڕێ ،دەســتی
بــۆ بــەردە نەقاڕێکــی خانــوو دەبــرد و بــەرزی دەکــردەوە لــە
بەرزایییــەوە دەســتی بــەر دەدا و بەردەکــەش بــەر دەبــووەوە.
بەمــەوە دەیەویســت بڵــێ ،بەردەکانــی دیــواری مزگەوتەکــە لــە
ئاســمان بــەر بوونەتــە خــوار.
کاتێکیــش باســی بــازاڕی ئەوێــی بکردبایــە ،دەســتێکی لەســەر
دەم دادەنــا و سەرســامانە ســەیری دەوروبــەری خــۆی دەکــرد.
مەبەستیشــی ئــەوە بــوو ،مافــووری ئەفســووناوی ڕاخــراون،
دەمیــش لــە حەپەســاوییان دەکرێتــەوە.
بــەاڵم ئــەو چــۆن توانیــی ئیســفەهان بــە زمانــە ســادە
ئاماژەدارەکــەی خــۆی دەر بــڕێ؟ هەڵبەتــە خەڵــک لێــی
تێنەدەگیشــتن .ئــەو پێویســتی بــە کوڕێــک بــوو ،ئیســماعیلیش
بــە وشــەکانی خــۆی ئاماژەکانــی باوکــی وا لــێ دەکــرد ،خەڵــک
تێبگــەن.
“ئــەرێ تــۆ لــەوێ چــی دیکــەت دەکــرد؟ مەبەســتم ئەوەیــە،
شــەوان کــە دەســتبەتاڵ دەبــووی ،ڕۆژانــی هەینیــش بــە چیــت
بەســەر دەبــرد؟ باشــە پێــم بڵــێ لــەوێ بــەدەر لــە مافوورپینەکردن
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چــی دیکــەت دەکــرد؟”
“ڕۆژانــی هەینــی دەچوومــە نوێــژ .خەڵکێکــی گەلێــک زۆر
لــەوێ کــۆ دەبوونــەوە”.
“پاشان؟”
“ئینجــا لێبەســەر بانــی مزگەوتــێ دەکەوتــم و ســەیری شــەوم
دەکرد”.
“دواتر؟”
“دواتر چی؟”
“شەوانی دیکە؟ لە شەوانی دیکەدا چیت دەکرد؟”
“سەیرکردن”.
“ســەیرکردنی چــی؟ هەمــوو شــەوێک دەچوویــە ســەربانی
مزگەوتــێ و تەماشــای شــەوت دەکــرد؟”
“ســەیرکە ،لێــرە لــە ســینگی منــدا ،لــەالی دەســتەچەپەوە.
هەســتم بــە شــتێک دەکــرد .نەشــمدەزانی چییــە ،بــەاڵم ئــازاری
دەدام .نەخێــر ،ئــازار نەبــوو .شــتێکی دیکــە بــوو .هەســتێک بــوو...
نازانــم چــۆن دەری بــڕم .حــەزم لێبــوو بگەڕێمــەوە”.
لەدواییدا بۆی هەبوو بگەڕێتەوە ماڵ.
“مــن لــەوێ نەخــۆش بــووم .نەمدەتوانــی چیــدی مافــوورەکان
پینــە بکــەم .داوەکانــم بەهەڵــە دەچنیــن .لەجیاتیــی ئــەوەی داوی
کەســک دابنێــم ،شــینم دادەنــا .ئەمــەش کارێکــی باش نەبــوو .ئیدی
چوومــە الی پیرەمێردەکــە ،نێوچاوانــم خســتە ســەر پشتەدەســتی
ئــەو و گریــام”.
پیــاوە پیرەکــەش ئەکبــەری گەیانــدەوە وێســتگەی قیتــار و
ڕێگــەی پــێ دا بگەڕێتــەوە مــاڵ .دوای گەشــتێکی دوورودرێــژ،
قیتارەکــە لــە نیــوەی شــەودا و لــە وێســتگە بچکۆالنەکــەی
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گونــدی زافەرانــدا وەســتا .پشــکنەرەکەش ئــاگاداری کــردەوە،
کــە گەیشــتووە .ئیــدی ئەویــش لــە قیتارەکــە دابــەزی و بەســەر
شــاخەکان کــەوت و بەتەمــای گەڕانــەوەی ماڵــێ بــوو ،تــا ژیانێکــی
نــوێ دەســت پــێ بــکا.
ئــەو دەیویســت یەکســەر بگەڕێتــەوە ماڵــی خــۆی ،بــەاڵم لــە
نیــوەی ڕێگــەدا ڕایەکــەی خــۆی گــۆڕی و ئاراســتەکەی بــەرەو
الیەکــی دیکــە بــا دایــەوە .ئــەو ،ئــەو ڕێچکەیــەی گــرت کــە دوای
ســەعاتیك لــە ســەرەوهەوراز و نشــێو ،لەدواییــدا گەیشــتە بــەر
دەرکــەی قەحبــە گەنجەکــەی جــاران.
لــە قاپیەکــەی دا ،بــەاڵم ژنەکــە دەرگاکــەی نەکــردەوە .تومــەز
دەترســا نــەوەک پیاوێکــی ســەرخۆش بــێ .دیســان لــە دەرگەکــەی
دایــەوە .ئەویــش نەیدەویســت دەرگەکــە بکاتــەوە .ئیــدی بانگــی
کــرد“ ،ئئئئائــا غاغاغاغــا ئئاغغغغــاااااا”.
“ئەکبــەر ،ئــەوە تــۆی؟” ژنەکــە لەســەرەوە بانگــی کــرد .ئینجــا
دەرگەکــەی کــردەوە ،باوەشــی پێــدا کــرد و بردیــە ژوور .ئــەو
شــەو لــەوێ مایــەوە ،ڕۆژی پاشــتریش لــەوێ بەیەکــەوە مانــەوە.
بــۆ ئێــوارەی ڕۆژی دواتــر بــەرەو مــاڵ گەڕایــەوە.
کاتێــک بــۆ بەیانییەکــەی ئاغــا ئەکبــەر لــە مەیدانــی گوندەکــەدا
وەســتابوو ،لەبــارەی ئیســفەهانەوە قســەی بــۆ پیاوانــی ئــەوێ
دەکــرد ،هەمــووان ســەیری ســەرەپەنجەی ئەویــان دەکــرد،
تومــەز ڕەنگــی مافوورەکانــی ئــەوێ لەگــەڵ هیــی ئــەوان جیــاواز
بــوون .ڕەنگــی شــینی ئیســفەهانی لــە ئاســمانەوە وەر گیرابــوو،
ڕەنگــی زەردیــش لــە بــەردە دێرینەکانــەوە خوازرابــووەوە،
ڕەنگــی کەســکیش ئــەو ڕەنگــە کەســکەی گیاوگۆڵــی شــاخی
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زافــەران نەبــوو.
هەمــووان زانییــان ئــەو تەکنیــک و شــارەزاییی زیاتــری لــە
جــاران پەیــدا کــردووە ،شــێوازی ئیســفەهانی وەر گرتــووە.
دوایــی بــە کــردەوەش ســەلماندی .ئیــدی لــە جــاران زیاتــر
پێشــوازی لــێ کــرا.
ئــەرێ چــی بکەیــن؟ پارچەخەڵووزێکــی گەشــاوە کەوتۆتــە
ســەر مافــوورە نازدارەکەمــان .کێشــە نییــە .ئاغــا ئەکبــەر چــارەی
دەکا ،ئــەو بــە دەســت و پەنجەکانــی جادوویەکــی لــێ دەکا و وەک
خــۆی لــێ دەکاتــەوە.
ئــەرێ مشــکێک مافوورێکــی بارگــەی بووکێــی خــواردووە؟
پێویســت نــاکا بــۆی بگریــن ،لەســەرخۆ بــە! دەچــم بانگــی ئاغــا
ئەکبــەر دەکــەم چاکــی بکاتــەوە.
خەڵــک وا پێشــوازی دەکــرد وەک ئــەوەی کەســێکی خانــەدان
بــێ .ئەویــش وەک پیشــەوەرێکی ڕاســتەقینە ،کــە شــانازی بــە
کارە دەســتییەکەی خــۆی بــکا ،ڕەفتــاری دەنوانــد .ئــەو جانتــا
چەرمینەکــەی لــە ئیســفەهان لەگــەڵ خۆیــدا هێنابــوو ،هەرکاتــێ
ســواری ئەســپەکەی دەبــوو ،جانتاکــەی بــە کۆڵــدا دەدا ،کاتێکیــش
بــە پــێ دەڕۆیشــت جانتاکــەی لــە بنهەڵنگــدا دادەنــا .کتومــت هــەر
وەک چــۆن شەمســواڵی پیــر دەیکــرد .پشــتی خــۆی ڕاســت
دەکــردەوە و بەئامــاژە دەیگــوت“ ،مافوورەکــە لەکوێیــە؟”
جارێکیــان ئیســماعیل لــە کازم خانــی پرســی“ ،ئــەرێ بۆچــی
باوکمــت فێــری ئــەو پیشــەیە کــرد؟”
“گەنجــۆ ســەیرکە ،لــە ڕاســتیدا مافوورچنیــن پیشــەیەک نییــە
لــە ئێمــە بــێ .تەنانــەت ژنانــی ماڵەکەشــمان ئیشــی وا ناکــەن.
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ئــەوە ئیشــێکی گوندنشــینیە ئاســایییەکانە ،هیــی جووتیارەکانــە،
کــە بــە درێژاییــی زســتان هیچیــان نییــە بیکــەن .بــەاڵم هــەر
ویســتم ئەکبــەر فێــرە پیشــەکە ببــێ .هــەر زوو زانیشــم دەرەقەتــی
نایــەت .ئــەو دەبــێ پیاوێکــی ئــازاد بــێ ،بتوانــێ بێــت و بــڕوا ،هــەر
لــە جرتوفرتــدا بــێ .ئــەو پیاوێــک نەبــوو ،ســاڵێک ،دووان و ســیان
لەبــەر یــەک مافــوور دابنیشــێ و بیچنــێ .ئــەو شــتێکی دەویســت
هــەر یــەک-دوو ســەعات پێیــەوە خەریــک بــێ ،ئینجــا بــۆی
دەر بچــێ .بۆیــە بیــرم لــە مافوورپینەکــردن بــۆ ئــەو کــردەوە.
مافوورچاککردنــەوە کارێکــی هەراســان نییــە ،بەڵکــو شــتێکی
زۆر سەرنجڕاکێشــە ،تــۆ بــۆ ئــەم کارە دەبــێ مێشــکی خــۆت
بــەکار بێنــی .لــە ڕاســتیدا دەبــێ هونەرمەنــد بــی .ئایــا لــە مەبەســتم
تێدەگــەی؟ منیــش دەمزانــی ،باوکــت گیانێکــی هونەرمەندانــەی
هەیــە”.
“هونەرمەند؟”
“بەڵــێ ،هونەرمەندێــک ،هونەرمەندێــک ...یەکێــک ،نازانــم
چــۆن دەری ببــڕم؟ لــەو ســەردەمدا باســی ئــەو جــۆرە شــتانە
لەئــارادا نەبــوو .تــۆ دەبووایــە چووبایــە ســەر کار ،بچنــی ،بدروی،
بکێڵــی ،نانــی خــۆت بەدەســت بێنــی .باشــە گــەر تــۆ لــە جێگــەی
مــن بــووای چیــت دەکــرد؟ گەنجــۆ ،پینەکــردن باشــترین ئیــش
بــوو بــۆ ئــەو .بــە هۆیــەوە دەیتوانــی بڕواتــە هەمــوو شــوێنێک.
بــەم جــۆرە دەیتوانــی نانــی خــۆی پەیــدا بــکا و وەســتایانەش
مافــوورەکان بچنــێ ،پنــی بــکا ،بیانبڕێتــەوە و بۆیەیــان بــکا و
شــێوەیەکی جوانیــان بداتــێ .ئیــدی بیروهۆشــت بخــەرە ســەر
مافوورەکــەی بەردەســتت.
باوکــت شــاعیرێکی نەخوێنــدەواری کــەڕوالڵ بــوو .پێشــتریش
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ئەمــەم گوتــووە .ئــەو دەبووایــە بیرۆکەکانــی لــە شــوێنێک کار پــێ
بــکا و بەتاڵیــان بکاتــەوە ،جــا چ لــە دەفتــەری خەتــە بزمارییەکــەی
یــان لــەو کونــەی کــە لــە مافوورێــک کــراوە و ئــەو پینــەی دەکــرد.
بــەم جــۆرە ئەکبــەر بــە ســواری ئەســپەکەی ،نووســینەکەی
لەنێــو بەرکــدا دەنــا و کەلوپەلــی پیشــەکەی لەنێــو کۆڵەپشــتەکەیدا
هەڵدەگــرت و لــە گوندێکــەوە بــەرەو گوندێکــی دیکــە دەڕۆیــی.
ئاخــۆ کــەی ئــەو لەنێــو دەفتەرەکەیــدا دەینووســی؟ کــەس
نەیدەزانــی .ئاخــۆ چ شتێکیشــی دەنووســی؟ ئــەوەش هــەر بــە
جارێک کەس نەیدەزانی .دەفتەرەکەی ببووە بەشــێک لە جەســتە
و لێــی جیــا نەدەبــووەوە ،هــەر وەک دڵــی کــە خوێنــی پۆمپ دەدا،
بــەاڵم خــۆ کەســیش بــە شــێوەیەکی تایبــەت تێبینــی نەدەکــرد.
بــەاڵم ئیســماعیل دەیزانــی ،ئاخــۆ باوکــی چ کاتێــک دەنووســێ.
ئــەو شــتێکی دەربــارەی ئــەو شــتانەی لێیــان تێنەگەیشــت
دەنووســی ،ئــەو شــتانەی دەنووســی کــە نەیدەتوانــی بــە زمانــی
ئامــاژە دەریــان ببــڕێ .ســەبارەت شــتە پــەی پێنەبــراوەکان ،شــتە
دەستپێنەگەیشــتووەکان ،شــتە لێتێنەگەیشــتووەکان کــە بــە یــەک
جــار بەســەریدا باڵکێــش دەبــوون و ئەویــش لەبەرانبەریانــدا
دەستەوەســتان دەبــوو ،ســەیری دەکــردن یــان لەبەرانبەریــان
دەوەســتا و بیــری لــێ دەکردنــەوە .بــۆ نموونــە ســەبارەت بــە
مــردن ،ســەبارەت بــە مانــگ ،ســەبارەت بــەو بارانــەی دای
دەکــرد ،لەبــارەی بیرەکــە و هەڵبەتــە دەربارەی خۆشەویســتیش،
ســەبارەت ئەو پێواژۆ 1وەســفنەکراوەی دڵ .هەروەها ســەبارەت
بــەو ڕووداوانــەش کــە بەقووڵــی کاری تــێ دەکــردن و جێپەنجەی
لەســەر ڕەوتــی ژیانــی ئــەو جــێ دەهێــا .یەکــێ لــەو ڕووداوانــەش
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ئــەو کاتــە قەومــا ،کــە بــەرەو گونــدی ســاوجبالق 1لێــی دەخــوڕی.
زۆر جــار ئاغــا ئەکبــەر ئــەو چیرۆکــەی بــۆ ئیســماعیل
گێڕابــووەوە .کوڕەکــەش هەنــدێ لێــی تێدەگەیشــت و دەیزانــی
باســەکە دەربــارەی چییــە ،بــەاڵم کتومــت ئــەوەی ڕووی دا بــوو،
نەیدەتوانــی تــەواو لێــی حاڵــی بــێ.
کاتێــک ئــەو دە-دوازدە ســااڵن بــوو ،باوکەکــە ئــەوی لەگــەڵ
خــۆی بــرد.
“ئەرێ بۆ کوێ دەچین؟”
“دەی تــۆ وەرە ”،باوکەکــە وا ئامــاژەی بــۆ کــرد“ .مــن
برادەرێکــم هەیــە .دەتوانــی چیرۆکەکــەت بــۆ بگێڕێتــەوە .ئــەو
هەمــوو شــتێکی لەبــارەوە دەزانــێ”.
“مەبەستت کامە چیرۆکە؟”
“ئــەو چیرۆکــەی دەربــارەی ســەربازێتی منــە .خــۆت دەزانــی.
دەی دە تــۆ وەرە ،خــۆ ئەگــەر خێراتــر بــڕۆی ،زووتــر دەگەیــن”.
لە ڕاســتیدا ئیســماعیل نەیدەویســت زیاتر بەســەر شــاخەکەدا
ســەر بکــەوێ .دوای ئــەوەی بــە ســەعات و نیوێــک گەیشــتنە
گوندەکــە ،ئەکبــەر بــە شــێوەیەکی ئاســایی بــەرەو قاپــی ماڵــی
برادەرەکــەی ڕۆیشــت .تــازە تاریــک داهاتبــوو و گوندنشــینانیش
خەریکــی چراهەڵکــردن بــوون.
“ئــەرێ ئــەوە بــۆ کــوێ دەڕۆی؟” ئیســماعیل بــە جــۆرە
ناڕازیبوونێکــەوە وای لــێ پرســی.
“دە تــۆ وەرە .ئێمــە دەچینــە ئــەم کێڵگەیــە .دەیبینــی ،لــەوێ
لــەو دوورە چرایەکــە داگیرســاوە”.
ئــەو هیــچ مەزەنــدەی ئــەوەی نەکردبــوو ،کــە ئــەو
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بەشــاخهەڵگەڕانەدا ئەوەنــدە بەقورســی لەســەر ئیســماعیل
دەکــەوێ ،ئاخــر کوڕوکاڵێکــی شــار جیــاوازە لــە کوڕێــک ،کــە لــە
گونــد گــەورە بووبــێ.
“دەی وەرە .خەریکە دەگەین”.
دوای نیوســەعات ســەرەوهەوراز ڕۆیشــتن ،لــە کۆتاییــدا
گەیشــتنە کێڵگەکە ،لەوێدا ســەگێکی ڕەشــی گەورەی بەحەپەحەپ
پاســی کێڵگەکــەی دەکــرد.
جووتیارێــک بــە خــۆی و چرایەکــی دەســتی لــە مــاڵ هاتــە
دەر.
“ئەوە کێیە لەوێ؟”
ئاغــا ئەکبــەر بــە الڵێتییەکــەی خــۆی بــە هەمــوو دەنگیــەوە
هــاواری کــرد“ ،ئــەکککککک ئەککککــەب ،ئیسسسســس،
ئیسسســما ” .
“ئــۆو ،ئەکبــەر ئــەوە تــۆی .ســەالمون عەلەیکــوم! ئــەرێ
گەنجــۆ چۆنــی؟ دەی فەرمــوون .دەی ســەگ تــۆش بــڕۆ وەل بــە!
فەرمــوون وەرنــە ژوور.
“ئیســماعیل .کەواتــە تــۆ نــاوت ئیســماعیلە ،کــوڕی ئاغــا
ئەکبــەری .ئــەاڵ! چەنــد باشــە .خــۆ دەمزانــی ئاغــا ئەکبــەر کوڕێکــی
هەیــە ،بــەاڵم کوڕێکــی وا قــۆز ،گەنجێکــی زیــرەک ،ڕەچــاوی
ئــەوەم نەکردبــوو .دەی گەنجــۆ ،فەرمــوو وەرە ژوور .ئــای چەنــد
خۆشــە ،چ شــەرەفێکە”.
ئینجــا بانگــی ژنەکــەی خــۆی کــرد“ ،ئــەرێ لەکوێــی؟ دەی
وەرە تەماشــاکە ،بزانــە کــێ هاتــووە”.
ژنــی جووتیارەکــەش هاتــە ژوور .بەسەرســامییەوە ســەیری
ئاغــا ئەکبــەری کــرد ،کــە باســکی لەســەر شــانی کوڕەکــەی
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دانابــوو.
“ئــەرێ ئــەوە کوڕەکــەی تۆیــە؟” ژنەکــە بــە ئامــاژە وای بــە
ئاغــا ئەکبــەر گــوت“ .ئــەاڵ هــەاڵ ،ئاخــر کــێ بیــری بــۆ ئــەوە
دەچــوو ،ئاغــا ئەکبــەر کوڕێکــی وای پەیــدا ببــێ”.
ژنەکە نێوچاوانی ئیسماعیلی ماچ کرد.
“گەنجــۆ بەخێــر بێیــت .ئێمــە هیــچ منداڵمــان نیــن ،کەواتــە تــۆ
کــوڕی ئێمەیــت .بەخێــر بێیــت .ئــەم ماڵــە بچووکەمــان وەک ماڵــی
خــۆت دابنــێ .ئێمــە بــرادەری باوکتیــن .فەرمــوو بــڕۆ ژوور ،دەی
زیاتــر بــڕۆ ،بــڕۆ ئــەوێ لەســەر مافوورەکــە دانیشــە”.
پاشــان ژنــە جووتیارەکــە بــە خــۆی و مەجمەیــەک کــە
سەرپۆشــێکی بەســەردا درابــوو ،لەســەر ســەری دانابــوو،
هاتــەوە ژوور.
لەســەر نانخــواردن باســی چیرۆکەکانــی ڕابردوویــان دەکــرد
و ئیســماعیلیش پێویســت نەبــوو هیــچ وەر بگێــڕێ ،چونکە ئەوان
بــاش لەیــەک دەگەیشــتن .پاشــان وادەی ئــەوە هــات ســەبارەت
بــە چیرۆکــی باوکــی پرســیار لــە جووتیارەکــە بکــرێ.
“ئــەرێ گەنجــۆ ،هێشــتا ئــەو شــتە نازانــی ،نــا نەخێــر ،ئاخــر
چــۆن دەیزانــی کــە مــن هێشــتا نەمگێڕابێتــەوە”.
ئاغــا ئەکبەریــش ســەیری دەمــی جووتیارەکــەی دەکــرد و
لەگــەڵ چیرۆکەکــەدا دەڕۆیشــت ،هــەر وەک ئــەوەی گوێــی لــە
وشــەکان بــێ“ .ئــەرێ ڕەزاخــان ،ڕەزا شــا دەناســی؟ هیــچ
شــتێکت لەبــارەی ئــەوەوە بیســتووە؟ یــان خوێندۆتــەوە؟”
“بەڵــی .لــە کتێبەکانــی قوتابخانــەدا وێنەیەکــی ڕەش و ســپیی
ئــەو هەیــە .پیاوێــک بــە خــۆی و ســاقۆیەکی ســەربازییەوە و
تێاڵیەکیشــی لــە بنهەنگڵدایــە”.
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“دەقــاودەق ،ئــەاڵ لــە مندااڵنــی ئــەم زەمانــە .خــۆ هەمــوو
شــتێک دەزانــن .بەڵــێ ،ئــەو باوکــی ئــەم شــایەی ئێســتامان بــوو،
1
لــە ڕۆژگاری ڕەزاخانــدا هێشــتا خزمەتــی ســەربازی بەتۆپــزی
دانەمەزرابــوو .لــێ کاتێــک ئــەو بــووە پاشــا ،گوتــی دەبــێ هەمــوو
گەنجانــی واڵت خزمەتــی ســەربازی بکــەن .ئێمــەش ئەوەمــان
نەدەویســت .ئاخــر ئەگــەر ئێمــە چووباینــە ســەربازی ،ئــەدی کــێ
کاری لــە زەوییــەکان بکردبایــە ،کــێ بیکێاڵبــا ،کــێ تــۆوی کردبــا
و بیدووریبایــەوە؟ ئەگــەر ئێمــە دوو ســاڵ دوور کەوتباینــەوە،
ئــەوا کۆتاییــی کێڵگەکەمــان دەبــوو .بۆیــە هەرکاتێــک چاومــان
بــە ژەندرمەیــەک دەکــەوت ،لەبــەری هەڵدەهاتیــن و خۆمــان
دەشــاردەوە .خۆمــان لــە ســەربانان یــا لەنێــو کادینەکانــدا
دەشــاردەوە.
بــەاڵم خــۆ هەندێــک جــار بــە دەیــان ژەندرمــە دەهاتــن
و لەنــاکاو بەســەریاندا دەدایــن و هــەر حاجێڵێکیــان بدیتبــا و
بکەوتبایــە بەرلەپیــان دەیانبــرد.
ئــەرێ بــڕوا بــەوە دەکــەی؟ ئەوان تۆیان دەگرت ،دەیانخســتیە
نێــو ترومبێلــە باربەرەکــەی خۆیــان و دەیانبــردی .ئیــدی لــەو
دوو ســااڵنەی داهاتــوودا نەدەگەڕایتــەوە مــاڵ .ئــای کــە ڕەزاخــان
چەنــد بــە هێــز و زەبــر بــوو”.
“ژەندرمەکان تۆشیان گرت؟”
“بەڵــێ ،گرتــن و کوتــان .ڕۆژێکیــان ترومبێلێــک پەیــدا بــوو.
ژەندرمــەکان بەخێرایــی لێــی دابەزیــن .هەمــوو کــوڕوکااڵن
تێیــان تەقانــد و هەڵهاتــن .هەریەکێــک خــۆی لــە شــوێنێک لــە
ســەربانەکان شــاردەوە ،خۆیــان لەنێــو بیرەکانــی ئــاو ،لەســەر
 1بەتۆپزی :بەزۆری.
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دارە بــەرزەکان دەشــاردەوە ،شــێتانە هەرشــوێنێکت بــە زەینــدا
هاتبایــە ،خــۆت لێــی پەنــا دەدا .ســەروەختایەک هیــچ پیاوێــک لــە
گوندەکــەدا نەمــا .جەندەرمــەکان دەســتیان بــە تەقەکــردن کــرد،
تەقەیــان بــۆ هــەوا دەکــرد .باوکیشــت بــە ســواری ئەســپێکەوە
خەریــک بــوو مەیدانــی گوندەکــەی جــێ دەهێــا ،تومــەز ئــەو لــە
ڕێــگادا بــوو بچێتــە الی مەعمیلێکــی”.
“ئــەدی تــۆ ئــەو دەمــە لەکــوێ بــووی؟ هەڵبەتــە لــە شــوێنێک
خــۆت حەشــار دابــوو؟”
“تــۆ کوڕێکــی زیرەکــی .بــاش گــوێ دەگــری .ئــەوکات مــن ،مــن
لــە ســەربانی مزگەوتــێ بــووم ،چــاوم لــە هەمــوو شــتێک بــوو”.
ئاغا ئەکبەر ئاهێکی هەڵکێشا.
“ئایــا دەزانــی؟” جووتیارەکــە بەئامــاژە وای گــوت“ .ئەکبــەر،
هێشــتا لەبیــرت مــاوە؟ ژەندرمــەکان تەقەیــان بەســەردا کــردی
و ...نەخێــر ،بێگومــان تــۆ دەنگــی تەقەکانــت نەبیســت”.
“نەخێــر مــن گوێــم لــە دەنگــی تەقــەکان نەبــوو ”.ئەکبەریــش
بــە زمانــی ئامــاژە وای بــە ئیســماعیل گــوت.
“زۆر باشــە ،ئــەو بەپشتڕاســتی بەنێــو مەیدانەکــەدا لێــی
خــوڕی .ئینجــا یــەک-دوو ژەندرمــەی چەکــداری بینیــن .وەســتا
و هــەر ســەیری ئەوانــی دەکــرد ،کاتێکیــش بەهێواشــی لێــی
خوڕییــەوە ،یەکــێ لــە ژەندرمــەکان هــاواری کــرد“ ،بوەســتە!”
بــەاڵم خــۆ ئەکبــەر نەیدەبیســت“ .بوەســتە ،ئــەدی پێــم نەگوتــی
بوەســتە!” کەســیش لــە مەیدانەکــە نەبــوو ،تــا بــە ژەندرمەکــە
بڵــێ ،ئەکبــەر کەڕوالڵــە“ .بوەســتە!” ژەندرمەکــە بــۆ ســێیەمین
جــار بانگــی کــردەوە“ .ئەگــەر نەوەســتی ،تەقــەی کوشــتنت لــێ
دەکــەم ”.ئــای خوایــە ،چ ســاتێک بــوو .منیــش لــە ســەربانەکە
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درێــژ ببــووم ،چــاوم لــێ بــوو”.
“پاشان؟”
“زەحمــەت بــوو ،یاخــود لــە ڕاســتیدا هیــچ زەحمــەت نەبــوو.
مــن دەبووایــە ئاســایییانە هەڵبســمەوە ســەرپێ و هــاوار بکــەم،
“نەکــەی ڕاوەســتە ،تەقــە نەکــەی”.
“تۆ وات کرد؟”
“هەڵبەتــە .دەســتبەجێ هەڵســامەوە و هــەردوو دەســتم بــەرز
کردنــەوە و هــاوارم کــرد“ ،ئــەو کەڕەیــە .تەقــەی لــێ مەکــە .ئــەو
کەڕەیــە”.
“ئینجا؟”
“ئــەم جارەیــان ژەندرمەکــە ســێرەی تفەنگــی لــە مــن گــرت و
بانگــی کــرد ،دەی دابــەزە!”
“ئەدی باوکی من؟”
“ئــەو گوێــی لــە هیــچ نەبــوو ،نەشــیدەزانی چ لەگۆڕدایــە ،ئــەو
هــەر وەک جــاران دەڕۆیشــت”
“ژەندرمــەکان یەکــەم جــار دەیانویســت منیــان چەنــگ
بکــەوێ‘ .دەی خــۆت فــڕێ بــدە خــوار ’.ژەندرمەکــە وا بانگــی
کــردم .منیــش دەبووایــە لــە ســەربانە بەرزەکــە خــۆم فــڕێ بدەمــە
خــوارێ .ئــەرێ مزگەوتەکــەی مەیدانەکــەت بینیــوە؟”
“نەخێر ،ئێمە بەوێدا نەهاتین”.
“مزگەوتەکــە بانێکــی بــەرزی هەیــە .منیــش خــۆم هەڵــدا.
گەنجــۆ ،هێشــتاش پاژنــەی پێــی ڕاســتەم هــەر دەیەشــێ .بەکورتی
ژەندرمــەکان دەســتی منیــان بــە پەتێــک تونــد بەســت و بــۆ نــاو
ترومبێلەکــە پاڵیــان پێــوە نــام .ئینجــا چــوون باوکیشــت بێنــن،
ئاخــر بڕوایــان نەدەکــرد ،کــە کەڕوالڵــە”.
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“بۆ باوەڕیان نەدەکرد؟”
“هــەر وا .ئاخــر باوکــت ئەوەنــدە بەقیتــی لەســەر زینــی
ئەســپەکە دانیشــتبوو ،بەبڕوابەخۆبوونــەوە دەیهــاژۆت .لــەو
کاتــەدا بــڕوات نەدەکــرد کــە کابرایەکــی وا ،نەتوانــی نــە ببیســتێ
و نــە قســەش بــکا”.
“ئینجا باوکی منیشیان دەستگیر کرد؟”
“کتومــت .ئــەوان ئەســپەکەیان ڕاگــرت و باوکــی تۆیــان
دابەزانــد و تێروپڕیشــیان لــێ دا .دەســتەکانیان تونــد بەســتن و
فڕێیــان دایــە پشــتی ترومبێلەکــە وەک مــن .ئیــدی بــەم جــۆرە مــن
دەبووایــە دوو ســاڵی خزمەتــی ســەربازی ڕابکێشــم”.
“ئەدی باوکی من؟”
“ئــەوەش چیرۆکێکــی درێــژە .دەی بــا جــارێ پیاڵەیــەک چــای
نــۆش بکەیــن”.
ژنــە جووتیارەکــە چایــەی بــۆ پیاوەکــەی خــۆی و ئەکبــەر و
نانێکــی گەرمــی بەشەکریشــی بــۆ ئیســماعیل هێنــا.
ژنەکە پرسی“ ،باشە پێشتر ئەمەت نەبیستبوو؟”
“نەخێــر ،بــەم جــۆرە نەمبیســتبوو .زۆر جــار باوکــم هەوڵــی
داوە بــۆم بگێڕێتــەوە ،بــەاڵم نەمدەزانــی ،ماجــەرای شــتەکە بــەم
شــێوەیە تێپەڕیــوە”.
“مــن ئــەم چیرۆکــەم زیاتــر لــە ســەد کــەڕەت گــوێ لــێ بــووە.
پێشــان ،باوکــت زۆر جــار دەهاتــە المــان .هەرکاتێکیــش بەیەکــەوە
دادەنیشــتن ،دیســان باســی ژەندرمــە و خزمەتــی ســەربازییان
دەکــرد”.
جووتیارەکــە چایــەی خــۆی خــواردەوە ،ئینجــا درێــژەی بــە
چیرۆکەکــەی خــۆی دا.
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“مــن ســوێندم بــۆ ژەندرمــەکان خــوارد ،کــە ئەکبــەر کەڕوالڵــە.
بــەاڵم ئــەوان گوێیــان لــێ نەگرتــم .ئــەوان ئێمەیــان بــردە
ســەربازگەی شــار .ئاخــر دەزانــی ،لــەو کاتــەدا زۆر کــەس خۆیــان
بــە کــەڕوالڵ دادەنــا تــا نەبنــە ســەرباز ،زۆریــان خۆیــان وەک
نابینــا نیشــان دەدا ،بــەاڵم خــۆ واش نەبــوون .هەندێکــی دیکــە
پەنجــەی شــایەتمانی خۆیــان دەبڕیــەوە بــۆ ئــەوەی نەتوانــن
پــل لــە پەالپیتکــەی تفەنــگ بئەنگێــون و تەقــەی پــێ بکــەن .هــەر
بۆیــە بڕوایــان نەکــرد ،باوکــت کەڕوالڵــە .ئیــدی ئەویــان خســتە
زیندانــەوە”.
“وەک گیراوێک؟”
“بەڵێ”.
“ئەدی بابم چی کرد؟”
“نازانم .بە ڕوانینی من ئەو تێنەگەیشت کە چی لەئارادایە”.
“چــۆن نەیدەزانــی؟ هــەر دەبووایــە شــتێکی لــێ تێبــگا .باشــە
نەیدەزانــی ،خزمەتــی ســەربازی چییــە؟”
“پێــم وا بــوو نەیدەزانــی .منیــش بەدەقاودەقــی نەمدەزانــی
خزمەتــی ســەربازی چییــە .مــن دەترســام ،هەمــوو دەترســاین.
تەنانــەت کیژانــی گوندەکــەش بــۆ ئێمــە دەگریــان .پێیــان وا بــوو
هەرگیــز ناگەڕێینــەوە”.
“باشە بۆچی ئەو دەبووایە بخرێتە کونجی زیندان؟”
“ئــەوان کەڕوالڵەکانیــان دەخســتە زینــدان و بــۆ ماوەیەکــی
دوورودرێژیــش نانیــان نەدەدانــێ ،تەنانــەت قومەئاویشــیان پــێ
ڕەوا نەدەبینیــن ،ئاخــر بــۆ ئــەوەی لــە دواییــدا دەمــی خۆیــان
بکەنــەوە و بپاڕێنــەوە‘ ،ئــاو ،تکایــە قوومەئاوێکمــان بدەنــێ’.
“مــن دەترســام ئەکبــەر لــە تێنوێتییــان وشــک ببێتــەوە.
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دەبووایــە شــتێک بکــەم”.
“باشــە نەتدەتوانــی بچیــە الی یەکــێ لــە ئەفســەرەکان ،یــان
ژەنەڕاڵــی ژەندرمــەکان؟” ئیســماعیل وای لــێ پرســی.
“نەخێــر ،دەســتمان نەدەگەیشــتە ئــەو جــۆرە کەســانە.
هەروەهــا نەمشــدەوێرا وا بکــەم .مــن هەمیشــە هــەر لــە
گوندەکەمــدا ژیابــووم ،هەرگیــز نەچووبوومــە شــار ،هەرگیــز
ئەفســەر و ژەنەراڵــی ژەندرمــەم نەبینیبــوون.
“بــەاڵم شــتێکی دیکــە قەومــا و دۆخەکــەی زۆر خراپتــر کــرد.
ئــەوان کتێبێــک ،کتێبێكیــان لەنێــو بەرکــی باوکتــدا دۆزیبــووەوە”.
“چ جۆرە کتێبێک؟”
“مــن نەمدەزانــی .هەرگیــز نەمدەزانــی ،کــە باوکــت کتێبێکــی
پــێ بــێ .ئیــدی ژەندرمــەکان کــۆ بوونــەوە ،ئەمــە چییــە؟ باشــە
ئــەو چــۆن دەســتی بــەو کتێبــە خەتــە بزمارییــە گەیشــتووە؟”
ئیشــەکە بــۆ ئــەو بەزەحمــەت کــەوت .منیــش بانــگ کرامــە
کۆبوونــەوەی ژەندرمــەکان .مەزنــی ژەندرمــەکان لێــی پرســیم،
“هیــچ لەبــارەی ئــەم کتێبــەوە دەزانــی؟”
“نەخێر ،هیچم لێ نەدەزانی.
“ســەیرم کــرد .ئاخــر نەمدەزانــی بخوێنمــەوە ،پــەڕی کتێبەکــەم
هەڵدایــەوە ،ســەیرم کــرد ئــەوە کتێبێکی ئاســایی نییە .نووســینێکی
ســەیر و دەگمەنــە ،هــەر وەک ئــەوە وا بــوو هــەزاران بزمــار
لەســەر دەفتەرەکــە دابنێــی و نیگاریــان بکێشــی.
“باوکیشــت هێندرایــە ژوور .ئــەو الواز ببــوو ،لــە برســان ڕەق
هەاڵتبــوو‘ .ئــەوە چییە؟’
‘ئەوە هیی منە’ بەئاماژە وای گوت.
‘باشە چۆن دەستت بەو کتێبە گەیشت؟’
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‘من تێیدا دەنووسم ’.وای ڕوون کردەوە.
‘تۆ؟ لەم دەفتەرەدا دەنووسی؟’
‘بەڵێ’.
‘سەبارەت بەچی؟’
‘ســەبارەت ئــەو شــتانەی دێنــە نــاو مێشــکم ’.بەئامــاژە وای
تێگەیانــدن.
“پیاوەکان لێی تێنەگیشتن ،بڕواشیان پێ نەکرد”.
“ئەدی خۆت؟ بەخۆت بڕوات پێ دەکرد؟”
“مــن باوکتــم دەناســی ،بــەاڵم هەمــوو جارێــک لێــی
تێنەدەگەیشــتم .بــۆ ئــەوەی ڕاســتگۆ بــم ،منیــش دوودڵ بــووم.
دەترســام نەبــادا کتێبەکــەی لــە بێگانەیــەک ،کــە لەبــەر نووســینە
بزمارییەکەیــان دەنووســییەوە ،دزیبــێ”.
“خاڵەکــەم!” ئەکبــەر بەئامــاژە وتــی“ ،خاڵــە پیرەکــەم هەمــوو
شــتێک دەزانــێ .ئــەو خــۆی منــی فێــر کــرد تــا هەرشــتێک لەنــاو
مێشــکمدا هەبــێ لــەو دەفتــەرەی بنووســم”.
“دەی بۆ پێشەوە ،بۆ الی ژەنەراڵ!
“ئیــدی ژەندرمــەکان ئێمەیــان بــردە الی ژەنەراڵەکــە.
ژەندرمەکــە کتێبەکــەی لەســەر مێــزی ئــەو دانــا.
‘ئــەوە چییــە؟ نووســینی خەتــی بزمــاری؟’ ژەنەڕاڵەکــە وای
هــاوار کــرد‘ .چــۆن دەســتت بــەو کتێبــەڕا گەیشــت؟’
‘ئەمــەم لــە بەرکــی دەر هێنــا ’.ژەندرمەکــە وا بەرســڤی دایەوە،
‘خــۆی واش دادەنــێ کــە کەڕوالڵە’.
“ئەم جارەیان هەر خوا بەهانایەوە بێ.
‘هیــی منــە .ئەمــە هیــی منــە ’.ئاغــا ئەکبــەر بــە ئاماژەکانیــەوە.
‘خاڵەکــەم ،خاڵــی مــن هەمــوو شــتێک دەزانــێ .ئەگــەر بیــر
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بکەمــەوە ،لــەم دەفتــەرەدا دەینووســم’.
“ژەنەڕاڵەکە لێی پرسیم‘ ،تۆ ئەو باش دەناسی؟’
“بەڵــێ .ئــەو بــرادەری منــە ،ناســیاوێکی منــە .ئــەو
دەســتڕەنگینێکە ،باشــترین پینەچــی مافــووری دەڤەرەکەمانــە.
ئــەو لەگــەڵ ئێمــە لــە گونــددا دەژی’.
‘ئایا دەزانی ئەم کتێبەی چۆن پەیدا کردووە؟’
‘نەخێر’.
‘زۆر چاکە ،تۆ دەتوانی بڕۆی’.
“من نەمدەزانی ئەوان لەگەڵ ئەو لە چ پالنێکدان.
“ســەعاتێک دواتــر بیســتم کەســێک هــاوار دەکا ،ئاغــا ئەکبــەر.
ژەندرمــەکان جلەکانیــان لەبــەر داکەنــدووە ،ئیــدی ئەویــان لەنێــو
گۆمــاوە ســاردەکەدا هەڵێنــاوە”.
ئیســماعیل بەسەرســامییەوە ســەیری باوکــی دەکــرد ،ئەویــش
بــەدوای چیرۆکەکــەدا دەچــوو .ئاغــا ئەکبــەر بەخەنــدەوە ســەری
لەقانــد.
ژنــە جووتیارەکــە هاتــە الی ئیســماعیل و دەســتی لەســەر
شــانەکانی دانــان و گوتــی“ ،هەنووکــە بــۆ خۆشــبەختی ئاغــا
ئەکبــەر کوڕێکــی بــۆ پشــتگیری هەیــە”.
جووتیارەکــەش لەســەر گێڕانــەوەی ســەربردەکە بــەردەوام
بــوو“ ،مــن دڵنیــا نەبــووم ئاخــۆ ئەکبــەر ڕاســتی گوتبــوو ،چونکــە
بــڕوام نەدەکــرد ئــەم جــۆرە شــتانەی نووســیبێ .لەگــەڵ ئەوەشــدا
مــن تاکەکــەس بــوم بتوانــێ شــتێکی بــۆ بــکا .بــۆ ســاتەوەختێک
ئیــدی خــۆم پــێ ڕانەگیــرا .غــارم دایــە الی ژەنەراڵەکــە ،کــە الی
گۆماوەکــە وەســتابوو ،لــە بەرپێیەکانــی کڕنووشــم بــرد و پێــم
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گــوت‘ ،ئاغــا ئەکبــەر ڕاســتی دەڵــێ ،ئــەو پیاوێکــی باشــە ،هەقــە
ئێــوە کازم خانــی خاڵــی بانــگ بکــەن’.
ئیسماعیل پرسی“ ،ئینجا ئەم قسەیە خواردی”
“بەڵــی بــۆ خۆشــبەختی خــواردی .ئیــدی ئەویــان لــە گۆماوەکە
دەر هێنــا ،بەتانییەکــم تێــوەر پێچــا و لەگــەڵ خــۆم هێنایە ژووەوە.
ئــەرێ ئەکبــەر ،هێشــتا لەبیــرت ماوە؟”
ئاغــا ئەکبەریــش ســەری بــۆ لەقانــد“ ،بەڵــێ .لەبیرمــە .هێشــتا
لەبیرمــە”.
“دوای ســێ ڕۆژ ،کازم خــان لەگــەڵ مــەالی گونــدی
زافــەران هاتنــە ســەربازگەکە .مەالیەکــە کتێبــە پیرۆزەکــەی
لەســەر مێــزی ژەنەراڵەکــە دانــا و ســوێندی بــە قورئانــێ
خــوراد ،کــە کتێبەکــە هــەر نامیلکەیەکــی پیــاوە کەڕوالڵەکەیــە
الســایی نووســینی خەتــی بزمــاری کردۆتــەوە .هەروەهــا ئــەو
یادداشــتە نووســینە سەیروســەمەرەیە ،کــە هیــچ واتایەکــی نییــە،
تەنهــا شەڕەپشــیلەیەکە و بــەس ،ئاغــا ئەکبــەر بەخــۆی لەســەر
دەفتەرەکــە نیــگاری کێشــاوە”.
ســااڵنێک دواتــر ،دوای مردنــی ئاغــا ئەکبــەر ،لــە ڕێــی پۆســتەوە
پاکەتێــک گەیشــتە دەســتی ئیســماعیل.
ئــەو ،ئــەوکات تەمەنــی بەقــەد تەمەنــی باوکــی بــوو کاتــێ
چوونــە الی جووتیارەکــە ،ئیــدی پاکەتەکــەی هەڵپچڕانــد .کتێبێــک،
نووســراوی ڕۆژژمێــری ئاغــا ئەکبــەر.
ئیســماعیل چووە پشــت مێزی نووســین دانیشــت ،الپەڕەکانی
هەڵدانــەوە و بیــری کــردەوە ،باشــە مــن چــۆن نهێنیــی پشــت
پــەردەی ئــەم ڕۆژژمێرەیــە هەڵدەمــەوە؟ چــۆن بتوانــم ئــەم کتێبــە
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بدوێنــم؟ چــۆن بتوانــم بــە زمانێکــی خوێنــراو ئــەم یادداشــتە وەر
بگێــڕم؟
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ئێمە زۆر باسی ئیسامعیلامن کرد،
بەاڵم ئەو لەم کتێبەدا هێشتا لەدایک نەبووە.
پاش کەمێکی دیکە لەنێو بەفردا تووشی ژنێک دەبین.
کازم خان درێژەی چیرۆکەکە دەگێڕێتەوە.
هەنــدێ جــار دەبــێ ئاســایییانە ئۆقــرە بگــری ،حەوســەڵەت هەبــێ.
خــۆ ئەگــەر شــتێکت بــۆ نەهــات و بەخــت نەیگــرت ،دەبــێ بــۆ
ماوەیــەک وازی لــێ بێنــی .ئــاوا مەودایــەک بــە ژیــان دەدەی بــۆ
ئــەوەی هــەر بەخــۆت ڕێچکەیەکــی دیکــە بدۆزیتــەوە.
کازم خــان لــە ســەفەردا بــوو .بەفرێکــی ئەســتووریش
باریبــوو ،نزیکــەی مەترێــک دەبــوو ،بــە هۆیــەوە بــۆ ماوەیەکــی
کاتــی نەیتوانــی بــەرەو مــاڵ ببێتــەوە .ئــەو دەبووایــە یــەک-دوو
ڕۆژان چاوەڕێــی کردبایــە ،تــا ڕێگاکــە دەکرایــەوە.
لــەو کاتــەی ئــەو هــەر وا دەســووڕایەوە لــە تریاککێشــێک
1
دەگــەڕا کــە دەیناســی ،ئێوارەیەکیــان خــۆی لە گونــدی خومەین
بینییــەوە.
1 Khomein
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“ئێــوارە بــاش!” ئــەو ئــاوا بانگــی پیاوێکــی بەتەمەنــی کــرد ،کــە
ڕێــگای بەرماڵەکــەی خــۆی لــە بەفــر ڕادەماڵی.
“ئێوارە باش ،برای الیدە .دەتوانم یارمەتیت بدەم؟”
“من بەدوای ڕاوکەرەکەدا دەگەڕێم”.
“کامەیان؟ ئاخر هەموو کەسێک لەم دێیەدا ڕاوکەرە”.
“ئەوەی ڕاوی بزنە کێوییەکان دەکا”.1
“ئاهــا ،بەڵــێ ،دەزانــم مەبەســتت کێیــە .جــاران ئــەو بزنەکێــوی
ڕاو دەکــرد ،بــەاڵم پێــم وایــە هەنووکــە نیشــانەی پــێ لــە بزنێکــی
ماڵێــش ناگیــرێ و نایپێکــێ .لــە کۆتاییــی ئــەم ڕێگەیــە ،کــە تــازە
خاوێنــم کردۆتــەوە ،پیــرە داربەڕووییــەک هەیــە .لەوێشــەوە
ڕێچکــەی دەســتەچەپ دەگــری ،بەنێــو بەفرەکــەدا بەســەر
گردەکــەدا بــڕۆ ،ئیــدی لەوێــوە ،لــە دوورەوە ماڵەکــەی ئــەو بــە
دیــواری دوورودرێــژ دەبینــێ .لەســەر دەروازەکــەش قۆچێکــی
گــەورەی بزنەکێــوی هەڵواســراوە .یــارۆی ڕاوکــەری بزنەکێــوی
لــەو ماڵــەدا دەژیــێ”.
کازم خانیــش بەنێــو بەفرەکــەدا هاژۆتــی و بەســەر گردەکــە
کــەوت ،تــا گەیشــتە بــەردەم ماڵەکــە ،بــەاڵم وا دیــار بــوو کــەس لــە
مــاڵ نەبــێ .ئیــدی لەســەر پشــتی ئەســپەکەی بانگــی کــرد“ ،ئــەرێ
 1هەرچەنــدە لێــرەدا ڕەنــگ بــێ جێــی خــۆی نەبــێ ،بــەاڵم خــۆم ســەر
بــە بەرەبابێکــم پێیــان دەگوتــرێ پیرەباوەیــی (پیرەبابــی) ،کــە زێدەکەیــان
لــە گونــدی گرتکــی دۆڵــی ڕوســتێی باڵەکایەتــی و چەنــد گوندێکــی دیکــەی
دەڤەرەکــە و لــە دەوروبــەری هەولێریــش هــەن .لەســەر ڕاســپاردەی باپیــرە
گەورەیــان (پیرەباو-پیرەبــاب) نــەوەک هــەر ڕاوی ئاژەڵــی کێــوی بەتایبەتیــش
بزنەکێــوی ،لــە کــوڕ و نەوەکانــی خــۆی قەدەغــە کردبــوو ،بەڵکــو خواردنــی
گۆشــتی ئــەو بەستەزمانانەشــی لــێ حــەرام کردبــوون .دیاردەیەکــی دەگمــەن،
ئــەوەی مایــەی تێبینیشــە بەتەمەنــەکان ،نــەوەی پێــش مــن ڕاســپاردەکەیان
وەک خــۆی جێبەجــێ کردبــوو.

١٤٥

قادر عەبدولاڵ
ئێــرە ماڵــی ڕاوکــەری بزنەکێوییــە؟”
هیچ وەاڵمێک نەبوو.
ئــەو بــە قامچییەکــەی لــە قاپییەکــەی دا“ .هــۆ ڕاوکــەر ،ڕاوکەر!
ئــەرێ لــە ماڵی؟”
“کەمــێ بوەســتە!” دەنگــی ژنێکــی گەنــج وا هــات“ .یەکــەم
جــار دەبــێ بەفرەکــە ڕابماڵــم”.
ئــەو تێنەگەیشــت دەنگــی ژنەکــە لەکوێــوەی خانووەکــەوە
هــات.
“سەالم ،هۆ یارۆی الیدە!” ژنەکە وا بانگی کرد.
کازم خان سەیری پشتەوەی خۆی کردەوە.
“لێــرەم ،مــن لێــرە لــە ســەربانەوە وەســتاوم .دەتــەوێ قســە
لەگــەڵ کــێ بکــەێ؟”
“ئۆو ،لەوێ ،ساڵو .من بەدوای ڕاوکەرەکەدا دەگەڕێم”.
“ئەو نوستووە”.
“هەر لە ئێستاوە؟”
“بەڵێ ”،ژنەکە وای پێ گوت و لە بەرچاوانیش ون بوو.
تومــەز کازم خــان شــوێنێکی دەویســت تریاکــی تێــدا بکێشــێ.
وادەی کێشــانەکەی هاتبــوو ،خەریــک بــوو جەســتەی هەندێــک
بلــەرزێ .بۆیــە بانگــی کــردەوە“ ،هــۆ کیــژی گەنــج ،تــۆ لەکوێــی؟
گــوێ بگــرە .مــن”...
دیسان هیچ وەاڵم نەبوو.
“ئەرێ بۆ خاتری خوا تۆ لەوێ چی دەکەی؟”
“بەڕێــز ،بەفــر ڕادەماڵــم .ئەگــەر وا نەکــەم ،بانەکــە بەســەر
ڕاوکەرەکــەی تــۆدا دەتەپــێ”.
“دەی وەرە خوار ،من زۆرم پێویستی بە”...
١٤٦

خەتی بزماری
“دەزانــم زۆر پێویســتیت بــە چــی هەیــە ”،کیژەکــەش لــە
شــوێنی خــۆی وا بانگــی کــردەوە“ .بــەاڵم ئــەوەت لێــرە دەســت
ناکــەوێ .ئێــوارە بــاش”.
“تــکات لــێ دەکــەم ئــەو بەئــاگا بێنــەوە و پێــی بڵــێ کازم خــان
لــە دەرگەتــدا وەســتاوە .لێــم تێدەگــەی؟ بڵــێ کازم خــان”.
“نەخێــر ،مــن ئــەوە ناکــەم .هیــچ غەوارەیــەک لــەم ماڵــەدا وەر
ناگیــرێ .بەڕێــز خواحافیــزت بــێ!”
“ئاخر من کازم خانم”.
“خــۆ تــۆ هەرکەســێک بــی ،بــۆ مــن هیــچ گرنــگ نییــە .نــە
تریــاک ،نــە ئاگــر و نــە قومێــک چــا .تــۆ هیــچ لەمانــە لــە منــەوە
وەر ناگــری .گەشــتێکی خــۆش!”
“ئــای خوایــە .ئــەوە چ ئافرەتێکــە .گــوێ بگــرە! مــن دەبێ ئێســتا
دووکەڵەکــە بکێشــم ،دەنــا لێــرە لــە پەنــا قاپیەکەتانــدا دەکــەوم و
دەمرم”.
“ئەم قەوانەم زۆر گوێ لێ بووە”.
“ئەم جارەیان شتێکی دیکەیە”.
“ناوەکــەی تــۆ بــۆ مــن هیــچ زەنگێــک لــێ نــادا ،هیــچ شــتێک
ناگەیەنــێ .دەکــرێ ســووک و ئاســان لەبــەر دەرگەکەمــان بکــەوی
و بمــری .بــەاڵم دووکەڵکێشــان؟ ئەمەیــان چیــدی لــە ماڵەکەمــدا
ڕوو نــادا ،چونکــە کــێ دەبــێ ئاگرتــان بــۆ هەڵــکا؟ مــن .بــاش
گوێــت لێمــە ،مــن! کــێ دەبــێ چایەتــان بــۆ دێــم بــکا؟ مــن! تێدەگــەی
تــۆ؟ نەخێــر ،هیــچ کەســی دیکــە ئەمــە لــە دەســتی مــن نابینــێ!”
“دەی کەواتە ڕاوکەرەکەم بۆ بانگ بکە!”
“ڕاوکەرەکە مردووە .ئێستا باشە؟
“باشــە دەبــێ بپاڕێمــەوە؟ دەبــێ ئــەو پیرەمێــردە بکەوێتــە
١٤٧

قادر عەبدولاڵ
ســەر ئەژنــۆ؟ ســەیرکە ...مــن خەریکــە لەســەر پشــتی ئەســپەکەم
بــەر دەبمــەوە”...
ئەمەش هەر دادی نەدا.
ئەو بیری لێ کردەوە و هەوڵ و کۆششێكی دیکەی بۆدا.
“مــن بەتــەواوی لێــت تێدەگــەم .تــۆ لەســەر هەقــی ،بــەاڵم
مــن تریاککێشــێکی ئاســایی نیــم ،مــن لــە شــاخی زافەرانــدا
ناودارترینیانــم .مــن کتێــب دەخوێنمــەوە و بــە ســەدان شــیعر لــە
مێشــکمدان .مــن شــیعریش دەهۆنمــەوە .خــۆ ئەگــەر دەرگام لــێ
بکەیتــەوە ،بــۆ تــۆ و بەتایبــەت شــیعرێک دەهۆنمــەوە”.
هیچ کاردانەوەیەک نەبوو.
“ئــەرێ بەڕاســت تــۆ کێــی؟” ئیــدی بەپەســتییەوە بانگــی کــرد.
“باشــە تــۆ ژنــە نوێیەکــەی ئــەوی؟”
“ئــەز؟ ژنــی ڕاوکەرەکــە .ئــەوەت چــۆن بــە مێشــکدا هــات! ئەم
کەڕەتەیــان هــەر بــە یــەک جــار دەرگاکەت لەســەر ناکەمەوە”.
ئینجــا کازم خــان ورەی بــەر دا و لغــاوی ئەســپەکەی
ســووڕاندەوە ،ویســتی بــە کلکــی بارگیــردا بــدا و بگەڕێتەوە”.هــۆ
یــارۆی الیــدە! کەمێــک بوەســتە ”.کچەکــە بانگــی کــرد و لــە
ســەربانەکە هاتــە خــوار.
ژنەکــە دەرگاکــەی کــردەوە .کازم خانیــش هاتــە نێــو
حە و شــە کە یا ن .
لــەو ســاتەدا شــتێکی بــە مێشــکدا هــات ،بەڵکــو ئەمــە ئــەو ژنــە
بــێ ،کــە بەدوایــدا دەگەڕێیــن .ئــەم هزرەشــی لــە چاوترووکانیــک
زیاتــر لــەال نەمایــەوە.
ئینجــا لــە ئەســپەکە دابــەزی .ژنەکــە ڕێنوێنــی کــرد تــا ژووری
تریاککێشــان ،لــەو شــوێنەی کــە ڕاوکەرەکــە هێشــتا قەلنەکــەی
١٤٨

خەتی بزماری
لــە دەســت بــوو ،بــەاڵم ئاگرەکــەی ســارد بــوووەوە و لەپەنــاوە
خــەوی لــێ کەوتبــوو.
بــە دار و چیلکــەی داربادەمــەوە هــەر زوو ژنەکــە ئاگــری
کــردەوە .دارە داگیرســاوەکانی خاوێــن کردنــەوە و لەســەر
ئاگرەکــەی قەلنەکــەی دانــا ،یــەک لوولەکــی تریاکــی بێگــەردی
لەســەر قاپێــک هێنــا و بەلەمێکــی پــڕ لــە خورماشــی لەپێــش دانــا.
“فەرمــوو! ئەمــەش بــۆ تــۆ ”.ئەمــەی گــوت و لــە ژوورەکــە دەر
چــوو.
کازم خــان قســەی بــۆ نەدەهــات .ئــەوق مابــوو .ئــەو هــەر لــە
تافــی گەنجییــەوە تریاکــی دەکێشــا ،بــەاڵم قــەت کــەس وەک ئــەم
ژنــە تریاکێکــی خاوێنــی بــۆ ئامــادە نەکردبــوو.
“ئەرێ ناوت چییە؟”
“تینا ”،1ژنەکە لە ژوورێکی دیکەوە وەاڵمی دایەوە.
“چی؟”
“تینا”.
“ئەمــە ناوێکــی فارســییە؟ یــان ناوێکــی خەڵكــی پشــت ئــەو
شــاخانە ،هیــی ڕوســیایە؟”
کچەکــەش نەیدەزانــی .کازم خــان تریاکەکــەی دەکێشــا و
بیــری دەکــردەوە ،بەڕاســتی ســەر ناگــرێ .ئــەو بەکەڵکــی ئاغــا
ئەکبــەر نایــەت.
ئەو دەیکێشــا و دووکەڵەکەشــی لە دەالقە دووکەڵکێشــەکەوە
بــۆ هــەوای ســاردی دەرەوە بەبــا دەکــرد“ ،پەککــو لــەو ژیانــە،
پەرجوویەکــە ،خــۆی نهێنییەکــە و وردەوردە ڕووی هەڵدەماڵــرێ،
1 Tine
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لەوانەشــە وا نەبــێ ،دەکــرێ لەمــەدا ،مــن شــاش بــم”.
“تینــا ”،ئــەو دیســان بانگــی کــردەوە“ ،ئــەوە لەکوێــی؟ دەی تــا
ئێــرە وەرە! شــتێکم بــۆ تــۆ هەیــە”.
کیژەکــەش بــە خــۆی و ســینییەک چایــەی تــازە دێمکــراو هاتــە
ژوور و چەنــد کڵــۆ شەکرێکیشــی لەســەر لێــواری ســینییەکە
دانابــوو.
“ئــەرێ ئەمــە ماڵــی ڕاوکەرەکەیــە یــان بەهەشــتە؟ مــن
سوپاســت دەکــەم .ســەیرکە ،مــن ئەنگوســتیلەیەکی فەیرۆزیــم بــۆ
تــۆ هێنــاوە .مــن هیــچ منداڵــم نیــن ،کچــم نییــە ،تــۆ کچــی منــی.
فەرمــوو ،دەی بیخــەرە قامکــت .جــا وەرە لــەالم دانیشــە”.
کیژەکــەش بەئەســپایییەوە لەتەنیشــت دەفــری پشــکۆئاگرەکان
لەبەرامبــەر کازم خانــدا دانیشــت .بەدوودڵیــش ئەنگوســتیلەکە ،کە
بەردێکــی ســوورباوی تێــدا بــوو ،خســتە پەنجــەی ،حەزیشــی لــێ
بــوو کۆتایییەکــەی بزانــێ ،ئاخــر دەترســا نەبــادا پیــاوە پیرەکــە
گاڵتــەی پــێ بــکا.
“لــە شــوێنی خــۆت بمێنــەوە .تــۆ کیــژی ڕاوکەرەکــەی ،وایــە؟
زۆر چاکــە ،دەکــرێ ئێســتا پرســیارێکی بێشــەرمانەت لــێ بکــەم؟
ئــەرێ لەگــەڵ باوکــت دەژی یاخــود بــە ســەردان هاتوویتــە الی؟”
دەســتبەجێ ئــەو نیشــانەی ترســی لــە چاوەکانــی کیژەکــە
خوێندنــەوە .کچەکــە ئەنگوســتیلەکەی بــۆ فــڕێ دایــەوە و غــاری
دایــە دەرێ.
ئینجا ڕاوکەرەکەش لە خەوەکەی بەئاگا هاتەوە.
“ئــۆو ،خودایــە ،ئــەوە کــێ لێرەیــە؟ چییــە خــەون دەبینــم؟
یاخــود شــتێکی ڕاســتییە؟”
“تــۆ خــەون دەبینــی ”،کازم خــان وای پــێ گــوت“ .لەڕاســتیدا
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منــم لــە بەهەشــت دانیشــتووم .کیژەکــەت دەرگای لــێ کردمــەوە.
دەی وەرە لــەالم دانیشــە .ئاگرەکــە هــەر دەڵێــی یاقووتــە .ئــەو
تینایــەی تــۆ یــەک پارچــە زێــڕە”.
“لــە خزمەتــت دایــن .مایــەی شــەرەفمەندیمانە ،کازم خــان
میــوان بــێ ”.ڕاوکەرەکــەش وای پــێ گوتــەوە و بانگــی کــرد،
“تینــا ،دەی خواردنێکــی خــۆش بــۆ ئــەم جوامێــرە ئامــادە بکــە”.
کازم خــان دەســتی بــۆ جوزدانەکــەی برد و بڕەپارەیەکی دەر
هێنــا و لەبــن لێــوێ مافــووری دانــا ،ئــەو شــوێنەی ڕاوکەرەکــە
لەســەری دانیشــتبوو.
“ئاخ ،نابێ .تۆ میوانی منی .تۆ لە ماڵی منی بەخێر بێی”.
“دەی لێگــەڕێ هــۆ ڕاوکــەر ،مــن سوپاســت دەکــەم .ئــای چ
کیژێکــی دلۆڤانــت هەیــە”.
“دلۆڤان؟ نەخێر بەڵکو ئەو چقڵی چاومە”.
“چقڵی چاو؟”
کازم خــان قەلنەکــەی دایــە دەســت .کاتێکیــش ڕاوکەرەکــە
یــەک-دوو قومــی لــێ هەڵمژیــن و هەنــدێ کەیفســاز بــوو،
زیاتــر لەســەر قســەکەی ڕۆیشــت“ ،ئــەو وەک پڵنگێــک دەچێتــە
ســەربانەکە و ڕێگــە بــە کــەس نــادا لێمــان بــەژوور کــەوێ”.
“ئــەو لەگــەڵ تــۆ لــەم خانــووەدا دەژی؟ یــان ،مەبەســتمە بڵێــم
 ،ئایــا مێــردی کــردووە؟”
“مێردکــردن؟ بەڵــێ ،ســێ جارانیــش .ئــەو کیــژەم ڕقــی
لــە پیــاوان دەبێتــەوە .لەگەڵیــدا پێویســت نــاکا باســی پیــاوان
بکــەی .خــۆ ئەگــەر وات کــرد ،دەقیژێنــێ ئەوســا هەمــوو ژنانــی
دراوســێ بــە خۆیــان و گەســکەکەکانیان دێنــە ســەربان و
دەســت ڕادەوەشــێنن .ئــەوان پێیــان وایــە مــن دەمــەوێ کچەکــەم
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بفرۆشــمە تریاکخۆرێکــی پیــر .هــۆ تینــا ،ئــەرێ ئــەوە لەکوێــی؟”
لە کاتێکدا بە ملیاران ئەســتێرە لە ئاســماندا دەدرەوەشــانەوە،
تینــاش خواردنێکــی خــۆش و بەتامــی دایــە شــاعیرە پیرەکــە.
ژنەکــە ڕەفتارێکــی یەکجــار باشــی لەگــەڵ میوانەکــەدا نوانــد ،بــە
شــێوەیەک خــودی ڕاوکەرەکــە پێــی ســەیربوو.
کاتێکیــش دیســان باوکــی ژنەکــە خــەوی لــێ کەوتــەوە ،کازم
خــان بانگــی کیژەکــەی کــرد.
“دەی وەرە دانیشــە .دەی وەرە ئێــرە ،ئــەم ئەنگوســتیلەیەش
هەڵگــرە .مــن دەمــەوێ هەنــدێ قســەت لەگــەڵ بکــەم .مــن
کێشــەیەکم هەیــە ،لەوانەیــە تــۆ تاکــە کەســێک بــی ،یارمەتیــم
بــدەی”.
“چ جۆرە کێشەیەک؟”
“کیژەکــەم ،گــوێ بگــرە .مــن چەنــد پرســیارێکت لــێ دەکــەم.
دەکــرێ وەاڵمیــان بدەیتــەوە ،دەشــکرێ وەاڵم نەدەیتــەوە .مــن
ئەمشــەو لێــرە دەمێنمــەوە و بەیانیــش دەڕۆم .کــێ دەزانێ؟ بەڵکو
بەخــت وا بــکا ســەر بــەم ماڵــەدا بکەمــەوە .لەوانەشــە تــۆ ئــەو
کەســە بــی ،کــە بەدوایــدا دەگەڕێــم .مــن کوڕێکــم هەیــە ،نەخێــر
خوشــکەزایەکم هەیــە ،گەنجێکــە ،کوڕێکــی بەهێــز و کەشــخەیە و
ســەر بــە ماڵباتێکــی باشیشــە ،بــەاڵم گرفتێکمــان هەیــە”.
“ئینجا؟”
“ئــەو کەڕوالڵــە .هێشــتاش ژنێکمــان بــۆی پــێ نەدۆزراوەتەوە.
ئێمــە بــەدوای ژنێکــی زیرەکــدا دەگەڕییــن ،ئــەرێ لێــم تێدەگەی؟”
تا درەنگانێکی شەو ئەوان هەر قسەیان دەکردن.
بــۆ بەیانییەکــەی ،کاتێــک ڕۆژ ســەر بەفــری ڕۆشــن کــردەوە،
هەرچەنــدە ڕێگاکــەش هــەر پڕمەترســی بــوو ،لــێ کازم خــان
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ئەســپەکەی زیــن کــردەوە ،بەنێــو ڕێــگا بەفراوییەکــەدا بــەرەو
گونــدی زافــەران ڕكێفــی لێــدا.
“ئەرێ ئەکبەر لەکوێیە؟”
لــە ماڵیــک دەچــووە ماڵێکــی دیکــە و لــە ئەکبــەر دەگــەڕا ،تــا لــە
کۆتاییــدا لــە ماڵــی مەعمیلێکیــدا دۆزییەوە.
“دەی وەرە لەگەڵــم ،هەرچــی لــە بەردەســتتدایە وازی لێ بێنە.
خێــرا بــڕۆ گەرماوەکــەی گونــدی .هــەر زوو قاتە ئیســفەهانیەکەت
بپۆشــە و کرێمیــش لــە پرچــت بــدە .دەی خێراکــە ،ئەســپە هــەرە
خورتەکــەش زیــن بکــە .هەنــدێ گوڵــە ڕەزە وشــککراوەکانیش
لەنێــو بەرکەکانــت دانــێ .دەی وەرە! وەرە لەگەڵــم بــا بڕۆیــن.
ئەمــەش خەناوکەیەکــە .هەرکاتــێ دەرگاکــەی کــردەوە ،پشــتت
ڕاســت بکــەوە و سەریشــت بــەرز ڕابگــرە! ئینجــا ملوانکەکــە
1
لــە بەرکــت دەر بێنــە و دەســتت بــۆی ڕادێــڕە و خەناوکەکــەی
پێشــکەش بکــە”.
بــۆ ئێوارەکــەی گەیشــتنە بەردەرگــەی ماڵــی ڕاوکەرەکــە .کازم
خــان لــە قاپییەکــەی دا .تینــا دەرگەکــەی کــردەوە.
“تەماشــاکە  ،ئــەوە لەوێیــە ”،کازم خــان بــە دەنگێکــی بڵنــد
وای گــوت و ئامــاژەی بــە ئاغــا ئەکبــەر دا ،کــە قاتێکــی ڕەشــی
کەشــخەی لەبــەردا بــوو ،لەســەر پشــتی ئەســپەکەیەوە لــە
تینــای دەڕوانــی .ئیــدی کەســیان نەیاندەزانــی چــۆن هەنــگاوی
داهاتوویــان بنێــن .تەنانــەت کەســێکی بەئەزموونــی وەک کازم
خانیــش هیــچ قســەی بــۆ نەهــات ،دۆش دامابــوو.
“فەرمــوون وەرنــە ژوور ”،تینــا وای پــێ گوتــن .ڕووی
 1خەناوکە :ملوانکە
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خۆیشــی کــردە ئاغــا ئەکبــەر و پێــی گــوت “بەخێــر بێــی!”
کازم خانیش فرمێسکی لە چاوان هاتنە خوار.
“نایابــە .تــۆ ژنێکــی نایابــی .دەی ئەکبــەر وەرە ،لــە ئەســپەکەت
دابــەزە .هــەر وا ســەیر مەکــە .ئێمــە دەچینــە ژوورەوە ،تینــا
کچەکــەم ،ســەرەتا دەبــێ شــتێکت پــێ بڵێــم .زۆری دیکــە نابــا
دەبیتــە بووکــی ئێمــە و بەیانیــش ماڵباتەکــە دێــت و دەتبــا .ئێمــە
تــۆ دەبەیــن و جێگایەکــی گــەرم و نەرمــت دەدەینــێ ،بــەاڵم
مــن ئــاگادارت دەکەمــەوە ،چونکــە ژیانێکــی زەحمەتــت لەپێشــە،
لەوانەشــە وا نەبــێ ،منیــش نازانــم ،بــەاڵم هەرچۆنێــک بــێ ژیانەکە
ئاســان نابــێ .کاتــی خــۆت وەر بگــرە ،هێشــتا ئــازادی ،ئەگــەر
لــە بڕیارەکــەی خــۆت پەژیــوان ببیتــەوە .بــڕۆ الی ئــەو دارکاژە
و پیاســەیەک بکــە و بیــری لــێ بکــەرەوە .مــن لێــرە چاوەڕێــت
دەکــەم”.
بــەاڵم خــۆ پێویســت نەبــوو تینــا بچێتــە الی دارکاژەکــە و
پیاســەیەک بــۆ بیرلێکردنــەوە بــکا .ئــەو بــەرەو الی ئاغــا ئەکبــەر
ڕۆیشــت و ئامــاژەی بــۆ کــرد“ ،فەرمــوون وەرنــە ژوور .کەمێکــی
دیکــە باوکــم دێ”.
“ئــای خــودای مــن ،ئــای خــودای دلۆڤــان ،چ کاتوســاتێکە ،ئــای
چ ژنێکــە .ئــەرێ هــۆ نێچیرڤــان لەکوێــی؟ مافوورێــک ڕایەخــە و
ئاگرەکــەش هەڵبکــە”.
ڕۆژی پاشــتر ئەســپەکان هاتــن .ماڵباتەکــە زێــڕ ،زیــو ،جلوبەرگ،
کەلوپــەل ،کاکڵەگوێــز ،نــان ،گۆشــت ،مــەڕ ،مریشــک و هێلکەیــان
لەگــەڵ خۆیــان هێنابــوو .هەمووشــی بــۆ نێچیرڤانەکــە .ئــەوان
چارشــێوێکی ســپیی گوڵدۆزیــان بەســەر ســەری تینــادا دا و
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ســواری ئەســپیان کــرد .پێدەچــوو هەمــوو لــەوە بترســن خۆشــیی
خۆیــان دەر ببــڕن و هەلهەلــە لــێ بــدەن.
هیــچ مەڵێــن ،ئاســایی بــڕۆن ،ئــەم شــتەیان لــە چــاوان
دەخوێندرایــەوە .بــەاڵم مەالکــە کورتــە ســورەتێکی بــە تەرتیــل
هــەر خوێنــدەوە:

“الرحمــن .علــم القــران .خلــق االنســان .علمــە البیــان .الشــمس و
القمــر بحســبان .الســماء میــزان .الحــب ریحــان”1.

پاشــان بــووک بــۆ ماڵــی ئەکبــەر گواســترایەوە“ ،ئێــرە مــاڵ و
مێــردی تۆیــە”.
ئــەم جارەیــان هیــچ ژنێــک لەپشــت پــەردەی ژووری
نووســتنەکەیان خــۆی حەشــار نــەدا .هەمــووان چوونــەوە
ماڵوحاڵــی خۆیــان“ ،تینــا شــتەکان لێــرەن ،ئــەوە مەنجەڵەکــە ،نــان،
پەنیــر! ئیــدی خۆتــان و خــوای خۆتــان”.
ئینجا هەموو شتێک ئاراستەی خۆی وەر گرت.
بەختیــش هــەر ئەمــەی دەویســت .ژیــان وای دیــاری کردبــوو.
پاشــانیش تینــا دووگیــان بــوو.
لــە شــەوێکی ســاردی نۆڤێمبــەردا ،تینــا لەپەنــا ســۆبەی داران
چەنــد پەتۆیەکــی بــە خۆیــدا دابــوون ،زۆپاکــەش زۆپایەکــی
تایبــەت بــوو ،بــۆ زســتانە ســەختەکان دروســت کرابــوو ،هیــی

 1ڕۆماننــووس ئایەتەکانــی ســەرەتای ســورەتی (الرحمــن)ی بەپچڕپچــڕی
نووســیوەتەوە ،دەقــی ئایەتــەکان بــەم جــۆرەی خــوارەوەن:

(الرحمــن .علــم القــران .خلــق االنســان .علمــە البیــان .الشــمس و القمــر بحســبان.
والنجــم و الشــجر یســجدان .والســماء رفعهــا و وضــع المیــزان .اال تطغــوا فــي
المیــزان .واقیمــوا الــوزن بالقســط و ال تخســروا المیــزان .و األرض وضعهــا
لالنــام .فیهــا فاکهــة وا لنخــل ذات االکمــام .والحــب ذو العصــف و الریحــان).....
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ئــەوە بــوو مــرۆ لەپاڵیــدا لێــی ڕاکشــێ و بــڕازێ .تینــا لــەو شــەوەدا
پێیەکــی لــە ئەکبــەر دا و لــە خــەو بێــداری کــردەوە .ئەویــش زانــی،
کۆرپەلەکــە لــە ڕێگایــە بێتــە دەر ،بۆیــە لەبــن پەتــۆ ڕاپــەڕی و
دەســتبەجی چــرا نەوتییەکــەی هەڵکــرد.
“ژانت هەیە؟”
“خێراکــە ”،تینــا بەئامــاژە وای پــێ گــوت“ .بــڕۆ مامانەکــە
بێنــە”.
ئینجــا پیاوانــی ماڵباتەکــە لەپێــش ژنەکانیــان بەهاواریانــەوە
هاتــن .یەکێــک مشــووری ســەماوەرە گەورەکــەی خــوارد .ئــەوی
دیکــە پشــکۆکانی گــەش کردنــەوە ،کازم خانیــش بــە خــۆی تریاکە
زەردباوەکــەی هێنــا .کــێ دەزانــێ؟ بەڵکــو کاتوســاتی ئاهەنگگێڕان
بــێ.
کازم خــان هیــچ گومانــی نەبــوو ،ئاخــر ئــەو پرســی بــە قورئان
کردبوو وەاڵمەکەشــی لە ســورەتی مریەم وەر گرتبووەوە:

“واذکر في الکتاب مریم اذا انتبذت من اهلها مکانا شرقیا”...
“کاتێــک مریــەم لەنــاو خەڵکەکــەی خــۆی کێشــایەوە و خــۆی
گەیانــدە شــوێنە ڕۆژهەاڵتییەکــە ،خــۆی لــە بەرچــاوی ئــەوان ال
دا ،خــوا ڕۆحــی خــۆی لەســەر بیچمــی پیاوێکــی شــێوە تــەواو
عەیــار نــاردە خــوار الی ئــەو .مریەمیــش گوتــی“ ،مــن پەنــا بــۆ
خــودا دەبــەم ،دەی بــڕۆ لێــم بگــەڕێ و یەخــەم بــەر بــدە .منیــش
تەنهــا پەیکێکــم و لەالیــەن خــواوە نێــردراوم تــا پێــت ڕابگەیەنــم،
کــە خــوا کوڕێکــت پــێ دەبەخشــێ”.
هەمــوو پیــاوەکان لــە ژووری میــوان دانیشــتبوون ،بازنەیەکیــان
پێــک هێنابــوو ،ئاخــر چــاوەرێ بــوون .بێدەنگییەکــەش ئەوەنــدە
١٥٦
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درێــژەی کێشــا تــا پشــکۆی ئاگــری ســەر قەلنەکــە دامرکایــەوە.
پیــاوەکان ســەیری کازم خانیــان کــرد ،ئاخــر ئــەو هەمــوو شــتێکی
بــۆ ســاتی لەدایکبوونــی منداڵەکــە ئامــادە کردبــوو ،بــۆ ئــەوەی
لەگــەڵ لەدایکبوونیــدا دەســت بــۆ قەلنەکــەی ببــا و ئاهەنگ بگێڕێ.
هێشــتاش بێدەنگییــە هەڕەشــەئامێزەکە درێــژەی کێشــا ،بــەاڵم
ئــەوکات لەپڕێکــەوە قیــژەی گریانــی منداڵێــک لــە ژوورەکــەی
دیکــەوە بــەرز بــووەوە.
بەگوێــرەی دابونەریتــی ماڵەکــە دەبووایــە کــەس دەنــگ نــەکا.
مامانەکــە بەئامــاژە پێــی گوتــن“ ،کوڕێــک”.
کازم خــان وا پێکەنــی ،ددانــە زێڕەکــەی درەوشــایەوە .دوای
کەمێــک بەتەمەنتریــن ژنــی خانەوادەکــە ئیســماعیلی لەســەر
دەســت دانابــوو ،هێنایــە ژووری میوانــان .هەمــووان بێدەنــگ
بــوون ،قڕوقــەپ ،چونکــە یەکەمیــن وشــە ،یەکەمیــن ڕســتە کــە
بگاتــە مێشــکە پــاک و بێگەردەکــەی منداڵەکــە ،دەبــێ شــیعرێک
بــێ ،کۆپلەشــیعرێکی کۆنــی پڕئــاواز بــێ .کەواتــە نــە مامانەکــە
قولماتــی لێــوە هــات نــە پــووری ئەکبەریــش دەنگــی کــرد ،نــە هیــچ
قســەیەکی ســەرپێیی و ئاســایی نێوانــی ئامادەبــووان کــرا ،بەڵکــو
مەیدانەکــە بــۆ یــەک پارچەهەڵبەســتی حافــز ،ئــەو شــاعیرەی
مامۆســتای شــیعری فارســی ســەدەکانی ناوەڕاســت ،چــۆڵ کــرا.
لــە کۆتاییــدا کازم خــان دەســتی بــۆ دیوانەکــەی حافــزی
شــیرازی بــرد ،چاوەکانــی نوقانــدن و دیوانەکــەی لێــک کــردەوە.
لــەوێ لەســەرەوەی الپەڕەکــە شــیعرە گونجــاو و دروســتەکە
بــوو ،بــۆ ئــەوەی گوێــی منداڵێــک بەئاســوودەیی پــێ بزرەنگێتــەوە.
کازم خــان دەمــی بــردە نزیــک گوێــی ئیســماعیلی ســاوا و ئیــدی
بــەو دەمــەی کــە بۆنــی تریاکــی لــێ دەهــات لــە گوێیــدا ئــەم
١٥٧

قادر عەبدولاڵ
شــیعرەی چرپانــد:
بلبلی برگ گلی خوش رنگ در منقار داشت
و اندر آن برگ و نوا خوش نالەهای زار داشت
گفتمش در عین وصل این نالە و فریاد چیست
1
گفت ما را جلوەی معشوق در این کار داشت
خۆشەویســتی ،خــەم و پەرۆشــی یــار ئــەو وشــانە بــوون کــە
یەکەمیــن جــار بــە گوێیــدا چرپا.
کاتێکیــش کازم خــان ســاواکەی دایــە دەســت ئاغــا ئەکبــەر
پێــی گــوت“ ،ئەوەتــا! ئەمــە کوڕەکەتــە!”
ئینجا ژنان هەلهەلەی خۆشییان لێدا.
دەنگــی کازم خــان یەکەمیــن دەنــگ بــوو ،کۆرپەلەکــە گوێــی لــێ
بــوو .بــەاڵم پاشــان ،چەندیــن ســاڵ دواتــر ،کاتێــک ئیســماعیل
هەوڵــی دەدا ڕۆژژمێــری باوکــی بخوێنێتــەوە ،بــۆی دەر کــەوت،
ڕەوشــەکە بــە شــێوەیەکی دیکــە ڕۆیشــتووە.
ئیســماعیل هەمیشــە کێشــەی لەگــەڵ گوێــی چەپەیــدا هەبــوو.
باوکەکەیشــی دەیزانــی ئازارەکــەی لەکوێــوە دێ .ئــەو لەنێــو
کتێبەکــەی خۆیــدا شــتێکی دەربــارەی مامانەکــە ،دەربــارەی
گوێیەکــە ،دەربــارەی دەبەنگــی خــۆی نووســیبوو ،بــەاڵم
ئیســماعیل لێــی تێنەدەگەیشــت ئاخــۆ شــتەکە باســی چــی دەکا.
 1هەرچــوار دێرەکــە بەکــوردی و بــە شــیعرەوە بڕوانــە کتێبــی حافــز
بەکــوردی ،تاڤگــەی ئەویــن ،عومــەر ســاڵح ســاحێبکۆلیل:

بولبولێ بەرگی گوڵێکی ئاڵ و کاڵی بوو لە زار
دەم لەگەڵ یارا لەنێو دەم بوو کەچی گریان و زار
پێم وت ئاخر خۆ بە کامی دڵ گەیشتی ،ناڵە چین؟
پێی وتم بۆ حەزرەتی یارە و گڕوی شەوقی یار
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شــتەکەش بــەم شــێوەی خــوارەوە بــوو (شــتەکە تــا ڕادەیــەک
بــەم جــۆرە لەنێــو ڕۆژژمێرەکــەی ئاغــا ئەکبــەردا هاتبــوو):

مــن لەنێــو پیاوەکانــدا دانیشــتبووم .نەمدەزانــی ئاخــۆ منداڵەکــە
لەدایــک بــووە .لەپڕێکــەوە ددانــە زێڕەکــەی خــاڵ کازم خانــم
بینــی دەدرەوشــایەوە .ئینجــا تێگەیشــتم منداڵەکــە لەدایــک بــووە.
کاتێکیــش پــوورە پیرەکــەم منداڵەکــەی لەســەر دەســتەکانی
دانابــوو ،هاتــە ژوور .دەترســام نەبــادا کۆرپەلەکــەش وەک مــن
کــەڕوالڵ دەر چــێ ،دەمویســت بیپشــکنم و دڵنیــا بــم ،بەڵکــو
کــەڕە نەبــێ .خــۆی نەدەبووایــە هەرگیــز وا بکــەم ،بــەاڵم لەپڕێــک
شــتەکەم بــۆ هــات و لــە کۆتاییــدا بەلــەز چوومــە الی پوورەکــەم،
کۆرپەلەکــەم لــێ وەر گــرت و ســەرم بــردە بــن گوێــی لەگەڵــی
بدوێــم .کەچــی زراســکەکە 1قیژانــدی و لــە ترســانیش شــینومۆر
هەڵگــەڕا .کازم خــان بەتووڕەیــی منداڵەکــەی لــێ وەر گرتمــەوە
و پاڵێکــی بــە منــەوە نــا و لــەوێ دەری کــردم .منیــش چوومــە
پشــت پەنجەرەکــە وەســتام .هەمــووان بەتووڕەیییــەوە ســەیریان
دەکــردم .مــن لەبــن گوێــی منداڵێکــی تازەلەدایکبــوودا هــاوارم
کردبــوو .هەمــووان گوتیــان ،گوێــی منداڵەکــەت عەیبــدار کــرد.
ئاخــر ئــەوە گەوجێتــی بــوو کــردم ،هــەی ئەکبــەری گەلحــۆ.

عەیبــدار بــوو؟ نەخێــر ،بەڕاســتیش وا نەبــوو ،بــەاڵم هەمــوو
جــارێ کاتــێ ئیســماعیل نەخــۆش دەکــەوت ،کاتێــک ســەری
جەنجــاڵ دەبــوو ،کاتێــک میزاجــی تێــک دەچــوو ،هەمــوو جارێــک
کــە دەکــەوت و هەوڵــی دەدا لــە کۆتاییــدا هەڵبســتێتەوە ،یەکێــک
بەبــن گوێیــدا دەیقیژانــد .بــاوک ،هەمیشــە لــەالی ئــەو ئامــادە
دەبــوو.
 1زراسک :منداڵی تازەساوا.
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کتێبی ٢
زەمینەیەکی نوێ

زەمینەیەکی نوێ
ئیسامعیل دوودڵە،
پێی وایە ناکرێ چیرۆکەکەی باوکی بخاتە سەر کاغەز.
پاش دووڵییەكی زۆر دەستی دایە قەڵەم.
ئــەز دەاڵلێکــی قاوەفرۆشــتنم ،لــە خانــووی ژمــارە ٣٧ی
الوریرخراخــت 1دەژیــم .دابــی ئاســاییی منیــش نییــە لەســەر ئــەو
بابەتانــە ڕۆمــان بنووســم ،ئەمــەش ماوەیەکــی زۆری خایانــد تــا
بگەمــە ئــەو ڕادەیــەی بــە زیــادەوە دەســت بــۆ بارســتەکاغەزێک
ببــەم .ئینجــا خوێنــەری خۆشەویســت ،ئــەو بەرهەمــەی کــە لەبــەر
دەســتتە ،هــەر ئەوەیــە ،ئەوســا تــۆ چ وەک دەاڵلێکــی قاوەفــرۆش
دەیخوێنیتــەوە یــان بــە هــەر شــێوەیەکی دیکــە .ئــەوەش لەبــەر
ئــەوە نییــە ،کــە مــن هەرگیــز شــتێکم نووســیبێ بــە ڕۆمــان بچــێ،
بەڵکــو خــۆم حــەز ناکــەم ،ئــەم جــۆرە شــتانە بخوێنمــەوە ،چونکــە
مــن پیــاوی کارڕاپەڕاندنــم .ســااڵنێکە لــە خۆم دەپرســمەوە ،ئەرێ
ئــەو جــۆرە شــتانە خزمــەت دەکــەن و منیــش لــەو بێئەدەبییــە زۆر
ســەرم ســووڕ دەمێنــێ ،کــە شــاعیرێکی ڕۆمانگێــڕەرەوە زاتــی
1 Lauriergracht
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ئــەوە بــکا شــتێکت پــێ بڵــێ ،کــە هەرگیــز ڕووی نەدابــێ ،یــان
زۆر جــار نەکــرێ ڕوو بــدا .یەکێکــی وەک منیــش  -کــە دەاڵلێکــی
قــاوەم و لــە خانــووی ژمــارە ٣٧ی الوریرخراخــت دەژیــم –
لەســەر بنەمایــەک  -بنەمــای کەســێک کــە قــاوە دەفرۆشــێ
 کار بــکا ،کــە تێیــدا بەشــێکی کــەم لەوانــەی دەوروبــەریدەکەونــە نێــو شــیعر و ڕۆمانــەکان ،ئەویــش بــە شــتێکی ئاســایی
وەریــان دەگــرێ .خــۆ ئــەوە هــەر دەاڵلەکانــی قاوەشــن ،پێویســت
نــاکا ناوونیشانەکانیشــیان بزانــن .کەواتــە شــتەکە بــۆ منیــش
دروســتە ،کــە ڕۆمــان نەنووســم ،یــان بەهرەیەکــی دیکــەی
ســاختە ڕایــی بکــەم .مــن هەمیشــە تێبینیــی ئــەوەم کــردووە ،ئــەو
کەســانەی شــتەکان بــەم جــۆرە جــێ دەهێڵــن ،خــراپ لەســەریان
دەکەوێتــەوە .مــن تەمەنــم سیوســێ ســاڵە ،لــە بیســت ســاڵییەوە
ئەمــە ســەروکارمە ،هێشــتاش وەک کەســێک بــۆ ئیشــەکەی
دۆزرابێتــەوە وا بــێ .ئــای چەنــد ماڵــم بەڕووخــاوی بینیــون! بــە
شــێوەیەکی ئاســاییش ،هەرکاتێــک بــەدوای هۆکارەکەیــدا دەڕۆم،
ئــەوەم دێتــە پێــش ،کــە هــەر دەبــێ ئەمــە بەهەڵــە لێــی کۆڵرابێتەوە،
زۆرینــەی زانیارییەکانیــش هیــی تافــی الوێتییانــە.
منیــش دەڵێــم :ڕاســتی و تێگەیشــتنێکی دروســت ،بــۆ ئەمــەش
شــادمانم .بــۆ نووســینیش هەڵبەتــە کارێکــی ڕیزپەڕانــەی بــۆ
دەکــەم.
هەمووی هەر درۆیە!
مــن هیــچ شــتێکم دژی خــودی هۆنــراوە نییــە .بەڵــێ خەڵــک
دەیــەوێ وشــەکان لەنێــو بەندەکانــدا دابنــێ ،زۆر باشــە! بــەاڵم
شــتێک مەڵــێ کــە ڕاســت نەبــێ“ .هــەوا بۆنــدارە ،کاتەکەشــی
ســەعات چــوارە ”.مــن وای دەبینــم هــەر بەڕاســتی بۆنوبەرامــە
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هەبــێ و ســەعات چواریــش بــێ .بــەاڵم خــۆ ئەگــەر ســەعات
یــەک چارەکــی بــۆ ســێ بــوێ ،ئــەوا ناتوانــم وشــەکانم لەنێــو
هۆنراوەکــەدا جــێ بکەمــەوە“ .هــەوا بۆنــدارە و چارەکێکیشــی
دەوێ بــۆ ســەعات ســێ ”.شــاعیرەکە لــە ســۆنگەی بۆنوبەرامــەی
دێــڕی یەکەمــەوە بەتــەواوی ســەعاتەکەی بەســتۆتەوە .بــۆ ئــەو
هــەر دەبــێ ســەعات چــوار ،پێنــج ،دوو ،یــەک ســەعات نیشــان
بــدا ،کــە هەواکــە بۆنــدار نەبــێ .ئینجــا ئــەو قۆڵــی لــێ هەڵــدەکا!
ئاخــۆ دەبــێ دیســان کاتەکــەی بگــۆڕی .کەواتــە یەکێــک لــەوان
درۆ دەکا.
هەمووی هەر درۆیە!
ئەمــەش چاکــە پادداشــتکراوەکەیە! پەککــوو! مــن لــە تەمەنــی
حەڤــدە ســاڵییەوە دەاڵلــی قــاوەم – الوریرخراخــت ژمــارە ٣٧
 ئیــدی بــەم جــۆرە لەگەڵیــدا ژیــاوم ،بــەاڵم ئەگــەر ڕاســتییەخۆشەویســتەکە وەر بگێــڕم ،هەمیشــە تووشــی کێشــەی خــراپ
دەبــم .چاکــە پاداشــتکراوەکە! ئەمــەش شــتێک نییــە پەیوەنــدی بــە
چاکــەی وتارێکــی کار و پیشــەوە هەبــێ؟ ئەمــەش لــە جیهانــدا وا
نییــە و باشیشــە ئــەوەش کــە وا نییــە .چونکــە قازانجــکار لەکوێیــە
ئەگــەر چاکــە پاداشــت بدرێتــەوە؟ ئــەرێ ئــەدی ئــەو هەمــوو
درۆیــە ڕیســوایانە بــۆ هەمیشــە دەکرێــن؟
هەمووی هەر درۆیە!
مــن کەســێکی سەرڕاســتم ،بــەاڵم ئاخــۆ لێــرەدا داوای پاداشــت
دەکــەم؟ هــەر لەبــەر ئــەوەی سەرڕاستیشــم ،خۆشەویســتییەکەم
هــەر بەڕاســتی خــۆی دەنوێنــێ .ئیــدی چاوەڕێــم تــا ئێــوەش
بڕواتــان پێــی بــێ ،چونکــە بــۆ نووســینی ئــەم کتێبەیــە داوای
لێبوردنــم هەیــە .لــە ڕاســتیدا مــن دەاڵلــی قــاوەم ،دانیشــتووی
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الوریرخراخــت ژمــارە  .٣٧دیســان ،خوێنــەری بەڕێــز ،لــە
خۆشەویســتییە نەپســاوەکەم بــۆ ڕاســتی و لــە هــەوڵ و تەقەلــام
بــۆ کار ،هــەر تــۆ مایــەی سوپاســی نووســینەکەمی.
هــۆ خوێنــەر! ئــەم بڕگەیــەی ســەرەوەیان لــە ماکــس هاڤــەالر
وەر گیــراوە .ئــەوەی ئــەو دەاڵڵــەی قــاوە باســی کــردووە،
2
ڕێــک لەگــەڵ چیرۆکەکــەی مــن یــەک دەگرێتــەوە .مولتاتولــی
لەبــارەی درۆ شــتێکی نووســیوە کــە لــە الوریرخراخــت ژمــارە
٣٧دا ژیــاوە .هەمــان ئــەو (درۆخســتۆپلە) بــەدەوری خــۆی و
بەنابەدڵیــش چیرۆکــی ماکــس هاڤــەالر دەگێڕێتــەوە .ئیــدی بــەم
جــۆرە تــۆ کتێبێــک لەبــارەی دەاڵڵەکــە و دەربــارەی ماکــس
هاڤــەالر دەخوێنیتــەوە.
لــەو ڕۆمانــەدا ئــەو پاکەتێکــی بــە واژۆی ماکــس هاڤــەالر بــۆ
دێ ،هــەر بۆیەشــە کتێبێکــی لەبــارەوە دەنووســێ.
منیــش ،چەنــد مانگێــک لەمــەو بــەر پاکەتێکــم بــە پۆســت
بــۆ هــات ،ئەویــش ڕۆژژمێــری باوکــم بــوو .ئاخــر قــەت نەبــووە
کتێبێــک بنووســم ،بــەاڵم ئێســتا هەوڵــی نووســینی دەدەم.
چونکــە حــەزم لێیــە ،دەشــتوانم ،ئــەو ڕۆژژمێــرە وا لــێ بکــەم
بخوێندرێتــەوە.
“هەمــووی هــەر درۆیــە ”،دەاڵڵەکــەی قاوەفــرۆش وا دەڵــێ،
“هەمــووی هــەر شــێتی و درۆیــە”.
منیــش دانــی پێــدا دەنێــم ،بــە هەمــان شــێواز تووشــی کار
1

1 Max Havelar
 Multatuli 2نــاوی خــوازراوی ئێــدوارد دۆوس دێکــەر ()١٨٨٧-١٨٢٠
نووســەرێکی هۆڵەنــدی بــووە و بــە نووســینە ڕەخنەئامێزەکانــی ناســراوە،
بەتایبەتیــش لــە ڕۆمانــی ماکــس هاڤــەالردا.
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بــووم .مــن خــۆم دەاڵڵ نیــم ،هەرگیزیــش ســەروکارم لەگــەڵ
قــاوەدا نەبــووە .مــن ئێســتا بێگانەیەکــم ،یــەک-دوو ســاڵە لــە
هۆڵەنــدا دەژیــم.
ناوەکەشــم ئیســماعیلە ،ئیســماعیل مەحمــود غەزنــەوی
خۆراســانی .مــن لــە خانــووی الوریرخراختــی ژمــارە  ٣٧ناژیــم،
بــەاڵم لــە نیوخراختــی ژمــارە  ٢١لــە پۆلــدەر ،1لــەو زەوییــە
تازانــەی کــە هۆڵەنــدا لــە دەریــای ســتاندووە ،دەژیــم.
مــن لــە ژووری هەورەبانەکــە ،لەپشــت مێــزی نووســینم
دانیشــتووم و لــە پەنجــەرەوە ســەیری دەرەوە دەکــەم .لێــرەدا
هەمــوو شــتێک نوێیــە ،زەویەکــەش بۆنی ماســی لــێ دێ ،دارەکان
هێشــتا نەمامــن ،چڵــە تازەپێگەیشــتووەکانن هێشــتا پیــر نەبــوون،
هیــچ چیرۆکــی کۆنــی خۆشەویســتی و هیــچ شــەڕەدەنووک و
هەرایەکــی دێرینــەش لێــرەدا بوونــی نییــە.
بــەاڵم لــە ڕۆژژمێــری باوکمــدا هەموو شــتێک کۆنــە ،کێوەکان،
بیرەکــە ،ئەشــکەوتەکە ،نووســینی خەتــی بزمــاری ،تەنانــەت
خــودی هێڵــی ئاســنینیش کۆنــە ،هــەر بۆیــە زات ناکــەم قەڵەمــم
بخەمــە ســەر کاغــەز .پێــم وایــە لــە ســەر ئــەم زەمینــە نوێیــەدا
هیــچ ڕۆمانێــک نانووســرێ.
مــن ســەیری بەربەســتی دەریــا دەکــەم و چــاو لــە ئاوەکــەی
دەکــەم ،بەڵــێ دەریاکــە 2کۆنــە .ئەمــەش هەمــوو دەریاکــە نییــە،
 Polder 1پۆلــدەر ناوێکــی هۆڵەندییــە ،بــەو زەوییانــە دەگوتــرێ کــە پێشــتر
دەریــا بــون و وشــک کراونەتــەوە و ئاوەدانییــان لەســەر دروســت کــردووە،
لــە ئاســتی ڕووی دەریــاش نزمتــرە .وشــەیەکی کــوردی پڕبەپێســتم بــۆ
نەدەۆزیــەوە ،بۆیــە وەک خــۆی لێگــەڕام.
 2بــە هۆڵەنــدی وشــەی  Zeeبــەکار دێ کــە لــە زێــی کــوردی دەچــی بــە
مانــای ڕووبــار و کۆکردنەکەشــی هــەر زێیــە .مایــەی تێبینییــە وشــەگەلێکی
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بــەاڵم هــەر بەشــێکیەتی ،کــە هۆڵەندییــەکان خســتوویتیانە پشــت
بەربەســتەکانیانەوە.
ئەو بەشە دەریایەی ئێرە دەکرێ بەهانامەوە بێ.
شــارەکە نوێیــە ،بــەاڵم خــۆ لــە هەمــوو الیــەک پاشــماوەی
خانــووی هــەرە دێریــن دەبینــی ،وەک ئــەوەی کــە پێویســتم پێــی
هەیــە.
هۆڵەنــدا ئــەم خاکــە ،ئــەم دیمەنــەی داهێنــاوە ،منیــش دەتوانــم
بــە نووســینی خەتــە بزمارییەکــەی باوکــم شــتێکی نــوێ دابهێنــم.
چەنــد شــاعیرێکیش لێــرە ،لــەم پۆلــدەرەدا دەژیــن و
دەشیانناســم .ئێمــە لــە مانگێکــدا ،جارێــک بەیەکــەوە لــە قاوەخانــە
نوێیەکــەدا خــڕ دەبینــەوە و نووســینەکانمان بــۆ یەکــدی
دەخوێنینــەوە.
ئەمــەی خــوارەوەش چەنــد پارچەشــیعرێکی دیوانــی
فێلڤۆالنــدی ئاننــە مارییــە:1

لە سەرەوەی ئەم دیمەنەدا
با وەک باوکێک هەناسە دەدا
هەندێ جار دەست بۆ شەپۆلەکان ڕادەوەشێنێ و
پشتی دەنگەکانی واڵت دەگرێ...

دیکــەش لەگــەڵ کوردیــدا هاوواتــا و هاودەربڕینــن ،وەک خێــزان ،کــورت،
لێــو ،خــودا...
بــەاڵم لــە کوردیــدا زێ بــۆ ڕووبــار بــەکار دێــت ،بــەاڵم لــە هۆڵەندیــدا بــۆ دەریــا
و زەریــا بــەکار دێــت.

Annemarie 1
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ئەمەشیان چەند دێڕێکی تینەکەن:1
خەڵک و ئامێرەکانیان هاتن
لەوێدا بایەک هەڵی کرد
ئەوان گەمە بەهێزەکەیان وازی کرد
2
ئیدی بووە بەرزاو و نیشتاو
بندینی زێیەکەش ڕووخسارێکی نوێی وەر گرت...
ئینجا پارچەشیعرێکی مارگرێت:3

نە زمان ،نە چیرۆکێکی کۆن هەیە تا بۆی بگەڕێتەوە.
مەودایەک تا چاو حوکم بکا.
نەخشەیەک ،کە تیایدا هێڵی ئاسنینی تێدایە،
پردگەلێکی تێدان ،کە بێمەبەست الیەکان بەیەکەوە گرێ نادەن.
وشەیەک نییە بڵێ لێرەدا نشینگەیەکی ئارامامن لێ دامەزراندووە.
مــن چیرۆکەکــەم بــە زمانــی هۆڵەنــدی دەنووســمەوە ،کەواتــە
بــە زمانــی ئــەو شــاعیرەی خــوارەوە ،بە زمانی ئەو نووســەرانەی
کــە لــە ژیانــدا نەمــاون :ئــەو نووســەرە ئەســتێرەی پەرجــووی
خولقانــد :ماریکــن ڤــان نیومێخهێــن و کارکل ڤــان مانــدەر،
ئەکلفرێــد هێخنســخایدت ،ویلیــەم ڤــان هێلدەگاخرســبێرخ ،ئاگاتــان
ماریــوس کوریــر ،دوبێــرکات ،ئانتۆنی ڤان دەر وۆردت ،کاســپەر
ڤــان بارێــل ئۆتتوێــل بــارالوس ،دیــرک ڕافائێلــس کامفیســن و بــە
زمانــی ڤــان لویــس کۆرپــوس و ئێــدوارد دۆوس دێکــەر.
Tineke 1

 2بەرزاو و نیشتاو :هەڵستان و داکشانی دەریا ،مد و جزر.

3 Margryt

١٦٩

قادر عەبدولاڵ
بۆیە ئەمە دەکەم ،چونکە ئەمە قانونی ئاوارەیییە.
وا دەست پێ دەکەم:
هەمــوو نابینایانــی گوندەکــە کوڕێکیــان هەبــوو ،ئــەرێ
ڕێکــەوت بــوو؟ مــن ئەمــە نازانــم .پێــم وایــە سروشــت وای ڕێــک
خســتبوو.
ئــەم کوڕانــە چــاوی باوکەکانیــان بــوون .هــەر کاتێکیــش
منداڵەکــە هەوڵــی خــۆی دا گاگۆڵــە بــکا ،باوکــە نابینایەکە دەســتی
چەپــەی دەخســتە سەرشــانی کوڕەکــەی تــا ڕێنوێنــی بــکا .ئیــدی
هــەر زوو منداڵەکــە تێدەگەیشــت ،ئــەو بۆتــە پاڵپشــتی باوکــی.
کوڕانــی کەڕواڵڵەکانیــش کێشــەکەیان ســەختر بــوو ،چونکــە
ئــەوان کاریــان بــە دەم و زار بــوو ،ئیشــیان بــە تێگەیشــتن بــوو
و مێشــک و یادەوەریــی باوکیــان هەبــوو .ماڵباتەکــە و هەمــوو
گوندنشــینان هەوڵیــان دەدا ئــەو جــۆرە مندااڵنــە زمانــی
هەراشــەکان فێــر ببــن .تەنانــەت خــودی مــەالی گوندیــش
کاتێکــی دەســتبەتاڵی دەڕەخســاند و تێدەکۆشــا کتێبــە پیرۆزەکــە
فێــری ئــەو جــۆرە مندااڵنــە بــکا .ئاخــر ئــەوان زۆر پەیوەنــد و
هاموشــۆیان لەگــەڵ هاوتەمەنەکانــی خۆیــان نەبــوو ،چونکــە
ئــەوان لــە بازنــەی پیاوانــدا دەخوالنــەوە .ئــەوان دەبووایــە بــە
نــاوی ماڵباتەکەیــان هەمــوو ئەرکێــک ڕابپەڕێنــن ،لــە هەمــوو
ئاهەنــگ و مردووناشتنیشــدا بەشــدار ببــن.
لــە قوواڵییــی مێشــکی منیشــدا منداڵێــک گاکۆڵکــێ دەکا .دەســتێك
بــەدەر کــەوت ،لەپشــتەوە ســەرەکەی گــرت و بەوریایــی
ســووڕاندی ،یەکــەم جــار هەنــدێ بــەالی ڕاســت ئینجــا بــۆ
ســەرەوە بــای دا .ئەوســا ئــەم وشــانە بەفارســی زرینگانــەوە:
١٧٠

خەتی بزماری
“ نــگاه کــن ،نــگاه کــن .انجــا نــگاه کــن( 1وریــا بــە ،وریابــە ،لێــرە
وریــا بــە”.
منداڵەکــە ســەر بــەرز دەکاتــەوە لــە دەمــی دەڕوانــێ ،ســەیری
پیاوەکــە دەکا ،ســەیری باوکــی دەکا ،کــە خەنــدە دای گرتــووە.
هێشــتاش دیمەنێــک کــە لــە وێنــە ڕەش و ســپییەکەی
پەناگــەی ژێرزەمینــدا لــە مێشــکیدا ماوەتــەوە ،هەیــە .مــن لەژێــر
داربادە٥مەکــە و لەســەر مافوورەکــە لەســەر چــۆک دانیشــتبووم،
هێشــتاش هــەر بەســەر کتێبێکــدا دەنوشــتامەوە .دەســتێکی پیــر
لێــم بــەدەر کــەوت و ئامــاژەی بــە کۆپلەشــیعرێک لــە هەمــان
کتێبــدا کــرد .مــن نەمبینــی ئاخــۆ کامــە پارچەشــیعر بــوو .بــەاڵم
دەســتبەجێ بۆنــی تریــاک و ئــەو پارچەشــیعرە ئەویندارییــەی
حافــز شــاعیری ســەدەکانی ناوەڕاســتم کــرد:

گرچە سد رود است از چشمم مدام
زیندە رود باغ کاران یاد باد
هەرچەند سەد ڕووباری فرمێسک لە چاومایە
یادی زایەندە ڕود و باغداران لە دڵامیە.
لــەوە زیاتــر زۆر شــتی دیکــەم بەبیــر نەمــاوە .بــەاڵم لــەم
بەنــدەی دادێــدا گالیســکەیەک ئامادەیــە .ئێمــە بــار دەکەیــن؛
ئــەوکات تەمەنــم حەوت-هەشــت ســاڵ دەبــوو ،ئــەوەم بــاش
لەبیــرە .مــن تینــای دایکمــم بینــی ،هێشــتا بــەرەو ماڵــی خاڵــە کازم
 1ســەیر بکــە ،ســەیر بکــە ،ســەیری ئــەوێ بکــە .بــەاڵم لێــرەدا چونکــە کەســێکی
نابینایــە ،واتــای ســەیر بکــە نــادات ،بــە واتــای ئــاگادار بــە دەدات.

١٧١

قادر عەبدولاڵ
خــان ڕای دەکــرد .گوێــم لێــی بــوو دەیگــوت“ ،هــۆ خاڵــە! فریامــان
بکــەوە! ئەکبــەر شــێت بــووە ،لێــی گــۆڕاوە!”
پاشــان دەنگــی ســمی ئەســپی کازم خــان گەیشــتە بــەر
حەوشــەکەمان.
“لەکوێیە ،ئەکبەر لەکوێیە؟”

١٧٢

بارکردن
ئاغا ئەکبەر ویستی دەمودەست بار بکا.
بۆچی؟ کەس نەیدەزانی.
ژیــان لــە گونــدی زافــەران بــە ڕێــگا ئاســایییەکەی خۆیــدا دەڕۆیی.
تینــای دایکــم ســێ منداڵــی دیکــە ،ســێ کیــژی دیکەشــی بــوون.
بــەم جــۆرە ئاغــا ئەکبــەر بــووە خاوەنــی چــوار منداڵــی لەشســاخ.
منداڵــەکان نــەوەک هــەر گوێیــان بــاش بــوو ،بەڵکــو ئــەوان هــەم
لــە دەربڕینــی زمانــی فارســی و هــەم لــە زمانــی ئامــاژەش زۆر
مەعــان بــوون.
ئەکبــەر هــەر وەک پێشــان زۆر بەباشــی ،بێماندووبــون
کاری دەکــرد و هــەر شتێکیشــی دەهاتــە دەســت ،دەیدایــە تینــا،
بــەاڵم ئــەو خــۆی لــە کاروبــاری بەخێوکردنــی منــداڵ و ماڵــێ
هەڵنەدەقورتانــد .ئــەو هێشــتا هــەر زۆر دەهــات و دەچــوو،
جارێکیــان لەســەریەک ،هەفتەیــەک نەهاتــەوە مــاڵ ،هەنــدێ جــاری
دیکــەش لــەو ماوەیــە زیاتــر لــە دەرەوەی ماڵــێ بــوو.
“ئەرێ ئەکبەر لەکوێیە؟”
“لەسەر کارە”.
١٧٣

قادر عەبدولاڵ
“لەکوێ؟”
“لەودیو شاخەکان.
“ئــەو لێــرە بایــی پێویســت مەعمیلــی نیــن ،بۆیــە بــۆ کار
دەچێتــە ئەودیــوی شــاخەکان”.
کتومــت ئــەو بــۆ کــوێ دەچــوو ،کــەس نەیدەزانــی .لــەالی کــێ
دەمایــەوە ،شــەو لەکــوێ دەڕازا ،ئەمەشــیان هــەر نەدەزانــدرا (لــە
ڕۆژژمێرەکەیــدا هیــچ شــتی لــەو بارەیــەوە نەنووســیبوو).
منیــش دروســت نەمدەزانــی لــەو کاتــەدا ،تینــا چــی دەکــرد و
چــۆن لەگــەڵ ئەکبــەردا هەڵــی دەکــرد .هەروەهــا ژیانی ئەوانیشــم
لــە ســەرەتای مانگــە بەرایییەکانــی ژنومێردایەتییــان نەدەزانــی.
ئاخــر تینــا هیچــی بــۆ بــاس نەدەکــردم.
“ئەرێ دایە ،چۆن فێرە زمانی ئاماژەکان بووی؟”
“شــتەکە هــەر لــە خۆیــەوە هــات ...مــن لــەوە زیاتــر نازانــم...
لەبیــرم چۆتــەوە”.
“ئــەرێ بــۆ تــۆ زەحمــەت نەبــوو ،لەپــڕ وا پێویســت بــکا لەگــەڵ
کابرایەکــدا بــژی ،کــە نەیدەتوانــی قســە بــکا؟”
“ئەمــە عەیامێکــی دوورودرێــژی بەســەرچووە .هیچــی دیکــەم
بەبیــر نەمــاوە”.
تەنانــەت ســەبارەت بــە دایــک و باوکــی خۆیشــی قســەی
نەدەکــرد .وەک ئــەوە وا بــوو تینــا بێماڵبــات بــێ ،کیژێــک بــێ ،لــە
کلــۆرەدارەوە هاتبێتــە دەرەوە .ئــەوەی لەبــارەوەم دەزانــی ،لــە
کازم خانــەوە بیســتم.
“ئەرێ باوکت ڕاوکەر بوو؟”
“بەڵێ”.
“ئــەدی دایکــت؟ ئاخــر مــن هیــچ شــتێک لەبــارەی دایکتــەوە
١٧٤

خەتی بزماری
نازانــم”.
“بەخۆیشم نایزانم .من زۆر بچکۆالنە بووم کە ئەو مرد”.
لــە ڕاســتیدا ئــەو ،تافــی منداڵــی ،کیژوکاڵــی و ســاڵەکانی
بەراییــی مێردکردنــی کڵــۆم و گیرابــوو“ .هیــچ نازانــم ”.ئیــدی بــەم
وەاڵمــە چەقــی دەبەســت.
منیــش پرســیاری دیکــەم نەکــردن .بــەاڵم ئێســتا ،کــە لــەو
پۆلــدەرەدا دەژیــم ،بەســەر بەربەســتەکانی ڕاگــری ئــاوی
دەریــا پیاســە دەکــەم ،زۆر جــار ئــەو پرســیارانەم لــێ ســەر
هەڵدەدەنــەوە.
مــن نامــەوێ هــەر بــە ڕابــردووی خۆمــدا بگیرســێم ،بــەاڵم خــۆ
ئەگــەر بەخــۆت نەتوانــی ڕابــردوو ،پاشــخانی خــۆت ڕیزبەنــدی
بکــەی ،بەئاســتەم دەتوانــی لــە ژینگەیەکــی نوێــدا هەڵبکــەی.
بۆیــە مــن بــە ناخــی ڕۆژژمێــری باوکمــدا شــۆڕ بوومــەوە،
چونکــە ئــەوەی ئــەو نووســیبووی ،مێــژووی منیــش بــوو .کەواتــە
ئەگــەر توانیــم هەنــدێ ســەرەداو لــە نووســینەکە هەڵبکڕێنــم و بــە
زمانــی هۆڵەنــدی ڕێکــی بخەمــەوە ،ئــەوا ئاســانتر دەتوانــم لەنێــو
ئــەو ژینگــە نوێیەمــدا درێــژە بــە ژیــان بــدەم.
دوێنــێ لــە کاتــی پیاســەکردنەکەمدا بیــرم لــە یەکــەم
چاوپێکەوتنــی نێــوان کازم خــان و تینــا کــردەوە .لــەو دیمەنــە
کۆپلەیەشــدا ،کــە تینــا لــە ســەربانەکەدا بەفــری دەماڵــی و کازم
خانیــش بــە ســواری ئەســپەکەی لــە ڕێــگادا بــوو بــەرەو ماڵــی
ڕاوکەرەکــە دەڕۆیــی تــا لەگەڵیــدا تریــاک بکێشــێ.
هەنووکــە گومــان لــە ڕاســتیی چیرۆکەکــە دەکــەم .لەوانەیــە
کازم خــان ئــەو چیرۆکــەی هەڵبەســتبێ ،چونکــە مــن هیــچ شــتێک
لــەو تینایــەی باســی کردبــوو ،لــە دایکمــدا نەدۆزییــەوە.
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ڕەنــگ بــێ ئــەو هەنــدێ خــوێ و بــۆی 1بــە دیدارەکــەی
لەگــەڵ تینــادا کردبــێ و ئیــدی ئــەو ژنــەی لەنێــو خەونیــدا بــوو،
دۆزیبێتیــەوە.
بەدڵنیایییــەوە تینــا بــە کەســایەتییە بەهێزەکــەی ،دایکێکی باش
بــوو ،بــەاڵم لێبڕاوانــەش ئــەو تینایــە نەبــوو ،کــە لــە ســەربانەکەدا
بەفــری دەماڵی.
تەنانــەت هەنــدێ جــار نەیدەتوانــی چیــدی لەگــەڵ ئاغــا
ئەکبــەردا هەڵبــکا .ئــەو بــارەی لەســەر شــانەکانی بــوو ئەوەنــدە
گــەورە و قــورس بــوو ،لەژێریــدا زەبــوون ببــوو .مــن وێنایەکــی
ڕوونــی ئــەوێ ڕۆژێــم لەالیــە.
کازم خــان هاتــە ماڵمــان و تینــاش دەگریــا“ ،مــن چیدیکــە
بەرگــە ناگــرم .لەگــەڵ ئــەو پیــاوەدا چیدیکــە ناتوانــم هەڵبکــەم”.
پاشــان بەخــۆی لــە ســەری خــۆی دەدا .ئەوەنــدە لــە ســەری
خــۆی دەدا تــا بێهــۆش دەکــەوت.
کازم خانیش بە قۆڵەکانی دەیگرت و دەیبردەوە سەرجێ.
“کتێبە پیرۆزەکە ”.کازم خان بەنەرمییەکەوە وای دەگوت.
منیــش یەکســەر کتێبەکــەم لــە دەالقەکــە دەر دەهێنــا و
ڕادەســتم دەکــرد .ئەویــش لــە بــەردەم تینــادا کەوتــە ســەر چــۆک
و بەنەرمــی دەیخوێنــدەوە:

“اقــرا باســم ربــک الــذي خلــق .خلــق االنســان مــن علــق .اقــرا
و ربــک االکــرم .اللــذي علــم بالقلــم”....

مــن بەســەر بەربەســتەکەی دەریــا پیاســەم دەکــرد و هێشــتا
 1خــوێ و بــۆ بەشــتێکدا کــردن :بــۆ خۆشــکردن و بەتامخســتن ،هەندێــک
زێدەڕۆییــی پێوەکــردن.
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شــتی ئــەو ســەردەمم بەبیــر خــۆم دەهێنایــەوە.
ئاخــر ئــەوێ ڕۆژێ ،گالیســکەیەکی بــار هاتــە بەرماڵمــان.
باوکــم ڕێشــمەی واڵخــی ڕاکێشــەری عارەبانەکــەی بــە دەســتەوە
گرتبــوو .ئــەو لــە حەوشــەی ماڵــەوە هاتــە ژوور ،هیچــی بــە تینــا
نەگــوت ،بــەاڵم ئاماژەیەکــی بــۆ مــن کــرد“ ،دەی وەرە! تــۆ دەبــێ
یارمەتیــم بــدەی!”
ئــەو ،ســەری ئەســپەکەی بــەر دا و منیــش بردمــە تەویلەکــە.
هــەر بەخــۆی گالیســکەکەی بــردە بەردەرگــەی خــوارێ و هەمــوو
ئێوارەکــە هــەر پێــوەی ســەرقاڵ بــوو .تینــاش نائاســوودە بــوو،
دەیزانــی شــتێک ڕوو دەدا ،شــتێک لەوانــەی بــەری پــێ نەدەگیــرا.
تینا بانگی کردم“ ،ئەرێ بابت چی دەکا؟”
“نازانم چی دەکا .ئەو دەرگای لەسەر خۆ داخستووە”.
ئەو تا نیوەی شەو هەر لە ژوورە پاشخانەکەدا مایەوە.
بــۆ بەیانیــش زوو گوێــم لــە دەنگەدەنــگ بــوو ،دەنگــی شــەڕ و
دەمەقاڵــی لەنێــو ژوورەوە.
تینــا وا بانگــی دەکــرد“ ،ئــەرێ بــۆ خاتــری خــوا ئــەوە خەریکــی
چیت؟”
منیــش هــەر خێــرا لەنێــو پێخەفەکــەم هەڵســام و لــە پەنجــەرە
ســەیرم کرد .باوکم مافوورەکان ،پەتۆکان ،مەنجەڵ و ســوراحی
و قاپوقاچاخــی لەنێــو گالیســکەکەدا بــار کردبــوو ،خەریــک بــوو
دەچــوو خوشکەکانیشــم لــە خــەو بەئــاگا بێنــی.
“ئیســماعیل ،یارمەتــی! بــڕۆ بانگــی بکــە ”...تینــا وا هــاواری
کــرد.
منیــش بەپەلــە چوومــە خــوارێ ،بــە پێــی خاوســی بــەرەو
دەرەوە ڕام کــرد ،بــەرەو ماڵــی کازم خــان هــەر هــاوارم دەکــرد،
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“دەی خاڵــە ،خێراکــە .باوکــم شــێت بــووە”.
لــە پۆلدەرەکــەدا گوێــم لــە دەنگــی تونــدی ســمی ئەســپەکەی کازم
خــان دەبــێ ،کــە چــۆن بەســەر بەردەکانــی حەوشــەی ماڵەکەمــان
کەوت.
“ئەکبەر لەکوێیە؟” هەر لە دوورەوەڕا وا بانگی کرد.
باوکــم خوشــکەکانمی لەســەر گالیســکەکەدا دانابــوون ،لەبــەر
ئەوەی هێشــتا هەر خەواڵوو بوون ،پەتۆیەکی بەســەردا دابوون.
کازم خانیــش خێــرا لــە ئەســپەکەی دابــەزی بــە داردەســتەکەی
دەســتی ئامــاژەی بــۆ باوکــم کــرد“ ،دەی وەرە ئێــرە!”
ئەویش هەر الی گالیسکەکە وەستا.
“ئەوە خەریکی چیت؟”
ئەو خۆی لە گوورە نەبرد.
“چی لە مێشکتدایە؟”
“بەرەو شار ”،باوکم بە ئاماژەوە.
“ئایا شتەکەت لەگەڵ تینادا باس کردووە؟”
هیچ وەاڵمی نەبوو.
“باشە بۆچی لەگەڵیدا باست نەکردووە؟”
هیچ وەاڵم نەبوو.
کازم خــان ئامــاژەی بــە کەلوپەلــی نێــو گالیســکەکە کــرد،
“دەی دایــان بەزێنــەوە ،هەموویــان داگــرە!”
تیناش منی بردە ژوورەوە بۆ ئەوەی تەماشایان نەکەم.
“تــۆ ،ئاخــر تــۆ چــوار منداڵــت هــەن!” گوێــم لــە کازم خــان
بــوو ،بەتووڕەیــی وای پــێ دەگــوت“ .بــەاڵم هێشــتا تــۆ هــەر کاری
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گەوجانــە دەکــەی! دەی هەمــوو شــتێک بگێــرەوە شــوێنی خــۆی!
ئــەو گالیســکەیەش لــەوێ ال ببــە!”
مــن پێــم وا بــوو ،ئیــدی ئــەو مافــوورەکان و پەتــۆ و جلــەکان
هەڵدەگــرێ و دەیانهێنێتــەوە ژوور ،بــەاڵم خــۆ ئــەو وای نەکــرد.
“دەی هەمــوو شــتێک بگەڕێنــەوە شــوێنی خــۆی ،ئــەوە نییــە
وا پێــت دەڵێــم!”
مــن لەپشــتی پــەردەوە ســەیرم دەکــرد .ئەکبــەر ئامــاژەی وای
کــرد ،کــە ئــەو هــەر دەبــێ بچێتــە شــار و کەلوپەلەکانیــش لــە
گالیســکەکە داناگــرێ.
کازم خانیــش دەستەوەســتان لەبەرانبــەر گالیســکەکە
وەســتابوو .ئــەو داردەســتەکەی خســتە بنهەنــگڵ و بــەرەو
ئەســپەکەی ڕۆیشــت .لغــاوی ئەســپەکەی گــرت و ئەســپەکەی
بــەدوای خۆیــدا بــەرەو دەرگاکــە ڕاکێشــا.
“وا کازم خان دەڕوا ”.من وام بە تینا گوت.
تیناش پەنجەرەکەی ال دا و خەمبار دیاربوو.
کازم خــان کەمێکــی دیکــەش بــە ســەری نزمــەوە لەکــن
دەرگاکــەوە وەســتا .ئینجــا وەر ســووڕایەوە و بانگــی کــرد،
“ئیســماعیل!”
منیش بەرەو الی ئەو غارم دا.
“ئــەوە ئەســپەکە!” ئــەو وای پــێ گوتــم“ .دەی بیبــە تەویلەکــە.
مــن پیــر بــووم ،باوکــت گوێــم لــێ ناگــرێ ،ئــەو لــە دەســت مــن
دەر چــووە”.
منیش ئەسپەکەم بردە تەویلەکە و خێراش گەڕامەوە.
“گــوێ بگــرە ،باوکــت دەیــەوێ بچێتــە شــار منیــش ناتوانــم
ڕێــی لــێ بگــرم .مــن دەچمــە الی دایکــت ،تــۆش ئــاگات لــە باوکــت
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بــێ”.
کازم خــان بانگــی کــرد“ ،تینــا ،ئــەرێ پیاڵــە چایەکــت بــۆ مــن
هەیــە؟” ئیــدی ئــەو وەژوور ماڵــێ کــەوت.
“ئەکبــەر هەرچۆنێــک بــێ ،دەیــەوێ بــار بــکا ”،مــن گوێــم لــێ
بــوو وای بــە دایکــم گــوت“ .تــۆش نابــێ وا الواز بی .خۆ ناشــکرێ
هەمــوو جــارێ هــەر بگــری و هــاوار بکــەی و بــە ســەری خۆتــدا
بکێشــی .دەی پیاڵــە چایەکــم بــۆ تــێ بکــە ،گــەرووم وشــک بــووە.
ئیســماعیل ،بــڕۆ بانگــی باوکــت بکــە!”
کازم خــان دانیشــت .تینــاش پیاڵــە چایەکــی بــۆ تــێ کــرد.
منیــش باوکــم هێنــا و لەتەنیشــت ئەویشــەوە ڕاوەســتام.
“دەی لێــی بپرســە بۆچــی دەیــەوێ لــە شــار بژیــێ؟” کازم
خــان وای بــە مــن گــوت.
“مــن ...ئەکبــەر ”،ئــەو بەئامــاژە“ ،مــن دەمــەوێ بچمــە ...ئــەو
شــوێنەی کــە ترومبێلــی لێــن و”...
“ترومبێــل ”،کازم خــان بەتووڕەیییــەوە وا بانگــی کــرد.
“ترومبێــل جادوویــان لــێ کــردووە”.
“هەروەهــا قوتابخانــەش ”،باوکــم بەئامــاژە“ ،قوتابخانەیــەک
بــۆ ئیســماعیل .بــۆ کچەکانیــش .کیژەکانیــش دەبــێ بچنــە
قوتابخانــە”.
“قوتابخانــە؟” کازم خــان سەرســامانە وەاڵمــی دایــەوە .ئاخــر
ئــەو ،ئــەو وەاڵمــەی چــاوەڕێ نەدەکــرد“ .ترومبێــل ،قوتابخانــە .تۆ
دەتــەوێ ئــەوان بچنــە قوتابخانــە؟ بچنــە شــار؟ پیاوێکــی کــەڕە
بــە خــۆی و چــوار منــداڵ لــە شــارێکی نامــۆ لەنــاو ئــەو هەمــوو
ترومبێالنــەدا؟”
“مــن کــەڕەم ”،باوکــم بەئامــاژە“ ،بــەاڵم خــۆ ئیســماعیل وا
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نییــە .کیژەکانیــش کــەڕە نیــن .هەروەهــا تینــاش کــەڕە نییــە”.
کازم خان بێدەنگ بوو.
“گوێــت لێیــە؟” ئــەو وای بــە تینــا گــوت“ .خــۆ نابــێ یەکســەر
بــۆ ماڵــی مــن غــار بــدەی .پیاوەکــەت دەیــەوێ منداڵەکانــی بنێرێتــە
قوتابخانــە .دەی خــۆت وا کڵــۆڵ نیشــان مــەدە .پشــتت ڕاســت
بکــەوە! بــڕۆ لەپاڵــی بوەســتە! بــا ئــەو کــەڕە بــێ ،بــەاڵم خــۆ
گەمــژە نییــە ،ئــەو بیــر دەکاتــەوە .دەی پیاڵــە چایەکــی دیکــەم
بــدەرێ ،ئاخــر ئەمەیــان ســارد بۆتــەوە”.
ئینجــا ڕووی لــە مــن کــرد“ ،دەی لێــی بپرســە ،ئاخــۆ لــەوێ
شــتێکی ڕێــک خســتووە”.
“خانــوو نــا ،بــەاڵم ژوورێــک ”،ئەویــش بەئامــاژە وا وەاڵمــی
دایــەوە.
“دەی لێــی بپرســە ئاخــۆ لــە شــاردا چــی دەکا .پێــی بڵــێ کــە
شــار شــتێکی دیکەیــە ،لــەوێ ئەکبــەر کــەس ناناســێ ،لــەوێ
ئاســان نییــە هــەر وا لــە هەمــوو شــوێنێک بەخێــری بێنــن .ئــەو
لێــرە لەنێــو شــاخەکاندا ئاغــا ئەکبــەری جادووبــازە ،لــەوێ لــە
شــار وا نییــە ،ئــەو کەڕوالڵێکــی مافوورپینەکــەرە .دەبــێ ئــەم شــتە
بزانــێ ،ئەمــەی بــاش بــۆی ڕوون بکــەرەوە”.
منیش وام پێ گوتەوە ،شتەکەم بۆ ڕوون کردەوە.
“باشە دەبینین ”.باوکم وای گوت.
“چاکــە .مــن هیچــی دیکــە دژی نیــم .ســەفەرێکی خــۆش .بــەاڵم
پێشــی بڵــێ ”،کازم خــان لــە کۆتاییــدا گوتــی“ ،مــن پێویســتم بــە
چایــەی دیکــە نییــە .تینــا مــن دەڕۆم”.
منیــش تــا الی دارکاژەکــە لەگەڵــی ڕۆیشــتم ،ئــەو بــێ ئــەوەی
چــاوم لــێ بــکا قســەی بــۆ کــردم .کتومتیــش لەبیــرم نەمــاوە
١٨١

قادر عەبدولاڵ
ئاخــۆ ئــەوێ دەمــێ چــی پــێ گوتــم ،بــەاڵم ئــەم کۆپلەیــەم هــەر
لەبــەرە ،مــن بــەدوای کازم خانــدا ڕۆیشــتم ،ڕوخسارەکەشــم
نەدەبینــی ،تەنهــا دەســتەکانی کــە لــە پشــتەوەی گرتبــوون .ئــەو
داردەستەشــم بینــی کــە تونــد گرتبــووی .ئینجــا ڕۆژ هەڵهــات
و بەســەر تۆقەڵــی دارەکــە کــەوت و شــانەکانی کــەوت .لــەو
کاتــەدا خــۆی ســووڕاندەوە ،دەســتی درێــژ کــرد و گوتــی“ ،دەی
کوڕەکــەم گەشــتێکی خــۆش”.
باقــی کۆپلەکــەم لەبیــر چۆتــەوە .ئینجــا گالیکســەکە جــوواڵ
و منیــش لەتەنیشــت باوکــم ســوار ببــووم .تینــا لــە پشــتەوە
بەخەمبــاری دانیشــتبوو ،ئــەو خوشــکە بچکۆالنەکەمــی لــە
کۆشــێدا 1بــوو ،ســێرەی لــە دوور گرتبــوو .هــەردوو خوشــکەکانی
دیکەشــم بــەو گەشــتە چاوەڕواننەکــراوە دڵخــۆش بــوون و کــە
گالیســکەکە لــە پێچــە تیژەکانــی چیــا ســەختەکەدا دەســووڕایەوە
هــەر حیلکــەی پێکەنینیــان بــوو.
مــن خەمــی تینــام بــوو ،دەترســام لەپڕێکــەوە دەســت بــە گریــان
بکاتــەوە .ئاخــر مــن چیدیکــە کــوڕی باوکــی خــۆم نەبــووم ،بەڵکــو
وێــڕای تەمەنەکەشــم ببوومــە ســەرداری ماڵــێ .کازم خــان وای
پــێ گوتبــووم .مــن دەبووایــە ئــاگام لــە تینا و کیژەکانیــش ببووایە.
ئــەوەش یەکەمیــن جــار بــوو ،باوکم بەتەواوی بەرپرســارێتیی
خێزانەکــە بگرێتــە ئەســتۆی خــۆی .ئیــدی ئێمــە دەبووایــە
پشــت بــە خۆمــان ببەســتین و منیــش هەســتم بــە قورســاییی
بەرپرســیارێتیی سەرشــانم کــرد و هەســتم کــرد دەســتم لــە
 1کۆش :ئامێز ،باوەش.

١٨٢

خەتی بزماری
هەوکــم 1نــراوە .مــن دەترســام ،بــەاڵم خــۆ نەشــدەبووایە کــەس
ئــەو ترســەم لــە چاوانــدا ببینــێ.
دوای لێخوڕێنێکی ســێ ســەعاتی ،ئێمە وردەوردە شــاخەکان،
ڕێوییــەکان ،بزنەکێوییــەکان و گوڵەمێالقــە ســوورەکانمان
لەپشــتی خۆمــان جــێ دەهێــا و تــا دەهــات بــەرەو تەختایــی
دەڕۆیشــتین ،بــەو ڕێگایــەدا دەڕۆیشــتین ،کــە پــاس و ترومبێلــی
باربــەری بەســەردا تێدەپەڕیــن.
هێشــتا قاوەڵتیــی بەیانیمــان نەکردبــوو ،پێنەدەچــوو نانــی
نیوەڕۆشــمان دەســت بکــەوێ.
“دەی لــە شــوێنێك ڕاگــرە ”،مــن بەئامــاژە پێــم گــوت.
“پێویســتە شــتێک بخۆیــن”.
هەمــوو مــاوەی ڕێــگای گەشــتەکە قســەم لەگــەڵ باوکــم
نەکردبــوو ،ســەیری نێوچــاوی یەکیشــمان نەکردبــوو .مــن
نەمدەزانــی ئاخــۆ هێشــتا لێــی تــووڕەم یــان نــا .نەخێــر ،مــن لێــی
تــووڕە نەبــووم ،چونکــە خــۆ مــن ،خــۆم بــە کەســکێکی زیاتــر
لــە باوکــم دانەدەنــا .نازانــم چۆنــی ڕوون بکەمــەوە ،ئــەرێ مــن
ئــەو بــووم ،یــان ئــەو مــن بــوو ،ئێمــە هەردووکمــان یــەک کــەس
بوویــن .نەدەکــرا مــن لێــی تــووڕە بــم .ئەگــەر مــن تــووڕە بووبــام،
ئــەوا لــەو نەبــوو ،بەڵکــو لــە خــۆم بــوو ،چونکــە باوکــم و مــن
خەریکــی هەمــان ســەرچڵی بوویــن .ئێمــە نەماندەزانــی ئاخــۆ لــە
شــار چــۆن بەســەر دەبەیــن و دەمێنینــەوە ،بــەاڵم دەمانەویســت
هەوڵێــک بدەیــن .شــارەکە ئێمــەی بانــگ کردبــوو ،ئێمــەش نەدەکرا
بڵێیــن نەخێــر نایەیــن.
ئیــدی ئــەو گالیســکەکەی وەســتاند ،لێــی دابەزیــن تــا هەنــدێ
 1هەوک :قوڕگ ،گەروو.

١٨٣

قادر عەبدولاڵ
پشــوو بدەیــن.
“دەی وا خەمبارانــە ڕامەمێنــە ”،بەئامــاژە وام پــێ گــوت“ .بــڕۆ
قســە لەگــەڵ تینــا بکــە ،دەنــا دیســان شــێت دەبێتــەوە”.
1
ئیــدی دۆخەکــە فشــاری بــۆ هێنــا .ئــەو لەنێــو بوخچــەکان
نــان و پەنیــری دەر هێنــا و دایــە دەســت تینــا .پاشــان دەســتێکی
بەســەر خوشــکەکەمدا هێنــا کــە لــە کۆشــی دایکیــدا بــوو .بینیــم
دەســتی گەیشــتە ســینگ و مەمکــی تینــاش.
ئینجــا ســوار بووینــەوە درێژەمــان بــە ڕۆیشــتنەکە دا.
ســەعاتێکی دیکــە گەیشــتینە قــەراغ شــارەکە .بــە پێچەوانــەی
ڕەچاوکردنــی مــن ،لــەوێ نــە ترومبێــل هەبــوو نــە قوتابخانــەش.
لــەوێ لــە دوورەوە ســێ ئەپارتمــان هەبــوون .بابــم بــەرەو ئــەوێ
لێــی خــوڕی و لەبەرانبــەر هــەرە ناشــیرینەکەیان ڕاوەســتا.
پێدەچــوو هیــچ ژوورێکمــان لــە شــارەکەدا چەنــگ نەکەوتبــێ،
ئیــدی دەبووایــە لــە مەیدانــی پیشەســازیی قەراغــی شــارەکەدا
بژیابایــن.
هێشــتاش ئــەوێ مایــەی وروژان بــوو ،چونکــە ئێمــە پێشــتر
هەرگیــز خانوویەكــی چــوار نهۆمیمــان نەبینیبــوو.
ئیمــە کەلوپەلەکانمــان هەڵگــرت و بردمانــە هۆدەیەکــی گــەورە
لــە بەرزتریــن نهۆمــی خانووەکــەدا بــوو ،عەمبارێکــی تاریکیشــی
هەبــوو .لــە پەنجەرەکانــەوە شــاخەکانیت دەبینــی ،شــاخی
زافەرانیــش کــە دوندەکــەی لەنێــو شــاخەکاندا ملــی هەڵکشــابوو.
لــە دەستەڕاستیشــەوە دەبووایــە شــارەکەی لێبــا ،بــەاڵم خــۆ
تێبینیــی هیچشــت نەدەکــرد.
 1بوخچــە :پارچەقوماشــێک کەلوپەلــی لەنێــو دەکــرێ و پاشــان هەرچــوار
الی بــۆ یــەک دەهێنرێتــەوە و دەبەســترێ وەک کیســە ،گوێنــی لــێ دێ.

١٨٤

خەتی بزماری
تینــاش مافوورەکــەی لێــک کــردەوە و هیربــاری 1ناندنینــی لــە
کۆگاکــە ئاخنــی .ئینجــا چــوو شــتێک لــێ بنــێ و بیــری لــێ بکاتەوە.
ســووپێکی بــۆ دروســت کردیــن ،خواردنــی نەریتییانیــەی گونــدی
زافەران.
“ئێمــە دەیبینیــن ”،تینــا وای گــوت و دەفرێکــی ســووپی لەپێــش
دانــام .هەمــوو ڕۆژەکــەش قولماتــی لــەدەم نەهاتبووە دەر.
بەم ڕستۆکەیە لە شارەکەدا ژیانمان دەستی پێ کرد.
بۆ بەیانیی زوو ،باوکم لە ماڵ دەر چوو ،چووە ســەر ئیشــەکەی
خۆی .مافوورفرۆشێک لە بازاڕ کارێکی بۆ دۆزیبووەوە.
“چ جــۆرە کارێــک؟” مــن وام لــێ پرســی (لــە ڕاســتیدا تینــا
دەیەویســت بزانــێ).
“هێشــتا نازانــم .ئــەوێ دوکانێکــی گەورەیــە .ســەردارەکە زۆر
دەوڵەمەنــدە .گالیسکەکەشــم هــەر لــەو وەر گرتبــوو .مــن دەڕۆم،
نازانــم ...لەوانەیــە ژمــارە لــە مافــوورەکان بــدرووم”.
“ژمارەلێدرووین ”،تینا بە هەناسە هەڵکێشانەوە وای گوت.
“بۆچی ژمارەی لێ دەدروون؟” منیش بەئاماژە لێم پرسی.
“نایزانــم .لــەوێ لــە دوکانەکــەدا خەڵکێکــی زۆر ژمــارە لــە
مافــوورەکان دەدروون .پاشــان مافــوورەکان لــە ترومبێلــەکان
بــار دەکــەن و بــە قیتــار دەیانگوازنــەوە .قیتاریــش دەیانبــا ...مــن
نایزانــم ...بــۆ دوور ...زۆر دوور”.
“ئــای خوایــە ،تکایــە لەبــن باڵــی خۆتمــان بگــرە ”،تینــا وای
گــوت“ .ئاغــا ئەکبــەر ،جادووگەرەکــە بۆتــە ژمــارەدروو ”.ئیــدی
چــووە کۆگاکــە و دەرگای لەســەر خــۆی گاڵــە دا.
 1هیربار :قاپوقاچاخ.
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قادر عەبدولاڵ
هەفتەیــەک دواتــر ،مــن چوومــە قوتابخانــە ،ئــەم کارەش
هاوکارێکــی باوکــم ڕێکــی خســتبوو .قوتابخانەکــەش پێنج-شــەش
کیلۆمەتــر لێمــان دوور بــوو ،لــە دیوەکــەی دیکــەی شــارەکە بــوو.
لەبــەر ئــەوەی پاســی بــۆ نەدەچــوو ،دەبووایــە وەکــو باقیــی
منــدااڵن بــە پــێ بیکوتمــەوە.
کاتێکیــش قوتابخانــە تــەواو دەبــوو ،دەگەڕامــە مــاڵ ،چونکــە
خەمــی تینــام بــوو .ئاخــر کازم خــان گوتــی؛ دەبــێ چاودێــری تینــا
بکــەم .مــن دەمزانــی ،دەعبایــەک ،گورگێــک چۆتــە کەوڵیــەوە.
دوای نیوەڕۆیەکیــان کــە لــە قوتابخانــە گەڕامــەوە ،بینیــم
خوشــکەکانم هــەر لەگــەڵ یــەک وازی دەکــەن .تینــا لــەوێ نەبــوو.
نەمزانــی بۆچــی لــەوێ نییــە ،بــەاڵم دەمودەســت هەســتم کــرد
گورگێــک لــە ماڵەکەمانــدا هەیــە.
“تینا لەکوێیە؟” وام لێ پرسین.
ئەوانیــش نەیاندەزانــی .دەرگای عەمبارەکــەم کــردەوە و لــە
تاریکییەکــە لێــم ڕوانــی ،تینــا لــەوێ دیــار نەبــوو .بەپەلــە غــارم
دایــە الی دراوســێکان.
“ساڵو ،ئەرێ تینا لەالی ئێوەیە؟”
نەخێــر ،لەوێــش نەبــوو ،ئاخــر خــۆ هاموشــۆی زۆری لەگــەڵ
دراوســێکان پەیــدا نەکردبــوو .خێــرا گەڕامــەوە و دیســان
چوومــەوە ژووری کــۆگا تاریکەکــە .لــەوێ لەبــەر تاریکییەکــە
وەســتام ســەیرم کــرد ،بــەاڵم لــە هیــچ شــوێنێک نەمدۆزیــەوە.
گوێــم هەڵخســتن ،شــتێکم بەرگــوێ کــەوت ،دەنگــی ئــەو بــوو.
بــەاڵم خــۆ ئــەوەی گوێــم لــێ بــوو تینــا نەبــوو .مــن چــاوم
لــە چــاوی تروســکاییی گورگێــک لــە ســووچێکی کۆگاکــە کــرد.
خوایــە یارمەتیــم بــدە! مــن دەستەوەســتان بــووم .خــۆ ئەگــەر
١٨٦
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هێشــتا هــەر لــە گونــد بووایــن ،ئــەوا دەمودەســت بــە ســواری
ئەســپ غــارم دەدایــە الی کازم خــان“ ،دەی خێرا وەرە! گورگەکە
گەڕایــەوە”.
بــەاڵم خــۆ ئێمــە لــە دێ نەبوویــن ،لێــرە کازم خانــی لــێ نییــە.
هەنگاوێــک بــۆ دواوە گەڕامــەوە ،هــەر وەک جــاری پێشــوو ،کازم
خــان چــی کــرد ،منیــش هەمــان ڕەفتــارم دووبــارە کــردەوە.
بەنەرمــی بانگــم کــرد“ ،قورئانەکــەم بــۆ بێنــن!” خوشــکەکەم
دەســتبەجێ کتێبەکــەی لــە دەلالقەکــە هێنــا و دایــە دەســتم.
لــە دەرگــەی کۆگاکــە کەوتمــە ســەرئەژنۆ و ڕووم لــە دەعباکە
کــرد ،بەرگــی کتێبەکــەم مــاچ کرد ،چاوەکانم نوقاندن و الپەڕەکەم
لێــک کــردەوە .ئینجا کەوتمە خوێندنەوەی ســورەتەکە:
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سوێند دەخۆم ،من سوێند بە شەو دەخۆم
بەو ساتەی کە شەو باوەشی بۆ ئەستێرەکە دەکاتەوە
ئەو ئەستێرە زۆر دوورە کە بەهێواشی هەڵدێ.
مــن ســوێند دەخــۆم ،ســوێند بــە ڕۆژ دەخــۆم ،بــە شــەبەنگی
ڕۆژ،
بەو ساتەی کە ڕۆژە ونبووەکە دەگەڕێتەوە.
من سوێند دەخۆم ،سوێند دەخۆم کە جێت ناهێڵم،
کە من دەستت توند دەگرم.
مــن دەمخوێنــدەوە و بەنەرمیــش هەنگاوێکــم بــۆ پێشــەوە
هەڵێنــا .بــەدەم ئایەتخوێندنــەوە هەنگاوێکــی دیکەشــم بــۆ پێشــەوە
هەڵێنــا .لەگــەڵ خوێندنەوەکــەدا دەســتم بــۆی درێــژ کــرد و
لــەو کاتــەی هێشــتا هــەر دەمخوێنــدەوە ،بینیــم تیشــکی چــاوە
گورگییەکانــی دامرکایــەوە .لەســەر خوێندنــەوە بــەردەوام بــووم،
ئەوســا بینیــم دەســتی تینــا لــە تاریکییەکــەدا بــەدوای دەســتی
منــدا دەگــەڕێ“ .دەی تینــا وەرە!” وام چرپانــد“ .بــا بچیــن نــان
بخۆیــن ”.لــە کۆتاییــدا بەزەحمــەت لەگەڵــم هــات و چووینــە
ژووری دانیشــتنەکە.
مــن لەپشــت پەنجــەرەوە تەماشــای دەرەوە دەکــەم ،دەبینــم
کــە گورگەکــە لــە پۆلــدەرە هۆڵەندییەکــەدا بەســەر بەرزاییــی
بەربەســتی دەریاکــە تێــی تەقانــدووە.
دەی تــا ئــەو کاتــەی ئــەو ڕێگاکــەی بــەرەو تینــا نادۆزێتــەوە،
لێــی بگــەڕێ بــا بــڕوا ،بــا لــە بەرچــاوان ون بــێ ،بــا لــە زەوییــە
نوێکــەدا بــزر ببــێ.
١٨٨

ژنێک بە شەپقەیەکەوە
خۆ ئەوە پاس و قوتابخانە نەبوون،
ئەکبەریان سەرسام کردبوو،
بەڵکو شتێکی دیکە بوو.
دیســان لــە ژووری هەورەبانەکــە دانیشــتم ،گەرمیــش بــوو،
ئەوەنــدە گــەرم بــوو خەریــک بــوو زیاتــر بەرگــە نەگــرم.
خوێندمــەوە ،یــان نەخێــر ،خــۆ ناکــرێ شــتەکە نــاوی خوێندنەوەی
لــێ بنێــی ،بــە قەڵــەم دارێکــەوە لەگــەڵ وشــەکان ،لەگــەڵ
ڕســتۆکەکانی نووســینی خەتــە بزمارییەکــە ڕۆیشــتم .پاشــان
وەک ئــەوەی لێیــان تێبگــەم خســتمە نێــو کۆمپیوتەرەکەمــەوە.
ئەمــەش کردەیەکــی قــورس بــوو ،چونکــە دەبووایــە چیرۆکەکــەم
لەســەر بیرۆکــە نەخوێنــدراو و ناڕوونەکانــی یەکێکــی دیکــە ڕۆ
بنێــم .زۆر جــار ماوەیەکــی ئەوەنــدە درێــژ خۆمــم پێــوە مانــدوو
دەکــرد ،تــا سەرئێشــە دەیگرتــم و چیدیکــەم پــێ نەدەکــرا.
هەورەبانەکــە ژووری لێخوێندنــی مــن بــوو ،بــە کــردەوەش
هەمــوو ڕۆژەکــە هــەر لــەوێ بــووم .کیژۆڵەکــەم دەچــووە
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قوتابخانــە و ژنەکەشــم لــە شــاری لەیالســتاد 1کاری دەکــرد .خــۆ
ئەگــەر لــە ماڵیــش بووایــە ،بــۆ نیــوەی ڕۆژێــک دەچوومــە دەرســی
خوێندنــی ئەدەبیاتــی هۆڵەنــدی لــە زانکــۆی ئوترێخــت.2
زۆر جــار ژانەســەرم هەبــوو ،چونکــە نەمدەزانــی چــۆن
لەگــەڵ چیرۆکەکــە بــۆ پێشــەوە بــڕۆم .یــەک-دوو جــار وام لــێ
هــات بوەســتم و چیدیکــە کاتــی خۆمــی پــێ نەکــوژم و وازی لــێ
بێنــم ،بــەاڵم لەدواییــدا هــەر لەســەری بــەردەوام بــووم.
گوێــم لــە منــدااڵن بــوو لــە گۆڕەپانی قوتابخانەکــەدا پێدەکەنین
و دەیانقیژانــد“ ،مەکــە ،وا مەکــە ”.منیــش چوومــە بەرپەنجــەرە.
مامۆســتاکە ئــاوی بــە قوتابییــەکان دادەکــرد ،ئەوانیــش بــەدەوری
خۆیــان ئاویــان پێــدا کــردەوە ،تەڕتــەڕ بــوو .ئیــدی غــاری دا،
پێدەکەنــی و پێاڵوەکانــی داکەنــدن .منداڵەکانیــش بەدواییــدا
غاریــان دا ،ئــەو هەڵدەهــات و پێدەکەنــی و بلوزەکەشــی داکەنــد.
کەشــەکە گــەرم داهاتبــوو ،هەمــووان لەبــن ســێبەری
ســەیوانەکانی بەرخــۆر و دارەکانــی باخەکــەدا دانیشــتبوون.
لــە هەمــوو الیەکــەوە هــەر کەرەڤانــە بــوون ،تومــەز ســەرەتای
پشــوو بــوو.
مــن ئەمســاڵ بــۆ پشــووی هاوینــە نەچوومــە هیــچ شــوێنێک.
پێــم باشــتر بــوو پشــووی هاوینــەم لەگــەڵ کتێبەکــەدا بەســەر
بــەرم ،بــەر لــەوەی وەرزی نوێــی خوێنــدن دەســت پــێ بکاتــەوە.
ئاخــر دەبووایــە چیرۆکەکــە وا لــێ بکــەم ،شــێوەیەک بەخۆیــەوە
بگــرێ .ژن و کیژەکــەم بەســەردان بــۆ یــەک-دوو هەفتــە چوونــە
1 Lelystad
2 Utrecht
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الی برادەرەکانیــان لــە ئاڵمــان.
هەرچەنــدە هیچکــەس لــەو گەرمایــەدا وا نــاکا ،لــێ مــن دەر
چوومــە دەر و هەندێــک بــە پــێ غــارم دا .دەی جــارێ واز لــە
کۆمپیوتــەر ،واز لــە ڕۆژژمێرەکــەی ئاغــا ئەکبــەر بێنــە.
مــن تونــد و خێــرا دەڕۆیشــتم ،لەبــەر چیرۆکەکــە هەڵدەهاتــم،
بــەاڵم لــە ڕاســتیدا بــۆی دەچــووم .مــن تونــد بەســەر ڕێچکەیەکــدا
دەڕۆیشــتم ،جــاری جــاران بندینــی دەریــا بــوو .پاشــان گەڕامــەوە
الی بەربەســتەکەی دەریــا .لــە دوورەوە بەلەمــی چارۆگــەدار
ڕاگیرابــوون ،تــا ئەوســەری بەربەســتەکە غــارم دا .دڵۆپە ئارەقەم
لــە پشتەســەر هاتنــە خــوار و ژانەسەرەکەشــم نەمــا .ئیــدی زانیــم
چیرۆکەکــەم چــۆن درێــژە پــێ بــدەم.
لەســەر قەنەفەکــە دانیشــتم و ســەیری هەواڵەکانــم کــرد.
شــازادە کالوس ،مێــردی شــاژنی هۆڵەنــدا ،لــە نماییشــێکی
ڕێکپۆشــیدا وتــاری دەدا .لەپــڕ و بــە شــێوەیەکی چاوەڕواننەکــراو
بۆینباخەکــەی خــۆی لەمــل داکەنــد و فڕێــی دا .کامێراکــەش ئــەو
گرتەیــەی بــە شــێوەیەکی هێــواش نیشــان دا .ســەرەتا بۆینباخەکــە
بــەرز بــووەوە و ســووڕا ،پاشــان بەهێواشــی کەوتــە ســەر
ناوکــەوی 1هۆڵەکــە.
شــازادە کالوس لەســەر هــەق بــوو ،ئاخــر ڕۆژگاری بۆینبــاخ
بەســەر چــووە .دەکــرێ لــە دۆاڵبــی جالنــدا بیبینــی .هەمیشــە
داشــکان هــەر هەیــە ،هەمیشــەش بــە نیــوەی نرخەکەی ،پاشــانیش
2
بــە نیــوی نیــوە ،لــە کۆتاییشــدا خــۆ دەتوانــی بــە یــەک خلــدن
 1ناوکەو :زەمینە ،ئەرزییەی خانوو.
 2خلدن پارەیەکی هۆڵەندی بەر لە هاتنەکایەی یۆرۆ بوو.

١٩١

قادر عەبدولاڵ
بۆینباخێکی ئاوریشمینی کەسکی جوان بکڕی.
یــەک-دوو مانــگ پێشــتر ،مــن یەکێکــم بــۆ ئاهەنگــی خوێنــدکاران
کــڕی ،بۆینباخەکــەم بەســت و چوومــە زانکــۆ .کاتێکیش گەیشــتمە
هۆڵەکــە ،دەســتم لەســەر گرێــی بۆینباخەکــەم دانــا و یەکســەر
چوومــە ئاودەســتێ .ئاخــر هەمــووان جلــی ئاســایییان لەبــەر بــوو،
هــەر بەتەنیــا تیشــێرت و کابۆیــەک ،مــن لەنێویانــدا تاقانــە بــووم
کــە قاتــم لەبــەردا بــوو ،بۆینباخیشــم لەمــل بەســتبوو.
ئــەوەش یەکەمیــن جــار بــوو ،وەک کەســێکی هــەراش (باڵــق)
بۆینبــاخ ببەســتم ،بــەاڵم بــۆ جــاری دووەم بــە دزییــەوە دام کەنــد
و خســتمە نێــو جانتاکــەم .یەکەمیــن جاریــش لــە تافــی منداڵیمــدا
بــوو ،لــەو کاتــەی تــازە ماڵمــان بــار کردبــوو ،بۆینباخــم بەســت.
بــۆ ئێوارەکــەی باوکــم بــە خــۆی و دوو بۆینبــاخ گەڕایــەوە
ماڵــێ .بۆینباخــە بچکۆلــە کەســکەکەیان بــۆ مــن و ســوورباوە
گەورەکەشــیان بــۆ خــۆی بــوو.
ئــەو هیــی منــی لەمل بەســتم و بەخۆشــی چــووە الی ئاوێنەکە
وەســتا ،تا هیی خۆیشــی ببەســتێ.
“ئــەرێ بۆچــی ئێمــە ئــەو بۆینباخانــە ببەســتین؟” بەئامــاژە
وام لــێ پرســی.
“دەمەوێ لەگەڵ خۆم بتبەمە شار”.
“باشە ،بۆچی بە بۆینباخەوە؟”
“لــە شــارەکەدا هەمــوو پیــاوان بۆینباخیــان بەســتووە”.
بەئامــاژە وا وەاڵمــی دامــەوە.
ئــەوکات تینــا لەمــاڵ نەبــوو ،ئــەو لەگــەڵ خوشــکەکەمدا
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چووبــووە ســەردانی خزمێــک ،کــە تــازە بــەرەو شــار بــاری
کردبــوو .خــۆی دەبووایــە تینــاش بــە پرســی بۆینباخەکانــی
نەزانیبایــە .ئاخــر هــەر لەســەر النکــەوە ئــەوەم بەگوێــدا درا ،کــە
نهێنییەکانــی باوکــم نەدرکێنــم.
بــە پــێ بــەرەو شــار ،بــەرەو ناوجەرگــی شــار ،یــا زیاتــر بڵــێ
بــەرەو جــادە پڕداروبارەکــە .بــەرەو شــەقامی کۆڕنیــش ،کــە
هەرگیــز پێشــتر گوێــم لــێ نەببــوو ،ڕۆیشــتین .ئــەوێ مەیدانێکــی
چوارگۆشــە بــوو ،گڵۆپــی ڕەنگینــی لــێ پێکرابــوو .لەوێــدا پیــاوان
پیاســەیان دەکــرد .هەروەهــا ژنانیــش ،بــەاڵم بەبــێ چارشــێو.
هەمــوو شــتێک لــەوێ جیــاواز بــوو ،پیــاوەکان ،ترومبێلــەکان،
کــوڕوکاڵ ،کــە بارســتەڕۆژنامەیەکیان لــە بنهەنگڵــدا بــوو هــەر
هاواریــان دەکــرد“ ،دواییــن هــەواڵ .تازەتریــن و دواهەمیــن
هــەواڵ”.
پیــاوان لــەالی گرامافۆنــەکان دەوەســتان ،کــە قەوانیــان
دەفرۆشــتن ،لــەوێ لــە هەمــوو الیەکــەوە گوێــت لــە دەنگــی
ئەفســووناوی خاتوونــە گۆرانیبێــژە فارســەکە دەبــوو.
تــۆ بڵێــی ئــەو خانمــە گۆرانیبێــژە کــێ بووبــێ؟ ئــەرێ کامــە
گۆرانــی لــەم ئێوارەیــەدا لەســەر قەوانەکــە لــێ درابــێ؟ دەقــی
گۆرانییەکــەم ئێســتا لەبیــر نەمــاوە ،بــە داخــەوەش هاوواڵتێکــی
خــۆم لێــرە شــک نابــەم ،تــا لێــی بپرســم .مــن چاوەکانــم نوقانــدن
و گوێکانیشــم ســووک کــردن .نەخێــر ،گوێــم لــە هیــچ دەقێــک نییە.
هیــچ وشــەیەکم بەبیــردا نایــەت .بەڵــێ ئاوازێکــی کــۆن ،بــارادام،
بــارادام ،بــارادم ،بــارادام ...کــە ئــەم گۆرانییــەی لەگەڵــدا دێ:
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بە راهی دیدم برگ خزان
افتادە از بیداد زمان
ای برگ پایزە
از من تو چرا بگزیری
لەسەر ڕێگا گەاڵیەکی هەڵوەریوم دی
لە بێدادی زەمانە کەوتووە
ئەی گەاڵی پاییزی
بۆچی لە من هەڵدێی
لەوێــدا کاکڵەگوێــزی تــازە و دۆندرمەیــان دەفرۆشــت و
پیاوانیــش بــە بۆینباخــەوە بــوون .خەریکــە بڵێــم زۆربەیــان
ڕۆژنامەیەکیــان لــە بنهەنــگڵ دانابــوو ،لەبــن دارگڵۆپــەکان
وەســتابوون و دەیانخوێندنــەوە .باوکــە خۆشەویستەکەشــم کــە
پیتێکــی پــێ نەدەخوێندرایــەوە ،لەپڕێکــدا ڕۆژنامەیەکــی قەدکراوی
لەبــن جلەکانــی هێنایــە دەر و خســتیە بنهەنــگڵ و وەک ئەوانــی
دیکــە بــەرەو الی دارگڵۆپێــک ،بــە جــادە پڕداروبارەکەدا ڕۆیشــت.
منیــش بەدوایــدا چــووم ،تاســەمەند بــووم بزانــم نەخشــەی چییــە
و چــی دەکا ،بــەاڵم ئــەو هیــچ شــتێکی نائاســایی نەکــرد .ئــەو
کورتەپیاســەیەکی بــەدەوری گۆڕەپانەکــەدا کــرد .پاشــان چــووە
بــەر دارســتونی گڵۆپەکــە وەســتا .ڕۆژنامەکــەی لێــک کــردەوە،
لەبــەر تیشــکی گڵۆپەکــەدا ڕای گــرت وەک ئــەوەی بیخوینێتــەوە.
پێــم وا بــوو ئــەو شــێت بــووە .ئاخــر کازم خــان هەقــی بــوو بڵــێ،
ئــەو شــێتە .ئــەو سەرلێشــێواوە.
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دواتــر ،ڕۆژنامەکــەی خســتەوە بنهەنــگڵ و کورتەپیاســەیەکی
دیکــەی کــرد.
ئاخــر ئــەوکات چــۆن بزانــم ،باوکــە خۆشەویســتەکەم تــا
بنگوێیــان کەوتۆتــە نێــو داوی دڵدارییــەوە.
ئــەو ژنانــەی ئێمــە دەمانناســین جیــاواز بــوون لەوانــەی لــەم
شــەقامەدا پیاســەیان دەکــرد .مــن هەمیشــە ئافرەتانــم بــە کاری
خۆیانــەوە بینیــون ،ژنــان مافووریــان دەچنــی ،خواردنیــان ئامــادە
دەکــرد ،نوێژیــان دەکــرد ،منداڵیــان دەبــوو ،دەگریــان ،نەخــۆش
دەکەوتــن ،ژنــان گورگێــک لــە کەوڵیــان جێی گرتبــوو .هەنووکەش
ژنــان بــە پێــاوی پاژنەبــەرزەوە دەبینــم پیاســە دەکــەن.
بــۆ ســاتێک ژنێکــی گەنجــی شەپقەلەســەر پەیــدا بــوو .ئــەو
لــە شــەقامێکی الوەکییــەوە لــە جــادە ســەرەکییە پڕداروبارەکــەوە
هــات .چاوەکانــی باوکــم گەشــانەوە .باوکــم بــەرەو ڕووی ژنەکــە
چــوو ،ئامــاژەی بــە شــتێک کــرد و بــە ڕۆژنامەکــەی دەســتی
نیشــانەی بــە مــن دا“ ،کوڕەکــەم .ئــەو دەتوانــی قســە بــکا،
هەروەهــا گوێشــی لــە شــتان بــێ و ڕۆژنامــەش بخوێنێتــەوە”.
“هــۆو لــەو کــوڕە قــۆزە! ئــەرێ نــاوت چییــە؟” ژنەکــە لــەو
کاتــەی هەندێــک بــۆ پێشــەوە داهاتــەوە ،وای پرســی.
“ئیسماعیل ”.منیش بەئەسپایییەوە وەاڵمم دایەوە.
هــەر بەڕاســت تــۆ بڵێــی باوکــم زانیبێتــی خۆشەویســتی چییــە؟
ئــەرێ ئــەو هەســتی بــە خۆشەویســتبوون دەکــرد؟ مەبەســتم
ئەوەیــە بڵێــم ،ئــەو لــەو بــارەدا بــوو بزانــێ ،کــە پێــی ناوەتــە
جیهانیــی خۆشەویســتییەوە؟ ئاخــر زۆر پــەرۆش بــوون بــۆ
کەســێکی دیکــە ،ئــەو دەتوانــێ دەری ببــڕێ؟ لــەالی بمێنێتــەوە،
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دەســتەکانی تونــد بگــرێ ،بۆنــی بــکا ،ئــەوی هەبــێ؟
هــەر دەبــێ جارێــک تــۆ لــەو بارەیــەوە خوێندبێتتــەوە ،گوێــت
لــێ بووبــێ ،یــان لەبارەیــەوە قســەت کردبــێ ،دەنــا نازانــی ئاخــۆ
بەخــۆت ســەرقاڵی چیــت.
لــە ئێرانــدا کتێبێــک دەربــارەی گەشــتەکانی مــەال نەســرەدین
هەیــە .بــۆ ئــەوەی واتــای ژیــان تێبــگا ،مــەال نەســرەدین بەپێــی
خــۆی بــە جیهانــدا گــەڕاوە .لــە دەروازەی هەمەدانیشــدا
ئاپۆرایەکــی خەڵکــی ،پیــاوان ،ژنــان ،منــدااڵن ،وشــتران ،کــەران،
ئێســتران ،بــزن و مەڕیشــیان دەبینــێ ،هــەر هەموویــان بــەدوای
گەنجێکــدا غــار دەدەن .گەنجەکــەش دەگریــێ ،ســەما دەکا و
منگەمنگێکــی لێــوە دێ و کــەس لێــی تێنــاگا .ئیــدی خــۆی بــە
زەویــدا دەدا و کۆتایــی بــە بەزمەکــە دێ .پاشــان دیســان دەســت
بــە گریــان دەکاتــەوە ،پێدەکەنــێ و هەڵــدێ ،دیســان خــۆی بــە
زەویــدا دەدا و خــۆڵ بەســەری خۆیــدا دەکا.
مــەال نەســرەدینیش پیرەپیاوێــک ڕادەگــرێ و لێــی دەپرســێ،
“ئــەرێ بــرادەر ،پێــم ناڵێــی ئــەو گەنجــە چییەتــی؟”
“خۆشەویســتی وا شــێتوهاری کــردووە .هەمــووان هاتــوون
تــا خۆشەویســتی بناســن”.
هەمــوو ئێــواران لەگــەڵ باوکم دەچوومە جــادە پڕداروبارەکە،
لــەو شــوێنەی کــە زۆری نەدەبــرد ژنەکــە پەیــدا دەبــوو .ئیــدی
ئێمە هەرســێکمان لە تاریکیدا لەســەر تەختەبەندێک دادەنیشــتین.
مــن لەنێوانیانــدا دادەنیشــتم و قســەکانی ئەوانــم بــۆ یەکــدی وەر
دەگێڕا.
ئــەرێ ئــەو ژنــە کــێ بــوو؟ چــۆن یەکدییــان ناســی؟ مــن
نەمدەزانــی.
١٩٦
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باوکــە بەســتەزمانەکەم لــە کاتــی کارکردنــدا هۆشــی لــەالی
خــۆی نەمابــوو .ژمــارەی هەڵــەی لــە مافــوورەکان دەدووریــن،
بەمــە پاشــاگەردانێكی لــە کۆگاکــە و لــە ژمێریاریــدا نایــەوە.
ڕۆژێکیــان هاوکارێکــی هاتــە ماڵمــان و تینــای ئــاگادار کــردەوە،
“مــن نازانــم چــی لەئــارادا هەیــە ،بــەاڵم ئەگــەر کار وا بــڕوا،
لەســەر ئیــش دەر دەکــرێ”.
کارەکەش هەر وا ڕۆیشت و لەسەر ئیشەکەی دەر کرا.
ئــەو لــە ماڵیــش هــەر نادیــار بــوو ،دەچــووە پشــت پەنجەرەکــە
دەوەســتا یــان دەچــووە کونجێکــی ئــارام لــە ڕۆژژمێرەکــەی نێــو
بەرکــی دەینووســی .تینــا ئــاگاداری کەســوکارەکەی کــردەوە،
“تکایــە یارمەتــی! ئەکبــەر کــەوت!”
لــە ڕاســتیدا لــە ئێــران پێویســت نــاکا بــە خــۆت دڵداریــت
کردبــێ .ئاخــر لــە هەمــوو الیەکــەوە لــە چیرۆکــی ئێرانیــدا ،لــە
ئەفســانە و تەنانــەت لــە کتێبــە پیرۆزەکەشــدا بــاس هــەر باســی
خۆشەویســتییە .تینــاش هــەر وەک فارســێک ،دەبــێ بــە چیرۆکــی
شــێخ و تەرســا 1بەڵــەد بووبــێ.
جەنابــی شــێخ ،پیــری ســۆفییەکان لەگــەڵ هــەزاران لــە
شــوێنکەوتووانی بــەرەو مەککــە بــەڕێ دەکــەون .ئــەوان چەنــد
مانگێــک بەڕێــوە دەبــن .لــە یەکــێ لــە شــارە بیانییەکانــدا و لــە
بــازاڕدا تووشــی تەرســا ،2کچــە جــوان و شۆخوشــەنگەکە دەبــێ
و دەمودەســت دەکەوێتــە داوی عەشــقی .ئاخــر لــەوە خراپتــر
چییــە ،لــە ڕێــی چوونــە مەککــە تووشــی داوی دڵــداری لەگــەڵ
تەرســایەک ببــێ! هــەر لەوێــوە شــێخ مەککــە جــێ دێڵــێ و بــە پێــی
 2تەرسا کێژێکی کریستیانی .نووسەر.
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پەتــی بــەدوای کیژەکــەدا دەگــەڕێ.
“شــێخەکە کــەوت!” ئیــدی لــە هەمــوو جیهانــی ئیســامیدا
دەنگــی دایــەوە.
باوکــم و مــن دیســان بۆینباخەکانمــان بەســتنەوە ،لەگــەڵ ژنەکــەدا
لەســەر تەختەبەندی شــەقامە داروبارەکەدا دانیشــتینەوە .پاشــان
یەکســەر لە دوورەوە دوو ئەســپی خۆمانەمان ناســیینەوە .بەاڵم
ناکــرێ ڕاســت بــێ؟ ئاخــر چــۆن دەبــێ ئــەو ئەســپانەی کــە لــە
گونــدی زافەرانــدا جێمــان هێشــتبوون ،ئێســتا لــەم جادەیــەدا لــێ
بخوڕێــن؟ پاشــان گالیســکەی خۆمانمــان ناســییەوە ،ئینجــا گوێــم
لــە دەنگــی پــوورە گەورەکــەم بــوو ،هەروەهــا گوێــم لــە پوورێکــی
دیکــەم بــوو کــە لەگــەڵ پیاوەکانــدا هاتبــوو.
ئەســپەکان هەندێــک لــە دووری ئێمــەوە لەبــن دارگڵۆپێــک
وەســتان.
پــوورە گەورەکــەم لــە گالیســکەکە دابــەزی و یەکســەر بــەرەو
الی باوکــم هــات .دەســتی بــەرز کــردەوە و بــە بۆینباخەکــەی
ملــی گرتــی ،لــەدوای خــۆی ڕاکێشــا تــا بردیــە الی گالیســکەکە.
پوورەکانــی دیکــەم باوکمیــان تونــد گــرت و پیاوەکانیــش
بۆینباخەکەیــان لەبــەر داکەنــد و فڕێیــان دایــە ســەر شــەقامەکە.
ئــەم جارەیــان پــوورە گەورەکــەم بــۆ مــن هــات ،بــە گوێــی ڕاســتە
گرتمــی ،منــی بــۆ الی گالیســکەکە ڕاکێشــا“ .هــەی بەنەفــرەت بــی!
هــەی بــە نەفــرەت بــی کــوڕە! وای بــاش ئــاگات لــە باوکــت بــوو!”
ئینجا ئەسپەکان کەوتنە جووڵە.
گوێــم لــێ بــوو باوکــم دەگریــا .مــن بەباشــی ئــەوم نەدەبینــی.
ئــەو لەپشــت پــوورم خــۆی گرمۆڵــە کردبــوو و دەموچاویشــی بــە
١٩٨
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هــەردوو دەســت گرتبــوو.
ســەیرم کــرد ئافرەتەکــە هێشــتا هــەر لــە شــوێنی خــۆی
مابــووەوە .ئینجــا لەبــەر دارگڵۆپەکــە هەڵســا و شــەپقەکەی
تونــد بــە دەســت گرتبــوو وەک ئــەوەی بۆمــان ڕابوەشــێنێ ،لــەو
کاتەیشــدا تەماشــای ئێمــەی کردبــوو.
بــۆ ڕۆژی پاشــتر پوورەکانــم و پیاوەکانیــان هەمــوو
کەلوپەلەکــەی ماڵەکەمانیــان بــار کــرد و ئێمەیــان بــۆ شــارێکی
دیکــە ،بــۆ زەنجــان گواســتەوە .مــن نازانــم چــۆن ،بــەاڵم هەمــوو
شــتێک ڕێــک خرابــوو ،ئێمــە چووینــە نێــو خانوویــەک و باوکیشــم
لــە کارخانەیەکــی ڕســتن و چنیــن کاری بــۆ پەیــدا کــرا.
ئــەو دەبووایــە هەمــوو ڕۆژەکــەی بەبــەردەم ئامێــرە
ڕایەخچنەکانــدا بــڕوا ،تــا ئــەو داو و پەتانــەی لێکبوونەتــەوە و
پچــڕاون بەیەکەوەیــان گــرێ بداتــەوە ،نەدەبووایــە یــەک چرکــەش
جێیــان بێڵــێ.
ئیــدی مــن باوکــم بــە ڕۆژی ڕوونــاک لــە مــاڵ نەدەبینــی،
چونکــە لەگــەڵ ڕۆژهەاڵتــن لــە مــاڵ دەر دەچــوو ،کە دەهاتیشــەوە
ڕۆژ ئــاوا دەبــوو .تینــاش خواردنــی بــۆ ئامــادە دەکــرد و لەپێشــی
دادەنــا .ئەویــش بەبێدەنگــی خواردنەکــەی دەخــوارد ،کەمێکــی
دیکــە دەمایــەوە ،کیژەکــەی لەبــاوەش دەگــرت ،پیاڵەچایەکــی
دیکــەی دەخــواردەوە ،ئینجــا دەچــووە ســەرجێیەکەی خــۆی و
لــێ دەکەوتــە خــەوێ.
ئــەو هەمیشــە هــەر دەنووســت ،ڕەفتــاری ئــەو ڕۆژانەیــم هــەر
لەبیــر مــاوە.
مــن دەزانــم ،هەنــدێ جــار خۆی بە داکەندنــی جلەکانی کاریش
مانــدوو نەدەکــرد ،ئاخــر خــۆ ئــەو نەیدەویســت بخــەوێ ،بەڵکــو
١٩٩
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هــەر وا کەمێــک لــی ڕابکشــێ ،پشــوو بــدا ،بــەاڵم زۆری نەدەبــرد
خــەوی لــێ دەکــەوت ،ئیــدی ئێمــەش بێدارمــان نەدەکــردەوە.
“دەی پەتۆیــەک بــە باوکتــدا بــدە ”.ئــەم ڕســتەیەی تینــام
ئەوەنــدە گــوێ لــێ بــوو ،بۆیــە لەبــەرم کردبــوو .مــن دەمزانــی
دەبووایــە پەتۆیەکــی بەســەردا بــدەم ،بــەاڵم هەرگیــز ئــەو
کارەشــم لــە خۆمــەوە نەدەکــرد .ئــەو کاتــە وام دەکــرد ،کــە تینــا
داوای لــێ دەکــردم .ڕەنــگ بــێ هــەر لەبــەر ئــەوەش بــێ ،تــا ڕۆژی
ئەمڕۆشــی لەگەڵــدا بــێ ،ئــەو وشــانەی تینــام هــەر لەبــەرن.
ئافرەتێکــی شەپقەلەســەر بۆیــە لــە ژیانــی باوکــم پەیدابــوو ،تــا
بیکاتــە دوو بــەش .ئــەو قۆناغێکــی لــە ژیــان داخســت و پەڕەیەکــی
نوێــی پــێ هەڵدایــەوە .لــەوە زیاتــر ئــەو هیچــی لــە ئێمــە نەویســت
و ئێمــەش هیچمــان لــێ نەبیســتەوە .ئــەو هــات و ئەرکەکــەی
خــۆی بەجــێ هێنــا و ڕۆیشــت.
جــاران هەمیشــە ئاغــا ئەکبــەر ئــەو وەســتایە باشــەی
مافــوور ،بــە پشتڕاســتییەوە لەســەر پشــتی ئەســپەکەی لــەم
گونــد بــۆ ئــەو گونــد بەنەرمەغــار دەڕۆیشــت .پرچێکــی ڕەش و
ڕیــزە ددانەکەشــی لــە تاریکییــدا بریقەیــان دەهــات .پاشــان قــژی
ماشــوبرنجی بــوو ،نەخۆشــیش دیــار بــوو .دەبووایــە کاریــش
بــکا ،کار بــکا و بڕەنجــێ و هــەر بڕەنجــێ.
پەڕەکانــی ڕۆژژمێرەکــەی هەڵدەدەمــەوە ،بــەو هیوایــەی هەنــدێ
زانیــاری دەربــارەی ئــەو ســەردەمە بدۆزمــەوە .الپەڕەکانــی
ڕۆژژمێرەکــەی ژمارەبەنــدی نەکــراون ،مــن بــە قەڵەمــدار لــە
ســووچێکی دەفتەرەکــەدا ژمارەیــان بــۆ دادەنێــم .لــە الپەڕە ١٣٤دا
یــەک-دوو بیچمۆکــە دەبینــم .پێــم وا بــێ ئــەوە نیشــانەی مانگــە،
٢٠٠
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مانگێکــی تــازە ،چارەکەمانــگ ،نیوەمانــگ ســێچارەک مانــگ ،و
مانگــی پــڕ ،لەپڕێکیشــدا مانگێکــی تاریــک و مانگێکــی ســوور.
لــە ســەرەتای قۆناغــی یەکەمــی ژیانیــدا ،خوویەکــی
دیاریکــراوی هەبــوو و پاراستیشــی .ئاخــر ئــەو لــە هەرکوێیــەک
بــا ،چووبایــە هەرشــوێنێک ،کــە مانــگ پــڕ دەبــوو ،دەگەڕایــەوە
مــاڵ .بــە شــەویش کاتێــک هەمــووان دەڕازان ،پلیکانەکــەی بــە
دیــواری خانووەکــە هەڵدەنــا و لێــوەی ســەربانەکە دەکــەوت.
ئــەو دەچــووە ســەربانە گومەبەزاوییەکــە دادەنیشــت و ســەیری
مانگــی دەکــرد و شــتێکی دەخوێنــدەوە.
خوێندنەوە؟
ئــەرێ ئــەو چیــی دەخوێنــدەوە ،کاتــێ ئــاوازی هیــچ
هۆنراوەیەکــی نەدەناســی؟ خــۆ ئەگــەر ئــەو هیــچ بەندێکــی
شــاعیرە عاشــقەکەی ســەدەکانی ناوەڕاســت بابــا تاهیــر1ی
نەزانیبــێ ،یاخــود ئــەو هەرگیــز شــیعرەکانی ئــەو پیرەنــاودارەی
ســۆفیانی نەبیســتبێ؟
ئــەو هەیڤــە پــڕە ،لە ئیســفەهان لەگەڵ خــۆی هێناوەتەوە .ئاخر
ئاســمانی ئیســفەهان پڕئەســتێرە بــوو .مانگیــش وەک چرایەکــی
یەزدانــی بەســەر ئاســمانی مزگەوتــە ئەفســووناوییەکەوە هەڵــدێ.
ئەگــەر لــە شــەوێکی مانگەشــەودا لــە مەیدانــی نەخشــەی
جیهانــی ئیســفەهاندا بوەســتی ،دەســتەکان درێــژ بکــەی ،دەکــرێ
مانــگ بگــری .شــاعیرە فارســە کۆنــەکان هەمیشــە لــە شــیعرەکانی
خۆیانــدا وایــان کــردووە.
 1ســەبارەت بــە باتاهیــری هەمەدانــی ڕۆماننــووس لــە پاشــکۆی کتێبەکــدا
ئــەو تێبینییــەی نووســیوە و باباتاهیــری بــە فــارس دانــاوە“ ،بابــا تاهیــر،
شــاعیرێکی فــارس کــە هەمــوو کەســێک لــە ئێــران چوارینەکانــی ئەویــان
ســەبارەت بــە خۆشەویســتی و مــردن لەبــەرە”.

٢٠١

قادر عەبدولاڵ
ئاغــا ئەکبەریــش بــە ئاســمانی ئــەوێ سەرســام بــوو ،لــە
شــەوە تەنیایییەکانیــدا ،بەدزییــەوە بــە ســەربانی مزگەوتــی
ڕۆژی هەینــی دەکــەوت .ئــەو دەچــووە ئــەوێ دادەنیشــت ،پشــتی
بــە بانــی گومبەزەکــە دەدا ،دەســتەکانی لــە ئەژنــۆ وەر دێنــا و
بــەم جــۆرە ســەیری شــەوی دەکــرد .شــەو ئــەوی بــە شــتێکی
پەیپێنەبــراو ،بــە خــودا و بــە خۆشەویســتی دەبەســتەوە .بەڵکــو
مــن ئــەو ڕەوشــە بــەو دوو دێــڕە شــیعرێکی کۆنــی درێــژ وێنــا
بکــەم:

از نیستان تا مرا بربیدەاند
در نفیرم مرد و زن نالیدند
سینە خواهم رشحەرشحە از فراق
1
تا بگویم رشح درد اشتیاق...
هەمــوو فارســێک ئــەم شــیعرەی لەبــەرە ،یــان هــەر بــەالی
کەمییــەوە هــەر جووتەیــەک کــە تووشــی داوی عەشــق بووبــێ،
ئــەم پارچەیــە بــە ئــاوازەوە دەخوێنێتــەوە.
هەرچەنــدە ئاغــا ئەکبــەر هەرگیــز ئــەم پارچەشــیعرەی گــوێ
لــێ نەببــوو ،ئــەو ئــەم بەنــدەی دەخوێنــدەوە.
 1ئــەم پارچەشــیعرە ســەرەتای شــیعرە دوورودرێژەکــەی مەوالنــای
بەلخــی ڕۆمییــە کــە بــە مەســنەویی مەعنــەوی بەناوبانگــە .وەرگێڕانەکەشــی
بەگوێــرەی کتێبــی مەســنەویی مەعنــەوی ،عەبدوســەالم مودەڕیســی:

من لە نەیستان بووم و بڕیانم لەبن
من کە گریام ،بۆم دەگریان پیاو و ژن
لەت دەکەم سینەم لەبەر دەردی فیراق
تا بەیان کەم شەرحی دەردی ئیشتیاق

٢٠٢

خەتی بزماری
شــیعرەکەش لەبــارەی قامیشــێکە کــە ڕۆژێــک لــە ڕۆژان لەنێو
قامیشســتانی خۆیــدا بــووە .کەســێک قامیشــەکەی بڕیوەتــەوە و
نایەکــی لــێ دروســت کــردووە .هــەر بۆیــەش نایەکــە ســکااڵی
خــۆی دەهێنێتــە زمــان:
لەو کاتەی مرۆڤ منی لە قامیشەاڵنەکە بڕیەوە،
هەمــووان خەمــی خۆیــان پێــم دەژەنــن ،ئــەوان حەزیــان لــە
منــە،
منیــش بەخــۆم بــەدوای دڵێکــدا دەگەڕێــم کــە لــە پەرۆشــییان
داهێــزراوە،
ئەو پەرۆشی و تاسەمەندییەم لەگەڵدا بەش بکا.
جارێکیــان ئامێرێکــی فیلمپەخشــکردنم وەر گــرت .بــۆ شــەوەکەی
کــە هەیــڤ بــە پــڕی لــە تاقــی ئاســمانەوە بــوو ،لــەو کاتــەی باوکــم
دەســتی دایــە پلیکانەکــە و بــە دیــواری هەڵبنــێ تــا لێــی وەســەر
بانەکــە بکــەوێ ،مــن بەتونــدی باســکیم گــرت“ ،دەی جــارێ وەرە!
دەمــەوێ شــتێکت نیشــان بــدەم!”
ئــەو نەیدەویســت لەگەڵــم بێــت .دەیەویســت بچێتــە ســەربان و
بەدیــار مانگەکەی دابنیشــێ.
“گــوێ بگــرە ،پێویســت نــاکا بچیتــە ســەربان .مــن مانگێکــم بــۆ
تــۆ لــە ژووری دانیشــتن دانــاوە”.
ئەو لە شتەکە نەگەیشت.
“مانگەکــە ”،بەئامــاژە پێــم گــوت“ .مــن مانگــم خســتۆتە نێــو
ئامێرێکــەوە .بــۆ تــۆ وام کــردووە .دەی وەرە ســەیری بکــە”.
ئــەو بــزە دای گــرت ،ئــەوە خەنــدە ناســراوەکەی ئــەو بــوو،
کاتــێ لــە مەبەســتەکانم نەدەگەیشــت .ئیــدی کورســییەکم بــۆ دانــا
٢٠٣

قادر عەبدولاڵ
و پەردەکەشــم دادایــەوە.
“فەرموو دانیشە!” ئاماژە بۆ کرد و گڵۆپەکەشم کوژاندەوە.
بــە دوودڵییــەوە دانیشــت و هــەر ســەیری خامــە ســپییەکەی
کــرد.
منیــش ئامێرەکــەم داگیرســاند .ســەرەتا چەنــد وشــەیەکی
ئینگلیــزی لەســەر خامــە ســپییەکە پەیــدا بــوون ،پاشــان هەیڤێکــی
چەنــد شــەوە .هێشــتا هیــچ کاردانــەوەم لەســەر ڕوخســاری
باوکــم نەبینــی ،هێشــتا هــەر تەماشــای دەکــرد .وردەوردە
چارەکــی هەیڤەکــە دەر کــەوت ،پاشــان بــووە نیومانــگ .دوای
ئــەوەش مانــگ بەپــڕی لەســەر شاشــە خامەکــە بــەدەر کــەوت.
ئــەو تەماشــای دەکــرد و لــە منیــش دەگــەڕا ،کــە لەپشــتی ئامێــری
پەخشــەکە وەســتابووم.
ئەمــە مانگەکــەی ئیســفەهان نەبــوو ،بەڵکــو هیــی ئەمەریــکا
بــوو ،لــە شــوێنێکی ئەوەنــدە دوور بــوو ،لــەو ئاســمانە شــینە
دوورەدەســتەدا وەســتابوو .دوای ئــەوە ئەپۆلــۆی دووەم لەســەر
شاشــەکە پەیــدا بــوو.
ئەرێ باوکم لە پەیوەندی نێوان ئەپۆلۆ و مانگ دەگەیشت؟
پــاش چەنــد خولەکێــک ،ئەپۆلــۆ لەســەر مانگەکــەدا نیشــتەوە،
ئــەوە بــوو بــۆ یەکەمیــن جــار مــرۆڤ پێــی نایــە ســەرمانگ .مــن
ئامێرەکــەم کوژانــدەوە .مانگەکــەش ون بــوو .باوکــم کــە هــەردوو
دەســتی لەســەر قاچی دانابوون لەســەر کورســیەکە دانیشــتبوو.
هــەر وەک ئــەوە دیــار بــوو نوێــژ بــکا ،منیــش چرایەکــەم
هەڵنەکــردەوە ،لــێ گــەڕام هەندێکــی دیکــە بــەو ڕەوشــە بــڕوا.
هــەر تەماشــام دەکــرد ،ســەیری باوکــە خۆشەویســتە پیرەکــەی
٢٠٤
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خۆمــم دەکــرد .هــەر بەتەنیــا تارمایییەکــەم بینــی ،بــەاڵم پرچــە
بۆزەکــەی لــە تاریکییەکــەدا دەبریقایــەوە.

٢٠٥

موسەددەق
سەبارەت بە قۆناغێکی گرنگی مێژووی نیشتامن،
ئاغا ئەکبەر هیچی نەنووسیوە.
ئەم زانیارییانەم لە کەسێکی دیکە وەر گرتن.
دوێنــی الپەڕەکانــی بەشــی یەکەمــی ئــەم کتێبــەم هەڵدانــەوە .بینیــم
قۆناغێکــی گرنــگ لــە ژیانــی سیاســیی واڵتەکــەم ونــە.
شــتێکی حاشــاهەڵنەگر بوو ،ئاغا ئەکبەر سیاســەتی نەدەزانی،
هەروەها هیچیشــی لەبارەی ئەو قۆناغەدا نەنووســیوە.
پێشــم خۆشــە لــەم کتێبەمــدا دەربــارەی سیاســەت نەدوێــم،
بــەاڵم هەنــدێ جــار ئــەو باســانە هــەر دەبــێ بکرێــن ،هیــی ئــەوە
نیــن بــەالوە بنرێــن .دەبــێ باســی گرنگتریــن ڕووداو بکــەم.
چونکــە گۆڕانگارییــە مەزنەکانــی ژیانــی ئەکبــەر شــتێک نیــن جگــە
لــە لێکەوتــەی گۆڕانکارییــە دیارکراوەکانــی ئــەو ســەردەمەی
ئەجێنــدای واڵتەکــە.
1
بــۆ نموونــە بارکردنــی دایبابــم بــۆ شــارەکە ،ســووک و
ئاســان لێکەوتەیەکــی ئــەو گۆڕانکارییــە سیاســییانە بــوو:
 1دایباب :باوا ،دایک و باوک بەیەکەوە.

٢٠٦
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ئەمەریکایییــەکان یارمەتیــی شــایە گەنجەکەیــان دا بێتــە
ســە ر تە خت .
مــن هــەر دەبــێ شــتێک دەربــارەی موســەددەق بــاس بکــەم،
بــەاڵم دەبــێ ئــەو زانیارییــە مێژوویییــە پێویســتانە لەکوێــوە
هەڵبهێنجــم؟
لــە کتێبەکانــی زانکــۆدا ســەرچاوەی زۆروزەوەنــد هــەن ،بەاڵم
خــۆ مــن نامــەوێ ڕێــک وەک مێژوونووســێکی ڕاســتەقینە بــۆ
شــتەکان بچــم ،چونکــە ئــەوکات زۆر لــە بازنــەی ڕۆژژمێرەکــەی
باوکــم دەر دەچــم .پێــم باشــترە لەگــەڵ یــەک-دوو نموونــەی
ســادە و ئاســان وێنەیەکــی ڕوونــی ســەردەمەکە و موســەددەق
بکێشــم .بــەاڵم چــۆن؟
بیرۆکەیەکم بۆ هات .زەنگ بۆ ئیگۆر 1لێ بدەم.
“ئیگۆر ،بەیانیت باش ،لەگەڵ ئیسماعیل قسە دەکەی”.
“بەیانیــت بــاش ئیســماعیل .بــەم بەیانییــە زووە چــۆن
یارمەتیــت بــدەم؟”
“زوو؟ خــۆ هێشــتا هێنــدە زوو نییــە .خــۆ تــۆ بــەردەوام لــە
شــەش و نیــودا هەڵســاوی .ناکــرێ هێشــتا هــەر لەنێــو پێخەفــدا
بــی؟”
“گــەر هــەر وەک جــاران بــێ ،نەخێــر ،بــەاڵم گەنجــۆ ئەمــڕۆ
بەڵــێ .زەوقــم نەبــوو .لەوانەیــە هــەر بەڕاســتی پیــر بووبــم .ئەمــڕۆ
نــە ڕۆژنامــە نــە قەڵــەم و نــە کاغــەز هەیــە .دەی بڵــێ ،چیــت لــە
مــن دەوێ؟”
“شــتێکی تایبەتــم نــاوێ .هــەر پرســیارێکە و بەس ،پێویســتیش
نــاکا ڕاســتەوخۆ وەاڵم بدەیتــەوە ،مــن دوایــێ ســەرێکت دەدەم.
1 Igor
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دەمــەوێ شــتێک دەربــارەی موســەددەق بزانــم”.
“موســەددەق؟ ئــەوە چییــە؟ ئــەرێ دیســان بــۆ خاتــری خــوا،
موســەددەق کێیــە؟”
“نەخێــر ،موســەددەق .خــۆ هــەر دەبــێ جارێکیــان دەربــارەی
ئــەوت خوێندبێتــەوە ،ســەبارەت بــە ســەروەزیری ئێــران ،دوای
ڕووخانــی ڕەزا شــا پەهلــەوی”...
ئیگــۆر برادەرێکــی منــە ،ڕۆژنامەنووســێکی پیــرە .پێشــتر ئــەو
لــە ئەمســتەردام دەژیــا ،لــە خانوویەکــی کۆنینــەی ســەر کەنالــە
ئاوەکــە (خراخــت) .بــەاڵم خــۆ ئــەوێ شــوێنێکی تایبەتــی وا نەبوو،
تەنانــەت بــۆ کتێبێکــی دیکــە ،یــان بــۆ دیمەنێکــی یاریکــردن دەســت
بــدا .کاتێــک خانەنشــین کــرا ،دوای یــەک-دوو ســاڵ دوودڵــی،
خانــووە بچکۆاڵنەکــەی خــۆی فرۆشــت و بــۆ ناوچــەی پۆلــدەر
بــاری کــرد.
مــن بــۆ یەکەمیــن جــار لــەو ڕۆژەی باری کــرد ،بینیم .ڕۆژێکی
گــەرم بــوو ،منیــش غــارم دەدا .هــەر لــە دوای گۆڕســتانەکە،
خانوویــەک بەتەنهــا لەبەرامبــەر بەربەســتی دەریاکــە هەبــوو.
خانوویەکــی جــوان بــوو ،دەیڕوانیــە ســەر دیمەنــە قەشــەنگەکەی
دەریــا ،بــەاڵم بــۆ ماوەیــەک خانووەکــە چــۆڵ بــوو .هەنووکــە
دەبینــم ترومبێلێکــی بــار لــەوێ وەســتاوە .پیرەمێردێــک بــە
خــۆی و شــەپقەکەی ئامــاژە بــۆ کرێــکارەکان دەکا ،کــە کارتۆنــە
پڕکتێبــەکان لەکــوێ دابنێــن.
“بەوریایییــەوە ،هێــی پیــاو ئــاگادار بــە ...ئــەم کارتۆنــەدا
نەخشــەکانی منــی تێــدان!”
ئینجــا لەپڕێکــدا خەریــک بــوو هــاوار بــکا“ ،یارمەتــی ،هــۆ
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خــوادی مــن ...ئــەوان هەمــوو کتیبەکانیــان لــێ وێــران کــردم”.
منیــش وەســتام و ســەیرم کــرد .شــتێکی دڵڕفێــن بــوو،
پیرەمێردێــک بــە شــەپقەیەک و ئــەو هەمــوو کتێبانــە.
“ئــەرێ بــۆ لــەوێ وا تەماشــا دەکــەی؟” پیاوەکــە بانگــی کــردم.
“دەی یارمەتییــان بــدە! دەی یەکێــک لــەو کارتۆنانــە هەڵگــرە!
پشــیلەکەم ئــازاد بکــە!”
منیــش بــۆی چــووم و یارمەتیــی دابەزاندنــی شــتەکانم دان،
کارتۆنێکــی گــەورەم هەڵگــرت ،کــە حەفــت پشــیلەی تێــدا بــوون،
هەمووشــیان لــە یــەک کاتــدا دەیانمیاوانــد .ئیــدی لــەوێ ڕۆژێــوە
بووینــە بــرادەر.
ئیگــۆر بەتەنهــا لەگــەڵ حەفــت پشــیلەکانی دەژی .ئــەو
نزیکــەی پەنجــا ســاڵی ڕەبــەق ،لەســەریەک ،هەمــوو بەیانییــان
بــە مقەســەکەی  -هەمیشــەش هەمــان مقەســە کۆنەکــە-
پارچەپێویســتییەکانی ڕۆژنامەکانــی دەبــڕی و هەڵدەگــرت ،هــەر
بۆیــە بــە ســەدان وتــار و نەخشــەی لــە ئەرشــیفی خۆیــدا هەیــە.
بێگومــان هــەر دەبــێ شــتێکی ســەبارەت بــە موســەددەقەوە
هەبــێ ،بــەاڵم پرســیارەکە ئەوەیــە ،ئاخــۆ دەکــرێ نەخشــەکە لــە
ئەرشــیفەکەیدا بدۆزرێتــەوە.
مــن بــەرەو ماڵــی ئــەو ڕۆیشــتم .ئــەو هەرگیــز بەخــۆی نەدەهاتــە
خــوار ،تــا دەرگاکــەت لــێ بکاتــەوە .ئــەو ســەرەتا لــە پەنجەرەکــە
تەماشــا دەکا ،ئینجــا پەتێکــی درێــژ ڕادەکێشــێ.
“بەڕێــز ،خــۆ دەکــرێ ئەسانســۆرێکی کارەبایــی بکــڕی،
زۆریــش لــەم پەتــە درێــژەی تــۆ باشــترە ”.هەمــوو جارێــک کــە لــە
پەیــژەکان ســەر دەکەوتــم وام پــێ دەگــوت.
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“دەی دەمت داخە! گەنجۆ ،فەرموو وەرە ژوور!”
ئیــدی هــەر چوویتــە ژوور ،یەکســەر حەفــت پشــیلەکان دێنــە
الت ،دێنــە ســەر پــێ و باســکت ،و خۆیانــت لــێ دەخشــێنن.
“ئــەرێ ئــەوە چییــە ،نەخۆشــی؟ هــەر بەڕاســت لەنــاو جێــگادا
کەوتــووی یــان”...
“ئــەو کەســەی پەنجــا ســاڵ لەســەریەک هەمــوو ڕۆژێ
ســەعات شــەش و نیــوی بەیانــی لــە خــەو هەڵبســتێ ،ئاخــر لــە
ســەعات شــەش و نیــو لەنێــو پێخەفەکــەی هەڵدەســتێ تــا بمــرێ.
دەی وەرە ژوور ،مــن نــە ناســاغم و نــە لەنــاو جێشــدا پاڵــم
داوەتــەوە .مــن پیــر بــووم ،ســەری دێــڕ ...بــەاڵم ئاهــا ...خــۆ تــۆ
دەتویســت لەبــارەی موســەددەقەوە شــت بزانــی .ئــەرێ بۆچــی
لەپڕێکــدا موســەددەق؟”
مــن دەمویســت بــۆی ڕوون بکەمەوە ،بۆچــی ئەو زانیارییانەم
پێویســتن ،بــەاڵم هــەر وەک جــاران ئــەو درێــژەی بــە قســەکان دا.
مــن هێشــتا باســی ڕۆژژمێرەکــەم بــۆ نەکردبــوو .دەبووایــە بــۆم
بــاس بکردبایــە ،بــەاڵم هێشــتا زاتــم نەدەکــرد.
“دەزانــی چــی ”،ئــەو گوتــی“ ،مــن زوو هۆگــری ڕۆژنامــەکان
بــووم ،ئــەوکات تەمەنــم دە ســاڵێک دەبــوو ،شــتێکم دەربــارەی
دەوڵەتمەدارێکــی گریــاوی واڵتەکــەت خوێنــدەوە کــە لــە
ســەرتەخت ال درابــوو .پێدەچــی تــۆ لــە مــن باشــتر بزانــی ،بــەاڵم
ئــەوەی مــن لەبارەیــەوە دەزانــم ،ئــەو خوازیــار بــوو کۆمپانیــای
نەوتــی ئەنگلۆ-ئێرانــی خۆماڵــی بــکا ،ئــەوکات ئــەم ڕامانــە بــۆ مــن
زۆر مایــەی لێتێگەیشــتن بــوو.
“دەی گەنجــۆ ،قــاوە بۆخــۆت تــێ بکــە ،لەوێــدا کوپێکــی
جوانــم لەســەر مێزەکــە دانــاوە ،کوپێکــی ڕۆژهەاڵتییانــە ،پێــم
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وا بــێ جارێکیــان لــە ڕۆمێــل مارکێتــدا 1کڕیومــە ،نەخێــر ،لــە
ڕۆژی شــاژندا لــە ئەمســتردام کڕیومــە .لــەو کوپــەدا تامــی قــاوە
جیاوازتــرە.
“ئــەو پیــاوە ،ئــەو موســەددەقە ...مــن زۆر شــتی لەســەر
نازانــم ،هەرچەنــدە مــن نەخشــەیەکم هەیــە ،بــەاڵم خــۆ پێــم
نادۆزرێتــەوە ،لــەو بــاوەڕەدام ،شــا دژی ئــەو بووبــێ و ئیــدی
خســتبێتیە کونجــی زیندانــەوە .مــن نازانــم ئاخــۆ ئــەو هەمیشــە
هــەر گریــاوە یــان نــا ،لەوانەیــە جارێکیــان گریــا بــێ ،ئــەو کاتــەش
بــووە کــە تەلەڤزیــۆن نەبــووە ،بــەاڵم بــەر لــەوەی فیلمێــک دەســت
پــێ بــکا ،ســینەماکان گۆڤارێکیــان دەر دەکــرد کــە پــڕی هــەواڵ
بــوو .ئــەو گریانــەی موســەددەقم بــە ســووکایەتی زانــی .لــە
کۆتاییــدا هەســت و ســۆزی دەوڵەتمەدارێــک بــەم شــێوەیە بــۆ
خەڵــک ڕابگەیەنــدرێ.
“ئێمــە ســاڵێکی دوورودرێــژ ســەروەزیرێکی ڕێزلێگیراومــان
هەبــوو ،ناوەکەیشــی درێیــس 2بــوو ،بــەاڵم هەرگیــز نەتدەبینــی
پێبکەنــێ ،خۆشــی دەر ببــڕێ ،چ جــای بگریــێ .لەوانەیــە لــە
ماڵــەوە جارێــک وای کردبــێ ،بــەاڵم لــەوێ هیــچ پەیوەنــدی بــە
سیاســەتەوە نەبــوو .لــە هۆڵەنــدا بــۆ پیــاو شــتێکی ئاســایی نییــە
هەســت و ســۆزی خــۆی دەر ببــڕێ ،دەبــێ ڕێ لــە فرمێســکەکانت
بگــری .دەیبینــی؟ تامــی شــتەکە جیــاوازە .دەی کێکێکیش هەڵبگرە،
پاکەتــی کێکــەکان لــەوێ دانــراوە ،لەکــوێ ...ئــای لەبیــرم نەمــاوە.
ڕەنــگ بــێ لــەوێ لەپشــت نەخشــەکانم دانابــێ .مــن لــەوێ لەبــەر
 1ڕۆمێــل مارکێــت ،هەرزانبــازاڕ ،هەنــدێ جــار هەفتانەیــە ،هەنــدێ جاریــش
بــە بۆنەیــەک لــە بۆنــە نیشــتمانییەکانی واڵت دەکرێتــەوە ،بەشــی هــەرە
زۆریــش شــتەکان هیــی دەســتی دووەمــن و زۆریــش هەرزانــن.
2 Drees
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پشــیلەکانم شــاردبووەوە .ئــەوان پاکەتەکــە بــە شــێوەیەکی دیکــە
دەگــرن ،یــاری لەگەڵــدا دەکــەن و هەمــوو کێکــەکان پارچەپارچــە
دەکــەن ،ئــەو نــاوە دەشــێوێنن.
“گریــان ،بەڵــێ لــە کاتــی مردووناشــتندا دەکــرێ بــۆ ســاتێک
بگــری .مــن هەرکاتێــک گریانــم بــێ ،دەگریێــم .ئاخــۆ مــن ئەمــەم لــە
دایکــم یــان لــە موســەددەق وەر گرتــووە ،ناتوانــم بڵێــم دەی یــەک،
دوو ،ســێ ...،شــا لێگــەڕا موســەددەق بژیــێ ،ئــای چ میهرەبانییەك
بــوو .ئــەوکات مــن شــام پــێ هیــچ نەبــوو .ئەمــەش هــەر لەبــەر
ئــەوە بــوو ،چونکــە دۆســتی شــازادە بێرنــارد بــوو ،خــۆ ئــەو
دەناســی؟ مێــردی شــاژنەکەی پێشــوو ،باوکــی بیاتریکــس.
ئــەوەی بەتایبــەت لــە شــازادە بێرنــارد ناســراو بــوو ،دۆســت و
بــرادەری هەڵــەی هەبــوون .کەواتــە شــا یەکێــک لــە شاشــییەکان
بــوو و موســەددەقیش پیــاوی بــاش بــوو .ئــەرێ پاکەتــی کێکــەکان
لەکوێیــە؟”
ئیگــۆر زیاتــری لەبــارەی موســەددەق نەدەزانــی ،لــێ ئامــاژەی بــۆ
شــتێک بــۆ کــردم ،کــە دەکــرێ کرۆکــی باســەکەمی لــێ ببینمــەوە.
یــەک-دوو ســەعات لەســەر ئەژنــۆ دانیشــتم ،نەخشــە
ئەرشــیفکراوەکانی ئــەوم هەڵگێــڕ و وەرگێــر دەکــردن .ئەمــەی
خــوارەوەم دۆزییــەوە،
موســەددەق :لــە  ١٩٢٥-١٩٢١بــەدوای یەکــدا وەزیــری
دارایــی و کاروبــاری دەرەوە بــووە .لــە ١٩٤٤دا ،لــە پەرلەمــان
هەڵبژێــردرا .لــە ١٩٥٠دا ،بــەرەی نیشــتمانی پێــک هێنــا ،لــە
١٩٥١دا ،بــووە ســەروەزیر و کۆمپانیــای ئەنگلۆ-ئێرانــی خۆماڵــی
کــرد ،لەســەر ئەمــەش کێشــەی لەگــەڵ بەریتانیــای مــەزن پەیــدا
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بــوو .لــە ١٩٥٢دا ،دەبووایــە دەســت لــەکار بکێشــێتەوە ،بــەاڵم
دوای ســێ مانگــی بــاری ڕاپەڕیــوی واڵت ،ئــەوی خســتەوە
ســەر کورســیی دەســەاڵت .موســەددەق دەســەاڵتەکانی شــا -
کوڕەکــەی ڕەزاخــان-ی ســنووردار کــرد ،زیاتــر و زیاتریــش
لەالیــەن باڵــە چەپەکانــەوە پشــتگیری لــێ دەکــرا .دەبووایــە
شــاش واڵت جــێ بێڵــی و هەڵبــێ ،1بــەاڵم بــە پاڵپشــتی واڵتــە
یەکگرتووەکانــی ئەمەریــکا گەڕێندرایــەوە و حکومەتــی نیشــتمانی
ڕووخــا و موســەددەقیش گیــرا.
کاتێکیــش چەرچــل بیســتی کــە موســەددەق حوکمــی
دەستبەســەریی ماڵــەوەی بــۆ هەتاهەتایــە بــۆ دەر چــووە،
پێکەکــەی هەڵــدا و گوتــی“ ،ئــەو شــێت بــوو ...پیاوێکــی دژوار
بــوو”.
لــە ڕاستیشــدا هەرگیــز موســەددەق دژوار نەبــوو ،ئــەو مایەی
شــانازیی ئێمــە بوو.
ئینجــا بــە هــەزاران لــە الیەنگرانــی ئــەو گیــران ،زۆریشــیان
لەســێدارە دران و بــە ســەدانییان لــە واڵت هەاڵتــن .زۆرینــەی
ئاوارەکانیــش ئەندامانــی باڵــی چەپــی ســەر بــە ڕوســیا بــوون،
پارتــی واڵت بــوون .ئاخــر پارتەکــە دژی شــا و بەڕەهاییشــەوە
دژی هاتنــی ئەمەریکییــەکان بــوو.
ئــەوان ئەوەنــدە الیەنگرییــان هەبــوون ،پێیــان وا بــوو بــە
ماوەیەکــی کــەم دەســەاڵت دەگرنــە دەســت .ئــەوان خۆشــیان بــە
موســەددەق زۆر خۆشــحاڵ نەبــوون ،وایــان دانابــوو موســەددەق
 1هــەر ئــەو ڕووداوەیــە وا لــە شــاعیری گــەورەی کــورد مــام هێمــن دەکا
ئــەو شــیعرەی بڵــێ:
دە بڕۆ هەی شای خائین ،بەغدا نیوەی ڕێگەت بێ.
وەرگێڕ.
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زۆر لەبــەر ئیمپریالیــزم دادەنوێنــێ ،سازشــیان بــۆ دەکا .هــەر
بۆیــە لــە کاتــی خــۆی و لەگــەڵ گەڕانــەوەی شــادا پشــتیان نەگرت.
ئینجــا کــە موســەددەق کــەوت ،پارتەکــەی ئەوانیــش (چەپەکانیش)
لــە بەریــەک هەڵوەشــا .بەشــێک لــە الیەنگرانیــان لەســێدارە دران،
بەشــێکی دیکەشــیان خۆیــان شــاردەوە و لــە واڵت هەڵهاتــن.
الیەنگرانــی پارتەکــە بــەرەو شــاخی زافــەران هەاڵتــن ،هیوایــان
وا بــوو لەوێــوە بگەنــە ســەر ســنووری یەکێتیــی ســۆڤیەت.
بــەاڵم ئەوەنــدەش ئاســان نەبــوو .ئاخــر ژەندرمــە بــە جێبــی
ئەمەریکییــەوە لــەم شــاخەوە بــۆ ئــەو شــاخ بەدوایانــەوە بــوون.
ئیــدی ڕاکــردووەکان برســی و بێهیــوا پەنایــان بــۆ گوندنشــینان
دەهێنــا.
پێدەچــوو هەرگیــز باوکــم شــتێک لەبــارەی کۆمۆنیــزم
تێنەگەیشــتبێ ،بــەاڵم بــەو کەسانەشــی دەزانــی ،کــە هەڵهاتبــوون.
جارێکیــان کــە لەگــەڵ ئــەودا بــەرەو گونــدی زافــەران
دەڕۆیشــتین ،بــۆ ئێوارەکــەی منــی گەیانــدە الی باخــی
داربادەمــەکان .پارچەنانێکــی خســتە ناولەپــم ،خێــراش لەنێــو
داران خــۆی نــەوی کــرد و لەپشــت قــەدی دارێکــەوە خــۆی
شــاردەوە.
“ئەرێ ئەوە خەریکی چی؟”
“دەی وەرە ،نانەکەم بدەرێ ”.بەئاماژە وای پێ گوتمەوە.
“ئەوە باسی چی دەکەی؟”
ئــەو پارچەنانەکــەی لــێ وەر گرتــم و خێــرا بــەرەو ئاراســتەی
شــاخەکان ڕۆیــی.
“پێشــان ”،بەئامــاژە تێــی گەیانــدم“ ،پیاوگەلێکــی زۆر بــە
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تاریکــی خۆیــان بەنێــو باخەکــەی منــەوە کــرد .منیــش نانــم پــێ
دان .ئینجــا بــەرەو چیــاکان هەڵکشــان”.
ســاڵێکیش دوای دەســتگیرکردنی موســەددەق ،دەنگــی قیتــارە
دوورودرێژەکــە لەنێــو شــاخەکاندا دەهــات ،قیتارەکــە ڕێــک لــە
گونــدی زافــەران وەســتا .ئەمــەش شــتێک بــوو پێشــتر هەرگیــز
ڕووی نەدابــوو.
“ئەرێ چیمان بۆ دێ؟”
شــەکر ،کڵۆشــەکری ئەمەریکایــی .ئــەوەش ئــەو فــەردە
شــەکرانە بــوون کــە بەئینگلیــزی لەســەریان نوســرابوو.sugar :
قەنــد ،ئــەو وشــە کۆنــە فارســییە ،دەبووایــە جێگــەی خــۆی
بــۆ وشــەی شــەکر چــۆڵ بکردبایــە .لــە هەمــان کاتیشــدا ئەمــە
یەکەمیــن وشــەی ئینگلیــزی بــوو گەیشــتبێتە شــاخی زافــەران.
بــەدوای ئەویشــدا وشــەیەکی دیکــەش هــات( :جگــەرە) .ئیــدی بــەم
جــۆرە وردەوردە هەمــوو دابونەریتێکــی (قەلــن) لەبەیــن چــوو.
2
وشــەی بــاوی کەدخــودا ،1کوێخــا نەمــا و وشــەی بەخشــدار
جێگــەی گرتــەوە.
ڕۆژێکیــان بەخشــدار بــە یــاوەری مــەالی گوندەکــە و بــە
ئامادەبوونــی هەمــوو ڕیشســپییانی گوندەکــە لەســەر بەرزایییــەک
وەســتا ،تــا وێنــەی شــا لەســەر دیــواری مزگەوتەکــەدا هەڵبواســێ.
ئیــدی کار بــەم جــۆرە ڕێــک خــرا ،کــوڕی ڕەزاخــان بــووە
شــای ئێــران.
ئێمــە لــە قوتابخانــەدا هیــچ لەبــارەی موســەددقەوە فێــر نەکرایــن.
1 Kadgoda
2 bagshdar
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هەمــوو شــتێک هــەر دەربــارەی شــا بــوو .ئێمــە فێــر بوویــن ئــەوە
بزانیــن ،کــە ئــەو کــوڕی ڕەزاخــان بــووە ،ئەویــش بــەدەوری
خۆیــەوە کــوڕی شــایەکەی پێشــووتر بــووە ،بــەم جــۆرە
ئێمــە بــۆ  ٢٥٠٠ســاڵی مێــژوو دەگەڕاینــەوە ،تــا دەگەیشــتینە
ســەر کــوروش .1ئــەو یەکەمیــن پاشــای فارســەکان بــوو ،کــە
چیرۆکەکــەی بــە خەتــی بزمــاری لەســەر دیــواری ئەشــکەوتی
شــاخی زافەرانــی لەســەر هەڵکەنــدراوە :مــن نــاوم کوروشــە .مــن

شــای شــایەکانم.

1 Cyrus
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تووتی
شا کوڕێکی پەیدا بوو.
تووتییەکی پیریش لەسەر دارەکە کەوتە خوار و مرد.
هەردوو ڕووداوەکان لە بۆتەی ئەم کتێبەدا گۆڕانکارییان لەگەڵ
خۆیاندا هێنا.
هەنــدێ جــار بیــر دەکەمــەوە ،هەســتی خۆبەتاوانبارزانینیــش
وام لــێ دەکا ئــەم کتێبــە بنووســم .هەســتی خۆبەخەتابارزانینــی
ڕۆڵەیــەک ،کــە ئەرکــی سەرشــانی خــۆی بەتــەواوی ڕایــی نەکــرد،
کەســێک لــە نیــوەی ڕێــگادا هەڵهــات و باوکــی خــۆی لــەو گــۆڕە
جــێ هێــا .هــەر بۆیــە ئــەو زۆر جــار دێتــە نــاو خەونەکانــم .ئــەو
ســەیرم نــاکا ،ڕووی خــۆی ال دەدا و ســەیری نێوچاوەکانــم نــاکا.
ئێســتاش ئــەو مــردووە و منیــش ناتوانــم کات بگێڕمــەوە و
خۆمــی لەگەڵــدا چــاک بکەمــەوە .هیــوادارم لێــم خــۆش بووبــێ،
گەردنــی ئــازاد کردبــم ،بــۆ جــاری داهاتــووش بێتــەوە خەونــم و
ســەیرم بــکا.
بــە پلــەی یەکــەم ئــەم کتێبــە بــۆ ئــەو دەنووســم ،ئینجــا بــۆ
ئــەوەی بــۆ خۆشــم ڕوون و ئاشــکرای بکــەم ،کــە هەڵهاتنەکــەم
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هــەر دەبــوو ببــێ ،ئــەم کارەیــان لــە دەســەاڵتی منــەوە نەبــوو،
ئاخــر مــن دەســەاڵتم بەســەر بارودۆخەکــەدا نەمــا ،دەبــێ ئەوەش
بڵێــم ،ئەویــش هۆیــەک بــوو وای لــێ کــردم لــە واڵت بــار بکــەم
و جێــی بێڵــم.
مــن ناتوانــم ئــەوە ڕوون بکەمــەوە .لەبــەر ئــەوەی مــن کــوڕی
ئاغــا ئەکبــەرم ،هەنووکــە لەســەر ئــەم کورســییە دانیشــتووم و
لەگــەڵ ئــەم زمانــە سەروســەودام پەیــدا کــردووە.
هەرچەنــدە زۆر جــاران مــن باوکــم بــۆ مەبەســتی تایبەتــی
خــۆم بــەکار هێنــاوە ،بــەاڵم هەمیشــە هــەر لــە خزمەتیــدا بــووم.
هــەر بــۆ نموونــە ،ئێســتا کــە ئــەم چیرۆکــە دەنووســمەوە،
هیــچ شــتێک ناکــەم ،بــەدەر لــە شــکاندنی کۆدەکانــی کتێبەکــەی،
هــەوڵ دەدەم هــەر هیــچ نەبــێ وای لــێ بکــەم بخوێندرێتــەوە .مــن
ســکااڵی لەدەســت ناکــەم ،بەڵکــو وەک بەختــی خــۆم پێــی قاییلــم.
بــژاردەم لەدەســتدا نییــە ،هــەر دەبــێ ئــەم چیرۆکــە بگێڕمــەوە.
کوڕەکــەی ڕەزاخــان یــەک-دوو جــار ژنــی هێنــا .لــە کۆتاییــدا شــا،
کوڕێــک ،جێنشــینێکی پەیــدا بــوو .خەونەکــەی ئــەو بــەدی هــات.
مــن ئــەوکات دە-یــازدە ســااڵن بــووم و شــازادەی
جێنشــینیش ســێ-چوار ســاڵ دەبــوو .لــە شــارە گەورەکانــدا،
لــە ڕۆژی لەدایکبوونــی ئــەو لــە هەمــوو قوتابخانــەکان ئاهەنــگ
دەگێــڕدرا .بــەاڵم لــە شــارە دیندارەکــەی ئێمــەدا ،هیــچ شــتێکی
وات بــەدی نەدەکــرد .لــە قوتابخانەکانــی تارانــدا کیــژان بــە پێــی
پەتــی ســەمایان دەکــرد .ئــەوان گۆرانییــان دەگــوت و مۆزیشــیان
دەبەخشــییەوە .هەرچــی لــەالی ئێمــە و دەوروبەرەکەشــمان بــوو،
هێشــتا وێنەکەیشــمان نەبینیبــوو.
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ئەرشــیفی دەوڵــەت لــە تــاران وێنــەی ڕۆژنامــەی ئــەو کاتــی
هەڵگرتــووە ،کــە چەنــد وێنــەی کچانــی تارانــی تێدایــە ،لەســەر
پەلکــە مــۆزدا دەخــزن .هەروەهــا وێنەیەکــی ڕەش و ســپییش
هەیــە ،شــابانۆ لەگــەڵ شــازادەی جێنشــیندا بــە پــێ دەڕوا ،دەچێتــە
ســەردانی یەکێــک لــەو کیژانــەی لــە نەخۆشــخانەدا کەوتبــوو.
ســەرۆکی شــارەوانیی شــارەکەمان هەموو هەوڵێکی خۆی دا،
بەڵکــو ئاهەنگــی یــادی لەدایکبوونی شــازادەی جێنشــین بســازێنێ.
ئــەو فەرمانــی بــە قوتابخانەکەمــان کــرد ،کــە قوتابخانەیەکــی
الپەڕگــەی شــار و پشــتگوێخراو بــوو ،لــە ســاڵیادەکەدا ئاهەنــگ
بگێــڕن .بەڕێوبەرایەتیــش دەرفەتەکــەی قۆســتەوە ،بەڵکــو
پلەیــەک لەبــاری فەرمانبەرایەتییــان هەڵبکشــێن ،چونکــە خــۆ هــەر
ســەرۆکی شــارەوانییەکە بەتەنیــا نەدەهاتــە ئاهەنگەکــە ،بەڵکــو
میوانــی گرنگیشــی لەگەڵــدا بــوون.
هەموو شتێک بەباشی ڕێک خرا ،تەنانەت بەڕێوبەرایەتییەکە
داوایــان لــە کیژێکــی تارانیــش کــرد بێــت و بــە پێخواســییەوە لــە
بەردەم ســەرۆکی شــارەوانیدا ســەما بکا.
“ئیســماعیل!” دوای نیوەڕۆەیەکیــان بەڕێوەبەرەکــە دەســتێكی
لــە سەرشــان دانــام“ .دەی وەرە الم! دەمــەوێ هەنــدێ قســەت
لەگــەڵ بکــەم”.
ئاســایییانە هیــچ قوتابییــەک نەدەبووایــە بچێتە نووســینگەکەی
ئــەو ،بــەاڵم کــە مــن چــووم ،پارچەکێکێکــی پێشــکەش کــردم و
لێشــگەڕا مۆزێکــی بچووکیــش ببینــم .پاشــان قســەی لەبــارەی
شــا و لەبــارەی شانشــینی فارســی کــرد و ئەوســا هاتەســەر
شــا کوروشــی شاهەنشــا .پاشــان باســی جیهانــی کــرد ،کــە
هەنگاوێکــی گــەورەی بــۆ نوێبوونــەوە نــاوە و کۆمەڵــگاش
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گــۆڕاوە .هەمــووان بەرەوپێشــەوە ڕۆیشــتوون ،تەنیــا خەڵکــی
ئــەم شــارە دەبەنگــە نەبــێ ،کــە دەســتی بــە ڕیشــی مەالکانیانــەوە
گرتــووە .هەنووکــەش ،ســەرۆکی شــارەوانی بــە خــۆی و
میوانێکــی گرنگــەوە دێتــە قوتابخانەکەمــان ،دەبــێ مــن یارمەتیــی
بەڕێوەبەرەکــە بــدەم.
“من؟ یارمەتی؟”
“بەڵێ ،ئیسماعیل ،تۆ دەبێ یارمەتیم بدەی”.
مــن ئێســتا بیــر لــەو ڕۆژە دەکەمــەوە ،لــە شــەرمان ڕووم بــە
هــەردوو دەســتەکانم دەگــرم .باشــە بۆچــی مــن؟ بۆچــی منیــان
هەڵبــژارد؟
بەڕێوەبەرەکــە ســەری لــێ هێنامــە پێــش و گوتــی ،گوایــە
مــن لــە باقیــی قوتابییەکانــی دیکــە جیــاوازم .مــن زۆر کتێبــم
خوێندوونەتــەوە ،مــن زۆر زیاتــر لەبــارەی جیهانــەوە دەزانــم
و ئەوانــی دیکــە نایزانــن .ئەوانــی دیکــە تەنیــا کوڕوکاڵــی
جووتیارانــن ،هیــچ لــە نوێگەریــی واڵت تێناگــەن .پاشــان یــەک-
دوو شــتی دیکەشــی پــێ گوتــم ،کــە دەبــێ هــەر لەنێــوان مــن و
ئــەودا بەنهێنــی بمێنێتــەوە.
پێویســت نەبــوو مــن شــتێکی نائاســایی بکــەم ،دەبووایــە هــەر
ئەوەنــدە نیشــان بــدەم ،کــە منیــش هــەر وەک قوتابییەکــی تارانی،
پێشــکەوتووم و ئەوەنــدەی کوڕێکــی پاریســی نوێخــوازم.
ڕۆژی ئاهەنگەکــەش هــات ،ســەرۆکی شــارەوانی ڕێنوێنــی میوانە
بەناوبانگەکــەی کــرد و لــە ڕیــزی پێشــەوە کــە تایبــەت بــوو بــە
میوانانــی شــەرەف ،دانیشــتن .منیــش لەپشــتەوە ســەیری ئــەو
“میوانــە گرنگــە” و ســەیری نێــو هۆڵەکــەم دەکــرد .مــن لەودیــو
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پــەردەوە وەســتابووم ،ئیــدی زۆری دیکــە نابــا دەبینــە مایــەی
سەرســامیی ســەرۆکی شــارەوانی و هەموو قوتابییەکان و سەما
دەکەیــن و نیشــانیان دەدەیــن ئێمــەش هاوچــەرخ و نوێخوازیــن.
ئــەوەش ئــەو کارە بــوو ،کــە هیــچ کەســێک لــە ماڵباتەکەمــدا ،هــەر
لــە ئادەمــەوە تــا ئیســماعیل ،هەرگیــز نەیانکردبــوو.
زۆری پێناچــێ مــن باڵەکانــم لــە هەوادا لێک دەکەمەوە ،ســمتم
بــا دەدەم ،زگــم فــوو دەدەم ،خــۆم دەنوشــتێنمەوە ،ئینجــا ڕێــک
پشــتم قیــت دەکەمــەوە ،ڕێــک وەک ئــەوەی کــە بەڕێوەبەرەکــە
منــی فێــر کربــوو.
نــۆرەی مــن هــات ،بــەاڵم لەپڕێکــدا بەڕێوەبەرەکــە بــە خــۆی
و دەســتەیەک جلــی کچانــە و بارۆکەیەکــی پــرچ لێــم پەیــدا بــوو،
“دەی بیانکــە بــەر!”
تەنهــا هــەر خــودا و بەڕەێوبــەر لەپێشــدا دەیانزانــی ،ئاخــر
پێشــتر بــاس لــە شــتی وا نەکرابــوو .هەروەهــا باســی جلــی کیژانــە
و بارۆکــەش لــە قوتــووی عەتاریشــدا نەبــوو .مەبەســتەکەش
هــەر ئــەوە بــوو ،گوایــە مــن وەک کوڕێکــی پاریســییانە ســەما
بکــەم .ئەمــەش هــەر زوو کێشــەی لــێ کەوتــەوە ،بــووە مایــەی
هەرایەکــی گــەورە لــە شــارە دیندارەکــەدا.
“دەی خێــرا! پانتۆڵەکــەت داکەنــە!” بەڕێوبەرەکــە وا هــاواری
کــرد.
“چی؟”
“ئەوەیان بکەرە بەرت!”
بەڕێوەبەرەکــە نەیدەوێــرا ئــەم کەتنــە بــە قوتابییەکــی دیکــە
بــکا .ئــەو دەیزانــی گــەر وا بــکا ،ماڵباتــی قوتابییەکــە دەیکــوژن.
ئــەو منــی لــێ هەڵبژاردبــوو ،چونکــە پێــی وا بــوو کەمئەندامێتیــی
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باوکــم نابێتــە هەڕەشــە بــۆ ســەر ئــەو.
منیــش پڕکێشــییەكی تونــدم کــرد ،بــەاڵم بەڕێوەبەرەکــە تونــد
گرتمــی و پانتۆڵەکــەی لەبــەرم داکەنــد .تەنوورەیەکــی کورتــی
لەپــێ کــردم ،بارۆکەکــەی لەســەر نــام ،لێوەکانــی ســوور کــردم و
بــۆ ســەر ســەکۆکە پاڵــی پێــوە نــام.
موزیکژەنەکانیــش دەســتبەجێ بەتونــدی موزیکەکــەی خۆیــان
لــێ دا.
من هەر وا ڕەق لەسەر تەختەی شانۆ مامەوە.
“دەی ســەما بکــە!” بەڕێوبەرەکــە لەپشــتی پەردەکــەوە وا
هــاواری کــرد.
منیــش ســەیری خەڵکەکــەم کــرد .قوتابییــەکان سەرســام
بــوون ،بــەاڵم کــەس نەیناســیمەوە .ســەرۆکی شــارەوانیش
بەپێکەنینیــەوە چەپڵــەی لــێ دا .ئیــدی موزیکژەنــەکان توندتریــان
کــرد.
“سەما بکە!” بەڕێوەبەرەکە هەر هاواری دەکرد.
منیش دەستم پێ کرد.
ئێســتاش ئارەقــە لــە نێوچاوانــم دێتــە خوار .من لــە پەنجەرەوە
ســەیری دەریــا دەکــەم ،تەماشــای دەریــا داخراوەکــە دەکــەم ،کــە
بــە شــەپۆلە توندەکانــی لە بەربەســتەکە دەدا.
تەنــوورە کورتەکــەم هەڵکشــا و دەرپــێ لۆکەیییــە ســپییەکەم
لەبنــەوە بــەدەر کــەوت .هەمــووان پێکەنیــن ،هەمــووان فیکەیــان
لــێ دا ،هەمــووان پەنجەیــان خســتە نێــو دەم و فیتوویــان لــێ دا و
ســەرۆکی شــارەوانیش ئەمــەی زۆر پــێ خــۆش بــوو.
لەپڕێکیشــدا بینیــم باوکــم بــەرەو ســەکۆکە دەهــات و
پۆلیســیش بەدوایــەوە بــوو ،تــا ڕێــی لــێ بگــرن .هەرچەنــدە ئــەو
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نەخۆشــیش بــوو ،بــەاڵم پاڵــی پێــوە نــان و خــۆی گەیانــدە ســەر
ســەکۆ .ئــەو منــی گــرت ،خســتمیە ســەر شــانەکانی و لەســەر
ســەکۆکە هێنامیــە خــوار .هەیتــەکان باوکــی منیــان گــرت و لێیــان
دا ،بــە قۆنداغــە تفەنــگ زۆریــان تــێ ســرەواند.
لەبــەر ڕێــزی باوکــم ،باقییەکــەی ئــەم چیرۆکــە ناگێڕمــەوە.
تەنهــا ئەوەنــدە نەبــێ ،منیــش هەڵســام ،بــە پێــی پەتــی و بــە
یــەک تــاک لێــوی ســوورکراوەوە لەپشــت دەرکــەی پزیشــک
وەســتابووم ،پزیشــکەکە بــە خــۆی و یاریدەدرەکــەی ســەری
باوکمیــان دەدروویــەوە.
بەســەر چــوو ،هەمــوو شــتێک بەســەر چــوو .شانشــینی فارســی
نەمــا ،پاشــاش نەمــا .ئــەرێ شــازادە جێنشــینەکەی لەکوێیــە؟
ئێوارەیەکیــان ئــەو لەنێــو هەواڵەکانــدا ،لــە ناشــتنی شــازادە
دایانــادا لەســەر شاشــەی تەلەڤزیــۆن بــەدەر کــەوت .ئاخــر
کەســی نــاوداری زۆر لــە ئەســتێرەکانی هۆلیــوود ،گۆرانیبێــژان،
سیاســەتوانان و شــازادەی کــوڕ و کچیشــی لێبــوون.
بــە دەیــان کامێــرای بــی بــی ســی دانرابــوون ،هەمــوو
میوانــەکان دەبینــران .ئیــدی کامێراکــە زوومەکــەی خســتە ســەر
پیاوێکــی گەنجــی تێکســمڕاو ،کــە وەک ســەربازێکی دێریــن
ســەری بــەرز کــردەوە ســەیری زوومەکــەی کــرد .ئــەرێ ئــەوە
کێیــە؟ مــن ئــەو کەســەم لەکــوێ بینیــوە؟
خۆ ئەویش هەر وەک من هەڵهاتبوو.
هەرگیــز لــەوە زیاتــر شــتەکە جێســەرنجی مــن نەبــوو .ئەمــڕۆش
یادەروەرییەکانــم لــێ ژینــەوە.
٢٢٣

قادر عەبدولاڵ
ئــەرێ ئــەو ڕۆژە باوکــم لــە قوتابخانــە چــی دەکــرد؟ ئــەو
یەکســەر لەکوێــوە پەیــدا بــوو؟ ئــەرێ چــۆن بــەوەی زانــی کــە
ئیســماعیل کەوتۆتــە نێــو داو؟ ئەمــە هەمــووە هــەر ڕێکــەوت بوو؟
هــەر دەبــێ ڕێکــەوت بووبــێ ،ئاخــر ئــەو بــە هــۆی پرچــە
ســاختەکەوە منــی نەدەناســییەوە .هــەر دەبــێ یەکێــک ئــاگاداری
کردبێتــەوە .باشــە ،بــەاڵم دەبێ کێ بێ بــە نیازی بەڕێوەبەرەکەی
زانیبــێ؟
دەرگەوانەکــە ،لەوانەیــە ئــەو دەرگەوانــە پیــرە بەدینــە بووبــێ،
ئــەو خێــرا بــووە ،یەکســەر غــاری داوەتــە ماڵــی ئێمــە.
“ئەاڵ! دەی خێراکە!”
هــەر بەڕێکەوتیــش ئــەوکات باوکــم لــە ماڵــەوە بــووە .نەخێــر
شــتەکە بەڕێکــەوت نەبــوو ،ئــەوێ دەمــێ ئــەو نەخــۆش بــوو،
ئەوەنــدە نەخــۆش بــوو ،هەنــدێ جــار بــە هەفتــە لەنــاو جێگــەدا
دەمایــەوە.
ئــەو ڕۆژە هــەم لــە ژیانــی مــن ،هــەم لــە تــەواوی ژیانــی
باوکیشــمدا ڕۆژێکــی وەرچەرخــان بــوو .ئیــدی کوڕوکااڵنــی
دەوروبەرمــان بــۆ چەندیــن ســاڵ لێنەگــەڕان بــۆ خۆمــان
ئاســوودە بیــن .ئــەوان تەنانــەت لــە خەونیــش دەبوونــە مۆتەکــە و
شــەولەبان و ڕاویــان دەنــام .منیــش بەهەناســەبڕکێوە هەڵدەهاتــم،
بــەاڵم هــەر دەگەیشــتنە ســەر ســەرم و ئەوەندەیــان تــێ هەڵــدەدام
تــا لــە خوێنــدا ســوور هەڵدەگــەڕام .مــن نەمدەتوانــی بەرگریــش
لــە خــۆم بکــەم ،چونکــە دەبووایــە دۆخینەکــەم تونــد بگــرم ،دەنــا
دوولینگەکــەم 1لــە پــێ دەهاتــە خــوار .ئــەوان دەیانویســت القــە
ڕووتەکانــم ببینــن .خــۆ ئەگــەر لــە ڕێگەدا تووشــی باوکــم بهاتبان،
 1دوولینگە :پانتڵۆن ،شلوار.

٢٢٤

خەتی بزماری
ئاماژەیــان بــۆ جێبرینــی ســەریان دەکــرد و قاییشــی پشــتیان شــل
دەکــردەوە .ئەویــش هەوڵــی دەدا بیانگاتــێ و ئەوانیــش بەردیــان
تــێ دەگــرت.
ئــەم دیمەنانــە هیــی نماییــش و ســەیرکردن نیــن .مــن ناتوانــم
لەبارەیانــەوە بنووســم.
ســااڵنێکی دوورودرێــژ بــوون ،لــە گەڕانەوەمــان بــۆ مــاڵ،
پێچــە بەدەورەیەکــی درێژمــان دەبــڕی ،هــەر بــۆ ئــەوەی تووشــی
ئــەو کوڕوکااڵنــە نەبینــەوە .ئــەو ســااڵنەی ســووکایەتیی بــۆ من و
بــۆ باوکــم ،بــۆ شــا و شــازادەی جێنشــین ،ســااڵنی دەســتکەوت
و زێڕیــن بــوون .هەمــان شــازادەی جێنشــین ،هەنووکــە لــە
تاراوگــەدا دەژی ،هەردووکیشــمان باوکمــان نەمــاوە.
ئــەو و باوکەکــەی ســااڵنی دواتــر تووشــی ڕیســوایی هاتــن،
بــەو قۆناغەشــەوە کــە کوڕەکــەی نەیتوانــی جێگۆڕێکیــش بــۆ
باوکــی بدۆزێتــەوە و تێیــدا ئــارام بگــرێ.
لــە کۆتاییــدا ئــەو جێگۆڕێکــی لــە واڵتــی میســر بــۆ باوکــی
دۆزییــەوە.
منیــش شــتەکەم بــۆ بەختــی خــۆم جێ هێــا .کاتێکیــش قوتابخانەم
تــەواو دەبــوو ،غــارم دەدایــەوە ماڵــێ ،پەناگــەم لــەالی کتێبــەکان،
لــەالی ڕۆمانــە ڕۆژئاوایییەکانــدا دەدۆزییــەوە.
مــن نازانــم ئــەو کەســە کــێ بــوو کتێبێکــی تەنــک و دڕاوی
لــە ماڵەکــەی ئێمــە جــێ هێشــتبوو .لەوانەیــە باوکــم ئــەو کتێبــەی
لــە شــوێنێک دۆزیبێتــەوە و لەگــەڵ خــۆی هێنابێتیــەوە ماڵــێ.
هەرچۆنێــك بــێ ئەمــەش خــۆی لەخۆیــدا دۆزینەوەیــەک بــوو.
ئــەو نامیلکەیــە لــە هەمــوو کتێبەکانــی دیکــە جیــاواز بــوو .ئــەرێ
٢٢٥

قادر عەبدولاڵ
بەڕاســت کتێبەکــە باســی چــی دەکــرد؟ خــۆ مــن هــەر وەک بڵێــی
یــەک ،دوو ،ســێ ،نازانــم .بــەاڵم ئەگــەر پیاســەیەک بکــەم و بــۆ
ڕابــردووش بگەڕێمــەوە ،هــەر دەبــێ بیدۆزمــەوە.
مــن کتێبفرۆشــێکی بچکۆالنــەم لــە گەڕەکــی خۆمــان
دۆزییــەوە ،پیرەپیاوێــک لەتەنیشــت ڕۆژنامــە و گۆڤارەکانــەوە
لــەالی دۆاڵبێکــی پــڕ لــە کتێبــی لێکۆڵینــەوەی ســواوی پۆلیســی
دانیشــتبوو .هەرجارێــک یــەک-دوو کتێبــم لــێ وەر دەگرتــن و
لەبــن لێــوی پەتۆکــەم دەشــاردنەوە .ڕۆژێکیــان پێــم وا بــوو مــن
هەمــوو کتێبەکانــی ئــەم جیهانــەم خوێندوونەتــەوە ،چونکــە ئــەو
پیــاوە ئیــدی هیــچ کتێبێکــی بــۆ مــن لــەال نەمابــوو.
باوکیشم لەگەڵ خۆی کتێبی بۆ دەهێنامەوە ماڵەوە.
“ئەوەتا! ئەمەیان بۆ تۆ!” وای ئاماژە بۆ دەکردم.
منیــش لێــم وەر دەگرتــن ،الپەڕەکانیانــم هەڵدەدانــەوە و لەنێــو
دۆاڵبــی کتێبەکانــم دادەنــان .ئــەوان بەڕاســتی کتێبــی خوێندنــەوە
نەبــوون ،بــۆ نموونــە کتێبێکــی کــۆن دەربــارەی لۆکــە و داوەکان
کــە لــە شــوێنێکی کارکردنیــدا دۆزیبوویــەوە .یاخــود کتێبێــک بــوو
کــە پــڕ لــە خشــتە و ژمــارە بــوو.
لــە بەراییــدا کێشــە نەبــوو ،ئــەو هــەر کتێبێکــی دەهێنــا ،منیــش
دەمئاخنینــە نێــو دۆاڵبەکــە ،بــەاڵم دواتــر ئــەو دەیپرســی ،ئاخــۆ
مــن کتێبەکانــم خوێندوونەتــەوە“ ،نەخێــر ،هێشــتا نــا ،دواتــر
دەیانخوێنمــەوە ”.منیــش وام پــێ دەگوتــەوە.
جارێکیــان ،کاتێــک کتێبێکــی قەبــارە ئەســتووری کارخانــەی
لەگــەڵ خــۆ هێنابــووەوە ،ویســتی بزانــێ ئاخــۆ دەربــارەی چییــە.
“ژمــارە” منیــش بەئامــاژە وام تێگەیانــد“ .لەبــارەی یــەک ،دوو،
ســێ ،چــوارە .دەربــارەی گۆشــە و بازنەکانــە”.
٢٢٦

خەتی بزماری
“کەواتە ئەمەیان بۆ تۆ باشە” ئەو وای گوت.
“بەڵــێ ،ســوپاس ”.منیــش وام پــێ گوتــەوە و خســتمە نێــو
دۆاڵبــی کتێبەکانمــەوە.
هەندێ جار دەهاتە الم ،لە مەودایەک لەتەنیشــتم دادەنیشــت.
هیچــی نەدەگــوت ،هیچیشــی نەدەکــرد ،هــەر بەکــڕی لــە شــوێنی
خــۆی ســەیری دەکــردم .کتێــب و خوێندنــەوەی کتێــب هۆشــیان
بردبــوو .ئــەو دەیەویســت بزانــێ ئاخــۆ چ ژیانێکــە ،ئەگــەر وا
کڕوبێدەنــگ دابنیشــێ یــان پــاڵ بداتــەوە و کتێبێــک بخوێنێتــەوە.
ئێســتاش کــە لــە دەفتەرەکــەی ئــەو ورد دەبمــەوە ،دەبینــم
ژیانــی ئــەو چەنــد قۆناغــی لەیەکجیــاوازی بەخــۆوە بینیــوە .ئێمــە
گەیشــتووینەتە قۆناغــی کتێــب ،کــە نزیکــەی دوو ســاڵ درێــژەی
کێشــا.
“ئــەرێ چــۆن دەســتت بــەو کتێبانــە ڕادەگا؟” جارێکیــان وام
لــێ پرســی.
“دەیانکڕم”.
“پێویســت نــاکا وا بکــەی .خــۆ نابــێ هــەر وا لــە گۆتــرە کتێــب
بکــڕی .ئەگــەر کتێبێکــم پێویســت بــوو ،بەخــۆم دەچــم دەیهێنــم”.
ئــەو گوێــی لــێ نەگرتــم و هێشــتا هــەر کتێبــی دەکڕیــن.
ئێوارەیەکیــان تینــا ئەوەنــدە گریــا ،تــا لەهــۆش خــۆی چــوو.
“هەنووکــە ڕازیــت؟” بەتووڕەیییــەوە پێــم گــوت“ ،باشــە بۆچی
گــوێ ناگــری؟” ئەمــە دادی نــەدا.
لــەو نێوەشــدا کوڕوکااڵنــی گەڕەکەمــان یارییەکــی دیکەیــان
دۆزیبــووەوە .هەرکاتێــک باوکــی منیــان دەبینــی ،کــە بــە خــۆی و
یــەک-دوو کتێــب لــە بنهەنگڵــدا یــان لەنێــو بەرکــی چاکەتەکەیــدا
بــەرەو مــاڵ دەگەڕایــەوە ،بەدوایــدا دەخشــان و دەســتیان
٢٢٧
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بــۆ کتێبــەکان دەبــرد و لێیــان دەدزی و هەڵدەهاتــن .ئەویــش
بەدوایانــدا غــاری دەدا و لێیــان دەپاڕایــەوە ،بەڵکــو کتێبەکانــی
بدەنــەوە ،بــەاڵم ئــەو بیژمۆتانــە کتێبەکەیــان لــە یەکێکیانــەوە بــۆ
ئــەوی دیکــە هەڵــدەدا.
خاڵــی وەرچەرخــان ئــەو کاتــە بــوو ،کاتــێ بــە دوولنگەیەکــی دڕاو
و بارســتەکتێبێكی قوڕاوییــەوە ،دیــار بــوو لێــی کەوتبوونــە نێــو
قــوڕاوەوە ،گەڕابــۆوە ماڵــێ.
“ئەمە چییە؟” من بەتووڕەیییەوە پێم گوت.
“هیــچ نییــە .ئــەو کوڕوکااڵنــەی ســەر شــەقامەکە ”،وای ئاماژە
بــۆ کــردم و خەندەیەکیشــی کــرد.
“من هیچی دیکە کتێبم ناوێن ”.وام بەسەردا قیژاند.
“نەخێر؟ هیچ کتێبێک؟”
بەتووڕەیییــەوە کتێبێکــم لــە بنهەنگڵــی دەر هێنــا و تــا هێــزم
تێــدا بــوو فڕێــم دایــە نێــو ئاگــر.
“کتێبم ناوێ! تێگەیشتی! هیچ کتێبێک!”
دواتــر ئــەم کارەم بــە ناشاییســتە و ناشــیرین دانــا .ئــەرێ مــن
ئــەو ســاڵە تەمەنــم چەنــد بــوو ،دوازدە ،ســێزدە؟ بــەاڵم ســەبارەت
بــە هەســتکردنم شــانزە-حەڤدە ســااڵن بــووم .چونکــە لــە مــاوەی
ئــەو دوو ســااڵنەدا لەچــاو هاوتەمەنەکانمــدا گەورەتــر بــووم.
خــۆ مــن لەمــەش خراپتــرم کــرد .باوکــم دانەوییــەوە تــا
کتێبەکــە لەســەر زەوی هەڵبگرێتــەوە ،بــەاڵم هیــچ دەرفەتــم پــێ
نــەدا ،باقیــی کتێبەکانــم گرتــن و لەســەر بانەکــە فڕێــم دانــە خــوار.
“کۆتاییــی هــات!” هــاوارم کــرد“ .دەی بــڕۆ! بــڕۆ خــوارەوە!”
باوکــم هیچــی نەگــوت ،ئــەو چــووە ژوورەوە و لــێ کەوتــە
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خــەو( .ئــای ئــەوەی کــە کــردم چەنــد ناقــۆاڵ و ناشاییســتە بــوو).
بــۆ شــەوەکەی دەبووایــە بگریابــام ،لــێ نەمتوانــی واش بکــەم.
باشــە چــی بکــەم تــا بارەکــە ڕاســت بکەمــەوە ،باشــە چــی بــۆ
بکــەم؟
ئــەو شــتە فشــاری بــۆ هێنــام ئاخــۆ بۆچــی کتێبەکانــی بــۆ
کڕیــوم .ئیــدی دەســتم دایــە چرانەوتییەکــە و لــە خەوەکــەی
بێــدارم کــردەوە.
“دەی وەرە!” وام ئاماژە بۆ کرد.
“بۆ کوێ؟”
“بۆ سەربان!”
یەکــەم جــار وای زانــی ئاخــۆ مانــگ پــڕە و خۆیشــی لەبیــری
چۆتــەوە .ئــەو ســەیری ئاســمانی کــرد ،نەخێــر مانــگ تــازە ســاوا
بــوو.
مــن ئیســماعیلەکەی ئــەو بــووم ،دەبووایــە گوێــم لــێ بگــرێ،
کەواتــە لــە کۆتاییــدا هــات و دوام کــەوت.
“دەی تۆش! سەر بکەوە!”
بەدوودڵی باوکم بەسەر بانەکە کەوت.
ئینجــا چرانەوتییەکــەم دایــە دەســت و هەمــوو ئــەو کتێبانــەی
لــەوێ کەوتبــوون هەڵــم گرتنــەوە.
“دەی وەرە ئێــرە ،چراکــە لــە شــوێنێک دانــێ ”،ئامــاژەم بــۆ
کــرد و چــووم لەپەنــا دووکەڵکێشــەکەی زۆپاکــە دانیشــتم.
“دەی کتێبێک هەڵگرە .با پێکەوە بیخوێنینەوە”.
ئەویش دەستی دایە کتێبێک و هاتە تەنیشتمەوە دانیشت.
ئــەو نەیدەزانــی مەبەســتم چییــە .مــن بەخۆیشــم کتومــت
نەمدەزانــی چیــم دەوێ.
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ئــەو دەســتی دایــە ئەســتوورترین کتێــب و دایــە مــن .ئەویــش
کتێبی گوڵســتانی شــاعیری ســەدەکانی ناوەڕاســت ســەعدی بوو.
کتێبەکــەش نموونــەی جوانــی زمانــی فارســی بــوو .دەکــرێ هێز و
توانــای زمانەکەمــان لەنێــو هەقایەتەکانــی 1کتێبەکــەدا بدۆزیتەوە.
ئاخــر شــتێکی نەکــردە بــوو ،ئــەو دەقــە شــیعرییە
دەوڵەمەندانــەی مامۆســتایەکی وەک ســەعدی بــە زمانێکــی
ســادەی ئامــاژە بــۆ باوکــم بگێڕمــەوە .دەبووایــە ســەرکەوتووش
بوومایــە ،ئاخــر ئێمــە بەتــەواوی لــە یەکــدی دەگەیشــتین .ئــەوەی
ئــەو دەیگــوت ،دەمودەســت لێــی تێدەگەیشــتم ،ئــەوەی منیــش
دەمگــوت ،ڕاســتەوخۆ پــەی پــێ دەبــرد .مــن لەســەروبەندی ئــەو
بــارەدا بــووم ،جیهانــە گەورەکــە بــە چەنــد ئاماژەیەکــی کەمــەوە
وەر بگێــڕم .ئێمــە هــەر بەتەنیــا بــە ئامــاژەکان قســەمان نەدەکــرد،
بــەاڵم لــە هەمــان کاتیشــدا بــە چــاو ،بــە لێــو ،بــە ڕەفتارمــان و
ســەرباری ئــەوەش ئێمــە لەالیــەن خواکــەی باوکــم ،خــوای
کــەڕوالاڵن کۆمــەک دەکرایــن.
مــن پــەڕەی کتێبەکــەم هەڵدەدانــەوە و بــەدوای هەقایەتێکــدا
دەگــەڕام.
“چــی ...ئــەرێ ئەمــە چ کتێبێکــە؟” لــە کاتێکــدا مــن بــەدوای
هەقایەتێكــدا دەگــەڕام ئــەو بەئامــاژە وای پــێ گوتــم .منیــش
ئەمــەم بــە نیشــانەیەکی ئاشــتبوونەوە لەقەڵــەم دا.
“ئەرێ چۆنی بڵێم؟ سەیرکە ،ئەمە کتێبێکە ...کتێبێکی”...
“ئەمەشیان لە ئاسمانەوە هاتووە؟” ئەو وای گوت.
“نەخێــر ،خــۆ ئەمەیــان کتێبێکــی پیــرۆز نییــە ،ئەمەیــان شــتێکی
 1نووســەر هــەر وشــەی هەقایەتــی بــە ڕێنووســی هۆڵەنــدی ()hekajat
بــەکار هێنــاوە ،منیــش دەســتکاریم نەکــرد.

٢٣٠

خەتی بزماری
دیکەیــە .ئەمــە دەربــارەی ...دەربــارەی ...گەنجێتییــە .دەربــارەی...
پیــری .ســەبارەت بــە پاشــاکان .ســەبارەت بــە دڵ ،خۆشەویســتی،
مــەرگ و ...بەڵــێ ئەویــن ،ماچــەکان ،لەئامێزگرتــن ،دەســتلێدان،
تەماشــاکردن ،یــان ...ئێــرە ئــەم هەقایەتــە ،ئــەم کورتــە چیرۆکــە
دەربــارەی هەزارپێیــە”.
“دەربارەی چی؟”
“هەزارپــێ ،گیانلەبەرەکــە ،زیندەوەرێــک کــە چەندیــن پێــی
هــەن و دەخشــێ ،بوەســتە ،دەی چراکــە نزیکتــر بکــەرەوە”.
بــە دارێــک وێنــەی هەزارپێیەکــم لەســەر زەویەکــە بــۆ کــرد و
بــە پەنجەکانیشــم جووڵەیەکــی خێــرام پێــدا.
“تەماشــاکە ،مــن لەســەرخۆ دەیخوێنمــەوە ،تــۆش دەبــێ
وشــەکان لەســەر لێــوی مــن ببینــی ،پاشــان شــی دەکەمــەوە ،بــاش
ســەرنج بــدە:
“دەســت و پــا بریــدەای هزارپایــی بکشــت ( )...یەکێــک دەســت
و پێــی بڕابــوون ،لــە هەزارپێیەکــی دا و کوشــتی ( )...تێدەگــەی؟”
“تــۆ گوتــت ئــەو پیــاوەی بــێ دەســت و قــاچ بــوو ”...ئەکبــەر
وای ئامــاژە کــرد.
“ڕاســت دەکــەی ،دەســت و قاچیــان لــێ کردبوونــەوە .هــەر
خــوا کارســازە .هــەزار پێــی وا دروســت کــردووە لــە توانایدا نەبێ
لەبــەر کەســێک هەڵبــێ ،کــە نــە دەســت و نــە قاچــی هەبــن ،ئاخــر
ئەگــەر کاتــی مردنــی هــات ،تــەواو ”1.لێــرەدا کارەکــە ســەخت بــوو.
مــن ناتوانــم درێــژە بــە ڕوونکردنــەوەی بــدەم ،چونکــە منیــش
بەتــەواوی لێــی تێناگــەم .باقییەکــەی دەبــێ بەخــۆت درک پــێ
 1نووســەر لــە پەراوێــزی ئــەم دێــڕەدا ئەمــەی نووســیوە“ :ئــەم وەرگێڕانــە
هیــی مــن نییــە ،منیــش لــە وەرگێڕانێکــی هۆڵەنــدی وەرم گرتــووە”.
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بکەی”.
“ئاخــر ئــەو ،کــە نــە دەســت و نــە قاچــی هــەن چــۆن
زیندەوەرەکــە دەکــوژێ؟” باوکــم بەئامــاژە وای درکانــد.
“کتومــت ،خــۆ هــەر دەبــێ بــەالی کەمییــەوە دەســتێکت هەبــێ،
یــان قاچێــک ،یــان شــتێک بــۆ ئــەوەی پێــی لــێ بــدەی .تــۆ لێــی
تێناگــەی ،هەروەهــا منیــش ،بــەاڵم پیاوەکــە ئەوەشــی هــەر کــرد.
لەوانەیــە هــەر لەبــەر ئەوەشــە جــوان بــێ .چیرۆکەکــە ســەبارەت
بــە مردنــە و خــۆ ئەگــەر مردنیــش هــات ،کــەس لەبــەری دەر
ناچــێ .کاتــی زینــدەوەرە هەزارپێکــە هاتبــوو ،دەبووایــە بمردبــا،
نەدەبــووا پتــر ژیابــا ،ئەگــەر ئەمــەش ڕێگەپێــدراو نەبووایــە ،ئــەوا
خــودی پیاوەکــە لێــی نــەدەدا .ئــەرێ تــۆ بیــر لــە شــتێکی دیکــە
دەکەیتــەوە؟”
باوکــم بێدەنــگ بــوو .ئینجــا خەنــدە گرتــی“ .زیرەکــە”،
پەنجەیەکــی بــۆ ســەری خــۆی بــرد“ .نووســەرەکە بیــری لــە
شــتێکی بــاش کردۆتــەوە .ئــەرێ دەتوانــی چیرۆکێکــی دیکــە
بخوێنیتــەوە؟”
“یەکێکی دیکە؟”
مــن بەخۆیشــم نازانــم بۆچــی لەو کاتەدا چیرۆکێکی ناســراوی
کۆنینــەی فارســیم بیــر کەوتــەوە .پێــم وا بــوو ئەمــەش هــەر هیــی
ســەعدی بــوو ،بۆیــە بــۆ ماوەیەکــی زۆر بەنێــو هەقایەتەکانیــدا
گــەڕام ،بــەاڵم نەمدۆزیــەوە ،پێدەچــوو هیــی نووســەرێکی دیکــە
بــێ.
“ئەرێ لە چی دەگەڕێی؟” باوکم ئاماژەی بۆ کردم.
“بەدوای چیرۆکێک سەبارەت بە تووتییەک”.
“تووتییەك؟”
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“بەڵــێ ،مەلێکــی ڕەنگینــی جــوان کــە دەنووکێکــی کــووڕی
هەبــوو ،قسەشــی دەکــرد ،بەبەغایــەک”.
“مەلێک؟ قسەکردن؟”
“نەخێــر ،قســەکردنێکی ڕاســتەقینە نــا ،باڵندەکەیــە ،چــی پــێ
دەڵێــی الســاییت دەکاتــەوە ،بــەاڵم مــن چیرۆکەکــە نابینمــەوە،
دەی قەینــاکا ،لــە قوتابخانــەوە فێــری بــووم ،چیرۆکەکــەم لەبــەرە.
“هەبــوو نەبــوو ،زۆر لەمێــژ بــوو ،دەرمانفرۆشــێکی گیاییــی
فــارس هەبــوو ،لــە ماڵــەوە تووتییەکــی هینــدی لەنێــو قەفەســدا
ڕاگرتبــوو .بەڵــێ ،باڵندەکــە لــە هینــدەوە هاتبــوو ،لــە واڵتێکــی زۆر
دوور ،زۆرزۆر دوور .ئــەم باڵندەیــە غەریبــی ماڵــەوەی کــرد،
بــەردەوام هــەر دەگریــا و گۆرانــی دەگــوت‘ ،ماڵــێ ،ماڵــێ ،ماڵــێ،
ماڵــێ’.
“ڕۆژێکیــان ،کاتێــک بازرگانەکــە دیســان بــۆ کاروبــاری
شــتکڕین ویســتی ڕوو لــە هیندســتان بکاتــەوە ،ســەرەتا چــووە
الی تووتییەکــە و لێــی پرســی ،ئاخــۆ هیــچ پەیامێکــی بــۆ
تووتییەکانــی هیندســتان هەیــە‘ .نەخێــر ،هیــچ شــتێکی تایبەتیــم
نییــە ’،تووتییەکــە وای پــێ گــوت‘ ،بــەاڵم ســاوی منیــان لــێ بکــە
و پێیــان بڵــێ ،مــن زۆر غەریبییــان دەکــەم’.
لــە دارســتانەکانی هیندســتاندا بازرگانەکــە بەبەغایەکــی
لەســەر دارێــک بینــی‘ .هــۆ مەلــی جــوان ،بەبەغاکــەی مــن ســاوی
بــۆ تــۆ هەیــە ’،بازرگانەکــە وا بانگــی تووتییەکــەی ســەر دارێــی
کــرد‘ .ئــەو زۆر غەریبیتــان دەکا’.
دەمودەســت تووتییەکــە لەســەر دارەکــە کەوتــە خــوار و
مــرد”.
“مرد؟” باوکم وای ئاماژە دا.
٢٣٣

قادر عەبدولاڵ
“کەمێــک بوەســتە .کاتێکیــش بازرگانەکــە لــە گەشــتەکەی
گەڕایــەوە ،تووتییەکــەی خــۆی لێــی پرســی بەڵکــو پەیامێکــی
لــە تووتییەکانــی هیندســتان بــۆ هێنابــێ‘ .نەخێــر ،هیــچ پەیامێــک
لەئــارادا نییــە ’،بازرگانەکــە وای وەاڵمــی تووتییەکــە دایــەوە،
‘بەڵــێ ،خــۆ قســەم لەگــەڵ تووتییــەک کــرد ،بــەاڵم کاتــێ ســاوی
تــۆم پــێ ڕاگەیانــد و گوتــم کــە وا تــۆ زۆرزۆر غەریبییــان دەکەی،
لەســەر دارەکــە بــەر بــووەوە و مــرد’.
‘مرد؟’ تووتییەکە وای گوت و ئەویش مرد”.
“ئەویش؟” باوکم بەسەرسوڕمانەوە وای گوت
“بەڵــێ ،تووتــی کابــرای بــازرگان لەنــاو قەفــەز بــەر بــووە و
مــرد”.
“ئاخر ئەمە چۆن ڕووی دا؟”
“دەی بوەســتە .پیاوەکــە بــە هــەردوو دەســت لــە ســەری
خــۆی دا‘ ،ئــاخ ،تووتییەکــەم ،داخ تووتییەکــەم ،خــۆ نەدەبووایــە
پێــی بڵێــم ’،بــەاڵم خــۆ هیچــی پــێ نەدەکــرا ،تووتییەکــەی مردبــوو.
ئیــدی ئــەو تووتییــە مردووەکــەی هەڵگــرت و دووری فــڕێ دا.
ئینجــا دەســتبەجێ تووتییەکــە جووڵــەی تــێ کــەوت و دوور فــڕی.
“’ئــەوە بــۆ کــوێ دەڕۆی؟’ بازرگانەکــە وا هــاواری کــردە
تووتییەکــە‘ .بــەرەو مــاڵ ،بــۆ ماڵــێ ،بــۆ ماڵــێ دەڕۆمــەوە’.
تووتییەکــەش وای وەاڵم دایــەوە”.
باوکــم بەحەپەســاوی ســەیری کــردم ،ســەرەتا هیچــی
نەگــوت ،پاشــان بــە دەنــگ پێکەنــی و گوتــی“ ،زیرەکــە ،هــەردوو
تووتییــەکان زیــرەک بــوون .جوانــە ،چیرۆکێکــی جوانــە”.
ئێمــە هێشــتا بــۆ ماوەیەکــی دیکــەش لــە ســەربان ماینــەوە.
٢٣٤

خەتی بزماری
مــن پەڕەکانــی کتێبەکانــم هەڵدەدانــەوە و ئەویــش لەتەنیشــت مــن
دانیشــتبوو ،نوقمــی بیــر و داڵغەکانــی خــۆی بــوو.
“ئــەرێ دەزانــی ،ئــەو مەکینەیــە ”،یــەک جــار گوتــی“ ،مەکینــە
دروومانەکانــی کارخانەکــەم هەمیشــە لــە ســەری منــدان .کاتێــک
کــە دەشــنووم هــەر دەنگیــان دێ .مــن ...مــن نازانــم ،بــەاڵم
دەمــەوێ ئــەو ئیشــەم ...ئــەرێ دەزانــی ،مێشــکم ئــازارم دەدا،
ئازارێکــی کوشــندەم هەیــە”.
ئەمــەش یەکــەم جــار بــوو ،لــەالی مــن دەردەدڵ لەدەســت
کارەکــەی بــکا .مــن لــە چاوەکانــی ئــەو ،ئــەوەم بــەدی کــرد،
ئــەوەی گوتــی ،هــەر ســكااڵیەکی ســادە نەبــوو ،بەڵکــو هاوارێــک
بــوو بــۆ بەهاناوەچــوون.
“گــەرووم هەمیشــە ئەســتوور دەبــێ ،ئەمــەش ئــازارم
دەدا ”،ئــەو وای گــوت“ ،هەنــدێ جــار لەپڕێکــدا ئارەقــە دەکــەم،
خواخــوای هەوامــە بێتــە نــاو ســینگم .مــن ...مــن نامــەوێ چیدیکــە
بچمــەوە ئــەو کارگەیــە ،بــەاڵم خــۆ ئەمــەش ناکــرێ ،مــن چــوار
منداڵــم هــەن”.
ســەیری ڕوخســارە الوازەکەیــم کــرد“ ،چــۆن بتوانــم
یارمەتیــت بــدەم؟”
“ئــەو داوانــەی لەنێــو ددانەکانــی ئــەو مەکینانــە دەپچڕێــن”،
ئــەو لەســەر قســەکەی خــۆی وا ڕۆیشــت“ ،مــن بــاش ئــاگام لێیانە،
مــن ســەیر دەکــەم ،بــەاڵم لــەوە زیاتــر نابینــم .ئینجــا ســەرکارەکە
دێ و ســەرکۆنەم دەکا ،دەڵــێ ئەکبــەر گەمژەیــە .چــۆن دەبینــی؟
باشــە مــن دەبــێ چــی بکــەم؟”
ئــەو پرســیارێکی ڕوون و ئاشــکرای لــێ کــردم و منیــش،
ئیســماعیل ،دەبووایــە وەاڵمێکــی بدەمــەوە .خــۆ ئەگــەر یارمەتیــم
٢٣٥
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نەدابووایــە ،کــێ بەهانــای هاتبــا؟ ئەرکــی مــن نەبــوو بیــر لــە تینــا
و خوشــکەکانم بکەمــەوە ،بەڵکــو بیــر لــەو بکەمــەوە .مــن بۆیــە
لەدایــک ببــووم تــا خزمەتــی ئــەو بکــەم .دەبووایــە ڕزگاری بکــەم.
شتەکەشــم لەپــڕەوە زانــی.
“تۆ دەبێ بمری ”.وام ئاماژە بۆ کرد.
“چی؟”
“بمری .هەر وەک تووتییەکە بکەوی”.
ئەو شتەکەی بۆ قووت نەدرا.
“بــەاڵم ،مەبەســتت چییــە؟ چــۆن؟ مــن دەبــێ لەکــوێ بکەومــە
خــوار؟”
“لــە نێوانــی مەکینــەی دروومانــەکان .ئــاوا لەپڕێــک بکــەوە.
خــۆت درێــژ بکــە و بمــرە”.
ڕۆژی پاشــتر ،پێنــج لــە کرێکارەکانــی کارخانەکــە تەرمــی
باوکمیــان هێنایــەوە ماڵــێ .ئــەوان ئەویــان لەســەر پێخەفــی مــردن
درێــژ کــرد و بەخۆشــیان گەڕانــەوە.
ئینجــا دەســتبەجێ چاوەکانــی لێــک کردنــەوە ،دەســتی دایــەوە
کەلوپەلــی پینەکردنەکــەی جــاران و بــەرەو چیــاکان هەڵهات.
منیش پەرۆش بووم ئاخۆ بەرەو کوێ ڕۆیشت.

٢٣٦

زەنگۆڵە
کەمێکی دیکە باسی ماریانا دەکەین.
هەروەها لەگەڵ زەنگۆڵەش یەکدی دەناسین.
لە قاپی ماڵی دکتۆر پور بەهلوولیش دەدەین.
ســەبارەت بــەوەی باوکــم بــۆ کــوێ چــوو ،لەنێــو شــاخەکاندا چــی
دەکــرد و لــە مــاوەی ئــەو دوو مانگانــەدا لــەالی كــێ دەمایــەوە،
دواتــر باســی دەکــەم ،چونکــە نامــەوێ فانتازییەکــەم هــەر
وا بــە بــادا بــدەم .هــەر بۆیــە هــەوڵ دەدەم خــۆم بــە ڕووداوە
ســەلمێنراوەکان ســنووردار بکــەم .شــتێک کــە بەخــۆم بینیوومــە
یــان بیســتوومە و لەنێــو تۆمارەکانیشــدا نووســراوەتەوە .لــەم
بەنــدەدا بــەدوای باوکــم ناکــەوم کــە چــووە نێــو شــاخان ،لــێ
دەگەڕێــم جــارێ بۆخــۆی بــڕوا ،لێــی دەگەڕێــم چــی دەکا بیــکا،
لــەالی کێــش دەمێنێتــەوە و دەڕازێ بــا وا بــکا ،لێــی دەگەڕێــم
کەمێــک بێتــەوە ســەرخۆی ،چونکــە هێشــتا قۆناغێکــی ســەختی
ژیانــی لەپێــش مــاوە .کەواتــە جــارێ لــەو دەگەڕێــم ،هەراســانی
ناکــەم ،تــا ئــەو دەگەڕێتــەوە مــن شــتێکی دیکــە دەگێڕمــەوە.
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هاویــن تێپــەڕی ،بــەاڵم چەنــد ڕۆژێــک دواتــر ،لەپــڕ دنیــا زۆر
گــەرم داهاتــەوە .نزیکــەی دە کیلۆمەتــر لــە دووری ماڵــی ئێمــەوە
ئەســتێڵکێک 1هەبــوو .ئیــدی مــن دەســتم دەدایــە پایســکلەکەم بــڕۆ
بــاژۆ بــۆ ســەر ئەســتێڵکەکە و مەلــەم تێــدا دەکــرد و لــە کەشــی
خامۆشــیی ئەوێشــدا دەمنووســی.
هاوینــی پــار زۆر جــار دەچوومــە ئەوێ .یەکەم جار مەلەیەکم
دەکــرد ،پاشــان هەندێــک دەگــەڕام ،دواتــر تەختەبەڕەکــەم
ڕادەخســت و لەســەری دەمنووســی.
یەکــەم جــار لەگــەڵ ماریانــا هاتــم .دوو ســاڵ پێشــتر لــە
قاوەخانەیەکــی کلتووریــدا یەکدیمــان ناســی .ئــەو لــە ئەمســتەردام
دەژیــا ،ئــەوکات بــۆ ماوەیــەک ئــاگای لــە ماڵــی برادەرێکــی خــۆی
بــوو ،کــە بــۆ پشــوو ڕۆیشــتبوو .پێشــتر جارێکیــان لــە ئێوارەیەکی
شــیعرخوێندنەوە لــە قاوەخانەکــەدا بینیبــووم ،بــەاڵم ئــەوکات
نەمدەزانــی ئاخــۆ ئــەو بەتایبــەت بــۆ ئــەو ئێوارەشــیعرییانە
هاتۆتــە پۆلــدەر یــان نــا .ئــەو بــەردەوام شــیعری شــاعیرە نــاودارە
کۆچکردووەکانــی دەخوێنــدەوە .لــە چاکــەی ئــەوەوە مامۆســتا
ناســراوە شــاعیرەکانی هۆڵەندیــم ناســین ،بەتایبــەت یەکێکــی
وەک جــەی ســی بلــوم 2لــە ڕێــی ئــەم پارچەشــیعرەی خــوارەوە
بۆم دەر کەوت چ شاعیرێکە.

لە یادەوەریدا
پۆقژەکان دەکەونە جۆگەلە زەردەکان
 1ئەســتێڵک :گــۆم ،گــۆل .بــەاڵم ئەوەنــدە هەیــە گــۆم لــە ڕووبــاردا دەبــێ،
هەرچــی ئەســتێڵکە ،مــەرج نییــە هیــی ڕووبــار بــێ.
2 J.C.Bloem
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دیسان پاییز دێتەوە ،کەژی پاییز
لەسەر زەویش ،دڵە تاریکەکان دەپاڕێنەوە
لە ژیانیشدا ،ئەو هیچی دیکە نابینێ
ئەرێ ئەو چۆن خۆش ویسرتا؟ ئەو شەقامە تاریکانە
ئەو کەشە تەم و کڵۆڵە،
کەی ئێوارە داهات و تێپەڕی؟
شۆستە تەڕ و سەیر هەڵدەگەڕێ
ئەو بۆ شتە خامۆشەکان لەدایک بوو،
کە بە هۆیەوە ئێمە دەژین  -بەاڵم بۆ ماوەیەکی درێژ نا -
کە بەو هۆیە ئێمە لە گۆرانەییەکامناندا دەیجۆشێنین،
تا لەنێو گۆرانییەکدا نوقم دەبین.
ئەوکاتیش وەک ئێستا پاییز بوو :پاییز گەڕایەوە
بەاڵم دوای ڕۆژ کورت بوون ،دڵەکان نا؛
ئێمە وەستاین ،لە نەوسی ئادەمییدا ترساین،
لەو ژوورە تەنگەنەفەسەی ،کە ئەو تێیدا بوو.
بۆ هەمیشە ئەوە لەگەڵمدا بوو:
ئای لەو مردنە بێدەنگەی زیاتر لە خەو؛
ئای کە ڕۆژانە چ پەرجوویەک بوو ،ژیان،
هەر هەڵسانەوە و بووژانەوەیەک.
من دیسان خۆم لە بەهرەکەدا دەبینمەوە
ئەو وەرزەی کە بڵقی کەوتووی تێدایە
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ئەگەر تیشکی ڕۆژ هەر بەرزاوێکی ڕاماڵی
بیرۆکەیەک :ئەرێ من چەندی دی لەبەر هەتاودا دەژیم؟
ئەرێ چی لەو کەموکورتییەدا ماوە،
کە هیی ژیان بێ؟ ئەرێ ئیرەیی بە چی دیکە ببەم؟
بۆ من و من پاییزێکە ،ناکرێ نامرێ:
ڕۆژ ،تەم و خامۆشی ،هەرگیز هەرگیز
مــن لەبــەر غەریبیــی باوکــم ئــەم شــیعرەم لــە کتێبەکەمــدا
تۆمــار کــرد ،چونکــە ماریانــا ڕای گەیانــد( ،جــەی ســی بلومــی)
شــاعیر خــۆی هیــی غەریبیکــردن بــوو ،خــۆی شــیعرەکەی بــە
شــتێکی تەواونەکــراوی خودایــی وەســف کردبــوو.
ماریانــا بەخۆیشــی شــیعری دەنووســین ،مــن ئــەوەم تــا ئــەو
ئێوارەیــەی بەتەنیــا چوومــە قاوەخانەکــە ،نەمزانــی .هەرچەنــدە
ئێوارەکــە ئێوارەیەکــی شــیعریانە نەبــوو ،لــێ ئــەو لەســەر مێزێــک
دانیشــتبوو شــتێکی دەخــواردەوە .دیــار بــوو هاوتەمەنیــش
بوویــن ،پێشــتریش دووبــەدوو قســەمان بەیەکــەوە نەکردبــوو.
“زۆر باشــە ،ســەیرکە ،ئــەوە کــێ هــات!” ئــەو بــە شــێوەیەکی
دۆســتانە وای گــوت .ئیــدی بــەم جــۆرە کەوتینــە قســە و لــەم
ئێوارەیــەوە بووینــە بــرادەر .مــن نازانــم ئاخــۆ وشــەی “بــرادەر”
شاییســتەیە یــان نــا ،بــەاڵم باشــە ،ڕۆژێکیــان پێــی گوتــم،

دەریاچەیــەک پــێ دەزانــێ ،بەڵکــو بمــەوێ لەگەڵــی بچمــە ئــەوێ.
مــن مەلــەم نەدەزانــی ،بــەاڵم ماریانــا پێــی گوتــم دەکــرێ فێــری
ببم .
“پێویســتە بەخۆت فێری ببی!” ئەو ئەمەی بەجەختکردنێکەوە
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پــێ گوتم.
منیــش لەگــەڵ ئــەودا ڕۆیشــتم .دەریاچەکــە لــە شــوێنێکی ئارام
هەڵکەوتبــوو ،کەسیشــی لــێ نەبــوو ،هــەر مــن و خــۆی بووین.
هەفتەیەکــی ڕەبــەق ،ڕۆژانــە بــە پایســکل دەچووینــە ئــەوێ و
ماریانــا فێــرە مەلەوانیکردنــی دەکــردم .لــە دواییــن ڕۆژیشــدا ئــەو
چــووە ناوەڕاســتی ئەســتێڵکەکە و وەســتا ،هــەردوو باســکی لێــک
کردنــەوە پــڕ بــە دەمیــش بانگــی کــرد“ ،دەی وەرە!”
منیــش مەلــەم کــرد ،بــە شــێوەیەکی وا لەگــەڵ ئاوەکــەدا
جەنــگام تــا خــۆم گەیانــدێ.
من ئەوم توند گرت .ئەویش منی توند گرت.
مــن تەختەبەڕەکــەم لەژێــر دارەکــەی نزیک گۆمەکە دانا و دەســتم
بــە نووســین کــرد .بــەاڵم خــۆ ڕۆژێکــی گەرمــی شــێدار بــوو.
پێــم وا بــوو :جــارێ مەلەیــەک بکــەم باشــە .دیســان خــۆم بەنــاو
ئاوەکــەدا دا .زۆر جــار کــە بەتەنیــا بــام ،وام دەکــرد .جارێکیــان
پێنــج کــەڕەت لەســەریەک مەلــەم کــرد .ئەم کەڕەتەیان بەهێواشــی
مەلــەم دەکــرد ،بــەاڵم هێشــتا ســەد مەترێــک نەڕۆیشــتبووم ،لەپــڕ
هەســتم کــرد چیدیکــە ناتوانــم .بەترســەوە خــۆم ســووڕاندەوە،
هەوڵــم دا بگەڕێمــەوە .هەرچۆنێــک بــێ بەوپــەری هێــزی هــەم
بــوو مەلــەم کــرد ،هەســتم کــرد ناپەڕمــەوە .تــرس بینەقاقــای
گرتبــووم .هــاوارم کــرد ،داوای فریادڕەســیم کــرد ،خــۆ هــەر
جارێکــی دیکــە وا بووبــا ،ئــەوا کۆتاییــم پــێ دەهــات .شەپەشــەپم
لــە ئــاو دەهێنــا ،کەچــی نغــرۆ دەبــووم .کاتێکیــش پێــم کەوتنــە
ســەر بندینــی گۆلەکــە ،دیســان تونــد بــازم دا ،جارێکــی دیکــە تونــد
پێــم لــێ دایــەوە ،ئینجــا توانیــم بــە پــێ بوەســتم.
٢٤١

قادر عەبدولاڵ
لەســەر تەختەبەڕەکــە نوشــتامەوە ،ســەرم لەســەر زەوی دانــا
و گریــام .نەشــمدەزانی بۆچــی و بــۆ کــێ دەگریێــم.
ئەوســا کەلوپەلەکانــم کــۆ کردنــەوە ،دەفتەرەکــەم هەڵگرتــەوە
و پایســکلەکەم بــەرەو ماڵــێ لێخوڕییــەوە.
ئاســایییانە مــن کەســێکی بەهێــز بــووم و وا زوو نەدەترســام،
بــەاڵم ئــەم کەڕەتەیــان ،یەکەمیــن جــارم بــوو لــە قوواڵییــی
ناخمــەوە هەســت بــە تــرس بکــەم .ئــەرێ ئەمــە لــە چــاوی
ڕۆژژمێرەکــە بــوو ،کــە بــە هۆڵەنــدی لــەوێ ،لــە ژووری خوێندنــی
ســەرەوە بنووســم؟ ســەختیی ئــەو چەنــد مانگــەی ڕابــردوو منــی
کەنەفــت کردبــوو .بەبــێ پشــوودان ،بــە ڕۆژ و شــەو تێدەکۆشــام
بــۆ ئــەوەی شــێوەیەک بــە کتێبەکــە بــدەم ،ڕووی خوێندنــەوەی
هەبــێ .هــەر دەبــێ ئــەوە هۆکارەکــە بــێ .تــرس ،خاڵــە الوازەکــەی
منــی گــرت .ئیــدی قــەت بــەالی گۆلەکــەوە ناچمــەوە و خــۆم
ناخەمــە نێــو ئاوەکــەوە ،یــان هەرچۆنێــک بــێ بــە هــەردوو
پێیەکانــم لەســەری دەوەســتم تــا لــە کتێبەکــە دەبمــەوە.
لــەو ڕۆژەی کــە ماریانــا لــە نێوەڕاســتی گۆلەکــەدا بــوو ،منیــش
خــۆم گەیانــدێ و تونــد گرتــم ،دوای ئــەوەی جلەکانمــان لەبــەر
کردنــەوە ،کتێبێکــی دامــێ .دیوانــە شــیعری جــەی .ســاوەرهۆف.1
“ئەوە باوەڕنامەی مەلەکردنتە ”،ئەو وای پێ گوتم.
ناوونیشــانی یەکێــک لــە شــیعرەکان ئەمــە بــوو :زەنگوڵۆکــە
منداڵەکــەم.
1 J.Slauerhoff
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نزیکەی چل ساڵی ،کچێکم پەیدا بوو،
ناوێکم بۆ ئەو داهێنا :زەنگۆڵە.
ساڵێک دەبێ هاتۆتە سەر دنیا،
دەتوانێ دابنیشێ ،بەاڵم قسان ناکا.
شــیعرەکە لەمــەی ســەروو درێژتــرە ،بــەاڵم مــن هــەر تەنیــا
ئــەو چــوار نیوەدێڕانــەم لــێ گرتــن.
ڕێکــەوت بــوو ،یــان لــە ڕاســتیدا وا نەبــوو ،ئێمــە نازنــاوی
زەنگۆڵەمــان 1لــە خوشــکە بچکۆلەکەمــان نــا ،بــە هۆڵەندیــش
دەبێتــە-Goudklokje ،خاودکلۆکیــە.
لــە فارســیدا زەنگۆڵــە نــاوی کچــان نییــە ،نــاوە ڕاســتەقینەکەی
مەحبووبــە 2بــوو.
باوکــم هەمیشــە دەترســا نەبــادا منداڵەکانــی بەکەڕوالڵــی
لەدایــک ببــن .ئەوەنــدە دەترســا ،لــە کاتــی لەدایکبوونــی دوو
کچەکانــی یەکەمــی نەیویســت لــە ماڵیــش بــێ.
مــن کاتــی لەدایکبوونــی خوشــکە هــەرە بچکۆالنەکەمــم بــاش
لەبیــرە .لەتەنیشــت باوکــم وەســتابووم ،مامانەکــە کۆرپەلەکــەی
لــە باوەشــی باوکــم دانــا .ئەویــش کۆرپەلەکــەی بــە دەســتێک تــا
ســینگی بــەرز کــردەوە و بــە دەســتەکەی دیکــە زەنگۆڵەیەکــی لــە
بەرکــی دوولینگەکــەی دەر هێنــا ،ئینجــا بەنەرمــی زەنگۆڵەکــەی
لــە بنگوێــدا شــەقاند .کۆرپەلەکــە چاوەکانــی کردنــەوە و تەماشــای
کــرد.
“بینیــت؟” بەئامــاژە ،ئیــدی لــە خۆشــییاندا دەگەشــایەوە“ .خــۆ

1 Zangoele
2 Mahboebe
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بینیــت؟ ئــەو دەبیســتێ ،ئــەو کــەڕە نییــە”.
ئەوکاتــەش زەنگۆڵەکــەی دایــە دەســتی مــن و گوتــی“ ،دەی
تــۆش جارێــک لێــی بــدە!” منیش بەنەرمی زەنگۆڵەکەم ڕاوەشــاند
تــا خوشــکۆڵەکەم چاوەکاکانــی کردنــەوە و تەماشــای کــردم.
“بینیــت؟” دیســان باوکــم ئامــاژەی بــۆ کردمــەوە و بەدەنــگ
پێکەنــی ،بــە دەنگێکــی وا بــەرز پێکەنــی کۆرپەلەکــەی گریانــد.
بــەم جــۆرە کۆرپەلەکــە بــووە هیــی ئێمــە ،هیــی مــن و
هیــی باوکــم .بــەم جــۆرەش لــە ڕێــی ئاماژەکانــی باوکــم نــاوی
زەنگۆڵــەی بەســەردا بــڕا.
لــە زمانەکــەی ئــەودا ،ئێمــە هەموومــان ناوێکــی دیکەمــان
هەبــوو ،لەگــەڵ گۆڕانگاریــی گــەورەش لــە ژیانمانــدا ،ناوەکانــی
ئێمــەی دەگــۆڕی .بــۆ نموونــە ،یەکــەم جــار مــن نــاوم“ ،هیــی مــن”
بــوو.
خــۆ ئەگــەر دەســتی ڕاســتی لەســەر الی چەپــی ســینگی
دانابــا ،هەمــووان دەیانزانــی مەبەســتی ئیســماعیلە .دواتــر نــاوی
منــی گــۆڕی و کردییــە “ئــەو کــوڕەی لەژێــر پەتــۆدا دەخشــێ و
دەخوێنێتــەوە ”.لــە ســەردەمی خوێندنیشــمدا نــاوی منــی نابــوو
“ئــەو پیــاوەی چاویلکــەی هەیــە” .پــاش دوو ســااڵن بوومــە “ئــەو
پیــاوەی لــە هیــچ کوێیــەک نادۆزرێتــەوە ”.دوای ئــەوەش لەوانەیــە
بووبمــە “ئــەو پیــاوەی ڕۆیشــت ”،بــەاڵم نــاوی زەنگۆڵــەی
هەرگیــز نەگــۆڕی ،ئــەو هەمیشــە هــەر نــاوی زەنگۆڵــە بــوو.
لــە ســەرەتاوە خوشــکەکەم شــتێکی دیکــە بــوو ،دەمودەســت
بــووە کیــژی باوکــم .هەروەهــا ئەویــش بــۆ ئــەوە لەدایــک بــوو ،تــا
ئــازاری باوکــم ســووک بــکا .سروشــت یــان خواوەنــدە باشــەکەی
خەڵکانــی کەڕوالڵــەکان ،ئــاوا دەکا.
٢٤٤
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کاتێکیــش خوشــکەکەم هێشــتا هــەر ســاوا بــوو ،خێــرا و
بەشــادییەوە خــۆی دەخزانــد و تــا بەرقاپیــی مــاڵ دەڕۆیشــت ،تــا
گوێیــان لــە دەنگــی نەرمیــی پێیەکانــی دەبــوو .ئەمــەش دیارییەکــی
خودایــی بــوو بــۆ باوکــم.
پاشــان کاتــێ باوکــم بــە هیالکــی لــە کارخانــە دەگەڕایــەوە،
شــانەکانی دەشــێالن .کــە نەخۆشــیش دەکــەوت ســووپی بــۆ لــێ
دەنــا .ســااڵنێک دواتــر خوشــکەکەم باوکمــی لەگــەڵ خــۆی بــردە
تــاران ،چونکــە لــەوێ دەیخوێنــد ،بــردی تــا شــارەکەی نیشــان
بــدا( .مــن خۆیشــم بەڵێنــم پــێ دابــوو بیبــەم و تارانــی پــێ نیشــان
بــدەم ،بــەاڵم نەمتوانــی بەڵێنەکــەم بــەدی بێنــم ).خوشــکەکەم
کامێرایەکــی لەگــەڵ خــۆ بردبــوو ،بــۆ هەرشــوێنێک چووبــا وێنــەی
دەگــرت .وێنەیەکــی جوانــی لەپــاڵ پەیکەرەکــەی شــا ڕەزاخــان
بــۆ گرتبــوو .ئــەو دەســتی خســتبووە سەرشــانی باوکــم و داوای
لــە ڕێبوارێکیــش گرتبــوو ،بەڵکــو وێنەیــان بگــرێ .پاشــان لەگــەڵ
خــۆی بردبوویــە فڕۆکەخانەکــە و نیشــانی دابــوو ئاخــۆ چــۆن
فڕۆکــەکان دەفــڕن .بــۆ ئێوارەکــەش بردبوویــە ســینەما ،کــە
زنجیرەفیلمــی چارلــی چاپلنــــی نماییــش دەکــرا.
زەنگۆڵە دڵخۆشی و ژانەگەورەکەی ئێمە بوو.
پاشــان بــە شــێوەیەکی سروشــتی شــیرازەی خێزانەکەمــان
پچــڕا .زەنگۆڵــە و مــن الی باوکمــان دەگــرت و هــەردوو
خوشــکەکانی دیکەشــم الی دایکمــان .ئــەوان هــەر بەڕاســتی
لەگــەڵ تینــادا دەگونجــان .زەنگۆڵــە نەدەگونجــا .بۆچــی نــا؟
کتومــت نایزانــم ،بــەاڵم لەوانەیــە لــە دووتوێــی چیرۆکەکــەدا
ڕوون ببێتــەوە .ســەبارەت بــە یــەک شــت هیــچ گومانێــک لەئــارادا
نەبــوو :زەنگۆڵــە کچەکــەی باوکــی مــن بــوو.
٢٤٥
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هەنووکــە دەزانیــن زەنگۆڵــە کێیــە ،ئیــدی دەگەڕێمــەوە ســەر ئــەو
ڕۆژگارەی ،تــا بزانــم باوکــم لەکوێیــە.
یەکــەم جــار کــە لــە شــاخەکان گەڕایــەوە ،نەمناســییەوە .ئاخــر
ئــەو پیــاوە نەمابــوو ،کــە لــە بەندەکانــی پێشــووی ئــەم کتێبــەدا
لەســەرم نوســیبوو .ئــەو پیــر و بچــووک ببــووەوە.
ئێوارەیەکــی درەنــگ بــوو ،کاتــێ لــە قاپیــی ماڵەکەمــان درا.
کاتێــک گڵۆپــی ڕاڕەوەکــەم هەڵکــرد و دەرگەکــەم کــردەوە ،هێدمــە
گرتمــی .ئــەو نەخــۆش دیــار بــوو ،وەک ئــەوە وا بــوو کــە هیــچ
ددانــی لەنێــو دەمــدا نەمابــن .ئــەو ســەیری کــردم ،دیســان هاواری
فریادڕەســی بــوو .منیــش گرتــم و چوومــە بنباڵــی و هێنامــە بــەر
ڕۆشــنایی.
“دەی دەمت لێک بکەرەوە ”.من وام پێ گوت.
ئەویــش زاری خــۆی لێــک کــردەوە .هەمــوو ددان و کەڵبەکانی
خــراپ ببــوون ،هەموویــان ڕەش و شــکابوون .باشــە ئــەرێ
بۆچــی پێشــتر نەمبینیبــوو؟
“ئازار ”،ئاماژە بۆ کردم“ .هەمیشە هەر ئازار”.
چاوەکانــی فرمێســکیان تــێ زا .لــە کۆتاییــدا یەکێــک بینــی و
یەکێــک ســەرنجی ئــەوەی دا ،کــە لەبــەر ئــازار دەناڵێنــێ .منیــش
دەبووایــە بێمــەوە ســەرخۆم ،دەبووایــە دیســان بمزانیبایــە مــن
کێــم و ئەرکەکەشــم لــەم ماڵــەدا چییــە .منیــش دەســتێکم لــە پرچــە
بۆزەکــەی دا و بەئامــاژە گوتــم“ ،مــن کارەکــە ڕێــک دەخــەم.
هەمــوو شــتێک بــاش دەبێتــەوە .مشــووری ئــەوەت بــۆ دەخــۆم
ئازارەکــەت نەمێنــێ”.
٢٤٦
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مــن ســەرم نــەوی کــردەوە .ئــای خــوای گــەورە ،ئەویــش
ســەری نــەوی کــرد ،سوپاســی منــی پــێ کــرد.
بــۆ چاککردنــەوەی ددانەکانــی پارەوپوولمــان نەبــوو ،بــەاڵم خــۆ
پــارە گرنــگ نەبــوو .شــتەکە پەیوەندیــی بــەوە هەبــوو ،دەبووایــە
لەدەســت ئازارەکــە قوتــاری بکــەم.
لــەو ســەردەمدا پزیشــکی ددان لــە شــارەکەماندا نۆرینگەیــان
هەبــوو .نەخۆشــخانەش هەبــوو ،بــەاڵم هــەر دەوڵەمەندەکان ،یان
ئەوانــەی توانــای پارەدانیــان هەبــوو ،دەیانتوانــی خۆیــان بگەیەننە
الیــان ،چونکــە خۆگەیاندنــە الی دکتــۆری ددان لــە نەخۆشــخانە
بەاڵیــەک بــوو بۆخــۆی .خــۆی دەبووایــە هــەر لــە بەرەبەیانــەوە،
کــە هێشــتا هــەر تاریــک بــوو ،لــە ڕیــزی نۆرەگرتــن وەســتابای.
هەندێکیــان تەنانــەت پەتۆشــیان لەگــەڵ خۆیــان دەهێنــا ،هەر شــەو
دادەهــات لــەوێ لێــی پــاڵ دەکەوتــن و نۆرەیــان دەگــرت ،بــۆ
ئــەوەی بــۆ بەیانییەکــەی ،لــە یەکەمەکانــی ڕیــزی نۆرەگرتــن بــن.
نــۆرەی دکتــۆری ددان درێژتریــن ڕیــز بــوو .هەنــدێ جــار
دەبووایــە ســێ شــەو لەســەریەک نەخــەوێ ،هــەر بــۆ ئــەوەی
بگەیتــە دەرگای نۆرینگەکــە .ســەرباری ئەو دەردەش ،پزیشــکەکە
هیچــی نەدەکــرد ،جگــە لــەوەی ددانــە خراپەکــە یــان کەڵبــە
بۆگەنەکــە دەر بێنــێ و پاشــان یــەک-دوو حەبــی ئازارشــکێنت
بداتــێ و ڕەوانــەی ماڵێــت بکاتــەوە .تــۆ مافــی ئــەوەت نەبــوو
داوای چارەســەری زیاتــر بکــەی .مــن پیرەمێــردم دەبینیــن لەبــەر
ژانــی ددانەکانیــان دەگریــان.
باشــە لــەو جیهانــە دڕندانەیــەدا چــۆن بتوانــم یارمەتیــی باوکــم
بدەم؟
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ســپێدەیەکیان بــەر لــە کاتــی قوتابخانــەم ،چوومــە شــار و
بــەدوای پزیشــکی ددانــدا گــەڕام .ســێ پزیشــک لــە شــاردا
هەبــوون ،بــەاڵم هەرســێکیان داخرابــوون ،تومــەز ســەعات
دە دەکرانــەوە .لەســەر جامــی پەنجــەرەی پزیشــکی یەکەمــدا
کاغەزێــک هەڵواســرابوو ،تیایــدا هاتبــوو ،تــا دوو مانگــی دادێ
هیــچ وادەدیــداری دیکــەی نــوێ وەر ناگــرێ و هیــچ نەخۆشــێکی
نــوێ نابینــێ .پزیشــکەکەی دووهەمیشــیان نۆرینگەیەکــی ئەوەنــدە
کەشــخە و لوکســەی هەبــوو ،تابلۆیەکــی گــەورەی لەســەر
دەرگەکــە دابــوو :نوێتریــن تەکنیــک لەخزمــەت ددانئێشــانتدایە.
خــۆی دەبووایــە بــە تەلەفــۆن دیدارێــک لەگــەڵ نۆڕینگەکەیــان
ســاز بدرابایــە .وێــڕای ئــەوەش ،هێشــتا نــەوەک هــەر تەلەفۆنــم
نەبــوو ،بەڵکــو دەستیشــم پێــی نەکەوتبــوو.
کاتێکیــش ئــەو دوو نۆرینگەیــەم بینیــن ،یەکســەر زانیــم ئــەو
پزشــکانە هەرگیز بواری بینینی باوکم بەو دەموددانە هەراســانە
نــادەن و لێناگەڕێــن پــێ بنێتــە نۆرینگەکەشــیان .کەواتــە بــەدوای
پزیشــکی ســێیەمدا گــەڕام ،ئەویــش نۆرینگەیەکــی لــە ماڵــی خۆیــدا
دانابــوو ،لــە دەرەوەی مەڵبەنــدی شــاریش هەڵکەوتبــوو .لەســەر
تەختەیــەک ،تابلۆیەکــی ئاســایی نووســرابوو :پــور بەهلــوول.
پزیشــکی ددان .دووشــەممان تــا پێنجشــەممان ١٥،٠٠ ،تــا .١٩،٠٠
منیــش پــارەم نەبــوو ،ئاخــر کــوڕی نەخۆشــێکی نائاســایی
بــووم .کەواتــە ئــەم تابلۆیــە و ئــەم کاتبەندییــە دەستنیشــانکراوە
بــۆ مــن نەبــوو .پێدەچــوو هێشــتا پزیشــکەکە لەنــاو جێــی خەویــدا
بــێ ،یــان لەســەر مێــزی نانــی بەیانــی بــێ و ڕۆژنامەیــەک
بخوێنێتــەوە .دوو جــار لەســەریەک لــە قاپیــی ماڵەکەیانــم دا .هیــچ
کاردانەوەیــەک پەیــدا نەبــوو ،کەڕەتێکــی دیکــەش لێــم دایــەوە .ئەم
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جارەیــان پیرەمێردێــک ،باخەوانەکــەی بــە خــۆی مەســینەیەک بــە
دەســتەوە ،قاپییەکــەی کــردەوە.
“خێرە ،چی لەگۆڕێدایە؟ بۆ وا توند لە قاپی دەدی؟”
“بەیانیت باش .دەمەوێ قسە لەگەڵ دکتۆردا بکەم”.
“قســەکردن؟ چــۆن؟ وەختــی قســە لەگــەڵ دکتــۆر هێشــتا
نەهاتــووە ،ســەعات ســێ دەســت پــێ دەکا”.
“مــن ئەمــە دەزانــم ،بــەاڵم دەمــەوێ ئێســتا قســەی لەگــەڵ
بکــەم”.
“باشە دەتەوێ دەربارەی چی قسەی لەگەڵدا بکەی؟”
“ئاخر دەمەوێ ڕاستەوخۆ بە ئەو بڵێم”.
کابراکــەش ســەیری کــردم ،هەنــدێ بیــری لــێ کــردەوە ،ئینجــا
گوتــی“ ،لێــرە بوەســتە .دەچــم بزانــم چــی دەڵــێ”.
منیــش هەمــوو کاتەکــە لــەوێ لــە بــەردەم نۆرینگەکــەدا
وەســتام ،تــا پیاوێکــی الجانــگ بــۆز بــە خــۆی و قەلنێــک لــە دەمــدا
دیســان دەرگاکــەی کــردەوە.
“بەیانیــت بــاش پیــاوی گەنــج .پێــم وا بــێ ،داوای منــت
کردبــوو؟”
“بەیانیــت بــاش دکتــۆر .مــن ویســتم ســەبارەت بــە باوکــم
لەگەڵــت بدوێــم”.
“باوکت .باوکت چییەتی؟”
“ددانەکانی .کەڵبەکانی”.
“خــۆ ئەگــەر شــتەکە لەبــارەی ددان و کەڵبــە بــێ ،ئــەوا دوای
ســەعات ســێ بەردەســت دەبــم ”،ئــەم قســەیەی بەقەلنکێشــانەوە
کــرد.
“نەخێــر ،شــتەکە پەیوەنــدی بــە ددان و کەڵبەکانــەوە نییــە.
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شــتەکە پەیوەنــدی بــە منــەوە هەیــە”.
“بەاڵم دەربارەی ددان و کەڵبەکانی باوکیشتە”.
“نەخێــر ،هــەر ئــەوە بەتەنیــا نییــە ،بەڵکــو شــتەکە دەربــارەی
ئێــش و ...دەربــارەی ...خــۆت دەیزانــی ،مــن بەڵێنــم پــێ داوە
کارێکــی وا بکــەم ئازارەکــەی نەهێڵــم”.
“پاشان؟ دەی بەردەوام بە ،زیاتر قسە بکە”.
“ئێســتا ،مــن دەبــێ ئازارەکــەی ســووک بکــەم ،ئەمــەش...
دکتــۆر ئەمــە بــوو”.
پزیشکەکە بەقەلنکێشانەوە سەیری کردم.
“ناوت؟”
“ئیسماعیل”.
“پاشناوت؟”
“مەحموود غەزنەوی خۆراسانی”.
“دەی لەگەڵم وەرە ژوورەوە”.
1
منیــش بــەدوای ئــەودا بەنێــو باخــە گوڵــەڕەز و پاتۆنیــا و
دارســێوەکاندا کە هەموو ســێوی ســووریان پێدا شــۆڕ ببوونەوە
ڕۆیشــتم .چوومــە هۆڵێــک ،کــە پەنجــەرەی بــەرزی تێــدا بــوون.
“دوو پیاڵە چایە ”،وای بانگ کرد.
لــە کتێبخانەکەیــدا کــە دۆاڵبــی پڕکتێبــی تێــدا بــوون ،ئامــاژەی
بــە کورســییەک بــۆ کــردم“ ،فەرمــوو لــەوێ دانیشــە”.
ئینجا کچە پێشخزمەتچییەك چایەکەی بۆ هێناین.
“دەی چیرۆکەکــەم بــۆ بگێــڕەوە! لەبــارەی باوکــت .ئــەو چــی
دەکا؟”
“ئەو مافوور پینە دەکا”.
1 petunia
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“لەکوێ؟”
“لــە هەمــوو شــوێنێک .دوکانــی خــۆی نییــە .بــە بــەردەم
مااڵنــدا دەڕوا و بانــگ دەکا ،فاراشــی فاراشــی .1ئەوســا هەمــووان
تێدەگــەن کــە پینەکــەری مافوورەکانــە”.
“باشە بۆچی فاراشی فاراشی؟”
“ئاخــر ،ئــەو کەڕوالڵــە ،ئــەو شــتێک دەڵــێ نزیــک بــێ لــە
فــەرش”.
“ئاهــا ،بەڵــێ ،تێگەیشــتم .ئینجــا پێــم وا بــێ ئــەو ئێســتا ئــازاری
دەموددانــی هەیە”.
“هەرچــی لەنێــو دەمیدایــە بۆگەنــی کــردووە .لەتــاو ئازارەکــە
پیریــش بــووە”.
ئــەو دەنکەشــخارتەیەکی داگیرســاند ،لــە ســەری قەلنەکــەی
نزیــک کــردەوە ،مژێکــی لــە دووکەڵەکــە دا و هەڵــی مــژێ ،پاشــان
دەری دایــەوە .ئینجــا لــە چەکمەجــەی مێزەکــەی بــەدوای شــتێکدا
گــەڕا.
“مــن تێدەگــەم ،دەبــێ کەمێکــی دیکــە بچیتــە قوتابخانــە .ئــەوە
چەنــد حەبێکــی ئازارشــكێنە .ســبەی ئێوارەکــەی باوکــت بێنــە
نۆرینگەکــەم .لــەوێ زیاتــر قســەی لەســەر دەکەیــن”.
“سوپاست دەکەم دکتۆر”.
“پێویست ناکا سوپاسم بکەی”.
لە کۆتاییدا هەڵستام.
“ئەرێ جاربەجار کتێبانیش دەخوێنیتەوە؟”
“بەڵێ ،دکتۆر”.
“زۆر باشە ،سبەی ئێوارەکەی دەتبینمەوە”.
1 Farashi , farashi
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باخەوانەکــە ڕێــگای چوونــەدەرەوەی نیشــان دام .ئــۆو ،خــۆ
دەبووایــە شــتێکی دیکــەم بــە دکتــۆر گوتبــا ،وام بــە باخەوانەکــە
گــوت و گەڕامــەوە.
“دکتۆر! ئەگەر زەحمەت نەبێ”...
“بەڵێ”.
“مــن دەبــێ ئــەوەش بڵێــم کــە ناتوانــم پارەکــەی بــدەم.
مەبەســتمە بڵێــم ،ڕۆژێــک پارەکــەت بەدڵنیایییــەوە دەدەمــەوە،
دەبووایــە دەمودەســت وام پــێ بگوتبــای ،بــەاڵم کــە گەیشــتمە
نێــو کتێبخانەکــەت ،لەبیــرم چــوو”.
“دەی کاتەکــەت درەنگــە .خێــرا بــڕۆ قوتابخانەکــەت .ســبەی
ئێــوارە قســەی زیاتــری لەســەر دەکەیــن”.
ســاڵێک دواتــر دکتــۆر پــور بەهلــوول گیــرا .لــەو دوایییانــە لــە
کاتــی شۆڕشــدا ئــازاد کــرا .ئــەو یەکێــک لــە کەســە گرنگەکانــی
بزووتنــەوەی گەریــای چەپــڕەو و ژێرزەمینــی بــوو ،بــەاڵم تــا
گرتنــی ئەرکەکانــی تەنانــەت بــۆ ئەندامانــی پارتەکــەی خۆیشــی
هــەر بەنهێنــی بــوو.
نزیکــەی هەمــوو بزووتنــەوەی ژێرزەمینــی لەالیــەن دەزگای
پۆلیســی نهێنیــی شــاوە ڕاوەدوو نــرا و گیــران .پــور بەهلوولیــش
پیشــەکەی وەک دەمامکێــک بــەکار هێنــا ،بــەم جــۆرە توانــی یــەک-
دوو ســااڵن درێــژە بــە کارەکانــی بــدا .مــن هیچــم لــەو بارەیــەوە
نەدەزانــی ،ســااڵنێک دواتــر شــتەکەم بــۆ دەر کــەوت ،ئــەو کاتــەی
بەخۆیشــم ئەندامێکــی کارای هەمــان پــارت بــووم.
لــە مــاوەی ســێ مانگــدا دکتــۆر پــور بەهلــوول هەمــوو کەڵبــە
و ددانەکانــی باوکمــی یــەک لــەدوای یــەک کێشــا .بــە دەمــی بەتــاڵ
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و پرچــی ماشــوبرنجییەوە ئــەو هــەر بەڕاســتی پیــر ببــوو .دوای
دوو مانــگ دەبووایــە بگەڕاباینــەوە الی دکتــۆر .دکتــۆر بــە خــۆی
و دوو شــەویلگە بەرینکانــی ســەیری دەم و پووکــی باوکمــی
کــرد و پشــکنی .ئینجــا چەنــد تێبینییەکــی الی خــۆی نووســی.
مــن پێشــتر تاقمــە ددانێکــی دەســتکردی یەکێکــم بینیبــوو،
بــەاڵم هەرگیــز بیــرم بــۆ ئــەوە نەچووبــوو ،دکتــۆر تاقمێکــی وا
بــۆ باوکــم دروســت بــکا .پێــم وا بــوو باقیــی ژیانەکــەی بــێ ددان
دەمێنێتــەوە و هــەر دەبــێ ســووپ هەڵقۆڕێنــێ.
دوای دوو هەفتــە دیســان گەڕاینــەوە الی نۆرینگــەی پزیشــکی
ددان .باوکیشــم چووە ســەر کورســیی چارەســەرکردن.
“دەی دەمت لێک بکەوە ”.دکتۆرەکە وا ئاماژەی بۆ کرد.
ئەویش وای کرد.
“چاوەکانیشت دابخە”.
چاوەکانیشی داخستن.
پزیشــکەکە تاقمــە ددانێکــی شــەویلگەی خــواروو و ســەرووی
لەنێــو پاکەتێــک دەر هێنــان ،بێئــەوەی شتێکیشــم پــێ بڵــێ،
بەئەســپایی تاقمەکــەی خســتە نێــو دەمــی باوکــم .ئینجــا دەســتێکی
لــە شــانی دا“ ،دەی ســەیری ئاوێنەکــە بکــە!”
لەجیاتیــی باوکــم ،خــۆم ســەیری ئاوێنەکــەم کــرد .خــۆ ئــەوە
دەمــی مــن بــوو کــە ددانــی نوێــی ســپی ڕەنگیــان دەدانــەوە.
ئــەوە ئــەو نەبــوو ،بــەاڵم مــن بــووم ،ئەوەنــدە سەرســامانە لــە
ئاوێنەکــەوە ســەیری دەمــی خــۆم کــرد ،شــتێکی نــوێ بــوو،
شــتێکی مۆدێرنــی تێــدا بــوو .ئــەوە شــتێکی گەنجانــی بــوو ،کــە لــە
ڕوخســارە گەورەکــەی مــن نەدەوەشــایەوە.
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بــە هۆیــەوە باوکــم توانــی دیســان نــان بخــوا ،ئیــدی وردەوردە
هاتــەوە ســەرخۆی .تــۆ لــە ســیمایەکەیدا دەتبینــی کــە دەیــەوێ
هێشــتا بــژی.
ئــەو یەکەمیــن پیــاوی چیانشــین بــوو بــە خــۆی و تاقمــی
ددانــەوە .لــە هاوینیشــدا ،کاتێــک لەگــەڵ ئــەو بــۆ پشــووەکە
ســەردانی گونــدی زافەرانمــان کــرد ،دەبووایــە هــەر زوو
سەردەســتەی ڕابکێشــم ،چونکــە دەگەیشــتە هــەر گوندنشــینێک،
تاقمەکــەی دەمــی دەر دەهێنــا و نیشــانی دەدان کــە ئــەو بەهێــز
و لەشســاغە .ئامــۆژگاری هەمووانــی دەکــرد تاقمــی ددانــی
دەســتکرد بــەڕادان بــدەن.
هەنــدێ جــار دەبووایــە بەتونــدی ئــاگاداری بکەمــەوە“ ،دەی
دە بەســیەتی .ڕەفتــاری بــاش بنوێنــە .تــۆ باوکــی ســێ کیــژی،
تاقمەکــەت بخــەرەوە نێــو دەمــت ،دەنــا خەڵــک وا دەزانــێ شــێت
بــووی”.
ئەمــەش دادی نــەدا ،ئــەو بەدزییــەوە کارەکــەی ،ڕەفتارەکــەی
خــۆی هــەر دەنوانــد.
مــن لــە دکتــۆر پــور بەهلوولــەوە حیســابی  ٣٠٠٠تمەنــم پــێ
گەیشــت .ئــەم بڕەپارەیــەش بــۆ مــن یەکجــار زۆر بــوو ،هەرگیــز
پێــم نــەدەدرا ،چونکــە باوکــم ڕۆژانــە هــەر ســێ تمەنــی داهــات
بــوو.
“تــۆ دەبــێ ئــەم حیســابە تــا دواتمەنــی بــدەی ”.پزیشــکەکە
بــوو وای گــوت.
“دەزانم ،بەاڵم دکتۆر”....
هەمــوو شــتێک ڕێــك خــراوە ،ئەو بۆ مــن وادەدیدارێکی لەگەڵ
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دەســتەی نووســەرانی ڕۆژنامەی شــارەکە ڕێک خســتبوو .ئەگەر
مــن بمویســتبایە ،دەکــرا دوو ئێــواران لــە هەفتــەدا بــۆ مــاوەی
ســێ ســەعات لــە ڕۆژنامەکــەدا کار بکــەم .نامەکانــی خوێنــەران
ڕێــک بخــەم ،ڕاســتیان بکەمــەوە و بــۆ ڕۆژنامــە ئامادەیــان بکــەم.
نیــوەی داهاتەکەشــم دەکــرێ بــۆ خۆمــی هەڵبگــرم و باقیــی
نیوەکــەی دیکــەش بــۆ حیســابی پزیشــکەکە بــڕوا.
خــۆی دەبووایــە چەندیــن ســاڵ کار بکــەم ،تا هەمــوو پارەکەی
بدەمــەوە ،بــەاڵم دیــار بــوو ڕەوتەکــە ڕوویەکــی دیکــەی وەر
گــرت .کاتێــک دوای ســاڵێک ،بــە خــۆم و کتێبێکــی بنهەنگڵمــەوە
بــەرەو ماڵــی پزیشــکەکە چــووم ،بینیـــم لــە هەمــوو الیــەک پۆلیــس
ســەرتاپای شــەقامەڕێکانیان گرتبــوو .ســێ پۆلیســی چەکــدار لــە
ســەربانی ماڵەکەیــان چاودێرییــان دەکــرد .پۆلیــس خەڵکەکــەی
خســتبووە بــن چاودێــری و لێنەدەگــەڕان هیــچ کەســێ بــە
شــەقامەکەدا بێــت و بــڕوا .منیــش لــەوێ چاوەڕێــم کــرد.
نیوســەعات دواتــر ،ســێ پۆلیــس پزیشــکەکەیان لــە ماڵەکــەی
دەر هێنــا .ئــەو قەلنێکــی لــە دەمــدا بــوو ،دەیکێشــا .کاتێکیــش
پۆلیــس ئەویــان بــۆ نێــو ترومبێلەکــە پــاڵ پێــوە نــا ،ئــەو ڕەتــی
کــردەوە ،پشــتی خــۆی ڕاســت کــردەوە ،دیســان هەناســەیەکی
قووڵــی هەڵكێشــا ،ســەیری ئاپۆرەکــەی دەوروبــەری کــرد و
خــۆی چــووە نێــو ترومبێلەکــە و دانیشــت.
ئینجا سواری ترومبێلەکە بوو ،پاشان بزر بوو.

٢٥٥

لەسەر پێی خۆ وەستان
ئێمە یەک-دوو ساڵ باز دەدەین،
ئەو سااڵنەی کە تینا 1کاری دەکرد و
زۆر جارانیش ئەکبەر دەڕۆیشت و لە ماڵ نەدەمایەوە.
یەکەم جار ڕووسپیکردنەوەی شەرەفی هانا.2
من لە خۆمم دەپرســی ،تۆ بڵێی کاتێ باوکم دەچووە شــاخەکان،
لــەالی کــێ مابێتــەوە .دەمزانــی کەســێک هەیــە و ئەویــش دەیزانــی
کــە دەزانــم ،بــەاڵم ئەمــەش هــەر بەنهێنــی لەنێوانمــان مایــەوە.
هەنووکــەش کــە ڕۆژانــە بــە ڕۆژژمێرەکــەی خەریکــم ،یەکــەم
جــارە نــاوی ئــەو ژنــە بــێ .ئەویــش هــەر بەڕاســتی ســەرقاڵی
کــردم .بــە داخــەوە هیــچ وێنەیەکــی ئــەو ژنــەم لــەال نییــە ،بــۆ
ئــەوەی بمزانیبایــە ئاخــۆ ڕەنــگ و ڕوخســاری چــۆن بــووە.
ناشــزانم ئاخــۆ لــە ژیانــدا مــاوە یــان نــا ،بــەاڵم گومــان دەبــەم
مابــێ .بــە ڕای مــن ،خــۆ ئەگــەر ڕازێکــت هەبــێ و بتــەوێ بــە
یەکێکــی دیکــەی بڵێــی ،ئــەوا ڕاســتەوخۆ نامــری .پێــم وایــە ئــەو
 1تینــا کەلوپەلــی کارخانــەی ڕســتن و چنینــی چــاک دەکردنــەوە ،خــۆی پێــوە
خەریــک دەکــرد ،تــا لــە دەســت گورگەکــە قوتاری بــێ( .پەراوێزی نووســەر).
2 Hanne

٢٥٦

خەتی بزماری
ئافرەتــە هــەر دەمێنــێ ،تــا ڕۆژێــک دێ یەکــدی دەبینیــن.
لــەو کــڕ و خامۆشــییەی پۆلــدەرەدا ،دەمــەوێ نــاوی ژنەکــە
بــە دەنگــی بــەرز بڵێمــەوە و هــاوار بکــەم ،بــەاڵم خــۆ ئــەوەش
ناکــرێ ،چونکــە مــن نایناســم .پێشــتر شــتێکم دەربــارەی
کەســێکی گونــدی زافــەران بیســتبوو ،کیــژی ئاوارەیەکــی ڕوســی
بــوو ،لــە دوایــن گونــدی شــاخەکان ،لەســەر ســنووری یەکێتیــی
ســۆڤیەتی پێشــوودا دەژیــا .هەرچەنــدە مــن ئــەو ژنــەم نەدەناســی
و هەرگیزیــش نەمدیتبــوو ،لــێ وادەدیدارێکــی ڕانەگەیەنــراوم
لەگەڵــدا هەبــوو.
ئاخــر ئــەو زۆری بــۆ ئێمــە کــرد .زۆر جــار پاکەتــی نهێنــی
بــۆ دەگەیاندینــە ئەودیــوی ســنوور .ئــەو چەنــد کەســێکی گرنگــی
پارتەکەمانــی حەشــار دا و بــە شــەویش ڕەوانــەی ئەودیــوی
دەکــردن.
خــۆم تێدەگــەم ،ئــەو ئــەم کارانــەی بــۆ باوکــم دەکــردن ،بــەاڵم
ئێســتا مــن لــە دووری ئــەو ڕووداوانــەم ،هەســت دەکــەم ،تێبینــی
دەکــەم ،ئەویــش هەنــدێ لێــم دوور کەوتۆتــەوە ،لــە کــوڕی ئــەو
پیــاوە دوور کەوتۆتــەوە کــە خۆشــی دەویســت.
زۆر جاریــش بیــر دەکەمــەوە ،کــە هــەر ئــەو بــوو زەنگۆڵــەی
ڕزگار کــرد.
ئــەرێ ئــەو بــوو کــە ڕۆژژمێــری باوکمــی بــۆ مــن ڕەوانــە
کــرد؟ لەســەر زەرفــی پۆســتەکە نــاو و ناوونیشــانی نێرەرەکــەی
تێــدا نەبــوو .هەروەهــا هیــچ نامەیەشــی لەگەڵــدا نەبــوو ،تەنانــەت
وشــەیەکیش.
ئەرێ ئەو ژنە ناوی چییە؟
خــۆ ئەگــەر ئــەو ژنــە هــەر لەنێــو یادەوەریــی مــن هەبــێ ،لــە
٢٥٧

قادر عەبدولاڵ
ڕاســتیدا دەکــرێ ناوێکــی لــێ بنێــم .بــەاڵم چ ناوێــک؟ ناوێکــی
فارســی؟ ناوێکــی ڕوســی .نەخێــر ،خــۆ ئــەو پێشــتر ناوێکــی بــە
فارســی یــان بــە ڕوســی هــەر هەبــووە .بــۆ نموونــە هانــا .پلکــە
هانــا .ئــەم ئێوارەیــە بەتاریکــی دەچمــە ســەر بەربەســتی ئاوەکــە
دەوەســتم و ڕوو لــە دەریــا دەکــەم و بــە دەنگــی بــەرز ناوەکــەی
دەبــەم .هانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا! پــوورە هانــــــــــــــــــــــــــــا!
هــەر دەبــێ وا بکــەم ،دەنــا چیرۆکەکە گیــر دەخوا و لەبەریەک
هەڵدەوەشــێ .گــەر وا نەبــێ ،ئــەم کتێبــە هێــزی خــۆی لەدەســت
دەدا .ئەمــەش شــتەکە بــوو ،لــەوە زیاتــر شــتێکم نییــە لەبــارەی
هانــاوە بیڵێــم.
ئێستاش لەگەڵ باوکم دەچمە گەرماوەکە.
جارێکیــان ،دوای ئــەوەی باوکــم ،پــاش ماوەیەکــی بــاش لــە
مانــەوەی لــە چیــاکان گەڕایــەوە ،لەبــەر تینــاش نەدەبــوو ســەر
بــە ژووی دانیشــتنەوە بــکا .ئــەو کەلوپەلــی شووشــتنی دامــێ و
گوتــی“ ،بــڕۆ خاوێنوباوێــن بشــۆ!”
تــۆ بڵێــی دایکــم بــە پرســی هانــای زانیبووبــێ؟ هــەر دەبــێ
وا بــێ ،بــەاڵم لەبەرانبــەر ئێمەشــدا هیــچ شــتێکی وای نەدرکانــد.
لەبــەر ئــەوەی ئــەو نەدەبووایــە بێتــەوە ژوور ،بــۆ هەمیشــە
هــەر دوای ڕۆژئاوابــوون بــە درەنگــەوە دەهاتــەوە ،بــە شــێوەیەک
بەیەکــەوە دەچووینــە گەرماوەکــە .منیــش ئــەوم لەگــەڵ خــۆم
دەبــردە بــەر دووشــەکە ،چونکــە لەبــەر تینــا دەبووایــە بــاش
چاودێــری بکــەم ،نەبــادا نەخۆشــییەکی لــە کێوەکانــەوە لەگــەڵ
خــۆی هێنابێتــەوە ماڵــەوە.
“دەی ناو ڕانەکانت جوان بشۆ!” ئاماژەی وام بۆ کرد.
٢٥٨
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ئەویش وای کرد.
“دەی خۆت بسووڕێنەوە”.
خــۆی ســووڕاند و منیــش ســەیری پێســتەکەیم کــرد ،نەبــادا
پــۆرگ و پیفکــەی لەســەر پێســتەوە پەیــدا بووبــن.
“سەرت بەرز کەرەوە!”
وای دەکرد و منیش دەمپشکنی.
“زۆر چاکە ،هەموو شتێک تەواوە ،هەموو شتێک خاوێنە”.
ئینجــا پشــتەماڵێکم لــە پشــتی وەر دەگــرت و بەیەکــەوە
دەچووینــە شــوێنی نوێژکــردن.
بەیەکــەوە لەگــەڵ ئەوانــی دیکــە ڕوومــان لــە مەککــە دەکــرد و
نوێژمان دەکرد .کاتێکیش لێ دەبووینەوە ،وەر دەســووڕاینەوە،
تــا بەگوێــرەی دابونەریــت ســاو لــە ئــەوەی تەنیشــتمان بکەیــن.
مــن هەمیشــە لەپشــت باوکــم دادەنیشــتم ،هەرکاتێکیــش خــۆی
وەر دەســووڕاندەوە ،دەســتی تۆقــەی بــۆ درێــژ دەکــردم .منیــش
دەســتیم دەگوشــی و دەمگــوت “ ،لەشــت ســاغ”.
بــەاڵم لــە دواییــن جــاردا ،کاتــێ وەر ســووڕایەوە ،تــا ســاوم
لــێ بــکا ،من لەوێ دانەنیشــتبووم .لەتەنیشــت دینگــەی گەرماوەکە
دانیشــتبووم ســەیری نوێژکەرانــم دەکرد.
“ئەرێ بۆچی نوێژ ناکەی؟” بەئاماژە وای پێ گوتم.
ئــەوەش یەکەمیــن جــارم نەبــوو کــە نوێــژ نەکــەم ،ماوەیەکــی
زۆر بــوو لــە نوێژکــردن وەســتابووم .لــە نوێژوەستناکەشــم
دوای دیدارەکــەم لەگــەڵ دکتــۆر پــور بەهلوولــەوە بــوو .ئەویــش
نوێــژی نەدەکــرد .ئــەوێ ڕۆژێ لــە گەرماوەکــەدا هیــچ وەاڵمــی
باوکــم نەدایــەوە.
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قادر عەبدولاڵ
“ئــەرێ بــۆ نوێــژ ناکــەی؟” کاتێــک گەیشــتینەوە ماڵــێ ،لێــی
پرســیمەوە .منیــش پێــم گــوت“ ،دواتــر بــۆت ڕوون دەکەمــەوە”.
حەزیشــم لــێ بــوو ســەبارەت بــە خــودا لەگــەڵ یەکێــک بکەومــە
گفتوگــۆ .لــەو کتێبانــەی لــە دکتــۆر پــور بەهلوولــم وەرگرتــن ،زۆر
شــت فێــر ببــووم.
ئێــوارە درەنــگ باوکــم هاتــە ژوورەکــەم ،هیچــی نەگــوت،
بــەاڵم هێشــتا پرســیارەکەیم لەنێــو چاوەکانــی بــە بریســکاوەیی
بــەدی دەکــرد.
“ئەرێ پێویست نییە بخەوی؟” بەئاماژە وای پێم گوت.
“نەخێر ،خەوم لێ ناکەوێ ”.وا وەاڵمم دایەوە.
ئــەو ســەیری کتێبــە نوێیەکانــی کــردم ،ئــەو کتێبانــەی
لــە غیابــی ئــەودا دەمخوێندنــەوە .یــەک-دوو کتێبــی دکتــۆر
پــور بەهلوولیــش لەنێــو کتێبەکانــی خۆمــدا هەبــوون .ئــەو بــە
پەنجەکانــی بەالیــدا ڕۆیشــت ،وەک ئــەوەی ناوونیشــانی ســەر
بەرگەکانیــان بخوێنێتــەوە.
“دەی فەرموو دانیشە ”.بەئاماژە وام پێ گوت.
ئەویــش لەســەر مافوورەکــە هــەر لەســەر ئەژنــۆ دانیشــت،
منیــش لەبەرانبــەر ئــەودا جێــی خــۆم کــردەوە.
“تــۆ لێــت پرســیم ئاخــۆ بۆچــی نوێــژ ناکــەی ”،مــن وام پــێ
گــوت“ ،بــەاڵم دەی یەکــەم جــار تــۆ پێــم بڵــێ ،ئاخــۆ تــۆ بۆچــی
نوێــژ دەکــەی”.
“ئەوە چی دەڵێی؟”
“لێــت دەپرســم :بۆچــی تــۆ نوێــژ دەکــەی؟ بۆچــی کڕنــووش
دەبــەی؟ بۆچــی بەخــۆت ســەری خــۆت دەخەیتــە ســەر زەوی؟”
“ئاسمانەکە؟ ئەوەی لە ئاسمانە؟”
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“پیرۆزەکە ”.بەئاماژە وای پێ گوتم.
“کامە پیرۆز؟ دەی پێم بڵێ چ پیرۆزێک؟”
بــزە دای گــرت ،هیــچ وەاڵمــی پــێ نەبــوو ،دەســتەکانی لەســەر
ئەژنۆکانــی دانــان .وا دیــار بــوو کۆتاییــی دەمەتەقێکەمــان بــێ،
بــەاڵم لــە هیکــەوە دەســتی بــە هێرشــبردن کــرد“ ،ئــەو کتێبــە
پیــرۆزەی کــە لــە ئاســمانەوە هاتــووە .ئــەو کەســە پیــرۆزە
مەزنــەی لــە ئاســمان دەژیــێ ،ئــەو بــۆ ئێمــەی نووســیوەتەوە.
کەواتــە شــتێکی پیــرۆز لــە هــەوادا هەیــە”.
منیــش ســەرم بــا دا“ ،قورئــان لــە ئاســمانەوە دانەبەزیــوە ،ئــەو
کتێبێکــە .کتێبێکــی باشیشــە ،بــەاڵم خــۆ ئــەو هیــچ پەیوەنــدی بــە
ئاســمانەوە نییــە”.
“بەڵــێ ،پەیوەندیــی پێــوە هەیــە ،مــن خــۆم لــە کازم خانــم
بیســتووە .هەروەهــا لــە تــۆش ،کوڕەکــەم ،ئــەی ئــەو کــوڕەی
دەخزێتــە بــن پەتــۆ و دەخوێنیتــەوە .هــەر بەخۆیشــت بەرگــی
کتێبەکــەت مــاچ کــرد ،تــۆش بەر لەوەی بیخوێنیتەوە دەســتنوێژت
هەڵگــرت”.1
“تــۆ ڕاســت دەکــەی .منیــش ســەرم گەیاندۆتــە ســەر زەوی
و کڕنووشــم بــردووە ،بــەاڵم خــۆ ئەگــەر یــەک جــار ئــەم کتێبانــە
بخوێنیتــەوە ،شــتی دیکــە فێــر دەبــی ،ئــەو شــتانەی ...دەی کەمێــک
بوەســتە ،دەی بــا لــە بەرایییــەوە دەســت پــێ بکەیــن”.
لــە کۆتاییــدا هاتمــەوە ســەرخۆم و بــەدوای کتێبــک گــەڕام،
کــە دەربــارەی گــەردوون و پێگــە و شــوێنی ئەســتێرەکان بــوو.
“ســەیری ئێــرە بکــە .ئایــا دەکــرێ بڵێــی کــە ئــەو شــتانە
 1لێــرەدا ڕۆماننــووس ڕێــک وای نووســیوە “بــەر لــە خوێندنــەوەی
دەســتەکانت شوشــتن ”.بــەاڵم دیــارە مەبەســت دەســتونوێژ هەڵگرتنــە.
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دەبــارەی چیــن؟”
نەخێــر ،هەڵبەتــە ئــەو نەیدەزانیــن ،ئــەو لــە هێڵــی کاکێشــان،
لــە ڕێگایــەک ،لــە ڕێچکەیــەک لــە شــەودا نەبــێ ،زیاتــر شــتێکی
دیکــەی نــەدەدی.
“دەی وەرە تەماشاکە!”
پەنجەرەکــەم کــردەوە .شــەو تاریکســتان بــوو ،بــە ملیــارد
ئەســتێرەش و ڕێــگای کاکێشــان لــە هەمــوو کاتێــک ڕۆشــنتر دیــار
دەکــران.
“ئەمە شتەکەیە ”.وام ئاماژە بۆ کرد.
دەمویســت پێــی بڵێــم ،کــە لــە ســەرەتاوە هیــچ شــتێک نەبــووە،
ئیــدی لەپڕێکــدا شــتەکە تەقییــەوە ،ئینجــا هەمــوو شــتێک هەڵقــواڵ،
ڕێــگای خــۆی گــرت ،هــەر وەک ئــەو ڕێــگای کاکێشــانەی کــە
لــە ئەوەنــدە یــەک جــار زۆر ژمــارەی ئەســتێرە پێــک هاتــووە،
هەمیشــەش هــەر هەڵدەقووڵێــن .مــن تێکۆشــام و هەوڵم دا ئەوەی
فێــری ببــووم ،بــە زمانــی ئامــاژە لــەو بگەیەنــم .بەرەنجامەکــەش
ئــەوە بــوو ،ئــەو بەکڕوماتــی هــەر ســەیری دەکــرد ،ئــەرێ تــۆ
بڵێــی ئــەو باســی چــی بــکا؟
بــە شــێوەیەک کــە تــا ڕادەیــەک بێئومێدانــە بــوو ،بابەتەکــەم
گــۆڕی و لەپڕێکــدا ئــەوم بــە ڕاســتییەکی حاشــاهەڵنەگر سەرســام
کــرد“ ،ئــەرێ دەزانــی کــە زەوی دەجووڵــێ؟”
“چی؟”
“کــە وا تــۆ ،مــن و ماڵەکەشــمان بــەدەوری ڕۆژدا
د ە خو لێینــە و ە ؟ ”
منیــش ئامــاژەم بــە ئەســتێرەکان کــرد ،هەمــوو ئەســتێرەکانم
لــە دەســتی چەپــەم خــڕ کردنــەوە ،ڕووبــاری شــارەکەش
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و چیاکانیشــم خســتە ســەر ،پاشــان هەموویــم بــە هــەردوو
دەســتەکانم تێکهەڵشــێاڵ و گوشــیم و تۆپێکــی پەســتێنراوی نوێــم
لــێ دروســت کــرد و بــە دەســتی ڕاســتم گرتــم .ئەوەیانــم لــە
بەرچــاوی ئــەو ڕاگــرت ،وام لــێ کــرد بــە یــەک جــار بتەقێتــەوە،
“بــووم ...ئەســتێرە ،ئەســتێرە ،هێشــتاش هــەر ئەســتێرە ئینجــا
ڕۆژ ،دوایــی زەوی ئەوســا خەڵــک و پاشــان باوکــم دواتریــش
مــن ...ئــەرێ لــە مەســتەکەم دەگــەی؟”
نەخێر ،ئەو لێی تێنەگەیشت .هەروەها منیش تێنەگەیشتم.
نەخشــەیەکی جیهانــم دەر هێنــا و هەوڵــم دا تێــی بگەیەنــم کــە
ئێمــە لەکوێــی گــۆی زەویــدا وەســتاوین.
“ئێــرە ،ئێمــە لێــرە ،لــەم شــوێنەی ســەرزەوی و زەویــش لــەم
شــوێنەی گەردوونەوەیــە ...ســەیرکە ،مــن نیــگاری زەوی ،ڕۆژ
دەکێشــم .ئێمــەش ،تــۆ و مــن لێــرەوە وەســتاوین ،بــەاڵم ئێمــە
ڕۆژ ،نابینیــن .ڕووناکــی نییــە .شــەوە”.
مــن زۆر دوور ڕۆیشــتبووم ،زۆرزۆر دوور ،هەندێکیــش
ســەرم لــە خــۆم تێــک دابــوو تــا ئــەو ڕادەیــەی هیــچ هێڵێکــم پــێ
لەنێــو ئــەو بیردۆزانــە و “نوێژنەکردنەکــەی” خــۆم پــێ نەکێشــرا.
ئیــدی وەســتام.
“دەی کاتەکــە زۆر درەنگــە ،بــڕۆ بخــەوە ”.وام ئامــاژە بــۆ
کــرد.
ئەویش ڕۆیشت.
دواتــر زۆر جــار ســەرنجم دەدا ئــەو هێشــتا هــەر پێیــەوە
خەریــک بــوو .هەنــدێ جــار ،کاتــێ میزاجــی تــەواو بــوو ،بــەزەوق
دەبــوو ،لەگــەڵ زەنگۆڵــەدا گاڵتەیەکــی دەکــرد .ئــەو ئەســتێرەکانی
لــە هــەوادا دەگــرت ،هەمــووی بەیەکــەوە دەشــێال ،ئینجــا دەســتی
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بــۆ بــن کەپــووی دەبــرد و لەپــڕ دەیگــوت ،بــوووم .پاشــان
زۆر بەتونــدی پێدەکەنــی .جارێکــی دیکەشــیان بینیــم ،لەگــەڵ
کۆمەڵەپیرەمێردێــک وەســتابوو ،پێــی لــە زەوی دەدا و دەیگــوت،
“ئــەم زەوییــە خــڕە .زەوی دەســووڕێ .ئێمــە ،تــۆ ،مــن بــەدەوری
ڕۆژدا دەخولێینــەوە .ئیســماعیلیش چیــدی نوێــژان نــاکا”.
دیســان بــۆ یــەک جــاری دیکــە باوکم گەشــتێکی دوورودرێژی
کــرد ،بــەاڵم گەڕایــەوە ،ئــەوکات مــن تەمەنــم هــەژدە ســااڵن بــوو
و ویســتم ماڵەکــەم جــێ بێڵــم.
ئاخــر کۆمەڵگــە لــە مــاوەی ئــەو پێنــج ســاڵەی ڕابــردوو
بەتــەواوی گۆڕابــوو .شــا بەتونــدی لــە ســەرتەخت دانیشــتبوو و
تــا ڕادەیــەک هەمــوو ســەرەداوەکانی لــە دەســتی خۆیــدا بــوون.
نرخــی نەوتــی خاویــش بــەرز ببــووەوە و ئەمەریــکاش
یارمەتــی دەدا تــا ببێتــە ژەندرمــەی هەرێمەکــە .هیچیــش لــە
ئۆپۆزســیۆن نەمابــۆوە و بــاری ئابووریــش پــەرەی دەســەند،
دەرفەتــی کاری زیاتــر و کــرێ و مــز هەڵكشــابوو.
هەمــوو شــتێک گۆڕابــوو .تەنانــەت خــودی وەرزەکانیــش
ببوونــە کــژ و وەرزی دیکــە .زســتانەکان چیدیکــە وەک جــاران
ســارد نەبــوون .لەوانەیــە ئەمــەش بــە هــۆی ئــەوە بووبــێ ،کــە
ئێمــە زۆپایەکــی گــەورە و باشــمان پەیــدا کردبــوو ،خواردنــی
باشــترمان دەخــوارد ،گۆشــتی زۆر ،میــوەی زۆر و ســەوزەی
زیاترمــان دەخــوارد.
تینــاش پێویســت نەبــوو داو و گڵۆڵەبەنــەکان چــاک بکاتــەوە،
باوکــم بایــی پێویســتی بەدەســت دەکــەوت.
شــارە کۆنینەکەشــمان ،کــە جــاران لەبــن دەســتی مەالکانــدا
بــوو ،هەنووکــە لەنێويــان ئــەو ئەمەریکیانــەی کــە پااڵوگەیەکــی
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نوێیــان لــەوێ دروســت دەکــرد ،ئاڵمانــەکان کــە دەیانویســت
هێڵــی ئاســنینەکەمان نــۆژەن بکەنــەوە ،هۆڵەندییەکانــی کــە کەنــال
و جۆگــەی ئاویــان بــۆ لێدەدایــن و ڕوســەکانیش کــە خەریکــی
کارخانــەی گــەورەی تراکتۆردروســتکردن بــوون ،دابــەش ببــوو.
بــۆ یەکــەم جــار ئێمــە دەرگــە دارە کۆنەکــەی ماڵمــان ،بــە
یەکێکــی ئاســنین گۆڕییــەوە .نــاو ژوورەکانیشــمان کــردە کاشــی
زەردبــاو ،تینــاش بــەو گۆڕانکارییانــە خۆشــحاڵ بــوو.
ئاخــر ئەگــەر کچــەکان باوکێکــی کەڕوالڵیــان هەبــێ و دەرگای
پێشــەوەی ماڵەوەشــیان ناشــیرین بێ ،چ کوڕێک دێتە خوازبێنیی
کچەکانیان؟
ئێوارەیەکــی ســاردی پاییــز بــوو کاتــێ قۆڵــی باوکــم گــرت و پێــم
گــوت“ ،دەی لەگەڵــم دێــی؟ دەمــەوێ شــتێکت پــێ بڵێــم”.
بــای پاییــزە خــۆڵ و لمــی دەپرژانــدە دەموچاومــان .دەبووایــە
شــوێنێک ببینینــەوە شــتێکی گەرمــی تێــدا بخۆینــەوە .چووینــە
چایخانەکــەی گەڕەکەکەمــان .ماخۆیەکــە 1مێزەکــەی ڕاســت
کــردەوە و گوتــی“ ،ئــەرێ ئیســماعیل چۆنــە؟ ئــەرێ بــاوک و کــوڕ
لــە چایخانەکــەم لــە چــی دەگەڕێــن؟ کاری گرنــگ؟”
“بای پاییزە ئێمەی بۆ ئێرە هێناوە”.
“بەخێــر بێــن .تــۆ باشــترین کــوڕی گەڕەکەکەمانــی .خــۆ
ئەگــەر کچێکــم هەبووایــە ،دەمویســت ببوومایــە خــەزوورت .تــۆ
بــاش ئــاگات لــە بــاوک و خوشــکەکانتە .لــەم ڕۆژانــەدا کــوڕوکاڵ
هیــچ ڕێــزی دایبابیــان ناگــرن ،تــۆ کوڕێکــی باشــی .خواردنــەوەی
یەکەمتــان لەســەر مــن ،فەرمــوون ،ئەوەتــا خورمــای تەڕوتــازە
 1ماخۆ :خاوەن.
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بــۆ ئێــوە”.
“خورمای تازە لەو سەرمایەدا؟”
“بەڵــێ ،ئــەدی مــن چــی دەڵێــم .خــۆ دەیبینــی .تــۆ شــتێکی
دیکــەی ،تــۆ بــاش گــوێ دەگــری .ئــەو کوڕانــەی ئــەم زەمانــە
گــوێ لــە کــەس ناگــرن ،دەی هەندێــک بــەرەو الی زۆپاکــە بــڕۆ،
ئــەوێ گــەرم و خۆشــە .خــوا چاکــەت بداتــەوە ،ئاخــر تــۆ ڕێــزی
دایــک و باوکــت دەگــری”.
ئــەوەش یەکەمیــن جــارم بــوو کــە پــێ بنێمــە ئــەو چایخانەیــە،
هــەر بۆیــە لەوانەیــە باوکــم تێگەیشــتبێ ،هــەر دەبــێ مــن شــتێکی
گرنگــم هەبــێ ،لەگەڵــی بــاس بکــەم.
“ئــەرێ دەزانــی ”،بەئامــاژە تێــم گەیانــد“ ،مــن قوتابخانەکــەم
تــەواو کــرد .مــن چیدیکــە ناچمــە”...
“چیدی ناچییە قوتابخانە؟”
“مــن تــەواوم کــرد .چیــدی پێویســت نــاکا ،بــەاڵم دیســان
دەچمــە شــوێنێکی دیکــە بــۆ خوێنــدن .مەبەســتم ئەوەیــە ،مــن
لێــرە دەڕۆم”.
ئەو ڕێكوڕەوان قیت بووەوە.
“دەڕۆی؟ بۆچی دەڕۆی؟ دەچیە کوێ؟”
“دەڕۆم جۆرە کتێبی دیکە دەخوێنم”.
“باشــە ئــەو جــۆرە کتێبانــە لــە شــارەکەی ئێمــە دەســت
ناکــەون؟”
“شــتەکە تەنهــا پەیوەندیــی بــە کتێبەکانــەوە نییــە ،مــن دەبــێ
بچمــە خوێندنگەیەکــی دیکــە ،دەبــێ بچمــە زانکــۆ ،خوێندنگەیەکــی
گــەورە لــە پایتەخــت ،کــە پاشــای تێــدا دەژی”.
“ئاوهــا ،قوتابخانەیەکــی گــەورە لــە شــارەکەی شــا ،بــەاڵم مــن
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لــەوە تێناگــەم ،تــۆ لــەوێ چ جــۆرە کتتێبێــک دەخوێنــی”.
“ئەو جۆرە کتێبانەن ،بۆ نموونە دەربارەی ڕووناکین”.
“ڕووناکی؟”
“لەبــارەی شــەو ،لەبــارەی هــەوا ،لەبــارەی فڕۆکــەکان.
لەبــارەی”...
“هەوا؟ فڕۆکە؟”
“بەڵــێ ،هــەوا زۆر گرینگــە .ئەگــەر ئاســمان نەبــێ ،کەواتــە
هیــچ فڕۆکەیــەک نافــڕێ”.
باوکــم بەقووڵــی بیــری لــێ کردەوە .هەرچەنــدە ئەو نەیدەزانی
زانکــۆ چییــە ،هەروەهــا لــەوەش تێنەدەگەیشــت کــە ئێمــە بەبــێ
هــەوا دەمریــن ،نەشــیدەزانی ئاخــۆ تــاران کەوتۆتــە کــوێ ،لێشــی
تێنەدەگەیشــت کــە مــن دەمــەوێ چ جــۆرە خوێندنێــک بخوێنــم ،لێ
تێدەگەیشــت کــە گۆڕانکارییەكــی گــەورە بەڕێوەیــە .لــە کۆتاییــدا
پشــتی بــە تەختەبەندەکــە دایــەوە.
“ئــەوە چییــە؟ خــۆ ناچــم بمــرم ،مــن دەگەڕێمــەوە .خوێندنەکــە
بــۆ مــن بەســوودە ،بــۆ تــۆ و بــۆ تینــاش باشــە”.
“باشە بۆ ماوەی چەند لەوێ دەمێنیەوە؟”
“پێنــج تــا شــەش ســاڵ ،کتومــت نازانــم چەنــد ،بــەاڵم
دەمنادەمیــش دێمــەوە مــاڵ”.
چایچییەکە دوو چای نوێی لەپێش داناینەوە.
“ئەو دەڕوا ”.وا ئاماژەی بۆ کابرایەکە کرد.
“دەڕوا؟ بۆ کوێ؟” خاوەنی چایخانەکەش وای لێ پرسی.
“من لە زانکۆی تاران وەر گیراوم”.
“زانکۆی تاران؟” چایچییەکە بەدڵخۆشیەوە وای پرسی.
٢٦٧

قادر عەبدولاڵ
“بەڵــێ ،بــەاڵم ئــەوە بــۆ مــن زۆر ســەختە ،کــە ماڵباتەکــەم
لێــرە لــەدوای خــۆم جــێ بێڵــم”.
“ئــەرێ ئــەوە گوێــم لــە چــی دەبــێ؟ زەحمــەت؟ جێهێشــتن.
هەڵبەتــە دەبــێ بــڕۆی .خــودای باوکــت گەورەیــە”.
“ئــەرێ دەزانــی ،ئــەو دەچــێ لەســەر ڕۆژ دەخوێنــێ ”،باوکــم
بەئامــاژە بــە کابــرای گــوت“ .کتێبــە قەبــارە ئەســتوورەکان
دەربــارەی هــەوا دەخوێنــێ ،چونکــە هــەوا زۆر گرینگــە ،خــۆ
ئەگــەر هــەوا نەبــێ ،ئــەوا دەمــری ،ئــەو وا دەڵــێ”.
“ئەوە باوکت چی دەڵێ؟”
“ئاهــا ،هیــچ ،هیــچ شــتێکی نائاســایی ناڵــێ ،ئــەو ...باســی
ئاراســتەی خوێندنەکــەی مــن دەکا”.
باوکم بە زمانی ئاماژەکانی زیاتری لەســەر ڕۆیشــت“ ،ئەرێ
ئــەوەت دەزانــی ،کــە ســەرەتا هیــچ شــتێک لەگوڕێــدا نەبــوو ،ئینجــا
لەپڕێکــدا تەقییــەوە ئەوســا ئەســتێرەکان کڵپەیــان ســەند؟ ئــەرێ
ئــەوەت دەزانــی؟ منیــش نەمدەزانــی ،بــەاڵم ئیســماعیل هەمــووی
دەزانــێ .ئــەو زۆر گرنگــە ،ئــەو دەچێتــە شــارەکەی شــا و درێــژە
بــە خوێندنەکــەی دەدا”.
خاوەنــی چایخانەکــەش پرســی“ ،ئــەرێ ئــەو باســی چــی
دەکا؟”
منیــش پێکەنیــم“ ،ئاهــا ،نەخێــر ،هیــچ شــتێکی وا نییــە ،ئــەو
دەڵــێ ،کــەوا مــن دەچــم سروشتناســی دەخوێنــم”.
ئێمــە چایەکــەی خۆمــان خــواردەوە و هەندێکــی دیکــەش
دانیشــتین .هێشــتا شــتێکی دیکــەی سەرســامکەرانەم بــۆ باوکــم
پــێ بــوو.
“من دەمەوێ داوات لێ بکەم ،چیدیکە ماڵ جێ نەهێڵی”.
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“چی؟”
“چیدی نەچییە شاخەکان ،چیدی ماڵێ جێ نەهێڵی”.
“نەخێر؟ بۆچی نا”
“ســەیرکە ،ئەگــەر مــن بــڕۆم ،خــۆ دەبــێ پیاوێــک لــە مــاڵ
بمێنێتــەوە”.
“بەاڵم ،من ...من دەبێ .من ناتوانم”.
“من دوکانێک ،دوکانۆکەیەکت بۆ دادەنێم”.
“دوکانێک؟ بۆ من؟”
“بەڵــی ،دوکانۆکەیــەک ،شــوێنێک ،ئیــدی پێویســت نــەکا
چیدیکــە دەربــەدەر بــی ،لــە دوکانەکــەت بمێنــەوە و خەڵــک
ئەگــەر پێویســتیان بــەو شــتانەی لــەالی تــۆ هەبــێ ،دێنــە الت لێــت
دەکــڕن”.
ئــەم شــتەش لــەو ڕاســتییەی کــە زەوی بــەدەوری ڕۆژدا
دەخولێتــەوە ،بــۆ ئــەو زیاتــر مایــەی هێدمەگرتــن بــوو.
“چ جۆرە دوکانێک؟ ئاخر بەبێ تۆ من ناتوانم”.
“دەی ئاسوودە بە ،زەنگۆڵە یارمەتیت دەدا”.
“زەنگۆڵە؟”
“بەڵــێ ،مــن لەگــەڵ ئەویــش قســەم کــردووە .ئــەو هــەر دوای
قوتابخانــە ڕاســتەوخۆ دێتــە الی تــۆ”.
باقیــی شــتەکە ڕیــک خــرا .بەڕێوەبــەری ئــەو ڕۆژنامەیــەی
کارم تێــدا دەکــرد ،یارمەتیــی دام قەرزێکــی بارمتەکــراو بەدەســت
بێنــم ،لــە ڕێــی ناســیاوێکی ئــەو کــە لــە شــارەوانیدا کاری دەکــرد،
مۆڵەتــی کردنــەوەی دوکانێکــم لــە گەڕەکــی خۆمــان پــێ درا.
هەنووکــە باوکــم پشــتی بــە دیــواردا داوە ،بــڕوای نەدەکــرد،
هەمــوو شــتێک وا ڕێــک بخــرێ .لــە ســەرێکەوە ئــەو تــا ئەوپــەڕی
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شــادمان بــوو ،بــەاڵم لــە ســەرێکی دیکەشــەوە ،ئــەو نهێنییەكــی
هەبــوو ،دەبووایــە بڕۆیشــتبایە.
“زۆر چاکە ،هەندێ جار ،دەکرێ یەک-دوو ڕۆژ بڕۆی”.
مانگێــک دواتــر ،باوکــم ،تینــا و خوشــکەکانم دوکانەکەیــان
کــردەوە .زەنگۆڵــەش ڕاســتەوخۆ دوای قوتابخانــە دەچــووە
دوکانەکــە و لەپشــت دەخیلەکــە دەوەســتا .زەنگۆڵــە بــە پــارەی
خــۆی ئاوێنەیەکــی بــۆ باوکــم کڕیبــوو .ئێمــە هەموومــان جلــی
نوێمــان پۆشــی .خــۆم قاتێکــی نوێــم لەبــەر کــرد کــە لەگــەڵ تینــادا
بــۆ زانکــۆ کڕیبوومــان.
دوکانەکــە کرایــەوە .خەونەکــەی هاتــە دی ،ئیــدی ئاغــا ئەکبــەر
لەنێــو دوکانەکــەی خۆیدایە.
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ئیسامعیل لە تاران بووە ئەندامێکی کارا لە بزوتنەوەی ژێرزەمینیدا.
پەیوەندیکردنیشی بە باوکی شتێکی نەکردە 1بوو.
ئەکبەر دەبووایە لەسەر قاچی خۆی بوەستێ.
یان بە پێچەوانەوە ،دەبووایە ئیسامعیل لەسەر قاچەکانی خۆی
بوەستێ.
لێــرە لــەو پۆلــدەرەی لێــی دەژیــم ،مایــەی سەرســامیمە کــە
شتگەلێک ڕوو دەدەن ،ڕاستەوخۆ یان ناڕاستەوخۆ پەیوەندییان
بــە ڕۆژژمێرەکــەی باوکمــەوە هەیــە.
هــەر بــۆ نموونــەش ،شــازادە ویلیــەم ئەلێکســاندەرم بەهانــاوە
هات.
شــازادەی هۆڵەنــدی لــە تەلەڤزیۆنــەوە دیدارێکــی لەگەڵدا ســاز
درا ،کــە بــە دیدارێکــی گرنگــی ژیانــی دانــرا ٣,١ .ملیــۆن هۆڵەنــدی
ســەیریان دەکــرد .شــازادە دەیویســت بیســەلمێنی کــە بۆتــە پیــاو،
لــە دایکــی خــۆی ،کــە شــاژنە ســەربەخۆیی خــۆی وەر گرتــووە.
ئــەو ویســتی هۆڵەندییــەکان بهێنێتــە قەناعــەت ،کــە ئامادەیــە بــۆ
 1نەکردە :ئەستەم  ،مەحاڵ.
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ئەرکەکانــی سەرشــانی ،تــا بــە ئەرکــە ڕاســتەقینەکان ڕابپەرمــوێ.
لــە کاتــی قســەکاندا بنلێــوی دەلــەرزی و تــۆش ئــەوەت بــۆ
دەر دەکــەوت ،کــە ســەربەخۆیەتی لــە کارڕاپەڕانــدا شــتێکی وا
ئاســان نییــە.
بۆیــە ئــەو ،ئەوپــەڕی هــەوڵ و تەقەلــای خــۆی دا ،تــا بــە
ئامادەبوونــی نزیکــەی ســێ ملیــۆن بینــەر ،بتوانــێ لەژێــر ســایەی
دایکیــدا بــە کارەکانــی خــۆی ڕاببــێ.
ئــەو لەســەر ئــەوە ڕژدبــوو ،کەســایەتیی خــۆی هەیــە و
بەدڵنیاییشــەوە ئــەو وەک جــاران منداڵــی دایکــی نییــە.
“ئایــا دایکــت گرنگتریــن ڕاوێژکارتــە؟” پێشکەشــکاری
تەلەڤزیۆنەکــە وای لــێ پرســی.
“بەڵــێ ،چونکــە ئــەو لــە پێگەیەکدایــە ،لەدواییــدا مــن لێــی وەر
دەگرمــەوە”.
“باشە تۆ دەتەوێ چ خەسڵەتێک لە دایکت وەر بگریەوە؟”
“مــن .مــن ویلیەم ئەلێکســاندەرم .من خۆمم .هیچ خەســڵەتێکی
دایکم وەر ناگرمەوە .خۆ خەسڵەت وەر ناگیرێتەوە”...
هەرچەندە شــازادەکە دەیویســت ئەو پرســیارانەی ســەبارەت
بــە دایکــی لێدەکــران ،بــە کورتــی وەاڵمیــان بداتــەوە و بابداتــەوە
ســەر بابەتێکــی دیکــە ،کەچــی دیدارســازەکە پرســیار لەســەر
پرســیاری ســەبارەت بــە دایکــی لــێ دەکــرد.
ئــەوەی مــن لــەو قســەکردنانەدا بەدڵــم بــوو ،بەنــد نەبــوو
بــە خــودی دیدارەکــە ،بەڵکــو بــە دیــوی پشــتەوەی دیدارەکــەوە
پەیوەســت بــوو .لــەو دیــدارە دوورودرێــژەدا ،بەئاســتەم گوێــم لێ
بــوو باســی باوکــی بێتــە گــۆڕێ ،تەنانــەت بــۆ جارێکیــش نــاوی
باوکــی پڕبــەدەم و بەتــەواوی نەهاتــە ســەر زار .شــتەکە وەک
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ئــەوە وا بــوو ،باوکــی هــەر ســەر بــە خێزانــی شــاهانە نەبــێ،
بەڵکــو ئــەو تارمایــی ،ســێبەرێک بــێ.
مــن زۆر جــار شــاژنم لــە دیــداری تەلەڤزیۆنــدا بینیوە ،و زیاتریش
لــە ڕادیــۆدا گوێــم لــێ بــووە .تەنانــەت زۆر لــەو وشــانەی ئــەو
دەیگوتــن لەبــەرم کــردوون.
“ئەندامانــی ئەنجوومەنــی دەوڵــەت ،لــە کۆتاییی ئەم ســەدەیەدا
دەکــرێ هاوســەنگییەک پەیــدا ببــێ .لــە هۆڵەنداشــدا زۆر شــتی
بــاش کــراون .زۆر کــەس دەســتی لــەو کارە چاکانــەدا هەبــووە.
بــە دەرککــردن بــە هێزەکەمــان و بــە چــاوی کــراوەوە لەســەر
خاڵــە الوازەکانمــان متمانــە بــە ئایینــدە پەیــدا دەبــێ .لــەو ســەدە
نوێیەشــدا ،ئــەوە پێویســتە کــە بــە کۆمــەڵ لەبــارەی چۆنایەتیــی
جڤــات و کۆمەڵگــەی نێودەوڵەتــی وەبەرهێنــان بکەیــن .خــۆ لــە
کۆتاییشــدا هــەر دەبــێ میــری بگرەوبــەردە لەســەر کۆمەڵگایەکــی
زینــدوودا بــکا .حکومەتیــش دەیــەوێ لەگــەڵ ئێــوە ،لەگــەڵ
حکومەتەکانــی دیکــە و تــەواوی هاوواڵتــان تێبکۆشــێ .لــە
دڵــەوەش ئاواتەخــوازم ،ئێــوە بەرپرســیارێتیی سەرشــانتان
بەوپــەڕی دڵســۆزییەوە جێبەجــێ بکــەن ،بــەو متمانەیــەی کــە
زۆر کــەس لەگــەڵ مــن هیــوای هۆشــمەندیتان بــۆ دەخــوازن و
دوعاتــان بــۆ دەکــەن”.
هەرچــی لەبــارەی مێردەکــەی شــاژن ،شــازادە کالوەســەوە
هەیــە ،مــن هیــچ وتەیەکــم لەبــەر نییــە .یادەوەریــم لەبــارەی ئــەو
بەتاڵــە.
مــن ئــەوم لــە تەلەڤزیۆنــدا بینیــوە ،ئەویــش لــەو کاتــەی لــە
نماییشــی جلی شیکپۆشــیدا وتارێکی دا .هەرچەندە بەســەرنجەوە
٢٧٣

قادر عەبدولاڵ
گوێــم لــێ ڕاگــرت ،بــەس هیچــم لــێ نەبیســت ،یــان ئەوەتــا باشــم
گــوێ لــێ بــووە ،بــەاڵم وشــەکانی نەگەیشــتنە گوێچکــەی مــن،
وشــەکانی نەپەڕینــە گوێچکــەم ،وەک ئــەوەی هیــچ وشــەی بــەکار
نەهێنابــێ ،هــەر بەئامــاژە دوابــێ.
مــن هــەردەم ئــەوم بــە باوکێــک دەناســی کــە هەمیشــە
نائامادەیــە ،پیاوێــک هــەر ســەیر دەکا ،چاودێــرە .ئێســتاش ئــەو
کەوتــە قســەکردن ،ئەمــەش لــەو نەدەهــات.
مــن ئــەو پیــاوەم بەدڵــە .کاتێکیــش بــۆ نموونــە لــە ڕۆژی
شــاژندا ،خێزانــی شــاهانە لەســەر تەلەڤزیــۆن دەبینــرێ ،مــن
ســەیری پیاوەکــە ،ســەیری باوکەکــە دەکــەم ،کــە دەســتەکانی
لەپشــتەوە دانــاون و بەســەنگینی لەپشــت کوڕەکەیــەوە دەڕوا.
مــن شاژنیشــم بەدڵــە ،هــەر لــەو کاتــەی کــە شــانی دەگاتــە
هیــی مێردەکــەی و بەپشــتقیتی لەتەنیشــتیدا دەڕوا .خــۆ ئەگــەر
شــاژنەکە تــووڕە بــێ ئــەوا بــە هــەردوو دەســتەکانی لــە ســەری
دەدا و دەقیژێنــێ“ ،تــۆ بەربەســتێکی ســەر ڕێگامــی .بمــرە ،بمــرە،
بمــرە ”.ئەوســا منیــش ڕقــم لێــی دەبێتــەوە.
تینــاش جارێکیــان ئەمــەی لەگــەڵ باوکمــدا کــرد .بیســتم تینــا
دەگریــا ،ئیــدی خێــرا چوومــە ژوور و بینیــم بــە هــەردوو
دەســتەکانی ســەری باوکمــی گرتــووە و لێــی دەدا و هــاوار دەکا،
“بمــرە ،بمــرە ،بمــرە!”
لەپڕێکیشــدا نیــگای کەوتــە ســەر مــن ،ئیــدی باســکەکانی لــە
هــەوادا مانــەوە.
پاشــان لــە زەنگۆڵــەم بیســت ،تینــا زۆر جــاری دیکــەش وای
کــردووە.
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“خــۆ مــن بــە چاوەکانــی خــۆم بینــی ”.زەنگۆڵــە بــوو لــە
تەلەفــۆن بەگریانــەوە وای پــێ گوتــم.
مــن هەمیشــە لــە تینــا دەبــوورم .ئاخــر ئــەو زۆری بــۆ باوکــم
کــرد .هــەر هیــچ نەبــێ ژیانێکــی جێگیــری بــۆ ڕەخســاند .ئــەو
زۆر جــار لــە ڕابــردوودا و پاشــانیش وای نیشــان دەدا ،کــە
کەســایەتییەكی بەهێــزی هەیــە.
شــازادە ولیــام ئەلێکســاندەر ئــەو شــتەی لــە دیــدارە
تەلەڤزیۆنییەکــەدا نەگــوت ،بــەاڵم مــن ئــەوەم بینــی کــە ئــەو بــە
ڕوون و ئاشــکرا لەبــەر ئــەو ســێبەرە قورســەی دایکــی دەینااڵنــد.
مــن خۆیشــم بەدەســت ســێبەری قورســی باوکمــەوە نااڵندوومــە.
خــۆ تــۆ هەرگیــز لەبــن ســایەی ئــەو جــۆرە کەســانە دەر ناچــی،
تەنانــەت ئەگــەر بشــمرن ،هــەر دەر ناچــی.
لــە کاتێکــدا کــە ئــەوان بمــرن ،ڕەوشــەکە ســەختتر دەبــێ ،ئاخر
ئــەوان لــە جــاران بەخوڕتــر دێنــەوە مەیــدان .تەنانــەت ئــەوان بــاڵ
بەســەر خەونەکانیشــتدا دەکێشن.
هەرچەنــدە باوکــم مــردووە ،لــێ ســێبەرەکەی بەســەر
کۆمپیوتەرەکەمەوەیــە .لــە ژووری خوێندنەکــەم ،بڕیــارم دا
مەودایــەک لــە باوکــم دوور بکەومــەوە ،بــەاڵم بــۆم نەچــووە
ســەر ،بــە ڕێگایەکــی دیکــە دیســان پەیوەندیمــان ســاز درایــەوە،
ئــەم جارەیــان لــە جــاران توندوتۆڵتــر بــوو.
کاتێکیــش لــە مــاڵ دەر چــووم ،پێــم وا بــوو باوکــم ئــەو کەســە
دەبــێ ،دەتوانــێ لەســەر پێــی خۆی ڕابوەســتێ .بــەاڵم هەر بەخۆم
دەرکــم بــەوە کــرد ،خۆیشــم بەتەنیــا ناتوانــم بیبەمــە ســەر .مــن
پێوســتم بــە بــاری باوکــم هەبــوو گــەر وا نەبــا ،هاوســەنگییەکەم
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لەنــگ دەبــوو .هەمــوو شــتێکم کــرد تــا وەک کوڕێکــی بەهێــز دەر
بچــم ،بــەاڵم مــن ئــەو کەســە نەبــووم.
باوکــم ببــووە خاڵــە الواز و بەهێزەکــەی مــن .بەبــەراورد
لەگــەڵ خوێندکارەکانــی دیکــەدا ،مــن پیاوێکــی بەئەزمــوون بــووم،
بۆیــە هــەر زوو لەنێــو حیزبەکــەدا گــەورە بــووم .لــە الیەکــی
دیکەشــەوە ،تێبینیــی ئــەوەم کــرد ،خەمــی خێزانەکــەی خــۆم
دەخــۆم .ئەمــەش لــە بەرەوپێشــەوەچوون ،دەیتۆقانــدم.
لە کۆتاییی ساڵی سێیەمی خوێندنەکەمدا ،سەرپەرشتیارەکەم
پێــی گوتــم ،دەبــێ پەیوەنــدی لەگــەڵ ماڵــەوە بپچڕێنــم .تــا ئــەوکات
ناوبەنــاو ســەردانی ماڵــەوەم دەکــرد ،لەمــەودوا نەدەبووایــە
تەلەفۆنیشــیان بــۆ بکــەم.
خەبەرێکــم بــۆ هــات دەبــێ دەســت لە خوێندنەکەشــم هەڵبگرم،
چونکــە خەڵــک پێشــبینیی شۆڕشــێکی دەکــرد و دەبووایە ئێمەش
خۆمــان بــۆ ئامــادە کردبایە.
من هەستێکی بەهێزی خۆبەتاوانباردانانم هەبوو ،پێم وا بوو
دەســتبەرداری ماڵباتەکــەم بوومــە .مــن لەچــاو مشــوورخواردنی
ئــەوان متمانــەم بــە خــۆم نەمــا .ئیــدی نەمدەتوانــی هیــچ بکــەم،
بۆیــە دەبووایــە لەگــەڵ سەرپەرشــتیارەکەمدا بدوابــام.
بــەر لــەوەی تەکانــی زیاتــر بــدەم ،دەمــەوێ شــتێک لەبــارەی
بزوتنــەوەی بەرەنگاریــی ئــەو ســەردەم بــاس بکــەم .ئاخــر ئــەو
شــتە خەونــی هەمــوو خوێندکارێکــی فــارس (ئێرانــی) بــوو ،کــە
ڕۆژێ لــە ڕۆژان لــە زانکــۆی تارانــدا بخوێنــێ ،بــەاڵم پەندەکــە
دەیگــوت“ ،وا تــۆ بــۆی دەچــی ،بــەاڵم پرســیار ئەوەیــە چــۆن لێــی
دەر دەچــی”.
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لــە خاکــی زانکــۆدا ڕەگوڕیشــەی بزوتنــەوەی ژێرزەمینــی
گەریالیــی دژی شــا چەکەرەیــان کــرد و ســەریان هەڵــدا .ئــەم
بزووتنەوەیــە ســێ دروشــمی گرینگــی هەبــوو :بــا شــا بڕوخــێ!
نــان بــۆ هەمــووان! هــەر بــژی ئــازادی!
“یــان مــردن یــان ئــازادی ”،ئــەو دروشــمە بــوو کــە بــە
خەتــی ســوور و درشــت لــە ڕۆژنامەکــەی ژێرزەمینــدا بــە
مانشــێت نووســرابوو .کاتێکیــش مــن دەســتم بــە خوێنــدن کــرد،
شــەقامەکانی تــاران ببوونــە مەیدانــی دەیــان جــار تەقەلێککردنــی
نێــوان ئەندامــە چەکدارەکانــی حــزب و پۆلیســی نهێنیــی شــا .هــەر
جارێکیــش حەشــارگەی ژێرزەمینــی ئەندامــەکان ئاشــکرا دەبــوو.
پۆلیــس بــە خــۆی و کۆپتــەر و تانکەکانــی دەهــات ئــەو کەســانە
بگــرێ ،بــەاڵم خــۆ ئەمــەش شــتێکی نەکــردە بــوو ،ئاخــر ئەوانیــش
تــا دوافیشــەک دەجەنــگان .وێــڕای ئەمــەش ،هەمــوو کات
ســەرکردەکان حەبێکــی بکوژیــان لەنــاو دەمــدا بــوو .هەرکاتێــک
پۆلیــس ویســتبای بیانگــرن ،یەکســەر حەبەکەیــان قــووت دەدا.
هەرکاتێکیــش یەکێــک لــە ئێمــە لــە تەقەکردنەکانــدا ســەری تێــدا
چووبایــە ،لەنێــو زانکــۆدا توندوتیــژی بەرپــا دەبــوو.
منیش لەو کاتە پڕهەرایەدا نەخۆش کەوتم.
لــە یەکێــک لــە چایخانەکانــی گەڕەکێکــی قــەراغ شــاردا،
وادەدیدارێکــم لەگــەڵ سەرپەرشــتیارەکەم دانــا .ســەرەتا مــن
باســی باوکمــم کــرد“ ،مــن ناتوانــم پەیوەندییەکانــم لەگــەڵ
خێزانەکەمــدا بپچڕێنــم ،هــەر دەبــێ پەیوەنــدی لەگــەڵ باوکــم
بپارێــزم .ئاخــر ئــەوە زۆر پێویســتە ،بەقــەد ئــەوان بــۆ منیــش
پێویســتە ،دەنــا مــن ناتوانــم بەکارایــی لەنێــو حیزبــدا ڕۆڵــی خــۆم
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ببینــم”.
ڕێــگای ئــەوە نــەدەدرا .ئاخــر ســەرچڵییەکە زۆر گــەورە
بــوو بــەوەی پۆلیســی نهێنــی مــن لــە ماڵــەوە بگــرێ و بەمــەش
حیزبەکــە دەکەوتــە بــەر مەترســی.
ئەوێ ڕۆژێ شــتێکم بۆ هات .من گوتم“ ،باوکم ،دوکانەکەی،
کەمئەندامێتییەکــەی ،پەیوەندییەکانــی گوندنشــینە شــاخاوییەکان
و ...مــن دەتوانــم ئــەو ،نازانــم چۆنــی ڕوون بکەمــەوە؟ ئاخــر
ئەگــەری زۆر بــۆ حیــزب هــەن ،مەبەســتم ئەوەیــە ،دوکانەکــەی
ئــەو ،ناســیاوەکانی لــە شــاخەکاندا ...لەوانەیــە مــن کارێکــی زۆر
گرنگــم بــۆ حیــزب لــەوێ پــێ بکــرێ”.
ئاخاوتنەکەمــان ئاراســتەیەکی دیکــەی بــە خۆیەوە وەر گرت،
سەرپەرشــتیارەکەم زۆری لەســەر نەڕۆیشــت ،مــن دەبووایــە
گوێــم لــە بەڕێوبەرایەتیــی حیزبەکــە ببایــەوە.
یــەک دوو هەفتــە دوای ئــەوە ،بــە شــێوەیەکی چاوەڕواننەکراو
وتووێژێکــی پڕمتمانــەم لەگــەڵ هومایۆنــدا 1ســاز دا .ئــەو یەکێــک
لــە ســەرکردە ئەفســانەیییەکانی بزوتنــەوەی بەرەنگارییەکــە
بــوو .دوای وتووێژێــک ســەبارەت بــە باوکــم ،ســەبارەت بــە
پەیوەندییەکانــی ئــەو لــە ناوچــە گوندنشــینییەکانی ســەر ســنوور
و ئاشــنایەتیی بــە ڕێــگا شــاخاوییەکان ،مۆڵەتــم پــێ درا ســاڵێ
یــەک جــار بەدزییــەوە ســەردانی باوکــم بکــەم .لــە هەمان کاتیشــدا
دەبووایــە مــن ئــەو بــۆ “حاڵەتێــک ئەگــەر پێویســتمان پێــی هەبــێ”
ئامــادە بکــەم .ئــەرێ ئەمــە واتــای چــی دەگەیانــد ،هیچکاممــان
نەماندەزانــی .ســەرکردایەتیی حیزبەکــە هــەر ئەوەنــدەی دەزانــی
کــە پیاوێكــی کــەڕوالڵ ،کابرایەکــی متمانەداریــان لــە خزمەتــدا
1 Homajoen
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هەیــە ،ئامادەیــە هەمــوو شــتێک بــۆ کوڕەکــەی خــۆی بــکا.
ئیــدی دەمتوانــی بەدزییــەوە ســەردانێکی باوکــم بکــەم،
دەمێکــی زۆر بــوو نەمبینیبــوو.
بارودۆخــی باوکــم بــاش بــوو ،بەتایبەتیــش کاروبــاری
دوکانەکــەی .بڕیــاری کردنــەوەی دوکانێــک بــۆ ئــەو ،بڕیاڕێکــی
نایــاب بــوو .زەنگۆڵــە لــە ڕێــی برادەرێکیــەوە زۆپایەکــی دەســتی
دووی لــە دوکانەکــە دانابــوو .ئیــدی هەمــوو ســاڵەکە باوکــم
وەک پیرەمێردێــک ،چیلکــەداری خــڕ دەکردنــەوە .ئەمــەش تینــای
دەهــری 1کردبــوو .هــەر جارێکیــش زەنگــم بــۆ ماڵــێ لــێ دەدا ،تینــا
دادەدادی بــوو“ ،کوڕەکــەم ،مــن لەبــەر باوکــت شــەرم لــە خــۆم
دەکەمــەوە .ئــەو بــەدەر لــە کاری گەمژانــە ،شــتێکی دیکــە نــاکا.
هەرجارێــک دەیبینــم ،بارســتەدارێکی وشــکی لــە کــۆڵ نــاوە .ئــەو
لێــی بەســەر دارودرەختــەکان دەکــەوێ ،چیلکــەداری وشــکیان لــێ
دەکاتــەوە .هەرکاتێــک لــە شــار تووشــی بێــم ،دەبــێ ســەری خــۆم
لــە شــەرمان نــەوی بکــەم”.
منیــش هەرکاتێــك دەمهێنایــە بەرچــاوم کــە چــۆن لێــی بەســەر
درەختــەکان دەکــەوێ و دار و چیلکــەی وشــکبوو بــۆ زۆپاکــەی
لــێ دەکاتــەوە ،پێدەکەنیــم.
تینــاش بەتووڕەیییــەوە وەاڵمــی دەدامــەوە“ ،بــۆ پێناکەنــی.
ئاخــر خــۆت لێــرە نــی ،لەگــەڵ ئــەودا نــی ،تــۆ نایبینــی چــی دەکا،
مــن ئــەو کەســەم ،هەرکاتێــک وای دەبینــم ،وەک مــۆم لەتــاوی
شــەرمەزارییان دەتوێمــەوە .تــۆ ڕۆیشــتی ،ئیــدی هەمــوو ئــەو
شــتانە هیــچ پەیوەندییــان بــە تــۆوە نەمــاوە .مــن دایکــم ،مــن ســێ
 1دەهری :زۆر تووڕە.
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کیــژم لــە ماڵــەوە هــەن ،مــن دەبــێ”...
“تینــا ،خــۆ تــۆ بــاش دەیناســی ،پێویســت نــاکا ئــەم شــتانە بــەو
قورســییە لــە خــۆت بــار بکــەی .خــۆت دەزانــی ئێمـــە ناتوانیــن
بیگۆڕیــن”.
“بۆچــی نــا؟ دیــارە تــۆ ناتــەوێ ،ئەمــەش هــەر خەتــای تۆیــە،
چونکــە تــۆ بەرەڵــات کــرد .ئــەو گــوێ لــە تــۆ دەگــرێ ،بــەاڵم
کــوڕم ،خــۆ لــە گــوڵ کاڵتــر هیچــی پــێ ناڵێــی! دەی ،بــۆ خاتــری
خــوا جارێــک وەرەوە مــاڵ .بــە خەڵکــی نیشــان بــدە ،کــە ئێمــە ،کــە
کیژەکانــم بەتەنیــا هــەر باوکێکــی کەڕەیــان نییــە ،بەڵکــو برایەکــی
خوێندەواریشــیان هەیــە .دەی ،گوێــم لــێ بگــرە! جارێــک وەرەوە!
ئاخــر ئەمــە بــۆ ئایینــدەی خوشــکەکانت گرنگــە!”
لەمــەدا تینــا لەســەر هــەق بــوو .تێبینیــی ئــەوەم کــرد ،باوکــم
هەنــدێ بــۆ دواوە گەڕاوەتــەوە .ئێســتا ئــەو زۆر کاری گەمژانــە
دەکا ،یــان نەخێــر ،ناکــرێ نــاوی لــێ بنێــم گەمــژە ،بــەاڵم خــۆ مــن
هیــچ وشــەیەکی دیکــەی بــۆ شــک نابــەم .ئاخــر چــۆن بتوانــم فێری
بکــەم ،بەســەر درەختــەکان نەکــەوێ و چیلکــەداری وشــکیان لــێ
نەکاتــەوە .ئاخــر خــۆ ناکــرێ بــەردەوام لەگەڵیــدا بــم و هــەر بــۆی
ڕاســت بکەمــەوە.
ئیــدی ئــەو بەیەکجــار وای لــێ هاتــووە ،دەشــبێ بــەم جــۆرە
پەســەندی بکەیــن .تینــاش ئەمــەی پــێ نەدەکــرا.
هەرچەنــدە ئــەو لــە ســەرەتاوە ئەوەنــدە پڕجــۆش نەبــوو،
دواتــر بــۆم دەر کــەوت ،زۆر بــە دوکانەکــەی ســەر بــەرزە .بــۆ
هەرشــوێنێک چووبایــە ،کلیلکــەی لەنێــو گیرفانــی دوولینگەکــەی
دەر دەهێنــا و نیشــانی هەمووانــی دەدا“ ،ســەیرکە ،ئەمــە کلیلــی
دوکانەکەمــە .ئیســماعیل داویەتیــە مــن .ئــەو لــە شــارەکەی
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شــادا دەخوێنــی .ئــەو لەبــارەی فڕۆکــە دەخوێنــێ .خــۆ ئەگــەر
هەرکەســێک دەســتی بخاتــە ســەر دەم و لووتــی بگــرێ ،ئــەوا
دەمــرێ ،چونکــە هــەوا زۆر گرنگــە”.
دوکانەکــە ببــووە فریادڕەســی ئــەو .ئــەو چیدیکــە پەڕاگەنــدە
نەدەبــوو ،بــۆ ئــەوی کڕیارێــک بدۆزێتــەوە ،چیــدی بەنێــو کوچــە و
کۆاڵنەکانــی شــاردا نەدەگــەڕا .هەروەهــا لــە زستانانیشــدا ئەگــەر
ئیشــی نەبووایــە ،پێویســت نەبــوو لــە مــاڵ بمێنێتــەوە .ئــەو دەچوو
وەک جــاران لــە دوکانەکــەی خــۆی دادەنیشــت .هــەر بۆیەشــە
چیلکــەداری خــڕ دەکردنــەوە ،ئەمــەش هەســتی متمانەیــی و
ســەالمەتی ال پەیــدا دەکــرد.
ئــەو تــا درەنگانێکــی شــەو لــە دوکانەکــەدا دەمایــەوە ،چونکــە
كــێ چووزانــێ کــەی کڕیارێــک دێ ،یاخــود لەوانەیــە لەنــاکاو
ئیســماعیل بێتــەوە.
لەســەر ڕێگاکەمــدا کــە بــەرەو دوکانەکەی ئەو چــووم ،هەندێ
دارم بــۆ کڕیــن و لەگــەڵ خــۆم بــردن .بەفــرە بەســتووەکەی ژێــر
پێــم ،لــە کاتــی ڕێڕۆیشــتندا هــەر کرتەکرتــی دەهــات .گەڕەکەکــە
بێدەنــگ و خامــۆش بــوو ،هیــچ چرایــەک لەپشــتی پــەردەی
ماڵــەکان دانەدەگیرســا ،پەردەکانیــش دادرابوونــەوە ،هەموویــان
لــە حەفــت خــەوان ڕاســت ڕاچووبــوون ،تەنــێ لوولەزۆپــای باوکم
نەبــێ ،هێشــتا هــەر دووکەڵــی لــێ بڵنــد دەبــوو.
چرایەکــی کــزی زەردیــش لەپشــت پەنجــەرە بچووکەکــەی
دیــار بــوو .بەئەســپایی وەژوور کەوتــم .ئــەو لەســەر مافــوور
لەتەنیشــت زۆپاکــە ،خــۆی گرمۆڵــە کردبــوو ،ســەیری کتێبێکــی
دەکــرد کــە لەســەر مێزەکــەی بەردەمــی بــوو.
“ئای خوایە ،تۆ بڵێی چی بخوێنێتەوە؟”
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ڕەفتارەکــەی لــە ڕەفتــاری زانایــەک دەچــوو ،نــا نەخێــر،
ڕەفتارەکــەی ڕەفتــاری مەالیــەک بــوو ،کــە لــە مزگەوتــێ کتێبێــک
بخوێنێتــەوە .نەخێــر ،ئــەوەش نەبــوو ،لەوانەیــە ڕەفتارەکــەی
زیاتــر لــە هیــی کرێکارێــک چووبایــە ،ڕەفتــاری مافوورچنێــک
کــە کتێبــی نەدەخوێنــدەوە ،بەڵکــو ویســتوویەتی مافوورەکــە
پینــە بــکا .لەســەر مێــزە بچکۆالنەکــەی ،یــەک-دوو مافــووری
لوولــدراوی مەعمیلەکانــی دانرابــوون و لەســەر دیوارەکەشــدا
وێنەیەکــی گــەورەی لەچوارچێوەگیــراوی شــا ،بە جلی ســەربازی
هەڵواســرابوو.
مــن ڕاچڵەکیــم ،باشــە بۆچــی وێنــەی دیکتاتۆرەکــەی لــە
دوکانەکەیــدا هەڵواســیوە؟ لێــی تــووڕە بــووم ،بــەاڵم دەمودەســت
بیــرم کــردەوە ،لەوانەیــە بــەم شــێوەیە باشــتر بــێ.
بەنەرمــی قاپییەکــەم کــردەوە ،کیلۆنەکــە زیرینگەیەکــی وشــکی
لێــوە هــات .بیــرم کــردەوە ،گــەر مــن بوومایــە لەجیاتیــی ئــەو،
یــەک-دوو دڵــۆپ ڕۆنــم لــێ دەدا .ئەویــش ســەری خــۆی بــەرز
کــردەوە ،تەماشــای منــی کــرد ،بــەاڵم نەیناســیمەوە .منیــش
کاڵوەکــەم لــە ســەر کــردەوە .ئیــدی خەنــدە شــەرمنییەکەی
لەســەر لێــو پەیــدا بــوو.
“ئــەوە سمێڵیشــت پەیــدا بــووە ،خــۆ مــن نەمناســیتەوە”.
بەئامــاژە وای پــێ گوتــم و لــە کۆتاییــدا هەڵســا.
ســەرەتا پێــم وا بــوو دێــت و لەباوەشــم دەگــرێ ،بــەاڵم واشــی
نەکــرد .ئــەو لــە شــوێنی خــۆی هــەر ســەیری دەکــردم ،ســەیری
کاڵوەکــە ،هیــی چاویلکەکــە ،ســەیری ســمێڵەکانی دەکــردم.
دەســتم بــۆ درێــژ کــرد“ ،ئــەرێ پیــاو ،باشــە بۆچــی تۆقــەم لەگەڵــدا
ناکــەی؟ ئەوەتــا ،لەگــەڵ خۆمــدا باوەشەدارێکیشــم بــۆ هێنــاوی”.
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ئــەو هەندێــک بەشــەرمەزارییەوە ئامــاژەی بــەو چیلکــەدارە
وشــکانەی دا ،کــە لەپەنــا دیوارەکــە دای نابــوون ،ئینجــا
بەئەســپایی بەپیرمــەوە هــات و دەســتی گوشــیم .دەســتی دایــە
ئــەو بارســتەکۆلکە دارانــەی لەگــەڵ خۆمــم هێنابــوون ،بەڕێــزەوە
لێــی وەر گرتــم و لەپەنــا دیوارەکــە دای نــان ،هەرگیزیــش دەســتی
لــێ نــەدان.
“ئــەرێ بــۆ وا ســەیرم دەکــەی؟” بەئامــاژە وام پــێ گــوت.
“چایەکــم نادەیتــێ؟”
“ئــۆۆو ،بەڵــێ ،فەرمــوو دانیشــە ”،ئامــاژەی بــە مافوورەکــە
کــرد ،بــەاڵم هــەر زوو ڕاســتی کــردەوە“ ،نەخێر ،لەوێ دامەنیشــە،
کەمــێ بوەســتە ”.کورســییەکی بــۆ هێنــام“ .دەی لەســەر ئەمــە
دابنیشــە”.
ئــەو پێــی وا بــوو مــن بوومەتــە پیــاو ،پیاوێــک بــە
شــەپقەیەکەوە .منیــش کورســییەکەم گەڕانــدەوە و لەســەر زەوی
لەبەرانبــەر زۆپاکــەی دانیشــتم .ئینجــا پیاڵەچایەکــی دامــێ و هــەر
وەک چایچیــی چایخانــەش لەپشــت ســەرم وەســتا“ .ئــەرێ بۆچــی
دانانیشــی؟”
ئەویــش دانیشــت ،بــەاڵم هەندێــک لــە دوورەوە و دەســتەکانی
لەســەر چــۆک وەرێ نــان .ئــەو وای حــەز دەکــرد ،بۆیــە منیــش
لــەو بارەیــەوە زیاتــرم نەگــوت.
“دەی بــۆم بگێــڕەوە ،ئاخــۆ چۆنــی؟” بەئامــاژە وام پــێ گــوت.
“ئــەرێ دوکانەکــەت بەدڵــە؟”
“باشــە ،بــە دڵمــە ،سوپاســت دەکــەم ”.وای وەاڵم دامــەوە و
ســەری خۆیشــی بــۆ پێشــەوە بــرد و نەویکــرد.
“ئەدی تینا چۆنە؟”
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“ئەویش باشە .سوپاس”.
منیــش ئامــاژەم بــە وێنــە لەچوارچێوەگیراوەکــەی شــا کــرد و
گوتــم“ ،تــۆ وێنەیەکــی شــات لــە دوکانەکەتــدا هەڵواســیوە!”
ئــەو بــە تێبینییەکــەی مــن گەشــایەوە ،ویســتی شــتێک بڵــێ،
شــتێک ڕوون بکاتــەوە ،لــێ لەمــە زیاتــر هیچــی نەکــرد ،هــەر
بەڕێــزەوە لەســەر چیچــکان دانیشــتبوو .پــاش کەمــە بێدەنگییــەک
بەئەســپایییەوە ئامــاژەی کــرد“ ،ئــەرێ تــۆ چۆنــی؟ هەمــوو شــتێک
باشــە؟”
“بەڵێ ،باشە .سوپاست دەکەم”.
“ئــەرێ بەڕاســت لەکــوێ بــووی؟” ئــەو زیاتــر لەســەری
ڕۆیشــت“ ،بۆچــی چیــدی نەگەڕایــەوە مــاڵ؟ بۆچــی زەنگــت بــۆ
لــێ نەدایــن؟ زەنگۆڵــە هــەر چاوەڕێــی تەلەفۆنــی تــۆی دەکــرد.
ئەویــش گــەورە بــووە .دەیــەوێ بتبینــێ .داوای کــردووە بتبینــێ.
“مــن تێدەگــەم .تــۆ کاتــت لــە بەردەســتدا نییــە .تــۆ دەبــێ زۆر
کتێــب بخوێنیتــەوە ،بــەاڵم جاروباریــش تەلەفــۆن بکــە”.
“چاکــە .لەمەوپــاش وا دەکــەم ،بــەاڵم دەبــێ بزانــی ،هەمــوو
شــتێک زەحمــەت بــووە”.
“چی زەحمەت بووە؟ کتێبەکان؟”
“نەخێــر ،کتێبــەکان نــا .بەڵــێ ،کتێبــەکان .ئەوانیــش زەحمــەت
بــوون .ئــەو وێنەیــەی بــە دیوارەکــەت هەڵواســیوە ،ئــەرێ هــەر بــۆ
نموونــە ،تــۆ دەزانــی ئــەوە کێیــە؟”
ئەویــش بەشــانازییەوە بــە زمانــی ئاماژەکەیــەوە“ ،ئــەو کوڕی
ڕەزاخانــە .خــۆ تــۆش دەیناســی ،ئــەو کەســێکی گرنگــە .تاجێکــی
زێڕینــی لەســەر ســەرە .ئــەو ئەســپ و چەکــی زۆرزۆری هــەن.
دەمانچەیەکیشــی بــە قەدەوەیــە .ئــەو کەســێکی گرنگــە .هەمــوو
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مافوورفرۆشــەکانی ئــەم شــارە وێنەکەیــان لــە دوکانەکانــی
خۆیــان هەڵواســیوە .منیــش هــەر وام کــرد ،وێنەکــەم کــڕی،
نەخێــر نەمکــڕی ،یەکێــک لــە شــارەوانییەوە بــۆی هێنــام و منیــش
لــە چوارچێــوەم گــرت .جوانــە ،تــۆش الت جــوان نییــە؟”
من کاردانەوەم نەنواند.
ئــەو هێشــتا حــەزی لــێ بــوو دەربــارەی وێنەکــە بــدوێ ،بەاڵم
لــە هیکــەوە هەســتی کــرد ،مــن شــتێکم دژی وێنەکــە هەیــە ،کــە لــە
دوکانەکــەی هەڵــی واســیوە .بۆیــە قســەکەی باشــتر لــێ کــرد و
پێــی گوتــم“ ،دەڵێــی وێنەکــەت پــێ شــتێکی بــاش نییــە؟”
“بەڵی ،نەخێر ،من شتی دیکەم مەبەستە”.
“بــەاڵم خــۆ هەمــوو مافوورفرۆشــەکان حەزیــان لێیــە ”،ئــەو
بەئامــاژە و بەئەســپایییەوە“ ،ئاخــر وێنەکــەی شــا لــە هەمــوو
دوکانێکــدا هەیــە .ئــەو خــۆ پیــاوی باشــە”.
“مــن بــە شــێوەیەکی دیکــە لێــی دەڕوانــم ”.بەئامــاژە وام پــێ
گــوت.
“چۆن ،بە شێوەیەکی دیکە؟”
“من حەز بە چارەی ناکەم”.
“نا ،بۆچی نا؟”
“ئەو کەسێکی چاک نییە .ئەو هیچ باش نییە”.
ئــەو ئامــاژەی بــە وێنــە هەڵواســراوەکە کــرد و ویســتی شــتێک
بڵــێ .بــەاڵم هیچیشــی نەگــوت و دەســتەکانی هێشــتا هــەر لەســەر
ئەژنــۆ دانابوون.
“ئاخــر شــتەکە بــۆ شــیکردنەوە هەنــدێ ئاڵــۆزە ”،مــن وام
پــێ گــوت“ .باشــە بــا نموونەیەکــت بــۆ بێنمــەوە .ئــەرێ ئــەو
پۆلیســانەی کاتــی خــۆی بــەو تیاڵیانەی دەســتیان لــە قوتابخانەکە
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لــە ســەریان دای ،لەبیــرت مــاوە؟”
“بەڵی ...هێشتا هەر لەبیرم ماوە”.
“ئــەوان هەیتەکانــی شــا بــوون .لــە تارانیــش ،لــەو زانکۆیــەی
مــن لێــی دەخوێنــم ،زۆر لــەو پۆلیســانەی لێــن .ئــەوان لــە
خوێنــدکارەکان دەدەن ،دەیانگــرن و دەیانخەنــە کونجــی
زیندانــەوە .ئــەوان دەیانــەوێ منیــش بگــرن”.
“تۆش بگرن؟ بۆچی؟ چییت کردووە؟”
“هیــچ ،خــۆ بــەالی کەمییــەوە هیچــی نائاســاییم نەکــردووە.
بەگوێــرەی ئــەوان بــێ ،نابــێ مــن هەندێ جۆرە کتێــب بخوێنمەوە.
نابــێ هەندێــک شــت بڵێــم .مــن لەبــەر ئــەو پۆلیســانە دەبــێ ڕێــز لــە
شــا بگــرم ،بــەاڵم مــن حــەزم بــە چــارەی شــا نییــە .ئیــدی ئــەوان
بەدوامــدا دەگەڕێــن ،دەیانــەوێ بمگــرن .بۆیــە ناتوانــم بگەڕێمــەوە
ماڵــی”.
“ئۆو ”.من ئەم نیشانەیەم لە ئاماژەکەی خوێندەوە.
“ئایــا دەزانــی لــەوەش پۆلکتــر 1چییــە؟ ئــەو هەیتانــەی تــاران
جلــی فەرمییــان لەبــەردا نییــە .جلوبەرگــی ئــەوان هــەر وەک هیــی
مــن و تــۆ وایــە .تــۆ نازانــی ئاخــۆ کــێ هەیتەیــە و کــێ هــەو نییــە.
منیــش ئــەو کاڵوە لــە ســەر دەکــەم بــۆ ئــەوەی نەناســرێمەوە.
هــەر بۆیەشــە ئــەو چاویلکــە لــە چــاو دەکــەم و سمێڵیشــم بــەر
داوەتــەوە”.
“باشــە ئەگــەر ئــەو هەمــوو هەیتەیــە لــەوێ هەبــن ،ئــەدی
چــۆن ئــەو کتێبانــە دەربــارەی ڕووناکــی و هــەوا دەخوێنیتــەوە؟”
ویســتم پێــی بڵێــم ،لــەم ســاتەمدا هیــچ کتێبێــک دەربــارەی
ڕووناکــی و هــەوا ناخوێنمــەوە ،بــەاڵم هیچیشــم نەگــوت .خــۆ
 1پۆلکتر :بەدتر ،خراپتر.
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ئەگــەر وام بگوتبــا ئــەوا هــەر ئــازارم بــۆ زیــاد دەکــرد.
“دەمــەوێ شــتێکی دیکەشــت پــێ بڵێــم .ئــەرێ هێشــتا دکتــۆر
پــور بەهلوولــت بەبیــر مــاوە؟ ددانســازەکە”.
“بەڵێ ،بەبیرم ماوە ،دکتۆرەکە”...
“ئایــا دەزانــێ کــێ ئــەوی گرتــووە؟ شــایەکە ،هەیتەکانــی شــا.
ئــەو هێشــتا هــەر لــە زیندانــە .هەمــوو ددانەکانــی لــە زیندانــدا
ڕزیــون .تێدەگــەی چــی دەڵێــم؟ هەمــوو پیــاوە گرنگــەکان...
هەمــوو ئــەو پیاوانــەی دەخوێننــەوە ...هــەر وەک ئــەو دکتــۆرە،
هەموویــان ڕقیــان لــە شــایە”.
ئــەرێ دەکــرێ ئــەو شــتە ســەختانە بــۆی بــە نموونــەی
سادەوئاســان ڕوون بکەمــەوە؟ ئــەرێ ئــەوە مایــەی ڕاســتگۆیی
بــوو کــە بۆچوونەکانــم فێــری ئــەو کــردن؟ ئــەرێ نەدەبــوو
شــتەکانم وەک خــۆی بــۆ ئــەو لێگەڕابووایــە و بۆچوونــی ئــەوم
ســەبارەت بــە جیهــان بــە شــێوەیەکی ئاســایی وەر بگرتایــە؟
هەنووکــەش کــە بــەو مــەودا دوورە لــەو ســااڵنە دەڕوانــم،
هەنــدێ جــار هەندێــک لێــی پەشــیمانم ،هەنــدێ جاریــش نــا.
ئێســتاش ناکــرێ شــتێکی دیکــە بــێ ،خــۆ نەدەکــرا بیروبۆچوونــی
خەڵکــی دیکــەی فێــر بکــەم .ئێمــە دەبووایــە یــەک شــێوە پێــک
بهێنیــن ،دەبووایــە یــەک ئایدیۆلۆژیمــان هەبووایــە .دەبووایــە
لــە خۆمــی نزیــک بکەمــەوە ،لــە ڕاســتیی نزیــک بکەمــەوە ئــەو
ڕاســتییەی فێــری ببــووم ،دەنــا بــە پێچەوانــەوە ئــەو لەنێــوان
ئــەوەی هەبــوو ،لەگــەڵ بیروبۆچوونــی کوڕەکەیــدا ســەرگەردان
و حەیــران دەبــوو .وا دابنــێ مــن گیرابــام ،هەیتــەکان لەپــڕ و لــە
نیــوەی شــەودا لــە دەرگــەی ئەویــان دابایە ،لێــی وەژوور کەوتبان
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و بــە هــۆی چاالکییەکانــی منــەوە هەمــوو شــتێکیان بپشــکنیبا و
ئەویــش ئــاگای لــە حەشــتەبای 1خــوای نەبووبــا.
مــن پێــم وا بــوو ئەرکێکــی سەرشــانمە ،بــۆی ڕوون بکەمــەوە
کــە ڕەوشــەکە چــۆن دەگــوزەرێ .لەبــەر ئــەوەی خێزانەکــەم،
دەرودرواســێ ،ئاشــنایان و تەنانــەت سروشــتیش ،منــی وەک
ڕێنوێنێــک لــێ گرتبــوو ،واشــی گــەورە کردبــووم ،ئیــدی بژارێکــی
دیکــەم نەبــوو ،هــەر دەبووایــە بــە شــێوازی خــۆم ڕێنوێنیــم
بکردبایــە.
دەی بــا بــە یــەک جــار ڕوون ببێتــەوە ،هــەر هیــچ نەبــێ بــا
بــە خــۆم بگوتــرێ ،خــۆ ئەگــەر مــن باوکێکــی دیکــەم هەبووایــە،
لەوانەیــە پەیوەندیــم لەگــەڵ ئــەو بزوتنەوەیــە پەیــدا نەکردبووایــە،
یــان بــەو شــێوە ،تیایــدا قــووڵ نەبووبامایــەوە .ئاخــر کــوڕی
باوکێکــی وەهــا ،گــەورەی دەکــردم ،ڕێنوێنیــی دەکــردم ،منــی
بــەو ئاراســتەیەدا دەبــرد .ئێســتاش هەمــووی وای لــێ هــات.
ئێمــە دەبووایــە هەنگاوەکانمــان لەگــەڵ یەکــدی بهاوێژیــن.
ئــەو دەبووایــە لەنزیــک منــەوە وەســتابایە ،کەواتــە لەپــاڵ ئــەو
بزووتنــەوە چەپــەوە بووایــە ،کــە مــن تێیــدا کارا بــووم .ئێســتاش
دەبووایــە پێــی بڵێــم کــە ئێمــە  -هاوڕێکانــم و مــن  -ئەومــان بــۆ
کارەکانمــان پێویســت دەبــێ.
“برادەرەکانــم و مــن شــامان نــاوێ ”،بەئامــاژە وام پــێ گــوت.
“ئــەو دەبــێ بــڕوا”.
ســەرەتا لێــم تێنەگەیشــت باســی چــی دەکــەم ،هــەر بەکــڕی
ســەیری دەکــردم .لەپڕێکــدا پــەی بــە شــتەکە بــرد .ئیــدی
دەســتەکانی بەنەرمــی لەرزیــن.
 1حەشتەبا :هیچ شتێک.
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“چۆن بڕوا؟ مەبەستت چیە؟”
“هەر وا ،بڕوا! شا با بڕوا!”
“بەاڵم ،ئەو دەمانچەیەکی بە کەمەرەوە وەیە”.
منیش بیرم لێ کردەوە .بیکەم؟ نەیکەم؟
مــن دوودڵ بــووم ،بــەاڵم لــە کۆتاییــدا دەســتی ڕاســتەم خســتە
بــن چاکەتەکــەم دەمانچەکــەم دەر هێنــا و نیشــانم دا.

٢٨٩

گردەکانی هۆڵەندا
ئێمە سەردانی لویس 1دەکەین.
ئیسامعیل نایناسێ ،بەاڵم خۆ گرفت نییە.
لە ماڵەکەی لویسدا ژنێکی گەنج هەیە.
بەخت وایە ئیسامعیل بیبینێ.
لــم و تەپۆلكــەکان بــاش دەناســم ،بــەاڵم تــۆ بڵێــی گردەکانــی
هۆڵەنــدا چــۆن بــن ،نەمدەزانــی .ئــەرێ مــرۆ چــۆن دەتوانــی
لەســەر تەپۆڵکــە لمینــەکان پیاســە بــکا ،مــن لەمــە نەدەگەیشــتم.
سەیرێکی فەرهەنگم کرد:
گــرد :نــاوە ،کۆیەکــەی دەبێتــە گــردەکان .گــردی لمیــن ،لــە ڕێــی
بایــەوە پێــک دێ .لەنێویانــدا ئــەو ڕیــزە زورگانــەی لەســەر
دەریــا هەڵکەوتــوون -١ :گردەکانــی ئێــرە زۆر بــەرز و بەرینــن؛
لەســەر لووتکــەی گــردە بــەرزەکان؛  -٢هەمــوو گــردەکان؛ لــە
گردەکانــەوە ڕێچکەیــەک هەیــە ،لەســەر گــردەکان پیاســە دەکــرێ،
گــردی بــە داروبــار؛  -٣درەختێکــی شــەپقەدار (ئامۆفیــا ئارێنایــا)
1 Louis
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برێنــی گــرد( .لــە فەرهەنگــی ڤــان دالـــــەوە)1
نامەیەکــم لــە ڕێبوارێکــەوە پێگەیشــت ،بەدڵنیایییــەوە هیــی
لویــس بــوو ،پیاوێــک کــە لەنێــو قیتــاردا تووشــی هاتبــووم.
ئێوارەیەکــی درەنگوەخــت بــوو ،منیــش بــەو قیتــارە ،کــە تــا
ڕادەیــەک چۆڵیــش بــوو ،لــە زانکــۆوە بــەرەو مــاڵ دەگەڕامــەوە.
خــۆم خزانــدە نێــو ڤاگۆنێــک کــە لــەدوای دواوەی قیتارەکــە بــوو،
لــە کابینەیەکــی چــوار کەســیدا دانیشــتم .بەماندوویــی دانیشــتم و
چاوەکانــم لەســەریەک دانــان ،بەڵکــو هەندێــک چاوەکانــم گــەرم
بکــەم.2
ئــەرێ چەنــدی خایانــد؟ نەمدەزانــی .لەپڕێکیشــدا بیســتم
یەکێــک بانــگ دەکا“ ،ســاو!”
منیــش چاوەکانــم کردنــەوە ســەیری دەوروبــەری خۆمــم
کــرد .هێشــتاش لــە شــوێنەکە بــەدەر لــە پیاوەکــە کەســی لــێ
دانەنیشــتبوو .نەشــمزانی ،ئاخــۆ بانــگ کــرا ،یاخود هەر وا شــتێکم
هاتــە بەرگــوێ.
“ئــەرێ دەکــرێ بێیتــە الی مــن دابنیشــی؟ مــن لێــرە بەتەنیــام”.
پیاوەکــە وای پــێ گوتــم .منیــش بــۆ الی ئــەو چــووم .پێــم وا
بــوو ئــەو هێنــدە پیــر نییــە ،تــا بــە داردەســت بــڕوا ،بــەاڵم خــۆ
داردەســتێکی پــێ بــوو.
“ئەرێ خەڵی کوێی؟”
3
“خەڵکی واڵتی فارس (پێرشیا ) ...ئێران ”.وام پێ گوتەوە.
“منیــش هــەر وام زانــی خەڵکــی ئەوێــی ”.بەدڵخۆشــییەوە
 :Vamn dale 1فەرهەنگی فەرمی و زمانی ستانداردی هۆڵەندییە.
 2چاوگەرمکردن :سەرخەوشکاندن .کورتەخەو ،گورگەخەو.
3 Perzie
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وەاڵمــی دامــەوە“ ،هــەر بۆیــەش بانگــم کــردی .هەنــدێ جــار
مــن ئێرانییــەکان لــە ڕەفتارەکانیــان دەناســمەوە .ســااڵنێکی
دوورودرێــژ وەک پزیشــکێک لــە ئێــران ژیــاوم”.
“ئۆو ،چەند خۆشە!” کاردانەوەی من وا بوو.
ئیدی لەتەنیشتی دانیشتم.
“مــن نــاوم لویســە ،دەکــرێ بــە نــاوی یەکەممانــەوە یەکــدی
بدوێنیــن؟”
هــەر یەکســەر کەوتینــە قسەوباســێکی گەرمــی دۆســتانە.
ئــەو دەربــارەی مانــەوەی کاتــی خــۆی لــە پارێــزگای خــوارووی
ئێــران ،لــەو شــوێنەی بــە نەوتــی خــاو دەوڵەمەنــدە دوا .ئــەو لــە
ســەرەتای شۆڕشــەکەوە لــەوێ بــووە ،پاشــان دەبووایــە لەبــەر
باڵوێزخانەکــەی ،بەنابەدڵــی خــۆی ،لەگــەڵ هۆڵەندییەکانــی دیکــە،
ئێــران جــێ بێڵــێ.
ئێمــە هــەر وەک هەمــوو ئاخاوتنــە ڕێکەوتەکانــی دیکــە،
دەربــارەی ئــەوە دوایــن کــە چــۆن هاتوومەتــە هۆڵەنــدا و ئێســتا
مــن چــی دەکــەم و هۆڵەنــدام پــێ چۆنــە.
گفتوگۆکەمــان یــەک ســەعاتی بچکۆلــەی خایانــد .ئــەو
ناوونیشــانی منــی الی خــۆی تۆمــار کــرد .مــن دەبووایــە لەوێــدا
داببــەزم ،ئەویــش دەبووایــە زیاتــر بــڕوا و شــەو الی برادەێکــی
بمێنێتــەوە.
یــەک-دوو هەفتــە دواتــر ،نامەیەکــی ئــەوم پێگەیشــت .تــا
نامەکــەم نەخوێنــدەوە ،نەمدەزانــی لــە کێــوە هاتــووە .لەژێــر
نامەکشــیدا ئــەو وەرگێڕانــە هۆڵەندییــەی چوارینەیەکــی شــاعیری
ســەدەکانی ناوەڕاســتی فــارس ،عومــەری خەیامــی نووســیبوو:
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ئێمە خۆ لە سایەی بیچمێکی سەرشانۆ زیاتر نین،
هەندێ جار بیچمین ،هەندێ جاریش نا
بەدەوری تیشکی ڕۆژدا دەسووڕێینەوە،
لە نیوەشەویشدا لەالیەن کردگاری گەمەکە دەنێردرێن
لەبیرمــە ئــەو زۆری پــێ خــۆش بــوو ،کــە مــن ئەدەبیاتــی
هۆڵەندیــم دەخوێنــد.
ئــەو پێــی ڕاگەیانــدم ،کــە ئەدەبیاتــی فارســی زۆر پــێ دڵڕفێــن
بــوو .لــە مــاوەی ژیانــی لــە ئێرانــدا ،زۆری دەربــارەی ئەدەبیاتــی
ئێمــە نەدەزانــی .تەنهــا دوای ئــەوەی گەڕایــەوە هۆڵەنــدا ،بــەدوای
کتێبــی فارســیدا گــەڕا ،کــە وەر گێڕدرابوونــە ســەر زمانــی
هۆڵەنــدی.
ئــەو بۆمــی نووســیبوو ،پێزانینــی هەیــە گــەر بێــت و جارێکــی
دیکــە یەکــدی ببینیــن ،ئیــدی بانگهێشــتی کــردم ،کــە ســەردانی
بکــەم.
ســەرەتا مــن بانگهێشــتنەکەیم بەهەنــد وەر نەگــرت .ئاخــر
خــۆ هاموشــۆم لەگــەڵ هۆڵەندییــەکان هەبــوو ،ئیگــۆرم دەناســی،
شــاعیر و هونەرمەندەکانــی دەوروبــەری خــۆم دەناســین،
پەیوەندیــم لەگــەڵ یــەک-دوو مامۆســتای زانکــۆ هەبــوو ،بــەاڵم
ئەمەیــان یەکــەم جــار بــوو کابرایەکــی غەریبــە بانگهێشــتی ماڵــی
خۆیــم بــکا .ئــەو لــە ئاخنێــت ئــان زێــی 1دەژیــا .منیــش ســەیری
نەخشــەی هۆڵەنــدام کــرد .خــۆ زۆریــش لــە ئێمــە دوور نەبــوو.
بــەاڵم هێشــتا بیــرم لــێ کــردەوە :نەخێــر ،مــن ناچم ،ئاخــر لەوانەیە
ئــەو هەمــوو ئێوارەکــە هــەر باســی یادەوەریــی خــۆی لــە ئێــران
1 Agnet aan zee
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بکا ،هیچ میزاجی ئەوەشم نەبوو.
لــێ یــەک دێــڕ لــە نامەکــەی منــی تاســەمەند کــرد“ ،لێــرە گــردی
زۆر جــوان هــەن ،جوانتریــن گردەکانــی هۆڵەنــدان .دەکــرێ
بەســەر ئــەو گردانــەدا خۆشــترین پیاســە بکــەی .بەدڵنیایییــەوە
پێــت خــۆش دەبــێ .هیــوادارم بەپیــر دەنگمــەوە بێیــت”.
منیــش پێــم وا بــوو بەڵکــو ســەردانەکەم بەدڵ بــێ .بەتایبەتیش
“ئاخنێــت ڤــان دە زێــی” هەندێــک ڕازداریانــە دێتە بەرگوێ.
بیــرم کــردەوە ،خــۆ دەکــرێ ڕۆژێــک بــۆی دەر بچــم .لــەوێ
دەریــاش ببینــم .ســەبارەت بــە گردەکانــی هۆڵەنــدا ،بــۆ یەکەمیــن
جــار و لــە مــاوەی لێکدانــەوەی پەخشــاندا ،بیســتم و خوێندمــەوە.
لــە کۆلیــژدا پارچەدەقێکــی فرێدریــک ڤــان ئێدەنمــان 1لــە کتێبــە
کالســیکییەکەی خــۆی بــە نــاوی یوحەننــای بچکۆلــەوە خوێندەوە:

پەککــو! دەکــرێ مــن لێــرە بــەو ڕێیــەدا بفــڕم ،زۆر دوور
بــڕۆم ،بــەرەو گــردەکان ،بــەرەو دەریــا!
بەیانییەکــەی هەمــووان بەخۆشــحاڵییەوە ،لــە کاتێکــدا جارێــک
بــەر لــەوەی بگەڕێنــەوە ،بــەرەو ماڵــی ئــەو بــەرەو الی باوکــی،
بەڵکــو یــەک جــاری دیکــە باخەکــە و گــردەکان ببینــن.

ئیــدی زەنگــم بــۆ لویــس لێــدا .لــە ڕێــگادا “گوڵســتان” دیوانــە وەر
گێڕاوەکــەی مامۆســتای شــیعری فارســی ،ســەعدیم کــڕی و
لەگــەڵ خۆمــم بــرد .مــن لــە مامۆســتای پەخشــانی کۆلیژەکــەم
بیســت ،کــە تــازە وەرگێڕانێکــی باشــی دیوانەکــە چــاپ و بــاو
بۆتــەوە.
ســواری پاســەکە بــووم ،هــەر بەڕاســتی ڕۆژێکــم بــۆ
1 Frederik van Eden
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ســەردانەکە تەرخــان کــرد .ســەرەتا بــۆ لەیالســتاد ،1ئینجــا
بــەرەو ئێنکهــاوزن ،2لەوێــش بــۆ ئەلکمــار 3و لــە کۆتایشــدا بەنێــو
بێرخنــدا 4بــۆ ئاخنێــت ئــان زێــی.
ئــەرێ تــۆ بڵێــی ئاخنێــت واتــای چــی بگەیەنــێ؟ ئاخنێــت کــێ
بــوو؟ یــان تــۆ بڵێــی ئاخنێــت هــەر هەبووبــێ؟ لێکدانــی ئاخنێــت
ئــان دە زێــی (ئاخنێتــی زێ) پێــم شــتێکی جــوان بــوو .منیــش
کەڵکەڵــەی خەیاڵــم کەوتــە ســەر ئــەوەی ژنێــک لەســەر لێــوار
وەســتابێ و بەبێدەنگــی ســەیری دەریــا بــکا.
ئاخنێــت بەندەرەشــارۆچکە بــوو ،گوندێــک کــە جیــاواز بــوو لــە
گوندەکانــی هۆڵەنــدا ،یــان شــارۆچکەیەک ،کــە کڵێســایەک و
گۆڕەپانێکــی هەبــوو .ئاخنێــت ئــان زێــی بــە شــوێنێکی گەشــتیاری
دەچــوو ،بــەاڵم ئــارام و خامۆشــیش بــوو .لەوانەیــە لــە هاوینــدا
ئێــرە قەرەباڵــغ بووبــێ .هەرچەنــدە کەشــوهەوا ســارد بــوو،
کەچــی پــڕ لــە گەشــتیاری ئاڵمــان بــوو .دوای گەڕانێکــی یــەک
چارەکەســەعاتی ،لــە دوورەوە تەپۆڵکەیەکــی تەنیــام بینــی،
نەخێــر ،لەوێــدا پووشــی زۆر ،پووشــی زەردی لــێ شــین ببــوو.
بایــە ســاردەکەش شــەپۆلەکانی دەریــای زیاتــر دەکــردن و
بــە پووشــەکەی دادەدا ،بەمــەش دیمەنەکــە قەشــەنگتر دەبــوو.
ئــەم جــۆرە گردانــەم بــە گیــای وشــکەوە ،قــەت نەبینیبــوو .هــەر
1 Lleylastad
2 Enkhuizen
3 Alkmar
 :Bergen 4جێگــەی ســەرنجە بێرخــن واتــای شــاخەکان دەدا .لــە واڵتــی
هۆڵەنــدا کــە کێــوی تێــدا نییــە ،کەچــی نــاوی چەنــد جێیــەک بێرخن -شــاخەکانە
وەک بێرخــن ،ســێ بێرخــن  ،حەفــت بێرخــن ...هتــد.
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دەبــێ ئەوانــە گردەکانــی یوحەننــای بچکۆلەکــە بــن .مــن وەســتام
و بەبێدەنگــی تەماشــای ئــەو دیمەنــە سەرنجڕاکێشــەم دەکــرد.
گــردەکان ،گــرد و هــەر گــرد ،هــەر وەک زورگ ،زورگ و
هــەر زورگ ،بەبــێ ئــەوەی بــە خــۆت بزانــی ،بــەرەو چــی بــەرز
بوونەتــەوە و چ شــتێکیش لەودیودایــە.
“ئەرێ  ،جوانە ”.گوێم لە پیاوێک بوو لە پشتەوەڕا گوتی.
منیش ئاوڕێکم لێی دایەوە.
“دوای نیــوەڕۆت بــاش ”،لەپشــت جامــی پەنجەرەوەکــەوە وا
بانگــی کــردم“ ،ئــەرێ دەمناســییەوە؟”
“یەکەم جار نەخێر ،بەاڵم ئێستا بەڵێ”.
“لەوێ بوەستە تا قاپییەکە دەکەمەوە”.
هەندێکــی خایانــد تــا دەرگاکــە بکاتــەوە .ئــەو ویســتبووی بــە
پــێ بەپیرمــەوە بــێ ،بــەاڵم نەیتوانــی.
چەنــد هەنگاوێکــی بــۆ پێشــەوە نــا ،لــێ الال چــوو ،هــەر خەریک
بــوو بکــەوێ ،مــن بەلــەز بــەرەو ڕووی غــارم دا و گرتــم ،تونــد
قۆڵــم گــرت.
“سوپاســت دەکــەم ”،بەدڵخۆشــییەوە وای پــێ گوتــم“ ،وات
زانــی دەکــەوم ،بــەاڵم خــۆ مــن ناکــەوم”.
مــن قۆڵــی چەپــەم دایــە تــا قورســایی خــۆی بخاتــە ســەر.
ئەویــش لەپــی دەستەڕاســتی لەســەر دانــا“ ،پیــاو ،تــۆ شــانی
توندوبەنــدت هەیــە .دەی فەرمــوو بــۆ ژوورەوە .زۆر خــۆش
بــوو کــە هاتــی”.
گەمــژە بــووم ،کــە لەنێــو قیتارەکــە تێبینیــم نەکــرد ،ئــەو
پیاوێکــی کەمئەندامــە .هەوڵێکــی واشــم نــەدا ســەرنجی وا
بوروژێنــم ،کــە دەیزانــم .ئاخــر مــن هــەر زوو کەوتمــە بــن
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بانــدۆری کەســایەتییەکەی .کاتێکیــش لە ماڵەکــەی چووینە ژوور،
ئــەو شــانی منــی بــەر دا و تێکۆشــا بــە هێــز و توانــای خــۆی
ڕێ بــکا .منیــش پێــم وا بــوو ئــەو دەکــەوێ ،ســەری خــۆی لــە
دیوارەکــە دەدا .نەخێــر ،ئــەو نەکــەوت .ئــەو دەســتی بــە کورســی،
بــە دۆاڵبــی کتێبــان گــرت و بــۆ پێشــەوە دەڕۆیشــت.
“خــۆ ئەگــەر پێــت وا بــێ ،مــن دەچــم و قــاوەت بــۆ ئامــادە
دەکــەم ،ئــەوا ســەرچیخ چــووی .ڕۆیشــتنم پــێ دەکــرێ ،بــەاڵم
ڕۆیشــتن بــە کوپــێ قــاوەوە بــۆ مــن مەیســەر نابــێ .دەی خــۆت
بــڕۆ ناندینەکــە و قــاوە بــۆ خــۆت بێنــە .لێــرە منیــش بــۆت تــێ
دەکــەم ،مــن خــۆم چــای گیایــی دەخۆمــەوە”.
کاتێکیــش چوومــە ناندینەکــەی ،هەســتم کــرد ،مــن ئــەو پیــاوە
نەناســراوەم ،تــا ڕادەیەکــی زۆر کەوتــە بــەر دڵ.
ئاخر خۆ من لە ماڵەکەی ئەو غەوارە نەبووم .مۆبیلیاتەکەی،
کورســییەکانی ،زۆپاکــە و دۆاڵبــی کتێبەکانــی هەموویــان جێــی
متمانــە بــوون .منیــش قاوەکــەی خــۆم و چایەکــەی ئــەوم بــردن
و لــە ژوورەکــەی ئــەوم دانــان .خــۆم بــەو هاتنــەم دڵشــاد بــووم.
“وای لــەو دیمەنــە .ئێــوە لــە شــوێنێکی جوانــدا دەژیــن ”.بــەدەم
گوتنــی ئــەم وشــانەوە ئامــاژەم بــە دیــوی دەرەوەی پەنجەرەکــە
بــەرەو گــردەکان کــرد.
“ئاسایییانە بڵێ (تۆ) .پێویست ناکا بە (ئێوە) ناوم بێنی”1.
“دەبێ لەسەری ڕابێم”.
“بەڵــێ ،دیمەنێکــی جوانــە ”.ئەویــش گوتــی“ ،بــەاڵم ژنەکــەم
 1لــە زمانــی هۆڵەندیــدا دوو وشــە بــۆ تــۆ هەیــە ،یەکیــان  jeواتــە تــۆی
ئاســایییە ،ئــەوی دیکەشــیان  Uئەویــش هــەر تۆیــە ،بــەالم بــۆ ڕێــز و بــۆ
گــەورە و بــۆ فەرمییبــوون بــەکار دەهێنــرێ .لــە کوردیــدا دەکــرێ تــۆی یەکــەم
هــەر تــۆ بــی ،تــۆی دووهەمیــش ئێــوە بــێ.
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لێیــان بێــزار بــووە .بیســتوپێنج ســاڵی ڕەبــەق ســەیری ئــەو
گردانــەی کــرد .چیــدی نایــەوێ بیانبینــێ”.
“ئەدی خۆت؟”
“ئــەز؟ مــن هەمیشــە هــەر بــە جوانیــان دەبینــم .مــن خــۆم
نەخشــەیەکم هەیــە .بــۆ چەنــد ســاڵێکی دیکــە بەتــەواوی لــە
پەلوپــۆ دەکــەوم ،ناتوانــم چیــدی بــە پــێ بــڕۆم .ئەوســا دەبــێ بــۆ
هەمیشــە هــەر لەنێــو جێــدا بکــەوم .لــە ماوەیەکــی کورتــدا هەنــدێ
دەســتکاری ماڵەکــەم دەکــەم .لــە ســەرەوە کــە هەورەبانەکەیــە،
ژوورێکــی بــۆ زیــاد دەکــەم .ژوورێــک بــە پەنجــەرەی گــەورەوە.
پێخەفەکــەم لــەالی پەنجەرەکــە دادەنێــم ،بــۆ ئــەوەی گردەکانــم
بــاش لــێ دیــار بــن .بــە داخــەوە ناتوانــم دەریاکــە ببینــم ،بــەاڵم
ئەمــە گرفــت نییــە .خــۆ ناکــرێ هەمــوو شــتێکت هــەر هەبــێ”.
دوای ئەمــە بــۆ ماوەیــەک باســی ئێــران و دەوڵەتمــان کــرد ،باســی
کولتــووری ئێرانــی و ئەدەبیاتــی فارســیمان کــرد ،لێــم پرســی
ئاخــۆ دەکــرێ نهۆمــی یەکەمــی ماڵەکەیــم نیشــان بــدا.
“نەخێــر کاکــە ،مــن نــا .بەخــۆت بــڕۆ .مــن ناتوانــم بەســەر هیــچ
دارێــک بکەوم”.
“گەر حەز بکەی من یارمەتیت دەدەم”.
بــە زەحمەتێكــی زۆر بــەرەو نهۆمــی ســەرەوە ڕۆیشــتین .دیار
بــوو ئــەو زۆر شــادمان بــوو“ ،خەریکــە بــاوەڕ نەکــەم .ئــەرێ
دواجــار کــەی بــوو هاتمــە ئێــرە؟ لەبیــرم نەمــاوە ...ســااڵنێکە،
ســااڵنێكی درێــژ بــوو ،مــن لێــرەوە ســەیری گردەکانــم دەکــرد”.
“ئەرێ منداڵت هەن؟” وام لێ پرسی“ .بەڵکو کوڕێک؟”
“نەخێر ،هیچ کوڕم نین .تەنها کیژێکم هەیە”.
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“پەیوەندیت باشە لەگەڵی؟”
“بەڵێ ،بۆ؟”
“کاتــێ تــۆ نەخــۆش کەوتــی و ئیــدی ...نەتتوانــی بــڕۆی،
تەمەنــی ئــەو چەنــد بــوو؟”
“شــتەکە بەرەبــەرە ڕووی دا ،ئــەو هێشــتا منــداڵ بــوو .کتومت
دەتــەوێ چــی بزانی؟”
منیــش باســی باوکمــم بــۆ کــرد .پێــم گــوت ،وەک منداڵێــک
هەمیشــە هەســتم بــەو ئەرکــە دەکــرد ،دەبووایــە لەنزیــک باوکــم
بووبــام ،هەمیشــە لــەو شــوێنە بــام کــە ئــەو لێــی بــوو ،تــا یارمەتــی
بــدەم .بەکورتــی ،مــن لەگــەڵ ئــەودا دەجــوواڵم.
“کچکــەم هەمیشــە کۆمەکــی کــردووم .هــەر لەبــەر ئەوەشــە
شــانەکانی پتــەو و بەهێــزن ،بەتایبەتیــش شــانی چەپــی ،بــاش و
بەهێــز و ماســوولکەدارە .ئــەو هەمیشــە بــۆم ڕاوەســتابوو ،لــە
خزمەتمــدا بــوو .ئێســتاش هەمــوو ئێوارەیــەک ســەرم لــێ دەدا”.
لــە کاتێکــدا ئــەو دەســتی بــە دیوارەکــە گرتبــوو ،نیشــانەی بــە
گــردەکان دا و گوتــی“ ،تەماشــاکە .بیســتویەک گــرد لــەوالوە،
لەودیــو بیســتودووهەمینیانەوە دەریــا هەیــە ،بــەاڵم لەمێــژ ســاڵە
نەگەیشــتوومەتە ئــەوێ و نەمبینیــوە .پێشــان هەمــوو ئێــواران،
کــە تاریــک دادەهــات بەســەر گــردەکان دەچوومــە قــەراغ دەریــا،
بــەاڵم لــەو کاتــەی نەخــۆش کەوتــووم ،هێــز و زاتــم نەبــووە
بەســەر تەپۆڵکەکانــدا هەڵبگەڕێــم .ئــەوەش وەک خەونێکــی لــێ
هاتــووە ،هەرگیــز بــەدی نایــەت”.
“چی بۆتە خەون؟”
“جارێکــی دیکــە بــە پــێ بچمــە ئــەوێ و ســەیری دەریاکــە
بکــەم”.
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“هەمــوو کات دەتوانــی وا بکــەی ،دەکــرێ ڕێچکەیەکــی دیکــە
بگریتــە بــەر ،بــە داردەســتێک ،وردەوردە بــەرەو دەریــا بــڕۆی.
یاخــود دەکــرێ لــە کیژەکــەت داوا بکــەی”.
“مــن ئەمــەم نــاوێ .دەمــەوێ بەنێــو گردەکانــدا بــڕۆم .هــەر
وەک جــاری جــاران لــە تاریکاییــدا بچمــە ســەر هــەوراز و
شــۆڕیش ببمــەوە .بــەاڵم خــۆ ئــەوە قەیــدی نــاکا .هەنــدێ جــار
ناتوانــی ئیشــە هــەرە ســادە و ئاســایییەکانیش بەجــێ بگەیەنــی”.
خەونەکــەی ئــەو ســەرقاڵی کــردم .شــتێکی جــوان لەنێــو
خەونەکەیــدا هەبــوو .شــتێک کــە منــی بــۆ خــۆی ڕاکێشــا و
هەســتم پێــی کــرد .ئــەو دەریایــە بــۆ منیــش وەک شــتێکی
دەستپێنەگەیشــتووی وا بــوو.
ئەو وای لێ پرسیم“ .ئەرێ بۆچی وا بێدەنگی؟”
“بیــر لــەو دەریایــە دەکەمــەوە .بیــر لــە دەریاکــەی تــۆ ،کــە
کەوتۆتــە پشــت ئــەو زوورگانــە .بــە داخــەوە بــۆ تــۆ ،کــە دواتــر
دەچیتــە ناوجێگــە و ناتوانــی دەریاکــە ببینــی .ئاخــر دەریاکــە
تامێکــی دیکــە دەداتــە مانــەوەی ئێــرەت”.
“ئای چەند جوانت هێنایە سەر زمان!”
کورســییەکم لــە بــەردەم پەنجەرەکــە دانــا و بــە پــێ چوومــە
ســەری.
“پێــم وایــە دەریاکــە دەبینــم ”،وام پــێ گــوت“ .هــەر بەڕاســتیش
وایــە .مــن شــتێک دەبینــم ،وەک پەردەیەکــی شــین دەجووڵێتــەوە.
خــۆ ئەگــەر پێخەفەکــەت دوو مەتــر بــەزر بکەیتەوە ،ئــەوا دەریاکە
دێتــە نێــو هۆدەکەت”.
“شــێت ...کەســێک هەرگیــز نەهاتۆتــە ســەر ئــەو بیرۆکەیــە،
کورســییەک بێنــێ و لەســەری بوەســتێ”.
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“حەز دەکەی بێیتە سەر کورسییەکە بوەستی؟”
“کاکە ،ڕەفتاری ئاسایییانە بنوێنە”.
“باشــە ،جــاران چ کاتێــک بەســەر گردەکانــدا بــەرەو دەریــا
دەڕۆیشــتی؟”
“ئــەوە ماوەیەکــی یەکجــار لەمێــژە ،هیچــم لەبیــرم نەمــاوە.
زۆر جــار کــە تاریــک دادەهــات ،دەڕۆیشــتم”.
“دەکرێ ئەم ئێوارەیە هەوڵێکی بۆ بدەین؟”
“چی؟”
“بەیەکــەوە بەســەر گردەکانــدا بــەرەو دەریــا بڕۆیــن،
هەرکاتێــک تاریــک داهــات وا دەکەیــن”.
“ئــەرێ ئــەوە تــۆ شــێت بــووی ”.لویــس بەخەنــدەوە وای پــێ
گوتــم.
“خــۆ شــێت نیــم .مــن دەزانــم چ پێویســتە .ئــەرێ چەنــد گــردن؟
مــن زۆر ڕاهێنانــم کردووە”.
“ڕاهێنان؟ چ جۆرە ڕاهێنانێک؟”
“ئەمەیــان چیرۆکێکــی درێــژە .جــاران مــن ئەندامێکــی کارای
بزوتنەوەیەکــی نهێنــی بــووم .بــەردەوام دەچووینــە شــاخەکان.
ئــەوەی شۆڕشــگێرانی کوبــا لــە بەرچــاوی خۆیــان دانابــوو،
کردبوومانــە سەرمەشــقمان ،ئێمــەش دەمانویســت هــەر وەک
کاســترۆ ڕۆژێکیــان بــە خۆمــان و هــەزاران الیەنگــرەوە لــە
شــاخەکانەوە دابەزینــە نێــو شــارەکان و شــا ڕاو بنێیــن .ئێمــە
بەتونــدی بــۆ ئــەو ڕۆژەی کــە دەهــات ،مەشــقمان کردبــوو.
ئێمــە فێــر بوویــن چــۆن جەنگاوەرێکــی برینــدار یــان کــوژراو لــە
چیاکانــدا داببەزێنیــن و بیگەیەنینــە شــارەکان ،بــەاڵم دەرفەتــی
ئەوەمــان بــۆ هەڵنەکــەوت ،مەشــقەکانمان بــەکار بێنیــن .متمانــەم
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پــێ بکــە .مــن بەباشــی ئــەوەم پــێ دەکــرێ لەگــەڵ کەســێک ،کــە
نەتوانــێ بەباشــی لەســەر قاچەکانــی خــۆی بوەســتێ ،بەســەر
گــردەکان بکــەوم و داشــببەزم”.
ئــەو هیچــی نەگــوت ،ســەرەتا هــەر تەماشــای کــردم ،پاشــان
ســەیری گردەکانــی کــرد.
“لــە چوونــدا بــە پــێ دەڕۆیــن .لــە گەڕانەوەشــماندا بیــر لــە
شــتێکی دیکــە دەکەینــەوە”.
لــە ئێوارەکــەدا کــە بــا شــەپۆلەکانی دەریــای لــە پووشــەکە دەدا،
لویــس باســکی چەپــی خســتە ســەر شــانی ڕاســتەم و بــەم جــۆرە
گەشــتەکەمان ڕووەو دەریــا دەســتی پــێ کــرد .ئــەو هێشــتا زاتــی
نەدەکــرد .ماســوولکە نەخــۆش و نووســتووەکان نەیاندەویســت
هــاوکار بــن .مــن شــوێنەکەم گــۆڕی ،شــانەکەی دیکــەم دایــە بــەر،
بــەاڵم ئەمــەش هــەر دادی نــەدا.
بــە هەناسەســاردییەکەوە گوتــی“ ،دەیبینــی .کارەکــە ســەر
ناگــرێ”.
مــن یارمەتیــم دا تــا قۆڵــی چەپــی ئــەو بکەوێتــە ســەر شــانم،
ئینجــا کەمــێ قورســایی خســتە ســەر مــن و هاوســەنگ بــوو.
وەک ئــەوەی هاوڕێکــەت پێــی ڕاســتەی لەدەســت دابــێ و هێشــتا
توانــای هەبــێ بــە پێــی چەپــە بــڕوا.
منیش وام پێ گوتەوە“ ،ئێستا دەبێ سەر بگرێ”.
ئەمــەش نەچــووە ســەر .بیــرم هاتــەوە کــە چــی فێــر ببــووم.
هــەر دەبــێ لویــس بــاوەڕی بــە فریادڕەســیی مــن هەبــێ .دەبــێ
یارمەتیــی بــدەم تــا هــەر بیــر لــە برینەکــەی خــۆی نەکاتــەوە،
بەڵــێ دەبووایــە بگەیەندرابایەتــە شــار ،نەدەبــووا بیــر لــە مــەودا
٣٠٢
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دوورەکــە بکاتــەوە ،بەڵــێ بیــر لــەو دیکتاتــۆرە بکاتــەوە کــە ڕاوی
دەنــێ.
“لویس ،من چیرۆکێکم هەیە ”.من وام پێ گوت.
“لەبارەی چی؟”
“من بە کتێبێکەوە خەریکم”.
“چۆن خەریکبوونێک؟”
“کتێبێک ،ڕۆمانێک بە زمانی هۆڵەندی دەنووسم”.
“بەهۆڵەندی؟ دڵگیرە .دەربارەی چییە؟”
“لەبــارەی باوکمــە .بۆتــی ڕوون دەکەمــەوە .باوکــم لــە ژیانیــدا
ڕۆژژمێرێکــی هەبــوو .هەنــدێ جــار چەنــد ڕســتەیەک ،هەنــدێ
جاریــش بڕگەیــەک ،جــاری واش هەبــووە الپەرەیەکــی پــڕ
کردۆتــەوە ،بــەاڵم کتێبەکــە شــتێکی نامۆیــە”.
“بۆچی نامۆیە؟”
“چونکە ناتوانم بیخوێنمەوە”.
“بۆچی ناتوانی بیخوێنیتەوە؟”
“چونکــە ئــەو بــە زمانێکــی وای نەنووســیوە بخوێندرێتــەوە،
ئــەو بــە خەتێکــی بزماری نووســیوە .من دەیخوێنمەوە ،مەبەســتم
ئەوەیــە ،ســەیری دەکــەم ،تێدەکۆشــم هەرجــارەی پارچەیەکــی لێ
وەر بگێــڕم ،نەخێــر ،وەرگێــڕان وشــەیەکی دروســت نییــە ،هــەوڵ
دەدەم ڕۆژژمێرەکــەی وا لــێ بکــەم بخوێنرێتــەوە و ئەمــەش بــە
هۆڵەنــدی دەکــەم”.
“والێکــردن بخوێندرێتــەوە ،ئاخــر ئەگــەر بەخــۆت نەیزانــی
بیخوێنیتــەوە ،چــۆن دەبــێ؟”
“ئەگەر تەواوم کرد ،نیشانتی دەدەم بیخوێنیتەوە”.
بەدەم قسەکردنەوە گەیشتینە گردی سێیەم.
٣٠٣

قادر عەبدولاڵ
تاریــک داهاتبــوو ،بــەاڵم لــە چاوەکانــی ئــەو گەشــبینیم بــەدی
کرد.
تــا گەیشــتینە گــردی حەفتــەم ،ئــەوەم پــێ ڕاگەیانــد ،تــا ئێســتا
لەگــەڵ کتێبەکــە گەیشــتوومەتە کــوێ.
“دەی با کەمێک دانیشین ”.لویس وای دەر بڕی.
بارانیش خەریک بوو نمنم دەباری.
“تــۆ یــەک-دوو جــار گوتــت ،داخــی ئــەوە دەخــۆی هەنــدێ
جــار باوکــی خــۆت بەخراپــی بــەکار هێنــاوە ”،لویــس لەســەر
قســەکەی بــەردەوام بــوو“ ،مــن تێناگــەم تــۆ باســی چــی دەکــەی،
بــەاڵم پێــم وایــە گــەر منیــش لــە شــوێنی تــۆ بــام ،هــەر هەمــان
شــتم دەکــرد .ئــەرێ بەڕاســت ،ئــەو ،ئــەو شــتەی دەکــرد کــە لێــت
داوا دەکــرد؟”
“بەڵێ ،ئەوەش کتومت ئەم شتەیە ،ئێستا ئازارم دەدا”.
بەرەبــەرە وام کــرد لویــس لەســەر پێــی خــۆی بوەســتێ،
لەبریــی ئــەوەی لەســەر الشــانی مــن بــێ .مــن ویســتم هەســت
بــەو ڕێگایــەی بــن پێــی خــۆی بــکا .لەوانەیــە ئەمــەش شــتێکی
هۆشــمەندانە نەبووبــێ .ئاخــر بەم کارە ماســوولکە نەخۆشــەکانی
خراپتــر دەبــوون ،بــەاڵم خــۆ مــن تەنهــا بیــرم لــە خەونەکــەی ئــەو
دەکــردەوە .لەپڕێکیشــدا درکــم بــەوە کــرد ،ئــەو شــتەی لەگــەڵ
باوکــم کردبــوو ،وا خەریکــم لەگــەڵ لویسیشــی دەکــەم.
خــۆ نەدەبووایــە ئــەو بــەو کارە ناچــار بکــەم ،نەدەبووایــە
لەبریــی ئــەو بیــر بکەمــەوە .بۆیــە دیســان گرتمــەوە و وام لــێ
کــرد پــاڵ بداتــەوە مــن.
ئێســتاش ڕەوشــەکە باشــتر دەڕۆیشــت و منیــش درێــژەم بــە
چیرۆکەکــەم دا.
٣٠٤

خەتی بزماری
“لویــس ،تــۆ لــە ئێــران کارت کــردووە .خــۆت دەزانــی ،ئێمــە
زیاتــر لــە دوو هــەزار کیلۆمەتــر ســنوورمان لەگــەڵ یەکێتیــی
ســۆڤیەتی جارانــدا هەبــوو .ئــەو ناوچەیــەش بەتونــدی کەوتبــووە
بــن چاودێرییــەوە .هیچکــەس لــە ئێمــە نەیدەوێرا لــەو ناوەدا خۆی
نیشــان بــدا .هــەر لــەوێ ببینرابــای ،یەکســەر دەگیــرای .بــەاڵم
باوکــم لــەو بارەیــەوە کێشــەی نەبــوو .هەمــووان دەیانناســی.
ژەندرمــە وازیــان لــێ دەهێنــا بــە کەیفــی خــۆی بێــت و بــڕوا .ئــەو
وەک بزنەکێــوی ئــازاد بــوو ،بــۆ هەرکوێیــەک بیویســتبا ،دەچــوو.
ئێمــەش دەمانزانــی کــە شۆڕشــێک بەڕێوەیــە و وامــان دانابــوو لــە
مــاوەی تەنهــا ســاڵێکدا شــا لەنــاو بچــێ .ئێمــە پەیوەندیــی زۆرمــان
لەگــەڵ یەکێتیــی ســۆڤیەتدا هەبــوو ،بــەاڵم پەیوەندییــەکان لــە ڕێــی
ئەوروپــا ،لــە ڕێــی ئاڵمانــی ڕۆژهــەاڵت ،بــە ڕێگایەکــی درێــژدا
دەڕۆیشــتن .ئێمــە پێویســتمان بــە ڕێگایەکــی خێــرا بــوو .هەنــدێ
جــار حزبەکــە دەیویســت شــتێک بــۆ یەکێتیــی ســۆڤیەت بنێــرێ
و دەمودەســتیش وەاڵمەکــەی وەر بگرێتــەوە .ئێمــە کەســێکمان
پێویســت بــوو بگاتــە ســنوورەکە .کەســێکی وەک باوکــم”.
“ئەویــش بــە مەترســییەکەی دەزانــی؟ بــۆ نموونــە بــەوەی
گــەر گیرابــا ،ئــەوا ســزای مردنــی بەســەردا دەســەپا؟”
“نەخێــر ،بەڕاســتی نەیدەزانــی .مــن مەترســییەکەم بــۆ
ڕوون کردبــووەوە ،بــەوەی لەوانەیــە بگیــرێ ،بــەاڵم ئــەو لــە
مەترســییەکە نەدەگەیشــت”.
“باشە ئەو چی بۆ تۆ ،بۆ ئێوە کرد؟”
“مــن نایزانــم .نەدەبووایــە بمزانیبایــە .دەبووایــە شــتێکی
بدەمــێ و بــاش بــۆی ڕوون بکەمــەوە ،کــە بیگەیەنێتە دەســتی کێ.
بەڵگەنامــە نهێنییەکانــم لەنێــو بەرکــی هەگبــە ڕەشــەکەی دادەنــا.
٣٠٥
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ئەویــش هەگبەکــەی بەکۆڵــدا دەدا و لێــی دەدا و دەڕۆیشــت.
لەســەر ســنووریش ،یەکێــک چاوەڕێــی دەکــرد ،ئەویــش
هەگبەیەکــی ڕەشــی پــێ بــوو .لەوێــدا هەگبەکانیــان دەگۆڕینــەوە”.
“دەی بڵێ ،شتێکی ناقۆاڵ”.
“منیش هەر وای دەبینم .زۆر ناقۆاڵ”.
“باشــە ئــەوەت دەهێنایــە پێشــچاوی خــۆت ،گــەر هاتبــا و بــە
شــتەکانەوە گیرابــا؟”
“بەڵــێ .تــۆ مەترســییەکەت دەبینــی ،بــەاڵم ئەوەنــدە لەگەڵیــدا
خەریــک بــووی ...مەبەســتم ئەوەیــە ،لــە ڕاســتیدا نابینــا ببــووی.
خەونەکــە تــۆی کوێــر کردبــوو .مێشــکت بــە شــێوەیەکی دیکــە
کەوتبــووە گــەڕ ،بۆیــە شــتەکانت بــە شــێوەیەکی دیکــە دەبینــی.
ڕاســتیت پــێ بڵێــم ،پێــم وا بــوو لەوانەیــە ئــەو بگیــرێ .ئیــدی
ئەشــکەنجە بــدرێ بــۆ ئــەوەی بزانــن ئاخــۆ کــێ لــە پشــتیەوەیە،
بــەاڵم دەمزانــی هــاوکاری جەلالدەکانــی نــاکا .ئاخــر پێــم گوتبــوو،
نابــێ هەرگیــز باســی پەیوەندییەکانــی بــکا .هــەر ئەمــە دووپــات
بکاتــەوە :مــن هیچــی لــێ نازانــم ،هیچــی لــێ نازانــم ،هیــچ نــا،
ئەوانــە هــەر ئــەو ئاماژانــە بــوون ،دەبووایــە بــەکاری هێنابــان”.
“هەر بۆیە تا ئەو مەودایە زۆرە ڕۆیشتی ...گوێت لێمە؟”
“چی؟”
“دەریاکــە .ئێمــە نیــوەی ڕێگەمــان بڕیــوە .لێــرەوە بەڕوونــی
گوێــم لــە دەنگــی دەریایــە ،پێدەچــێ نائاســوودە بــێ”.
منیــش هەناســەم ڕاگــرت ،تــا گوێــم لــە دەنگــی دەریــا بــێ.
بــەاڵم خــۆ بــاران بەســەر دەنگــی شــەپۆلەکان زاڵتــر بــوو.
بایەکــەش تــا دەهــات زیاتــر و زیاتــر بەســەر پووشــەکەدا
٣٠٦
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هەڵــی دەکــرد .پیاوێکــی تەڕبــوو لێمــان وەردەر کــەوت ،پاشــان
لــە بەرچــاوان ون بــوو.
ئــەم جارەیــان لویــس ســەری قســەی وەر گرتــەوە“ ،باشــە
چــۆن بــوو لــەو هەمــوو جارانــەدا و لــەو شــوێنە پڕچاودێرییــەدا،
باوکــت نەگیــرا؟”
“ئــەرێ قــەت گوێــت لــە مەهــدی ،لــە دوازدەهەمیــن ئیمــام
بــووە؟”
“نەخێر”.
“خــۆ ئەگــەر لــە ئێــران ژیابــای ،هــەر دەبــێ شــتت لەبــارەی
ئــەوەوە بیســتبێ .ئــەو بیچمێکــی فریادڕەســە .خەڵــک بــڕوای
وایــە ،لەنێــو بیرێکدایــە لــە گونــدی زافــەران ،خــۆی شــاردۆتەوە،
ئیــدی کــە ئــەو هاتــە دەر جیهــان لــە کوێــرەوەری ڕزگار دەکا.
ئــەرێ ئــەو چاڵــە ،هیــچ زەنگێکــت بــۆ لــێ نــادا؟”
“لەڕاستیدا نەخێر”.
“خــۆ تــۆ لــە پارێــزگای باشــووری واڵتــدا کارت کــردووە.
لەوێــدا خەڵــک ئەوەنــدە زۆر دینــدار نییــە .ئــەو چاڵــە پیــرۆزە لــە
شــوێنێکی دوورەدەســتی شــاخی زافــەران ،لــە زێدەکــەی باوکمــە.
بــۆ باوکــم ئــەو بیــرە ،چەقــی بازنــەی گــەردوون بــوو .جۆرێــک لــە
هێمایەکــی یەزدانــی لەســەر گــۆی زەوی بــوو .مــن دینــدار نیــم،
هەروەهــا بــڕوام بــە خورافاتیــش نییــە ،لەگــەڵ ئەوەشــدا پێــم
وایــە بڕوابوونــی ئــەو بــە ئیمامــی مەهــدی ،یارمەتیــی داوە”.
لویس بە دەنگی بەرزەوە پێکەنی.
“بە چی پێدەکەنی؟”
“نەخێر ،بە هیچ ،دەی لێی بگەڕێ”.

٣٠٧

قادر عەبدولاڵ
ئێســتا گوێــم لــە دەریایــە .دەســتی لویــس لەســەر شــانم
دەلــەرزێ.
“خــۆ ئەگــەر دوو گــردی دیکــە ببڕیــن ،دەکــرێ دەریــا ببینیــن”.
ئــەو وای پــێ گوتــم.
“ئەرێ هێشتا پێت دەکرێ خۆت ڕابگری؟”
“مــن ،بەڵــێ .هــەر دەبــێ تــۆ لــەو نێــوەدا لەبــەر قورســایییەکەی
مــن مانــدوو بووبی”.
“بەڵــێ مــن مانــدووم ،بــەاڵم ئەگــەر بگەینــە دەریــا ،ئــەوا کاتــە
لەدەســتچووەکەم بــۆ دەگەڕێتــەوە”.
“کامە کاتی لەدەستچوو؟”
“ئــەو هەمــوو مانگانــە ،ئــەو ســااڵنەی کــە لەگــەڵ هاوڕێکانمــدا
لە شــاخەکانی نیشــتماندا مەشــقمان لەســەر دەستبەســەرداگرتنی
شــاردا دەکــرد”.
“ئــەو کاتــە لەدەســتچووە ،هەمــووان هەیانــە .ئەمــە کاتــی
لەدەســتچوو نییــە ،ئــەوە خــۆی بەشــێکە لــە ئەزموونــی ژیــان”.
ئەو لە هیکەوە بانگی کرد“ ،دەریاکە! ئەرێ تۆش دەیبینی؟”
مــن لــەو تاریکییــەدا دەریــام پــێ جیــا نەدەکرایــەوە .هێشــتاش
دەریــا ،دەریــای لویــس بــوو ،هیــی مــن نەبــوو.
مــن ئــەوم تونــد گرتبــوو لێــی گــەڕام بەبێدەگــی ســەیری دەریــا
بــکا .تێبینیــم کــرد چیــدی خــۆی لەســەر قاچەکانــی ڕاناگرێ.
“هێشــتا چــوار گــرد مــاون ”،لویــس وای گــوت“ .مــن پێــم
دەکــرێ!”
پووشــەکە تــەڕ ببــوو ،منیــش دەترســام نەبــادا بخلیســکێم.
چیــدی گوێــم لــە دەنگــی دەریــا نەبــووەوە .لــە دواییــن گردەکــەدا
پێــم گــوت“ ،مــن چیــدی هەســت بــە پێیەکانــم ناکــەم”.
٣٠٨

خەتی بزماری
“لەوانەیــە وا باشــتر بــێ کەمێــک دابنیشــین ،هەندێــک پشــوو
بدەیــن ”.مــن بــووم وام گــوت.
ئیــدی یــەک چارەکەســەعات دانیشــتین .ئینجــا لــە کۆتاییــدا
بنباڵــم گــرت و هەڵــم ســاندەوە.
لویسیش گوتی“ ،ئێستاش هەر دەبێ سەر بگرێ”.
من دەریام نەدەناسی ،بەاڵم بە بیابان بەڵەد بووم.
لمــی تــەڕ و شــێدار هیــی لویــس بــوو .لمــی وشــکهەڵگەڕاویش
هیــی مــن .دەریاکــە ،گــردەکان ،پووشــوپەاڵش و بــاران هیــی ئــەو
بــوون ،بــەاڵم شــەوەکە هیــی مــن.
“خــۆ ئەگــەر لــە کتێبەکــەم بوومــەوە ”،بــە لویســم گــوت،
“چیــدی لــە خزمــەت باوکمــدا نامێنمــەوە .ئەوســا بۆخــۆم دەژیــم”.
لــەو ســاتەدا گوێــم لــە دەنگــی ژنێــک بــوو بــەو تاریکییــە
لەپشــت گردەکانــەوە بانگــی دەکــرد“ ،باوکــە! باوکــە!”
“من لێرەم ”.لویسیش بەجۆشەوە وای وەاڵم دایەوە.
لە کۆتاگردەکەدا و لەبەر تیشکی مانگدا ،لەپڕ سیمای ژنێکی
گەنج بە خۆی شەپقەیەکەوە لێمان وەدەر کەوت.
“ئەرێ باوکە ،چۆن گەیشتویتە ئێرە؟”
منیش سەیرێکی ژنەکەم کرد .بای لێ دەهات و ئەویش
شەپقەکەی توند گرتبوو.
باران بەسەر کاڵوەکەیدا دادەباری ،ئینجا لەبەر لویس
دانووشتایەوە.
گوێم لێ بوو ژنەکە گریا .لویسیش ئاماژەی بۆ من کرد .لە
کۆتاییدا بەخۆی هاتەوە.
بایەکە توند هەڵی دەکرد .ئەویش شەپقەکەی توند گرتبوو،
سەیری دەریای دەکرد ،سەیری ئەو شوێنەی کرد ،کە من لێی
وەستابووم.
٣٠٩

جەمیلە
لە دووتوێی ئەم چیرۆکەدا جەمیلە دێتە پێشەوە.
هەنوانێک بۆ جەمیلە.
یەکێــک لــە ئەرکــە گرنگەکانــی حیــزب ،کــە بــە مــن ســپێردرا،
دۆزینــەوەی هەنوانێــک 1بــوو بــۆ جەمیلــە.
ئەمــەش بەرپرســیاریەتییەکی گــەورە بــوو .خــۆ ئەگــەر
هەڵەیــەک ڕووی دابــا ،ئــەوا هەرگیــز پێــم ڕاســت نەدەکرایــەوە.
ئەگــەر هاتبــا و مــن لــە بارێکــدا نەبووبــام هەنوانێکــی ســەالمەت
بــۆ جەمیلــە ببینمــەوە ،ئــەوا کارەســاتێک بەســەر خێزانەکــەم و
حیزبەکەشــمدا دەهــات.
جەمیلــە ،ئــەو خەباتــکارە ئەفســانەیە بــوو ،کــە بــە چەنــدان
کاری پاڵەوانانــە ناســراو بــوو ،کەســێک بــوو بەقــەد زێــڕ گرانبەها
بــوو .بەختەکەشــی کەوتبــووە بــن دەســتەکانی مــن .دەبووایــە
حەشــارگەیەکی ســەالمەتی بــۆ پەیــدا بکــەم ،بــە شــێوەیەک
هەرگیــز دەســتەکانی دەزگای پۆلیســی نهێنیــی شــا نەیگاتــێ.
کــەس بیــری بــۆ ئــەوە نەدەچــوو ،حیــزب لــەوەدا ســەرکەوتوو
 1هەنوان :شوێنێک بۆ حەوانەوە .پەناگەیەک.

٣١٠

خەتی بزماری
بــێ ،بتوانــێ لــە زیندانــی ئەویــن ،1ئــەو زیندانــە دڵڕەقــەی شــادا،
ئــەم چاالکییــە بــکا و جەمیلــە دەر بهێنــێ .هیشــتاش کــەس نازانــێ
چــۆن کیژەکــە لــەو دۆزەخــەی ئــەوێ ڕای کــرد .خەڵــک گومانــی
بــۆ ئــەوە دەچــوو ،ئەفســەرێک ،کــە زۆر بــەدزی پەیوەندیــی بــە
حیزبەکــەوە هەبــوو ،هــاوکاری هەڵهاتنەکــەی لــە زینــدان کردبــێ.
بــۆ گرتنەکەشــی ،جەمیلــە تووشــی شــەڕەتەقەیەک بــوو،
تێیــدا حەفــت لــە ئەندامــە گرنگەکانــی حیزبەکــە ســەریان تێــدا
چووبــوو .جەمیلــە بــەر نەکــەوت و شــەڕی خــۆی هــەر دەکــرد.
تــاران بەوروژاوییــەوە چاوەڕوانــی بەختــی جەمیلــەی دەکــرد.
ئەویــش تــا دوافیشــەک مایــەوە و شــەڕی کــرد .لــە کۆتاییشــدا
حەبــە کوشــندەکەی قــووت دا .بــەاڵم هەیتەکانــی دەزگای نهێنــی
دەمودەســت بــە هەلیکۆپتــەر گواســتیانەوە نەخۆشــخانەیەکی
ســەربازی و لێنەگــەڕان حەبەکــە کاری خــۆی بــکا و لــە مــردن
ڕزگاریــان کــرد .ئــەو دەمــە شــا شــەوانە بەخەنــدەوە لەســەر
شاشــەکانی تەلەڤزیــۆن دەر دەکــەوت .وای نماییــش دەکــرد
دەزگای نهێنیــی ئــەو ،بزووتنــەوەی چەپگــەرا لــە ڕەگوڕیشــەوە
دەر دەهێنــن ،ئیــدی نــە هیــچ ئەنــدام ،نــە هیــچ الیەنگریــان زاتــی
ئــەوە نەکــەن لــە پێســتی خۆیانــدا بجووڵێنــەوە.
هەنووکــەش جەمیلــە هەڵهاتــووە .بــەو کــردە ڕزگارکارییــەش
بزوتنەوەکــە نیشــانی دا ،حیزبەکــە لــە جــاران بەهێزتــرە.
ئەوســا بــە گوێمــدا درا کــە دیدارێکــم لەگــەڵ هومایۆنــدا هەیــە.
(ئــەو دوای شــۆڕش گیــرا و بــە فەرمانــی خــودی خومەینیــش
لەســێدارە درا).
1 Awin

٣١١

قادر عەبدولاڵ
هومایــۆن لــە ژێرزەمینــی کارخانەیەکــی جامســازیدا
چاوەڕوانــم بــوو .پێــی ڕاگەیانــدم ،جەمیلــە لــە زیندانــی ئەوینــدا
ڕزگار کــراوە .وێــڕای بایەخــی ڕزگارکردنەکــەی ،ئــەو بەهێمنــی
دەدوا ،خــۆی بــە شــێوەیەک جڵــەو کردبــوو ،وەک ئــەوەی
بــاس لــە شــتێکی ئاســایی بــکا .ئەمــەش یارمەتیــی منــی دا تــا
وروژاوییەکــەم جڵــەو بکــەم“ .ئــەم شــتە هــەر لەنێوانــی مــن و
تــۆدا دەمێنێتــەوە ”.ئــەو وای پــێ گوتــم“ ،لەنێوانــی تــۆ و منــدا.
چاالکییەکــە تــا ئێســتا ســەرکەوتوو بــووە ،بــەاڵم هێشــتا تــەواو
نەبــووە .هێشــتا ئێمــە ئەومــان ئاشــکرا نەکــردووە .پۆلیســیش لــەو
بارەیــەوە هیچــی نەگوتــووە .ئێمــە دەمانــەوێ جەمیلــە ئاودیــوی
دەرەوەی واڵت بکەیــن ،بــەاڵم تــا ئەوەمــان پــێ دەکــرێ ،پێویســتە
هەفتەیــەک یــان زیاتــر لــە شــوێنێکی ســەالمەتدا دای بنێیــن.
هــەر زووش ئەوەمــان دەوێ .باشــە ڕات چییــە ســەبارەت بــە
دوکانەکــەی باوکــت؟”
بــەم داوایــە مــن گرێیەکــم لــە مــل پەیــدا بــوو .هەســتم کــرد
مــن لەســەر خاڵێكــی وەرچەرخانــی ژیانمــدا وەســتاوم .ئاخــر
بزوتنەوەکــە یارمەتیــی منــی پێویســت بــوو .منیــش دەبووایــە
بەشــێک لــە مێــژووی بەرگرییەکــەدا دەستنیشــان بکــەم .مــن
دەمزانــی ڕاکردنەکــە نهێنــی و تەلیســمانە بــوو ،دەکــرێ مــرۆ
دوای ئــەوە وەک چیرۆکێکــی ئەفســانەیی بــۆ نــەوەی دوای خــۆی
بگێڕێتــەوە .منیــش دەمەویســت ئــەو چیرۆکــە تەلیســماوییانە
بــەردەوام بــن .بــەاڵم گــەر هاتبــا و هەڵەیــەک ڕووی دابــا ،ئەگــەر
پۆلیــس کیژەکــەی لــە دوکانــی باوکــم دەر هێنابــا ،ئیــدی هەمــوو
شــتێک تــەواو دەبــوو ،مــن ،کیژەکــە و باوکــم تەفروتونــا دەبووین.
مــن لــەوە تێگەیشــتم ،کــە قانونــی چیرۆکــە تەلیســماوییەکان
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جیــاوازن لەگــەڵ ڕێســا و قانونــی ڕۆژانــەی ژیــان .دەبووایــە
خێــرا بیــر بکەمــەوە ،دەمودەســت وەاڵم بدەمــەوە و دەردەســتیش
بجووڵێــم.
“زۆر باشە ”،من وام گوت“ ،من ڕێکی دەخەم”.
بــۆ شــەوەکەی دەوروبــەری ســەعات نــۆ ،ترومبێلەکــەم لــە
گەراجێکــی چۆڵــی دەرەوەی تــاران بــە ئاراســتەی ئیســفەهان
ڕاگــرت ،لــەوێ ســواری ترومبێلێکــی ڤانــی ســووری کــرێ بــووم،
کــە ڕاگیرابــوو .پاشــان لێــم خــوڕی.
دڵــم ئەوەنــدە تونــد لێــی دەدا ،بــە جۆرێــک گوێــم لێــی
دەبــووەوە .تــا نەمدەتوانــی تیشــکۆی بیریشــم کــۆ بکەمــەوە.
هەرگیــز وەک ئــەوکات نەترســاوم .دەنگــی هۆڕنــی ترومبێلێکــی
باربــەر منــی ڕاچڵەکانــد .ئیــدی هاوســەنگییەکەم پەیــدا کــردەوە و
لــەوە تێگەیشــتم کــە ترومبێلێکــی کرێــم پێیــە ،لــە پشــتەوە چەنــد
مافوورێکــم بــار کــردووە جەمیلــەش لەپشــت مافــوورەکان خــۆی
حەشــار داوە.
جەمیلــە ناوێکــی خــوازراو بــوو ،کەســیش نەیدەزانــی ئاخــۆ
سەروســیمای چۆنــە .لــە مــاوەی شۆڕشەکەشــدا ژیاننامــەی
خــۆی چــاپ و بــاو کــردەوە .لــە زیندانــدا ئــەو ئەشــکەنجە
درابــوو ،القــەش کرابــوو ،هــەر بــۆ ئــەوەی تێکــی بشــکێنن و
ناپاکــی لــە هاوڕێکانــی بــکا .بــەاڵم ئــەو هەمــوو جارێــک هــەر
هــاواری دەکــرد“ ،خــۆت و شــایەکەت بەنەفــرەت بــن”.
تــا دە خولەکــی ڕابــردوو ،ئــەو ژنێکــی تەلیســماویی بــوو .لــێ
هەنووکــە ،لەڕێــی ئاوێنــەی ترومبێلەکــەدا دەمبینــی و دەمتوانــی
قسەشــی لەگەڵــدا بکــەم.
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“ســاو هــاوڕێ ”.کاتێــک لــە ئاوێنەکــەوە ســەیرم کــرد،
بەنەرمــی وام پــێ گــوت .ئەویــش هیــچ وەاڵمــی نەدایــەوە.
“هــاوڕێ! جێگەکــەت باشــە؟” مــن بــە دەنگێکــی بەرزتــر وام
پــێ گوتــەوە.
هیــچ وەاڵم نەبــوو .وای بۆچــووم کــە خــەوی لــێ کەوتبــێ.
بۆیــە منیــش بێدەنــگ بــووم و بەکــڕی ترومبێلەکــەم لــێ خــوڕی.
مــن پێشــتر قســەم لەگــەڵ باوکــم کردبــوو ،تــا ســەعات دوازدە
دەبووایــە لــە دوکانەکــەی مابایــەوە ،لــە ســەعات دوازدەی ڕێــک،
دەبووایــە گڵۆپەکانــی بکوژاندبایــەوە و بــەرەو مــاڵ گەڕابایــەوە.
بــە شــێوەیەکی ئاســایی دوکانــەکان هــەر تــا ســەعات نــۆی
شــەو دەکرانــەوە ،بــەاڵم ئــەو هەمیشــە تــا درەنگانــی شــەو
لــە دوکانەکــەی دەمایــەوە ،ئەمــەش لــەالی هەمــووان ڕوون
بــوو ،پێیــان شــتێکی ئاســایی بــوو .لــە دوکانەکــەی ئــەودا
حەشــارگەیەک 1هەبوو .ئەوێش بۆ جەمیلە شــوێنێکی ســەالمەت
بــوو .حەشــارگەکە کاڵوڕۆژنەیەکــی تێــدا بــوو دەیڕوانییــە ســەر
ڕووبارەکــە و چیــاکان .بــۆ کاتــی پێویســتیش دەکــرا لــە ڕێــی
پەنجەرەکــەوە هەڵبــێ و خــۆی دەربــاز بــکا.
“هــاوڕێ! ئــەرێ گوێــت لێمــە؟” دیســان وا بانگــم کــردەوە .لــە
ئاوێنەکەمــەوە بینیــم کــە وا لەنێــو مافوورەکانــدا دەجووڵــێ ،بــەاڵم
گوێشــم لــە هیــچ نەبــوو.
ســەعات دوازدەی شــەو چارەکێکــی دەویســت ،مــن گەیشــتمە
شــارەکە ،پێنــج بــۆ دوازدەش بینیــم هێشــتا چــرای دوکانەکــەی
باوکــم داگیرســاوە .منیــش ترومبێلەکــەم ڕاگــرت ،الیتەکانــم
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کوژاندنــەوە و چرپانــدم“ ،ئێمــە گەیشــتین .جــارێ هــەر لە شــوێنی
خــۆت بمێنــەوە ،دەچــم و دەگەڕێمــەوە الت”.
ئیــدی بــەرەو دوکانەکــە ڕۆیشــتم .باوکم لەپــاڵ زۆپاکە خەوی
لــێ کەوتبــوو .بەنەرمــی دەســتم لــە شــانی دا .بەســڵەمینەوە بەئاگا
هاتەوە و لەدواییشــدا هەڵســا.
“لە شــوێنی خۆت دانیشــەوە ”،بە ئاماژەیەکی خێرا پێم گوت.
“مــن دەمــەوێ شــتێکی گرنگــت پــێ بڵێــم .شــتێکی زۆرزۆر گرنــگ.
مــن کەســێکم لەگەڵدایــە .ژنێکــی گەنجــە .ئێمــە دەبــێ شــوێنێکی بــۆ
دابیــن بکەیــن ،شــوێنێکی مانــەوە بــۆ مــاوەی نزیکــەی هەفتەیــەک،
دە ڕۆژ .بــاش گــوێ بگــرە ،نابــێ کەســیش پێــی بزانــێ .خــۆ ئەگــەر
پۆلیــس پێــی بزانــی ،ئــەوا دەگیــرێ ،ئەگــەر گیــراش ،دەیکــوژن .لــە
مەبەســتەکەم دەگەی؟”
نەخێــر ،باشــە چــۆن ئــەو لــەو نیوەشــەوە ،بتوانــێ بــەو ئامــاژە
کورتانــە لــە چیرۆکێکــی وا درێــژ بــگا؟
“ئەو کێیە؟” بەئاماژە وای پرسی.
“برادەرێک .پێم وایە ئەو شتێکی ”...
دوودڵ بــووم لــەوەی پێــی بڵێــم کــە دەمانچەیەکــی پێیــە.
بــەاڵم هــەر واشــم پــێ نەگــوت“ .باشــە مــن دەبــێ چــی بــۆ بکــەم؟”
بەئامــاژە وای لــێ پرســیم.
“دەمەوێ لە دوکانەکەت بیشاریتەوە”.
“لەنێو دوکانەکە؟ چۆن؟ لەکوێ؟”
“لە پەنایەکە ،لە پاشخان”.
“ئەوە نابێ ،ئەوێ هەمووی تێکەڵوپێکەڵە و”...
“تــۆ چرایەکــی نەوتــی و کتێبێکــی بــدەرێ .ڕۆژنامــەی بــۆ
بکــڕە ...یــان نەخێــر ،ڕۆژنامــە نــا ،ئــەوە پێویســت نــاکا .نابــێ
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کــەس پێــی بزانــێ”.
“باشە ئەگەر ویستی بچێتە سەر ئاو؟”
“سەتڵێکی بدەرێ”.
“بۆ ژنێک؟ سەتڵی بدرێتێ؟ نەخێر ،ئەمە نابێ”.
مــن ڕێگایەکــی هــەرە ئاســانم دیــاری کردبــوو :دوکانەکــەی
باوکــم .بــەاڵم خــۆ بــژاردەی دیکــەش لــە بەردەســتدا نەبــوو،
حیزبەکــە هیــچ دەرفەتــی نــەدا تــا بــاش بیــری لــێ بکرێتــەوە.
مــرۆ خوازیــار بــوو دەمودەســت ئــەو لــە تــاران ببردرێتــە دەر.
ســەرباری ئــەوەش ،مــن شــوێنی باشــترم پــێ نەدەزانــی.
“ئــەوە ژنێکــی ئاســایی نییــە ”.مــن وام بــە باوکــم گــوت.
“ئاســوودە بە ســەتڵێکی بدەرێ .ئەو ڕۆشــنبیرە .دەی وا ســەیرم
مەکــە .کتێبێکــی بــدەرێ ،ئینجــا هەمــوو شــتێک بــاش دێتــەوە”.
“ئەو لەکوێیە؟”
“لەنێــو ترومبێلەکەدایــە .دەی چراکــە بکوژێنــەوە .هــەر ئێســتا
دەیهێنمــە ژوور .داری زیــادە بخــەرە نــاو زۆپاکــە ،نەخێــر،
نابێــت وا بکــەی .نابــێ لوولــە زۆپاکــەت دووکەڵــی زیاتــری لــێ
هەڵبســتێ”.
ئەویــش چراکــەی کوژانــدەوە و منیــش چووم بیهێنم .ســاتەکە
ســاتێکی وروژێنەر و لە هەمان کاتیشــدا بەترســولەرز بوو.
دەرگای پشــتەوەی ڤانەکــەم کــردەوە .دەســتەکانم دەلەرزیــن.
ئــەوەش بیرۆکەیەکــی مندااڵنــە بــوو ،بــەاڵم پێــم وا بــوو ئــەو
ئێســتا بــە خــۆی و دەمانچەکــەی خــۆی لەنێــو ترومبێلەکــە بــاز
دەدا و دەڵــێ“ ،هــاوڕێ ،مــن دەبــێ بچمــە کــوێ؟”
بەاڵم خۆ ئەوە ڕووی نەدا.
من بەسرتەوە پێم گوت“ ،دەکرێ دابەزی؟”
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ئەویش لە شوێنی خۆی نەبزووت.
“ئەرێ گوێت لێمە؟”
ئەویــش ئاهێکــی هەڵکێشــا .لــە ترســان مــن مافوورێکــی
لوولــدراوم ال دا .ئــەو هێشــتا هــەر نەهاتــە دەر .مــن لەنێــو
ترومبێلەکــە خــۆم شــۆڕ کــردەوە دەســتم لەســەر نێوچاوانــی
دانــا ،نێوچاوانێکــی گــەرم و ئارەقــاوی.
“هاوڕێ .چەند دەبێ نەساغی؟”
“باش دەبمەوە ”.ئەویش وای پێ گوتمەوە.
هەمیشــە پێــم وا بــوو ،جەمیلــە ژنێکــی کەڵەگەتــی بەژندرێــژە،
بــەاڵم خــۆ ئــەو الواز و وردیلــە بــوو .چاکەتەکــەی خۆمــم بەســەر
شــانەکانیدا دان ،لەکۆڵــم کــرد و هێنامــە دوکانەکــە ،لــەوێ باوکــم
لەپشــت پەنجــەرە وەســتابوو .ئەویــش خێــرا خــۆی نــەوی کــرد
و یارمەتیــی دام و بردمانــە ژوور.
بەیەکــەوە بەتاریکــی بردمانــە الی زۆپاکــە و لەســەر
مافوورەکەمــان درێــژ کــرد .باوکــم دەســتبەجێ چــوو پەرداخــە
ئاوێکــی بــۆ هێنــا.
لەبــەر ڕووناکیــی ئاگــری زۆپاکــەدا ،جەمیلــە چاوەکانــی
کردنــەوە ،ســەیری باوکمــی کــرد ،کــە جامــە ئاوێکــی بــۆ هێنــا
بــوو.
“ئەوە باوکمە ”.من وام پێ گوت“ .ئەو کەڕوالڵە”.
“مــن دەزانم”.جەمیلــەش وای وەاڵم دامــەوە و چاوەکانــی
لەســەریەک دانانــەوە.
بەنەرمی هەندێکم هەژاند“ ،هاوڕێ تۆ باشی؟”
“تەنها ماندووم ”.بە سرتەیەکەوە وا وەاڵمی دامەوە.
“بچم حەبت بۆ بێنم؟” باوکم ئاماژەیەکی وای کرد.
٣١٧

قادر عەبدولاڵ
“وا باشترە جارێ کەمێکی دیکە چاوەڕێ بکەین”.
ئێســتاش کــە ئــەو نەخۆشــە ،هەمــوو شــتەکە گــۆڕا .خــۆ
نەدەکــرا هــەر وا بەتەمــای باوکمــی جــێ بێڵــم.
“دەی تــۆ بــڕۆ ماڵــەوە .مــن لێــرە دەمێنمــەوە .بەیانــی
بەدزییــەوە هەنــدێ شــیر لەگــەڵ خــۆت بێنــە”.
باوکــم هیــچ بــژاری دیکــەی نەبــوو ،دەبووایــە گوێــی لــێ
بگرتبامایــە .ئیــدی لــە دیــوی دەرەوە ،دەرگــەی دوکانەکــەی قفــڵ
دا و ڕۆیشــت .لــە پەنجەرەکــەوە ســەیرم کــرد .ئــەو پیــر ،الواز و
بچکۆلــە ببــوو.
مــن لەگــەڵ جەمیلــەدا مامــەوە ،دەشترســام نەبــادا چــاک نەبێتــەوە
و وا پێویســت بــکا بیگەیەنمــە نەخۆشــخانە و هەمــوو شــت
ئاشــکرا بــێ و لەدەســت بچــێ.
دەبووایــە لــەو بیرۆکــە نەرێییانــە قوتــارم ببووایــە .خــۆ ئەگــەر
هەمــوو شــتێک بــە منــەوە بەنــد بووبــێ ،ئــەوا یەک ئەرکم لەپێشــدا
بــوو :حەوســەڵەم هەبــێ و چــاوەڕوان بم.
ئیــدی منیــش بــەو تاریکییــە چوومــە پەناگەکــەی و هەوڵــم دا
لــەو تیشــکە کــزەی مانگــەوە شــتەکانی باوکــم کــۆ بکەمــەوە ،بــە
الیەکیانــەوە بنێــم و شــوێنێک بــۆ جەمیلــە وااڵ بکــەم.
کاتێکــش لــەو کارەم بوومــەوە ،دوودڵییەکــەم ڕەوییــەوە.
بــڕوام بــەوە هــات ،دوکانەکــەی باوکــم باشــترین پەناگەیــە بــۆ
ژنەکــە .دەبووایــە بــۆ ماوەیــەک ئاســوودە لێــی دابنیشــم پشــوو
بــدەم ،چوومــە تەنیشــت جەمیلــە دانیشــتم و تونــد دەســتم گــرت.
بــۆ بەیانــی ڕۆژهەاڵتــن گوێــم لە دەنگی بانگــدەری مزگەوتەکە
بوو:
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اللە اکبر ،اللە اکبر.
اشهد ان ال الە اال اللە.
حی علی الصالة()...
خوا گەورەیە ...خوا گەورەیە
دەی خێرا وەرنە نوێژێ.
پاشــان گوێــم لــە دەنگــی پێــی هاموشــۆکەرانی مزگــەوت بــوو.
لەدواییــدا منیــش هەڵســام ،بەئەســپایییەوە لــە پەنجەرەکــەوە
ســەیری دەرێــم کــرد .هــەر وەک هەمیشــە پیــاوان لــە ژنــان جــودا
بووببونــەوە و بــەو تاریکییــە بــەرەو مزگــەوت دەڕۆیشــتن.
مــن گەڕامــەوە الی جەمیلــە و دەســتم لەســەر نێوچاوانــی دانــا.
تایەکــەی دابەزیبــوو.
“ئەرێ ئێستا باشتری؟”
ســەری لەقانــد .گوێــم لــە باوکیشــم بــوو کۆخەیەکــی کــرد.
قفڵــی دەرگاکــەی کــردەوە و هاتــە ژوور .جانتایەکــی گــەورەی
لۆکــەی لــە پشــتی هەڵدابــوو.
“کــەس منــی نەبینــی ”.لەبــەر تیشــکی مانــگ ئامــاژەی کــرد.
“ئــەرێ باشــتر بــووە؟”
“بەڵێ”.
“ئەوەتــا ،پەتــۆ ،ســەرینێک ،شــیر ،هەنــدێ حــەب ”.ئامــاژەی بــۆ
کردمــەوە“ .مــن دەڕۆمــە مزگەوتێ”.
“ئــەوم بردۆتــە پەناگەکــە بخــەوێ .هەندێــک باشــتر بــووە،
بــەاڵم تــا ئێــوارەش لــەالی دەمێنمــەوە .دەرگەکــە لــە دیــوی
ژوورەوە دادەخــەم .کاتــێ لــە نوێــژ بوویتــەوە هاتیتــەوە ،ئــەوا
هــەر وەک جــاران بــڕۆرەوە شــوێنی خــۆت و ســەر کاروبــاری
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ڕۆژانــەت .بەیانیــی ئێــوارە کاتێ چاک بــووەوە ،منیش دەڕۆمەوە.
تــۆش پێویســت نــاکا خەمــی لــێ بخــۆی .ئــەو ژنێکــی بەهێــزە”.
بەرەبــەرەی دوای نیــوەڕۆ جەمیلــە چاوەکانــی کردنــەوە .توانیــم
هەنــدێ قســەی لەگەڵــدا بکــەم .پێــم گــوت هێشــتا ڕۆژێکــی دیکــە
لــەالی دەمێنمــەوە .بــەاڵم ئــەو پێــی وا بــوو دەتوانــم بگەڕێمــەوە.
بــۆ شــەوەکەی مــن بەختــی ئــەوم دایــە دەســتی باوکــم و
گەڕامــەوە.
لــە تارانیــش دەمودەســت حیــزب هەاڵتنــی جەمیلــەی ئاشــکرا
کــرد .ئیــدی باڵونامــە و پۆســتەر لــە هەمــوو الیــەک بــاو
کرانــەوە .خەڵــک ئــەوەی وەک ســەرکەوتنێکی گــەورە بەســەر
شــادا لەقەڵــەم دا.
الیەنگرانــی حیــزب بــە شــەو ،تابلۆیەکــی گەورەیــان لەســەر
تــەالری زانکــۆی تــاران هەڵواســی .لەوێــدا نووســرابوو:جەمیلە
وەک خواوەندەژنێــک بــە خــۆی و چەکــی شــانی بەهێــزە.
پۆلیســیش کەوتنــە خۆیــان ،گــەڕان و پشــکنینیان دەســت
پــێ کــرد ،بەڵكــو بیگرنــەوە .هەمــووان بــۆ هەواڵــی داهاتــوو
هەناســەیان ڕاگرتبــوو.
ئــەوکات مــن وەک کرێکارێکــی کارخانــەی بۆریســازی ،کارم
دەکــرد .ئاســایییانە دەچومــە ســەر کار .هــەر وەک شــێتێک کارم
دەکــرد ،بــەو هیوایــەی هەرچــی زووە کاتەکــە خێــرا بەســەر بچــێ
و بەردەوامیــش ســەیری دەزگا تەلەفۆنــە گەورەکانــی ســەر
دیــواری کارخانەکــەم دەکــرد .خــۆ ئەگــەر زەنگــی تەلەفۆنەکــە لــێ
درابــا ،دڵــم بەتونــدی لێــی دەدا.
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لــە ڕۆژی ســێیەم ،نزیکــەی ســەعات ســێی دوای نیــوەڕۆ،
لــە کاتــی پشــووی قاوەخواردنــەوەدا ،زەنگــی تەلەفۆنەکــە لێــدرا.
منیــش خێــرا غــارم دایــە الی تەلەفۆنەکــە.
“هەلۆ؟”
“من غەزنەویم .دەکرێ قسە لەگەڵ”...
دەستبەجێ دەنگی زەنگۆڵەم ناسییەوە.
“بەڵێ خۆمم .ئەرێ ئێوە چۆنن؟”
“باشــین .باوکــە ئــەو ژمــارە تەلەفۆنــەی تــۆی داومەتــێ.
دەیــەوێ خێــرا بتبینــێ”.
“سوپاس .خێرا دێم”.
لــێ نەگــەڕام زیاتــر قســە بــکا ،دەترســام نەبــادا پۆلیســی
نهێنــی چاودێــری لەســەر تەلەفۆنەکــە دانابــێ.
من ژمارەی تەلەفۆنەکەم لەســەر پارچەکاغەزێک نووســیبوو
و دابوومــە باوکــم“ ،ئەگــەر زۆر پێویســتت بــە مــن هەبــوو ،ئــەم
پارچەکاغــەزە بــدەرە زەنگۆڵــە .تەنهــا زەنگۆڵــە و پێشــی دەڵێــی
لــە ڕێــی دەزگایەکــی تەلەفــۆن زەنگــم بــۆ لــێ بــدا”.
ئیــدی خێــرا گەڕامــەوە .خــۆ هــەر دەبــێ شــتێک بەســەر
جەمیلــەدا هاتبــێ.
بــۆ مــاوەی نیوســەعات لــە دەرەوەی شــاردا وەســتام ،تــا
تاریــک داهــات ،ئینجــا بــەرەو دوکانەکــە لێــم خــوڕی .باوکــم
چــاوەڕوان نەبــوو بــەو زووە بگەمــە ســەری .کــە منــی بینــی
دەســتبەجێ هەڵســا و دەرگەکــەی کــردەوە ،پاشــان لــە دیــوی
نــاوەوە قفڵــی دایــەوە.
“چی لەگۆڕێدایە؟” بەئاماژە لێم پرسی.
“ئــەو بــاش بــوو ،بــەاڵم دوێنــی دوای نیــوەڕۆ دیســان
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نێوچاوانــی گــەرم داهاتــەوە و لــەو کاتــەوە هیــچ ناخــوا .هەناســە
دەدا ،بــەاڵم چاوەکانــی ناکاتــەوە”.
منیــش چوومــە پەناگەکــە ،لەبــەر تیشــکی مــۆم ســەیری
جەمیلــەم کــرد ،لەبــن پەتۆکانــدا ئارەقــەی دەر دابوو .لــە بەردەمی
چەمامــەوە بــە پەنجــە لێدانــی دڵیــم لــە بازنــدی دەســتی گــرت،
“هــاوڕێ! گوێــت لــە منــە؟”
ئەو گوێی لە من نەبوو.
“ئێمــە دەبــێ بیگەیەنینــە نەخۆشــخانە ”.باوکــم بەئامــاژە وای
پــێ گوتــم“ ،دەنــا دەمــرێ”.
منیش هیچ وەاڵمم نەبوو.
“ئــەو دوێنــێ بەخەنــدە بــوو ”،باوکــم زیاتــر لەســەری
ڕۆیشــت“ .مــن ســووپم لەســەر زۆپاکــە بــۆ دروســت کــرد .تونــد
دەســتی گرتــم ،ئینجــا کاتێــک مــن بــە کەوچــک ســووپەکەم بــە
دەمــدا کــرد ،یەکســەر خــەوی لێکــەوت .تــۆ هــەر دەبــێ بیگەیەنیتــە
نەخۆشــخانە”.
“ئاخر ئەوە ناکرێ ”.منیش بەئاماژە وام پێ گوت.
ئــەو کەوتــە بارێکــی تۆقانــەوە“ ،ئــەو ســاردە .خەریکە دەمرێ.
مــن ئــەوە دەزانــم .دایکیشــم یەکــەم جــار گــەرم داهــات ،پاشــان
یەکســەر ســارد بــووەوە و مــرد .تــۆ دەبــێ دەســتبەجێ بیگەیەنیــە
بەردەســتی پزیشــک”.
ئەوەش یەکەم جار بوو ،من بەو پەشۆکاوییە بیبینم.
“ژنەکــەی یەکەمیشــم یەکــەم جــار گــەرم بــوو ،زۆر گــەرم،
پاشــان لەپــڕ ســارد بــووەوە”.
“ئارام بگرە! بێدەنگ بە!” وام ئاماژە بۆ کرد.
بــەاڵم ئــەو هەدادانــی نەمابــوو“ ،تــۆ دەبــێ هــەر ئێســتا
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بیگەیەنیتــە نەخۆشــخانە”.
منیش بەستەزمانانە لەوێ وەستابووم.
“دەی بــا بیبەینــەوە ماڵــی خۆمــان ”.لەپــڕ باوکــم وای ئامــاژە
بــۆ کــردم.
“چی؟”
“من لەگەڵ خۆمی دەبەم و پزیشکێکیشی بۆ بانگ دەکەم”.
“ئاخر ئەوە نابێ”.
“بۆچی نابێ؟”
“من ناتوانم ڕوونی بکەمەوە”.
“قسە لەگەڵ تینادا بکە ”.وای ئاماژە بۆ کردم.
“لەگەڵ تینا؟”
“بەڵێ ،بۆچی نا”.
ئێســتاش کــە نــاوی تینــا هــات ،دەبووایــە نهێنییەکــەم بــۆ
ئەویــش بدرکاندبایــە .ئیــدی هەمــوو دەرگاکانــی جیهانــم لەســەر
داخــران ،مــن دەمتوانــی تەنهــا لــە قاپیــی تینــا بــدەم.
“چاکە ”،بەئاماژە وام پێ گوت“ .دەی بڕۆ بیهێنە”.
مــن نەمدەزانــی ،ئاخــۆ تینــا چ کاردانەوەیەکــی دەبــێ ،بــەاڵم تــا
ڕادەیــەک بــڕوام بــەوە هەبــوو ،کــە شــتەکەی ببیســتبایە لەهــۆش
خــۆی دەچــوو .ئاخــر هەمیشــە هەوڵــی دەدا خوشــکەکانم لــە
چاالکیــی سیاســەت دوور بخاتــەوە .ئــەو دەیویســت ،کیژەکانــی
بەختەوەرانــە شــوو بکــەن و بەبــێ کێشــە ماڵــە باوانیــان جێ بێڵن،
منداڵیــان لــێ وەپــاش بکــەوێ و ماڵــی خۆیــان هەبــێ و ئاســوودە
بژیــن .ئێســتاش مــن و جەمیلــە لــە بەردەرگــەی وەســتاوین.
تینــا یەکســەر تێگەیشــت کــە بارێکــی نــاکاوە .ئێمــە نزیکــەی
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ســاڵێک بــوو یەکدیمــان نەبینیبــوو .پێــم وا بــوو دەســتبەجێ
دەکەوێتــە ســەرکۆنەکردنم :لەکــوێ بــووی؟ باشــە بۆچــی ئێمــەت
لەبیــر کــردووە؟ کەچــی واشــی نەکــرد .پێــم وا بــوو باوەشــم
بــۆ دەکاتــەوە و لەئامێــزم دەگــرێ و بانــگ دەکا“ :کــوڕم ،تــۆ
گــۆڕاوی ”.بــەاڵم ئەمەشــی نەکــرد .ئــەو هاتــە ژوورە تاریکەکــە و
ســەیری کــردم .ســەرەتا نەیناســیمەوە .ئینجــا ســەیری جەمیلــەی
کــرد ،کــە لەســەر زەوی درێــژ کرابــوو .بەکورتــی بــۆم بــاس کــرد
کــە چــی لەئارادایــە .دەمودەســتیش تێگەیشــت.
ئــەو بێدەنــگ بــوو .ئینجــا دیوەکــەی دیکــەی خــۆی بینــی.
ژنێکــی الواز نەبــوو ،ئــەو ،ئــەو تینایــە بــوو کــە لــە کازم خانــم
1
گــوێ لــێ ببــوو ،ئــەو ژنــەی لەســەر بانەکــەی بــە چارچــۆپ
بەفــری ڕادەماڵــی و نەشیدەویســت دەرگا لــە کازم خــان بکاتــەوە.
ئیــدی بــووە مایــەی سەرســامییەکی زۆرم ،تینــا بــۆ جەمیلــە
دانەوییــەوە دەســتی تونــد گــرت و دەســتی لــە زگــی دا .ئینجــا
دەســتی دایــە مــۆم و ســەیری بنزگــی کــرد.
“من دەیبەمەوە ماڵێ .دەچم پزیشکێکی بۆ بانگ دەکەم”.
“تینا ”،من پێم گوت“ .ئەو لە زیندانەوە ڕای کردووە”.
“لەگەڵ ئەوەشدا ،هەر دەبێ بچێتە الی دکتۆر”.
“تــۆ ڕاســت دەکــەی ،بــەاڵم ئەگــەر پۆلیــس ،نــا نەخێــر،
مەبەســتمە بڵێــم ،زۆر چاکــە ،خــۆ کــەس نایناســێ .دەکــرێ تــۆ
ئاســایییانە وەک”...
“مــن لەگــەڵ خۆمــی دەبــەم و دەڵێــم خوشــکەزامە و لــە
گونــدی زافەرانــەوە هاتــووە”.
ئــەو کێشــە ئاڵــۆزە الی تینــا بــە شــێوەیەکی زۆر ئاســان
 1بەفرماڵ ،شەپالۆخ.
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چارەســەر کــرا .جەمیلــە نەخۆشــە .کەواتــە دەبــێ پزیشــکێک
بیبینــێ و بیپشــکنێ.
تینــا چارشــێوێکی بەســەر ســەری جەمیلــەدا دا و ئامــاژەی
بــۆ باوکــم کــرد“ ،دەی لــە پشــتی خۆتــی بکــە!”
من یارمەتیی جەمیلەم دا تا بیخەمە سەرشانی باوکم.
“دەی وەرە!” تینا وای ئاماژە پێ کرد.
تینــا نێوچاوانــی منــی مــاچ کــرد“ ،خــەم مەخــۆ .هەمــوو شــتێک
بــاش دەبــێ!”
مــن لــەوێ وەســتام تــا تاریــک داهــات .لــەوە زیاتــرم پــێ
نەدەکــرا.

٣٢٥

مەهدی
پیاوە خوێنەرەکە لەنێو بیرەکە دێتە دەرەوە و
تیناش دەگریێ.
لەوانەیە لەگەڵ دیندارەکان بچینە شارە پیرۆزەکە،
لەوێ دەچینە ئەو مزگەوتانەی کە گومبەزی زێڕینیان هەیە.
جەمیلــە نزیکــەی مانگێــک لــە ماڵەکــەی ئێمــەدا مایــەوە .بــۆ
ئــەوەی دەقــاودەق بیــن ،ســیوچوار ڕۆژ مایــەوە .لــە شــەوی
بیســتوپێنجەمیندا ،تینــا ئــەوی بــەرەو مزگەوتــی شــارەکە ڕێنوێنی
کــرد ،لەوێشــەوە تاکســییەک لەبــن دارە پیرەکــەدا چاوەڕێــی
دەکــرد تــا لەگــەڵ خۆیــدا بیبــا.
تینــا زۆر بــاش چــاوی لــە جەمیلــە بــوو .لــە یادداشــتنامەکەیدا،
جەمیلــە مانــەوەی ئــەو ڕۆژانــەی لــە ماڵــی ئێمــەدا بــە قۆناغێکــی
زۆر خــۆش و ســەالمەت ،لــە ژیانــی خــۆی دانابــوو .لەبــەر بــاری
ئاساییشــیش لەنێــو کتێبەکەیــدا ،ناوەکانــی نەهێنابــوون ،تەنهــا
نــاوی تینــای هێنــا بــوو“ .وەک ئەرکێــک لەســەرمە زۆر نــاو هەیــە
بیڵێــم ،سوپاســی زۆران بکــەم ،بــەاڵم خــۆ تــۆ تێدەگــەی ئەمــەش
لەبــەر بــاری ئاساییشــی خۆیــان ناکــرێ .لەگــەڵ ئەوەشــدا،
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لەبــارەی تەنهــا کەســێکەوە ناتوانــم بێدەنــگ بــم :مــن سوپاســی
پــوورە تینــای مــەرد و ڕەنــد دەکــەم”.
جەمیلــە دڵــی تینــای بردبــوو ،یادگاریــی خۆشــی لــەال جــێ
هێشــتبوو .تینــاش هەمیشــە هــەر باســی جەمیلــەی دەکــرد ،بــەالی
ئــەو ،تــەواو لــە باقیــی ژنەکانــی دیکــەوە جیــاواز بــوو .تینــا زۆر
بــاش ئــاگای لــێ بــوو ،خســتبوویە بــن باڵــی خۆیــەوە ،خواردنــی
خۆشخۆشــی بــۆ لێدەنــا ،هــەر بــۆ ئــەوەی بەڵکــو هەندێک گۆشــتی
پــێ بگــرێ و بێتــەوە ســەر خــۆی“ .جەمیلــەش گۆرانــی دەگــوت،
لــە باخچەکەمانــدا هەڵدەپــەڕی ،شــتێک بــوو لــە کەســێکی وەک
ئــەو چــاوەڕێ نەدەکــرا .لەگــەڵ ئەوەشــدا ،ئــەم شــتەی بــاش لــێ
دەهــات ”.تینــا دواتــر وای دەگێڕایــەوە“ ،کــوڕم ،ئــەو هەنــدێ جــار
پرسیاریشــی دەکــردن”...
“چ جۆرە پرسیارێک؟”
“لەبــارەی ئــەو واڵتــە ،ئــەو دوورگەیــە .شــتێک کــوب یــان
کــووب بــوو”.
“مەبەستت کوبایە؟”
“کوبــا .جەمیلــە لێــی پرســیم ئاخــۆ دەزانــم کوبــا کەوتۆتــە
کــوێ؟ قەتوقــەت 1گوێــم لــێ نەببــوو .ئینجــا ئــەو باســی
ژیانــی خەڵکــی ئەوێــی بــۆ کــردم .لــەوێ هەمــووان لەشســاخ و
تەندروســتن ،لــەوێ داودەرمــان بەخۆڕایییــە ،شــیر بــۆ منــدااڵن،
بــۆ پیروپەککەوتــان ،هــەر هەمووشــی بەبــێ پارەیــە .ئــەو باســی
ئــەوەی بــۆ کــردم ،لــەوێ ژنــان مافــی زۆروزەوندیــان هەیــە.
خــۆ ئەگــەر ژنێــک حــەزی لــە چــارەی مێردەکــەی نەمابایــە و
نەیویســتبایە ،ئــەوا بەئاســانی دەیتوانــی لــە ماڵێــی وەدەر بنــێ.
 1قەتوقەت :هەرگیزاوهەرگیز.
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ئــەو پێــی گوتــم ،زۆربــەی زۆری شــوفێری پاســەکانی واڵت هەر
ژنــن .تەنانــەت ئــەوان لۆریــش لێدەخــوڕن .ئــەو هەمیشــە باســی
پیاوێکــی دیکەشــی دەکــرد ،ئــەرێ دیســان ،ناوەکــەی چــی بــوو؟
ئــەو پیــاوەی هەمیشــە چرووتێکــی بەســەر لێــو و چەکێکشــێ بــە
شــانەوە بــوو”.
“کاسترۆ؟”
“ئەو نا ،ئەوی دیکە ،کە شەپقەیەکی الریشی لەسەر دەنا”.
“مەبەستت گیڤارایە”.
“کتومت .جەمیلە لەو ئێوارانەی الی ئێمە مایەوە ،شتی
باوەڕنەکراوی لەبارەی ئەو پیاوەوە بۆ دەگێڕامەوە ،ئەو چۆن
شەڕی کردووە ،چۆن هەر جارێکیش تەنگاو دەبوو ،بۆی دەر
دەچوو .هەندێ جار باسی نوکتەی دەرباری (شا)ش دەکرد.
گوایە سابوونی ئاودەستەکەی لە زێڕە ،هەموو جارێ کە دەچووە
ئاودەست توند کونەلووتی دەگرت ،چونکە بڕوای نەدەکرد کە
ئەوەندە پاشەڵی پیسە و ئەو بۆنەی لێوە دێ .ئای ئەو ڕۆژ و
شەوانە چ کاتێکی خۆش بوون .جەمیلە بەباشیش لەگەڵ باوکت
ڕەفتاری دەنواند.
“باوکــت وێنــە کۆنەکانــی نیشــان دەدان .وێنەکانــی لەگــەڵ
ڕەزاخــان بــە خــۆی و ئــەو کوتکــەی لەســەر شــانی بــوو ،کــە
لەتەنیشــت گاشــەبەردەکە وەســتابوو ،ئیــدی بــۆ جەمیلــە ئــەو
چیرۆکانــەی لەبــارەی نووســینی خەتــی بزمــاری دەگێڕانــەوە،
دەربــارەی ئــەو ســەردەمەی ،گوندنشــینان بــە خۆیــان و
کوتکەکانیــان بــەردی ســەر ڕێــگای قیتارەکەیــان دەشــکاندن،
بــاس دەکــرد.
“جەمیلــە لــە ئاماژەکانــی باوکــت نەدەگەیشــت ،بــەاڵم بــە
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حەوسەڵەشــەوە گوێــی لــێ دەگــرت .زۆر جــاران ئەویــش هەوڵــی
دەدا بەئامــاژە لەگەڵــی بــدوێ ،بــەاڵم بــۆی نەدەچــووە ســەر،
ئیــدی بــە ئێمــە نەبــوو ،بەتونــدی لــە قاقــای پێکەنینمــان دەدا”.
چیرۆکەکــەی تینــا ،یادەوەرییەکانــی ســەبارەت بــە جەمیلــە،
کۆتایییــان نەدەهــات.
دوای هاتنــی مــەال ڕۆحانییەکانیــش ،ئــەو بەتــەواوی بــە
شــێوەیەکی دیکــە لــە مانــەوەی جەمیلــەی دەڕوانــی .پێــی وا بــوو،
جەمیلــە ژیانــی کیژەکانــی وێــران کــردووە.
تــۆ بڵێــی ئــەو لــەم باســەدا هــەق بووبــێ ،ئاخــر زەنگۆڵــە
جەمیلــەی کردبــووە پێشــەنگێک بــۆ خــۆی .ئــەو بــۆ ســیوچوار
شــەو ژوورەکــەی لەگــەڵ جەمیلــەدا بــەش کردبــوو .ئــەم مــاوەش
بــۆ ژیانــی ئــەو چارەنووسســاز بــوو.
بــەر لــە شــۆڕش ،تینــا چاوەڕوانــی زۆری هەبــوو ،خەونــی
بــەوە دەبینــی ،بەڵکــو لــە ماوەیەکــی زۆر کورتــدا دوو پیــاوی
باشــی ئاســایی بێــن و داوای دەســتی کچەکانــی لــێ بکــەن و
بیانخــوازن .زەنگۆڵەیــان لــەم ڕەوشــەدا ڕیزپــەڕ 1بــوو .تینــا پێــی
نەکــرا زەنگۆڵــە بخاتــە ژێــر ڕکێفــی خۆیــەوە.
تینــا هەمیشــە هــەر پــەرۆش و تاســەمەندی ژیانێکــی ئــارام
و ئاســوودە بــوو ،ئەممــا هەرگیــز ئــەم ئاواتــەی بــۆ نەهاتــە دی.
هەنووکــەش خەونــی دەدی ،بەڵکــو ببێتــە داپیــرە ،نەوەکانــی لــە
کۆشــی خــۆی دابنــێ و چیــرۆک و ســەربردەیان بــۆ بگێڕێتــەوە.
بــەاڵم ئــەوەی لــە جەمیلــە دەبینــی ،کــە کارێکــی وا دەکا ئــەو
خەونانــەی هەرگیــز بــەدی نەیــەن.
 1ڕیزپەڕ :شاز
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ئیــدی کار بــەو شــێوەیە ڕۆیشــت ،دوو پیــاو کــە تینــا چاوەڕوانــی
دەکــردن ،پەیــدا بــوون .ئــەوان داوای کیژەکانیــان لــێ کــرد ،بــەاڵم
خــۆ کیژەکانیــش ئــەو پیاوانەیــان نەدەویســتن .ئــەوان حەزیــان
لــە جــۆرە پیاوێکــی دیکــە بــوو .ئیــدی تینــا لەبەریــان گریــا.
“کەواتــە ئێــوە چیتــان دەوێ؟ ئێــوە چاوەڕێــی کــێ دەکــەن؟
چاوەڕێــی کاســترۆیەک؟ چاوەڕێــی گیڤــارا دەکــەن؟ چاوەڕێــی
پیاوێــک دەکــەن بــە خــۆی و چرووتەکــەی و شــەپقەکەیەوە؟ ئــای
خوایــە ،بەهانامــەوە وەرە ،مــن شاییســتەی ئــەو بەزموڕەزمــە
نیــم”.
دوای ئــەوەی شۆڕشــەکە دەســتی پــێ کــرد ،ئــەو پیاوانــە
هاتــن ،کــە کیــژەکان چاوەڕوانیــان بــوون .لــێ ئــەوان نــە
کاســترۆ و نــە گیڤــاراش بــوون ،بــەاڵم پۆســتەری گیڤارایــان
لــە ژووری نووســتنیان ،لەســەر ســەریان هەڵواســیبوو .ئــەوان
جگەرەیــان نەدەکێشــا ،چرووتیــش گرانبەهــا بــوو ،بــەاڵم ناوبەنــاو
جگەرەکەیــان لەنێــو لێــوەکان دەگــرت و باســی شۆڕشــەکەیان
دەکــرد.
ئــەو دوو کیــژەی تینــا خۆیــان لــە زینــدان نەبینییــەوە ،بــەاڵم
خــۆ مێردەکانیــان لەالیــەن دەزگای نهێنیــی دەســەاڵتی نــوێ،
ڕژێمــی کۆمــاری ئیســامی ئێرانــەوە چاودێــری دەکــران ،پاشــان
گیــران و خرانــەوە کونجــی زیندانــەوە .ســااڵنێک دواتــر ،کــە ئــازاد
کــران ،ئــەو دوو پیــاوە چ لەبــارەی جەســتەیییەوە چ لەبــارەی
دەروونییــەوە تێکوپێــک شــکابوون .ســااڵنێکی زۆری خایانــد
تــا کەمێــک وەک خۆیــان لــێ هاتــەوە ،تــا جارێکــی دیکــە بتوانــن
ئاســایییانە ڕەفتــار بنوێنــن.
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شۆڕشــەکە بەرپــا ببــوو ،گــەل دژی شــا هەڵســابوو .بــەاڵم
ئــەوان لــە گۆشــەیەکەوە پەیــدا بــوون ،کــە کــەس چاوەڕوانــی
نەدەکــرد.
کاتێکیــش ،ئێوارەیەکیــان لــە دوکانەکــەی باوکــم بــووم ،پێــی
گوتــم“ ،پیــاوە خوێنەرەکــە ڕۆیشــت!”
“مەبەستت چییە؟”
“ئەو ئیمامەی لەنێو بیرەکەدا بوو و کتێبی دەخوێندەوە”.
“ڕۆیشت؟ چۆن ڕۆیشت؟”
پێدەچــێ باشــتر بــێ ڕوونــی بکەمــەوە .شــیعەکان نزیکــەی
چــواردە ســەدەیە چاوەڕێــی مەهــدی دەکــەن ،چاوەڕێــی
ئــەو فریادڕەســە دەکــەن لــە بیرەکــە بێتــە دەر و جیهــان لــەو
کوێرەوەرییــەی تێیدایــە ،دەر بێنــێ.
بــەاڵم ڕەزاخــان پەهلــەوی ،ســەری بیرەکــەی چیمەنتۆڕێــژ
کردبــوو .ئــەو خوازیــار بــوو واڵتەکــە هاوچەرخانــە لــێ بــکا و
لــە هەمــان کاتیشــدا وانەیــەک بداتــە مــەال ڕۆحانییــە گــەورەکان
و تەمبێیــان بــکا.
بــەاڵم خــۆ مەالیەکانیــش بێدەنــگ و دەستەوەســتان نەمانــەوە،
ئــەوان تــا دەهــات توندتــر دژی شانشــینی پەهلــەوی وەســتانەوە.
باوکیشم باسی شانشینی مەهدی دەکرد.
“ئــەو بــەردەی لەســەر دەمــی بیرەکــە دانرابــوو ،شــکێنرا”.
باوکــم بەئامــاژە وای پــێ گوتــم“ .چاڵەکــە کرایــەوە .ئیمامەکــەش
لــەوێ ڕۆیشــت”.
چاڵەکــە لــە شــوێنێکی ســتراتیژی ســەربازییانە هەڵکەوتبــوو،
بۆیــە شــتێکی ڕێکــەوت نەبــوو ،یەکــێ لــە دینــدارە شــێتەکان
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ســەری بیرەکــەی هەڵدابێتــەوە .هــەر دەبــێ شــتێکی گرنــگ
لەئــارادا هەبــێ .ئیــدی جاڕدانــی جەنگــی مەالیــەکان بــێ دژی
دەســەاڵتەکانی شــا.
“ئەرێ دەزانی ئاخۆ کێ بەردی سەری بیرەکەی شکاند؟”
“ئەلاڵ(خــودا) ”،باوکــم ئامــاژەی بــۆ ئاســمان کــرد“ .ئیمامەکــە.
ئــەو دەیــەوێ هەمــوو شــتێ چــاک بکاتــەوە .مــن جێپێیەکانــی
ئــەوم بینیــن”.
“چیت بینی؟”
“مــن لــە گونــدی زافــەران بــووم .لەگــەڵ گوندنشــینان بەســەر
شــاخەکە کەوتــم .ئەوســا بــە چاوەکانــی خــۆم جێپێــی ڕووتــی
ئیمامــم لەســەر گاشــەبەردەکە بینــی”.
“جێپێ لەسەر بەردەکە دیاربوو؟”
“بەڵــێ ،تــۆ دەتبینــی ،ئــەو لەنێــو چاڵەکــەدا هاتۆتــە دەر و لــەو
ناوچەکــە ڕۆیشــتووە .گوندنشــینەکانیش كڕنووشــیان دەبــرد و
جێپیەکەیــان مــاچ دەکــرد .مــن بەخۆیشــم جێپێیەکــەم ڕامووســی.
بۆنێکــی خۆشــی لــێ دەهــات”.
ئیمامەکــە بــەر درابــوو .لەبریــی باڵــی بزوتنــەوەی چــەپ ،ئــەو
بەســەر شــارەکانیدا دا و دیکتاتــۆری لــەم شــار بــۆ ئــەو شــار ڕاو
دەنــا .ئــەو هاتــە دەر بــۆ ئــەوەی بەهانــای هەژارانــەوە بــێ ،پشــتی
الواز و زەبوونــەکان بگــرێ ،نەخۆشــەکان چــاک بکاتــەوە و
دڵنەواییــی ئــەو دایکانــە بداتــەوە کــە کۆســتیان کەوتبــوو ،منداڵیــان
لەدەســت دابــوو.
“خەڵــک دەگریــا ”،باوکــم زیاتــر لەســەری ڕۆیشــت“ .خەڵــک
پێدەکەنــی .خەڵــک کتێبــە پیرۆزەکــەی لەســەر ســەر دانابــوو.
ئــەوان لەبنــاری شــاخەکەدا خــڕ بوونــەوە بــەرەو ئاراســتەی
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مەککــەوە ڕاوەســتان .ئینجــا پــۆل پــۆل بــەدوای شــوێنپێی
ئیمامەکــەدا ڕۆیشــتن”.
“شوێنەوارەکە بەرەو کوێ دەیبردن؟”
“بــەرەو ئــەو شــارەی کــە مزگەوتــە گەورەکــەی لێیــە ،ئــەو
مزگەوتــەی گومبەزێکــی زێڕینــی هەیــە .ئــەو شــارەی ،کــە هەمــوو
ئافرەتــان چارشــێوی ڕەشــیان بــە خۆیانــدا داوە و زۆر مــەالی
ڕۆحانیشــی لــێ دەژیــن”.
مەبەستی ئەو ،شاری قوم بوو.
کەواتــە فریادڕەســەکە چۆتــە قــوم .ئــەو چــووە قــوم ،ڤاتیکانــی
شــیعەکان .ئیــدی دەســتبەجێ منیــش بــەرەو تــاران لێــم خــوڕی.
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بێ
دیسان حاجییەکان بەرەو بیرە پیرۆزەکە دەڕۆن.
ئێمەش لەگەڵیاندا دەڕۆین.
لــەو دەمــەی شــارە پیرۆزەکــەی قــوم شــێوا بــوو ،دیندارەکانیــش
لــە هەمــوو ســووچێکی واڵتــەوە پــۆل پــۆل ڕوویــان تــێ دەکــرد،
تارانیــش بــە شــێوازی خــۆی بــە شۆڕشــکردنەوە خەریــک بــوو.
ئــەو پارتانــەش کــە بــۆ چەندیــن دەیــە بــوو قەدەغــە کرابــوون،
دیســان کەوتنــەوە جووڵــە و تــەکان و دەنگیــان بیســترا .لــە
هەمــوو الیەکــەوە هــەر باڵونامــە و پۆســتەر دەبینــدرا ،کــە
لــە تاریکەشــەودا بــاو دەکرانــەوە و بــە دار و دیوارەکانــەوە
هەڵدەواســران.
زیندانییــە سیاســییەکانیش زانییــان شــۆڕش بەرپــا بــووە.
ئەوانیــش بەکۆمــەڵ مانیــان لــە خــواردن گــرت.
لــە شــاری قــوم ڕەوشــەکە لەدەســت دەر چــوو بــوو.
هەرکاتێکیــش تاریــک دادەهــات ،ئیــدی قانــون و ڕێســاکانی شــا
نەیدەخــوارد ،بەڵکــو هــەر قانونــی مــەال ڕۆحانییــەکان لەگۆڕێــدا
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بــوون .هیــچ پۆلیســێکیش زاتــی ئــەوەی نەدەکــرد بــە شــەو بێتــە
دەر و ڕووی خــۆی نیشــان بــدا .لــە شــارەکانی دیکەشــدا خەڵــک
دەنگــی بــەرز کــردەوە.
هەرچــی گوندەکــەی زافەرانیــش بــوو ،چیرۆکــی تایبەتی خۆی
هەبــوو .نابینــا ،کــەڕە ،کەڕوالڵــەکان و پەککەوتووەکانــی هەمــوو
الیــەک لــە ڕێــگادا بــوون بــەرەو شــاخی زافــەران دەڕۆیشــتن.
ئــەوان دەچوونــە ســەر شــاخەکە ،تــا نێوچاوانــی خۆیــان لــە
جێپێــی ئیمامــی مەهــدی هەڵبســوون و بپاڕێنــەوە ،بەڵکــو لــە
دەرد و بەاڵکانیــان ڕزگاریــان ببــێ.
لەبــەر ئــەوەی خەڵــک نەدەگەیشــتە ســەر بیــرە پیرۆزەکــە،
بۆیــە مــەالی شــاخی زافــەران گڵکۆیەکــی ناچاریــی لــە داوێنــی
شــاخەکە دروســت کردبــوو .ئینجــا نەخۆشــەکان ،کــەڕە ،الڵ،
کەمئەنــدام ،کوێــر و هەمــوو ئەوانــەی گرفتــی لەشســاغیان
هەبــوو ،خۆیــان بــە پەتێکــی ســەر گڵکۆکــە دەبەســتەوە و بیســت
تــا ســی مەتــر لــەوالی گڵکۆکــە لەســەر زەوی دەکەوتــن .ئــەوان
بڕیاریــان دابــوو ڕۆژووەکەیــان نەشــکێنن تــا ئیمامیــان لــێ پەیــدا
دەبــێ و لــە دەرد و بــەاڵ چاکیــان دەکاتــەوە.
هــەر بەڕاســتی ئــەوێ پڕحەشــامات و جەنجاڵــی بــوو.
جەنجاڵییــەک بــوو نەبێتــەوە .کــەڕەکان لەتەنیشــت یەکــەوە بــوون
و دەگریــان ،نابیناکانیــش بەتــەک یەکــەوە خۆیــان بــە زەوی
گیرســاندبوو ،دەپاڕانــەوە .نەخۆشــەکان بــێ پچــڕان دەنووزانــەوە
و مەنگۆلەکانیــش بەنێــو ئــەو خەڵکــە بــە شینوشــەپۆرەدا
دەســووڕانەوە.
مــەالی شــاخی زافەرانیــش بــە بڵندگــۆوە ،بــە دەنگێکــی
بــەرزەوە بانگــی دیندارەکانــی دەکــرد ،کــە لــە دڵــەوە ،لەناخــی
٣٣٥

قادر عەبدولاڵ
دڵیانــەوە ،بــە دەنگــی بــەرزەوە بپاڕێنــەوە ،بەڵکــو بــە زووتریــن
کات ئیمامــە پیرۆزەکــە دەر بکــەوێ.
لەگــەڵ زەنگۆڵــەدا ،لەنێــو کەڕوالڵەکانــدا بــەدوای باوکمــدا
دەگــەڕام .نەمدەزانــی ئاخــۆ ئەویــش بــەرەو شــاخی زافــەران
ڕۆیشــتووە .زەنگۆڵــە بــۆی بــاس کــردم ،کــەوا لەپڕێکــدا باوکمــان
دیــار نەمــا و ڕۆیشــت .بــۆ گــەڕان بــەدوای ئــەو ،ئیــدی خۆمــان
لەنێــو ئاپــۆرای حاجیانــی ئەوێــدا بینییــەوە.
“مــن دەیبینــم ،ئــەو لــەوێ ڕاكشــاوە!” زەنگۆڵــە وا بانگــی
کــردم.
بــە چــاوی نووقــاوەوە باوکم لەســەر زەوی کەوتبــوو .پەتێکی
درێــژی لــە پێــی ڕاســتەی خــۆی گــرێ دابــوو ،کــە ســەرێکی لــە
گڵکۆکــە بەســترابووە ،پەتەکــەش لــەو ســەدان پەتانــە بــوو ،بــە
شــوورەی گڵکۆکــە گــرێ درابــوو.
ئــەو الواز ببــوو ،ڕدێنیشــی هاتبــوو ،وەک کەســێکی پیــر دیــار
بــوو .چوومــە الی دانیشــتم و بازنــدی دەســتیم گــرت .ئەویــش
چاوەکانــی هەڵێنــان ،بــە بینینــی مــن لــەوێ سەرســام بــوو.
“ئێوە لێرە چی دەکەن؟” وا ئاماژەی بۆ کردم.
“ئەدی ،تۆ لێرە چی دەکەی؟”
لەبــەر ئــەوەی بۆ مــاوەی هەفتەیەک بوو ،هیچی نەخواردبوو،
بەدەگمەنیــش ئــاوی خواردبــووەوە ،چەنــد پۆرگێکــی ناشــیرین
لەســەر لێوەکانــی پەیــدا ببــوون .مەالیەکــەش هاتــە ئــەوێ و
دەستەســڕێکی تــەڕی لەســەر تەوێڵــی باوکــم دانــا و گوتــی“ ،ئــەی
پیــاوی بەســتەزمان ،زۆری پــێ ناچــێ ،ئیمامــی مەهــدی دێــت و
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لێتــان دەفرێســمێ”!1
ئینجا مەالیەکە بەرەو کەسێکی دیکە ڕۆیشت.
“دەی هەڵســەوە!” وام پــێ گــوت“ .بــا بڕۆینــەوە ماڵــێ!”
دەمەویســت لــە هەڵســانەوەدا یارمەتیــی بــدەم.
بــەاڵم خــۆ ئــەو ڕەتــی کــردەوە دەســتی یارمەتیــی بــۆ درێــژ
بکــەم.
“ئاخــر خەریکــە وشــک هەڵدەگەڕێــی ”،مــن وام پــێ گــوت.
“دەی زەنگۆڵــە یارمەتیــم بــدە ،بیخــەرە ســەر پشــتم”.
هــەر بەڕاســتیش ئــەو نەیدەویســت لەگەڵمــان بێتــەوە .خــۆ
ئــەو هەرگیــز بــەو شــێوەیە دژی مــن نەجوواڵبــووەوە.
“ئاخــر مــن ئەوەنــدە کتێبــەم لەگــەڵ ئــەودا خوێندوونەتــەوە”،
وام بــە زەنگۆڵــە گــوت“ .ســەبارەت بــە گــەردوون ،لەبــارەی
زەوی ،لەبــارەی مانــگ ،لەبــارەی خەڵــک ،کەچــی ئێســتا هــەر
وەک نەخوێندەوارێــک ،هــەر وەک کەڕوالڵێکــی پیــر لێــرە خــۆی
بــە زەویــدا داوە .تەنانــەت نایــەوێ هــەر سەیریشــم بــکا”.
زەنگۆڵــەش دەســتێکی بەســەر نێوچاوانیــدا هێنــا ،بــە
دەستەســڕێک لێوەکانــی تــەڕ کــردن و بەنەرمیــش هەژانــدی،
“دەی باوکــە ،لەگەڵمــان وەرە .دەی بــا بچینــەوە ماڵــێ .کــە بــەم
جــۆرە الوازە دەتبینــم ،دڵــم ژان دەکا .دەی چاوەکانــت بکــەرەوە”.
ئەویش چاوەکانی کردنەوە.
“تینــاش بــۆت دەگریــێ ”،زەنگۆڵــە بەئامــاژە وای پــێ گــوت.
“دەی چەنــد ڕۆژێــک بگەڕێــوە مــاڵ ،ئەوســا هەرکاتێــک ویســتت
دەتوانــی بگەڕێتــەوە ئێــرە .کاتــێ باشــتر بــووی بگەڕێــوە ئێــرە”.
 1لێفرێســمین :واتــە موبارەکبادیکــردن ،مووفەڕککــردن ،واتــە پیاوچاکێــک
دوعــا بــۆ کەســێکی ســادە دەکا.
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ئینجا بەرگریی دیکەی نەکرد.
“دەی تــۆ پێاڵوەکانــی هەڵبگــرە ”،وام بــە خوشــکەکەم گــوت.
ئینجــا بەئەســپایییەوە هەڵــم گــرت و لەســەر پشــتی خــۆم دانــا
و بــەرەو ترومبێلەکــەم بــرد ،کــە یــەک-دوو کیلۆمەترێــک لــە
دووری ئەوێــوە ڕام گرتبــوو.
کــە گەیشــتمە الی ترومبێلەکــە ،لەســەر کورســیی پشــتەوە
درێــژم کــرد و بــەرەو شــارەکە لێــم خــوڕی.
ئێســتاش شۆڕشــەکە بەرپــا بــووە ،ناوبەناو ســەردانی خێزانەکەم
دەکــردەوە .هــەر بۆیــە ئــەوم گەیانــدەوە ماڵ.
کاتــێ گەیشــتین ،تینــا دەمودەســت بــەدەم ئامادەکردنــی
ســووپێک ،بۆڵەبۆڵێکیشــی لێــوە هــات“ ،مــن لەگــەڵ ئــەو پیــاوەدا
لــە کوێــرەوەری زیاتــر هیچــی دیکــەم تــووش نەهاتــووە .ئــەرێ
باشــە ئــەو چــی لــە ئیمامــە پیرۆزەکــە دەویســت؟ ویســتوویەتی
فێــرە قســەکردن بــێ؟ خــۆ مــن ئێســتا لــەو بــارەی (کــە کەڕوالڵــە)
ڕۆژێــک بەئارامــی لەگەڵیــدا بەســەرم نەبــردووە ،ئــای خــوای مــن،
بمپارێــزە ،خــۆ ئەگــەر هاتبــا و قســەی کردبــان ،چــی دەقەومــا”.
“دەی دایکــە بەســیەتی ”،زەنگۆڵــەش بەرپەچــی دایــەوە“ .
خــۆ ناکــرێ بــەم جــۆرە باســی باوکــم بکــەی”.
“بۆچــی نــا؟ باشــە کــە پیاوێکــی نیوەمــردووی کەڕوالڵــم بــۆ
بێتــەوە مــاڵ ،چــی بڵێــم؟”
“دایکە ،بەسیەتی ،دەنا”...
“دەنــا چــی؟ خــۆ تــۆش بێخەتــا نــی .خــۆ ئەگــەر پێویســت
بــکا ،بــە دەنگــی بەرزیــش بــە ڕووی تــۆ هەڵدەشــاخێم .تــۆ ژیانــی
منــت تێــک دا .ئێســتا کــە براکەشــت لێرەیــە ،دەمــەوێ هەنــدێ
٣٣٨
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شــت ڕوون بکەمــەوە .ئیســماعیل ،مــن چیدیکــە لــەو خوشــکەت
تێناگــەم”.
“دایکــە ”،زەنگۆڵــە وا وەاڵمــی دایــەوە“ .باشــە کاتــێ کــە
ئیســماعیل لێرەیــە ،دەردەســت تــۆ ڕەفتارێکــی دیکــە دەنوێنــی؟”
“مــن شــتێکی دیکــە ناکــەم و ڕەفتــاری دیکــە نانوێنــم ،ڕێــک
ئێســتا وەختیەتــی بیڵێــم ،بــەر لــەوەی ئــەو بــڕوا .لــەو ڕۆژەی کــە
جەمیلــە پێــی نایــە ئــەم ماڵــەوە ،زەنگۆڵــە بــووە بــە”...
“باشــە ،ئەمــە چ پەیوەندییەكــی بــە جەمیلــەوە هەیــە؟” زەنگۆڵە
وا بەرپەچــی دایەوە.
“ ...دەی وازم لــێ بێنــە .مــن ئــەوەم گــوت کــە پێویســت بــوو
بگوتــرێ”.
منیــش هەســتم کــرد وەک ئــەوەی بێگانەیــەک بــم .دەبووایــە
بــاوەش بــە تینــادا بکــەم پێــی بڵێــم“ ،تینــا تــۆ ڕاســت دەکــەی .بەاڵم
خــۆ پێویســت نــاکا چیــدی بترســی ،چونکــە ســاڵە ســەختەکان
بەســەر چــوون .مــن لەمەبــەدوا زووزوو دێمــەوە مــاڵ .هەمــوو
شــتێک ڕێکوپێــک دەبێتــەوە”.
کەچــی واشــم نەکــرد .نەمتوانــی وا بکــەم ،تێبینیــی ئــەوەم
کــرد ،هەنــدێ دڵــڕەق بووبــم.
“تینــا ”،مــن وا بانگــم کــرد“ ،دەی ســووپێک بــدەرە باوکــە.
پاشــان قســان دەکەیــن”.
مــن یــەک-دوو کەوچــک ســووپم بــە دەمــی باوکمــەوە کــرد،
لــەو کاتەشــدا زەنگۆڵــە بــە دەستەســڕێک دەمــی باوکمی دەســڕی.
“باوکــە ،تــۆ شــێت بــووی ”،بەئامــاژە وام پــێ گــوت“ .باشــە
بۆچــی لــە بــەردەم گڵکۆکــەدا بــەڕۆژوو بــووی؟”
ئەو هیچی نەگوت ،تەنیا خەندەیەک هاتە سەر لێوەکانی.
٣٣٩
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بــۆ شــەوەکەی مــن لــە مــاڵ مامــەوە ،ئــەوەش بــۆ چەندیــن
ســاڵ بــوو ،یەکــەم شــەوم بــوو کــە لــە ماڵــێ بنــووم .هەســتێکی
ســەیرم ال پەیــدا بــوو .هەســتم بــە خــۆم دەکــرد غەوارەیــەک بــم.
هــەردوو خوشــکەکانی دیکــەم هێشــتا مێردیــان نەکردبــوو .ئــەوان
زیاتــر منیــان وەک باوکــی ماڵــەوە دادەنــا لــەوەی کاکیــان بــم،
بۆیــە ئــەوان وەک زەنگۆڵــە ئازادانــە زاتیــان نەدەکــرد بێنــە الم
دانیشــن .ئەمــەش کاتــی پێویســت بــوو ،بــەاڵم خــۆ ئێمــەش ئــەو
کاتــە پێویســتەمان بــۆ دەســتەبەر نەبــوو.
ئــەو ڕیشــە بــۆزەی باوکــم ئــەوەی بــۆ ئاشــکرا کــردم،
شۆڕشــەکە دەیویســت ئــەو لــە مــن بســەنێ.
بــۆ ڕۆژی پاشــتر قســەم لەگەڵیــدا کــرد .تێکۆشــام ئــەوەی بــۆ
ڕوون بکەمــەوە ،کــە ئیمامــە پیرۆزەکــە هــەر بوونــی نییــە .بــەاڵم
هەســتم کــرد ،ڕوونکردنەوەکــەم هیــچ کاریگــەری بەســەرەوە
پەیــدا نەکــرد.
باوکــم پێــی ڕاگەیانــدم ،جارێکیــان ،لــەو کاتــەی ژنــی یەکەمــی
مردبــوو ،ئیمامــە پیرۆزەکــەی بــە چاوەکانی خــۆی لەنێو بیرەکەدا
بینیبــوو .هەروەهــا ئەوەشــی گــوت ،گوایــە هــەر پێــرێ نابینایەکــی
بینیبــوو ،دەمودەســت چــاک ببــووەوە“ ،پیاوەکــە کاتــێ نووســت،
کوێــر بــوو ،بــەاڵم بــۆ بەیانییەکــەی کــە بەئــاگا هاتــەوە ،دەیتوانــی
ببینــێ .ئیمامەکــە هاتبــووە خەونــی و چاکــی کردبــووەوە”.
نەخێــر ،باوکــم نەیدەویســت چیــدی هــەر بەکەڕوالڵــی
بمێنێتــەوە .ئــەو خوازیــار بــوو بتوانــێ بخوێنێتــەوە.
“چاکــە ،مــن فێــرە خوێندنــەوەت دەکــەم ”،مــن وام پــێ گــوت.
“هــەر بەتەنهــا ســاڵێک ،تەنیــا نیوســاڵ لەســەرم بوەســتە ،ئەوســا
دەگەڕێمــەوە ماڵــێ ،ئینجــا هــەر بەڕاســتی فێــرە خوێندنــەوە و
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نووســینت دەکــەم .مــن بەڵێنــت پــێ دەدەم”.
قســەکانم چیــدی کاریــان نەدەکــرد .ئاخــر شــوێنپێی ئیمامەکــە
جــادووی لــێ کردبوو.
یــەک-دوو ڕۆژ دواتــر ،باوکــم دەســتی دایــەوە گۆپاڵەکــەی و
ڕۆیشــت ،چــوو بــەدوای ئیمامــی مەهدیــدا بگــەڕێ.

٣٤١

ئەو ڕۆژانەی خێرا تێپەڕین
ئێمە لەگەڵ خومەینیدا
بەسەر کێوی زافەراندا دەفڕین.
هەمیشــە ویســتوومانە واڵتەکەمــان بکەینــە بەهەشــت .ئەممــا
نەماندەزانــی ،یــان لەوانەیــە نەمانویســتبێ بزانیــن ،هێشــتا
واڵتەکــە ،هێشــتا خەڵکەکــە ،هێشــتا خــودی خۆمــان بــۆ ئــەم شــتە
ئامــادە نەبوویــن .ئێمــە پەلەمــان بــوو ،ئۆقرەمــان لەبــەر بڕابــوو،
ویســتمان بەپێــش مێــژوو بکەویــن ،لەپێشــی بڕۆیــن .بــەاڵم خــۆ
ئــەوەش نەکــرا .لــە ڕاســتیدا ئێمــە لــە مــەالکان زیاتــر شاییســتەی
شــتێکی دیکــە نەبوویــن .ڕووداوەکانــی ئــەو ســەدوپەنجا ســاڵەی
ڕابــردووی واڵتەکــەم ،ئەوەیــان ڕوون کــردەوە ،کــە مــەالکان بــە
ڕێــگاوەن .مێــژوو خومەینــی هێنایــە پێشــەوە .شــا دەبووایــە بــڕوا.
لەســەر ڕووپــەری یەکەمــی گرنگتریــن ڕۆژنامــەی نیشــتمانی ،بــە
خەتێکــی درشــت نووســرابوو :خومەینــی هــات.
لــە جیهانــی ڕۆژنامەگەرییــدا هەرگیــز کــەس پیتێکــی وا
درشــتی بــەکار نەهێنابــوو .منیــش ڕۆژنامەکــەم لەســەر مێــزی
کاری باوکــم لێــک کــردەوە .ئەویــش دەمودەســت زانــی شــتێکی
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گرنــگ لەگۆڕێدایــە.
من پێم گوت“ ،شا ڕۆیشت”.
“ڕۆیشت؟”
نەخشــەیەکم دەر هێنــا“ ،ئــەو چــووە میســر ،لەوێشــەوە بەرەو
باهامــا ئینجــا بــۆ ئەمەریکا”.
میسر؟ باهاما؟ ئەمەریکا؟ ئەو لێی تێنەگەیشت.
کێشــەکەی ئــەو لــەوەدا بــوو ،هیــچ پەیوەندییەکــی لەنێــوان
ئــەو ڕووداوانــە و ڕۆیشــتنی شــادا نەدەبینــی.
“ئەو جارێکی دیکە ناگەڕێتەوە”.
“بۆچی نا؟”
باوکــم ئــەوەی لــە بەرچــاو نەگرتبــوو ،لــەو کاتــەی ئــەو جێپێــی
ئیمامــە پیرۆزەکــەی هەڵگرتبــوو ،لــە ڕاســتیدا ئــەو خەریکــی ئــەوە
بــوو ،شــا ڕاو بنــێ.
“ئێستا خومەینی لەسەر تەخت و تاجی شادا دانیشتووە”.
ئەویش بەسەرسامییەوە سەیری کردم.
“بــۆ چــی وا ســەیرم دەکــەی؟ خــۆت ،هــەر خــۆت ویســتت شــا
بــڕوا و خومەینــی بێتــە جێــگای؟”
“من؟ من هیچم نەکردووە”.
“چــۆن هیچــت نەکــردووە؟ تــۆ وێنەکــەی شــات لــە دوکانەکــە
ال داوە ،لەجیاتیــی ئــەو ،وێنــەی خومەینیــت بــە دیوارەکــەدا
هەڵواســیوە .ڕۆژانــە لەگــەڵ هــەزاران کــەس خۆپیشــاندان
دەکــەی .دەی جارێــک لــە ئاوێنــەدا ســەیری سەروســیمای خــۆت
بکــە .تەنانــەت ڕیشــێکی وەک ئەویشــت بــەر داوەتــەوە”.
“وەک هیی کێ؟”
“ڕیشــەکەت ئەوەنــدە درێــژ و بــۆز بــووە ،وەک هیی خومەینی
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لــێ هاتووە”.
ئەویــش ســەیرێکی ئاوێنــەی کــرد و دەســتێکی بــە ڕیشــیدا
هێنــا .وەک ئــەوە وا بــوو شــتێکی نامــۆی بــۆ دەر بکــەوێ.
“ئــەرێ پێشــتر خومەینــی لەکــوێ بــوو؟” ئاماژەیەکــی وای
کــرد.
ئەمــەش زەحمــەت بــوو بــە زمانــی ئامــاژە شــی بکرێتــەوە.
مــن دەبووایــە یەکــەم جــار مێــژووی ســەد ســاڵەی واڵتەکــەم
بــاس بکــەم ،ئەوســا بێمــە ســەر خومەینــی.
“چیرۆکێکــی زەحمەتــە ”،وام پــێ گوتــەوە“ .شــا بــەر لــە پــازدە
ســاڵ ،خومەینــی لــە واڵت بــەدەر نابــوو ،ئــەو دەبووایە لە دووری
نیشــتیماندا بــژی .ئــەوان (شــا و خومەینــی) دوژمنــی یەکــدی
بــوون .ئێســتاش ئــەو گەڕاوەتــەوە و شــا واڵتــی جــێ هێشــتووە”.
شــتێکی ئاڵــۆز بــوو .مــن ئامــاژەم بــە هەواڵەکــەی ڕۆژنامــە دا،
“لێــرەدا نووســراوە ،خومەینــی دوای ســێ ڕۆژی دیکــە بــەرەو
شــاخی زافــەران دەفــڕێ ،ســەردانی چااڵوەکــە دەکا”.
“بۆچی الی بیرەکە؟”
“ئەو دێت تا ساڵو لە ئیمامە پیرۆزەکە بکا”.
“ئاخر بیرەکە بەتاڵە ،ئیمامەکە ڕۆیشتووە”.
ئەمەشــیان نەمدەتوانــی ڕوونــی بکەمــەوە .بۆیــە گوتــم،
“بیرەکــە بەتــاڵ نییــە .ئیمامەکــە بــۆی گەڕاوەتــەوە .ئــەو دیســان
هاتۆتــەوە و کتێبەکــەی خــۆی دەخوێنێتــەوە”.
هەلیکۆپتەرێکــی گــەورە بەســەر ســەری ئاپــۆرای خەڵکەکــە ،کــە
بەســەر کێــوی زافەرانــدا ســەر دەکەوتــن ،فــڕی .بــە هــەزاران
کــەس بــە یەکجــار بانگیــان دەکــرد“ ،ال الــە اال اللــە! ال الــە اال اللــە!”
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وەک وەاڵمدانەوەیــەک کۆپتەرەکــە ســووڕێکی بەســەردا
لێدایــەوە.
“(ســام بــر خومینــی!) ســاو لــە خومەینــی!” هەمــووان
بەیەکــەوە هاواریــان کــرد.
باوکیشــم تێهەڵکێشــی ئــەو حەشــاماتە بــوو ،تــا دەهــات زیاتــر
بەســەر شــاخەکەدا هەڵدەکشــا .دەیەویســت تــا بــۆی بکــرێ نزیکی
بیرەکــە بکەوێتــەوە .منیــش بەدوایــدا چــووم ،ئەویــش لــە شــوێنە
عاســێ و ســەختییەکاندا یارمەتیــی دام تــا ســەر بکــەوم.
منیــش زۆر لەژێــر بانــدۆری کەشــەکەدا بــووم .بەخۆشــم
ئــەوەم لــە خــۆم چــاوەڕێ نەدەکــرد .ئــەو ڕێڕۆیشــتنە دیندارییــە
جــادووی لــێ کردبــووم .هەرچەنــدە کاتــێ ئاپۆراکــە دروشــمیان
دەدا و هاواریــان دەکــرد ،مــن بێدەنــگ بــووم ،کەچــی منیــش لەنێــو
ســەرمدا هــەر وەک ئاپۆراکــە بانگــم دەکــرد“ ،ال الــە اال اللــە!”
هەنووکــەش خومەینــی بەســەر ســەرماندا فــڕی .ئــەوم بینــی
لەتەنیشــت فڕۆکەوانەکە دانیشــتبوو .دەســتی ڕاوەشاند .فرمێسک
لــە چاوەکانــم داباریــن .دەمودەســت ڕووم وەر گێــڕا ،بــۆ ئــەوەی
باوکــم نەمبینــێ .بەجۆشــەوە بــەدوای باوکــم بــۆ ســەرووتر
هەڵکشــام .دەمویســت لــەو کاتــەی خومەینــی لــە کۆپتەرەکــە
دادەبــەزێ و یەکــەم هەنــگاوی بــەرەو بیرەکــە هەڵدەنــێ ،بیبینــم
ئاخــۆ چــۆن لــە بــەردەم بیــرە پیرۆزەکــەدا دەچەمێتــەوە.
دەمزانــی ئەمەیــان ســاتێکی بایەخــداری مێــژووی
نیشــتمانەکەمە .کۆپتەرەکــە بەســەر بیرەکــەدا هەوڵــی دەدا
لەنێــو بەردەکانــدا لــە شــوێنێک هەڵبنیشــێتەوە .دیــار بــوو
هەڵنیشــتنەوەکەی شــتێکی ئاســان نەبــوو .فڕۆکەوانەکــە ســێ
جــار هەوڵــی دا ،بــەاڵم نەیدەوێــرا تــەواو الر بێتــەوە .بــۆ جــاری
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چــوارەم نیوەبازنەیەکــی لێــدا بــە شــێوەیەک نیشــتەوە ،کــە کلکــی
فڕۆکەکــە بــەرەو ڕووی حەشــاماتەکە بــێ .ئیــدی بــە هــەزاران لــە
خەڵكەکــە تەقینــەوە“ ،خــوش آمــد ،خــوش آمــد! یــار امــام خــوش
آمــد! بەخێــر بــێ ،بەخێــر بــێ ،یــاری ئیمــام بەخێــر بــێ!”
ئینجــا حەفــت لــە شــاخەوانە ڕیشــدارەکان بــە خۆیــان و
پەتەکانیــان گەیشــتنە الی کۆپتەرەکــە تــا یارمەتیــی پیــاوە پیرەکــە
بــدەن و بیگەیەننــە الی بیرەکــە ،بــەاڵم خومەینــی یارمەتیــی
ئەوانــی ڕەت کــردەوە .لەبــەر ڕێزلێنانــان لــە ئیمــام ،ویســتی بــە
هێــز و شــەنگی خــۆی ،بــەرەو بیرەکــە بــە پــێ بــڕوا.
بەاڵم چۆن؟
دەبووایــە شــاخەوانەکان ڕێچکەیــەک بــەرەو خــوار بدۆزنەوە.
ئاخــر ئــەو چــۆن بــە خــۆی و ئــەو نەعلــە نوێیانــەی ،دەتوانــێ
بەســەر بەردەکانــدا بــڕوا؟ شــتێکی پەیپێنەبــراو بــوو.
شــاخەوانەکان پێچێکــی گەورەیــان هەڵبــژارد .هــەر حەفتیــان
چوونــە پێــش خومەینــی ،تــا یاوەریــی بکــەن و پێبەپــێ لەگەڵــی
بــۆ خــوارەوە بــڕۆن .بیســت خولەکــی ڕەبەقــی پــێ چــوو ،تــا بــە
ڕێگــە پێچەدارەکــە و لەدواییــدا پێیــان بگاتــە ســەر لێــواری بیــرە
پیرۆزەکــە .بــۆ چاوتروکانێــک ئــەو ســاتمەیەکی بــۆ پێشــەوە بــرد،
مــرۆ وای دەزانــی هــەر ئێســتا دەکەوێتــە نێــو چااڵوەکــە ،بــەاڵم
خــۆ هیچیــش نەقەومــا .بــۆ مایــەی سەرســامیی هەمــووان ،لــە
دواســاتدا توانــی خــۆی بگــرێ و نەکــەوێ .ئیــدی ئاپۆراکــەش
کەوتــە هاوارکــردن“ :صلــی اللــە علــی محمــد یــار امــام خــوش
آمــد ،یــاری ئیمــام بەخێــر بــێ!”
ئەویــش مێــزەرە ڕەشــەکەی ســەری ڕاســت کــردەوە،
لۆچەکانــی عەباکــەی چــاک کردنــەوە ،پشــتی قیــت کــردەوە -
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شــتەکە وا پێدەچــوو ،هــەر وەک ئــەوەی دیدارێکــی لەگــەڵ خــوادا
هەبــێ  -و بــە لەخۆڕادیتنــەوە بــەرەو ســەر بیــرە پیرۆزەکــە
ڕۆیشــت .مــن وام ڕەچــاو دەکــرد ،ڕاســتەوخۆ ســەیری نێــو
بیرەکــە بــکا .بــەاڵم ئــەو لەســەر ال بــۆ دەســتەچەپ وەر ســووڕا
و ڕووی خــۆی لــە مەککــە کــرد .ماوەیــەک وا مایــەوە  -دیــار بــوو
شــتێکی دەخوێنــدەوە  -پاشــان هەنــدێ بەزەحمــەت کڕنووشــی
بــرد و نێوچاوانــی گەیانــدە ســەر زەوی.
ئــەوەی ئــەو کــردی ،ڕەفتارێکــی بارگاویــی سیاســییانە بــوو،
لــە هەمــان کاتیشــدا ســەربردەیەکی ئەفســووناوی بــوو ،لــە
بەرچــاوی ئێمــە و هەمووانــدا ڕووی دا .ئــەو کەســەی هەقایەتــی
هــەزار و یــەک شــەوەی شــەهرەزادی خوێندبێتــەوە ،تێــدەگا مــن
باســی چــی دەکــەم.
جارێکیشــان ڕەزاخــان ،پاشــاکە لەســەر ڕۆخــی بیرەکــە
وەســتابوو ،تــا ســەرەکەی چیمەنتۆڕێــژ بــکا .ئێســتاش خومەینــی
لەســەر هەمــان شــوێن وەســتاوە .ئیــدی شانشــین لەبەیــن نەمــا و
ڕژێمــی مــەالکان هــات.
خومەینــی ڕووی خــۆی ڕاســت کــردەوە .لەنێــو بەرکیــدا بــەدوای
چاویلکەکــەی گــەڕا ،بــەاڵم خــۆ ئــەو چاویلکــە ڕاســتەکە نەبــوو.
بۆیــە بەرکــی دیکەشــی گــەڕا ،هــەر نەیدۆزیــەوە .دیــار بــوو لــە
شــوێنێک جێــی هێشــتبوو.
ئینجــا خومەینــی عەینەکــە ناڕاســتەکەی لەچــاو کــرد .چاوێکــی
لــێ کــرد تــا بزانــێ ئاخــۆ دەتوانــێ بــەو عەینەکــەوە شــتێک
بخوێنێتــەوە .نەخێــر ،هــەر هیچــی پــێ نەدەخوێندرایــەوە .ئیــدی
لــە چاوەکانــی کــردەوە ،خســتییەوە نێــو بەرکەکــەی .بەئەســپایی
٣٤٧
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هەنــگاوی بــەرەو بیرەکــە هاوێشــت ،لــە بەردەمیــدا دانەوییــەوە و
بەســەرنجەوە ســەیری دوڕ 1بیرەکــەی کــرد.
پێدەچــوو ئــەو هێشــتا هیــچ نەبینــێ ،چونکــە هــەر زوو
هەڵســایەوە .کاتێکیــش جارێکــی دیکــە بــۆ پێشــەوە نوشــتایەوە.
ڕەفتارەکــەی وای دەنوانــد ،بــەدوای ئیمامەکــەدا نەگــەڕێ ،بــەاڵم
خــۆ هــەر نەیدۆزییــەوە ،یــان تــۆ بڵێــی وا بــێ؟
ســێ جــار بــە ســەر ســاوێکی لــە ئیمامــە پیرۆزەکــەی نێــو
بیرەکــە کــرد ،ئینجــا لەگــەڵ بیرەکــە کەوتــە قســەکردن .بێدەنگیــش
باڵــی بەســەر ئــەو نــاوەدا کێشــابوو .هەمــووان زانییــان ،ئــەو
ڕاوێــژ بــە ئیمامــی مەهــدی دەکا ،پرســیاری ئــەوەی لــێ دەکا کــە
دەبــێ چــۆن واڵتەکــە بەڕێــوە ببــا.
ئەرێ چەند درێژەی کێشا؟ من ئەوە نازانم.
ئــەرێ ئــەو چــی بــە ئیمامەکــەی نێــو بیرەکــە گــوت؟ ئــەوەش
هــەر نازانــم .هەرچۆنێــک بــێ ،ئــەو ئــەم وشــانەی خــوارەوەی گــۆ
کــردن“ ،ئەلســەالم عەلەیکــە ئــەی مەهــدی ئیبــن حەســەن ،ئیبــن
تەقــی ،ئیبــن کازم ،ئیبــن موســا ،ئیبــن جەعفــەر ،ئیبــن باقــر ،ئیبــن
حوســەین ،ئیبــن عەلــی ،ئیبــن ئەبــی تالیــب”.
دوای ماوەیەکــی کــەم ،ئامــاژەی بــۆ یارمەتیــدان کــرد .ئیــدی
هەرحەفــت شــاخەوانەکان خێــرا خۆیــان گەیانــدێ ،خومەینییــان
بــەرز کــردەوە و گەڕاندیانــەوە الی کۆپتەرەکــە .ئاپــۆرای
خەڵکیــش هــەر هــاواری دەکــرد“ :خدایــا! خدایــا! خومەینــی را
نیگەهــدار! ،خودایــا ! خودیــا! ئــاگات لــە خومەینــی بــێ!”
ئیــدی قۆناغێکــی نــوێ لــە مێــژووی نیشــتمانەکەمدا ســەری
 1دوڕ :ناو نێو.
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هەڵــدا.
پەکــوو ،کات چەنــد خێــرا تێدەپــەڕێ .کاتێــک هێشــتا بچکۆالنــە
بــووم و ڕێنوێنیــی باوکمــم دەکــرد ،وا پێدەچــوو کات لــە جێــی
خــۆی نەجووڵــێ .ئــەوکات ڕۆژ هــەر ئــاوا نەدەبــوو ،شــەویش
هــەر لێگــەڕێ .کەچــی ئێســتا دەبینــم ڕۆژ خێــرا ،بروسکەئاســا
دێــن و دەڕۆن.
مــن ئێســتا لێــرەم ،لــە پۆلدەرەکــەم و لەپشــت جامــی پەنجــەرەوە
ســەیری دەرەوە دەکــەم .هەســت دەکــەم چیــدی کات ناجووڵــێ،
هــەر دەبــێ بــۆ هەتاهەتایــە لێــرە لەپشــت مێــزی کۆمپیوتەرەکــەم
دابنیشــم .ئەزموونــم بەهانامــەوە هــات .بەختــەوەرم بــەوەی
دەزانــم ،هەمــوو شــتێک کۆتایــی دێ.
لــەو نێــوەدا خومەینیــش ڕۆیشــت ،ئەو مرد ،هــەر وەک ئەوەی
هــەر نەبووبــێ .شــەوێکیان ئــەو عەباکــەی بەســەر ســەری خۆیــدا
دا ،خــەوی لێکــەوت ،ئیــدی هــەر ئــەو خەوە و هەڵنەســایەوە.
ڕۆژگاری ئیمامەکــەی نێــو بیرەکــەش بەســەر چــوو .پیــاوە
پیرۆزەکــە ون بــوو .بیرەکــەش بەتــاڵ .کۆتــرە کێویلکــەکان
دەچنــە نێــو بیرەکــە ،تــا هێالنــەی خۆیــان لــەوێ دروســت بکــەن
و هێلکــەی تێــدا بکــەن و فەرخــە هەڵبێنــن .مــارە ژاراوییەکانیــش
لەپشــت گاشــەبەردەکان بەحەوســەڵەوە چاوەڕوانــن .هەرکاتێــک
مەلــەکان فڕیــن و لەنێــو بیرەکــەدا نەمــان ،بۆیــان دەخشــێن و
هێلکەکانیــان دەخــۆن .کاتێکیــش باڵنــدەکان دەگەڕێنــەوە ،دەبینــن
هەوارەکەیــان خاڵییــە ،ئیــدی لەســەر بیرەکــە دەگریێــن.
ئەمەشیان هەر تێپەڕی.
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پاشــان زســتان دێ و بەفــر بەبــێ بڕانــەوە بەســەر تۆقەاڵنــی
شــاخی زافــەران دادەکا .بــۆ ماوەیــەک بیرەکــە بــە چینێکــی
ئەســتوور لــە بەفــر دادەپۆشــرێ ،کاتێکیــش بەهــار دێ و
بەفرەکــە دەتاوێتــەوە ،چاڵەکــە پڕئــاو دەبــێ .ئەوســا نــۆرەی
بزنــە کێوییــەکان دێ تــا لــە ترســان بتۆقێــن .ئــەوان کاریلەکانیــان
هەمیشــە لــە بەرچــاو دەبــێ ،بەســەر کارەکان لــەدەورەی بیرەکــە
دوور دەخەنــەوە .ئاخــر دەترســن نەبــادا یەکێکیــان بکەوێتــە نێــو
بیرەکــە.
خــۆ یەکێتیــی ســۆڤیەتیش نەمــا .ئێســتا کــە لەســەر شــاخی
زافەرانــەوە دەوەســتی و بــە دووربیــن ســەیری سەرســنوور
دەکــەی ،هیــچ ئااڵیەکــی ســوور و هیــچ گومرگێــک و هیــچ
ژەندرمەیەکــی دیکــە لــە دیوەکــەی دیکــەی شــاخەکەدا نابینــی.
هیچــی لــەوێ نەمــاوە .هەموویــان ڕۆیشــتوون .هەروەهــا منیــش
ڕۆیشــتم.
مــن لێــرە دانیشــتووم ،بــەاڵم تــۆ بڵێــی ئیمامەکــە لەکــوێ بــێ؟
لەوانەیــە ئەویــش هــەر لێــرە لــە پۆلدەرێکــی هۆڵەنــدادا بــێ.
زۆر جــار لــە دوورەوە کەســێک بــە خــۆی و ســەگەکەی
لەســەر بەنــداوی ئاوەکــەدا دەبینــم .بــەرەوڕووی دەڕۆم ،بــەاڵم
خــۆ هەرگیــز نایگەمــێ ،تەنانــەت ئەگــەر غاریــش بــدەم .دەی لێــی
دەگەڕێــم بەخــۆی و ســەگەکەی بابــڕۆن .ئاخــر خــۆ هەردووکمان
ئــەو پۆلدەرەمــان پێویســتە.
بــە جیــاوازی باقیــی بەشــەکانی جیهــان ،لێــرە لــەو پۆلــەدەردا
ئارامــی هەیــە .بــەاڵم هەرکاتێــک تەلەڤزیۆنــت پــێ کــرد ،ســەرنج
دەدەی ،ئــەو هێورییــە لەژێــر هەڕەشــەدایە.
جاربەجــار ســەدام حوســێن لەســەر شاشــەی تەلەڤزیــۆن دەر
٣٥٠
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دەکــەوێ ،دوای ئــەو ســەرۆکی واڵتــە یەکگرتوەکانــی ئەمەریکاش
دێتــە ســەر تەلەڤزیــۆن و چەنــد قســەیەکی تونــدی پــێ دەڵــێ.
هەمــووان دەســتبەجێ ئــەوە دەزانــن ،کــە ئێمــە لەژێــر ڕکێفــی
خومەینــی جەنگێکــی هەشــت ســاڵەمان لەگــەڵ عێــراق ،واڵتەکــەی
دراوســێدا هەبــوو .لــە هــەردوو الوە بــە هــەزاران کــەس ســەریان
تێداچــوو ،بــە هەزارانیــش برینــدار کــران .ئاخــر ئــەوە شــەڕێک
بــوو لەپێنــاوی هیــچ .تەنیــا و تەنیــا گەمژەیــی و کەڕەپــی 1هەردوو
ســەرکردە شــێتەکان بــوو .پاشــان ســەدام پەالمــاری کوێتیشــی
دا .لەوێــوە ئەمەریــکا لێــی هاتــە دەســت و وەســتاندی .بــەاڵم ئــەو
هێشــتا هــەر بــەرەو دەرەوە دەکشــا.
مــن باســی ســەدام ناکــەم ،بــەاڵم دەمــەوێ ئــەو بــە جۆرێــک
بــەکار بێنــم ،تــا ڕۆژژمێرەکــەی باوکــم زیاتــر وەر بگێــڕم.
کاتێــک خومەینــی بــووە ســەرکردەی بێمشــتومڕی واڵت،
پارتەکــەی ئێمــە نەیدەزانــی ،ئاخــۆ چ جــۆرە هەڵســوکەوتێک
پێویســتە لەگەڵیــدا بــکا .ئێمــە بڕوامــان پێــی نەبــوو ،قەناعەتمــان
بــەوە هاتبــوو ،ئــەو ڕێگــە بــە کۆمەڵــە و دەســتە چەپەکانیــش نــادا
بجووڵێنــەوە .دەمانزانــی ئــەو لــە کاتێکــی لەبــاردا پارتەکەمــان
قەدەغــە دەکا .لەگــەڵ ئەوەشــدا خوازیــار بوویــن ماوەیــەک
هــەوای ئــازادی هەڵمژیــن ،بۆیــە ئێمــەش نیوەئاشــکرابوونی
قانونییانەمــان هەڵبــژارد .پارتەکەمــان نووســینگەیەکی خــۆی
لــە تــاران کــردەوە ،چەنــد ســەرکردەیەک بەئاشــکرا بەڕێوەیــان
 1کــەڕەپ :نەســەلمێن ،عینــاد“ .زەردەشــت بــەو کەســانەی نەهاتنــە ســەر
دینەکــەی دەیگــوت کــەڕەپ” بڕوانــە مامۆســتا مەســعود محمــد ،زاراوەســازی
پێوانــە ل.١٧١
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دەبــرد .لــە هەمــان کاتیشــدا بزوتنەوەکــە ،باڵــە هــەرە گرنگەکــەی
هێشــتا هــەر لەبــاری ژێرزەمینیــدا ســاز دەدا.
یەکــێ لــە باڵەکانیــش چاپەمەنــی و شــوێنی بەڕێوەبردنــی
ڕۆژنامــەی حیــزب بــوو .لــەو کاتــەدا منیــش لــە دەســتەی
نووســەرانی ڕۆژنامەکــە بــووم.
دەقــاودەق ڕۆژەکــەی نازانــم ،بــەاڵم لــەو ڕۆژەدا بــوو کــە
خوشــکە گەورەکــەم بەشــوو دەدرا ،منیــش دەبووایــە بــۆ
زەماوەندەکــە بــەرەو شــارەکەمان لێبخــوڕم .دەوروبــەری
ســەعات یــەک بــوو ،لەپــڕ یــەک-دوو فڕۆکــە لــە ئاســمانی
ناوەنــدی شــاردا پەیــدا بــوون و دەنــگ و ژاوەژاوێکــی زۆریــان
پەیــدا کــرد .ئــەوان ئەوەنــدە بەنزمــی دەفڕیــن ،هەمووان دەســتیان
بــە گوێــی خۆیانــەوە نــا و دەســتبەجێ خۆیــان بەســەر زەویــدا دا.
ســەدام فڕۆکەخانــەی تارانــی بۆمببــاران کــرد .جەنــگ بەرپــا
بــوو .منیــش نەچوومــە زەماوەنــدی شــووکردنی خوشــکەکەم،
بەڵکــو خێــرا بــەرەو الی ڕۆژنامەکەمــان بــام دایــەوە.
شــەوێکیان فڕۆکــە جەنگییەکانــی عێــراق ماڵەکانــی ئێمەیــان
بــەر بۆمبــا دا و بــۆ شــەوی دواتریــش ئێمــەش هیــی ئەوانمــان
بۆمببــاران کــردەوە.
لە ساڵی دووەم یان سێهەمی شەڕەکەدا ،سەرلەئێوارەیەکیان
زەنگــی تەلەفــۆن لێدرا .زەنگۆڵە زەنگەکەی لێدا.
“براکەم  ،گوێ بگرە .ڕەوشی تینا باش نییە”.
“چی قەوماوە؟”
“بەر بۆمببایەک کەوتووە”
“پێی کەوتووە؟”
٣٥٢

خەتی بزماری
“نا ،بەڕاستی نەیپێکاوە ،بەاڵم”...
“کەی ئەمە ڕووی دا؟”
“هەفتــەی ڕابــردوو ،لــەو کاتــەی فڕۆکــە عێراقییــەکان هاتنــەوە
ســەرمان .پێــم وایــە باشــتر دەبــێ گــەر ســەرێکمان لــێ بدەیتەوە”.
ئــای کــە چ گەمژەیــی بــوو بــۆ مــن .خــۆی دەبووایــە مــن
تەلەفۆنــم بــۆ بکردبــان .خــۆم دەمزانــی شــارەکە بۆمببابــاران
کــراوە .ئاخــر بەخــۆم هەواڵەکــەم لــە ڕۆژنامەکــە دابەزاندبــوو.
لــەوێ چەنــد کەســیش کوژرابــوون ،بــەاڵم خــۆ ئــەو فڕۆکــە
شــەڕکەرانە ناوچــەی پیشەســازیی شــارەکەیان بۆمببــاران
کردبــوو ،ئــەوەش لــە ماڵەکــەی ئێمــەوە زۆر دوور بــوو .ئــەدی
باشــە چــۆن تینــای بــەر کەوتبــوو؟
بــە نیــوەی شــەو گەیشــتمە شــارەکەمان .لــە هەمــوو الیــەک هــەر
تاریکــی بــوو .هەمــوو چــراکان کوژابوونــەوە .پایسکیلســوارێک
کــە بەتیــژی بەنێــو شــارەکەدا تێدەپــەڕی ،بانگــی کــردم“ ،ئەمشــەو
ســەدام شــارەکە بۆمببــاران دەکا .ئــەم دوای نیوەڕۆیــە لــە
ڕادیــۆدا جــاڕی داوە”.
هەمــووان بــەرەو شــاخەکان ڕایــان کردبــوو .باشــە مــن چــۆن
دەتوانــم لــەوێ خانەوادەکەمــان بدۆزمەوە؟ دوو الیتی پێشــەوەی
ترومبێلەکــەم کوژاندنــەوە و بەوریایییــەوە بــەو تاریکییــە بــەرەو
ماڵــەوە لێــم خــوڕی ،بــەو هیوایــەی ئــەوان هێشــتا پەیامێکیــان
لــە مــاڵ بــۆ جــێ هێشــتبم .کاتێکیــش گەیشــتمە گەڕەکەکەمــان
و ویســتم ترومبێلەکــەم ڕابگــرم ،یەکێــک لەبــن دارەکانــەوە
بەرەوڕوومــەوە هــات.
خــۆ ئــەوە باوکــم بــوو .لــە تاریکیــدا نەماندەتوانــی بەئامــاژە
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لەیــەک بگەیــن .ئــەو هاتــە نێــو ترومبێلەکــە دانیشــت و بەئامــاژە
گوتــی“ ،دەی بــاژۆ! ئێمــە دەبــێ لێــرە بڕۆیــن”.
“ئەدی تینا لەکوێیە؟”
“بەکــۆڵ ئــەوم گەیانــدە شــاخەکان ”،مــن وا لــە ئاماژەکــەی
ئــەو گەیشــتم.
منیــش لێــم خــوڕی .هەر یەکســەر بۆ شــاخەکان ،کە گەیشــتمە
ئــەوێ ،لەپــاڵ بەردێــک ترومبێلەکــەم ڕاگــرت .گڵۆپەکانــی نێــو
ترومبێلەکــەم هەڵکــردن و بەئامــاژە پێــم گــوت“ ،چــی بەســەر
تینــادا هاتــووە؟”
“تینــا لــەالی مــەرزی 1بــوو ،ئاخــر خوشــکەکەت دووگیانــە”،
بەئامــاژە پێــی گوتــم“ ،ئــەوان لەنێــو خانووەکەیــان دانیشــتبوون.
لەپڕێکــدا فڕۆکەیــەک بــە ســەربانی ماڵەکەیانــدا فڕیبــوو ،ئیــدی
بۆمبەکانــی داباراندبــوون”.
“لەکوێ ،بەسەر خانووەکەدا؟”
“نەخێــر ،لــەوێ لەنزیکیانــەوە کارخانەیەکــی تراکتــۆر هەیــە،
بــەاڵم دیــواری ماڵــی خوشــکەکەت بەرگــەی نەگرتــووە .تینــاش
پێــی وا بــووە بۆمبەکــە بەســەر ســەری ئەوانــدا کەوتــووە،
ئیــدی خوشــکەکەتی بــۆ دەرەوە ڕاکێشــاوە و خــۆی بەســەردا
داوە تــا بیپارێــزێ .کاتێکیــش فڕۆکەکــە ڕۆیشــتووە ،لەدواییــدا
خوشــکەکەت هەڵســاوەتەوە ،بــەاڵم تینــا نــا”.
“باشە ئەو بریندار بوو؟”
“نەخێــر ،بەڵــێ ،قۆڵــی ڕاســتەی خوێنــی لــێ دەڕژا .بــەاڵم خــۆ
ئــەو جارێکــی دیکــە چاوەکانــی هــەر نەکردنــەوە .ئیــدی خەڵــک
ئەویــان گەیانــدە نەخۆشــخانە .منیــش لەگەڵیــدا چــووم ،لــەوێ
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بینیــم لەســەر جــێ ڕاکشــابوو .ئــەم جــارە چاوەکانــی کردنــەوە،
بــەاڵم خــۆ نەیدەناســیمەوە .لــە نەخۆشــخانەکەدا ئەویــان لــە
چوارپایەکــەدا تونــد بەســتبووەوە”.
“بۆچی؟”
“پزیشــکەکە گوتــی ،ئەگــەر نەیبەســتنەوە ،هاتوهــاوار دەکا
و لــە ســەری خۆیشــی دەدا .ئــەو دەرزییەکــی لێــدا .تینــا شــتی
سەیرســەیر دەکا .پێــم وایــە هەمــووی بــە هــۆی فڕۆکەکەوەیــە.
پزیشــکەکە هەمــوو ڕۆژێ دەرزییەكــی لێــدەدا تــا ئــارام بێتــەوە
و بخــەوێ.
“پێنــج ڕۆژان لەســەریەک مــن دەچوومــە نەخۆشــخانەکە.
لــەوێ لەتەنیشــت ئــەو لەســەر کورســییەک دادەنیشــتم .لەپڕیکــدا
بینیــم هەمــووان ئەوێیــان چــۆڵ کــرد .تینــاش چاوەکانــی کردنــەوە
و دەســتی بــە هاتوهــاوار کــردەوە .منیش نەمزانــی چی لەئارادایە.
ئینجــا قاییشــەکانم کــردەوە .تینــام بەکۆڵــدا دا و ڕام کــرد ،ویســتم
لــە ژووری نەخۆشــخانەکە بێمــە دەر.
“لــە دااڵنەکــەدا تووشــی پزیشــکەکە هاتــم .کاتێکیــش ئــەو
تینــای بــەو حاڵەتــی قیــژەوە لەســەر پشــتی مــن بینی ،دەمودەســت
دەرزییەکــی لێــدا.
“’باشــە ئێســتا مــن چــی بکــەم؟’ بەئامــاژە وام بــە پزیشــکەکە
گــوت‘ .لەگــەڵ خۆتــی بــەرەوە ماڵــەوە ’،ئــەو وای پــێ گوتــم و
دەستەحەبێکیشــی دامــێ.
لــە دەرەوەش هەمــووان هەاڵتبــوون .منیــش تینــا بەکۆڵمــەوە،
بــەرەو مــاڵ گەڕامــەوە”.
“پاشان؟”
“هێشــتاش تێناگــەم .ئاخــر برینەکــەی ســاڕێژ بۆتــەوە،
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لــێ ئــەو هێشــتا بێــدار نەبۆتــەوە .تینــا الواز بــووە .پێــم وایــە
هەمــووی لەبــن ســەری فڕۆکەکەوەیــە ،ئــەرێ تــۆش هــەر وای
لــێ تێناگــەی؟”
ئیــدی ترومبێلەکــەم ڕاســتەڕێ کــرد ،لێــم خــوڕی تــا گەیشــتمە
الی تەویلــەی ئــەو جووتیــارەی کــە خێزانەکــەی مــن بــۆ
ماوەیەکــی کاتــی هەنوانێکیــان لــەوێ دەســت کەوتبــوو .کاتێکیــش
ترومبێلەکــەم لــە بــەردەم ماڵەکــەدا ڕاگــرت ،زەنگۆڵــە هاتــە دەر.
“تــۆ ئێمــەت دۆزییــەوە ”،بەدڵخۆشــییەوە بانگــی کــردم ،لــە
کاتێکــدا چرایەکــی نەوتــی بــە دەســتەوە بــوو .منیــش خوشــکەکەم
مــاچ کــرد و لەگەڵیــدا چوومــە ژوور.
لەبــەر ڕووناکیــی قەندیلەکــەدا ،خەریــک بــوو تینــا نەناســمەوە.
ســەیری برینەکەیــم کــرد .برینەکــە ســاڕێژ بــووەوە .منیــش
تێنەگەیشــتم بۆچــی ئــەو نەخــۆش کەوتــووە .تــۆ بڵێــی بۆمبــەکان
ژاراوی بووبــن؟
“ئــەوە دەرمانەکانیەتــی ”،باوکــم وای ئامــاژە بــۆ کــردم .ئــەو
دەســتەیەکی نیوپــڕی حەبــی دایــە دەســتم.
منیش سەیری حەبەکانم کردن.
“ئەمانە ڤالیۆمی بەهێزن .باشە چەند حەبی دەدەیێ؟”
“هــەر ڕۆژێ چوار-پێنــج حەبــی دەدەینــێ ”.بەئامــاژە وای پــێ
ڕاگەیاندم.
هەر دەبێ ئەو حەبانە الوازیان کردبێ؟
“ئــەم حەبانــە لــە پاکەتەکــەی خۆیانــدا هەڵبگــرە .چیــدی ئــەو
حەبانــەی نادەینــێ”.
“ئەمانە باش نین؟”
“مــن ئــەوە نازانــم .دەی وەرە ،یارمەتیــم بــدە تــا بیگەیەنینــە
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نــاو ترومبێلەکــە”.
“بیبەینەوە نەخۆشخانەکە؟”
“بــەرەو گونــدی زافــەران .ئێمــە دەبــێ ببیبەینــە شــوێنێکی
ئــارام .دوور بــێ لــە فڕۆکــە .مــن چەنــد ڕۆژێــک لــەالی ئێــوە
دەمێنمــەوە ،پاشــان لەگــەڵ خۆمــی دەبەمــە تــاران”.
کــە گەیشــتینە گونــدی زافــەران ،تــازە خەریــک بــوو ڕۆژ
هەڵبــێ .ئێمــە چووینــە خانــووی هاوینەهەوارەکەمــان ،ئــەو
خانــووەی کاتــی خــۆی باوکــم لــە ســەردەمی ڕەزاخانــدا بنیاتــی
نابــوو .لــەو ســااڵنەی ڕابــردوودا مــن بــۆی نەگەڕابوومــەوە،
بــەاڵم تینــا و خوشــکەکانم هاوینیــان تێــدا بەســەر دەبــرد.
“دەی زەنگۆڵــە دەکــرێ ســووپێک بــۆ تینــا ئامــادە بکــەی،
منیــش چــا دێــم دەکــەم .دەی باوکــە تــۆش ،دەکــرێ بچــی نانــی
گــەرم و نــوێ بێنــی؟ مــن زۆرم برســییە .زەنگۆڵــە تــۆش برســیت
نییــە؟”
زەنگۆڵــەی خوشــکم ،باشــترین ،جوانتریــن ،خۆشەویســترین
خوشــکی ســەر ئــەم زەمینــە ،وای کــرد بــە جووڵــە شــادمانییەکەی
هیــوا ،خۆشــی و تەندروســتی بگەڕێتــەوە هەوارەکەمــان .ئــەو
دەســتی دایــە ســەبەتەیەک و لەگــەڵ باوکــم ڕۆیشــت هەنــدێ
ســەوزە بێنــن.
تینــاش وەک مردوویــەک لەنێــو جێــگادا کەوتبــوو .بــەاڵم
هەســتی مــن ،زەوقــی زەنگۆڵــە تروســکایی چاوەکانــی باوکــم و
تەنانــەت ئــەو مەالنــەی لــە پاشــخان لەســەر دارەکان دەیانخوێند،
وایــان لــێ کــرد تینــا چاوەکانــی هەڵبێنێتــەوە .چیدیکــەش لــە قیــژە
نەداتــەوە ،بەهێواشــی ســەیری ئێمــە بــکا.
ئەوســا کەروێشــکێکی ســپی پەیــدا بــوو .ئێمــە کەروێشــکی
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ســپیمان نەبینیبــوو ،بــەاڵم هەنووکــە یەکێکیــان لــە بــەردەم قاپیــی
ماڵەوەمــان پەیــدا بــوو ،بەخۆشــییەوە بــازی دا و پاشــان لــە
بەرچــاوان بــزر بــوو.
مــن لــەو بــاوەڕەدا بــووم ،زۆری دیکــە نابــا هەمــوو شــتەکان
بــاش دەبنــەوە.
بــۆ ڕۆژی پاشــتر ،کاتێــک زۆپاکــە کڵپەکڵپــی داگیرســانی بــوو،
ســووپەکەش ئامــادە بــوو ،باوکــم ئامــاژەی کــرد“ ،ســەیرکە! تینــا
دەیــەوێ چاوەکانــی بکاتــەوە”.
مــن لــەوێ پێنــج ڕۆژان مامــەوە .ئــەو ڕۆژانــەی بۆنی ســووپ،
شــیر ،نانی گەرم و داری داگیرســاویان لێدەهات.
ئێمــە یارمەتیــی تینامــان دا و بەســەر تەپۆلکەکانیــش
پیاســەمان کــرد ،ئــەو شــوێنەی کــە دەبــوو بە بازدانە ســەیرەکانی
کەروێشــکە ســپییەکە پێبکەنیــن.
گەلی برادەرینە ،خۆ ئەو ڕۆژانەش هەر کۆتایییان هات.
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دەی با بە سەربانی نیشتیامن بکەوین،
لەوێشەوە خۆمان بشۆین.
شــەوێکیان بــە دەیــان فڕۆکــەی شــەڕکەری عێراقــی پەیــدا بــوون
و لەســەر ئاســمانی تــاران بــەدەر کەوتــن .ئــەوان بــۆ ئەوەنــدە
جــارە شــارەکەیان دایــە بــەر بۆمبــان .ئەمەشــیان لەوەتــەی شــەڕ
بەرپــا ببــوو ،چڕتریــن بۆمبابــاران بــوو.
بەردەوامیــش ڕادیــۆی بەغــدا هۆشــداری دەدا ،کــە فڕۆکــە
جەنگییەکانیــان دەگەنــە ســەر ئاســمانی تــاران و بــەر بۆمبانــی
دەدەن .تەنانــەت بێژەرەکــەی ڕادیــۆ ئامــۆژگاری خەڵکەکــەی
دەکــرد ،بەڵکــو شــارەکە جــێ بێڵــن .ئیــدی دوازدە ملیــۆن
کــەس کەوتنــە غارەغــاری هەاڵتــن .هەنــدێ جاریــش دوای ئــەو
هۆشــدارییانە ،فڕۆکــەکان دەهاتــن ،هەنــدێ جاریــش نەدەهاتــن.
زۆر جــار ســەدام حوســێن هــەر هەمــان یــاری دووبــارە
دەکــردەوە .ئیــدی خەڵکەکــە نەیاندەزانــی ،ئاخــۆ شــارەکە جــێ
بێڵــن یــان تێیــدا بمێننــەوە.
خــۆ ئەگــەر دەســتی منداڵەکانــت گرتبــا و ڕات کردبایــە ،ئــەوا
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فڕۆکــەکان ئــەو ڕۆژە نەدەهاتــن ،لــێ ئەگــەر لــە ماڵــدا مابایــەوە،
ئــەوا بەغــدا شــارەکەی بۆمبابــاران دەکــرد .ئەمــەش جەنگێکــی
دەروونــی بــوو ،خــۆ ئەگــەر فڕۆکــەکان هاتبانــەوە ،شــەوەکە
دەبــووە دۆزەخ .ئــەوان بەنزمــی و دەنــگ و هاژەهاژێکــی یەکجــار
زۆرەوە بەســەر گەڕەکەکانــدا دەفڕیــن .لەبــەر ئــەو جۆرە فڕینەدا،
خانــووەکان دەهــەژان ،تابلــۆ و نیــگارە هەڵواســراوەکانی دیــوار
دەکەوتنــە خــوار ،مەنجەڵەکانــی ســەریەکی ناندیــن دەزرینگانــەوە،
پشــیلەش لەســەر جــێ هەڵدەبــەزی ،منداڵەکەشــت دەســتی بــە
گریــان دەکــرد ،ئاخــر گوێــت لــە دەنگــی بەردانــەوەی بۆمبــا
و تەقــەی دژەفڕۆکــەکان دەبــوو .پاشــان گوێــت لــە هــۆڕن و
فیکەیــەک دەبــوو ،گوایــە هێرشــی فڕۆکــەکان کۆتاییــی هاتــووە،
ئەوســا دەنگــی ترومبێلــی فریــادڕەس و ئاگرکوژێنــەوەش
دەیانزیڕانــد .ئیــدی خێــرا مــرۆ دەر دەپەڕییــە دەرەوە ،تــا بزانــی
ئاخــۆ کامــە مــاڵ بــەر بۆمبــا کەوتــووە.
بــەاڵم ئــەوێ شــەوێ ،ئــەو شــەوەی کــە بــە دەیــان فڕۆکــە
بەیەکجــار هاتنــە ســەر ئاســمانی تــاران و دایانــە بــەر بۆمبــا و
لــە ئەنجامــدا بــە ســەدان کــوژراو و برینــداری لــێ کەوتــەوە،
خومەینــی ڕەوشــەکەی بــە شــێوەیەکی بەدئاســا قۆســتەوە .هــەر
ئــەوێ شــەوێ فەرمانــی بــە دەزگای هەواڵگریــی نهێنیــی خــۆی دا،
هەمــوو ســەرکردە ناڕازییــە چەپــەکان دەســتگیر بــکا .ئــەو دەزگا
هەواڵگرییــە نهێنییــەش ،ســااڵنێک بــوو خەریکــی کۆکردنــەوەی
زانیــاری لەســەر جێوڕێــی نهێنــی و ژێرزەمینــی نەیارانــی بــوو،
تــا لەســەر نەخشــە دیارییــان بــکا .هێشــتا فڕۆکــەی شــەڕکەری
عێراقــی تــەواو ئاســمانی تارانیــان جــێ نەهێشــتبوو ،کــە هەمــوو
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ســەرکردە دیــار و گرنگەکانــی پارتەکەیــان دەســتگیر کــردن.
کاتێکیــش بــۆ بەیانییەکــەی ویســتم بــەرەو بــارەگای دەســتەی
نووســەرانی ڕۆژنامەکە بڕۆم ،لەســەر جادە تووشــی هاوکارێکم
بوومــەوە“ ،ئێمــە دەبــێ هــەر ئێســتا لێــرە بڕۆیــن .ئاخــر زۆرینــەی
ســەرکردەکان گیراون”.
ئەمــەش واتــای کۆتاییهاتنــی حزبەکــەی دەگەیانــد .ئیــدی
دەمودەســت بــەرەو ماڵــی خۆمــان گەڕامــەوە ،تــا ســافای 1ژنــم
ئــاگادار بکەمــەوە .ســافاش نیلۆفــەر ،کیــژە بچکۆلەکەمانــی
هەڵگــرت و ڕووی لــە کرماشــان کــرد و چــووە الی داپیــرەی.
ئینجــا منیــش هەمــوو ئــەو بەڵگەنامانــەی لــە مــاڵ هەمبــوون،
لەنــاوم بــردن .دوای ئــەوە لــە چاوەڕوانیــی زیاتــر هیچــی دیکــەم
لەدەســت نەدەهــات.
تــا ئێســتا ئەوەنــدە باســی ژنەکــەم ،باســی ســافام نەکــردووە.
ئەمــەش لەبــەر ئەوەیــە ،نامــەوێ لــە ڕۆژژمێرەکــەی باوکــم ال
بــدەم .دەنــا گــەر وا بــێ ،ئــەوا بــەر لــە زەنگۆڵە ،دەبووایــە لەبارەی
ژیانــی خوشــکەکانی دیکــەم و بەختــە مەرگەســاتبارییەکەی
مێردەکانیشــیان بنووســم.
مــن ســافام لــە زانکــۆ ناســی .ئەویــش الیەنگــری حیــزب
بــوو ،بــەاڵم نەببــووە ئەنــدام .ئەویــش بــەدوای پەیوەندیکردنــدا
نەدەگــەڕا .خــۆ ئەگــەر لــەوێ تووشــی یەکــدی نەبووبایــن ،لەوانــە
بــوو ژیانێکــی ئاســایییانەی بەســەر بردبایــە .بــە هــۆی منــەوە
نەبووایــە ،ئەویــش تووشــی هەمــوو ئــەو چاالکی و دەردەســەرییە
نەدەهــات.
1 Safa
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تــا شۆڕشــەکە بەرپــا بــوو ،ئێمــە بەنهێنــی یەکدیمــان دەبینــی.
دەشــمانزانی ،هەمــوو دیدارێکمــان دوایینیــان دەبــێ .پاشــان
ئاســانتر یەکمــان دەبینــی ،ئینجــا زاتــی ئەوەشــمان کــرد دەربارەی
پاشــەڕۆژیش گفتوگــۆ بکەیــن.
یــەک ڕۆژ دوای ڕووخانــی شــا ،ژوانێکــم لەگــەڵ ســافادا
هەبــوو .لەوێــدا داوای دەســتیم کــرد.
لــە بۆنــەی مارەکردنەکەشــماندا ،بــەدەر لــە فەرمانبــەری
بــاری شارســتانی و دوو لــە بــرادەران ،کــە وەک شــاهید
ئامــادە بــوون ،کــەس لــەوێ نەبــوو .لــەو ســەردەمە مێژوویینــە
جەنجاڵــەدا ،هیــچ شــتێکمان لــە زەماوەنــدی بووکگواســتنەوە
نەدەچــوو .بــۆ شــەوەکەش لەگــەڵ یــەک-دوو هــاوڕێ تــا نیــوەی
شــەو بەیەکــەوە لــە قاوەخانەیەکــدا دانیشــتین ،ئیــدی بــەم جــۆرە
ئاهەنگــی ژنومێردایەتیمــان گێــڕا.
ســێ هەفتــەش دوای ئــەو بــەروارە ،ســافام لەگــەڵ خــۆم بــردە
ماڵــی باوانم.
“ئەمە ژنمە”.
“بەڵێ؟ تینا وا بانگی کرد“ .ئای ژنێکی چەند جوانە”.
خوشکەکانیشــم ،کە بەو دیدارە چاوەڕواننەکراوە حەپەســان،
ســافایان لەبــاوەش گــرت .باوکیشــم هــەر لــە دووەرەوە ســەیری
دەکــرد .ئــەو هەندێــک لــە پرســەکە ئــاگادار بــوو .ئاخــر پێشــتر
وێنەیەکــی ســافام بــۆ ناردبــوو .تەندروســتیی بــاش ،ئــەو شــتە بــۆ
پرســی ژن و ژنخــوازی الی ئــەو گرنــگ بــوو .ئیــدی ئــەو هــەر لــە
تەوقــی ســەر تــا بــەری پــێ لێیــەوە ڕامــا.
دیــار بــوو ســافا نــەوەک هــەر ســاغ و ســەلیم بــوو ،بەڵکــو
بــە جــۆش و خۆتێکەڵیــش بــوو .منیــش وام لــە چاوەکانــی باوکــم
٣٦٢
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خوێندەوە ،پەســندی کردبوو .ئینجا ســافا بەرەو باوکم ڕۆیشــت
و باوشــێكی پێــدا کــرد .لەبــەر ئــەوەی گوێبیســتی مەرگــی ژنــی
یەکەمیشــی ببــوو ،بۆیــە دەســتی باوکمــی گــرت و بــە ڕوومەتــی
خۆیــەوە نــا .پێشــی گــوت“ ،خــۆ دەبینــی ،لەشســاغم”.
ئــەدی دواتــر؟ نازانــم ئاخــۆ باوکــم دوایــی چــۆن لەبــارەی ئــەو
یەکدیدیتنەیان نووســیوە.
ســافا جارێکیــان بــۆ مــاوەی هەفتەیــەک لەگــەڵ ماڵباتەکەمــدا
ڕۆیشــتنە گونــدی زافــەران .بیســتم لــەوێ کاتێکــی زۆر خۆشــیان
بەســەر بردبــوو ،لــەوێ بــە ماوەیەکــی خێــرا توانــی زمانــی
ئامــاژەکان فێــر ببــێ و هەمــوو ئێوارەیەکیــش تــا درەنگانــی شــەو
لەگــەڵ باوکــم ســەبارەت بــە جیهــان دەمەتەقێیــان بــوو.
“لەبارەی جیهانەوە؟” من وام لێ پرسی.
“بەڵێ .زۆریش پێدەکەنین ،من دەبووایە زۆر پێبکەنم”.
“بۆچی؟”
“ئاخــر چــی بڵێــم .مــن ئامــاژەی هەڵــەم بــەکار دەهێنــا ،ئیــدی
هەمــووان لەبــەر پێکەنیــن شــینومۆر دەبوونــەوە”.
بارودۆخەکــە بــواری ئــەوەی نــەدا جارێکــی دیکــە ڕوو
بکەمــەوە ماڵــی باوانــم.
کاتێکیــش ســافا دووگیــان بــوو ،جارێکیــان زەنگۆڵــەی
بانگهێشــتی ماڵــەوە کــرد .بــەاڵم لەبــەر هــۆکاری ســەالمەتی،
دەبووایــە بــۆ چەندەمیــن جــار لــەم خانــوو بــۆ خانووێکــی دیکــە
بــار بکەیــن ،ئیــدی نەمتوانــی چیدیکــە دەســتم بــە ئــەوان بگاتــەوە.
دوای دەســتگیرکردنی ســەرکردەکانی حیزبیــش ،قۆناغێکــی
ڕەش و تاریکمــان بەســەردا هــات .ســافا و کیژۆڵەکەمــان
دەبووایــە چەنــد هەفتەیــەک لــە کرماشــان بەســەر ببــەن.
٣٦٣
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بــەاڵم ڕەوشــەکە ئاراســتەیەکی دیکــەی وەر گــرت .ئــەو
هەفتانــە بوونــە یــەک-دوو ســاڵ .کاتێکیــش لــە کۆتاییــدا گەڕانەوە،
هەمــوو شــتێک گۆڕابــوو.
ســافا دەبووایــە بەتــەواوی ڕوو بکاتــە ناوونیشــانێکی دیکــە،
کــە هەمــووی بــۆ ئــەو نــوێ بــوو .هــەر لــە کلیلــی دەرگاوە تــا
ئاوێنــە ،کەوچــک ،ناوکــەو 1و بنمیچــی خانووەکــە .تەنانــەت ئــەو
خاکــەی بەسەریشــدا ڕەت دەبــوو ،بــۆ ئــەو نــوێ بــوو.
فڕۆکەیەکــی  K.L.M2لــە فڕۆکەخانــە نیشــتەوە و منیــش بــە
دەســکەگوڵە توڵپێکــی پرتەقاڵیــی هۆڵەنــدی پێشــوازییم لــێ کــردن.
دوای گەیشــتنمان لــە وێســتگەی قیتــارەوە تاکســییەکم گــرت،
“بەیارمەتیــت ،بمانگەیەنــە نیوخراخــت ژمــارە ”.٢١
دەی با بگەڕێینەوە تاران.
یــەک هەفتــە دوای دەســتگیرکردنی ســەرکردەکانی حیــزب،
هێشــتا نەماندەزانــی ئاخــۆ حیــزب چەنــد زیانــی لــێ کەوتــووە،
ئاخــۆ چــۆن دەتوانیــن لەگــەڵ ڕەوتــی بزوتنەوەکەمــان
بەرەوپێشــەوە بڕۆیــن.
لــەو کاتــەی دانیشــتبووین چاوەڕێمــان دەکــرد ،دەزگای
هەواڵگریــی نهێنــی بــە شــەو و ڕۆژ خەریکــی تێکشــکاندنی
ســەرکردەکان بــوو .جەلــادەکان هەمــوو شــێوازێکی
ئەشــکەنجەدانیان بــەکار هێنــا ،بــۆ ئــەوەی گیــراوەکان ناچــار
بکــەن کڕنــووش بــۆ مــەالکان ببــەن .گیراوەکانیــش لەچــاو
زیندانیــی تەنیاییــدا دانــران .جەلــادەکان لێنەدەگــەڕان نــە بخــەون
و نــە داشبنیشــن .ئــەوان دەبووایــە پێنــج ڕۆژ و شــەو لەســەریەک
 1ناوکەو :ئەرزیەی خانوو.
 2کۆمپانیای ئاسمانی شانشینی هۆڵەندا
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هــەر بــە پێــوە بوەســتن .هەرکاتێکیــش لــە خــەو ڕادەچــوون ،یــەک
ســەتڵە ئــاوی ســارد و تەزیویــان بــە ســەروچاویاندا دەکــردن.
لێنەدەگــەڕان بــەدەر لــە یــەک جامــە ســووپ هیچــی دیکــە بچێتــە
دەمیــان ،ئەمەشــیان هــەر بــۆ ئــەوە بــوو تــا لــە ژیانــدا بمێنــن.
ئــەوان نەدەبووایــە بچنــە ســەرئاویش ،دەبووایــە گــوو و میزیــش
هــەر بــە پێــوە لەنێــو پانتڵۆنەکانــی خۆیانــدا بکــەن .بــۆ ئــەوەی
لــەوەش خراپتریــان بەســەر بێنــن ،کاســێتە نەوارێکیــان لەســەر
ســەر پــێ کردبــوون .نەوارەکــە بــەردەوام دوانەکانــی خومەینــی
لێدەدایــەوە .جەلــادەکان بــەو شــێوەیە لەســەر بەدڕەفتارەکانیــان
دەڕۆیشــتن ،بــۆ ئــەوەی ســەرکردەکان ئامــادە بــن ،بچنــە بــەردەم
1
تەلەڤزیــۆن چــۆک دابــدەن و بڵێــن گوایــە ئــەوان شــۆفاری
ڕوســیان .پاشــان دەبووایــە داوای لێبوردنیــش بکــەن.
ڕژێــم دەیویســت وا نیشــانی ئۆپۆزســیۆن بــدا ،ئاخــۆ
سەروســەودا لەگــەڵ کــێ دەکــەن.
دیســان دکتــۆر بەهلــوول یەکــێ لــە ســەرکردە گیــراوەکان
بــوو .ئــەو لــە ســەردەمی شــادا بــۆ چەندیــن ســاڵ لــە زیندانــدا
بــوو ،دیســان لەالیــەن ئیمامــەوە گیرایــەوە .ئــەو دەبووایــە لــە
بــەردەم مەالکانــدا چــۆک دابــدا و پڕبــەدەم بڵــێ“ ،ال الــە اال
اللــە( ،)...مــن تۆبــەم کــرد و گەڕامــەوە و دیســان بوومەتــەوە
کەســێکی دینــدار”.
دەبووایــە نیشــانی ملیۆنــان خەڵکــی بــدەن ،گوایــە ئــەو هیــچ
بایەخێکــی نییــە ،ئــەو تــا ئێســتا هــەر مرۆڤیــش نەبــووە ،بەڵکــو
وڵســاتێک 2بــووە و ئێســتا دەبێتــەوە ئادەمیــزاد ،ئەویــش ئەگــەر
 1شۆفار :سیخوڕ .جاسووس.
 2وڵسات :ئاژەڵ.
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مەال پایەبەرزەکان لێخۆشبوونی بۆ دەر بکەن.
مــن بەتەنیــا لــە ماڵــەوە بــووم ،ئــەو ئێوارەیــە تەلەڤزیۆنــم
کــردەوە تــا ســەیری بکــەم .ئیــدی پیرەپیاوێــک لەســەر شاشــەی
تەلەڤزیــۆن دەر کــەوت .پیاوێکــی نەخــۆش بــە ڕەنگوڕوویەكــی
ژاکاوەوە .ناســیمەوە ،نــا ،دەیناســمەوە و نایناســمەوە .یــەک-دوو
چرکــە هیچــی لــە دەم دەر نەچــوو .خــۆی دەبووایــە نماییشــەکە
چووبایــە قوواڵییــی ناختــەوە .دوای ئــەو بێدەنگییــە قورســە،
دەنگێکــی خەفەکــراو ڕای گەیانــد ،دکتــۆر پــور بەهلوولــی شــۆفار،
کەمێکــی دیکــە دوای هەواڵــەکان ،دەربــارەی تاوانەکــەی خــۆی
دەدوێ.
هەرچەنــدە هەواڵــەکان زۆریــان نەخایانــد ،بــەاڵم خــۆ ئــەو
جارەیــان درێژتریــن مــاوەی دەنگوبــاس بــوو ،کــە بینیبێتــم .لــە
کۆتاییشــدا دکتۆرەکــە لەســەر شاشــە بەدیــار کــەوت .مــن بــڕوام
بــە چاوەکانــی خــۆم نەدەکــرد .ئــەو پیــرە ددانســازەی جــاران
نەمابــوو ،مردبــوو ،ئەهریمــەن چووبــووە بــن کــەوڵ و بیلبیلــەی
چاوەکانــی .ئــەو ڕای گەیانــد ،شــۆفار بووە و ناپاکی لە واڵتەکەی
1
کــردووە .گوتــی لــە ئێســتاوە الیەنگرێکــی بــێ الموجیمــی
خومەنییــە ،خومەنیــش ســایەی خودایــە لەســەر زەوی .پاشــان
تفــی لــە ڕابــردووی خــۆی کــرد ،تفــی لــە حیزبەکــەی خــۆی کــرد،
تفــی لــە هاوڕێــکان کــرد و لــە بــەردەم مــەال پایەبەرزەکانــی
زیندانەکــەدا کڕنوشــی بــرد .ئینجــا هــەر وەک منــداڵ لەپڕمــەی
گریانــی دا.
حیزبیش هەر وەک گوڵدانێک بکەوێتە سەرزەوی وردوخاش
بــوو .بــە ســەدان هــاوڕێ گیــران ،زۆریشــیان لەســێدارە دران ،بــە
 1بێ الموجیم :بێمشتومڕ ،بێ سێودوو.
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ســەدانیش بــەرەو ســنوورەکان هەاڵتــن ،بەڵکــو دەربازیان ببێ.
لــە ســەردەمی دەســەاڵتی شــادا ،دەکــرا پشــت بــە کۆمەکــی
خەڵکەکــە ببەســتی ،دەتتوانــی لــەالی کەســانی نەناسراویشــەوە
بــەدوای پەنــادان بگەڕێــی .بــەاڵم لــە کاتــی ڕژێمــی مەالکانــدا
ئەمەشــیان بــووە شــتێکی نەکــردە.1
شــا هەمــوو ڕەفتارێکــی بــە نــاوی خــۆی دەکــرد ،هەرچــی
مەالکانیــش بــوون ،بــە نــاوی خــودا حوکمڕانییــان دەکــرد.
خومەینــی بەخــۆی هاتــە ســەر شاشــەی تەلەڤزیــۆن و گوتــی،
“مەملەکەتــی خــودا لەژێــر هەڕەشــەدایە .ئــەو کارێکــی بــە
الیەنگرەکانــی ڕاســپارد تــا دەرودراوســێکانیان بخەنــە ژێــر
چاودێرییــەوە.
“واڵتەکــەت ،نیشــتیمانەکەت دەســتبەجێ لێــت ســەندرایەوە.
چیــدی زاتــت نەدەکــرد کــە هەبــی .هەســتت دەکــرد هەمــووان
لەپشــت پەردەکانــەوە چاودێریــت بەســەردا دەکــەن ،وەکــو
ســێبەر لــەدوات دەخشــێن”.
دوای شۆڕشــەکە ویســتم ئــەو سەربەســتییەم بــەکار بهێنــم،
بەڵکــو لەگــەڵ باوکمــدا گەشــتێک بکەیــن .بەیەکــەوە ســواری
قیتــار بوویــن بــەرەو بەشــی هــەرە خــوارەوەی واڵت ،بــۆ الی
کێڵگــە نەوتییــەکان ،ئــەو شــوێنەی گاز بــەرز بۆتــەوە و گــڕ
دەگــرێ ،زەمینیــش بــە هــۆی نەوتــەوە ڕەش هەڵگــەراوە .ئــەرێ
ئــەوە دەبینــی؟ بۆنــی دەکــەی؟ لەبــن پێیەکانــی ئێمــەدا ،لەبنمانــدا
زۆرزۆر نــەوت هەیــە.
پاشــان ویســتم تانکــەرە زەبەالحەکانــی نیشــان بــدەم ،کــە
 1نەکردە :مەحاڵ .ئەستەم.
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نــەوت بــۆ دەرەوەی واڵت دەگوازنــەوە ،بــەاڵم ئــەو دەرفەتەمــان
بــۆ ڕێــک نەکــەوت .ئــەو هەمیشــە بەسەرســامییەوە ســەیری گــڕە
فڕنییەکــەی ماڵمانــی دەکــرد ،بــەاڵم هەرگیــز نەیدەزانــی ئاخــۆ
گازەکــەی لەکوێــوە دێ.
مــن دەمویســت بــۆ یــەک جــار لەگــەڵ ئــەودا ســەفەرێکی
بیابانــی فارســی بکــەم ،لــەوێ لمەکــەی لەبــەر ڕۆژدا وەک زێــڕ
دەدرەوشــێتەوە .لــەوێ دەمویســت ســواری دوو حوشــتر ببیــن
و تێــی بتەقێنیــن و بڕۆیــن و لەوێــش لــە گوندێکــی نزیکــدا نــان
لەگــەڵ خەڵکەکەیــدا بخۆیــن .شــیری حوشــتر بــە نانــی ڕەق
بخۆیــن .چەنــد دەنکــە خورمایــەک لەگــەڵ جامــە ئاوێــک کــە لەنــاو
بیرەکانــی جەرگــەی زەوییــەوە دەر دەهێنــدرێ ،بخۆینــەوە.
پاشــان حــەزم لــێ بــوو بەیەکــەوە لــەوێ لــە شــوێنێک لــە
ســەربانی یەکــێ لــە چایخانەکانیــدا بڕازێیــن ،ئــەو شــوێنەی ،کــە
ئاســمان بــە ملیــار ئەســتێرەوە جمــەی دێ ،بەیەکــەوە لەگــەڵ ئــەو
پیــاوە فەرامۆشــنەکراوەدا پەتۆیــەک بەســەر خۆمانــدا هەڵکێشــین.
لەمەشیاندا هەر بەخت یار نەبوو.
هەنــدێ غەریبــی ئازادیــم کردبــوو ،تــا ئەو ببەمە ئیســفەهان و
بچینــە نێــو ئــەو مزگەوتانــەی ،کــە دەیناســین و هەمیشــەش هــەر
باســی دەکــردن .دەمویســت ئــەو لەگــەڵ خــۆم ببەمــە مزگەوتــە
دێرینەکــەی لوتفــواڵ ،هەرچەنــدە مــن نوێــژم نەدەکــردن ،بــەاڵم
لەگــەڵ ئەوەشــدا لــەوێ لەپــاڵ ئــەو ڕادەوەســتام ،لەگــەڵ ئــەو ،بــۆ
ئــەو نوێــژم دەکــرد.
بــەاڵم ئــەوەی مــن لــە کانــگای دڵمــەوە دەمویســت ،ئــەوە بــوو
لەگــەڵ ئــەودا بەســەر شــاخی دەماوەنــد بکــەوم.
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دەماوەنــد بەرزتریــن و زەحمەتریــن شــاخی ئێرانــە بــۆ
بەســەردا هەڵگــەڕان .مــرۆ ئــەو شــاخەی بــە بانــی واڵتەکــە
دادەنــێ .ڕێــک ئــەوەم لەبــەر نییــە ئاخــۆ شــاخەکە  ٥٦٧٨مەتــر یان
 ٥٨٧٦مەتــر بــەرزە .ئــەم شــاخە خەســڵەتێکی نــەوازەی هەیــە ،لــە
دیوێکیــەوە هەمیشــە بــە چینــە بەفرێــک داپۆشــراوە ،دیوەکــەی
دیکەشــی هەمیشــە هــەر گەرمــە .خــۆ ئەگــەر بــە یــەک جاریــش
ســەر کەوتــی ،لووتکەکــەی بــە شــێوەی دەفرێکــی قەبــە دەبینــی،
دەفرێکــی گــەورەی گــەرم .ئەویــش زاری گڕکانێکــی دێرینــە
بــووە ،لــە زەمانــی خۆیــدا تەقیوەتــەوە .خــۆ گــەر گوێچکەشــت بــە
زەوییەکــەوە بنێــی ،هەســت دەکــەی هێشــتا گڕکانەکــە نێڵــەی دێ.
لــە زســتاندا زۆر مەترســییە بەســەر شــاخەکە بکــەوی ،بەهــار
باشــترین کاتــە بــۆ ئــەم کارە .ئەوســا جۆگەلــە ئــاوەکان دەبینــی
دەڕژێــن و هێشــتاش بەفرەکــە نەتواوەتــەوە .ئیــدی لــە هەمــوو
الیەکــەوە شــاخەوانان دەبینــی بەئەســپایی بەســەر شــاخەکەدا
هەڵدەگەڕێــن .کاتێکیــش لــە بارســتەقەبە ســەهۆڵەکە دەر دەچــی،
ئــەوان دەســت بــە گۆرانــی ســۆز و خۆشەویســتی دەکــەن“ ،تــو
گفتــی گــول درایــد مــو بیایــم .گولــی عالــم در امــد کــی میــای (”)...
“تــۆ گوتــت ئــەو کاتــە دێــم کــە یەکــەم گــوڵ بپشــکوێ .هەمــوو
گوڵــەکان پشــکوتوون ،ئــەدی تــۆ کــەی دێــی؟”
کاتێکیــش دکتــۆر بەهلــوول لەســەر شاشــەی تەلەڤزیــۆن دەر
کــەوت ،زانیــم چــی چاوەڕوانــم دەکا .ئــەرێ منیــش دەگیرێــم؟
منیــش دەکەومــە کونجــی زینــدان؟ منیــش دەکەومــە ســەر دەســت
و پــێ ،بــۆ لێخۆشــبوون دەپاڕێمــەوە؟ نەمدەزانــی دژوارییەکــە
تــا چ ڕادەیەکــە .لــێ یــەک شــتم بــاش دەزانــی ،دەمویســت لــە
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واڵتەکــە ڕابکــەم .لەوانــە بــوو پێویســت بووبــا ئێمــە لــەو کاتــە
تەنگانــەدا ســەرکردایەتیی حیزبەکەمــان کردبایــە.
بــەاڵم یەکــەم جــار دەبووایــە لــە ماڵەکــەم دەر بچــم .یــەک-
دوو ڕۆژ خــۆم بشــارمەوە تــا نەکەومــە بەردەســتی دەزگای
هەواڵگریــی نهێنــی .ئەوســا بگەڕێمــەوە بزانــم ئاخــۆ چــی لــە
حیزبەکــە ماوەتــەوە .دوای ئــەوە بــەدوای ئــەو هاوڕێیانەمــدا
بگەڕێــم کــە دەربازیــان بــووە و ئیــدی بەیەکــەوە ئــەو شــتەی
مایــەی ڕزگارکــردن بــوو ڕزگاری بکەیــن .کەواتــە جــارێ بــڕۆ،
بــەاڵم بــۆ کــوێ؟
لەپڕێکدا وەاڵمەکەم زانی .بۆ دەماوەند.
هەرچەنــدە کژەکــەش زســتانێکی ســەخت بــوو ،لــێ هێشــتا
دەرفەتێکــی کــەم مابــوو ،تــا خەونەکــەم بەدی بێنــم .منیش چوومە
ژێرزەمینەکەمــان ،کەلوپەلــی شــاخەوانی و جووتەپێاڵوێــک و
جلــی شــاخەوانیم بــۆ باوکــم دەســت دایــێ.
“لەگەڵــم دێــی؟” مــن بــەم پرســیارە لــە دوکانەکەیــدا سەرســامم
کــرد.
“بۆ کوێ؟”
“بەرەو بەرزترین کێوی واڵت”.
“ئێستا؟”
“ســەیرکە ،مــن یــەک-دوو ڕۆژ دەســتبەتاڵم و ســافاش چۆتــە
الی داپیــرەی ،پێــم وا بــوو بەڵکــو ئێمــە بەیەکــەوە”...
“باشە دەبێ چی بە تینا بڵێم؟”
“پێی بڵێ ،کە یەک-دوو ڕۆژ لەگەڵ من دەر دەچی”.
ئــەرێ باوکــم بــۆ گەشــتێکی وا زۆر پیــر نەبــوو؟ لەگــەڵ ئــەو
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هەمــوو ئەزموونەشــیدا ،هیچــی لەبــارەی تەکنیکــی شــاخەوانی
نەدەزانــی .ئایــا ئــەوە نابەرپرســیارێتی نەبــوو؟ ئایــا ئــەو بەرگــەی
ئــەو بەرزییــەی دەماوەنــد دەگــرێ؟ باشــە ،دواتــر دەیبینیــن .مــن
نامــەوێ لەســەر ئــەو شــتانە بوەســتم .لەوانەیــە ئێمــە نەگەینــە
دونــدی کێوەکــە ،بــەاڵم خــۆ ئــەوە قەیــدی نییــە .مــن دەمویســت
لەگــەڵ ئــەودا بــم و بڕایــەوە ،کــێ دەزانــێ ئەمــە بــۆ دواجــار
نەبــوو .ئاخــر ئەگەرێــک هەبــوو مــن بگیرێــم .کەواتــە ئــەو دەرفەتە
هــەق نییــە لەکیــس بچــێ .هــەر بــژی ئــەو ئازادییــە نادڵنیایییــە .خــۆ
ئەگــەر ئــەو لــەوێ لــە چەنــد شــوێنێکی بــەرزی کێوەکــە زیاتــر
تاقەتــی هەڵکشــانی نەبــێ و نەتوانــێ ســەر بکــەوێ ،ئــەوا بــە
ڕێگــەی خۆمانــدا دەگەڕێینــەوە.
ئینجــا دەکــرێ بــە ســواری قیتــارەوە ،کێڵگــە نەوتییەکانــی
باشــوور ببینیــن .یــان بــە ســواری حوشــتر لــە بیابانــەوە بــەرەو
دەشــتی لــووت (کەویــر لــوت) ســەرگەردان بیــن .دەی ،دەیبینیــن،
کاتێــک ئێمــە بــەرەو ئاراســتەی دەماوەنــد دەڕۆیشــتین ،وام بیــر
دەکــردەوە.
کاتێکیــش هەمــوو شــەوەکەی هــەر بــە ڕێــگاوە بوویــن،
بــۆ بەرەبەیــان ،بــەر لــە گزنگــی بەیــان ،گەیشــتینە چایخانــەی
ســافارس ،لــەو شــوێنەی کــە شــاخەوانەکانی لێ گــرد دەبوونەوە،
بەیەکــەوە نانــی بەیانییــان دەخــوارد ،پاشــان پــۆل پــۆل بەســەر
شــاخەکەدا ملیــان دەنــا.
پێشــتر ،ســێ جــار بەســەر شــاخی دەماوەنــدا هەڵگەڕابــووم،
بــەاڵم هەرگیــز لــە زســتاندا نەبــوو .دەشترســام نەبــادا چایخانەکــە
داخرابــێ و تووشــی هیــچ شــاخەوانێکی دیکــە نەبینــەوە.
بــەاڵم هــەر لــە دوورەوە چــرای چایخانــەی ســافارس
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هەڵکرابــوو ،منیــش هیــوام بــۆ پەیــدا بــوو .باوکــم هــەر کڕومــات
بــوو .ئاخــر هــەر لەخــۆڕا بەســەر شــاخ هەڵگــەران ،هیــچ واتایەکــی
نەدەگەیانــد.
تــۆ هــەر دەبــێ ئامانجێکــت هەبــێ .بۆیــە بەســەر کێوێکــدا
هەڵدەگەڕێــی ،تــا بچیتــە شــوێنێکی دیکــە .بۆیــە بەســەر شــاخێکدا
دەکــەوی ،بەڵکــو کەســێک لەوێــدا ببینــی .یــان بۆیــە بەســەر
شــاخەکەدا هەڵدەگەڕێــی و پاشــان بــۆ نێــو گوندێــک شــۆڕ
دەبیتــەوە ،چونکــە ژنێــک چاوەڕێــت دەکا .باشــە ئــەرێ ئێمــە لــەو
ســەهۆڵبەندانەدا چیمــان دەکــرد؟
بــە باوکــم گــوت ،دەمانــەوێ بگەینــە لووتکــەی کێوەکــە“ ،بەاڵم
خــۆ کێوەکــە کێوێکــی ســەخت بــوو .ئــەرێ پێشــتر بــە پــەت و
گوریــس بەســەر کێوەکــەدا ســەر کەوتــی؟”
“یــەک جــار ”،باوکــم وا وەاڵمــی دامــەوە “ .خــۆ تــۆ منــت فێــر
کــرد”.
ئــەو ڕاســتی دەکــرد ،مــن لەبیــرم نەمابــوو .لــە مــاوەی
خوێندکاریمــدا ،بەیەکــەوە هەوڵمــان دا بەســەر دیــوە ســەختەکەی
کێــوی زافەرانــدا ســەر بکەویــن.
بــەر لــەوەی دەرگــەی چایخانەکــە بکەمــەوە ،گوێــم لــە
هــەرای خواردنــەوەی بەدمەســتی بــوو .بــۆ مایــەی سەرســامیم
چایخانەکــە وەک ڕۆژێکــی ئاســایی بەهــاری بــێ ،هــەر جمــەی
دەهــات“ ،دە فەرمــوو بــۆ ژوورەوە ”.بــە ئۆخژنێکــەوە وام ئامــاژە
بــۆ باوکــم کــرد“ ،دەی لەســەر کورســییەك دابنیشــە ”.بــەاڵم خــۆ
هیــچ شــوێنێکی بەتــاڵ نەمابــۆوە.
ئــەرێ ئــەو هەمــوو خەڵکــە چییــە؟ ئــەوە چــۆن بــوو بــەو
زســتانە ســەخت و شــومە ،حەزیــان لــێ بــووە بەســەر کێوەکــەدا
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هەڵبگەڕێــن؟ تــۆ بڵێــی هەمــوو ئەوانــە ئەندامــی بزوتنەوەکەمــان
بــن ،کــە ویســتوویانە هــەر بەڕاســتی یــەک-دوو ڕۆژ خۆیــان لــە
دەســتی بارودۆخەکــە قوتــار بکــەن؟
بەڵــێ ،ئــەوێ ئەوەنــدە خــۆش بــوو ،کــە هــەم جەنــگ و هــەم
مەالکانیشــت فەرامــۆش دەکــرد .هــەر وەک ئــەوە وا بــوو چــاو
بتروکێنــی ،ئینجــا کــە هەڵــت هێنایــەوە ،وات دەزانــی لــە واڵتێکــی
دیکــە گیرســاویتەوە.
چایخانەکــە هــەر بۆنــی چــای تــازە دێمکــراو ،نانــی گــەرم و
قەســپ و خورمــای تەڕوتــازەی لــێ دەهــات.
بــە شــێوەیەکی ئاســایی ،خەڵــک پــۆل پــۆل ،دەستەدەســتە
بەســەر شــاخەکەدا هەڵدەگــەڕان ،کــەس بەتەنیــا شــاخەوانیی
نەدەکــرد .خــۆ ئەگــەر بەتەنیــا بــوای ،ئــەوا لــە چایخانەکــەدا
بــەدوای دەســتەیەک دەگــەڕای ،کــە بەبــێ دوودڵــی باوەشــیان بــۆ
دەکردیــەوە و وەریــان دەگرتــی.
مــن کۆڵەپشــتم دانــا و خۆمــم پــێ ناســاندن .کارێکــی وام کــرد
هەمــووان بزانــن ،لەگــەڵ باوکــم دەمــەوێ بەســەر شــاخەکەدا
هەڵبگەڕێــم ،ئاخــۆ چ پۆلێکــی ئەزموونــدار هەیــە ئێمــە دەگرێتــە
خــۆی ،چونکــە باوکــم کەســێکی کەڕوالڵــە.
ئــەو چایخانــە گەرمــە ،لــەو زســتانە بەســتەڵەکەدا مایــەی
تاســان و سەرســامی بــوو .ئــەو دڵخــۆش و ڕەزامەنــد بــوو.
هەمــووان بــەرەو الی ئــەو ڕۆیشــتن ،تۆقەیــان لەگەڵــدا کــرد و
هیــوای بەهێــزی و ماندوونەبوونیــان لــە شــاخەوانیەکەدا بــۆ
خواســت .ئەویــش وای زانــی ،ئــەو هەمــو کــوڕ و کچــە گەنجانــە،
بــرادەری منــن.
هــەر یەکســەریش دەســتەیەک دوو کورســی بــۆ بەتــاڵ کردین
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و جێگــەی بــۆ کردینــەوە ،باوکــم چــوو لەســەر کورســییەک
دانیشــت و منیــش چــووم بەرچایــی بێنــم کــە بریتــی بــوو لــە:
هێلکــەوڕۆن ،خورمــا ،نڤیشــکی ڕاســتەقینە ،نانــی تــازە و گــەرم،
چــا و شــەکر .هەمــوو ئــەو شــتانەی بــۆ گەشــتێکی وا پێویســتمان
پێــی هەبــوو.
بــەر لــەوەی ڕۆژ هەڵبــێ ،لــە خــەو هەڵســاین ،پــۆل پــۆل و بــە
جیــا چایخانەکەمــان جــێ هێشــت .بــە مەودایــەک لــەدوای یــەک
دەڕۆیشــتین .هەمــووان ئەوەیــان دەزانــی لــە ســەرما پێویســتیمان
بەیــەک دەبــێ.
بەپێــی نەریــت ،شــاخەوانەکان لــە بەرزاییــی هــەزار مەتــر و
لــە تاریکاییــدا لەتەنیشــت یــەک دەوەســتان ،تــا بەسەرســامییەوە
ســەیری هەڵهاتنــی خــۆر بکــەن .باوکیشــم لەتــەک مــن وەســتابوو.
لــەوەش تێنەدەگەیشــت بۆچــی ئێمــە وا وەســتاین و چاومــان
بڕیوەتــە دووری ئاســمان.
لەپڕێکیشــدا ڕۆژ لــەو تاریکییــەدا یەکەمیــن شــەبەنگە تیشــکی
خــۆی هاوێشــت .خامۆشــی باڵکێــش بــوو ،کاتێــک دووەمیــن
شــەبەنگە تیشــکی ڕۆژ ،پاشــان ســێیەم و ئینجــا هەمــوو
تۆپڵەشــەبەنگی خــۆر دەر کــەوت .ڕۆژ بــە مەشــخەڵەوە هــەر
وەک تاجێکــی زێڕیــن لەپشــت دونــدی کێــوی دەماوەنــدەوە
ســەری دەر هێنــا .باوکــم بەسەرســامییەوە ،یەکــەم جــار ســەیری
منــی کــرد ،ئینجــا تەماشــای ڕۆژەکــەی کــرد ،ئەوســا ســەیری
کێوەکــەی کــرد ،کــە هــەر ئێســتا پــەردەی لەســەر ئــەو بارســتایییە
بەفــرە زۆرەی دای پۆشــیبوو هەڵــدا.
کاتێکیــش کێــوی دەماوەنــد ئــەو جوانییــە هەرهەبــووەی
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نیشــانی ئێمــە دا ،گۆرانییــە ناودارەکەمــان گوتــەوە:

“هۆ دەماوەند! هۆ پایەبەرز!
تۆ ،ئەی شانازیی دێرینەی ئێران ،دەی ئێمەش وەک خۆت بەهێز
بکە.
هێزی خۆمتان پێ ببەخشە.
دەستامن بگرە ،تا لە کاتە سەختەکاندا نەچەمێینەوە،
هەر وەک خۆت کە هەرگیز کڕنووشت نەبردووە.
فێری ئەوەمان بکە باوەڕمان بە خۆمان بێ،
بەو شێوازەی خۆت باوەڕت بە خۆت هەیە.
تۆ هیوای!
دەماوەند ،تۆ خۆت شانازی”.
پێویســتە هەمــوو کەســێک کێــوی دەماوەنــد تاقــی بکاتــەوە،
خــۆی بەســەر شــاخەکە بکــەوێ .ئــەو ڕێچکانــەی بــە قەدپاڵــی
بەفــرە هەمیشــەیییەکەدا دەڕۆن ،ئــەو ســەرما تایبەتــەی لــە
گوێزینگــی پێــت دەدا ،ئــەو بــۆن و ڕەنگــەی لــە دەمــی گڕکانــە
دێرینەکــەدا دێتــە دەر ،پێویســتە بەخــۆت ئــەو بەفــرە ئەســتوورە
بــۆن بکــەی ،بیبینــی و لەگەڵیــدا بژیێــی.
ئێمــە بەبێدەنگــی زیاتــر ســەر کەوتیــن .بــە چەنــد وچانێــک
ئەگــەری ئــەوە هەیــە تــا دەگاتــە دوای نیــوەڕۆ بگەیتــە بەرزاییــی
هــەزار و حەفــت ســەد مەتــر .شــەوەکەش لــەوێ بەســەر دەبەیــن
بــۆ ئــەو بەشــە ســەختەی مــاوە ،خــۆ ئامــادە بکەیــن.
بــەر لــەوەی بگەینــە ئــەو بەرزایییــەی هــەزار و حەفــت ســەد
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مەتــرە ،دەبووایــە بــە تەمشــو و پەتەکانــەوە یــەک-دوو دیــواری
ســەختی کێوەکــە ببڕیــن و بەســەر بکەویــن .بەختــەوەر بوویــن
کــە لەگــەڵ دەســتەیەکی بەئەزموونــدا بوویــن .ئــەوان مشــووری
باوکمیــان خــوارد ،بــە شــێوەیەک هــەر مــن نەبــم خەمــی بخــۆم.
ئــەوان بەحەوســەڵەوە کۆمەکییــان کــرد.
ئەویــش وەک نێرییەکێوییەکــی پیــر ســەر دەکــەوت.
شــاخەوانەکانیش پێــی پێدەکەنیــن .ئــەوان چێژیــان لــەو شــێوازە
کۆنینــەی ســەرکەوتنی ئــەو وەر دەگــرت .کاتێکیــش گەیشــتینە
ســەرەوە ،ئیــدی ئــەو چیــدی منەتــی بــە مــن نەمابــوو .تەنانــەت
کاتــی ئەوەشــی نەبــوو بێــت و لەتەکمــا دابنیشــێ .هەمــووان
دەیانویســت بچێتــە پۆلەکــەی ئــەوان تــا بەیەکــەوە ،کــە بازنەیــان
بــەدەوری ئاگــردا بەســتبوو ،قســەی لەگەڵــدا بکــەن.
“ئیســماعیل ،پێویســتمان بــە وەرگێڕێــک هەیــە .ئــەرێ دێیــت
لەالمــان دابنیشــی؟” یەکێــک وا بانگــی کــرد.
منیــش هەســتم دەکــرد بــاش نیــم .ئــەم جارەیان ئــەو بەرزایییە
گێــژی کردبــووم .بەخــۆم حــەزم دەکــرد بنــووم .بــەاڵم خــۆ
نەدەکرا ئەو ملیۆن دوڕ و گەوهەرەی بە ئاســمان هەڵواســراون،
لــێ بکەمــەوە و بیانخەمــە نێــو کۆڵەپشــتەکەم .وێــڕای ئــەوەش
دەمویســت لــەو خامۆشــییەدا بیــر بکەمــەوە ئاخــۆ هەنــگاوی
داهاتــووم چــی بــێ ،ئاخــر هەنووکــە حیزبەکەمــان لەبەریــەک
هەڵوەشــاوە ،باشــە ئەگــەر مــن بــەو زووانــە بگەڕێمــەوە تــاران،
چــی ڕوو دەدا؟ حیزبەکــە بێســەر ببــوو ،بــەاڵم خــۆ ئێمــە هێشــتا
مابوویــن .ئێمــە دۆڕاندمــان ،ئەممــا خــۆ لەنێــو نەچوویــن .یەکــەم
جــار هەڵکشــان بــەرەو دونــدی دەماوەنــد.
شــەوەکە شــەوێکی کــورت و ســەرما بــوو .هەمــووان بــەر
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لــە خۆرهەاڵتــن کیســەخەوەکەیان پێچایــەوە .مــن نەمدەتوانــی نــە
بخــۆم و نــە بخۆمــەوە ،جەســتەم ڕەتــی دەکــردەوە.
بــەو تاریکییــە پــۆل پــۆل خەریکــی بەســەرکەوتنی زیاتــر
بوویــن .منیــش خەمــی باوکــم بــوو .ئاخــر چەنــد بەرزتــر ســەر
دەکەوتیــن ،ئەوەنــدە هــەوا کــەم دەبــووەوە .تــا وای لــێ هــات
هەســتم کــرد ئــەو زیاتــر ناتوانــێ هەڵبکشــێ ،تــۆ بڵیــی مــن ئــەو
بگەڕێنمــەوە ئــەو بەرزایییــەی کــە خێوەتــی داودەرمانمــان لــێ
هەڵدابــوو.
چارەنــووس بڕیــاری شــتێکی دیکــەی دا .دوای ماوەیەکــی
کــەم ،بەخۆیشــم هەســتم کــرد ،هێزوتینــی ئــەوەم تێــدا نەمــاوە
بــاش ســەر بکــەوم .ئیــدی مــن لــەو بــارەدا نەمــام ،تــا ئــاگام لــەو
بــێ.
“ئــەری دەکــرێ یەکێکتــان چــاوی لــە باوکــم بــێ؟”
بەزەحمەتێكــەوە وا بانگــم کــردن.
“حاڵــی باوکــت زۆر باشــە ”،گوێــم لــە وەاڵمــی ڕێنوێنەکــەی
پۆلەکــە بــوو وای پــێ گوتمــەوە“ .بیــر لــە خــۆت بکــەرەوە”.
لە شوێنێکیش لەو بەرزییە ،هیچ شتێکم لە مێشکدا نەما.
باوکــم ،حیزبەکــە ،بزوتنەوەکــە ،مــەالکان ،هیچیــان نەمــان.
جــاری پێشــتر سەرشــاخکەوتنەکە بــاش بەڕێــوە چــوو ،بــەاڵم
ئێســتا هەســت دەکــەم زۆر الوازم .بــەردەوام هــەر ســەیری
کوتەکــی جێپێــی ڕێبوارەکــەی پێشــخۆم دەکــەم و تەقەلــای
ئەوەمــە بەدوایــدا بــڕۆم.
ســاتێکی واشــم بــۆ هــات ،خــۆم لەســەر قاچەکانــم ڕانەگــرم.
بــەاڵم لــە ناخــەوەش کەســێک هــەر هانــی دەدام نەکــەوم ،نابــێ
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ئــەو جێکوتەکــەی پێــش خــۆم ون بکــەم .دەی بــڕۆ ،بــەردەوام بــە،
هــەر بــڕۆ و هــەر بــڕۆ.
کێــوی دەماوەنــد منــی گرتبــوو ،ئــەو بــووە شــتێکی کەتــە
و زل ،منیــش مشــکێک ،مشــکێکی زەبــوون بــووم لــە دەســتی
ئــەودا .ئــەرێ تــۆ بڵێــی چەنــدی دیکــە پێویســت بــێ بــڕۆم؟ دەبــێ
چەنــد هەنــگاوی دیکــە بهاوێــژم؟ نەمدەزانــی .جیهــان لــە شــوێنی
خــۆی ســڕ بــوو ،منیــش دەبووایــە ســەر بکــەوم ،هــەر سەرشــاخ
بکــەوم .دەی هەنگاوێکــی دیکــە ،یەکێکــی دیکــەش ،دەی هێشــتا
تەکانێکــی دیکــەش.
لــە هیکــەوە شــتەکان وەســتان .بــۆ ماوەیــەک گوێــم لــە هیــچ
نەبــوو ،پاشــان تەنهــا بردەبردێــک ،وشــەئاهەنگێکم گــوێ لــێ
بــوون.
ئاخــر زۆریــم لــە خــۆم کــرد ،تــا لەدواییــدا تێگەیشــتم کــە
خەڵــک گۆرانییــەک دەڵێــن .مــن بۆنەکەیــم ناســییەوە ،بۆنێکــی
ناســراو ،گڕکانــە کۆنەکــە ،لــەو کاتــەی مــن کــەڕ بــووم ،دنیــاش
تاریــک بــوو ،هــەر هەمــووی ڕەش و تاریــک .مــن کەوتــم.
کاتێكیــش پێــم نایــە ســەر دەفــری دەمــی گڕکانــە کۆنینەکــە،
بێهــۆش کەوتــم .شــاخەوانە بەئەزموونــەکان دەمودەســت
پێیــان زانــی و بەهانامــەوە هاتــن .ماوەیەکــی خایانــد تــا توانیــم
چاوەکانــم بکەمــەوە و لــەوە تێبگــەم کــە لەکوێــم .لــە کۆتاییــدا
یەکێــک یارمەتیــی دام ،هاتبــووە بــن باڵــم .باوکــم بــوو.
پاڵــم بــە گاشــەبەردێک دابــووەوە ،ئەوانــی دیکــە ئااڵیــان
لەســەر هەڵــدەدا و وێنەیــان دەگــرت .وێنەیەکــی ئــەو کاتــەم لێــرە
پێیــە ،وێنەکــەم لەنێــو دۆاڵبــی کتێبــەکان دانــاوە .بــەاڵم خــۆ تــۆ
ناتوانــی ئــەوە ببینــی ،کــە وا لــە بەرزیــی  ٥٨٧٦مەتــردا ئێمــە
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وەســتاوین .وێنەکــە وا دەچــێ ،هــەر وەک ئــەوەی ئێمــە لــەوێ
بووینەتــە بــەرد .لــێ باوکــم بەشــانازییەوە دەڕوانــێ و منیــش
چاوەکانــم داخســتبوون.
خــۆ ئەگــەر ســەیری وێنەکــە بکــەی و چیرۆکــی پشــت
وێنەکــەش بزانــی ،شــتێکی ســەرنجڕاکێش دەبینــی .لــەو کاتــەی
مــن زۆر نەخــۆش دیــار بــووم ،باوکم لە خۆشــییان دەگەشــایەوە.
لــەوێ لەپــاڵ گاشــەبەردەکەدا هەوڵــم دا چاوەکانــم بکەمــەوە،
بەکراوەیــی ڕایــان بگــرم و تەماشــای باوکــم بکــەم ،کــە لووتکــەی
کێوەکــە جــادووی لــێ کردبــوو.
ئەو ،بەسەرســامییەوە ســەیری ئەو شــتە شــینە جووڵەدارەی
دووری دەکــرد ،منیــش ئــەو هێــز و گــوڕەم تێــدا نەمابــوو ،تــا
بــۆی ڕوون بکەمــەوە ،ئــەوە دەریاچــە قەزوینــە ،ئــەو دەریاچــەی
لەنێوانــی ئێمــە و یەکێتیــی ســۆڤیەتی پێشــوو هەڵکەوتــووە .ئــەو
بــە شــریتە کەســکە تۆخــە تارمایییەکــەی ئاســۆ سەرســام بــوو.
نەشــیدەزانی ،ئــەوە دارســتانە هــەرە گەورەکــەی ئێــران بــوو.
یــەک-دوو جــار هەوڵــم دا بەئامــاژە تێــی بگەیەنــم ،کــە دەبــێ
ســەیری ئەودیوی بەردەکەش بکا ،ســەیری ئەو ڕیزە شــاخانەش
بــکا ،کــە تــا ئەوپــەڕی دنیــا دەڕۆیشــتن .بــەاڵم نەشــمتوانی وا
بکــەم .دیســان خــەوم لــێ کەتــەوە و جیهــان کڕومــات بــوو.
ئــەوان دەبووایــە خێــرا مــن لەســەر شــاخەکە بهێننە خــوارەوە،
دەنــا لەوانــە بــوو هەرگیــز بەئــاگا نەهاتبامایەوە.
چاوەکانــم کردنــەوە ،لەســەر زەوی درێــژ کرابــووم .لــە
کۆتاییــدا یەکێــک یارمەتیــی دام .ئــەوان منیــان گەیاندبــووە
چــادری داودەرمــان ،بــەاڵم فریادڕەســی لــەوە زیاتــری پێویســت
نەبــوو .هــەر هــەوای سروشــتی بــەس بــوو .دیســان جەســتەم
٣٧٩

قادر عەبدولاڵ
ئاســایی بــووەوە.
لــە بەرزاییــی چــوار هــەزار مەتــردا ،دیســان هێــز و تینــم
هاتــەوە بــەر .باوکــم لەتەنیشــتم دەڕۆیشــت و ئــاگای لێــم بــوو.
“ئەرێ سەرەوە چۆن بوو؟” بەئاماژە وام لێ پرسی.
ئەویــش پێکەنــی .مــن وام دەزانــی ئــەو خەمــی منیەتــی .لــە
ناوقــەد تونــد گرتــم و نێوچاوانــم مــاچ کــرد و بەئامــاژە پێــم گــوت،
“ئەگــەر هەمــوو شــتێک لەگەڵــم بەباشــی بێتــەوە .زۆری پــێ ناچێ
وەک جــاران بەگورجــی دەڕۆم”.
“ئــای لــەو باوکــە ”،هەمــووان وایــان گــوت“ ،ئێمــە بــە
یاوەریتــان خۆشــحاڵ بوویــن”.
ئێمــە دەبووایــە هاتباینــە خــوارەوە ،نــەوەک ســەرمامان ببــێ.
هــەر لــە دوێنــێ بەیانییــەوە هیچــم نەخواردبــوو ،بۆیــە وزەم تێــدا
نەمابــوو .لەگــەڵ ئەوەشــدا هەمــوو توانــای خــۆم بــەکار هێنــا ،تــا
لەســەر پــێ بوەســتم .دوای نزیکــەی پێنــج ســەعات گەیشــتینە
کۆڵیتیــە شــوانێک ،هەمیشــە لەوێــدا چــای تازەدێمکــراو ئامــادە
بــوو ،لــەوێ هەرکەســێک بــە کەمێــک پــارەوە نانــی تــازە ،شــیر و
نڤیشــکی دەســت دەکــەوت.
زۆریشــی نەدەبــرد دیســان بــە پــێ دەکەوتینــەوە ڕێ ،ئــەوان
هێشــتا ســەعاتێکی دیکــە لــە چایخانــەی ســافارس بــۆ حەســانەوە
دەمانــەوە و لەوێشــەوە بــەرەو مــاڵ دەبوونــەوە .منیــش ئــەو
هێــزەم تێــدا نەمابــوو زیاتــر ترومبێــل لێبخــوڕم.
لەنێــو شــاخەوانەکان هەرگیــز وازت لــێ ناهێنــن جــێ بمێنــی،
بۆیــە ئــەوان هەمــوو شــتێکیان ڕێــک خســتووە .مــن دەبووایــە
لەگــەڵ باوکــم شــەوەکە لــەالی شــوانەکەدا ماباینــەوە ،تــا ئــەو
٣٨٠

خەتی بزماری
کاتــەی هێــز و تینــم بەتــەواوی بــۆ دەگەڕایــەوە.
لــەوێ یەکدیمــان لەبــاوەش گــرت .هەمــووان تۆقەیــان لەگــەڵ
باوکمــدا کــرد ،دواوێنەشــمان گــرت.
شــەومانەوە لــەالی پیرەشــوانەکەدا ،شــەوێکی لەبیرنەکــراو
بــوو .وەک ئــەوە وا بــوو ،باوکــم بزانــێ ،کــە هەرگیــز وەک ئــەو
شــەوە ناحەســێمەوە و پشــوو نــادەم.
شــوانەکە شــەوەکەی بــە هەمــوو ئاماژەکانــی جیهــان قســەی
لەگــەڵ باوکمــدا دەکــرد .ئــەو ڕووی لــە مــن کــرد و گوتــی“ ،مــن
دەزانــم چــۆن هێــز و توانــات بــۆ دەگەڕێتــەوە .تــۆ دەبــێ زوو
گەرماوێــک بکــەی .هەروەهــا دەبــێ باوکیشــت هــەر وا بــکا”.
“لێرە؟ گەرماو؟”
“لێرە گەرماوێکی ئەفسووناویم هەیە .لە ڕاستیدا گەرماوەکە
تەنیــا بــۆ شــوانە ،بــەاڵم تــۆ گەنجێکــی باشــی ،تــۆ ڕێــزی باوکــت
لەالیــە .دەی وەرە ،دەماوەنــد ئــەوەت پــێ دەداتــەوە کــە لێــی وەر
گرتووی”.
دوای چارەگێــک بەنێــو بەســتەڵەک بــە پێ ڕۆیشــتن ،شــوانەکە
قەندیلەکــەی 1بــەرز ڕاگرتبــوو“ ،دەی بــەم دیــوەدا ،لێرەوە”.
ئێمــەش بــەدوای ئــەو بەنێــو بەردەکانــدا هەڵکشــاین .لەبــەر
تیشــکی کــزی قەندیلەکــەدا هێشــتا ســەد مەترێکــی دیکــە بەنێــو
ئەشــکەوتەکەدا ڕۆیشــتین .مــن بۆنــی گڕکانــە کۆنەکــەم کــرد.
“کەمێ بوەستن!” شوانەکە وای پێ گوتین.
ئەوسا ئەو قەندیلەکەی لە شوێنێکی بەرز دانا.
 1لەڕاســتیدا ڕۆماننــووس چــرای نەفتــی بــەکار هێنــاوە ،مــن قەندیلــەم
نووســیوە ،بۆیــە فانۆســم نەنووســی ،چونکــە فانــۆس بــە زمانەکانــی دیکــەش
هەیــە ،گــەر مەبەســتی فانــۆس بووایــە بــەکاری دەهێنــا.
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“دەی وەرن سەیر بکەن!”
منیــش هەنگاوێکــی دیکــەم هاوێشــت و ســەرم بــەرەو پێشــەوە
داگــرت .ئەســتێڵکێکم بینــی ،گەرماوێکــی سروشــتی هەڵمــی لــێ
هەڵدەســتا.
“دەی دەستت بخەرە ناوی!” شوانەکە وای پێ گوتم.
منیش دەستم خستە نێو ئاوەکە.
“گەرمە ...گەرم .گەرم و خۆشە”.
“دەی گەرماوێکــی خــۆش بکــە .دوای ســەعاتێکی دیکــە
بەدواتانــدا دێمــەوە”.
شــوانەکە ڕۆیشــت .شــەوقە زەردەکــەی قەندیلەکــە ڕەنگێکــی
ئەفســووناوی بــە ئەشــکەوتەکە دەبەخشــی .باوکــم یارمەتیــی
دام تــا بچمــە نێــو گەرماوەکــە ،ئینجــا ئەویــش بەئەســپایی خــۆی
خزانــدە نێــو ئاوەکــە”.
مــن دەمویســت تــا کۆتاییــی ماوەکــە هــەر لەنێــو ئاوەکــەدا
بمێنمــەوە.

٣٨٢

کۆتاییی ڕێگاکە
ئیسامعیل نەیدەزانی ڕێگاکە بەرەو کوێ دەیبا.
شــاعیری هۆڵەنــدی ڕ.هـــ .ڤــان دە هۆفداکــەر 1کاتــێ باســی
شــاخەکان دەکا ،ڕاســت دەکا .هەرچەنــدە ئێســتا مــن لــە پۆلــدەردا
دەژیــم ،دەزانــم کــە منــی خۆمــم ،منــی ئێمــەم لــەوێ لــە شــاخەکان،
تەنانــەت ئەگــەر بەڕێکەوتیــش بــێ ،وەک ئەوانــی دیکــە جــێ
هێشــتووە.

لەو ڕەفتارەدا ،وەک ئەوەی لێرە هەیە،
لەوانەیە بە ڕەفتارێک بچێ،
لەوانەشە هەر وا مبێنێتەوە ،بەاڵم
لە کاتێکدا ئەوان بەرەو ئێمە هەڵدەکشێن
هەر وەک گیانی نووستووی زەوی شۆڕ دەبنەوە،
بەفری قەدپاڵەکان دەڕوا و
1 R.H. van de Hoofdakker

٣٨٣

قادر عەبدولاڵ

دیسان بەفرێکی نوێ دای دەپۆشێ
ئەوەش هەر وەک ئەوە وایە ،خۆمان لەنێو
مێگەلەدا جێ بێڵین ()...
دەماوەنــد بــووە یــادەوەری ،یەکێــک لــە خەونەکانــم بــەدی
هــات و منیــش هەســتم بەباشــی کــرد.
گەشــتەکە کۆمەکــی ئــەوەی کــردم ،هزرەکانــم ڕیزبەنــد
بکەمــەوە .مــن شــتەکەم بــۆ کاتــی خــۆی جــێ هێــا ،نیشــتمانم
هەڵبــژارد .لەگــەڵ باوکــم بــەرەو تــاران لێمــان خوڕییــەوە .لــەوێ
ئــەوم گەیانــدەوە الی وێســتگەی پاســەکان و بلیتێکــم بــۆ بــڕی
و پێــم گــوت“ ،ســەیرکە ،ئــەم پاســە دەچێتــە شــارەکەی خۆمــان.
لەســەر ڕێــگا نابــێ تــۆ داببــەزی .شــوفێرەکە دەزانــێ لەکــوێ دات
ببەزێنــێ .ئێمــە تــا ماوەیەکــی زۆر یەکــدی نابینیــن .گەشــتێکی
خــۆش ،ساڵویشــم بــە ماڵــەوە بگەیەنــە”.
“دەمنادەمێــک زەنگمــان بــۆ لــێ دەدەی؟” ئامــاژەی وای بــۆ
کــردم.
“جارێ نا”.
“باشە سەری دوکانەکەش نادەیتەوە؟”
“نەخێر”.
ئەوســا تێگەیشــت بۆچــی ،لەپڕێکــدا ویســتم لەگــەڵ ئــەو بــۆ
کێــوی دەماوەنــد بچــم ،ئــەو بــە شــێوەیەک ســەیری کــردم ،وەک
ئــەوەی دوادیدارمــان بــێ .منیــش قســەکەی خۆمــم خــواردەوە،
“ئێســتا نازانــم ،بەڵکــو جارێــک ســەرت لــێ بدەمــەوە”.
ئیدی باوەشم پێدا کرد و پاشان پاسەکە کەوتە جووڵە.
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پــاش دوو ڕۆژ ،بەگوێــرەی دیدارەکــەم ،دەبووایــە
سەرپەرشــتیارەکەم بدیتبایــەوە .تــۆ بڵێــی ئەویــش گیرابــێ؟ ئەرێ
دەبــێ ڕای کردبــێ؟ خواخــوام بــوو لــە وادەکــەدا بــێ.
ئێمــە کۆدێکــی نهێنیمــان هەبــوو .دەبووایــە لــە هەفتــەی
یــەک جــار بــە بــەردەم قوتابخانەیەکــی دیاریکــراودا لێبخــوڕم و
ســەیری دیــواری حەوشــەکەی بکــەم ،کــە قوتابییــان خەریکــی
ڕەنگکردنــی کاغەزەکانــی خۆیــان بــوون .خــۆ ئەگــەر لــە شــوێنێک
لــەو دیــوارەدا وشــەی “ســەالم”م بینــی ،ئەمــە واتــای ئــەوەی
دەگەیانــد ،هەمــوو شــتێک باشــە و لــە جێــی خۆیەتــی ،ئینجــا
دەکــرێ لــە وادەی دیــداری داهاتــوودا و لــە شــوێنی دیاریکــراودا
بیبینــم .خــۆ ئەگــەر وشەکەشــم نەدۆزییــەوە ،دەبــێ بــەدوای
دیــواری قوتابخانەیەکــی دیکــەدا بگەڕێــم .خــۆ ئەگــەر لەوێشــدا
هیچــم نەبینــی ،ئــەوا واتــای مەترســی دەگەیانــد .ئەوســا دەبووایــە
دەمودەســت خۆم بشــارمەوە و دوای دوو ڕۆژ بچمە شــوێنێکی
دیکــە تــا کەســێکی نــوێ بدۆزمــەوە.
بەختەوەرانــە وشــەی ســەالم لەســەر دیوارەکــە نووســرابوو.
ســەالم ،لــە یــەک کاتــدا ســاو ،هیــوا و تەندروســتیی باشــیش
دەگەیەنــێ.
ئێمــە یەکــدی لەبــاوەش دەگریــن“ ،ســەالم هــاوڕێ! ســەالم!”
ئــەوەش وەک ئــەوە وایــە ،دوای بومەلەرزەیەک ،تۆ برادەرەکەت
بەســاغی لەبــن داروپــەردووی وێرانــەدا ببێنــێ.
لــە چایخانەکــدا چیرۆکەکــەی خــۆی بــۆ گێڕامــەوە .حیــزب
تــازە فەوتابــوو .لــە ڕابەرایەتییەکــەی کــەس دەربــازی
نەببــوو .کۆمیتەیەکــی نیشــتیمانیمان نەمابــوو .کۆمیتەیەکــی
ناوەندیــی بچکۆالنــە پێــک هێنرابــوو .دەبووایــە بەوپــەڕی نهێنــی
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کاروبارەکانمــان ڕایــی بکەیــن .مەبەســتیش ئــەوە بــوو نیشــانی
مەالکانــی بدەیــن ،هێشــتا بزوتنەوەکەمــان لــە ژیانــدا مــاوە.
ڕۆژی پاشــتر ئەرکــی نوێــم ئاشــکرا کــرا .حیــزب هیــچ چاپەمەنــی
نەمابــوو .مــن دەبووایــە ڕۆژنامــەی زمانحاڵــی حیــزب بــە
شــێوەیەکی بچکۆلەتــر بــاو بکەمــەوە .ئــەوەش دەبووایــە هــەر
بەتەنیــا خــۆم بیکــەم.
ڕێکخســتن؟ هیــچ شــتێک نەبــوو تــا ڕێــک بخــرێ .ئێمــە تەنیــا
دەزگا ستێنســلە کۆنەکەمــان هەبــوو ،ئەویــش لــە شــوێنێک
لەقــەراغ شــار لــە عەمبــاری خــوردەی ترومبێلــە تێکشــکاوەکان
شــاردرابووەوە.
دەبووایــە دەزگاکــە بهێنمــەوە ،چاکــی بکەمــەوە و بیخەمــەوە
گەڕ.
باشە دەبێ ئەو شتە لەکوێ دابنێم؟
لــە مــاڵ ،لــە خانووەکــەی خــۆم .دەبووایــە ســافا و کیــژە
بچکۆالنەکــەم وەک ڕووپــۆش بــەکار بهێنــم.
هەڵبەتــە ئــەم کارەش مایــەی هۆشــیاری نەبــوو ،ئــەوان لــە
دۆخــی ستێنســلەکە تێــوە بگلێنــم ،بــەاڵم خــۆ ڕەتکردنــەوەی
شــتەکەش دادی نــەدەدا .بەرپەچدانــەوەش بــە هەمــان شــێوە.
باشــە بەرپەچــی كــێ بدەمــەوە؟ گلەیــی لــە کــێ بکــەم؟ هــەر لــە
خــۆم؟
دەبووایــە هەفتانــە ڕۆژنامەکــە بــە تیــراژی ســێ هــەزار دانــە
چــاپ بکــەم و بیدەمــە دەســتی ئــەو سەرپەرشــتیارە نوێیــەم.
بــە شــێوەیەکی ئاســایی ئــەم شــتەش نەکــردە بــوو ،بــەاڵم خــۆ
بارودۆخەکــەش هــەر ئــاوا بــوو .ئێمــە دەمانویســت بــە دەســت و
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مســتی ڕووتــەوە دژی مــەالکان بوەســتینەوە.
بــەاڵم خــۆ ئــەوەش ،کارە هەرە ســەختەکەی ئــەو دەمە نەبوو.
جەنــگاوەران لــە کاتــی تەنگانــەدا داوای زۆر بەرزیــان لــە خۆیــان
دەکــرد .کارە هــەرە زەحمەتەكــەش ئــەوە بــوو ،مــن بــەو دەزگا
کۆنینــە لــە ماڵەکــەی خۆمــدا دەســتبەکار بــم .باشــە چــۆن ئــەو
دەزگا قورســە بگەیەنمــە نهۆمــی چــوارەم و کەســیش نەیبینــێ؟
خــۆ لــە هــەر ئانوســاتێکدا ڕەچــاوی ئــەوە دەکــرێ یەکێــک لــە
ئاکنجییــەکان بێتــە دەر و بپرســێ“ ،ئــەرێ ئــەوە چییــە؟”
ئــەو دەزگا ستێنســلەش تەقەتەقــی زۆری دەکــرد .ئــەوەی
زۆریــش ســەرقاڵی کــردم و لەبەرانبەریــدا دۆش دامــام ،ئــەوە
بــوو ،بــەو زووانــە ژن و کیژەکــەم دەگەڕانــەوە ،باشــە ئــەوکات
دەبووایــە چۆنیــان تێبگەیەنــم.
دەســتبەجێ شــەڕێكی نێوخۆییــم دەســت پــێ کــرد .خــۆی
دەبووایــە شــتێک هەڵبژێــرم ،یــان باشــتر وایــە بڵێــم کــە هیــچ
بــژاردەم لــە بەردەمــدا نەبــوو .مــن الیەنــی بزووتنەوەکــەم بەســەر
خێزانەکەمــدا هەڵبــژارد.
دوودڵییەکــەی خــۆم خســتە ئەمــاوە .زەنگــم بــۆ ژنەکــەم
لێــدا و پێــم گــوت ،ئێمــە دەبــێ بــۆ ماوەیەکــی درێژتــر یەکــدی
نەبینینــەوە.
هەمیشــە ژنــان منیــان سەرســام کــردووە .وام دەزانــی،
ئێســتا ژنەکــەم شــتێکم پــێ دەڵێتــەوە ،قســەیەک دەکا بــەوەی ئــەو
داوایــەی مــن ڕەت بکاتــەوە ،بڵــێ مــن هــەر دەمــەوێ بێمــەوە و
منیــش نەدەبووایــە هەمــوو شــت و هەمــوو کەســێک بــە خەونــە
شــێتەکانم خەریــک بکــەم .ئیــدی بڵــێ“ ،مــن دێمــەوە .مــن دەمــەوێ
بێمــەوە ماڵــێ”.
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بــەاڵم ئــەو وای نەگــوت .هەســتم کــرد ژنەکــەم دەگریــێ ،بــۆ
کــێ؟ بــۆ خــۆی؟ بــۆ منداڵەکەمــان؟ ئاخــر ئــەو مافــی ژیانێکــی
ئاســایییانەی هەبــوو .دەمزانــی ئــەو بــۆ منیــش دەگریــێ ،چونکــە
ئــەو تاقانــە شــایەتی ســەر خەونەکانــم بــوو.
ژنەکــەم ئافرەتێکــی ئاســایی بــوو ،حــەزی لــە ژیــان بــوو،
دەیویســت بەئارامــی بــژی ،بــەاڵم نەمتوانــی ئــەو ئارامییــەی بــۆی
دابیــن بکــەم.
بەڵــێ ،پاشــان توانیــم ،ئــەو کاتــەی هێنامــە هۆڵەنــدا ،بــەاڵم
بــۆ ئــەوەش دەبووایــە نرخێکــی گــران بــدا .ئیــدی نەدەبووایــە
جارێکــی دیکــە بگەڕێتــەوە نیشــتمان.
لــە شــار دەر چــووم ،ڕۆیشــتم تــا دەزگای ستینســلەکە بێنمــەوە.
دوای ســەعاتێک گەیشــتمە شــوێنێکە ،کــە کۆنــە بــۆدی ترومبێلــی
لێبــوون ،لــەوێ خەڵکم دەبینــی بەدوای هەندێ کەلوپەلی ترومبێل
دەگــەڕان .پێویستیشــی نەدەکــرد لــە کــەس بپرســم ،دەبووایــە
تــا کۆتاییــی شــوێنەکە و تــا عەمبارەکــە لێــم خوڕیبــا .لــەوێ
قاپییەکــەم کــردەوە ،ژوورەوە تاریــک بــوو .دەنکەشــخارتەیەکم
داگیرســاند و چراکــەم هەڵکــرد.
دەزگای چاپەکــە لــە ســووچێک کەوتبــوو ،کەوتبووە ژێر چینە
تۆزێکــی ئەســتوور و ڕۆنــی مەکینــە .دەزگاکــەم لــە پەتۆیەکــی
کۆنینــە وەر پێچــا ،کــە لەگــەڵ خــۆم بردبــوو .شــتەکە بــۆ مــن
بەتەنیــا زۆر قــورس بــوو .بــەدوای خۆمــدا تــا الی ترومبێلەکــە،
ڕام کێشــا.
ئــەرێ ئێمــە خەریکــی چــی بوویــن؟ ئــەوەی مــن کــردم ،ئەوەی
ئێمــە کردمــان ،هیــچ پەیوەنــدی بــە بەرگرییــەوە نەبــوو ،بەڵکــو
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ئــەوە کردەیەکــی خۆکــوژی بــوو .دەکــرا لــە هــەر ئانوســاتێکدا
پۆلیســی دەزگای هەواڵگریــی نهێنــی دەر بکــەون و بەســەرتا
بقیژێنــن ،دەســتەکانت بــەرز بکــەرەوە!
مــن دەبووایــە بیــر لــە دۆنکیشــۆت بکەمــەوە ،ئاخــر ئــەو بــە
شمشــێرەکەی لەگــەڵ پانکــەی ســوڕێنەری ئاشــی بــا دەجەنــگا.
منیــش لێــرە لەگــەڵ دەزگای چاپکــردن.
الی ترومبێلەکــەم داوای یارمەتیــم لــە گەنجێــک کــرد ،کــە
بەوێــدا تێدەپــەڕی.
ئیــدی بــە هەردووکمــان دەزگاکەمــان لــە پشــتەوەی
ترومبێلەکــە بــار کــرد .ئەوســا دەرگای ترومبێلەکــەم داخســت
و بــە پــێ تــا الی چایخانەکــەی ڕۆیشــتم ،کــە کەمــێ لــە دووری
گوندەکــە هەڵکەوتبــوو .ئاخــر بــە ڕۆژی ڕوونــاک نەدەبووایــە
دەزگاکــە بهێنمــەوە ماڵــێ.
ئێــوارە درەنــگ ،کاتــێ هەمــوو دراوســێکان چووبوونــەوە ماڵــی
خۆیــان ،ئــەو شــتە قورســەم لــە پشــتی خــۆم هەڵــدا و هەنــگاو
بــە هەنــگاو بــۆ ئەپارتمانەکــەی خۆمــان ســەر کەوتــم .ســەرچڵیم
کــرد .دەشترســام نەبــادا لــەو کاتــەدا یەک لــە دەرگاکان بکرێتەوە.
بــەاڵم کــەس هەســتی پــێ نەکــردم.
لــە ژووری خەوتنــدا ،دەزگاکــەم بەنەرمــی لەســەر پێخەفەکــەم
دانــا .کاتێکیــش لەدواییــدا ویســتم بێمــەوە ســەرخۆم ،بەختــم
یــاوەر نەبــوو .ئاخــر نەمدەتوانــی بجووڵێــم ،دەبووایــە یــەک
چارەکەســەعات بەپشــتکووڕی لەســەر چیچــکان بمێنمــەوە تــا
ئــازاری پشــتم نەمێنــێ.
هەمیشــە پشتئێشــەم هــەر هەبــووە .خــۆ ئەگــەر هەنــدێ
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جــار پتــر لــە جــاران لەپشــت مێــزی کۆمپیوتەرەکــەم بمێنمــەوە،
دواتــر بمــەوێ هەڵبســتمەوە ،یەکســەر هەســت بــە ئازارەکــەی
دەکەمــەوە .یەکــەم جــار دەبــێ هەندێــک بەپشــتکووڕی بــڕۆم ،تــا
وردەوردە پشــتم قیــت دەبێتــەوە.
لــەوێ ئامێرەکــەم خســتە نێــو دۆاڵبــی جلــەکان و هەوڵــم دا
لــە دەنگەدەنــگ دای ببڕێنــم ،بەتایبەتــی لــەو کاتانــەی کارم پــێ
دەکــرد ،تــا دەنگەکــەی نەگاتــە دەرەوە .کەچــی ئەمــە ســەری
نەگــرت .ئامێرەکــە دۆاڵبەکــەی دەهەژانــد ،دەیبــرد و دەیهێنــا و
دەنگەکەشــی لــە ژوورەکــەدا ســەدای دەدایــەوە.
کارەکــەش وا بەڕێــوە نەدەڕۆیشــت .ئاخــر ئامێرەکــە بــۆ ئــەوە
دروســت نەکرابــوو ،ئــەو تیــراژە زۆرەی ڕۆژنامــەی پــێ چــاپ
بکــرێ .دەزگاکــە بــۆ قوتابخانــەی دێهــات بــاش دەســتی دەدا ،کــە
هەفتانــە هــەر بیســت تــا ســی کاغــەزی پــێ چــاپ بکــرێ.
لــە کاتــی کارکردنیشــیدا ،هــەر کاغــەزی لەبــەر ددانەکانــی
دەمایــەوە ،مەرەکەبەکــەی دزەی دەکــرد و دەڕژا و ئــەو نــاوەی
پیــس دەکــرد .هەتــا شــتێکی نوێــم پــێ چــاپ دەکــرد ،ئــەو خــراپ
دەبــوو.
دەبــوو بەرگــەی ئــەو هەمــوو شــتەش بگــرم ،بــەاڵم بەرگــەی
ژاوەژاوەکەیــم پــێ نەدەگیــرا .ئاخــر دەنگێکی وای لــێ دەکەوتەوە،
خەڵــک پرســیاری وای بــۆ دروســت دەبــوو“ ،ئــەری ئــەو پیــاوە
خەریکــی چییــە؟”
ئاخــر تــا کــەی دەبــوو گەســکی کارەبــا یــان ڕادیــۆم پــێ
کردبــا ،تــا ڕێ لــە دەرچوونــی دەنگــی دەزگاکــە بــۆ دەرەوە
بگــرم؟ چەنــد ســەد الپەڕەیەکــم چــاپ کــردن ،ئینجــا ســەرێکی
دەرەوەم دا ،تــا بزانــم ئاخــۆ دراوســێکانم هیــچ ســەرنجی منیــان
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داوە .هەمــوو ڕۆژێ ،ســەرلەنوێ دەبووایــە لەپشــت پــەردەوە
خــۆم دابنووســێنم ،1ئاخــۆ کــەی پیاوەکــەی دراوســێم لــە ماڵەکەی
دەڕواتــە دەر ،یاخــود کــەی ژنــە درواســێکەی دیکــەم بــە خــۆی
و دوو منداڵەکانــی ســەردانی ڕۆژانــەی بــۆ الی دایکــی دەکا و
ئەپارتمانەکــەی جــێ دێڵــێ .هەرکاتێکیــش ئــەوان دەڕۆییشــتن،
خێــرا دەچوومــە الی دۆاڵبەکە و دەســتم بــە چاپکردن دەکردەوە،
بــۆ ئــەوەی بــە کارە دواخراوەکــەم ڕابگــەم.
ئێمــە بەئەنقەســت هاموشــۆی دراوســێکانمان نەدەکــرد ،بــەاڵم
خــۆ دەکــرێ دراوســێکان بیانپرســیبایە ئــەرێ گەلــۆ ژنــی ئــەو
کابرایــە چــی بەســەر هاتــووە“ ،ئــەرێ ئــەو پیــاوەی دراوســێمان
چــی دەکا ،ئــەو زۆر جــار هــەر بەتەنیــا لــە ماڵەوەیــە”.
بــە ڕۆژ پەردەکــەم دادەدایــەوە ،لێنەدەگــەڕام کــەس بزانــێ
ئاخــۆ مــن لــە ماڵــەوەم .هەندێــک جــار بــۆ مــاوەی یــەک-دوو ڕۆژ
دەرگام هــەر نەدەکــردەوە و نەدەچوومــە دەر.
هەرکاتێکیــش بمزانیبایــە کــە دراوســێکانم لــە مــاڵ دەر
چوونــە ،دەزگاکــەم بــە کارەبــا کار پــێ دەکــرد و شــەوانەش
بــە دەســت کارم دەکــرد .ئەوســا گڵۆپــی شــەوانەم هەڵدەکــرد
و تــا بەرەبەیانێکــی زوو کارم دەکــرد .پاشــان ئــەو ڕۆژنامــە
چاپکــراوەم دەدایــە کەســی پەیوەندیــدار و شــتێکی نوێــم لــێ وەر
دەگــرت.
گــەڕان بــەدوای کاغــەز و مەرەکەبــی نوێــش ،هــەر کارێکــی
دژوار بــوو .ئاخــر بــە هــۆی جەنگەکــەوە لــە هیــچ شــوێنێک
کاغــەزت دەســت نەدەکــەوت .مــەالکان دەســتیان بەســەر کاغــەز
 1خۆدانووســاندن :خۆحەشــاردان لەپشــت شــتێک بەنیــازی چاودێریکــردن
بەســەر کەســێکدا.
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و مەرەکەبــدا گرتبــوو .تــۆ هــەر پێــت دەکــرا لــە دوکانەکــەی
مزگەوتــێ و بــە قاییلنامــەی مــەالی گەڕەکەکــە و لەژێــر
سەرپەرشــتیی چەنــد پیاوێکــی ڕیشــداردا پەیدایــان بکــەی .لــەو
دوکانــەدا خەڵــک ســەودای بــە کەلوپەلــە پێویســتییەکانی وەک:
برنــج ،شــەکر ،چــاو ڕۆنیشــەوە دەکــرد.
منیــش بەدزییــەوە کاغــەز و مەرەکەبــم لــە بــازاڕی ڕەش
دەکــڕی ،لــەو شــوێنەی هەنــدێ جــار بــە دە قیمــەت لــە بــازاڕی
ئاســاییدا دەســتت دەکــەوت.
کارەکــەم لــە دوو مانگــی ســەرەتادا لەگــەڵ پیرە ستێنســلەکەدا
بــاش ڕۆیشــت ،توانیــم ڕۆژنامۆکەکــەم 1لــە کاتــی خۆیــدا دەر
بچوێنــم .بــەاڵم وردەوردە تــرس کەوتــە دڵــم .خــراپ دەنووســتم.
کاتێــک دەڕازام خەونــی ناخۆشــم دەبینیــن ،کــە بێداریــش
دەبوومــەوە ،ژانەســەر بــەری نــەدەدام.
ئێمــە لــە دژی مــەالکان ســەرمان بــە دیــواری ڕەقــدا دەدا،
هــەر بــۆ ئــەوەی ئــەوان بزانــن ،کــە ماویــن و لێشــیان ناترســین.
لــێ گەلــۆ ،مــن دەترســام ،ترســەکەش لەبــەر ئــەوە نەبــوو ،ئــەوان
بێــن و بمکــوژن ،بەڵکــو لــەوە دەترســام بمگــرن و تێکوپێکــم
بشــکێنن ،بمڕووخێنــن .ئاخــر ئامــادە بــوون بــۆ کەوتنەســەرچۆک،
زۆر دژوار بــوو.
ڕاستی ئەوەی بۆ دەر خستم ،کە بەرگریەکەمان دادی نەدا.
چیدی بڕوام بەو شــتەی دەمکرد ،نەما .ئەمەش دەیترســاندم.
لەگــەڵ ئەوەشــدا لەســەر کارەکــەم بــەردەوام بــووم .بــەاڵم
 1خوێنــەری بەڕێــز ،نووســەر بــە شــێوەی بچووکردنــەوە نووســیویەتی،
هــەر بــۆ زانیاریشــت ،لــە زمانــی هۆڵەندیــدا ئــەو دوو پێتــە پاشــگرە  jeئامرازی
گچکەکردنــەوە و خۆشویســتنە ،زۆریــش بــەکار دێ.
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ڕاســتیی شــتەکان لــەوە بێبەزەیــی تــر بــوو ،لــەوەی دام نابــوو.
هەرکاتێکیــش لــە دەرگــەی ماڵــەوە دەر دەچــووم ،لــە دڵــی
خۆمــەوە دەمخواســت ،جارێکــی دیکــە نەگەڕێمــەوە ،ســەر بــەو
ماڵەمــدا نەکەمــەوە .ئەوەشــم بــە هێنــد هەڵنەدەگــرت ،گــەر هاتبــا
و بــە ترومبێلەکــەم ڕووداوێکــم لــێ قەومابــا و بــە هۆیــەوە
کەوتبامایــە نەخۆشــخانە ،چیــم دەکــرد.
هەمــوو هەوڵێکــی خــۆم بــەکار هێنــا ،ڕۆژنامۆکەکــەم ئامــادە
کــرد ،هەمــوو جارێکیــش لــە کاتــی خــۆی ڕادەســتم دەکــرد.
بــەاڵم ئێوارەیەکیــان وەســتام ،هــەر وەک وەســتانی دەزگای
ستێنســلەکە ،لــە کار وەســتام .هیچــی دیکــەم پــێ نەکــرا.
کێشــەکەم لەگــەڵ سەرپەرشــتیارەکەمدا بــاس کــرد .ئەویــش لێــی
تێنەگەیشــت .مــن وا هەســتم کــرد ،وا ســەیری مــن دەکا ،لەبــەر
ئــەوەی ئێســتا ڕەوشــەکە دژوارتــر بــووە ،بۆیــە لەوانەیــە مــن
هەوڵــی ڕزگارکردنــی خــۆم بــدەم.
منیــش پێــم ڕاگەیانــد ،ئــەو شــێوازە بەرگرییەمان داد نادا ،ئێمە
دەبووایــە بــەوە قاییــل بیــن ،کــە لەبەرانبــەر مەالکانــدا دۆڕاویــن.
باشــتر وا بــوو ئێمــە هێــز و توانامــان بــۆ داهاتــوو هەڵگرتبــا.
مــن هــەر بەخــۆم نموونەیەکــی بــاش بــووم .بــڕوام بــە حیــزب
هەبــوو ،ئامــادەش بــووم خۆمــی لەپێنــاودا بەخــت بکــەم .بــەاڵم
خــۆ ئــەوە دادی نــەدەدا.
ئەویــش ڕاوێژەکــەی منــی لەگــەڵ خــۆی بــۆ الی کۆمیتــەی
ناوەنــدی حیــزب بــرد.
دوای هەفتەیــەک گوێــم لــە شــتە چاوەڕواننەکراوەکــە بــوو.
کۆمیتەکــە لەگــەڵ مــن هاوهەڵوێســت نەبــوو .خــۆ ئەگــەر مــن
٣٩٣
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نەمویســتبا چیــدی کار بکــەم ،دەکــرا بوەســتم ،ئەوســا دەبوومــە
ئەندامێکــی نــاکارا ،چیــدی پەیوەندیــم لەگــەڵ حیزبەکــە نەدەمــا.
هیــچ پەیوەنــدی نەدەمــا؟ نەخێــر ،منیــش ئەمــەم نەدەویســت،
ئاخــر نەمدەتوانــی ژیانێکــی ســەالمەت هەڵبژێــرم ،لــە کاتێکــدا
هاوڕێکانــم هێشــتا هــەر دژی مــەالکان دەجەنــگان .ئاخــر چــۆن
شــەوان مــن لەگــەڵ ژن و منداڵەکــەم لەســەر خوانــی ئێــواران
دانیشــتبام ،لــە کاتێکــدا مەالیــەک لەســەر تەلەڤزیــۆن بیشــیڕاندبا،
“پۆلیــس دوادوژمنــی خــودای گــرت .لــە حەشــارگەی خۆیانــدا
ستێنســلێک و”....
کاتەکــە بــۆ ئــەوە وەدرەنــگ کەوتبــوو کــە وەک هاواڵتییەكــی
ئاســایی بژیابــام .هاوڕێکانــم لەســەر هــەق بــوون ،ئێمــە دەبووایــە
بــە مــەالکان بڵێیــن نەخێــر ،کــە گەلیــان ناچــار دەکــرد بکەوێتــە
ســەر ئەژنــۆ .تەنانــەت خــۆ ئەگــەر کەســیش دەنگــی نەبیســتباین،
پاشــتر هــەر دەیانبیســت.
هەنووکــە مــن دەســتبەرداری بیرۆکەکــەم بــووم ،هەســتم کــرد
باشــترم .دیســان دەســتبەکار بوومەوە.
مانــگ و نیوێــک دواتــر ،کاتێــک مــن بــۆ ئەوەنــدە جــارە ،دەچوومــە
شــوێنی وادەدیاریکراوەکەمــان بــۆ ئــەوەی ڕۆژنامۆکــە
چاپکراوەکــەی ڕادەســت بکــەم ،ئــەو لــەوێ ئامــادە نەبــوو .ئــەو
دەبووایــە لەپــاڵ دەزگای تەلەفۆنەکــە لەپشــت بازاڕەکــەی تــاران
وەســتابا ،لــەو شــوێنەی ،دوکانــدارەکان ترومبێلەکانیــان بــار
دەکــرد و باریــان دادەبەزانــد.
هەرکاتــێ مــن ئــەوم لــەوێ بدیبایــە ،ترومبێلەکــەم لــە جێــی
بارهەڵگرێــک ڕادەگــرت .پاشــان لــە ترومبێلەکــەم دادەبەزیــم،
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کارێکــی وام دەکــرد هــەر وەک ئــەوەی دوکانــدار بــم و دەرگای
جانتــاکان بکەمــەوە .ئەویــش بــە عارەبانەیەک دەهــات و دەرزەنی
شــتەکانی دەبــرد.
ئێســتاش ئــەو لــەوێ نەوەســتاوە .مــن خولێکــم لــێ داوە،
چاوێکــم لــە شــوێنی وەســتانی ترومبێلــەکان کــرد ،نەخێــر ،هــەر
بەڕاســتی ئــەو لەوێــش نەبــوو.
خــۆ هــەر دوێنــێ بــوو ،هەمــوو شــت وەک خــۆی بــوو .وشــەی
ســەالم لەســەر دیــواری قوتابخانەکــە بــوو .خــۆ ئەگــەر شــتێک
قەومابایــە ،دەبووایــە دوێنــێ دوای نیــوەڕۆ ڕووی دابووبایــە.
هێشــتاش ڕەوشــەکە نەبووبــووە هــۆکاری تۆقیــن ،مــن
دەبووایــە یــەک ســەعات دواتــر ،ســەرلەنوێ ســەردانی شــوێنەکە
بکەمــەوە .ئەوســا ئەگــەر هــەر نەهاتبایــە ،دیــارە شــتێک لەئــاردا
بــوو.
مــن ترومبێلەکــەم ڕاگــرت و چوومــە چایخانەکــە لێی دانیشــتم.
کات دەکشــا .لــەوێ دەر چــووم ،پیاســەیەکم لــەالی پارکەکــە
کــرد ،بــەاڵم نەمتوانــی لــە چارەکەســەعاتێک پتــر بمێنمــەوە.
ئیــدی ســەرم بــە بــازاڕە جەنجاڵەکــەدا کــرد ،هەوڵــم دا خــۆم بــە
بینینــی جامخانــەی زێڕینگرەکانــەوە خەریــک بکــەم ،بــەاڵم میلــی
کاتژمێرەکــەم نەیدەویســت هــەر لــە جێــی خــۆی بجووڵــێ .چوومە
چایخانەیەکــی دیکــە و دانیشــتم ،دیســان یــەک-دوو پیاڵــە چــام
خواردنــەوە و ڕۆژنامــە کۆنــەکان ،کــە لــەوێ لەســەر مێزەکــە
کەوتبــوون ،خوێندنــەوە.
لە کۆتاییدا کاتەکەی هات ،چایخانەکەم جێ هێشــت ،ســواری
ترومبێلەکــەم بوومــەوە ،بــە بــەردەم دەزگای تەلەفۆنەکــەدا ڕەت
بــووم ،ســەیرم کــرد ئاخــۆ ئــەو لــەوێ وەســتاوە یــان نــا .نەخێــر،
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دیســان لــەوێ نەبــوو .هەندێــک دوورتــر لێــم خــوڕی ،گەڕامــەوە
بــۆ ئــەوەی شــوێنەکە بــۆ دووەمیــن کــەڕەت چــاو لــێ بکەمــەوە.
کــەس لــەوێ نەبــوو.
ئیــدی دەبووایــە دەســتبەجێ شــوێنەکە جــێ بێڵــم و ڕوو
بکەمــە ئــەو شــوێنەی کــە وادەدیــداری ناچاریمــان لــێ دانابــوو.
خــۆ ئەگــەر نەگیرابــێ ،هــەر دەبــێ لــەوێ بــێ.
ترومبێلەکــەم لێخــوڕی ،لەشــار دەر چــووم ،بــەرەو
قاوەڵتیخانەیــەک .لــەوێ دەبووایــە لەپشــت جامەکــە دانیشــتبێ.
ئەگــەر هــەر بمبینــێ ،دێتــە دەر و لەگەڵــم ســواری ترومبێلەکــە
دەبــێ .ئیــدی بەهێواشــی بــە بــەردەم قاوەڵتیخانەکــەدا دەڕۆم.
کــەس لەپشــت جامــی پەنجەرەکــەوە دیــار نییــە .مــن ڕۆیشــتم،
زیاتــرم لێخــوڕی ،جارێکــی دیکــە گەڕامــەوە و ســەیرم کــردەوە.
تــرس؟ لــەو کاتــەدا تــرس نەبــوو .بــەاڵم هەســتێکی ســەیرم ال
پەیــدا بــوو ،هەســتێکی تێکــەڵ ،هەســتی کەســێک کــە هەســت بــە
قورســایییەكی زۆری ســەر پشــتی بــکا .قورســایییەکە ال کــەوت،
بــەاڵم هێشــتا پشــتی ئــەو ڕاســت نەدەبــووەوە.
مــن ترســام ،بــەاڵم هێشــتا ترســەکە هیــی ئــەوە نەبــوو تــەواو
باڵکێــش بــێ ،شــتێک هەبــوو لــە جێــی خۆیــدا نەبــوو .یــان دەبــێ
پۆلیــس بەدوایــدا گەڕابــێ یاخــود کەوتبێتــە بەردەســت و گیرابــێ.
ئەدی ئێستا؟
دەمودەســت لــەوێ دەر چــووم ،چونکــە ئەگــەر پۆلیــس یەکــێ
بگــرێ ،ئــەوا دەیبەنــە ژووری ئەشــکەنجەدان ،ئەوەنــدە لێــی
دەدەن ،ئــازار و ئەشــکەنجەی دەدەن تــا نــاوی ئــەو کەســانەی
دەیانناســێ لــە دەمــی دەر دێنــن.
لــێ هێشــتا تروســکایییەک لــە هیــوا مابــۆوە .مــن دەبووایــە
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تــا بەیانــی چــاوەڕێ بــم ،ئەوســا بــۆ دواوادەدیــدار بچمــە الی
هاوڕێیەکــی دیکــە ،لەوێــش ئافرەتێــک کــە نەمدەناســی ،دێــت و
جارێکــی دیکــە پەیوەندییەکانــم لەگــەڵ کەســی پەیوەندیــدار گــرێ
دەداتــەوە.
هــەر بــۆ خۆپارێــزی ،دەبووایــە شــەوەکەی نەگەڕێمــەوە
ماڵــەوە .ترومبێلەکــەم لــە گەراجێــک ڕاگــرت و شــەوەکەی خــۆم
بــە هوتێلکــدا کــرد .خــۆ ئەگــەر بــۆ بەیانییەکــەی ئــەو کەســە
پەیوەندیــدارە نەیــەت ،واتــای ئــەوە دەگەیەنــێ کۆتاییــی ڕێگاکەیــە.
وادەدیدارەکــەش لــە ناوجەرگــەی شــار لــەالی قوتابخانەیەکــی
باخچــەی ســاوایاندا بــوو ،لــە ســەعات یــازدە و نیــودا ،دەبووایــە
ترومبێلێــک لــە بــەردەم دەرگاکــە بوەســتێ ،ژنێکیــش لەپشــت
ســووکانەکەدا دانیشــتبێ ڕۆژنامەیەکــی بــە دەســتەوە بــێ
بیخوێنیتــەوە .ئەگــەر مــن ئــەو جــۆرە ترومبێلــەم ببینیبایــە،
دەبووایــە ترومبێلەکــەی خــۆم هەندێــک لــە دووری ئــەوەوە
ڕابگــرم ،ئەوســا هەندێــک بــە پــێ بگەڕێمــەوە ،ئیــدی هــەر وەک
دایبابەکانــی دیکــە لەســەر شۆســتەکە بوەســتم ،تــا ئــەو کاتــەی
دەرگای باخچــەی ســاوایان دەکرێتــەوە و منداڵەکانــی خۆیــان
دەبەنــەوە .مــن دەبووایــە هــەر لــەوێ بمێنمــەوە و ئــەم پرســیارە
بکــەم“ ،ئــەرێ خانــم هــەر بەڕێکــەوت تــۆش چاوەڕێــی یەکێــک
دەکــەی؟”
خــۆ ئەگــەر ژنەکــە وا وەاڵمــی دایــەوە“ ،بەڵــێ ،منیــش هــەر
بەڕێکــەوت چاوەڕێــی یەکێــک دەکــەم ”.ئیــدی دەبــوو لەگــەڵ ئــەو
ســوار ببــم و ئەویــش ســویچی لــە ترومبێلەکــەی بــا دەدا و لێــی
دەخــوڕی.
مــن بــەرەو الی قوتابخانەکــە لێــم خــوڕی .یــەک-دوو
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ترومبێــل لــەوێ ڕاگیرابــوون ،لــە یەکێکیانــدا ژنێــک لەپشــت
ســووکانەکەدا دانیشــتبوو ،بــەاڵم ڕۆژنامــەی نەدەخوێنــدەوە.
منیــش ترومبێلەکــەم هەنــدێ لــە دوور ڕاگــرت و بــە پــێ بــەرەو
الی قوتابخانەکــە ڕۆیشــتم ،تــا گەیشــتمە ئــەو جێیــەی کــە
دایبابــەکان چاوەڕێــی منداڵەکانیــان دەکــرد .ئــەو ژنــەی نێــو
ترومبێلەکــە زیاتــر لــە دایکێــک و کابانــی ماڵــەوە دەچــوو لــەوەی
بــە سیاســەتەوە خەریــک بــێ .پێــم وا بــوو ئەمەیــان ژنەکــە نەبــوو.
یــان تــۆ بڵێــی ئــەو بــێ؟ لەوانەیــە ئــەوکات ڕۆژنامەکــە دەر
بێنــێ ،کاتــێ هەمــووان دەڕۆن .دەرگای قوتابخانەکــە کرایــەوە
و دایبابەکانیــش وەژوور کەوتــن .مــن حەپەســام ،ئاخــر بینیــم
خانمەکــە لــە ترومبێلەکــە هاتــە خــوار و وەک هەمــوو دایبابێــک
چــووە نێــو قوتابخانەکــە .پێنــج خولــەک دواتــر ،هیــچ ترومبێلێــک
لــەو نــاوە نەمــا.
هێشــتاش پێنــج خولەکێک چاوەڕێ بــووم ،ئیبجا دەرگەوانەکە
دەرگە ئاسنینەکەی قوتابخانەکەی داخستەوە.
مــن نەمدەویســت بــڕوا بکــەم ،بــەاڵم خــۆ کار لــە کار ترازابوو.
مــەالکان توانییــان لــە قوللەی قافمان هەڵکێشــن.
منیش لە کۆتاییی ڕێگاکە وەستام.
لێرەوە نەمدەزانی هەنگاوی دیکەم چۆن دەبێ.
تــۆ بڵێــی کەوتبمــە داوەوە؟ تــۆ بڵێــی پۆلیســەکان منیــان
خســتبێتە ژێــر چاودێرییــەوە؟ ئایــا ئــەوان بــەدوای منــدا هاتــوون
تــا ئەوانــی دیکــەش بــە هــۆی منــەوە بگــرن؟
خــۆ ئەگــەر مــن کەوتبمــە داوەکــە یــان نــا ،دەبووایــە شــتێک
بکــەم ،ســەرەتا دەبووایــە زۆر بەخێرایــی ئــەو شــتەی لەنــاو
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ســندوقدا دام نــاوە ،لێــی دەربــاز بــم .پاشــان بزانــم ئاخــۆ چــی
بکــەم.
خێــرا خــۆم گەیانــدە الی ترومبێلەکــە و تیــژ لێــم خــوڕی.
شــتێکی ســەیر بــوو .هەرچەنــدە ئەگــەری ئــەوە هەبــوو پۆلیــس
بەدوامــەوە بــێ ،بــەاڵم لەپڕێــک ترســەکەم ڕەویــەوە .مــن هــەر
دەبووایــە بیــر لــە ناواخنــی ســندوقی ترومبێلەکــەم بکەمــەوە،
ئاخــۆ چــۆن لەدەســتیان قوتــار بــم.
پاشــان دەبووایــە دەزگای ستێنســلەکەش لــە ماڵەکــەم دەر
بهێنــم و دووری بخەمــەوە .ســەیری ئاوێنەکــەم کــرد ،ئاخــۆ هیــچ
ترومبێلێکــم بەدواوەیــە یــان نــا ،بــە چەنــد شــەقامی الوەکیــدا
ڕۆیشــتم و گەڕامــەوە ،بــۆ ئــەوەی چاودێریــی ئــەوە بکــەم،
ئاخــۆ هیــچ ترومبێلێــک شــوێنم هەڵناگــرێ .کــەس بەدوامــەوە
نەبــوو .ئیــدی چوومــە ســەر ڕێــگای خێــرا ،بەوپــەڕی خێرایییــەوە
ڕاستەوڕاســت لێــم خــوڕی .ئەوســا هــەر لــە گۆتــرە الدانەڕێیەکــم
گرتــە بــەر ،تــا کۆتایییەکــەی ڕۆیشــتم .نەخێــر هیــچ ترومبێلێکــم
بــەدواوە نەبــوو .دەمتوانــی بەســەالمەتی ڕۆژنامــەکان لەکــۆڵ
خــۆم بکەمــەوە ،بــەاڵم چــۆن؟ بیانهاوێژمــە نێــو کۆنتینەرێــک؟
خــۆ ئــەوەم پــێ نەدەکــرا .ئــەوەی مــن بــە دژاورییــەوە کارم بــۆ
دەکــرد ،نەدەبووایــە فــڕێ بدرابایــە نێــو زبڵدانێــک.
لــەوێ لەســەر ڕێــگام ،پردێکــم بینی .ڕووبارێک لــەوێ هەبوو،
شــوێنێکی زۆر جــوان بــۆ ڕۆژنامەکــە .لەبــن پردەکــەدا ڕام گــرت
و وەســتام تــا چــۆڵ بــێ .ئینجــا ســندوقەکەم هەڵدایــەوە ،دەرزەنــی
بارســتەی ڕۆژنامەکــەم گــرت و فڕێــم دایــە نێــو ڕووبارەکــە.
ماوەیــەک وەســتام ســەیری بارســتەی کاغەزەکانــم کــرد.
ئــەوان بەهێواشــی ســەرئاو دەکەوتــن .تــۆ بڵێــی ڕووبارەکــە
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بــەرەو کوێیــان ببــا؟ بــەرەو دەریاچەیەکــی گــەورە لــەالی شــارە
پیرۆزەکــەی قــوم.
کات وەک زێــڕ بەنــرخ بــوو .ڕاســتەوخۆ گەڕامــەوە ماڵــەوە .خــۆ
ئەگــەر دوێنــێ سەرپەرشــتیارەکەم گیرابــێ ،ئــەوا کاتێکــی وام لــە
بەردەســتدا نەمــاوە .تەنیــا پاڵەوانــە مەزنــەکان دەتوانــن یەک-دوو
ڕۆژ لــە ژووری ئەشــکەنجەدانی مــەالکان خۆیــان بگــرن و هیــچ
نەدرکێنــن .هەندێکیــان هــەر لــە ژووری ئەشــکەنجەداندا ســەر
دەنێنــەوە ،چونکــە ئــەوان نەیانویســتووە هیــچ ناوێــک بهێنــن.
شــتەکە ڕوون و ئاشــکرا بــوو :خــۆت کــۆ بکــەرەوە و بــۆی
دەر بچــۆ.
یەکــەم جــار دەبووایــە دەزگای ستێنســلەکە لەکــۆڵ بکەمــەوە،
ئینجــا ترومبێلەکە.
لــە دەوروبــەری ماڵەکەمــدا هیــچ شــتێکی گومانلێکــراو بــەدی
نەدەکــرا .هیــچ ترومبێلێکــی نامــۆ لــەوێ نەبــوو.
ترومبێلەکــەم ڕاگــرت ،کەمێــک لــە دەرگا وەســتام ،پاشــان
بەپەلــە خــۆم بــە ژووردا کــرد .ئاخــر ئــەوەش زۆر ســەخت بــوو،
کــە دەســتبەرداری دەزگای چاپکردنەکــە ببــم .هەمــوو بەڵگەنامــە
و باقیــی کەلوپەلەکانــم خســتنە تەلیســێکەوە و بردمنــە نێــو
ترومبێلەکــە .ســندوقی ترومبێلەکــەم بەکراوەیــی هێشــتەوە و
وەســەر نهۆمــی ماڵەکــەم کەوتمــەوە.
دەرگای دۆاڵبەکــەم کــردەوە ،ئامێرەکــەم ڕاکێشــایە دەر،
پەتۆیەکــم تێــوەر گــرت بــۆ ســەر پێخەکــەم الر کــردەوە.
خــۆ ئەگــەر لەســەر پێخەفەکەمــەوە بیخەمــە ســەر پشــتم ،ئــەوا
٤٠٠

خەتی بزماری
لــە کۆتاییــدا لەبنــی هەڵنەدەســتامەوە .دەترســام نــەوەک کــووڕ
ببمــەوە و پشتئێشەشــم تــووش بێتــەوە و لەبــەر ئازارەکــەی لــە
جووڵــە بکــەوم .دەبــوو چارەیــەک بدۆزمــەوە.
ئینجــا مێزەکــەم گواســتەوە نزیــک پێخەفەکــە ،چوومــە ســەر
پێخەفەکــە وەســتام و ئامێرەکــەم خســتە ســەر مێزەکــە .ئێســتا
دەبــێ بتوانــم هەڵــی بگــرم.
بەڵــێ ،لــە شــوێنێک خوێندبوومــەوە کــە دایکێکــی فەرەنســی،
کاتێــک منداڵەکــەی کەوتبــووە ژێــر تایــەی ترومبێلێــک ،ترومبێلــە
بارهەڵگرەکــەی بــەرز کردبــووەوە تــا منداڵەکــەی لەبــن تایــەدا
بێتــە دەر .منیــش خــۆم شــۆڕ کــردەوە و ئامێرەکــەم خســتە ســەر
پشــتم .بەزەحمەتییەکــەوە لــە دەرگاکــە دەر چــوم ،پاشــان بــۆ
ســەر پەیــژەکان .ئەوەشــم هیــچ بــەالوە گرنــگ نەبــوو ئاخــۆ کــەس
دەمبینــێ یــان نــا .دەســتێکم لــە ئامێرەکــە گرتبــوو دەســتێکیش لــە
پاڵپشــتی پەیــژەکان ،ئیــدی بەهێواشــی لــە پەیــژەکان هاتمــە خــوار.
قاپیــی یەکــێ لــە ئەپارتمانــەکان کرایــەوە .دەنگــی پێــی پیاوانەم
بیســت .جێــی تــرس نەبوو.
“ئەرێ دراوسێکەم ئەوە خەریکی چیت؟”
“وەک دەیبینــی ،هەڵگرتــن ”.منیــش بەحەوســەڵەوە وام پــێ
گــوت.
“ئەم شتە چییە؟”
“ئــاخ ،بەیارمەتیــت ،دەکــرێ یارمەتیــم بــدەی .دەنــا دواتــر مــن
ناتوانــم بــڕۆم”.
من لەسەر پەیژەیەک وەستام و ئامێرەکەم دانا.
“خــۆ دەکــرا بانگــم بکــەی تــا یارمەتیــت بــدەم ”.پیاوەکــە وای
پــێ گوتمــەوە.
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“نەمدەویســت ســەخڵەتت بکــەم ،هەروەهــا نەشــمدەزانی ئاخــۆ
لــە ماڵــەوەی یــان نــا”.
ئیدی بەیەکەوە ئامێرەکەمان هەڵگرت و هێنامانە خوار.
“پەککــو چەنــد قورســە ”،وای دەردەدڵ کــرد“ .ئــەرێ بــۆ
خاتــری خــوا ئــەو شــتە قورســە چییــە؟”
“شــتی بێکەڵــک ،هەمــووی هــەر بێکەڵــک ”.هەوڵــم دا بــە
شــێوەیەکی ئاســایییانە وای پــێ بڵێــم“ .دوو شــتن ”...مــن وا
لەســەر قســەکەم ڕۆیشــتم“ .نازانــم چیــت پــێ بڵێــم ،ئــارەزوو،
چاککردنــەوە ،دەزگای کۆنینــە .خــۆ تــۆ ئێســتا زانیــت چییــە .ژیــان
زۆر ســەخت بــووە ،هــەر دەبــێ شــتێک پەیــدا بکــەی .بــەاڵم لــەو
ئەپارتمانــەدا ،جێگــە تەنگــە ،خۆشــت دەزانــی مەبەســتم چییــە...
ســوپاس بــۆ یارمەتییەکــەت .ئەمــە ســندوقی ترومبێلەکەمــە دام
نەخســتووە .دیســان ،زۆر ســوپاس”.
ئیــدی ئێمــە ئامێرەکەمــان لــە ســندوقەکەدا دانــا .دراوســێکەم
گەڕایــەوە ســەر و منیــش ســندوقەکەم دادایــەوە ،تێــم تەقانــد و
ڕۆیشــتم.

٤٠٢

دارێکی کریسمس لە ڕۆژژمێری
ئەکبەردا
ساقۆکەی من ببە ،لەپشت شاخەکان سەرمایە.
کاتێــک بــە یارمەتیــی دراوســێکەم دەزگای ستێنســلەکەم خســتە
پشــتی ترومبێلەکــەم و لــە ماڵەکەمــم دوور خســتەوە ،لە نووســین
وەســتام .هاتمــە دەر و چوومــە مەیدانــی گەڕەکەکەمــان .لــەوێ
ئــەوەم بــۆ هــات کــە دوادیســێمبەرە ،دوادیســێمبەری ســەدەکە.
جووتیارێکــم بینــی لــە مەیدانەکــەدا داری کریسمســەکان
لەســەریەک دادەنێ و منداڵەکانیش بە مۆڵەتی دایکەکانیان بۆیان
هەبــوو هەڵبژێــرن .دوکانــەکان جامخانەکانیــان ڕازاندبــووەوە .لــە
ســەرەتادا هــەر ئــەوەم بــەدی کــرد .ئەمســاڵ کریسمســەکەی بــۆ
مــن ،بــۆ ئێمــە لــە ســاڵەکانی دیکــە جیاوازتــر بــوو .وەک ئــەوە
وا بــوو ،یەکەمیــن کریســمس بــێ لــە هۆڵەنــدادا بەســەرم بردبــێ.
ئــەرێ بۆچــی ئــەو ئاهەنگــە ،ســااڵنی ڕابــردووی بــەم جــۆرە بیــر
هێنامــەوە؟
منیــش دارێکــم کــڕی ،نەمامێکــی ڕەنگســەوزی کاڵــم کــڕی .بــە
شــێوەیەکی ئاســایی ،ژنەکــەم ئــەو کاروبارانــەی ڕێــک دەخســت.
٤٠٣

قادر عەبدولاڵ
ئــەرێ چــۆن بــوو ،کــە مــن نــەوەک هــەر بەتەنیــا کریسمســم بینــی،
بەڵکــو هــەر بــەو بۆنەیــەوە دارێکیشــم کــڕی؟
کاتێکیــش دارەکــەم هێناوە ماڵێ ،ژنەکەم بەسەرســووڕمانەوە
بانگی کرد“ ،ســەیرکە ،ئیســماعیل دارێکی کریسمســی کڕیوە”.
تۆ بڵێی ئەمە ڕێکەوت بووبێ؟
لەوانەیــە وا بــێ ،چونکــە لــە کۆتایییەکانــی ڕۆژژمێرەکــە
بــووم و ئیــدی لێبوونــەوەش بــۆ مــن ئۆخژنێــک بــوو .هەنووکــە
کتێبەکــەی ئاغــا ئەکبــەر خەریکــە شــێوەی خــۆی بــە زمانــی
هۆڵەنــدی وەر دەگــرێ ،منیــش دەمویســت دارێکــی کریسمســم
هەبــێ .دارێکــی ڕازاوە بــە تیشــکی ڕەنگیــن ،کــە بــە هەنــدێ
شــتۆکەی وەک :فریشــتۆکە ،دڵۆکــە و یــەک-دوو زەنگوڵۆکــەش
ڕازابێتــەوە.
لــە هەفتەکانــی ڕابــردوودا ،ئەوەنــدە مانــدوو بــووم ،پێویســتم
بــەوە هەبــوو بــۆی دەر بچــم .ســااڵنی پێشــوو ،بــە شــێوەیەکی
ئاســایییانە دەســتمان دەدایــە هەگبەکانمــان یەکســەر بــۆ ئاڵمــان،
بەلژیــک ،ئینگلســتان یــان ســوێد تێمــان تەقانــد و دەچووینــە
ســەردانی ناســیاوەکانمان .ئەمســاڵ ویســتم هــەر لــە هۆڵەنــدا
بمێنمــەوە .بــۆ گــەڕان بــەدوای هاوینەهەوارێــک لــە پشــووی
هاوینــدا ،ســەرمان بــە زۆر نووســینگەی گەشــتیاریدا گێــرا ،بــەاڵم
لــە هەمــوو شــوێنێک مــرۆ هەســتی بــە شــتێکی هەنــدێ نامــۆ
دەکــرد .ئــەدی ئێســتا؟
جــاران لــە ســەردەمی زانکــۆ ،لــە کاتــی خوێندنــی ڕشــتەی
سروشتناســیمدا ،زۆر کتێبــی بیرکاریــم دەخوێندنــەوە .بەگوێرەی
ئامــارەکان ،هەمیشــە خانوویەکــی چــۆڵ لەنێــو ئــەو هەمــوو
٤٠٤

خەتی بزماری
خانــووە گیراوانــە هــەر دەبــێ هەبــێ.
بەڵــێ ،خــۆ خانوویەکــی لــەو جۆرەشــمان دۆزییــەوە .یەکێــک
گرێبەســتی خانــووی هاوینەهەوارەکــەی هەڵوەشــاندبووەوە.
خانووەکــە هــەم گــران و هــەم گــەورەش بــوو .خۆشــبەختانە
ژنەکــەم ئــەو جــۆرە گرفتانــەی بــاش چارەســەر دەکــردن.
دەمودەســت زەنگــی بــۆ دەستەخوشــکەکەی لێــدا ،کــە ئەویــش
حــەزی نەدەکــرد لــە مــاڵ بمێنێتــەوە ،لــە کاتــی پشــووی ســەری
ســاڵدا ،دەیویســت بچێتــە شــوێنێک .ئیــدی هەمــوو شــتێک ڕێــک
خــرا.
کاتێکیــش ئێمــە بــۆ ئــەوێ ڕۆیشــتین ،ڕۆژژمێــری باوکــم
لەگــەڵ خــۆم بــرد ،بــەو هیوایــەی بتوانــم باقیــی چیرۆکەکــەی
بنووســم.
هەوارەکەمــان لــە فریزالنــد بــوو ،لــەوێ لــە شــوێنێک لەنێــوان
دراختــن 1و لیواردنــدا 2بــوو .کاتێکیــش گەیشــتینە ئــەوێ،
تەمومژێکــی چــڕ پەیدابــوو ،بــە شــێوەیەک هیچمــان نەدەبینــی،
نەمانتوانــی دەوروبــەری هەوارەکەشــمان ببینیــن .هەمــوو دوای
نیــوەڕۆ و ئێوارەکەشــی تەنیــا چیمەنــی سیســمان بینــی.
منیــش بیرۆکەیەکــی بــاش بــوو بەالمــەوە کــە ســەری ســاڵی
نــوێ لەگــەڵ دەستەخوشــکی ژنەکــەم بەســەر بــەرم .ئیــدی هــەر
زوو تامــی ئاهەنگــی لــێ هــات .دەســتمان بــە ڕازاندنــەوەی
خانووەکــە کــرد .پێویســت نەبــوو داری کریســمس لەگــەڵ خۆمان
بەریــن ،چونکــە پێشــتر دارێکــی وای لــێ هەبــوو .هەرکاتێکیــش
مشــووری بازارکردنــم خواردبــا ،ژنــەکان یارمەتییــان دەدام،
1 Drachten
2 Leeuwarden

٤٠٥

قادر عەبدولاڵ
دواتــر شــتی دیکــە پێویســت نەبــوو .بــەم جــۆرە دەکــرا چەنــد
ڕۆژێــک بۆخــۆم کار بکــەم .منیــش دەمویســت بــەر لــەوەی ســەدە
نوێیەکــە دابــێ ،لــە تەواوکردنــی کتێبەکــە ببمــەوە.
ژنەکەم بانگی کردم“ ،ئەرێ لەکوێ بووی؟”
“لێرە ،لەسەرەوە”.
“دێیت لەگەڵ ئێمە قاوەیەک بخۆیتەوە؟”
منیش دابەزیمە خوار.
مــن گوتــم“ ،لەســەرەوە ،لەپشــت پەنجەرەکــەوە کەمێــک
ســەیری دەرێــم کــرد .ئــەم خانــووە لەنێــو هەوردایــە .خــۆ بــەدەر
لــە تــەم هیچــی دی نابینــی ،هیچــی دیکــە نابینــی .پێــم وا بــێ
پێویســت نــاکا لێــرە بمێنینــەوە ،تــا تەمومژەکــە دەڕەوێتــەوە.
ئــەرێ پــاش کەمێکــی دیکــە چــی بکەیــن؟”
“هێشــتا نازانیــن چــی بکەیــن ”.ژنەکــەم وا وەاڵمــی دامــەوە.
“خــۆ ئەگــەر جانتاکانمــان پێچایــەوە ،لەوانەیــە لەگــەڵ منداڵــەکان
ســەرێکی شــارەکە بدەیــن ،تــۆش لەگەڵمــان دێــی ،یــان”...
“نەخێــر ،مــن لێــرە دەمێنمــەوە .لــە ڕێبەریــی ئــەم هــەوارەدا
نووســراوە ،دوای ڕۆیشــتنی پێنــج تــا شــەش کیلۆمەتــر بــە پــێ،
چایخانــەی گونــدی لێیــە .پێــم باشــترە ســەرێکی ئــەوێ بــدەم”.
ئەوانیش بڕیاریان دا بە پاس بچنە شاری لێیواردن.
پێــاوی تایبــەت بــە ڕۆیشــتنی دوورمــەودام کــردە پێــم ،دەســتم
دایــە دەفتەرەکــە و بــەرەو چایخانــەی گوندەکــە کەوتمــە ڕێ.
هەرچەنــدە بــەو ڕێگایــەدا ڕۆیشــتم ،کــە لــە ڕێبەرنامەکــەدا
هاتبــوو ،کەچــی گەیشــتمە ســەر ڕووبارێــک ،یــان تــۆ بڵێــی
دەریاچەیــەک بووبــێ ،ئیــدی لەوێــوە ڕێــگای پەڕینــەوە نەبــوو.
٤٠٦

خەتی بزماری
لەنێــو تەمەکــەدا بەلەمێکــی ســەوڵدار بــەدەر کــەوت .پیاوێکــی
ڕیشــدار هێــدی هێــدی بەلەمەکــەی دەبــردە لەنگــەرگا.
“دەی ســوار بــە ”.ئــەو بــە زاراوەیەکــی قــورس وا بانگــی
کــردم.
“سوار ببم؟ باشە بەلەمەکە بۆ کوێ دەچێ؟”
“دەچێتە ئەودیوی ئاوەکە”.
“بەاڵم خۆ من دەمویست بچمە چایخانەکە”.
“دەی سوار بە!” کابرا وای پێ گوتمەوە.
منیش سوار بووم.
بــە کابــرام گــوت“ ،پێــم وا بــوو مــن پێنج-شــەش کیلۆمەتــر
دەڕۆم ،ئەوســا دەگەمــە چایخانەکــە”.
“ئەمــەش دەکــرێ ”.ئــەو وای پــێ گوتمــەوە“ ،بــەاڵم لێــرەوە نــا.
دەبووایــە بــە ڕێگایەکــی دیکەدا ڕۆیشــتبای”.
دوای چەنــد خولەکێــک لــە لێخوڕینــی بەلەمەکــە ،گەیشــتینە
ئەوبــەری ئاوەکــە .بەلەمەوانەکــە بەنێــو تەمەکــەدا ئامــاژەی کــرد،
“چایخانەکــە لەوێدایــە ،ئــەو خاڵــە چرابەخشــانەی ئــەوێ ئــەوە”.
ئــەوێ گوندێکــی ئــارام بــوو ،هــەردوو ڕیــزە خانــووی
بچکۆلــەی کۆنینــە بــوون .لــە نێوەڕاســتی گوندەکــەدا لــە
مەیدانۆکەکــەدا ،چایخانەیەکــی کۆنینــەی هۆڵەنــدی دیــار بــوو کــە
تابلۆیەکــی گــەورەی هاینیکنــی 1بەســەرەوە بــوو .لــە پەنجــەرە
بچووکەکەیــەوە ســەیرێکی نــاوەوەم کــرد ،ئاخــۆ کەســی لێیــە یــان
نــا .لەپشــت باڕەکــە پیاوێکــی پیــر وەســتا بــوو ،لــەو زیاتــر
کەســی دیکــە دیــار نەبــوو.
“ئــەرێ قاوەخانەکــە کراوەتــەوە؟” هــەر کاتــێ پێــم وەژوور
 1هاینیکن بیرەیەکی هۆڵەندییە.

٤٠٧

قادر عەبدولاڵ
نــا ،وام بانگــی کابــرای پشــت باڕەکــە کــرد.
“بەڵێ ،فەرموو وەرە ژوور!” کابراش وا وەاڵمی دامەوە.
منیــش وەژوور کەوتــم ،لــە قوژبنێــک 1جێــم گــرت و لێــی
دانیشــتم ،بــە شــێوەیەک کــە دەرەوەم لــێ دیــار بــێ.
“دەکرێ قاوەیەکم بدەیتێ؟”
قاوەخانەکــە کڕوبێدەنــگ بــوو ،شــوێنێ ئــەوە بــوو تێیــدا
بنووســرێ.
“ئــەرێ بــۆ نــاو قاوەکــەت چیــت دەوێ؟” کابــرای پشــت
باڕەکــە وای بانــگ کردمــەوە.
“ڕەش ،نەخێر ،زەحمەت نەبێ کەمێک شیری تێ بکە”.
ترومبێلەکــەم لێخــوڕی ،ئامێــری ستێنسلەکەشــی لەنێــو نێــو
ســندووقەکەیدا بــوو .ئــەرێ چــۆن ئامێــری وا لەنێــو شــارێکی
جەنجاڵــی وەک تــاران فــڕێ بــدەم و لەکــۆڵ خۆمــی بکەمــەوە؟
خــۆ ئەگــەر مەترســیم لەســەر بووبــا ،لــە ڕاســتیدا نەدەبووایــە
بــە ترومبێلەکــەی خــۆم بەنێــو خەڵکیــدا و وا ڕاشــکاوانە بــڕۆم.
دەمەویســت هەموو شــتێک بەباشــی کۆتایی پێ بێنم .ئەویش
نــەک وەک کەســێکی ترســنۆک ،بەڵکــو وەک جەنگاوەرێــک کــە
تــا دواقۆناغــی ڕێگاکــە دەڕوا .ڕاوەســتان لــە شــوێنێک و دانانــی
شــتەکە لەســەر شۆســتەیەک و لەوێشــەوە بــۆی دەر بچــم ،ئەمــە
لــە کەســێک نەدەوەشــایەوە کــە بیویســتبا بجەنگــێ .بــێ دوودڵــی
ئامێــری ستێنســلەکە هــەر دەگەیشــتەوە دەســتی پۆلیــس .ئەوســا
دوو لێکەوتــەی بــۆ دروســت دەبــوون .یەکەمیــان ئــەوە بــوو،
دەســتبەجێ بــەدوای پەنجەمۆرەکەیــدا دەگــەڕان .دووهەمیشــیان
 1قوژبنێك :سووچێک ،گۆشەیەک.

٤٠٨

خەتی بزماری
پۆلیســێکی نهێنــی ،هەرکاتێــک دەزگاکــەی لەســەر شۆســتەکە
بدۆزیبایــەوە ،یەکســەر دەگەیشــتە بەرەنجامێــک :ئــەوان لــە
ترســان هەترەشــیان چــووە ،لەبــەر تــرس و تۆقیــن هەمــوو
شــتێکیان فــڕێ داوە و هەاڵتــوون.
منیــش هەســتێکی تێکەڵوپێکەڵــم هەبــوو .لــە قوواڵییــی دڵمــەوە
دڵخــۆش بــووم بــەوەی لــە دەســت ئامێرەکــە ڕزگارم بــووە ،لــە
هەمــان کاتیشــدا نەمدەویســت واز لــە ئامێرەکــە بێنــم .شــتەکە
وەک ئــەوە وا بــوو ،ژیانــم بــە ئامێــری تاییــن بەســترابێتەوە.
تــا ئــەو کاتــەی ئامێرەکــە هــەر لەنێــو ســندوقی ترومبێلەکەمــدا
بــێ ،ئــەو دەبێتــە لەنگەرگرێــک 1بــۆ مــن .خــۆ ئەگــەر زوو لەکــۆڵ
خــۆم بکردبایــەوە ،ئــەوا هیــچ پەیوەســتییەک لەنێوانمــان نەدەمــا.
ئەوســا مــن لەپڕێکــدا دەبوومــە هیــچ ،دەبوومــە شــتێکی زیــادە.
فڕێدانی ئامێرەکە ،شتێک بوو من نەمدەکرد.
کــێ ناڵــێ دواتــر یەکێــک پێویســتی پێــی نەدەبــووەوە .بەڵکــو
هــەر خۆمــان دوای ماوەیەکــی دیکــە پێویســتمان پێــی ببایــەوە.
دەکــرا ئامێرەکــە ببەمــەوە شــوێنی خــوردەی ترومبێلــەکان ،ئــەو
شــوێنەی کــە لێیــەوە هێنــام ،بــەاڵم بــۆ ئــەم کارەم دەبووایــە
بەلــەز بووبــام.
کات نزیکــەی ســەعات شــەش دەبــوو ،منیــش نەمدەزانــی
ئــەو شــوێنەی کەلوپەلــی لەبەریەکهەڵوەشــاوەی ترومبێلــەکان تــا
ســەعات چەنــد بەکراوەیــی دەمێنێتــەوە .لــەو کاتــەی مــن بــەرەو
ئــەوێ لێــم دەخــوڕی ،شــتێکم بــۆ هــات لــەوێ بیڵێــم .یــان باشــتر
 1لەنگەرگــر :مەبەســت ئــەو کۆلکــە ئاســنە گەورەیــە (بــەزۆری لــە شــێوەی
سێگۆشــە و قوالپدایــە) بەلەمــەکان لــە کاتــی لەنگەرگرتیــان فڕێــی دەدەنــە نێــو
ئاوەکــە تــا لەنگــەر بگــرن و نەجووڵێــن.

٤٠٩

قادر عەبدولاڵ
وا بــوو هیــچ نەڵێــم ،هــەر بەتەنیــا ئامێرەکــە دابگــرم بــەدوای
خۆمــدا تــا ئەوێــی ڕابکێشــم و لەســەر زەویەکــە لەپەنــا دیوارەکــە
دای بنێــم ،هــەر وەک چــۆن پێشــتر لەوێــم دەر هێنابــوو .دەی
دەبــوو ئــەوکات بڕیــار بــدەم.
دوای نزیکەی ســەعاتێک ،گەیشــتمە بەردەم شــوێنەکە .هێشــتا لە
نووســینگەکەدا چرایــەک دادەگیــرا .منیــش ترومبێلەکــەم لــەوێ لــە
شــوێنێک ڕاگــرت و چــووم بەســەر تامانەکــەی شــوێنی خــوردەی
ترومبێلەکــە ســەیر بکــەم .دەرگاکــەی قفــڵ درابــوو.
“ئــەرێ کەســێکی لــێ مــاوە؟” مــن وام بانــگ کــرد .پێنەدەچــوو
کەســی لێبــێ.
ســەیرێکم کــرد ئاخــۆ دەتوانــم بگەمــە پشــتی کۆگاکــە .دەنــا
دەبووایــە ئامێرەکــە لــەوێ لەســەر دیــواری حەوشــەکە دابنێــم و
جێــی بێڵــم.
لــەو کاتــەدا چــرای نووســینگەکە کوژایــەوە .منیــش چــاوەڕێ
بــووم ،یەکێــک لەپشــت بۆدییــە شڕوشــەقەکان پەیــدا بــوو.
نەمدەبینــی ئاخــۆ ،کابــرا یــارۆی دەرگەوانەکەیــە یــان کارمەندێکی
نووســینگەکەیە .کاتێکیــش لێــم نزیکتــر کەوتــەوە ،پیاوێکــی
پیــرم بینــی ،کاڵوێکــی جووتیاریانــەی لەســەر بــوو ،دیــار بــوو
دەرگەوانەکــە بــوو.
“ئێوارە باش ”.من وا بانگم کرد.
“ئێــوارەت بــاش ”،ئەویــش بــە شــێوەزاری ئەفغانــی وەاڵمــی
دامــەوە .دیــار بــوو ئاوارەیەکــی ئەفغانــی بــوو ،لــەم ســااڵنەی
دوایــی لەگــەڵ هــەزاران کــەس ئاودیــوی نێــو ســنووری
واڵتەکەمــان ببــوون.
٤١٠

خەتی بزماری
“ئەرێ لە کەسێک دەگەڕێی؟”
“نەخێــر ،چەنــد مانگێــک پێــش ئێســتا ئامێرێکــی ستێنســلم
لێــرە لــە کۆگاکــەی ئــەوێ دەر هێنــا .مــن نازانــم ئاخــۆ تــۆ لێــی
ئــاگاداری یــان نــا”...
“نەخێر”.
“گرفــت نییــە .مــن چیــدی پێویســتم بــە ئامێرەکــە نەمــاوە ،بۆیــە
ئێســتا هێناومەتەوە ،بەاڵم دەبینم شــوێنەکە داخراوە .شتەکەشــم
لەنــاو ترومبێلەکەمدایــە ،منیــش لــە دوورەوە هاتــووم .بــۆ منیــش
زەحمەتــە ،ئــەم شــتە قورســە جارێکــی دی بگەڕێنمــەوە .دەکــرێ
بیخەمــە کۆگاکــە؟ ئەگــەر بکــرێ لــەوێ دای بنێــم ،زۆر مەمنــووت
دەبم”،
کابراش بیری لێ کردەوە.
“ئامێرەکەت لە کێ وەر گرتبوو؟”
“شــتەکەم لــە ڕێــی ئــەم و ئــەوەوە پــێ گەیشــت .مــن هــەر
ئەوەنــدەم لەســەر بــوو لــە کۆگاکــە بیهێنمــە دەر و بیبــەم .ئــەوە
ئامێرێکــی کۆنــی لەکارکەوتــووە ،لــە ڕاســتیدا بــۆ ئەوەیــە تــا
لەبەریــەک هەڵبوەشــێندرێ .هــەر بۆیــەش هێناومەتــەوە”.
“زۆر چاکــە ،بــڕۆ بیهێنــە .بــەاڵم ناکــرێ بیبەیتــە کۆگاکــە،
ئــەوێ تاریکــە .هــەر لێــرە لــە شــوێنێک دای بنــێ ،بەیانــی خــۆم
دەیبەمــە نێــو کۆگاکــە”.
“زۆر سوپاست دەکەم”.
ئینجــا دەســتبەجێ ســندوقی ترومبێلەکــەم هەڵدایــەوە،
ئامێرەکــەم ڕاكێشــایە دەر ،بــە هەنــدێ زەحمەتــی هــەر لــەوێ
لەســەر زەوییەکــە دام نــا .پاشــان بــە پەتۆیەکــەوە ڕام کێشــایە
پەنــا دیوارەکــە و جێــم هێشــت.
٤١١

قادر عەبدولاڵ

“ئــەرێ قاوەیەکــی دیکــەت دەوێ؟” کابــرای پشــت باڕەکــە وای
لــێ پرســیم.
“بەڵێ ،بە یارمەتیت .قاوەکەت بەتامە”.
“ئەرێ ڕۆژژمێرێکی پشووت پێیە؟”
“نەخێر ،بەڵێ ،جۆرە ڕۆژژمێرێک”.
“تۆ خێرا دەنووسی .لەمێژە لە هۆڵەندا دەژی؟”
“بەڵــێ ،خێــرا دەنووســم ،بــەاڵم لــە نووســینەکەمدا زۆر هەڵــە
هەیــە ،کاتــێ گەڕامــەوە ماڵــێ ،بەســەریاندا دەچمــەوە و دەبــێ
هەمــوو هەڵــەکان ڕاســت بکەمــەوە”.
“تــۆ بەباشــیش هۆڵەنــدی قســە دەکــەی ،ئــەرێ خەڵکــی
کوێــی؟”
“ئێران( ،پێرشیا)”.
“ئــاوا! ســەیرکە ،مــن لەســەر هەمــوو مێزەکانــم بەرگێکــی
ئێرانیــم دانــاوە ،بەرگــی دەســتکردی ئێرانــی ،بــەاڵم جوانیشــن،
کەشــەکەی ،ڕەنگەکانــی جوانــن .دەی چیدیکــە ســەخڵەتت ناکــەم.
هــەر دەبــێ لەگــەڵ خاوخێزانــت هاتبیتــە ئــەو هــەوارەی ئــەوێ”.
“بەڵێ بە خاوخێزانەوە هاتووم”.
تەمەکــە ڕەوییــەوە .گوندنشــینەکان بــە جلــی ئاهەنگــەوە
ڕژانــە ســەر شــەقامەکان .پۆلێــک لــە بەتەمەنــەکان ،لــە تەمەنــی
باوکمــدا بــوون ،هاتنــە نێــو قاوەخانەکــە .ســاویان لــە کابــرای
پشــت باڕەکــە کــرد ،پاشــان بــە دەنگــی بــەرزەوە بــە شــێوەزاری
ناوچەکــە لەگــەڵ یــەک دوان .لەگــەڵ هاتنــی ئــەوان ،قاوەکــە تــام
و بۆیەکــی دیکــەی وەر گــرت.
کابــرای پشــت باڕەکــە قاوەیەکــی نوێــی بــۆ مــن دانــا و گوتــی،
٤١٢

خەتی بزماری
“پێــم وا بــێ ،ناتوانــی چیدیکــە بــەم هەرایە بنووســی”...
“قەیدی نییە باش دەبێ”.
هەنووکــە لەکــۆڵ ئامێــری چاپەکــە بوومەتــەوە ،دەبووایــە
بەگوێــرەی وادەکــە ترومبێلەکــە لــە شــوێنێک ڕابگــرم و بەخۆشــم
بــۆی دەر بچــم.
لــە ڕاســتیدا بەئاســانی ئــەو جــۆرە وادە دادەنێــی ،کەچــی
لــە بــواری جێبەجێکردنــدا ،هەســت دەکــەی هەرگیــز هیــی
جێبەجێکــردن نییــە.
هــەر دەبــوو واش بایــە ،دەنــا ئەوانــی دیکەشــم دەخســتنە بــەر
مەترســی .مــن زۆر زانیاریــم لەســەر حیــزب هەبــوو ،زۆر لــە
هاوڕێیانــم دەناســین و دەشــمزانی لەکــوێ دەژیــن .خــۆ ئەگــەر
پۆلیــس بیگرتبــام ،دەکــرا هەمــوو زانیارییــەک ،یــەک بــەدوای
یەکــم لێــوە دەر بێنــن .کەواتــە جێگــەی دوودڵــی نەبــوو .بەڵێــن
بەڵێنــە .دەبــوو وازم لــە ترومبێلەکەشــم هێنابایــە.
وا دابنــێ ،چیــدی ترومبێلەکــەم نەبووبایــە .باشــە پاشــتر چیــم
بکردبایــە؟ ئایــا دیــداری داهاتــوو چــۆن دەبــوو؟
بــە تاریکــی لێــم خــوڕی .بیــرم کــردەوە ،خــۆ دەتوانــم
ترومبێلەکــە لەپشــت خانــووی ماڵــی باوکــم ڕابگــرم .نەخێــر،
ئــەوێ نــا .ئاخــر ئــەو دواتــر بــە مانــگ لــەوێ دەوەســتا و
ئەوێــش شــوێنێکی گونجــاو نەبــوو .باشــە لەپشــت دوکانەکــە ڕای
بگــرم؟ لــەوێ پارچەزەوییەکــی چــۆڵ هەبــوو ،کەســیش بەوێــدا
تێنەدەپــەڕی .خــۆ شــتێکی زۆر ئاســاییش بــوو ،ئەگــەر ترومبێلێک
بــۆ ماوەیەکــی زۆر لــەوێ ڕابگیــری .لــە کاتــی جەنگەکــەدا شــتێکی
ئاســایی بــوو ،خەڵــک ترومبێلــە تێکشــکاوەکەیان ،کــە پارچــەی
٤١٣

قادر عەبدولاڵ
یەدەگیــان پــێ پەیــدا نەدەبــوو ،بــۆ ماوەیەکــی درێــژ لــە بــەردەم
ماڵیانــدا ،ڕادەگــرت.
ئیــدی ترومبێلەکــەم ســووڕاندەوە ،ڕێــگای شــارەکەی
خۆمانمــان گرتــە بــەر .لــە نیــوەی شــەو دەگەیشــتمە ئــەوێ ،ئــەو
کاتــەش زۆر لەبــار بــوو ،چونکــە باوکــم دەمێــک بــوو گەڕابووەوە
مــاڵ و شــەقامەکانیش بەتــەواوی چــۆڵ دەبــوون.
کاتــێ گەیشــتمە شــارەکە ،نزیکــەی چارەکــی دەویســت بــۆ یەکــی
نیــوەی شــەو .بــۆ گەڕەکەکــەی خۆمــان لێــم خــوڕی .ســەگێک
لەســەر گوفەکەکــە بــوو لمــۆزی لــە خاشــاکەکە وەر دەدا .کاتێــک
گوێــی لــە دەنگــی ترومبێــل بــوو ،لــە تاریکایییەکــەدا ون بــوو.
مــن گەیشــتمە الی ماڵــی باوانــم .پــەردەکان دادرابوونــەوە،
بــەاڵم هێشــتا چــرا هــەر هــەڵ بــوو .تــۆ بڵێــی هێشــتا هــەر بەئــاگا
بــن؟ سەروســەکوتی تینــا لەســەر پەردەکــە بــەدەر کــەوت .ئــەو
هێشــتا بێــدار بــوو ،ئــەرێ دەبــێ چــی قەومابــێ؟ هەســتێکی وام
ال پەیدابــوو ،خــۆم بــە ژووردا بکــەم .بــەاڵم خــۆ خانووەکــە بــۆ
مــن ناوچەیەکــی قەدەغەکــراو بــوو .ئــەوەی لەپشــت پــەرەدەکان
ڕووی دەدا ،هیــچ پەیوەنــدی بــە منــەوە نەبــوو .لــێ پێــم وا بــوو،
لەوانەیــە پەیوەنــدی بــە منــەوە هەبــێ ،ئیــدی وام لــێ هــات،
وەژوور بکــەوم و هــەر وەک جــاران ســاو لــە هەموویــان بکــەم
و ئینجــا لــێ بــدەم و بــڕۆم.
ترومبێلەکــەم ڕاگــرت و ویســتم داببــەزم ،بــەاڵم ئــەم جارەیــان
بیچمــی باوکــم هاتــە ســەر پەردەکــە .ئــەو باســکەکانی بــۆ هــەوا
بــەرز کردنــەوە و ون بــوو.
پێویســت نەبــوو لــەوە زیاتــر بزانــم ئاخــۆ چــی لەئارادایــە.
٤١٤

خەتی بزماری
دەبووایــە بڕۆیشــتبام ،چونکــە بــۆ شــتێکی دیکــە هاتبــووم .ئیــدی
ســلفم لــە ترومبێلەکــەم دایــەوە بــەرەو دوکانەکــە لێــم خــوڕی.
لــەوە ڕاهاتبــووم چــرای دوکانەکــەی باوکــم هەڵکرابــێ .ئــەم
جارەیــان وا نەبــوو ،دنیــا تاریــک بــوو .بــە جــۆرە خێرایییــەک
بــە بــەردەم دوکانەکــەدا ڕۆیشــتم و بــەرەو الی دەستەڕاســت
بــام دایــەوە ،بــۆ پاشــخانەکە ڕۆیشــتم .ترومبێلەکــەم وەســتاند
و کوژاندمــەوە ،دەشترســام نەبــادا کەســێکی ئــەو نــاوەم بەئــاگا
هێنابــێ .لــە ترومبێلەکــە دابەزیــم ،هەوڵم دا بە پاڵدان ترومبێلەکەم
ببەمــە ئــەو شــوێنەی دەمویســت .بــە زەحمەتێکــی زۆرەوە
توانیــم بیگەیەنمــە بــن دارە پیرەکــە .لەهیکــەوە لــە پەنجەرەیەکــی
بچکۆالنــەوە لــەو ژوورە پەناگەیــەی کاتــی خــۆی جەمیلــەی لــێ
بــوو ،چرایــەک هەڵبــوو.
پێــم وا بــوو کــە ســەرچیخ چووبــم ،ئــەوە هەرشــتێک بــێ
هاتبێتــە پێشــچاوم ،دەنــا نــە چــرا بــوو نــە هیــچ ،نــە شــوێنەکەش
کەســی لــێ بــوو.
هەمــوو بەڵگەنامەکانــی ترومبێلەکــەم دەر هێنــان و
دەرگاکانیشــم قفــڵ دان .باشــە ئێســتا چــی لــەو بەڵگەنامانــە و چــی
لــە ســویچەکە بکــەم؟ پێدەچــوو بــۆ ماوەیەکــی درێــژ پێویســتم
پێیــان نەبــێ .لەوانەشــە هــەر پێویســتم پێیــان نەمێنێ .ســوێچەکەم
خســتە نێــو کاغــەز و بەڵگەنامەکانــی ترومبێلەکــە بــەرەو
دیوارەکــەی الی حەشــارگەکەی دوکانەکــە ڕۆیشــتم ،بەڵکــو لــە
درزی چوارچێــوەی پەنجەرەکــە فڕێیــان بدەمــە ژوورەوە.
بەیانیــش کاتێــک باوکــم ترومبێلەکــە لەپشــت دوکانەکــە
دەبینــێ ،گومــان دەکا کــە شــەوەکەی چــی ڕووی دابــێ ،خــۆ
دەکــرێ ســویچ و کاغــەزەکان لــە پەناگەکــە ببینێتــەوە.
٤١٥

قادر عەبدولاڵ
دەکــرا بەئاســانی کاغــەزەکان لــە درزی چوارچێــوەی
پەنجەرەکــەوە ،فــڕێ بدەمــە ژوورەوە ،بــەاڵم ســویچکە نەدەکــرا.
لەبــەر ئــەوەی چوارچێوەکــە کــۆن بــوو ،بــە نووکــی ســویچەکەم
پارچەپارچــە دارم لێکردنــەوە ،تــا درزەکــەم بەقــەدەر ســویچەکە
لــێ کــرد و تێــم فــڕێ دا .کاتێکیــش ســویچەکە کەوتــە دیــوی
ژوورەوە ،ســیمایەکم لەنێــو پەناگەکــە بینــی جوواڵیــەوە .بــەر
لــەوەی شــتێک ڕوو بــدا ،بەســرتەیەکەوە گوتــم“ ،ئــارام بــە .هیــچ
لەگــۆڕێ نییــە .هیــچ لەگــۆڕێ نییــە”.
تــۆ بڵێــی ئــەو کــێ بووبــێ؟ زەنگۆڵــە بــێ؟ برادەرێکــی ئــەو
بــێ؟ دەبــێ باوکــم ئــاگادار بــێ؟ مــن هیچــی لــێ تێنەگەیشــتم و
پێویســتیش نەبــوو هیچــی لــێ بزانــم .مــن کەســێکی نامــۆ بــووم و
دەبووایــە زوو ون ببــم ،لــە دوکانەکــە دوور بکەومــەوە.
ئاخــر ماڵــی خۆمــم جــێ هێــا بــوو ،ئامێــری ستێنســلەکەم
و ترومبێلەکەشــم لەکــۆڵ خــۆم کردبــووەوە .هەنووکــە خــۆم
مــاوم .هەرگیــز بیــرم بــۆ ئــەوە نەچووبــوو بگەمــە ئــەو ڕادەیــە.
نەشــدەبووایە بــە ئاراســتەی ناوجەرگــەی شــارەکەدا بــڕۆم،
ئەگــەر وام کردبــا ،زۆری نەدەبــرد لەالیــەن پۆلیســێکەوە
ڕادەگیــرام .دەبووایــە لــە شــارەکە دەر بچــم.
دوای ســەعاتێک بە پێ ڕۆیشــتن ،شــارەکەم لەدوای خۆم جێ
هێــا .شــاخەکان دەر کەوتــن و لووتکــە بەبەفرداپۆشــراوەکەی
زافــەران بەدیــار کــەوت .هەســتم کــرد وەک ســێوێک وام ،کــە لــە
لقەکــەی خــۆی بــەر بۆتــەوە .کەســیش نەیدەتوانــی جارێکــی دیکــە
ئــەو ســێوە بــۆ دارەکــە بگەڕێنێتــەوە .دەبووایــە ڕێگا شــاخاوییەکە
هەڵبژێــرم ،ئــەو ڕێگەیــەی بــەرەو ئەودیــوی شــاخی زافــەران
٤١٦

خەتی بزماری
دەڕۆیشــت .واڵت جــێ بێڵــم؟ نەدەبووایــە بــۆ ســاتێکیش بوەســتم.
ئــەرێ چــۆن بتوانــم باوکــم ،دایکم ،خوشــکەکانم لــەدوای خۆم
جــێ بێڵــم؟ ئاخــر خــۆ خواحافیزیــم لــە ژنەکــەم و کیژۆڵەکەشــم
نەکردبــوو .نەخێــر ،خــۆ هــەر بــەالی کەمییــەوە دەبــوو زەنگــم
بــۆ ســافا لــێ بدابایــە ،پێــم ڕاگەیاندبــا کــە بــۆ یــەک-دوو مانگێــک
لەوانەیــە کەمتــر یــان زیاتــر ڕۆیشــتبام.
بــۆ گــەڕان بــەدوای ئامێرێکــی تەلەفــۆن ،گەڕامــەوە الی
مەڵبەنــدی گەڕەکەمــان .ژمــارەی تەلەفۆنــی داپیــرەی ژنەکەمــم
لێــدا ،دەبووایــە ســافا بیزانیبــا مــن لەســەر هێڵــم .ئاخــر بــەدەر لــە
مــن کــێ لــە نیــوەی شــەودا زەنگیــان بــۆ لێــدەدا؟ زەنگلێدانەکــە
زۆری نەخایانــد ،تــا لەودیــوی هێڵەکــە ،دەســکی تەلەفۆنەکەیــان
هەڵگــرت.
“هەلــۆ ،ئــەوە منــم ”،دەســتبەجێ وا کەوتمــە قســە“ .ئــەرێ
تــۆ چۆنــی؟ هەمــوو شــتێک لەگــەڵ نیلۆفــەر باشــە؟ گــوێ بگــرە،
مــن ئەوەنــدە پــارەی خــوردەی تەلەفۆنکردنــم پــێ نییــە .دەمــەوێ
ئــەوە بزانــی ،دەبــێ بــۆ ماوەیــەک ئێــرە جــێ بێڵــم”.
“بــڕۆی؟” ژنەکــەم بەخەواڵوویییــەوە گوتــی“ ،چــۆن بــڕۆی؟
بــەرەو کــوێ دەچــی؟”
“ جــارێ بەخۆیشــم نازانــم ،بــەاڵم دەبــێ ســەری خــۆم
هەڵگــرم .هەرکاتێــک گەیشــتمە شــوێنێکی ســەالمەت ،ئــاگادارت
دەکەمــەوە .ســاوم بگەیەنــە داپیــرە ،ماچــت دەکــەم”.
“کەواتە باشە .سەرکەوتوو بی”.
ڕاســتییەکە زۆر قــورس بــوو .نەدەبووایــە زۆر بەیەکــەوە
قســە بکەیــن ،ئەویــش ئەمــەی دەزانــی .تــۆ دەبووایــە هەســت و
ســۆزەکانت ڕکێــف بکــەی .وەک چاالکوانێــک نەدەبــوو تەلەفۆنــی
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درێــژداڕت کردبایــە .دەبــوو پەیامەکــەت بەکورتــی بگەیاندبایــە و
ڕاســتەوخۆش لەبنــی هەمبانــێ بــدەی.
مــن هەمیشــە پێــم وا بــوو ژنەکــەم دەڵــێ“ ،کار بــەم شــێوەیە
نــاڕوا .تــۆ نابــێ ئێمــە جــێ بێڵــی ،بــەاڵم باشــە ،خــۆ تــۆ خــۆت
ڕێگایەکــەت هەڵبــژارد .ئــەوەش هــەر ســووچی خــۆم بــوو .مــن
دەبووایــە بمزانیبــا کــە دەبمــە قوربانیــی خەونەکانــت”.
بــەاڵم ئــەو هیــچ لــەو وشــانەی بــەکار نەهێنــان .منیــش
بەسەرســامییەوە تێبینیــم کــرد ،ئەویــش بــە ڕۆیشــتنی مــن
دڵخــۆش بــوو .خۆزاییانــە 1هەســتی کردبــوو ،تەنیــا یــەک ڕێــگا بــۆ
ئــازادی ئــەو هەیــە ،ڕێــگا بــەرەو شــاخی زافــەران.
کاتــێ تەلەفۆنەکــەم جــێ هێشــت ،بینیــم خەڵــک لــەو نــاوە پەیــدا
بــوون .ئینجــا تێگەیشــتم کــە ڕۆژەکــە هەینییــە.
باوکــم هــەر لەگــەڵ ڕۆژهەڵهاتــن وەک هەمــوو دیندارەکانــی
دیکــە دەچــووە گەرمــاو ،پاشــانیش بــەرەو مزگــەوت بــۆ نوێــژی
هەینــی دەچــوو .ئــەم ڕیتوێلــە زۆر لەمێــژە لــە ژیانیــدا بەڕێــی
دەکا .جــاران کــە هێشــتا بچکۆالنــە بــووم ،بــەردەوام لەگەڵــی
دەچوومــە مزگەوتــێ .ئــەو هەمــوو بەیانییانــی ڕۆژانــی هەینــی
لــە خــەو بێــداری دەکردمــەوە و جانتــای گەرمــاوی پــێ دەدام.
ئــەو لەپێشــەوە دەڕۆیشــت و منیــش بەخەواڵوویــی بەدوایــدا ڕێــم
دەکــرد.
ســەیری کاتژمێرەکــەی مەچەکــم کــرد .دوای نیوســەعاتی
دیکــە خــۆر هەڵــدێ .خــۆ ئەگــەر پەلــە بکــەم ،دەکــرێ لــە شــوێنێک
لەنێــوان گەرماوەکــە و مزگەوتەکــە تووشــی بێــم .مــن بــەرەو
 1خۆزاییانە :خۆڕسکانە ،غەریزەیییانە.
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مزگەوتــێ ڕۆیشــتم .هێشــتاش ئەوەنــدە ســەرچڵی نەبــوو کــە
بەتاریکــی بەنێــو شــارەکەدا بــڕۆی ،تەنانــەت ئەگــەر غاریشــت
دابایــە ،چونکــە هەمــووان وا تێدەگەیشــتن پەلەتــە تــا بــە نوێژەکــە
ڕابگــەی.
منیــش لەگــەڵ ئەوانــی دیکــە ســەرم بــە مزگەوتێــدا کــرد .لــە
پەنجەرەکــەوە ســەیری نوێژگەکــەم کــرد ،ئاخــۆ باوکــم لــەوێ
دیــارە یــان نــا ،ئــەو لــەوێ نەبــوو ،ئینجــا بــەرەو ئاراســتەی
گەرماوەکــە گەڕامــەوە.
تــۆ بڵێــی ئــەم بەیانییــە باوکــم نەیەتــە مزگەوتــێ؟ تــۆ بڵێــی لــە
ماڵــێ شــتێک لەئــارادا هەبــێ ،وای لــێ کردبــێ نەیەتــە مزگەوتــێ.
کاتــێ ڕیــزە خانوویەکــم بــڕی ،دەمودەســت بیچمەکەیــم لــە
دوورەوە بینــی .جێپێیەکانــم ناســینەوە .ئــەو پێیەکانــی بەتــەواوی
بڵنــد نەدەکــردن ،یــەک لــەدوای یــەک دایــان بنێتــەوە ،بەڵکــو
هەندێکــی لــە زەوی دەخشــاند .بەدڵنیاییشــەوە ئێســتا پیــر بــووە،
زیاتــر وا دەکا.
مــن چوومــە قوژبنێــک وەســتام ،ئــەو کــە کەوتبــووە دەریــای
خەیاڵەکانیــەوە ،ڕێــی دەکــرد و بــەالی منــدا ڕەت بــوو .منیــش
بەدوایــدا ڕۆیشــتم و بەهێواشــی پەنجەیەکــم لەپشــت شــانی دا،
ئاوڕێکــی دایــەوە .بەئاماژەیــەک گوتــم“ ،ســەالم”.
بەحەپەساوییەوە سەیری کردم.
“ئــەوە لێــرە چــی دەکــەی؟” وای ئامــاژە بــۆ کــردم“ .ئــەرێ
چوویــە دوکانەکــە؟”
“مــن دەبــێ قســەت لەگەڵــدا بکــەم ،لەگەڵــم دێــی؟” بەئامــاژە
وام پــێ گوتــەوە“ ،هاتــووم خواحافیــزی بکــەم”.
“چی؟”
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“من دەڕۆم”.
“بۆ کوێ؟”
“دەڕۆمە کێوی زافەران .ئینجا بەرەو ئەودیو”.
“بەرەو ئەودیو؟”
ئــەو کشــومات بــوو ،زانــی مەبەســتی مــن کوێیــە ،لــە تافــی
گەنجێتیــدا بــەردەوام ژن و پیــاوی دەبینیــن ،کــە بەتاریکــی
و بەدزییــەوە بەنێــو داربادەمەکانیــدا بــۆ ئەودیــو دەڕۆیشــتن.
خەڵکانێــک دەهاتنــە الی ،داوای شــتێکیان بــۆ خــواردن لــێ
دەکــرد .پیــاو و ژنانێــک لــەو نــاوە کــە دەســتگیر دەکــران و
کەلەپچەیــان دەخرایــە بازندەکانیانــەوە ،بــە ســواری جێبێــک
لــەوێ ال دەبــردران.
“کەی دەڕۆی” بەئاماژە وای لێ پرسیم.
“کەمێکی دیکە ،بەر لەوەی ڕۆژ هەڵبێ”.
“بــەاڵم خــۆ هیچــت پــێ نییــە .کەمــێ ڕاوەســتە ،دەڕۆم نانــی
تــازەت بــۆ دێنــم“ ،ئاماژەیەکــی وای کــرد و بــەرەو نانەواخانەکــە
ڕۆیشــت ،کــە ڕۆژانــی هەینــی هەمیشــە کــراوە بــوو.
تــۆ بڵێــی باوکــم لــەوە تێگەیشــتبێ ،هەاڵتــن چییــە؟ مــن
ڕەچــاوی ئــەوەم نەدەکــرد کــە وا حەوســەڵەدارانە کاردانــەوەی
هەبــێ .لەوانەیــە بــۆ ئــەوە چووبێتــە الی نانەواکــە ،بەڵکــو لــە ڕێگــە
بیــری لــێ بکاتــەوە.
زۆری پێنەچــوو ،بــە دەســتەیەک نانــی گەرمــەوە گەڕایــەوە.
نانەکــەی وەک ئــەوەی ڕۆژنامەیــەک قــەد بکــەی وا لــێ کردبــوو،
یەکســەر خســتیە کیســەکەم و دایــە دەســتم“ ،ئەمەتــا ،لــە ڕێگــەدا
پێویســتت پێــی دەبــێ”.
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بەیەکــەوە لــە شــارەکە دەر چوویــن ،بــەرەو ئاراســتەی شــاخەکە
ڕۆیشتین.
لەژێــر ڕووناکیــی یەکــێ لــە گڵۆپەکانــی ســەر ڕێــگا ،ئــەوەی
ڕووی دابــوو بەکورتــی بــۆم بــاس کــرد .پێــم گــوت“ ،هاوڕێکانــم
گیــراون ،ئەگــەر منیــش هەڵنەیــەم ،پۆلیــس منیــش دەگــرێ ”.پێــم
ڕاگەیانــد ترومبێلەکــەم لەپشــتی دوکانەکــەی ڕاگرتــووە و ســویچ
و کاغەزەکانیشــم فــڕێ داونەتــە ژووری عەمبارەکــە .ســەیری
چاوەکانیــم کــرد ،ئاخــۆ دەزانــێ کــەس لــە پەناگــەی دوکانەکــەی
هەیــە یــان نــا .هیچــم لــە چاوەکانــی بــەدی نەکــرد.
ویســتم لــەو بارەیــەوە لێــی بپرســم ،بــەاڵم واشــم نەکــرد.
خــۆ ئەگــەر ئــەو بیزانیبایــە ،ئەگــەر پێویســت بایــە پێــی دەگوتــم.
لەوانەشــە ئیشــەکە هیــی زەنگۆڵــە بــێ و پێوســت نــەکا باوکمــی
لــێ ئــاگادار بکرێتــەوە .هــەر بۆیــە بێدەنــگ بــووم.
کەمێکــی دیکــە خــۆری ڕۆژی هەینــی هەڵــدێ و باوکیشــم بــۆ
یەکەمیــن جــار لــە مزگــەوت دیــار نابــێ.
لێم پرسی“ ،ئەرێ ناچیتە مزگەوتێ؟”
بەئاماژە وتی“ ،نەخێر”.
ئیــدی بــۆم ڕوون بــووەوە ،کــە دەیزانــی ڕۆیشــتن چ واتایــەک
دەگەیەنێ.
ئێمــە گەیشــتینە الی گۆڕســتانەکە ،کــە دایــکان بــە ڕایەخــی
بنهەنگڵیــان و بــەو بەیانییــە زووە دەهاتنــە ســەردانی گــۆڕی
ڕۆڵــە کوژراوەکانیــان.
لــەو ســەردەمەدا زۆر لــە پیــاوان و ژنــان ،ئەوانــەی دژی
مــەالکان بــوون ،لەســێدارە دەدران .لــە ســەرەتادا بــۆ دایبابیشــیان
نەبــوو تەرمــی ڕۆڵەکانیــان لــە گۆڕســتانەکەدا بەخــاک بســپێرن،
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بــەاڵم دواتــر ڕێگەیــان پــێ درا ،بــەاڵم بۆیــان نەبــوو ســەدانی
گــۆڕی کوژراوەکانیــان بکــەن ،هــەر بۆیــە دایکەکان بــەو کازیوەی
ڕۆژانــی هەینــی و بەتاریکــی ســەردانی گۆڕســتانیان دەکــرد.
بەدوودڵیــەوە لەگــەڵ باوکــم بــەرەو گــۆڕی جــەوادی
خوشــکەزا و هاوڕێــم ڕۆیشــتم .لــە بــەردەم گۆڕەکەیــدا چۆکــم
دادا ،بەردۆکەیەکــم هەڵگــرت و لــە گێڵــی گۆڕەکــەم دا .ئیــدی هەڵــم
ســتاند و گوتــم“ ،جــەواد ،خواحاخیــز ،مــن وا دەڕۆم ،ســەری
خــۆم هەڵدەگــرم”.
ڕۆژ لەســەر كێــوی زافــەران هــەاڵت .باوکــم قاپووتــە
شــۆڕەکەی داکەنــد.
“بیگــرە! لەپشــت کێــوی زافــەران ســاردە ”.ئامــاژەی وای بــۆ
کــردم.
“نەخێــر ،بــا هــەر لەبــەر تــۆدا بــێ ،ئاخــر ســەرمات دەبــێ”.
بەئامــاژە وام پــێ گوتــەوە.
ئەو گوێی لە من نەگرت.
قاپووتەکــەی ئــەو ،قاپووتــە ڕەشــە کۆنینەکــەی ئــەو هەمیشــە بــە
دۆاڵبــی جلەکانمــەوە هەڵواســراوە.
ئــەو ئامــاژەی بــە شــاخەکان دا“ ،خــۆت ڕێگاکــە پــێ دەزانــی ،تــا
دەگەیتــە ســەر لووتکــەی شــاخی زافــەران هیــچ کێشــەت نابــێ،
کاتێــک بــەرەو ئەودیــو ڕۆیشــتی ،دەبــێ بــەردەوام ڕێ بکــەی،
چونکــە دوای نیــوەڕۆ ڕۆژ لــەوێ نامێنــێ و ئێوارانیــش بایەکــی
ســارد هەڵــدەکا.
“ئەگــەر مانــدووش بــووی ،نابــێ بوەســتی بــۆ ئــەوەی پشــوو
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بــدەی ،تەنهــا ڕۆیشــتن ،فەرامۆشــی نەکــەی تــۆ دەبــێ خــۆت لــە
هێڵــی ئاســنینیش بپارێــزی ،دەنــا ژەندرمــە دوات دەکــەون.
“لــە ســەرەوە ڕێگایەکــی دیکــە بگــرە ،ڕیــگای بزنــە کێوییــان،
بــەم جــۆرە کــەس ناتبینــی ،تەنانەت بــە دووربینیــش ناتدۆزنەوە”.
حــەزم لــێ بــوو پێــی بڵێــم ڕۆیشــتنەکەم کاتییــە و بەزوویــی
دەگەڕێمــەوە ،بــەاڵم واشــم پــێ نەگــوت .ویســتم ســەیری نێــو
چاوەکانــی بکــەم ،بــەاڵم ئــەو دەرفەتەشــم بــۆ نەڕەخســا .ئــەو
ســەیرێکی پێاڵوەکانمــی کــرد و ئامــاژەی کــرد“ ،پێاڵوەکانــت بــاش
نیــن ،بــەاڵم پێشــی دەگــەی”.
ویســتم باوەشــی پێــدا بکــەم ،بــۆ ئەمــەش هــەر دەرفەتــم
نەبــوو ،ئینجــا ئامــاژەی بــە لووتکــەی کێــوی زافــەران دا“ ،دەی
بــڕۆ!”
منیــش ڕۆیشــتم ،لــە کاتێکــدا بەســەر شــاخەکە کەوتــم ،هــەر
ســەیری خوارەوەشــم دەکرد ،ســەیری دەروازەی گۆڕســتانەکەم
دەکــرد ،ئــەو شــوێنەی باوکمــی لــێ وەســتابوو.

٤٢٣

کتێبی ٣
ئەنوا

ڕێگایەکی نوێ
لەدەستدان ئەزموونێکە بەرەو ڕێگایەکی نوێ.
دەرفەتێکی نوێ بۆ ئەوەی بە شێوازێکی دیکە بیر بکەیتەوە.
لەدەستدان کۆتاییی هەموو شتەکان نییە ،بەاڵم کۆتاییی شێوازێکی
دیارکراوی بیرکردنەوەیە.
ئەوەی لە شوێنێک دەکەوێ ،لە شوێنێکی دیکە هەڵدەستێتەوە.
ئەمەش قانونی ژیانە.
ئەمانــە وشــەگەلێکی شــاعیری فارســی محمــد موتەقــی بــوون.
ئــەو هاوڕێیەکــی ئیســماعیل بــوو ،نەیدەویســت واڵت جــێ بێڵــێ.
پاشــان تەرمەکــەی لــە تــاران لەپشــت وێرانەیەکــی خــوردە و
بۆدییــە تێکشــکاوەکانی ترومبێــان فــڕێ درابــوو .بەگوێــرەی
ڕۆژنامــەی فۆلکســکرانت هەیتەکانــی دەزگای نهێنــی ملیــان
شــکاندبوو.
ئیســماعیل ڕۆیشــت ،ڕێچکــەی کێــوی زافەرانــی گرتــە بــەر و
ئاغــا ئەکبــەری باوکیشــی تــا ماوەیەکــی زۆر لــە ســەر پــاردەی
پەرژینــی گۆڕســتانەکە وەســتا ،تــا ئــەو کاتــەی ئیســماعیلی لــە
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بەرچــاوان ون بــوو ،لەگــەڵ گاشــەبەردەکانی شــاخەکە بــۆی
لەیــەک جیــا نەدەکرایــەوە.
ئاغــا ئەکبــەری بەئەزمــوون لــەوە گەیشــتبوو ،ئــەو کەســەی
لــە کێــوی زافەرانــەوە ئاودیــو ببــێ ،هەرگیــز جارێکــی دیکــە
ناگەڕێتــەوە .بــەاڵم ئاخــۆ ئــەو هەمــوو ژن و پیاوانــە بــە
ئیسماعیلیشــەوە بــۆ کــوێ دەڕۆیشــتن؟
هــەر وەک ئیســماعیل باســی کــرد ،هیــچ دەرەتانــی دیکــە
نەمابــۆوە ،هــەر دەبووایــە بڕۆیشــتبا ،بــەاڵم ئــەدی ئەکبــەر چیــی
بــە تینــا گوتبــا؟
ڕۆژ هەاڵتبــوو ،دایکەکانیــش لەســەر گــۆڕی ڕۆڵەکانیــان دوور
کەوتبوونــەوە ،لــە گۆڕســتانەکە نەمابــوون .پیرەژنێــک بــە خــۆی
و داردەســتەکەیەوە بــەرەو ڕووی ئەکبــەر ڕۆیشــت و ســاوی
لــێ کــرد“ ،ئاغــا بەیانیــت بــاش! ئــەرێ ئــەوە ماوەیەکــی درێــژە
ســەیری چــی دەکــەی؟”
“ســاو ”،ئەکبەریــش بەئامــاژە وەاڵمــی دایــەوە“ ،مــن
ســەیری ئــەوێ دەکــەم ،ســەیری ڕۆژ دەکــەم ،کــە لەســەر کێــوی
زافەرانــەوە هەڵــدێ .لــە دوورەوە ،لەودیــو شــاخەکەوە هــەوری
ڕەش هــەن .لــەوێ بەفــر دەبــارێ؟”
ئــەو دەبووایــە هــەر زوو بگەڕێتــەوە ماڵــێ ،هەرگیــز ئەوەنــدە
درەنــگ لــە مزگەوتــێ بــەرەو مــاڵ نەگەڕاوەتــەوە ،زۆر ناخایەنــێ
تینــا ناڕەحــەت دەبــێ.
لــە ماڵــەوە تینــا دەمێــک بــوو لــە بەرقاپییــەوە چاوەڕێــی
دەکــرد.
“ئــەرێ پیاوەکــە ،ئــەوە لەکــوێ بــووی؟” تینــا بەتووڕەیییــەوە
بانگــی کــرد“ ،ئــەدی پاڵتۆیەکــەت لەکوێیــە؟ باشــە بۆچــی تــا
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ئێســتا نانــت نەکڕیــوە؟ ئــەدی جانتــای گەرماوەکــەت لەکــوێ جــێ
هێشــتووە؟”
ئەرێ بەڕاست ،جانتای گەرماوەکەی لەکوێ دانابوو؟
“لــە ژوورەوە پێــت دەڵێــم ”،بەئاماژە وای وەاڵم دایەوە“ ،دەی
وەرە ،قاپییەکــەش دابخــە ،دەی بــڕۆ قفڵــی بــدە! ئــەدی زەنگۆڵــە
لەکوێیــە؟ بانگــی ئەویــش بکــە ،دەمــەوێ شــتێکی گرنگتــان پــێ
ڕابگەیەنــم ،ئــەو خــۆی هەڵــدا ،ئــەو چــوو ،ئــەو لێــی دا ڕۆیشــت”.
“ئــەوە باســی چــی دەکــەی؟ کــێ خــۆی هەڵــدا؟ كــێ تێــی
تەقانــد و ڕۆیشــت؟”
“ئــەو ون بــوو ،بەنێــو شــاخەکاندا ڕۆیشــت ،بــەرەو تیشــکە
ســوورەکە ڕۆیشــت ،ئــەوە زەنگۆڵــە لەکوێیــە؟ دەی هــەر ئێســتا
بانگــی بکــە! مــن پێــم گــوت دەبــێ خــۆی لــە هێڵــە ئاســنینەکە
بپارێــزێ ،دەنــا ژەندرمــە بــە دووربیــن دەیبینیــن”.
تینــا بانگــی کــرد“ ،هــۆ زەنگۆڵــە! دەی وەرە ،مــن تێناگــەم
ئاخــۆ باوکــت باســی چــی دەکا .ئــەو نــە پاڵتۆکــەی پــێ مــاوە
نــە جانتــای گەرمــاو ،نانیشــی لەگــەڵ خــۆی نەهێناوەتــەوە مــاڵ
و هــەر باســی توولەڕێــی بزنەکێوییانیــش دەکا ،باســی کەســێک
دەکا ڕۆیشــتبێ .ئــای خوایــە ،باشــە مــن دەبــێ چــی لــە پیاوێکــی
وا بکــەم ،هــەر ڕۆژێ بــە ســەربردەیەکی نوێــوە دێتــەوە ماڵــێ.
ئــەرێ پاڵتۆیەکــەت لەکوێیــە؟”
دەمودەســت تینــا زانیــی ئەکبــەر باســی چــی دەکا ،ئەوەنــدە
هەبــوو ،نەیدەویســت بــڕوا بــکا .زەنگۆڵــەی بــۆ ئــەوە بــوو تــا
بــۆی بســەلمێنێ ،زەنگۆڵــەش هــات.
“ئــەو ســەری خــۆی هەڵگــرت!” ئەکبــەر بــە هاتنــی زەنگۆڵــە
یەکســەر وای ئامــاژە دا.
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“بەڵێ؟ کەی؟”
“لە ڕێگایە بەرەو کێوی زافەران”.
زەنگۆڵە گوتی“ ،دایکە ،ئیسماعیل ڕۆیشت”.
تینا لەسەر ناوکەوەکە دانیشت و بەهێواشی کەوتە گریان.
“تــۆ دەبــێ بــە ڕۆیشــتنی ئــەو دڵخــۆش بــی ،وا دابنــێ ئــەو
کەوتبایــە دەســتی مــەالکان ،هــەر بەڕاســتیمە ،نابــێ بــۆی بگــری،
خــۆ ئــەو ئەگــەر بــە ڕێگایەکــدا بــڕوا و دەســتی ژەندرمــەش
نەیگاتــێ ،ئــەوا ئــازاد دەبــێ .ئەویــش دەتوانــێ وا بــکا ،ئــەو بــە
ڕێچکەکــە بەڵــەدە ،دەزانــێ چــۆن لەودیــو خــۆی ببینێتــەوە .تینــا،
تکایــە مەگــری ،ئێســتا دەبــێ لــە ناخــی دڵتــەوە هیــوای ئــەوەی
بــۆ بخــوازی ڕابــکا و ڕزگاری ببــێ .باوکــە ،دەی وەرە دانیشــە.
ئەوەتــا ،پیاڵەچایەکــە بخــۆرەوە ،بــا هەنــاوت گــەرم ببێتــەوە .دەی
پێمــان بڵــێ شــتەکە چــۆن بــوو”.
ئاغــا ئەکبەریــش پیاڵەچایەکــەی وەر گــرت ،لــەوێ لەســەر
زەوی دانیشــت و بەئامــاژە ڕوونــی کــردەوە“ :کاتێــک مــن بــەرەو
مزگەوتــێ دەڕۆیشــتم ،یەکێــک لــە پشــتەوە دەســتێکی لــە شــانم
دا ،کــە ئــاوڕم دایــەوە ،خــۆی بــوو ،دەیەویســت بەســەر شــاخەکە
ئاودیــو ببــێ ،بــەاڵم هیــچ جلــی ئەســتوور و گەرمــی لەبــەردا
نەبــوو ،نانیشــی پــێ نەبــوو .ئــۆو ،پێــم وایــە جانتــای گەرماوەکــەم
لــەالی نانەواخانەکــە جــێ هێشــتبێ ...بــەاڵم خــۆ پێاڵوەکانیشــی
شــیاو نەبــوون”.
زەنگۆڵــەش چــوو لەتەنیشــت ئــەو دانیشــت و بەئامــاژە پێــی
گــوت“ ،خــەم مەخــۆ ،هەمــوو شــتێک بــاش دێتــەوە ،ئــەو دەتوانــێ
خــۆی دەربــاز بــکا”.
هەنووکــە زەنگۆڵــە لەتەنیشــت ئەکبــەر دانیشــتووە ،تینــا
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ئاماژەکانــی ئەوانــی نەدەبینــی .بەتووڕەیییــەوە بانگــی کــرد،
“ئــەرێ ئێــوە باســی چــی دەکــەن؟ باشــە بۆچــی نابــێ مــن بیزانــم؟
باشــە نهێنییــەک لەنێوانــی بــاوک و کیــژدا هەیــە؟”
“دایکە ،ببوورە ،مەبەست ئەوە نەبوو”...
“بەڵــی ڕێــک ئــەوە مەبەســت بــوو ”،تینــا لەســەر قســەکەی
ڕۆیشــت“ ،مــن لــەو هەمــوو نهێنییانــەی نێــو ماڵــێ پــڕم .لــەو
نهێننییانــەی نێــوان بــاوک و کــوڕ مانــدووم ،هەروەهــا لــە
ڕازەکانــی تــۆش هیالکــم ،ئــەوە ئێــوە دەتانــەوێ بــە چــی بگــەن؟
کەوتنەدەســتی ژەندرمــە؟ ئــۆ ،خوایــە ،ئیســماعیل”.
“دایکــە ،تکایــە هێــور بــەرەوە .هــاوار مەکــە ،دەنــا زۆر نابــا
هەمــوو دراوســێکانمان بەســەر وەر دەگەڕێــن”.
“هــۆ زەنگۆڵــە ،ئــاگادارت دەکەمەوە .وشــیار بــەوە ،چاوەکانت
بکــەرەوە .براکــەت کــە پێشــەنگت بــوو ڕۆیشــت ،ئێســتا تــۆ لــە
نــۆرەی ،مــن ”...لــە پڕمــەی گریانێکــی بەکوڵــی دا.
“دایکــە ،ئێمــە کاتــی تــرس و تۆقینمــان بەدەســتەوە نییــە”،
زەنگۆڵــە لێــی پاڕایــەوە“ .ئێســتا ئیســماعیل لــە ڕێگەدایــە .ئــەو
دەبــێ ماوەیەکــی زۆر بــە پــێ بــڕوا ،تــا دەگاتــە سەرســنوور.
فەرمــوو ،ئــەوە چارۆگەکەتــە ،دەی نوێــژی بــۆ بکــە .ئەمــە تاکــە
شــتە کــە بــۆ ئــەوت پــێ بکــرێ .باوکــە ،تــۆش ئاســایییانە بــڕۆ
دوکانــێ ،منیــش کەمێکــی دیکــە دێمــە الت”.
“هەرکاتــێ گەیشــتە ئەودیــو ،زەنــگ لێــدەدا ”.لــە کۆتاییــدا
ئەکبــەر بەئامــاژە وای گــوت“ ،خــۆت دەزانــی لــەوێ ...لــەوێ
جــۆرە خەڵکێکــی دیکــە هــەن ،ئــەرێ نەخشــەکە لەکوێیــە؟”
“دەی واز لــە نەخشــەکە بێنــە ”،تینــا وای بانــگ کــرد .دەســتی
دایــە چارۆگەکــەی و بەتووڕەیــی چــووە ژوورێکــی دیکــە.
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ئیســماعیل زەنگــی لێنــەدا و هیــچ نامەشــی نەهاتــن .ئاخــر
نەیدەتوانــی نــە زەنــگ لێبــدا و نــە نامــەش بنێــرێ .خــۆ ئەگــەر
بــۆ یەکێتیــی ســۆڤیەت ڕابکــەی ،نابــێ هیــچ پەیوەندییــەك بــە
خانەوادەکــەت بکەیــەوە .نامەیــەک لــە یەکێتیــی ســۆڤیەتەوە بــۆ
ماڵــی ئەکبــەر؟ بەرگــی نامەیــەک کــە بــە ئــااڵی ســوور ،چەکــوچ
و داســێکەوە مــۆر کرابــێ؟ نامەیــەک کــە پوولــی ســەر زەرفەکــە
وێنــەی لینینــی لەســەر بــێ؟ هیــی ئــەوە نەبــوو هــەر بیریشــی لــێ
بکرێتــەوە.
هەرجارێکیــش کــە زەنگــی تەلەفــۆن لێــدەدرا ،تینــا بــەرەو
ئامێــری تەلەفۆنەکــە غــاری دەدا ،ئەکبەریــش ســەیری دەکــرد.
“نەخێر؟”
“نەخێر”.
کاتێکیــش پۆســتەچی بــەالی دوکانەکەیــدا دەهــات ،ئەکبــەر
بەئامــاژە لێــی دەپرســی“ ،هیــچ نامەیــەک نییــە؟”
“نەخێر ،هیچ نامەیەک نییە”.
بــەاڵم ئــەوان دڵنیــا بــوون ،ئیســماعیل نەگیــراوە .ســەفای ژنــی
ئیســماعیل ،لــە برادەرەکانیــەوە دەیزانــی کــە نابــێ چاوەڕوانــی
هیــچ زەنگلێــدان و نامەیــەک لــە ئیســماعیلەوە بــکا.
ســێ ڕۆژ دوای ڕۆیشــتنی ئیســماعیل ،ئەکبــەر بــەرەو
شــاخی زافــەران ڕۆیشــت ،ســواری ئێســترێک بــوو .گونــد بــە
گونــدی ئــەو دەڤــەرە گــەڕا و لــە پیــاوە ڕیشســپییەکانی دەپرســی،
ئاخــۆ ژەندرمــە لــەو چەنــد ڕۆژانــەی دواییــدا هیــچ کەســێکیان
گرتــووە .نەخێــر ،کــەس نەگیرابــوو ،خــۆ ئەگــەر کەســێک گیرابــا،
بەدڵنیایییــەوە خەڵکەکــەی ئــەوێ دەیانزانــی.
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چەنــد مانگێــک دوای ئــەوە ،ڕۆژێکیــان ئێــوارە درەنــگ
بــوو ،ئــەو کاتــەی هیــچ کەســێ چاوەڕێــی زەنگــی تەلەفۆنــی
نەدەکــرد ،زەنگــی تەلەفۆنەکــە لێــدرا .تینــا بــە زەحمەتێكــەوە لەنێــو
پێخەفەکــەی هەڵســا و دەســکی تەلەفۆکــەی بەبــن گوێــی خۆیــەوە
نــا“ ،ســەالم”
“ســەالم ”،پیاوێــک لەودیــو هێڵەکــەوە وا هاتــە دەنــگ“ ،ئــەرێ
مــن قســە لەگــەڵ دایکــی ئیســماعیل دەکــەم؟”
“بەڵــێ .قســە لەگــەڵ دایکــی ئــەو دەکــەی ”.تینــا
بەمڕومۆنییەکــەوە وەاڵمــی دایــەوە ،وای زانــی کەســێکی ســەر
بــە دامــودەزگای پۆلیســە وا دەپرســێ.
“خانــم ،مــن برادەرێکــی ئیســماعیلم و لــە بەرلینــەوە تەلەفــۆن
دەکــەم .ویســتم پێــت ڕابگەیەنــم ،ئیســماعیل باشــە .ئــەو ئێســتا
لــە تاجیکســتانە .لەوانەیــە بێتــە بەرلیــن ،بــەاڵم هێشــتا هەندێکــی
دیکــەی پێدەچــێ .ئــەو بەخــۆی پەیوەندیتــان پێــوە دەکاتــەوە.
دەکــرێ لــەالی خۆتــەوە هەواڵەکــە بــە ژنەکەشــی ڕابگەیەنــی؟
خانــم خواحافیــز”.
بــەر لــەوەی تینــا بتوانــێ دەمــی خــۆی لێــک بکاتــەوە و شــتێک
بڵــێ ،کابــرای ئەودیــوی هێڵەکــە ،دەســکی تەلەفۆنەکــەی دانایــەوە.
“ئەرێ ئەوە کێ بوو؟” ئەکبەر بەئاماژە لە تینای پرسی.
“ئیســماعیل .ئــۆو ...خوایــە .نــا ،نەخێــر ئیســماعیل خــۆی
نەبــوو ،بەڵــێ ...ئــەو باشــە .دەی بــا تەلەفــۆن بــۆ ســافا بکەیــن”.
ئــەوێ دەمــێ یەکێتیــی ســۆڤیەت لــە هەمــوو الیەکــەوە تووشــی
کێشــە و ئاریشــە هاتبــوو ،گۆرباتشــۆفیش هەوڵــی دەدا بــە هــۆی
گالسنۆســتەوە ئــەوەی مایــەی ڕزگارکــردن بــوو ڕزگار بــکا.
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ڕوســیا ئــەو واڵتــە نەمابــوو ،کــە هاوڕێیــان لــە واڵتــە دراوســێکان
پەنــای بــۆ ببــەن .پشــتگیرییە نێودەوڵەتییەکــە لەبەینــدا
نەمابــوو .پێشــتر دەســەاڵتدارە خۆجێیییــەکان بەرپرســیارێتیی
حەواندنــەوەی ئــاوارە و هــاوڕێ هەاڵتووەکانــی وەک
ئیســماعیلیان لەخــۆ دەگــرت .زۆر مشــووریان دەخــواردن .بــۆ
نموونــە ،دەکــرا ئــاوارەکان بچنــە زانســتگاکانیش .هەروەهــا ئــەو
دەرفەتەیــان پــێ دەدرا لــە کارخانــە و کۆلخۆزەکانــدا کار بکــەن
و بیانناســن پەرەشــیان پــێ بــدەن ،بــەاڵم ئەمــڕۆ ئــەو دەرفەتانــە
هیچیــان نەمابــوون .هەمــوو شــتێک ئــاوەژوو بۆتــەوە .لــە هەمــوو
ڕژێمەکــەدا خەڵــک هــەر فریــای ئــەوە دەکــەوێ مشــووری خۆیــان
بخــۆن و زگــی خۆیــان تێــر بکــەن .ئیســماعیلیش کەوتبــووە
ئەپارتمانێکــی بچکۆلــە ،کــە شــوێنەکەی لەگــەڵ حەفــت ئــاوارەی
هاوواڵتــی خــۆی بــەش کردبــوو .هیــچ دواڕۆژێکیــان لــەوێ
نەبــوو .هیــچ دەرچەیەکیشــیان بــەدی نەدەکــرد .ئــەو لــە ســەربانی
خەونەکانــی کەوتبــووە ســەرزەویەکە .چەنــد مانگێکــی خایانــد و
کاتەکەشــی لەدەســت ڕۆیشــت ،تــا لــەوە تێبــگا ئاخــۆ ئــەو بــە
کــوێ گەیشــتووە و چــی چاوەڕێــی دەکا.
تــا دەهاتیــش ڕەوشــی ڕوســیا خراپتــر دەبــوو ،دەبووایــە
لــەوێ بــار بــکا و بــڕوا.
لــە ڕێــی هاوواڵتێکــی خۆیــەوە بــەو ئاکامــە گەیشــت ،کــە
لــەو پاشــاگەردانییەی ئەوێــدا بتوانــێ بــەرەو ئەڵمانیــا ڕابــکا.
هاوڕێیەکــی دێریــن کــە قەدەرێکــی زۆر بــوو لــەوێ دەژیــا،
کۆمەکــی ئــەوەی کــرد بەڵگەنامەیەکــی کاتــی ســەفەرکردنیان بــۆ
دابیــن بــکا ،بــە هۆیــەوە بتوانــێ بچێتــە ئەڵمانیــای ڕۆژهــەاڵت.
کاتێکیــش پێــی نایــە ســەر خاکــی ئەڵمانیــای ڕۆژهــەاڵت،
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یەکســەر چــووە پۆســتخانەیەک و زەنگــی بــۆ ژنەکــەی لێــدا.
داپیــرەی ژنەکــەی دەســکی تەلەفۆنەکــەی هەڵگــرت.
“هەلۆ ،ئیسماعیل لەگەڵت دایە”.
“کێم لەگەڵدایە؟”
“ئیسماعیل ،مێردی سافا”.
“ئــۆو ،هەلــۆ ،ئــەرێ چۆنــی؟ ســافا لەگەڵمــان زۆر دڵخۆشــە،
بــەاڵم ئێســتا لــە مــاڵ نییــە .ئــەو کار دەکا .نیلۆفەریــش باشــە.
مــن چــاوم لێــی دەبــێ .بەڵــی ،ئــەو زۆر باشــە ،ئــەدی تــۆ؟ خــۆ
تــۆ باشــی؟”
“مــن ئێســتا لــە بەرلینــم .ئێــوارە جارێکــی دیکــە زەنــگ
لێدەدەمــەوە”.
کاتێکیــش ژمــارەی ماڵــی باوانــی لێــدا ،تینــا تەلەفۆنەکــەی
هەڵگــرت.
“سەالم ،تینا .ئەوە منم ئیسماعیل”.
وای لــە تینــای بەســتەزمان ،خەریــک بــوو لەتــاوا لەهــۆش
خــۆی بچــێ.
“تینــا ،ئــەرێ گوێــت لێمــە؟ چۆنــی؟ ببــوورە ،کــە نەمتوانــی،
نەمتوانــی زەنگــت بــۆ لێبــدەم ،نەدەکــرا تەلەفــۆن بکــەم.
هەنووکــەش لــە بەرلینــم .مــن دەبــێ لــە کورتــی ببڕمــەوە .باوکــم
لەکوێیــە؟ ئــەدی زەنگۆڵــە؟”
تینا گریا.
“ئــەرێ بۆچــی هیــچ ناڵێــی؟ ناتوانــم زۆر قســە بکــەم .باوکــم
لــە ماڵــە؟”
“نەخێر کوڕەکەم .ئەو لە دوکانە”.
“ئەدی زەنگۆڵە؟”
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“ئەویش لە ماڵ نییە”.
“بــە داخــەوە ،بــەاڵم خــۆ قەینــاکا .مــن بەزوویــی تەلەفــۆن
دەکەمــەوە .هەنووکــەش دەبــێ ...کەواتــە هەمــوو شــتێک باشــە
زۆر چاکــە ،تەلەفــۆن دەکەمــەوە”.
تینــا پێــی ڕانەگەیانــد ،کــە دەمێکــە زەنگۆڵــە لــە مــاڵ نەمــاوە،
دەمێکــە گیــراوە .هەروەهــا ئەوەشــی پــێ نەگــوت ئاغــا ئەکبەریــش
بــاش نییــە و ئێســتا نەخۆشــە .ئاخــر تەلەفۆنەکــە ئەوەنــدە
چاوەڕواننەکــراو بــوو ،گفتوگۆکــەش ئەوەنــدە بەخێــرا تێپــەڕی و
تینــاش نەیدەزانــی چــی بــە ئیســماعیل بڵــێ و بە هیچ ڕانەگەیشــت.
خــۆ ئەگــەر کاتــی هەبووایــە ،ڕاســتییەکەی هــەر پــێ نەدەگــوت.
ئاخــر خــۆ هیچیشــی نەدەگــۆڕی و هــەر خــەم و خەفەتــی دەدایــێ.
خــۆ پەلــە نەبــوو تــا ئــەو هەواڵــی ناخــۆش بــە کەســێک بگەیەنــێ.
نەدەبووایــە جــارێ ئیســماعیل بــە هەواڵەکــەی زانیبایــە.
کاتێکیــش دەســکی تەلەفۆنەکــەی دانایــەوە ،دەمودەســت
چارشــێوەکەی لــە خــۆی ئااڵنــد و بــەرەو دوکانەکــە کەوتــە ڕێ
تــا هەواڵــە خۆشــەکە بــە ئەکبــەر ڕابگەیەنــێ.
“ئــەو تەلەفۆنــی کــرد ”.کاتێــک ئــەوی لەپشــت جامەکــە بینــی
وای ئامــاژە بــۆ کــرد.
“بەڵێ؟”
“بەڵێ ”،وای گوت و وەژوور دوکانەکە کەوت
“باشە ،ئەو چی گوت؟ خۆ ئەو باشە؟”
“بەڵێ ،زۆر باشە .لە تۆی پرسی .لە زەنگۆڵەشی پرسی”.
“خۆ پێت نەگوت کە زەنگۆڵە...؟”
“نەخێر”.
“بۆچی نا؟ خۆ ئەو برایەتی ،دەبێ هەواڵەکە بزانێ”.
٤٣٦
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“نەمتوانــی پێــی بڵێــم .مــن گریــام ،ئــەوەی ویســتم پێــی بڵێــم،
لەبیــرم چــوو .دەســتەکانم لەرزیــن .نەمتوانــی هەواڵەکــەی پــێ
بڵێــم”.
“تەلەفۆن دەکاتەوە؟”
“بەڵــێ ،دەتوانــێ تەلەفۆنمــان بــۆ بکاتــەوە .زەنگۆڵەش دڵخۆش
دەبــێ کــە هەواڵەکــەی ببیســتێ .ڕۆژی هەینــی پێــی دەڵێــم .نەخێر،
پێــی ناڵێــم ،تــۆ دەبــێ پێــی بڵێــی .بــە زمانــی ئامــاژە باشــترە پێــی
بڵێــی ،ئاخــر کــەس لێــی تێنــاگا ،دەکــرێ پێــی بڵێــی ئــەو تەلەفۆنــی
کــردووە ،هــەر ئەوەنــدە و بــەس ،لەوەنــدە زیاتــر نــا”.
“ئێســتاش دەچمــە الی مــەرزی و ئەنســی ،دەچــم بــە کچــەکان
ڕادەگەیەنــم کــە ئــەو زەنگــی لێــداوە .تــۆش پێویســت نــاکا لــە
دوکانەکــە بمێنیتــەوە ،ڕوخســارت دیســان بــزڕکاوە ،هەســت
ناکــەی کــە بــاش نیــت؟ مــن ناچمــە الی مــەرزی ،دەی وەرە!
لەگەڵــم بچینــەوە ماڵــێ“ .
مانــگ و نیوێــک دوای هەاڵتنــی ئیســماعیل ،زەنگۆڵــە گیــرا.
کەســیش نەیدەزانــی ئاخــۆ چــی کــردووە.
ئێوارەیەکیــان نەهاتــەوە مــاڵ .تینــا یەکســەر گومانــی بــۆ ئــەوە
چــوو شــتێک لەئارادابــێ .هەمیشــە ئــەو ،ئــەوەی لــە بەرچــاو بــوو
کــە زەنگۆڵــە هــەر وەک ئەوانــی دیکــە بگیــرێ ،هەرچۆنێــک بــێ
وای چــاوەڕوان دەکــرد ترومبێلــی پۆلیــس بێتــە بەردەرکــەی
ماڵیــان و کیژەکــەی لەگــەڵ خۆیــان بــەرن.
بــەاڵم ئێســتا ڕەوشــەکە بــە شــێوەیەکی دیکــە هاتــە پێــش
و زەنگۆڵــە نەگەڕایــەوە ماڵــێ ،ئەمــەش زیاتــر تینــای ترســاند.
باشــە دەبــێ ئێســتا چــی بــکا؟ ئایــا خانەوادەکــە ئــاگادار بکاتــەوە؟
٤٣٧
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هەندێکــی دیکــەی لەســەر بوەســتێ؟ پێــی وا بــوو جــارێ نەتۆقــێ،
بــا هەندێکــی دیکــە چــاوەڕێ بــێ.
تینــا و ئەکبــەر تــا درەنگانێکــی شــەو هــەر بەئــاگا بــوون .زەنگۆڵــە
نــە هاتــەوە مــاڵ و نــە هیــچ زەنگێکیشــی لێــدا.
تینــا لــەو خانەوادانــەی کــە منداڵەکانیــان گیرابــوون ،دەیزانــی
یــەک-دوو لــە هەیتەکانــی دەزگای هەواڵگــری نهێنــی بــۆ پشــکنین
دێتــە ماڵیــان .دەی بــا خــۆی کــۆ بکاتــەوە و شــتەکانی هەڵگــرێ،
ئیــدی ئــەم بیرۆکــەی بــۆ هــات و بەپەلــە بــەرەو ژووری زەنگۆڵــە
ڕۆیشــت.
“دەی ئــەم کارتۆنــە هەڵگــرە ”،وای ئامــاژە بــۆ ئەکبــەر
کــرد“ ،ئێمــە دەبــێ کتێبەکانــی زەنگۆڵــە ڕاماڵیــن ،دەنــا زۆر نابــا
هەیتــەکان دێــن ،دەی خێراکــە بــڕۆ کارتۆنێکــی بەتــاڵ بێنــە!”
تینــا دەیزانــی کەمێــک بخوێنێتــەوە ،بــەاڵم هەرگیــز لــەو
هەمــوو کتێبانــەی لــە ژووری زەنگۆڵــەدا بــوون ،نەدەگەیشــت.
ئــەرێ ئەوانــە کتێبــی باشــن؟ کتێبــی دژوارن؟
“دەی هەموویــان بخــەرە نێــو کارتۆنەکــە!” بەئامــاژە وای بــە
مێردەکــەی گــوت.
“هەر هەمووی؟”
“بەڵێ ،هەمووی”.
تینــا خــۆی نوشــتاندەوە بارســتەکاغەزێکی لەبــن پێخەفــی
زەنگۆڵــە دەر هێنــان ،کاغەزەکانــی هەڵدانــەوە بەڵکــو شــتێکیان لــێ
تێبــگا ،بــەاڵم پــەی پــێ نەبــرد .هــەر هەمــوو کاغەزەکانــی خزاندنــە
نێــو کارتۆنەکــە ،ئینجــا چــوو دۆاڵبــی جلەکانیشــی پشــکنی.
“دەی لــەوێ مەوەســتە .بەرکــی جلەکانــی بگــەڕێ ،هەمــوو
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شــتێکیان لــێ دەر بهێنــە”.
لــەو کاتــەی ئەکبــەر جلەکانــی زەنگۆڵــەی دەپشــکنی ،تینــا
مافوورەکــەی لــوول دا ،تــا بزانــێ ئاخــۆ هیچــی لەبندایــە .نەخێــر،
هیچــی لەبنــدا نەبــوو.
“دەی خێرا بە! دەبێ کارتۆنەکە ببەین”.
“بیبەینە کوێ؟”
“چوزانــم .دەبــێ هەمــووی فــڕێ بدەیــن .دەی الیەکــی
کارتۆنەکــە بگــرە ،بەتەنیــا بــۆم هەڵناگیــرێ .کەمــێ بوەســتە ،خــۆ
ناکــرێ ئــەو کتێبانــە هــەر وا لەخــۆڕا فــڕێ بدەیــن ،بەڵکــو زەنگۆڵــە
بگەڕێتــەوە ،خــۆ ئەگــەر هەمــوو شــتێکی لــێ فــڕێ بــدەم ،مــن چــی
بکــەم.
“گــوێ بگــرە ،ئێمــە ئــەم کارتۆنە دەگەیەنینە باخــی بادەمەکان،
لــەوێ لەپشــت کۆگاکــە دای دەنێــن .کاتێکیــش گەڕایــەوە ،هەمــوو
کات دەتوانیــن شــتەکان بهێنینــەوە ،وا نییــە...؟ دەی کارتۆنەکــە
هەڵگــرە ،ئــاگادار بــە”.
ئــەوان کارتۆنــە قورســەکەیان تــا الی دەرگاکــە هەڵگــرت .تینــا
بەئەســپایی دەرگاکــەی کــردەوە و ســەیرێکی دەرەوەی کــرد.
بەئاماژە گوتی“ ،دەی بۆ پێشەوە ،باشە کەس دیار نییە”.
ئەوان بۆ ناو باخەکە ڕۆیشــتن ،کە ســەد مەترێک لەوســەری
شــەقامەکەوە بــوو .بەتاریکــی چوونــە الی عەمبارێکــی کۆنــی
ڕووخــاو ،کــە قاپییەکــەی کــراوە بــوو ،لــەوێ تینــا کارتۆنەکــەی
خســتە بــن کەلوپەلــی باخەکــە ،دەرگای عەمبارەکەشــی پێــوە دا،
“دەی بــا بڕۆینــەوە ماڵــێ!”
“ســوپاس بــۆ خــوا ،کــە شــتەکەمان ال دا ”.کاتــێ گەیشــتنەوە
مــاڵ ،تینــا بــوو وای گــوت.
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“باشە ئەدی ئێستا؟ ئەکبەر بەئاماژە وای لێ پرسی.
“هیچ ،چاوەڕێکردن ،چاورەڕوانی بەیانی دەبین”.
“ئەرێ دەزانی ”،ئەکبەر وای ئاماژە بۆ کرد.
“چییە دیسان؟”
“نەخێر ،هیچ”.
ماوەیەکــی زۆر وا بەکپــی دانیشــتن .چوونــە ســەر پێخــەف و
ڕازان ،نەیانتوانــی .ئاخــر دەکــرا زەنگۆڵــە لــە هەرســاتێکدا ســەر
بــە ماڵــدا بکاتــەوە.
تینــا گوێــی لــە تەپــەی پــێ بــوو .لەوانەیــە پۆلیــس بــێ .لــە
کۆتاییــدا هەڵســا ،لــە پــەردەی پەنجەرەکــەوە ســەیری دەرێــی
کــرد ،ئــەوان پیاوانــی درواســێ بــوون ،بــۆ نوێــژی بەیانــی
دەڕۆیشــتنە مزگەوتــێ.
“خوایــە بەهانــام وەرە ،زۆری دی نابــا ڕۆژ هەڵــدێ و
زەنگۆڵــەش تــا ئێســتا نەگەڕاوەتــەوە ماڵــێ .باشــە لەکــوێ بــۆی
بگەڕێــم؟”
ئــەو بیــری کــردەوە ،دەبووایــە هەمیشــە بیزانیبایــە ،هەرگیــز
زەنگۆڵــە ژیانێکــی ئاســایی نەدەژیــا .بــۆ ئــەو نــە مــاڵ ،نــە مێــرد،
نــە منــداڵ ،نــە پشــیلە ،نــە ناندیــن و نــە...
“ئەرێ دەزانی ”...ئەکبەر ئاماژەی بۆ کرد.
“دەتەوێ چی بڵێی؟”
“زەنگۆڵــە ...خــۆ ئەگــەر هەیتــەکان بێــن ،ئــەوا دێنــە
دوکانەکەشــم...؟ مەبەســتم ئەوەیــە ،لەوێــش لــە پەناگــەی
دوکانەکــە کەلوپەلــی زەنگۆڵــەی لێیــە”.
تینا بە هەردوو دەستەکانی لە سەری خۆی دا.
“باشە چی لە دوکانێ داناوە؟”
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“کاغەز ”.ئەکبەر وای ئاماژە بۆ کرد.
“چ جۆرە کاغەزێک؟”
“كاغەزی چاپکراو”.
“بــا بچینــە دوکانــێ .نەخێــر ،ئێســتا نابــێ ،ئاخــر خەڵــک بــە
دەرەوەیــە”.
تینــا لەپشــت پەردەکــەوە ســەیرێکی دەرەوەی کــرد“ ،بەڵــێ
خــۆ دەکــرێ بڕۆیــن .دەی وەرە ،لەگــەڵ خەڵکەکــە دەڕۆیــن.
ســاتێکی گونجــاوە”.
ئیدی ژنەکە دەستی دایە چارۆگەکەی.
تینــا و ئەکبــەر بەهێواشــی لەمــاڵ هاتنــە دەر و لەگــەڵ
هاموشــۆکەرانی مزگەوتــێ ڕۆیشــتن.
“تــۆ بــە دەســتەچەپدا بــڕۆ دوکانــێ ”.وای ئامــاژە بــۆ کــرد،
“گڵــۆپ هەڵمەکــە ،منیــش لەگــەڵ ژنــان تــا الی مزگەوتــێ دەڕۆم
و بەخێراییــش دەگەڕێمــەوە”.
ئەکبــەر بــەرەو دوکانەکــەی ڕۆیشــت .بــە گەیشــتنە ئــەوێ،
کلیلەکــەی لــە بەرکــی دەر هێنــا و قاپییەکــەی کــردەوە ،چــووە
ژوورەوە .لــەوێ لــە تاریکــی چاوەڕێــی تینــا بــوو.
زۆری نەبــرد تینــاش گەیشــتێ .ئینجــا تینا دەنکەشــخارتەیەکی
داگیرســاند و بەئامــاژە“ ،دەی بــڕۆ ئــەو چــرا نەوتییــە بێنــە ...نــا
نەخێــر ،باشــترە مــۆم هەڵکــەی”.
ئەکبــەر مۆمێکــی نیوەســووتاوی هێنــا ،تینــاش هەڵــی کــرد و
وەژوور عەمبارەکــە کــەوت.
“شتەکان لەکوێن؟”
“کتومت نازانم لەکوێن .هەرگیز بایەخم پێ نەداون”.
تینــا بــە مۆمەکــەی دەســتی شــتەکان گــەڕا .لــە ڕێــی
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دەســتلێدانەوە بارســتەکاغەزێکی لەنێــو کارتۆنەکانــدا دۆزییــەوە.
کاغەزێکــی هێنایــە بــەر ڕووناکیــی مۆمەکــە .چەنــد دێڕێکــی لــێ
خوێندنــەوە ،بــەاڵم لێــی تێنەگەیشــت ئاخــۆ باســی چــی دەکا.
پێــی وا بــوو باڵوکراوەیەکــە ،بۆیــە دایــە دەســتی ئەکبــەر و
بەتوڕەیییــەوە ئامــاژەی بــۆ کــرد“ ،گەمــژە ،ئەکبــەر تــۆ گەمــژە
دەر چــووی”.
تینــا دانەویــەوە بــەدوای شــتی زیاتــردا گــەڕا .ئامێرێکــی تایپــی
لەبــن مێزۆکەیــەک دەر هێنــا“ .باشــە ئێســتا مــن چــی لــەوە بکــەم...
ئەکبــەر ،ئەکبــەر ،ئەکبــەر ،تــۆ ژیانــی منــت وێــران کــرد”.
هــەر لەســەر ئەژنــۆ و لــە تاریکییەکــەدا زیاتــر گــەڕا .ئینجــا
چەنــد قتوویەکــی بۆیــەی کاغــەزی وردیلــەی لەپشــت ســندوقێکی
داردا دۆزینــەوە .هەرگیــز ئەو شــتانەی نەبینیبوون .بەوریایییەوە
یەکێکــی لــە پێشــچاوی خــۆی ڕاگــرت و لەبــەر تیشــکی مۆمەکــەدا
لێــی ڕام“ :،ئەمــە چییــە؟ دەی پیــاو ،بیخــەرە الیــەک! وریــا بــە!
بەســەریان نەکــەوی! لەوانەیــە بتەقنــەوە .دەی کیســەیەکم بدەرێ.
بیانخــەرە نــاو ...نــا نەخێــر ،تــۆ لێیــان نزیــک نەبیتــەوە ،مــن بەخــۆم
دەیانخەمــە نێــو کیســەکە”.
ئیــدی یەکبەیەکــی قتووەکانــی هەڵگرتــن و خســتنیە نێــو کیســە
پالســتیکەکە و ئینجــا ئاهێکــی هەڵکێشــا“ ،زەنگۆڵــە ،خــۆت ژیانــی
خــۆت و هیــی منیشــت وێــران کــرد”.
ئینجــا ئامــاژەی بــۆ ئەکبــەر کــرد“ ،دەی خێــرا کــە!
چارشــێوەکەم لەکوێیــە! ئــەو کاغەزانــەم بــدەرێ .تــۆش ئامێرەکــە
هەڵبگــرە .لەبــن ســاقۆکەتدا بیشــارەوە .لوولــی بــدە ،نــا نەخێــر،
تەختەبەڕێــک بێنــە .دەی زوو! مــن شــتە نەفرەتییەکانــی دیکــە
ڕادەکێشــم بــۆ دەرەوە! بەدوامــدا وەرە! بــەرەو ڕووبارەکــە!”
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دەرەوە ڕووناک بوو ،بەاڵم هێشتا ڕۆژ هەڵنەهاتبوو.
ئــەو پیاوانــەی لــە نانەواخانەکــەوە دیــار بــوون ،بــە خۆیــان و
نانــی گەرمــەوە بــەرەو ماڵــەوە دەڕۆیشــتنەوە.
“سەالمون عەلەیکوم!”
“سەالمون عەلەیکوم”
تینــا بــە الڕێیــەک بــەرەو ڕەزی تــرێ ڕۆیشــت و ئەکبەریــش
بەدوایــدا چــوو .دوای چارەکەســەعاتێک ،گەیشــتنە الی
ڕووبارەکــە.
تینــا بــەدوای بەردێکــدا گــەڕا ،بەردەکــەی خســتە نێــو کارتۆنی
باڵوکــراوەکان ،هەورییەکــەی ســەری لەبــن چارشــێوەکەی دەر
هێنــا و کارتۆنەکــەی قاییــم پــێ گــرێ دا ،پاشــان کارتۆنەکــەی
خســتە نێــو ئاوەکــە ،تــا نوقــم بــوو .دواتــر بەئەســپایییەوە دەســتی
دایــە کیســەکە کــە قوتووەکانــی تێدابــوو ،چــووە نێــو ڕووبارەکــە.
ســەری کیســەکەی کــردەوە ،تــا ئــاو بچێتــە نــاوی ،ئینجــا
ســەرەکەی داخســتەوە ،ئەوســا بەئەســپایی کیســەکەی ڕاوەشــاند
و فڕێــی دایــە نێوەڕاســتی ڕووبارەکــە .کیســەکە لەگــەڵ شــەپۆلی
ڕووبارەکــە ڕۆیشــت و نغــرۆ بــوو.
“بــۆ وا وەســتاوی ســەیری چــی دەکــەی؟” بەتووڕەیییــەوە
ئامــاژەی بــۆ ئەکبــەر کــرد“ .دەی ئامێرەکــەش فــڕێ بــدە نێــو
ڕووبارەکــە”.
کەچی ئەکبەر وای نەکرد ،نەیدەتوانی وا بکا ،دوودڵ بوو.
ئەوســا تینــا دەســتی دایــە ئامێرەکــە ،بــەرەو ڕووبارەکــە
ڕۆیشــت و بــە هەمــوو هێــزی خــۆی فڕێــی دایــە نێــو ڕووبارەکــە،
کاتــێ ئامێرەکــە بــە ئاوەکــە کــەوت دەنگێکــی زۆری لێــوە هــات
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و تینــاش لەســەر زەوی چۆکــی دادا“ ،ئــای پشــتم .دەی ئەکبــەر
وەرە! دەســتم تونــد بگــرە! ئــۆو ...ئــۆو ،خــۆ ناتوانــم چیــدی
هەناســە بــدەم .نزیــک نەبیــەوە ،لێــم دوور بکــەوە .هــۆ زەنگۆڵــە،
دەبینــی چیــت لــێ کــردم”.
تینــا دەســتی بــە گریــان کــرد .ماوەیەکــی خایانــد ،تــا لەدواییــدا
بــە یارمەتیــی ئەکبــەر هاتــەوە ســەرخۆی ،ئینجــا تونــد قۆڵــی
مێردەکــی گــرت .بەیەکــەوە بــەرەو مــاڵ گەڕانــەوە.
بــۆ ســەعات یــازدە ،دوو پۆلیســی دەزگای هەواڵگریــی نهێنــی
لــە دوکانەکــەی ئاغــا ئەکبــەر وەژوور کەوتــن .لــە ڕاســتیدا ئــەو
ڕۆژە ئەکبــەر هــەر زەوقــی دوکانکردنــەوەی نەمابــوو ،بــەاڵم تینــا
پێــی کردبــووەوە“ ،هــەر وەک جــاران بــڕۆ دوکانەکــە و ئیــش
بکــە .نابــێ لێبگەڕێیــن کــەس هەســت بــکا ،کــە زەنگۆڵــە شــەوێدی
نەهاتۆتــە ماڵــەوە”.
ئەکبــەر لەســەر کورســیی کارەکــەی دانیشــتبوو ،خەریکــی
پینەکردنــی مافوورێــک بــوو ،ســێبەری پۆلیســەکانی لەســەر
مافوورەکــەدا بــەدی کــرد .بەحەپەســاوییەوە ســەری خــۆی بــەرز
کــردەوە ،ویســتی بــە کۆتاییــی شــتەکە بــگا.
“لــە شــوێنی خــۆت دانیشــەوە ”.یەکــێ لــە پۆلیســەکان بەئاماژە
وای پــێ گوت.
ئەکبــەر هەســتی کــرد ،پیــاوەکان ئــەو کەســانەن کــە تینــا
باســی کــردن .پۆلیســەکەی دیکــە بەنێــو دوکانەکەیــدا ســووڕا و
ســەیری کەلوپەلەکانــی کــردن .یــەک-دوو مافــووری لوولــدراوی
لــە شــوێنی خــۆی ال بــردن کــە لەســەر مێزەکــە دانرابــوون و
ســەیری ســندوقی ســەر ڕەفەکەشــی کــرد.
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“ئــەرێ ئــەو کیــژەت کــە لــە دوکانەکــە یارمەتیــی دەدای،
لەکوێیــە؟” یەکــێ لــە پۆلیســەکان وای گــوت ،هەوڵیشــی دا بــە
ئامــاژەکان شــتەکەی تێبگەیەنــێ.
ئاماژەکانــی پۆلیســەکە ڕوون نەبــوون ،بــەاڵم ئەکبــەر
تێگەیشــت ئاخــۆ باســی چــی دەکا.
“باشــە ئــەو لــە دوکانەکــە چــی دەکــرد؟” پۆلیســەکە وا
درێــژەی بــە قســەکانی خــۆی دا.
“تێناگــەم ئاخــۆ تــۆ باســی چــی دەکــەی ”.ئەکبەریــش بەئامــاژە
وای پــێ گوتــەوە.
“کچەکــەت ”،پۆلیســەکە بەجەختکردنــەوە گوتــی“ ،کیــژ ،گوارە.
گــوارەی کەســک ،پرچــی درێــژ ،ســینگ ،مەمــک ،تێدەگــەی؟ لێــرە
چــی دەکــرد؟ کێــی دیکــەش زۆر دەهاتــە دوکانەکــەت؟”
ئەکبــەر دەیزانــی نابــێ هیــچ بڵــێ ،بــەاڵم ئــەو ئامــاژە
ڕووهەڵماڵراوانــەی پۆلیســەکە لەبــارەی گــوارەکان ،پرچــی درێــژ،
ســینگ و مەمــک تەزانــدی .پۆلیســەکە باســی پرچــی درێــژ و
گــوارەی کەســکی زەنگۆڵــەی بــوو .هــەر دەبــێ ئــەو زەنگۆڵــەی
بەبــێ ســەرپۆش دیبــێ .ئاخــر ئــەوە چــۆن دەبــێ؟
ئەکبــەر لــە ناخــەوە دەکــواڵ ،بــەاڵم لــە شــوێنی خۆیشــی کــپ
دانیشــتبوو.
“ئــەو تێنــاگا ئاخــۆ باســی چــی بــۆ دەکــەم ”،پۆلیســەکە وای بــە
هاوکارەکــەی خــۆی گوت.
“نەخێــر ،ئــەو باشــی لــێ تێــدەگا .دەی بــا وێنەکانــی نیشــان
بدەیــن ”.پۆلیســەکەی دیکــە چــووە پەناگەکــە.
پۆلیســەکەی یەکەمیــش یــەک-دوو وێنــەی ڕەش و ســپی
لەنێــو بەرکــی قەمســەڵەکەی دەر هێنــان و وێنــەی دەوموچــاوی
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کەســێکی نیشــانی ئەکبــەر دا“ ،ئــەم پیــاوە دەناســی؟”
“تێناگەم .لێمگەڕێ بچم بانگی ژنەکەم بکەم”.
“دانیشــە ،ســەیری ئــەم وێنەیــە بکــە ،هەرگیــز ئــەم کەســەت
لــەم دوکانــەدا بینیــوە؟ ئایــا ئــەو پەیوەنــدی بــە کیژەکەتــەوە
هەبــوو؟ ئــەو شــتێکی”...
“مــن تێناگــەم ئاخــۆ تــۆ باســی چــی دەکــەی .دەبــێ تــۆ
لێبگەڕێــی ژنەکــەم بێتــە ئێــرە ”.ئەکبــەر بەئامــاژە جەختــی لــێ
کــردەوە.
“ئێســتا بەباشــی تێدەگــەی .ئەمــە ،وێنەیەکــی دیکەیــە.
هەڵبەتــە بــاش ئــەم کچــە دەناســی ”.ئــەو ئەمــەی بــە پێکەنینێکــی
قێزەونــەوە پــێ گــوت ،ئینجــا وێنەیەکــی نیشــان دا ،زەنگۆڵــە بــە
پرچــی ئاڵــۆزکاو و دەموچــاوی زامــدارەوە دیــار بــوو.
لەپــڕ هەمــوو شــتێک گــۆڕا .وەک ئــەوە وا بــوو پیاوەکــە
دەســتی لــە شــتێکی بڤــە دابــێ .ئەکبــەر وێنەکــەی لــە دەســت دەر
هێنــا و لــە کۆتاییــدا پاڵێکــی بــە پۆلیســەکە نــا.
پۆلیســەکەش هەنگاوێــک بــۆ دواوە گەڕایــەوە ،دەمانچەکــەی
هەڵکێشــا و بانگــی کــرد“ ،دانیشــە!” بــەاڵم خــۆ ئــەم ڕەفتــارە
قوڕەکــەی خەســتر کــرد .ئەکبەریــش دەســتی دایــە دارێــک و
کەوتــە ســەر پۆلیســەکە لێــدان ئەممــا لێــدان .لــە هەمــان کاتیشــدا
هــاواری دەکرد“ ،لێــرررررەەەەەە ببببڕڕڕڕۆۆۆ دددەەەررررێ”.
پۆلیســەکەی دیکــەش لــە پەناگەکــە هاتــە دەر ،تــا ئەکبــەر لــە
پشــتەوە بگــرێ ،بــەاڵم ئەکبــەر هیــچ دەرفەتــی پــێ نــەدا ،خــۆی
ســووڕاندەوە و تــا هێــزی تێــدا بــوو دارێکیشــی بــە شــانی چەپــی
ئــەودا کێشــا .پۆلیســەکە لەبــن ئــازاردا خــۆی گرمۆڵــە کــرد.
ئەکبــەر خێــرا چــووە دەر و هــاواری کــرد“ ،دددددەەەەی
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بــڕرررررۆ دددددەەەەەررررێێێێێێێێێێــێ ێێێێێێێــێ”.
دوکاندارەکانــی دیکــەش خێــرا دەرپەڕینــە دەرێ و لەگــەڵ
پیادەڕۆکانــی ســەر شــەقام بەهانایــەوە هاتــن“ ،ئــەوە چــی
قەومــاوە؟”
ئەکبــەر بەئامــاژە“ ،لــەوێ ،لــە ژوورەوە ،ئــەو پیاوانــە.
وێنەیــەک ،زەنگۆڵــە ،پرچەکــەی .گــوارەکان”.
کەس تێنەگەیشت ئاخۆ ئەکبەر باسی چی دەکا.
ڕەوشــەکە لەدەســت دەر چوو ،پۆلیســە قێزەونەکانی دەزگای
نهێنــی هاتنــە دەر و یەکســەر بــەرەو ترومبێلەکەیــان کشــان و و
لــە بەرچــاوان ون بــوون.
دوکاندارەکانیش ئەکبەریان بردەوە نێو دوکانەکەی.
“ئەوان چییان لێ دەویستی؟”
“لــە بەرکــی پیاوەکــە وێنــە هەبــوون ،گــوارەی کەســک ،پرچــی
درێــژی زەنگۆڵــە ،پرچێــک ...ئاخــر چــۆن دەبــێ ئــەو پیــاوە گــوارە
کەســکەکانی ئەویــان پــێ بــێ .تێدەگــەی مەبەســتم چییــە؟”
بەهاراتفرۆشەکەش گوتی“ ،نەخێر”.
“ئەمشــەو زەنگۆڵــە ،مەبەســتم ئەوەیــە بڵێــم ،ئــەو ئەمشــەو
لــە ماڵــەوە نووســتبوو ،بــەاڵم ژنەکــەم باشــتری لێدەزانــێ.
ئــەو پیــاوەش دەمانچەکــەی لــێ ڕاکێشــام .ئــەو وێنەیەکــی لــە
بەرکــدا بــوو .منیــش دەمودەســت دەهــری بــووم ،دەســتم دایــە
ئــەو مەترەقــە و لێــم دا .پۆلیســەکەی دیکــە ویســتی لــە پشــتەوەڕا
بمگــرێ .ئەویشــم بەتونــدی کوتــا ...وێنەکــە ،وێنەکــە لەکوێیــە؟”
“پێــم باشــە بچیــن ژنەکــەی بێنیــن ”.نانەواکــە بــوو بــە ئەوانــی
دیکــەی گــوت“ ،پێــم وا بــێ ڕەوشــەکەی بــاش نییــە”.
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ئیســماعیل یــەک-دوو جــاری دیکــەش تەلەفۆنــی کــرد ،بــەاڵم تینــا
نەیتوانــی پێــی بڵــێ ،کــە زەنگۆڵــە زیندانــی کــراوە .هــەر دەیگــوت،
بەڕێکــەوت زەنگۆڵــە ئێســتا لــە مــاڵ نییــە.
“تینــا ،تەلەفۆنکــردن بــۆ مــن ســەختە .مــن ناتوانــم دەمنــادەم
زەنــگ لــێ بــدەم .ســبەی ســەروبەندی حەفتــی ئێــوارە تەلەفــۆن
دەکەمــەوە ”.ئەمانــە قســەی دواهەمیــن جــاری بــوو“ ،بــە زەنگۆڵــە
ڕابگەیەنــە ،دەمــەوێ قســەی لەگەڵــدا بکــەم ،دەکــرێ بــە باوکــم
بڵێــی ســبەی ئێــوارە زووتــر بگەڕێنــەوە ماڵــێ ،دەمــەوێ گوێــم لــە
دەنگیــان بــێ .ئــەرێ هــەر بەڕاســت خــۆ ئــەوان باشــن؟”
“ئێمــە پیــر بوویــن .هەنــدێ جــار باشــە و هەنــدێ جاریــش
بــاش نییــە .بــەاڵم ئــەوان باشــن ،ئــەو هێشــتا هــەر کار دەکا”.
تینــا درۆی لەگــەڵ کــرد ،چونکــە لــەو کاتــەی تینــا لەگــەڵ
ئیســماعیل قســەی دەکــرد ،ئەکبــەر بــە نەخۆشــی لەنــاو جێگــەدا
کەوتبــوو .ئــەو بەئەنقەســت پشــتی لــە ئەکبــەر کردبــوو ،تــا
نەزانــێ تەلەفــۆن لەگــەڵ ئیســماعیلدا دەکا ،بــەاڵم خــۆ ئەکبــەر
تێبینــی کــرد ،هەســتی کــرد ژنەکــەی شــتێکی لــێ دەشــارێتەوە.
لــە کۆتاییــدا بەزۆرلەخۆکردنــەوە هەڵســا و تــا الی تینــا هــات و
بەئامــاژە گوتــی“ ،ئــەوە کێیــە لەســەر هێڵــی تەلەفــۆن؟”
“ژنی دراوسێکەمانە ”.ئەویش وا وەاڵمی دایەوە.
ئەکبەر درۆی لە چاوەکانی ژنەکەیدا خوێندەوە.
“دیــارە ،ئیســماعیلە؟” ئاماژەیەکــی وای کــرد و هەوڵــی دا
بــە دەنگــی بــەرز بڵــێ“ ،ئیــس سسسسسســمماااااا ،ئاغــااااااااااااا
ئەکبببببببــەررااااااااا”.
“تینا ،باوکم لەوێیە؟”
٤٤٨
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ئەکبــەر دەســتی دایــە دەســکی تەلەفــۆن ،بــە دەنگێکــی
لەرزۆکــەوە دەســتی بــە گێڕانــەوەی ســەربردەی زەنگۆڵــە کــرد،
“چچچچچــۆۆۆۆن دددوووککککانننــن ،مافــوووووووررررر،
ززززەنگۆۆۆۆۆڵڵڵــەەەە للللللێێێێدددداااانننــن ،بــرررددددن،
ننننــاااااا ”.ئینجــا دەســکی تەلەفۆنەکــەی دایــەوە دەســتی تینــا.
فرمێســکەکانی چــاوی ســڕینەوە و گەڕایــەوە نێــو پێخەفەکــەی
خــۆی.
تینــاش بەهەنســکەوە ڕاســتییەکەی پــێ گــوت ،بــە ئیســماعیلی
گــوت ،زەنگۆڵــە زیندانــی کــراوە ،دوای شــەش مانــگ ،دەتوانــێ
مانگــێ یــەک جــار ســەردانی بــکا ،پێــی ڕاگەیانــد ،ئەکبەریــش
لەســەر شــەقامەکە لەبــن دارکاژەکان بــەر بۆتــەوە و دراوســێکان
بەکــۆڵ هێناویانەتــە ماڵــەوە.
دیسان ئەکبەر چووەوە دوکانەکەی ،بەاڵم ئیشی پێ نەدەکرا.
“کێشــەی ســەرم پەیــدا بۆتــەوە ”،وای بــە تینــا ڕاگەیانــد“ ،لــە
کاتــی پینەکردنــی مافــووردا گرێــی گــوڵ و گوڵۆکەکانــی ســەر
مافوورەکــە بەهەڵــە دەدرومــەوە”.
“بــەاڵم خــۆ دەبــێ مێشــکت لەســەر کارەکــە بــێ .ئەگــەر بــاش
نەیدرویــەوە ،دواتــر پارەمــان نامینــێ .دەی بــڕۆ دوکانەکــە و
بەهێواشــی دەســت پــێ بکــەوە ،خــۆی بــاش دەبــێ”.
مانگێــک دواتــر ،ئێوارەیەکیــان هێشــتا نەگەڕابــۆوە ماڵــێ ،تینــا
چــوو بزانــێ ئاخــۆ لەکــوێ ماوەتــەوە ،ئــەو لەســەر مافوورەکــە
لەهــۆش خــۆی چووبــوو ،دەفتــەری نووســینە بزمارییەکەشــی
لەتەنیشــت بــوو .تینــاش غــاری دایــە الی نانەواخانەکــە .نانەواکــە
دەســتبەجێ زەنگــی بــۆ ترومبێلــی فریاگــوازاری لێــدا ،ئەویــش لــە
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کاتــی خۆیــدا گەیشــتێ ،پزیشــکەکەش بــە تینــای گــوت“ ،پیاوەکەت
دەبــێ پشــوو بــدا ،کارکــردن دەیکــوژێ”.
دوای هەفتەیــەک ،ئەکبــەر بــە داردەســتێکەوە نەخۆشــخانەی
جــێ هێشــت.
لــە ماڵــەوەش نەیدەتوانــی بێئیــش دابنیشــێ .بە داردەســتەکەی
بــەرەو دوکانــی بــەڕێ دەکــەوت ،دەرگای دەکــردەوە،
کورســییەکی دادەنــا ،لەپشــت پەنجــەرە دادەنیشــت و هەوڵــی دەدا
کار بــکا .لــەدوای نیوەڕۆشــدا بــە پیاســە دەچــووە الی گۆڕســتان
و دەچــووە ســەر گــۆڕی جــەوادی خوشــکەزای دادەنیشــت.
لەوێــوە ســەیری کێــوی زافەرانــی دەکــرد ،کــە ئێــوارەش دادەهــات
دەگەڕایــەوە ماڵــێ ،تینــاش بانگــی دەکــرد“ ،ئــەوە لەکــوێ بــووی؟
باشــە چــی بکــەم ئەگــەر جارێکــی دیکــە بــەر بوویــەوە؟”
ئەویش دەهاتەوە ژوورێ ،دەستی دەدایە قەڵەمێک و دیسان
دەکەوتــە ســەر ڕۆژژمێرەکــەی و قەڵەمەکــەی لەســەر دەخشــاند.
پاشــان ڕۆژەکانــی دەژمــاردن تــا نــۆرەی ســەردانکردنی زەنگۆڵــە
لــە زیندانــدا دەهات.
لــە ڕۆژانــی دیــداری زیندانیشــدا ،هــەر لــە بەرەبەیانــەوە
دەســتی دەدایــە گۆپاڵەکــەی و بــە پــێ و بەتەنیــا بــەرەو زیندانەکــە
دەکەوتــە ڕێ ،کــە دە کیلۆمەتــر لــە دەرەوەی شــارەکەدا
هەڵکەوتبــوو.
زۆر جاریــش تینــا لێــی دووپــات دەکــردەوە“ ،وا مەکــە .ئــەم
کارە بۆخــۆت بــاش نییــە .باشــە بۆچــی لەگــەڵ مــن بــە پــاس
نایــەی بــۆ ســەردانەکە؟”
ئەکبــەر گوێــی پــێ نــەدەدا“ ،بــەم جــۆرە هەســت دەکــەم
باشــترم .هێــدی دەڕۆم ،پێویســت نــاکا خەمــم لــێ بخــۆی .لــە
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ڕێگاشــدا پشــوو دەدەم”.
لــەالی زیندانەکــەش ،ئــەو دەچێتــە چایخانەکــەی الی
مەیدانەکــە ،تــا ئــەو کاتــەی پاســی ســەردانکەران دێــت و خەڵــک
لێــی دادەبــەزن .ئەوســا کــە چــاوی بــە تینــا دەکــەوێ ،لــە کۆتاییــدا
لــە شــوێنی خــۆی هەڵدەســتێ و بــەرەو الی دەڕوا.
هەمــوو جارێــک کــە ئەکبــەر ســەردانی زەنگۆڵــە دەکا،
تۆپەبەنێکــی بــۆ دەبــا کــە خــۆی ڕەنگــی کــردووە .ئەویــش بلــوز،
دەســتەوانە و گۆرەویــی گەرمــی لــە زیندانەکــەدا لــێ دروســت
دەکا .تینــاش لەگــەڵ خــۆی میــوەی تــازە و چاویلکــەی بــۆ دەبــا،
چونکــە چاوەکانــی لــەو تاریکییــەی زیندانــدا بــاش نەبــوون.
لــە دواییــن جاریشــدا داوای کاکڵەگوێــز و لەتکەهەنجیــری
وشــککراوی کــرد.
“باشــە ئــەو شــتانەت بۆچــی دەوێــن؟” تینــا وای لــێ پرســی،
“خــۆ ئەگــەر زۆر نەجووڵێــی نابــێ زۆر کاکڵەگوێــز بخــۆی”.
“دایکە ،خەم مەخۆ .من نایانخۆم”.
بــەم جــۆرە مانگــەکان هاتــن و تێپەڕیــن ،ساڵیشــی بــەدوای خۆیــدا
هێنــا .دیــواری بەرلیــن ڕووخــا ،ئیســماعیل گەیشــتە هۆڵەنــدا .ئــەو
ماڵێکــی لــە پۆلــدەر دەســت کــەوت .ئــەو شــوێنەی کــە دەیتوانــی
لەپشــت جامــی پەنجەرەکــەی بڕوانێتــە ڕابــردووی.
ئەوانــە ســااڵنێکی ســەخت بــوون ،بــەاڵم لــە هەاڵتــن پەشــیمان
نەبــووەوە ،هەروەهــا لــەوەش پەشــیمان نەبــووەوە ،کــە ئــەو ڕێــگا
سیاســییەی هەڵــی بژاردبــوو دواتــر بــەو ســەرەنجامەی گەیانــد،
ئــەو زۆر شــت فێــر ببــوو ،زۆر ئەزموونــی پەیدا کردبوو ،تەنانەت
زۆریــش ژیــا ،لــێ لەبــەر ئــەوەی زەنگۆڵــە لــە کونجــی زینــدان
٤٥١

قادر عەبدولاڵ
ئاخنرابــوو ،زۆری ئــازار دەچێشــت و نائاســوودەی کردبــوو،
وێــڕای ئەمــەش لــە ناخــەوە هەســتی بــە خۆبەخەتابارزانیــن
دەکــرد.
وەرزەکــە زســتان بــوو .لەگــەڵ گــەردەی بەیانیــدا ئەکبــەر دەســتی
دەدایــە گۆپاڵەکــەی و لــە مــاڵ دەچــووە دەر ،بــەرەو زینــدان
کەوتــە ڕێ.
لــە بەهــار و هاوینانیشــدا لــە ڕێــگادا تووشــی ژن و پیــاوە
جووتیــارەکان دەبــووەوە ،کــە بــەرەو ســەرزەوییەکانیان
دەڕۆیشــتن.
“ئاغــا ئەکبــەر .ئــەرێ چۆنــی باشــی؟” بەئامــاژە وایــان پــێ
دەگــوت.
“باشترم”.
“ئەدی کیژەکەت؟”
“باشــە ،ئــەو جووتــە دەســتەوانەیەک و کاڵوێکــی بــۆ
زســتان بــۆ چنیــووم .تەنانــەت لــەوێ مافووریــش دەچنــێ .ئــەو
دەڵــێ لەســەر مافوورەکــە دادەنیشــم ،بەڵکــو پێــی بفــڕم و لــە
زینــدان دەر بچــم ”.ئــەم ئاماژانــەی بەپێکەنینــەوە دەر دەبــڕی،
“دوورفڕیــن” دووبــارە ئــەم ئاماژەیــەی دووبــارە کــردەوە
و کۆمــی گۆپاڵەکەشــی لــە هــەوادا بــا دەدا .ئیــدی الی ئــەوان
دانیشــت ،پیاڵەچایەکــی خــواردەوە ،هەندێــک پشــووی دەدا ،ئینجــا
هەڵدەســتا و دیســان کەوتــەوە ڕێ.
بــەاڵم لــە زســتاندا بارودۆخەکــە ســەختر بــوو .ئــەو دەبووایــە
بــەردەوام بــە پــێ بــڕوا ،نەوەســتێ ،دەنــا ســەرمای دەبــوو ،بــەاڵم
خــۆ ئــەوەش هــەر کێشــە نەبــوو ،ئــەو لەنێــو هزرەکانــی خۆیــدا
٤٥٢

خەتی بزماری
لەگــەڵ زەنگۆڵــەدا دەدوا ،بــەم جــۆرە هەســتی بــە ســاردیی
پێیەکانــی نەدەکــرد.
لــەم دوایییانــەدا هەســتی کــرد زەنگۆڵــە لــە زیندانــدا گەورەتــر
بــووە .بینــی کوریشــک 1پەڕیونەتــە ســەر دەموچــاوی ،هەروەهــا
ڕەفتارەکەشــی گــۆڕاوە .ئــەو بەخــۆی بینــی ،لــە کاتــی ڕۆیشــتنیدا
هەنــدێ کــووڕ بۆتــەوە.
لەوانەیــە لەمــەدا بەهەڵــەدا چووبــێ ،ئــەو کــووڕ نــەڕوا.
لەگــەڵ ئەوەشــدا هــەر بــە تینــای گــوت“ ،بینیــم زەنگۆڵــە لــە کاتــی
ڕۆیشــتندا هەنــدێ کــووڕە ،ئــەرێ تــۆش ســەرنجت دا؟”
“نەخێــر ،مــن ســەرنجم نــەدا ،بــەاڵم ئەمــە لەبــەر ئەوەیــە
کــە ماوەیەکــی زۆرە لــە زینداندایــە .ئــەوان ناتوانــن لەچــاوە
زیندانەکانیانــدا زۆر بجووڵێــن .چوار-پێنــج کیــژ لــە یــەک ژوور
ئاخنــراون ...ئەگــەر ئــازاد بکرێــن ،دەبــێ زۆر بــە پــێ بــڕۆن.
ئەوســا قیــت دەبنــەوە”.
“ئەرێ کەی ئازاد دەکرێ؟”
“ئەکبــەر ،نازانــم ئــەوە کــەی دەبــێ ،ئــەوان پێمــان ناڵێــن،
لەوانەیــە بــەو زووانــە ،لەوانەشــە درێــژە بکێشــێ”.
“مەبەستت چییە جارێ بەر نەبن؟”
“دەی ئەکبــەر ،تــۆ و خــودات وازم لــێ بێنــە ،مــن چــۆن بزانــم؟
لەوانەیــە ئەوەنــدە درێــژە بکێشــێ ،ئیــدی نەتوانــم بــە پێیانیــش
بــڕۆم”.
ئەم وەاڵمە خەمباری کرد.
بــەدەم ڕۆیشــتنەوە ئەکبــەر بیــری لــە وەاڵمەکــەی تینــا
کــردەوە ،تینــا گوتــی ،ماوەیەکــی درێــژ ،ئەوەنــدە درێــژ ئیــدی
 1کوریشک :چرچولۆچی.

٤٥٣

قادر عەبدولاڵ
لەوانەیــە تینــا نەتوانــێ بــە پــێ بــڕوا .لەوانەیــە ئەوکات مــن مردبم.
پرچــی زەنگۆڵــەش لــە زیندانــدا ســپی دەبــێ .بــەاڵم خــۆ زەنگۆڵــە
زیــرەک و بەهێــزە ،دەکــرێ بەرگــەی ئــەو هەمــوو ســااڵنە بگــرێ.
ئەگــەر ئازادیــش کــرا ،دەکــرێ ماوەیەکــی زۆر بژیــێ ،کار بــکا و
لەوانەشــە شــوو بــکا و منداڵــی ببــن .ئاخــر ئــەو کتێبــی زۆری
خوێندوونەتــەوە ،دەتوانــێ خــۆی دەربــاز بــکا.
تینــا دەڵــێ نابــێ مــن ئەوەنــدە خــەم بخــۆم ،گوایــە هەمــوو
شــتێک بــاش دەبــێ .دەڵــێ ،ئەگــەر مــن زۆر خــەم بخــۆم ،ئــەوا
جارێکــی دیکــە دەکــەوم و لەوانەیــە هەڵیــش نەســتمەوە و بمــرم.
خــۆ ئەگــەر مردیشــم ،ئــەوا ناتوانــم ســەردانی زەنگۆڵــە بکــەم،
ئیــدی ئەویــش بەتەنیــا لــە زیندانەکەیــدا بــۆم دەگریــێ.
تینا دەڵێ ،ئەگەر من مردم ،هەڵبەتە ئیسماعیلیش نابینمەوە.
خــۆ ئەگــەر دواتــر زەنگۆڵــە ئــازاد بکــرێ ،لەوانەیــە بەیەکــەوە
بتوانیــن ســەرێکی ئیســماعیل بدەیــن“ .ئێمــە دەفڕیــن ”.تینــا وا
دەڵــێ .کــێ دەزانــێ ،بەڵکــو هەرســێکمان بەیەکــەوە ســەردانی
ئیســماعیل بکەیــن .ئــەرێ بەڕاســت ئیســماعیل لەکــوێ دەژی؟
تینــا دەڵــێ ،ئــەو لــە واڵتێکــدا دەژی کــە هیــچ شــاخوداخی لــێ
نییــە و ئاسمانەکەشــی هەمیشــە هــەر ســەربەهەورە .لــەوێ بــا
بەبەردەوامــی هەڵــدەکا .ئیســماعیلیش لــە بندینــی 1دەریــادا دەژی.
“لە بندینی دەریادا دەژی؟ لە دەریا؟”
“بەڵــێ ”،تینــا وای پــێ گــوت“ .خەڵــک دەریاکەیــان بــەرەو
پشــتەوە پــاڵ نــاوە .لــەوێ لــە بندینــی دەریاکــەدا داریــان چانــدووە
و مانــگاش بەخێــو دەکــەن .ئیســماعیلیش لــەوێ دەژی ،بــەاڵم مــن
هیچــی لــێ تێناگــەم”.
 1بندین :بنی بنەوەی زەریا.

٤٥٤

خەتی بزماری
زەنگۆڵــە لەچــاو ئیســماعیل شــتێکی دیکەیــە ،ئــەو لــە براکــەی
ئارامگرتــرە ،بەحەوســەڵەوە شــتەکانی بــۆ ڕوون دەکردمــەوە.
ئیســماعیل بــەردەوام دەربــارەی شــتە مەزنــەکان دەدوا،
دەربــارەی هــەوا ،ئەســتێرەکان ،دەربــارەی زەوی و مانــگ،
هەرچــی زەنگۆڵــە بــوو ،هەمیشــە هــەر باســی شــتە بچووکەکانــی
بــۆ دەکــردم.
جارێکیــان زەنگۆڵــە بەردێکــی بچووکــی لەســەر زەوی
هەڵگرتــەوە .ئینجــا گوتــی“ ،شــتگەلێک لەنێــو ئــەو بەردۆکــەدا
هــەن ،دەجووڵێــن”.
“جووڵە لەنێو بەردۆکە؟”
ئــەو پێــی ڕاگەیانــدم ،کــە شــتگەلێک لەنێــو بەردۆکــەدا
هــەن ،دەخولێنــەوە ،هــەر وەک چــۆن زەوی بــەدەوری ڕۆژدا
دەخولێتــەوە.
“هیچــی لــێ تێناگــەم ”،منیــش گوتــم“ ،شــتی وا نابــێ .بــەرد
هــەر بــەردە .ئەگــەر مــن بــە چەکوچێکــەوە لێــم دا ،هیچــی لەنێــودا
نابینــی .نــە زەوی و نــە ڕۆژ و نــە هیــچ”.
زەنگۆڵــە چەکوچێکــی دامــە دەســت ،منیــش بەردەکــەم پــێ
شــکاند“ ،دەیبینــی ،هیــچ ڕۆژی لەنێــودا نییــە”.
ئەویش گوتی“ ،دەی وردتری بشکێنە”.
منیــش وام کــرد .هێشــتا وردتــرم کــرد ،وردتــر و وردتــر،
هێشــتاش وردتــر .بەردەکــەم ئەوەنــدە کوتــا ،تــا هاڕیــم و وەک
دەنکــە لمــی لــێ هــات.
زەنگۆڵەش گوتی“ ،ڕۆژۆکە لەنێو ئەو دەنکە لمەدایە”.
منیش بەدەنگ پێکەنیم.
کیژەکــەم زیرەکــە .ئــەو شــتەکان لەنێــو کتێبــان دەر دەهێنــێ.
٤٥٥

قادر عەبدولاڵ
جارێکیــان گوێــی خســتە ســەر الی چەپــەی ســینگم و گوتــی،
“بــوم ،بــوم ،بــوم”.
“مەبەستت لە بوم ،بوم ،بوم چییە؟” وام لێ پرسی.
“لیــرە ،لەژێــر پەراســووەکانتدا ماتۆڕێــک هەیــە ”.وای ئامــاژە
بــۆ کــردم.
“ماتۆڕ؟”
مــن دەبووایــە پێبکەنــم ،بــەاڵم ئــەو کتێبێکــی لێــک کــردەوە
ماتۆڕەکــەی ژێــر پەراســووەکانی نیشــان دام ،هــەر بــوم بــوم،
بومــە بوومــی بــوو.
ئەکبــەر بــەرەو زیندانەکــە ڕۆیشــت ،کــە لەســەر گردێــک ڕۆ
نرابــوو .کاتێــک گەیشــتە الی گۆڕەپانــی بــەردەم زیندانەکــە،
ڕۆژ هەڵهــات .ئــەو هێشــتا کاتــی بــە دەســتەوە مابــوو ،ئیــدی
چــووە چایخانەکــەی ئــەوێ چاوەڕێــی تینــا بــوو .چایچییەکــەش
پیاڵەچایەکــی لــە بــەردەم دانــا و لێشــی پرســی ئاخــۆ شــتێکی
لەگەڵــدا دەخــوا؟
ئەویش بەئاماژە“ ،نان و پەنیر”.
ئــەو لــە جامــی پەنجەرەکــەوە ســەیری شــاخە
بەبەفەرداپۆشــراوەکان و زیندانــی کــرد ،ســەیری پەنجــەرە
بچکۆالنەکانــی زیندانــی کــرد .بیــری کــردەوە ،خــۆ زەنگۆڵــە لــە
یەکــێ لــەو ژوورانــە بەنــد کــراوە .ئەویــش دەزانــێ ،مــن لێــرە
لــە چایخانەکــەدا چــاوەڕێ دەکــەم .کاتێکیــش وادەی دیدەنییەکــە
هــات لێــم دەپرســێ“ ،ئــەرێ باوکــە ،چۆنــی ،باشــی؟ دیســان بــە
پــێ هاتــی؟ جارێکــی دیکــە وا مەکــە .ئاخــر ئەژنۆکانــت ئازاریــان
پــێ دەگا .خــۆ دەکــرێ بــە پــاس بێیــت”.
٤٥٦
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“ئاخــر حــەز بــە پــاس ناکــەم .بــە هــۆی بۆنــی بەنزینەکەیــان
ناتوانــم بــاش بیــر بکەمــەوە ،بــەاڵم کاتــێ بــە پــێ بێــم ،دەکــرێ
زۆر بــاش بیــر بکەمــەوە”.
ئەکبــەر زۆر بــەوە ســەخڵەت دەبــێ ،لــە کاتــی دیدەنییەکــدا
هەیتەیــەک دێــت و لــە پــاڵ زەنگۆڵــە دەوســتێ ،تــا چاودێریــی
هەمــوو شــتێک بــکا ،بــەاڵم تینــا پێــی دەڵــێ ،نابــێ خــۆی بــە
هەیتەکــەوە خەریــک بــکا .ئــەو دەبــێ وا ڕەفتــار بــکا وەک ئــەوەی
هەیتەکــە هــەر لــەوێ نەبــێ ،ئەکبەریــش ئــەوەی پــێ نەدەکــرا.
جارێکیــان ئامــاژەی بــۆ هەیتەکــە کــرد“ ،ئــەرێ دەکــرێ
هەنــدێ بچیتــە ئــەوال؟”
تیناش دەســتبەجێ سەردەســتەی ئەکبەری ڕاکێشــا“ ،بێدەنگ
بــە! دەنــا لێمــان ناگەڕێــن چاومــان بــە زەنگۆڵــەش بکەوێتــەوە”.
کاتــی ســەردانیکردنەکە زۆر کــورت بــوو ،هــەر وات دەکــرد
دەبڕایــەوە .تینــا دەیگــوت“ ،دادەداد مەکــە ،بــەم شــێوەش بــێ،
هــەر باشــە”.
پاســەکە بــە بــەردەم چایخانەکــەدا دەهــات و الی گەراجەکــە
دەوەســتا .سەردانکەرانیشــی یــەک لــەدوای یــەک لێــی دادەبەزیــن.
ئــەو تینــای بینــی ،کــە میــوەی تەڕوتــازەی بــۆ زەنگۆڵــە
کڕیبــوو .تینــا بەزەحمــەت ڕێــی دەکــرد ،ئــەو بــۆ یەکەمیــن جــار
بــوو تێبینیــی کــرد .بــەڕای ئەکبــەر ،تینــا پیــر ببــوو.
ســەردانکردنی زیندانییانــی سیاســی تەنیــا بــۆ دایــک و
باوکــەکان ڕێگەپێــدراو بــوو .ئــەوان بەیەکــەوە بــە دەروازەکــەدا
دەچوونــە نێــو هۆڵەکــە ،لەوێــوە لەپشــت ســووچەکەوە لەپشــت
شیشــەبەندییەکەوە دەیانتوانــی لەگــەڵ ڕۆڵــە زیندانکراوەکانیــان
بدوێــن .لــە دووری مەترێــک و نیــوەوە لەپشــت شیشــەبەندەکە
٤٥٧
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دەبــوو بوەســتابان .لەبــەر ئــەوەی هەمــووان لــە یــەک کاتــدا
قســەیان دەکــرد ،دەبووایــە دەنگــت بــەرز کردبایــەوە ،تــا
تێگەیشــتبای.
دەبــووا خێــرا بــای ،چونکــە وادەی چاوپێکەوتنەوکــە خێــرا
تێدەپــەڕی و بەشــی هەمــوو قســەکانتی نەدەکــرد ،ئیــدی دەبووایە
باقیــی قســەکانت لــە قوڕگتــدا گیــر دابایــە و بــۆ مانگێکــی دیکــەت
هەڵبگرتبایــە.
هەندێــک جــار ،دایکێکــی کۆڵــەوار لــەو کەشــە پــڕ لــە
دەنگەدەنگــەدا لەپــڕ هــاواری دەکــرد ،ئیــدی دەســتبەجێ بێدەنگــی
باڵــی بەســەردا دەکێشــان .هەمــووان دەیانزانی ئەگــەر زیندانییەک
لــە کاتــی خــۆی نەهێندرابایــە دیدەنییەکــە ،لەســێدارە درابــوو.
ئەوســا ســاتی دیدارەکــە دەبــووە ژان و ناســۆر بــۆ دایبابــەکان،
ئاخــر ئــەوان ســەدان جــار خۆیــان بــە قوربانــی کــچ و کوڕەکانیان
دەکــرد ،بــەر لــەوەی ڕۆڵەکانیــان لەپشــت شیشــەبەندییەکەدا دەر
بکــەن .تــۆ بڵێــی ئــەو ئەمــڕۆ بێتــە بــەر شیشــەبەندەکە؟ تــۆ بڵیــی
ئەمــڕۆ کچەکەمــان نیشــان بــدەن؟
ئەکبــەر هیچــی لەبــارەی هەرا و ترســی دایبابەکان نەدەزانی،
تینــا لەبریــی ئــەو ترســەکەی هەڵدەگــرت ،بــەاڵم هــەر خــودی
تینــاش تــا زەنگۆڵــە بــەدەر دەکــەوت ،وەک مــۆم دەتوایــەوە.
دەرگــەی نــاوەوەی زیندانەکــە کرایــەوە .پاســەوانەکان تــا
الی شیشــەبەندەکە ڕێنوێنیــی زیندانییەکانیــان کــرد ،بــەاڵم خــۆ
زەنگۆڵــە دیــار نەبــوو ،شــوێنەکەی لەودیو شیشــەبەندەکەدا بەتاڵ
بــوو .تینــا ویســتی بقیژێنــێ ،بــەاڵم نەیوێــرا وا بــکا .ئەکبەریــش
ئــەو ســەبەتەمیوەی دەســتی تینــای بینــی لــەرزی .تینــا بــەالدا
٤٥٨
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کــەوت ،ئەکبەریــش چــووە الی.
دوو لــە هەیتەژنــەکان هاتــن و خۆیــان لــە بنهەنگڵــی تینــا
ڕاکــرد ،لــەدوای خۆیــان تــا دەرگای دەرەوەیــان خشــاند .یەکــەم
جــار ئەکبــەر لەگەڵــی چــوو ،پاشــان بەخێرایــی گەڕایــەوە.
“ئــەرێ کیژەکــەم لەکوێیــە؟” بەئامــاژە وای لــە هەیتەکــەی
پشــت شیشــەبەندەکە گەیانــد ،ئەویــش هیــچ وەاڵمێکــی نەدایــەوە.
“زەنگۆڵــە ،کیژەکــەی مــن ”،بەخێرایییــەوە ئامــاژەی کــردەوە،
لــەو کاتــەی ئــەو بەپەشــێوی ســەیری هەیتەکانــی دەکــرد ،تینایــان
تــا دەروازەی دەرەوە بردبــوو.
هەیتەکــەش وا ڕەفتــاری نوانــد وەک ئــەوەی نــە بــای دیبــێ
نــە بــاران.
کاتــی دیدەنییەکــە تــەواو بــوو ،پاســەوانەکان دایبابەکانیــان
لــەوێ دەر کــردن.
“دەی تــۆش! لــەوێ بــڕۆ!” هەیتەکــە وای ئامــاژە بــۆ ئەکبــەر
کــرد.
“ئاخر من هێشتا کچەکەم نەبینیووە”.
“دەی لێــرە بــڕۆ دەرێ!” هەیتەکــە وای هــاوار بەســەردا کــرد
و ئامــاژەی بــۆ دەرگای دەرێــش کــرد.
ئەکبــەر ویســتی نــەڕوا .هەیتەکــە هــات و باســکی گــرت،
“پێــت دەڵێــم ،لێــرە بــڕۆ!”
ئەکبــەر تونــد دەســتی بــە شیشــەبەندەکەوە گرتبــوو و
بــە دەنگــەوە هــاواری کــرد“ ،ززززەن گگگگگگگــۆۆۆۆۆۆ
ڵڵڵڵڵڵڵڵڵڵە ە ە ککە ە ە ە مممممممــم ! ”
ســێ لــە پاســەوانەکان هاتــن و بــەزۆری پاڵیــان پێــوە نــا و
تــا دەرەوە ڕایــان کێشــا .لــە مــاوەی چاونووقانێکــدا دەســتی دایــە
٤٥٩
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گۆپاڵەکــەی ،ویســتی تــا هێــزی تێدایــە لــە ســەری پاســەوانەکان
بــدا ،بــەاڵم لــە هیکــەوە بەبیــری هاتــەوە ،تینــا چیــی پــێ گوتبــوو،
“تــووڕە مەبــە .هەڵمەچــوو .هیــچ بــە هەیتــەکان مەڵــێ .هیــچ مەکــە!
هەرگیــز لــە هەیتەیــەک نــەدەی .دەنــا ئــەوان زەنگۆڵــە دەکــوژن”.
ئەکبــەر گۆپاڵەکــەی دانایــەوە ،بەخەنــدەوە ئامــاژەی بــۆ
کــردن“ ،باشــە ،بەگوێتــان دەکــەم ،وا دەڕۆم”.
لــە دەرەوە دایبابەکانــی دیکــە چاوەڕێی بوون ئیدی بەپەلەپڕوزێ
دەورەیان دا.
“ئینجا؟ کیژەکەی خۆت بینی؟”
“نەخێــر! ئــەوان تــا دەرێ پاڵیــان پێــوە نــام ”.وا ئامــاژەی بــۆ
کردن.
“قەباحــەت ،ئەوانــە مــرۆڤ نیــن ،ئەوانــە دڕنــدەن ”.یەکــێ لــە
دایکــەکان بەمنگەمنگــەوە وای گــوت.
“ژنەکەم لەکوێیە؟”
“ئەویان گەیاندەوە ماڵ ”.پیاوێک بەئاماژە وەاڵمی دایەوە.
“پێویســت نــاکا خەمــی لــێ بخــۆی .ژنــان ئەویــان بــردەوە
مــاڵ”.
ئەکبــەر نەیدەزانــی ئێســتا چــی بــکا .هەمــووان ســرتەی
ئەوەیــان بــوو ،لەوانەیــە زەنگۆڵــە لەســێدارە درابــێ.
“خــۆ ئەگــەر ئــەو لەســێدارە درابــێ ،بــە خانەوادەکــەی دەڵێــن”.
یەکــێ لــە دایکــەکان بەنەرمییەکــەوە وای گوت.
“ئــەوان لــەوە ڕووقاییمتــرن کــە بــۆی چــووی ”،دایکێکــی
دیکــە بــوو هەڵــی دایــێ“ ،ئــەوان دەیانــەوێ بەباشــی بتخەنــە ســەر
ئەژنــۆ ،ئەوســا پێــت دەڵێــن کــە ڕۆڵەکەتیــان کوشــتووە”.
٤٦٠
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“ئــەرێ دەزانــی ”،دایکێکــی دیکــە بەســرتەوە گوتــی“ ،لەنێــو
پاســدا گوێــم لــێ بــوو ،گوایــە پاســەوانەکان هەمــوو شــەوەکەی
لەگەڵ ســەگی پۆلیس و الیتی دەســتی لەنێو شــاخەکاندا بەدوای
زیندانییــە هەاڵتــووەکان دەگــەڕان”.
“زیندانیی هەاڵتوو؟”
“سێ لەوان ڕایان کردووە”.
“لە زیندانی مەالکان؟ ئەرێ چییە شێت بووی؟”
“منیــش وام گــوێ لــێ بــوو ”،یەکــێ لە پیاوەکان بەئەســپاییەوە
وای گــوت“ .لــە چایخانەکــە خەڵــک هــەر ئەو باســەیان بوو”.
دایکــەکان دەموچاویــان بــە چارشــێوەکەیان داپۆشــی و پــۆل
پــۆل لەگــەڵ یــەک ســەرگەرمی قســان بــوون.
ئەکبەر بەتەنیا مابووەوە.
دوو لــە جێبــەکان بــە پاســەوانی چەکــدار و ســەگەکانیان
بەســەر گــردەوە هاتنــە گۆڕەپانەکــە.
“دەی بــڕۆن!” یەکــێ لــە پاســەوانەکان هــاواری کــرد“ .دەی
بــۆ ماڵــێ!”
دایکەکانیــش خێــرا خۆیــان گەیانــدە شــوێنی پاســەکە ،ئــەو
شــوێنەی باوکــەکان لێــی چــاوەڕوان بــوون.
پاســەکە کەوتــە گــەڕ و دیســان مەیدانەکــە چــۆڵ بــووەوە.
بایەکــی بڕنــدە لــە چیاکانــەوە هەڵــی کــرد و گەیشــتە مەیدانەکــە.
ئەکبــەر هــەر لــە وێســتگەی پاســەکەدا وەســتا بــوو ،چاوەڕێــی
مــەالی زیندانەکــەی دەکــرد .خواخــوای بــوو بەڵکــو بێتــە دەر.
ئەکبــەر ویســتی بــەرەو الی مەالیەکــە بــڕوا ،دەســتەکانی توند
بگوشــێ و ماچیــان بــکا و لێــی بپاڕێتــەوە“ ،ئاخــر زەنگۆڵەکــەم
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دیــار نەکــەوت .ژنەکەشــم لەتــاوان کەوتۆتــە خــوار ،بەڵکــو تــۆ
بزانــی...؟”
دەرگەی زیندانەکە کرایەوە .ژنێکی پاســەوان ،کە چارشــێوی
لــە خــۆی دابــوو ،هاتــە دەر .ژنەکــە دەیویســت بچێتــەوە ماڵــێ،
بۆیــە هاتــە وێســتگەی پاســەکە ،کــە ئاغــا ئەکبــەری لێ وەســتابوو.
ئەکبەریــش تەماشــایەکی کــرد و ناســییەوە .ژنەکــە کیــژی
یەکــێ لــە مەعمیلەکانــی خــۆی بــوو ،ئیــدی ســەری بــۆ نــەوی کــرد
و ســاوێکی لــێ کــرد .ژنەکــەش وەاڵمــی ســاوەکەی دایــەوە.
بەدوودڵیــی بەئامــاژە گوتــی“ ،کیژەکــەم ،ئەمــڕۆ بــەدەر
نەکــەوت”.
ژنەکــەش مەودایــەک لێــی دوور کەوتــەوە و ســەیری
زیندانەکــەی کــرد.
ئەکبــەر بەئامــاژە“ ،ژنەکــەم کــەوت .منیــش لــە هەیتەکــەم
پرســی ئاخــۆ زەنگۆڵــە لەکوێیــە ،بــەاڵم”...
ژنەکــە بەپەرێشــانییەوە ســەیری دەروازەی زیندانەکــەی
کــرد ،ئینجــا ئــاوڕی لــە چایخانەکــە دایــەوە.
“کیژەکــەت هەاڵتــووە!” ژنەکــە لەبــن چارشــێوەکەیەوە
ئامــاژەی بــۆ کــرد.
“ڕۆیشت؟” ئەکبەر بەحەپەساوییەوە ئاماژەی بۆ کردەوە.
“بــەرەو شــاخەکان ”.ژنەکــە بەئامــاژە وای پــێ گوتــەوە و
بەپەلــەش بــەرەو ئــەو پاســە ڕۆیشــت کــە نزیــک دەبــووەوە.

٤٦٢

شوێنپێ
سەختە سۆراغی ئەوە بزانی ئاخۆ ئەوانە
شوێنپێن یان جێسمی ئاژەاڵنن.
دنیــا تاریــک داهاتبــوو ،ماڵــی ئەکبەریــش جەنجــاڵ بــوو.
دراوســێکان ڕژابوونــە ماڵیــان .هەمــوو هاتبوونــە ســەر ئــەو
بڕوایــە ،کــە زەنگۆڵــە یەکــێ لــە زیندانییــە ڕاکردووەکانــە .لەگــەڵ
ئەوەشــدا هیــچ ســەلماندێک لەئــارادا نەبــوو.
خەڵــک باســی ئــەوەی دەکــرد ،گوایــە زەنگۆڵــە چەنــد مانگێــک
بــەر لــە ئێســتا ئامادەکاریــی بــۆ هەاڵتــن کــردووە ،هــەر لــە
تۆپــە بەنەکانــی ئەکبــەرەوە جلــی گەرمــی بۆخــۆی ڕســتوون
و گوێزەکانیشــی هەڵگرتــوون .بــەاڵم ئەمــەش هــەر مایــەی
بڕواپێکــردن نەبــوو.
تینــا هەدادانــی نەمابــوو ،درواســێ و پیاوانــی خانەوادەکــە
لــە دەوروخولــی وەســتابوون .هــەردوو کیژەکانــی ،ئەنســی و
مــەرزی هەوڵیــان دەدا دڵــی بدەنــەوە.
“تینــا ،خــۆ نابــێ کارێکــی وا بکــەی ،وەک ئــەوەی زەنگۆڵــە
مردبــێ ”.ئەمــە قســەی ئەنســی بــوو کــە پێــی گــوت“ ،هەســتەکانم
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پێــم دەڵێــن ئــەو مــاوە ،لەوانەیــە هەنووکــە گەیشــتبێتە لووتکــەی
کێــوی زافــەران”.
“ڕاکــردن؟ ســەرکەوتنە ســەر دونــدی کێــوی زافــەران؟” تینــا
شــینی دەگێــڕا“ .ئەمــە نابــێ .مــن کیــژی خــۆم دەناســم .ئــەرێ
کەســێک هەیــە ســەیر بــکا ،کەســێک هەیــە بپرســێ ئاخــۆ چیــی
بەســەر هاتــووە؟”
“تینــا ،دەکــرێ ڕابــکا” ئــەم جــارە مــەرزی بــوو پێــی گــوت،
“هەمــووان ئــەوە دەزانــن ،کــە پاســەوانەکان هەمــوو ڕۆژەکــەی
هــەر لــەو شــاخانەدا گــەڕاون .دەی خــۆت ئەوەنــدە ســەخڵەت و
پەرێشــان مەکــە ،تەنانــەت خــۆ ئەگــەر ئــەو”...
“دەمــت داخــە ”.لــە کاتێکــدا تینــا گوێیەکانــی گرتــن ،وای
هــاوار بەســەردا کــرد.
ئیــدی بێدەنگییــەک باڵــی بەســەردا کێشــان .تینــا پــەی بــەوە
بــرد ئەکبــەر نەهاتۆتــەوە مــاڵ.
“ئەرێ هێشتا ئەکبەر لە زیندانەکە نەگەڕاوەتەوە؟”
“ئەو دێتەوە .لەوانەیە چووبێتە دوکانەکەی”.
دراوسێکان لەگەڵ یەک قسەیان دەکرد.
“ئــەرێ لــەوە تێدەگــەی هەاڵتــن لــە زینــدان واتــای چــی
دەگەیەنــێ؟”
“خواخوامــە پاســەوانەکان هیچیــان بــۆ گرتنــەوە دەســت
نەکــەوێ”.
“مــن ئــەوە لــە خــۆم دەپرســم ،تــۆ بڵێــی ئــەوان لەســەر
شــاخەکە ،بــەو ســەرمایە بەرگــە بگــرن ،ئاخــر زەنگۆڵــە هیــچ
ئەزموونێکــی شــاخەوانی نییــە”.
“کــێ وا دەڵــێ؟ ئــەو ژنێکــی بەهێــزە! پێــم وا بــێ دەســتێک
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لەپشــتیانە ،خــۆ ئــەوان شــێت نیــن ســەربەخۆ ملــی شــاخ بگــرن،
لەوانەیــە لــە دەرەوی زیندانەکــە ،ترومبێلێــک چاوەڕوانیــان بــێ”.
“خەڵــک دەڵــێ ،زەنگۆڵــە چارشــێوێکی ڕەشــی لــە خــۆ داوە،
ئاســایییانە بەرەو دەروازەی زیندانەکە ڕۆیشــتووە و لەوێشــەوە
بــزر بــووە”.
“ئاخر ئەمە نابێ”.
“بــۆ نابــێ؟ خــۆ لەخــۆڕا نییــە ،دەگوتــرێ ئــەو مافوورێکــی
چنیــوە کــە ویســتوویەتی پێــی بفــڕێ”.
“هەر کاتێ بیری لێ دەکەمەوە دڵم دەلەرزێ”.
“مــەرزی! ئەنســی ...ئــەرێ بولفــەزڵ و ئاتــری 1لەکوێــن؟” تینــا
وای بانــگ کــرد“ .کــێ دەچــی بزانــێ ئاخــۆ باوکــت گەڕاوتــەوە؟”
چایەکــە دێــم بــوو ،ژنێکــی دراوســێ مەنجەڵێــک ســووپی
لێنابــوو ،ژنــە دراوســێکەی دیکــە چــای بــۆ هەمــوو ئامادەبــووان
تــێ کــرد و لەســەر خوانچەیــەک 2چایەکــەی گێــڕا ،مەرزیــش
چارشــێوەکەی لەخــۆی دا ،چــووە دەرەوە بزانــێ باوکــی لــە
دوکانــە یــان نــا.
پاشــان بولفــەزڵ و ئاتــری ،مێردەکانــی مــەرزی و ئەنســی
گەڕانــەوە .ئــەوان چووبوونــە الی مــەالی شــارەکە ،تــا زیاتــر لــە
باسوخواســەکە بزانــن.
دوای ئەوەی تینا هاتەوە سەرخۆی ،پرسی“ ،ئینجا؟”
“هیــچ شــتێک ”،بولفــەزل هاتــە وەاڵم“ ،وەک ئــەوە وایە هەموو
دەرگاکانــی دنیــا داخرابــن .دەســتمان بە هیچ کەســێک ڕاناگا”.
“فەرمــوو ،پیاڵەیــەک چــا ”،ئەنســی وای پــێ گــوت“ ،ئێمــە
 2خوانچە :سینی ،مەجمە.
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دەبــێ چــاوەڕێ بیــن .بــژاردەی دیکەمــان لــە بەردەســتدا نییــە”.
لــەوێ دەمــێ دەرگاکــە کرایــەوە .مــەرزی هاتــەوە ژوور و
پێــی ڕاگەیانــدن هێشــتا ئەکبــەر نەگەڕاوەتــەوە.
تینا هاواری کرد“ ،ئای خوایە ،هێشتا نەگەڕاوەتەوە؟”
تینــا دەســتی دایــە چارشــێوەکەی“ ،دەڕۆم بەدوایــدا دەگەڕێــم
و ســۆراخی دەکــەم ،دەترســم جارێکــی دیکــە کەوتبــێ .بولفــەزل،
ئاتــری لەگەڵــم دێــن؟”
“تینــا تــۆ دانیشــە!” ئەنســی وای پــێ گــوت“ ،وا لــە خــۆت
مەکــە .پیــاوەکان بــۆ سەروســۆراخکردن بەدوایــدا دەڕۆن”.
“دەیبینــی؟” تینــا هــاواری کــردەوە“ ،ســەدان جــار پێــم گوتووە
دەبــێ بــە ســواری پــاس بــێ و بــڕوا .خــۆ ئــەو هــەر گــوێ ناگرێ”.
“کــێ ناڵــێ الی نەداوەتــە الی کەســێک ،تــا دەردەدڵــی خــۆی
بــۆ هەڵڕێــژێ ”.ئەنســی وای بــە دایکــی گوتــەوە“ ،دەی بــا جــارێ
زەنــگ بــۆ چەنــد خزمێــک لــێ بدەیــن .خــۆ ئەگــەر لــەوێ نەبــوو،
ئینجــا بــا پیــاوەکان بەدوایــدا بگەڕێــن .دەی دانیشــەوە ،هەمــوو
شــتێک بــاش دەبــێ”.
ســێ پیــاو ،هــەردوو زاواکــەی تینــا و دراوســێکەیان ،قەمســەڵە
ئەســتوورەکانیان بــە شــانەکانیان هەڵکێشــا و دەســتیان دایــە
الیتــی دەســتی و بــەو تاریکییــە چوونــە دەر لــە ئەکبــەر بگەڕێــن.
ئــەوان بــە ئاراســتەی زیندانەکــە ڕۆیشــتن و ســەیری
دەوروبــەری ڕێگاکەشــیان دەکــرد ،ئاخــۆ لەســەر بەســتەڵەکەکە
نەکەوتــووە .هەرکەسێکیشــیان ڕووبــەڕوو دەهــات ،پرســیاری
ئەکبەریــان لــێ دەکــرد.
“ئــەرێ زەحمــەت نەبــێ ،هــەر بەڕێکــەوت ئاغــا ئەکبــەرت
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نەبینیــوە؟”
“ئاغا ئەکبەر؟”
“بەڵێ ،مافوورچنە کەڕەکە”.
“ئەکبەر کە بەردەوام بەرەو زیندانەکە بە پێ دەڕۆیشت؟”
“کتومت”.
“من زۆر جار بینیومە ،بەاڵم ئەمڕۆ نەمبینیوە”.
ئەوانیش دوای ئەم وەاڵمە ،لەســەر گەڕان و ســووڕانەکەیان
بــەردەوام دەبــوون ،تــا گەیشــتنە پیرەجووتیارێــک ،کــە
عەرەبانەیەکــی پــڕ داری وشــکی لەســەر بەفرەکــە پــاڵ دەدا.
“سەالمون عەلەیکوم”.
“شەوباش ،ئەرێ ئێوە بەو سەرمایە لێرە چی دەکەن؟”
“ئێمە بەدوای ئەکبەر ،بەدوای مافوورچنەکەدا دەگەڕێین”.
“ئۆو ،ئەو پیاوەی بە خۆی و گۆپاڵەکەی بەرەو”...
“بەڵێ .ئەرێ ئەمڕۆ ئەوت بینیوە؟”
“نەخێــر .ئەمــڕۆ هەمــوو ڕۆژەکــەی مــن هــەر لــە مــاڵ
دانیشــتبووم”.
لــە دوورەوە پاســی گوندیــان بینــی لــە شــاخەکان دەهاتــەوە،
ئــەوان الیتەکانیــان بــەرز کــردەوە ،پاســەکەش بەوریایــی الی دا
و وەســتا.
شــوفێرەکە لــە جامــی پەنجەرەکــە بانگــی کــردن“ ،ئــەرێ
دەتانــەوێ ســوار بــن؟”
“نەخێر .ئێمە بەدوای ئاغا ئەکبەردا دەگەڕێین”.
“کامە ئاغا ئەکبەر؟”
“خۆ تۆ باش دەیناسی ،مافوورچنەکە”.
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“مەبەستت پیاوە کەڕەکەیە .ئەوەی کیژەکەی لە زینداندایە”.
“بەڵێ .ئەوت بینیوە؟”
“بەڵێ پێم وا بێ بینیوومە”.
“کەی؟ لەکوێ؟”
“نازانــم .ئــەم بەیانییــە؟ ئــەم دوای نیوەڕۆیــە؟ دەوروبــەری
ســەعات یــازدە؟ یاخــود ســەعات دوازدە؟ نەخێــر ،زات ناکــەم
بەدروســتی کاتەکــەت پــێ بڵێــم .لــەو بڕوایــە دام کاتــێ بــەرەو
ســەروو لێــم دەخــوڕی ،ئــەوم بینــی ،بــەاڵم بەڵــێ ...لەکــوێ؟”
شــوفێرەکە ڕووی لــە سەرنشــینەکانی پاســەکەی کــرد،
“ئــەرێ کــەس لــە ئێــوە ،ئەمــڕۆ پیــاوە کەڕوالڵــە مافوورچنەکــەی
بینیــووە؟ نەخێــر؟ کــەس؟”
پاســەکە بــە ڕێــی خۆیــدا ڕۆیشــت و ئەوانیــش لەســەر
لێگەڕانەکــەی خۆیــان بــەردەوام بــوون.
“هــەر دەبــێ شــتێکی گرنــگ ڕووی دابــێ ”،پیــاوە دراوســێکە
بــوو وای گــوت“ ،لەوانەیــە پێویســت بــکا پۆلیــس ئــاگادار
بکەینــەوە”.
“کامە پۆلیس؟ پێت وایە پۆلیس بەهانامانەوە بێ؟”
“دەی بــا چەنــد کیلۆمەترێکــی دیکــەش بڕۆیــن ”.ئاتــری بــوو
وای پــێ گوتــن“ ،لەنزیــک گوندەکــە گەراجێــک هەیــە ،لــەوێ
بەنزینخانەیەکیــش هەیــە .دەکــرێ لــەوێ ســۆراخ بکەیــن .هــەر
دەبــێ یەکێــک بینیبێتــی”.
بایەکــی ســارد لــە شــاخەکانەوە دەهــات و بەفریشــی لەگــەڵ
خــۆی دەهێنــا.
دراوســێکەیان بــەدەم ڕێگــەوە گوتــی“ ،مــن لــەوە تێناگــەم
چــۆن کەســێکی نەســاغی وەک ئەکبــەر ،ئــەو ڕێیــە درێــژەی بــە
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پــێ بڕیــوە”.
“ئەو پیاوێکی خورتە”.
“بەاڵم خۆ ناساغە”.
“ئەو کاتێکی زۆری بەدەســتەوە بوو ،لەســەرخۆ دەڕۆیشــت”.
بولفەزلیــش وای پــێ گوتنــەوە“ .ئــەو هەرگیــز ســواری تاکســی و
پــاس نەبــووە .ڕاســتە نەخۆشــە ،بــەاڵم هێشــتا لــە مــن بەهێزتــرە”.
“پێــم وا بــێ بەنزینخانەکــە داخــراوە ”.ئاتــری گوتــی“ ،کــەس
لەســەر ئــەم ڕێــگا خلیســکاوییەدا نــاڕوا.
وێڕای ئەوەش ئەوان هەر بەرەو بەنزینخانەکە ڕۆیشتن.
“لــەوێ دەزگای تەلەفۆنێــک هەیــە ”.بولفــەزڵ پێــی گوتــن“ ،مــن
زەنــگ بــۆ ماڵــەوە لێــدەدەم ،بەڵکــو گەڕابێتــەوە”.
مەرزی دەسکی تەلەفۆنەکەی هەڵگرت.
“بولفەزڵــت لەگەڵدایــە ،ئــەرێ هێشــتا نەگەڕاوەتــەوە؟ هــەر
بەڕاســتی نەگەڕاوەتــەوە؟ ئێمــە هەمــوو شــوێنێکی لێگەڕایــن،
بــەاڵم هێشــتاش هــەر لێــی دەگەڕێیــن .هــەر کاتــێ دۆزیمانــەوە،
زەنگــت بــۆ لێدەدەمــەوە”.
“خاوەنــی بەنزینخانەکــە لــە گوندەکــە دەژی ”،ئاتــری بــوو وای
بــە دوو کەســەکەی دیکــە گــوت“ ،هــەر دەبــێ ئــەو بینیبێتــی .بــا
بچینــە الی و بپرســین”.
ئــەوان بــەرەو گوندەکــە ڕۆیشــتن .لــەالی سەوزەفرۆشــەکە
پرســییان ،بەڵکــو ماڵــی بەنزینفرۆشــەکەیان نیشــان بــدا.
سەوزەفرۆشــەکەش پێــی گوتــن ،ماڵــی خاوەنــی بەنزینخانەکــە
هــەر دوو کــۆاڵن لەوالوەیــە .ماڵێکــە کــە دەرگایەکــی ئاســنینی
کەتــەی هەیــە ،کــە گەیشــتنە ئــەوێ زەنگەکــە ئیشــی نەدەکــرد.
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ئاتــری بــە بەدرێــک لــە دەرگەکــەی دا .ســەگێک وەڕی.
ژنێک لەودیوە بانگی کرد“ ،ئەوە کێیە؟”
“ببورە ،کە ئێمە ...ئەرێ....؟
دەرگاکە کرایەوە و بەنزینفرۆشەکە بە خۆی هاتە دەر.
“داوای لێبوردنــت لــێ دەکەیــن ،بــەو درەنگوەختــە هەراســانت
دەکەیــن ”.ئاتــری بــوو کەوتــە قســەکردن“ ،ئێمــە بــەدوای
مافوورچنێکــدا دەگەڕێیــن ،هەمیشــە بــە خــۆی و گۆچانەکــەی
بــەرەو زیندانەکــە دەڕۆیشــت .ئــەرێ دەیناســی؟”
“بەڵــێ ،ئینجــا ،ئاغــا ئەکبــەر .باشــی دەناســم .ئــەو جارێکیــان
مافوورێکــی بــۆ پینــە کــردم .هەرکاتێــک بــە بەردەرکــەی
گەراجەکەمــدا بــەرەو زیندانەکــە ڕەت بــێ ،دەســتێک هەڵدەبــڕێ.
چــی بەســەر هاتــووە؟”
“ئەمــڕۆ چووبــووە زیندانەکــە ،بــەاڵم تــا ئێســتا نەگەراوەتــەوە.
ئێمــەش تەنــگاو بوویــن ،هەمــوو ڕێگاکــەی بەدوایــدا گەڕایــن.
گوتمــان بەڵکــو بینیبێتــت؟”
“ئــەم بەیانییــە کاتێــک لــە گەراجەکــە ســەرقاڵ بــووم ،بینیــم
دەڕۆیشــت ،بــەاڵم ئاخــۆ ئــەو گەڕاوەتــەوە ...بــڕۆ الی زیندانەکــە
و لــە چایخانــەی گۆڕەپانەکــەی ئــەوێ بپرســە ،بەڵکــو یەکێــک
بینیبێتــی .ئــەرێ ئێــوە ترومبێلتــان پێیــە؟ نەخێــر؟ ئاخــر ئــەوێ
هەندێــک دوورە .دەی کەمێــک لەســەرم ڕاوەســتن ،دەچــم
ســاقۆکەم دێنــم”.
بەنزینفرۆشــەکە جێبەکــەی خــۆی دەر هێنــا و پیاوەکانیــش
ســوار بــوون.
“ئەکبــەر پیاوێکــی باشــە ”.کابــرا بــەدەم لێخوڕینــەوە درێــژەی
بــە قســەکەی دا“ ،هەمــووان دەڵێــن کــە ئــەو مایــەی بەختــە .ئــەو
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مافوورەکەمــی بــە شــێوەیەک پینــە کــرد ،هیچــی پێوە دیــار نەبوو،
ئــەو تووشــی ســەخڵەتی بــووە .جیهــان لەســەر ســەر وەســتاوە،
ئاخــر خــۆ تــۆ نابــێ کیژۆڵەیــەک بخزێنیتــە کونجــی زینــدان .لەبــەر
ئــەوە خــوا ســزای توندمــان دەدا ،تەنانــەت شــا بەخۆیشــی زاتــی
نەدەکــرد ئــەو کارانــە بــکا .ئــەو مەالیانــە هــەر ئــەو شــتانە دەکــەن،
کــە دەیانــەوێ”.
چایخانەکــە ڕوونــاک نەبــوو ،بــەاڵم بەنزینفرۆشــەکە دەیزانــی
چایچییەکــە لەکــوێ دەژی ،ئیــدی بــە ئاراســتەی شــاخەکان لێــی
خــوڕی .دوای یــەک-دوو کیلۆمەتــر چــرای کــزی گوندەکــە بینــرا.
لــە مەیدانــی دێیەکــەدا  ،لــە بــەردەم ماڵێــک ترومبێلەکــەی ڕاگــرت.
“ئــەرێ مەشــهەدی ...هــۆ مەشــهەدی ،لــە ماڵــەوەی؟”
لێخوڕەکــە ڕووی دەمــی لــە ژووری نهۆمــی یەکــەم کــرد ،کــە
ڕووناکــی لێــوە دەهــات.
چایچییەکــە لەپشــت پەنجەرەکــە بەدیــار کــەوت و ســەیری
دەرەوەی کــرد .ئــەو جێبەکــەی ناســییەوە و هاتــە خــوار.
“بەخێــر بێــن ،فەرمــوون وەرنــە ژوور ،چیــم بــۆ ئێــوە پــێ
دەکــرێ؟”
“دەکــرێ یارمەتیــی ئــەو پیاوانــە بــدەی؟” بەنزینفرۆشــەکە
وای لــێ پرســی“ ،ئــەوان بــەدوای ئاغــا ئەکبــەردا دەگەڕێــن،
مافوورچنەکــە ،خۆشــت دەزانــی ئــەو پیــاوە کــەڕەی بــە گۆپــاڵ
دەڕۆیشــت ،کیژەکــەی لــە زیندانــە”.
“بەڵێ دەزانم مەبەستتان کێیە”.
“ئــەو هێشــتا نەهاتۆتــەوە ماڵــێ .ئــەو دڵــی تــەواو نییــە،
ئەوانیــش دەترســن نەبــادا لــە ڕێگــەدا کەوتبێ .هەموو شــوێنێکیان
پشــکنیوە ،بەڵکــو بینیبێتــت”.
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“بەدڵنیایییــەوە ،ئــەو هەمیشــە دێتــە چایخانەکــەم و چاوەڕێــی
ژنەکــەی دەکا .ئــەم ســپێدەیەش لــەالی مــن بەرچایــی کــرد .ئــەو
لەگــەڵ ژنەکــەی بەیەکــەوە چوونــە زیندانەکە ،بەاڵم دواتر؟ هیچی
لــێ نازانــم .دەی بــا بیــری لــێ بکەمــەوە ...بەڵــێ ،مــن جارێکــی
دیکــەش دوای بەســەرچوونی وادەی دیــداری زیندانییــەکان
بینیمــەوە ،ئــەو لــەالی وێســتگەی پــاس لەگــەڵ ژنێــک وەســتابوو،
قســەی دەکــرد”.
بولفەزل گوتی“ ،پاشان؟”
“پاســەکە ڕۆیشــت ،بــەاڵم ئەکبــەر هێشــتا هــەر لــەوێ مابــوو.
ئــەو ســەیری شــاخەکانی دەکــرد .لــەوە زیاتــر نازانــم”.
بولفەزل پرسی“ ،تۆ بڵێی ئەو بۆ کوێ چووبێ؟”
ئاتریش گوتی“ ،بەڵکو سەردانی کەسێکی کردبێ؟”
“نەخێر ،ئەو دەیزانی ،کە تینا کەوتۆتە خوار”.
“کەواتــە هــەر دەبــێ گەڕابێتــەوە ماڵــێ ”.ئاتــری بــوو وای پــێ
گوتەوە.
“بە بڕوای من وای نەکردووە”.
“ئەدی چی؟” دراوسێکەیان کەوتە پرسیار.
“هەنووکــە ،پێــم وا بــێ ئــەو بــۆ خــوارەوە شــۆڕ نەبۆتــەوە،
بەڵکــو بــۆ ســەرەوە تێهەڵکشــاوە”.
“بۆ سەرەوە؟”
“بەڵــێ ،بــەرەو شــاخەکان!” بولفــەزل بەئەرخاینبوونێکــەوە
وای پــێ گــوت.
دراوسێکەش گوتی“ ،بۆ ناو شاخەکان؟”
ئاتریش گوتی“ ،لەوانەیە وا بێ ،دەکرێ وا بێ”.
“دەکــرێ شــتێکت لــێ بپرســم؟” بولفــەزل ڕووی لــە
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یــارۆی چایخانەکــە کــرد“ ،دەنگۆیــەک هەیــە ،گوایــە هەنــدێ لــە
زیندانییــەکان ڕایــان کــردووە .هــەر بەڕێکــەوت ،شــتی زیاتــری
لەبــارەوە دەزانــی؟”
چایچییەکــە ســەرەتا تەماشــای بەنزینفرۆشــەکەی کــرد ،ئینجــا
ڕووی لــە بوفــەزڵ کــردەوە“ ،تکایــە لێــم مەگــرن .مــن تخوونــی
ئــەو جــۆرە ئیشــانە ناکــەوم .مــن پێنــج منداڵــم هــەن ،نەخێــر هیچی
لەبــارەوە نازانــم .ئــەو مافوورچنــەم لــە وێســتگەی پــاس بینیــوە،
لــەوە زیاتــر هیچــی دیکــەی لــێ نازانــم ،هــەر بەڕاســتیش وایــە،
تکایــە لێــم مەگــرن”.
“ئەوەنــدە بەســە” بەنزینفرۆشــەکە هاتــە دەنــگ“ ،ئــەوان ئێســتا
بایــی خۆیــان دەزانــن .منیــش زیاتــر خۆمــی لــێ هەڵناقورتێنــم،
بــەاڵم ئــەو مافوورچنــە پیاوێــک بــوو ،دڵێکــی باشــی هەبــوو .هــەر
بۆیــە ئــەو پیاوانــەم هێنانــە ئێــرە .ئێمــە دەڕۆیــن”.
چایچییەکە گەڕایەوە ماڵی خۆی و دەرگاکەی قفڵ دا.
بەنزینفرۆشــەکەش جێبەکــەی بەگــەڕ خســتەوە و پێــی گوتــن،
“نازانــم ئێــوە بەنیــازی چیــن ،بــەاڵم مــن دەگەڕێمــەوە ماڵــێ.
هیــوادارم گلەییــم لــێ نەکــەن”.
“تــۆ ئــەوەی لــە تواناتــدا بــوو ،کــردت ”.بولفەزڵیــش وای
پــێ گــوت“ ،سوپاســت دەکــەم .خــۆ ئەگــەر بمانگەیەنیتــەوە الی
مەیدانەکــە ،زۆر بــاش دەبــێ”.
بەنزینفرۆشــەکە هەرســێ پیاوەکــەی گەیانــدەوە الی
گۆڕەپانەکــە.
ئێســتا پیــاوەکان لــەالی وێســتگەی پــاس وەســتاون و لەگــەڵ
یــەک پــرس و ڕای ئەوەیانــە ئاخــۆ پێویســتە چیــی دی بکــەن.
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بولفــەزل ســەرەتا هاتــە قســە و گوتــی“ ،دەکــرێ ڕێــی
شــاخەکان بگرینــە بــەر ،هەندێکــی دیکــە بڕۆیــن و بگەڕێیــن”.
دراوسێکەش گوتی“ ،کارێکی هیوابڕاو”.
“مــن دەیناســم ”.ئەبولفــەزڵ هاتــە وەاڵم“ ،خــۆ ئەگــەر گومانــی
کردبــێ کــە زەنگۆڵــە لــە شــاخەکانە ،هەرچۆنێــک بــێ بەدوایــدا
چــووە”.
“بــەڕای منیــش ئــەو بــەو بەفــرە خــۆی لــەو شــاخانە نــادا”...
ئەمــە ڕای دراوســێکە بــوو.
بولفەزلیــش گوتــی“ ،خــۆ ئەگــەر مــن لــە جێــی ئــەو بــام ،هەمان
کارم دەکرد”.
“دەی بــا مشــتومڕی لەســەر نەکەیــن ”.ئاتــری وا هاتــە
وەاڵم“ ،ئێمــە دەتوانیــن تــا کۆتایــی هەڵبکشــێین ،ئــەو بــە خــۆی و
گۆچانەکــەی ناکــرێ زۆر دوور کەوتبێتــەوە”.
ئــەوان ڕێــگای شــاخەکەیان گرتــە بــەر ،بــە تیشــکی الیتــی
دەســتیان ســۆراخی شــوێنپێکانی ســەر بەفــرە بەســتوەکەیان
هەڵگــرت.
بولفــەزل هــەر بــە ڕێــوە گوتــی“ ،ئەمەیــان ،ئــەوە ،ئــەوەی
دیکــە شــوێنپێی پۆســتاڵی ســەربازیین”.
ئاتریش گوتی“ ،ئەدی ئەمەیان؟”
“بەڵــێ ،ئەمەیــان جێپێــی کەســێکی ئاســایییە .دەکــرێ
شــوێنپێیەکە هەڵبگریــن”.
ئاتــری گوتــی“ ،دەکــرێ پاســەوانەکانیش شــوێنپێیان
هە ڵگر تبــێ ” .
“بــە ڕای مــن ئــەوان وایــان نەکــردووە ”.دراوســێکە ئــەم جــارە
گوتــی“ ،ئــەوەی لــە زینــدان ڕای کردبــێ ،بــەو ڕێگایــەدا نــاڕوا”.
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بولفەزلیش لێی پرسی“ ،بۆچی نا؟”
دراوســێکە ڕوونــی کــردەوە“ ،چونکــە جێپێیەکەیــان لەســەر
بەفــر دەمێنێتــەوە”.
“خــۆ ئەگــەر مەترســیت لەســەر بــوو ،هیــچ بــژاری دیکەشــت
نەمابــوو ،تــا بکــرێ بــەرەو ســەروو هەڵدەکشــێی”.
“بــڕوا ناکــەم ”.دراوســێکە بــوو وەاڵمــی قســەکەی دایــەوە،
“پێــم وایــە بــە ڕێیــە ســەختەکە ڕایــان کردۆتــە یەکەمیــن گونــد،
لەوێشــەوە بــۆ گوندێکــی دیکــە ،ئینجــا بــەم شــێوەیە دوور
کەوتوونەتــەوە.
خــۆ ئەگــەر ئــەوان زیــرەک بــن ،بــۆ یــەک-دوو ڕۆژ خۆیــان
دەشــارنەوە ،ئەوســا ڕوو لــە شــاخەکان دەکــەن”.
بــۆ ســاتێک جێپێــی ســەربازی نەمــان و ئیــدی یــەک-دوو
جێپێــی کەســێکی ئاســایی لەنێــو بزنەڕێکــەدا بــەدی دەکــرا ،پاشــان
وردەوردە شــوێنەوارەکەی نەمــا.
پیــاوەکان هێشــتا هەندێکــی دیکــە هەڵکشــان ،تــا گەیشــتەنە
ڕێچکەیەکــی الچــەپ کــە هەمــوو بزنەڕێکانــی لــێ دەبوونــەوە،
هــەر ئەوێــش ئــەو ڕێچکەیــە بــوو کــە شــاخەوانەکان بــە خۆیــان
و کندەرەکانیــان پێیــدا دەڕۆیشــتن تــا بگەنــە ئــەو ئەشــکەوتەی
نووســینی خەتــی بزمــاری لەســەر هەڵکەنــدراوە.
ئەبولفەزڵ گوتی“ ،ئەو بەو ڕێچکەیەدا ڕۆیشتووە”.
ئاتریش گوتی“ ،بە خۆی و گۆپاڵەکەی؟”
بولفــەزل لەســەر بەفرەکــە دانەوییــەوە ،تیشــکی الیتەکــەی
خســتە ســەر شــوێنپێیەکان و لێــی ورد بــووەوە.
“بزنەکێوییــەکان بــە مێگــەل تــا ئێــرە هاتوونەتــە خــوار،
بــەدوای خۆراکــدا گــەڕاون ”،ئینجــا لەســەر قســەکەی بــەردەوام
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بــوو“ ،زۆریــان ناوێــرن لــەوە زیاتــر بــڕۆن ،لێــرەوە ســەختە
جێپێــی مــرۆڤ لــە هیــی ئاژەڵــەکان جیــا بکرێتــەوە .پێــم باشــترە
بگەڕێینــەوە”.
لــە نیــوەی شــەو بــە الیتــی کــوژاوەوە گەیشــتنەوە ماڵــێ،
ژنــەکان بەبێدەنگــی بەپیریانــەوە چــوون .کــەس نەیدەوێــرا بگــری،
کەســیش زاتــی نەدەکــرد هیــچ بڵــێ ،شــەوەکە ئاغــا ئاکبــەری لــە
خــۆی گل دابــوو.
ڕووناکــی لــە جامــی پەنجەرەکانــەوە پەیــدا بــوو .ڕۆژ
بەهێواشــی هەڵهــات ،بــەاڵم ڕۆژەکــە هیــچ هەواڵێکــی نوێــی
لەگــەڵ خۆیــدا نەهێنــا .ڕۆژەکان هاتــن و تێپەڕیــن ،هەروەهــا
شەوەکانیشــی بــەدوادا هاتــن و ڕۆیشــتن ،هیــچ هــەواڵ پەیــدا
نەبــوو.
پاشــان لــە ڕۆژەکانــی ســەرەتای بەهــار ،کاتێــک شــوان بــۆ
لەوەڕاندنــی مێگەلەگــەی بــەدوای گیــای تازەشــیندا دەگــەڕا،
کســۆکەکەی بەپەلەپــڕوزێ ڕای کــردە الی گاشــەبەردێک و هــەر
دەوەڕی .شــوانەکەش خێــرا ڕۆیشــتە ئــەوێ ،لەوێــدا تەرمــی
پیرەمێردێــک کەوتبــوو.
پرچەبۆزەکــەی وەک زیوێکــی شــۆراوە لەســەر بەفــرە
تازەباریوەکــە دەبریســکایەوە .

٤٧٦
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ڕۆژژمێری ئاغا ئەکبەر
چیرۆکەکــەی ئاغــا ئەکبــەر لێــرەدا تــەواو بــوو هێشــتا الپــەڕەی
زیاتــری نووســینی بزمــاری مــاون ،بــەاڵم ناخوێنرێنــەوە.
ئاخۆ لەکوێ ئەو دواالپەڕەکانی نووسیون ،ڕوون نییە.
لە ماڵ؟
نەخێر ،بەدڵنیایییەوە نا.
الپــەڕەکان بــە ڕادەیەکــی بێئەنــدازە ناڕوونــن .لەوانەیــە لــە
شــاخەکاندا نووســیبێتی .لــەالی دیــوارە عاســییەکەی شــاخەکەدا،
لــەو شــوێنەی ویســتوویەتی یارمەتیــی زەنگۆڵــە بــدا زیاتــر بــۆ
ســەرەوە هەڵبکشــێ.
یارمەتیدانی زەنگۆڵە؟
نەخێر ،ئەوە کارێکی نەکردەیە.
تێبینیــی ئــەوە دەکــرێ ئــەو دواالپەڕەکانــی ڕۆژژمێرەکــەی بــە
زەحمەتییەكی زۆرەوە نووســیبن.
ئەو لە سەرمادا نووسیویەتی .لەنێو بەفر شەختە.
لەبــارەی زیندانییــە هەڵهاتــووەکان ،کــەس هیچــی لەبارەیانەوە
نەزانــی .هێشــتاش ڕوون نییــە ،ئاخــۆ چییــان لــێ بەســەر هاتــووە،
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لەوانەیــە ئەکبــەر لــە چیاکــەدا تووشــیان هاتبــێ ،لەوانەشــە پێــی
گوتبــن نابــێ بەســەر هێڵــی ئاســنینەکەدا بــڕۆن ،لەوانەیــە پێــی
گوتبــن کامــە ڕێچکــە دەبــێ بگرنــە بــەر ،تا دەگەنە کێــوی زافەران.
لەوانەشــە بــە زەنگۆڵــەی گوتبــێ“ ،دەی تــا پێــت دەکــرێ
بــڕۆرە نێــو قوواڵییــی ئەشــکەوتەکە ،ئەوەنــدە قــووڵ بــڕۆ ،تــا
دەگەیتــە شــوێنێک ئیــدی پتــر ناتوانــی بــڕۆی .ئەوســا لــەوێ
لــەالی دەستەڕاســت بــەرەوژوور ،لــەوێ لەســەروو هەنجیــری
وشــککراو ،مێــوژ و قەســپ هــەن و لەنێــو کیســە دانــراون،
هەروەهــا جلوبــەرگ و الیتــی دەســتی شاخەوانەکانیشــی لێــن.
دەی یەکــێ لــە کیســەکان هەڵگــرە ،پاشــان دەبــێ ئێــوە زیاتــر
بــۆ بنەبانێــی ئەشــکەوتێ هەڵبکشــێن ،تــا دەگەنــە شــوێنێک ئیــدی
دوورتــری نییــە .لــەوێ ئێــوە ســەالمەت دەبــن .دەکــرێ لــەوێ
یــەک-دوو شــەو بمێننــەوە و بڕازێــن ،1تــا پاســەوانەکان دێــن و
بــاوەی لــێ دەکــەن”.
ڕەنگ بێ ئەمانە دواڕستەی ڕۆژژمێری ئەکبەر بن.
هــەر دەبــێ زەنگۆڵــەی مــاچ کردبــێ“ ،دەی ئێســتا بــڕۆ ،تــۆ
پێویســت نــاکا خــەم لــە مــن بخــۆی ،مــن کونێــک لــە بەفرەکــە
دەکــەم لێــی دادەنیشــم ،بەیانیــش دەگەڕێمــەوە ماڵــێ .زۆر بــاش
دەبــێ ئەگــەر لێــرە بمێنمــەوە ،چونکــە ئەگــەر پاســەوانەکان هاتــن
بەتونــدی هــاوار دەکــەم ،ئەوســا ئێــوە دەزانــن کــە چــی لەئاردایــە.
دەی ڕۆڵەکــەم ،ســەفەرێکی خــۆش!”
تــۆ بڵێــی زەنگۆڵــە و هەڵهاتووەکانــی دیکــە گەیشــتبنە
ئە شــکە و تە کە ؟
دەکــرێ وا بــێ .دەکــرێ لەوێــش چووبنــە قوواڵییــی
 1بڕازێن :بخەون.

٤٧٨

خەتی بزماری
ئەشــکەوتەکە و لێــی نووســتبن .ئیــدی چیــدی هەڵنەســتابنەوە.
دوای ســەد ســاڵی دیکــە بەئــاگا دێنــەوە .بەڵکــو دوای ســێ
ســەد ســاڵی دیکــە .هــەر وەک یارانــی ئەشــکەوت ،ئــەو چیرۆکــەی
لــە کتێبــە پیرۆزەکــەدا هاتــووە:

ئیــدی کاروبــار بــەم جــۆرە ڕۆیشــت ،پیاوەکانــی ئەشــکەوت لــە
کۆتاییــدا پەنایــان بــۆ بــن ئەنواکــە بــرد .ئــەوان گوتیــان“ ،خوایــە
ڕەحممــان پــێ بکــە”.
لــەو ئەشــکەوتەدا ئێمــە چــاو و گوێــی ئەوانمــان بــۆ چەندیــن
ســاڵ داپۆشــین.
کاتێکیــش ڕۆژ هەڵدەهــات ،پیــاوەکان ڕۆژیــان وا دەبینــی کــە
لــەالی دەستەڕاســتی ئەشــکەوتەکەوە هەڵــدێ.
هەرکاتێکیــش ڕۆژ ئــاوا دەبــوو ،پیــاوەکان ڕۆژەکەیــان
دەبینــی ،کــە لــەالی دەســتەچەپی ئەشــکەوتەکەوە ئــاوا دەبــێ.
لەوێ لەو نێوانەدا ئەوان خۆیان بینیەوە.
ئەوان پێیان وا بوو بێدارن ،کەچی نووستبوون.
ئێمــەش ئەوانمــان بەســەر الی چەپــە و ڕاســتەوە وەر دەگێــڕا
()...
هەندێــک دەڵێــن“ ،ئــەوان ســێ کــەس بــوون و چوارەمیشــیان
ئێشــکی لێدەگرتــن”.
ئەوانــی دیکــە دەڵێــن“ ،ئــەوان پێنــج کــەس بــوون،
شەشــەمەکەیان ئێشــکگریان بــوو ”.خەماڵندنێــک لــە کوێرەڕێــدا.
هەشــن دەڵێــن“ ،ئــەوان حەفــت کــەس بــوون ”.کــەس
نە ید ە نا ســین .
ئێمــە ئەوانمــان بەئــاگا هێنایــەوە ،بــۆ ئــەوەی لەنێــو خۆیانــدا
٤٧٩

قادر عەبدولاڵ

لــە یــەک بپرســن.
یەکێــک لــەوان پرســی“ ،ئێمــە لێــرە ڕۆژێــک یــان نیوەڕۆژێــک
ماوینەتــەوە”.
ئەوانــی دیکــەش گوتیــان“ ،هــەر خــوا دەزانــێ ئاخــۆ چەنــد
لێــرە ماوینەتــەوە{ .وا باشــترە} یەکێــک لــە ئێمــە بــە دراوی
زیوینــەوە بچێتــە شــار”.
دەبــێ وریــا بیــن ،خــۆ ئەگــەر ئــەوان بۆیــان دەر بکــەوێ ،کــە
ئێمــە کێیــن ،بەردبارانمــان دەکــەن.
1
دوای گفتوگۆکــردن ،یەملیخــا بــە خــۆی و مســتەدراوێکی
زیویــن لــە ئەشــکەوتێ هاتــە دەر.
کاتێکیــش گەیشــتە شــارەکە ،تێبینــی ئــەوەی کــرد ،هەمــوو
شــتێک گــۆڕاوە و زمانەکەشــیان نازانــێ.
ئاخــر ئــەوان ســێ ســەد ســاڵ لــە ئەشــکەوتەکە خەوتبــوون
و بەخۆشــیان نەیاندەزانــی ،پاشــان نــۆ ســاڵی دیکەشــیان هاتــە
ســەر.
ڕۆژێکیان زەنگۆڵەش بێدار دەبێتەوە.
بە خۆی و دروای زیوینەوە لە ئەشکەوتێ دێتە دەر.
کاتێکیــش دەگاتــە شــارەکە ،ســەرنج دەدا ،هەمــوو شــتێک
گــۆڕاوە.

1 Jemiliga

٤٨٠

تەواو
چەند سەردێڕێک لە ژیاننامەی وەرگێڕ
•لــە  ١٩٦٨لــە گونــدی گرتــک لــە دۆڵــی ڕوســتێی دەڤــەری
باڵەکایەتــی لەدایــک بــووە.
•لــە ١٩٨٨دا بەکالۆریۆســی لــە قانــون لــە زانکــۆی بەغــدا وەر
گرتــووە.
•لــە ١٩٩٧ەوە تــا  ٢٠١٢ئــاوارەی ئەوروپــا (هۆڵەنــدا و
بەریتانیــا) بــووە.
•لەپــاڵ زمانــی زگماکیــدا؛ زمانەکانــی عەرەبــی ،هۆڵەنــدی و
ئینگلیــزی دەزانــێ.
•لــە ١٩٨٦ەوە هەوڵــی نووســینی داوە .تــا ئێســتا  ١٢کتێبــی لــە
زمانەکانــی هۆڵەنــدی و ئینگلیزییــەوە وەر گێــڕاون .دەیــان وتــار
و لێکۆڵینــەوەی قانونــی و سیاسیشــی بــاو کردونەتــەوە.

٤٨١

چاپکراوەکانی وەرگێڕ
 .١نهێنییەکانــی مۆســاد ،نوســینی گــۆردۆن تۆمــاس ،وەرگێڕان لە
زمانــی هۆڵەندییــەوە ،ســێ جــار چــاپ کراوەتــەوە؛ چاپــی یەکــەم
 ٢٠٠٨چاپخانــەی هێڤــی ،هەولێــر .چاپــی دووهــەم دەزگای چــاپ
و باڵوکردنــەوەی ڕۆژهــەاڵت ،هەولێــر  .٢٠١٤چاپــی ســێهەم
ڕۆژهــەاڵت .٢٠١٦
 .٢مادلیــن ئۆلبرایــت ،سیاســەتی ئەمریــکا و ڕۆژهەاڵتــی
ناوەڕاســت ،وەرگێــڕان لــە هۆڵەندییــەوە ،ســەنتەری نمــا ،٢٠٠٩
هەولێــر.
 .٣داود بنگۆریــۆن ،دامەزرێنــەری دەوڵەتــی ئیســرائیل ،نوســینی
ڕۆبــەرت ســەنت یۆهــن ،وەرگێــڕان لــە هۆڵەندییــەوە ،چاپخانــەی
هێڤــی  ،٢٠١١هەولێــر.
 .٤کوردســتان لەنێــوان ســیڤەر و ســنورە دەســتکردەکاندا،
نوســینی :هیســەر لێهــر واگنــەر .مێــژوو .وەرگێــڕان لــە
ئینگلیزییــەوە .چاپــی یەکــەم؛ لــە باڵوکراوەکانــی ئەکادیمیــای
کــوردی هەولێــر  .٢٠١٣چاپــی دووەم ،ئاوێــر .٢٠١٥
 .٥وەرزێکــی ســپیی وشــکوبرینگ ،ئەندریــێ برینــک .ڕۆمــان.
وەرگێــڕان لــە ئینگلیزییــەوە ،ناوەنــدی ئاوێــر بــۆ چــاپ و
٤٨٣

باڵوکردنــەوە ،هەولێــر .٢٠١٣

 .٦ژیانــی مــن ،چــۆن ئیســرائیل دامەزرێنــرا؟ گۆلــدا مایــەر،
یادداشــت ،وەرگێــڕان لــە ئینگلیزییــەوە ،ناوەنــدی ئاوێــر ،هەولێــر.
.٢٠١٤
 .٧ئینفێرنــۆ ،دۆزەخ ،دان بــراون ،ڕۆمــان ،وەرگێــڕان لــە
ئینگلیزییــەوە ،ناوەنــدی ئاوێــر بــۆ چــاپ و باڵوکردنــەوە ،هەولێــر
.٢٠١٥
 .٨شــەرەف ،ئەلیــف شــەفەق ،ڕۆمــان ،وەرگێڕان لــە ئینگلیزییەوە،
ناوەنــدی ئاوێــر بــۆ چــاپ و باڵوکردنــەوە ،هەولێر .٢٠١٥
 .٩یاخیبــوون ،مناحیــم بێگــن  ،یــادەوەری ،وەرگێــڕان لــە
ئینگلیزییــەوە ،ناوەنــدی ئاوێــر بــۆ چــاپ و باڵوکردنــەوە ،هەولێــر
.٢٠١٦
 .١٠خانووەکــەی مزگەوتــێ ،قــادر عەبدولــا ،ڕۆمــان ،وەرگێــڕان
لــە هۆڵەندییــەوە ،ناوەنــدی ئاوێــر بــۆ چــاپ و باڵوکردنــەوە،
هەولێــر .٢٠١٦
 .١١داود بنگۆریــۆن ،دامەزرێنــەری دەوڵەتــی ئیســرائیل ،نوســینی
ڕۆبــەرت ســەنت یۆهــن ،وەرگێــڕان لــە هۆڵەندییــەوە ،چاپــی
دووەم ،بژارکــراو ،ناوەنــدی ئاوێــر بــۆ چــاپ و باڵوکردنــەوە،
هەولێــر .٢٠١٦
 .١٢کۆدەکــەی داڤینشــی ،دان بــراون ،ڕۆمــان ،وەرگێــڕان لــە
ئینگلیزییــەوە ،ناوەنــدی ئاوێــر ،هەولێــر .٢٠١٦
 .١٣خەتــی بزمــاری ،ڕۆمــان ،قــادر عەبدولــا ،وەرگێــڕان لــە
هۆڵەندییــەوە ،ناوەنــدی ئەندێشــە ،ســلێمانی .٢٠١٧

٤٨٤

کتێبە چاپکراوەکانى ئەندێشە
 .١بنەڕەتەکانى فەلسەفە-حەمید عەزیز
 .٢کورد لە دیدی ڕۆژهەاڵتناسەکانەوە (چ-)٢فەرهاد پیرباڵ
 .٣ڕێبازە ئەدەبییەکان (چ-)٢فەرهاد پیرباڵ
 .٤مۆزەخانەى پاکیزەیی (چ-)٢ئۆرهان پاموک-و .بەکر شوانی
 .٥نەتەوەی زێرابەکان-جەبار جەمال غەریب
 .٦ناسیۆنالیزم و ناسیۆنالیزمی کورد(چ-)٢جەعفەر عەلی
 .٧سۆفیزم و کاریگەریی لەسەر بزوتنەوەى ڕزگاریخوازی-...جەعفەر عەلی
 .٨مەحوی لەنێوان زاهیریەت و باتینیەت و-...ئەحمەدی مەال
 .٩نهێنییەکانی ژیان (چ-)٢ئۆشۆ-و .ئازاد بەرزنجی
 .١٠کورتیلەیەک لە مێژووى کات-ستیڤن هۆوکینگ و لیۆنارد ملۆدیتۆ-و .حوسێن حوسێنی و
هیوا عومەر
 .١١کۆشک-فرانتس کافکا-و .عەتا نەهایی
 .١٢فەصلول مەقال-ئیبن ڕوشد-و .مەریوان عەبدول
 .١٣شۆڕشی ئەیلوول لە بەڵگەنامە نهێنییەکانى ئەمەریکادا-وریا ڕەحمانی
 .١٤دەسەاڵت و جیاوازی-مەریوان وریا قانع
 .١٥لە چ ئێستایەکدا دەژین-مەریوان وریا قانع
 .١٦شووناس و ئاڵۆزی-مەریوان وریا قانع
 .١٧سیاسەت و دونیا-مەریوان وریا قانع
 .١٨جەمشید خانی مامم-بەختیار عەلی
 .١٩کەشتیی فریشتەکان (کتێبی -)١بەختیار عەلی
 .٢٠کەشتیی فریشتەکان (کتێبی -)٢بەختیار عەلی
 .٢١لە دیارەوە بۆ نادیار (چ-)٢بەختیار عەلی
 .٢٢وەک باڵندەى ناو جەنگەڵە ترسناکەکان-بەختیار عەلی
 .٢٣چێژى مەرگدۆستی (چ-)٢بەختیار عەلی
 .٢٤مەعریفە و ئیمان-بەختیار عەلی و هێمن قەرەداغی
 .٢٥دۆزی کورد لە بازنەى پەیوەندییەکانی ئەمەریکا و-,,,گۆران ئیبراهیم ساڵح
 .٢٦سەمەرقەند (چ-)٢ئەمین مەعلوف-و .ئەحمەدى مەال
 .٢٧وێستگەیەک لە گەشتێکی فەلسەفی-فاروق ڕەفیق
 .٢٨ئەخالقناسی-تەحسین حەمەغەریب
.٢٩گەشەسەندنی ڕامیارى-...د .ک .پێسچانی-و .د .ئارام عەلی
 .٣٠مێژووى کۆنی کورد (چ-)٣جەمال ڕەشید و فەوزیە ڕەشید-و .ملکۆ کەالرى
 .٣١مندااڵنی گەڕەک-هیوا قادر
 .٣٢مرۆڤی یاخی (چ-)٢ئەلبێر کامۆ-و .ئازاد بەرزنجی
 .٣٣پەیوەندییە سیاسییەکانی نێوان هەرێم و دەوڵەتانی-...هێرش جەوهەر مەجید
 .٣٤مێژووی گۆڕانکاریی کۆمەاڵیەتی و سیاسی( ...چ-)٢فریشتە نورائی-و .هەورامان فەریق
کەریم
 .٣٥سلێمانی لەنێوان سااڵنی (-)١٩٥٨-١٩٤٥توانا ڕەشید کەریم
 .٣٦کتێبی پەراوێزنووسان-عەتا محەمەد

 .٣٧شارى سلێمانی (١٤ی تەممووزی ١٧-١٩٥٨ی تەممووزی -)١٩٦٨هەورامان جەوهەر مەجید
 .٣٨فیک و دونیا (بەرگی -)١مەریوان وریا قانع
 .٣٩فیکر و دونیا (بەرگی -)٢مەریوان وریا قانع
 .٤٠دین و دونیا (چ-)٢مەریوان وریا قانع
 .41كتێب و دونیا (چ-)٢مەریوان وریا قانع
 .٤٢کۆمەڵگەى ڕەش-د .عادل باخەوان
 .٤٣زستانێکی درێژ-کولم تویبێن-و .دالوەر قەرەداغی
 .٤٤فرانسیسکۆس قەدیسی من (چ-)٢نیکۆس کازانتزاکیس-و .دالوەر قەرەداغی
 .٤٥ئاهەنگی تەگەکە-ماریۆ بارگاس یۆسا-و .جەلیل کاکەوەیس
 .٤٦شەوی لیشبۆنە-ئێریش ماریا ڕیمارک-و .کەریم پەرەنگ
 .٤٧من و ئەو-ئەلبێرتۆ مۆرافیا-و .کارزان عەلی
 .٤٨میرنامە (چ-)٢جان دۆست-و .سەباح ئیسماعیل
 .٤٩ڕوخسارە بەندکراوەکەم-لەتیفە-و .ڕووناک شوانی
 .٥٠قەپێلک-مستەفا خەلیفە-و .هەورامان وریا قانع
 .٥١خەونی پیاوە ئێرانییەکان و کەوتنی بۆرە قەاڵ (چ-)٢ماردین ئیبراهیم
 .٥٢گرگن-پیێر الگەرگڤیست-و .خەبات عارف
( ١٩٨٤ .٥٣چ-)٢جۆرج ئۆروێڵ-و .حەکیم کاکەوەیس
 .٥٤سوور و ڕەش-ستانداڵ-و .سیامەند شاسوارى
 .٥٥دەستنووسە دۆزراوەکەى ئەکرا (چ-)٢پاولۆ کۆیلۆ-و .سیروان مەحمەد
 .٥٦جادەى مێخەک (-)١دالوەر قەرەداغی
 .٥٧جادەى مێخەک (-)٢دالوەر قەرەداغی
 .٥٨ئێوارستان-پیێر الگەرگڤیست-و .خەبات عارف
 .٥٩دارستانی نەرویجی-هاروکی مۆراکامی-و .تارا شێخ عوسمان
 .٦٠ئێوارەى پەروانە (چ-)٧بەختیار عەلی
 .٦١شارى مۆسیقارە سپییەکان(چ-)٤بەختیار عەلی
 .٦٢مەرگی تاقانەى دووەم (چ-)٥بەختیار عەلی
 .٦٣کۆشکی باڵندە غەمگینەکان (چ-)٤بەختیار عەلی
 .٦٤تا ماتەمی گوڵ ...تا خوێنی فریشتە (چ-)٣بەختیار عەلی
 .٦٥سێوی سێهەم (چ-)٣بەختیار عەلی
 .٦٦ئاوڕەکەى ئۆرفیۆس-بەختیار عەلی
 .٦٧غەزەلنووس و باغەکانى خەیاڵ (چ-)٢بەختیار عەلی
 .٦٨ئەى بەندەرى دۆست ،ئەی کەشتیی دوژمن (چ-)٣بەختیار عەلی
 .٦٩دواهەمین هەنارى دونیا (چ-)٨بەختیار عەلی
 .٧٠ئێمەى پەنابەر-کۆمەڵێک نووسەر
 ,٧١گرەوى بەختە هەاڵڵە (چ-)٢عەتا نەهایی
 .٧٢عێراقییەک لە پاریس-ساموئێل شەمعون-و .سەباح ئیسماعیل
 .٧٣جیهانی سۆفیا و فەرهەنگی سۆفیا (چ-)٦یۆستاین گاردەر و ئۆتە بیوهمە-و .بەهرۆز
حەسەن
 .٧٤کچەى پرتەقاڵ (چ-)٧یۆستاین گاردەر-و .بەهرۆز حەسەن
 .٧٥لە ئاوێنەیەکدا ،لە نهێنییەکدا (چ-)٣یۆستاین گاردەر-و .بەهرۆز حەسەن
 .٧٦کچی بەڕێوەبەرى سێرک (چ-)٣یۆستاین گاردەر-و .بەهرۆز حەسەن

 .٧٧نهێنیی یاریی کاغەز (چ-)٣یۆستاین گاردەر-و .بەهرۆز حەسەن
 .٧٨مایا (چ-)٢یۆستاین گاردەر-و .بەهرۆز حەسەن
 .٧٩ئینسایکلۆپیدیایەکی مێژووییی وێنەدار-کۆمەڵێ نووسەر-و .هەورامان وریا قانع
 .٨٠فەلسەفەی بوون-د .محەمەد کەمال
 .٨١وەک ڕووبارە بەخوڕەکە-پاولۆ کۆیلۆ-و .سیروان مەحمود
 .٨٢دیارییە مەزنەکە-پاولۆ کۆیلۆ-و .سیروان مەحمەد
 .٨٣سێشەممان لەگەڵ مۆرى (چ-)٤میچ ئەڵبوم-و .جوتیار ژاژڵەیی
 .٨٤دوالیزمی دژیەک لە هۆنراوە لیریکییەکانی مەوالناى ڕۆمی و-...لهۆن قادر عەبدولڕەحمان
 .٨٥ڕووناک وەک ئەوین ،تاریک وەک مردن-مەمەد ئوزون-و .وریا غەفوورى
 .٨٦کاندید-ڤۆڵتێر-و .بەیان سەلمان
 .٨٧باوکە گۆریۆ-بەلزاک-و .ئەحمەدی مەال
 .٨٨زێبرا-جەبار جەمال غەریب
 .٨٩منداڵی سووتاو-ستیگ داگەرمان-و .دالوەر قەرەداغی
 .٩٠وڕێنە-ئەنتۆنیۆ تابوکی-و .عەتا محەمەد
 .٩١مردن لە ڕوانگەى ئایینەکانەوە (چ-)٢بوساحە ئەحمەد-و .دانا مەال حەسەن
 .٩٢گوێ بگرە ،پیاوى بچووک (چ-)٤ویلهێلم ڕایش-و .خەبات عارف
 .٩٣ڕێبەرى کتێبسازە کوژراوەکان-عەتا محەمەد
 .٩٤کچە فیلم گێڕەرەەوەکە-هێرنان ڕیڤێرا لێتێلیێر-و .عەتا محەمەد
 .٩٥باوکى ئەو (چ )٢پەرینووش سەنیعی-و .ڕووناک شوانی
 .٩٦داوێنپیسی-پاولۆ کۆیلۆ-و .سیروان مەحمود
 .٩٧کیمیاگەر (چ-)٤پاولۆ کۆیلۆ-و .سیروان مەحمەد
 .٩٨ڕۆژهەاڵتی عەدەن ،ڕۆژئاواى خودا-محەمەد ماغوت-و .حسەین لەتیف و کارزان عەلی
 .٩٩خۆشی پیشەى من نییە (چ-)٢محەمەد ماغوت-و .حسەین لەتیف و کارزان عەلی
 .١٠٠خیانەت لە نیشتمانەکەم دەکەم-محەمەد ماغوت-و .حسەین لەتیف و کارزان عەلی
 .١٠١ڕۆژژمێرى کیژۆڵەیەک-ئان فرانک-و .عەلی عوسمان یاقووب
 .١٠٢جیهانی ڕۆمان-د .هاشم ئەحمەدزادە
 .١٠٣نەفرەت لە دۆستۆیڤسکی (چ-)٢عەتیق ڕەحیمی-و .ئازاد بەرزنجی
 .١٠٤فایدۆن (چ-)٢ئەفالتوون-و .ئاوات ئەحمەد سوڵتان
 .١٠٥گۆرگیاس (چ-)٢ئەفالتوون-و .ئاوات ئەحمەد سوڵتان
 .١٠٦سیاتیتۆس-ئەفالتوون-و .ئاوات ئەحمەد سوڵتان
 .١٠٧مەسیح لەخاچ دەدەنەوە (چ-)٢نیکۆس کازانتزاکیس-و .دالوەر قەرەداغی
 .١٠٨تۆ مەچۆ بۆ شەڕ (چ-)٢ماردین ئیبراهیم
 .١٠٩سەگوەڕ (چ-)٧محەمەد موکری
 .١١٠چاوەکانی (چ-)١٢بوزورگ عەلەوی-و .ئازاد بەرزنجی
 A-6171 .١١١من لە ئاوشفیتز دەرباز بووم-فێرێنک گوێندوێر-و .عەتا محەمەد
 .١١٢باراباس-پیێر الگەرگڤیست-و .خەبات عارف
 .١١٣تۆڵە (چ-)٥محەمەد موکری
 .١١٤ساڵو؟ کەس لەوێیە؟ (چ-)٢یۆستاین گاردەر-و .سیروان مەحمەد
 .١١٥هیچ (چ-)٢کۆچەر ئەبوبەکر
 .١١٦هەورەکانی دانیال (چ-)٢بەختیار عەلی
 .١١٧ئێمە زەریامان بەزاند-جولی ئوتوسکا-و .دالوەر قەرەداغی
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بە ناوى ژیانەوە (چ-)٥ئەریک فرۆم-و .ئازاد بەرزنجی
لەودیو هەستەکانەوە-ڤێنسێنت ڕایان ڕۆگیرۆ-و .هەرێم هادی
کوردستان لە ڕووبەڕووبوونەوەى داعشدا-د .بورهان أ .یاسین
دڵڕەقی و بێماڵی-مەریوان وریا قانع
دزێکی ڕاستگۆ-فیۆدۆر دۆستۆیڤسکی-و .کاروان مەحمود
تیمساح-فیۆدۆر دۆستۆیڤسکی-و .کاروان مەحمود
سۆفیست-ئەفالتوون-و .ئاوات ئەحمەد سوڵتان
نهێنیی کریسمس (چ-)٢یۆستاین گاردەر-و .سیروان مەحمەد
چەند لێکۆڵینەوەیەکى ئەدەبی-د .کەساس جەبارى
دوایین ڕۆژەکانی سۆکرات-ئەفالتوون-و .ئاوات ئەحمەد سوڵتان
یەکەمین مەکتووب-پاولۆ کۆیلۆ-و .سیروان مەحمود
ئاگرەکەم مەسڕنەوە-ئازاد سوبحی
تامیتامی-ئەنتوان چیخۆف-و .دالوەر قەرەداغی
کۆلۆنێڵ-مەحموود دەوڵەت ئابادی-و .ئازاد بەرزنجی
کێشەى بوونی مرۆڤ-ئومێد حەمەعەلی
شەوانی ئادەم-بەیان سەلمان
قەموورەکەى نۆتر دام-ڤیکتۆر هیگۆ-و .جەوهەر مەحمود داراغا
بەدواى عەشقا (چ-)٢بەهجەت یەحیا
دەربارەى باوکە گۆریۆ-و .حەمەکەریم عارف
دەربارەى برایانی کارامازۆف-و .حەمەکەریم عارف
دەربارەى بێنەوایان-و .حەمەکەریم عارف
دەربارەى داستانی ئیلیادە-و .حەمەکەریم عارف
دەربارەى دۆن کیشۆت-و .حەمەکەریم عارف
دەربارەى شەڕ و ئاشتی-و .حەمەکەریم عارف
دەربارەى دیکامیرۆن-و .حەمەکەریم عارف
دەربارەى فاوست-و .حەمەکەریم عارف
دەربارەى کاندید-و .حەمەکەریم عارف
دەربارەى کۆمیدیای یەزدانی-و .حەمەکەریم عارف
دەربارەى هاملێت-و .حەمەکەریم عارف
هەتا چاو بڕ بکات ...تاریکی-فەرهاد مستەفا
جوانییەکانی ناڕێکی-بەختیار عەلی
ڕەخنە لە ئەقڵی فاشیستی-بەختیار عەلی
نەرسیسی کوژراو-بەختیار عەلی
یادەوەرى و زەمەن-بەختیار عەلی
ئیمان و جەنگاوەرانی (چ-)٢بەختیار عەلی
قەلەندەر و قەاڵ-یەحیا یەسریبی-و .ئازاد بەرزنجی
ئاوریشم (چ-)٣ئەلێساندرۆ باریکۆ-و .ئازاد بەرزنجی
ئەفسانەى  ١٩٠٠یان نۆڤێچێنتۆى پیانۆژەن (چ-)٢ئەلێساندرۆ باریکۆ-و .ئازاد بەرزنجی
کوشتنی باڵندەى الساییکەرەوە-هارپەر لی-و .لۆنا دڵشاد مەریوانی
شەوگەڕەکان-میران ئەبراهام
دەبێت شتێک بگێڕمەوە-باران
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نامەکانى فێرناندۆ-ئەژین عەبدولخالق
پرۆتاگۆراس-ئەفالتوون-و .ئاوات ئەحمەد سوڵتان
ڕۆژانێک من ئۆکۆردیۆنم دەژەند-دالوەر قەرەداغی
لەبارەى ئیسالم و جیهانگیری و خۆرئاواوە-د .شاکر نابلوسی-و .شوان ئەحمەد
مارتن لوتەر-د .هاشم ساڵح-و .شوان ئەحمەد
هەزار و یەک شەوە (چ-)٣و .جەوهەر مەحمود داراغا
کاتێک ماسییەکان تینوو دەبن-حەلیم یوسف-و .سەالحەدین بایەزیدی
هانێ ساڵح ،ئەوە چاوم و پێی بڕوانە-یاشار کەمال-و .ئەحمەد محەمەد ئیسماعیل
ئەسپێک لە پەڕەى گواڵڵە (چ-)٢شێرکۆ بێکەس
دەربەندی پەپوولە (چ-)٣شێرکۆ بێکەس
خێراکە ...مردن خەریکە بگات! (چ-)٢شێرکۆ بێکەس
خاچ و مار و ڕۆژژمێری شاعیرێ (چ-)٣شێرکۆ بێکەس
یادەوەریی پاسکیلێکی کەرکوکی-شێرکۆ بێکەس
ژیان و ئەزموونی شیعریم-ئەدۆنیس-و .شوان ئەحمەد
پارادۆکسی نووسین (چ-)٢ڕەبیع جابر-و .شوان ئەحمەد
پیاوێکی تێکشکاو (چ-)٢تاهیر بن جەللون-و .ئازاد بەرزنجی
نامۆ-ئەلبێر کامۆ-و .سەالحەدین بایەزیدی
لەبارەى ئازادییەوە-جۆن ستیوارت میڵ-و .ئاوات ئەحمەد سوڵتان
گوزەرێک بۆ یادکردنەوەى ڕابردوو-نیکۆالس سپارکس-و .بەرزان عوسمان
دابڕانی ئیپستمۆلۆژی لە فیکر و ژیاندا (چ-)٢د .هاشم ساڵح-و .شوان ئەحمەد
لە قوواڵییی سیاسەتدا-د .بورهان أ .یاسین
شیعر بۆ ترسنۆکەکان نییە!-نیلس هاو-و .ئاالن پەرى
حەلالج-عەباس ئەرنائوت-و .ئازاد بەرزنجی
پاسە شینەکە-هیوا قادر
وەهمێک-ڕیچارد داوکینز-و .نورى کەریم
ڕێگە-نەجیب مەحفوز-و .کارزان عەلی
نوختەى نوونەکەى ژیان-فەرهاد شاکەلی
کۆشکی بۆق (چ-)٢یۆستاین گاردەر-و .سیروان مەحمود
زۆر تایبەت-عەباس مەعروفی-و .ڤیدا قادری
ئافاتەکانی بنەماڵەى مێخەک (چ-)٢عەتا محەمەد
گێالسی خوێن (چ-)٢عەتا محەمەد
گەشتە تیوارەکانی میر بە تەنیاییدا (چ-)٢عەتا محەمەد
فەهرەست (چ-)٢عەتا محەمەد
خواجە نەسرەدین ،کە لەپێناو پێکەنینێکدا دەکوژرێت (چ-)٢عەتا محەمەد
تیۆریی ئەدەبی-تێرى ئیگڵتن-و .عەتا قەرەداغی
ماڵی بێدەنگ-ئۆرهان پاموک-و .سامان کەریم
چیرۆکەکانی کریسمس-پاولۆ کۆیلۆ-و .سیروان مەحمود
بەکولتوورکردنی خوێندنەوە-محەمەد فەریق حەسەن
کەوتنی ئاسمانەکان-جەبار جەمال غەریب
پەیمانی کۆمەاڵیەتی-جان جاک ڕۆسۆ-و .ئاوات ئەحمەد سوڵتان
سەد ساڵ تەنیایی (چ-)٢گابرێل گارسییا مارکێز-و .ئەحمەدی مەال

 .٢٠٠شەقامی دوکانە تاریکەکان-پاتریک مۆدیانۆ-و .بەیان سەلمان
 .٢٠١مرۆڤ و کەرامەت-مەریوان وریا قانع
 .٢٠٢ژیان و بەرهەمەکانی سادق هیدایەت-حەسەن قائمیان-و .فەرشید شەریفی
 .٢٠٣ئایین و مەعنەوییەت-موستەفا مەلەکیان-و .موسعەب ئەدهەم (ئەندێشەى ئایین)
 .٢٠٤کەشتیی فیکر و دەریای مەعنەوییەت-تەحسین حەمەغەریب (ئەندێشەى ئایین)
 .٢٠٥پێپ گواردیۆال (چ-)٢گایلۆم باالگێ-و .ئەحمەد سەنگاوى (ئەندێشەى وەرزش)
 .٢٠٦پەرەسەندنی فیزیا-ئاڵبێرت ئاینیشتایین و لیۆپۆڵد ئینفڵد-و .حوسێن حوسێنی (ئەندێشەی
زانست)
 .٢٠٧تیۆریی ڕێژەیی چییە؟-النداو ،ڕومەر-و .حوسێن حوسێنی (ئەندێشەى زانست)
 .٢٠٨ئاڵبێرت ئاینیشتایین-جینیفێر جولیەن ئاندرسن-و .حوسێن حوسێنی (ئەندێشەى زانست)
 .٢٠٩عەالئەدین-کارین کرێیدەر-و .شەن شیروان (مندااڵنی ئەندێشە)
 .٢١٠دەمبۆ-واڵت دیزنی ستودیۆ-و .شەن شیروان (مندااڵنی ئەندێشە)
 .٢١١سێ ورچەکە-ڕۆب هێفێران-و .شەن شیروان (مندااڵنی ئەندێشە)
 .٢١٢سیمبا-جەستین کۆرمان-و .شەن شیروان (مندااڵنی ئەندێشە)
 .٢١٣سێ بەرازە بچکۆلەکە-واڵت دیزنی ستودیۆ-و .شەن شیروان (مندااڵنی ئەندێشە)
 .٢١٤تەنز-سالڤومێر مرۆژیک-و .خەبات عارف
 .٢١٥پاپاالنگی :پیاوە سپییەکە-ئێریش شێورمان-و .خەبات عارف
 .٢١٦ئەو پێنج کەسەى لە بەهەشت دەیانبینیت (چ-)٢میچ ئەڵبوم-و .جوتیار ژاژڵەیی
 .٢١٧تەنیا یەک ڕۆژى تر (چ-)٢میچ ئەڵبوم-و .لۆنا دڵشاد مەریوانی
 .٢١٨نایادەوەرى-ئەندرێ مالرۆ-و .دالوەر قەرەداغی
 .٢١٩گەشتێک بە ڕۆحی شارى مۆسیقارە سپییەکاندا-هەورامان ئەنوەر
 .٢٢٠کلیلەکەى سارا-تاتیانا دی ڕۆزنێ-و .هەوار جەوهەر و جەوهەر مەحمود داراغا
 .٢٢١لێکۆڵینەوەیەک لە سۆسیۆلۆژیای ئیسالم-د .عەلی شەریعەتی-و .دانا مەال حەسەن
 .٢٢٢هێزی ئەدەب-ڕەبیع جابر-و .شوان ئەحمەد
 .٢٢٣عیرفان ،باغێک لە حەقیقەت-موسعەب ئەدهەم (ئەندێشەى ئایین)
 .٢٢٤عیشق گەورەتر لە عیشق-موسعەب ئەدهەم (ئەندێشەى ئایین)
 .٢٢٥مرۆڤی خودا ڕەنگ-سەلمان نادر (ئەندێشەى ئایین)
 .٢٢٦ستیڤن هۆوکینگ-کارین التچانا کینی-و .حوسێن حوسێنی (ئەندێشەى زانست)
 .٢٢٧دەروازەیەک بۆ زانستی نانۆ و تەکنەلۆجیای نانۆ-د .خالید محەمەدعومەر (ئەندێشەى
زانست)
 .٢٢٨تیۆرییەک بۆ هەموو شت-ستیڤن هۆوکینگ-و .حوسێن حوسێنی (ئەندێشەى زانست)
 .٢٢٩زەویناسی و کۆمەڵ-د .ئیبراهیم محەمەد جەزا محێدین (ئەندێشەى زانست)
 .٢٣٠گەشتەکات بە زمانی سادە-ماری و جۆن گریبین-و .زەردەشت نورەدین (ئەندێشەى
زانست)
 .٢٣١من زاڵتانم-دەیڤد الگیر کرانتز-و .مەسعوود حەسەن (ئەندێشەى وەرزش)
 .٢٣٢هەڕەمی هەڵگەڕاوە-جۆناسان وێڵسن-و .کامەران پااڵنی (ئەندێشەى وەرزش)
 .٢٣٣خۆرخێ مێندێس-میگێل کۆستا و جۆناسان سانچێز-و .ئەحمەد سەنگاوی (ئەندێشەى
وەرزش)
 .٢٣٤من ترس ڕۆحی سمیوم-محەمەد ماغوت-و .شوان ئەحمەد
 .٢٣٥ئەفسوونی ئەدەب-نزار ئاگرى-و .شوان ئەحمەد
 .٢٣٦میرۆکە-ئەنتوان دو سانت ئێگزیوپێرى-و .لیۆن کارین

 .٢٣٧ژنێ لە بەردەم وەرزێکی سارددا (چ-)٤فروغ فەڕوخزاد-و .ئازاد بەرزنجی
 .٢٣٨عاشق هەمیشە تەنیایە (چ-)٤سوهراب سپهرى-و .ئازاد بەرزنجی
 .٢٣٩مێردی هەمیشەیی-فیۆدۆر دۆستۆیڤسکی-و .کاروان مەحمود
 .٢٤٠قومارچى (چ-)٢فیۆدۆر دۆستۆیڤسکی-و .جەوهەر مەحمود داراغا
 .٢٤١مەرگی مەیموون-ماردین ئیبراهیم
 .٢٤٢تاڤگەى وشە و هەڵوێست (نامەکانی شێرکۆ بێکەس)-ئا .کامەران سوبحان
 .٢٤٣دیوانی موفتی پێنجوێنی-مەال عەبدوڵاڵی تووتنچی-ئا .ئومێد ئاشنا و کامیل عەبدوڵاڵ
کەریم
 .٢٤٤دەروازەیەک بۆ ناساندنی فەلسەفەى دین-تەحسین حەمەغەریب (ئەندێشەى ئایین)
 .٢٤٥ڕۆژ و شەوی یوسف-مەحموود دەوڵەت ئابادی-و .بەرزان محەمەد
 .٢٤٦بومەلەرزەکان-جانیس ڤانکلیڤ-و .هێمن حوسێن (ئەندێشەى زانست)
 .٢٤٧الپەڕەکانی ژیانم-د .نەوال سەعداوی-و .جیڤارا کەمال
 .٢٤٨نامەى منااڵن بۆ خوا-ئا .ستوارت هامپڵ و ئێریک مارشاڵ-و .ئازاد بەرزنجی
 .٢٤٩فریو و خۆحەشاردان (چ-)٢عەتا محەمەد
 .٢٥٠تارژەنی ڕەنگ (چ-)٢عەتا محەمەد
 .٢٥١زارەکانی خەون (چ-)٢عەتا محەمەد
 .٢٥٢پاشماوەى خێڵەکان (چ-)٢عەتا محەمەد
 .٢٥٣ڕۆماننووسی سادە و ڕۆماننووسی بیرکەرەوە (چ-)٢ئۆرهان پاموک-و .بەکر شوانی
 .٢٥٤قەاڵی سپی (چ-)٢ئۆرهان پاموک-و .بەکر شوانی
 .٢٥٥ژیانی من-سێر ئالێکس فێرگسۆن-و .ڕێبوار محەمەد (ئەندێشەى وەرزش)
 .٢٥٦ئاییناسیی مەوالنا-د .عەبدولکەریم سرووش-و .موسعەب ئەدهەم (ئەندێشەى ئایین)
 .٢٥٧ئەژدیهاکانی عەدەن-کارڵ ساگان-و .ڕۆژگار حەمید (ئەندێشەى زانست)
 .٢٥٨نامە بۆ کچەکەم-تیۆدۆر کالیفاتیدێس-و .دالوەر قەرەداغی
 .٢٥٩خەونی مشکەکان و پیاوەکان-جۆن شتاینبێک-و .شێنێ بۆسکانی
 .٢٦٠لۆلیتا (چ-)٢فالدیمێر نابۆکوڤ-و .توانا حەمەنوورى
 .٢٦١من ناوم سوورە (چ-)٢ئۆرهان پاموک-و .بەکر شوانی
 .٢٦٢ڕابەرانی هزرى کۆمەاڵیەتی-د .ئیحسان محەمەد ئەلحەسەن-و .دانا مەال حەسەن
 .٢٦٣جۆناسانی نەورەس (چ-)٣ڕیچارد باخ-و .ئازاد بەرزنجی
 .٢٦٤پیاوێکی بێچارەنووس-ئیمرە کیرتێز-و .ڕووناک شوانی
 .٢٦٥بەفر (چ-)٣ئۆرهان پاموک-و .بەکر شوانی
 .٢٦٦ژنە قژسوورەکە (چ-)٢ئۆرهان پاموک-و .سامان کەریم
 .٢٦٧ژنێک بۆ خۆشویستن (چ-)٢تیۆدۆر کالیفاتیدێس-و .دالوەر قەرەداغی
 .٢٦٨مۆزەخانەى پاکیزەیی (چ-)٢ئۆرهان پاموک-و .بەکر شوانی
 .٢٦٩گەڕانەوەى زەردەشت-ئەحمەدی مەال
 .٢٧٠پاسەوانانی خودا (چ-)٢عەتا محەمەد
 .٢٧١تاکسی (چ-)٢خالد ئەلخەمیسی-و .سەباح ئیسماعیل
 .٢٧٢هەرەسی ژێرخانێک-نەوزەت شەمدین-و .سەباح ئیسماعیل
 .٢٧٣لە دێرسیم مردم-مەحمود نەجمەدین
 .٢٧٤سوبارتۆ-حەلیم یوسف-و .وریا غەفورى
 .٢٧٥پادشای ئەنگوستیلەکان (هۆبیت)-جۆن ڕۆناڵد ڕوێڵ تۆڵکین-و .بەرزان عوسمان
 .٢٧٦دوو شاباڵی نوورینی شار-تەحسین حەمەغەریب
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جیهانی میشێل فوکۆ (چ-)٢کۆمەڵێک نووسەر-و .ئاوات ئەحمەد سوڵتان
داروین و ڕەچەڵەکی مرۆڤ (چ-)٢گۆران ئیبراهیم
وشەکان و شتەکان-میشێل فوکۆ-و .ئارام ئەمین شوانی
زیندەبەگۆڕ-سادق هیدایەت-و .فەرشید شەریفی
حاجی ئاغا-سادق هیدایەت-و .فەرشید شەریفی
سواڵکەرەکە-نەجیب مەحفووز-و .توانا حەمەنوورى
سەوزێکى کاڵ بوو دەبارى-خەبات عارف
کۆتەڵی ڕۆژ-كازۆ ئيشيجۆرۆ-و .جەوهەر مەحمود داراغا
نرکەى چیاکە-یاسۆنارى کاواباتا-و .جەوهەر مەحمود داراغا
ئەخالق و بەرگری-مەریوان وریا قانع
مێژووی سێکسوالیتە ( :)١ویستی دانایی-میشێل فوکۆ-و .کاوە دەستوورە
مێژووی سێکسوالیتە ( :)٢بەکارهێنانی چێژەکان-میشێل فوکۆ-و .کاوە دەستوورە
مێژووی سێکسوالیتە ( :)٣خەمی خود-میشێل فوکۆ-و .کاوە دەستوورە
تریزا باتێستا-جۆرج ئەمادۆ-و .جەوهەر مەحمود داراغا
دواهەمین شەوی سەرۆک-یاسمینە خەزرا-و .ئازاد بەرزنجی
تاریک و ڕوون-سادق هیدایەت-و .فەرشید شەریفی
بووکی جوولەکە-یودیت نیورینك-و .میران ئەبراهام
ژنانی نهۆمە بەرزەکان-حەلیم یوسف-و .فەرهاد چۆمانی
حیکایەتەکانی دوێنێ و ئەمڕۆ (چ-)٢پاولۆ کۆیلۆ-و .ئازاد بەرزنجی
بەختەوەرى و بێدەنگی (چ-)٣مەریوان وریا قانع
بە بەرچاوی خواوە-پیتەر گالوس-و .ئەنوەر ئەڵمان
سیخوڕ-پاولۆ کۆیلۆ-و .سیروان مەحمود
ئەلف (چ-)٢پاولۆ کۆیلۆ-و .سیروان مەحمود
پەنجە جادوویییەکە-ڕۆڵد داڵ-و .سیروان مەحمود
 ٧کورتەبابەتی فیزیایی-کاڕڵۆ ڕۆڤێللی-و .سوبحانی زەنگڵ (ئەندێشەى زانست)
دەربارەی فەلسەفە و ئیسالم و ڕۆشنگەری (چ-)٣مەریوان وریا قانع
خۆشەویستی و سێبەرەکان-ئیزابیل ئەلیندی-و .جەوهەر مەحمود داراغا
كەتنەكانی كچۆڵەیەكی السار-ماریۆ بارگاس یۆسا-و .جەوهەر مەحموود داراغا
سەرۆکی هێژا-یانگ ژین-سونگ-و .دالوەر قەرەداغی
لە  ٩٠خولەکدا کانفیوشیەس-پۆڵ ستراتێرن-و .سامان کەریم
فادیمە ساهینداڵ-ئۆلف بروبێری و لەیف ئیریکسۆن-و .نوری کەریم
ی ئهرخهوانی-ئاڵیس واکر-و .عهلی عوسمان یاقووب
ڕهنگ 
سێ دڵۆپ خوێن-سادق هیدایەت-و .فەرشید شەریفی
ئێرانییەکان چۆن بیر دەکەنەوە؟-میشێل فوکۆ-و .هەژار مەجید
زمان و شیعریەت-ئارام سدیق
سەگی بەرەڵاڵ-سادق هیدایەت-و .فەرشید شەریفی
فەلسەفەی ئومێد-ئومێد حەمەعەلی
خەتی بزماری-قادر عەبدوڵاڵ-و .شەفیقی حاجی خدر

