
 قادر عەبدوڵاڵ
تەوەر:
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-ناوی »حوسێن سەجادی قامئوملەقامی فەراهانی«یە.

-قامئوملەقامی فەراهانی، کە دەکاتە باپیرەگەورەی سەروەزیری شای قاقاجارەکان بووە لە کۆتایی سەدەی نۆزدەهەم، لەهەمان کاتیشدا شاعیرێکی 

نارسوایش بووە.

-نووسەر لە 12ى دیسێمبەری 1954 لە ئاراک )ئێران( لەدایکبووە. 

-باوکی دیندارێکی کەڕوالڵ بووە.

-قادر و عەبدواڵ دوو هاوڕێی چەپی کورد دەبن، یەکیان بە دەستی ڕژێمی شا و ئەوی دیکەشیان بە دەستی ڕژێمی ئایەتولاڵکان شەهیددەکرێ، و 

ناوی ئەوان دەکاتە ناوی خوازراوی نووسینی خۆی.

- لە 12 ساڵیییەوە بە نهێنی ئەدەبیاتی ڕۆژئاوایی دەخوێنێتەوە و هەر لە ڕێی کتێبەوە بۆنی ئازادیدەکا.

-لە کاتی خوێندنی ڕشتەی فیزیا لە زانکۆی تاران، چووتە ڕیزی حیزبێکی چەپی ژێرزەمینی و دژی دکتاتۆر جەنگاوە، سەرەتا دژی شا پاشان دژی 

ئایەتولاڵکان.

-لە 1977 دا خوێندنی زانکۆی تەواوکردووە، ئینجا خۆبەخشانە لەسەر ڕاسپاردەی هاوڕێکانی دوو ساڵ لە باشووری ئێران لە کەشتیگەلی 

پەهلەوییدا کاریکردووە.

-لە ڕۆژنامە ژێرزەمینییەکان دەینووسی و لە 1980 شدا نامیلکەیەکی گەشتنامەی بە ناوی )کردها چ میگویند( نووسی، کە پوختەی گەشتێکی بوو 

بە کوردستاندا. 

-لە ئەنجامی چاالکی سیاسییدا لە 1985 دا ناچاربووە ئێران بەجێبێڵێ.

-لە 1988 دا دەگاتە هۆڵەندا و داوای مافی پەنابەری سیاسی دەکا.

-لە هۆڵەندا دوای جێگیربونی لە مۆزەخانەی رسوشتیدا کاردەکا. 

-لە ڕۆمانی )توتییەک بەسەر ئایزلدا دەفڕێ( ئەزموونی ئەو ڕۆژانەی هاتنە هۆڵەندا و کارکردن و شارەکە باس دەکا.

-لە 2003 شدا دەگوازێتەوە شاری »دێلفت« و لەوێ دەگیرسێتەوە.

-لە 2006 شدا لە زانکۆی »الیدن« دەبێتە نووسەری مێوان.

-لە 1996 دا بەناوی میرزاوە دەبێتە ستووننووس لە ڕۆژنامەی بەناوودەنگی هۆڵەندی ) Volkskrantفۆلکسکرانت(.

-هەر زووش بە هەوڵوکۆششی بێوچانی خۆی، فێرە زمانی هۆڵەندی فێردەبێ، تا وایلێدێت پێشیبنووسی، ئیدی لەوکاتەوە بڕیار دەدا زمانی نووسینی 

لە فارسییەوە بۆ هۆڵەندی بگۆڕێ. لەوکاتەوە تا ئێستا زیاتر لە 20 کتێبی بە ڕۆمان و غەیرە ڕۆمان نووسیوە و چەندین خەاڵت و پاداشتیشی لەسەر 

نووسینەکانی وەرگرتووە.

-ڕۆمانی )خانووەکەی مزگەوتێ( بە یەکێ لە بیست ڕۆمانە هەرەباشەکانی هۆڵەندی دەزاندرێ.

-کتێبی )کوردەکان چی دەڵێن( لەالیەن دەزگای ئایدیاوە بۆ چاپ کراوە. 



چۆن ڕۆمانەکانی 
قادر عەبدوڵاڵم 

وەرگێڕان؟!
شەفیقی حاجی خدر
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چۆن ڕۆمانەکانی 
قادر عەبدوڵاڵم 

وەرگێڕان؟!

ــووم،  ــدا ب ــە هۆڵەن ــوو ل ــو ب ــاڵ و نی ــوار س ــەوکات چ ــوو، ئ ــاڵی 2002 ب س

تــا ڕاددەیەکیــش زمانەکەیــم دەزانــی، کێشــەی لێتێگەیشــتنم نەبــوو چ 

بــە خوێندنــەوە، چ بــە گوێگرتــن. هــەر بــۆ ئــەو مەبەســتەش شــەوان زۆر 

ــگ و  ــەاڵم مان ــاڵەدا، ب ــەم س ــرد. ل ــم دەک ــی هۆڵەندیی ــەیری تەلەفزیۆن س

ــی  ــێ کەنالەکان ــۆی شــەو، کات ــە. دوای ســەعات ن ــن نیی ــە زەی ــەم ب ڕۆژەک

ــد  ــم »نێدەرالن ــەکان، وابزان ــە کەناڵ ــێ ل ــە یەک ــڕ ل ــن، لەپ ــم دەگۆڕی تیڤی

دوو« بــوو، سەروســیامیەکی نامــۆ بــەاڵم لەهەمــان کاتێشــدا ئاشــنام بینینــی، 

کابرایــەک بــە خــۆی و قەفــە ســمێڵێکی گــەورە و خەنــدەی ســەرلێو میوانــی 

ــە  ــۆ چەنــد چرکەیــەک گوێــم لێگــرت، هۆڵەندیێــک ب ــوو، ب بەرنامەیــەک ب

ــەم  ــدی کۆنرتۆلەک ــام. ئی ــەاڵم خــۆش و بەت ــە دەدوا، ب شــێوەزمانێکی بێگان

ــەری دانیشــتم. ــا و لەب دان

ــژەی  ــەعات درێ ــە دوو س ــر ل ــە زیات ــەدا، ک ــە بەرنامەک ــاڵ ل ــادر عەبدول ق

کێشــا، قســەیکرد. زۆر بــاش لــە بیرمــە، کاتــێ بێژەرەکــە ویســتی پرســیاری 

دیکــەی لێبــکا، کاک قــادر زۆر بــە حەوســەڵەوە پێیگــوت، جــارێ بوەســتە، 

بــا لــە ڕوونکردنــەوەی ئــەو پرســە، لــە گێڕانــەوەی ئــەو بەســەرهاتە 

ببمــەوە، ئینجــا دێمــە ســەر وەاڵمــی پرســیارەکەت، دەق لــە بیرمــە گوتــی: 

» خــۆ ئەمشــەو شــەوی منــە!« دیاربــوو بەرنامەکــە بــە بۆنــەی دەرچوونــی 

ــوو. کتێبێکــی ب

ــرد،  ــتی ک ــی زۆر ش ــاڵ« باس ــادر عەبدول ــە، »ق ــەی بەرنامەک ــە میان ــەر ل ه

ــوت،  ــتێکی گ ــەاڵم ش ــەوە، ب ــی گێڕای ــۆی و کتێبەکان ــی خ ــەربردەی ژیان س

ڕســتەیەکی بەســەر زاردا هــات، کارێکــی وایکــرد، »قــادر عەبدولــاڵ«م وەک 

ــەدا. ــم پێن ــش زۆر گرنگی ــەو کاتی ــدە ئ ــەوە، هەرچەن ــە ال مبێنێت ــک ل ناوێ

ڕوونکردنــەوەی  میانــەی  لــە  یــان  پرســیارێک،  وەاڵمــی  لــە  ئــەو 

ــتەواژەیەکی  ــرد، دەس ــرد ک ــوردی ک ــی ک ــە باس ــدا، ک ــی ژیانی گرێکوێرەیەک

ــی:  ــەوە، دەق گوت ــە گوێمــدا دەزرینگێت ــا، هێشــتاش ل ــدی بەکارهێن هۆڵەن

ئێمــە(.  )کوردەکانــی  واتــە:   »Onze Koerden«

هەینــێ زۆرم هێنــاو بــرد، کەومتــە لێکدانــەوەی ڕســتە دەربڕاوەکــە. حەیــف 

ئــەوکات هیــچ کتێبێکــی ئــەوم نەخوێندبــووەوە، بۆیــە زانیارییــم لەســەری 

ــەس.  ــی و ب ــە نووســەرێکی فارســی هۆڵەندینووســم دەزان ــوو، هــەر ب نەب

ــی  ــە نەرێن ــەو ڕســتەیەم ب ــدا، ئ ــەی خۆم ــەوە کورتهێنەک ــە لێکدان ــدی ل ئی

لێکدایــەوە. وای بۆچــووم، کــە نووســەرانی واڵتانــی نەتەوە سەردەســتەکانی 

چــوار بەشــەکەی کوردســتان، کــورد بــە شــت، بــە سەروســامان، بــە 

موڵکایەتــی، تێدەگــەن، خۆشــیان بــە ماخــۆ دەزانــن. واتــە ڕوانێنێکــی 

بندەســتی  دامــاوی  نەتەوەیەکــی  ئاســت  لــە  ئــەوان  خۆبەزلزانانــەی 

پارچەپارچەکــراو!

لەوانەیــە هــەر ئــەو گۆشــەنیگا تاریکیــەی مــن بــێ، وایلێکردبــم الیــی لــە 

ڕۆمــان و نووســینەکانی دیکــەی ماخــۆی قســەکە نەکەمــەوە. ئــەوێ دەمــێ 

لەســەر خوێندنــەوەی یاداشــتنامەکانی ســەرکردە جیهانییــەکان، نەخاســمە 

ــە  ــەوان نەپەڕژام ــەر ئ ــووم. لەب ــەردەوام ب ــان ب ــووەکان و ئەزموونەکەی ج

ســەر ڕۆمانــە پڕواتاکانــی »قــادر عەبدولــاڵ«.

ســەیر لەوەدایــە تــا مــن لــە هۆڵەنــدا بــووم هیــچ الییــم لەســەر کتێبەکانــی 

ئــەو نەکــردەوە، چ جــای وەرگێــڕان.

لــە ناوەڕاســتی 2015 دا و لــە هەولێــر بەهــای نووســینەکانی »قــادر 

عەبدولــاڵ«م بــۆ دەرکــەوت و کەومتــە ســەر خوێندنــەوەی کتێبەکانــی. بــە 

ــرد  ــتمپێکرد. زۆری نەب ــێ( دەس ــەی مزگەوت ــە )خانووەک ــی، ب شاکارەکەش

کەڵکەڵــەی وەرگێڕانــم کەوتــە ســەر، ئەوەبــوو بــووە دەیەمیــن وەرگێڕانــم.

دوای وەرگێڕانــی کتێبەکــە و لــە ڕێــی مامۆســتا »عەلــی کەریمــی«دا 

پەیوەندیــم بــە نووســەرەوە کــرد، لــەو کاتــەوە تــا ئێســتا پەیوەنــدی 

نامەگۆڕینەوەمــان بەردەوامــە، لەگــەڵ وەرگێڕانــی هــەر کتێبێــک، یــان 

ــین.  ــدی دەنووس ــۆ یەک ــە ب ــەو، نام ــی ئ ــی نوێ ــەر کتێبێک ــی ه دەرچوون

ــدا،  ــەوە هۆڵەن ــەردانێک چووم ــە س ــە ب ــار، ک ــی پ ــەدەر هاوین ــەوەش ب ل

نووســەرم بینــی. لەوێــدا باســی زۆر شــتامن کــرد.

ســەرەتای دیدارەکەمــان بــە قســەیەک دەســتپێکرد، نــەوەک هــەر بــە نــاوی 

ــە  ــەی کراونەت ــی )ئەوان ــی کتێبەکانیش ــاوی خوێنەران ــە ن ــو ب ــۆم، بەڵک خ

کــوردی( سوپاســنامەم پێشــکەش کــرد. ئەویــش ئــەم قســەیەی زۆر پێخــۆش 

ــە ســەر  ــی باسوخواســدا هات ــە دووتوێ ــەوە. ل ــۆ کردین ــی خــۆی ب ــوو. دڵ ب
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ژیانــی تایبەتــی خــۆی و پێیگوتیــن، ژنەکــەی کــوردە و هەردوو کچەکانیشــی 

کــوردی دەزانــن.

کــە بــاس هاتــە ســەر وەرگێڕانــی کتێبەکانــی دیکــەی، مــن پێمگوت بــە نیازم 

ڕۆمانــی )پاشــاکە( بکەمــە کــوردی، کــە ڕۆمانێکــی نایابــی مێژوویــە لەســەر 

»نارسەدیــن شــای قاجــار« نووســیویەتی. ئەویــش لەپــاڵ ئــەوەدا پێشــنیازی، 

دوو کتێبــی دیکــەی بــۆ کــردم، یەکێکیــان ڕۆمانــی )لــە مەککــە( بــوو، کــە 

چیرۆکەکەیــم لــە پێشــەکییەکەدا ڕوونکردۆتــەوە، هــی دووەمیــش، کتێبــی 

»کلیلــە و دیمنــە«ی بەناوبانــگ. منیــش پێمگوتــەوە، کــە ئــەم کتێبــە چەنــد 

جارێــک وەرگێــڕدراوە. بــەاڵم ئــەو ڕای تایبەتــی لەســەر کتێبەکــە هەبــوو، 

بــە قەولــی ئــەو، ئــەوەی تــا ئێســتا وەرگێــڕدراوە لــە زمانــی عەرەبــی و لــە 

ــی  ــش چیرۆکەکان ــن و موقەفەعی ــووە، ئی ــع«ەوە ب ــن املقف ــەی »اب کتێبەک

زۆر ئاڵــۆز کــردوون، هەرچــی هــی ئــەوە کــە کردوویەتیــە هۆڵەنــدی، لــە 

ــە  ــایانی باسیش ــڕاوە. ش ــییەوە وەریگێ ــە فارس ــۆی، ل ــی خ ــەرچاوەی ماک س

ــە  ــی کردۆت ــە چیرۆکەکان ــک ل ــانی یەکێ ــاوازە، ناونیش ــی جی ناونیشانەکەش

ناونیشــانی ســەربەرگەکە کــە »مانگاکــە« یــە.

لێــرەدا پێویســت نــاکا دووبــارە ژیاننامــە، یان چەنــد ســەرهێڵێکی ژیاننامەی 

نووســەر بگێڕێمــەوە، چونکــە لــە کتێبــە وەرگێراوەکانــدا، تائیســتا کــەم تــا 

کورتێــک باســی کــراوە.

بەاڵم ئەوەی پێویستە بگوترێ، تا ئێستا ئەم کتێبانەی وەرگێڕدراون:

1-خانووەکەی مزگەوتێ، وەرگێڕانی شەفیق

2-خەتی بزماری، وەرگێڕانی شەفیق

3-سەفەری بوتڵە بەتاڵەکان، سەاڵحەدینی بایەزیدی وەریگێڕاوە.

4-پێغەمبەر، دلۆڤان وەریگێراوە.

5-لە مەککە، وەرگێڕانی شەفیق.
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ــە  ــی ب ــدی و کتێبێکیش ــی هۆڵەن ــە زمان ــی ب ــەر 22 کتێب ــتا نووس ــا ئێس ت

ــیوە.  ــی نووس ــی فارس زمان

لــە ســاڵی 1993 دا کۆمەڵــە چیرۆکێــک بــە نــاوی )هەڵــۆکان( باڵودەکاتــەوە 

کــە 9 چیرۆکــی لــە خۆگرتــووە، شاچیرۆکەکەشــی، کــە هەمــان نــاوی بەرگــی 

کتێبەکــەی هەڵگرتــوە هاوپێچــی ئــەو کورتــە نووســینەیە. 

پــار  ئاخروئۆخــی  لــە  مەککە(یــە.  )لــە  ڕۆمانــی  کتێبیشــی  تازتریــن 

ــی دی  ــە پ ــەوە، دانەیەکــی ب ــەوە. نووســەر هــەر دوای باڵوکردن باڵوکراوەت

ئێــف بــۆ نــاردم و ئێســتاش بــە وەرگێــڕدراوی لەبەردەســت خوێنەراندایــە.

بــەدەر لــە ڕۆماننووســین، قــادر عەبدوڵــاڵ ستووننووســێکی کارامەشــە، لــە 

ڕۆژنامــەی بەناوبانگــی de Volkskrant زنجیرەیــەک وتــاری وەک ســتوون 

لەژێــر نــاوی »میــرزا«دا نووســیوە و دواتــر کراونەتــە کتێــب. 

قــادر عەبدولــاڵ لــە ســاڵی 2005 دا ڕۆمانــی »خانووەکــەی مزگەوتــێ« 

لــە 20 زمانــی  زیاتــر  بــە  ئیــدی دەنــگ دەداتــەوە و  باڵودەکاتــەوە، 

ــە  ــە شــاکار ل ــان بــێ! و ب وەردەگێــڕدرێ، پێدەچــی کــوردی دواتریــن زمانی

دەدرێ. قەڵــەم 

ــە یــەک بۆکســدا باڵودەکاتــەوە، کــە  ــە ســاڵی 2008 یشــدا دوو کتێــب ل  ل

یەکەمیــان قورئانــە، واتــە قورئانــی وەرگێــڕاوە، بــەاڵم ئــەوەی ئــەم وەرگێڕانە 

لــە وەرگێرانەکانــی دیکــەی قورئــان جیادەکاتــەوە، ئــەو نەهاتــووە )مصحف 

ــە  ــورەتەکانی ب ــەت و س ــو ئای ــڕێ، بەڵک ــۆی وەربگێ ــامن( دەق وەک خ عث

ڕیزبەنــدی مێژوویەکەیــەوە هێنــاوە و لــە دووتوێــی کتێبێکــی 382 الپەڕيــدا 

ــاوی  چاپکــردووە. هەرچــی کتێبــی دووهەمیشــە، ئــەوا ڕۆمانێکــە، بــەاڵم ن

لێنــاوە گێڕانەوەیــەک، کــە گێڕانــەوەی ژیاننامــەی پێغەمبــەری موســڵامنانە 

لەســەر زاری »زەیــد«ی کــوڕە بــە تەبەنییەکــەی.

ئەمانــەی  دەرچوونیانــەوە  ســاڵی  ڕیزبەنــدی  بــە  کتێبەکانــی  نــاوی   

خــوارەوەن:

1- کــوردەکان چیدەڵێــن )کردهــا چ میگوینــد( 1980 تەنیــا ئــەم کتێبەیــان 

بــە زمانــی فارســییە، گەشــتێکی ڕۆژنامەوانــی نووســەر لــە ســەرەتای 

ــتانی  ــدی کوردس ــار و گون ــدێ ش ــە هەن ــردوو ب ــەدەی ڕاب ــتاکانی س هەش

ــردووە. ــی ک ڕۆژهەاڵت

2-هەڵۆکان، De adelaars ، کۆمەڵە چیرۆک، 1993.

کۆمەڵــە   De meisjes en de partizanen،پارتیزانــەکان و  3-کچــەکان 

.1995 چیــرۆک، 

4-ســەفەری بوتڵــە بەتاڵــەکان، De reis van de lege flessen، ڕۆمــان ، 

.1997

.Mirza، 1998 )5-میرزا )ستوونەکان

6-خەتی بزماری، Spijkerschrift، ڕۆمان، 2000.

7-هەگبەکە،De koffer چیرۆک، 2001.

8-باخێک لەنێو دەریا، Een tuin in zee، ستوون، 2001.

.De Koe، 2002 9-کلیلە و دیمنە یان مانگاکە

 ،Portretten en een oude droom ،10-پۆرترێتەکانــی خەونێکــی کــۆن

ــان، 2003. ڕۆم

11-کاروان، Karavaan، ستوون، 2003.

12- خانووەکــەی مزگەوتــێ، Het huis van de moskee، ڕۆمــان، -2005.1 

 ،Een gouden handdruk voor Du Perron ،13-تەوقەیەکــی زێڕیــن

ــرۆک، 2008. چی

14- قورئان ، وەرگێڕانی قورئان بۆ هۆڵەندی، 2008.

15-پێغەمبەر،De boodschapper، ڕۆمان، 2008

16-ئەوم واڵتە جوانە، Dit mooie land، ستوون، 2009.

17-پاشاکە، De Koning، ڕۆمان، 2011.

18-قەلەکە، De Kraai، نۆڤلێت، 2011.

19-زیلســا و لێپلــس، Zeesla en de lepels van Alice، کۆمەڵــە چیــرۆک، 

.2002

 ،Papegaai vloog over de Ijssel ،20-تووتــی بەســەر ئایســلدا دەفــڕێ

ڕۆمــان، 2004.

21-سەالم ئەورووپا، Salam Europa، ڕۆمان، 2016.

22-لە مەککە )پەردەکە( Het Gordijn، ڕۆمان، 2017.
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تا ئێستا ئەم خەاڵت و ڕێزلێنانەشی وەرگرتوون:
ــرتین  ــۆ پڕفرۆش ــاڵی 1994 ب ــە س ــۆر Gouden Ezelsoor ل ــاودن ئێزلئ 1-خ

ــۆکان(. ــاوی )هەڵ ــە ن ــە چیرۆکــە نۆبەرەکــەی ب کۆمەڵ

لــە   ،Charlotte Kohler Stipedium 2-چارلۆتــە کۆهلــەر ســتیپێندیوم

ســاڵی 1995 بــۆ کۆمەڵــە چیرۆکــی  كیــژەکان و پارتیزانــەکان.

ــە  ــەکان ل ــە بەتاڵ ــی ســەفەری بوتڵ ــۆ ماوەیەکــی دوورودرێژیــش ڕۆمان 3-ب

ــات.  ــۆ ئەدەبی ــوو ب ــی   لیربیــس Libris  ب ــژاری خەاڵت لیســتی بەرب

4-خەاڵتی ASN-Adoy میدیایی بۆ  نووسینەکانی میرزا.

5-خەاڵتێکــی جیهانــی لەســەر ئاســتی هۆڵەنــدا بــۆ هــاوکاری نێودەوڵــی و 

ئاشــتی و ئاســایش.

6-لــە ڕۆژی شــاژنی هۆڵەنــدی لــە ســاڵی 200 وەک شاســواری دانــرا و 

خەاڵتــی  شــێری هۆڵەنــدی بــۆ ئەدەبیــات پێبەخــرا.

7-خەاڵتی E du Perron  لە ساڵی 2001 بۆ ڕۆمانی خەتی بزماری.

ــێ،  ــەی مزگەوت ــی خانووەک ــی ڕۆمان ــاڵی 2007 و دوای دەرچوون ــە س 8-ل

ــە دوای   ــەکان ل ــە هۆڵەندیی ــە ڕۆمان ــرتین ل ــە باش ــێ ل ــە یەک ــە ب ڕۆمانەک

ــرا.  ــدی دان ــی هۆڵەن ــش« ڕۆمان ــاری موول ــامن(ی »ه ــەوەی ئاس )دۆزین

  l’Ordre des arts et des lettres  9-ل-ە ســاڵی 2008 خەالتــی فەڕەنســی

دوای وەرگێڕانــی خانووەکــەی مزگەوتــێ بــە فەرەنســی پێــدرا. 

10 – لــە 2009 ش  دکتــۆرای شــانازی لــە  زانکــۆی خرۆنینگنــی هۆڵەنــدی 

پێــدرا.

بــە گوێــرەی خوێندنــەوەی مــن بــۆ ڕۆمــان و کتێبەکانــی دیکــەی نووســەر، 

دەکــرێ ســێ خــاڵ، بــە زەقــی خۆیــان منایــش بکــەن:

کــورت  زمانێکــی خــش، ڕەوان، ڕســتەی  بــە  نووســەر  زمــان.  یەکــەم: 

کــورت، بەدواییەکــدا هاتــوو دەنووســێ، کــە زۆر بــە ئاســانی ســەنجی 

هۆڵەندیخوێنــەکان بــۆ خــۆێ ڕادەکێشــی. هــەر بــە ڕاســتی ئــەوەی کتێبێکی 

ــدی  ــەرێکی هۆڵەن ــراوی نووس ــەڵ دان ــەوە و لەگ ــدواڵ بخوێنێت ــادر عەب ق

ــە  ــۆی ب ــرت خ ــەم باش ــی یەک ــە ه ــێ ک ــەوا دەبین ــکا، ئ ــەراورد ب ــامک ب زگ

قادر عەبدوڵاڵ      و     شەفیقی حاجی خدر
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ــی  ــە زەحمەتەکان ــە زمان ــدی ل ــی هۆڵەن ــدە زمان ــتەوەدەدا. هەرچەن دەس

ــی  ــی چینی ــدی زمان ــن، هۆڵەن ــی دەڵێ ــۆ خۆش ــەر ب ــیان ه ــە و خۆش دنیای

خــۆی  کتێبەکانــی  وەســتایانە،  عەبدولــاڵ  قــادر  کەچــی  ئەورووپاییــە، 

ــەڵ  ــەراورد لەگ ــە ب ــی ب ــو ڕۆمانەکان ــەکانی نێ ــد و بەش ــێ. بەن پێدەنووس

ڕۆمانــی کالســیکی یــان هاوچــەرخ زۆر کورتــن. خوێنــەر هەراســان ناکــەن، 

ــە دەســت دەرناچــێ. هەرچەنــدە ڕســتەکان کــورت و  سەرەداوەکانیشــی ل

ــەنگینن. ــووڵ و س ــی ق ــڕی واتایەک ــەاڵم دەرب ــن، ب سادەش

دووەم: مێــژوو. ئــەوەی سەنجڕاکێشــە، نووســەر توانیویەتــی زۆر بــە جوانی، 

لێزانانــە، سەرنجڕاکێشــانە ڕووداوەکانــی مێــژوو، بەتایبەتــی مێــژووی دوور 

ــە زمــان،  ــوێ ڕۆمــان و ســتوونەکانی بهێنێت ــە دووت ــران ل و هاوچەرخــی ئێ

بــەاڵم مێژوویێــک کــە دوور بــێ لــە وشــکی و لــە گێرانــەوەی ڕووت، بەڵکــو 

مێژوویێــک، تــەزوو بــە جەســتەی خوێنــەردا بێنــێ و لەکاتــی خوێندنــەوەدا 

مــووی ســەری لێبکاتــە نەشــتەر. جــاری وا هەیــە لــە گەڵیــدا  هەستوســۆز 

دەیبزوێنــێ و دەگریــێ )منوونــەش کۆتاییەکــەی خانووەکــەی مزگەوتــێ، و 

ــەردوو  ــە دژی ه ــران ل ــی ئێ ــی گەالن ــژووی خەبات ــە(. مێ ــی هەڵۆک چیرۆک

ڕژێمــی محمــەد ڕەزاشــا و ئایەتولــاڵکان، ئــەو خوانەیــە کــە نووســەر 

چیــرۆک ڕووداوەکانــی نێــو ڕۆمانەکانــی لەســەر ڕاخســتووە. 

ئــەوەی شــایانی باســیش بــێ، زۆر لــە ڕووداو و بەســەرهاتەکان، نــاوی 

لــە پێشــەکی  کەســەکان و شــوێنەکانیش ڕاســتین، بــەاڵم وەک خــۆی 

ڕاســتیین،  نــاوەکان  و  ڕووداوەکان  هەرچەنــدە  دەڵــێ؛  دا  کتێبەکانــی 

ــوو،  ــەر هات ــە ئەگ ــەوە، بۆی ــات بخوێندرێت ــای ئەدەبی ــە رێس ــێ ب ــێ دەب ل

ئاوەڵنــاوی ڕۆمــان وەک ژانرێکــی ئەدەبــی لەســەر کتێبەکانــی هەڵبگیــرێ، 

ــۆ. ــامانە دێتەگ ــی سەرس ــە زمانێک ــژوو ب ــەوا مێ ئ

ــووس  ــی ڕۆمانن ــەڵ هاوڕێ ــەی ســینەمایی: وەک زۆر جــار لەگ ســێیەم: گرت

ــە و  ــامنکردووە، کۆپل ــیدیش باس ــابیریش ڕەش ــورد کاک س ــری ک و ڕەخنەگ

دیمەنەکانــی نێــو ڕۆمانــەکان، وەنەبــێ هــەر گێڕانــەوە بــن، هەر باســکردن، 

یــان هــەر وێناکــردن بــن بــە وشــە، بەڵکــو کێشــانی تابلۆیــە، لــەوەش زیاتــر 

منایشــکردنی گرتــە فیلمــی ســینەماییە بــە وشــە، هــەر بۆیەشــە خوێنــەری 

ــکا،  ــە ب ــی پەل ــەکانی ڕۆمانەکان ــد و بەش ــی بەن ــە تەواوکردن ــدەکا، ل وا لێ

ــەی  ــە وێنەییەک ــان گرت ــر، ی ــەی دوات ــە بەندەک ــا بگات ــەمەندە ت ــر تاس ئاخ

ــە.  ــەی دیک بزوێنەرەک



دیدی ڕەخنەیی و ڕۆمانی مێژوویی
ڕامانێک سەبارەت بە 

ڕۆمانی »پێغەمبەر«

ئارام سدیق
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کارکردنــی ڕۆماننوســان لەنێــو مێــژوودا شــتێکی نــوێ نییــە، بــەاڵم ئــەوەی 

ئــەم کارکردنــە نــوێ دەکاتــەوە چۆنێتــی ڕوانینــی و بینیــن و پانتایــی 

کارکردنــی ڕۆماننووســانە لــە نێــو مێــژوودا. مێــژوو هەمیشــە کەرەســتەیەکی 

گرنــگ و پــڕ بایــەخ بــووە بــۆ ڕۆماننوســان و لەوێــوە توانیویانــە هــەم ئێســتا 

بخوێننــەوە و هــەم ڕابــردووش پیشــان بدەنــەوە. 

تیــۆدۆر کالیفاتێدیــس لــە ڕۆمانــی »نامــە بــۆ کچەکــەم«دا دەیەوێــت 

مێــژووی ژیانــی »ئۆڤیــدۆس«ی شــاعیر بنووســێتەوە و هاوکاتیــش کار لەنێــو 

ــە  ــەک، ک ــاوە، مێژووی ــدا ژی ــاعیرەی تێ ــەم ش ــە ئ ــکات ک ــژووەدا ب ــەو مێ ئ

دەســەاڵتی ڕۆمــەکان دژی شــاعیران و کەســانێکی وەکــو ئۆڤیــدۆس بــوون 

ــۆ ڕەخنەکردنــی  و شــاربەدەریان کــردووە. دیــدی کالیفاتێدیــس دیدێکــە ب

ئیمپراتۆرییەتــی ڕۆم، کــە شــاعیران دەخاتــە بــەر نەفــرەت و زیندانیکــردن 

ــوڕە  ــی »ک ــە ڕۆمان ــەفەق«یش ل ــف ش ــاوکات »ئەلی ــاربەدەرکردن. ه و ش

شــەیدا و مامۆســتاکە«دا دەیەوێــت مێــژووی تاریکــی دەســەاڵتی عوســامنی 

ــتی.  ــە ئاش ــە ل ــگ و خاڵیی ــە جەن ــە ل ــە تژیی ــەک ک ــێتەوە، مێژووی بنووس

ــاری  ــە دی ــد ب ــای هین ــە پاش ــەی ک ــە دەگمەن ــەو فیل ــی ئ ــەفەق لەڕێ ش

ــی  ــو دیارییەک ــەوەی وەک ــری ئ ــی عوســامنی و لەب ــۆ دەوڵەت ــت ب دەینێرێ

دەگمــەن لێــی بڕوانرێــت دەیبەنــە مەیدانەکانــی جەنــگ و دەیکەنــە 

ــەوەی الی  ــەاڵتەکەیان. ئ ــەڕەوی دەس ــی قەڵەم ــیلەیەک بۆفراوانکردن وەس

ــژووی  ــەوەی مێ ــۆ خوێندن ــی ب ــەو چــاوە ڕەخنەییەیەت ــە ئ ــش گرنگ ئەلیفی

دەوڵەتــی عوســامنی و ڕەخنەکردنــی دیــوە شــەڕەنگێزەکەی ئــەو دەوڵەتــە. 

جــۆن بۆینیــش لــە رۆمانــی »کوڕێژگــە بیجامــە خەتخەتەکــە«دا کاتێــک لــە 

ــۆس  ــە هۆلۆک ــک ل ــت الیەنێ ــەوە دەیەوێ ــی دوو منداڵ ــەی هاوڕێیەت ڕێگ

بنووســێتەوە، دێــت و ڕەخنــەی ئــەو کوشــتار و ناهەقیانــە دەکات کــە 

بەســەر جولەکەکانــدا هێــرا و ئــەو کەســەی فەرمانــی کوشــن بــۆ ســەرجەم 

هــەر  کوشــتنی  لــەوەی  بێئاگایــە  دەردەکات  کەمپەکــە  جوولەکەکانــی 

ــی  ــە کۆتای ــە ل ــە، بۆی ــو کوشــتنی منداڵەکــەی خــۆت وەهای ــک وەک مرۆڤێ

ئــەو کەســەی فەرمانــی کوشــن ســەرجەم جوولەکــەکان  ڕۆمانەکــەدا 

دەردەکات فەرمانەکــە بەســەر کوڕەکــەی خۆیشــیدا دەســەپیت و ئەویــش 

گازڕێژکردنەکــە  پێــش  کاتژمێرێــک  چەنــد  چونکــە  قوربانــی،  دەبێتــە 

جووەکــەی  هــاوڕێ  لەگــەڵ  یاریکــردن  بــۆ  خۆیشــی  منداڵەکــەی 

)بەدزییــەوە( چۆتــە نێــو کەمپەکــە و ئەویــش بۆتــە یەکێکــە لە دانیشــتوانی 

نێــو کەمپەکــە، کــە دواجــار هەمــوان بــە مــەرگ ســزا دەدات منداڵەکــەی 

ــت.  ــزایە دەکەوێ ــەو س ــەر ئ ــی ب خۆیش

ئــەوەی لــەم منوونانــەی ســەرەوە بۆمــان دەردەکەوێــت، بوونــی ئــەو چــاوە 

ڕەخنەییەیــە بــۆ بینینــی مێــژوو و کارکردنــی ڕۆمانووســانە لەنێــو مێــژوودا، 

بــەاڵم بــە چاوێکــی ڕەخنەییــەوە، کــە بــەالی منــەوە ئەرکــی ئــەدەب 

ئەوەیــە کــە ئــەو چــاوە ڕەخنەییــە ون نــەکات. گرنگــی ڕۆمانی دۆنکیشــۆت 

ــە  ــە کــە چاوێکــی ڕەخنەیــی و دیدێکــی دژە پاڵەوانــی پیشــاندا، ب لەوەدای

ــدا، ســێرڤانتس هــات  ــە پاڵەوانبوون ــازی و ب جۆرێــک لەســەردەمی پاڵەوانب

ــە  ــە پاڵەوان ــە ل ــووە یەکێک ــد و ب ــتخواردووی خولقان ــی شکس و پاڵەوانێک

نەمرەکانــی نێــو جیهانــی گێڕانــەوە. لێــرەوە تێدەگەیــن ڕۆمانــی مێژوویــی 

ــۆ  ــی ب ــدوو کــە چاوێکــی ڕەخنەی ــە ڕۆمانێکــی نەمــر و زین ــە دەبێت ئەوکات

ئــەو دۆخــە بــاوە هەبێــت، کــە دەگوزەرێــت، یــان لــە هەوڵــی ئــەوەدا بێــت 

بــە دیدگایەکــی نوێــوە لــە مێــژوو بڕوانێــت.

)2(
قــادر عەبدوڵــاڵ لــە ڕیــزی ئــەو نووســەرانەیە کــە خاوەنــی چــاو و دیدێکــی 

ڕەخنەییــە بــۆ مێــژوو و کارکردنــی لەنێــو ئــەو مێــژووە نزیکــەی کــە خــۆی 

تێــدا ژیــاوە و هــاوکات ئــەو مێــژووە دوورەشــی دەخوازێت بــە پەنهانەکانی 

بــگات. ئــەم رۆمانووســە لــە ڕۆمانــی »خانووەکــەی مزگەوتــێ«دا کــە 

مێژوویەکــی تاڕادەیــەک نزیــک دەگێڕێتــەوە، بــە دیدێکــی ڕەخنەییــەوە لــە 

ــری ئــەوەی  ــەوان لەب ــی ئایینــی دەڕوانێــت، کــە زۆرجــار ئ ــاری پیاوان ڕەفت

ــۆ مــرۆڤ کوشــن و چ  منوونــەی مرۆڤبــوون بــن، دەبنــە دڕەندەیــەک، چ ب

برســی بــۆ جەســتەی ڕەگــەزی بەرامبــەر. 

خانووەکــەی مزگــەوێ، لــەو ڕۆمانانەیــە کــە تەنهــا هەڵوەســتە لەســەر یــەک 
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چیــرۆک و یــەک ڕووداوی دیاریکــراوی نێــو مێــژووی ئێــران نــاکات، بەڵکــو 

ــدان،  ــووی مزگەوتێک ــە خان ــە ل ــک، ک ــی خێزانێ ــی چیرۆک ــت لەڕێ دەیەوێ

و  دینــی  و  سیاســی  سیســتمێکی  ڕووداوی  پــڕ  ســااڵنێکی  مێــژووی 

کۆمەاڵیەتــی کۆمەڵگــەی ئێرانــی بــۆ خوێنــەر بخاتــەڕوو. ڕۆمانــووس لەڕێــی 

ئــەو ڕۆمانــەوە زۆرجــار ویســتوویەتی دیوێکــی نادیــار و شــاراوەی مێــژووی 

سیاســەت لــە ڕۆژهەاڵتــدا پیشــان بــدات. واتــە ئەگەرچــی ئەو ویســتوویەتی 

لەســەر سیاســەتی شــای ئێــران و گرتنــە دەســتی دەســەاڵت لەالیــەن 

ــن  ــە بکەی ــە گەورەک ــەاڵم ئەگــەر ســەیری وێن ــکات. ب ــەوە کار ب ئایەتواڵکان

دەبینیــن، کــە نووســەر دەیەوێــت سیاســەتکردن لــە ڕۆژهەاڵتــدا و واڵتانــی 

ــدات. ئیســالمیدا پیشــان ب

ــەر  ــە وردی کار لەس ــان ب ــەردا دیس ــان نووس ــاری« هەم ــی بزم ــە »خەت ل

مێــژووی ئێــران و دەســەاڵتی ئاییــن لــە کۆمەڵگــەی ئێرانیــدا کــراوە، کــە ئەم 

دوو شــتەش خاڵــی هاوبەشــی نێــوان ئــەم ڕۆمانــە و ڕۆمانــی خانووەکــەی 

مزگەوتێــن. لــەم ڕۆمانــەدا نووســەر لەگــەڵ ئــەوەی کار لەســەر ســیمبولێکی 

ئایینــی دەکات و دەیەوێــت دەســەاڵت و هەیمەنــەی ئاییــن لەنێــو خەڵکــدا 

پیشــان بــدات. هــاوکات کاری لەســەر شــۆڕش و بەرەنــگاری تــاک کــردووە 

بەرامبــەر بــە سیســتمە دیکتاتۆرییــەکان و گرنگــی و خەبــات و تێکۆشــانی 

تــاک بەرامبــەر ئــەو سیســتامنەدا. لــە ڕۆمانــی خەتــی بزماریــدا پیرۆزییەکان 

لــە پیــرۆزی دادەماڵرێــن و نووســەر لــە چەنــد جێگەیەکــدا و لەڕێگەیــەی 

بــۆ  خەڵکــی  تامەزرۆیــی  ئیاممێکــەوە  گــۆڕی  ڕێــی  لــە  و  ســیمبوڵی 

بەســەرکردنەوەی ئــەو پیرۆزییــە پیشــانداوە لــەو کاتانــەدا، کــە بــە ناڕەحەت 

دەســتیان پێــی گەیشــتووە، کاتێــک »شــا« دێــت و ڕێگــەی شــەمەندەفەر بــۆ 

ئــەو جێگەیــە دەبــات و ئاســانکارییان بــۆ دەکات، ئــەو پیرۆزییــە الی خەڵک 

دەشــکێت و لــە پیــرۆزی دادەماڵرێــت، چونکــە دەتوانــن بە زووی دەســتیان 

بــەو جێگەیــە بــگات، کــە پێشــووتر بــە مەشــەقەتێکی زۆر پێــی دەگەیشــن. 

ــە  ــەی مزگەوتێ«شــدا ل ــی »خانووەک ــە رۆمان ــی ل ــرۆزی ئایین شــکاندنی پی

ــی  ــە خاڵ ــەوە ئەم ــەالی من ــە ب ــراوە، ک ــدا کاری لەســەر ک ــد جێگەیەک چەن

درەوشــاوە ئــەم ڕۆمانانــەی قــادر عەبدوڵاڵیــە. لــە کــۆی ئــەم دوو ڕۆمانــەدا 



153گۆڤارێكی ئەدەبیی  وەرزییە
ات

ەک
ید

ەر
 د

وە
نە

ۆڵی
ێک

و ل
کر

 ف
بۆ

یا 
ید

 ئا
ای

زگ
دە

ەر
ەو

ت
و لــە کارکردنــی ئــەم نووســەرەوە ئــەوە ڕووندەبێتــەوە کــە نابێــت ئاییــن 

و کەســایەتی ئایینــی تەقدیــس بکرێــن، بەڵکــو ئاییــن بــۆ خزمەتــی مــرۆڤ 

هاتــووە، نــەک مــرۆڤ ببێتــە خزمەتــکاری ئاییــن. ئــەم نووســەرە دەیەوێــت 

ئــەوە ڕەتبکاتــەوە، کــە مــرۆڤ ببێتــە خزمەتــکاری ئاییــن و بتــە ئایینییــەکان 

بپەرســتێت. 

بێگومــان ڕیشــەی ئــەم ڕەتکردنەوەیــە الی ئــەم نووســەرەوە لــەوەوە 

ســەرچاوەی گرتــووە، کــە زۆرجــار و بەتایبــەت لــە ڕۆژهەاڵتــدا ئاییــن لەبری 

ــەوە  ــۆ پێک ــک ب ــوێ و هەوڵێ ــی ن ــۆ ژیانێک ــەک ب ــە بەرنامەی ــەوەی ببێت ئ

ژیــان بۆتــە هۆکارێــک بــۆ ســڕینەوەی ئــەوی دیکــە و ڕەتکردنــەوەی 

ــە ئەگــەری  ــن ئەوکات ــکاری ئایی ــووە خزمەت ــەکان. کــەی مــرۆڤ ب جیاوازیی

ــت. ــر دەبێ ــر و زیات ــن زیات خوێنڕش

ــۆ مێژوویەکــی  ــاڵ دەگەڕێتــەوە ب ــە رۆمانــی »پێغەمبــەر«دا قــادر عەبدوڵ ل

دوورتــر و دەیەوێــت بگەڕێتــەوە بــۆ زیاتــر هــەزار و چوارســەد ســاڵ لەوبەر 

و ڕۆڵــی ئاییــن و هەژموونــی ئایینــی ئیســالم و پێغەمبەرەکــەی لەوکاتــەدا و 

چۆنێتــی کۆکردنــەوەی قورئــان و کارکــردن لــەو مێــژووەدا، کــە مێژوویەکــە 

تاڕادەیــەک هــەم نــاڕوون و هــەم شــێوێراوە. بــەاڵم ئەمجــارە بــە دیدێکــی 

ڕەخنەیــی و دەیەوێــت لــەو مێــژووە بڕوانێــت، کــە تــا هەنووکــەش جێگــەی 

زۆرتریــن مشــتومڕە. 

)3(
ــو  ــی وەک ــەر«دا ئەگەرچ ــی »پێغەمب ــە ڕۆمان ــاڵ ل ــادر عەبدوڵ ــی ق کارکردن

خــۆی دەڵێــت لەســەر ڕاســتی مێژوویــی ڕۆنــراوە، بــەاڵم ئێمــە لــە چــاوی 

ــی  ــی ڕۆمان ــە تایبەمتەندییەکان ــک ل ــەوە. یەکێ ــێکەوە دەیخوێنین ڕۆماننوس

مێژوویــی ئەوەیــە، ڕۆماننــووس دەتوانێــت چاوێکــی هــەم ڕەخنەیــی 

هەبێــت و هــەم دیدێکــی ڕەتکــەرەوە، کــە لــەم ڕۆمانــەدا بە وردی هەســت 

ژیاننامەنــووس  گێڕانــەوەی  بــە  ڕۆمانەکــە  بــە هەردووکــی دەکرێــت. 

ــی  ــە ژیاننامەنووس ــەوە دەکات، ک ــە گێڕان ــت ب ــەلس« دەس ــن س ــد ب »زەی

پێغەمبــەرە. هەڵبژاردنــی فیگۆرێکــی ژیاننامەنــووس، گرنگــی خــۆی هەیــە 

بــو پێیــەی ڕۆماننــووس دەیەوێــت لەڕێــی ئــەم فیگــۆرەوە تــەواوی پەنهــان 

هیــچ  ڕەنگــە  و  بنووســێتەوە  »پێغەمبــەر«  ژیانــی  وردەکارییەکانــی  و 

ــوو وردەکاری و  ــە هەم ــیار ل ــت پرس ــەی نەبێ ــەو ماف ــە ئ ــی دیک فیگۆرێک

لەســەر هەمــوو الیەنەکانــی ژیانــی پێغەمبــەر بــکات، بــەاڵم بــۆ فیگۆرێکــی 

ــدراوە.   ــە ڕێگەپێ ــووس ئەم ژیاننامەن

ــە،  ــووس نیی ــا ژیاننامەن ــەلس« بەتەنی ــن س ــد ب ــەوە »زەی ــی دیک ــە الیەک ل

بەڵکــو کوڕێکــی هەڵگیــراوەی پێغەمبــەرە. پێغەمبــەر بەهــۆی ئــەوەی هیچ 

کــوڕی نەبــووە زەیــدی هەڵگرتۆتــەوە و هــەر بۆیــە زۆرجــار بەنــاوی »زەیــد 

ــەرعییەت  ــووس ش ــان رۆمان ــرەدا دیس ــت. لێ ــاوی دەبرێ ــەد« ن ــن محەم ب

دەدات بــەوەی ئــەم فیگــۆرە پەنهانــی زیاتــر ئاشــکرا بــکات و دەســتی بــە 

زۆر جێگــەی تاریــک بــکات و ڕووناکییــان بــۆ بەرێــت. 

ــە  ــەر ل ــکیان خراوەتەس ــەدا تیش ــە ڕۆمانەک ــە ل ــەی ک ــە تاریکان ــەو گۆش ئ

دەســتپێکدا هــەر لــە کارە بازرگانییەکانــی پێغەمبــەرەوە ڕۆمانــووس باســی 

کــردوون، دواتریــش کــە دەســت بــە کۆکردنــەوەی قورئــان دەکرێــت، ژیانــی 

ــەدا  ــی رۆمانەک ــە جێگەیەک ــد ل ــەوە و زی ــر ڕوون دەبیت ــەد« زیات »محەم

ــێت: دەنووس

ــرۆ  ــتم م ــەوە تێگەیش ــرد، ل ــان ک ــەوەی قورئ ــە کۆکردن ــتم ب ــێ دەس »کات

ببــێ.  حاڵــی  قورئــان  لــە  محەمــەد  لــە  لێتێگەیشــن  بەبــێ  ناتوانــێ 

ــۆ  ــم ب ــی نوێ ــە محەمەدێک ــە نوێیەک ــە کتێب ــەرقاڵیم ب ــی س ــەن لەکات تەنان

دەرکــەوت«)1(      

کاری رۆمانــووس ئــەوە نییــە تەنهــا ئــەو جێگایانــە بنووســێتەوە کــە مێــژوو 

ــەدا بێــت،  ــەو جێگایان باســی کــردوون، بەڵکــو کاری ڕۆمانــووس دەبێــت ل

ــەو  ــەر ئ ــە س ــی بخات ــت ڕووناک ــاگات. دەبێ ــان ن ــتی پێی ــژوو دەس ــە مێ ک

ــاوی  ــان چ ــردوون و مێژوونووس ــی ک ــژوو فەرامۆش ــانەی مێ ڕووداو و پرس

بینینــان نییــە، یــان خۆیانــی لــێ الدەدەن. ئــەوەی لــەم ڕۆمانــە و لــە ڕۆمانی 

»خانووەکــەی مزگەوتــێ« و »خەتــی بزماری«یــدا بــۆ مــن جێگــەی ســەرنجە 

ئــەو بینینــە تیــژ و کارکردنــە وردەی قــادر عەبدوڵاڵیــە لەنێــو مێــژوودا، کــە 

ــن  ــەک مێژوونووســان ناتوان ــکات، کــە ن ــە کەشــف ب ــەو پنتان ــت ئ دەیەوێ
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بیبینــن، بەڵکــو چــاوی هەمــوو ڕۆمانووســێکیش توانــای بینینــی نییــە. 

کارکردنــی  لەســەر  بــدەم  زیاتــر  ڕوونکردنــەوەی  لێــرەدا  پێویســتە 

تەقلیــدی  دیــدی  بڵێــم  دەبێــت  ســەرەتا  ڕۆمانــووس.  و  مێژوونــووس 

ڕۆماننــوس بــۆ کارکــردن لەنێــو مێــژوودا ئەوەیــە، کــە کەســایەتییەکان وەکــو 

خۆیــان بەرهــەم دەهێرێنــەوە و زۆرجاریــش بــە چاوێکــی ستایشــکارانەوە 

لێیــان دەڕوانرێــت، خــۆ ئەگــەر هەڵــە و کەموکوڕییەکیشــیان هەبێــت ئــەوا 

چاوپۆشــی لــێ دەکرێــت و بــاس ناکرێــت. بــەاڵم دیــدی نوێگەرانــەی 

و  نووســینەوە  دووبــارە  مێــژوودا  لەنێــو  کارکــردن  بــۆ  ڕۆماننــووس 

ــی  ــو خولقاندن ــە، بەڵک ــوورساو نیی ــژووی ن ــان مێ ــەوەی هەم بەرهەمهێنان

مێژوویەکــی نوێیــە. هــەر لــەم خاڵەشــدایە، کــە کاری مێژوونــووس و 

ڕۆمانــووس لــە یەکــرتی جیــا دەبنــەوە. ڕۆمانووســی تەقلیــدی هەمــان کاری 

مێژوونــووس ئەنجــام دەدات، بــەاڵم لــە بەرگــی ڕۆمانــدا. بــەاڵم ڕۆمانووســی 

نوێگــەر کاتێــک کار لەنێــو مێــژوودا دەکات ئەوکارانــە ئەنجــام دەدات 

ــکات. ــان ب ــتی پێی ــێ دەس ــووس ناتوان مێژوون

   )4(
یەکێــک لــەو شــتانەی بــە وردی ئــەم ڕۆمانــووس لێــی دواوە پرســی 

توندوتیژییــە لــە ســەردەمی پێغەمبــەردا، زۆرجــار گوێــامن لــەوە دەبێــت، 

کــە پێغەمبــەر )محەمــەد( نەرمونیانرتیــن مرۆڤــی ســەردەم بــووە، ئــەوەی 

توندوتیــژی بەرهەمهێنــاوە ئــەو نەبــووە، بەڵکــو شــوێنکەوتوانی پــاش 

ــاوە و  ــان بەکارهێن ــدی خۆی ــۆ بەرژەوەن ــالمیان ب ــی ئیس ــوون و ئاین ئەوب

زۆرجاریــش لــە ڕێگــە ڕاســتەکەی الیانــداوە. ئــەوەی ئــەم ڕۆماننووســە بــە 

وردی تیشــکی خســتۆتە ســەر ئــەو توندوتیژیانــە بــوون، کــە لــە ســەردەمی 

پێغەمبــەرە  ئــەم  زۆرجــار  و  ڕوویانــداوە  پێغەمبــەردا  »محەمــەد«ی 

نەرمونیانــە بــە پێچەوانــەی ئــەو دیــدەوە، وەک لــە ڕۆمانەکــەدا بــاس 

ــووە: ــەر ب ــن پێغەمب ــت توندوتیژتری دەکرێ

ــاوە.  ــەکار نەهێن ــژی ب ــەد توندوتی ــدەی محەم ــک ئەوەن ــچ پێغەمبەرێ »هی

دوای فیرعەونــەکان هیــچ بیچمێــک لــە مێــژوودا ئەوەنــدەی محەمــەد 

ــەداوە«.)2(  ــی ن ــازاری جووەکان ئ

بێگومــان ئەگــەر زیادەڕەوییەکیــش هەبێــت لــەم دەربڕینــەدا، ڕەنگــە 

ــە بەردەوامــە بگەڕێتــەوە، کــە لەپــاش کۆچــی دوایــی  ــۆ ئــەو توندوتیژیی ب

ــەد  ــەر محەم ــە ئەگ ــیار ئەوەی ــووە. پرس ــی هەب ــەوە بەردەوام محەمەدیش

توندوتیــژ نەبــووە، بــۆ نەیتوانــی فتوایــەک دەربــکات، کــە لــە پــاش خــۆی 

ــالمێتی  ــۆ ئیس ــەس ب ــێر ک ــری شمش ــە زەب ــەکات و ب ــژی ن ــەس توندوتی ک

ــو  ــووس کارکردنێکــی وەک ــەی ڕۆمانن ــەم کارکردن ــە ئ ــەن. کەوات ــچ نەک ڕاپێ

ــان ســااڵنێکی  ــت، ی ــە ئێســتا بێ ــۆ مێژوویەکــی ون، ک ــک ب ــن و دیدێ ڕوانی

دیکــە دەبێــت تیشــک بخرێتــە ســەری ڕوون بکرێتــەوە. ئــەوەی بایەخــی 

ــر دەکات  ــر و زیات ــەرە زیات ــەم نووس ــەی ئ ــی دیک ــە و کارەکان ــەم ڕۆمان ئ
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ئــەو دیــدە ڕەخنەیــی و چــاوە تیژەیەتــی کــە مێژوونووســان و توانــای 

ــە.       ــان نیی ــەی پێربدنی ــفکردن و پ کەش

)5(
شــاعیران لــەم ڕۆمانــەدا ڕۆڵێکــی بەرهەڵســتکارانەیان هەیــە و بــە شــیعرە 

ــە  ــە دەکــەن کــە ڕۆژان ــە و کەموکوڕییان ــەو هەڵ ــان بەرهەڵســتی ئ نوێکانی

بــەری دەکــەون.  ئیــدی ئــەو کەســانە ئەگــەر پێغەمبــەر و عائیشــەی 

خێزانیشــی بێــت. هــەر لەســەر ئــەم ڕەخنەگرتنــە دوو شــاعیر لــە لــە 

گۆڕەپانــی نێــو بــازاڕدا چامچــی بــاران دەکرێــن. ئــەو ڕۆحیەتــی ڕەخنەیــی 

و بەرهەڵســتکارییەی لــەم رۆمانــەدا هەیــە لــە ڕۆحیەتــی شــاعیرانەوە 

نزیکــە، کــە تایبەمتەنــدی هەمــوو نووســەر و ڕۆمانووســێکی ڕاستەقینەشــە. 

ئــەم رۆحیەتــی بەرهەڵســتکارییە ڕەنگــدەرەوەی کەســایەتی نووســەرە 

کــە خــودی نووســەر بــە کردەیــی جارێــک بەرهەڵســتی دەســەاڵتی شــای 

ئێــران و جارێکــی دیکــەش بەرهەڵســتی دەســەاڵتی ئایەتوڵاڵکانــی کــردووە 

و جارێکــی دیکــەش دژی شــەڕی هەشــت ســاڵەی ئێــران عێــراق خەباتــی 

کــردووە و ئەمەشــی لــە رۆمانــی »لــە مەککــە«دا بــە ڕوونــی بــاس کــردووە، 

کــە ڕۆمانێکــە نزیکــە لــە ئۆتۆبیۆگرافیــاوە، یــان وەکــو ئۆتۆبیرگرافیــا دێتــە 

ــەر.  بەرچــاوی خوێن

یەکێکــی دیکــە لــەو شــتانەی کــە ڕۆمانەکــە بــە وردی هەڵوەســتەی لەســەر 

کــردووە کۆکردنــەوەی قورئانــە، ئــەم کێشــەیە تــا هەنووکــەش درێــژ 

ــەم ڕۆمانووســە  ــەوەی ئ ــای لەســەرە، ئ ــا جی ــی جی ــەوە و ڕاوبۆچوون دەبێت

تیشــکی خستۆتەســەر ئــەو ناڕێکوپێکییەیــە لــە کۆکردنــەوەی قورئانــدا، کــە 

ــە.  ــەو گومانانەی هــەر ئەمــەش ســەرچاوەی خــودی ئ

ــار  ــان دەکات: »یەکەمج ــەوەی قورئ ــە کۆکردن ــاس ل ــنە ب ــەم چەش ــد ب زی

چوومــە الی ژنەکانــی پێغەمبــەر. ئــەوان ئــەو بڕگــە دەقانەیــان دامەدەســت 

شــەوانەیان  کراســی  لەســەر  یــان  نووســیبوویان،  کاغــەز  لەســەر  کــە 

نەخشــاندبوو، و لەنێــو زێــڕ و تەاڵکانیــان شــاردبوونەوە«.)3( زیــد ئــەوەش 

دەخاتــەڕوو کــە دوای یەکســاڵ گــەڕان بــەدوای قورئانــدا ئەوســا توانیویەتی 

هەمــووی کــۆ بکاتــەوە و بــەاڵک کاتێــک دەیبــات بــۆ الی عومــەر، نەیارانــی 

قورئانەکــە دەنگــی لــێ هەڵدەبــڕن و ئــەو قورئانــەی ئــەو ڕەت دەکەنــەوە 

و قورئانێکــی دیکــەی ناتــەواو دەخەنــە بەردەســتی عومــەر. بێگومــان ئــەم 

ڕۆمانووســە ئــەم کێشــەیە بــە درێژایــی ڕۆمانەکــە درێــژ دەکاتــەوە و نــاوە 

نــاوە باســی لــێ دەکات، بــەاڵم بڕیــاری یەکالیــی کــەرەوە نــادات و کێشــەکە 

ــە  ــێوەش ل ــان ش ــەوە، بەهەم ــوارساوی ماوەت ــە هەڵ ــۆی ب ــۆن خ ــو چ وەک

رۆمانەکــەدا بــە هەڵــوارساوی و گومانــاوی هێڵراوەتــەوە. 

ــان و  ــی پەنه ــە مێژوویەک ــەوەی ک ــەدەر ل ــەدا ب ــەم ڕۆمان ــگ ل ــی گرن خاڵ

تاڕادەیــەک شــاراوە دەخاتــەڕوو، هــاوکات لــە چــوای رۆماننووســێکەوە بــەو 

ــی  ــی ڕەخنەی ــی دیدێک ــە خاوەن ــێک ک ــن. ڕۆمانووس ــنا دەبی ــژووە ئاش مێ

بــۆ هەمــوو ئایدیۆلۆژیایــەک، کــە نەبێتــە خزمەتــکاری مــرۆڤ و دژی 

مرۆڤبــوون بێــت. بێگومــان هــەر ئــەم خاڵــەش خاڵــی درەوشــاوە ڕۆمانــی 

»لــە مەککە«)4(شــە، کــە بــە دیدێکــی ڕەخنەییــەوە گۆڕانکارییــە نوێکانــی 

نیمچــە دورگــەی عــەرەب و دوبــەی ڕووپۆشــکراو بــە ســەرمایەداری 

ڕەخنەیــی  دیدێکــی  خاوەنــی  ڕۆماننوســێک  هــەر  بۆیــە  دەبینێــت. 

ــووس  ــت ئەرکــی مێژوون ــەوا ناتوانێ ــژوودا ئ ــو مێ ــۆ کارکــردن لەنێ ــوو ب نەب

ــژوو وەکــو  ــژووی بنووســێت، مێ ــی مێ ــەوەی ڕۆمان ــری ئ ــت و لەب تێپەڕێنێ

ــێتەوە.  ــۆی دەنووس خ
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»قــادر  بــە  نــارساو  فەراهانــی،  مەقامــی  قایــم   ســەجادی  حوســێن 

ــووە.  ــک ب ــران لەدای ــەراک«ی ئێ ــاری »ئ ــە ش ــاڵی 1954 ل ــاڵ«، س عەبدوڵ

ســاڵی 1988 ڕۆیشــتۆتە هۆڵەنــدا و پــاش فێربوونــی زمانــی هۆڵەنــدی، بــەو 

زمانــە نووســیویەتی و ئەمڕۆکــە یەکێکــە لــە نووســەرە هــەرە نارساوەکانــی 

ــوردی  ــی ک ــۆ زمان ــە ب ــان و لەوان ــک زم ــۆ گەلێ ــی ب ــدا. بەرهەمەکان هۆڵەن

وەرگێــڕدراون، بــەاڵم کتێبەکانــی لــە ئێــران قەدەغــەن و تەنیــا دوو کتێبــی 

ــەوە.  ــاڵو بوونەت ــاپ و ب ــدەران چ ــە هەن ــش ل ــی و ئەوانی ــە فارس کراوەت

ســەرەتاکانی مانگــی ئابــی ئەمســاڵ، پــەردە لەســەر نوێرتیــن ڕۆمانــی 

وەرگێــڕدراوی قــادر عەبدوڵــاڵ بــە نــاوی »لــە مەککــە« هەڵدرایــەوە کــە لــە 

الیــەن شــەفیقی حاجــی خــدرەوە کراوەتــە کــوردی. ئــەم وەرگێــڕە کــوردە، 

ــەی  ــی »خانووەک ــە ناوەکان ــاڵی ب ــادر عەبدوڵ ــری ق ــی ت ــرت دوو ڕۆمان پێش

ــتا  ــا ئێس ــۆرە، ت ــوردی. بەمج ــووە ک ــاری« کردب ــی بزم ــێ« و »خەت مزگەوت

ــی  ــەر زمان ــۆ س ــاڵدا ب ــێ س ــاوەی دوو - س ــە م ــەر ل ــی نووس ــج کتێب پێن

ــڕدراون. ــوردی وەرگێ ک

قــادر عەبدوڵــاڵ زۆر خۆشــحاڵە کــە خوێنەرانــی کــورد کتێبەکانــی وی 

ــە قســەکانی  ــدا بەمجــۆرە دەســت ب ــی تایبەتی ــە وتوێژێک ــەوە. ل دەخوێنن

دەکا: »ســاڵوم هەیــە بــۆ خوێنەرانــی کــورد. دونیایــەک ســاڵو. بــە فارســی، 

ــوردی.« ــە ک ــدی و ب ــە هۆڵەن ب

ســەبارەت بــە وەرگێڕانــی ڕۆمانەکانــی بــە زمانــی کــوردی دەڵــێ: »هەمــوو 

کــەس ئــەم کتێبانــە دەخوێنێتــەوە، بــەاڵم خەڵکەکــەی خــۆم، بنەماڵەکەم لە 

ئێــران ناتوانــن بیانخوێننــەوە. مــن دڵخۆشــم ئێــوە دەتوانــن بیانخوێننــەوە. 

کچەکانــی مــن ڕەگێکیــان کــورد، زمانــی کــوردی و جوانییەکانــی فەرهەنگــی 

ــە کتێبەکانــم گەڕابنــەوە  ــە. ئێــوە کــە دەخوێننــەوە وەک ئــەوە وای کوردیی

ماڵێ.« 

ــوردی و  ــە ک ــە کراوەت ــاڵ ک ــادر عەبدوڵ ــی ق ــە ڕۆمانەکان ــە ل ــی دیک یەکێک

ــە  ــەم ڕۆمان ــەر«ە، ئ ــی »پێغەمب ــە کوردســتان چــاپ کــرا، ڕۆمان ئەمســاڵ ل

لــە الیــەن »دڵۆڤــان« ناوێکــەوە وەرگێــڕدراوە، خاڵــی ســەرنجڕاکێش ئەوەیــە 

وەرگێــڕی فارســیی ئــەم ڕۆمانــەش هــەر نــاوی خــوازراوی بــەکار هێنــاوە، 

ــی  ــەوە کــە چیرۆکــەکان و ڕووداوەکان ــد نووســەر جەخــت دەکات هەرچەن

نێــو »پێغەمبــەر« لەســەر بنەمــای ڕاســتی مێژوویــی ڕۆنــراون و دەبــێ بــە 

ــەڵ ئەوەشــدا  ــەاڵم لەگ ــەوە، ب ــات بخوێندرێن ــی ئەدەبی ــرەی قانونەکان گوێ

ــەوە. ــان لێکەوتووەت ــەوە و ناڕەزایی کاردان

قــادر عەبدوڵــاڵ دەڵــێ: »مــن کتێبــی پێغەمبــەرم بــە ڕێــزەوە نووســی. مــن 

محەممــەدی پێغەمبــەرم خــۆش دەوێ. محەممــەد پیاوێکــی گــەورە بــوو. 

ــن  ــان. م ــژەی جیه ــی وێ ــن کتێبەکان ــە جوانرتی ــە ل ــی یەکێک قورئانەکەش

ــەورات،  ــی ت ــەوە کتێب ــک بچمــە هەســارەی مــارس، بەدڵنیایی ئەگــەر ڕۆژێ

ــن کتێبەکانــی  ــە گرنگرتی ــەم. ئەمان ــان لەگــەڵ خۆمــدا دەب ئەنجیــل و قورئ

ــن.« مرۆڤ

سەلســەوە  ئیــن  زەیــد  زمانــی  لــە  ڕۆمانەکــە  نــاو  ڕووداوەکانــی 

ــڕدراوە.  ــان وەرگێ ــان زم ــە دەی ــا ئێســتە ب ــە ت ــەم ڕۆمان ــەوە و ئ دەگێڕدرێن

ــرۆڤ، وەک  ــەدی وەک م ــەدا، محەمم ــەم کتێب ــە ل ــە ک ــی وای ــەر پێ نووس

پیاوێــک، وەک شــاعیرێک، وەک بازرگانێــک، ڕێبەرێــک، پیاوێــک کە ئاشــقی 

ــە خۆمــەوە هیچــم  ــەو دەڵــێ »مــن ل ــە خســتووەتە ڕوو. ئ ــە گەنجەکان ژن

ــان  ــەم کتێبەی ــدا هاتــووە. زۆر کــەس ئ ــە قورئان ــاوە. هەمــووی ل دەرنەهێن

ــی  ــە تووڕەی ــن ل ــتاوە. م ــان هەس ــش ڕقی ــەک خــۆش دەوێ. هەندێکی گەل

ــرم.« ــێ دەگ ــان ل ــەم و ڕێزی ــەوان دەگ ئ

نووســەر، نازنــاوی »قــادر عەبدوڵــاڵ«ی لــە نــاوی دوو شۆڕشــگێڕی کــوردی 

هاوڕێــی وەرگرتــووە کــە لەالیــەن ڕژێمــی ئێرانــەوە لەســێدارە دراون. چــۆن 

و بــۆچ ئــەو نازنــاوەی هەڵبــژاردووە؟ 

عەبدوڵــاڵ هاوڕێیەکــی کوردیــی حوســێن بــووە. قادریــش هاوڕێیەکــی 

تــری کــە ئەویــش هــەر کــورد بــووە. کاتــێ ویســتوویەتی یەکەمیــن 

کتێبــی ســەبارەت بــە کــوردەکان، واتــە کتێبــی »کــوردەکان دەڵێــن چــی؟« 

ــیدار  ــێ. »مەترس ــۆی بنووس ــاوی خ ــتەوخۆ ن ــوە ڕاس ــکا، نەیتوانی ــاپ ب چ

ــا  ــەک دان ــە الی ی ــاڵم ل ــادر و عەبدوڵ ــاوی ق ــش ن ــتم. منی ــوو. دەیانکوش ب

و بــووم بــە قــادر عەبدوڵــاڵ. ئــەم هاوڕێیانــەی مــن هەردووکیــان ئــەوکات 

ــتەوە.« ــەم هێش ــەر کتێبەک ــم لەس ــەش ناویان ــران. بۆی ــلەباران ک گولـ
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باوکــی  پاشــناوی  عەبدوڵــاڵ«،  »قــادر  نازنــاوی  دیکــەوە،  الیەکــی  لــە 

باوەگــەورەی لــە کــۆڵ کردووەتــەوە؛ میــرزا ئەبولقاســم قایــم  مەقامــی 

قــادر  بــووە.  دوویــەوە  بــە  ســێبەر  وەک  کــە  پاشــناوێک  فەراهانــی، 

عەبدوڵــاڵ، هەڵبژاردنــی ئــەم نازنــاوە هــەم دەگەڕێنێتــەوە بــۆ هۆکارگەلیــی 

سیاســی و هــەم ئەدەبــی. ئــەو دەڵــێ: »مــن یەکێکــم لــە نەوەکانــی میــرزا 

ــوو  ــە هەم ــم ل ــرزا ئەبوولقاس ــی. می ــی فەراهان ــم مەقام ــمی قای ئەبولقاس

شــوێنێ نــاو و دەنگــی هەبــوو. هــەم وەزیــر بــوو، هــەم نووســەر و شــاعیر. 

ــش  ــووم، ئەمنی ــج ب ــێ گەن ــوو. کات ــەوەوە کردب ــاوی ئ ــە ن شــەقامەکانیان ب

ــە دوای  ــە ب ــەوە. بۆی ــاوی خۆم ــە ن ــەاڵم ب ــم، ب ــگ ب ــت بەناوبان دەمویس

ــاڵ.«  ــادر عەبدوڵ ــەوە: ق نازناوێکــدا گــەڕام. دواجــار نازناوێکــی خۆشــم دیت

ــینیش  ــێوازی نووس ــان و ش ــۆڕێ، واڵت و زم ــاو ناگ ــا ن ــەر تەنی ــەاڵم نووس ب

ــی )1988(،  ــاڵ، ســاڵی 1371 ی زایین ــادر عەبدوڵ ــان بەســەر دادێ. ق گۆڕانی

پــاش لــە ســێدارەدانی ئامۆزاکــەی، لــە تەمەنــی 34 ســاڵیدا ئێرانــی بەجــێ 

هێشــتووە و لــەو کاتــەوە لــە هۆڵەنــدا دەژی و بــە هۆڵەنــدی دەنووســێ. 

ــارەوە  ــن لەمب ــێ: »م ــف دەکا و دەڵ ــازادی وەس ــی ئ ــە زمان ــە ب ــەم زمان ئ

هیــچ بڕیارێکــم نــەدا. خــۆی وای لێهــات. وەک ئاوێــک کــە کتوپــڕ لــە بــن 

بەردێکــەوە هەڵبقوڵــێ. مــن لەنــاکاو بەرهەڵــدا ببووم، ســەرجەم ســتۆپەکان 

ــە، ســتۆپی  شــکابوون. ســتۆپی زمانــی فارســی، ســتۆپی دابونەریتــی بنەماڵ

فەرهەنگــی، ســتۆپی ئایینــی. کتوپــڕ وەک ئاســامنگەردێکم لــێ هاتبــوو کــە 

ــە  ــەم ئازادیی ــووم. ئ ــازاد بب ــە. ئ ــو ئاســامنگەڕێک دای ــە نێ ــە بۆشــایی و ل ل

ــم  ــی چیرۆکەکان ــە دەمتوان ــەم زمان ــدی. ب ــی هۆڵەن ــوو: زمان زمانێکــی هەب

بگێڕمــەوە.«

لــە ڕۆمانــی »لــە مەککــە«دا ئــەم گۆڕانکارییــە مەزنــەی ژیانــی نووســەر بــە 

هــۆی زمانــی هۆڵەندییــەوە بەمجــۆرە باســی لێــوە کــراوە:

»زمانــە نوێیەکــە }هۆڵەنــدی{ گۆڕانکارییەکــی مەزنــی بەســەر ژیانــی منــدا 

هێنــا. }...{ بــە هــۆی زمانــی هۆڵەندییــەوە هەمــوو شــتێک لــە ژیامنــدا گۆڕا، 

ــۆڕان؛  ــز نەگ ــت هەرگی ــەوەر، دوو ڕووخســاری خۆشەویس ــەاڵم دوو بوون ب

ــی  ــەی{ و ه ــێدارە دراوەک ــۆزا لەس ــەواد« }ئام ــاری »ج ــش ڕووخس ئەوانی

قادر عەبدوڵاڵ

بۆم دەرکەوت باشترین ڕێگە بۆ ناسینی کوردستان 
ئەوەیە بڕۆم و ئەوێ لە نزیکەوە ببینم، بۆیە جانتاکەم 
لە  نەمدەزانی  سەرەتا  ڕێ،  کەوتمە  و  دایە  دەست 
بکەم، دوای ڕووداوەکان کەوتم،  پێ  کوێوە دەست 
ناسینی  ب��ۆ  نەبێتت  ب��اش  ڕێگەیەکی  ئەمە  ڕەن��گ��ە 
ک��وردس��ت��ان، ب���ەاڵم ل��ەم��ە زی��ات��ر هیچم ل��ە دەس��ت 

نەدەهات. 
دوێنێ )1979( لە مەریوان کوشت و بڕ بووە، ڕادیۆ 
کوشتووە،  پاسداریان  سیانزە  مەریوانییەکان  دەڵێت 
شەهادەتیان  خ��ۆش��اوی  ئێمە  پاسدارەکانی  دەڵێت 
نۆشیوە، دەڵێت دەچنە بە هەشت و گومانی تێدا نییە 
ئەمنیش  تەڕ دەکەن،  لێو  قەراغ حەوزی کەوسەر  لە 
دەچمە مەریوان، دیارە لەوێ هەندێک شت ڕوو دەدا.
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خوشــکەکەم بــوون.« )لــە مەککــە، ل. 114( 

لەگــەڵ ئەوەشــدا، زمانــی دایکــی، زێــد و ئەدەبیاتــی فارســی ڕۆڵێکــی 

گرنگیــان لــە گێڕانەوەکانــی قــادر عەبدوڵــاڵدا بــۆ خۆیــان تەرخــان کــردووە. 

ــی فارســی  ــی و ئەدەبیات ــدی ئێران ــی دەوڵەمەن ــی، فەرهەنگ ــی دایک »زمان

ــەوە  ــن. مــن هەندێــک شــتم خوێندووەت ــی ســەرکەوتنی من ــە نهێنییەکان ل

ــاڵ  ــادر عەبدوڵ ــێ«، ق ــدی نایانزان ــچ نووســەرێکی هۆڵەن ــە هی ــم ک و دەزان

ــێ.  وا دەڵ

بەمجۆرەش بەردەوام دەبێ:

ســەعدیم  خوێندووەتــەوە،  شــانامەم  خوێندووەتــەوە،  قورئانــم  »مــن 

خوێندووەتــەوە.  ڕوودەکیــم  خوێندووەتــەوە، 

مــن رسوودە کوردییەکانــم لەبــەر کــردووە. مــن شــارەزای خــەم و خەفەتــی 

کوردەکانــم. گشــت ئەمانــە هێــز بــە قەڵەمەکــەم دەبەخشــن.«

»کــوردەکان دەڵێــن چــی؟«، یەکەمیــن کتێبــی قــادر عەبدوڵاڵیــە کــە 

ــەدا  ــەم کتێب ــەرەتای ئ ــە س ــەر ل ــیویەتی. نووس ــی نووس ــی فارس ــە زمان ب

دەنووســێ: »بــۆم دەرکــەوت باشــرتین ڕێگــە بــۆ ناســینی کوردســتان ئەوەیە 

بــڕۆم و ئــەوێ لــە نزیکــەوە ببینــم، بۆیــە جانتاکــەم دەســت دایــە و کەومتــە 

ڕێ، ســەرەتا نەمدەزانــی لــە کوێــوە دەســت پــێ بکــەم، دوای ڕووداوەکان 

کەوتــم، ڕەنگــە ئەمــە ڕێگەیەکــی بــاش نەبــێ بــۆ ناســینی کوردســتان، بــەاڵم 

لەمــە زیاتــر هیچــم لەدەســت نەدەهــات.«

لــە زۆر شــوێنی ئــەم کتێبــەدا پێــت وایــە ڕۆمانێکــی خــۆش و ســەرنجڕاکێش 

دەخوێنێتــەوە و هەســت ناکــەی ســەفەرنامە یــان ڕاپۆرتێکــی سیاســی 

بەدەســتەوە بــێ، بۆچــی قــادر عەبدوڵــاڵ بیــری لــەوە نەکردووەتــەوە 

ــژێ: ــەم پرســیارەدا دەبێ ــە وەاڵمــی ئ ــە ڕۆمــان؟ ل گەشــتی کوردســتان بکات

»هــەر دوو کتێبەکــەی مــن دەربــارەی کوردســتان، بەتایبەتیــش »کــوردەکان 

دەڵێــن چــی؟« بەرهەمــی نووســەرێکی گەنجــن کــە لــە ڕێگەیــەک دەگــەڕێ 

ــە  ــن چــی؟« ب ــوردەکان دەڵێ ــی »ک ــی بنووســێ. کتێب ــەوەی کتێبەکان ــۆ ئ ب

زمانێکــی شــیرین نــوورساوە، بــەاڵم ئــەودەم ســەردەمی شــۆڕش بــوو. کاتــی 

خوێندنــەوەی ڕۆمــان نەبــوو. مــن چووبوومــە کوردســتان بــۆ ئــەوەی 

هــاواری کوردەکامنــان بــە گوێــی هەمــووان بگەیەنــم.« 

قــادر عەبدوڵــاڵ دوای نووســینی ئــەم دوو کتێبــە ســەبارەت بــە کــوردەکان، 

ڕوو دەکاتــە نووســینی چیــرۆک، ڕۆمــان و وەرگێــڕان و ئیــرت ماڵئاوایــی لــە 

ــە  ــەوە ل ــەم جــۆرە نووســینە دەکا. دوای دوو ســاڵ مان ــی فارســی و ئ زمان

هۆڵەنــدا ڕاســتەوخۆ بــە زمانــی هۆڵەنــدی دەنووســێ. هۆڵەندییەکــی ســادە 

و بــێ گرێوگــۆڵ. ئــەو ڕســتانەی قــادر عەبدوڵــاڵ بەکاریــان دێنــێ کــورت و 

ســادەن، لێــی دەپرســم ئاخــۆ ئــەم سادەنووســینە لەبــەر نووســین بــە زمانــی 

هۆڵەندییــە یــان خــۆی نووســەرێکی سادەنووســە؟ 

ــە خــۆی  ــەت ب ــی و بەربەســتی تایب ــرت، جوانی ــی ئەوانی ــە زمان »نووســین ب

ــی  ــە س ــوو و ل ــەن ب ــاڵم تەم ــێ س ــی و س ــدا س ــە هۆڵەن ــە هامت ــە. ک هەی

ــازە  ــی ت ــەاڵم ڕێ ــدی نووســیم. ســنوورداریت، ب ــە هۆڵەن ــاڵیدا ب ــج س و پێن

دەدۆزیتــەوە بــۆ گێڕانــەوەی چیرۆکەکــەت، ڕێگــەی نــوێ«، قــادر عەبدوڵــاڵ 

ــێ.   وا دەڵ

ــۆ ســێ هــۆکاری ســەرەکی: »هــۆکاری  ــەوە ب سادەنووسینیشــی دەگەڕێنێت

یەکــەم، زمانــی هۆڵەندییــە کــە زمانێکــی دژوارە. هــۆکاری دووەم، ئەوەیــە 

ــێ  ــی دەڵ ــییە. فیردەوس ــی فارس ــیبێکی ئەدەبیات ــین پرەنس ــە سادەنووس ک

»عجــم زنــده کــردم بدیــن پارســی« )عەجەمــم زینــدوو کــردەوە بــەم زمانــی 

فارســییە(، ڕســتەیەکی ســادە و پڕواتایــە. هــۆکاری ســێهەمی سادەنووســینی 

مــن باوکــم بــوو. باوکــم کــەڕ و الڵ بــوو و مــن بــەردەوام دەبوایــە ســادە، 

پتــەو و ڕوون بــە زمانــی ئامــاژە قســەم بــۆ بکردایــە.« 

زمانــی ئامــاژە لــە چیــرۆک و ڕۆمــان و تەنانــەت ڕاپۆرتــە سیاســییەکانی قادر 

عەبدوڵــاڵدا ڕەنگدانەوەیەکــی بەرچــاوی هەیــە. نووســەر، لــە ســەفەری بــۆ 

ــگ  ــن حوســێنی، بێدەن ــەڵ شــێخ عیزەددی ــداری لەگ ــاد و دی شــاری مەهاب

دەبــێ و تەنیــا بــە زمانــی ئامــاژە لەگەڵــی دەدوێ و بــە نیــگا بۆچوونەکانــی 

ــەی  ــە وەک زۆرب ــە مەککــەش«دا ک ــی »ل ــە ڕۆمان ــەوە. ل پشتڕاســت دەکات

ڕۆمانەکانــی تــر، نووســەر ئــاوڕی لــە ژیانــی خــۆی داوەتــەوە، ئــەم دێڕانــە 

دەخوێنینــەوە:

ــدا  ــە هۆڵەن ــە هامت ــر ک ــەاڵم دوات ــوو، ب ــم پێنەبردب ــۆی پەی ــی خ ــن کات »م
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ــەی  ــە ئاماژەی ــەو زمان ــتاش ئ ــەوت، هێش ــۆ دەرک ــەوەم ب ــام، ئ ــەوێ ژی و ل

باوکــم بــەکار دەهێنــم. ئــەوەش مایــەی سەرســامیم بــوو، ئاخــر هەرچەنــد 

تەمەنــم هەڵدەکشــا، زیاتــر دەگەڕامــەوە ســەر خــووی کــۆن، ســەر زمانــی 

ــەڕە 70( ــە مەککــە، الپ ئامــاژە.« )ل

قــادر عەبدوڵــاڵ، لــە ســاڵی 1998 بــەو الوە، یانــی لــە دوای چاپــی یەکــەم 

کتێــب بــە زمانــی هۆڵەنــدی، دەیــان کتێبــی ئەدەبــی بــەو زمانــە نووســیوە 

و چەنــد خەاڵتــی نێوخۆیــی و نێونەتەوەیــی وەرگرتــووە. بــە ڕای زۆربــەی 

ڕەخنەگــران، ڕۆمانــی »خانووەکــەی مزگەوتــێ« ســەرکەوتووترین بەرهەمــی 

ــی  ــی کوردی ــۆ چاپ ــورت ب ــی ک ــە نوورساوەیەک ــۆی ل ــەاڵم خ ــەرە، ب نووس

»خەتــی بزمــاری«، ئــەو ڕۆمانــەی بــە ڕۆمانــە خۆشەویســتەکەی نــاو دەبــا، 

لەمبــارەوە دەڵــێ:

»کتێبــی »خانووەکــەی مزگەوتــێ« بەناوبانگرتیــن ڕۆمانــی منــە. بــەاڵم 

ئەمنیــش وەک خوێنەرەکانــم کتێبــی »خەتــی بزمــاری«م خــۆش دەوێ. 

کتێبێکــە دەربــارەی باوکــم. لەســەر ڕەنجەکانــی باوکــم و خەڵکــی ئازیــزی 

واڵتەکــەم دەدوێ. باســی خوشــکەکەم و ئازارەکانــی دایکــم دەکا. 

ــک  ــەر کتێبێ ــدەم. ه ــان ب ــوە نیش ــە ئێ ــە ب ــت ئەمان ــتوومە گش ــن ویس م

دنیــا و چارەنووســی تایبــەت بــە خــۆی هەیــە. مــن لــەم ڕووەوە »خەتــی 

ــم.«  ــەر باوک ــۆش دەوێ، لەب ــر خ ــاری«م زیات بزم

کتێبەکانــی قــادر عەبدوڵــاڵ بــۆ زیاتــر لــە ســی زمــان وەرگێــڕدراون و 

هــەزاران کــەس لــە ئەوروپــا دەیانخوێننــەوە. 

دوای ســااڵنێکی زۆر مانــەوە لــە هۆڵەنــدا، پەنابــەری و کــۆچ هێشــتا بابەتی 

ســەرەکیی ڕۆمانەکانــی نووســەر پێــک دێنــن، قــادر عەبدوڵــاڵ نایــەوێ بــە 

هەڵبژاردنــی ئــەم مژارانــە کاریگەریــی لەســەر بەردەنگــی ئەوروپــی و 

خوێنــەران دابنــێ. ئــەو دەڵــێ: »مــن هەرگیــز نامــەوێ کاریگەریــی لەســەر 

تێڕوانینــەکان دابنێــم. مــن نامــەوێ کاریگەریــی لــە ســەر تێڕوانینــی 

کوردەکانیــش دابنێــم. مــن لەگــەڵ خۆمــدا دەیانبــەم بــۆ ســەفەر، بــۆ 

ــۆم  ــای خ ــەوێ دنی ــن دەم ــدەم. م ــانیان ب ــە نیش ــم خۆش ــە پێ ــەک ک دنیای

ــم.«  ــە دەنووس ــەر بۆیەش ــەم، ه ــەش بک ــدا ب ــەڵ ئەوان لەگ

لــە کۆتایــی ئــەم وتوێــژەدا کــە بــە ڕســتەی کــورت، پوخــت و ســادە و ڕەوان 

ــەرانی  ــە نووس ــتێک ل ــی چ ش ــاڵم پرس ــادر عەبدوڵ ــە ق ــەوە، ل ــی دام وەاڵم

هۆڵەنــدای جیــا دەکاتــەوە، وەاڵمــی دامــەوە:

»شتێک هەیە ئێمە بە یەکەوە گرێ دەدا، ئەویش دانیشن و نووسینە. 

شــتێک ئێمــە پێکــەوە گــرێ دەدا، ئێــوەش نووســینە بــۆ خوێنــەر کــە دواتــر 

بەرهەمەکــە دەخوێنێتــەوە. 

ــە  ــتانەن ک ــەو ش ــش ئ ــەوە، ئەوی ــا دەکات ــەوان جی ــن ل ــت م ــەاڵم زۆر ش ب

مــن هەمــن و هەمبــوون و ئــەوان نیانــە. ئــەو شــتانەش ئەمانــەن: چیــاکان، 

گــەورەکان،  نووســەرە  مەزنــەکان،  پادشــا  لێــڕەوارەکان،  وشــکەڕۆکان، 

بەرهەمــە شــاکارەکان، مزگەوتــەکان، جەژنــەکان، ســەما و هەڵپەڕکــێ، ژنــە 

جوانــە ئێرانییــەکان، مێــژووی ئێــران، دایەگــەورە خۆشەویســتەکان، رسوودە 

و  ئازەرییــەکان، سیســتانی  کــوردەکان،  ئــازاری  و  دەرد  نەتەوەییــەکان، 

ــوردە.« ــان ک ــە ڕەگێکی ــم ک ــەم و کچەکان ــا ژنەک ــەکان. هەروەه بلووچ



قادر عه بدوڵاڵ..
فارسێك کەبە هۆڵه ندی 

دەنوسێت له  سێكوچكه ی 
ده ق و زمان و ناوه ڕۆكدا..

حه یده ر حاجی خدر
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) 1 (
ده كــرێ لــه  مشــتومڕی ناســنامه ی ده قــدا، زمــان و نــاوه ڕۆك هێشــتا 

ــه   ــه و پرس ــه ی ئ ــه  باوه ك ــوان دو تێڕوانین ــان له نێ ــن و خۆی ــب ب هاوته ری

به ده ســته وه نه ده ن. لــه  تێڕوانینێكــدا، كــه  فه ڕە نســییه كان سه رمه شــقی 

ــۆی  ــۆ خ ــاوه ڕۆك ب ــا ن ــا ب ــه  ده ق، ج ــنامه  ده دات ــان ناس ــه ن، زم بۆچونه ك

ئه مریكییــه كان  كــه   دیكه شــیاندا،  تێڕوانینه كــه ی  لــه   بڕێســێ.  هــه ر 

ــدا  ــه  مه ش ــا ل ــه ، ج ــنامه ی ده ق ــاوه ڕۆك ناس ــه ن، ن ــقی بۆچونه ك سه رمه ش

ئــه م  لێناگیــرێ.  گوێــی  و  ناگه یه نــێ  هیــچ  بڵــێ  هه رچییــه ك  زمــان 

مشــتومڕە  لــه  وجــودی ناونیشــانی ئــه م بابه تــه دا لــه  دو ئه گــه ردا جیــاوازه : 

ــه  هۆڵه نــدی بنوســێ. ئه گــه ر  ئه گــه ر نوســه ره كه  هۆڵه نــدی بــێ و هــه ر ب

نوســه ره كه  فــارس بــێ و بــه  هۆڵه نــدی بنوســێ. ئــه م مشــتومڕه  لــه  بــاره ی 

ــق و  ــه  سه رمه ش ــان ده بێت ــۆیی زم ــه  ئاس ــه  ب ــێ، هه میش ــك ب ــه ر ژا نه رێ ه

ــاوه ڕۆك. ــه  ســتونیش ن ب

) 2 (
ــه و  ــی ئ ــه ر تێكهه ڵكێش ــه . ئه گ ــێوه  هه ی ــتێكی هاوش ــدا ش ــه  زمانه وانیش ل

ــارس  ــه  ف ــه ی ك ــه و كه س ــاوه  ئ ــن: وا ب ــرێ بڵێی ــن، ده ك ــتومڕەی بكه ی مش

هۆڵه ندیانــه   بیركردنه وه كه شــی  ده بــێ  بنوســێ  هۆڵه نــدی  بــه   و  بــێ 

بــێ، چونكــه  لــه  فێربونــی زمانــی دوه مــدا هه میشــه  جه خــت لــه وه  

ــن  ــه  ناواخ ــه  ب ــینی وه ك ئه وه ی ــان و پێنوس ــی زم ــه  فێربون ــه وه ، ك ده كرێت

و جــۆری بیركردنــه وه ی ئــه و زمانــه ش بیربكه یتــه وه ، چونكــه  بــه  پێــی 

به یه كــه وه ن. بیركردنــه وه   و  زمــان  تێڕوانینه كــه   

) 3 (                                            

) لــه  مه ككــه  ( دوا ڕۆمانــی )قــادر عه بدوڵــاڵ( ی ڕۆماننوســی فارســی 

ــه   ــه . ل ــێ كوردیی ــۆی وه رگێڕدراب ــه  ب ــش، ك ــه م زمانی ــه و یه ك هۆڵه ندینوس

الیــه ن )شــه فیقی حاجــی خــدر( ه وه   خراوه تــه  قالبێكــی كوردیانــه وه . 

لــه  الیــه ك و  یه كــه م و دوه م  پێودانگــه ی  بــه م  ئــه م ڕۆمانــه   ئه گــه ر 

هه ڵســه نگێنین  دیكــه   الیه كــی  لــه   نوســه ریش  خــودی  ژیاننامه كــه ی 

و  پرســیار   ده كه وێته ژێــر  یه كــه م  تێڕوانینــی  باوه كــه ی  بۆچونــه  

بۆچونه كــه ی تێڕوانینــی دوه میــش تۆخــرت و زه قــرت ده بــێ. ژینگــه ی چــراوی 

ده ســتی ئایه توڵــاڵكان قــادر عه بدوڵاڵیــان هه ڵداوه تــه  هۆڵه نــدا. بــه م 

ــۆ نیشــتامن و  ــه  ب ــه  بیركردنه وه یه كــی ئێرانیان ــه  كه ســێك، كــه  هێشــتا ل پێی

ڕەتكردنــه وه ی ئــه و چــراوه ی ده ســتی ئایه توڵالكانــدا بــێ، زمــان هــه ر بــۆ 

ــه و  ــی ل ــۆ ده قێك ــانازییه ك ب ــدی چ ش ــی هۆڵه ن ــی زمان ــۆ بڵێ ــه . ت گه یاندن

جــۆره به جێبهێڵــێ، كــه  ئــه و خــۆی تیــادا ته نهــا ئامــرازی گه یانــدن بــێ تــا 

ــێ..؟ ــی دایبن ــی خۆی ــه  ئه ده بییاتێك ب

) 4 (
به مه به ســت،  و  به له بنــی  تازه یه یــدا،  ڕۆمانــه   لــه م  عه بدوڵــاڵ  قــادر 

و  ئاخنیــوه   فارســایه تی  یــان  ئێرانییــه ت  چوارچێــوه ی  لــه   خــۆی 

بــه وه   هــه ر  په یوه ستییه كانیشــی  و  په یوه نــدی  هه مــو  نایێتــه ده ره وه ، 

ــه ،  ــدا زاڵ ــه ی تێ ــه و گیان ــی ئ ــك تارمای ــه ر پنتێ ــه ر ه ــه  س ــداوه . چوبێت گرێ

ته نانــه ت ئه گــه ر چوبێتــه  ئاســتی جۆرێــك لــه  نه ته وه په رســتیش وه ك 

ئــه و مه یلــه  مێژوییــه ی هــه ر خــۆی ده یهێنێتــه وه  ئه گــه ر بــه  ڕقوقینیشــه وه  

ــه ی هــه ر  ــه  كه ڕوالڵه ك ــی باوك ــه ی بنهه نگڵ ــوره  لولدراوه ك ســواقداربێ. ماف

لــه  ئێرانــه وه  تــا ئه مســرتدام، بــه  زڕ و ناڕە ســه ندانانی مافوره كــه ی نــاو 

هوتێلــه  ســه یر و ســه مه ره كه ی شــێخ زایــد هــه ر بــه  ده ســتلێكوتینی 

ــه ر  ــه ر، ه ــی زه هایم ــر ڕەحمه ت ــه كه ی ژێ ــه  نه خۆش ــره  داك ــه ن پی ــه  الی ل

و  به گشــتی  عــه رە ب  لــه   ســه نگرانه وه   لێده تكــێ.  شــانازییه ی  ئــه و 

ــه داره ی  ــه  كێش ــه و په یوه ندیی ــخانی ئ ــه  پاش ــعودییه كان ل ــش س به تایبه تی

ــو  ــه وێ ش ــان بی ــه ر كچێكی ــه وه ی ئه گ ــه  ئ ــا ده گات ــه  ت ــوان دو نه ته وه ك نێ

ــان  ــه وه  ی ــه  ئاخــۆ ئه مــه  كچــی ئ ــكا، ك ــه وه  ب ــان ل ــكا گوم ــك ب ــه  عه رەبێ ب

ــه ره وه ی  ــی س ــی نهۆمه كان ــێ. هه ڵبژاردن ــه ی  لێده تك ــه و گیان ــه ر ئ ــا، ه ن

ئاپارمتانــه كان لــه  واڵتانــی دیكــه دا لــه  الیــه ن گه شــتیاره  فارســه كانه وه  

به شــێكی  هیــچ  لــه   زاڵــه .  به ســه ره وه   گیانــه ی  ئــه و  تارمایــی  هــه ر 
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ــه  پنتێكــی  ــاڵ ل ــادر عه بدوڵ ــه،  ق ــۆی 34 به شــه كه یدا نیی ــه  ك ــه دا  ل ڕۆمانه ك

هه ژمونــی  و  ئایه توڵــاڵكان  سیاســه تی  ســه ر  نه چێتــه وه    گفتوگۆكانــدا 

ــا و  ــه  ده ری ــه  ده ڕوانێت ــێ. ك ــدا نه وروژێن ــی هاوواڵتیان ــه ر ناخ ــه وان به س ئ

ــه  فارســی  ــیحره كه ی ل ــه وه  س ــه ر هه ڵكه وت ــی له س ــداوه ی ئیامڕات ــه و كه ن ئ

ــه ی،  ــه  مێژویی ــه و مه یل ــۆ ئ ــه وه  ب ــێ. گه ڕان ــییه وه  ده بین ــی فارس و كه نداوی

ــی  ــه ر ه ــراوه  ه ــه ر بنیادن ــی له س ــه ی ئیامڕات ــه و خاك ــه رده مانێك ئ ــه  س ك

ــتكرده .  ــگا ده س ــه و كۆمه ڵ ــه  ئ ــاره  كردویانه ت ــه  پ ــوه ، شــێخه كان ب ــه وان ب ئ

لــه  چونــه  نــاو ده ریــاوه  بــه  دوای خوشــكه كه یدا هــه ر لــه  تاســه ی چونــه وه  

ســه رچاوه ده گرێ.   نیشــتامنه وه  

) 5 (
ســڵی  ڕۆمانه كــه   ســه ره كیی  كه ســایه تی  وه ك  خــۆی  عه بدوڵــاڵ  قــادر 

ــی  ــه  واڵتان ــه  ڕوده كه ن ــه وه ، ك ــه كان نه كردۆت ــی فارس ــاندانی ناخ ــه  نیش ل

ــه ر  ــه  به س ــی ئایه توڵاڵكان ــۆ نیشــاندانی هه ژمون ــه م نیشــاندانه  ب ده ره وه . ئ
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كۆمه ڵگاكه یــان و مه یلــی ئــه و بــۆ كرانــه وه  بــه  ڕوی ئــه و دونیایــه ی ئــه وان 

لێیدابــڕاون. هــه روه ك ســڵی لــه وه  نه كردۆتــه وه،  كــه  لــه  ســه یركردنی هــه ر 

ــی  ــه ، هه واڵگری ــه و واڵت ــه  ئ ــاره  بۆت ــری پ ــه  زه ب ــه ی ب ــه و ئیامڕات ــتێك ل ش

ــی  ــه ش گوێیه ك ــه و واڵتان ــی ئ ــاق و دیواره كان ــه وه ی ت ــێ وه ك ئ ــران ببین ئێ

هه واڵگریــی ئێرانیــان پێــوه بــێ بــۆ ئــه و كه ســانه ی لــه و ته ونــه  چــراوه ی 

ــێ، وه ك  ــوالغ و هه ڵخــراو ب ــه ده ره وه   هــه ر ق ــاڵكان چونه ت ده ســتی ئایه تول

نیشــاندانی هه ژمونــی ده ســته اڵتداریه تیی ئــه و ده زگایــه  لــه  جیهانــی 

ــه ی  ــا نێگه تیڤییه ك ــی )به مان ــاندانی نه دیتكه ی ــه  پیش ــڵی ل ــه ردا. س ده وروب

نــا( هاوواڵتیانــی خــۆی نه كردۆتــه وه  كاتێــك لــه  ســنوری ئێــران ده رده چــن 

ــه   ــه رداگرتن ب ــه  به س ــێ ب ــی ب ــه ی خوشكیش ــی مه حبوب ــه ر چاوگێڕان ئه گ

ــه كان و  ــه ی دوكان ــه  پشــت جامخان ــده كان و وه ســتان ل ژوره وه ی ماكدۆناڵ

ســاماكردنی دایكیشــی بــه ده م موزیكــه وه  ....... تــد.

)6(
ــاڵ  ــادر عه بدوڵ ــه وه ، ق ــه  ورده بیت ــۆی ڕۆمانه ك ــان و پ ــی ت ــه ر پنتێك ــه  ه  ل

بــه  گیــان و بیركردنــه وه  و ناخێكــی ئێرانــی یــان فارســانه وه  وه ســتاوه  

ــه   ــك ب ــه وه ی تۆزقاڵێ ــێ ئ ــه  ب ــدا ده كا ب ــه ر هۆڵه ندی ــه  ب ــه  ب ــه و گیان و ئ

ناواخنــی ئــه و زمانــه  بیربكاتــه وه . له مــه وه  ده چینــه وه  ســه ر ئــه و بــاوه ڕە ی 

ئه مه ریكییــه كان لــه  ڕە تكردنــه وه ی تێڕوانینــی ئــه وه ی، كــه  زمــان ناســنامه  

ناداتــه  ده ق و ئــه وه  ناوه ڕۆكــه  ئــه وه ناســنامه یه ی بــۆ ده رده كا، پشــت بــه  

جیاوازیــی ژینگــه  و چوارچێــوه ی بیركردنــه وه  و پاشــخانی سیاســی و فكــر 

و الیه نــی ڕۆشــنبیری و جــۆری بیركردنــه وه ی نوســه ره كه  ده به ســتێ و 

ــه   ــه م پێی ــرتاوه . ب به س

ــان ،  ــاڵ ( ســێكوچكه كه ی ) ده ق ، زم ــادر عه بدوڵ ــه ی ) ق ــه  مه ككــه  ( ك ) ل

نــاوه ڕۆك ( بــه  ته رزێكــی دیكــه  داده نێتــه وه  و نــاوه ڕۆك ده كاتــه  ناســنامه ی 

ــه   ــن و ناوه ڕۆك ــه و ناواخ ــی ئ ــۆ گه یاندن ــك ب ــش هۆكارێ ــه  و زمانی ده قه ك

ــگای ده ره وه .  ــه  كۆمه ڵ ب

) 7 (
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ئێلــی بــەردەوام پێــی وابــوو ئەگــەر بێــت و ڕۆژێــک مناڵێکــی ببــێ، ئــەوا 

ــی  ــوو. پێ ــان نەدەب ــەاڵم قــەت دووگی ــە لوتکــە، ب بەختەوەرییەکــەی دەگات

نابــووە تەمەنــی ســی و ســێ ســاڵییەوە و لــەوە دەترســا ماوەیەکــی تــر کــە 

لــەوە بەتەمەنــرت بــوو نەتوانــێ مناڵێــک بێنێتــە دونیــا. 

ڕۆژێکــی ســاردی پاییــز، پــاش کەمێــک دەمبەدمــە لەگــەڵ یۆهانــی مێــردی، 

ڕۆیشــتە دەرەوە تــا پیاســەیەک بــکا. دەمەوئێــوارە بــوو. خــۆر خەریــک بــوو 

ئــاوا دەبــوو. بــەرەو ئاڕاســتەی دارســتان ڕێــی دەکــرد و هیــوای دەخواســت 

بەمجــۆرە ئەهــوەن بێتــەوە.

ــەو  ــەاڵم ل ــە دەرێ، ب ــتان دەهاتن ــە دارس ــر ل ــی ت ــتی، ڕێبوارەکان ــە گش ب

ــە پێشــێ و  ــەوە پــرت بچێت ــرا ل ســاتەوەختەدا کــەس بــەدی نەدەکــرا. نەیوێ

ــی  ــە دەنگ ــی ل ــتەوەی گوێ ــە پش ــاکاو ل ــە لەن ــووڕێ ک ــت وەربس دەیویس

ــو  ــە نێ ــی، ل ــەد ئەلســەعید ئەلئەرشەف ــوو. حەم ــی کەســێک ب هەنگاوەکان

ــی  ــاوی پێ ــە چ ــەر ک ــی ه ــەوت. ئێل ــەدەر ک ــدا ب ــە تاریکی ــەوە، ل دارەکان

کــەوت، هەســتێکی پێناســەنەکراو بەســەریدا زاڵ بــوو. دڵــی توندتــر لێــی 

ــووە؟ ــەر هات ــم بەس ــی چی ــەوە گوت ــەر خۆی دا. لەب

لــە ڕێگــەی گەڕانــەوەدا، نەیتوانــی هــەودای خەیاڵــی لــەم غەریبەیــە جیــا 

ــۆ  ــابوو؟ ئاخ ــەرنجی ڕاکێش ــە س ــەو ڕادەی ــاوە ب ــەم پی ــی ئ ــەوە: بۆچ بکات

ــە  ــامژە نێوخۆیی ــەو ئی ــەی ئ ــان هۆکارەک ــوو ی ــە ب ــودی پیاوەک ــەر خ لەب

بــوو کــە ســەبارەت بــەم کابــرا نامۆیــە هەیبــوو کــە کتوپــڕ لــە نەبوونــەوە 

ــوو؟ ــدای بب پەی

ماوەیەکــی زۆر لــە گــژ فکــرەوە چــوو. باشــە کــێ بــوو بــەردەوام ســەبارەت 

ــەوت، قســەی  ــەدەر دەک ــەوە ب ــە نەبوون ــە ل ــک ک ــک، نەنارساوێ ــە پیاوێ ب

بــۆ کردبــوو؟ دایەگــەورەی؟ بەڵــێ، دایەگــەورەی هەمیشــە ســەبارەت 

ــوو.  ــۆ کردب ــە خۆشەویســتییە ڕاســتەقینەکەی قســەی ب ــەک، ب ــە بێگانەی ب

بــەردەوام بــە بیــری دەهێنایــەوە، بــەر لــەوەی ئێلــی خــەوی لــێ بکــەوێ، 

ماوەیەکــی زۆر بــەر لــە ئێســتا. ئێلیــش، نــە جارێــک و نــە دوان، خەونــی 

پێــوە بینیبــوو، خەونــی بــەم ئەوینــەوە بینیبــوو. لــە خەونەکەیــا دەیبینــی 

ــە  ــەو بێگانەی ــەوە تاکــوو ئ ــاوڕی دەدای ــی و ئ ــەر دەمیەت دایەگــەورەی لەب

ــە دەر.  ــەوە دەهات ــە تاریکیی ــە ل ــێ ک ببین

دواتــر، هێزێکــی ســەیر، گەلــەک جــاران، لــە کاتــی گونجــاودا، لــە دەرەوەی 

ماڵەکــەی تــا دارســتان پەلکێشــی کردبــوو و گەلــەک جاریــش، بــە ســەریدا 

کەوتبــوو بــێ ئــەوەی کەســێک شــایەتی ئــەم دیــدارە بــێ.  

ــرد  ــەردەوام حــەزی دەک ــی ب ــا. ئێل ــەو نەدەژی ــەی ئ ــە گەڕەکەک ــەد ل حەم

لێــی بپرســێ: »ئــادەی پێــم بڵــێ، چ شــتێک هانــی داوی بێیــە ئێــرە؟ ئاخــۆ 

ــرە کــردووە؟« ــان پێشــرت زۆر جــاران ڕووت لێ ــە هەڵکــەوت هاتــووی ی ب

بەاڵم پرسیاری لێ نەکردبوو. نەزانینی وەاڵم باشرتە.

ــە  ــۆری بنەماڵ ــە دکت ــی ڕۆیشــت ســەرێک ل ــە دوودڵ ــر، ب ــگ دوات دوو مان

ــەردەم دەرگا  ــتارەکە لەب ــەوە، پەرس ــرد بگەڕێت ــازر دەک ــۆی ح ــە خ ــدا. ک ب

ــن.« ــوە دووگیان ــم. ئێ ــت پێدەڵێ ــاندی: »پیرۆزبایی حەپەس

ئەلئەشــڕەفیش شــوێنێکی  ئێســتا کــە خاوەنــی کیژۆڵەیەکــە، حەمــەد 

تایبەتــی لــە ژیانــی ویــدا هەیــە. 

ــەوە،  ــان هەڵدەدای ــی ڕابردووی ــەی الپەڕەکان ــەڵ مێردەک ــە لەگ ــەوێک ک ش

یۆهــان گوتــی: »لــەو کاتــەوەی یاســمین لەدایــک بــووە، تــۆ گــۆڕاوی، مــن 

ــە پالنــی دووهەمــەوە.« چوومەت

ئێلی گوتی: »وا نییە.«

ــە  ــەوە ک ــەو کات ــەت ل ــە، تەنان ــی: »بۆچــی، وای ــە گوت ــەی پێداگران مێردەک

ــی.« ــت دووگیان زانی

هەق بە یۆهان بوو، بەاڵم ئەو دەیتوانی چ بکا؟ 

ــێ و  ــاش ب ــەرێکی ب ــەوڵ دەدا هاوس ــت، ه ــەز و ویس ــە ح ــڕە ل ــی پ ئێل

ــە. ــتێک کەم ــی ش ــدا دەڵێ ــەڵ ئەوەش لەگ

گەلــۆ یۆهانــی خــۆش دەوێ؟ خۆشویســن، ڕەنگــە زەحمــەت بــێ وا بڵێیــن: 

یۆهــان باشــە. یۆهــان بەوەفایــە. باوکــی ماڵباتێکــە کــە تیایــدا ئێلــی دایــک 

و یاســمین کچــن. 

ئایــا لــە ژیانــی خێزانیــدا کەمایەســییەک هەیــە؟ ئــەوەی ڕاســتی بــێ، 

نەخێــر. لــەوە زیاتــر چــی گەرەکــە؟ شــتی تــر. چوونــە نــاو جیهانــی تایبەتیی 

ــێ. ــن، نازان ــێ، خــودای م ــەوە؟ نازان بێگانەیەک
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ــەاڵم  ــێ، ب ــێ بێن ــە وازی ل ــەوە باشــرت وای ــەوە دەکات ــر ل ــا جــارێ، بی جــار ن

ــە  ــەودا نەبۆت ــی ئ ــی خێزان ــەردەم ژیان ــە ب ــڕەفی ل ــۆ ئەلئەش ــی؟ خ بۆچ

ــپ.  کۆس

ــی، هــەر ســات  ــک وای ئێل ــۆ وەک مەلێ ــوت: »ت ــی گ ــک پێ ــەد ڕۆژێ حەم

و ناســاتێ دەتوانــی بفــڕی، بــەاڵم مــن هەمیشــە لــەو ســاتەوەختەدا 

چاوەڕێــت دەکــەم کــە دەنیشــییەوە.«

ســەرەتاکان، ئێلــی دەترســا، لەبــەر مــاڵ و حاڵــی ســامی ڕێ نیشــتبوو، بــەاڵم 

زەمــەن لەگــەڵ خۆیــدا هیــوای هێنــا و تینــی بــە ژیانــی ئــەو بەخشــی.

یۆهــان لــە باژێروانــی کار دەکا و بــە یارمەتیدانــی پەنابەرانەوە ســەرقاڵە. لە 

ماڵــەوە بــەردەوام باســی ئــەو کەســانە دەکا کــە تــازە هاتــوون و بەمجــۆرە 

ئۆگــری لــە ئێلیــدا بــۆ ئــەم خەڵکانــە چــێ کــردووە. 

ئێلــی، ئێســتا ســەرجەم هــەواڵ و ڕووداوی پەیوەندیــدار بــەوان دەشــۆپێنێ. 

پەیتــا پەیتــاش لەمبــارەوە پرســیاران دەکا. 

ڕۆژێــک بــە یۆهانــی گــوت ئــەم شــەپۆلی پەنابەرانــەش لــە کەســانی 

پوختــە و بەتوانــا پێــک دێ، وەکــوو ئــەو شۆڕشــگێڕانە کــە هەندێکیــان بــە 

درێژایــی چەندیــن ســاڵ لــە ســەر چیــاکان یاخــود لــە نێــو دارســتانەکاندا دژ 

بــە دیکتاتــۆڕە دەســەاڵتدارەکان خەباتیــان کــردووە. »بــەاڵم لــەوە تێناگــەم، 

شۆڕشــگێڕێک کــە ئــەو هەمــوو ســاڵە لــە چیــاکان ژیــاوە، چلــۆن دەتوانــێ 

بــە ژیــان لــە نێــو ئاپارمتانێکــدا ڕابــێ؟«

یۆهــان گوتــی: »ســەختە، بــەاڵم خۆشــت دەزانــی، هەندێــک کــەس خێــرا 

بــە ئێــرە ڕادێــن. زوو فێــری زمــان دەبــن و بــە گشــتی ســەرقاڵی خوێنــدن 
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ــوە  ــەی نوێ ــە بیرۆک ــۆوە، ب ــار ب ــان لەب ــی واڵتەکەی ــە بارودۆخ ــن و ک دەب

ــەوە. دەگەڕێن

-ئەوان دەڕۆنەوە؟

-بە دڵنیاییەوە، کەسێکی ئاوا نایەوێ هەتا هەتایە لێرە بژی.

ــە بچێتــەوە واڵتــی  ــەو کەســە ئاســان نیی ــۆ ئ ــە کــردەوە، ب -باشــە، بــەاڵم ب

خــۆی. چونکــە لــە واڵتــی میوانــدا کۆمەڵێــک پەیوەندیــی نوێــی دروســت 

ــە چاوترووکانێکــدا… ــێ ل ــێ ناتوان کــردوون. هەرچــی ب

ــەو  ــری ئ ــدە ئۆگ ــڕ هێن ــە کتوپ ــە سەرســووڕمانەوە پرســی: »چۆن ــان ب یۆه

ــووی؟« ــە ب کاروباران

ئێلــی بــۆ ســاتێک نەیزانــی چ وەاڵمێکــی بداتــەوە: »ئێســتا بــە هەڵکــەوت 

ڕۆمانێکــی پەیوەندیــدار بــە ســەربوردەی شۆڕشــگێڕێک دەخوێنمــەوە کــە 

ناچــار دەبــێ بــە پەلەپــەل لــە نیشــتیامنەکەی هەڵبــێ و پــاش ســەفەرێکی 

دوور و درێــژ، لــە ئاڵامنیــا، خــۆی لــە نێــو ئاپارمتانێکــدا دەدۆزێتــەوە.

-ئەها، سەرنجڕاکێشە، ئینجا چ دەکا؟

-نازانــم. هێشــتا کتێبەکــەم تــەواو نەکــردووە، بــەاڵم پێموایــە ئــەم ڕاهاتنــە 

زۆر ئەســتەم دەبــێ. بیــر لــەوە بکــەوە یەکێــک لــەو شۆڕشــگێڕە بیانییانــە 

ــق  ــەوەش ئاش ــە ل ــێ و جگ ــەر دەربێن ــە س ــەی ئێم ــە گەڕەکەک ــاکاو ل لەن

ــە و… ــردی هەی ــە مێ ــک ک ــش ئاشــقی ژنێ ــێ، ئەوی دەب

ــدا  ــو کتێبەکەت ــە نێ ــە ڕاســتی ل ــان ب ــە هەڵدەبەســتی ی ــەم چیرۆکان ــۆ ئ -ت

هــەن؟

-نا، مەبەستم ئەوەیە بەڵێ، ژنەکە، بەاڵم… هەڵبەت هی کتێبەکەن.«

هەرچەنــد ئەلئەشــڕەفی بــۆ هەمیشــە لــە پەراوێــزی بنەماڵــەی ئێلیــدا 

دەمێنێتــەوە، بــەاڵم لەگــەڵ ئەوەشــدا ئێلــی دەترســێ، زۆر لــەوە دەترســێ 

مێردەکــەی  ژیانــی  و  بــێ  نەخــوازراو  هەڵەیەکــی  چەنــد  تووشــی 

هەڵبوەشــێنێتەوە. 

ــەک  ــدەدا و وادەی ــۆ لێ ــی ب ــەم زەنگ ــاکا. ئ ــۆ ن ــی ب ــڕەفی تەلەفۆن ئەلئەش

دیــاری دەکا. جــاری وایــە بــۆ مــاوەی مانگێــک خــۆی لــێ دەبوێــرێ. بــەاڵم 

ئەوەنــدەی بــۆی بکــرێ هەمــوو ڕۆژێ تەلەفۆنــی بــۆ دەکا و تەنانــەت 
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ــۆ  ــەس ب ــا، ب ــی ب ــە خێرای ــەوێ، ب ــی دەک ــاوی پێ ــەک چ ــوو ئێوارەی هەم

ئــەوەی لەگەڵــی بــێ، بــۆ ئــەوەی خــۆ بهاوێتــە نێــو هەمبێــزی و جارێکــی 

ــە خــۆش دەوێ.« ــا هەتای ــۆ هەت ــۆم ب ــێ: »ت ــە دەڵ ــێ ک ــێ ب ــی ل ــر گوێ ت

ڕۆژی وا هەڵدەکــەوێ، خولیــای بینیــن ســەرکوت دەکا، بــەاڵم ناتوانــێ 

ــار  ــە دی ــدا ب ــو خەونەکانی ــە نێ ــەدا حەمــەد ل ــەو کاتان ــکا. ل ــار ب خــۆی قوت

دەکــەوێ و ئێلــی ســەر لــە ســەر شــانی دادەنــێ و بــە بێدەنگــی فرمێســک 

ــێ.  هەڵدەوەرێن

حەمەد دەستی دەگرێ و لەگەڵ خۆیدا دەیبا.

بۆ کوێ؟

تەنانەت لە نێو خەونەکانیشیدا، بەرسڤێکی دەست ناکەوێ. 

ــک  ــان پێ ــن چاوی ــی هێم ــە گوندێک ــار، ل ــەراغ ڕووب ــی ق ــە قاوەخانەیەک ل

ــەوێ. دەک

کــە  دەبینــێ  ڕادەگــرێ،  قاوەخانەکــە  لەبــەردەم  ئۆتۆمبێلەکــەی  کــە 

ــە یــەک شــوێن، مێزێکــی تەنیشــت  حەمــەد چاوەڕوانــە، وەک هەمیشــە ل

پەنجەرەکــە. 

پەنجەرەکــە دەڕوانێتــە ئــەو ڕووبــارەی مەلــە دەریاییــەکان بەســەریدا 

ــن.  ــەڕ دەب ــدا تێپ ــە نێوی ــتییەکان ب ــڕن و کەش دەف

هەمــوو چاوپێکەوتنەکانیــش کورتخایــەن و ســەرپێین، تەنیــا یــەک دەبینــن 

ــە  ــی چیرۆک ــە نهێنی ــدارە کورتان ــەم دی ــە ئ ــێ، ڕەنگ ــێ چووزان ــەس. ک و ب

ــێ.  ــان ب پەرییەکەی

ــی  ــم؟ بۆچ ــۆخ ب ــی ش ــۆ بڵێ ــۆی دەکا. ت ــەیری خ ــدا س ــە نەینۆک ــی ل ئێل

حەمــەد منــی خــۆش گەرەکــە؟

ئەگــەر حەمــەد بەرگــەی ژیانــی مەنفــا دەگــرێ، ڕەنگــە تەنیــا لەبــەر ئــەم 

خۆشەویســتییەی بــۆ ژنێکــی وەک ئێلــی بــێ. 

ــە؟  ــووە. ئاخــۆ یۆهان ــە هەڵیگرت ــە ک ــە کێی ــەو مناڵ ــی ئ ــێ باوک ــی نازان ئێل

ئەلئەشــڕەفییە؟

تــۆ بڵێــی پــاش چەندیــن و چەندیــن ســاڵ جووتبــوون لەگــەڵ مێردێــک بــێ 

ئــەوەی بتوانــی مناڵێکــت لێــی هەبــێ، ئەوەنــدە بــەس بــێ، تەنیــا جارێــک، 

ئەویــش کــورت و خێــرا لەگــەڵ پیاوێکــی تــر جــووت بــی و دەســبەجێ لێــی 

ــان بی؟ دووگی

لــە قوواڵیــی دڵیــدا، بــە وەاڵمــی پرســیارەکە دەزانــێ، بــەاڵم ئەشــێ 

ــە  فەرامۆشــی بــکا، وەک کۆنــە ســندووقێکی داخــراو بــە قفڵــی پۆاڵییــن ل

نێــو تاریکایــی ئەنگوســتەچاوی ژێرزەمینێکــدا. 

ــەورە و  ــە دایەگ ــوو ب ــە ب ــر، ک ــر، زۆر دوات ــە دوات ــێ، ڕەنگ ــێ چ دەزان ک

یاســمین بــوو بــە دایکێکــی گەنــج، ڕاســتییەکانی ال بدرکێنــێ. 

ئــەو هەرگیــز بــە خەیاڵیشــیدا نەدەهــات ڕۆژێــک لــە ڕۆژان پیاوێکــی تــر 

پــێ بنێتــە نێــو ژیانییــەوە. بۆچــی ژیانــی ئاســایی و مەنگــی ئێلــی دەشــێ 

بــۆ شــتێکی وا نائاســایی بگۆڕدرێــت؟

بــەردەوام لــە خــۆی دەپرســی ڕەوتــی ژیانــی ئێمــە پەیوەندیــی بــە کــێ و 

بــە چ شــتێکەوە هەیــە؟ ئاخــۆ ئەمجــۆرە شــتانە بەهەڵکــەوت ڕوو دەدەن؟ 

ئــەم ملمالنێیــە هەڵکــەوت نەبــوو، هــی تریــش ڕوویــان دابــوو، بــەاڵم ئێلــی 

هەرگیــز جارێکــی تــر ماڵەکــەی جــێ نەهێشــت. 

ئاخــۆ تەنیــا هەقایەتێکــە دایەگــەورەی گێڕاویەتیــەوە کــە چاوگــەی گەلــەک 

ــە ژیانــی ئێلیــدا؟ بــەاڵم ئەگــەر وابــێ، چۆنــە  خــۆف و خۆشــی ئەوتۆیــە ل

خــودی دایەگــەورە ئاشــقی پیاوێکــی تــر بــووە؟ ئــەم خۆشەویســتییە چــۆن 

چەکــەرەی کردبــوو؟ پاشــان چ قەومابــوو و چیرۆکەکــە چلــۆن کۆتایــی 

هاتبــوو؟ ئێلــی نازانــێ. بــۆ ئــەو ئەمانــە ڕازێکــی ســەر بــە مــۆرن.

دایەگــەورەی دەمێکــی درێــژە مــردووە، بــەاڵم لــە یادەوەرییەکانــی ئێلیــدا 

هــەروا خۆشەویســتی خــۆی پاراســتووە. ئێلیــش دوورتــر ڕۆیشــتووە. ئێســتا 

یاســمینێکی بچــووک هەیــە.

ــوان  ــەر پەژی ــان یەکس ــڕەفی دا، پاش ــانی ئەلئەش ــمینی نیش ــک، یاس ڕۆژێ

ــا.  ــوو وام کردب ــە، نەدەب ــێکی گەوجانەی ــەوە: ئیش بووی

یاســمین ئــەوکات شــەش مانگــی تەمــەن بــوو و ئێلــی بــە جۆرێــک وادەی 

چاوپێکەوتنەکــەی دیــاری کردبــوو کــە هەمــوو شــتێک تــا دوا ڕادە ئاســایی 

بنوێنــێ: دیدارێکــی کــورت لــە دەرەوەی گــەڕەک. حەمــەدی ئــاگادار 

ــکەی  ــە کالیس ــی ب ــێ. پاڵ ــدا دێن ــەڵ خۆی ــمینیش لەگ ــە یاس ــۆوە ک نەکردب
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مناڵەکەیــەوە دەنــا و ســەیری دەوروبــەری دەکــرد بــۆ ئــەوەی بزانــێ لــەم 

ســاتەوەختەدا دایکانــی تریــش لەگــەڵ مناڵەکانیــان هاتــوون بــۆ گــەڕان یان 

نــا. یاســمینی هەندێــک بــەرز کــردەوە تاکــوو مراوییەکانــی نێــو کارێزەکــەی 

پــێ نیشــان بــدا: »ســەیر کــە، یاســمین، مراوییــەکان بــەرەو الی ئێمــە دێــن. 

ئــۆ! لــە بیــرم چــوو هەندێــک ورکەنــان لەگــەڵ خــۆم بێنــم.«

ــدا ڕۆیشــتە  ــو دۆڵێکــی بچووک ــە نێ ــد و ڕاســتەوخۆ ب ــەی تێپەڕان کەنداڵەک

ــدە دارســتان.  پێــش کــە دەیگەیان

پیرەژنێک لە پشتەوەی هاواری کرد: »بیبینەوە!«

سەگێک بە غار بەالیدا تێپەڕی. پیرەژنەکە گوتی:

»ئێوارە باش، کچۆڵەکە سەرمای نییە؟

-نا، باش دامپۆشیوە. خێرا دەگەڕێینەوە ماڵێ.«

ســەگەکە وەڕی، پیاوێکــی بەســااڵچوو بــە خــۆی و بــە گۆچانەکەیــەوە 

لەســەر ڕێگەیەکــی هاتوچــۆ بــەدەر کــەوت، بــۆ ســاتێک ئــاوڕی دایــەوە و 

ــەوە.  ــس وە ڕێ کەوت هەمدی

دیســان گومــان و دڕدۆنگــی. چۆلەکەیــەک بــە جریوەجریــو لــە دارێکــەوە 

ــوادارم  ــوت هی ــۆی گ ــە خ ــە، ب ــوت دوودڵ ــڕی. دەتگ ــر ف ــی ت ــۆ دارێک ب

ــە،  ــر، بەختەوەران ــی. نەخێ ــۆی دەڕوان ــواردەوری خ ــە چ ــە. ل ــەد نەی حەم

حەمــەد نایــە. دەگەڕێمــەوە. پاڵــی بــە گالیســکەکەوە نــا و گەڕایــەوە. 

ــی: ــەوە و گوت ــین بووی ــی ش ــەر دەم ــەد لەب ــاکاو، حەم لەن

-هەلەو.

-هەلەو.

-سەیرە! ئەمڕۆ تەنیا نی.

-نەخێر، بیرم لەوە کردەوە...

حەمەد بە شەوقەوە گوتی: »بێ وێنەیە.«

ــی  ــە دەنگێک ــێ. ب ــمین ببین ــوو یاس ــەوە تاک ــکەکەدا چەمای ــەر کالیس بەس

ســەیر کــە دیــار بــوو کەوتۆتــە ژێــر کاریگەرییــەوە، گوتــی: »چەنــد 

خشــپیالنەی، پێــت خۆشــە چەچەکــەت مــاچ بکــەم؟«

یاســمین دەســبەجێ لــە پڕمــەی گریانــی دا. حەمــەد گوتــی: »نــا، بــە 

قوربانیشــی بــم، مەگــری، ئــازارت پــێ ناگەیەنــم.«

ســەگەکە بــە غــاردان گەڕایــەوە، بــە چــواردەوری حەمــەددا ســووڕایەوە و 

ســەری بــۆ نێــو کالیســکەکە درێــژ کــرد. مناڵەکــە پــرت گریــا.

خــاوەن ســەگەکە دەنگــی بــەرز کــردەوە: »ســەرمایەتی… کچەکەتــان 

ســەرمایەتی خاتــوون.«

هەڵیدایــە:  خــۆی  نــۆرەی  بــە  دەســتەکەش  بــە  گۆچــان  پیرەپیــاوە 

»دەترســێ… مناڵەکــە دەترســێ. ئێســتا بــە چــاوی خــۆم بینیــم، کــە ئــەو 

بەڕێــزە بەســەر کالیســکەکەدا نووشــتایەوە، دەســتی بــە گریــان و قیــژە قیــژ 

ــرد.  ک

بــە  نــان  پــاڵ  بــەدەم  ئێلــی وای گــوت و  ماڵــێ.  بــۆ  -دەگەڕێمــەوە 

گــرت. گەڕانــەوەی  ڕێگــەی  ملــی  کالیســکەکەوە 

ــی  ــەاڵم ئێل ــوو. ب ــە یاســمین قســەیان نەکردب ــز ســەبارەت ب ــەوان هەرگی ئ

پێــی وایــە کــە حەمــەد دەزانــێ. هەســت دەکا حەمــەد بــە شــێوەیەک لــە 

ــۆ  ــەی ب ــەو و سەرئێش ــووەیی ئ ــەی ئاس ــە مای ــەوڵ دەدا ببێت ــێوەکان ه ش

دروســت نــەکا. حەمــەد، ئەگــەر ئــەم بیــەوێ، تەنانــەت ئامادەیــە پاشــگەز 

ــێ و  ــتەجێ ب ــر نیش ــوێنێکی ت ــە ش ــێ و ل ــێ بهێل ــار ج ــازرە ش ــەوە، ح بێت

ــەوە.  ــی نەکەوێت ــە ئێل ــز چــاوی ب ــر هەرگی جارێکــی ت

حەمەد دەیەوێ پابەندی بەڵێنەکانی بێ، لێ ئێلی نازانێ چی گەرەکە. 

یۆهــان تێگەیشــت ئێلــی لــە دۆخــی ئاســایی جارانــدا نییــە، بــەاڵم نەیتوانــی 

پــەی بــەوە ببــا چییەتــی. 

هــەزاران خەیاڵــی ئاڵــۆز ختووکــەی مێشــکیان دا؛ جــاران ئێلــی قــەت 

حــەزی نەدەکــرد تەنیــا بــێ، بــەاڵم ئێســتا زۆربــەی هــەرە زۆری کاتــەکان، 

ــە ماڵــێ دەمێنێتــەوە. پێشــرت جگــەرەی نەدەکێشــا، وەڵــێ  ــا ل تــەک و تەنی

ئێســتێ کــە ســەیری جانتاکــەی دەکا، دەبینــێ پاکەتــە جگەرەیەکــی تێدایــە. 

ــڕن،  ــت دەک ــەوە ش ــە پێک ــە ک ــی هەنووک ــواردەوە، کەچ ــی نەدەخ ئەڵکۆڵ

دەبینــێ کــە ئێلــی بــەرەو ڕەفــەی خواردنــەوەکان دەچــێ و یەکســەر 

ــەڕێ. ــدا دەگ ــوورە تایبەتییەکەی ــەرابە س ــەدووی ش ب

بــە گشــتی، گوێــی لــەو هەقایەتانــە دەبــێ کــە ئێلــی بــۆ یاســمینیان 
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ــتەی  ــەکان سەرگورش ــەوە. هەقایەت ــەو بیبات ــەوەی خ ــەر ل ــەوە ب دەگێڕێت

ــوڕ  ــازادەیەکی ک ــی ش ــتاندا تووش ــو دارس ــە نێ ــە ل ــن ک ــازادەیەکی کچ ش

دەبــێ. شــازادە کوڕەکــە ئاشــقی کچەیــە، بــەاڵم ناتوانــێ پێــی بڵــێ، چونکــە 

ئــەو بــە زمانــی شــازادەی کــچ قســە نــاکا. خەڵکــی شــوێنێکی دوورە. 

بێگانەیــە. یۆهــان نازانــێ ئــەم بەســەرهاتە چــۆن کۆتایــی دێ. چیرۆکەکــە 

ــڕوا  ــان ب ــن؟ یۆه ــی و ئاوازچڕی ــڕێ. ئێل ــاواز دەچ ــی ئ ــان، ئێل ــە. پاش کورت

ــە دەنگێکــی هێنــدە  ــاکا، الی الییەکــی نائاســایی کــە ب ــە گوێچکەکانــی ن ب

ــدک.   ــە ڕۆن ــڕ دەکا ل ــی پ ــڕێ، چاوەکان ــار دەیچ غەمب

یۆهــان نازانــێ، تێنــاگا. ئاخــۆ مناڵێــک، ســکپڕبوونێک، زانێــک دەتوانــێ تــا 

ئــەو ڕادەیــە ژنێــک بگــۆڕێ؟

ئێلــی پــاش دیدارێکــی تــر لەگــەڵ حەمــەد، ئێوارەدرەنــگان ڕۆیشــت 

یاســمینی لــە باغچــەی منــااڵن هێنایــەوە. شــەو داهاتبــوو کــە گەیشــتەوە 

ــێ.  ماڵ

بــۆ جارێکــی تریــش هەســتی کــرد تاوانبــارە: »مببــوورە ئازیزەکــەم، دایکــت 

ئەقڵــی لەدەســت داوە. پەژیوانــم. هــەر لێــم تــووڕەی؟ نــا؟ پــێ دەکەنــی؟ 

باشــە. وەرە! چەچەکانتــم پــێ بــدە، فێــری دارەدارەت دەکــەم، ئــەو القــەت 

ــێ  ــا القەکــەی تــرت. دەبــێ قاچەکانــت پتــەو بــن. ک ــەوە، ئەوج هەڵێن

چووزانــێ، ڕەنگــە ببیتــە ژنێکــی خەیاڵپــەروەر و بتــەوێ لــە نێــو دارســتاندا 

لەگــەڵ بێگانەیــەک پیاســە بکــەی. ئێســتاش ئــەو بۆنــەت بــۆ دێ؟ دەبینــی 

چ بۆنێکــی خۆشــە؟ دایکــت کەمێــک سەرخۆشــە، سەرکزیشــە.«

ئێلــی لــە ســەر عەرزەکــە ڕاکشــا؛ یاســمین بــە زگــە خشــگە بــەرەو الی هــات 

و ســەری خســتە ســەر قۆڵــی ئێلــی.

کــە یۆهــان هاتــەوە ماڵــێ، بینــی دایــک و کــچ لــە ســەر عەرزەکــە خەویــان 

لێکەوتووە. 

»بۆچی لێرە خەوتووی؟

-حــەی، دەمویســت فێــری دارە دارەی بکــەم، بــەاڵم شــەکەت بــووم، لەســەر 

عەرزەکــە ڕاکشــام و خــەوم لێکــەوت.

-خواردووتۆتەوە؟ بۆنی شەرابت لێ دێ. 

قادر عەبدوڵاڵ
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-نــا، بــەاڵم بــەر لــەوەی بــە دووی یاســمیندا بچــم، لەگــەڵ ژنــە ئاواڵێکــی 

ــەک و پەرداخێکــامن خــواردەوە. ــە قاوەخانەی هــاوکارم چووین

-لەگەڵ هاوکارێک؟ کام هاوکار؟

-نایناســی، تــازە بۆتــە هــاوکارم. چیرۆکێکــی دوور و درێــژە، ڕۆژێــک 

دەگێڕمــەوە.« بــۆ  هەموویــت 

یۆهان بێدەنگ بوو، بەاڵم پێی وابوو ئێلی شتێکی لێ دەشارێتەوە. 

ــرد، فیلمێکــی  ــان دەک ــدا ســەیری تەلەڤزیۆنی ــە کاتێک شــەممە شــەوێک، ل

کــۆن ســەبارەت بــە کووبــا لــە شاشــەکەوە نیشــان درا. ڕێپۆرتاژێکــی 

ــە چیاکانــەوە دێنــە خــوار بــۆ  ڕەش و ســپی لەمــەڕ ئــەو جەنگاوەرانــەی ل

ئــەوەی شــارێک بخەنــە ژێــر کۆنتڕۆڵــی خۆیانــەوە. لەپــڕا، یۆهــان پرســی: 

ــە؟«  ــۆ چۆن ــگێڕەکەی ت »شۆڕش

ئێلی ڕاچڵەکی: »باسی چ دەکەی؟

ــەوە، بەســەرهاتی شۆڕشــگێڕەکە  ــەی ئێســتا دەیخوێنیی ــەو ڕۆمان -باســی ئ

ــە. و ژنەک

-ئەها! مەبەستت لەو ڕۆمانەیە. تەواوم نەکرد.

-بۆچی؟ هەست دەکەم سەرنجڕاکێشە. کتێبەکەت پێیە؟

-نا، بردمەوە. یانی دامەوە بەو هاوڕێیەی کە لێم وەرگرتبوو.«

بــێ بــاوەڕی لــە چاوەکانــی یۆهانــدا شــەپۆلیان دەدا. ئەگــەر ئێســتا 

ــاوی  ــتبای ن ــا یاخــود ویس ــێ کردب ــە ل ــیاری ســەردێڕی کتێبەک ــان پرس یۆه

نووســەرەکەی بزانــێ، چ وەاڵمێکــی دابــاوە؟ چــی بکردایــە ئەگــەر یۆهــان 

ــێ چ ڕوو دەدا!« ــم بڵ ــوا پێ ــو خ ــی، ت ــای: »ئێل ــە و گوتب ــوڕە بوای ت

ترس، سەراپای گیانی داگرت. بۆ ساتێک، هەستی بە شڵەژان کرد. 

ــک درۆم  ــارەوە کەمێ ــن لەمب ــان، م ــم یۆه ــت دەڵێ ــی: »پێ ــە گوت دڕدۆنگان

ــردووی. ــەڵ ک لەگ

-درۆت لەگەڵ کردووم، چۆن؟

ــەوەی  ــە. ئ ــۆڕێ نیی ــە گ ــک ل ــان چیرۆکێ ــک ی ــە ڕۆمانێ ــتم ئەوەی -مەبەس

هەیــە بەســەرهاتێکی ڕاســتەقینەیە. شۆڕشــگێڕەکە هەیــە، ژنەکــەش هــەروا. 

-باسی چ دەکەی، مەبەستت چییە کە دەڵێی… ژنەکەش هەیە؟

-باســی ئــەو ژنــەی هــاوکارم دەکــەم، ئــەوەی ئــەو ڕۆژە پێکــەوە چوویــن 

قــاوە بخۆینــەوە.

-دەی باشە، لەبەر چ هۆکارێک درۆت لەگەڵ کردووم؟

-هۆکارەکەی ئاسانە، نەمدەویست خیانەت لە نهێنییەکەی بکەم.«

ئەوسا، یۆهان بە سەرسووڕمانەوە پرسی: »دەی باشە بۆ دەگری؟

-ئەوە من نیم دەگریم، هاوڕێ ژنەکەمە دەگری.«

ئێلی هەستایە سەر پێ و یۆهانیش تێڕاماوانە، بۆ دواوە کشاوە.

بێدەنگییەکــی قــووڵ باڵــی بەســەردا کێشــان. کەمێــک دواتــر، یۆهــان گازی 

کــرد: »ئێلــی؟ چیــت لێهــات؟«

ــە  ــی ل ــە. ئێل ــە کوێی ــێ ل ــەوەی بزان ــۆ ئ ــتا ب ــەی هەس ــەر جێگەک ــە س ل

مەتبــەخ بــوو. 

ــا لێــرەی؟ چیــت بەســەر هاتــووە، بۆچــی قســە ناکــەی؟  ــە تەنی »بۆچــی ب

ئەمــە ناتوانــێ هەتــا هەتایــە بــەردەوام بــێ. ئێلــی، ڕاســتیم پــێ بڵــێ، ئاخــۆ 

بــە ڕاســتی ئەمانــە پەیوەندییــان بــە هاوکارەکەتــەوە هەیــە؟ بەســەرهاتێکی 

هێنــدە دڵتەزێنــی هەیــە؟«

ــی  ــەوە؟ پێ ــی بکردایەت ــۆ ش ــی ب ــەوە؟ چۆن ــڤێکی بدات ــی چ بەرس دەیتوان

گوتبــا لــە نێــو دوودڵــی و گومانــدا دەژی و ئاشــقی بێگانەیــەک بــووە. کــە 

ــە  ــێ، ک ــەڕ دەب ــتییەک تێپ ــەردەوام کەش ــدا ب ــای خەیاڵەکانی ــو دەری ــە نێ ل

دەشــێ ڕۆژێــک جانتاکــەی بپێچێتــەوە، دەســتی یاســمین بگــرێ و لــە مــاڵ 

ــا، مەحاڵــە زمانــی وا بگــەڕێ.  بــڕوا؟ ن

ئێلــی هەرگیــز هێنــدە هەســتی بــە بــێ بەختــی نەکردبــوو. هێنــدە خــۆی 

ــەو  ــە ســەر ئ ــەر چــاو. یۆهــان هەمیشــە چــاوی ل ــووە ب ــەت نەهاتب نەگب

ــاری لەگــەڵ دەکــرد،  بــوو، یۆهــان قــەت لێــی تــووڕە نەببــوو و ئێلیــش، ی

کارێــک کــە دڵــی یۆهــان دەشــکێنێ، وای لێــدەکا شــەوانێکی زۆر بــە گریــان 

تێپەڕێنــێ. 

ئێلی سەری لە سەر شانی دانا و مەنگ و ئارام گریا.

ئیــرت  دەتگــوت  بــوو،  زاڵ  ژوورەکــەدا  بەســەر  بێدەنگــی  قەدەرێــک 

ــە ســەر زمــان. کەمێــک  ــەت وشــەیەک بێنن ــان زات ناکــەن تەنان هیچکامی
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هەیــە!  بیرۆکەیەکــم  »ئێلــی،  دا:  بێدەنگــی  بــە  دڕی  یۆهــان  دواتــر، 

ــەردامنان  ــاوەدا س ــەو پی ــەڵ ئ ــت و لەگ ــە بێ ــت بک ــەت بانگهێش هاوکارەک

ــکا.« ب

ئێلــی چاوەڕوانــی هەمــوو شــتێک بــوو، ئــەو قســەیە نەبــێ. ســەری بــەرز 

کــردەوە. 

یۆهــان گوتــی: »بۆچــی ئــاوا ســەیرم دەکــەی؟ پێــت وایــە بیرۆکەیەکــی بــاش 

نییــە؟ مــن بــە ڕاســتمە، بگــرە پێــم وایــە ئەوپــەڕی چاکــەم نوانــدووە.

-ئەوە شێت بووی یۆهان؟

-نەخێــر، بۆچــی دەبــێ شــێت بــم؟ ئایــا ســەرنجڕاکێش نییــە پێشــوازی لــە 

شۆڕشــگێڕێک بکــەی؟ داوا لــە هاوکارەکــەت بکــە، بەمــە دڵخــۆش دەبــێ.

-یۆهــان، بــاش دەزانــی دەڵێــی چــی؟ مــن ســەرم بــە کاروبــاری واوە 

ناهێشــێنم. لــەوەش پەژیــوان بوومەتــەوە کــە لەمبــارەوە قســەم بــۆ 

کــردووی.

-نهێنــی هاوڕێکــەت بــۆ مــن ســەرنجڕاکێش نییــە، حــەز دەکــەم چــاوم بــەم 

شۆڕشــگێڕە بکــەوێ.«

ئێلــی هەســتی کــرد کەوتۆتــە تەڵــەوە، چیــرت نەیدەتوانــی ڕەوتــی گفتوگۆکــە 

بشــۆپێنێ. بــە خــۆی گــوت ئەگــەر بــەردەوام بــێ، دەبــێ ڕاســتییەکانی پــێ 

ــم، ئەمــەش  ــە هەمــوو شــتێک بڕووخێن ــە دێ ک ــەو واتای ــم، ئەمــەش ب بڵێ

یانــی کۆتایــی.

نا، دەبێ فزەی لێوە نەیەت. پێویستی بە تێپەڕبوونی کات هەبوو. 

بــە دوودڵییــەوە گوتــی: »گــوێ بگــرە یۆهــان، هاوکارێــک لــە گــۆڕێ نییــە، 

کێشــەکەم هۆکارێکــی دیکــەی هەیــە. نازانــم چیــم بەســەر هاتــووە. 

جارجــارە هەســت بــە بــێ بەختییەکــی وەهــا دەکــەم کــە حــەز ناکــەم بــۆ 

ســاتێکیش بژیــم. دەزانــم ئــازارت دەدەم، بــەاڵم هەمــوو شــتێک وەک خــۆی 

لــێ دێتــەوە. مببــوورە یۆهــان، مببــوورە.«

یۆهان دەستی درێژ کرد و بە ئاستەم قۆڵی گرت. 

ئێلی ڕوو لە هەر کوێ دەکا، بێ ئاکامە. ڕۆشناییەک بەدی ناکا. 

ــرس و  ــو ت ــە نێ ــەو شــێوەیە ل ــە ب ــە هەڵەی ــی وای تاســەی حەمــەد دەکا. پێ

دڵەڕاوكێــدا بــژی، لــە کاتێکــدا حەمــەد هیــچ شــتێک بــۆ ئــەو نــاکا. ڕاســتە 

ــەاڵم  ــادوێ، ب ــە کێشــەکانی ن ــز ســەبارەت ب ــەد هەرگی ــن حەم ــە ک ــەو ل ئ

بۆچــی حەمــەد خــۆ لــە هیــچ شــتێک هەڵناقوورتێنــێ؟ بۆچــی هیــچ 

ــدا؟  ــی ب ــەوەی یارمەت ــۆ ئ ــادا ب ــەک ن تەقەاڵی

گەلۆ ئەویش دەترسێ؟ 

ئەویش وەک ئەم هەست بە داماوی دەکا؟

بــەاڵم حەمــەد دەیتوانــی چ شــتێکی بــۆ بــکا، ئەگــەر ئــەو هــەر بیــەوێ خــۆ 

لــە شــتێک ببوێــرێ؟ 

ــەم لەیســتۆکە  ــێ ئ ــە دەب ــێ ک ــدە دەزان ــا ئەوەن ــێ، تەنی ــچ نازان ــی هی ئێل

ــەی و  ــو قەرەوێڵەک ــە نێ ــان ل ــێ یۆه ــەی دەب ــا ک ــەوە. هەت ــە ببڕێت بچووک

ــن؟ ــدا ب ــو یادەکانی ــە نێ ــەد ل حەم

دەبێ کۆتایی پێ بێنێ. 

ــی  ــەوە، ئێل ــک دەبێت ــر نزی ــی یاســمین زیات ــا ســاڵڤەگەڕی لەدایکبوون هەت

پــرت بــێ ئۆقــرە دەبــێ.

ڕێــک لــەو ســەروبەندەدا کــە حــەز دەکا بــەردەوام تەنیــا بــێ، بــۆی 

ــت و  ــەورە دێ ــد ڕۆژی دی، دایەگ ــە. چەن ــە مەحاڵ ــە ئەم ــەوێ ک دەردەک

ــە،  ــە لەم ــکا، جگ ــمین ب ــە یاس ــکەش ب ــەک پێش ــێ چ دیاریی ــەوێ بزان دەی

دەڵێــی دایەگــەورە ناڕازییــە کــە ئێلــی ئاهەنگێکــی گەورەتــر بــەم بۆنــەوە 

ــک ناخــا.         ڕێ

دایەگــەورە جارێکــی تــر کــە ئێلــی هێشــتا نەگەڕاوەتــەوە ماڵــێ، تەلەفــۆن 

ــوە  ــت لــە ژیانــی ئێ ــەوێ دەس دەکا و لەگــەڵ یۆهــان قســە دەکا: »نام

ــان باشــە؟« ــی؟ وەزعت ــی چییەت ــەاڵم ئێل ــان، ب ــدەم یۆه وەرب

ــە گــوڵ و  ــەی یۆهــان ب ــەو ماڵ ــو ئ ــە نێ ــاڵ و داڵغەڕۆیشــتوو ل ئێلیــش بەت

ــەوە.  ــزدان ڕازاندوویەتیی پ

ڕۆژی لەدایکبوونــی یاســمینە و، بــەرە بــەری ئێوارەیــە، دواجــار ئێلــی بڕیــار 

دەدا لەگــەڵ یاســمین بچێتــە دەرێ. تەلەفۆنەکــە هەڵدەگــرێ و زەنــگ بــۆ 

حەمــەد لــێ دەدا.

»ساڵو، منم.
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-ئۆ! دوودڵ بووم، دەمگوت تەلەفۆن ناکەی.

-دەبێ چاوم پێت بکەوێ. 

-ئێستا؟

-بەڵێ، ئێستا، تەنیا بۆ چەند ساتێک.«

کراســە جوانــە ڕەنــگ پاییزییەکــەی لەبــەر دەکا: »وەرە یاســمین، بــا بچینــە 

ــر  ــا تاوێکــی ت ــرا بگەڕێینــەوە، داپیــرە و باپیــرە، ئێســتا ن دەرێ، دەبــێ خێ

پەیدایــان دەبــێ.«

تــا بــەر دەرگا یارمەتــی دەدا ڕێ بــکا: »ئــادەی هەندێــک بــڕۆ بزانــم چــۆن 

دەڕۆی. دەی!«

یاســمین چەنــد هەنگاوێــک هەڵدێنــێ و دەکــەوێ. ئێلــی دەڵــێ: »باشــە، 

بەســە.« یاســمین هەڵدەگرێتــەوە و دەڕواتــە دەرێ. 

بــە درێژایــی بەنــداوە کۆنەکــە، بــە ئاڕاســتەی گونــددا، تــا ئــەو قاوەخانەیــە 

ئۆتۆمبێــل دەئــاژوێ کــە ڕاهاتــوون تیایــدا چاویــان بــە یەکــرت بکــەوێ.  

لــە ئاوێنــەی تەنیشــتی، یاســمین دەبینێ کــە لەســەر کورســییە بچووکەکەی 

خەونووچکــە بردوویەتییــەوە و ســەری بــۆ الی شــانی شــۆڕ کردۆتەوە. 

دەوروبــەری بیســت و یــەک مانــگ لەمەوپێــش بــوو، ڕێــک لەم ســەعاتەدا، 

ــد و ژیانــی  ــە گون ــۆ ئــەوەی بچێت ــەی دەکــرد ب ــەی ت ــەم ڕێگەی ڕۆژێــک ئ

ڕووکەشــی گــۆڕدرا بــە بوونێکــی تــەژی لــە پێکەنیــن، ئەرسیــن، گومــان و 

خولیــا. 

ئەگەرچــی هێشــتا بــەو شــێوەیە حەمــەدی نەناســیبوو، ملــی ڕێگــەی 

گرتبــوو بــۆ ئــەوەی قەرەوێڵەکــەی لەتەکیــا دابــەش بــکا. چــۆن توانیبــووی 

ــەد ئەلســەعید ئەلئەشــڕەفی بخــەوێ؟   ــەڵ حەم ــەک، لەگ ــەڵ بێگانەی لەگ

ــی  ــوو ژنێک ــوو بەڵک ــڵ نەب ــی جحێ ــەو کچێک ــۆ ئ ــەوەش، خ ــەرباری ئ س

ــوو؟  ــەم کارەی کردب ــی ئ ــوو. بۆچ ــاڵ ب ــی و دوو س ــەن س تەم

لە نێو ئاوێنەکەی تەنیشتیدا بزەی هاتێ.

بــۆی هەیــە لــە ژیانــی هــەر کەســێکدا، شــتێکی تایبــەت و تاقانــە ڕوو بــدا. 

بــۆی هەیــە ئەمــە تەنیــا جارێــک بقەومــێ، جارێــک و هیچــی تــر. کــێ چ 

دەزانــێ، ڕەنگــە دەبــێ بەمجــۆرە بــێ. ئــەو هەمــوو جەنگــە بەرپــا بــوون 
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ــتەکان  ــتانە دوورەدەس ــە دارس ــە ل ــوو ڕاپەڕین ــەو هەم ــن، ئ ــا دەب و بەرپ

هەڵگیرســاون بــۆ ئــەوەی شــارەکان بگیرێــن، ئــەو هەمــوو شــەوە تریفــەدار 

یاخــود بــێ مانگــە و ئــەو هەمــوو کاکێشــانانەی بــەرەو شــتێک یاخــود هیچ 

ــا جارێــک لەگــەڵ حەمــەد  ــە ئێلــی، تەنی ڕاخووشــیون. چ گرنگییەکــی هەی

ئەلســەعید ئەلئەشــڕەفی ناوێــک جــووت بووبــێ! 

ــا  ــپێک ت ــن. ئەس ــار دەلەوەڕێ ــەراغ ڕووب ــە ق ــگاکان ل ــەوێ، مان ــرە و ل لێ

بەربەســتێک غــار دەدا و نیــوە دەورێــک لــێ دەداتــەوە. لــە دڵــی خۆیــدا 

دەڵــێ ئــەوە منــم، منیــش لــە بەربەســتێکەوە بــۆ بەربەســتێکی تــر 

ڕادەکــەم. 

ــەد  ــە حەم ــاوی ب ــرت چ ــرد ئی ــەزی نەدەک ــوو، ح ــان ب ــەی دووگی ــەو دەم ئ

ــە.  ــی کۆرپەیەک ــوو چاوەڕوان ــی نەگوتب ــەت پێ ئەلئەشــڕەفی بکــەوێ. تەنان

ــەوە  ــەاڵم ئ ــوو. ب ــەودا پچڕیب ــەڵ ئ ــی لەگ ــوو پەیوەندییەکان ــڕ هەم کتوپ

ــە  ــتی ب ــە پێویس ــەدا ک ــەو کات ــک ل ــتبووی ڕێ ــوو ویس ــێک ب چ چارەنووس

ــێ؟  ــادە ب ــڕەفی ئام ــەد ئەلئەش ــە، حەم ــی هەی هاوکاری

چــاوەڕێ بــوو مناڵــی بــێ. پــاش نیوەڕۆیــەک، ڕۆیشــت تاکــوو بــە ئاڕاســتەی 

ــە ژانێکــی  ــدا هەســتی ب ــو زگی ــە نێ ــاکاو، ل ــکا. لەن ــڕەواردا پیاســەیەک ب لێ

بێئامــان کــرد. پێــی وابــوو ســاتەوەختەکە نزیــک بۆتــەوە، پاڵــی بــە 

دارێکــەوە دا، چاوەکانــی لێــک نــان و هەناســەیەکی قووڵــی هەڵکێشــا. کــە 

ــتابوو.  ــی ڕاوەس ــە بەردەم ــڕەفی ل ــان، ئەلئەش ــی هەڵێن پێلووەکان

ئەلئەشڕەفی بە پەرۆشەوە گوتی: »چ بووە؟ ئەوە مناڵت دەبێ؟«

تەوێڵی ئێلی شەاڵڵی ئارەق ببوو. ژانەکەی ڕەویبۆوە.

»باشرت بووی؟«

ئێلــی ســەری بــەرز کــردەوە و چــاوی لــە چاوەکانــی حەمــەد بــڕی: ئاخــۆ 

دەزانــێ هەرتــم و لــە هەمــوو شــوێنێ بیــر لــەو دەکەمــەوە؟ دەزانــێ شــەو 

نییــە خەونــی پێــوە نەبینــم؟

ــی  ــن باوک ــرد بەختەوەرتری ــتی دەک ــان هەس ــوو. یۆه ــک ب ــمین لەدای یاس

ــکا  ــۆش ب ــەد فەرام ــدی حەم ــدی هێ ــوو هێ ــوادار ب ــی هی ــە و ئێل دونیای

ــە دەســتی  ــرا، ل ــێ نەک ــەاڵم هیچــی پ ــژی. ب ــێ ژیانێکــی ئاســایی ب و بتوان

ــکا. ــی ڕزگار ب ــەون و خەیاڵەکان ــگ خ ــە چن ــۆی ل ــات خ نەه

ئێلــی، ئۆتۆمبێلەکــەی لەبــەردەم قاوەخانــە ڕادەگــرێ. حەمــەد هێشــتا 

نەهاتــووە و یاســمین هــەروا خەوتــووە. 

ــەد  ــە حەم ــتییە دەکا ک ــەو کەش ــە و ئ ــەیری ڕووبارەک ــەرەوە س ــە پەنج ل

ئەلئەشــڕەفی تــا کەنــار دێنــێ. نایــەوێ چیــرت بــە دزی چــاوی پێــی بکــەوێ، 

ــو ســێبەردا هــی وی بــێ. ئەمجــارە دەبــێ دواییــن جــار بــێ.  ــە نێ چیــرت ل

کەشــتییەکە، قاوەخانــە، ڕووبارەکــە و مەلــە دەریاییــەکان لەمەوبــەدوا 

ــتی. ــاوا کەش ــە، ماڵئ ــاوا قاوەخان ــردوو. ماڵئ ــە ڕاب ــن ل ــێک دەب بەش

»هۆ، یاسمین، هەستە! سەیر کە، حەمەد ئەلئەشڕەفی هات.« 

و  دێڵــن  ڕووبارەکــە جــێ  دەریاییــەکان  مەلــە  تێدەپــەڕێ،  گەمییــەک 

ــڕەفی،  ــەوێ. حەمــەد ئەلســەعید ئەلئەش ــوڵ دەک کەشــتییەکە وە جموج

ــە،  ــەر دای ــی لەب ــی نوێ ــتییەکەیە، قاتێک ــەر کەش ــە س ــگێڕ، ل ــە شۆڕش کۆن

ــتەوەیە.   ــە دەس ــی ب ــەاڵم چەپکەگوڵێک ــە، ب ــێ نیی ــی پ ــتا تفەنگ ئێس



قادر عەبدوڵاڵهەڵۆیەکە

لە هۆڵەندییەوە: شەفیقی حاجی خدر

چیرۆک
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هەندێــک جــار لــە چیاکانــی واڵتەکەمــدا ڕێدەکــەی بەســەر گۆرێکــدا 

دەکــەوی. گۆڕغەیبێــک، کــەس نازانــێ کــێ لەوێــی بــە خاکســپاردووە.

لــە زســتاناندا هیــچ گــۆڕ و شــتی وا نابینــی. لــە بەهارانیش کاتێــک، بەفرەکە 

دەتاوێتــەوە، گــۆڕەکان وردە وردە دەردەکــەون، بــەاڵم هــەر زووش بــە 

گوڵــە کێویلکــەکان دادەپۆرشێــن. ئــەوەش وەک ئەوەیــە، رسوشــت برتســێ 

لــەوەی گــۆڕەکان دەربکــەون.

کاتێکیــش شــاخەوانێک لــە دوورڕا گۆڕێکــی وەهــا ببینــێ، ئــەوا دەســت بــە 

گۆرانــی دەکا، گۆرانیێــک لــە دژی دکتاتــۆر دەچــڕێ.

شــاخەوانەکان بــە گۆرانییــەوە بــەرەو گۆڕەکــە دەڕۆن. لــەوێ لــە پــاڵ 

گۆڕەکــەدا کۆڵەپشــتیان دادەنێــن و لێیدادەنیشــن، پشــوویێک دەدەن و 

ــۆن. ــان دەخ ــی خۆی نان

هــەر ئــەوان بەرماوەکەیــان  بــۆ باڵنــدەکان، بــۆ هەڵــۆکان کــە بــە بەرزایــی 

شــاخەکانەوە دەفــڕن، جێدەهێڵــن. مەلەکانیــش بەســەر گۆڕەکــەدا دەفــڕن، 

چاوەڕێــی دەکــەن ئاخــۆ کــەی شــاخەوانەکان ئــەوێ جێدەهێڵــن. کاتێکیــش 

دەڕۆن، هەڵــۆکان بەکۆمــەڵ دادەڕژێنــە ســەر پاشــاموەی خواردنەکــە. 

ــەوان  ــادەرێک وان. ئ ــۆرە ڕێنیش ــۆکان وەک ج ــە، هەڵ ــتیەکەی ئەوەی ڕاس

بەســەر ســەری شــاخەوانەکاندا دەفــڕن، گۆڕغەریبەکانیــان نیشــان دەدەن.

ــەم تەماشــای خــوارەوە  ــن شــاخی زێدەک ــدی بەرزتری ــک لەســەر دون کاتێ

ــەوە. ــەرە خــوار شــۆڕ دەبن ــۆل ب ــۆل پ ــۆکان پ ــی هەڵ دەکــەی، دەبین

ــە  ــەاڵم ب ــەی، ب ــەدی دەک ــۆرە ب ــای ب ــرە چی ــا زنجی ــن تەنی ــێ دووربی ــە ب ب

ــت  ــە قی ــی چیاک ــد لەدامێن ــدێ گون ــەوێ هەن ــرەو ل ــی لێ ــن دەبین دووربی

لەبــەر بەفــری ئەســتوور، الدێ بچووکــەکان  لــە زســتاندا  بوونەتــەوە. 

هــەروەک گۆڕێــک دیــارن و بەهارانیــش بــە گوڵــە کێییــەکان دادەپۆرشێــن.

باوکــم لــە یەکــێ لــەو گوندانــە لەدایــک بــووە و برایەکەشــم لــە شــاخەکان 

نێژراوە.

***

مــن نەمدەزانــی ئــەوان براکــەی منیــان کوشــتووە. ئــەوکات لــە پایەتەخــت 

دەژیــام و ئەویــش لــەو ســارەی لێــی لەدایکببویــن لــە زیندانــدا دەڕزایــەوە.

ئەو نەیارێکی ڕژێم بوو.

»دەی زوو وەرەوە!« ئەمــە قســەی باوکــم بــوو، ئــەوێ ڕۆژێ کاتــێ زەنگــی 

ــۆ کــردم، ســەعات یەکــی دوای  ــی ب ــەو تەلەفۆن ــەی ئ ــەو کات ــدام. ئ ــۆ لێ ب

نیــوەڕۆ بــوو. پەیامەکــەی ئاگادارکردنــەوە بــوو. خــۆم باوکــی خۆم دەناســی. 

»دەی خێــرا وەرەوە!« واتــای گوللــە و مردنــی دەگەیانــد.

منیــش خێــرا بــەرەو شــارەکەم، ئــەو شــارەی لێیلەدایــک ببــووم گەڕامــەوە. 

ئێــوارە گەیشــتمەوە  بــۆ ســەعات پێنجــی  یــەک چارەکــی دەویســت 

شــارەکە، بــەاڵم نەوێــرام یەکســەر خــۆم بــە ماڵــی باوامنــدا بکــەم، چونکــە 

هێشــتا هــەر ڕۆنــاک بــوو، بووولیڵــی ئەنگــۆرە دانەهاتبــوو. دەبوایــە کەمــێ 

ــا تاریکــی دادێ. بوەســتم، ت

ســێ خولەکــی دەویســت بــۆ ســەعات پێنــج، تڕومبێلەکەم لەوێ لەشــوێنێک 

لــە گەڕەکــە ڕاگــرت، پاشــان بــە وریاییەوە بــەرەو مــاڵ بوومەوە.

لــە پەنجــەرەوەڕا باوکــم منــی بینــی. بــەر لــەوەی لــە دەرکــەی مــاڵ بچمــە 

ژوور، هاتــە دەر.

 هــەروەک دابــی ئاســاییانەی خــۆی بــە کورتــی بەخێرهاتنــی کــردم. وەک 

ئــەوە وابــوو، هــەر زەنگیشــی بــۆ لێنەدابــم و منیــش ئــەو ٤٥٠ کیلۆمەتــرەم 

نەبڕیبــێ. مــن دەمناســی. ئــەو هیــچ هەســت و ســۆزێکی دەرنــەدەدا.

ــە درزی  ــەی ل ــکاییە ڕووناکیی ــەو تروس ــر ئ ــردم، لەژێ ــەیرێکی ک ــا س ئینج

دەرکەکــە دەهاتــەدەر، چاوەکانیــم خوێنــدەوە و ترســام. ئیــدی چیرۆکەکــەم 

زانــی: تەرمێــک، باوکێــک و گۆڕێــک.

 باوکــم تەرمــی براکەمــی لــە زینــدان هێنابــووەوە، بــەاڵم بــۆی نەبــوو بــە 

شــێوەیەکی فەرمــی لــە گۆڕســتان بینێــژێ، گوایــە گاڵو بــوو.

ئێمە دەبووایە بە دزییەوە، بە بێدەنگی لە شوێنێک بنگڵی بکەین.

ــی  ــوو. جلێک ــن ڕاماب ــە م ــوو، ل ــتا ب ــە وەس ــا پەنجەرەک ــە پەن ــم ل دایکیش

ڕەشــی پۆشــیبوو. بــە گوێــرەی دابونەریتــامن دەبوایــە ئێســتا ئــەو گریابــا، 

ــە  ــا دەبوای ــا. ئەنج ــەوە، شــینی گێڕاب ــا، پرچــی خــۆی بڕنیبای ــە خــۆی داب ل

ــە  ــدی ل ــم چی ــد بگــرم، لێنگەڕێ ــدەم، دەســتەکانی تون ــەرەو ڕووی غــار ب ب

ــن. ــر بگریابای ــر تێ ــە باوەشــی یەکــدی تێ ــدا، ل خــۆی ب
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دەبوایــە  ئێمــە  بــوو.  قەدەغــە  هــەر  هەمــووی  ئــەوە  خــۆ  بــەالم 

ماتەمبارییــامن پێــوە دیــار نەبووایــە چ جــای شــین و شــەپۆر. نەدەبــوا هیــچ 

کەســێک بیزانیابیــە، براکــەم لــە زیندانــدا کــوژراوە.

***

ــوو.  ــرا ب ــوو، ڕاگی ــە بەکرێگیراب ــک ک ــۆ، ڤانێ ــی نام ــەوێ، تڕومبێلێک هــەر ل

ــدا  ــی تێ ــەوە چــوو کێ ــۆ ئ ــم ب ــی، دەســتبەجێ گومان ــەم بین ــک ڤانەک کاتێ

ــەم.  ــە خــۆم بک ــڕوا ب ــەاڵم نەشمدەویســت ب ــدراوە، ب دان

تڕومبێلەکەشــی  و ســویچی  پێوگتــم  باوکــم وەهــای  بابڕۆیــن!«  »دەی 

دایەدەســتم. 

ســویچی ڤانێکــم لــە دەســت بــوو. ئەمــەش ڕاســتی بــوو، بــەاڵم خــۆ مــن 

دەمویســت بەچــاوی خــۆم بیبینــم، ئەوســا بــڕوا بکــەم.

بۆیــە بــەرەو ڤانەکــە ڕۆیشــتم و دەرکــەی پشــتەوەم کــردەوە، لــەوێ 

ــوو ســارد  ــەو دەمێــک ب ــوو. ئ ــو کفنێکــی ســپی ســپییدا ب ــە نێ تەرمەکــە ل

ببــووەوە. درێــژ کرابــوو، دەســتەکانی لەســەر ڕانەکانــی و لەســەر ال 

ــە  ــەواوی ب ــە ت ــوو ب ــەوە نەب ــوو، هــی ئ ــگ  ب ــوو. شــوێنەکەی تەن داندراب

راشــکاوی ببیبینــم. ئــەوان لەنێــو ڤانەکــە پەســتابوویان.

ــوو.  ــار ب ــو کفەنەکــەوە دی ــەم هەڵکــرد. ســەری لەنێ ــی ڤانەک ــش گڵۆپ منی

بەڵــێ خــۆی بــوو، برایەکــەم بــوو، گوللەیەکــی لــە الســەری چەپــەی درابــوو.

هێســتا دایکــم لــە لەپــاڵ پەنجەرەکــە وەســتابوو. لــە پشــت جامــی 

ــی  ــپی دایکێک ــی ڕەشوس ــوت وێنەیەک ــوو، دەتگ ــا دیارب ــە وەه پەنجەرەک

کۆچکــردووە.

***

باوکم گوتی: »ئێمە دەبێ پەلە بکەین، بڕۆین.«

ئیــدی دەرکــەی پشــتەوەم داخســت و لــە جێــی شــوفێرەکە ســوار بــووم و 

ســویچم تێبــادا.

»بۆ کوێ بڕۆین؟«

»ئــەو ئاراســتەیە بگــرە!« بــە پەنجــەش ئامــاژەی بــۆ الی باکــوور، بــۆ نێــو 

شــاخەکان کــرد.
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هــەر بــە ڕاســتی شــتێکی نەکــردە بــوو، تــۆ وەرە پیــاو لــە کاتێکــدا تەرمــی 

کوڕەکــەت لــە پشــت ڤانەکــە داندرابــێ، ئەوەنــدە ســارد و دانبەخۆداگربــی. 

ڕاستیەکەی ئەوکات نەمدەزانی چی لە بن سەردایە، نەخشەی چییە. 

ئــەوەم دەزانــی، باوکــم لــەو کەســانە نەبــوو، هــەروا لــە لەگۆتــرەوە بــەرەو 

شــوێنێکی دوورەدەســتی نێــو كێــوەکان بــڕوا، تــا جــێ گۆڕێــک دەدۆزێتەوە.

حــەزم دەکــرد ســەیری نێــو چاوانــی بکــەم، بــەاڵم زاتــم نەکــرد. دەمویســت 

ســەبارەت بــەو ژانوناســۆرە هاوبەشــە قســەی لەگەڵــدا بکــەم، بــەاڵم خــۆ 

ئــەو، ئــەو کەســە نەبــوو قســەی وەهــای لەگەڵــدا بکــرێ.

ئیدی بە بێدەنگی تڕومبێلەکەم بەرەو الی باکووری شارەکە لێخوڕی.

***

باوکــم هەمیشــە وابــوو، بــۆ مــن کتێبێکــی داخــراو بــوو، نەمدەتوانــی لــەوە 

زیاتــر تێپەیێنــم.

لــە هــزرو داڵغــەدا هەمیشــە لەبەرچــاوم بــوو، بەتایبەتیــش لــەو کاتانــەی 

لەســەر مافــووری ئێرانــی دادەنیشــت و ســەری بەســەر کتێبــە پیرۆزەکــەدا 

دادەگــرت.

بــە  خوێندبــووەوە؛  کتێبەکــەی  جــار  113ەهەمیــن  بــۆ  ئــەوکات،  تــا 

دڵنیاییشــەوە دوای مەرگــی براکەشــم، زیاتــر و زیاتــری خوێندۆتــەوە.

ــرا لێیبپرســم:  ئــەو ئاوەهــا بــوو، منیــش وەک کــوڕە نۆبەرەکــەی، نەمدەوێ

ئــەرێ باوکــە، بۆچــی دەســت ناگەیەنییــە کتێبێکــی دیکــە و بیخوێنیتــەوە؟

بدۆزێتــەوە،  کێشــەکانی  بــۆ  چارەســەر  دەدا  هەوڵــی  هەمیشــە  ئــەو 

کاتێکیــش تێێــدا ســەرنەدەکەوت، پەنــای بــۆ کتێبــە پیرۆزەکــە دەبــرد. 

منیــش لــە دڵــی خۆمــدا دەمگــوت، تــۆ بڵێــی ئــەو هەمــوو دڵنیاییــەی خــۆی 

ــێ. ــوێ هێناب لەک

***

»ئەرێ نەخشەیەکت هەیە؟ بەرەو کوێ لێیبخوڕین؟«

ئەویش گوتی: »دەچینە »مەرزیجاران«؟«

ئــەرێ خــۆ ئــەوە شــتێکی نەکــردە بــوو. ئاخــر دانیشــتوانی گوندەکــە 

دینــداری تونــدڕەو بــوون و بــە دڵنیاییــەوە پاڵپشــتی دیکتاتــۆر بــوون. خــۆ 

ــن. ــان لێبکەی ــێ گۆڕێکی ــەوێ داوای ج ــرا ل نەدەک

ئــەو هیچــی نەگــوت، بــەاڵم بــۆ مــن هەنووکــە ڕوون و ئاشــکرا بــوو، کــە 

ئــەو لــە مــاڵ هانــای بــۆ »کتێبەکــە« بردبــوو.

ــەوێ  ــەرەو ئ ــە ب ــوو، بۆی ــوود ب ــدا بێس ــتومڕ لەگەڵی ــی مش ــش دەمزان منی

ــوڕی. لێمخ

***

ــوێن  ــە ش ــەدەر ل ــوو. ب ــتوور داپۆرشاب ــی ئەس ــە بەفرێک ــە چین ــە ب ڕیگاگ

ــەدی  ــدا ب ــش خۆت ــەت لەپێ ــی دیک ــێ، هیچ ــە نەب ــی گوندەگ ــەی پاس تای

خــۆم  خەیاڵــی  و  هــزر  نێــو  لــە  نقوومبــوون  بــە  منیــش  نەدەکــرد. 

ــر  ــی، بەبی ــم بین ــە براکەم ــەم لێدەخــوڕێ. هەوڵمــدا دوا جــار ک تڕومبێلەک

خۆمــی بهێنمــەوە، بــەاڵم بــۆم نەهــات. پێدەچــوو لەگــەڵ مردنــی، هەمــوو 

ــە، تراویلکەیەکــم  ــەو یادەوەییان ــری ئ ــە ب یادەورییەکانیشــی ســڕاببنەوە. ل

ــێ کــەس  ــە پێــش چــاو: جووت ــی پیشــەوەی تڕومبێلەکــە هات ــە ئاوێنەکان ل

ــرد. ئەویــش ســەری  ــەرەو ژووری تیربارانکردنەکــە دەب ــان ب ــوون براکەمی ب

خــۆی بــەرز ڕاگرتبــوو و هیچیــش هــاواری نەدەکــرد. مــن گوێــم لــە دەنگــی 

ــی  ــە فیلمێک ــو کۆپل ــوواڵ. پێدەچ ــی دەج ــم دەم ــەاڵم بینی ــوو، ب ــەو نەب ئ

ــرا. ســەرنجم دا جەســتەی  ــە ک ــێ. ســێ جــران تەق ــە ب ــەی کۆنین کەڕواڵاڵن

ــەوت.  ــەری ک ــەی س ــە الچەپ ــەک ب ــدا گوللەی ــە کۆتایی ــۆکا. ل ــەژا، پەش ه

ــۆڕبووەوە. ــدا ش ــەر ملیی ــەری بەس ــردوو س ــی م ــەورک مەلێک ه

لــە ئاوێنەکــەوە مــن ســەیری ئــەوم دەکــرد. ئەویــش لــەوێ لــە پشــتەوەی 

ــی  ــێ ڕەنگ ــۆ بڵێ ــەرێ ت ــوو. ئ ــڕ کەوتب ــتەیەکی ساردوس ــە جەس تڕومبێلەک

ــن؟ ــی چــی بووب چاوەکان

شین؟ گەمنڕەنگی؟ یان شینێکی زەردباو؟

هەنووکــە ئــەو لــەوێ کەوتــوە دەســتی لەســەر ڕانەکانــی دانــدراون. ناتوانم 

چیدیکــە کتێبــی بدەمێ. 

ئەرێ دوایین کتێب کەدامێ بیخوێنێتەوە، چیبوو؟

***

خانووەکانــم  دەرەوەی  دیــوی  ئاواییەکــە.  دەگەیشــتینە  خەریکبــوو 
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ــزاد  ــوو، ئادەمی ــەوە واب ــەک دانەدەگیرســا، وەک ئ ــچ چرای ــوون. هی لێدیارب

چــرای هــەر نەناســیبێ. کاتێکیــش نزیکــرت کەوتینــەوە، تاکــە ئامــاژەی ژیــان، 

ــوو.  ــەم ب ــۆپای گەرماوەک ــەی س ــی لوول دوکەڵ

لــە گوندێکــی وەک ئــەو گونــدە هەمیشــە مــرۆ چاوەڕێــی دەکــرد یەکێــک 

بێــت، یــان یەکێــک بــڕوا، تــا منداڵێــک لــە دایــک دەبــێ، یاخــود کەســێک 

دەمــرێ. ئــەو گونــدە چاولەخــەوە هەمیشــە چاوەڕێــی ڕووداوێکــی دەکــرد 

تــا بکەوێتــە جووڵــە.

ئێمــە چووینــە نێــو گوندەکــە، پێویســتیش نەبــوو هیــچ بڵێیــن، تڕومبێلێــک 

لــەو تاریکاییــەدا، هــەر بەخــۆی خــۆی ڕووندەکــردەوە.

ــە  ــەوە خــۆ کەســێک نیی ــو شــاخان؟ ئ ــە نێ ــەو زســتانە دەچیت ئاخــر کــێ ب

ــان  ــێ ی ــە هەاڵتب ــک ک ــتکارێک، یەکێ ــە بەرهەڵس ــک، ل ــە نەیارێ ــەدەر ل ب

ــێ. ــک داندراب ــت تڕومبێلێ ــە لەپش ــک ک مردوویێ

دەقــاودەق ئێمــە ئــەو شــتەمان پێبــوو، کــە شــەوانی درێــژی زســتان 

پێویســتیان پێبــوو: ئەویــش تەرمێکــی بــە گوللــە بێــژراو.

تڕومبێلەکــەم  الیتــی  دەمودەســت  بــوو،  وەڕینێــک  لــە  گوێــم  لەپــڕ 

کوژاندنــەوە، بــەاڵم خــۆ ئەمــە دادی نــەدا. ســەگەکان بۆنــی مردوویــان کرد. 

خێــرا بەنــاو بەفرەکــەدا بــۆ ئێمــە هاتــن. ئینجــا پیاوگەلیشــم بینیــن. ســێ 

ــوو، هــەر یەکەشــیان تێاڵیەکــی  ــەر ب ــی ئەســتووریان لەب ــن جل ــاوم بینی پی

ــوو. پێب

»ئەلاڵ!« ئەمە بانگی باوکم بوو.

ــە  ــش ل ــن. پیاوەکانی ــەر دەوەڕی ــەوە و ه ــگاوە باڵوبوون ــە ڕێ ــەگەکان ب س

ــەوە. ــک بوون ــان نزی تڕومبێلەکەم

باوکــم پێــی گوتم«لــە شــوێنی خــۆت دانیشــە« و خۆیشــی لــە تڕومبێلەکــە 

دابــەزی.

ــکا،  ــدا ب ــەیان لەگەڵ ــتی قس ــت، ویس ــاوەکان ڕۆیش ــەرەو ڕووی پی ــەو ب ئ

بەڵکــو ویســتبێتی لەگــەڵ مــەالی گوندەکــە قســە بکــە، چونکــە بــرادەری 

بــوو. ئــەو دەســتی تۆقــەی بــۆ ئــەوان درێــژ کــرد، بــەاڵم پیــاوەکان 

باوکمیــان پشتگوێخســت و تادەهــات لــە تڕوومبێلەکــە نزیکــرت دەبوونــەوە. 

ــە  ــە تڕومبێلەک ــرد و ل ــان ک ــە ســەیرێکی منی ــی دوژمنان ــە چاوێک ــەوان ب ئ

وەرســووڕانەوە. ویســتیان دەرکــەی پشــتەوەی تڕومبێلەکــە بکەنــەوە. 

باوکیشــم غاریــدا الیــان. ســەگەکانیش بــە تونــدی دەوەڕێــن. منیــش 

هامتەخــوار. باوکــم پیاوەکانــی پاڵنــا و پشــتی بــە دەرکــەی پشــتەوەی 

تڕومبێلەکــەوە نــا. یەکــێ لــە پیــاوەکان سەردەســتەی باوکمــی تونــد گــرت 

و ڕایکێشــا و لــە دەرکەکــەی دوورخســتەوە. ئەوانــی دیکــەش دەرکەکەیــان 

کــردەوە. یەکــێ لــە ســەگەکان بازێکــی هەڵدایــە نێــو تڕومبێلەکــە. منیــش 

ــا  ــوو، ت ــە ب ــتی تڕومبێلەک ــە پش ــە ل ــەگ، ک ــە ج ــتم دای ــتبەجێ دەس دەس

هێــزم تێــدا بــوو بــە پشــتی کســۆکەکەم دادا. ســەگەکە نــووزەی لێوەهــات 

و لــەوێ دوور کەوتــەوە. مــن حەوســەڵەم لــە دەســتدا، پاڵــم بەپیاوەکانــەوە 

ــرد. ــە ک ــە تەرمەک ــم ل ــە بەرگری ــە خــۆم و دەســکی جەگەک ــا، ب ن

ــاوەکان پەالماریانــدام. بــە هەرســێکیان لێیانــدام.  ــە هیکــەوە هەرســێ پی ل

باوکیشــم هــەر هــاواری دەکــرد »ئەلــاڵ« و هەوڵــی دەدا پــاڵ بــە پیــاوەکان 

ــدی  ــە تون ــەوان ب ــەدا. ئ ــەاڵم دادی ن ــەوە، ب ــان بکات ــۆڵ منی ــە ک ــێ و ل ببن

ــان خســتەوە. ــان گــرت و دووری سەردەســتەی ئەوی

 گوێــم لێبــوو خەڵــک زیاتــر هــات. ئــەوان منیــان لــە دەســتی پیــاوەژکان 

بــە گرژییــەوە تەماشــای  پاڵنــا.  بــۆ پشــتەوە  پیاوەکانیــان  دەرهێنــا و 

ــوو. ــەوێ ب ــە ل ــوو گوندەک ــۆ هەم ــرد. خ ــۆم ک ــەری خ دەوروب

ئــەوان بازنەیەکیــان لــە دەوری ئێمــەدا دروســت کــرد و بــە بێدەنگــی  

تەماشــایان دەکردیــن. لــە پڕێکــەوە باوکــم دڕی بــە بێدەنگییەکــە دا. 

دەســتی بــۆ درێژکــردن و هــاواری بــۆ کــردن: »مــن داوای گۆڕێکتــان 

لێدەکــەم... تەرمــی کوڕەکــەم لــە پشــتی ئــەو تڕومبێلــە دانــاوە.«

ــەوەی  ــوو. وەک ئ ــک نەب ــچ وەاڵمێ ــوو، هی ــدا نەب ــەوەک پەی ــچ کاردان هی

ئــەوان بــەرد بــن، ئادەمیــزادی بــە بەردبــوو، کــە بەوپــەڕی حەپەســاوییەوە 

ــن. ســەیریان دەکردی

پیاوەکان زیاتر هاتنە پێشەوە.

یەکێــک لــە پیــاوەکان پێێگوتیــن: »هــۆ گوناحکارینــە بــڕۆن لێــرە! لێــرە گــۆڕ 

» نییە!
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-»ئاخــر مــن داواتــان لێدەکەم...««پێمگوتــی بــڕۆ لێــرە!‹ پیاوەکــە بــە زبرییەوە 

وای بــە باوکــم گوتــەوە هەندێکــی دیکەشــی لێهاتــە پێش.

منیــش دەســتم دایــەوە جەگەکــە. باوکیشــم جەگەکــەی لــە دەســت دەرهێنــام 

و گوتــی: »دەی بــا بڕۆیــن!«

ــەاڵم  ــدن، ب ــە. چاویشــم فرمێســکی دەباران ــو تڕومبێلەک ــەوە نێ ــش گەڕام منی

ــم. ــەر باوکــم بگریێ خــۆ نەدەکــرا لەب

زۆر جــاران هەمــان خــەون دەبینــم: هەســت دەکــەم دەبــێ بگریێــم، بــەاڵم 

ــە پڕمــەی گریــان  باوکــم لەوێیــە. خــۆم دەگــرم، ئینجــا لەپــڕ دەتەقمــەوە و ل

دەدەم.

***

کاتێکیــش تــەواو لــە گوندەکــە دوورکەوتینــەوە، ئاوڕێکــم لــە باوکــم دایــەوە. 

هێدمــە گرمتــی. ئــەو، ئــەو پیــاوەی جــاران نەمابــوو، پیاوێکــی تێکشــکا و لــە 

ــای  ــەو هان ــم. ئاخــر ئ ــە شــێوەی دانیشــتنەکەی زانی ــم دانیشــتبوو. مــن ل پاڵ

ــر  ــەو وەک مەلێکــی پی ــوو. ئ ــچ کاری نەکردب ــەاڵم هی ــوو، ب ــۆ کتێبەکــە بردب ب

ــرا باڵبگــرێ و بفــڕێ. ــدی نەدەوێ دەچــوو، کــە چی

منیش خۆم پێڕانەگیرا.

ئەوســا بێئامانــج بەنێــو شــاخەکاندا لێمخــوڕی و هــەر لێمخــوڕی تــا ئەوکاتــەی 

ــا و  ــی هەڵکێش ــەیەکی قووڵ ــا هەناس ــووەوە. ئینج ــدا زاڵب ــەر خۆی ــەو بەس ئ

گوتــی: »ئەلــاڵ دەیــەوێ تاقیــم بکاتــەوە.«

ئــەو چووبــووە نێــو قوواڵیــی هزرەکانــی، دەســتی بــۆ کتێبــە پیرۆزەکــەی نێــو 

گیرفانــی بــرد دەســتی بــە خوێندنــەوە کــرد، ڕاوێــژی پێکــرد هانــای بــۆ بــرد.

کاتەکــە تاریــک بــوو، بــۆ خوێندنــەوە دەســتی نــەدا، ئاخــر هیچــی نەدەبینــی. 

ــەو  ــوو. ئ ــەر ب ــەی لەب ــەو کتێبەک ــوو. ئ ــت نەب ــی پێویس ــەاڵم خــۆ ڕۆناکیش ب

وەک نابینایــەک خوێندییــەوە، دەســتی گەیانــدە الپەڕەکــە و زانــی لــە کوێیــە.

***

یــەک دوو خولەکــی خایانــد تــا بەخــۆی هاتــەوە، ئینجــا بــە خۆجڵەوکردنــەوە 

کتێبەکــەی خســتەوە  ئینجــا  بڕۆیــن.«  بابــەرەو »ســاروغ«  گوتــی: »دەی 

ــی. باخەڵ
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ــاروغ«  ــوان »س ــە نێ ــم ل ــچ جیاوازی ــووم. هی ــەدا نەب ــەڵ ڕایەکەی ــن لەگ م

ــەرەو  ــی ب ــە دەمانتوان ــن. ئێم ــی هەڵهاتی ــە لێ ــی ک ــدە نەدەبین ــەو گون و ئ

ــەلەکە  ــە مەس ــی ل ــتا هیچ ــۆ هێش ــەاڵ خ ــن، ب ــاواز بڕۆی ــدی جی ــەد گون س

نەدەگــۆڕی. ئەویــش نەیدەویســت بــە بێدەنگــی بــە خاکــی بســپێرێ، 

ــوو. خــۆی  ــتەم ب ــەش ئەس ــەڕا، ئەم ــارساودا دەگ ــی ن ــەدوای گۆڕێک ــەو ب ئ

ــا،  ــە یەکــەوە قســەمان کردب ــوا ب ــە. دەب ــە ئەمــەی پەســەند بکردبای دەبوای

چارەســەرێکامن بدۆزیبایــەوە، لــێ گەلــۆ ئــەو واپێدەچــوو، دەرکــی پێنــەکا.

گۆڕســتانەکەی »ســاروغ« دوو کیلۆمەتــر لــە دووری گوندەکــە هەڵکەوتبوو. 

شــوێنێکی ڕووتەنــی بەســتوو بوو. 

لــەوێ باوکــم پێــی گوتــم: »تــۆ لێــرە بوەســتە، مــن بــە خــۆم دەچمــە نێــو 

گوندەکــە.«

من لە شوێنی خۆم مامەوە ئەو ڕۆیشت.

مانــگ بــە دەرەوە بــوو، بــەاڵم هیــچ دڵــم پێیخــۆش نەبــوو. لــە گــژ هــزران 

ڕاچووبــووم. وام بینــی باوکــم لەســەر هــەق بــوو. ئێســتا تێگەیشــتم، بۆچــی 

ــی( ــە دوای گۆڕێکــی نارساو)فەرمی ــچ مەترســییێک، ب ــە هی ــێ گوێدان ــە ب ب

دا دەگــەڕێ. 

شــەرمم لەخــۆم کــردەوە، کــە پێشــرت پەییــم پێنەبردبــوو. بەڵــێ ئــەو ڕاســت 

بــوو. خــۆ ئێمــە هیچــی هەڵەمــان نەکردبــوو. مــن دەســتم دایــەوە دەســکی 

جەگەکــە و بیــرم بــۆ ئــەوە چــوو، هــەر بینــا پیــاو و ســەگەل پەیدابوونــەوە.

ــەوە.  ــک ببێت ــە نزی ــە تەرمەک ــێک ل ــچ کەس ــادەم هی ــان ڕێگەن ئەمجارەی

دەبــێ بــە هــەر نرخێــک بــێ پارێــزگاری لێبکــەم. خــۆ براکــەم ئەرکەکــەی 

خــۆی بەجێهێنــا. هەنووکــە نــۆرەی منــە. مــن دەبــێ بــە جوانــی بــە 

ــە  ــامن ل ــۆ چی ــن، ئاخ ــامن دەپرس ــان لێ ــر منداڵەکامن ــپێرم. دوات ــی بس خاک

ــن و  ــان نیشــان بدەی ــن گۆڕەکانی ــردووە، ئینجــا دەتوانی ــۆردا ک دژی دیکتات

ــەوە. ــۆ بگێڕین ــیان ب ــی ناشتنیش چیرۆک

ــک  ــێ، پڵنگێ ــدار بووب ــەختی زام ــە س ــم ب ــەم پڵنگێک ــت دەک ــتا هەس ئێس

گوللــەی لــە مــل درابــێ. خــۆ هــەر دەشــبێ بــە دان و چڕنــوک، دەیــان پیــاو 

پارچەپارچــە بکــەم. چاوەڕیــی پیاوەکانــم کــرد. مــن چــاوەڕوان بــووم.

بــە  الیــەت  پیــاوی  پێنــج  ئــەوان  بــوو.  خەڵــک  دەنگــی  لــە  گوێــم 

دەســت بــوون. لــە تووڕەییــان دەلەزریــم، بــەاڵم خــۆ ئــەوان پیــاوی 

بــە تەمــەن بــوون و باوکیشــم لەنێویانــدا بــوو. ئــەوان هیــچ ســەگیان 

پێنەبــوو. لێتێگەیشــتم. ئێمــە ناتوانیــن لێــرەش بینێژیــن. لــە شــێوەی 

ڕۆیشــتنەکەیانەوە زانیــم. ئــەوان دۆســتی باوکــم بــوون. ئــەوان تــا دەرەوەی 

ــە دەســتیان هــات.  ــوو ل ــان کــرد. ئــەوەش تاکــە شــت ب گوندەکــە یاوەریی

بــەم جــۆرە ویســتیان هاوخەمــی خۆیــان بــۆ دەرببڕن. ئــەوان ســیخوڕەکانی 

دیکتاتۆریــان دەناســی، دەیانزانــی چــی دەقەومــێ ئەگــەر هاتــو باوکــم بــە 

ــان  ــە وای ــوون. لەوانەی ــدار ب ــەو دین ــش وەک ئ ــەوە. ئەوانی ــا بگەڕێت تەنی

ــێ،  ــە مێشــکدا ب ــان ب ــەدا شــتێکی دیکەی ــەو ڕێگەی ــەوە بەڵکــو ل بیرکردبێت

بیرێکــی دیکــەی لێدەکەنــەوە. ئــەوان بــەرەو ڕووی مــن هاتــن، ویســتیان 

ــێ  ــەوەم پ ــن ئ ــەاڵم م ــڕن، ب ــان دەربب ــی خۆی ــەن، هاوخەم ــاڵوم لێبک س

قبــووڵ نەکــرا، دەرکــەی الی شــوفێرم کــردەوە و چوومــە پشــت ســوکانەکە 

ــردن و ســوار  ــزی لێک ــم خواحافی ــەوە. باوک ــەم لەســەرخۆم پێوەدای و دەرک

بــووەوە. منیــش ڕووی تڕومبێلەکــەم وەرســووراندەوە و هاژۆتــم.

خەریکبوو دەربچین، یەکێک بە دەنگێکی بەرز هاواری کرد.

باوکم گوتی: »ئەوە.. بەاڵم!«

ــۆی بایــدا و  ــی الی خ ــکی جام منیــش تڕومبێلەکــەم ڕاگــرت. ئــەو دەس

کردییــەوە. یەکێــک لــە پیــاوەکان بــە هەناســەبڕکێوە غاریــدا، ســەری خــۆی 

بەڕدێنــە ماشــوبرنجییەکەوە لــە جامــی دەرکــەی الی ســەکنەوە هێنایــەژوور 

و گوتــی: 

هەناســەبڕکێوە  بــە  »ڕەحامنەلــی«...«  الی  بچنــە  پێویســتە...  »ئێــوە... 

قســەکەی خــۆی وا تەواوکــرد: »»ڕەحامنەلــی« تاکەکەســە یارمەتیتــان بــدا.«

ــار  ــەک دوو ج ــت دەکا، ی ــە ڕاس ــە پیاوەک ــانەیەک، ک ــم وەک نیش باوکیش

ــد. ــۆ لەقان ــەک ســەری ب ــەر ی لەس

ئینجا پیاوەکە سەرێکی منیشی کرد.

ــۆ دەبــێ وای دابنێــێ کــە »  ــەوە! ت ــور ب »گەنجــۆ، خــوا لێیخــۆش بــێ! هێ

ــدا.« ــێ ڕووب قــەدەری خــوا« هــەر دەب
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منیش سەیری چاوە پیرکانیم کرد بە هێواشی سەری خۆم نەوی کرد.

بــەدوای  دەچیــن  بــاژۆ!  »جیریــا«  »بــەرەوو  گوتــی:  باوکــم  ئینخجــا 

»ڕەحامنەلی«یــدا دەگەڕێــن.« منیــش بــەرەو »جیریــا«، بــەرەو زێــدی 

بابــم لێمخــوڕی، ئــەو شــوێنەی باپیــرەم لــەوێ ژیــا و باپیــرە گەوروەکانــم 

هەموویــان لــەوێ نێژرابــوون.

***

مــن دەبوایــە بیــر بکەمــەوە، ئاخــۆ پێشــرت گوێــم لــە نــاوی »ڕەحامنەلــی« 

بــووە. مــن دەمناســی. ئــەو پیــر ببــوو، پیاوێکــی وردیلــەی ڕیشــێکی بــۆزی 

درێــژی بــوو. یــەک دوو ســاڵ بــەر لەئێســتا لــە »جیریــا« بینیبــووم. ئــەوکات 

ــرد. ڕاســتیەکەی  ــران و ڕەگوڕیشــەی خــۆم دەک ســەردانی هــەواری باوباپی

ــە  ــەو ل ــی. ئ ــرە هــەرە گەورەکــەم دەزان ــارەی باپی ــرم دەرب مــن شــتی زیات

»جیریــا« لەنێــو شــاخەکاندا نێژرابــوو، گۆڕەکەشــی ببــووە مەزارێــک و بــە 

پیــرۆز دەزانــدرا. ئــەو وەک پیرێــک )پیاوچاکێــک( نــارسا بــوو، بــەاڵم باوکــم 

دەیگــوت ئــەو وەهــا نەبــوو، ئــەو شــەخس و موفــەڕک نەبــوو. لــە ماڵــی 

ــەی  ــوو قس ــۆی نەب ــەس ب ــوو، ک ــراو واب ــی قەدەغەک ــەدا وەک کتێبێک ئێم

دەربــارەوە بــکا. پێشــان بۆمــان نەبــوو لــە مــاڵ باســی ئــەو بکەیــن. بــەو 

ــە  ــتی ل ــر ش ــت زیات ــن دەمەویس ــووەوە. م ــە، وردە وردە لەبیرچ بێدەنگیی

بــارەوە بزانــم، هــەر بۆیــە ڕۆژانــی هاویــن بــەرە شــاخەکانی باکــوور، بــەرەو 

»جیریــا« ڕۆیشــتم، بــە دوای ســۆراغیدا دەگــەڕام.

ــەوی  ــەو شــوێنەی کــە گۆڕەکــەی ئ کاتێکیــش گەیشــتمە الی شــاخەکان، ئ

ــە  ــرتەکانیان هاتبوون ــان و ئێس ــە خۆی ــن ب ــم بینی ــک خەڵک ــوو، کۆمەڵێ لێب

ــن. ــامن بینی ــە ئاس ــم ل ــا زۆر هەڵۆش ــەی. هەروەه ــەر گۆڕەک س

ئەمە مایەی سەررسوڕمانم بوو، شتی وام ڕەچاونەدەکرد.

ئیــدی منیــش لەگــەڵ خەڵکەکــە بــۆ ســەر مــەزاری باپیرەگەورەکــەم، کەومتە 

ــی  ــی موفەرکایەت ــووم و ڕەچــاوی دابونەریت ــی پەرۆشــی گۆڕەکــە ب ڕێ. من

ــە  ــم، ک ــەردابێک دەبین ــەی وەک س ــوو گۆڕەک ــرد. وام دا ناب ــم ک گۆڕەکەی

ــن  ــووری ڕەنگی ــدار و ماف ــە بوخــاری بۆن ــڕ ل ــێ، پ ــی لەســەر هەڵکراب مۆم

بــێ، بــەاڵم خــۆی گۆڕێکــی زۆر ســادە بــوو، کێلیشــی نەبــوو. ئــەوێ تەنیــا 

گۆڕێکــی تــاک و الپەڕگــە بــوو، لەپــاڵ گاشــەبەردێکی بــۆرە هەڵکەوتبــوو.

-»ئەرێ بۆچی ئەو بە تەنیا لێرە نێژراوە؟« 

کــەس بــە دەقاودەقــی وەاڵمەکــەی نەدەزانــی. خەڵــک هــەر ئەوەیــان بــاس 

دەکــرد، ئــەوەی لــە بارەیــەوە زانــرا بــوو.

-»ئەو لێرە کوژراوە. فیشەکێکی بە کەللەی سەر کەوتووە.«

-»بۆچی؟«

-»ئــەو بەرهەڵســتکارێک بــوو. ئــەو دەبوایــە هەڵبــێ. ئــەو بــە تەنیــا 

و ئەوانــەی بــەدواوی بــوون زۆر بــوون. ئــەو بــەرە کێــوەکان هــەاڵت. 

ڕاوەدوونــەرەکان تەنگەتاویــان کردبــوو، تەقەیــان لێکــرد و کوشــتیان.«

-»پاشان چی ڕوویدا؟«

-»کاتێــک ئەویــان بــە تەنیــا بــۆ ئاژەڵــە کێویــەکان بەجێهێــت، بــەاڵم خەڵــک 

دۆزیانــەوە لەپاڵ شــاخەکاندا ناشــتیان.«

هــەر یەکەیــان چیرۆکێکــی دیکــەی لەبــارە دەگێڕایــەوە، بــەاڵم لــە هەمــوو 

چیرۆکەکانــدا گوللــە، پیــاوەکان و هەالتــن ڕۆڵــی خۆیــان دەگێــڕا. 

ــوێ،  ــتیەیەکەت ب ــە ڕاس ــەر چیرۆک ــۆ ئەگ ــی: »خ ــد گوت ــی ئاوەزمەن پیاوێک

ئــەوا دەبــێ لــە »ڕەحامنەلــی« بپرســی. ئــەو هەمــوو شــتێک دەزانــێ. ئــەو 

دەیناســی، هــەر خۆیشــی بــە خاکــی ســپارد.«

خەڵــک گوتــی؛ »ڕەحامنەلــی« هەمــوو دوای نیوەڕۆیــان لــە ســەعات پێنــج 

بــەرەو مزگــەوت دەڕوا، دەکــرێ لــەوێ بیبینــی. منیش بــەرەو چایەخانەکەی 

گونــد کەومتــە ڕێ، لــەوێ لەســەر تەختەبەندێــک لــە الی دەرکــە دانیشــتم. 

ســەعات بــووە پێنجــی ڕێــک، ئــەو پیاوانــەی لەنێــو چایەخانەکــەدا بــوون، 

لەپــڕ هەڵســان و بەپەلــە بــەرەو دەرەوە ڕۆیشــن. منیــش هەڵســام.

»ئەرێ چی لە ئارادا بوو؟«

پیاوێکــی زۆر بەتەمــەن بــە خــۆی و ڕدێنــە درێــژ و بۆزەکەیــەوە گەیشــتە 

مەیدانــی گونــد. ئــەو بــەرەو مزگەوتــێ دەڕۆیشــت. گۆچانێکــی لــە دەســت 

دابــوو، بــە پشــت ڕاســتی دەڕۆیشــت. وامزانــی پیاوەکــە لــە هەســارەیەکی 

دیکــە هاتــووە. ئاخــر ئــەو جــۆرە پیاوانــە لــە هیــچ شــوێنێک نادۆزیتــەوە. 

چــوون،  پیــری  بــەرەو  شــانازییەوە  بــە  چایەخانەکــە  نێــو  پیاوەکانــی 
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ــەوە و پشــتە دەســتیان مــاچ کــرد. لەبەردەمــی چەمان

ئــەوکات تەمەنــی گەیشــتبووە 104 ســاڵ و وەک پیاوێکــی موفــەڕک و 

ــێ تەلیســم  ــە دەتوان ــک دەیگــوت  پیرەمێردەک ــرا. خەڵ ــرۆز ســەیر دەک پی

ــەوە. ــدوو بکات ــردووش زین ــی م ــی منداڵ ــکا، دەتوان ب

مــن  بیبینمــەوە.  زیاتــر  نەبــوو  پێویســت  بینــی،  ئــەوم  مــن  کاتێــک 

شــتێکی  بــە  زیاتــرت  ئــەو  بنوشــتێمەوە.  لەبەردەمیــدا  نەمدەویســت 

ــو  ــک لەنێ ــاوەڕ، پاڵەوانێ ــۆ ب ــی، ب ــۆ پیریێت ــەک ب ــوو، هێامی ــادار دەچ بەه

ــوو  ــەوە نەب ــی ئ ــش ه ــدەی منی ــە مەزەن ــی. ب ــی ئاوای ــە کۆنەکان حەکایەت

ــۆم  ــەی خ ــەر تەختەبەندەک ــەوە س ــە چووم ــرێ. بۆی ــدا بک ــەی لەگەڵ قس

لەچایەخانەکــە و چایەکــەی خــۆم خــواردەوە.

ــە  ــە ، ک ــەردەم چایەخانەک ــەی ب ــە مەیدانەک ــوی ڕێ، ل ــە نێ ــەو ل ــڕ ئ لەپ

دەیەویســت بــەەرەو مزگەوتــێ بــڕوا، وەســتا، گەڕایــەوە و یەکســەر بــۆ الی 

مــن هــات. منیــش خێــرا لەبــەری هەڵســامەوە. ئــەو دەســتە پیرەکــەی بــۆم 

ــرد  ــزەوە دەســتم بۆب ــش بەڕێ ــردم. منی ڕاهیشــت و ســەیری دوڕ چــاوی ک

تۆقــەم لەگــەڵ کــرد، بــەاڵم دەســتم مــاچ نەکــرد.

ئاخــر کــێ دەیزانــی، ســێ ســاڵ و نیــو پاشــرت، لەبەردەمیــدا دەچەمێمــەوە 

تــا پشتەدەســتی مــاچ بکــەم. 

ــۆ ئــەوە دەچــوو، کــە مــن بــە درەنگانێکــی شــەوی  کــێ ئــەوکات بیــری ب

ــەر  ــە ب ــاوار دەبەم ــار دەدەم و ه ــەدا غ ــی گوندەک ــە کۆاڵنەکان ــتان ب زس

»ڕەحامنەلــی« و داوای یارمەتــی لێدەکــەم.

***

لەگــەڵ باوکــم بــەرە »جیریــا« ڕۆیشــتین تــا لــە »ڕەحامنەلــی« بدۆزینــەوە. 

» خــۆ ئەگــەر زێــدی خــۆت بەجێهێشــت، ئــەوا خۆشــت نازانــی چــۆن بــۆی 

ــەکەی  ــە قس ــژەی ب ــر درێ ــم و زیات ــای پێگوت ــم وەه دەگەڕێیەتەوە.«باوک

دا: »مــن هەرگیــز ئــەوەم ڕەچاونەدەکــرد، دیســان لەگــەڵ »جیــرا«دا 

تێهەڵبچمــەوە، بــەاڵم ئێســتا دەبــێ تەرمــی کوڕەکــەم بــەرەو ئــەوێ ببــەم.«

نارساو)فەرمــی(  گۆڕێکــی  »ڕەحامنەلــی«  چــۆن  تێنەگەیشــتم  منیــش 

ــە  ــاروغ« پیرەمێردەک ــە »س ــۆ ل ــەوە. خ ــێ و دەدۆزێت ــە ڕەوا دەبین ــە ئێم ب

ــر چیــم پێدەکــرا.  ــەوە زیات ــم، دەبــێ خــۆم بــەوێ دابــدەم. باشــە ل پێیگوت

ــرد. ــاڵ«م ک ــتی ئەل ــی »خواس ــووم و چاوەڕێ ــەوە قایلب ــش ب منی

***

بەر لەوەی بگەینە گوندەکە دیسان الیەتی تڕومبێلەم کوژاندنەوە.

»ڕەحامنەلــی«دا  ەدوای  ب  دەچــم  »مــن  گــوت:  باوکــم  بــە  لــەوێ 

دەبینمــەوە.

ــەوێ  ــم ل ــن. باوک ــە دەســت بدەی ــەت ل ــە دوا دەرف ــە نەدەبوای خــۆی ئێم

چــی  دەیانزانــی  دەســتبەجێ  بیدیبایــە،  یەکــێ  ئەگــەر  بــوو؛  نــارساو 

لەگۆڕێدایــە. ئەویــش ڕێگــری لــە چوونــم نەکــرد. بــەاڵم مــن تەنیــا ئــەوەم 

ــوو.  ــە کامــە خان ــە کــوێ دەژی، ل ــم ئاخــۆ »ڕەحامنەلــی« ل دەویســت بزان

ــە بەرانبــەر  ــە تەنیشــت گۆڕەپانــی گوندەکــە، ل ــەو ل ــم، ئ باوکیشــم پێیگوت

ــۆرەدا دەژی. ــی تەنگ ــە کۆاڵنێک ــێ، ل مزگەوت

منیش دەمزانی مزگەوتەکە لە کوێیە، کۆاڵنەکەشم دەناسییەوە.

بــە  جــۆرە  بــەم  ئــەوێ،  بچمــەوە  ڕووبارەکــە  بــەالی  بــوو  پێمبــاش 

ــاو  ــوو بەن ــت نەب ــە و پێویس ــتمە مەیدانەک ــرت دەگەیش ــیێکی کەم مەترس

بــڕۆم. هەمــو گوندەکــەدا 

ــە  ــز« و ب ــارێ خواحافی ــوت »ج ــم گ ــە باوک ــم و ب ــە دابەزی ــە تڕومبێلەک ل

ــتم. ــە ڕۆیش ــەرەو ڕووبارەک ــدی ب تون

باوکم بانگی کردمێ: »کەمێ بوەستە!«

ئەویش بەرەو ڕووی من غاری دا.

ــە، هــەر  ــی« بێن ــاوی »ڕەحامەنەل ــەوە، ن ــەر تووشــی مەترســی بوویت »ئەگ

ــۆ بــێ، بــە هاناتــەوە دێ، ئەوســا تــۆ  ــە دەنگــی ت کاتێکیــش ئــەو گوێــی ل

ــتی؟« ــی. تێگەیش ــەالمەت دەب س

منیــش دەبوایــە پەلــە بکــەم. ئاخــر کاتی زۆرمــان بە دەســتەوە نەمابــووەوە. 

بەســەر بەفــرە بەســتوەکەدا غارمــدا. لێــرەوە ســەگەکان لــە مــن دوور بــوون 

و هەســتیان پێنەکردم.

ــە  ــە ب ــا بەســتبێتی. ڕووبارەک ــوو ســەرتاپای دنی ــەوە واب ســەرمابوو، وەک ئ

توێژێــک بەفــر داپۆرشابــوو. مــن غــارم دەدا بیریشــم لــە قســەکەی باوکــم 
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ــەوە دێ و  ــە هانات ــێ، ب ــۆ ب ــە ت ــی ل ــی« گوێ ــەر »ڕەحامنەل ــردەوە؛ ئەگ ک

ــی. ــۆش ســەالمەت دەب ت

مــن دەبوایــە تەنیــا »ڕەحامنەلــی« ببینــم و بــەر لــەوەی پیاوەکانــی 

دیکتاتــۆر مبگــرن بیگەمــێ. 

خــۆ ئەگــەر پیــاوەکان مبگــرن، ئــەوا دەبــێ ئەوەنــدە بــە دەنــگ هــاواری 

ــەوە،  ــش ڕاســت بووبێت ــە حەفــت خەوانی ــەر ل ــی« بکــەم، ئەگ »ڕەحامنەل

هــەر دەبــێ بێــداری بکەمــەوە.

ــان پێنــج کــۆاڵن  بــە خۆپارێزییــەوە چوومــە نێــو گوندەکــە. دوای چــوار ی

ــی  ــتانە و بۆنێک ــەو زس ــەوە، ب ــەو ش ــدی ل ــە. ئی ــتمە الی مەیدانەک گەیش

نامــۆ، لــەوە زیاتــر بــۆ ســەگەکانی نەدەگەیانــد کــە مەترســیێک لــە گۆڕێــدا 

هەیــە. 

ســەگەکان بۆنــی منیــان کــرد. لەپڕێکــەوە لــە پشــت منــەوە وەڕیــن. هــەر 

ــەدی  ــە ئ ــەوە. باش ــدار بکات ــە بێ ــوو ئاواییەک ــە هەم ــەم وەڕێن ــێ ئ دەب

ــدەم؟ ســەگێکی  ــە ڕۆیشــتنەکەی خــۆم ب ــژە ب ــان درێ چیبکــەم، ڕابکــەم ی

کەتــە بەســەر پەرژینــی ماڵیــک بــازی دا لەســەر ڕێ، لــە بەردەمــم قیــت 

ــووەوە. ب

ئێستا ئەگەرنا هەرگیز نابێ، وام بیرکردوەوە تا هێزم تێدابوو غارمدا.

ســەگەکانی دێیەکــە بــە شــێوەیەک دەوەڕێــن خەریکبــوو خۆیــان بدڕێنــن. 

ســەگە گەورۆنەکــەش بــە دوامــدا غاریــدادەدا. مــن توندتــر ڕامکــرد، 

بــەاڵم بــۆ مایــەی سەرســامیم خەڵــک لەســەر ڕێــی کۆاڵنەکــە لەبەردەمــم 

ــن  ــرن و م ــەم پێبگ ــەری ڕێگ ــیان ویســتیان ب ــەک دوو کەس ــوون. ی پەیداب

دەســتگیر بکــەن. منیــش بــە هەمــوو هێــزی خۆمــەوە پاڵــم پێوەنــان و پــڕ 

ــی!« ــرد: »ڕەحامنەل ــەوە هاوارمک ــە دەنگــی خۆم ب

ــتەی  ــە ئاراس ــە ب ــەدەدی. نابینایان ــم ن ــاوم هیچ ــکەکانی چ ــەر فرمێس لەب

ــرد. ــە ڕامدەک مەیدانەک

هەمووان زانیان دەمەوێ بەرەو کوێ بڕۆم.

ئێســتا دەنــا هەرگیــز نابــێ، دیســان وەهــام بیرکــردەوە و تــا هێــزم تێدابــوو 

، پــڕ بەگــەرووم بانگــم کــرد »ڕەحامنەلــی! هــاوارە! لەبــەر براکــەم پەنــام 

بەرگی کۆمەڵە چیرۆکی )هەڵۆیەکە(
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بــۆ تــۆ هێنــاوە.«

ئینجــا لــە پڕێکــەوە پیرەمێردێــک بــە ڕیشــێکی درێــژی بــۆزەوە پەیــدا بــوو. 

ــەری نوشــتامەوە  ــرا لەب ــوو. خێ جلێکــی ســپیی شــەوانەی درێــژی لەبەرداب

دەســتم گــرت تــا ماچــی بکــەم. ئەویــش پیلــی منــی گــرت و کێلــی کردمەوە  

و لێنەگــەڕا پشــتە دەســتی مــاچ بکــەم. 

بە دەنگە پیرەکەی پێیگوتم: »گەنجۆ ئارام بەوە! ئێستا سەالمەتی.«

ــۆ  ــان ب ــرد و کلکی ــەوی ک ــان ن ــەری خۆی ــن. س ــدی نەوەڕی ــەگەکان چی س

»ڕەحامنەلــی« ڕاوەشــاند. هیــچ پیاوێکیــش  نەیوێــرا لــەوێ مبێنێتــەوە 

ــکا. ــم لێب ڕێگری

ــەرەو الی  ــک ب ــەر یەکێ ــۆ ئەگ ــان. خ ــی خۆی ــەوە ماڵ ــەش چوون خەڵکەک

ــەو  ــن. ئ ــی دیکــە لەبەرچــاو ون ب ــێ ئەوان ــەوا دەب ــڕوا، ئ ــی« ب »ڕەحامنەل

ــوو. ــی ب ــەی ئاوای ــەرە متامنەدارەک ــاوە ه پی

ــم، هــەر  ــم گــوت، مــن کێ ــەوێ پێ ــردە مــاڵ. ل ــی لەگــەڵ خــۆی ب ــەو من ئ

زووش ناســیمیەوە.

ئیــدی پێویســت نەبــوو زیاتــر لەســەری بــڕۆم. ئــەو زانــی بــەو شــەوە مــن 

چیــم لێــی دەوێ.

ــد  ــە دووری گون ــک ل ــە هەندێ ــە تڕومبێل ــوت، ک ــدەم پێگ ــن هەرئەوەن م

ڕاگرتــووە و باوکیشــم لــەوێ چاوەڕێــامن دەکا.

ئینجــا ئــەو چــووە تەویلــە و ئێســرتەکەی خــۆی کورتــان کــرد. کەمێــک دوای 

ئــەوە بــە یەکــەوە بــە نێــو کۆاڵنەکانــی گونــدا ڕەت بوویــن. هیــچ چرایــەک 

لــە مــااڵن دانەدەگیرســا. دیســان ئاواییەکــە لــەو شــەوە زســتانیەکە خامــۆش 

بووەوە.

***

باوکیشــم لــەوێ گوێــی لــە دەنگــی وەڕینــی کســۆکەکان ببــوو. کاتێکیــش 

منــی لەگــەڵ »ڕەحامنەلــی« بینــی، خێــرا بــەرەو پیرمانــەوە هــات، باوەشــی 

بــە »ڕەحامنەلــی«دا کــرد، یــەک دوو چرکــە هــەروا مانــەوە.

ــەی پێناچــی  ــا زۆری دیک ــن، دەن ــی: »دەی بابڕۆی ــە گوت ــا پێرەمێردەک ئینج

ــەم  ــردەوە و برایەک ــەم ک ــتەوەی ڤانەک ــەی پش ــش دەرک ــان دادێ.«منی بەی

بەســەر شــاندا دا. باوکیشــم خێــرا هــات و یارمەتــی دام. ئینجــا تەرمەکەمــان 

خســتە ســەر پشــتی هێســرتەکە.

تەور و بێڵیشم لەنێو تڕومبێلەکە دەرهێنان دەرکەم داخستەوە.

»ڕەحامنەلی«یش گوتی: »دەی بۆ پێشەوە!«

ئێسرتەکە ڕێگەی نێوشاخانی گرتەبەر.

باوکم بە حەپەساوییەوە سەیری کردم.

ئــەرێ ئێمــە بــەرەو کــوێ؟ لــە ژێــر تیشــکی مانگــدا وەهــام لــە چاوەکانــی 

باوکمــدا خوێنــدەوە.

ــەکان بــوو.  منیــش نەمدەویســت هیــچ بڵێــم، گوێــم لەشــیقەی باڵــی چۆل

ســەرم بــۆ ئاســامن بەرزکــردەوە. پۆلــە هەڵۆیەکــی گــەورە بــە بەرزییــەوە 

بەســەر ســەری ئێمــەدا دەفڕیــن.
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